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יז,טז:אייר התשס"ד
טעמים ,דרכי לימוד התורה ,הלכה ,הלכה למשה מסיני
1
מבוא
1.1
לטעמיך ,מאי טעמא
1.2
טעמים כאבני בנין של דרכי לימוד התורה וביניהם המידות והלכה למשה מסיני
1.2.1
דוגמאות לכעין מידות המבוטאות בתבנית טעמים:
1.2.2
הלכה למשה מסיני
1.2.3
דוגמאות למשמעות שמות הטעמים וצורתם
1.2.4
דוגמאות לשילוב דרכי לימוד התורה וכעין מידות
1.2.5
2
תבניות טעמים ,דרכי לימוד התורה ,הלכה ,הלכה למשה מסיני ,הגדרות והשערות
2
מבוא
2.1
טעמים כהשראה לדרכי לימוד ודרישת התורה.
2.2
מרחב ההתיחסות
2.2.1
מבוא וחלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים-מחברים
2.2.2
השערות על תפקידי הטעמים בחלוקתם לעליונים אמצעיים ותחתונים
2.2.3
הסבר התפתחות העיון ,מימצאים ראשונים ,הכוזרי ,חובות הלבבות ,השאלות
2.2.3.1
השערות על בסיס המימצאים הראשונים
2.2.3.2
הסבר התפתחות העיון ,מסקנות ראשונות של העיון
2.2.3.3
המהלך המפורט
2.2.3.4
טעמים כהשראה לדרך לימוד ודרשת הכתוב (חלק מדרכי הלימוד הם כעין מידות דרישה)
2.2.4
השפעת תבנית מפסקת דבור על תבניות מפסיקות ענין
2.2.5
קביעת מספר הדרשות במילה בודדת ובתבניות
2.2.6
ביטוי מספר הלימודים ואופני הלימוד בסימנים כתובים
2.2.7
תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
2.2.7.1
הגדרה תמציתית
2.2.7.1.1
הסברים מורחבים
2.2.7.1.2
ביטוי מספר הלימודים ואופני הלימוד בנגינה המוסיקלית
2.2.8
הגדרת טעם המקרא כעצם רב תפקידי בעל תפקידים פעילים ולא פעילים בכל מופע
2.2.9
דוגמאות תפקידי תבניות טעמים ותהליכי דרשות
2.2.10
הטעמים הבודדים ,הסבר קצר:
2.2.11
הטעמים הבודדים ,הסבר מפורט:
2.2.12
טעם מפסיק  /עוצר תחתון – סוף-פסוק  /סליק  /סלוק
2.2.12.1
טעם מפסיק  /עוצר תחתון – אתנח
2.2.12.2
לאמר – בטעם סגול ,אתנח ,סלוק
2.2.12.3
פסוקים ללא טפחא לפני אתנח או ללא טפחא לפני סלוק
2.2.12.4
טעם מפסיק  /עוצר תחתון – טפחא
2.2.12.5
טעם מפסיק  /עוצר תחתון – תביר
2.2.12.6
טעם מפסיק  /עוצר עליון – זקף-קטן
2.2.12.7
טעם מפסיק  /עוצר עליון – זקף-גדול  491פסוקים  527מופעים
2.2.12.8
פירוט זקף-גדול – ענין בעל שלוש נקודות ,אפשר ששתיים באופן אחד ואחת באופן אחר
2.2.12.8.1
בראשית
2.2.12.8.2
שמות
2.2.12.8.3
ויקרא
2.2.12.8.4
במדבר
2.2.12.8.5
דברים
2.2.12.8.6
נ"ך
2.2.12.8.7
טעם מפסיק  /עוצר עליון – פשטא
2.2.12.9
טעם מפסיק  /עוצר עליון – רביע
2.2.12.10
פירוט רביע – ארבעה ענינים כולל אותו אף שלא כולם כתובים בנושא או הלכה אחת
2.2.12.10.1
בראשית
2.2.12.10.1.1
שמות
2.2.12.10.1.2
ויקרא
2.2.12.10.1.3
במדבר
2.2.12.10.1.4
דברים
2.2.12.10.1.5
נ"ך
2.2.12.10.2
מונח רביע – לפחות ארבעה עניינים בנושא אחד או הלכה אחת ויכול להיות יותר מזה
2.2.12.10.3
בראשית
2.2.12.10.3.1
שמות
2.2.12.10.3.2
ויקרא
2.2.12.10.3.3
במדבר
2.2.12.10.3.4
דברים
2.2.12.10.3.5
נביאים ,כתובים
2.2.12.10.3.6
ארבעה ויותר עניינים או הלכות שונות הנדרשים מקרא אחד – ללא [מונח] רביע
2.2.12.10.4
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194
טעם מפסיק  /עוצר עליון – זרקא
2.2.12.11
195
טעם מפסיק  /עוצר עליון – סגול
2.2.12.12
196
טעם מפסיק  /עוצר תחתון – יתיב
2.2.12.13
201
טעם מפסיק  /עוצר עליון – אזלא-גרש או גרשיים
2.2.12.14
201
טעם מפסיק  /עוצר עליון – אזלא-גרש
2.2.12.14.1
202
טעם מפסיק  /עוצר עליון – גרשיים
2.2.12.14.2
207
טעם מפסיק  /עוצר עליון – שלשלת
2.2.12.15
תלישא-גדולה (תלשא) ,תלישא-קטנה (תרסא) בין יתר תפקידיהם רמז אל שיעורין ,חציצין ,מחיצין ,מידרוג
2.2.12.16
208
בביצוע מצוות ומידרוג בעונשין
208
טעם מפסיק  /עוצר עליון – תלישא-גדולה (תלשא)  261פסוקים  269מופעים
2.2.12.17
209
טעם מחבר  /משרת עליון – תלישא-קטנה 448 ,פסוקים  458מופעים
2.2.12.18
טעם מפסיק  /עוצר עליון – פזר 152 ,פסוקים 159 ,מופעים 150 ,מהם עם תלישא-גדולה או תלישא-קטנה
2.2.12.19
209
אחרי פזר ,כעין העברת אפיון או תפקיד מהנלמד אחרי הפזר כגון תפקיד תלישא למקום אחר ואם צריך גם למקומו
209
טעם מפסיק  /עוצר אמצעי – פסק או פסיק ,כולל מונח לגרמיה
2.2.13
209
פסק
2.2.13.1
מהפך פסק פשטא ( 9מופעים 6 ,מהם בקדמא מהפך פשטא 2 ,ברביע מהפך פשטא 1 ,אתנח מהפך פשטא) 210
2.2.14
210
קדמא פסק אזלא ( 6מופעים בתורה)
2.2.15
210
דרגא פסק תביר ( 13מופעים בתורה)
2.2.16
210
מרכא פסק טפחא ( 6מופעים בתורה)
2.2.17
211
רשימת מופעי פסק
2.2.17.1
215
רשימת מופעי פסק מוסברים
2.2.17.2
232
תבניות הטעמים מונח פסק אתנח; מרכא פסק סלוק
2.2.17.3
233
תבנית הטעמים דרגא פסק תביר
2.2.17.4
235
אתנח פסק ,סלוק פסק
2.2.17.5
236
מונח לגרמיה (מונח פסק)
2.2.17.6
236
רשימת הפסוקים
2.2.17.6.1
245
רשימת מופעי מונח לגרמיה מוסברים
2.2.17.6.2
245
נ"ך
2.2.17.7
248
טעם מחבר  /משרת אמצעי – מקף
2.2.18
249
בראשית
2.2.18.1.1
258
שמות
2.2.18.1.2
269
ויקרא
2.2.18.1.3
282
במדבר
2.2.18.1.4
289
דברים
2.2.18.1.5
297
מקף אל-משה
2.2.18.1.6
297
תהלים
2.2.18.1.7
298
אסתר
2.2.18.1.8
299
טעם מחבר  /משרת תחתון – מרכא
2.2.18.2
299
טעם מחבר  /משרת תחתון – מרכא מונח לגרמיה
2.2.18.2.1
299
טעם מחבר  /משרת תחתון – מרכא-כפולה (מרכאיים)  15פסוקים בתנ"ך 15 ,מופעים
2.2.18.3
299
טעם מחבר  /משרת תחתון – מונח
2.2.18.4
305
טעם מחבר  /משרת תחתון – מהפך
2.2.18.5
309
טעם מחבר  /משרת תחתון – דרגא
2.2.18.6
309
תפקידי דרגא באופן כללי לקשר באופנים שונים:
2.2.18.6.1
309
תבניות בהשתתפות דרגא :דרגא [פסק] תביר [מרכא] טפחא ,קב' פרטים ביחד או בנפרד
2.2.18.6.2
309
תבניות בהשתתפות דרגא :ראה דרגא מונח רביע
2.2.18.6.3
309
תבניות בהשתתפות דרגא :דרגא מרכא-כפולה ראה מרכא-כפולה
2.2.18.6.4
309
פסוקים במופעי דרגא בתפקיד הצבעה – קישור אלפניו ולאחריו במרחקים שונים
2.2.18.6.5
309
טעם מחבר  /משרת עליון לאזלא – קדמא ,עוצר עליון קדמא = אזלא
2.2.18.7
1
1.1

טעמים ,דרכי לימוד התורה ,הלכה ,הלכה למשה מסיני
מבוא

לטעמיך ,מאי טעמא
1.2
טעמים כאבני בנין של דרכי לימוד התורה וביניהם המידות והלכה למשה מסיני
1.2.1
דוגמאות לכעין מידות המבוטאות בתבנית טעמים:
1.2.2
הלכה למשה מסיני
1.2.3
דוגמאות למשמעות שמות הטעמים וצורתם
1.2.4
דוגמאות לשילוב דרכי לימוד התורה וכעין מידות
1.2.5
תבניות טעמים ,דרכי לימוד התורה ,הלכה ,הלכה למשה מסיני ,הגדרות והשערות
2

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

2/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מבוא
2.1
טעמים כהשראה לדרכי לימוד ודרישת התורה.
2.2
מרחב ההתיחסות
2.2.1
מבוא וחלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים-מחברים
2.2.2
השערות על תפקידי הטעמים בחלוקתם לעליונים אמצעיים ותחתונים
2.2.3

3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.2
3.3.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

הסבר התפתחות העיון ,מימצאים ראשונים ,הכוזרי ,חובות הלבבות ,השאלות
השערות על בסיס המימצאים הראשונים
הסבר התפתחות העיון ,מסקנות ראשונות של העיון
המהלך המפורט
טעמים כהשראה לדרך לימוד ודרשת הכתוב (חלק מדרכי הלימוד הם כעין מידות דרישה)
השפעת תבנית מפסקת דבור על תבניות מפסיקות ענין
קביעת מספר הדרשות במילה בודדת ובתבניות
ביטוי מספר הלימודים ואופני הלימוד בסימנים כתובים

 3.3.2.2תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
 1.1.7.2.2הגדרה תמציתית
 1.1.7.2.1הסברים מורחבים
2.2.8
2.2.9
2.2.10

ביטוי מספר הלימודים ואופני הלימוד בנגינה המוסיקלית
הגדרת טעם המקרא כעצם רב תפקידי בעל תפקידים פעילים ולא פעילים בכל מופע
דוגמאות תפקידי תבניות טעמים ותהליכי דרשות

2.2.11

הטעמים הבודדים ,הסבר קצר:
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2.2.12

הטעמים הבודדים ,הסבר מפורט:

 3.3.23.2טעם מפסיק  /עוצר תחתון – סוף-פסוק  /סליק  /סלוק
ראה תבניות סוגרות דיבור

 3.3.23.3טעם מפסיק  /עוצר תחתון – אתנח
ראה הסבר בטעם סלוק ,ראה תבניות סוגרות דיבור

 3.3.23.2לאמר – בטעם סגול ,אתנח ,סלוק
ראה תבניות סוגרות דיבור
 3.3.23.2פסוקים ללא טפחא לפני אתנח או ללא טפחא לפני סלוק
ראה תבניות סוגרות דיבור

 3.3.23.2טעם מפסיק  /עוצר תחתון – טפחא
ראה תבניות סוגרות דיבור

 3.3.23.2טעם מפסיק  /עוצר תחתון – תביר
ראה תבניות סוגרות דיבור

 3.3.23.2טעם מפסיק  /עוצר עליון – זקף-קטן
ע"פ הכוזרי מאמר שני סעיפים ע"ב – פ"א (ראה דיון מורחב בטעם סגול) הטעמים סלוק ,אתנח ,זקף(-קטן) ,סגול הם הפסק ענין .הטעמים
סלוק ואתנח הם גם הפסק דבור.
לענ"ד הפסק ענין משמעו שלעניני מידות שהתורה והמדרש נדרשים בהם בטעם הזה נפסק הרצף של ההסקה ומתחיל רצף חדש ,כגון רבוי
אחר רבוי שמתחיל אחרי זקף-קטן וטעמיו [מרכא] טפחא [מונח] אתנח או [מרכא] טפחא [מרכא] סלוק.
זקף-קטן – רבוי הקשור למספר שתיים .כגון שני לימודים ,שווי של שני שקלים.
מונח זקף-קטן עשוי להוסיף לימוד שלישי או מסייע לתאור שני הלימודים.
יתכן שזה לאו דווקא תוכן התבה עליה ניצב הזקף-קטן אלא הענין אליו התבה מתיחסת .לעתים זה כעין פרט במידת כלל ופרט המרבה
דברים הדומים לו.
תבניות המצביעות על שניים או שלושה לימודים :פשטא [מונח] זקף-קטן ,יתיב [מונח] זקף-קטן ,מהפך פשטא [מונח] זקף-קטן ,מרכא
פשטא [מונח] זקף-קטן,
לעיתים שני זקף-קטן בין שני קיסרים מתאר כעין בנין אב או דבר החוזר וקורה .זקף-קטן זקף-גדול ברצף סמוך עשוי להיות כמו זקף-קטן
זקף-קטן ונמצא לו מפתח מיוחד ע"פ אמרי נועם.
בצירוף עם קדמא או מונח בתיבה אחת או תיבות מוקפות ,המובן משתנה.
ראה פירוט בסעיפים העוסקים בתבניות אלה.
קּשׁ ֶזֶָ֣֣רע אֱֹלהִ֑ים
ה ֙ האֶ ֔חד ְמב ַ֙
֙וּח ֙ ֔לוֹ וּמ ַ֙
וּשׁאָ֥ר ר ַ֙
מלאכי ב,טוְ :ול ֹא-אֶ ח ָ֣ד ע ָ֗שׂה ְ
עוּריָך אל-י ְב ֹֽ ֹגּד׃ַ֙ ַ֙
וּבאָ֥שֶׁ ת נְ ֶ
ֲכם ְ
ם ֙ ְבּ ָ֣רוּח ֔ ֶ
וְ נ ְשׁמ ְר ֶתּ ַ֙
[רש"י]  ...אלא שיונתן פירש׃ מה האחד מבקש ,כי אם זרע אלקים; והפירוש נכון( ,טט – אבל מפרש רש"י כי יש להקשות על תיב"ע)

אם לא שהאחד נקוד בטעם 'זקף' ,נותק טעם ה'זקף' את תיבת מבקש מלהתחבר עם ומה האחד ,ו סמָ כוֹ אצל זרע אלהים.

ְַ֙ול ֹא־אֶ חָ֣דַ֙ע ָ֗שׂה
ַ֙֙לוֹ
וּשׁאָ֥רַ֙ר ֙וּח ֔
ְ
וּמה ַ֙֙האֶ ֔חד ַ֙
ְמבקּשַׁ֙ ֶזֶָ֣֣רעַ֙ ֶזֶָ֣֣רע אֱֹלהִ֑יםַ֙– יתור לרבות ,וממעטו דווקא לבקשת זרע לקיים פריה ורביה ולא לתאוה ,אפשר גם שהזרע ראוי

לעבודת ה' ,ע"פ אור החיים בבר' לך-לך "הן לי לא נתת זרע".
הסברים לשם הטעם זקף-קטן
םַ֙לנֶ ָ֥פֶ שַׁ֙חיֹּֽה׃ ַ֙
ָ֥חַ֙בּאפּיוַ֙נ ְשׁמָ֣תַ֙חיּ ִ֑יםַ֙ויְ ָ֥היַ֙האד ְ
ֱֹלהיםַ֙אֶ ת-הא ָ֗דםַ֙עפר ַ֙֙מן -הָ֣אֲד ֔מהַ֙ויּפּ ְ
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝
בראשית ב,ז :ויּיצֶ ר ֩ ֨
רד"ק מן-הָ֣אֲד ֔מה – כלומר :מן המשובח שבה ,כי גופו הוא חומר נקי משאר בעלי חיים ,וצורתו – השלימה שבצורות; לפיכך הוא

הולך בקומה זקופה ... .והעילה האחרת  -שהאדם צומח מן השמים; כלומר :שכל צמח צומח מעקרו ,ונהיה העקר בזה ממול

השמים; לפיכך אנו צומחים מן השמים ,ומפני זה נקרא האדם 'פרי מהופָ ך' (החכם רבי יוסף בן צדיק ,ספר העולם הקטן ,ע' .)24

מן-הָ֣אֲד ֔מה – מקף מלמד על רב-מצב האדמה ,האדמה בעלת חלקים בדרגות שבח שונות.
הָ֣אֲד ֔מה – זקף-קטן ,בתפקיד שתיים( :א) גוף האדם מחומר משובח ונקי( ,ב) צורת האדם – השלימה שבצורות לפיכך הולך בקומה
ר ֩ – תרסא ,בעל בחינה נעלה ,בנוסף לנפש
זקופה ,שהוא צומח מן השמים לעומת שאר הברואים הצומחים מן הארץ ,ולזה עשוי ירמוז ויּיצֶ ַ֙
יש בו רוח נשמה חיה יחידה.
אפשר כי טעם זקף מקבל שמו מקומותו הזקופה של האדם ,שבתורת הסוד טעם זקף מרמז על הזדקפות וקוממיות (שתי קומות)
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בתורת הסוד דורשים השם זקף-קטן כענין של הזדקפות ,אפשר כי מקור לכך נמצא ב-שמות כי תשא לג,יב:

אַ֙הוֹד ְע ֔תּניַ֙אָ֥תַ֙אֲשֶׁ ר-תּ ְשׁלחַ֙עמִּ֑יַ֙
ַ֙֙ל ֹ ֹֽ
הַ֙ואתּה ָ֣
'ַ֙ראהַ֙א ָ֞תּהַ֙אֹמֵ֤רַ֙אליַ֙֙ה ַ֚עלַ֙אֶ ת-הע ָ֣םַ֙ה ֔ ֶזּ ְ
אמרַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ לָ֗ -ה ְְ֠
ו ֨יּ ֹ ֶ
ןַ֙בּעינֹֽי׃
םַ֙וגם-מצָ֥אתַ֙ח ְ
ַ֙ב ֔שׁ ְ
ָ֣יָך ְ
ַ֙וְ אתֵּ֤הַ֙אמ ְ֙רתּ ַ֙֙יְ ד ְעתּ ֹֽ
שׁם׃
ַ֙בּ ֹֽ
ַ֙֙בּעינ֔יַ֙ואדעֲָך ְ
ִ֑הַ֙כּי-מצֵ֤אתַ֙חן ְ
ֹשׁהַ֙גּ ָ֣םַ֙אֶ ת-הדּבָ֥רַ֙הזֶּ ֶ֛הַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙דּבּ ְרתַּ֙אֶ ע ֱֶשׂ ֹֽ
ֵ֤אמרַ֙ה ֙'ַ֙אֶ ל-מ ֔ ֶ
שמות כי תשא לג,יז :ויּ ֹ ֶ

זוהר  -רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת משפטים דף קכ עמוד א

ַ֙בּ ֹֽשׁם,
 ...ובהאי איהו כל הזוקף זוקף בשם בגין דעליה אתמר (שמות כי תשא לג,יז) ואדעֲָך ְ

ָ֣יָךַ֙
ואפשר כי המקור ללימוד ב-אמרי נועם  .....כי זקף-קטן הוא במשמעות הזדקף הוא בפסוק (שמות כי תשא לג,יב) ְואתֵּ֤הַ֙אמ ְ֙רתּ ַ֙֙יְ ד ְעתּ ֹֽ
שׁם
ַ֙בּ ֹֽ
ְב ֔שׁם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן אף שב-זוהר  -רעיא מהימנא מובא הפסוק (שמות כי תשא לג,יז) ואדעֲָך ְ

אלה דברי אגרת הטעמים.זקף קטן זקף גדול זקף בגמטרי' שכינה שהיא בסופה כפופה ושפלה בגלות ונחשבת כמו קטן שאינו
יכול לזקוף את ראשו ,זקף גדול שכינה עילאה כיון שהבת בגלות האם מצטערת בשביל הבת ושתיהן צריכין חזוק קטן וגדול שם
הוא:
אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר ,מועדים וחדשי השנה חסידות { }3ע'  ,143התרנ"ו (ע"פ אוצר החכמה)

זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות .ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה
ע"א שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' "קטנתי מכל החסדים ומכל-האמת" ,אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד
(מדת הדין) למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש.
1

זקף-קטן

וַּ֙לבשָׂ֥רַ֙אֶ ֹֽחד׃ ַ֙
וַֹ֙והי ְ
ָ֣קַ֙בּא ְשׁ ֔תּ ְ
יוַ֙ואֶ ת-א ִ֑מּוַַַַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ְודב ְ
ַ֙֙יעֲזב֔ -אישַׁ֙אֶ ת-אב ְ
בראשית ב,כד׃ על-כּן ֹֽ
ֹֽיעֲזב֔ -אישַׁ֙ -זקף-קטן שני לימודים :דרשה (א) בבלי סנהדרין נז,ב

אמר ליה רב אויא סבא לרב פפא :אימא בת נח שהרגה לא תיהרג ,מיד איש ולא מיד אשה כתיב!  -אמר ליה :הכי אמר רב יהודה:
שפך דם האדם  -מכל מקום .אימא בת נח שזינתה לא תיהרג דכתיב על-כּן ַֹֽ֙֙יעֲזב֔ -אישַׁ֙ולא אשה!  -אמר ליה הכי אמר רב יהודה:
וַּ֙לבשָׂ֥רַ֙אֶ ֹֽחד  -הדר ערבינהו קרא.
וְ הַ֙י ְ
דרשה (ב) בבלי סנהדרין נח ,א
יוַ֙ואֶ ת-א ִ֑מּוֹ ,רבי אליעזר אומר :אביוַ֙ -אחות אביו ,א ִ֑מּוֹ  -אחות אמו .רבי עקיבא אומר :אביוַ֙-
ַ֙֙יעֲזב ֔ -אישַׁ֙אֶ ת-אב ְ
דתניא :על-כּן ֹֽ
וַּ֙לבשָׂ֥רַ֙אֶ ֹֽחד  -מי שנעשים בשר אחד ,יצאו
בּא ְשׁ ֔תּוַֹ֙ -ולא באשת חבירו ,וְ הי ְ
אשת אביו ,א ִ֑מּוֹ  -אמו ממשְ .ודב ָ֣קַ֙ -ולא בזכרְַ֙ ,
בהמה וחיה שאין נעשין בשר אחד.
2

זקף-קטן

ֹתםַ֙ :
ראַ֙א ֹֽ
ֹתֹוַ֙זכָ֥רַ֙וּנְ קבהַ֙בּ ָ֥
ֹוַ֙בּ ֶצָ֥לֶ םַ֙אֱֹלהיםַ֙בּרָ֣אַ֙א ִ֑
ַ֙֙בּצ ְל ֔מ ְ
ת־האדם ְ
ֹֽ
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ
בראשית א,כז :ויּ ְב ֨ראַ֙א ֵ֤

ת־הָָֽאדָם – מלת "את" מרבה וגם בדרשה של מ"אלף עד תיו"
[זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר [דף קיז עמוד א]] (בר' א,כז) ֶא ָ
(עשה לו/אותו) בדיוקנא דעלאי ותתאי והוה כליל מכלא (שלמות מהכל)

ת־הָָֽאדָ ם – מקף בורר בין תכונות אדם זכר ובין תכונות אדם נקבה.
(בר' א,כז) ֶא ָ
ֶת־הָָֽאדָ ם ְּב ַצל ְּ֔מֹו – זקף-קטן בתפקיד שנים ,תרין דרגין (שתי דרגות) דכלילן דכר ונוקבא חד לדכר וחד לנוקבא,
אדם זכר (בר' א,כז) א ָ
והנקבה אחוזה בצד הזכר.
ת־הָָֽאדָ ם ְּב ַצל ְּ֔מֹו – זקף-קטן בתפקיד שנים( ,גם הנקבה כלולה) מתרין סטרין למהוי שלים בכלא,
אדם נקבה (בר' א,כז) ֶא ָ
3

זקף-קטן

וַֹ֙רקַ֙רעַ֙כּל־היֹּֽ וֹם׃ ַ֙
ה'ַ֙ ָ֥כּיַ֙רבֶּ֛הַ֙רעָ֥תַ֙האדםַ֙בּא ִֶ֑רץַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוכל־י ֙צֶ ר ַ֙֙מ ְח ְשׁ ָֹ֣בתַ֙ל ֔בּ ָ֥
בראשית ו,הַ֙ :ויּ ָ֣ ְֶ֣ראַ֙ ַ֔֙
ה'ַ֙ – מונח זקף-קטן ,ראה שני עניינים באופן של המתקת דין
ויּ ָ֣ ְֶ֣ראַ֙ ַ֔֙

א' ראה כי רבה  -רבוי מדרגות הרעה ,אך נשאר טוב נח ובעלי חיים שלא השחיתו
ב' ראה וכל-יצר...רק רע
ראה אתנח ,מרכא תביר מרכא טפחא
4

זקף-קטן

הַ֙ה'ַ֙אֱֹלהִ֑ים ַ֙
ָ֣
בראשית ג,אְ :והנּחשׁ ַ֙֙הי ָ֣הַ֙ע ֔רוּםַ֙מכֹּלַ֙֙חיָּ֣תַ֙השּׂ ֶ ֔דהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙עשׂ
כּלַ֙עָ֥ץַ֙ה ֹֽגָּֽן׃ ַ֙
אכ ֔לוַּ֙מ ֹ
אַ֙ת ֹ ְ
יםַ֙ל ֹ ֹֽ
ָ֣
ֱֹלה
ַ֚ףַ֙כּי-אמָ֣רַ֙א ֔
֙אמרַ֙֙אֶ ל-הָ֣א ֔שּׁהַ֙א ֹֽ
ַ֙ויּ ֹ ֶ

וְ הנּחשַׁ֙֙הי ָ֣הַ֙ע ֔רוּם – זקף-קטן ,בתפקיד שתיים ,ליקוטי שיחות י ע'  , 16אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  ...לכן כתב רש"י לנחש היתה גם
ערמה וגם תכונה נוספת שאפשרה לו לבטא את הערמה – כח הדבור (שהיא מעלה לו)
5

זקף-קטן

ְךַ֙בּק ְרנ ִ֑יוַ֙ ַ֙
יניוַ֙ויּ ְרא ְַ֙֙והנּה֔ -אילַ֙א ַ֕חרַ֙ ֶנאֱחָ֥זַ֙בּ ְסּב ְ
בראשית וירא כב,יג :ויּ ֨שּׂאַ֙א ְבר ִ֝הםַ֙אֶ ת-ע ָ֗
תַ֙בּנֹֽ וֹ׃ ַ֙
הַ֙תּח ְ
ָ֥
ָ֥הוַּ֙לעֹ ל
ְ
ַ֙ויּ ֵ֤לֶ ְךַ֙א ְברהם ַ֙֙ויּ ָ֣קּחַ֙אֶ ת-ה ֔אילַ֙ויּעֲל
וְ הנּה֔ -איל – זקף -קטן ,ע"פ כלי יקר ,שני מיני אילים ממעשה בראשית (א) אילים שנבראו ביום שישי (ב) אילו של יצחק שנברא בערב

שבת בין השמשות.
ואיל זה הוא אשר מרומז בְ -והנּה֔ -איל – מקף כרב-מצב (א) חפשי (ב) עצור כי מסובך בסבך ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה
ְךַ֙בּק ְרנ ִ֑יו מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את
יניוַ֙ויּ ְרא ְַ֙֙והנּה֔ -אילַ֙א ַ֕חרַ֙ ֶנאֱחָ֥זַ֙בּ ְסּב ְ
כט י ויּ ֨שּׂאַ֙א ְבר ִ֝הםַ֙אֶ ת-ע ָ֗

האיל ניתש מחורש זה ונסבך בחורש אחר
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְ הנּה֔ -איל – זקף-קטן ,ע"פ פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת תולדות פרק כז ( ...טט – א) אם לקרבנך המציא ,דכתיב
ְךַ֙בּק ְרנ ִ֑יו( ,טט – ב) למאכלך לא כל שכן:
(בר' וירא כב,יג) ְוהנּה֔ -אילַ֙א ַ֕חרַ֙ ֶנאֱחָ֥זַ֙בּ ְסּב ְ
6

זקף-קטן

ָ֣קַ֙צע ֔קהַ֙גְּ דֹלָ֥הַ֙וּמרהַ֙עדְ -מ ִֹ֑אדַ֙ ַ֙
בראשית תולדות כז,לד :כּ ְשׁ ֵֹ֤מעַ֙עשׂו ַ֙֙אֶ ת-דּ ְברָ֣יַ֙א ֔ביוַ֙ויּ ְצע ְ
רַ֙לא ֔ביוַ֙בּ ֲרכָ֥ניַ֙גם-אניַ֙א ֹֽבי׃ ַ֙
ָֹ֣אמ ְ
ויּ ֶ

אוצר החכמה :זרע יעקב  -סדר פרשיות התורה ,גינצבורג יעקב ,ע' 78

כ"ז ל"ד כשמוע עשו את דברי אביו ,ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד .בפשוטא פירושו דהצעקה בעצמה היתה גדולה ומרה אבל
ָ֣קַ֙צע ֔קהַ֙מונח זקף-קטן גְּ דֹלָ֥הַ֙וּמרהַ֙מרכא טפחא .ובמגילת אסתר (ד,א) הנגינה מורה על
הנגינה מפרידה בין הדבקים ויּ ְצע ְ
הדבקות ,ויּזְע ֶ֛קַ֙זְע ָ֥קהַ֙גְ דוֹלהַ֙וּמ ֹֽרה׃מרכא טפחא על זעקה גדולה.
ונראה ברור דהנגינה מורה על דרשת חז"ל שדרשו כאן (אבות דרבי נתן ,נוסחה ב' ,פרק מ"ז) ,ג' דמעות הוריד עשו והיא האכלתם
לחם דמעה (ותשקמו בדמעות שליש ,ילקוט שמעוני רמז קט"ו) ולכן הפריד בין הדבקים להיות רומז ד'גדולה ומרה' לא קאי על
הדמעות של עשו בעצמו אלא על מה שגרמו לנו.

ָ֣קַ֙צע ֔קהַ֙מונח זקף-קטן  ,ע"פ הלימוד של זרע יעקב ,גינצבורג יעקב ,באבות דרבי נתן פמ"ז זקף-קטן במובן של שתי דמעות
טט  -ויּ ְצע ְ
והמונח מוסיף לו עוד דמעה.
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ר ֙ על-כּ ָ֣ף היּ ֔רְך עד היָּ֣וֹם הזֶּ ִ֑ה
שׁה אֲשֶׁ ַ֙
ֹאכ ֨לוּ ְבַֹֽ֙ני-י ְשׂר ִ֝אל אֶ ת-גּ ָ֣יד הנּ ָ֗ ֶ
בראשית וישלח לב,לג :עלֵ֡ -כּן ל ֹא-י ְ
שׁה׃
ע ֹ֔קב ְבּגיד הנּ ֶ ֹֽ
ע ֙ ְבּכף-יֶ ֶֶָ֣֣רְך י ֲ
כּי נג ַ֙
ֵ֤

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

ג' דרוש מה אינו נחשב אכילה
בבלי חולין צה,ב  -צו,א,ב
ֹאכ ֨לוּ ְבנֹֽי-י ְשׂר ִ֝אל אֶ ת-גּ ָ֣יד הנּ ָ֗ ֶשׁה גיד הנשה עצמו אינו ראוי לאכילה ולולא גזירת הכתוב שאסור לאכלו ,האוכלו כאילו
עלֵ֡ -כּן ל ֹא-י ְ
לא אכל ,כך כל דבר אחר שאינו ראוי לאכילה כגון עצמות ,פרסות ,קרניים למשל מנבלות ,מבעלי חיים טמאים ,אולי אף ממוקדשין,
אכילה ביוה"כ האוכלם אינו עובר על איסור.
ד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא בבריה
הרב מ' קובלסקי מאורות הדף לקט ראשונים האומרים יסוד והגדרה  ,האם התורה אוסרת בשם תואר או בשם עצם .בכל דבר שהתורה
אסרה בתואר  -יש שיעור אכילה ,כגון ערלה ,טבל ,נבלה (ערלה באופן כללי עינב בודד פחות משיעור)
בכל דבר שהתורה אסרה בשם עצם יש בריה  ,כגון גיד הנשה ,שרץ ,אבר מן החי (כגון עצם הקטן מכזית) ,לכן עלֵ֡ -כּן – פזר ללא טעם
תלישא (גדולה או קטנה אחריו) מרמז לאיסור שאינו נמדד בשיעור אלא בבריה ,שנאמר בשם עצם וממנו ילמד אל שרץ ואבר מן החי.
ראה פזר תלישא ,מונח רביע ,קדמא ואזלא – כלל ופרט
זקף-קטן
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 .1בראשית וישלח לו,ב:

ֳליבמה ַ֙֙בּת-עֲנ֔הַ֙בּת-צ ְבעוֹןַ֙הח ֹֽוּי׃ַַ֙֙ ַ֙
יַ֙ואֶ ת-אה ֹֽ
ָ֣וֹתַ֙כּנ ִ֑עןַ֙אֶ ת-ע ָ֗דהַ֙בּת-אילוֹן ַ֙֙הח ֔תּ ְ
ְ
עשֶׂ֛וַ֙ל ָ֥קחַ֙אֶ ת-נשׁיוַ֙מ ְבּנ

 .2בראשית וישלח לו,יד:

םַ֙ואֶ תֹֹֽ -קרח׃ַ֙ ַ֙
וּשַׁ֙ואֶ ת-י ְעל ְ
ְ
דַ֙לע ֔שׂוַ֙אֶ ת-יְ עָ֥ יּשַׁ֙יְ עָ֥
ְַ֙
ָ֗וַּ֙בּנ֨יַ֙אהֳליבמָ֧הַ֙בת-עֲנ ֶ֛הַ֙בּת-צ ְבעוֹןַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙עשִׂ֑וַ֙ותָּ֣לֶ
וְ אָ֣לֶּ הַ֙הי ְ

(בר' וישלח לו,ב) ְואֶ ת-אה ֳֹֽליבמה ַ֙֙בּת-עֲנ֔הַ֙בּת-צ ְבעוֹןַ֙הח ֹֽוּי – זקף-קטן בתפקיד שתיים כמובא בפי' רד"ק (שמ' א' יז,כג) (ע"פ סוטה
מב,ב) ויש מפרשים (תנח' וישב,א)  ...שנתעברה אמה מהאב והבן
(בר' וישלח לו,ב) אהֳליבמָ֧הַ֙בת-עֲנ ֶ֛הַ֙בּת-צ ְבעוֹן – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים מצטרפים לענין אחד ,ראה פי' רד"ק לעיל
ראה דרגא תביר טפחא

1שו"ע יו"ד ק הגה :יב] ועיקר גיד הנשה אינו אלא על הכף בלבד ,יג] והוא <ג> כרוחב ד' אצבעות ,ואם הוא שלם מקרי בריה( .בארוך
כלל כ' כ"ח) .ביאור הגר"א [יב] ועיקר גיד כו' .חולין צ"ו א' ב':
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ְך ַ֙
אמרַ֙מָ֣הַ֙הערבוֹןַ֘֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אֶ ֶתּן-ל ַ֙
בראשית וישב לח,יח :ו ָ֗יּ ֹ ֶ
ָ֣רַ֙בּי ֶדִָ֑ךַ֙
ילָךַ֙וּמ ְטָּךַ֙א ֲֶשׁ ְ
ַ֙וּפת ֔ ֶ
ֹת ְמָך ֙ ְ
אמרַ֙ח ֹֽ
ַ֙ו ָ֗תּ ֹ ֶ
רַ֙לוֹ׃ ַ֙
תּה ֹֽ
ויּ ֶתּן-לֶ֛הַּ֙ויּ ָ֥ב ֹאַ֙א ֶליהַ֙ו ָ֥

חתמך – פשטא ופתילך  -זקף-קטן ,ומטך אשר בידך  -טפחא מונח אתנח
 טט – ופתילך  -זקף-קטן ,ענין של שניים .כמו-כן זקף-קטן מטעים המילה להיות במלעיל ,ומשנה ניקוד למ"ד משוא נע שזה לשון
יחיד לסגול שמאפשר הבנה בלשון רבים .פירש רש"י (יח) חותמך ופתילך " -עזקתך ושושיפך" (ת"א) ,טבעת שאתה חותם בה

חותמך ,ושמלתך שאתה מתכסה בה.

 טט – לפי המדרשים ,רש"י ,רבי יוסף בכור שור ורד"ק ארבעה הדברים הם :חותם – טבעת ,פתילך לפי שפתילך בזקף-קטן ,שני
ענינים זה – שמלתך שאתה מתכסה בה ו/או הצעיף שעל ראשו ,ו/או חגורה ,ו/או פתיל סביב היד ו/או פתיל לקשירת כיס מטבעות או
פתיל ללכוד צאן ו/או רמז לציצית ,מטך – כפשוטו.
ראה רביע ,זרקא סגול
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ֱשׂהַ֙כ ְדב ֶ ֹֽרָך׃ ַ֙
ֹאמרַ֙אנֹכיַ֙אֶ ע ֶ ָ֥
רתִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ויּ ַ֕
םַ֙וּקב ְרתּניַ֙בּ ְק ֻב ַ֙
ְ
ֹתיַ֙וּנְ שׂאת ֙ני ַ֙֙ממּ ְצ ֔רי
אב ֔
שׁכ ְבתּי ַ֙֙עםֲ -
בראשית ויחי מז,לְ :ו ֹֽ
וְ ֹֽשׁכ ְבתּי ַ֙֙עםֲ -אב ֹ֔תי – מקף בתפקיד רב-שלב בקבורה ארעית ,קבורה קבועה ,או קבורה קבועה וצריך לפנות ,ויעקב מבקש שלו תהיה
קבורה קבועה בלבד ְ .ו ֹֽשׁכ ְבתּי ַ֙֙עםֲ -אב ֹ֔תי – זקף-קטן – שתי דרשות ביעקב למנוע מעצמו גלגול מחילות בקבורה קבועה ,למנוע מעצמו

קבורה זמנית שאז יש אולי להמתין לעיכול בשר ואח"כ ללקט עצמות ולהעבירן לקבר אבות.
טט – יעקב מנע את קבורתו במצרים ,ואף שלא נקבר במצרים צוה ליטול מעפר מצרים עמו .והיות ואינו ענין ליעקב תנהו לענין למקום
אחר [מכאן אמרו ,המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו]יד) [נזיר ס"ה א'].
ממּ ְצ ֔רים – זקף-קטן בתפקיד שתיים( ,א) נוטלים מת (ב) נוטלים תפוסת מת שבודאות שייכת למת  ,מתחתיו ובסביבתו:
11
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לל׃ַ֙
בּקֶ רַ֙י ָֹ֣אכלַ֙ע ִ֑דַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְולַ֙ ֶע ֶרבַ֙יְ חלָּ֥קַ֙שׁ ֹֽ
בראשית ויחי מט,כז :פ בּנְ ימין ַ֙֙זְא ָ֣בַ֙י ְט ֔רףַ֙בּ ֹ
נתינה לגר כתב כי ת"א תרגם מלת י ְט ֔רףַ֙בנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשא( ,ש)הם ב' פירושים ,הפי' הא'

בארעה תשרי שכינתא והפי' הב' ובאחסנתה יתבני מקדשא.
י ְט ֔רף – זקף-קטן מרמז לשתי דרשות (א) שריית שכינה (ב) יבנה המקדש .ובגמרא חולקים מה זה יבנה המקדש? והנה בזבחים (נ"ד
ע"א) פליגי רב ולוי רב מתרגם באחסנתיה יתבני מדבחא ולוי מתרגם ובאחסנתה יתבני מקדשא,
בּקֶ רַ֙י ָֹ֣אכלַ֙
י ְט ֔רף – זקף-קטן וקמץ מדגישים הפסק חזק ,אפשר שבא ללמד כי לכל הקרבנות שבין שני קרבנות התמיד שבכתוב בּ ֹ
ע ִ֑דַ֙ ְול ֶע ֶרבַ֙מספיק מזבח תקין (כ-רב) ואין צריכים לבית מקדש (כ-לוי) .וכך היה בזמן שהבמה הגדולה הייתה בגבעון וארון העדות

והשכינה בירושלים.
 12זקף-קטן
רַ֙כּיַ֙עליתַ֙מ ְשׁ ְכּבָ֣יַ֙אבִ֑יָךַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ אָ֥זַ֙חלּ ְלתַּ֙יְ צוּעָ֥יַ֙עַ֙ ֹֽלה׃ַ֙פ ַ֙
תּוֹת ָ֥
בראשית ויחי מט,ד :פֵּ֤חזַ֙כּמּ ֙ים ַ֙֙אל֔ -
[תרגום אונקלוס בראשית פרק מט] (ג) ראובן בוכרי את חילי וריש תוקפי לך הוה חזי למסב תלתא חולקין בכירותא כהונתא

ומלכותא( :ד) על דאזלת לקביל אפך הא כמיא ברם לא אהניתא חולק יתיר לא תסב ארי סליקתא בית משכבי אבוך בכין אחילתא
לשיויי ברי סליקתא:

תּוֹתרַ֙ -זקף-קטן ,אפשר כי יורה כי איבד חלק היתיר של הבכור והוא כהונה ומלכות ,כב[-בבלי בבא בתרא קכח – קכט] והיה
אל֔ -
ביום הנחילו את בניו שאבא יכול לחלק רכושו במתנה קודם מותו לפי ראות עיניו.
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מר׃ַ֙ס ַ֙
ֱֹלהיםַ֙אֶ֛תַ֙כּל-ה ְדּב ָ֥ריםַ֙האלֶּ הַ֙לא ֹֽ ֹ
שמות יתרו כ,א׃ ויְ דבָּ֣רַ֙א ֔
ֱֹלהים – מונח זקף-קטן ,מונח בתפקיד רבוי דרשות של זקף-קטן בתפקיד של שתים( ,סעיפים א – ד ע"פ תורה שלמה [ט])
ויְ דבָּ֣רַ֙א ֔
(א) שהקב"ה דיבר בעת ובעונה אחת (במקביל) אֶ֛תַ֙כּל-ה ְדּב ָ֥ריםַ֙האלֶּ ה את עשרת הדברות של פר' יתרו ואת עשרת הדברות של פר'
ואתחנן .ואפשר כי מלת אֶ֛ת מרבה את האמירה החוזרת המתחילה מפסוק (כ,ב) שבה הקב"ה פירט כל דיבר לעצמו .אפשר כי המדרש

שבמלת אנכי נאמרו כל עשרת הדיברות מכוון לכל אחד מהאנכי שבשתי עשרת הדיברות.
ֱֹלהים אני שנפרע על ידי כך ואני שמשלם שכר על ידי כך .שתי תוצאות למשפט (מלת א-לקים) שכר ועונש.
(ב) דבר אחר ויְ דבּ ָ֣רַ֙א ֔
שׁ ַ ָֽתּי ִם-ז֥ וּ שׁ ָ ָָ֑מעְּתִּ י (הכוונה למשה) הקב"ה השמיע קול ,משה שמע
ַאחת׀ דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים ְּ
(ג) ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק לג (תה' סב,יב) ַ ַ֤
בבירור שתי סדרות של עשרת הדברות והעם לא שמעו בבירור .ואפשר שידעו ששמעו קול שתי הדברות הראשונות ,מכך שפרחה נשמתן
פעמיים .לפי כך אפשר כי אֶ֛תַ֙כּל-ה ְדּב ָ֥ריםַ֙האלֶּ ה – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות למשה דברים רבים נעלים וברורים ,אֶ֛ת – תביר,
ממעט העם מדברים ברורים ושומעים רק קול.
שׁ ַ ָֽתּי ִם-ז֥ וּ שמענו משה והעם שמעו שתי דברות ברורות ,ואח"כ בקשו ממשה
ַאחת׀ דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים ְּ
(ד) פרקי דרבי אליעזר פמ"א (תה' סב,יב) ַ ַ֤
לשמוע שאר הדברות.
הערה על (ג) ו(-ד) בהמשך מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ נדרש שעל כל דיבר אמרו הן לקבלה או הן הן ועל לאו לאו ,ואם
לא שמעו היאך אמרו ,אלא שכאשר משה חזר על הדברות אמרו הן ולאו.
(ה) תנחומא (ורשא) יתרו טו  ...אם תהיה בן תורה לא תהא רוחך גסה לומר דבר לפני הצבור ,עד שתפשוט אותה בינך ובין עצמך ב'
ֱֹלהיםַ֙אֶ֛תַ֙כּל-ה ְדּב ָ֥ריםַ֙האלֶּ ה בינו ובין עצמו ואחרי כן לא ֹֽ ֹמר (לבני ישראל) .פי' עץ יוסף טו) כן פסק
ג' פעמים ( ...כמו) ויְ דבָּ֣רַ֙א ֔
שו"ע או"ח סי' קלט ס"ב הקורא בתורה לצבור יכין עצמו ב' וג' .ובב"ר פכ"ד ותנחומא ויקהל ס' ב' או ד' ודעה זו בר"ש תשא ס'.
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

טט–(א)זקף-קטן – ב' הכנות ,מונח – רשות להכנה ג' (ב)ב' ג' גם לדבר תורה (ג)אפשר שהקורא בתורה בצבור זה כאילו ה' קורא עמו.
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ישַׁ֙אוַֹ֙אשִּׁ֑הַ֙ ַ֙
ָ֣
נּוַּ֙וה ָ֥מיתַ֙א
ל ֹאַ֙י ְשׁ ְמ ֶ ֔ר ְ
םַ֙והוּע ֵ֤דַ֙בּ ְבעליו ְַ֙֙ו ָ֣
֨חַ֙הוּאַ֙מ ְתּ ָֹ֣מלַ֙שׁ ְל ָֹ֗שׁ ְ
שמות משפטים כא,כטְ :ו ֵ֡אםַ֙שׁוֹרַ֩֙נגּ ִ֝
יוַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
לַ֙וגםְ -בּעל
השּׁוֹר ַ֙֙יסּ ֔ק ְ
יוַ֙יוּמת  -טפחא סלוק
ֹֽ
אָ֣ וַֹ֙אשִּׁ֑ה – מונח אתנח השּׁוֹר ַ֙֙יסּ ֔קל – פשטא זקף-קטן ְוגםְ -בּעל
בבלי סנהדרין עח ,א ואמר רבא שור טריפה שהרג חייב ושור של אדם טריפה שהרג פטור .מאי טעמא? אמר קרא השּׁוֹר ַ֙֙יסּ ֔קל
יוַ֙יוּמת  -טפחא סלוק
ֹֽ
– פשטא זקף-קטן ְוגםְ -בּעל
יוַ֙יוּמת  -טפחא סלוק ,טפחא בתפקיד פותחת טפח ואז מלת הסלוק מאפיינת את מלת הטפחא .הטפחא
ֹֽ
כל היכא דקרינא ביה ְוגםְ -בּעל

בתפקיד אפיון מתפשט לוקחת את האפיון המשותף מטפחא סלוק ומאפיינת עמו את שלפניה .לכן אם הבעלים ברי קיום כי אינם טריפה
שימות תוך שנים עשר חדש אז אפשרות להמיתם בידי בית דין ולכן גם שורם יומת בידי בית דין.
קרינן ביה השּׁוֹר ַ֙֙יסּ ֔קל – פשטא זקף-קטן
יוַ֙יוּמת  -טפחא סלוק ,אבל אם הבעלים אינם ברי קיום כי הם טריפה שימות תוך שנים עשר
ֹֽ
וכל היכא דלא קרינן ביה ְוגםְ -בּעל
חדש אז אין אפשרות להמיתם בידי בית דין ולכן גם שורם לא יומת בידי בית דין.
לא קרינן ביה השּׁוֹר ַ֙֙יסּ ֔קל – פשטא זקף-קטן

רב אשי אמר אפילו שור טריפה נמי שהרג פטור .מאי טעמא?
כיון דאילו בעלים הוו פטירי
שור נמי פטירי.

רב אשי לומד השּׁוֹר ַ֙֙יסּ ֔קל – פשטא זקף-קטן ,שני מצבים שוים
א' בעלים בר קיום ובר עונשין בידי בית דין שור בר קיום ובר עונשין ולהפך בעלים לא ברי קיום אז אין עונשין בידי בית דין וגם השור
לא בר עונשין
ב' 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
בר עונשין
ראה טפחא ,פזר תלישא
15
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שׂהַ֙על-שׂ ְל ִ֝מהַ֙על-כּל-אֲב ָ֗דהַ֙ ַ֙
חמוֹרַ֙עלֶַ֙ ֨ -
שמות משפטים כב,חֹֽ ַ֙ :על-כּלְ -דּברֶ ֵ֡ -פּשׁעַ֙עלֵ֡ -שׁוֹרַ֙עלֲ ְ֠ -
יהִ֑םַ֙ ַ֙
אַ֙דּברְ -שׁנ ֶ
ֱֹלהיםַ֙יב ֹ ְ
ַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ֹאמר ַ֙֙כּיָ֣ -הוּאַ֙ ֶז֔הַ֙ע ַ֚דַ֙הא ֔
םַ֙לרעֹֽהוּ׃ַ֙ס ַ֙
ָ֥םַ֙שׁנָֽי ְ
ֱֹלהיםַ֙יְ שׁלּ ְ
ַ֙ א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְרשׁיעֻ ן ַ֙֙א ֔
[בבלי שבועות לט,ב] הטענה שתי כסף .אמר רב :כפירת טענה שתי כסף (כופר ששווי הנזק לפחות  2מעה); ושמואל אמר :טענה עצמה
שתי כסף (שווי החפץ היה לפחות  2מעה) ,אפי' לא כפר אלא בפרוטה ולא הודה אלא בפרוטה  -חייב.
אמר רבא דיקא מתניתין כותיה דרב (מדויקת המשנה כדברי רב) וקראי כותיה דשמואל (מדויק הכתוב בתורה כדברי שמואל)

דיקא מתני' כותיה דרב דקתני הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה ואילו כפירת טענה פרוטה לא קתני ותנן נמי ההודאה בפרוטה
ואילו כפירה בפרוטה לא קתני
ףַ֙אוֹ-כלים ַ֙֙ל ְשׁ ֹ֔מרַ֙מה כלים שנים אף כסף שנים מה
הוַּ֙כּ ֵֶ֤ס ֹֽ
ֶ
ַ֙אישַׁ֙אֶ ל-ר ִ֝ע
וקראי כותיה דשמואל דכתיב שמות משפטים כב ו ֹֽכּי-יתּן ֩ ֨
כסף דבר חשוב אף כל דבר חשוב וקאמר רחמנא שמות משפטים כב ח כּיָ֣ -הוּאַ֙ ֶז֔ה ורב ההוא מיבעי ליה להודאה במקצת הטענה

(בבלי שבועות לט,ב מביאה דברי שמואל ודברי רב לשתי משמעויות הנובעות מהצירוף כּי-הָ֣ וּאַ֙ ֔ ֶזה)
ושמואל כתיב ָ֣הוּא וכתיב ֶז֔ה דאי כפר במקצת ואודי במקצת חייב

ורב חד להודאה במקצת הטענה וחד להודאה ממין הטענה
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רןַ֙מ ְלמ ְִ֑עלה ַ֙
פּ ֶרתַ֙על-הא ֹ
שמות תרומה כה,כאְ :ונתתַָּ֧֙אֶ ת-הכּ ֶ֛ ֹ
ליָך׃ ַ֙
ַ֙וְ אֶ ל-הָ֣א ֹ֔רןַ֙תּתּןַ֙֙אֶ ת-הָ֣ע ֻ ֔דתַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אֶ תּןַ֙א ֶ ֹֽ
תּתּן ַ֙֙אֶ ת-הָ֣ע ֻ ֔דת – זקף-קטן ,בתפקיד שתים ,רמז לשני לוחות הברית? רמז לנתינה פעמיים?
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תאֲמם֘ ַ֙מ ְלּמטּהַ֙ ַ֙
שמות תרומה כו,כדְ :ו ֹֽי ְהיָ֣וַּ֙ ֹ
יהםַ֙ל ְשׁנ ָ֥יַ֙המּ ְקצֹעֹ תַ֙י ְהיֹֽ וּ׃ ַ֙
ֹאשׁוַֹ֙אֶ ל-הטּבּעתַ֙האֶ חִ֑תַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙כּ ַ֚ןַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ְשׁנ ֔ ֶ
ַ֙וְ י ְח ָ֗דּוַ֙י ְהיֵ֤וַּ֙תמּים ַ֙֙על-ר ֔
רש"י (כד) י ְהיֵ֤וַּ֙ -כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקם זו מזו .זהו שפרשתי

(לעיל יז) שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן ,שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש לכסות את שפת האדן ,וכן הקרש
שאצלו ,ונמצאו תואמים זה לזה .וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי ,כדי
שלא יפרידו האדנים ביניהם:
וְ י ְח ָ֗דּוַ֙י ְהיֵ֤וַּ֙תמּים ַ֙֙ -כמו תואמים:
למאן דאמר שהקרשים היו משופעים בצדם החיצוני ,ולתוס' בבלי שבת מחצי גובהם ומעלה (כך שהבריח התיכון מוסתר) ,במבט מצד
רוחבם היו נראים כטרפז ישר זוית .אבל למשל הקרש הפינתי (צפון מערב) היה בעל שני שפועים .השיפוע ממערב למזרח הסתיים במרחק
אצבע מהקיר המזרחי הישר .כל קרשי צפון הסתיים שיפועם במרחק אצבע מקיר דרום .לכן גם השיפוע מצפון לדרום של הקרש הפינתי
הסתיים במרחק של חצי אמה (=  3טפח =  12אצבע) ועוד אצבע (סה"כ  13אצבע) מהקיר הדרומי הישר .בראש הקרש התקבל מלבן
שאורכו  13אצבעות מצפון לדרום ( 12אצבע (=חצי אמה) היו בקדש הקדשים) ורוחבו אצבע ממערב למזרח .אפשר כי הכתוב וְ י ְח ָ֗דּוַ֙–
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

8/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹאשׁוֹ  ,והשיפועים
רביע בא ללמד כי כל קרש פינתי נראה כעין פירמידה קטומה בעלת שני שיפועים המרומזים בטעם זקף-קטן במלת על-ר ֔
ם֙
ם ֙ בתיבה של  1 * 13אצבע ,המתואר בטעם פשטא במלת תמּי ַ֙
עצמם מרומזים כמצוייר בטעם מהפך במלת י ְהיֵ֤וּ ,והסתיים היינו תמּי ַ֙
בתפקיד של אחד.
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ַ֙֙צָ֣לעַ֙המּ ְשׁ ֔כּןַ֙ליּ ְרכתיםַ֙יֹֽמּה׃ ַ֙
םַ֙לק ְרשׁי ֶַ֙
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ָ֗
םַ֙לק ְרשָׁ֥יַ֙צֶ לע-המּ ְשׁכּןַ֙השּׁנ ִ֑יתַַַַ֙֙֙֙וחֲמשּׁ ְ
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ֔
שמות תרומה כו,כזַ֙ :וחֲמשּׁ ְ
ַ֙֙צָ֣לעַ֙המּ ְשׁ ֔כּן – רביע  ...זקף-קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,ופירושו אינו רק
םַ֙לק ְרשׁי ֶ
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ָ֗
(כו,כז) וחֲמשּׁ ְ
לכותל המערבי של המשכן אלא לכל הכתלים ,ללמד (א) המּ ְשׁ ֔כּן – זקף-קטן בתפקיד שתי טבעות לכל קרש ,אחת להחזיק קנה חלול

(רש"י כט) הוא צינור צפוי לבריח העליון ואחת להחזיק צינור צפוי לבריח התחתון כהמשך רש"י (כו) שהעליונים והתחתונים היו להן
טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש ,משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש ,חלק אחד מן הטבעת העליונה
ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה ולמטה,
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ןַ֙תּרוּמָ֥תַ֙הַֹֽ֙'׃ ַ֙
שמות כי תשא ל,ידָֹ֗ :כּלַ֙העֹ בר ַ֙֙על-ה ְפּ ֻק ֔דיםַ֙מ ֶבֶּ֛ןַ֙עֶ ְשׂ ָ֥ריםַ֙שׁנהַ֙ומ ְִ֑עלהַ֙יתּ ְ

הסבר ע"פ ירושלמי שקלים פ"א ,ה"ג,ה"ד
ָֹ֗כּלַ֙העֹ בר ַ֙֙על-ה ְפּ ֻק ֔דים – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,מוצע שפירושו הוא כך:
ןַ֙תּרוּמָ֥תַ֙הַֹֽ֙'
מפורש בפסוק ש-מ ֶבֶּ֛ןַ֙עֶ ְשׂ ָ֥ריםַ֙שׁנה הראויים להימנות בין הפקודים לצבא ומ ְִ֑עלהַ֙יתּ ְ
בא הפסוק וטעמיו ללמד דברים אחדים בענין תרומת ה'.חובות הראויים ,הנחות למתנדבים ,דחיית תרומת אנשים מסוימים.
ה ְפּ ֻק ֔דים – פשטא מקף זקף-קטן,
העֹ בר ַ֙֙עלַ֙ -
ןַ֙תּרוּמָ֥תַ֙הַֹֽ֙' ולא נתן מעצמו( ,ב) מי מתנדב ליתן
על-ה ְפּ ֻק ֔דים – טעם מקף בתפקיד רב-מצב ילמד (א) שממשכנים מי שחייב ל-יתּ ְ
ומקבלים ממנו תרומת ה'( ,ג) מי לא מקבלים ממנו תרומת ה' .על-ה ְפּ ֻק ֔דים – זקף-קטן מלמד על פקודים בשתי קבוצות שמקבלים מהם
תרומת ה' .טעם מלת ָֹ֗כּל – רביע ,מלמד שבכל אחת יש ארבעה פרטים .קבוצה (א) ארבעה ממשכנים אותם אם לא עמדו בחיוב תרומת ה':
לויים ,ישראלים ,גרים ,עבדים משוחררים .קבוצה (ב) המתנדבים שאם שקלו מקבלים מהם תרומת ה' :נשים ,עבדים ,קטנים ,ולגבי כהנים
מחלוקת אם חייבים .אמר רבי יהודה העיד בן בוכרי ביבנה כל כהן ששוקל אינו חוטא אמר ליה רבן יוחנן בן זכאי [ ...לא כי] אלא כל
כהן שאינו שוקל חוטא.
קבוצה (ג) מ ֶבֶּ֛ן – תביר ממעט מהתורמים שהם בני עֶ ְשׂ ָ֥ריםַ֙שׁנה ומ ְִ֑עלה את הנכרי והכותי ששקלו אין מקבלין מהן
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כּי ָֹ֥ק ֶדשׁ הוא ל ֶכ ִ֑ם
ם ֙ אֶ ת-השּׁ ֔בּת ֶ֛
וּשׁמ ְר ֶתּ ַ֙
שמות כי תשא לא,ידְ :
אכה ְונ ְכ ְרתֶ֛ה הנֶּ ָ֥פֶ שׁ ההוא מ ֶ ָ֥קּ ֶרב ע ֶ ֹֽמּיה׃
הּ ֙ ְמל ֔
יוּמת ָ֗כּי כּל-העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
יה ֙ ָ֣מוֹת ֔
ל ַ֙
ח ְל ֨ ֶ
ְמ ֹֽ
יה ֙ – פשטא ,בתפקיד
ל ַ֙
יוּמת ְ ,מ ֹֽח ְל ֨ ֶ
יה ֙ וסיים בלשון יחיד ָ֣מוֹת ֔
ל ַ֙
ח ְל ֨ ֶ
יוּמת – פשטא מונח זקף-קטן ,פתח בלשון רבים ְמ ַֹֽ֙
יה ֙ ָ֣מוֹת ֔
ל ַ֙
ח ְל ֨ ֶ
ְמ ֹֽ
של אחד ,מרמז לעשיית מלאכה אחת ע"י שניים כמשניות הבאות משנה שבת פ"י,מ"ה המוציא ככר לרשות הרבים חייב הוציאוהו שנים
פטורין לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבים ורבי שמעון פוטר וגו' משנה שבת פי"ג,מ"ו צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו

חייב נעלו שנים פטורין לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים חייבין ורבי שמעון פוטר:

יוּמת – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שתיים ,שהעושה בזדון בפרהסיא לא יומת אלא בשני תנאים :עדים כשרים ובהתראה
מָ֣ וֹת ֔
נכונה.
יוּמת – מונח זקף-קטן ,החזרה במלים מלמדת כפי' תורה תמימה הערה לג  ...שהמחלל בפרהסיא מחויבים הב"ד לענשו ואם לאו
מָ֣ וֹת ֔
הם עצמם בעונש ,אבל היכי שהחיוב הוא כרת שהוא אם בצנעא ,אין ב"ד וכל ישראל נענשים על העדר עונשו.
אכה  -עד שיעשה מלאכה גמורהל) [מכילתא] :הערה ל לאפוקי אם ארג חוט אחת שחרית וחוט אחת
הּ ֙ ְמל ֔
תורה תמימה העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
ערבית והיתה ידיעה בינתיים אינו חייב סקילה ,דפחות משני חוטין כאחד אינה אריגה ואינה נקראת מלאכה:
אכה – מרכא (=מאריך) פשטא זקף-קטן ,פשטא בתפקיד אחד ללמד שעשה סוג מלאכה אחד ,זקף-קטן בתפקיד שתיים
הּ ֙ ְמל ֔
העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
שעשה המלאכה בשני שלבים ,מרכא (=מאריך) בתפקיד מרחיק זמן בין שני השלבים שהיה סיפק לידיעה ביניהם לכן אינה נקראת מלאכה
גמורה ולכן העושה אותה לא חייב סקילה.
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ֹמע:
ִ֑הַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙קֹולַ֙ענֹּ֔ותַ֙אנֹכיַ֙שׁ ֹֽ
ָ֣
ענָֹ֣ותַ֙ חֲלוּשׁ
הַ֙ואָ֥יןַ֙קֹולַ֙ ֲ
בוּר ְ
֔
ענָֹ֣ותַ֙גְּ
אמרַ֙אָ֥יןַ֙קֹולַ֙֙ ֲ
שמות כי תשא לב,יח :ו ָ֗יּ ֹ ֶ
קָ֣ ֹולַ֙ענֹּ֔ותַ֙– מונח זקף-קטן ,בתפקיד שני לימודים( ,א) [שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מג,ח]
וזהו קול של עגל ָ֣קֹולַ֙ענֹּ֔ותַ֙אנֹכיַ֙שומע ועד שלא גאלתם אמרת לי שהם עושים את העגל[ ,אלשיך שה"ש א] ומה גם בשומענו את

העגל אומר ,כמאמר רבותינו ז"ל ,אנכי השם כו',
(ב) [ירושלמי (וילנא) תענית פ"ד,ה"ה] א"ר יסא קול קילוס עכו"ם אנכי שומע.
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ליו׃
וַֹ֙לכפָּ֥רַ֙ע ֹֽ
ִ֑הַ֙ונ ְרצָ֥הַ֙ל ְ
לַ֙ר ֹאשַׁ֙העֹ ל ְ
ויקרא א,דְ :וסמְָ֣ךַ֙י ֔דוַֹ֙ע ָ֣

(ב) דרשה על לשון יחיד של היד עצמה שהיא בעצם שתי ידים

יר (וי' אח"מ טז,כא) .ולא ידעתי
ָ֣לַ֙ר ֹאשַׁ֙השּׂע ַ֘֙
ה ִֹ֝רןַ֙אֶ תְ -שׁתָּ֣יַ֙י ָ֗דוַ֙י ָ֗דיוַ֙ע ָ֣
רמב"ן ויקרא א,ד  ...ובשעיר המשתלח מפורש ְוס ֨מְךַ֙א ֲ
אם כן ,למה כתב בכל שאר סמיכות "את ידו"? ואולי להוציא ממנו מה שדרשו (מנחות צג,ב) :ידו ולא יד שלוחו; כי שמא היה
במשמע 'ידיו'  -להביא את שתיהן ,ולא נמעט בו השליח ,אבל עכשיו שהסמיכה בשתי ידים ,לא כתב לשון יחיד אלא למעט
השליח; אע"פ ששלוחו כמותו בשאר המקומות ,לא נדון כן לסמיכה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(ג) שלוש דרשות על סמיכת הידים לדחות שלושה סוגי שליחים

(ב) [ד]ַַ֙֙וְ סמְָ֣ךַ֙י ֔דוַֹ֙לא יד בנו ידו לא יד עבדו ידו לא יד שלוחו.
[ד]ַ֙וסמ ְָ֣ךַ֙י ֔דוֹ  -מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים ,מונח עשוי להוסיף לימוד שלישי .כאן דורש תו"כ לדחות שלושה סוגי
ְ
שלוחים (ב) ְוסמְָ֣ךַ֙י ֔דוַֹ֙לא יד בנו י ֔דוֹ לא יד עבדו י ֔דוֹ לא יד שלוחו.
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שׁ ַ ַ֖חט ֶאת־הָע ֹלָ ָֽה:
שׁ ַ ַ֤חט א ֹתָ ה ְּל ַח ָ֔טאת ִבמ ְּ֕קֹום ֲא ֶ ֥שׁר י ִ ְּ
ויקרא ד,לגְּ :ו ָס ַמך ֶאת־י ָ֔דֹו ַ ַ֖על ֹ֣ר ֹאשׁ ַהָֽח ָ ַָ֑טאת ְּו ָ
(ויקרא ד,כד) ְּו ָשׁ ַ ֹ֣חט א ֹ֔תֹו – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים ,ושניהם בפשט ,אחד מהם מלמד ולא תמורתו,
שׁ ַ ַ֤חט א ֹתָ ה ְּל ַח ָ֔טאת ִבמ ְּ֕קֹום – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
(ויקרא ד,לג) ְּו ָ
הלימודים יוצא מפשט הכתוב ,אפשר כי פשט הכתוב ְּו ָשׁ ַ ַ֤חט א ֹתָ ה מלמד ולא חילופה ,ולא ולדה ,ולא תמורתה,
אפשר כי היוצא מן פשט הוא הצירוף של זקף-קטן בתפקיד  2עם זקף-גדול בתפקיד  3ביחד בתפקיד  5וזה מקור ל"חמש חטאות מתות"
כנאמר ב[-ספרא ויקרא  -דבורא דחובה פרשה ו סוף פרק ז] (ט) מיכן היה רבי שמעון אומר חמש חטאות הן מיתות ,ולד חטאת,

ותמורת חטאת ,וחטאת שמתו בעליה ,ושכיפרו בעליה ,ושעברה שנתה,

זקף-קטן בתפקיד  2חטאות הקשורות לבעלים (א) שמתו בעליה( ,ב) שכיפרו בעליה;
זקף-גדול בתפקיד  3חטאות הקשורות לבעל החיים (א) ולד חטאת( ,ב) תמורת חטאת( ,ג) שעברה שנתה
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שׁם׃ַַ֙֙ ַ֙
עַ֙וא ֹֽ
וַּ֙ו ָ֥הוּאַ֙יד ְ
םַ֙לכֹלַ֙֙טֻ ְמא ֔תוַֹ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְטמאַ֙בִּ֑הַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙ ְונ ְֶעל ָ֣םַ֙מ ֔ ֶמּנּ ְ
ַ֙֙בּטֻ ְמאָ֣תַ֙א ֔ד ְ
וַֹ֙כיַ֙יגּע ְ
ויקרא ה,גָ֣ ַ֙:א ֵ֤
נּוַּ֙ו ָ֥הוּאַ֙ידע נעלם – משמע שהיתה לו ידיעה ונעלמה
[בבלי שבועות ד,א] אפשר כי רבנו הקדוש ,רבי יהודה הנשיא בלמדו ְונ ְֶעל ָ֣םַ֙מ ֔ ֶמּ ְ

ממנו ואח"כ ידע – נודע לו ,גם דרש שני אופנים של נעלם – שכחה .א' נעלם ממנו שהוא טמא ואכל קדש או נכנס למקדש,ב' ידע שהוא
טמא ונעלם ממנו שהוא אסור לאכול קודש או להכנס למקדש.אפשר כי שני אופנים אלו מרומזים בטעמי ְונ ְֶעל ָ֣םַ֙מ ֔ ֶמּנּוּ  -מונח זקף-קטן
בתפקיד של שתי ידיעות שנעלמו ממנו ,א' שהוא טמא ,ב' שהאוכל או המקום קדוש.
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יוַ֙בּיָ֥וֹםַ֙ק ְרבּנוַֹ֙יאכ ִ֑לַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ל ֹא-ינָּ֥יחַ֙מ ֶמּנּוַּ֙עדֹֹֽ -בּ ֶקר׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
וּב ָ֗שׂרַ֙ ֶז ַ֚בחַ֙תּוֹדָ֣תַ֙ ְשׁל ֔מ ְ
ויקרא צו ז,טוְ :
ָ֣תַ֙שׁל ֔מיוַ֙ -למדנו
וּב ָ֗שׂרַ֙ ֶז ַ֚בחַ֙תּוֹד ְ
וּב ָ֗שׂר – רביע ,ארבע קבוצות קרבנות שהם כמו תודה נאכלים ליום ולילה .כ-בבלי זבחים לו,א ְ
ְ
וּב ָ֗שׂר ,חטאת ואשם מנין? ת"לֶ :ז ַ֚בח ,ומנין לרבות שלמי נזיר
לתודה שנאכלת ליום ולילה ,חליפין וולדות תמורות מנין? ת"לְ :
ושלמי פסח? ת"לְ :שׁל ֔מיו ,לחמי תודה וחלות ורקיקים שבנזיר מנין? ת"ל :ק ְרבּנוֹ,
שלמי נזיר ושלמי פסח? ת"לְ :שׁל ֔מיו – זקף-קטן ,שני מיני שלמים
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וַֹ֙ועד-רגְ ל ִ֑יוַ֙ ַ֙
וֹרַ֙וכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַ֙מר ֹאשׁ ְ
פ רֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ויקרא תזריע יג,יבְ :ואם-פּ ֨רוֹחַ֙תּ ְַ֙
ֹהן׃ ַ֙
ְלכל-מ ְראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ
הסבר ל[-תו"כ פ"ג פ"ג] (ה) (ו) (ז) (וי' תז' יג,יב) תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔עוֹר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,לימוד
אחד [תו"כ פ"ג פ"ג] (ו) המלמד כי כאשר תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים – טהורה,
וכאשר הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה הדבר מרומז בטעם פשטא המטעים מלת הצּר ֙עת ַ֙֙ .לימוד שני [תו"כ פ"ג
וֹח – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ענין של שתי
פ"ג] (ז) המלמד כי ְַ֙ואם-פּ ֨ר ַ֙

מראות ,לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה הטהור (הבוהק).
כאן רואים תפקיד לתבנית מהפך פשטא זקף-קטן ,ועוד תפקיד לטעם הבודד זקף-קטן.
ת ֙ –פשטא ,ע"פ [התוה"מ עח] למשנה (ו) הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם
או בהסבר הבא :הצּר ֙ע ַ֙
פשטא המטעים מלת הצּר ֙עת ַ֙֙  -הפריחה טהורה.
תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ו) המלמד כי תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים –
טהורה.
וֹח – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת
בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ז) המלמד כי ְואם-פּ ֨ר ַ֙
בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ענין של שניים ,לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה הטהור.
28

זקף-קטן

קַ֙ל ֹאַ֙יְ גלּ ִ֑חַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙וְ ה ְסגּ֨ירַ֙הכֹּהָ֧ןַ֙אֶ ת-הנֶּ ֶֶ֛תקַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙ימיםַ֙שׁ ֹֽנית׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
חַ֙ואֶ ת-הנֶּ ֶת ָ֣
ויקרא תזריע יג,לגְ :ו ֨ה ְתגּ ֔לּ ְ
קַ֙ל ֹאַ֙יְ גלּ ִ֑חַ֙ ,אלא סמוך לנתק לא יגלח הא כיצד
ספרא תזריע פרשה ה פרק ט מ"ז (ז)  ...וכי מה יש בו ,ואם כן למה נאמר ְואֶ ת-הנֶּ ֶת ָ֣

מגלח חוצה לו ומניח שתי שערות סמוך לו ,כדי שיהא ניכר אם פשה,

חלק זה של מ"ז עוסק בהשארת שתי שורות מחוץ לנתק
ִ֑ח – תבנית מפסקת דיבור ,אשר בגלל טפחא ללא הגבלת מרכא עשויה לאפיין את הכתוב לפניה ְ -ו ֨ה ְתגַּ֙ ֔לּח – קדמא
קַ֙ל ֹאַ֙יְ גלּ ַ֙
וְ אֶ ת-הנֶּ ֶת ָ֣
זקף-קטן במלה אחת .אם טעם זקף -קטן מנגן כאן גם בתפקיד עצמאי (ללא קדמא) אז הוא עשוי לרמז על ענין של שתיים ,אלו שתי שורות
ִ֑ח שיהיה ניכר אם הנתק פשה.
קַ֙ל ֹאַ֙יְ גלּ ַ֙
שערות הנדרשות מהקרא ְואֶ ת-הנֶּ ֶת ָ֣
ראה אתנח ,טפחא ,קדמא זקף-קטן במלה אחת
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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 29זקף-קטן
ויקרא תזריע יג,מב:

וַֹ֙בגבּ ְח ֹֽתּוֹ׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
וַֹ֙א ְ
ואַ֙בּקר ְחתּ ָ֥
ְ
ַ֙֙ה
ַ֙אוַֹ֙בגּ ֔בּחתַ֙נֶ ָֽגעַ֙לבָ֣ןַ֙אֲד ְמדִּ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ צרֵ֤עתַ֙פֹּר ֙חת ֔
[מב]ַַ֙֙ו ֹֽכי-י ְהיֶ ֵ֤הַ֙בקּר ֙חת ֙ ָ֣
ְ

ספרא תזריע פרשה ה פרק יא (א) (יג,מב) נֶ ָֽגעַ֙לבָ֣ןַ֙אֲד ְמדִּ֑םַ֙מלמד שהוא מטמא בפתוך ,צרֵ֤עת ,מלמד שהוא מטמא במחיה( ... ,ב)

פֹּר ֙חת ַ֙֙מלמד שהיא מטמאה בפיסיון ,היא ( ֔הוא) אינה מטמאה בשער לבן... ,
ַ֙֙הוא – מהפך פשטא ,מוציא הכתוב מפשוטו שמובנו נגע מתחילתו ,ודורש מלת צרֵ֤עת מלמד שהוא מטמא במחיה,,
צרֵ֤עתַ֙פֹּר ֙חת ֔
ת ֙ מלמד שהיא מטמאה בפיסיון,
ומלת פֹּר ֙ח ַ֙
הוא – זקף -קטן ,בתפקיד של שתיים .המלה (מגבילה) מיחדת את נגע צרעת בעור ראש קרח שאינה מטמאה בסימן שער לבן ונשארת
ַ֔֙
בשני סימני טומאה.
30

זקף-קטן

תַ֙וא ֹֽ ֹזב׃ ַ֙
זַ֙וּשׁנָ֥יַ֙תוֹלע ְ
ָ֣ץַ֙א ֶר ְ
וֹתַ֙טה ִֹ֑רוֹתַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְוע ֶ֔
ְ
ֶ֛רַ֙שׁ ֹֽתּי-צפּ ֳָ֥ריםַ֙חיּ
ֹהןַ֙וְ ל ָ֧קחַ֙למּטּה ְ
ויקרא מצורע יד,דְ :וצוּה ַ֙֙הכּ ֔
ֹהן – זקף-קטן בתפקיד שני ציווים( ,א) מה שלוקח למיטהר אחד יכול לשמש למיטהר אחר וזהו ְול ָ֧קחַ֙למּטּהֶ֛רַ֙ ְשׁ ֹֽתּי-צפּ ֳָ֥ריםַ֙
וְ צוּה ַ֙֙הכּ ֔
תַ֙וא ֹֽ ֹזב.
זַ֙וּשׁנָ֥יַ֙תוֹלע ְ
ָ֣ץַ֙א ֶר ְ
וֹתַ֙וע ֶ֔
וֹתַ֙טה ִֹ֑ר ְ
ְ
חיּ

(ב) הלקיחה של כולם צריכה להיות מדברים שלא עשו בהם שימוש קודם ,והשני תולעת נצבע לשם הזאה כפי' רש"י בבלי מנחות מב,ב
שטעימה פסולה משום שלא לשמה (עיין שם).
 31זקף-קטן
 32זקף-קטן
רןַ֙
ה ִ֑ ֹ
ָ֣יַ֙א ֲ
יַ֙בּנ ֹֽ
ֹותַ֙שׁנ ְ
ְ
ָ֣יַ֙מ
הַ֙אחֲר ֔
ֹשׁ ֹֽ
ויקרא אחרי מות טז,א :ויְ דבֵּ֤רַ֙יְ י ַ֙֙אֶ ל־מ ֔ ֶ
תםַ֙ל ְפני־יְ יַַ֙֙וַ֙יּ ֻ ֹֽמתוּ׃ ַ֙
ַ֙ ְבּק ְרב ָ֥

ָ֣יַ֙א ֲה ִ֑ ֹרןַ֙מה תלמוד לומר לפי שנאמר ויקחו שני בני אהרן נדב
יַ֙בּנ ֹֽ
ֹותַ֙שׁנ ְ
ְ
ָ֣יַ֙מ
הַ֙אחֲר ֔
ֹשׁ ֹֽ
ספרא אח"מ פרשה א (א) ויְ דבֵּ֤רַ֙יְ י ַ֙֙אֶ ל־מ ֔ ֶ
ואביהוא איש מתחתו /מחתתו( ,/חלוקה לסעיפים ע"י טט)
ָ֣יַ֙א ֲה ִ֑ ֹרןַ֙לא נטלו עצה מאהרן( ,ב) נדב ואביהוא לא נטלו עצה ממשה( ,ג ו-ד) איש מחתתו איש איש מעצמו עשו ,לא נטלו
(א) ְבּנ ֹֽ
עצה זה מזה

ָ֣יַ֙מֹות – זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,שתי פעמים שתיים שהן
ֹשׁה – זקף-קטן בתפקיד של שתיים ֹֽאחֲר ֔
אפשר כי ויְ דבֵּ֤רַ֙יְ י ַ֙֙אֶ ל־מ ֔ ֶ
ארבע סיבות שתיים שלא נטלו עצה מאהרן וממשה ,ושתיים שלא נטלו עצה זה מזה ללמד
ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים
33
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יָך ַ֙
רןַ֙אח ַ֙
ה ָ֣ ֹ
ֹשׁהַ֙דּבּר֘ ַ֙אֶ ל-א ֲ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ויקרא אחרי מות טז,ב :ו ֨יּ ֹ ֶ
יַ֙בּענ֔ןַ֙אר ֶאהַ֙על-הכּ ֹֹֽפּ ֶרת׃ ַ֙
וּתַ֙כּ ַ֚ ֶ
ַ֙
ל ֹאַ֙י ֔מ
רן ְַ֙֙ו ָ֣
רכֶ תַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙אֶ לְ -פּנ֨יַ֙הכּ ִֹ֝פּ ֶרתַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙על-הא ֹ
אַ֙בכל-עת ַ֙֙אֶ ל-ה ֹ֔קּ ֶדשַׁ֙מבּיתַ֙לפּ ִ֑ ֹ
ַ֙וְ אל-י ֵ֤ב ֹ ְ
ַ֚יַ֙בּענ֔ן  -יתיב  -דווקא כך ,תן הקטורת על הגחלים דווקא בקדש הקדשים ואז יהיה גלוי ה' בענן כמו בסיני (הנני בא אליך בעב הענן –
כּ ֶ

זרקא סגול) ובמשכן .או כזוהר כי ה' כבר ניצב בענן בקה"ק וכאשר הכ"ג שומע שירת הכרובים מעלה הקטורת שהיא ענן שנהיה לשבעה
עננים
ועוד פירוש על דרך הכניסה כּ ַ֚יַ֙– יתיב ,בתפקיד דווקא כך ,כניסה עם הפנים מערבה מול הכפרת שעל הארון.
בֶּ ענ֔ן – זקף -קטן ,בתפקיד שני עננים ,כפי' רש"י ושפת"ח (א) עמוד ענן המסתיר על גלוי שכינה (ב) ענן הקטורת שמעלה כהן גדול בקדש
הקדשים
34
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יהִ֑םַ֙ ֶזָ֣הַ֙הדּ ֔ברַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙לא ֹֹֽמר׃ ַ֙
לַ֙ואמ ְרתַּ֙אֲל ֶ
ָ֗יוַ֙ואֶ לַ֙֙כּלְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
ןַ֙ואֶ ל-בּנ ְ
ה ִֹ֝ר ְ
רַ֙אל-א ֲ
ויקרא אח"מ יז,ב – ג[ :ב]ַַ֙֙דּ ֨בּ ֶ ֹֽ
וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽה׃ ַ֙
ֹֽ
זַ֙בּמּחֲנֶ ִ֑הַ֙אַ֚וַֹ֙א ֲֶשׁ ָ֣רַ֙י ְשׁ ֔חטַ֙מח
ֲשׁרַ֙י ְשׁ ִ֝חטַ֙שָׁ֥ וֹרַ֙אוֶֹ -כֶ֛שֶׂ בַ֙אוֹ-ע ֹֽ
[ג]ַַ֙֙ ָ֥אישַׁ֙אישׁ ַ֙֙מבָּ֣יתַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙א ֨ ֶ
גירסת הכתרַ֙י ְשׁ ֔חט גירסת המלבי"ם י ְשׁ ֔חט
וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽה ולמדו חז"ל שבא גם על כונה שני'
ֹֽ
התוה"מ (צ)  ...וכן מלת י ְשׁ ֔חט נקוד בקמץ על זקף-קטן .שמורה שהוא מופסק מן מח
שמלת א ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְשׁ ֔חט ,כולל כל דבר הנשחט .ושעורו אשר ישחט שור או כשב או עז או אשר ישחט (פי' או כל דבר שישחט דהיינו אף

עוף),
ת"ל ֶזָ֣הַ֙הדּ ֔בר .ר"ל אחר שאמר שכל דיבור ודיבור נאמר בדיוק מאת ה' ,מבואר שהלשון דוקא וכשאמר א ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְשׁ ֔חטַ֙דוקא שחיטה
ולא מליקה ואין לדון ק"ו.
ולפ"ז מ"ש בג' הספרא ת"ל א ֲֶשָׁ֣רַ֙יַ֙ ְשׁ ֔חטַ֙ומ"ש בגי' הגמ' ת"ל ֶזָ֣הַ֙הדּ ֔ברַ֙הוא ענין אחד ,שר"ל הלא כתוב לשון י ְשׁ ֔חט והלשון
דוקא ,דהא כתיבַ֙ ֶזָ֣הַ֙הדּ ֔בר שהפ' נאמרה ככה אמר ובדיוק.
זקף-קטן להורות שחיטה בבהמות ,שחיטה בעופות
ל ֹא ת ְק ֔רב ְלגלּוֹת עֶ ְרו ֹֽתהּ׃ ַ֙
ויקרא אחרי מות יח,יטְ :ואֶ ל-אשּׁה ְבּנדָּ֣ת טֻ ְמאתִ֑הַַַַַּ֙֙֙֙֙ ַָ֣֙
ָ֣ל ֹא ת ְק ֔רב – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים לימוד (א) [בבלי שבת יג,א] דיעות איכא (כאשר לא מכירים זה את זה) שנוי
ליכא (אין צורך בסימן היכר לאסור) (אבל כאשר) דיעות איכא (כאשר מכירים זה את זה) שינוי איכא (צריך בסימן היכר לאסור).
[בבלי שבת יג ,א] מקיש אשה נדה לאשת רעהו .מה אשת רעהו  -הוא בבגדו והיא בבגדה אסור ,אף אשתו נדה  -הוא בבגדו והיא
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
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בבגדה אסור .שמע מינה.
לימוד (ב) מתאים לתבנית (וי' אח"מ יח,יט) ָ֣ל ֹא ת ְק ֔רב ְלגלּוֹת עֶ ְרו ֹֽתהּ ( -אתנח) מונח זקף-קטן והוא פעולה ואחריו עוד פעולה .עשוי
ללמד אלפניו ולאחריו .או לאחריו ואלפניו .לומד מטהורה שנטמאת בשעת תשמיש לא לפרוש מיד( .ראה לימוד אלאחריו ואלפניו)
 35זקף-קטן
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תַ֙פּאָ֥תַ֙זְ קנֶ ֹֽ ָָֽך׃ ַ֙
ל ֹאַ֙ת ְשׁ ֔חיתַ֙א ְ
ֹאשׁ ֶכ ִ֑םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְו ָ֣
פוַּ֙פּאתַ֙ר ְ
ְ
ל ֹאַ֙ת ֔קּ
ויקרא קדשים יט,כזָ֣ :
בבלי קידושין כט,א משנה  ...וכל מצוות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא אחד האנשים ואחד הנשים חייבין חוץ
מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים (כהנת פטורה)
בבלי קידושין לה,ב
ל ֹאַ֙ת ְשׁ ֔חיתַ֙
ֹאשׁ ֶכ ִ֑םַ֙וְ ָ֣
פוַּ֙פּאתַ֙ר ְ
ְ
ל ֹאַ֙ת ֔קּ
ד"ה בשלמא בל תטמא למתים  ...אלא בל תקיף ובל תשחית מנלן? דכתיב (ויקרא קדשים יט,כז) ָ֣

תַ֙פּאָ֥תַ֙זְ קנֶ ָָֹֽֽך׃ כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה והני נשי הואיל ולא איתנהו בהשחתה ליתנהו בהקפה  ...מאי זקנך? זקנך ולא זקן
א ְ
אשתך

ֹאשׁ ֶכ ִ֑םַ֙אף שהן מתדמות זו
ל ֹאַ֙ת ֔קּפוּ  -מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתיים לרמז כפי' רלב"ג שיתחייב מלקות נפרדות על כל אחת מְ -פּאתַ֙ר ְ
ָ֣
לזו.
וְ ָ֣ל ֹאַ֙ת ְשׁ ֔חיתַ֙ -מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתיים לרמז שיתחייב מלקות נפרדות על כל אחת מְ ַ֙-פּאָ֥תַ֙זְ קנֶ ָָֹֽֽך׃ אף שהן מתדמות זו לזו ,היות
ופאת זקנך משמעותה שתי פאות בכל צד ,לכן שתיים כפול שתיים מהזקף-קטן משמעותה ארבע פאות .מילת את – טפחא ,מתאפיין מ-
ְפּאָ֥תַ֙זְ קנֶ ָָֹֽֽך׃ַ֙ -מרכא סלוק ,ומשנה משמעות להיות פאה אחת ב-חבור לחי התחתון הימיני לשמאלי.
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דַ֙הוּאַ֙
֔
ַ֙֙חָ֣סֶ
הַּ֙ו ֹֽהיא-ת ְר ֶאֵ֤הַ֙אֶ ת-עֶ ְרותוֹ ֶ
מּוַֹ֙ור ֨אהַ֙אֶ ת-עֶ ְרו ִ֝ת ְ
ָ֣יוַ֙אוַֹ֙בתְ֠ -א ְ
ֹתוַֹ֙בּת-אב ָ֣
אח ֵ֡
קּחַ֙אֶ תֲ -
ויקרא קדשים כ,יזְ ַ֙:ואָ֣ישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ָ֣
שּׂא׃
ֹתוַֹ֙גּלּהַ֙עֲֹונָ֥וַֹ֙י ֹֽ
אח ֶ֛
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙עמִּ֑םַ֙עֶ ְרו ָ֧תַ֙ ֲ
וַּ֙לעינ ְ
וְ נ ְ֨כ ְר ֔ת ְ
דַ֙הוּאַ֙ -מונח זקף-קטן ,שתי דרשות למלת חסד :ר' יוסף בכור שור (א) לשון חרפה וקלון (ראה ת"א) ,כמו "יחסדך שומע" (מש'
֔
ֶחָ֣סֶ

כה,י)(וכפי' ראב"ע) .ו"חרפה"  -תרגומו" :חיסודא "(ראה בר' לד,יד)( .ב) ומדרש (ראה תו"כ קדושים פרשתא י פרק י,יא) :זהו חסד
שעשיתי עם אדם הראשון ,שנטלו בניו אחיות ,שלא היו אחרות בעולם; וזהו "אמרתי עולם חסד יבנה" (תה' פט,ג).
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ויקרא אמר כב,כג:

וְ שָׁ֥ וֹרַ֙ו ֶשׂהַ֙שׂ ָ֣רוּע ְַ֙וקלִ֑ וּט ַ֙
רַ֙ל ֹאַ֙יר ֶ ֹֽצה׃ ַ֙
ָ֥
וַֹ֙וּלנ ֶָֽד
ֹת ְ
ֲשָׂ֣הַ֙א ֔
ַ֙נְ דבהַ֙֙תּע ֶַ֙

בבלי פסחים מב,א
בהמשך ל -לאו הבא מכלל עשה  ...שור ושה שרוע וקלוט [אתנח] נדבה תעשה אותו [פשטא מונח ז"ק] ולנדר לא ירצה [טפחא מרכא
סלוק]( וי' אמר כב,כג)

אותו  ...לבדק הבית ,ואי אתה מתפיס תמימים לבדק הבית

אותו – זקף-קטן ,בלשון יחיד ומכוון לשניים שור ושה כל אחד לעצמו
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ויקרא אמר כג,מב:

ַ֙בּי ְשׂר ֔אלַ֙י ְשׁבוַּ֙בּ ֻסּ ֹֹֽכּת׃ ַ֙
כּתַ֙תּ ְשׁבוַּ֙שׁ ְבע ָ֣תַ֙ימִ֑יםַ֙כּלֹֽ -האֶ זְ רח ֙ ְ
בּסֻּ ָ֥ ֹ

ַ֙בּי ְשׂר ֔אל – פשטא זקף-קטן ,לרבנן שתי סוכות כשרות לישב בם – שלו הפרטית ושאולה מחבירו .י ְשׁבַ֙וַּ֙בּסֻּ ֹֹֽכּת – טפחא
כּלֹֽ -האֶ זְ רח ֙ ְ
סלוק ,ע"פ סיפרא פרשת אמור פרשה יב (י) י ְשׁבוַּ֙בּ ֻסּ ֹֹֽכּת .בסוכות של כל דבר ,.אפשר כי טפחא מרבה והשפעתו מתפשט אלפניו.
סלוק מרבה תכונה ובכך והאות "בי"ת" ממעט מכל הסוכות סוכות גזולות.
רבי אליעזר :לחייב עוד שניים בסוכה לגר שנתגייר בינתים ,וקטן שנתגדל בינתים כלומר בתוך חג הסוכות.
מלת אזרח היא כנוי גם לאברהם אבינו .ומצאנו ב בפירוש אור הבהיר על אור החיים כי אזרח הוא יליד המקום .אברהם אבינו נולד מחוץ
לא"י אבל יצחק ויעקב הוא ישראל ,נולדו בא"י .מלת אזרח מכילה גי' של יצחק לימין וגי' יצחק לשמאל .אותיות אז"ר גי'  208עולה
יצח"ק ,אותיות ר"ח גי'  208עולה יצח"ק ,ולא כל זרע יצחק אלא רק אלו הכלולים ְבּי ְשׂר ֔אלַ֙ .נמצא כי אזרח ירמז לנאמר זוהר ויקרא
ַ֙֙בּי ְשׂר ֔אלַ֙י ְשׁבוַּ֙בּ ֻסּ ֹֹֽכּת כל מאן דאיהו משרשא וגזעא קדישא דישראל ישבו בסכות תחות צלא דמהימנותא,
דף קג/א כּלֹֽ -האֶ זְרח ְ
אפשר כי פשטא זקף-קטן ירמז ליוצאי שני האבות יצחק וישראל ילידי א"י ועליהם נוספים הגרים ,והעבדים.
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ויקרא בהר כה,ח:

עַ֙וא ְרבּעיםַ֙שׁנֹֽה׃
יםַ֙תּשׁ ְ
ַָ֥֙
ָ֣וַּ֙ל ָָ֗ךַ֙יְ מי ַ֙֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙השּׁ ֔נ
יםַ֙והי ְ
מ ְ
עַ֙פּע ִ֑
יםַ֙שָׁ֣ב ְ
ֶ
יםַ֙שָׁ֥בעַ֙שׁנ
ֶ
ַָ֣֙ל ָָ֗ךַ֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙שׁ ֔נ
סַ֙וְ ספ ְרתּ ְ

תו"כ פ' הח"ח  ...ומנין שיספור לשני יובל שיאמר היום שנה אחת ליובל וכן היום שבע שנים ליובל שהן שמיטה אחת וכן י"ד שנים ליובל שהן
עַ֙וא ְרבּעיםַ֙שׁנֹֽה אלמא מונה כולן ולא כל שבע ושבע בפני עצמו.
תּשׁ ְ
ָ֣וַּ֙ל ָָ֗ךַ֙יְ מי ַ֙֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙השּׁ ֔נים ָ֥
שתי שמיטות וכן כולן ת"ל ְוהי ְ
ָך  -נראה לי :מצוה על בית דין לספור שני היובל ולמימני שני ושבתות ,כדרך שאנו מונין יומי
ַָ֣֙ל ַָ֗֙
ר' יוסף בכור שור (ח) ְוספ ְרתּ ְ
ושבועי לעומר (ראה מנחות סו,א); דמניינא לא אתא לאשמועינן (לא בא ללמדנו כפל).
ַָ֣֙ל ָָ֗ךַ֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙שׁנ֔ים  -רוצה לומר :שֶׁ ַ֚בעַ֙שמטות .וזאת הספירה תהיה בשנה השביעית ,שימנו אז שבת אחת,
רתּ ְ
רלב"ג (ח) ְוספ ְ ַ֙

וכן עד שיהיו שבע .ורצתה התורה שימנו עם זה השנים שנה אחר שנה מאלו שבע שמטות ,עד שיהיה מספר השנים ארבעים ותשע
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שנה .והנה עניין זה המספר שוה לעניין מספר הימים והשבועות ממחרת הפסח עד חג השבועות (ראה וי' כג,טו-טז) ,אלא שבכאן
עניין נוסף ,שהשביעית בשנים היא שנת שבתון ,ואין העניין כן בשבועות הנמנות אחר הפסח.

השּׁנ֔ים – זקף -קטן ,ללמד על שתי ספירות בבת אחת ,עומד ,כנראה ,ראש בית דין הגדול בראש השנה של שנה שביעית מברך על
הספירה ומכריז כדוגמת הנוסח של התוה"מ [לד] ( ...טט – ספירה א) כמו "היום שנה שלישית לשמטה הרביעית (טט – ספירה ב) שהוא
שנת הכ"ד ליובל".
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שַׁ֙ל ֹאַ֙יגּ ֹֽאל:
ָ֥
ק ֶד
ֹוַ֙י ְהיֶה־ ֹ
וּאַ֙וּתמוּר ֶ֛ת ֹֽ
ְ
ה־ה
ָ֧
יר נּוַּ֙וְ ֹֽהי
ירִ֑נּוַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙ ְואם־המָ֣רַ֙יְ מ ֶַ֔֙
ל ֹאַ֙יְ מ ֶ
עַ֙ו ָ֣
רַ֙בּין־טָ֥ ֹובַ֙לר ְ
ל ֹאַ֙יְ ב ֶ֛קּ ֹֽ
ויקרא בחקתי כז,לגָ֧ :
ירנּוּ – הנושא :זקף-קטן כשני רבויים
עיון ברישא של הסיפא של (וי' בח' כז,לג) ְואם־המָ֣רַ֙יְ מ ֶ ֔
ְּחר נִדְּ ֵרי ֶ֔כם יכול יהיה מורגל ומוציא את היפה ת"ל (וי' בח' כז,לג)
[ספרא בחוקותי פרשה ה פרק יג] (ד) מתוך שנאמר (דב' ראה יב,יא) וְּכ ֹל ִמב ַ ֹ֣
ירנּוַּ֙לרבות את האשה
ירנּוּ ,הא אם המיר סופג את הארבעים ְואם־המָ֣רַ֙יְ מ ֶ ֔
ירִ֑נּוּ ְואם־המ ָ֣רַ֙יְ מ ֶ ֔
ל ֹאַ֙יְ מ ֶ
עַ֙ו ָ֣
רַ֙בּין־טָ֥ ֹובַ֙לר ְ
ל ֹאַ֙יְ ב ֶ֛קּ ֹֽ
ָ֧
ירנּוַּ֙לרבות את היורש,
וְ אם־המָ֣רַ֙יְ מ ֶ ֔
ירנּוּ– זקף-קטן בתפקיד לרבות שני קרובי בעל הבהמה (א) אשה (אפשר שזה כולל גם את בת בעל הבהמה
אם־המָ֣רַ֙יְ מ ֶ ֔
(וי' בח' כז,לג) ְו ַ֙
שירשה אותו) (ב) יורשו וכך ב[-רמב"ם פי' משנה תמורה פ"א,מ"א]
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במדבר שלח-לך יג,ב – טו:

םַ֙מֹשֶׁ֛הַ֙
ֶ
ת
הם׃ַ֙[ג]ַ֙ויּ ְשׁ ֨לחַ֙אֹ ָ֥
שׂיאַ֙ב ֶ ֹֽ
דַ֙למטֵּ֤הַ֙אֲבֹתיו ַ֙֙תּ ְשׁ ֔לחוַּ֙כֹּ לַ֙נ ָ֥
ַ֙אישַׁ֙אֶ ִ֝ח ְ
ִ֑לַ֙אישַׁ֙אֶ חד ֩ ֨
ָ֣
ץַ֙כּנ֔עןַ֙אֲשֶׁ ר -אֲנָ֥יַ֙נֹ תןַ֙ל ְבנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא
׃[ב]ַ֙ ְשׁלחְ -לָךָ֣ ַ֙אֲנ ָ֗שׁיםַ֙וְ יתֻ ֙רוּ ַ֙֙אֶ תֶ -א ֶָ֣ר ְ

ַ֙בּן-ז ֹֽכּוּר׃ַ֙[ה]ַ֙ ְלמטּ ָ֣הַ֙שׁ ְמ ֔עוֹןַ֙שׁפטַ֙
אוּבןַ֙שׁמּוּע ֶ
ָ֣הַ֙ר ֔
ִ֑םַ֙למטּ ְ
הַ֙שׁמוֹת ְ
ְ
לַ֙המּה׃ַ֙[ד]ַ֙ ְואלֶּ
יַ֙בנֹֽי-י ְשׂרא ֹֽ
אשׁ ְ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙כֻּ לּ ָ֣םַ֙אֲנ ֔שׁיםַ֙ר ָ֥
בּרַ֙פּארןַ֙על-פּ ִַ֑֙
ממּ ְד ָ֥
יוֹסף׃ַ֙[ח]ַ֙ ְלמטָּ֥הַ֙אֶ ְפריםַ֙הוֹשָׁ֥עַ֙בּן-נֹֽ וּן׃ַ֙[ט]ַ֙ ְלמטּ ָ֣הַ֙
לַ֙בּןֹֽ -
שכרַ֙יגְ א ֶ
בַ֙בּן-יְ פֻ נֶּ ֹֽה׃ַ֙[ז]ַ֙ ְלמטּ ָ֣הַ֙ישּׂ ֔
הוּדהַ֙כּל ֶ
֔
חוֹרי׃ַ֙[ו]ַ֙ ְלמטּ ָ֣הַ֙יְ
בֶּ ןֹֽ -
ָ֣הַ֙דןַ֙
סוּסי׃ַ֙[יב]ַ֙ ְלמטּ ֔
יַ֙בּןֹֽ -
ָ֣הַ֙מנ ֶשִּׁ֑הַ֙גּדּ ֶ
ףַ֙למטּ ְ
סוֹדי׃ַ֙[יא]ַ֙ ְלמטָּ֥הַ֙יוֹס ְ
בוּלןַ֙גּדּיאלַ֙בֶּ ןֹֽ -
ֻ֔
יַ֙בּן-ר ֹֽפוּא׃ַ֙[י]ַ֙ ְלמטּ ָ֣הַ֙זְ
בנְ י ֔מןַ֙פּ ְלט ֶ
יַ֙בּן-ו ְפ ֹֽסי׃ַ֙[טו]ַ֙ ְלמטּ ָ֣הַ֙ג֔דַ֙גְּ אוּאלַ֙בֶּ ן-מ ֹֽכי׃ ַ֙
רַ֙סתוּרַ֙בֶּ ן-מיכ ֹֽאל׃ַ֙[יד]ַ֙ ְלמטּ ָ֣הַ֙נ ְפתּ ֔ליַ֙נ ְחבּ ֶ
לַ֙בּן-גְּ מ ֹֽלּי׃ַ֙[יג]ַ֙ ְלמטּ ָ֣הַ֙א ֔שׁ ְ
עמּיא ֶ

מאור ושמש  ... -בשם האריז"ל מה שאמר יוסף לאחיו בראשית מקץ מרגלים אתם כוונתו היה על אותם המרגלים שירגלו ארץ-
ישראל דהיינו שהיה למרגלים עיבור נשמות השבטים  ...נשמות צדיקים כדי לסייעם  ...לשמוע בן-זכור נשמת ראובן ,לגדי בן-סוסי
נשמת יוסף הצדיק ,אבל ליהושע בן-נון לא הוצרך להמשיך נשמת השבט כי יהושע היה צדיק גדול ולא היה צריך לעיבור נשמה
אעפ"כ הוסיף לו אות אחד על שמו שלא ילכד במצודתם .אך ,כאשר הטעו המרגלים אזי תיכף פרחה מהם נשמות השבטים הקדושים
ונשארו יחידים והמרגלים הטעו עצמם אל הסט"א להוציא דבה .אך כלב היה דעתו ומחשבתו זכה להשי"ת ולא פרחה ממנו נשמת
יהודה ,לכך נאמר במדבר שלח-לך יג,כב ויעלו בנגב ויבא עד-חברון  ,שזה הפסוק נאמר על כלב לבדו כי נאמר ויבא לשון יחיד ...
ויעלו לשון רבים כי זאת נאמר על כלב ועל נשמת שבטו (יהודה) שהיה בתוכו בסוד העיבור כנ"ל.
כל נשיא כתוב בזקף-קטן פרט לאפרים ומנשה .זקף-קטן לרמז על הנשיא ונשמת אב השבט שנתעבר בו.
במדבר א,ה – טו ,שלוש פעמים שלושה נשיאים בזקף-גדול ,רביעי קדמא זקף-קטן במלה אחת( ,שיש מסבירים שזה סוג של זקף-גדול)
זקף-גדול מבטא חיבור שני נקודות חיבור בין ראובן אב השבט ובין נשיא השבט ,במרגלים רובם כתובים בזקף-קטן ,.לומרמה שאין כן
בחטא המרגלים שכבר בהליכתם היו בעצה רעה לכן נחלש העיבור בין אב השבט ובין הנשיא וכאשר גילו מחשבתם הרעה פרחו נשמות
השבטים הקדושים ונשארו יחידים.
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יכ ִ֑ם ַ֙
מעֲד ֶ
וַֹ֙בּ ֹ
ַ֙֙אוַֹ֙בנְ ד ֔בהַ֙א ְ
חַ֙לפלּאֶ -נ ֶ֙דר ָ֣
יתםַ֙א ֶשֵּׁ֤הַ֙לַ֙ה ֙'ַ֙עֹ ל ָ֣הַ֙אוֶֹ -ז֔ב ְ
במדבר שלח טו,ג :ועֲשׂ ֨ ֶ
רַ֙אוַֹ֙מן-ה ֹֽצּ ֹאן׃ ַ֙
ֲשׂוֹתַ֙רֵ֤יחַ֙ניחֹח ַ֙֙לַ֙ ֔ה'ַ֙מן-הבּק ָ֥
ַ֙לע ָ֞

לע ֲָ֞שׂוֹתַ֙רֵ֤יחַ֙ניחֹח ַ֙֙לַ֙ ֔ה' – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,אפשר מסוג תבנית הטעמים גרשיים מהפך
פשטא ,בתפקיד יצא להקל ולא להחמיר.
ראה גרשיים מהפך פשטא
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רש"י (טז,ז)  ...וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה ת ,עינו הטעתו ,ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו ,שמואל ששקול כנגד משה
ואהרן .אמר בשבילו אני נמלט ,וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש ,שנאמר (ד"ה א' כה ,ה) כל אלה בנים

להימן[ ... ,שפת"ח אות ת] ר"ל מאחר שלא קראו הכתוב חוטא בנפשו אם כן בודאי היה לו איזה טעם שסמך עליו:
רַ֙והיָ֗ה – זקף-קטן זקף-קטן (כערך  ) 2רביע (כערך  ) 4בסה"כ  ,6רמז אפשרי שלקרח היה נבואה מסוג מחזה או חלום
(במ' קרח טז,ז) מ ֔ח ְ
שהוא ממדרגה ששית ממדרגת נבואת משה רבנו ובו הודע אליו על שמואל וכ"ד משמרות המתנבאים ברוח הקדש (אפשר שגם נבואתם
עוּ־נֹ֣א דְּ ב ָ ָָ֑רי אִם־ ִי ָֽ ְּהי ֶה נ ִ ְֹּ֣בי ֲא ֶ֔כם ִ֗ה' ַב ַמ ְּרָאה א ֵָלֹ֣יו ֶאתְּ וַדָּ֔ ע ַבחֲלַ֖ ֹום
שׁ ְּמ ָ
ממדרגה כמו של קרח) וקרח טעה והתגאה .ראה (במ' בהע' יב,ו) ו ַַ֖י ֹאמֶר ִ
אֲדַ בֶר־בָֹֽו[ :זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב דף קפג א] ( ...במ' בהע' יב,ו) בּחֲלוֹםַ֙אֲד ֶבּרֹֽ -בּוֹ׃ דא הוא חד משתין בנבואה כמה
/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט
13/333
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דאוקמוה ואיהו דרגא שתיתאה (טט :דרגה ששית) מההוא דרגא דנבואה (טט :של משה רבנו) ואיהו (קצ"ו א) דרגא דגבריאל דממנא על
חלמא
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במדבר חקת יט,ב:

תּוֹרהַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙לא ִֹ֑מרַ֙ ַ֙
אתַ֙ח ָ֣קּתַ֙ה ֔
ֻ
ז ֹ ַ֚
ַ֙֙מוּםַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙ל ֹא-עלָ֥הַ֙ע ֶליהַ֙עֹֹֽ ל׃ ַ֙
ֵ֤רַ֙אין-בּהּ ֔
ימהַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
הַ֙תּמ ָ֗
לַ֙וי ְק ָ֣חוַּ֙אלֶ יָךַ֩֙פ ֨רהַ֙א ֲֻד ִ֝מּ ְ
דּבָּ֣ר׀ַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗א ְ

ע"פ רמב"ם טהרה הלכות פרה אדומה פ"א ה"א –שתי שערות במקום אחד ,סמוכות ,אפשר כי ֔מוּם – זקף-קטן ,ענין של שתים ,מלמד
על שתי השערות שמהוות סוג של מום ופוסלות
תּוֹרהַ֙ -זקף-קטן ,בתפקיד שתיים ,פרה ובה שתי שערות שחורות פסולה
זַֹ֚את – יתיב ,דווקא כך ,לכל היותר ֻח ָ֣קּתַ֙ה ֔
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במדבר בלק כה,ח:

לַ֙ואֶ ת-האשּׁהַ֙אֶ לֳ -קבתִ֑הַּ֙ ַ֙
יהםַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣ישַׁ֙י ְשׂר ֔א ְ
קרַ֙֙אֶ תְ -שׁנ ֔ ֶ
רַ֙אישׁ-י ְשׂר ִ֝אלַ֙אֶ ל-ה ֻקּ ָ֗בּהַ֙ויּ ְד ֹ
ַ֙[ח]ַ֙ ְ֠ויּב ֹאַ֙א ֨ח ֹֽ
לַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ַ֙ ַ֙
ַ֙ו ֹֽתּעצר ַ֙֙המּגּ ֔פהַ֙מע ְ

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין דף מט עמוד א
בסוגריים משולב הסבר בלשון וע"פ מתוק מדבש ,הרב דניאל פריש זצ"ל
שופ"ר הול"ך רבי"ע שנ"י גרישי"ן שלשל"ת בההוא זמנא (לעתיד לבוא כאשר יתקע בשופר גדול) נטיל קודשא בריך הוא רומ"ח (להרוג
הקליפות) דאיהי רמ"ח תיבין דאית בקריאת שמע ושית תיבין דיחודא (טט ע"פ מתוק מדבש – רומ"ח גי' רמ"ח והוא מספר המלים בפרשיות
יהםַ֙(שהם) דכר ונוקבא דא סמא"ל ונחש
קר ַ֙֙(הקב"ה) אֶ תְ -שׁנ ֔ ֶ
קריאת שמע ועוד שש המלים של הפסוק שמע ישראל) ובה (במ' בלק כה,ח) ויּ ְד ֹ
(שיתבטלו מן העולם ,ומפרש שזה נרמז בטעם רבי"ע ,כי) ורבי"ע דיוקנא דומיא דרומ"ח (כי יש בראש הרומח ברזל חד מחודד מד' צדדים,
והוא מרובע כרבי"ע שהוא מרובע ,כי לכן נקרא טעם זה רבי"ע לפי שהוא מרובע (מקור גר"א ,כ"מ (כסא המלך))) שנ"י גרישי"ן תריך לון
קודשא בריך הוא מן שמיא וארעא (שלא תהיה להם עוד אחיזה בזו"ן דקדושה הנקראים שמים וארץ) בההוא זמנא (יתקים מש"כ) שקר הסוס
לתשועה וכו' דקודשא בריך הוא רדיף אבתרייהו (הקב"ה רודף אחריהם) ונטיל לון בשלשל"ת על צואריהון (בסוד לאסור מלכיהם בזיקים
ונכבדיהם בכבלי ברזל) ולבתר קטיל לון (ואח"כ קוטלם) ברומחא דאיהו רבי"ע (טט – הדומה לחוד המרובע)
קר ַ֙֙(הקב"ה) אֶ ת-
קּ ָ֗בּה – רביע ,צורה מרובעת (מעוין) הדומה לברזל שבראש הרומח המחודד מארבע צדדיו ,ובו (במ' בלק כה,ח) יּ ְד ֹ
ה ַֻ֙
יהם – זקף-קטן בתפקיד שתיים לדרוש (שהם) דכר ונוקבא דא סמא"ל ונחש (יתבטלו מן העולם) (שלא תהיה להם עוד אחיזה בזו"ן
ְשׁנ ֔ ֶ
דקדושה הנקראים שמים וארץ)
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דברים א,א:

לַ֙בּע ֶברַ֙היּ ְרדִּ֑ןַ֙ ַ֙
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙אֶ ל-כּל-י ְשׂר ֔א ְ
׀א׀ַ֙אָ֣לֶּ הַ֙ה ְדּב ָ֗ריםַ֙א ֨ ֶ
תַ֙ו ָ֥דיַ֙ז ֹֽהב׃ ַ֙
ר ְ
לַ֙ולבָ֥ןַ֙וחֲצ ֹ
ָ֧ןַ֙וּביןֶֹ֛ -תּפֶ ְ
ֹֽ
וֹלַ֙סוּףַ֙בּין-פּאר
ִ֝
ַ֙מ
בּמּ ְד ֵ֡בּרַ֙בּעֲרבה ֩ ֨
אֶ ל-כּל-י ְשׂר ֔אל – זקף-קטן שתי דרשות :ע"פ (ספרי פיסקא א ) (א) משה מוכיח (ב) ישראל כולם בעלי תוכחה ויכולים לעמוד בתוכחות.
אֶ ל-כּל-י ְשׂר ֔אל – מקף מקף כל מקף כרב-מצב .מקף אחד על דרשה (א) משה מוכיח אז (א) הוכחה למקצתן (ב) הוכחה לכולם .וממשיך

עם הוכחה לכולם .מקף אחר (א) אם תוכחה לא מוסיפה אהבה – אל תוכיח( ,ב) אם תוכחה מוסיפה אהבה – תוכיח ,ע"פ (ספרי פיסקא א)
שנ ֶ ָָ֑א ָך הֹוכַ ֥ח ְ֝ ְּל ָח ִָ֗כם ְּוי ֶ ֱאה ֶָבָֽךָ:
ַאל־תֹּוכַח ֵ֭ ֵלץ פֶן־י ִ ְּ
מוסיף  ...אהבה על כל (תוכחה) אחת ואחת לקיים מה שנאמר (משלי ט,ח)
ֹ֣
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אל-כּלְ -שׁכניוַ֙ ַ֙
אמֹרי ְַ֘֙ו ֶַ֙
ָ֣וּ׀ַ֙וּסעָ֣ וַּ֙ל ָ֗ ֶכםַ֙וּ ֹ֨באוַּ֙הָ֥רַ֙ה ֱ
ְ
דברים א,זְ :פּנ
דלַ֙נְ הרְ -פּ ֹֽרת׃ ַ֙
ץַ֙ה ְכּנעֲני ְַ֙֙וה ְלּבנ֔וֹןַ֙עד-הנּהָ֥רַ֙הגּ ֹ
ֶבַ֙וּב ָ֣חוֹףַ֙היִּ֑םַַַַַ֙֙֙֙֙ ֶא ֵֶ֤ר ֹֽ
ְ
ַ֙בּעֲרבָ֥הַ֙בהֶ֛רַ֙וּב ְשּׁפלָ֥הַ֙וּבנֶּ ָֽג
וְ ה ְלּבנ֔וֹןַ֙– זקף-קטן ,בתפקיד של שני דברים כפי' אשל אברהם  ...אמר להם (משה) כשאתם נכנסים לארץ ,צריכים אתם להעמיד לכם
מלך ולבנות את בית הבחירה ,שאין ְלּבנ֔וֹןַ֙אלא מלך ,ואין ְלּבנ֔וֹןַ֙אלא בית המקדש.
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דברים ואתחנן ג,כה:

טּוֹבה א ֲֶשׁר ְבּע ֶָ֣בר היּ ְרדִּ֑ן ההָ֥ר הטֶּ֛ וֹב הזֶּ ה ְוה ְלּב ֹֽ ֹנן׃
ה ֙ אֶ ת-הא ֶָ֣רץ ה ֔
אֶ ְע ְבּרה-נָּ֗א ְואֶ ְראֶ ַ֙

טּוֹבה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף קטן בתפקיד שתיים ,אפשר כפי' כלי יקר בראשית לך לך יג,יז ועל קניית שני
ה ֙ אֶ ת-הא ֶָ֣רץ ה ַ֔֙
וְ אֶ ְראֶ ַ֙
טּוֹבה .כי באומרו אעברה נא ביקש על קניית סתם חלק בארץ אשר
ה ֙ אֶ ת-הא ֶָ֣רץ ה ֔
מיני שלימות אלו אמר משה אֶ ְע ְבּרה-נָּ֗א ְואֶ ְראֶ ַ֙
לזה צריך העברה ממש כדרך שנאמר קום התהלך בארץ .ובאומרו ואראה את הארץ ביקש על קניית השלימות הרוחני הנקנה בראייה
לבד .וכנגד מה שנאמר כאן מן המקום אשר אתה שם דהיינו בית אל מקום המקדש אמר להלן ההר הטוב הזה והלבנון:

טּוֹבה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף קטן בתפקיד שתיים ,בתפילת י"ח ,ברכה – בקשה לבנין ירושלים ,ברכה –
ה ֙ אֶ ת-הא ֶָ֣רץ ה ֔
וְ אֶ ְראֶ ַ֙
הודאה "רצה" " ...ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים" ברכת השנים מתיחסת בעיקרה לתנובות ארץ-ישראל אף שהארץ לא מוזכרת.
טּוֹבה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף קטן בתפקיד שתיים ,בברכת המזון ,הברכה השניה היא ברכת הארץ ובה הארץ
ה ֙ אֶ ת-הא ֶָ֣רץ ה ֔
וְ אֶ ְראֶ ַ֙
מוזכרת פעמיים ודברים אחרים רק פעם אחת .שו"ע או"ח הל' בציעת הפת ,סעודה וברכת המזון סי' קפז ,סע' ב
בא"י אמ"ה שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה ורחבה  ...ככתוב ואכלת ושבעת וברכת את ה' א-להיך על הארץ הטובה אשר נתן לך .בא"י על
הארץ ועל המזון.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רמב"ם הלכות ברכות פ"ב ה"ב הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית ואכלו פתן אין מברכין לפניה ,ומברכין לאחר סעודתן *
שתי ברכות בלבד כדי שלא יבטלו מלאכת בעל הבית ,ברכה ראשונה כתיקונה שנייה פותח בברכת הארץ וכולל בה בונה ירושלים
וחותם בברכת הארץ ,ואם היו עושין בסעודתן בלבד או שהיה בעל הבית מיסב עמהן מברכין ד' ברכות כתיקונן כשאר כל אדם.
 59זקף-קטן
דברים עקב ט,ג:

םַ֙לפנֶ ִ֑יָךַ֙ ַ֙
ֶ֛םַ֙ו ָ֥הוּאַ֙י ְכניע ְ
הַ֙הוּאַ֙י ְשׁמיד ְ
ֵ֤רַ֙לפ ֶנ ֙יָך ַ֙֙אָ֣שַׁ֙ ֹֹֽא ְכ ֔ל ָ֧
יָךַ֙הוּא -העֹ ב ְ
ֹֽ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
וְ יד ְעתַָּ֣֙היָּ֗ וֹםַ֙כּי ֩ ַ֨֙
לְך׃ ַ֙
הרַ֙כּא ֲֶשֶׁ֛רַ֙דּ ֶבָּ֥רַ֙הַ֙'ַ֙ ֹֽ
ֵ֤םַ֙ו ֹֽהאֲב ְדתּם ַ֙֙מ ַ֔֙
וְ הוֹר ְשׁתּ ְ

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ה

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ה  ...א"ר אלעזר בן פדת בשם ר' יוסי בן זמרא בשעה שהיו ישראל נוסעין היו שני ניצוצין
של אש יוצאין מתוך שני בדיו של ארון כדי לפגוע שונאיהם ומניין שכן משה אומר לישראל מה אתם מתייראין מן בני ענק וכי קשים
ֵ֤רַ֙לפ ֶנ ֙יָך ַ֙֙אָ֣שַׁ֙
יָךַ֙הוּא-העֹ ב ְ
ֹֽ
ֱֹלה
ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
תּ היָּ֗ וֹם כַּ֙י ֩ ַ֨֙
הם מאותן שהיו באים כנגדנו והיה הארון שורפן וכן הוא אומר (דב' ראה ט,ג) ְויד ְע ָ֣
אֹֹֽ ְכ ֔לה וגו' מכאן אתה דורש (אֹֹֽ ְכ ֔לה  -זקף-קטן ,בתפקיד שתיים) שהיו ב' ניצוצין מקדמין לפניהם אמר להם הוא ישמידם והוא יכניעם
לפניך
 60זקף-קטן
דברים עקב יא,ח-ט:

יַ֙מצ ְוָּךַ֙היִּ֑וֹם ַ֙
ֹכ ְ
[ח]ַ֙וּשׁמ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת-כּל-המּ ְצו֔הַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙אנ ָ֥
ְ
הַ֙לר ְשׁ ֹֽתּהּ׃ ַ֙
אתם ַ֙֙ויר ְשׁ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-ה ֔א ֶרץַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙א ֶתֶּ֛םַ֙עֹ ְב ָ֥ריםַ֙שׁמּ ְ
ןַ֙תּ ֶחזְ ָ֗קוַּ֙וּב ֶ
ְלמָ֣ע ֶ
ןַ֙תּ ֶחז ְָ֗קוּ .הכוונה בזה לשלול דעת אומרים לחדול מעסק
יַ֙מצ ְוָּךַ֙היִּ֑וֹםַ֙ ְלמָ֣ע ֶ
ֹכ ְ
וּשׁמ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת-כּל-המּ ְצו֔הַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙אנ ָ֥
אור החיים ְ

התורה ,משום מלחמת הארץ שצריך חוזק .והתורה נקראת תושיה (בבלי סנהדרין כו,ב) לזה אמר ושמרתם את כל המצוה ,וכבר
כתבתי למעלה שמאמר כל-המצוה ירצה אל עסק התורה ויחד לה שמירה ליתן לאו על ביטולה .וגמר אומר ל-מען תחזקו ,פירוש
שאדרבה נותנת לו כח וגבורה להתחזק במלחמת ה' וגו'
 דרך ב' ע"פ פירוש אור החיים חלק ראשון של הפסוק ותחילת חלק שני מגדירים חובת עסק התורה גם בשעת מלחמת הארץ ,כי היא
הנותנת תושיה כח וגבורה במלחמת ה' .לכן אפשר כי
 ויר ְשׁ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-ה ֔א ֶרץַ֙ -מונח זקף-קטן ,יש שתי דרכי פעולה במלחמת הארץ .שתיהן קשורות לענין הגדרת עסק התורה מתחילת
הפסוק
ַ֙...למָ֣עןַ֙תֶּ חֶ זְ ָ֗קוּ..
ְ
וּשׁמ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת-כּל-המּ ְצו֔הַ֙
 נשים לב שתבנית הטעמים מפסקת ענין והיא סיום לענין הגדרת עסק התורה ְ
הַ֙לר ְשׁ ֹֽתּהּ׃ ,ומלמדת כי שתי קבוצות
 פירוט דרכי הפעולה בא בתבנית טעמים מפסקת דיבור של הקרא א ֲֶשָׁ֥רַ֙א ֶתֶּ֛םַ֙עֹ ְב ָ֥ריםַ֙שׁמּ ְ
פועלות במלחמת הארץ ,כל אחת בדרך פעולה הקשורה לעסק התורה
א ֲֶשָׁ֥רַ֙א ֶתֶּ֛םַ֙עֹ ְב ָ֥ריםַ֙שׁמּהַ֙ -מרכא תביר מרכא טפחאְ ,לר ְשׁ ֹֽתּהּ -סלוק ,שתי הקבוצות פועלות בשביל לזכות ְלר ְשׁ ֹֽתּהַּ֙.

 קבוצה אחת הם היושבים על הכלים ,עוסקים בתורה ללא הפסקה וללא יציאה למלחמה
 קבוצה שניה הם היוצאים למלחמה והם מתוארים עֹ ְב ָ֥ריםַ֙שׁמּהַ֙ -מרכא טפחא ,יתור לרבות הבא לרבותם לחובת עיסוק בתורה
בשעה שלא יוצאים למלחמה
ראה השפעת תבנית מפסקת דבור על תבניות מפסיקות ענין ,מרכא תביר מרכא טפחא ,קדמא מהפך פשטא
 61זקף-קטן
דברים ראה יב,ג:

םַ֙תּגדּעִ֑ וּןַ֙ ַ֙
יה ְ
שַׁ֙וּפסילָ֥יַ֙אֱֹלה ֶ
ְ
יהם ַ֙֙תּ ְשׂ ְרפָ֣ וּןַ֙בּ ֔א
ֲשׁר ֶ
ֹתםַ֙וא ֹֽ
םַ֙ושׁבּ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת -מצָּ֣ב ֔
ֹת ְ
וְ נתּ ְצ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מזְ ְבּח ָ֗
ַ֙וְ אַ֙בּ ְד ֶתָּ֣םַ֙אֶ תְ -שׁ ֔מםַ֙מן-המּקוֹםַ֙ה ֹֽהוּא׃ ַ֙

ירושלמי (וילנא כז,ב) מסכת עבודה זרה פ"ד,ה"ד
ם ַ֙֙אֶ ת־מצָּ֣ב ֹ֔תם  ... -מונח רביע  ...זקף-קטן ,כעין סתום שבא לפרש ,מצבה ,זה אבן אחת ,שבר
ֹתםַ֙ ְושׁבּ ְר ֶתּ ַ֙
וְ נתּ ְצ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת־מזְ ְבּח ָ֗
לשתיים כמרומז בזקף-קטן בתפקיד שתיים ,מ זבח ,זה לפחות שתי אבנים ,לכן שבירת כל אבן לפחות לשתיים מייצר לפחות ארבע חלקים
וזה מרומז במונח רביע בתפקיד לפחות ארבע (הרב א"מ פרל הי"ו ,מרחשון התשע"ו).
 62זקף-קטן
דברים שפטים יט,יח,יט,כ

ָ֥הַ֙בא ֹֽחיו׃
דַ֙שׁקֶ רַ֙ענ ְ
ִ֑בַ֙והנּ ֵ֤הַ֙עֹֽד-שֶׁ ֶ֙קר ַ֙֙ה ֔ע ֶ
[יח]ַ֙וד ְרשָׁ֥ וַּ֙השּׁ ְֹפטיםַ֙היט ְ
ְ
ַ֙
תַּ֙הרעַ֙מקּ ְר ֶ ֹֽבָּך׃
וֹתַ֙לאחִ֑יוַ֙וּבע ְר ָ֥
ְ
םַ֙לוַֹ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙זמםַ֙לעֲשָׂ֣
ָ֣ית ֔
[יט]ַַ֙֙ועֲשׂ ֶ
ר ֙  -כל מקום שנאמר 'עד' ,בשנים הכתוב מדבר (ראה סוטה לא,ב).
רש"י ְוהנּ ֵ֤הַ֙עֹֽד-שֶׁ ֶ֙ק ַ֙
םַ֙לוֹ  -זקף-קטן ,בתפקיד הערך שניים ,כי יש לעשות לשני
ָ֣ית ֔
וְ הנּ ֵ֤הַ֙עֹֽד-שֶׁ ֶ֙קרַ֙֙ה ֔עד – זקף-קטן ,בתפקיד הערך שניים[ ,יט]ַַ֙֙ועֲשׂ ֶ

העדים הזוממים כאחד ולא רק לעד אחד כפי' רש"י בפסוק (כ) ישמעו ויראו  -מכאן (ראה סנה' פט,א) שצריכין הכרזה :איש פלוני
ופלוני נהרגין על שהוזמו בבית דין.
 63זקף-קטן
דברים כי-תצא כד,א:

ל ִ֑הַּ֙ ַ֙
שּׁהַ֙וּ ְבע ַ֙
א ַ֙
אישַׁ֙ ַ֙
קּחַ֙ ֶַ֛֙
כּי-יַ֙ ַָ֥֙
ַֹֽ֙
חהַּ֙מַ֙בַּ֙יתַֹֽ֙וֹ׃ ַ֙
לּ ַ֙
דהְַַּ֙֙ושׁ ְַ֙
בּי ַ֔֙
ת ַ֙֙ ְונתָ֣ןַ֙ ְַ֙
ית ַ֙
כּר ֻ
בַ֙להַּ֙סֵ֤פֶ רַ֙ ְַ֙
דּ ֔ברַ֙ ְו ֨כת ִַ֝֙
הּ ַ֙֙עֶ ְרו ָ֣תַ֙ ַ֙
אַ֙ב ַ֙
כּי-מֵ֤צ ַ֙
בּעינָ֗יוַ֙ ַ֙
ל ֹאַ֙ת ְמצא-חָ֣ןַ֙ ְַ֙
וְ היָ֞הַ֙אםָ֧ -

בבלי גיטין צ,א
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מתני' .בית שמאי אומרים :לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה ,שנאמר( :דב' כ"ת כד,א) כּי-מֵ֤צאַ֙בהּ ַ֙֙עֶ ְרו ָ֣תַ֙דּ ֔בר;
ובית הלל אומרים :אפילו הקדיחה תבשילו ,שנאמר :כּי-מֵ֤צאַ֙בהּ ַ֙֙עֶ ְרו ָ֣תַ֙דּ ֔בר; ר' עקיבא אומר :אפי' מצא אחרת נאה הימנה,
ָ֣ןַ֙בּעינָ֗יו.
שנאמ'( :דב' כ"ת כד,א ) ְוהיָ֞הַ֙אםָ֧ -ל ֹאַ֙ת ְמצא-ח ְ
גמ' .תניא ,אמרו בית הלל לבית שמאי :והלא כבר נאמר דבר! אמרו להם ב"ש :והלא כבר נאמר ערות! אמרו להם ב"ה :אם נאמר
ערות ולא נאמר דבר ,הייתי אומר משום ערוה תצא משום דבר לא תצא ,לכך נאמר דבר; ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערות ,הייתי אומר
משום דבר תנשא לאחר ומשום ערוה לא תנשא לאחר ,לכך נאמר ערות .וב"ש האי דבר מאי עבדי ליה? נאמר כאן דּ ֔בר ונאמר להלן
ֹלשׁה-עדיםַ֙י ָ֥קוּםַ֙דּ ֹֽבר ,מה להלן בשני עדים ,אף כאן בשני עדים .וב"ה? מי
יַ֙שׁ ֹֽ
יםַ֙אוַֹ֙עלָ֥ -פּ ְ
ֶ֛
ָ֣י׀ַ֙שׁנ ָ֣יַ֙ע ָ֗ד
דבר( ,דב' שפ' יט,טו) על-פּ ְ
כתיב ערוה בדבר? וב"ש? מי כתיב או ערוה או דבר? וב"ה? להכי כתיב עֶ ְרו ָ֣תַ֙דּ ֔בר ,דמשמע הכי ומשמע הכי.
ָ֣ןַ֙בּי ֔דהַּ֙ -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,מעלה אפשרות לכעין היקש.
יתת ְַ֙֙ונת ְ
רַ֙כּר ֻ
ְ
בַ֙להַּ֙סֵ֤פֶ
רַ֙ו ֨כת ִ֝
כּי-מֵ֤צאַ֙בהַּ֙֙עֶ ְרו ָ֣תַ֙דּ ֔ב ְ
בית שמאי לומדים כעין היקש או ג"ש ממלת (דב' שפ' יט,טו) דּ ֹֽבר – סלוק למלת (דב' כ"ת כד,א ) דּ ֔בר – זקף-קטן ,שהבעל יביא שני
עדים לדבר ערוה שעשתה האשה .מצד תפקידי תבניות טעמים (דב' שפ' יט,טו) דּ ֹֽבר – בטעם סלוק ,מגביל המלה ולכן אפשר שאינה
פנויה לדרשה מהסוג של ב"ש.
בַ֙להּ  -קדמא ואזלא שבד"כ אין מקומה במקום כזה בפסוק ,אלא לפני טעמי זקף-קטן,
אבל כאן בין שני זקף-קטן מופיעה תבנית ְו ֨כת ִ֝
לכן אפשר שכאן אי אפשר לתבנית לפעול בתפקיד היקש ,או דבר החוזר וקורה.
וב"ה? להכי כתיב עֶ ְרו ָ֣תַ֙דּ ֔בר – מונח זקף-קטן בתפקיד ללמוד שתי דרשות( ,א) כדרשת ב"ש; (ב) דמשמע הכי ומשמע הכי.
.
 64זקף-קטן
דברים כי-תצא כה,ה,ז,ט

ר ֙ א ֲֶשָׁ֣ר תּ ֔לד י ַ֕קוּם על-שָׁ֥ם אחיו המִּ֑ת ְול ֹא-ימּ ֶחָ֥ה ְשׁמוֹ מיּ ְשׂר ֹֽאל׃
[ו]ַ֙והיָ֗ה ה ְבּכוֹ ַ֙
ַ֙ ְ

א ֲֶשָׁ֣ר תּ ֔לד – מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתים ע"פ רלב"ג (א) למדנו שאם אינה ראויה לילד ,לא ינהג בה זה הדין( ,ב) וכן אם הוא אינו
ראוי להוליד;
65

זקף-קטן

יַ֙כּיַ֙בּ ְשׁר ָ֥רוּתַ֙לבּיַ֙אל ְִ֑ך ַ֙
וֹםַ֙י ְהיֶה֔ -לּ ֶ֛
ֹֽ
מר ַ֙֙שׁלָ֣
אתַ֙וה ְתבּ ֨רְךַ֙בּ ְלב ֵ֤בוַֹ֙לא ֹ
ְ
ֵ֡הַ֙בּשׁ ְמעוַֹ֩֙אֶ ת -דּ ְב ֨ריַ֙הא ִ֝להַ֙ה ָ֗זּ ֹ
דברים נצבים כט,יחְ :והי ְ
ןַ֙ספָ֥ וֹתַ֙הרוהַ֙אֶ ת-ה ְצּמ ֹֽאה׃ ַ֙
ַ֙ ְלמֶ֛ע ְ
וֹםַ֙י ְהיֶה֔ -לּיַ֙משמש
ֹֽ
מר ַ֙֙שׁלָ֣ וֹםַ֙ ֹֽי ְהיֶה֔ -לּי –זקף-קטן ,בתפקיד שני ענינים אברבנאל דברים פרק כט  ...ויהיה כפי הפירוש הזה שׁלָ֣
לא ֹ
לשני ענינים .אם להוציא את עצמו מכלל הנכנסים בברית .ואם בהבטחתו שיחובר אליהם ובזה ינצל מהרעות .ועל זה אמר (כט,יט) ל ֹא-
'ַ֙ס ָֹ֣ל ֹֽחַ֙לוַֹ֙.
ֹאבָ֣הַ֙ה֘ ְ
י ֶ

 66זקף-קטן
דברים האזינו לב,יז:

יכם׃ ַ֙
אבֹת ֶ ֹֽ
אַ֙שׂערוּםַ֙ ֲ
אוַּ֙ל ֹ ְ
ָ֥
בַ֙בּ
ר ֔
יםַ֙ל ֹאַ֙יְ דעִ֑ וּםַ֙חֲדשׁים ַ֙֙מקּ ָ֣ ֹ
ָ֣
ַ֙֙ל ֹאַ֙א ֱֹ֔להַּ֙אֱֹלה
יְַ֙ז ְבּ ָ֗חוַּ֙לשּׁדים ָ֣

בבלי סנהדרין ס,ב משנה.

העובד עבודה זרה ,אחד העובד ,ואחד המזבח ,ואחד המקטר ,ואחד המנסך ,ואחד המשתחוה ...

גמרא .מאי אחד העובד?  -אמר רבי ירמיה :הכי קאמר ,אחד העובד כדרכה ,ואחד המזבח ,ואחד המקטר ,ואחד המנסך ,ואחד
המשתחוה  -ואפילו שלא כדרכה.
יזְ ְבּ ָ֗חוּ  -רביע ,רמז לארבע עבודות דפנים (של המקדש) שנהרג על זדונם דאם עשאן לעבודה זרה בין אם זאת עבודתה ובין אם זאת לא
עבודתה.
הּ – פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד של שתיים וזה כפי' חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה נ,ב  ...כללא דכולה
ַ֙֙ל ֹאַ֙א ֱֹ֔ל ַ֙
לשּׁדים ָ֣
שמעתא דעובד ע"ז חייב באחד משני דברים או בשעובד אותה כדרכה ואפילו דרך קלון כגון שפער עצמו לפעור ונפקא לן מדכתיב איכה יעבדו הגוים האלה
את אלהיהם וגו' וילך ויעבוד וגו' ,או כשעובד אותה שלא כדרכה והוא שיהא כעין ארבע עבודות דפנים זבוח קטור נסוך השתחואה וכדתנן

התם (סנהדרין ס' ב') (בארבע עבודות אלו בין אם זה כדרכה בין אם זה שלא כדרכה)
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 3.3.23.2טעם מפסיק  /עוצר עליון – זקף-גדול  292פסוקים  232מופעים
זקף-גדול מופיע ב 491 -פסוקים ויש לו  527מופעים.
בד"כ כאשר מופיעים זקף-קטן או זקף-גדול הם הטעמים העליונים הפסקי ענין האחרונים לפני קבוצת הטעמים הפסקי דבור (פרט לחזרה
של זקף-קטן או זקף-גדול).
זקף-גדול בתפקידים( :א) שלוש נקודות בלימוד( ,ב) שתי נקודות בלימוד באופן אחד ואחת באופן אחר( ,ג) שתיים שהם אחד
הרחבה אחת ל(א) ו(ב) זקף-גדול – ענין של שלש ,צורת הטעם שתי נקודות וקו כעין אותיות י-ו-י שהגי' שלהן עולה הוי"ה
(ד) קשר לא מבורר לשרש אמר .השורש אמר מופיע ב 1577 -פסוקים בתורה ויש לו  1890מופעים בתורה.
מ 1890 -מופעי שרש אמר  179מהם מטועמים בזקף-גדול ,היינו . 9.47%
מ 527 -מופעי זקף-גדול (ב 491-פסוקים בתורה)  179מהם (המופיעים ב 175-פסוקים) מטעימים את השורש אמר ,היינו 33.97%
 .בנוסף ברבים מ 491 -פסוקים של זקף גדול מופיע השורש אמר כשהוא לא מטועם בזקף-גדול ובשורשים נרדפים ל"אמר" כגון
"הגד" ועוד פסוקי דיבור רבים ,בהם זקף-גדול.
שׁר׃
ראַ֙אֶ תְ -שׁמוַֹ֙א ֹֽ
יַ֙כּיַ֙א ְשּׁרוּניַ֙בּנִ֑וֹתַ֙בלידת אשר בן זלפה ַ֙ותּ ְק ָ֥
הַ֙בּא ְשׁ ַ֕ר ָ֥
אמרַ֙ל ֔א ְ
בראשית ויצא ל,יג ַ֙ [יג]ַ֙ו ָ֣תּ ֹ ֶ
שׁ ַ֕ריַ֙– פעם יחידה בתנ"ך ,הלכה בנוטריקון א'מן י'הא ש'מיה ר'בא ב'קול ,מתואם עם העובדה כי מ 527 -מופעי זקף-גדול בתורה 179
ְבּא ְ
מהם מטעמים את השורש אמר ,היינו . 33.97%

ָ֣אמ ֔רוּ בכל התנ"ך  45מופעים בתבנית זאת מתוך  311ויאמרו בתנ"ך 22 ,בתורה
להשוואה מונח זקף-קטן במלת ויּ ֹ ְ
לעומת זאת ,בתורה מ 2447-מופעי רביע ,כ 32-מהם ב 31-פסוקים שהם רק  , 1.3%מטעימים את שרש "אמר" .בר'  , 13 14שמ' 6
 , 6במ'  , 4 4דב' . 8 8
 .1ספר בראשית פרק ג פסוק טז:
ל־בְּךַַ֙֙:סַ֙ ַ֙
ֹֽ
ְך ַ֙֙ ְתּשָׁ֣ וּק ֔תְךַ֙ ְוהוּאַ֙י ְמשׁ
ה ַ֙֙ע ְצּבוֹנ ְֶָ֣֣ךַ֙ ְוהרֹנְ֔ךַ֙ ְבּ ֶעצֶ בַ֙תּ ְל ָ֣דיַ֙בנ ִ֑יםַ֙ ְואֶ ל־אישׁ ַ֙
ֶ ֹֽאל־האשָּׁ֣הַ֙א ָ֗מרַ֙ה ְרבֵּ֤הַ֙א ְרבֶּ ַ֙

 .2ספר בראשית פרק ג פסוק יז:

ה ַ֙֙
האֲדמ ַ֙
ל ֹאַ֙ת ֹאכלַ֙מ ֶמּ ִ֑נּוַּ֙אֲרוּרֵ֤הַ֙ ֹֽ
ָך ַ֙֙לא ֹ֔מרַ֙ ָ֥
ל ַ֙֙מן־ה ֔עץַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙צוּית ֙י ַ֙
ָךַ֙ותּ ֹ֙אכ ַ֙
תַּ֙ ְל ָ֣קוֹלַ֙א ְשׁ ֶתּ ַ֙
וּלאדָ֣םַ֙א ָ֗מרַ֙ ֹֽכּי־שַׁ֙מ ְע ַ֘֙
ְ
כּלַ֙יְ מָ֥יַ֙חיֶּ ֹֽיָךַ֙ :
ֲלנּהַ֙ ֹ
ֲבוּרָךַ֙ ְבּעצּבוַֹ֙ן ַ֙֙ ֹֽתּ ֹאכ ֔ ֶ
בּע ֶ ֔

 .3ספר בראשית פרק טז פסוק ח:

ֹרחתַ֙ :
אמרַ֙מ ְפּנַ֙י ַ֙֙שׂרָ֣יַ֙גְּ ב ְר ֔תּיַ֙אנֹכיַ֙בּ ֹֽ
ֹאמרַ֙הגָ֞רַ֙שׁ ְפחָ֥תַ֙שׂרֶ֛יַ֙ ֹֽאי־מזֶּ ָ֥הַ֙באתַ֙ ְואָ֣נהַ֙תל ִ֑כיַ֙ו ַ֕תּ ֹ ֶ
ויּ ָ֗

 .4ספר בראשית פרק יח פסוק יג:

ה ַ֩֙צח ֲ֨קהַ֙שׂ ָ֜רהַ֙לא ָֹ֗מרַ֙האָ֥ףַ֙אֻ ְמנ ֶ֛םַ֙אלדַ֙ואֲנָ֥יַ֙ז ֹֽקנְ תּיַ֙ :
ָ֥אמרַ֙הַ֙'ַ֙אֶ ל־א ְברהִ֑םַ֙ל ָ֣מּהַ֙ ֶזּ ַ֙
ויּ ֹ ֶ

 .5ספר בראשית פרק כ פסוק יא:

ל־דּבָ֥רַ֙א ְשׁ ֹֽתּיַ֙ :
ֱֹלהיםַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑הַ֙והֲרגוּניַ֙ע ְ
רקַ֙אין־י ְראָ֣תַ֙א ֔
א ְבר ֔הםַ֙כָּ֣יַ֙א ָ֗מ ְרתּיַ֙ ַ֚
֙אמר ַ֙֙ ַ֙
ויּ ֹ ֶ

 .6ספר בראשית פרק כ פסוק טז:

ֹכחתַ֙ :
כּלַ֙ ְונ ֹֽ
כלַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אתְִּ֑ךַ֙ ְואָ֥תַ֙ ֹ
ְך ַ֙֙ ְכּ ָ֣סוּתַ֙עינ֔יםַ֙ ְל ֹ
ף ַ֙֙ ְלא ֔חיְךַ֙הנּ ֵ֤הַ֙הוּא־ל ַ֙
וּלשׂרָ֣הַ֙א ָ֗מרַ֙הנּ֨הַ֙נ ָ֜תתּיַ֙ ֶאֵ֤לֶ ףַ֙כֶּ ֶ֙ס ַ֙
ְ

 .7ספר בראשית פרק כד פסוק מב:

ליהַַ֙֙ :
א ַ֙֙מ ְצלָ֣יחַַ֙֙דּ ְר ֔כּיַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אנֹכיַ֙הֹלְָ֥ךַ֙ע ֶ ֹֽ
ֶשָׁך־נּ ַ֙
אדֹנ ָ֣יַ֙א ְבר ֔הםַ֙אם־י ְ
ה ֙'ַ֙אֱֹלהַ֙י ַ֙֙ ֲ
ֹמרַ֙ ַ֙
וא ָ֥ב ֹאַ֙היּוֹםַ֙אֶ ל־הע ִ֑יןַ֙וא ָ֗

 .8ספר בראשית פרק לא פסוק ח:

ם ַ֙֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ ְשׂכ ֶ ֔רָךַ֙ ְוי ְל ָ֥דוַּ֙כל־הצּ ֹאןַ֙
ֹאמרַ֙ע ֲֻקדּי ַ֙
כּהַ֙י ָ֗
ם ַ֙֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ ְשׂכ ֶ ֔רָךַ֙ ְוי ְל ָ֥דוַּ֙כל־הצּ ֹאןַ֙נְ ֻק ִ֑דּיםַ֙ ְואם־ ָ֣ ֹ
ֹאמרַ֙נְ ֻקדּי ַ֙
כּהַ֙י ָ֗
אם־ ָ֣ ֹ
ע ֲֻק ֹֽדּיםַ֙ :

 .9ספר בראשית פרק לא פסוק כט:

ד־רעַ֙ :
ֹֽ
קבַ֙מטָּ֥ וֹבַ֙ע
ע ֹ
ָךַ֙מדּבָּ֥רַ֙ ֹֽעם־י ֲ
ל ֶַ֛֙
יכםַ֙ ֶא ֶָ֣משׁ׀ַ֙אמָ֧רַ֙אל ָ֣יַ֙לא ָֹ֗מרַ֙השּׁ ֶָ֧מרַ֙ ְַ֙
אֹלהיַ֙אֲב ָ֜ ֶ
֨
ֶשׁ־לאָ֣לַ֙י ֔דיַ֙לעֲשָׂ֥ וֹתַ֙עמּ ֶכםַ֙רִ֑עַ֙ו
ְ
י

 .10ספר בראשית פרק מב פסוק כב:

ל ֹאַ֙ ְשׁמ ְע ֶתִּ֑םַ֙ ְוגם־דּמוַֹ֙הנּ ָ֥הַ֙נ ְד ֹֽרשַׁ֙ :
יכָ֧םַ֙׀ַ֙לא ֶֹ֛מרַ֙אל־תֶּ ֶח ְטאָ֥ וַּ֙ביֶּ לֶ דַ֙ ְו ָ֣
א ַ֩֙א ֨מ ְרתּיַ֙אֲל ֶ
ֹתםַ֙לא ָֹ֗מרַ֙הֲלוֹ ַ֙
אוּבןַ֙א ָ֜
ויּעןַ֩֙ ְר ֨

 .11ספר בראשית פרק מג פסוק ז:

ֶד־לוַֹ֙על־פּיַ֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙האִ֑לֶּ הַ֙
֔
יכָ֥םַ֙חַ֙י ַ֙֙הֲי ָ֣שַׁ֙ל ֶכ ָ֣םַ֙ ֔אחַ֙ו ֨נּגּ
וּלמוֹל ְד ָ֜תּנוַּ֙לא ָֹ֗מרַ֙ה ֨עוֹדַ֙אֲב ֶ
ל־האישַׁ֙ל ָ֣נוַּ֙ ְ
שׁא ְ֠
רוַּ֙שׁ ָ֣אוֹלַ֙ ֹֽ
ֹאמ ֵַ֡֙
ויּ ְ
יכםַ֙ :
ֹאמרַ֙הוֹרידוַּ֙אֶ ת־אֲח ֶ ֹֽ
הֲי ָ֣דוֹעַַ֙֙נ ֔דעַ֙כָּ֣יַ֙י ֔

 .12ספר בראשית פרק מה פסוק כו:

ֹא־האֱמיןַ֙ל ֶ ֹֽהםַ֙ :
ֶ
ל־א ֶָ֣רץַ֙מ ְצרִ֑יםַ֙ויָּ֣פגַ֙ל ֔בּוַֹ֙ ָ֥כּיַ֙ל
י־הוּאַ֙מֹשׁלַ֙ ְבּכ ֶ
יוֹסָ֣ףַ֙ ֔חיַ֙ ְוכ ָ֥
ויּגּ֨דוַּ֙ ָ֜לוַֹ֙לא ָֹ֗מרַ֙ע ַ֚וֹדַ֙ ַ֙

 .13ספר בראשית פרק נ פסוק ה:

רהַ֙
ֱלה־נּ ֶ֛אַ֙וְ אֶ ְק ְבּ ָ֥
ֲשׁרַ֙כּ ֵ֤ריתיַ֙לַ֙י ַ֙֙ ְבּ ֶא ֶָ֣רץַ֙ ְכּנ֔עןַ֙שׁמּהַ֙תּ ְק ְבּרִ֑ניַ֙ ְוע ָ֗תּהַ֙אֶ ע ֶַ֙
תַ֙ ְבּק ְב ָ֗ריַ֙א ֨ ֶ
א ָ֞ביַ֙ה ְשׁבּיע ָ֣ניַ֙לא ָֹ֗מרַ֙הנּ ָ֣הַ֙אנֹכיַ֘֙מ ַ֙
אֶ ת־אביַ֙ ְוא ֹֽשׁוּבהַ֙ :

 .14ספר שמות פרק ג פסוק יז:

ל־א ֶֶ֛רץַ֙זבָ֥תַ֙חלבַ֙
ֶ
אמֹרַ֙י ַ֙֙ ְוה ְפּר ֔זּיַ֙ ְוהחוּיַ֙ ְוהיְ בוּסִ֑יַ֙אֶ
ל־א ֵֶ֤רץַ֙ ֹֽה ְכּנעֲנַ֙י ַ֙֙ ְוהָ֣ח ֔תּיַ֙ ְוה ֱ
ֶ
םַ֙אֶ
םַ֙מעֳנ ָ֣יַ֙מ ְצרי ַ֙
ֹמרַ֙אע ֲֶל ָ֣הַ֙אֶ ְתכֶ ַ֘֙
וא ָ֗
וּד ֹֽבשַׁ֙ :
ְ

 .15ספר שמות פרק יא פסוק ח:

ליָךַ֙ ְואחֲרי־כןַ֙אצ ִ֑אַ֙ויּצָ֥אַ֙
ר־בּרגְ ֔ ֶ
ְ
ה ַ֙֙ ְוכל־הע ָ֣םַ֙אֲשֶׁ
ָך ַ֩֙ ֨אלֶּ הַ֙א ָ֜ליַ֙ ְוה ְשׁתּחֲווּ־לָ֣יַ֙לא ָֹ֗מרַ֙צֵ֤אַ֙אתּ ַ֙
ְוי ְר ָ֣דוַּ֙כל־עֲב ֶדי ַ֙
י־אףַַ֙֙:סַ֙ ַ֙
ֹֽמעם־פּ ְרעֹ הַ֙בּחֳר ֹֽ

 .16ספר שמות פרק טז פסוק ט:

יכםַ֙ :
ה'ַ֙כָּ֣יַ֙שׁ ֔מעַ֙אתַ֙ ְתּלֻ נֹּת ֶ ֹֽ
ת ַ֙֙ ְבּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙ק ְרבוַּ֙ל ְפנ ָ֣יַ֙ ִַ֑֙
אל־כּל־עֲד ַ֙
א ָֹ֗מרַ֙ ֶַֹֽ֙
ה ֹ֔רןַ֙ ֱ
ה ַ֙֙ ֶ ֹֽאל־א ֲ
ֵ֤אמרַ֙מֹשֶׁ ַ֙
ויּ ֹ ֶ

 .17ספר שמות פרק טז פסוק יב:

כּיַ֙
בּ ֶקרַ֙תּ ְשׂ ְבּעוּ־ל ִֶ֑חםַ֙ויד ְע ַ֕ ֶתּםַ֙ ֶ֛
ֹאכלָ֣ וַּ֙ב ֔שׂרַ֙וּב ֹ
ם ַ֙֙תּ ְ
לַ֙דּ ֨בּרַ֙אֲל ָ֜ ֶהםַ֙לא ָֹ֗מרַ֙בֵּ֤יןַ֙הע ְרבּ ֙י ַ֙
ֹתַ֙ ְבּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ַ֙
ת־תּלוּנּ ַ֘֙
ְ
שׁ ָ֗מ ְעתּיַ֙אֶ
יכםַ֙ :
ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
אֲנָ֥יַ֙ ַ֙
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

17/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .18ספר שמות פרק לב פסוק יב:

ֹלּתםַ֙מעלַ֙ ְפּנ ָ֣יַ֙האֲדמִ֑הַ֙שׁ ַ֚וּבַ֙מח ֲָ֣רוֹןַ֙א ֔ ֶפָּךַ֙
ם ַ֙֙ ֶבּה ֔ריםַ֙וּ ְ֨לכ ֔
רגַ֙אֹת ַ֙
ה ֵ֤ ֹ
ם ַ֙֙ל ֲ
ֹאמ ֨רוַּ֙מ ְצ ָ֜ריםַ֙לא ָֹ֗מרַ֙ ְבּרע ֵ֤הַ֙ ֹֽהוֹציא ַ֙
למּהַ֩֙י ְ
ְוהנּחָ֥םַ֙על־הרעהַ֙ ְלע ֶ ֹֽמָּךַ֙ :

 .19ספר שמות פרק לב פסוק יג:

כוֹכביַ֙
ֲכםַ֙ ְכּ ְ
ה ַ֙֙ ֶ ֹֽאת־ז ְרע ֔ ֶ
ְךַ֙ו ְתּדבָּ֣רַ֙אֲל ֔ ֶהםַ֙א ְרבֶּ ַ֙
םַ֙בּ ַ֙
תַּ֙ל ֶה ַ֘֙
ֲשׁרַ֙נ ְשׁבּ ְָ֣ע ַ֙
וּלי ְשׂר ָ֜אלַ֙עֲב ֶ ָ֗דיָךַ֙א ֨ ֶ
ם ַ֩֙ ְלי ְצ ֨חקַ֙ ְ
זְ ֵֹ֡כרַ֙ ְלא ְברה ַ֙
לםַ֙ :
ֲכםַ֙ ְונחֲלוַּ֙ ְלעֹ ֹֽ
השּׁמִ֑יםַ֙ ְוכל־ה ֨א ֶרץַ֙ה ָ֜זּ ֹאתַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙א ָ֗מ ְרתּיַ֙אֶ תַּ֙ן ַ֙֙ ְלז ְרע ֔ ֶ

 .20ספר במדבר פרק יא פסוק יח:

מיַ֙יאֲכ ֨לנַ֙וּ ַ֙֙בּ ֔שׂרַ֙כּי־טָ֥ וֹבַ֙לנוַּ֙
ה'ַ֙לא ָֹ֗מרַ֙ ֵ֤
ם ַ֩֙ ְבּאזְ נ֨יַ֙ ַָ֜֙
ית ַ֙
רַ֙ ֵ֡כּיַ֙ ְבּכ ֶ
רַ֙ואֲכ ְל ֶתָּ֣םַ֙בּשׂ ַ֙
ֹאמרַ֙ה ְתק ְדּשָׁ֣ וַּ֙ ְלמח ַ֘֙
ְואֶ ל־ה ֨עםַ֙תּ ָ֜
ה'ַ֙ל ֶכֶ֛םַ֙בּשׂרַ֙ואֲכ ְל ֶ ֹֽתּםַ֙ :
ְבּמ ְצרִ֑יםַ֙ ְונ ֨תןַ֙ ַָ֥֙

 .21ספר במדבר פרק יא פסוק כא:

ר ַ֙֙אֶ תָּ֣ןַ֙ל ֔ ֶהםַ֙ ְוא ְכלוַּ֙ ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙י ֹֽמיםַ֙ :
ף ַ֙֙רגְ ֔ליַ֙ה ַ֕עםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אנֹכיַ֙ ְבּק ְר ִ֑בּוַֹ֙ ְואתָּ֣הַ֙א ָ֗מ ְרתַַּ֙֙בּשׂ ַ֙
הַ֙שׁשׁ־מ ָ֥אוֹתַ֙אֶ ֙לֶ ַ֙
משֶׁ ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙ ַֹ֙
ויּ ֶ

 .22ספר במדבר פרק טז פסוק כו:

ם ַ֙֙ה ֔אלֶּ הַ֙ ְו ֹֽאל־תּגְּ עוַּ֙ ְבּכל־א ֲֶשָׁ֣רַ֙ל ֶה ִ֑םַ֙פֶּ ן־תּסּפוַּ֙
ֳליַ֙האֲנשֵׁ֤יםַ֙ ֹֽה ְרשׁעי ַ֙
ל ַ֩֙אה ֨
ויְ ד ֨בּרַ֙אֶ ל־הע ָ֜דהַ֙לא ָֹ֗מרַ֙ ָ֣סוּרוַּ֙נֵ֡אַ֙מע ַ֙
ֹאתםַ֙ :
ְבּכל־חטּ ֹֽ

 .23ספר במדבר פרק כב פסוק ה:

ן־בּעָֹ֗ רַ֙ ְ֠ ְפּתוֹרהַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙על־הנּהֶ֛רַ֙ ֶא ֶָ֥רץַ֙ ְבּנֹֽי־עמּוַֹ֙ל ְקר ֹא־לִ֑ וַֹ֙לא ָֹ֗מרַ֙ ְ֠הנּהַ֙ע ָ֣םַ֙יצֵ֤אַ֙
ויּ ְשׁ ֨לחַ֙מ ְלא ָ֜כיםַ֙אֶ ל־בּ ְלע ָ֣םַ֙ ֶבּ ְ
ה ַ֙֙אֶ ת־ע ָ֣יןַ֙ה ֔א ֶרץַ֙ ְו ָ֥הוּאַ֙יֹשׁבַ֙מ ֻמּ ֹֽליַ֙ :
ם ַ֙֙הנּ ֵ֤הַ֙כסּ ַ֙
ממּ ְצר ֙י ַ֙

 .24ספר דברים פרק א פסוק כח:

ם־בּנ ָ֥יַ֙עֲנקיםַ֙
ְ
רתַ֙בּשּׁמ ִ֑יםַ֙וְ ג
וּבצוּ ֹ
ֹֹלתַ֙ ְ
ם ַ֙֙מ ֔ ֶמּנּוַּ֙ע ֶ֛ריםַ֙גְּ ד ָ֥
ת־לב ָ֜בנוַּ֙לא ָֹ֗מרַ֙ע ָ֣םַ֙גּ ֵ֤דוֹלַ֙ור ַ֙
ְ
אנ ָ֣ה׀ַ֙אֲנ ְָ֣חנוַּ֙עֹ ָ֗ליםַ֙אחינַ֙וּ ַ֩֙ה ֨מסּוַּ֙אֶ
שׁםַ֙ :
ר ָ֥אינוַּ֙ ֹֽ

 .25ספר דברים פרק יב פסוק ל:

ה ַ֙֙
יכהַ֙יע ְב ָ֜דוַּ֙הגּוֹיֵ֤םַ֙הא ֙לֶּ ַ֙
יהםַ֙לא ָֹ֗מרַ֙א ֨
יהםַ֙אחֲריַ֙השּׁ ְמדָ֣םַ֙מפּנֶ ִ֑יָךַ֙וּפֶ ן־תּ ְד ֹ֨רשַׁ֙לאֹלה ָ֜ ֶ
שׁ ַ֙֙אחֲר ֔ ֶ
ָךַ֙פֶּ ן־תּנּק ַ֙
השּׁ ֶָ֣מרַ֙ ְל ַָ֗֙
ם־אניַ֙ :
ֹֽ
יהםַ֙ ְואֶ עֱשֶׂ ה־כּןַ֙גּ
ֱֹלה ֔ ֶ
אֶ ת־א ָ֣

 .26ספר דברים פרק טו פסוק ט:

ָך ַ֙֙האֶ ְבי֔וֹןַ֙
ָךַ֙ ְבּאח ֙י ַ֙
הַ֙ ְורע ָ֣הַ֙עינְ ַָ֗֙
עַ֙ ְשׁנ ָ֣תַ֙ה ְשּׁמטּ ַ֙
ָךַ֙ ְבל ָ֜יּעלַ֙לא ָֹ֗מרַ֙ק ְרבָ֣הַ֙ ְשׁנֹֽת־השֶּׁ ב ַ֘֙
ם־לב ְב ַ֨֙
ְ
ר ַ֩֙ע
היֶ ָ֣הַ֙דב ַ֙
ָךַ֙פֶּ ן־י ְַ֙
השּׁ ֶָ֣מרַ֙ ְל ֵַ֡֙
ל־ה'ַ֙ ְוהי ָ֥הַ֙ ְבָךַַ֙֙ ֹֽח ְטאַ֙ :
ַ֔֙
ָך ַ֙֙אֶ
לי ַ֙
ל ֹאַ֙תתּןַ֙לִ֑ וַֹ֙ ְוקרֵ֤אַ֙ע ֨ ֶ
ְו ָ֥

 .27ספר דברים פרק כב פסוק יד:

ליהַַ֙֙ ְול ֹא־מצָ֥אתיַ֙להַּ֙
ת ַ֙֙ל ֔ק ְחתּיַ֙ואֶ ְקרָ֣בַ֙א ֔ ֶ
יהַ֙שָׁ֣םַ֙רִ֑עַ֙ ְוא ָ֗מרַ֙אֶ ת־האשֵּׁ֤הַ֙הזּ ֹא ַ֙
הוֹצאַ֙ע ֶל ַ֙
ריםַ֙ ְו ָ֥
יֹלתַ֙ ְדּב ַ֔֙
הּ ַ֙֙עֲל ָ֣
ְושָׂ֥םַ֙ל ַ֙
תוּליםַ֙ :
ְבּ ֹֽ

 .28ספר דברים פרק כב פסוק יז:

וּפ ְרשַׂ֙וּ ַ֙֙השּׂ ְמ ֔להַ֙ל ְפניַ֙ז ְקנ ָ֥יַ֙
תוּליםַ֙ ְואלֶּ הַ֙ ְבּתוּל ָ֣יַ֙בתִּ֑יַ֙ ֹֽ
ָך ַ֙֙ ְבּ ֔
יֹלתַ֙ ְדּב ָ֜ריםַ֙לא ָֹ֗מרַ֙ ֹֽל ֹא־מצֵ֤אתיַ֙ ְלב ְתּ ַ֙
ם ַ֩֙עֲל ֨
ה־הוּאַ֙שׂ ַ֙
ֵ֡
ְוהנּ
ה ֹֽעירַ֙ :

 .29ספר דברים פרק ל פסוק יב:

ֲשׂנּהַ֙ :
ָ֣הַ֙ ֔לּנוַּ֙ ְוי ְשׁמעָ֥נוַּ֙אֹתהַּ֙ ְונע ֶ ֹֽ
ה ַ֙֙ ְויקּ ֶח ַ֙
ל ֹאַ֙בשּׁמיםַ֙הִ֑ואַ֙לא ָֹ֗מרַ֙מָ֣יַ֙יעֲלֶ ה־לֵּ֤נוַּ֙השּׁמ ֙יְ מ ַ֙
ָ֥

 .30ספר דברים פרק ל פסוק יג:

ֲשׂנּהַ֙ :
ָ֣הַ֙ ֔לּנוַּ֙ ְוי ְשׁמעָ֥נוַּ֙אֹתהַּ֙ ְונע ֶ ֹֽ
ם ַ֙֙ ְויקּ ֶח ַ֙
ר־לנוַּ֙אֶ ל־ע ֵֶ֤ברַ֙היּ ַ֙
ָ֜
הואַ֙לא ָֹ֗מרַ֙מָ֣יַ֙יעֲב
ְול ֹא־מע ֶָ֥ברַ֙ליּםַ֙ ִַ֑֙

 .31ספר דברים פרק לג פסוק ב:

למוַֹ֙ :
ארןַ֙וְ אתהַ֙מר ְב ָֹ֣בתַ֙ ִֹ֑ק ֶדשַׁ֙מימינַ֕וַֹ֙אָ֥שׁדּתַ֙אָ֥שַׁ֙דּתַ֙ ֹֽ
֙יע ַ֙֙מה ָ֣רַ֙פּ ֔
ר ַ֙֙ ֔למוַֹ֙הוֹפ ַ֙
א ַ֙֙ ְוזרֵ֤חַ֙משּׂעי ַ֙
ה'ַ֙מסּינ ָ֥יַ֙בּ ַ֙
ֹאמרַ֙ ַָ֞֙
ויּ ָ֗

הסבר לשרש אמ"ר – שהוא ענין של ספירת דעת שהוא ראש לחג"ת נה"י ,וזה עשוי להסביר קשר לטעם זקף-גדול שמייצגם
[דבר מלכות וישלח התשע"ז ,ע' סט ,ילקוט לוי יצחק על התורה] ( ...בן מ' לבינה (אבות פ"ה מכ"א) ,ועיין [בזהר] בפרשת תרומה דף
קל"ו ע"ב תראה שם שאות מ' דרמ"ר קאי על בינה( .)11הערה  )11וז"ל (תרגום ללשון הקודש)( :מש"כ) יום ליום יביע אמר (תה' יט,ג),
אמר ר"ת א'ור מ'ים ר'קיע (אבא – חכמה נקראת אור ,אימא – בינה בחי' מים ,הדעת נקראת רקיע (ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א
סימן כא) ) ,כללא דאתוון ובשבילין ד נפקין מאבא ואימא (כללות כל הכ"ב האותיות ,וכל רות ביא שביל בפני עצמו ,והם יוצאות מאבא
ואמא) ,וההוא רישא דנפיק מינייהו דאיהו ברא בוכרא (וזה הראש שהוא הדעת היוצאת מהם הוא בן בכור ,ומפרש דבריו ,כי) אל"ף (של
אמ"ר רומז על) אבא (ר"ל באבא נקראת א'ור) וכד איהו סליק (וכשאימא עולה לאבא) ,ונחית (ואח"כ כשיורדת ,אז) אתחברת מ' בהדי א'
(מתחברת אות מ' עם אות א') ,ואיהו אם (אז היא נקראת אֵם ,וכשנשלם בה הדעת אז הוא רמוז באות) ר' (של אמר ,כי הדעת הוא) רישא
בוכרא (הוא הראש של כל הו"ק לכן נקרא בכור) ,כד מתחברי אתוון כולהו אמ"ר (כשמתחברים כל ג' אותיות אמ"ר ,אז) דו נהירו דאבא
ואימא וברא בוכרא וכו' (זהו הא'ור של בינה וכן בכור שהוא הדעת) [מפרשים ע"ש].
(ה) קשר לא מבורר למלת ויְ ַ֕הי – זקף-גדול –  36מופעים בתנ"ך של ויְ ַ֕הי בזקף-גדול כגון:
קריבַ֙ל ָ֣בוֹאַ֙מ ְצרִ֑יְ מה ַ֙
ֲשׁרַ֙ה ְַ֙
בראשית לך-לך יב[ַ֙,יא]ַ֙ויְ ַ֕היַ֙כּא ֶ ָ֥
הַ֙א ְתּ׃ ַ֙
יַ֙כּיַ֙אשָּׁ֥הַ֙יְ פת־מ ְר ֶא ֹֽ
ר ֙ אֶ ל־שׂרָ֣יַ֙א ְשׁ ֔תּוַֹ֙הנּה־נ ָ֣אַ֙י ֔ד ְעתּ ֶ֛
֙אמ ַ֙
ויּ ֹ ֶ

(ו) מילת "**ארץ" מופיעה בתורה (ע"פ גרסת מפעל מקראות גדולות הכתר)  740פעם ב 612 -פסוקים .מילת "**ארץ" בטעם זקף-גדול
מופיעה  18פעם ב 18 -פסוקים.
ארץ – זקף-גדול  26מופעים בתנ"ך ,מהם  18מופעים בתורה ,מהם  15מופעים בספר דברים.
בדרך סוד ,זקף -גדול נדרש ע"י האדמו"ר הזקן ,בעל התניא ,לכתר והשתלשלות ממנו לחכמה ובינה ,קדושת לוי ואמרי נועם מקשרים
להשתלשלות מיסוד למלכות .אפשר כי  26מופעים בתנ"ך מכוונים להשכנת שם הוי"ה (גי'  )26בארץ-ישראל שהיא ראשית לבריאה
ומטרתה ,והיא נבראת וכן כל הבריאה מצירופי שם הוי"ה (גי' )26
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בדרך הלכה ,אפשר קשר אחד לארץ-ישראל מחולקת לשלוש ארצות לעניני שמיטה ביעור חלה נישואין חזקה עיבור.
(ז) ב 202-פסוקים עם  204מופעים מופיעה התבנית זקף-קטן [מלה במקף] זקף-גדול כאשר שניהם נמצאים בין אותם שני קיסרים.
(ח) ב 23 -פסוקים עם  23מופעים מופיעה התבנית זקף-גדול ואחריו במרחק של מלה עד מלים אחדות זקף-קטן ,כאשר שניהם נמצאים בין
אותם שני קיסרים.
(ט) פסוקים אחדים בעלי זקף-גדול זקף-גדול בין שני קיסרים.
א פשר כי (ז) (ח) (ט) מלמדים גם לענינים של תורת האלקות ,סדר השתלשלות ,עניני גאולה.
ראה פרק זקף זקף סעיפים משמעות הטעמים זקף-קטן זקף-גדול ע"פ אמרי נועם ,משמעות הטעמים מרכא טפחא אתנחתא ע"פ
קדושת לוי ,גימטריה זקף-קטן זקף-גדול
(י) זקף-גדול בראש פסוק בר'  ;50 50שמ'  ;17 17וי'  ;17 17במ'  ;33 33דב'  ;17 17סה"כ  ; 134 134סה"כ בתנ"ך . 358 358
 134מתוך  527בתורה מהווה  , 25.427%מספר הקרוב ל 26-גי' הוי"ה  358 .בתנ"ך ביחס אל  527בתורה מהווה  67.932%מספר
הקרוב ל 68-גי' חיי"ם .
ת־שׁלָ֥ ֹוםַ֙פּ ְרעֹֹֽ הַ֙ ַ֙:
ְ
ֱֹלהיםַ֙יעֲנֶ הַ֙אֶ
מרַ֙בּ ְלעדִ֑יַ֙א ַ֕
ר ֶֹ֛עהַ֙לא ֹ
בראשית מקץ מא,טז :ו ֨יּעןַ֙יֹוסָ֧ףַ֙אֶ ת־פּ ְ ַ֙
(בר' מקץ מא,טז) אֱֹל ִ֕הים – טעם זקף-גדול ,פעם יחידה בתנ"ך,

ראה הסבר בסדר הפסוקים

 1.1.21.2.2פירוט זקף-גדול – ענין בעל שלוש נקודות ,אפשר ששתיים באופן אחד ואחת באופן אחר
ענין בעל לפחות שלוש נקודות ,אפשר ששתיים באופן אחד ואחת באופן אחר
או מרמז על שנים או שלושה ענינים קשורים בתיבה בטעם הז"ג

 1.1.21.2.1בראשית
זקף-גדול
1
בראשית א,יד – טו:

םַ֙לה ְב ַ֕דּילַ֙בָּ֥יןַ֙היּוֹםַ֙וּבָ֣יןַ֙הלּ ִ֑יְ להַ֙ ַ֙
רת ַ֙֙בּ ְר ָ֣קיעַ֙השּׁ ֔מי ְ
א ֹ
יַ֙מ ֹ
ה ְ
ֱֹלהיםַ֙יְ ֵ֤
ָ֣אמרַ֙א ָ֗
[יד]ַ֙ פַ֙ויּ ֹ ֶ
ץַ֙וָֽיְ היֹֽ -כן׃
םַ֙להאירַ֙על-הא ִֶ֑ר ֹֽ
רת ַ֙֙בּ ְר ָ֣קיעַ֙השּׁ ֔מי ְ
[טו]ַ֙והיֵ֤וַּ֙ל ְמאוֹ ֹ
ְ
יםַ֙ושׁ ֹֽנים׃ַ֙
יםַ֙וּלימ ְ
ְ
ֲד
ַ֙֙וּל ָ֣מוֹע ֔
תת ְַ֙
א ֹ
ֵ֤וַּ֙ל ֹ
וְ הי ְ
[יד]ַ֙לה ְב ַ֕דּיל – זקף-גדול ,פירש "נר תמיד":
ְ
א' (א,יד) ְלה ְב ַ֕דּילַ֙בָּ֥יןַ֙היּוֹםַ֙וּבָ֣יןַ֙הלּ ִ֑יְ לה;
יםַ֙ושׁ ֹֽנים;
יםַ֙וּלימ ְ
ְ
ֲד
ַ֙֙וּל ָ֣מוֹע ַ֔֙
תת ְ
א ֹ
ֵ֤וַּ֙ל ֹ
ב' (א,יד) ְוהי ְ
םַ֙להאירַ֙על-הא ִֶ֑רץַ֙(אתנח ֹֽוָֽיְ היֹֽ -כן – סלוק) ו"-נר תמיד" מסיק מפרש"י ועוד זאת ...
רת ַ֙֙בּ ְר ָ֣קיעַ֙השּׁ ֔מי ְ
ג' (א,טו) ְוהיֵ֤וַּ֙ל ְמאוֹ ֹ

שזהו תפקיד טפל לשני הטעמים הראשונים.

דרך פירוש זאת מתואמת עם הסברנו כי בין תפקידי זקף-גדול תפקיד המלמד על ענין של שלוש נקודות ששתיים מהן עשויות להיות באופן
אחד ואחת באופן אחר .אלא שיש לשאול ,מה טעם זקף-גדול מוסיף על מה שכבר כתוב במקום.
הסבר אגדתי:
ְלה ְב ַ֕דּיל – זקף-גדול ,אור שלושה הימים הראשונים ,ממשיך להבדיל בין היום ובין הלילה ,כאשר הוא פועל דרך השמש אחרי מסכים
ולבושים והלבוש האחרון הוא האור הגנוז שהושם בנרתק השמש ,שאורו גם כן צמצום מאור העליון כמ"ש בפ' יהי אור (מלבי"ם).
הסבר הלכתי:

ְלה ְב ַ֕דּיל – זקף-גדול ,שלשה כוכבים
ת ֙ שיראו בּ ְר ָ֣קיעְַ֙ ,לה ְב ַ֕דּילַ֙בָּ֥יןַ֙היּוֹםַ֙וּבָ֣יןַ֙הלּ ִ֑יְ לה .כי בשקוע השמש
ר ַ֙
א ֹ
יַ֙מ ֹ
ה ְ
אבן עזרא בראשית א שיטה אחרת  ...והנה טעם יְ ֵ֤
וסר צלה מעל פני האדמה ,והראות צל הלבנה ושלשה כוכבים אז יהי לילה.
דף על הדף בבא קמא דף קי עמוד א בספר שואלין ודורשין (חלק ה' סי' ב') דן האם אפשר להשיב גזל הגר בבין השמשות ,והביא ממה שאמר
הגאון רי" ש כהנמן מפונביז' ז"ל (בקו' דברי הרב סי' ה') בהקדם דברי הרדב"ז ללשונות הרמב"ם בהל' קידוש החודש (סימן קכא) שכתב חידוש
נפלא ,וז"ל :והוי יודע ,דלא שייך הכי בין השמשות ,דלא אמרינן הכי אלא להבדיל בין היום שלפניו ובין היום שלאחריו ,ובכולם דנים אותם
להחמיר .אבל בנ ידון דידן אין אנו צריכים להבדיל בין שני הימים (לענין חילוף תאריכים) ,אלא להבדיל בין היום ובין הלילה ,ולפיכך בזמן שלא
נראה עדיין כוכב ,יום מיקרי  -עכ"ל הרדב"ז .וכך כתב שם בסימן סט יעו"ש.
ְלה ְב ַ֕דּיל – זקף-גדול ,בתפקיד שלושה מצבים במעבר בין שני ימים :אור יום בנוכחות שמש ,בין השמשות בלי נוכחות שמש אבל לפני
צאת הכוכבים עדיין אותו יום כמו בנוכחות שמש ,צאת שלושה כוכבים מיקרי לילה ושייך ליום הבא.
הסבר הלכתי ובתורת הסוד:
םַ֙לה ְב ַ֕דּיל (גי'  )476נרמזים הלימודים הבאים( :א) אזהרה לא להפוך המאורות לעבודת כוכבים
מתבנית הטעמים של המלים השּׁ ֔מי ְ
ומזלות ואז נהיה מארת (מגפה) (ב) תיקון למגפה ע"י שמות הקודש היוצאים מפסוק (בר' מקץ מג,יא) צ'רי ד'בש נ'כאת (ו)ל'ט ב'טנים
(ו)ש'קדים( .ג) רמז לגאולה אליה"ו משי"ח ב"ן דו"ד (גי' )476
(א' תולדת ,כ"ו מ"ח התש"פ) [פירוש הסולם לזוהר  -שמות פרשת תרומה מאמר הככבים [המתחיל באות תתלא]] [אות תתלד]

ביאור הדברים .הככבים נמשכים משמאל ,וע"כ אינם מאירים רק בלילה ,שהוא שמאל .והחומר של הככבים הוא חומר חשוך ועב
אלא שמקבלים אור מן המלכות דאצילות ,והעוביות של הככבים באה מג' בחינות דין,
אפשר שמרומז בטעם זקף-גדול במלת (בר' א,יד)ַ֙ ְלה ְב ַ֕דּיל

מדינים דדכורא ,הנמשכים משמאל ,ומדינים דנוקבא הממותקת בבינה ,ומדינים דנוקבא מצמצום א' .הדינים דנוקבא ,נמשכים מצד
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דרום דהיינו מקו ימין ,שבסוד נקודת החולם .והדינים דדכורא ,נמשכים מצד צפון ,דהיינו מקו שמאל שבסוד נקודת השורק.
זקף-גדול
2
בראשית ב,כ:

כלַ֙חיָּ֣תַ֙השּׂ ֶדִ֑ה ַ֙
םַ֙וּל ֹ
ְ
ַ֙֙וּלעָ֣ וֹףַ֙השּׁ ֔מי
וֹתַ֙לכל-ה ְבּהמה ְ
ְ
ויּ ְק ֨ראַ֙הא ִ֝דםַ֙שׁ ָ֗מ
ֶרַ֙כּנֶגְ ֹֽדּוֹ׃ ַ֙
וּלא ַ֕דםַ֙ל ֹא-מצָ֥אַ֙עז ְ
ַ֙ ְ

אור התורה ,מג'רי פינחס בן זכריה ,תנ"ך ע' ( 15ע"פ אוצר החכמה)

וּלא ַ֕דם" וטעמו זקף-גדול ,שגם לעצמו קרא שם וגם להקב"ה
אדם הראשון קרא שמות לכל הבריות וגם לעצמו קרא שם אדם וזהו "ַ֙ ְ
וּלא ַ֕דם" .שפי' שם הוי"ה כ"ו שהם ב' נקודות והוי"ו גי' הוי"ה (מדרש תלפיות)
קרא שם ונרמז בזק"ף-גדול שעל גבי "ַ֙ ְ
טט – קריאת שם להקב"ה נרמז כך :צורת זקף-גדול היא שתי נקודות זו מעל זו וקו אחריהם "׃׀"  .כל נקודה מסמלת אות יו"ד אחת ,שתי
אותיות יו"ד שוות אות "כ" הקו מסמל אות "ו" ,סה"כ גי' כ"ו גי' שם הוי"ה.
וּלא ַ֕דם" מרמז המלכת השם על האדם.
היות הזקף-גדול על גבי " ְ
וּלא ַ֕דםַ֙– זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,אדם הראשון קרא א' שמות לכל הבריות ,ב' שם לעצמו ,ג' קרא שם לקב"ה וזה באופן אחר
ְ
כי א' וב' הם נבראים ג' הוא הבורא שנתן לאדם היכולת להשיג עניינים עליונים אף שהוא עצמו ברוא.

רש"י (כד) על כן יעזב איש  -רוח הקודש אומרת כן ,לאסור על בני נח את העריות :לבשר אחד  -הולד נוצר על ידי שניהם ,ושם נעשה
בשרם אחד:

ֶרַ֙כּנֶגְ ֹֽדּוֹ להיות לבשר אחד
וּלא ַ֕דם – זקף-גדול ,ענין של שלוש :אבא אמא צאצא ,כל מין נברא זכר ונקבה שזווגם מרומז ב -מצָ֥אַ֙עז ְ
ְ
בכל צאצא שיולידו ,ובמין האדם הצאצאים יהיו לעזר להוריהם.
ֶרַ֙כּנֶגְ ֹֽדּוֹ:
וּלא ַ֕דםַ֙ל ֹא-מצָ֥אַ֙עז ְ
הסבר הלכתיְ :
ל ֹא יגְ ֹֽרע׃
סוּתהּ ְועֹ נתהּ ָ֥
וּלא ַ֕דם – זקף-גדול ,ענין של שלוש חובות האיש לאשתו כנאמר (שמ' מש' כא,י) ְ ...שׁארֶ֛הּ ְכּ ָ֥
ְ
וּלא ַ֕דם – זקף-גדול ,ענין של שלוש המרומז ב -ל ֹא-מצָ֥א – מקף ,ענין המורכב ממצבים או חלקים אחדים ,ואלו שלוש חובות האשה
ְ
ֶרַ֙כּנֶגְ ֹֽדּוֹ:
לבעלה (אנצ' תלמודית – נושאים) ורק בהתקים שלושתם הרי היא עז ְ
ל ֹא-מצָ֥א עזֶר – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,שבהתקיים כל החלקים מתרבה כבוד שמים בעולם ,ואילו ְכּנֶגְ ֹֽדּוֹ  -סלוק מגביל השלמות

בחסרון אפילו של פרט אחד.
 .1אם אשה חייבת מן התורה לעשות מלאכת בעלה( .עבודות שאינן מלאכות הבית)

 .2אם לבעל מותר לאנוס את אשתו לביאה.
 .3האומרת איני ניזונת ואיני עושה ,אם כולל גם את מלאכות הבית.
וּלא ַ֕דם – זקף-גדול ,ענין של שלוש חובות האשה לבעלה
סיכוםְ :
 .1אם אשה חייבת מן התורה לעשות מלאכת בעלה( .עבודות שאינן מלאכות הבית)
דברים שהיא עושה לצורכו ולכבודו ,בזה חיובה מן התורה .ואף אם עיקר מעשה ידיה לבעלה מדרבנן
 .2אם לבעל מותר לאנוס את אשתו לביאה.
דלהרמב"ם אסור מה"ת לאונסה ממש  ...ורק שיש לה דין מורדת ויש לו רשות לגרשה וכו',
 .3האומרת איני ניזונת ואיני עושה ,אם כולל גם את מלאכות הבית.
כל אשה שתמנע מלעשות מלאכה ממלאכות שהיא חייבת לעשותן ,כופין אותה לעשות ... .וי"א דאפילו באומרת :איני ניזונית ואיני
עושה ,כא (כז) צריכה לעשות [ט] צרכי הבית ,ולזה כופין אותה אף על פי שאינה ניזונית

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית לד,ב  ...בעזרת תרגום ופירוש הסולם (ע'  :)343 – 342לאדם הראשון היו שתי צלעות ולקח
הקב"ה אחת מהן .ואומר בספר הראשונים ,מצאתי ,שהצלע שלא לקח ,היא לילית הראשונה ,שהייתה אשת אדם הראשון הראשונה
ֶרַ֙כּנֶגְ ֹֽדּוֹ ופירוש עזר סמך .כלומר שהיתה קליפה רעה ולא היה
והוסרה ממנו ,והיא לא היתה עזר כנגדו ,כמו שכתוב ל ֹא-מצָ֥אַ֙עז ְ
ֶרַ֙כּנֶגְ ֹֽדּוֹ׃
םַ֙לב ִ֑דּוַַֹ֙֙אֶ עֱשֶׂ ה-לָּ֥ וַֹ֙עז ְ
היָ֥וֹתַ֙האד ְ
ֱֹלהיםַ֙ל ֹא-טֶ֛ וֹבַ֙ ֱ
סומך עליה .והיתה עמו עד השעה שכתוב (בראשית ב,חי) ויּ ֹ֙אמֶ ר ַ֙֙הָ֣ 'ַ֙א ֔
כי אז הוסרה ממנו .בוא וראה ,אדם אחרון כל הנבראים היה ,לכן היה צריך לבוא לעולם אדם שלם ,לפיכך הוסרה ממנו לילית וניתנה
לו חוה תחתיה.

וּלא ַ֕דם – זקף-גדול ,ענין של שלוש :אדם ,אשה לא מתאימה לו ,אשה מתאימה לו.
ְ

זהר כרך א (בראשית) כח,א פרשת בראשית כח,א  ...ובגין דא משה לא מית ואדם אתקרי איהו ובגיניה אתמר בגלותא בתראה
וּלא ַ֕דםַ֙ל ֹא-מצָ֥אַ֙עזֶרַ֙ ְכּנֶגְ ֹֽדּוֹ דאפיק שכינתיה מן גלותא
ולאדם לא מצא עזר אלא כלהו כנגדו וכן עמודא דאמצעיתא אתמר ביה ְ

וּלא ַ֕דם – זקף-גדול ,בעזרת תרגום ופירוש הסולם (ע' :) 255 – 254ענין של שלוש :אדם הוא משה רבנו הנמצא עם השכינה בגלות
ְ
האחרון ואין עוזר לו להוציאה מן הגלות .משה הוא בבחינת זעיר אנפין ,ואבא ואמא (חכמה ובינה) עושים שני תיקונים תקון עמודא
דאמצעיתא ותיקון משה כדי להוציא את המלכות – שכינה ומשה מהגלות האחרון.
זקף-גדול
3
זקף-גדול
4
זקף-גדול
5
א ֶהלַ֙וּמ ְקנֶ ֹֽה׃ַַ֙֙
ֲביַ֙יֹשָׁ֥בַ֙ ֹ
ִ֑לַ֙הוּאַ֙הי֔הַ֙א ַ֕
תּלֶ דַ֙עדהַ֙אֶ ת-יב ָ֣
 .2בראשית ד,כַַַ֙֙֙:ו ָ֥
וֹרַ֙ועוּגֹֽב׃
ֲביַ֙כּל-תֹּפָ֥שַׂ֙כּנּ ְ
ִ֑לַ֙הוּאַ֙הי֔הַ֙א ַ֕
 .1בראשית ד,כאְ ַַַ֙֙֙:ושָׁ֥םַ֙אחיוַ֙יוּב ָ֣
חשֶׁ תַ֙וּב ְר ֶזִ֑לַ֙ ַ֙
ֹרשַׁ֙נְ ֹ
ןַֹ֙לטשַׁ֙כּל-ח ָ֥
ַ֕
לַ֙קי
׃ .בראשית ד,כבְ ַַַ֙֙֙:וצלּ ָ֣הַ֙גםָ֗ -הואַ֙י ְֹֽלדה ַ֙֙אֶ תָ֣ -תּוּב ֔
ֲמה׃ ַ֙
ֲחוֹתַ֙תּוּבל-קיןַ֙נע ֹֽ
ַ֙וא ָ֥

ע"פ רש"י (כ) א ֲַ֕בי – זקף-גדול ,באופן אחד א' הראשון לרועי בהמות במדברות ,ב' הראשון ליושבי אהל הנוודים
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

באופן אחר נקודה אחת אבי בוני בתים לע"ז
וֹרַ֙ועוּגֹֽב – באופן אחד א' אבי תפש כנור ב' אבי תופש עוגב
ֲביַ֙כּל-תֹּפָ֥שַׂ֙כּנּ ְ
(כא) א ַ֕
באופן אחר נקודה אחת אבי המזמרים לע"ז
חשֶׁ תַ֙ -מחדד כל אומנות א' נחשת ב' וברזל,
ֹרשַׁ֙נְ ֹ
ֹלטשַׁ֙כּל-ח ָ֥
(כב) באופן החיובי אבי ַ֕
באופן אחר נקודה אחת התקין [אומנתו של קין] לעשות כלי זיין לרוצחים.
ִ֑לַ֙הוּאַ֙הי֔הַ֙א ֲַ֕ביַ֙המזמרים
ֲביַ֙בוני בתים לע"זַ֙,יוּב ָ֣
ִ֑לַ֙הוּאַ֙הי֔הַ֙א ַ֕
טט – אפשר שכל אחד מייצג אחת משלוש מצוות יהרג ואל יעבור ,יב ָ֣
ֹרשַׁ֙ ממשיך דרך שפיכות דמים.
ןַֹ֙לטשַׁ֙כּל-ח ָ֥
ַ֕
לַ֙קי
לע"ז אפשר שהמזמר משל לגלוי עריותָ֣ ַ֙,תּוּב ֔
ןַֹ֙לטשׁ  -זקף-קן זקף-גדול ,גי' המלים המוטעמות עולה  499ההפרש מגי' מלות הטעמים ז"ק ז"ג העולה תקע"ו = 576עולה 77
ַ֕
(כב) ֔קי
היינו ע"ז אפשרות למשמע ע'בודה ז'רה.
ָ֥יַ֙ה'׃ַ֙פ ַ֙
ןַ֙בּעינ ֹֽ
אַ֙ח ְ
בראשית ו,חְ :ו ַֹ֕נחַ֙מָ֥צ ַ֙

חַ֙– זקף-גדול בתפקיד שלושה לימודים במה נח היה שונה מאנשים אחרים .כמאמר [בבלי סנהדרין נז ,א] אמר רב יוסף,
(בראשית ו,ח)ַ֙ ְו ַֹ֕נ ַ֙
אמרי בי רב :על שלש מצות בן נח נהרג( :גש"ר סימן) .על גילוי עריות ,ועל שפיכות דמים ,ועל ברכת השם.
[רש"י סנהדרין נז,א] על שלש מצות בן נח נהרג  -ואף על פי שנצטוו בשבע אין נהרגין אלא על שלש ,כדפירש להו רב ששת
דבשפיכות דמים כתיבא בהדיא דמו ישפך וגלוי עריות וברכת השם כתיב גבי ישראל איש איש ודרשינן להו לרבות את הכותים להיות
במיתה כישראל.

אמנם אמוראים אחדים מוסיפים עבירות נוספות ,ו[-רמב"ם מלכים פ"ט ,הי"ד] ע"פ [בבלי סנהדרין נז ,א] פוסק שבן נח נהרג על שבע
מצוות.
אמנם אמוראים אחדים מוסיפים עבירות נוספות ,ו[-רמב"ם מלכים פ"ט ,הי"ד] ע"פ [בבלי סנהדרין נז ,א] פוסק שבן נח נהרג על שבע
מצוות.
זקף-גדול
6
בראשית נח ו,טו:

ֹלשׁיםַ֙אמּהַ֙קוֹמ ֹֽתהּ׃ ַ֙
הַּ֙וּשׁ ָ֥
ְ
א ֶַ֚רְךַ֙התּ ֔בהַ֙חֲמשֵּׁ֤יםַ֙אמּה ַ֙֙ר ְח ֔בּ
ֹלשַׁ֙מ ָ֣אוֹתַ֙א ָ֗מּהַ֙ ֹ
ִ֑הַּ֙שׁ ָ֧
[טו]ַַ֙֙ ְו ֶזַ֕הַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ תּע ֲֶשׂהַ֙אֹת ְ

[טו]ַַ֙֙ ְו ֶזַ֕ה – זקף-גדול ,שלוש משמעויות לְ -שׁ ָֹ֧לשַׁ֙מ ָ֣אוֹתַ֙א ָ֗מּה ( ,א) אורך :שלוש מאות אמה( ,ב) חלק בתורת הסוד גי' א-לקי"ם במילויו:
אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם עולה שלש מאות לתקן יצר הרע שמתבטא בנחש וסמא"ל (יצר רע = יצ"ר = גי' שלוש מאות) הגורם לשכינתא
בגלותא( ,ג) פרוטה .ראה פירוט ב(-ו,יז)
זקף-גדול
7
בראשית נח ח,טז:

מר׃ַ֙צאַ֙מן-התּבִ֑ה ַ֙
ויְ דבָּ֥רַ֙אֱֹלהיםַ֙אֶ לֹ -נָ֥חַ֙לא ֹֽ ֹ
שׁי-בנֶ יָךַ֙א ֹֽתְּך׃ ַ֙
ָ֥יָךַ֙וּנ ֹֽ
ְַ֙
הַ֙וא ְשׁ ְתָּךֶ֛ ַ֙וּבנֶ
ַ֙א ַ֕תּ ְ
(טז) צאַ֙– טפחא – רבוי לא מוגבל  -הצריך לאפיון מן-התּבִ֑ה צא מההגבלות של התיבה אחר שהושלם המתקת דין המבול ,ועשה ַ֙א ַ֕תּהַ֙

– זקף-גדול עשה שלושה דברים ברבוי לא מוגבל :א' צא ראשון אתה הצדיק ואשתך הצדיקה מן-התיבה ,והיו ראשונים לעסוק בפריה
ורביה לנטוע נטיעות חדשות בעולם; ב' וכן בהמותיהם ראשונות לקרבן ; ג' וראשונות לפריה ורביה .אך כיון שעסק בגפן ,יין ושכרות ,חם
בנו הפגום פגם בו בחינת מגלגלים חובה ע"י חייב.
ראה טפחא
8

זקף-גדול

בראשית נח ט,ט :וא ֲַ֕ניַ֙הנְ נָ֥יַ֙מ ֶ֛קיםַ֙אֶ תְ -בּריתיַ֙א ְתּ ֶכ ִ֑ם ַ֙
יכם׃ ַ֙
ַ֙וְ ֶ ֹֽאת-ז ְרע ֲֶכםַ֙אחֲר ֶ ֹֽ
וֹןַ֙גּוֹים׃ ַ֙
ֹֽ
ֲמ
ַ֙לאבַ֙ה ָ֥
ָ֥הַ֙בריתיַ֙אתְִּ֑ךַ֙וְ היַ֕ית ְ
ואֲנַ֕יַ֙ -זקף-גדול ,ראה בראשית לך-לך יז,ד :א ֲַ֕ניַ֙הנּ ְ

מאמרי האדמו"ר הזקן שניאור זלמן בן ברוך מלאדי ,תקס"ו,עמ' ( 124ע"פ אוצר החכמה) וזהו א"ני הנה ברית"י אתך וגו' דטעמא
דאנ"י זקף-גדול  ...וזהו כלל גדול בכל מקום שנאמר אנ"י ,אך כאן נרמז בנגינה דזקף-גדו"ל שעל תיבת אנ"י לרמז על למעלה
מעלה על בחינת החכמה בעודה נעלמה בכ"ע וזהו נגינה דזקף-גדו"ל דטעמא לעילא כו' ומשם נמשך בחינת ברית"י אתך דהיינו
כמאמר רז"ל גדול"ה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות שהמה י"ג וגו'

אֲנַ֕יַַ֙֕ ...אין – זקף-גדול ,שלוש במבנה אחד ושניים
טט  -בחי' נעלמה בכתר עליון אפשר כי זהו אריך אנפין שנקרא בשם
טט  -בחי' השפעת הכת"ר בשנים :אבא (חכמה) ,אמא (בינה) דאצילות וזה אֲנַ֕י

ַ֕אין (שמ' תשא לב,לב)

9

זקף-גדול

וֹתַ֙בּ ֔ריתַ֙בּיניַ֙וּבָ֥יןַ֙ה ֹֽא ֶרץ׃ ַ֙
ְ
ַ֙ל ָ֣א
יַ֙בּענ ִֶ֑֣ןַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְו ֹֽהיְ תה ֙ ְ
בראשית נח ט,יג :אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּיַ֙נתתּ ֶ
אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּיַ֙ -זקף-גדול ,בתפקיד של שלוש ,נוסח הברכה על הקשת משולב בהארת שלוש נקודות בו:

בבלי ברכות נט,א  ...ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי :הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו (רש"י :לפי שהוא מראה
דְּּמוּת כְּבֹוד־ ָ֑ה' וָ ָֽא ְֶּראֶה ָו ֶא ֹ֣פ ֹל עַל־ ָפ ַ֔ני וָאֶ שְּׁ ַ ַ֖מע
מַר ֵ ַ֤אה הַנ ֹגַה ָס ִ֔ביב ֕הוּא ְּ
ה ֶֶ֨יה ֶב ָע ָָ֜נן ְּביֹֹ֣ום ַה ִֶ֗גשֶׁ ם ֵכֹ֣ן ְּ
שׁת ֲאשֶׁר ִי ָֽ ְּ
כבוד ה') ,שנאמר (יחזקאל א,כח) ְּכמ ְַּר ֵ ֹ֣אה ַה ֶֶּ֡ק ֶ
מַר ֵ ַ֖אה ֹ֣

֥קֹול מְּ דַבֵ ָֽר :ס לייטי עלה במערבא ,משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא (בא"י מקללים את הנופל על פניו שנראה כעובד לקשת) .אבל ברוכי ודאי
מברך .מאי מברך  -ברוך זוכר הברית .במתניתא תנא ,רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר :נאמן בבריתו וקיים במאמרו.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אמר רב פפא :הלכך נימרינהו לתרוייהו (מצרפים שני הנוסחים לברכה אחת) ברוך (טט – א) זוכר הברית (טט – ב) ונאמן בבריתו (טט – ג)

וקיים במאמרו.
רמב"ם הל' ברכות פ"י,הט"ז הרואה קשת בענן מברך מ ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם (טט – א) זוכר הברית (טט – ב) ונאמן נ
בבריתו (טט – ג) וקיים במאמרו,
טור אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכט

א) הרואה הקשת אומר בא"י אמ"ה (טט – א) זוכר הברית (טט – ב) ונאמן בבריתו (טט – ג) וקיים במאמרו ב) ואסור להסתכל בו הרבה.
משנה ברורה סימן רכט ס"ק ד (ד) בבריתו  -ר"ל שלא יעבירנו אף על פי שרבו הרשעים וקיים במאמרו אפילו לא היה הברית כיון
וּלַ֙לשׁחָ֥תַ֙ה ֹֽא ֶרץ ברור הוא שיקיים מאמרו [אבודרהם]:
ְ
שאמר בדבור בעלמא (בר' נח ט,יא) וְ ֹֽל ֹא־י ְהיֶ ָ֥הַ֙עֶ֛ ֹודַ֙מבּ
מלבי"ם בראשית ט,יג ( ...טט – א) אבל אחרי המבול נשתנה טבע הארץ ונחלש כח גסותה וחמריותה ,עד שהגשם יורד כדרכו כמו
עתה בכל עת שימלאו העבים גשם יריקוהו תיכף על הארץ( ,טט – ב) והעננים הזדככו ונעשו קלים וזכים ולא יתקבצו אדים רבים
עכורים ועפרורים עד שיכסו כל כדור הארץ ,וכ"ש עד שיהיו למבול לשחת כל בשר( ,טט – ג) וכן הוחלש כח הגופים ויתחזק כח
הרוחני והנפשי כנ"ל( ,טט – המלבי"ם חוזר ומסביר) (טט – א) עד שאין טבע הארץ מוכן אל המבול( ,טט – ב) כי נשתנה טבע העננים( .טט
– ג) וכן אין סיבה לזה מפני החטא ,כי גבר ענין הרוחני על החומרי,
וזה היה אות הקשת בכלל ,שזה היה הוראה שהוסר גשמיות הארץ ועכירותה ,ושמעתה לא יגבר החומר כ"כ עד שישחת המין כולו
וֹתַ֙בּ ֔ריתַ֙בּיניַ֙וּבָ֥יןַ֙ה ֹֽא ֶרץ׃ שזה סימן
ְ
ַ֙֙ל ָ֣א
יַ֙בּענ ִֶ֑֣ן ְו ֹֽהיְ תה ְ
במעשים חמריים מתועבים ומגואלים .וז"ש (בר' נח ט,יג) אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּיַ֙נתתּ ֶ
ואות (טט – המלבי"ם חוזר ומסכם) (טט – א) שנשתנה טבע הארץ ו(טט – ב נשתנה)הגשם ו(טט – ג נשתנה)הגשמיות והחמריות חלף הלך
לו:
טבע הבריאה (בר' נח ט,יג) אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּי – זקף-גדול ,בתפקיד של שלושה צבעים כגון כחול ,צהוב ,אדום ,והעדר אור זה שחור.
 10זקף-גדול
ָ֥אמר אֱֹלהים אֶ לֹ -נִ֑חַ֙ ַ֙
בראשית נח ט,יז :ויּ ֹ ֶ
שׂר א ֲֶשָׁ֥ר על-ה ֹֽא ֶרץ׃ פ ַ֙
יני וּבָ֥ין כּל-בּ ַ֙
ת ֙ א ֲֶשָׁ֣ר הֲק ֹ֔מתי בּ ַ֕
ז ֵֹ֤את ֹֽאוֹת-ה ְבּרי ַ֙
ודומה לו מבחינת התוכן בראשית ט,יב:

תַ֙עוֹלם׃ ַ֙
ֹֽ
ר
ד ֹ
ִ֑םַ֙ל ֹ
יכםַ֙וּבֶ֛יןַ֙כּל-נֶ ָ֥פֶ שַׁ֙חיּהַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙א ְתּ ֶכ ְ
ֹתןַ֙בּיני ַ֙֙וּבָ֣ינ ֔ ֶ
ֵֹ֤אתַ֙אוֹת-ה ְבּרית ַ֙֙אֲשֶׁ ר-אֲנ ָ֣יַ֙נ ָ֗
ֹֽ
ֱֹלהיםַ֙ז
ָ֣אמרַ֙א ָ֗
ויּ ֹ ֶ

ת ֙ א ֲֶשָׁ֣ר הֲק ֹ֔מתי  -מהפך פשטא זקף-קטן
(ט,יז) ז ֵֹ֤את ֹֽאוֹת-ה ְבּרי ַ֙
יני  -זקף-גדול אפשר שקשור לפירוש מלת
בּינַ֕י – גי' המלה שם ע"ב בּ ַ֕
יכם׃ ַ֙
ואֲנַ֕יַ֙– זקף-גדול ,בראשית נח ט,ט :ואֲנַ֕יַ֙הנְ נָ֥יַ֙מ ֶ֛קיםַ֙אֶ תְ -בּריתיַ֙א ְתּ ֶכ ִ֑םַַ֙֙ ְו ֶ ֹֽאת-ז ְרע ֲֶכםַ֙אחֲר ֶ ֹֽ
וֹןַ֙גּוֹים׃ ַ֙
ֹֽ
ֲמ
ַ֙לאבַ֙ה ָ֥
ריתיַ֙אתְִּ֑ךַ֙ ְוהיַ֕ית ְ
ָ֥הַ֙ב ַ֙
אֲנַ֕יַ֙ -זקף-גדול ,בראשית לך-לך יז,ד :אֲנַ֕יַ֙הנּ ְ
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טן׃
ח מיּינִ֑וֹ ו ַ֕יּדע אֶ֛ת אֲשֶׁ ר-עָ֥שׂה לוֹ ְבּנָ֥וֹ הקּ ֹֽ
ָ֥יקץ ֹנ ַ֙
בראשית נח ט,כד :ויּ ֶ
ו ַ֕יּדע – זקף-גדול ,ענין של שלוש ,ידיעה שלא יוליד עוד בן רביעי כפי' רש"י

(כה) ארור כנען  -אתה גרמתה לי שלא להוליד בן רביעי
לשמשני ,ארור בנך הרביעי להיות משמש את זרעם של אילו הגדולים ,שהוטל עליהם טורח עבודתי מעתה (ראה ב"ר לו,ז) .וגו'

יונתן בראשית פרק ט

(כד) וְ אִ תְ עַ ר נֹ חַ ִמן חַ ְמ ֵריּה וִ ַידע בְ אִ ְשתָ עוֹת חֶ לְ מָ א יַת ְדעָ בַ ד לֵיּה חָ ם בְ ֵריּה ְדהּוא קָ לִ יל בִ זְ כּותָ א ְדג ַָרם לֵיּה ְדלָא יוֹלִ יד בַ ר ְרבִ יעָ יֵי:

כתר יונתן (תרגום)

(כד) ויעור נח מיינו וידע בסיפור חלומו את שעשה לו חם בנו שהוא קל בזכויות (מצוות) שגרם לו שלא יוליד בן רביעי:
ו ַ֕יּדע – זקף-גדול ,ענין של שלוש ידיעות בנבואה
ידיעה (א) ובה שלושה דב רים (א) ידע בנבואה מי העושה (חם או כנען) ובתוך כך עוד שני דברים (ב) שרבעו (ג) שסרסו
ידיעה (ב) הרד"ק פי' ראה בנבואה כי כנען רע יהיה הוא וזרעו עד עולם (ותי"ע קל במצוות  -בזוי)
ידיעה (ג) ולכך יתוסף פי' ראב"ע כי ידע בנבואה כי כנען אמור להיות מקולל בעבדות לאחיו,
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ואַ֙מ ֹֹֽאדַ֙ :
ְ
הַ֙כּי־יפָ֥הַ֙ה
יַ֙כּ ָ֥בֹואַ֙א ְברםַ֙מ ְצרִ֑יְ מהַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ויּ ְר ֵ֤אוַּ֙המּ ְצרים ַ֙֙אֶ ת־הָ֣א ֔שּׁ ֹֽ
בראשית לך-לך יב,יד :ויְ ַ֕ה ְ
(בר' לך יב,יד) ויְ ַ֕הי – זקף -גדול ,בתפקיד שלושה דברים ,שניים באופן אחד ואחד באופן שונה בנושא "אל יסמוך אדם על הנס במקום חשש

סכנה או איסור" .להלן מקורות להסבר זה .ועוד הסבר על שלושה? אופנים שאפשר לסמוך על הנס.

[אור החיים] (בר' לך יב,יא)  ...והגם שבטוחים הצדיקים בהקב"ה אף על פי כן כלל זה בידינו שאין סומכין על הנס ומה גם לגבי בחירת
האדם ,וצא ולמד (קידושין לט,ב) משמואל שאמר (ש"א טז,ב) ְּושׁ ַָמ֥ע שׁ ַָ֖אוּל ַוה ֲָר ָ ָ֑גנִי,
[בבלי שבת לב,א]  ...רבי ינאי לטעמיה ,דאמר :לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס  -שמא אין עושין לו נס .ואם
ָל־ה ֱא ֶ֔מת.
עושין לו נס  -מנכין לו מזכיותיו .אמר רבי חנין :מאי קראה (מה המקרא לנכוי זכויותיו) – (בר' ויצא לב,יא) ק ָָ֜ט ֹנְּתִּ י מ ִַ֤כ ֹל ַה ֲחסָדִ ים וּ ִמכ ָ ֹ֣
רד"ק (בר' מקץ מב,ד)  ...יש לו לאדם לשמור עצמו ממקום סכנה ואפילו הצדיק ולא ישען בצדקו שמא עושין לו נס שמא לא יעשו ,ואם
ִיתם
ת־ה' אֱֹלה ֶ
ֵיכָ֑ם ַכ ֲא ֶ ֥שׁר נִס ֶ ַ֖
יעשו מנכין לו מזכיותיו ,ומצאו רז"ל בזה סמך (טט[ :ירושלמי יומא פ"א,ה"ד]) ,דכתיב (דב' וא' ו,טז) ֹלֹ֣ א תְּ נ ַ֔סוּ ֶא ַ֖
ַבמ ַָסָֽה :וכן מצאנו בשמואל הנביא שאמר (שמו"א טז,ב) ֵ ֹ֣איך ֵא ֵ֔לך ְּושׁ ַָמ֥ע שׁ ַָ֖אוּל ַוה ֲָר ָ ָ֑גנִי ס ומפני זה פחד יעקב לשלחו (טט :את יוסף) בדרך:
(טט :ב) סמיכה על נס ובו שלושה? אופנים.

(טט :ב,א) במקום שחשש הסכנה הוא רחוק,

(טט :ב,ב) ועוד אופן לסמוך על התפילה ואין זה מקרי נס  .עיין [בבלי קידושין כט,ב] שמע אביי דקא הוה אתי (שבא רב אחא במקום בנו רב
יעקב לישיבה של אביי),
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מכל האמור עולה שהסומך על התפילה לא נחשב שסומך על הנס.

(טט :ב,ג) עוד אופן שסומכין על הנס ע"פ ההסבר של [חידושי רבי שלמה קלוגר – יומא ,ע' שסט (אוצר החכמה)]  ...דמה דאמרינן
בעלמא אין סומכין על הנס היינו בנס שלא הוחזק עדיין ,אבל בנס שכבר הוחזק ודאי סומכין .כמו (משנה אבות פ"ה,מ"ה) בעשרה
נסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש דקאמר שם לא הפילה אשה מריח בשר הקודש מעולם.
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ָ֣דַ֙מ ִֹ֑אדַ֙בּמּ ְק ֶנַ֕הַ֙בּ ֶכּ ֶסףַ֙וּבזּ ֹֽהב:
בראשית לך-לך יג,בְ :וא ְברםַ֙כּב ְ

[בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מ]  ...ר' פנחס בשם רבי הושעיא רבה אמר ,אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו צא
וכבוש את הדרך לפני בניך( ... ,ב"ר ממשיך בהשוואות בין אברהם אבינו ובין בני ישראל בכניסה למצרים ובשהייה בה ,אח"כ שלוש

נקודות ביציאה ממצרים ,שרמז להן עשוי להיות בזקף-גדול של בּמּ ְק ֶנַ֕ה ...
ָ֣דַ֙מ ִֹ֑אדַ֙בּמּ ְק ֶנַ֕ה ,ובישראל כתיב (תהלים קה,לז)
באברהם כתיב (יג,ב) ְוא ְברםַ֙כּב ְ
כֹושָֽׁל ,:באברהם כתיב (בר' לך יב,כ) ויְ צָ֥וַ֙עלֶ֛יוַ֙פּ ְרעֹ הַ֙אֲנשִׁ֑ים ,ובישראל כתיב ותחזק מצרים על העם,
שׁב ָ ָֹ֣טיו ֵ
ֵ֭ וַ ָֽיֹוצִי ֵאם ב ֶ ְֹּ֣כסֶף ְּוז ָ ָָ֑הב ו ֵ ְַּ֖אין ִב ְּ
ַ֙֙למסּ ֔עיו ,ובישראל כתיב אלה מסעי בני ישראל.
באברהם כתיב (יג,ג) ויּ ֙לֶ ְך ְ
בזקף-גדול של בּמּ ְק ֶנַ֕ה [פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ג – ביום השמיני] (א) יוצא זמום על פיו (ב) אועי לוט אומרים על רועי
אברהם שאינם זנים אותם מפני שיודעים שיעבר ללוט (ג) שרועי אברהם עושים עצמם צדיקים מבהמותים של אברהם
[זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך [המתחיל בדף עו עמוד ב]]
 ...כיון דנחת ואתצריף מיד (יג,א) ויּעלַ֩֙א ְב ֨רםַ֙ממּ ְצ ִ֝ריםַ֙סליק ודאי ותב לאתריה ואתדבק במהימנותא עלאה דכתיב הנגבה מכאן

ולהלאה (טט :א) ידע אברהם חכמתא עלאה (טט :ב) ואתדבק בקודשא בריך הוא (טט :ג) ואתעביד ימינא דעלמא ,כדין

(יג,ב) וְ א ְברםַ֙

ָ֣דַ֙מ ִֹ֑אדַ֙בּמּ ְק ֶנַ֕הַ֙בּ ֶכּ ֶסףַ֙וּבזּ ֹֽהב ,:כבד מאד בסטרא דמזרח ,במקנה בסטרא דמערב ,בכסף מסטרא דדרום ,בזהב מסטרא דצפון,
כּב ְ
[זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת לך לך [המתחיל בדף מ עמוד ב]]
ָ֣דַ֙מ ִֹ֑אד (טט :א) בכל מעשים טובים וישרים (טט :ב) בתורה (טט :ג) ומצות:
אז הנשמה מה כתיב בה (יג,ב) ְוא ְברםַ֙כּב ְ
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אתַ֙ואָ֣נהַ֙תל ִ֑כיַ֙ ַ֙
ְ
ֶ֛יַ֙אי-מזֶּ ָ֥הַ֙ב
ֹאמרַ֙הגָ֞רַ֙שׁ ְפחָ֥תַ֙שׂר ֹֽ
בראשית לך-לך טז,ח :ויּ ָ֗
ֹרחת׃ ַ֙
אמרַ֙מ ְפּני ַ֙֙שׂרָ֣יַ֙גְּ ב ְר ֔תּיַ֙אנֹכיַ֙בּ ֹֽ
ַ֙ ו ַ֕תּ ֹ ֶ
אמרַ֙ -זקף-גדול ,ענין בעל שתי נקודות לפחות באופן אחד ולפחות נקודה אחת באופן אחר.
ו ַ֕תּ ֹ ֶ
אברבנאל בראשית טז  ...והיא השיבתו בה (בר' לך טז,ח) מ ְפּני ַ֙֙שׂרָ֣יַ֙גְּ ב ְר ֔תּיַ֙אנֹכיַ֙בּ ֹֹֽרחת׃ר"ל אמת אמרת (טט –א) משלמות הבית
אשר ממנו יצאתי כי הוא בית נדיב (טט –ב) ומשלמות אברהם בכל עניניו ואינני בורחת מהבית ולא מהפטרון ולא מאנשי הבית (טט –ג)

אבל מפני שרי גברתי כי עם היותה גברתי כמו שאמרת לא אוכל לסבול ענויה
בינה לעיתים דרוש מד  ...השיבה" :מפני שרי גברתי אנוכי בורחת"  -גם אני יודעת זה ,כי לא אוכל להשיג מעלה יותר מהשתעבד
לשרה ,ואיני בורחת ,חלילה ,מהיות לה שפחה ואמה ,לעבדה עבודת עבד; אבל מה שאני בורחת ,הוא בלבד מהפנים של זעם וחרון -
אף של שרה ,ולא מפני שהיא גברתי ואנכי שפחתה.
שו"ת משנה הלכות חלק טו סימן ריג  ...והקשו המפרשים שהמלאך שאלה שתי שאלות אי מזה באת ,והשנית ואנה תלכי ,והיא לא
ריַ֙גְּ ב ְר ֔תּיַ֙אנֹכיַ֙בּ ֹֹֽרחת ולא השיבה על השאלה השני' ואנה תלכי,
השיבה רק מ ְפּני ַ֙֙שׂ ַָ֣֙

אמרַ֙ -זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,כגון מודה שעליה לעשות שלושה תיקונים
ו ַ֕תּ ֹ ֶ
תיקוני זוהר תקונא תמניא וארבעין דף פה עמוד ב
 ...וצריכין ישראל למעבד לה שנוי בכלא והא אוקמוה ואיהו דבור דחול דאיהו אסור בשבת וכד לא אשכחת אתר לשרייא תמן איהי ברחת
כגוונא דשפחה דאברהם דאתמר בה (בר' לך טז,ח) מ ְפּני ַ֙֙שׂרָ֣יַ֙גְּ ב ְר ֔תּיַ֙אנֹכיַ֙בּ ֹֹֽרחת׃ טחול עלה אתמר של נעליך מעל רגלך נעל מטונף
דטפה סרוחה כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא דא שבת ועליה אמרת שכינתא פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את
רגלי איככה אטנפם ובגין דא צריך בר נש בשבת לשנויי בלבושין בשרגא במאכלין וצריך למהוי מוסיף מחול על הקדש וכל המוסיף
מוסיפין ליה נפש יתירה בשבת וכל הגורע גורעין ליה ההיא נפש יתירה חס ושלום:
ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך רמז עט
אמר – זקף -גדול ,הגר צריכה לעשות שלושה תקונים( :א) הגר זלזלה בשרה (ב) הוציאה עליה לשון הרע (ג) הוציאה עליה שם
(טט – ו ַ֕תּ ֹ ֶ
אמר (א) שמירה מדבור של חול בשבת
רע) או בשלוב עם תיקוני זוהר מ"ח טט – אפשר כי הגר הייתה צריכה לעשות שלושה תיקוני ו ַ֕תּ ֹ ֶ
ל כן ברחה( ,ב) תיקון הזלזול בשרה (ג) תיקון הוצאת שם רע לשרה
 ...שכל צ' שנה שלא ילדה שרה היתה ככלה בתוך חופתה והיו מטרוניות באות לשאול בשלומה והיא אומרת להם צאו ושאלו

בשלום של עלובה זו (מתוך שכיבדה אותה) והגר אומרת להם שרי גברתי אין סתרה כגלויה נראית צדקת ואינה צדקת אילו היתה צדקת
ראו כמה שנים לא נתעברה ואני בלילה אחת נתעברתי ושרי אומרת עם דא אנא משגחא מיסב ומיתן הלואי נסיב וניתן עם מרה (על זאת
אני משגיחה ,מכניסה ומוציאה ,משיאה לאדוני),

ראה זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים
 15זקף-גדול
 16זקף-גדול
וֹןַ֙גּוֹים׃ ַ֙
ֹֽ
ֲמ
ַ֙לאבַ֙ה ָ֥
ְִ֑ךַ֙והיַ֕ית ְ
ָ֥הַ֙בריתיַ֙אתּ ְ
בראשית לך-לך יז,ד :אֲנַ֕יַ֙הנּ ְ
שניאור זלמן בן ברוך מלאדי ,תקס"ו,עמ' ( 124ע"פ אוצר החכמה)

וזהו א"ני הנה ברית"י אתך וגו' דטעמא דאנ"י זקף-גדול  ...וזהו כלל גדול בכל מקום שנאמר אנ"י ,אך כאן נרמז בנגינה דזקף-גדו"ל
שעל תיבת אנ"י לרמז על למעלה מעלה על בחינת החכמה בעודה נעלמה בכ"ע וזהו נגינה דזקף-גדו"ל דטעמא לעילא כו' ומשם
נמשך בחינת ברית"י אתך דהיינו כמאמר רז"ל גדול"ה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות שהמה י"ג וגו'
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אֲנַ֕יַַ֙֕ ...אין – זקף-גדול ,שלוש במבנה אחד ושניים
טט  -בחי' נעלמה בכתר עליון אפשר כי זהו אריך אנפין שנקרא בשם
טט  -בחי' השפעת הכת"ר בשנים :אבא (חכמה) ,אמא (בינה) דאצילות וזה אֲנַ֕י

ַ֕אין (שמ' תשא לב,לב)

יכם׃ ַ֙
ִ֑םַ֙ו ֶ ֹֽאת-ז ְרע ֲֶכםַ֙אחֲר ֶ ֹֽ
ודומה לו בראשית נח ט,ט ׃ַ֙ואֲנַ֕יַ֙הנְ נָ֥יַ֙מ ֶ֛קיםַ֙אֶ תְ -בּריתיַ֙א ְתּ ֶכ ְ
ואֲַַ֕֙ניַ֙ -זקף-גדול
יכם׃ ַ֙
םַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ֶ֛
וראה בהמשך שמות בשלח טז,יב  ...ויד ְע ַ֕ ֶתּ

17

זקף-גדול

יכם׃ ַ֙
וֹתַ֙בּ ֔ריתַ֙בּיניַ֙וּבינ ֶ ֹֽ
ְ
ַ֙ל ָ֣א
תַ֙בּשָׂ֣רַ֙ע ְרל ְת ֶכ ִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְוהיה ֙ ְ
בראשית לך-לך יז,יא :וּנְ מ ְל ַ֕ ֶתּםַ֙א ְ
וּנְ מ ְל ַ֕ ֶתּם – זקף-גדול ,ענין בעל שתי נקודות לפחות באופן אחד ולפחות נקודה אחת באופן אחר.
רד"ק (יא) וּנְ מ ְל ַ֕ ֶתּם ־ זהו מצות עשה,






א' בין לאב שימול את בנו,
ב' בין לבן שימול את עצמו כשיהיה בן מצוה ,אם לא מל אותו אביו ולא בית דין.
האב חייב במילת בנו ואינו בענוש כרת
הבי"ד חייבים במילתו ואינם בענוש כרת
הבן חייב במילת עצמו ובענוש כרת
האם לא חייבת במילת בנה

[תלמוד ירושלמי (וילנאי ט,א) מסכת קידושין פרק א הלכה ז]
מתני' כל מצות האב על הבן האנשים חייבין והנשים פטורות ...
גמ' מצות שהאב חייב לעשות לבנו למולו לפדותו ללמדו תורה וללמדו אומנות להשיאו אשה רבי עקיבה אומר אף ללמדו לשוט על
פני המים  ...מה למצוה או לעיכוב נשמעינה מן הדא בר תרימה אתא לגבי רבי אימי אמר לי' פייס לאבא דיסביני אתא פייסיה ולא

קביל עלוי הדא אמרה למצוה אין תימר לעיכוב הוה ליה לכופניה מנין שאם לא עשה לו אביו שהוא חייב לעשות לעצמו תלמוד לומר
[דף יט עמוד ב] אדם תִּ פ ְֶּדָּֽה (בר' לך יז,יא) וּנְ מ ְל ַ֕ ֶתּם אתם ְּו ִלמַדְּ ֶתּ֥ם אתם וְּהֹודַ ע ְָּתּ֥ם אתם ל ַ ְּ֥מעַן תִּ ְּח ֶיַ֖ה ַא ָתּ֥ה .
אפשר שחובת האב לבנו לעיכוב היא רק למולו לפדותו ללמדו תורה וזה המרומז ב(-בר' לך יז,יא) וּנְ מ ְל ַ֕ ֶתּם – זקף-גדול,
בתפקיד שלוש חובות האב לבנו לעיכוב.

 18זקף-גדול
 19זקף-גדול
 20זקף-גדול
רג׃ ַ֙
ה ֹֽ ֹ
הגָ֥וֹיַ֙גּם-צדּיקַ֙תּ ֲ
ֹאמרַ֙אֲדנַ֕יַ֙ ֲ
ְךַ֙ל ֹאַ֙קרבַ֙א ֶל ִ֑יהַ֙ויּ ַ֕
ָ֥
ימלֶ
בראשית וירא כ,ד :ואֲב ַ֕ ֶ
ימלֶ ְךַ֙ -זקף-גדול ,שלושה אופנים שָ֥ ַ֙-ל ֹאַ֙קרבַ֙א ֶל ִ֑יהַ֙ כמסומן בפי' [באר מים חיים]
ואֲב ַ֕ ֶ
ִ֑יה( .טט :א) כלומר לא מבעיא שלא בא עליה (טט :קריבה כדרכה) (טט :ב) אפילו
ְךַ֙ל ֹאַ֙קרבַ֙א ֶל ַ֙
ָ֥
ימלֶ
אב ַ֕ ֶ
[באר מים חיים] (בר' וירא כ,ד) ו ֲַ֙

קריבה בעלמא בחיבוק ונישוק לא קרב אליה( .טט :ג) או אפשר יכוון על שלא כדרכה .כי לא בא עליה משמע דוקא כדרכה ,ואך לא
קרב אליה אפילו שלא כדרכה ,הגם שאין בן נח חייב מיתה בשלא כדרכה (כמו שכתב הרמב"ם שם פרק ט' הלכה ז') מכל מקום
לקדושת שרה אמנו לא נתנו אלהים להרע עמדה כלל וכלל .וגם כי באשת ישראל בן נח חייב גם שלא כדרכה ושרה דין אשת ישראל
יש לה לכמה דברים כידוע.
ֹאמרַ֙אֲדנַ֕יַ֙ -זקף-גדול זקף-גדול ,ז"ג ראשון [אלשיך]  .נמצא כלל שלשה הגוי ושרה ואברהם באומרו ֲהגָ֥וֹיַ֙גּם-צדּיק:
ויּ ַ֕
ֹאמרַ֙אֲדנַ֕יַ֙ -פעמיים זקף-גדול בין שני קיסרים ,בתפקיד אמירת שלוש עובדות לפני מידת הדין המשותפת עם מדת הרחמים באופן
ויּ ַ֕
המתעלם מן האמת כפ'[רש"י] ֲהגָ֥וֹיַ֙גּם-צדּיקַ֙תּ ֲה ֹֽ ֹרג :אף אם הוא צדיק תהרגנו? שמא כך דרכך לאבד האומות חנם( ,טט – א) כך עשית

לדור המבול (טט – ב) ולדור הפלגה ,אף אני אומר שהרגתם על לא דבר( ,טט – ג) כמו שאתה אומר להרגני.

טט – אפשר שכאן פעמיים זקף-גדול מביע גם את עומק העמדת הפנים וההתרסה כלפי מעלה .כי כמו שדור המבול ודור הפלגה היו
עברינים כבדים כך גם אבימלך ועמו היו רק שהפעם מנעום מן השמים מלחטוא ומצדיקים עצמם.
21
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ֱֹלהים׃ ַ֙
מּוֹעדַ֙אֲשֶׁ ר-דּ ֶבָּ֥רַ֙אֹתוַֹ֙א ֹֽ
ָ֧הַ֙לא ְברהֶ֛םַ֙בּןַ֙לזְ ֻקנ ִ֑יוַַ֙֙ל ַ֕
בראשית וירא כא,ב :ותּהרַ֩֙ו ֨תּלֶ דַ֙שׂר ְ
מּוֹעד – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש .ע"פ בבלי ראש השנה יא,א  ...בפסח נולד יצחק מנלן? כדכתיב (בר' וירא יח,יד) לַמֹו ֵ֞ ֵעד ָא ֥שׁוּב אֵלֶ ֶ֛יָך.
ל ַ֕

מלת לַמֹו ֵ֞ ֵעד בכתוב זה משמעה אחד משלושה רגלים .הגמרא נשארת בכך שהבשורה לשרה הייתה במועד – חג הסוכות והלידה בט"ו פסח.
מּוֹעד – זקף-גדול ,בתפקיד שלושה רגלים.
רגל אחד בלבד אחרי הבשורה .אבל ע"פ בראשית רבה (וילנא) פרשה נג,ו (בר' וירא כא,ב) ל ַ֕
הבשורה הייתה בט"ו ניסן – חג – רגל פסח .הזכירה הייתה בראש השנה ,ההריון היה בערך י"ג תשרי והלידה בט"ו ניסן – חג – רגל פסח.
בין הבשורה והלידה עברו כל הפסח של הבשורה ,שבועות ,סוכות  -שלושה רגלים ,או שבועות ,סוכות ,וברגל השלישי נולד יצחק .וזה
שבעה חדשים שהם תשעה מקוטעים .אפשר שיש לכך השלכה הלכתית לענין בל תאחר כגון בהבאת נדרים ונדבות עד שלושה רגלים.
מּוֹעד – המלה מדברת על מועד הבשורה.
מּוֹעד וטעם זקף-גדול .ל ַ֕
הסבר אחר למלת ל ַ֕
מּוֹעד – עץ יוסף המכוון ליציאת מצרים ,שעמד זכותו (של יצחק) לבניו להצמיח זמן גאולה בשעה וזמן לידתו (נזה"ק) ,וכן מהרז"ו
ל ַ֕
וכמ"כ במכילתא בעצם היום הזה יצאו וגו' מו' שעות ולמעלה וכמ"ש פר"א פכ"ט ע"פ "בעצם היום הזה נמול אברהם" בגבורת השמש
בחצי היום .אם יצחק נולד בט"ו ביום אז הבשורה שהיתה בשלישי למילה ,היתה ב-ט"ו ניסן (ולא כסוברים שבי"ד ניסן) .לכן מלת "מועד"
אינה מכוונת לברית המילה של אברהם .אלא עשויה להיות מכוונת
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מּוֹעד – המכוון לברית בין הבתרים,
ל ַ֕
ַאר ֶ ַ֖אנוּ נִ ְּפ ָלאָֹֽות׃
ִימ֥י צֵאתְּ ָךַ֖ מ ֶ ֵֹ֣א ֶרץ ִמצ ָ ְָּ֑רי ִם ְּ
מּוֹעד – הגאולה העתידה ,עתידים להגאל ב-ט"ו ניסן כנאמר (מיכה ז,טו) כ ֵ
ל ַ֕
מּוֹעד – זקף-גדול" ,דבר מלכות" וירא התשע"ה ,פי' אשל אברהם( ,בר' וירא יח,יד) לַמֹו ֵ֞ ֵעד ָא ֥שׁוּב אֵלֶ ֶ֛יָך  -וראה רש"י לעיל שם :לאותו
ל ַ֕
ַָאח ֶָֽרת׃]
ַמֹועד ַה ֶ֔זּה ַבשּׁ ָָנַ֖ה ה ֶ
ָאקים ֶאת-יִצ ָ ְָּ֑חק ֲאשֶׁר תֵּ ֵֶ֨לד לְָּךַ֤ ש ָָרה ל ֵ ֹ֣
יתי ִ ֹ֣
מועד המיוחד שקבעתי לך אתמול [הנזכר לעיל (בר' לך יז,כא) ְּואֶת-ב ְִּר ִ ַ֖
ַָאח ֶָֽרת  .דהיינו שקביעת המועד לא היתה ביום אמירת (בר' וירא יח,יד) לַמֹו ֵ֞ ֵעד ָא ֥שׁוּב אֵלֶ ֶ֛יָך  ,אלא יומים לפני כן ביום
ַמֹועד ַה ֶ֔זּה ַבשּׁ ָָנַ֖ה ה ֶ
ל ֵ ֹ֣
המילה.
מזרחי (רא"ם) בראשית פרק יח  ...ורבי חמא בר חנינא (בבא מציעא פו :הובא ברש"י פסוק א) אמר :שבשורת המלאך לשרה ביום

שלישי למילתו היתה ,דהיינו בשבעה עשר בניסן ,ונמצא שלידתו של יצחק בין לרבי חמא בר חנינא בין לבראשית רבה בחמשה עשר
בניסן היה כמו ששנינו במכילתא ובסדר עולם.

מּוֹעד – זקף-גדול ,אם פר' וי רא מתחילה ביום י"ז ניסן וזה שלישי למילה שהייתה לפני יומים בט"ו ניסן שנת ב' אלפים מ"ז ,בעצם היום
ל ַ֕
שבו הצטוה אברהם למול עצמו .ויצחק נולד בט"ו ניסן ב' מ"ח
ראה תלישא ,קדמא ,דרגא תביר טפחא ,אתנח
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ַ֙יצֲחקֹֽ -לי׃ ַ֙
אֹלהִ֑יםַ֙כּל-השֹּׁמע ֹֽ
הַ֙צ ַֹ֕חקַ֙עָ֥שׂהַ֙ליַ֙ ֱַ֙
אמרַ֙שׂ ֔ר ְ
בראשית וירא כא,ו :ו ָ֣תּ ֹ ֶ

צחק  -זקף-גדול – אופן הסבר אחד ע"פ התורה והמצוה  -המלבי"ם הפירוש ל -ה-ו  .אברהם צחק על כך שלבן מאה בזקנותו יולד לו בן.
שרה צחקה על הנס שעשה לי אלקים שחזרה לנעוריה והיה הלידה בדרך הטבע ,וכל השומע יצחק על הנס שנעשה לה ולא על הנס שנעשה
לאברהם.
טט  -נקודת אברהם – צחוק על הולדה בזקנותו ,נקודות שרה – חזרה לנעוריה ,וכל השומע יצחק על הנס שלה.
אופן הסבר אחר:
צחק  -זקף-גדול  -א' שמחה לשרה אמנו ,ב' שמחה לכל העולם כרש"י שרבו עקרות שנפקדו וכו'
ג' באופן אחר  -המפקפקים נאלצו להודות שילדה ולשחוק.
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ר ֙ ֹֽתּ ְהיֶה-לָּ֣י ְלע ֔דה ָ֥כּי חפ ְרתּי אֶ ת-ה ְבּאָ֥ר ה ֹֽזּ ֹאת׃
אמר כּ ַ֚י אֶ תֶ -שָׁ֣בע ְכּב ֹ֔שׂת תּקּח מיּ ִ֑די ֹֽבּעֲבוּ ַ֙
בראשית וירא כא,ל :ו ַ֕יּ ֹ ֶ
אמר – זקף-גדול ,עלון עלים לתרופה ,וירא התשע"ה ,מדור פלאות עדותיך .ספר "אגרת הטיול" רבינו חיים ב"ר בצלאל (אחי
ו ַ֕יּ ֹ ֶ
המהר"ל מפראג) צאן אבימלך לא רצו לשתות מן הבאר ההוא ,לפי שלא רצו ליהנות מן הגזל .ראיה שהבאר הוא של אברהם .ואבימלך
השיב כי הצאן לא הורגלו לשתות מן הבאר כי הבאר גזול ביד אברהם זמן רב .ועל זה אמר אברהם :אֶ תֶ -שָׁ֣בע ְכּב ֹ֔שׂת תּקּח מיּ ִ֑די
ותראה מיד אחר שיבואו לרשותך ויהיה שמך מקרא עליהן ,שוב לא ישתו מן הבאר ,אע"ג ששתו ממנו כבר ...
אמר – זקף -גדול ,אפשר שלוש אמירות על גזל הבאר (א) (כא,כה) והוכח אברהם  ...אשר גזלו (ב) (כא,כו) ויאמר אבימלך לא ידעתי
ו ַ֕יּ ֹ ֶ
אתֶ -שָׁ֣בע ְכּב ֹ֔שׂתַ֙תּקּח  ...ואילו אמירת אבימלך ב(-כא,כט) אינה שייכת לדיון על גזל הבאר.
( ...ג) (כא,ל) ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר (אברהם) כּ ַ֚י ֶַ֙
אמר כּ ַ֚י אֶ תֶ -שָׁ֣בע ְכּב ֹ֔שׂת וגו' ,רבנן ורבי יצחק בן חקורה ,רבנן אמרי רועיו של אברהם
בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נד ה ו ַ֕יּ ֹ ֶ
היו מדיינים עם רועיו של אבימלך ,רועי אברהם אומרים לנו הבאר ואלו אומרים לנו הבאר ,אמרו להם רועי אברהם כל מי שהמים עולים להשקות את צאנו שלו היא הבאר ,כיון שראו

המים צאנו של אברהם אבינו מיד עלו( ,ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר – זקף-גדול ,שלוש נקודות) אמר לו הקדוש ברוך הוא את סימן לבניך( ,טט  -א) מה את כיון שראו
המים את צאנך מיד עלו (טט  -ב) אף בניך כיון שהבאר רואה אותן מיד יהא עולה ,הה"ד (במדבר כא) אז ישיר ישראל את השירה
ר֙
הזאת וגו'( ,טט  -ג) אמר להם ר' יצחק בר חקורה עוד מן אתרה לית היא חסירה ,בעבור היתה לי לעדה אין כתיב כאן אלא ֹֽבּעֲבוּ ַ֙
ֹֽתּ ְהיֶה-לָּ֣י ְלע ֔דה.
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ְךַ֙בּק ְרנ ִ֑יוַ֙ויּ ֵ֤לֶ ְךַ֙א ְברהם ַ֙֙ויּ ָ֣קּחַ֙אֶ ת-ה ֔אילַ֙
יניוַ֙ויּ ְרא ְַ֙֙והנּה֔ -אילַ֙א ַ֕חרַ֙ ֶנאֱחָ֥זַ֙בּ ְסּב ְ
בראשית וירא כב,יג :ויּ ֨שּׂאַ֙א ְבר ִ֝הםַ֙אֶ ת-ע ָ֗
תַ֙בּנֹֽ וֹ׃ ַ֙
הַ֙תּח ְ
ָ֥
ָ֥הוַּ֙לעֹ ל
ְ
ויּעֲל

ירושלמי תענית פ"ב ה"ד (וילנה י ב) (גם? ב"ר נו ט ,ויק"ר כט י)
מהו א ַ֕חרַ֙אמר ר' יודה בי ר' סימון אחר כל הדורות  .טט  -כנראה שכאן צריך נקודה לסוף משפט .מכאן כותב הירושלמי באופן של
נקודות ,וזה מתאים ל-א ַ֕חר – זקף-גדול בתפקיד שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר:

עתידין בניך (טט – א) ליאחז בעונות (טט – ב) ולהסתבך בצרות

ימָֽן( ...זכריה.ט,טו)
תֵּ ָ

ַשֹּׁופֹ֣ר י ִתְּ ָ֔קע ְּוה ַָלַ֖ך ְּב ַסע ֲ֥רֹות
ובאופן אחר (טט – ג) וסופן להיגאל בקרניו של איל הזה ,שנאמר (זכריה.ט,יד) ה' א-לקים ב ָ
ָאֹות י ֵָגֹ֣ן ֲעלֵיהֶם.
הֹ֣ ' ְּצב ֘
א ַ֕חר – זקף-גדול בתפקיד שלוש רמז לשלוש בהמות כנדרש ב-מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א
 ...שור שהעלה אדם הראשון ופר שהעלה נח ואיל שהעלה אברהם אבינו תחת בנו על גבי המזבח כולם קרנותיהן קודמות לפרסותיהן
יניוַ֙ויּ ְרא ְַ֙֙והנּה֔ -אילַ֙א ַ֕חרַ֙ ֶנאֱחָ֥ז:
שנאמר (בר' וירא כב,יג) ויּ ֨שּׂאַ֙א ְבר ִ֝הםַ֙אֶ ת-ע ָ֗
א ַ֕חרַ֙ -זקף-גדול ,שתי נקודות באופן אחד ,נקודה באופן אחר
שתי נקודות באופן אחד הקרבן ותמורת קרבן ובעקדה יצחק והאיל הן קדש "והיה הוא ותמורתו יהיה קדש" .ושניהם אמורים להיות קרבן.
הנקודה באופן אחר "להקדישו לה' קדש" האיל בלבד נשחט שחיטה מלאה ,והקרב תחת יצחק ,אבל תמיד נחשב כאילו יצחק עצמו הקרב,
על-פי המדרש שנחתך מעט בצוארו ומשמש לכפרה לישראל השבים בתשובה.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

י־חִ֑תַ֙ ַ֙
ָ֣יַ֙בנ ַ֙
רַ֙בּאזְ נ ְ
כּ ֶסףַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֶבּ ְ
ַ֙֙לעֶ ְפ ֹ֔רןַ֙אֶ ת־ה ַ֕ ֶ
בראשית חיי שרה כג,טז :ויּ ְשׁמָ֣עַ֙א ְברהם֘ ַ֙אֶ ל־עֶ ְפרֹוןַ֙ויּ ְשׁ ֵֹ֤קלַ֙א ְברהם ְ
ֹחרַ֙ :
לַ֙כּ ֶסףַ֙עֹ ברַ֙לסּ ֹֽ
ַ֙֙שׁ ֶָ֣ק ֔ ֶ
ֵ֤עַ֙מאֹות ֶ
א ְרבּ ַ֙
(בר' חי"ש כג,טו)ַ֙אֶ ת-ה ַ֕ ֶכּ ֶסףַ֙– מקף כבורר בין קנינו של עובד כוכבים בכסף בלבד ובין קנינו של עובד כוכבים במשיכה בלבד .תוספות:

בכסף בלבד ,רבנו תם במשיכה בלבד.
(בר' חי"ש כג,טו)ַ֙אֶ ת-ה ַ֕ ֶכּ ֶסףַ֙– זקף-גדול ,לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר
כתבו [תוספות בבלי בבא בתרא נד,ב] ד"ה עובד כוכבים .דכל קנינו של ע"כ בכסף כדאמרינן ב[-פ"ק דקידושין (יד,ב)] ( ...טט ונאמר

על ישראלי שנמכר עבד לע"כ) ועוד תניא התם (וי' בהר כה,נב) מ ֶכּ ֶסף מ ְקנ ֹֽתוֹ׃ בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבואה וכלים דהיינו חליפין
שמע דהוא דין בשטר אינו נקנה אפילו כל שוה כסף.

(בר' חי"ש כג,טו)אֶ ת-ה ַ֕ ֶכּ ֶסףַ֙ -זקף-גדול ,לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר .נקודה באופן אחד – עובד כוכבים (ע"כ) מסלק
רשותו משדה ע"י כסף בלבד ,ושתי נקודות באופן אחר  -ע"כ אינו מסלק רשותו מקרקע ע"י חליפין (כגון תבואה וכלים ובכל שוה
כסף) ,ולא בשטר שלא כמו ישראל כפי שנדרש ב(-כג,ט) שיש לו ארבעה אופני קנין בקרקע – חליפין ,כסף ,חזקה ,שטר
ואומר ר"ת דאדרבה אין קנינו של ע"כ בכסף אלא במשיכה  ...והא דקאמר הכא (בעפרון) וע"כ מכי מטי זוזי לידיה אסתלק ליה ,היינו

משום דמצינו בע"כ קנין כסף בעפרון שטר בודאי לא קנה בע"כ משום דישראל גופיה לא קנה בשטרא אלא מספר המקנה דירמיה
והתם ישראל הוה.

רבנו תם שגם הוא מבעלי התוספות ,חולק על בעלי התוספות האחרים ואומר שעובד כוכבים אינו קונה ומוכר בכסף אלא במשיכה ,ולכן
כאש ר ישראל קונה מע"כ קנין כמו קרקע עליו לקבל קודם כל שטר שמעיד על המכירה ואחר-כך יתן לו הכסף ,כי אין לסמוך על הע"כ
שיתן אח"כ שטר קנין ובינתיים השדה מופקר ושמא אחר יתפוס בו חזקה.
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בַ֙שׁמּה׃ַ֙ ַ֙
ֹֽ
֔יַ֙ל ֹאַ֙תשׁ
יָךַ֙ונ ַ֕קּיתַ֙מ ְשּׁ ֻבעתיַ֙ז ִֹ֑אתַַַַַַ֙֙֙֙֙֙רָ֣קַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֥
ֲר ְַ֙
ֵ֤הַ֙האשּׁה ַ֙֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙אח ֶ ֔
ֹֽ
ֹאב
בראשית חיי שרה כד,חְ :ואם֨ -ל ֹאַ֙ת ֶ
[אור החיים] (בר' חי"ש כד,ח) ְונ ַ֕קּיתַ֙מ ְשּׁ ֻבעתיַ֙ז ִֹ֑את .פירוש מקיחת אשה לבנו מאת מולדתו אבל משבועת קיחת בת כנען במקומה
ית – זקף-גדול המרמז לשלושה ד ברים ,בכעין שניים באופן אחד ואחד באופן אחר ,התלויים בידו של
עומדת שהוא דבר התלוי בידוְ :ונ ַ֕קּ ַ֙

העבד (א) שלא יקח בת כנען בהחלט (מזה אין נקוי) (ב) שיקח אשה ממולדתו (ממשפחתו) של אברהם (ג) שהאשה תבוא לארץ כנען ולא
שיצחק יצא מארץ כנען (מ(-ב) ו(-ג) יש נקוי) .אפשר שפירוש זה מקורו ב[-תוס' קידושין סא,ב] שהיו שתי שבועות .רש"י מפרש שאם
לא יתנו יקח מבנות ענר אשכול וממרא .ותוס' לא מתירים מהן .שאז יצחק לא יהיה גר אלא תושב ולא תתחיל הגירות של ברית בין
הבתרים .ז ִֹ֑את – אתנח ,מגביל הנקוי משבועה לקחת רק ממשפחת אברהם ,אבל מותיר השבועה המונעת לקחת מבנות כנען כפי' התוספות
[שלל דוד] .
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ישַׁ֙ל ֹאַ֙יְ דע ִ֑הַַּ֙֙ותּ ֶָ֣רדַ֙ה ֔עיְ נהַ֙ו ְתּמלָּ֥אַ֙כדּהַּ֙ו ֹֽתּעל׃
ָ֣
הַ֙וא
תוּל ְ
דַ֙בּ ַ֕
ַ֙מ ֹ֔א ְ
ֲרַ֙טֹבֵ֤תַ֙מ ְראֶ ה ֙ ְ
בראשית חיי שרה כד,טזְ ַ֙ :ו ֹֽהנּע ָ֗

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

תוּלה( .טט – זקף-גדול ,שלושה אפיונים) (א) שלא
אד ,בזיו איקונין של חוה ,וכן דרשנו בשרהְ :בּ ַ֕
ַ֙מ ֔ ַֹ֙
ֲר היתה טֹבֵ֤תַ֙מ ְראֶ ה ֙ ְ
טז) ְו ֹֽהנּע ַָ֗֙
ישַׁ֙ל ֹאַ֙יְ דע ִ֑הּ .שלא תבע בה איש מעולם והרהרה והשיר בתוליה :ותּ ֶָ֣רד
ָ֣
איבדה בתוליה אפילו בהכאת עץ( ,ב) כ"ש ע"י איש( :ג) ְוא
תוּלה  -רש"י  -ממקום בתולים
ְבּ ַ֕
ישַׁ֙ל ֹאַ֙יְ דע ִ֑הַּ֙ -רש"י  -שלא כדרכה ,לפי שבנות הכנענים היו משמרות מקום בתוליהן ומפקירות עצמן ממקום אחר ,העיד על זו
ַָ֣֙
וְ א
שנקיה מכל.
תוּלהַ֙ -זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות שאפשר ששתים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר .בגוף משומרת ממקום בתולין ,משומרת
ְבּ ַ֕
ממקום אחר ,משומרת ממכת עץ או תביעת איש בה.
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הַ֙לאד ֹֹֽני:
ֹֽ
יַ֙וא ְלכ
ֹתיַ֙וֹֽה'ַ֙ה ְצלָ֣יחַ֙דּ ְרכִּ֑יַ֙שׁ ְלּ ַ֕חוּנ ְ
ל־תּאח ֲָ֣רוַּ֙א ֔
ְ
ֵ֤אמרַ֙אֲל ֶהם ַ֙֙א
בראשית חיי שרה כד,נו :ויּ ֹ ֶ
ל־תּאח ֲָ֣רוַּ֙א ֹ֔תי השכים
ְ
שׁ ְלּ ַ֕חוּני– זקף-גדול בתפקיד שלושה לימודים בסיפור המעשה( .טט :א) [תורה שלמה קצז] ע"פ [פדר"א פט"ז]ַ֙א
ֹתיַ֙וֹֽה'ַ֙ה ְצלָ֣יחַ֙דּ ְרכִּ֑י הרי הוא בחוץ ממתין לי כו' ויּ ֵֹ֤אמֶ רַ֙
ל־תּאח ֲָ֣רוַּ֙א ֔
ְ
בבוקר וראה המלאך עומד וממתין לו בחוץ אמר להם א
ל־תּאח ֲָ֣רוַּ֙אותו
ְ
אֲל ֶהם ַ֙֙א
ל־תּאח ֲָ֣רוַּ֙א ֹ֔תי שהרי האיש שבא אתמול והצליח דרכי עומד
ְ
(טט :ב) וב[-מדרש הגדול] שראה המלאך בחוץ ממתין לו אמר להם א
וממתין לי בחוץ ,שנא' וֹֽה'ַ֙ה ְצלָ֣יחַ֙דּ ְרכִּ֑י (טט :ג) וב[-שכ"ט] מוסיף וֹֽה'ַ֙ה ְצלָ֣יחַ֙דּ ְרכִּ֑יַ֙אין לכם לעכב גזירתו שׁ ְלּ ַ֕חוּניַ֙וְ א ְלכהַ֙
לשון ענוה ֹֽלאד ֹֹֽני אקדם עצמי ואשמחנו
שׁ ְלּ ַ֕חוּני– זקף-גדול בתפקיד שלושה לימודים בהלכה( .טט :א) [ת"ש קצז] ע"פ [ספר חסידים] הנדפס מכ"י סי' אלף ח' מאות כותב אין

דבר שכתוב בתורה שאין יוצא משם צורך לדורות כו' מפרשת אליעזר שמעינן הילכות קבלת האורחין בסבר פנים יפות;

ל־תּאח ֲָ֣רוַּ֙א ֹ֔תיַ֙ (טט :ג) בספר [בחגוי הסלע – בראשית ,פרשל
ְ
ֵ֤אמרַ֙אֲל ֶהםַ֙֙א
(טט :ב) והאורח שלא יטריח את הבעל בית שנא' ויּ ֹ ֶ
ל־תּאח ֲָ֣רוַּ֙א ֹ֔תיַ֙וֹֽה' לוי"ה ,הרי יש ללמוד מכאן הלכות לוית אורחים
ְ
חגי ,ע' קו (אוצר החכמה)] ולפי שבעה"ט לומד סופי תיבות א
שאליעזר תבע מלבן שילווהו ,עי' סוטה מ"ו ב' כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים.
יש מקומות בהם וֹֽה' פירושו ה' ובית דינו .יש מקומות בהם נדרש צורת זקף-גדול (כעין יו"ד יו"ד ו' כגי' כ"ו והוא גי' שם הוי' ) [ילקוט
מעם לועז] כי המלאך אשר אתי גמר את שליחותו (קנ) ואיני יכול להתעכב אפילו רגע אחד כי הוא צריך לחזור לרקיע .כלומר על פשט
הַ֙לאד ֹֹֽני (לקב"ה).
ֹֽ
יַ֙וא ְלכ
דברי עבד אברהם מונחים דברי מלאך ה' (השם מרומז בזקף-גדול) והוא האומר שׁ ְלּ ַ֕חוּנ ְ
שׁ ְלּ ַ֕חוּני – זקף-גדול בתפקיד בזכות שלושה ,הראשון הוא ה' ישירות או וֹֽה'ַ֙ה' ובית דינו שאם יעכבו ידונם למיתה כמו שהמית את בתואל
באמצעות מלאכו (כמסקנה מ[-אוצרות חיים ע' שפו (עוד יוסף חי דרושים חיי שרה) (אוצר החכמה)]) ,מוצע לומר כי האחרים הם אברהם
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ויצחק כמסקנה מ[-אספקלריא ג <אלו – בעוד> אדלר ש"א ע' ( 46אוצר החכמה)] אמר ר' ייסא בזכות אברהם (זהר חיי שרה ריח) ,בזכות
יצחק שבתפילת מנחה שלו מצא את רבקה על העין ,בתפילת מנחה שלו למחרת נפגשו) (זהר חיי שרה רכו)
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ֹרָךַ֙ע ַ֕שׂיתיַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙דּבּ ְרתַּ֙אל ִ֑י ַ֙
ָ֣וַ֙בּכ ֶ ֔
יוַ֙אנֹכי ַ֙֙עשׂ ְ
ע ִֹ֝קבַ֙אֶ ל-א ָ֗ב ֹֽ
אמרַ֙י ֲ
בראשית תולדת כז,יט :ו ֨יּ ֹ ֶ
שָׁך׃ ַ֙
וּרַ֙תּב ֲרכָ֥נּיַ֙נ ְפ ֶ ֹֽ
ְ
ידיַ֙בּעֲב
הַ֙וא ְכלהַ֙֙מצּ ַ֔֙
ָ֣אַ֙שׁ ָ֗ב ְ
ַ֙ ֹֽקוּם-נ ְ
ע ַ֕שׂיתיַ֙– זקף-גדול רש"י כמה דברים כאשר דברת אלי.

טט – (א) רבוי של דברים כנראה יותר משתים כי אחרת למה לי מילת "כמה".
ֵה־ל֥י ַמ ְּטע ִ ַַ֖מים (טט – ג) וְּא ֵ ָֹ֑כלָה ַו ֲאב ֶָרכְּכָ ֶ֛ה ִלפְּנֵ ֥י ַ֖ה' ִלפְּנֵ ֥י מֹותִ ָֽי:
אמו אמרה לו שיצחק אמר לעשו (כז,ז) (טט – א) ָה ִֶ֨ביָאה ִל֥י צַ ֶ֛ י ִד (טט – ב) ַו ֲעש ִ
(ב) ע"פ ספר קרן פתחיה  -הרב מנקין זצ"ל כשם שיצחק לא דבר עם יעקב כך גם יעקב לא עשה
טט  -היינו זקף-גדול שלוש נקודות שתים באופן אחד ואחת באופן אחר( .טט – א) ע ַ֕שׂיתיַ֙ -אמה רבקה עשתה (כז,ז) (טט – ב) וַתִּ ֵ ֵּ֧תּן
ֶאת־ ַה ַמ ְּטע ִַמֶ֛ים (טט – ג) ְּו ֶאת־ה ֶ ַַ֖לחֶם ֲא ֶ ֹ֣שׁר ע ָ ָָ֑שתָ ה ְּב ַיַ֖ד יַע ֲ֥ק ֹב בְּנָ ָֽה :ויעקב לא עשה רק העביר אותם בשליחות אמו.
ְבּכ ֶ ֹ֔רָךַ֙ע ַ֕שׂיתי – זקף-קטן זקף-גדול זקף-גדול,גי' המלים המוטעמות עולה  1032 = 790 + 242מאוצר הגימטריות של הרב י"ר פאלוך
זצ"ל 1032 :תתרל"ב
ז"ו הי"א רוח"ו ש"ל מל"ך המשי"ח (בעה"ט בראשית א')
.1
דבר"י תור"ה קולטי"ן
.2
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רַ֙אני׃ ַ֙
ֹֽ
הַ֙בּנ ָ֣יַ֙עשִׂ֑וַַַַַ֙֙֙֙֙ויּ ֹאמֶ
תּהַ֙ ֶז ְ
אמרַ֙א ָ֥
בראשית תולדת כז,כד :ו ַ֕יּ ֹ ֶ

אור החיים מצדיק דבריו (טט של יעקב) כי הוא עשו לא שואל .וגו'
אמר  -זקף-גדול ,בתפקיד שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר ,כפי' אור החיים שתי נקודות הן( :א) לפי הקול ועוד ירצה באומרו
וַַ֕֙יּ ֹ ֶ
א ָ֥תּהַ֙ ֶזה ,להיות שהיה קולו מגיד כי יעקב הוא( ,ב) לפי חוש המישוש לזה נתכווין לברך לגוף המחליט כי הוא עשו ,ולזה אמר א ָ֥תּהַ֙ ֶזה,
מורה באצבע לאשר יגיד חוש המישוש
נקודה אחת באופן אחר :והיה מלביש הברכות בדעתו במה שלפניו בלא שום מחשבה מי הוא וגו' בשעת הברכה לא היה מברך אלא זה
שלפניו.
מצד חוש המישוש זה כעשו ,מצד חוש השמיעה זה כיעקב ,לכן בירך לזה שלפניו בלי ליחס זאת ליעקב או לעשו.
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חַ֙והנּ ָ֥הַ֙עתּהַ֙ל ָ֣קחַ֙בּ ְרכתִ֑י ַ֙
בַ֙וָֽיּ ְע ְקב ֙ני ַ֙֙ ֶזָ֣הַ֙פע ֲ֔מיםַ֙אֶ תְ -בּכֹרתָ֣יַ֙ל ֔ק ְ
ע ָֹ֗ק ֹֽ
אַ֙שׁ ִ֝מוַֹ֙י ֲ
אמרַ֙הֲכיַ֩֙ק ֨ר ְ
בראשית תולדת כז,לו :ו ֵ֡יּ ֹ ֶ
יַ֙בּר ֹֽכה׃ ַ֙
ָ֥לתַּ֙לּ ְ
ֹאמרַ֙הֲל ֹא-אצ ְ
ַ֙ויּ ַ֕
ֹאמר – זקף-גדול ,שלוש דמעות של עשו .מדרש תנחומא (בובר) פרשת תולדות סימן כד ...
יַ֙בּר ֹֽכה׃ ויּ ַ֕
ָ֥לתַּ֙לּ ְ
ֹאמרַ֙הֲל ֹא-אצ ְ
ויּ ַ֕

אמר ר' אלעזר שלש דמעות הוריד עשו ,אחת מימינו ואחת משמאלו ,ואחת נסתלקה בתוך עינו ,אמר הקדוש ברוך הוא הרי הרשע היה
שׁ ִֵ֗קמֹו בִדְּ ָמע֥ ֹות שָׁלִ ָֽישׁ׃.
בוכה על חייו מה אני מחזירו ריקם ,מיד אמר לאביו שיברכו ,זש"ה (תהלים פ,ו) ֵ֭ ֶה ֱא ַכלְּתָּ ם ֶ ֹ֣לחֶם דִּ ְּמ ָ ָ֑עה ְַ֝ותַּ ְּ
ש ְּמ ִתּ֥יו לָך (ב)
ֹאמר – זקף -גדול ,ענין של שלוש .אמנם רק בפסוק הבא יצחק מגלה לעשו תוכן ברכותיו ליעקב שהן שלוש( :א) ֵ ֹ֣הן ְּג ֵ֞ ִביר ַ
ויּ ַ֕
ְּו ֶאת-כָלֶ -א ִָ֗חיו נ ַ ַָ֤תתִּ י לֹו ַל ֲעבָדִ֔ ים (ג) ְּודָגָ ֥ן וְּתִ ַ֖יר ֹשׁ ְּס ַמכ ִ ְָּ֑תּיו  .עשו מבקש בהתחכמות ברכה אחת אבל למעשה מתכווין להשוות לשלוש ברכות
יעקב( .שנוי מרעיון של תולדות יצחק)
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יַ֙ל ֹאַ֙י ֹֽד ְעתּי׃ ַ֙
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑הַַ֙֙ ְואנֹכ ָ֥
אמרַ֙אכן ַ֙֙י ֔
תוַַֹ֙֙ו ַ֕יּ ֹ ֶ
עקֹב֘ ַ֙מ ְשּׁנ ַ֙
יקץַ֙י ֲ
בראשית ויצא כח,טז :ויּ ָ֣
אמר – רביע)
(כח,טז) ו ַ֕יּ ֹא ֶמר – זקף-גדול (גרסת כתר ,מכון ממרא – כת"י לנינגרד) (גרסת תורה שלמה ,מגנס ,קורן ,איש מצליח ו ָ֗יֹּ ֹ ֶ
אמר – זקף-גדול בתפקיד לדרוש את הכתוב אחריו שלש פעמים:
(כח,טז) ו ַ֕יּ ֹ ֶ
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,אכן
אמרַ֙אכן ַ֙֙י ֔
תוֹ ,ר' יוחנן אמר ממשנתו( ,כח,טז) ו ַ֕יּ ֹ ֶ
עקֹב֘ ַ֙מ ְשּׁנ ַ֙
יקץַ֙י ֲ
(טט :א) [ב"ר (וילנא) ויצא סט,ז] (כח,טז) ויּ ָ֣
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,אכןַ֙֙מלמד
אמרַ֙לעצמו :אכן ַ֙֙י ֔
השכינה שרויה במקום הזה ולא הייתי יודע[ ,תו"ש [קיט]] ב[-לקח טוב] ו ַ֕יּ ֹ ֶ

שהשכינה בבית המקדש בין בנוי ובין חרב.
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,אמרו מלמד שנגלה עליו בבית דין (טט :של מעלה) של
(טט :ב) [תו"ש [קכ] ב[-ילקוט תימני (כת"י)] (כח,טז) אכןַ֙֙י ֔
שבעים ואחד מנין אכַ֙ן ֙ [ .תו"ש [קכ]] בהערה  ...ובכת"י פי' ר' יואל עה"ת ואמר אכן ַ֙֙י ָ֣שׁ רמז "יש עולמות" (טט :אולי כוונתו לש"י עולמות
אלא שהביא מלה הכת ובה כדרך התורה קודם מונה מספר קטן (כאן יו"ד) ואחריו מספר גדול (כאן שי"ן) בשםר' דוד ליפסקי הי"ו ,כולל נתיבות צבי) .י ָ֣שַׁ֙
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙שהשכינה שרויה ביניהם .ועיין בפי' [ריקאנטי] וטעם (כח,טז) אכן ַ֙֙י ֔
֔ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה אכן בגימ' ע"א סנהדרין ואצלם י ֔
יהם ֲאמַלֵ ָֽא :פ.
בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה כתרגומו ,כי השכינה נקראת יש ,שנאמר (משלי ח,כא) ְּל ַ
הנ ִ ְַּ֖חיל אֹהֲבַ ֥י׀ ֵיָ֑שׁ וְּאֹצ ְַּ֖ר ֹתֵ ֶ ֹ֣
ָ֣שַׁ֙ה' – פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות בפשט (טט :א) ה' נגלה אל יעקב בבית דין של ע"א (טט :ב) שכינה שרויה בסנהדרין
אכן ַ֙֙י ֔
של ע"א.
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,זה הר המוריה שהשכינה בו לעולם וקיימא לן שכינה במערב.
(טט :ג) [תו"ש [קכא] ב[-מדרש הגדול] (כח,טז) אכן ַ֙֙י ֔
[תו"ש [קכא] בהערה מביא [שמו"ר פ"ב] דלא זזה שכינה מכותל מערבי.
אמר – זקף-גדול.
אם (טט :א) שכינה במקום בית המקדש שונה מ(-טט :ג) משכינה בהר המוריה אז לפנינו שלוש דרשות מ(-כח,טז) ו ַ֕יּ ֹ ֶ
ואז הדרשה הבאה היא רביעית .ואם (טט :א) ו(-טט :ג) הן אותן דרשות אז הדרשה הבאה היא השלישית
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(טט :ג או ד) [תו"ש [קכב] ב[-מדרש הגדול] (כח,טז) בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,זה מקום לנבואה ,כענין שנאמר (שמ' תשא לג,כא) הִנֵ ֥ה מָ ַ֖קֹום ִא ִ ָ֑תּי ְּונִ ַצב ָ ְַּ֖תּ
אמר – רביע.
עַל־ ַהצָֽוּר :אם לעיל שלוש דרשות אז זאת דרשה רביעית מ(-כח,טז) ו ָ֗יֹּ ֹ ֶ
ראה רביע
33

זקף-גדול

וַֹ֙ואֶ תָ֥ -צ ֹאןַ֙לבןַ֙אֲחָ֣יַ֙א ִ֑מּוַֹ֙ ַ֙
ע ִֹ֝קבַ֙אֶ ת-ר ָ֗חלַ֙בּת-לבן ַ֙֙אֲחָ֣יַ֙א ֔מּ ְ
בראשית ויצא כט,י :ויְ ֵ֡היַ֙כּאֲשֶׁ רַ֩֙ר ֨אהַ֙י ֲ
ֲחיַ֙א ֹֽמּוֹ׃ ַ֙
ע ָֹ֗קבַ֙ויּ ֵֶ֤֣גֶלַ֙אֶ ת-האֶ ֶ֙בןַ֙֙מעלַ֙֙פָּ֣יַ֙ה ְבּ ֔ארַ֙ו ַ֕יּ ְשׁ ְקַ֙אֶ תָ֥ -צ ֹאןַ֙לבןַ֙א ָ֥
ַ֙ויּגּ ָ֣שַׁ֙יַ֙ ֲ
ו ַ֕יּ ְשׁ ְַ֙ק – זקף-גדול – כעין שתי נקודות באופן אחד ונקודה באופן אחר כפי' תורה שלמה ,מדרש לקח טוב :ו ַ֕יּ ְשׁ ְַ֙ק (א) מלמד שהמים עלו
מאיליהן (ב) ושתו הצאן (ג באופן אחר) שאין כתוב דלה ושאב אלא ו ַ֕יּ ְשׁ ְַ֙ק.

פרקי דרבינו הקדוש  :כיון שראו המים את יעקב עלו מאיליהן.
34

זקף-גדול

וַֹ֙שׁם׃ַ֙ ַ֙
ָ֣אַ֙שׁ ֔ ֶמָךַ֙ו ַ֕יּ ֹאמֶ רַ֙לָ֥מּהַ֙זֶּ הַ֙תּ ְשׁאָ֣לַ֙ל ְשׁמִ֑יַ֙ויְ ב ֶָ֥רְךַ֙אֹת ֹֽ
֙אמרַ֙֙ה ֹֽגּידה -נּ ְ
בראשית וישלח לב,ל :ויּ ְשׁאָ֣לַ֙יעֲקָֹ֗ בַ֙ויּ ֹ ֶ
אמר – זקף-גדול ,בתפקיד שלושה גלויים( :א) כפ'רש"י אין לנו שם קבוע אלא משתנה לפי השליחות (ב) מצליח בשליחות משמע
ו ַ֕יּ ֹ ֶ

הכשלת האדם הנבחן בעבירה ,אז שמו קשור לטומאה וסם מות; (ג) נכשל בשליחות ,משמע האדם הנבחן לא עבר עבירה ,אז שמו קשור
לקדושה וסם חיים .ולשני האחרונים יש בטוי ב"כי ב ענן אראה על הכפרת" כהן גדול ראוי יוצא חי מקדש הקדשים אחרי הקטרת הקטורת
של יום הכפורים בקדש הקדשים ומכפר על בני ישראל ,כ"ג שאינו ראוי מת.
 35זקף-גדול
בראשית וישלח לג,א:

תּיַ֙ה ְשּׁפ ֹֽחוֹת׃ ַ֙
לַ֙שׁ ָ֥
לַ֙וע ְ
אַ֙וע ַ֕מּוַֹ֙א ְרבָּ֥עַ֙מאוֹתַ֙אִ֑ישַׁ֙ויּ ָ֣חץַ֙אֶ ת-היְ ל ָ֗דיםַ֙על-לאה ְַ֙֙ועל-ר ֔ח ְ
ָ֣וַ֙בּ ְ
יניוַ֙ויּ ְרא ְַ֙֙והנּ ָ֣הַ֙עשׂ ֔
ע ִֹ֝קבַ֙ע ָ֗
ויּ ֨שּׂאַ֙י ֲ
בַ֙מאֹ דַ֙ויָּ֣צֶ רַ֙לִ֑ ֹו ,פירש"י שמא יהרג ושמא יהרוג את האחרים,
ְ
[דף על הדף מנחות פז,ב] וזהו שנאמר שם (בר' וישלח לב,ח) ויּירָ֧אַ֙יעֲקֶֹ֛

וכבר כתוב המרומז בזה שהוא יהרוג את ר' מאיר ,וכמ"ד מאן אחרים רבי מאיר .כלמוד דנירון קיסר רומי שהוא עשו נתגייר ויצא
ממנו רבי מאיר.
ועוד איתא ב[ -דרך מצותיך מצוות מילה סעיף ד ,צמח צדק  ...בבלי סוטה מ"ט א]' אמרו משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים ,כי
צריך חכמה יתירה לכון המשל שימצא כוונת המושכל וגו'
...שיש משל דק שאינו מעלים הנמשל כל כך ויש שמעלימו יותר  ...כמה מיני לבושים זה מעלים יותר מזה וגו'
אפשר כי לכך מרמז המס"כ ,היינו לבושי המשל שר'מאיר היה אחרון מושלי המשלים .
ועוד (בר' ויצא לא,א) לא ֹ֔מרַ֙ל ָ֣קחַ֙י ֲע ֹ֔קבַ֙אתַ֙ -ס"ת רחב"ת שהוא נוטריקון רבי חנינה בן-תרדיון (בשם אליהו שגב)
אַ֙וע ַ֕מּוֹ ר'מאיר
ָ֣וַ֙בּ ְ
יעקב מביא עמו מחרן רחב"ת  -רבי חנינא בן תרדיון ,אבא של ברוריה אשת ר'מאיר( ,בר' וישלח לג,א) עשׂ ֔
אַ֙וע ַ֕מּוַֹ֙ -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים המוטעמות  125 = 122 + 3עולה קכ"ה עולה המס"כ עולה ג"ב צ"ל עולה ב"א בצ"ל,
֔בּ ְ
הפרש גי' המלים המוטעמות מגי' שמות הטעמים זק"ף-קט"ן זק"ף-גדו"ל העולה תקע"ו ()576
 451 = 576 - 125עולה תנ"א עולה ר'מאי"ר = 251 + 200
אַ֙וע ַ֕מּוֹ תנ"א ר'מאיר ב"א בצ"ל (עשו)
אדַ֙ויָּ֣צֶ רַ֙לִ֑ ֹו שמא בפגעו בעשו יפגע גם ב(-בר' וישלח לג,א) ֔בּ ְ
בַ֙מ ֹ
ע ֶֹ֛ק ְ
(בר' וישלח לב,ח) ויּירָ֧אַ֙י ֲ
אור התורה ,מג'רי פינחס בן זכריה ,תנ"ך ע' ( 15ע"פ אוצר החכמה)

וּלא ַ֕דם וטעמו זקף-גדול ,שגם לעצמו קרא שם וגם להקב"ה
אדם הראשון קרא שמות לכל הבריות וגם לעצמו קרא שם אדם וזהו ְ
וּלא ַ֕דם .שפי' שם הוי"ה כ"ו שהם ב' נקודות והוי"ו גי' הוי"ה (מדרש תלפיות)
קרא שם ונרמז בזק"ף-גדול שעל גבי ְ
של"ה מסכת פסחים מצה עשירה  -דרוש ראשון
הנה ,אדם  -שעליו נאמר (שם שם ,כו) 'נעשה אדם בצלמנו' ,המוכן לדבק בידו"ד' ,אדם' עולה מ"ה ,כ'ידו"ד' במלואו .כי אדם וחוה אחדות
אחד ,ומילוי האיש הוא האשה .וכן מילוי של 'ידו"ד' ,עולה י"ט ,כמנין 'חוה' ,וזכר ונקבה ביחד נקראו 'אדם' ,והוא  -רשום כמנין שם כ"ו,
והיא  -בגימטריא י"ט ,והכל ביחד ' -אדם' .כיצד ,ויּ ְק ֨ראַ֙הא ִ֝דםַ֙שׁ ָ֗מוֹת כו' (בראשית ב ,כ) ,ואמרו רבותינו ז"ל (בראשית רבה פי"ז ס"ד)
שאמר הקדוש ברוך הוא ,מה שם אתה קורא לי כו' .וקשה  ,היאך רמוז זה ,בזה הפסוק .ובקונטרס דהאר"י ז"ל איתא (ראה עשרה מאמרות,
וּלא ַ֕דם יש זקף גדול ,שהוא קו ושתי נקודות ,שהם ו'
מאמר אם כל חי ח"ב סימן לג) ,דכתיב בזה הקרא שקרא שמות ,ולאדם ,ועל תיבת ְ
ושני יודי"ן ,עולה כ"ו ,כמנין ידו"ד .ורומז על דמות אדם שהוא על הכסא.
וְ ע ַ֕מּוֹ  -זקף-גדול ,ע"פ של"ה מסכת פסחים מצה עשירה  -דרוש ראשון אפשר כי ְוע ַ֕מּוֹ  -זקף-גדול מרמז לכך שיעקב ראה השכינה
מעל עשו
ע"פ רבי משה קורדוברו שבע ההשתחוויות (בר' וישלח לג,ג) של יעקב שהיו לקב"ה ולא לעשו
 36זקף-גדול
 37זקף-גדול
יַ֙לָךֶ֛ ַ֙כּל-המּחֲנֶ ָ֥הַ֙הזֶּ הַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙פּג ְִ֑שׁתּי ַ֙
רַ֙מ ְ
בראשית וישלח לג,ח :ו ַ֕יּ ֹא ֶמ ָ֥
אד ֹֹֽני׃ ַ֙
ןַ֙בּעינ ָ֥יַ֙ ֲ
אמרַ֙ל ְמצ ֹא-ח ְ
ַ֙ו ַ֕יּ ֹ ֶ
אמרַ֙ -זקף-גדול ,שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר ,שתיים על ספיגת מכות ממלאכים כי לא השגיחו ביחוס עשו
ו ַ֕יּ ֹ ֶ
יַ֙לָךֶ֛ ַ֙כּל-המּחֲנֶ ָ֥הַ֙הזֶּ ה... .
לאברהם וליצחק ,ושלישית על הפסקת המכות ביחוס עשו להיות אחי ליעקב .אפשר שמכוון לפ'רש"י ָ֥מ ְ

ומדרשו כתות של מלאכים פגע ,שהיו דוחפין אותו ואת אנשיו ,ואומרים להם של מי אתם? והם אומרים להם :משל עשו .והם
אומרים :הכו ,הכו! ואלו אומרים:
טט -א' הניחו בנו של יצחק הוא ,ולא היו משגיחין,
טט-ב' בן בנו של אברהם הוא ,ולא היו משגיחים עליו,
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

טט-ג' אחיו של יעקב הוא ,ואילו אומרים להם אם כן משלנו אתם:
יַ֙לָךֶ֛ ַ֙כּל-המּחֲנֶ ָ֥הַ֙הזֶּ ה – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים שלא על כולם חל ענין  /הלכה מסוים.
ָ֥מ ְ
רלב"ג ביאור מילות או יהיה פירושו :מה יבקשו ְלָךֶ֛ ַ֙כּל-המּחֲנֶ ָ֥הַ֙הזֶּ הַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙פּג ְִ֑שׁתּי  -והם מוליכי המנחה  -קבוצת הפרטים הם
מוליכי המנחה והמנחה שנשלחו מחנה מחנה ,והענין שלא חל על כולם הוא שעשו כאלו לא היה מאמין עשו שתהיה המנחה (כולה)
שלוחה לו ,להפלגתה.
אמרַ֙ -פעם שניה בקרא  -זקף-גדול ,שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר .נשלב פי' רבי יוסף בכור שור עם פי' רמב"ן
ו ַ֕יּ ֹ ֶ
ונאמר נקודה באופן אחד היא שיעקב אומר שאין המנחה שלו כי כבר שלחה ממנו ,ושתי הנקודות באופן אחר הן תוארו של עשו בפי יעקב
(האיש) הגדול והאדון בעיני יעקב
ןַ֙בּעינ ָ֥יַ֙ ֲאד ֹֹֽני  -כלומר :אינו שלי ,אלא ששלחתיו ל ְמצ ֹא-חן בעיניך.
אמרַ֙ל ְמצ ֹא-ח ְ
רבי יוסף בכור שור ו ַ֕יּ ֹ ֶ
יַ֙לָךֶ֛ ַ֙כּל-המּחֲנֶ ָ֥הַ֙הזֶּ ה  -כלומר :מי זה לך שתשלח לו כל אלה ,כלומר :מי הוא הגדול אצלך שתשלח לו כל אלה?
רמב"ן וטעם ָ֥מ ְ

והוא ענהו :ל ְמצ ֹא-חןַ֙ ְבּעינ ָ֥יַ֙ ֲאד ֹֹֽני ,כי אתה הוא הגדול והאדון בעיני.

 38זקף-גדול
בראשית וישלח לד,לא:
זוֹנה – זקף -גדול ,שלושה מצבי זנות (א) כל ביאה של ישראל על ישראלית שלא לשם קידושין היא ביאת זנות( ,ב) בבלי יבמות אחרי
ה ְכ ַ֕
תקנת רבנן שאין קידושי ביאה ,אז אם יבוא עליה גזרו רבנן שזאת ביאת זנות (ג) שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישלח פרק לד ובר
ֲחוֹתנוּ׃ַ֙פ ַ֙
זוֹנהַ֙יע ֲֶשׂהַ֙אֶ ת-א ֹֽ
ֹאמ ִ֑רוַּ֙ה ְכ ַ֕
ויּ ְ

ישראל הבא על הגויה ועל השפחה (ואף שהוא התכוין לקידושין) זנות הוא ולא תפסי בה קידושין ,ואי מגייר גויה או משתחררת שפחה לא
צריכא גיטא מיני' [גויה מנלן] דכתיב ואחר כן תבא אליה ובעלתה וגו' (דברים כא יג) ,מכלל דמעיקרא לית הוייה בגויה.
 39זקף-גדול
בראשית וישב לז,ה – ו:

ל ְמתּי׃ ַ֙
ֲשׁרַ֙ח ֹֽ
יהִ֑םַַ֙֙שׁ ְמעוּ-נַ֕אַ֙החֲלָ֥ וֹםַ֙הזֶּ הַ֙א ֶַָ֥֙
אמרַ֙אֲל ֶ
וֹדַ֙שׂנָֹ֥אַ֙א ֹֹֽתוֹ׃ַ֙[ו]ַ֙ויּ ֹ ֶ
ְ
יּוֹספוַּ֙ע
דַ֙לאֶ חִ֑יוַַ֙֙ו ָ֥
ֲלוֹםַ֙ויּגּ ְ
ֲֹלםַ֙יוֹסף ַ֙֙ח ֔
[ה] ויּח ֵ֤

יהִ֑ם (סלוק) טפחא אתנח ,כטעמי (דב' וא' ו,ד) שׁ ַ ְַּ֖מע יִש ְָּר ֵ ָ֑אל היינו יוסף מנבא מתוך קבלת עול מלכות שמים כנדרש ב-
(לז,ו) ויּ ֹאמֶ רַ֙אֲל ֶ
יהִ֑םַַ֙֙שׁ ְמעוַּ֕ -נאַ֙החֲלָ֥ וֹםַ֙הזֶּ ה ,אמר להם כך יהיו נביאים
[ילקוט שמעוני תורה וישב רמז קמא] [ה] ויּחֲ ֵֹ֤לםַ֙יוֹסףַ֙֙חֲ ֔לוֹםַ֙[ו]ַ֙ויּ ֹאמֶ רַ֙אֲל ֶ

מוכיחים אתכם שׁ ְמעוַּ֕ -נאַ֙(זקף-גדול בתפקיד שתי נקודות המרמזות לשתי אותיות יו"ד וקו המרמז לאות ו"ו ,גי' יי"ו מרמזת לשם הוי"ה) את אשר ה'
אומר ,אחת מהדרשות ב(-לז,ד) לימדה שיוסף היה נביא .ונביא חייב לומר נבואתו ולא לכבשה כדי להזהיר את העם .כאן יעקב ויוסף אמרו

לאחים שמגזרת בין הבתרים עוד אין הארץ שלהם .האחים סברו שהארץ שלהם מכח הכיבוש בשכם והמלחמה שאח"כ כמרומז
ַל־הָֽע ִָרים ֲאשֶׁר ְּסבִיבֹ֣ ֹותֵ י ֶ֔הם וְֹּלֹ֣ א ָ ָֽרדְּ ֔פוּ ַאח ֵ ֲַ֖רי בְּנֵ ֥י יַעֲקָֹֽב:
וישלח לה,ה) ַוי ָ ִָ֑סעוּ ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ח ַ ִֹ֣תּת אֱֹל ִִ֗הים ע ֶ
40
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ֹעים׃
פה הָ֥ם ר ֹֽ
אמר אֶ ת-אחי אנֹכָ֣י ְמב ִ֑קּשׁ ה ֹֽגּידה-נּ ָ֣א ֔לי אי ֹ
בראשית וישב לז,טז :ו ַ֕יּ ֹ ֶ

אמר – זקף-גדול ,שתיים מול אחד (טט  -א) הניצוצין (טט  -ב) והנשמות הקדושים
ע"פ מאור ושמש בר' וישב לז,יב – טז[ :טז]ַ֙ו ַ֕יּ ֹ ֶ
העשוקים אנכי מבקש (טט  -ג) לתקנם ולהעלותם מעמקי הקליפות.
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וֹתַ֙וא ַ֕מ ְרנוַּ֙חיּ ָ֥הַ֙רעהַ֙אֲכל ְִ֑תהוַּ֙ ַ֙
ֹר ְ
ַ֙֙בּאח ָ֣דַ֙הבּ ֔
ָ֗הוַּ֙ונ ְשׁלכ ֙הוּ ְ
וַּ֙ונה ְרג ְ
ָ֣ה׀ַ֙לכָ֣ ְ
ְ
בראשית וישב לז,כְ :ועתּ
ֹתיו׃ ַ֙
וְ נ ְר ֶַ֕אהַ֙מה-יּ ְהיוַּ֙חֲֹלמ ֹֽ

לכָ֣ וַּ֙וגו' .פי' (לז,כ) ְלכָ֣ וּ קודם שיגיע הוא אצלם הם ילכו לקראתו ... ,באותה
אור החיים (לז,כ) ְועתָּ֣ה׀ ְַ֙
ע"ד אומרם ז"ל עשרה בני אדם שהרגו אדם אחד אם כולם יחד פטורים  ...ונשליכהו וגו' ואמרנו -

עת עצמו  ...וטעם וְ נה ְרגָ֗הוַּ֙

וְ א ַ֕מ ְרנוַּ֙ -זקף-גדול אמירה בעלת נקודות לכאן ולכאן.
נקודות באופן אחד מן הסתם חולדה או ברדלס המצויים בבורות יאכלוהו ובזה נוכל לומר חיּ ָ֥הַ֙רעהַ֙אֲכל ְִ֑תהוּ

נקודה באופן אחר לא שיאמרו "חיה רעה הרגתהו" ובזה אין מוציאין מפיהם דבר שקר וגו'.
וַּ֙ונה ְרגָ֗הוּ  -כעין סדור שנחלק ,קריאה עם פסק קריאה בלי פסק .קריאה בלי פסק זה רצף של ביצוע.
ָ֣ה׀ַ֙לכָ֣ ְ
ְ
וְ עתּ
וַּ֙ונה ְרגָ֗הוַּ֙הוא ביצוע גזר הדין ,על (לז,כ) ְועתָּ֣ה׀ הוא הדיון המשפטי
בקריאה עם פסק נלמד החלת אפיון מ( -לז,כ) ְלכָ֣ ְ
החלת האפיון תהיה שמכך שיש ביצוע גזר דין נלמד שהיה דיון משפטי שהביא לגזר דין.
(לז,כ) ְונ ְר ֶַ֕אה – זקף-גדול ,שלוש סיבות לדונו למיתה בדיון המשפטי
הַ֙בּא׃ (לז,כ) ְועתָּ֣ה׀– מונח פסק בראש פסוק ,אפשרות ללימוד במידת סדור שנחלק ,ללמד שעתה
ֲֹלמוֹתַ֙הלּ ֶז ֹֽ
(א) (לז,יט) הנָּ֗הַ֙בֶּ֛עלַ֙הח ָ֥
ינסה למלוך עלינו כחלומותיו לכן מותר להרגו אפילו בלי הערמה כדי למנוע נזק מעצמנו.
(ב) ויש מפרש שדנו אותו כמורד במלכות יהודה
(ג) אור החיים מפרש שדנו אותו כעד זומם

וְ נ ְר ֶַ֕אהַ֙מה אותיות א-ה-ו-ה והאותיות נ-ר-מ עולות בגי' חר"מ מ"ב (שם מ"ב) ,אפשר כי כאן המקור לדרשה שמביא רש"י  ...ולמה לא
גילה לו הקדוש ברוך הוא? לפי שהחרימּו וקללּו את מי שיגלה ושתפו להקדוש ברוך הוא עמהם (ראה תנח' וישב ב);

אפשר כי כאן זקף-גדול במלת ְונ ְר ֶַ֕אה מרמז לכתר חכמה ובינה (בעל התניא על פסוק בלך-לך בזקף-גדול) ומתאים לפ' רש"י (כ) וְ נ ְר ֶַ֕אהַ֙
מה-יּ ְהיוַּ֙חֲֹלמ ֹֹֽתיו  -אמר רבי יצחק (תנ"ב וישב יג) :מקרא זה אומר דורשני ,רוח הקודש אומרת כן.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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רַ֙ל ֹאַ֙נ ֶכּנּוַּ֙נֹֽפֶ שׁ׃ ַ֙
ָ֥
אמ
אוּבןַ֙ויּצּלהוַּ֙מיּדִ֑םַַ֙֙ו ַ֕יּ ֹ ֶ
ָ֣עַ֙ר ֔
בראשית וישב לז,כא :ויּ ְשׁמ ְ
[כא]  ...ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר – זקף-גדול ,שלוש דרכים שָ֥ -ל ֹאַ֙נ ֶכּנּוַּ֙נֹֽפֶ שׁ ,מכה ישירה שהורגת ,מכה עקיפה שגורמת לפציעה שמתים ממנה ,גרמא

שלא בשימוש בבני אדם ,כגון הניחו בחמה ללא מים ,הניחו ברוח ,נתנו בפני חיות ,הניחו בבור.
]כא]  ...ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר – זקף-גדול  ,ענין בעל שלוש נקודות ,שאפשר כי שתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר .ע"פ תולדות יצחק לא נכה
לשפוך דמו ,אבל כדי לבזותו נכה בפניו עד שיצא דם ,אחר שהסכימו הוסיף כלל ָ֥ל ֹאַ֙נ ֶכּנּוּ  -מרכא טפחא ,כעין רבוי בפרטים המאופין
בכתוב נֹֽפֶ שׁ  -ובטעמו סלוק  ,המגביל ללמד שלא תצא נפשו בכל אופנים של הכאת נפש (פעילים וסבילים) וגם שום אופן של יציאת דם.
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לַ֙שׁ ִֹ֑אלהַ֙ ַ֙
רַ֙כּי-ארָ֧דַ֙אֶ לְ -בּנֶ֛יַ֙אב ְ
אמ ֹֽ
ַ֙֙לה ְתנ ֔חםַ֙ו ַ֕יּ ֹ ֶ
ֲמוַֹ֙וְַ֙ימאן ְ
יוַ֙לנח ָ֗
ֹת ְ
֨יוַ֙וכלְ -בּנ ִ֝
בראשית וישב לז,לה:ויּ ֻקמוַּ֩֙כל-בּנ ְ
ויּ ְָ֥ב ְךַּ֙אֹתוַֹ֙א ֹֽביו׃ ַ֙
אמר – זקף-גדול בתפקיד שלוש אמירות ו/או מחשבות( :טט  -א) שכתב רש"י בפסוק זה בשם מדרש ,וז"ל ,אמר יעקב ,סימן זה הי'
ו ַ֕יּ ֹ ֶ
מסור בידי מפי הגבורה ,אם לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה פני גיהנם( ... ,טט – ב,ג) והשיב להם הוא ,כי אינו יכול

להתנחם בהוכחה זו ,יען כי יכול להיות דמה שאינו מקבל תנחומין אינו מפני שהוא חי ,אלא מפני הסימן המסור לו מראיית פני גיהנם
שהוא (טט – ב) מיצר (טט – ג) ודואג על זה תמיד,
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תּןַ֙ערבוֹןַ֙עָ֥דַ֙שׁ ְל ֶ ֹֽחָך׃ ַ֙
אמרַ֙אם-תּ ָ֥
צּ ֹאןַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ו ַ֕תּ ֹ ֶ
ֹכיַ֙אֲשׁלָּ֥חַ֙גְּ ֹֽדי-עזּיםַ֙מן-ה ִ֑
אמרַ֙אנ ֶ֛
בראשית וישב לח,יז :ו ַ֕יּ ֹ ֶ
הפסוק מוסבר בשני אופנים ע"פ שני טעמי זקף-גדול( .א) הסבר מעשה יהודה ותמר הוא שיהודה עשה בה קידושין ,ויש המפרש שבבני נח
גם אב מיבם באלמנת בנו.
(ב) בא ללמד על ענין איסור אתנן זונה שכך נראה המעשה מפשוטו של מקרא (בר' וישב לח,טו)ַ֙ ֹֽוָֽיּ ְח ְשׁ ֶבהַ֙ ְלזוֹנ ִ֑ה.

אמרַ֙– זקף-גדול( ,שלוש נקודות) ע"פ דף על הדף יבמות דף לז עמוד ב בט"ז (יו"ד סי' קצ"ב סק"א) הקשה גבי תמר ויהודה
ו ַ֕יּ ֹ ֶ
דאיתא בסוטה (י' ע"א) וע"פ אוצר החכמה ,חמדת יחזקאל – נדה ,ר' ווישפיש יחזקאל סימן קצ"ב ד] כתב דההיא דר' אליעזר בנדה
כ' ע"ב דארחיה (הריח) לדם ואמר האי דם חימוד הוא ... ,וא"כ שפיר י"ל דיהודה בועז ודוד היו בקיאין בהבחנה זו... ,
(א) קידושי פנויה ,בגדי כחליפין לכסף קידושי ן ובינתיים נתן לה ערבון; (ב) אשה שתבעוה להינשא ,צריכה שבעה ימים נקיים ימים עד
שתיבעל מפני דם חימוד ,אבל יהודה היה מומחה והריח דמה שאינה נדה ולכן מדאורייתא מותרת מייד,
(ג) מקומה היה חצרה ולא בפומבי וקונה קידושיה שהניח שם.
אמרַ֙– זקף-גדול (שלוש נקודות) ע"פ בבלי ע"ז סב,ב  -סג,א בשלושה תנאים אתנן זונה נאסר :ביאה אסורה (בד"כ באשת איש),
ו ַ֕תּ ֹ ֶ
שעשתה קנין בשעת ביאה ,טלה זה
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םַ֙והנּהַ֙עֹ מָ֥דַ֙על-היְ ֹֹֽאר׃ ַ֙
ץַ֙שׁנתָ֣יםַ֙ימִ֑יםַַ֙֙וּפ ְר ָֹ֣עהַ֙ח ֹ֔ל ְ
בראשית מקץ מא,א ה,ט,יז[ :א]ַ֙ויְ ַ֕היַ֙מקּ ְ
וֹתַ֙וט ֹֹֽבוֹת׃ ַ֙
יא ְ
דַ֙בּר ָ֥
וֹתַ֙בּקנֶ ָ֥הַ֙אֶ ח ְ
ְ
ָ֣ה׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁבּ ֳָ֗ליםַ֙עֹ לֶ֛
ֶ
ִ֑יתַ֙והנּ
ןַ֙וָֽיּחֲֹלםַ֙שׁנ ְ
ישׁ ֹֽ
ַ֙ [ה]ַ֙ויּ ַ֕
[ט]ַ֙ויְ דבּר ַ֙֙שָׂ֣רַ֙המּ ְשׁ ֔קיםַ֙אֶ ת-פּ ְרעֹ הַ֙לא ִֹ֑מרַ֙אֶ ת-חֲט ַ֕איַ֙אֲניַ֙מזְ ָ֥כּירַ֙היֹּֽ וֹם׃ ַ֙
ֲֹלםַ֙ -זקף-גדול טפחא[ ,ט]ַ֙אֶ ת-חֲט ַ֕איַ֙אֲניַ֙ -זקף-גדול טפחא
ןַ֙וָֽיּח ַ֙
ישׁ ֹֽ
[א]ַ֙ ויְ ַ֕היַ֙מקּץַ֙ -זקף-גדול טפחא[ ,ה]ַ֙ויּ ַ֕

אפשר שכל טפחא מביא גלוי או רבוי גלוי שבחלום שר המשקים פתח הקב"ה סדרת חלומות קשורים המביאה לגאולת יוסף כהכנה לגאולת
ישראל
ֲֹלמיַ֙הנְ נָ֥יַ֙עֹ מדַ֙עלְ -שׂפָ֥תַ֙היְ ֹֹֽאר׃
ַ֙[יז]ַַ֙֙ויְ דבָּ֥רַ֙פּ ְרעֹ הַ֙אֶ ל-יוֹסִ֑ףַ֙בּח ַ֕
ֲֹלמי – זקף -גדול ,בתפקיד שלוש ,בשם הרב שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל שלושה דברים היו בחלום פרעה ,פרות טובות ורעות,
[יז]ַ֙בּח ַ֕
ה ֙ י ֶרָ֣א פ ְרעֹ֔ ה אישׁ נ ָ֣בוֹן ְוחכ ִ֑ם וַ֙ישׁיתהוּ
שבלים טובות ורעות ,איש אשר רוח א-לקים בו .לכן כאשר יוסף אמר (בר' מקץ מא,לג) ְועתּ ַ֙
יםַ֙בּוֹ׃
ֹֽ
ֶ֛רַ֙רוּחַ֙אֱֹלה
֔הַ֙אישַׁ֙א ֲֶשׁ ָ֥
עלֶ -א ֶָ֥רץ מ ְצ ֹֽרים׃ ,הכיר פרעה שלפניו האיש אשר ראה בחלום ואמר (מא,לח) הֲנ ְמצָ֣אַ֙כ ֶז ַ֕

יַ֙הוֹדיעַ֙ ,קרי ביה ַאחַ רַ י ,כלומר כמדומה לי שהיית ַאחַ רַ י
ָ֧
ֲר
אוצר החכמה ,פירושי התורה לבעלי התוספות (מא,לט) (ג) אח ֨
כשחלמתי החלום שהרי בדבר יוסף נמצא יותר לשון החלום מבספור פרעה ,שבקש לבודקו ואמר הנה ראיתי ז' פרות בריאות בשר
ויפות תואר ,וא"ל לא ראית כ"א יפות מראה ובריאות בשר וכן בכל דבר ,כמו שאמר פרעה דלות ורעות ואמר לו יוסף לא ראית אלא
דקות ורעות והוא כמו בחלום (ויר' .)4
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בראשית מקץ מא,ט[ :ט]ַ֙ויְ דבּרַ֙֙שָׂ֣רַ֙המּ ְשׁ ֔קיםַ֙אֶ ת-פּ ְרעֹ הַ֙לא ִֹ֑מרַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙אֶ ת-חֲט ַ֕איַ֙אֲניַ֙מזְ ָ֥כּירַ֙היֹּֽ וֹם׃ ַ֙
לא ִֹ֑מרַ֙אֶ ת-חֲט ַ֕אי – טעמי הכתוב אתנח זקף-גדול מרמזים לחטאים של שר המשקים נגד יוסף בנוסף לחטא האחד נגד פרעה ואולי גם

לחטא שלא סיפר עד עתה.
לא ִֹ֑מר – לאמר בטעם אתנח המגביל ,ללמד כי המלה נדרשת כנוטריקון "לאו אמור" היינו בכתובים הבאים יש לדרוש לאו מתוך עשה.
ולא לאו אחד בלבד אלא שלושה לאוים המרומזים בטעם זקף-גדול במלים אֶ ת-חֲט ַ֕אי ואלו הם לפחות שני חטאי "מוציא שם רע" נגד יוסף
וחטא ביזויו כפירש רש"י (יב) נ ָ֣ער ע ְב ָ֗רי עֶ ֶַ֚בד  -ארורים הרשעים ,שאין טובתם שלימה .מזכירו בלשון בזיון :נ ָ֣ער  -שוטה ,ואין

ראוי לגדולה; ע ְב ָ֗רי  -אפילו לשונינו אינו מכיר; עֶ ֶַ֚בד  -וכתוב היה בנימוסי מצרים שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים (ראה ב"ר
פט,ז).
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט
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ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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יַ֙ואתַ֙שָׂ֥רַ֙הא ֹֹֽפיםַ֙ :
ֹת ְ
יַ֙בּמ ְשׁ ָ֗מרַ֙בַּ֚יתַ֙שָׂ֣רַ֙הטּבּ ֔חיםַ֙א ַ֕
ֹת ְ
בראשית מקץ מא,י :פּ ְרעֹ הַ֙קצָ֣ףַ֙על־עֲבדִ֑יוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ויּ ֨תּןַ֙א ָ֜
ויּ ֨תּןַ֙א ָֹ֜תי – קדמא ואזלא ,בתפקיד גורם מרכזי[ ,התוה"מ] שר המשקים הוא עיקר הנתינה ְבּמ ְשׁ ָ֗מר – רביע ,ארבעה אנשים נתנו במשמר
(טט :האלשיך והמלבי"ם מפרשים את (בר' וישב מ,א-ב) שיש שר משקים ועבד משקה שמכין המשקה ,ויש שר אופים ועבד שמכין המאפה) .א ַֹ֕תי –

זקף -גדול ,בתפקיד שלוש .שר המשקים מודה שהוא נתחייב להאסר כי לא השגיח בזבוב הגלוי בכוס פרעה ,שלושה האחרים :העבד המכין
המשקה ,שר האופים ועבדו האופה נתנו שם כאילו "במקרה" מתוך ש-פּ ְרעֹ הַ֙קצָ֣ףַ֙על־עֲבדִ֑יו.
א ַֹ֕תי – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש.

(טט – א ,תנאי מאסר שווים ,גם בדעת זקנים מבעלי התוספות) כפל מלת אותי ,לפי שאם תאמר שמה שפתר לי טוב ,ולשר האופים תליה ,הוא
יַ֙ואתַ֙שָׂ֥רַ֙הא ֹֹֽפים בשוה,
ֹת ְ
לפי שראה שבית האסורים שלו קשה משלי ,וברזל באה נפשו יותר ממני ,אינו כן ,אלא א ַ֕
(טט – ב ,התיחסות קודמת שלהם ליוסף ,שווה ,לא זוכר המקור)( ,טט  -ג ,התיחסות קודמת של יוסף אל שניהם שווה ,לא זוכר המקור) .כלומר הפתרון
של יוסף לא היה תלוי ב מצבם ,ולא ביחסים ביניהם ולא בזמן החלום ,ולא ביכולת שנלמדת ,אלא ברוח א-לקים – נבואה שאינה קשורה
לכל מה שסביב.
ֹתי – נוטריקון אות (וגם) יו"ד ,ירדו כל העולמות למטה ממקומן אז ירדו גם כן עשרה ניצוצות (טט :י יו"ד)
אבל אחר חטא אדה"ר ,א ַ֕
ֹתי מרמז לשלוש הקליפות הטמאות לגמרי)
מכל עשרה ספירות שבמלכות דעשיה לתוך הקליפות (טט :אפשר כי טעם זקף-גדול של א ַ֕

ראה גי' ז"ק ז"ג
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ת־שׁלָ֥ ֹוםַ֙פּ ְרעֹֹֽ הַ֙ ַ֙:
ְ
ֱֹלהיםַ֙יעֲנֶ הַ֙אֶ
מרַ֙בּ ְלעדִ֑יַ֙א ַ֕
בראשית מקץ מא,טז :ו ֨יּעןַ֙יֹוסָ֧ףַ֙אֶ ת־פּ ְר ֶֹ֛עהַ֙לא ֹ
ת־שׁלָ֥ ֹוםַ֙פּ ְרעֹֹֽ ה :יוסף הוסיף
ְ
ֱֹלהיםַ֙יעֲנֶ הַ֙אֶ
מרַ֙בּ ְלעדִ֑יַ֙א ַ֕
[רבינו בחיי] מלמד ,שכאשר (בר' מקץ מא,טז) ו ֨יּעןַ֙יֹוסָ֧ףַ֙אֶ ת־פּ ְר ֶֹ֛עהַ֙לא ֹ

הסבר על הבורא ית' שמו ,פועלו והנהגתו.
ֱֹלהים – טעם זקף-גדול ,פעם יחידה בתנ"ך ,האם קשור ל(-שמ' ב,ד) ְלד ַ֕עה – זקף-גדול ,בלשון ה[-רמב"ם יסודי התורה
(בר' מקץ מא,טז) א ַ֕
פ"ב,ה"י]  ...נמצאת אתה אומר הוא (הקב"ה) היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד,
ֱֹלהים – טעם זקף-גדול ,משמש בתפקיד שלוש[ ,זוהר כרך א (בראשית) פרשת מקץ [המתחיל בדף קצג עמוד א]]
(בר' מקץ מא,טז) א ַ֕
ת־שׁלָ֥ ֹוםַ֙
ְ
ֱֹלהיםַ֙יעֲנֶ הַ֙אֶ
יצהוּ דאמשיך עליה חוטא דחסד למיהב ליה חנא קמיה דפרעה( ,מה כתיב) (בר' מקץ מא,טז) א ַ֕
(בר' מקץ מא,יד) ַוי ְִּר ַ֖
פּ ְרעֹֹֽ ה :בגין (טט :א) לאקדמא ליה שלום (טט :ב) ולמפתח בשלום( ,טט :ג) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' מקץ מא,טז) תלה הגדולה

בגדול ,מכאן שצריך אדם להתפלל בשלומה של מלכות :לדעת הכותב שלושת אלה הם בטוי של חלוקת כבוד למלכות [ילקוט שמעוני
תורה פרשת וארא [המתחיל ברמז קעו]]
ֱֹלהים – טעם זקף-גדול( ,א) בורא יחיד (ב) מנהיג (ג) דיין
הצעות נוספות( :בר' מקץ מא,טז) א ַ֕
ֱֹלהים – טעם זקף-גדול[ ,סידור משה אהרן ,לפני ברכות השחר ,תפלה לדוד לבעל דע"ק] (א) התקיף (ב) ובעל היכולת
(בר' מקץ מא,טז) א ַ֕
(ג) ובעל כל הכוחות כולם  .האם עילת העילות וסיבת הסיבות הם כבר פירוט או חלק מהאפיונים ,ואז זה חמש המתאים לתבנית "מונח
רביע" בתורה  14 .מופעים למלת "אלהים" ברביע ,אחד ללא מונח לפניו.
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בראשית מקץ מב,יא – יד:

יָךַ֙מרגְּ ֹֽלים׃ ַ֙
ְ
֔חנוַּ֙ל ֹא-היָ֥וַּ֙עֲב ֶד
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ חדַ֙נ ְִ֑חנוַּ֙כּנ ָ֣יםַ֙אֲנ ְ
[יא]ַ֙ כֻּ ַ֕לּ ְ
אתםַ֙ל ְר ֹֽאוֹת׃ ַ֙
אַ֙כּי-עֶ ְרוָ֥תַ֙הא ֶרץַ֙בּ ֶ ָ֥
ִ֑םַ֙ל ֹ ֹֽ
[יב] ויּ ֹאמֶ רַ֙אֲל ֶה ַ֕

וֹםַ֙והאֶ חדַ֙אינֶ ֹֽנּוּ׃ ַ֙
ְ
טןַ֙אֶ ת-אב ֙ינוּ ַ֙֙היּ֔
ןַ֙והנּ֨הַ֙הקּ ֵ֤ ֹ
ץַ֙כּנ ִ֑ע ְ
דַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְַ֙
וַּ֙שׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙עֲב ֶ ֨דיָךַ֙א ָ֧
ֹאמ ָ֗ר ְ
[יג] ויּ ְ
ליםַ֙א ֶ ֹֽתּם׃ ַ֙
רַ֙מרגְּ ָ֥
ִ֑ףַ֙הוּאַ֙אֲשֶׁ֨ רַ֙דּבּ ְָ֧רתּיַ֙אֲל ֶכ ֶ֛םַ֙לאמֹ ְ
[יד]ַַ֙֙ויָֹּ֥אמֶ רַ֙אֲל ֶהםַ֙יוֹס ָ֗

נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ חדַ֙נ ְִ֑חנוַּ֙ -נצנצה בהם רוח הקודש ,וכללוהו עמהם ,שאף הוא בן אביהם (ראה ב"ר צא,ז).
רש"י (יא) כֻּ ַ֕לּ ְ
כֻּ ַ֕לּנוּ  -זקף-גדול ,תפקיד בדרך הסוד האצלה רוחנית מהשמים לאדם ,כאן נצנצה בהם רוח הקדש .האצלה מכתר חכמה ובינה ליסוד
מלכות וגלויו הנבואי בעולם המעשה.
ֹאמ ָ֗רוּ  -רביע ,בתפקיד
[יא]ַ֙ כֻּ ַ֕לּנוּ  -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,עשרה אחים שהגיעו למצרים בני איש אחד ושלוש אמהות .לעומת [יג]ַ֙ויּ ְ
טןַ֙אֶ ת-
ןַ֙והנּ֨הַ֙הקּ ֵ֤ ֹ
ץַ֙כּנ ִ֑ע ְ
דַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְ
ארבע אמהות כאשר הם מציגים את משפחתם ְשׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙עֲב ֶ ֨דיָךַ֙א ָ֧
וֹםַ֙והאֶ חדַ֙אינֶ ֹֽנּוּ׃
ְ
אב ֙ינוּ ַ֙֙היּ֔

כֻּ ַ֕לּנוַּ֙  -זקף-גדול ,ענין של שלוש פעולות ודרש בעה"ט ְבּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ חדַ֙נ ְִ֑חנוּ ,ולא אמר אנחנו רמז שאחד ממנו חסר ,נחנו ,ג' במסורת,
הכא ,ואידך נחנו נעבור חלוצים (במדבר לב;לב) ,נחנו פשענו (איכה ג;מב) ,וזהו שדרשו (ב"ר צא;ז) שאמרו
(א) נחנו נהרוג כל העיר אם לא יתנו לנו,
(ב) (ב) וזהו בשביל שנחנו פשענו בו
(ג) (ג) נחנו נעבור חלוצים להלחם אם לא יתנוהו לנו לפדותו:

ראה רביע
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אתםַ֙ל ְר ֹֽאוֹת׃ ַ֙
אַ֙כּי-עֶ ְרוָ֥תַ֙הא ֶרץַ֙בּ ֶ ָ֥
ִ֑םַ֙ל ֹ ֹֽ
אמרַ֙אֲל ֶה ַ֕
בראשית מקץ מב,יב :ויּ ֹ ֶ
ַ֕ל ֹא – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,ג' ימים ,ג' טענות יש ליוסף עליהם :כנדרש ב[-בראשית רבתי פרשת מקץ [המתחיל בעמוד ... ]]189

א"ל אם לשבר אכל באתם למה נכנסתם בי' פתחים אחר שנכנסתם ,אם על עסק תבואה באתם והלא כבר עברו ג' ימים שבאתם ועדיין
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לא קניתם תבואה ,ועוד מה טיבכם בשוק של זונות ,אלא לא לשבור אכל באתם אלא לראות [את] ערות הארץ באתם.
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מיןַ֙ ַ֙
רַ֙ואֶ ת-בּנְ י ִ֑
יכָ֥םַ֙אח ְ
ישַׁ֙ושׁלָּ֥חַ֙ל ֶכֶ֛םַ֙אֶ ת-אֲח ֶ
ְ
בראשית מקץ מג,ידְ :ואָ֣לַ֙שׁ ָ֗דּיַ֙י ֨תּןַ֙ל ֶכֵ֤םַ֙רחֲמים ַ֙֙ל ְפנ ָ֣יַ֙ה ֔א
כ ְלתּיַ֙שׁ ֹֽכ ְלתּי׃ ַ֙
ַ֙ואֲנַ֕יַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙שׁ ֹ
כ ְלתּיַ֙שׁ ֹֽכ ְלתּי
(בר' מקץ מג,יד) ואֲנַ֕יַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙שׁ ֹ
(בר' מקץ מג,יד) כַּ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙שׁ ֹכ ְלתּיַ֙שׁ ֹֽכ ְלתּי – מרכא טפחא סלוק
[רש"י]  -ואֲנַ֕י .עד שובכם אהיה שכול מספק[ .שפת"ח]  -לא שאני שכול מעתה דא"כ מאי ְואָ֣לַ֙שׁ ָ֗דּיַ֙י ֨תּןַ֙ל ֶכֵ֤םַ֙רחֲמים ַ֙֙וגו'

[תיב"ע] ואנא כבר איתבשרית ברוח קודשא ארום אים איתכלית על יוסף איתכל על שמעון ועל בנימין.
(בר' מקץ מג,יד) ואֲנַ֕יַ֙ -זקף-גדול ( ,א) יש מקומות בתורה בהם ז"ג קשור לספירת בינה גבורה הוד ,השתלשלות נבואה בקו שמאל (ב)
מרמז לרוח הקודש (שתי הנקודות רומזות לשתי אותיות יו"ד ,הקו מרמז לאות ו"ו  ,סה"כ עולה לגי' הוי"ה (( .)26ג) מרמז לשלושה
דברים ,ע"פ [תיב"ע] ואנא כבר איתבשרית ברוח קודשא ארום אים איתכלית על יוסף איתכל על שמעון ועל בנימין.
[פי' יונתן] .אים איתכלית .פי' אם אשכל על יוסף אז אשכל גם עליהם .וזה נתבשר ברוח הקודש גלוי קצת ולא בירור אמיתי כאשר
חשבו קצתם להגיה "לא איתכלי" דהוה משמע לא אשכל שזהו דעת רש"י שנצנצה בו רוח הקודש ,אבל הוא (טט  -תיב"ע) כתב הא
כבר איתבשרית ודוק.

דיון בגירסת תיב"ע ,האם יש להגיה שאם לא ישכול יוסף לא ישכול גם את שמעון ובנימין ,ויבטח בה' ואין לו לחשוש.
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מּוֹ ַ֙
ַ֘֙בּן-א ַ֙
חיו ֶ
יניוַ֙ו ָ֞יּ ְראַ֙אֶ ת-בּנְ ימָ֣יןַ֙א ַ֙
בראשית מקץ מג,כט :ויּשָּׂ֣אַ֙ע ָ֗
ַ֙בּ ֹֽני׃ ַ֙
ֱֹלהיםַ֙י ְחנְ ָך ְ
ֹאמרַ֙א ָ֥
יכ ָ֣םַ֙הקּ ֹ֔טןַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אֲמ ְר ֶתּםַ֙אל ִ֑יַַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙֙ויּ ַ֕
ה ֶזהַ֙֙אֲח ֶ
אמרַ֙ ֲ
ַ֙ ו ָ֗יּ ֹ ֶ
ֱֹלהיםַ֙
ֹאמר – זקף -גדול ,בתפקיד שלוש אמירות חנינה( ,א) מאמר יעקב לעשו (ב) מאמר יוסף לבנימין כפי' [רש"י] (בר' מקץ מג,כט) א ָ֥
ויּ ַ֕
ַ֙בּ ֹֽני  -בשאר שבטים שמענו חנינה (לעיל לג ה) אשר חנן אלהים את עבדך ,ובנימין עדיין לא נולד ,לכך ברכו יוסף בחנינה:
י ְחְַ֙נָך ְ

(ג) כפי' [ספורנו] (בר' מקץ מג,כט) מאחר שאתה יחיד לאמך כאמרם ויותר הוא לבדו לאמו אלהים יתן לך חן שיקרבוך אחיך וזולתם:
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תַ֙כּ ֶָ֣סףַ֙שׁ ְב ִ֑רוֹ ַ֙
ןַ֙וא ֶ
ַ֙֙בּפי ַ֙֙א ְמתָּ֣חתַ֙הקּ ֹ֔ט ְ
כּ ֶסףַ֙תּשׂים ְ
יעיַ֙גְּ בָ֣יעַ֙ה ָ֗ ֶ
בראשית מקץ מד,בְ :ואֶ ת-גְּ ב ָ֞
ַ֙ו ַ֕יּעשַׂ֙כּ ְדבָ֥רַ֙יוֹסףַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֹֽבּר׃ ַ֙

בראשית מקץ מד,א:

ויְ ָ֞צוַ֙אֶ ת-א ֲֶשָׁ֣רַ֙על-בּיתוַֹ֘֙לאמֹרַ֙ ַ֙
וּןַ֙שׂאִ֑ת ַ֙
ְַ֙
ָ֥רַ֙יוּכל
ְ
תַ֙האֲנשׁים ַ֙֙ ֹ֔אכֶ לַ֙כּא ֲֶשׁ
ֹֽ
ַ֙מ ָ֞לּאַ֙אֶ ת-א ְמ ְתּ ֵֹ֤ח
ישַׁ֙בּ ָ֥פיַ֙א ְמתּ ְח ֹֽתּוֹ לדעתם ,כי אמר להם:
ְ
שׂיםַ֙כֶּ ֶסף-א
וּןַ֙שׂאִ֑ת  -יותר מן המגיע להם בכסף אשר הביאו לוְ .ו ָ֥
ְ
ָ֥רַ֙יוּכל
ְ
רמב"ן (א) כּא ֲֶשׁ

ידע אדני כי עשה לכם חמס ויבקש להיטיב לכם; שאם עשה זה כפעם הראשונה ,שלא לדעתם ,היה להם התנצלות בגביע ,שנעשה בו
כאשר נעשה בכסף ,אבל (טט  -הפעם הכסף) היה לדעתם (טט לכן היעלמות הגביע היא כפיות טובה) ,וידעו בכסף כאשר ידעו במשא ,כי
וּןַ֙שׂאִ֑ת .ואם היה שלא לדעתם ,אולי טען עליהם כי היה הכסף גם בפעם הזאת מטמון ,ולא יתכן כן
ְ
ָ֥רַ֙יוּכל
ְ
הכירו כי נתן להם כּא ֲֶשׁ
בגביע; ומי יוכל לדין עם שתקיף ממנו (ע"פ קה' ו,י)?

(בר' מקץ מד,ב)ַ֙ו ַ֕יּעשׂ  -זקף-גדול ,בתפקיד שתי נקודות באופן אחד ,נקודה אחת באופן אחר
טט – בפי' הרמב"ן יש שתי שיטות :שיטה (א) הממונה אמר לאחים באופן אחד שני דברים שאדונו מבקש לפצותם על עגמת הנפש
שגרם להם לכן (א) שם יותר מהמגיע להם בכסף (ב) החזיר כספם .ובאופן אחר דבר אחד לא אמר להם שהחזיר כספם כדי למנוע
מהם הטענה שגם הגביע ניתן להם.
שיטה (ב)( :א) הממונה לא הודיעם על המשא היתר מהמגיע להם בכספם (ב) הממונה לא הודיעם על הכסף מראש ואולי טען שגם הוא
מטמון (ג) אבל הגביע אינו מטמון ובקשר לגביע ומי יוכל לדין עם שתקיף ממנו (ע"פ קה' ו,י).
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בראשית מקץ מד,י:

יכםַ֙כֶּ ןִ֑ -הוּא ַ֙
הַ֙כד ְבר ֶ
תּ ְ
אמרַ֙גּם-ע ָ֥
ו ַ֕יּ ֹ ֶ
דַ֙וא ֶתּםַ֙תּ ְהיָ֥וַּ֙נְ קיֹּֽם׃ ַ֙
ָ֣יַ֙ע ֶב ְ
ֲשׁרַ֙ימּצֵ֤אַ֙אתּוֹ ַֹֽ֙֙י ְהיֶה-לּ ֔
ַ֙א ֨ ֶ
אמרַ֙– זקף-גדול ,שלוש נקודות באמירה שלו :חוזר על דבריהם שהתחייבו שני דברים הגנב יומת ,שאר החבורה עבדים ,לעומתם הוא
ו ַ֕יּ ֹ ֶ

מתחייב לדבר אחד הגנב עבד ,השאר חפשים
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בראשית ויגש מה,כז:

ֹתוֹ ַ֙
ויְ ד ְבּ ָ֣רוַּ֙א ָ֗ליוַ֙אָ֣תַ֙כּל-דּ ְברֵ֤יַ֙יוֹסףַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙דּ ֶבָּ֣רַ֙אֲל ֔ ֶהםַ֙ויּ ְראַ֙֙אֶ ת-הָ֣עֲג ֔לוֹתַ֙אֲשֶׁ ר-שׁלָ֥חַ֙יוֹסףַ֙לשָׂ֣אתַ֙א ִ֑
יהם׃ ַ֙
ע ָֹ֥קבַ֙אֲב ֶ ֹֽ
יַ֙רוּחַ֙י ֲ
ַ֙ו ְתּ ַ֕ח ַ֙
ו ְתּ ַ֕חיַ֙– תורה שלמה בשם ספר התגין שתי קרניים לאחוריו קרן אחת לקדמיהו ,טט היינו שני תגים בצד הימון של גג החי"ת ,תג אחד

בצד השמאלי של גג החי"ת ולזה מרמז תמונת זקף-גדול ,שתי נקודות לימין וקו לשמאל ,וזה גם בתפקידי הזקף-גדול ,שלוש נקודות אשר
אפשר ששתים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.
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ֱשׂהַ֙כ ְדב ֶ ֹֽרָך׃ ַ֙
ֹאמרַ֙אנֹכיַ֙אֶ ע ֶ ָ֥
םַ֙וּקב ְרתּניַ֙בּ ְק ֻברתִ֑םַ֙ויּ ַ֕
ְ
ֹתיַ֙וּנְ שׂאת ֙ני ַ֙֙ממּ ְצ ֔רי
אב ֔
שׁכ ְבתּי ַ֙֙עםֲ -
בראשית ויחי מז,לְ :ו ֹֽ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹאמר (יוסף) – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,לדרוש נטילת העפר התחוח שתחתיו (של מת בדרך או בשדה) ועוד בעומק ג' אצבעות מקרקע
ויּ ַ֕
בתולה שתחתיו והוא שיעור תפוסה  .או שלוש סיבות לנטילת העפר שמא הוא מכיל (א) רקב (ב) או דם (ג) או מוהל (ליחה) מהמת.

מת שאינו מת מצוה אינו קונה מקומו ומותר לטלטלו עם העפר התחוח שתחתיו .ועוד בענין זקף-גדול במשמע של שלוש נקודות שתיים
באופן אחד ואחת באופן אחר .שמת ישראלי מושכב ,ואילו מתי ע"ז נקברים בישיבה או כאשר ראשם בין ברכיהם.
מת מצוה כתב ה-בית יוסף יו"ד סי' שסד קונה מקומו ויש לקוברו במקומו אבל יש בזה תנאים (א) לפחות ראשו ורובו במקום (ב) שאינו
על המיצר (דרך) שלא יגרום לטומאה להולכים ( .ג) ואם צריך לפנותו מן המיצר מפנהו לשדה הפחות טוב.
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י־שׁוּרַ֙ :
ףַ֙בּןַ֙פֹּרתַ֙עֲלי־ע ִ֑יןַ֙בּנַֹ֕ותַ֙צעֲדהַ֙עֲל ֹֽ
ָ֥
ַ֙֙יֹוס
בראשית ויחי מט,כב :בֵּ֤ןַ֙פֹּרת ֔
י־שׁוּר – בנות מצרים היו צועדות על החומה
(בר' ויחי מט,כב)ַ֙בּנַֹ֕ות – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,פשט הכתוב כפ'[רש"י] בּנַֹ֕ותַ֙צעֲדהַ֙עֲל ֹֽ
כ
שׁוּרנוּ
להסתכל ביופיו .ובנות הרבה צעדה ,כל אחת ואחת במקום שתוכל לראותו משם .עֲל ֹֽ
י־שׁוּר .על ראייתו ,כמו (במ' בלק כד יז) ֲא ֶ ַ֖

וְֹּלֹ֣ א ק ָָ֑רֹוב .ומדרשי אגדה יש רבים ,וזה נוטה לישוב המקרא:
ועל הפשט נוספות שלוש דרשות:
(א) בנות צלופחד [רש"י] ותרגום של אונקלוס בנות צעדה עלי שור תרין שבטין יפקון מבנוהי וכו' .וכתב בנות על שם בנות מנשה בנות
צלפחד שנטלו חלק בשני עברי הירדן.
יֹוסֶ֛ף ו ְָּר ֵ ַ֖חל ַו ִי ָֽ ְּשׁתַּ ֲחוָֽוּ :אמר יוסף רשע
(ב) לאה בלהה זלפה קדמו לבניהן במפגש עם עשו[ .רש"י] וברחל כתיב (בר' וישלח לג,ז) וְַּא ִַ֗חר נִגַ ֥שׁ ֵ

הזה עינו רמה ,שמא יתן עינו באמי ,יצא לפניה ושרבב קומתו לכסותה ,והוא שברכו אביו בן פורת ,הגדלת עצמך יוסף עלי עין של
עשו ,לפיכך זכית לגדולה:

(ג) שלא תשלוט ביוסף ובזרעו עין הרע .יש לימוד שבנשים מצוי כישוף (ויקרא קדשים) ,והטלת עין הרע .אפשר שלכך פ'[רש"י] בּנַֹ֕ותַ֙

י־שׁוּר  -להסתכל בך בצאתך על מצרים (טט :זה פשט הכתוב)  .ועוד דרשוהו לענין שלא תשלוט בזרעו עין רעה ,ואף כשברך
צעֲדהַ֙עֲל ֹֽ
מנשה ואפרים ברכם כדגים שאין עין רעה שולטת בהם[ :מדרש אגדה (בובר)] (בר' ויחי מט,כב) אל תיקרי (מט,כב) עֲלי־ע ִ֑ין ,אלא עולי
עין ,שאין עין הרע שולט בזרעו:
(בר' ויחי מט,כב)ַ֙בּנַֹ֕ות – זקף-גדול בתפקיד שלוש,

[תורה שלמה שה]  ...אמר לו הקב"ה אתה לא תלית את עיניך והבטת בהן ,חייך שאתה נותן לבנותיך צעידה בתורה מהו צעידה
פרשה (ב"ר פצ"ח) .וב[ -תו"ש הערה שה]  ...ואולי יש לפרש צעידה בתורה היינו מלשון צעד וחלק בארץ שמגיע להן כדין תורה ...

בנות צלופחד משבט מנשה בן יוסף זכו לשלוש אזכרות בתורה שבשתיים מהן הכרעות בעניני נחלות ואזכרה אחת בספר יהושע.
ֹלא־ה֥יוּ לֶ֛ ֹו ָב ִנַ֖ים ִכֹ֣י אִם־בָנָ֑ ֹות ְּושֵׁם בְּנֹ֣ ֹות ְּצ ָל ְּפ ָ֔חד ַמח ְָּלֹ֣ה וְּנ ֹ ָ֔עה ָחגְּלָ ֥ה ִמל ְָּכַ֖ה ְּותִ ְּרצָ ָֽה:
ָ
(במ' פי' כו,לג) וּ ְּצ ָלפ ָ ְֹּ֣חד בֶן־ ִֵ֗חפֶר
ֶן־יֹוסף ְּו ֵאלֶה שׁ ְֹּ֣מֹות בְּנ ֹתָ֔ יו ַמח ְָּלֹ֣ה נ ֹ ָ֔עה ְּו ָחגְּלָ ֥ה
שּׁה לְּמִ ְּ
ֶן־חפֶר בֶן־ ִג ְּלעָד בֶן־מ ִָכֹ֣יר בֶן־ ְּמנַ ֔ ֶ
(במ' פי' כז,א) וַתִּ ק ְַָּ֜ר ְּבנָה בְּנֹ֣ ֹות ְּצ ָל ְּפ ִָ֗חד ב ֵ ַ֤
שׁפ ְַּ֖ח ֹת ְּמנ ֶ ַֹ֣שּׁה ב ֵ ָ֑
וּ ִמל ְָּכַ֖ה וְּתִ ְּרצָ ָֽה:
יהן ְּלנ ִָשָֽׁים:
(במ' מסעי לו,יא) וַתִּ ְּה ֶָ֜יינָה ַמח ְָּלֹ֣ה תִ ְּר ִָ֗צה ְּו ָחג ְָּלֵּ֧ה וּ ִמלְּכָ ֶ֛ה וְּנ ָ ַֹ֖עה בְּנ֥ ֹות ְּצ ָלפ ָ ְָּ֑חד ִלבְּנֵ ֥י ד ֹדֵ ֶ ַ֖
שׁ ֹ֣מֹות בְּנ ֹתָ֔ יו ַמח ְָּלֹ֣ה וְּנ ֹ ָ֔עה ָחגְּלָ ֥ה ִמל ְָּכַ֖ה וְּתִ ְּרצָ ָֽה:
ֹלא־ה֥יוּ לֶ֛ ֹו ָב ִנַ֖ים ִכֹ֣י אִם־בָנָ֑ ֹות ְּו ֵאלֶה ְּ
ָ
שּׁה
(יהושע יז,ג) ְּו ִל ְּצ ָל ְּפחָד בֶן־ ֵֶ֨חפֶר בֶן־ ִג ְּל ָָ֜עד בֶן־מ ִָכֹ֣יר בֶן־ ְּמנַ ִ֗ ֶ

ַ֙֙יֹוסף .הנה יוסף הוא בן גפן פורת ענף של גפן פוריה ָ֥ ...בּןַ֙פֹּרתַ֙עֲלי־ע ִ֑יןַ֙בּנַֹ֕ות .וענינו היה כענין
[ספורנו] (בר' ויחי מט,כב) בֵּ֤ןַ֙פֹּרת ֔
ענף של גפן פוריה סמוך למעין שהיא פורת ומגדלת בּנַֹ֕ות שהן ענפים :אפשר כי בטעם (בר' ויחי מט,כב)ַ֙בּנַֹ֕ות – זקף-גדול בתפקיד
ְֹּלשׁה ש ִָרי ִגָ֑ם [רש"י] (מ,י)
שלוש ,יעקב אבינו בברכתו ליוסף מרמז אל הגאולה שהחלה להאיר בחלום שר המשקים (בר' וישב מ,י) וּב ֶ ַַ֖גפֶן שׁ ָ ֹ֣
שריגים  -זמורות ארוכות שקורין וידי"ץ בלע"ז [ענף גפן] והנמשכת בשלושה ענפים בפנימיות התורה (ימין שמאל ואמצע)
60
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ם־רבַ֙ :
ֹֽ
ח ֹיָ֥תַ֙ע
הַ֙לה ֲ
ְ
ֲשׂהַ֙כּיָֹּ֥וםַ֙הזֶּ
הַ֙ל ָ֗מעןַ֙ע ֹ ֶ֛
ֹב ְ
ָ֣הַּ֙לט ֔
ע ִ֑הַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ אֱֹלהים ַ֙֙חֲשׁב ְ
תּםַ֙עליַ֙ר ַ֙
בראשית ויחי נ,כְ :וא ַ֕ ֶתּםַ֙חֲשׁ ְב ֶ ָ֥

[דבר מלכות התשע"ח ,ליקוטי שיחות כרך ה' ע'  247הערה  ,48האדמו"ר ממ"ש] איתא בספר התניא (פי"ב) דכאשר "עולה לו מהלב
למוח איזה טינא ושנאה חס-ושלום או איזה קנאה או כעס או קפידא ודומיהן" על חבירו ,על האדם להסירן ממוחו ,ועליו "לעשות
ההפך ממש ,להתנהג עם חבירו במדת חסד" ו"לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לכעוס חס-ושלום ,וגם שלא לשלם לו כפעלו חס-
ושלום ,אלא אדרבה לגמול לחיבים טובות ,כמו שכתוב בזהר ללמוד מיוסף ואחיו".
ְוא ַ֕ ֶתּם – זקף -גדול בתפקיד שלוש שהם אחד באופן אחד ושניים באופן אחר .ע"פ ספר התניא האחד הוא טינא על חבירו וגו' השניים
הם (א) מידת חסד ,לסבול ולא לכעוס על חבירו ו(-ב) לגמול טובה עם חבירו

המזיק נקרא חיב מצד רוע בחירתו (תניא ,אגרת הקודש סימן יא) .על הניזק נגזר מן השמים והרבה שלוחים למקום (תניא ,איגרת
הקודש סימן כה) .ומעתה ,כיוון ש"כל דעביד רחמנא לטב עביד" (ברכות ס,ב) ואין דבר רע יורד מלמעלה (בראשית רבה פנ"א ,תניא,
אגרת הקודש סימן יא) אם כן ,אף אם נראהשחבירו הזיק לו ,מכל מקום כיוון ש"מאת ה' היתה זאת לו" ,ברור שבמעשיו אלו גרם לו
חבירו דבר טוב ומועיל ,ועל הטובה הזאת שגרם לו חבירו במעשיו בשליחותו של מקום ,יש לגמול ב"טובות".
ְוא ַ֕ ֶתּם – זקף -גדול בתפקיד שלוש ,ע"פ ספר התניא (א) המזיק (ב) הניזק( ,ג) הכרת הניזק בטובה שעלתה לו מפעולת המזיק.

 1.1.21.2.2שמות
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הַ֙לוֹ׃ ַ֙
קַ֙לד ַ֕עהַ֙מה-יּע ֶשׂ ֹֽ
חתוַֹ֙מר ִֹ֑ח ְ
א ַֹ֙
שמות ב,ד :ותּתצָּ֥בַ֙ ֲ

אוצר החכמה ,מקדש מלך ,קהלת יעקב - ,ג' ויקרא :זוהר ,תא"מ ,אמור דף קג ע"א  ...בפרטות שהוא דור דעה שעיקרו היה מאור
יסוד אבא בסוד יעקב ונוקביה הנקרא דור דעה .והנה בחינת באר זה היא מאור אבא שהוא דעת הפנימי של זעיר שבתוך יסוד אבא
שהוא בחינת משה והוא הנקרא דעת עליון כמ"ש באוצ"ח  ....ר"ל מרים ומשה שניהם מקשר אחד דהיינו יסוד אבא שסודו קשר
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כנודע .ועוד לאלוה מלין בסוד באר זה שאמרנו שהי' מאורות שפע דאבא שממנו נהנו דור דעה.
קַ֙לד ַ֕עה – זקף-גדו ל ללמד על אור משפיע מדעת הפנימי של זעיר והעובר ומשפיע דרך שניים משה
אחֹתוַֹ֙מר ִֹ֑ח ְ
(שמ' ב,ד) ותּתצָּ֥בַ֙ ֲ
ומרים.
ְלד ַ֕עה – זקף-גדול ,ללמד שהבורא הוא הדעת והיודע והידוע (אוצר החכמה ,מעין החכמה ,חכם קדמון מתקופת גירוש ספרד)
ְלד ַ֕עה – זקף-גדול ללמד שמרים רצתה לדעת מה יעלה על שלושה דברים שעשתה בקשר למשה (א) ע"פ שמו"ר ,בבלי סוטה יג,א
ועוד מרים התנבאה שאמה יולדת בן שיושיע את ישראל( ,ב) (ג) ע"פ תורה שלמה שמות ע"פ ספרי בהעלתך [קנח] [קנט] מרים היתה
פועה  -משעשעת לולד ובתוך זה למשה ,מרים הייתה בוכה על אחיה.
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יַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ ַ֙
רץַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ויּ ַֻ֕קצוַּ֙מ ְפּנ ְ
הַ֙וכ ָ֣ןַ֙י ְפ ִ֑ ֹ
ֹתוַֹ֙כָּ֥ןַ֙י ְר ֶבּ ְ
שמות א,יבְ :ו ֹֽכאֲשֶׁ ר ַ֙֙יְ ענָּ֣וַּ֙א ַ֔֙
ויּ ַֻ֕קצוַּ֙ -זקף -גדול ,ענין בעל שלוש נקודות כאשר אפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.

רש"י (טט  -המצרים) קצו בחייהם כלומר המצרים מאסו בחיי עצמם ,והסיבות לכך:
רש"י (א) ורבותינו דרשו כקוצים היו בעיניהם .תורה שלמה (קלא) (קלב) ובמדרש הגדול אמר ר' יוחנן שהיו (בני ישראל) דומין
ביניהם כקוצים.
(ב) יוסף דעת על רש "י (שמצרים) היו בעיני עצמם כקוצין המושלכים בין הנטיעות.
(ג) זהר ח"ב י"ח דהוו מתעקצי ממלאכי השרת כהני קוצי דמעקצי בהו אינשי.
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זקף-גדול

יתהוּ׃ ַ֙
םַ֙משׁ ֹֽ
רַ֙כּיַ֙מן-המּי ְ
אמ ָ֥
ֹשׁהַ֙ו ַ֕תּ ֹ ֶ
ֵ֤אַ֙שׁמוֹ ַ֙֙מ ֔ ֶ
הַּ֙לבִ֑ןַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ותּ ְקר ְ
הַ֙וָֽיְ הי-ל ְ
ֹֽ
ַ֙לבת-פּ ְרעֹ֔
שמות ב,י :ויּגְ דָּ֣לַ֙ה ָ֗ ֶיּלֶ דַ֙ו ְתּבא ֙הוּ ֙ ְ
אמר – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,הצעה (א) שלושה אמרו שמו (א) ע"פ [אברבנאל שמות ב] אמו של משה קראה שמו בלשון עברית
ו ַ֕תּ ֹ ֶ

והסברו :שאם היה לשון למדבר בעדו היה לו לומר משיתיהו עם יו"ד בין התי"ו והה"א כי הוא סימן למדבר בעדו וענינו משיתי אותו
יתהוּ שפירושו (את בת פרעה) משית אותו ;
אבל הוא חסר יו"ד בין התי"ו והה"א ְמשׁ ֹֽ

יתהוּ שמשה יוציאה מן אפילת הגיהנם של עבודה זרה
(ב) הפשט שבת פרעה קראה שמו משה וע"פ [חומת אנך] ו[-פני דוד] מלת ְמשׁ ֹֽ
במצרים; (ג) הקב"ה קרא שמו משה ושם שם זה בפי אם משה ובפי בת פרעה.
אור החיים  ...כי לא השיגה לידע בחינת השם כי שמו נפלאות יגיד וצא ולמד מה שכת' בספר הזוהר מה ירמוז שם זה וה' השם שמות

ֹשׁהַ֙וגו'
בארץ שם בפיה שם מ ֔ ֶ
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ֱֹלהים׃ ַ֙
יַ֙ה'ַ֙א ֹֽ
יר ֔אוּןַ֙מ ְפּנ ָ֥
םַ֙תּ ְ
ַ֚יַ֙ט ֶָ֣ר ֹֽ
שמות וארא ט,לְ :ואתּהַ֙ועֲב ֶדִ֑יָךַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙י ַ֕ד ְעתּיַ֙כּ ֶ
אחרי מכת הברד משה רבנו אומר לפרעה ְואתּהַ֙ועֲב ֶדִ֑יָך  -טפחא אתנח



מפרש [ראב"ע]  ... -ולפי דברי כי תחסר מלה אחת "טרם אפרוש כפי" אתם יראים את השם אתּהַ֙ועֲב ֶדִ֑יָך וזה דרך מוסר והטעם
ֹוַ֙הוּאַ֙ועֲב ֹֽדיו ולא תמצא כן במקום אחר
שבסור המכה תמרדו על כן כתיב אחריו (ט,לד) ויּ ְכבָּ֥דַ֙לבּ ָ֥

 טט  -טפחא אתנח בראש פסוק להקיש ממנו על לפניו ועל לפני לפניו כאן הכנעה בעת המכה.
יַ֙ ַ֕ד ְעתּיַ֙ -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש,
 טט שתי ידיעות כראב"ע
( א) הכנעות בעת המכה ,כעין יראת העונש
( ב) שיבה למרי אחרי חדול המכה
 ידיעה שלישית :עצת עבדי פרעה הייתה לחדול להתנגד לשילוח בני ישראל ,אבל פרעה דווקא מצד התנשאותו על עבדיו המרומז ב-
(כּ ַ֚יַ֙– יתיב ,במשמע דווקא כך) ממשיך במריו בה',
ראה ז"ג  ...ז"ק
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יכם׃ ַ֙
ֶדַ֙פּנ ֶ ֹֽ
וַּ֙כּיַ֙רעהַ֙נֶ ָָֽ֥ג ְ
םַ֙ו ֶ ֹֽאת-ט ְפּ ֶכ ִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְר ַ֕א ָ֥
ה ֙'ַ֙עמּ ֔ ֶכםַ֙כּא ֲֶשֶׁ֛רַ֙אֲשׁלָּ֥חַ֙אֶ ְת ֶכ ְ
ָ֣אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶהםַ֙יְ ֨היַ֙כֵ֤ןַ֙ ַ֙
שמות בא י,י :ויּ ֹ ֶ
ְראַ֕ וּ  -זקף-גדול ,פי' רש"י הוליך אל רמב"ם הלכות עבודה זרה פ"א,ה"א שלושה עצמים של חומר או מופשטים שהיוו תחילת עבודה

זרה שהשכיחה את הבורא ושמו .ונביאי שקר כיזבו לומר שהצורות האלו כוכב גלגל מלאך דברו עמהם וציוו לעובדם בכך וכך ,וגם ניבאו
עתידות שכביכול הצורות האלו גילו להם..
 66זקף-גדול
 67זקף-גדול
ביאַ֙על-פּ ְרעֹ ה ְַ֙֙ועל-מ ְצ ֔ריםַ֙ ַ֙
ֹשׁהַ֙עָ֣ וֹדַ֙נֶ ֵֶ֤֣געַ֙אֶ חדַ֙֙א ֵ֤
הו ִ֝הַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמרַ֙יְ ַ֙
שמות בא יא,א :ו ֨יּ ֹ ֶ
ַ֙אחֲריַ֕ -כןַ֙יְ שׁלָּ֥חַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מזֶּ ִ֑הַ֙ ַ֙
רשַׁ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מזֶּ ֹֽה׃ ַ֙
ַ֙ ְכּ ֨שׁ ְלּ ֔חוַֹ֙כּ ַ֕להַ֙גּרֶ֛שַׁ֙יְ ג ָ֥
אחֲריַ֕ -כןַ֙ -זקף-גדול

ישלח אתכם מזה  -מרכא טפחא אתנח
כשלחו  -קדמא זקף-קטן בתיבה אחת ,מידת מוקדם שהוא מאוחר בענין ,שהיא אופן של מידת ענין הלמד מסופו .בסופו של ענין יתברר
שהשילוח יהיה פתאומי ומוחלט.
כלה  -זקף-גדול
גרש יגרש אתכם מזה  -תביר מרכא טפחא סלוק
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

טט ע"פ המפרש העיזת פרעה לאמור להמית שליח ה'
ַ֙אחֲריַ֕ -כןַ֙ -זקף-גדול ,הענין זמן יציאת מצרים
באופן א' עתה איני רוצה לצאת כי לא הגיע השעה
באופן אחר א' נצא בזמן המתאים; ב' אתה פרעה ,תשחרר בעצמך בעל כרחך
טט ע"פ רש"י ושפת"ח
ַ֙כּ ַ֕לה – זקף-גדול ,כלה באופן אחד משמעו כליה למצרים ,באופן אחר משמעו הכל ,כולכם ישלח .ותוך גירוש ישראל גם ערב רב עלו
עמם.
ראה זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים
 68זקף-גדול
שמות בא יב,יט:

יכ ִ֑םַ֙
אַ֙בּבתּ ֶ
רַ֙ל ֹאַ֙ימּצ ְ
ָ֥
יםַ֙שׂ ַֹ֕א
ְ
[יט]ַ֙שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ֔מ
רח ה ֹֽא ֶרץ׃ַַ֙֙
רַ֙וּבאֶ זְ ָ֥
ְ
תַ֙ונ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ֵ֤פֶ שַׁ֙ההוא ַ֙֙מעֲדָ֣תַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙בּגּ
כָּ֣י׀ַ֙כּל -אֹכ ָ֣לַ֙מ ְח ָ֗ ֶמצֶ ְ

בבלי פסחים מח,ב משנה .שיאור ישרף ,והאוכלו פטור .סידוק  -ישרף ,והאוכלו חייב כרת .איזהו שיאור  -כקרני חגבים ,סידוק -
שנתערבו סדקין זה בזה ,דברי רבי יהודה .וחכמים אומרים :זה וזה האוכלו חייב כרת .ואיזהו שיאור  -כל שהכסיפו פניו ,כאדם
שעמדו שערותיו.
רש"י משנה.שיאור  -שלא החמיץ כל צרכו .סידוק  -כשהוא מחמיץ נעשין בו סדקין .קרני חגבים  -סדק לכאן וסדק לכאן.
זה וזה האוכלו בכרת  -דקרני חגבים נמי סידוק הוי.
ואיזהו שיאור  -שפטור  -זה שאין בו סדק ,אבל הכסיפו פניו ,כאדם שעמדו שערותיו ומתוך פחד ורתת פניו מכסיפין.
((שמות בא יב,טו) ְשׂ ַֹ֕אר – זקף-גדול ,שלושה שלבים בהחמצת שיאור ,לר' יהודה שיאור  -שלא החמיץ כל צרכו פטור ,סידוק  -כרת,
חכמים שיאור וסידוק – כרת ,לחכמים זקף -גדול מרמז על שלושה שלבים( ,א) כל שהכסיפו פניו פטור( ,ב) קרני חגבים (ג) סידוק -
כרת
שמות בא יב,יט) כּל-אֹכ ָ֣לַ֙מ ְח ָ֗ ֶמצֶ ת  -מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,כאן אכילת ְשׂ ַֹ֕אר מחמישה מיני דגן
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שמות בשלח יד,כד:

שַׁ֙וענ ִֶ֑֣ןַ֙ו ַ֕יּהםַ֙אתַ֙מחֲנ ָ֥הַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
םַ֙בּע ָ֥מּוּדַ֙א ְ
ה ֙'ַ֙אֶ ל -מחֲנ ָ֣הַ֙מ ְצ ֔רי ְ
ַ֙֙בּא ְשׁ ָֹ֣מ ֶרתַ֙ה ֹ֔בּ ֶקרַ֙ויּ ְשׁ ֵ֤קףַ֙ ַ֙
ֹֽוָֽיְ הי ְ
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ה  ...וַַ֕֙יּהםַ֙אתַ֙מחֲנ ָ֥הַ֙מ ְצ ֹֽרים ,הממן ערבבן נטל סגניות (מכילתא דרבי שמעון:
סגנין ,ריב"א :נטל אצטגנינות ,ובספר הערוך נטל סגנינות היינו חכמה ודעת; פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י סגנון וראשין היינו מפקדים) שלהם
תַ֙מחֲנ ָ֥הַ֙מ ְצ ֹֽרים אין הממה אלא מגפה כענין שנ' והמם מהומה גדולה עד השמדם
ולא היו יודעים מה הם עושין .ד"א ו ַ֕יּהםַ֙א ַ֙

(דברים ז כג).
ו ַ֕יּהם – זקף -גדול ,מלת ויהם מלמדת שלושה דברים( ,א) לשון מהומה ,מלבי"ם שמות :מבוכה ,מלבי"ם תה' פג,י הרגו זה את זה (ב)
עירבוב (ג) נטילת סגנינות היינו ולא היו יודעים מה הם עושין.
או (א) הרעמת קול (ב) לשון מהומה עירבוב נטילת סגנינות (ג) מגפה – ספורנו :במיני חלאים ו-כתר יונתן (תרגום יונתן ללשון הקדש)
וישגעם

ו ַ֕יּהם – זקף-גדול ,מלמד על שלש מלחמות של מהומה מדרש שמואל (בובר) פרשה יג [ג] ויהי שמואל מעלה העולה וגו' וירעם ה'
וגו' ויהמם (שמואל א' ז' י') ,אמר רבי אבא בר כהנא שלש מלחמות של מהומה הבטיח הקדוש ברוך הוא שהוא עושה לישראל,
מדרש תהלים (בובר) מזמור יח [יח] (ירעם מן שמים ה') [ויערם בשמים ה'] .אמר ר' אבא שלש מלחמות של מהומה הבטיח הקדוש
ברוך הוא לישראל בכניסתן לארץ ישראל ,שנאמר את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם (שמות כג כז) ,ונתנם ה' אלהיך לפניך
והמם מהומה גדולה (דברים ז כג) ,תרי משמע,
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שמות בשלח טו,טו:

ָ֥יַ֙כנֹֽען׃ ַ֙
ֹשׁב ְ
כּלַ֙י ְ
ָ֣יַ֙מוֹאבַ֙י ֹאחֲזמוַֹ֙רִ֑עדַ֙נ ַֹ֕מגוַּ֙ ֹ
֔
ֱדוֹםַ֙איל
אֵ֤זַ֙נ ְבהֲלוּ ַ֙֙אלּוּפָ֣יַ֙א ֔

ָ֣יַ֙מוֹאבַ֙י ֹאחֲזמוַֹ֙רִ֑עד פעמיים זקף-קטן בין שנ קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה.
֔
ֱדוֹםַ֙איל
אֵ֤זַ֙נ ְבהֲלוּ ַ֙֙אלּוּפָ֣יַ֙א ֔
שׁים י ָדַ֕ עְּתִּ י כִ ָֽי־נ ַ ֵָּ֧תן הֶ֛ ' ל ֶ ַָ֖כם ֶאת־ה ָ ָָ֑א ֶרץ וְּכִ ָֽי־נָפ ְָּלַ֤ה ֵאָֽי ַמתְּ כֶם ָע ֵ֔לינוּ ו ְִּכ֥י נ ֶָ֛מ ֹגוּ כָל־יֹשׁ ְֵּב֥י ה ָ ַָ֖א ֶרץ ִמ ְּפנֵיכֶ ָֽם:
ֶל־ה ֲאנָ ֔ ִ
מלת נמגו יהושע ב(,ט) וַתּ ֹאמֶ ר א ָ ֹ֣
ְּהֹושׁ ַע כִ ָֽי־נ ַ ֵָּ֧תן הֶ֛ ' ְּבי ֵ ַָ֖דנוּ ֶאת־כָל־ה ָ ָָ֑א ֶרץ ְּוגַם־נ ֶָ֛מ ֹגוּ כָל־יֹשׁ ְֵּב֥י ה ָ ַָ֖א ֶרץ ִמפָנֵ ָֽינוּ :ס
יהושע ב(,כד) וַי ֹאמְּרוּ אֶל־י ֔
שׁ ְּמ ַ֖עוּ נ ָָ֑מ ֹגוּ ַב ָיֹ֣ם דְּּ ָא ָ֔גה ַהשׁ ֵ ְַּ֖קט ֹל֥ א יוּכָ ָֽל:
ְַּאר ָ֔פד כִי־שְּׁמ ָע֥ה ָר ָ ֶ֛עה ָ
ֹושָֽׁה ֲח ָמת ו ְּ
ירמיהו מט(,כג) לְּדַ ִֶ֗משֶק בַ֤ ָ
נ ָ֕מ ֹגוּ  -זקף -גדול כרמז לשם הוי"ה (נקודה נקודה קו הם כעין אותיות יו"ד יו"ד ו"ו שהגי' שלהן כ"ו רמז לגי' שם הוי"ה ,ובתפקיד של
שלוש( .ע"פ מקורות אחדים) (א) שהעמים ידעו כי ה' הבטיח את ארץ ישראל לאבות( ,ב) מיציאת מצרים ואפשר כי ממלחמת אברהם
בארבעה המלכים ומלחמת יעקב ובניו בשכם ואחריה ,העמים ידעו כע ה' לוחם לישראל ומוריש הארץ לישראל ואין לעמים יכולת לעמוד
מפני רצונו( ,ג) הארץ מקיאה את עמי כנען מפני חטאיהם הכבדים שהם כנגד מצוות ה' לבני נח.
ראה פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
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ַ֙ה'
וֹןַ֙לשׁ ְב ְתָּךֶ֛ ַ֙פּע ְלתּ ִ֑
ְ
ֲל ְת ָ֔ךַ֙מכָ֧
ַ֙֙בּהָ֣רַ֙נח ֹֽ
מוַֹ֙ותטּע ֙מוֹ ְ
שמות בשלח טו,יזְ :תּב ָ֗א ְ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙מ ְקּ ַ֕דשַׁ֙אֲדניַ֙כּוֹנֲנָ֥וַּ֙י ֶ ֹֽדיָך׃ַ֙ ַ֙

רש"י

 ....מכון לשבתך  -מקדש של מטה מכוון כנגד כסא של מעלה אשר פעלת .מקדש  -הטעם עליו 'זקף גדול' ,להפרידו מתיבת השם
שלאחריו :המקדש ,אשר כוננו ידיך ,יי' .חביב בית המקדש ,שהעולם נברא ביד אחת ,שנאמר" :אף ידי יסדה ארץ" (יש' מח,יג),
ומקדש  -בשתי ידים; ואימתי יבנה בשתי ידים? בזמן שיי' ימלך לעלם ועד  -הוא לעתיד לבא ,כשכל המלוכה שלו (ראה מכיל' שם);

טט  -מ ְקּ ַ֕דשַׁ֙  -זקף -גדול ,עניין בעל שלוש נקודות ,שתים מהן באופן אחד ,כאן בנין בית המקדש לעתיד לבוא כביכול בשתי ידי ה' לעומת
בריאת העולם ביד אחת.
טט – מ ְקּ ַ֕דשַׁ֙ – זקף-גדול – בית ראשון ,בית שני ,ועפ"י רש"י בית שלישי
שני בתי מקדש  -יש להבין מטעם זקף-גדול רמז לחורבנן ורמז לבית שלישי שיעמד לעד
ראב"ע

א' דומה לרש"י
"מ ְק ָדש" (שמ' כה,ח); וכמוהו "השבת ִמ ְטהָ רוֹ" (תה' פט,מה) ,כי הדגש בטי"ת נוסף כדגשות קו"ף מקדש.
ב'  .מלת מּקדש  -כמן ִ
'שתַ יִם'
ובעבור שהיה בקו"ף שוא נע ,נרפה הדל"ת ,כמנהג ,כי אין בכל המקרא 'דגש אחר שוא נע' ,חוץ מגזרת ְ
טט – מקדש – זקף-גדול – עפ"י ראב"ע כי המקום הנזכר הוא כנגד מקום הנכבד מהעליון
אפשר שלשיטת ראב"ע הזקף-גדול כאן גם מסייע מצד הניקוד
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ל ַ֙
ַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ַ֙
שמות בשלח טז,יב :שׁ ָ֗מ ְעתּיַ֙אֶ תְ -תּלוּנֹּת֘ ְ
בּ ֶקרַ֙תּ ְשׂ ְבּעוּ-ל ִֶ֑חם ַ֙
ֹאכלָ֣ וַּ֙ב ֔שׂרַ֙וּב ֹ
ַ֙דּ ֨בּרַ֙אֲל ִ֝ ֶהםַ֙לא ָֹ֗מרַ֙בֵּ֤יןַ֙הע ְרבַּ֙֙ים ַ֙֙תּ ְ
יכם׃ ַ֙
םַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ֶ֛
ַ֙ויד ְע ַ֕ ֶתּ

תורה שלמה (פ) בזהר ח"ג רעד :רמז לברכת המזון במן עצמו ,שנא' ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' אלהיכם( .וראה מ"ש
במילואים ובהשמטות) .וכן הוא ברבינו בחיי כאן :ובבקר וגו'
שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן כט ודבר זה שמשה תיקן להם ברכת הזן בשעה שירד המן לישראל מסמיך ליה הרבינו בחיי עה"ת
יכם שתברכו את שמי על המזון כענין
םַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ֶ֛
בּ ֶקרַ֙תּ ְשׂ ְבּעוּ-ל ִֶ֑חםַ֙ויד ְע ַ֕ ֶתּ
בפ' בשלח (טז,יב) עה"פ :שׁ ָ֗מ ְעתּי וגו' וז"ל :וּב ֹ
שכתוב (דברים ח') ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך .ומכאן אמרו רז"ל (ברכות פ"ז ד' מ"ח ב)משה תיקן להם לישראל ברכת הזן
בשעה שירד להם המן ,ומזה אמרו ברכת המזון דאורייתא,
ונסיים בלשונו של הרמב"ם בסיכום סדר ברכת המזון וז"ל :סדר ברכת המזון כך היא .ראשונה ברכת הזן ,שנייה ברכת הארץ.
שלישית בונה ירושלם ,רביעית הטוב והמטיב .ברכה ראשונה משה רבינו תקנה ,שנייה תקנה יהושע ,שלישית תיקן דוד ושלמה בנו,
רביעית חכמי משנה תקנוה (רמב"ם פרק ב' מה' ברכות הלכה א').

ל – זרקא מונח סגול – הקב"ה בחסדו מנתב את – התלונות לכתוב בלשון
ַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ַ֙
שׁ ָ֗מ ְעתּיַ֙– רביע ,בתפקיד של ארבע ,אֶ תְ -תּלוּנֹּת֘ ְ
יחיד תלונת להיות ברכה – היא ברכת המזון בת ארבע ברכות ,אשר ע"י טעם ויד ְע ַ֕ ֶתּם – זקף-גדול ,נלמד כי שלוש מהן נקראות
מדאורייתא ובתוכן החלוקה ברכת הזן תקנה משה והיא מהתורה ,ושתי ברכות ברכת הארץ תקנה יהושע וברכת בונה ירושלים שתקנו דוד
ושלמה הן דברי נביאים .הברכה הרביעית – הטוב והמיטיב חכמי המשנה תקנוה אפשר על בסיס רמז זה של שׁ ָ֗מ ְעתּיַ֙– רביע ,בתפקיד של
ארבע.
תורה שלמה (סוף פ) בכת"י מדרש החפץ :בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' הממציא יש מאין ,כך

המצאתי לכם לחם ובשר חוץ ממה שבטבע.

ויד ְע ַ֕ ֶתּםַ֙ -זקף-גדול  ,שתיים יש מאין ,אחד מהטבע (שגם הוא יש מאין אבל מההרגל נראה כטבע) ,דומה למאמר האדמו"ר הזקן על ואני
וֹןַ֙גּוֹים׃
ֹֽ
ֲמ
ַ֙לאבַ֙ה ָ֥
ָ֥הַ֙בריתיַ֙אתְִּ֑ךַ֙וְ היַ֕ית ְ
– זקף-גדול ,בראשית לך-לך יז,ד׃ַ֙ אֲנַ֕יַ֙הנּ ְ

סוף מכלתא פר' בשלח פס' יב שאלת לחם לפי שאי אפשר לבשר ודם בלא לחם ונתתיו לכם חזרתם שאלתם בשר ממלא מעים הרי
אני נותנו לכם מפני מה אני נותנו לכם שלא תאמרו אין ספוק בידו לתנו לנו אלא הריני נותנה לכם ולבסוף אפרע מכם  ,וידעתם -כי
אני ה' אלקיכם דיין אני להפרע מכם.
ויד ְע ַ֕ ֶתּםַ֙ -זקף-גדול ,שלוש ידיעות  -חסד להחיות ,רחמים על ישראל ,גבורה-דין להפרע
ראה ראה רביע ,תביר ,זרקא סגול
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יוֹתרַ֙מ ֶמּנּוַּ֙עדֹֹֽ -בּ ֶקר׃ ַ֙
ָ֥אמרַ֙מ ֶֹשׁהַ֙אֲל ֶהִ֑םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ַ֕אישַׁ֙אלָ֥ -
שמות בשלח טז,יט :ויּ ֹ ֶ
[הערות הגרי"ש אלישיב מסכת בבא מציעא דף קי עמוד ב]

מלמד שאינו עובר אלא עד בוקר ראשון בלבד .ראיתי בספר אחד שמקשה על הא דאיתא קידושין ל"ח .שנסתפקו ממן שבכליהם עד
יוֹתרַ֙מ ֶמּנּוַּ֙עדֹֹֽ -בּ ֶקר ,ותירץ לפי"מ דאמרינן הכא דמש"נ עדֹֹֽ -בּקֶ ר לא אסרה
ט"ז בניסן .והרי הזהירה תורה (שמ' בש' טז,יט) ַ֕אישַׁ֙אלָ֥ -
תורה אלא בוקר ראשון א"כ י"ל דה"ה גבי מן .ולפי"ז נמצא דהמן שירד בע"ש אין שייך בו האיסור כלל ,שהרי לשבת בפירוש אמרה
תורה להניחו לשבת ,ועל אחד בשבת הרי כבר אינו בוקר ראשון ,והנה המן פסק לירד מיום שמת משה ,ואיתא דמשה רבינו ע"ה מת
בשבת ומיושב קושיא הנ"ל.
(שמ' בש' טז,יט) ַַ֕֙אישׁ  -זקף-גדול ,באופן אחד לימים א – ה ,אל יותיר ,באופן אחר לשני ימים הנלקט ביום ו' דהמן שירד בע"ש אין שייך בו
האיסור כלל ,שהרי לשבת בפירוש אמרה תורה להניחו לשבת ,ועל אחד בשבת הרי כבר אינו בוקר ראשון,
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וֹםַ֙כּי-שׁבָּ֥תַ֙היּוֹםַ֙ל ִ֑ה' ַ֙
ֹֽ
ָ֣הוַּ֙היּ֔
ַ֙
ֵ֤אמרַ֙מֹשֶׁ הַ֙֙א ְכ ֻל
שמות בשלח טז,כה :ויּ ֹ ֶ
וֹםַ֙ל ֹאַ֙ת ְמצ ֻאהוַּ֙בּשּׂ ֶ ֹֽדה׃ ַ֙
ָ֥
ַ֙היַּ֕

[ירושלמי תענית פ"א ה"א (וילנה ג,ב)]
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ר' אחא בשם ר' תנחום בי ר' חייה אילו ישראל משמרין שבת אחת כתיקנה מיד היה בן דוד בא מ"ט (תה' צה,ז) ְ֝ ַהיִ֗ ֹום אִ ָֽם־בְּק ֹל֥ ֹו תִ שׁ ְָּמָֽעוּ:

ֵ֤אמרַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙א ְכ ֻל ָ֣הוַּ֙היּ֔ וֹםַ֙ ֹֽכּי-
א"ר לוי אילו ישראל משמרין שבת אחת כתיקנה מיד היה בן דוד בא מאי טעמא (שמ' בשלח טז,כה) ויּ ֹ ֶ
ְּשׁוּבה ָונַחַת תִּ ָ ֹ֣וּ ֵשׁ ֔עוּן ,בשובה ונייח תתפרקון.
שׁבָּ֥תַ֙היּוֹםַ֙ל ִ֑ה'ַ֙וגומר חד יום .ואומר (ישעיה ל,טו) ב ָ ַ֤
קרבן העדה .א ְכ ֻל ָ֣הוַּ֙היּ֔ וֹם .גזרה שוה יליף מהכא ד( -תה' צה,ז) ְ֝ ַהיִ֗ ֹום אִ ָֽם־בְּק ֹל֥ ֹו תִ שׁ ְָּמָֽעוּ היינו יום השבת( .טט א'  -כעין גזרה שוה כי
כתוב אחד מהתורה וכתוב אחד מכתובים .ב' האם "היום" שלַ֙א ְכ ֻל ָ֣הוַּ֙היּ֔ וֹם בתורה מופנה לדרשה)
פני משהֹֽ .כּי-שׁבָּ֥תַ֙היּוֹםַ֙ל ִ֑ה' .וגו' חד יום ויתורא דַ֙-היּוֹםַ֙קא דריש דלא היה לו למימר אלא כי-שבת הוא אלא ללמד דבחד יומא

דשבת תהיה לה' ואם היו משמרין כתקנה מיד היה בן דוד בא.בשובה ונייח תתפרקון.

טט  -משולב קה"ע ופנ"מ בזכות מנוחה של שבת תושעון .אפשר כי לענין מדרש אין בעיה בשימוש במקראות המשמשים לעניני הלכה כי
תבת "היום" בפסוק זה בתורה לומדים מצוות שלוש סעודות בשבת .לכן צריך יתור באחת מתבות "היום" שהתבה תהיה מופנה לכעין ג"ש
בין התורה ובין הכתובים.
פנ"מ דרש יתורא של ֹֽכּי-שׁבָּ֥תַ֙היּוֹםַ֙ל ִ֑ה'  -מרכא טפחא אתנח .לפי תבנית הטעמים אכן יתור לרבות.
קה"ע דרש א ְכ ֻל ָ֣הוַּ֙היּ֔ וֹם  -מונח זקף-קטן ,זקף-קטן משמע שני לימודים  .או אולי רק כתב זאת כתחילת הקרא והתכוין לֹֽ -כּי-שׁבָּ֥תַ֙היּוֹםַ֙
להִ֑ '  -מרכא טפחא אתנח ,כמו פי' פני משה.
[בבלי שבת קיז,ב] תנו רבנן :כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלש ,רבי חידקא ,אומר :ארבע .אמר רבי יוחנן :ושניהם מקרא

וֹםַ֙ל ֹאַ֙ת ְמצ ֻאהוַּ֙בּשּׂ ֶ ֹֽדה׃ רבי חידקא סבר :הני
ָ֥
ֵ֤אמרַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙א ְכ ֻל ָ֣הוַּ֙היּ֔ וֹםַ֙ ֹֽכּי-שׁבָּ֥תַ֙היּוֹםַ֙ל ִ֑ה'ַ֙היַּ֕
אחד דרשו( ,שמ' בשלח טז,כה) ויּ ֹ ֶ
תלתא היום  -לבר מאורתא (ללא סעודת הלילה)  ,ורבנן סברי :בהדי דאורתא (ביחד עם סעודת הלילה).

היַּ֕ וֹם – זקף-גדול ,שלוש נקודות ,ש תיים באופן אחד כאן שתי סעודות ביום השבת ונקודה אחת באופן אחר ,סעודת ליל שבת .באופן זה
שתי הפעמים הנוספות שהמלה היום עשויה להיות פנויה לדרשות אחרות כפי שהוצגו כאן.
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הַ֙הוּא׃ַ֙פ ַ֙
שמות בשלח טז,לוְ :והעַֹ֕ ֶמרַ֙עֲשׂ ָ֥ריתַ֙האיפ ֹֽ

[אנציקלופדיה תלמודית כרך טו[ ,חלה] טור רסו]

יב .שיעורה .עיסה קטנה פטורה מן החלה ,שנאמר :מלחם הארץ ,811ולא כל לחם ,פרט לעיסה קטנה .812ואיזוהי עיסה החייבת בחלה,
כשיש בה כשיעור עיסת המדבר  -שהיו לשים במדבר ,עומר לגולגולת - 813שנאמר :ראשית ערסתכם ,814כדי עיסותיכם ,וכמה
הַ֙הוּא׃ַ֙ .815בשיעור חיוב חלה
עיסותיכם ,כדי עיסת המדבר והיא עשירית האיפה ,שנאמר( :שמ' בשלח טז,לו) ְוהעַֹ֕ ֶמרַ֙עֲשׂ ָ֥ריתַ֙האיפ ֹֽ
נחלקו תנאים :שמאי אומר קב והלל אומר קביים ,וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא קב ומחצה חייבים בחלה,
הערות  .815שמות טז לו .ברייתא שם .ועי' להלן בדעת בית שמאי ובית הלל.
וְ העַֹ֕ ֶמר – זקף-גדול ,שתי נקודות לעומת אחת ,אפשר כי את זה מביאה הברייתא בשיעור חיוב חלה נחלקו תנאים :שמאי אומר קב והלל
אומר קביים ,וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא קב ומחצה חייבים בחלה,
מחזור ויטרי הלכות פסח (עמ'  )310-254סימן נג

דין שלש מצות.
והשלש מצות שאמרנו רשאי אדם להתחיל המצוה ואיזה מהן שירצה .מפני ששלשתן חשובות כאחת ... .אבל אמרו חכמים הנזהר
בראשונה תבא עליו ברכה :והשלש מצות שאמרנו .ר' (טט :הכוונה לרש"י) אומר שמברך באחת המוציא .ובאחת על אכילת מצה.
ובציעה לאפיקומן .ואחת לכריכה כהילל .וכן א' לו רבו ר' יעקב בר' יקר הזקן משום אביו הואיל ושלשתן באו לשם מצוה תיעשה
מצוה בשלשתן ... .ומה שנהגו בלילי פסח הראשונים לעשות שלש מצות למצוה ממדה אחת .מפני ששלש מצות של תודה נעשות
ממדה ... .ונביא ג' מצות זכר לתרומת לחמי תודה שמביאין אותם הצריכין להודות
 ...ואמרי' בהרואה ארבעה צריכין להודות .יוצא מבית האיסורין כו' .וכבר יצאנו מבית האיסורין ממצרים.

טט  -שלוש המצות הן זכר לתרומת לחמי תודה לקב"ה מארבע הסיבות של מביאי קרבן תודה:
 היוצא מבית כלא ,על שהוציאנו ממצרים שהייתה כלא של עבדות
 וחולה שהבריא ,כי במצרים היינו חולים בגוף וברוח,
 והעובר בים ,כי קרע לנו את הים והעבירנו ביבשה בין גזרי ים שעמדו בחימה עלינו,
 והעובר במדבר ,כי הוליך אותנו במדבר ונתן לנו מי באר ,ומן ושלו.
[ספר בשבילי הפסח ,הרב שמחה בונים ליבערמאן הי"ו אדר התשס"ט] ,הקדמה ע' ט (טט :הראה לי המחבר) ...כי כל עצם קרבן פסח

הוא כעין קרבן תודה( ....וע"ע מזה ברא"ש פסחים פ"ז סי' ל' שהיוצא מבית האסורים מביא לחמי תודה,ובקיצור הרא"ש שם,
ובמרדכי שם ,ובאור זרוע הל' פסחים סי' רנ"ב ,ובשו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף ז בהגה יעו"ש)
[שו"ע או"ח סי' תע"ה ס"ז] * אין חיוב אכילת מצה (מד) אלא טז בלילה הראשון (מה) בלבד .הגה( :מו) ונהגו לעשות שלש מצות
של סדר יז מעשרון ,זכר ללחמי תודה ,ועושים בהם (מז) סימן לידע איזה ראשונה או שנייה או שלישית ,ומניחים הראשונה עליונה
והשניה באמצע והשלישית בתחתונה לכריכה ,ואם שינה לא עכב (טור בשם הרא"ש) .ואופין אותם ג"כ כסדר (כל בו ואבודרהם),
ואם <יב> נשברה (מח) אחת מהן לוקחין אותה לשניה ,דבלאו הכי פורסין אותה (אגור) .ואף בלילה הראשון (מט) יח יוצא בכזית.
(ושיעור כזית עיין לקמן סימן תפ"ו).
וְ העַֹ֕ ֶמר – זקף-גדול ,שלוש נקודות ,כאן רמז לשלוש מצות תרומה ממצות לחמי תודה וסך נפח הסולת הוא( :שמ' בשלח טז,לו) וְ העַֹ֕ מֶ רַ֙
הַ֙הוּא׃  ,אחת חלה ,אחת רבוכה ,אחת רקיק .שלוש הנקודות מתחלקות כך:
עֲשׂ ָ֥ריתַ֙האיפ ֹֽ
 שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר – שתי מצות עשויות עם שמן,מצה אחת חלה ללא שמן .וזה עשוי להיות מקור
למובא בבית יוסף תדע דאם אין לו לחם עוני כי אם כזית ויאכל אותו באחרונה ויברך המוציא על מצה עשירה פשיטא דתרתי





שלמות בעינן

ועוד חלוקה שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר – הנזהר במצה הראשונה תבוא עליו הברכה.
ועוד חלוקה הובא בבית יוסף אם יש רק שלוש מצות,ישתמש בשתיים ללילה הראשון ,ומהפרוסה בלבד יאכל וגם יכרוך
ועוד חלוקה הובא בבית יוסף שהמצה האמצעית אינה צריכה להיות שלימה כי בין כך בוצעים ממנה.
ועוד חלוקה ע"פ האלפ"ס הובא בטור ב' מצות אחת פורסה לשנים ומברך על חציה המוציא ועל אכילת מצה וחציה הב'

לאפיקומן והשלימה לכריכה
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.




ועוד חלוקה הובא בטור שמברך שתי ברכות על שלימה ופרוסה ,והשלישית לא משותפת בברכות.
ועוד חלוקה הובא בטור מברכין על הראשונה המוציא ועל השניה על אכילת מצה ומהשלישית כריכה (לא משותפת בברכות)
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בּוּרהַ֙:ס ַ֙
בּוּרהַ֙תּחתַ֙ח ֹֽ
הַ֙פּצעַ֙תָּ֣חתַ֙פִּ֑צעַ֙ח ַ֕
תַ֙כּו ֔יּ ֶ
כּ ויּה ַ֙֙תָּ֣ח ְ
שמות משפטים כא,כהְַ֙ :
[בבלי בבא קמא פד,ב] צער  -כוואו בשפוד או במסמר וכו' .צער שלא במקום נזק משתלם  -מאן תנא?  ...רבי אומר :כויה נאמרה

תחילה ,סבר :כויה  -דאית בה חבורה משמע ,כתב רחמנא חבורה ,לגלויי עלה דכויה  -דלית בה חבורה; בן עזאי אומר :חבורה
נאמרה תחילה ,סבר :כויה  -דלית בה חבורה משמע ,כתב רחמנא חבורה ,לגלויי עלה דכויה ,דאית בה חבורה  -אין ,אי לא  -לא,
ואמסקנא קיימי; אי נמי ,דכולי עלמא ,כויה  -בין דאית בה חבורה בין דלית בה חבורה משמע ,והכא [בבלי בבא קמא פה,א]  ...וכי
תימא חבורה לרבי למה לי? לדמים יתרים.
בּוּרה – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,מלמד על שני מצבי ניזק דכולי עלמא (ב)כויה:
ח ַ֕
(טט:א) כויה  -בין דאית בה חבורה (צער ונזק)
(טט :ב) בין דלית בה חבורה משמע( ,צער בלי נזק)
ולימוד שלישי (טט :ג) וכי תימא חבורה לרבי למה לי? לדמים יתרים.

[רש"י ב"ק פה,א] לדמים יתרים  -דאי לא כתיב אלא כויה תחת כויה הוה אמרינן בין אית ביה חבורה בין לית ביה חבורה דמי כויה
(=צער) משלם אבל תרתי (צער ונזק) לא משלם קמ"ל דמשלם תרוייהו( .משלם שני התשלומים הנ"ל חלים בין אם יש תשלום נזק ובין אם
אין תשלום נזק( .ראה בסוף עמוד גמרא זה) אמר רב זביד משמיה דרבא ,אמר קראֶ :פּצעַ֙תָּ֣חתַ֙פִּ֑צע ,ליתן צער במקום נזק .האי מבעי
ליה) :
[תוספות ב"ק פה,א] לדמים יתרים  -פי' בקונטרס דאי לא כתיב אלא כויה ה"א אפילו אית ליה חבורה דמי כויה הוא דמשלם אבל
תרתי לא משלם קמ"ל דמשלם תרוייהו צער במקום נזק ואין נראה לר"י דהא צער במקום נזק נפקא לן מֶ ַ֙-פּצעַ֙תָּ֣חתַ֙פִּ֑צע ועוד
דלמה היה לנו לומר שהצער יפטר את הנזק ואת הרפוי ונראה לר"י לדמים יתרים שמשלם בצער שיש בו רושם יותר מבצער שאין
בו רושם אף על פי שאין מצטער בזה יותר מבזה משלם יותר לפי שמתגנה מחמת הרושם.
בּוּרה – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,כויה בלי חבורה ,צער בלי נזק ,משלם שניהם,
שילוב רש"י ותוספות ילמד כי טעם מלת ח ַ֕
כויה עם חבורה ,צער ונזק ,משלם שניהם ,ובשני המצבים על צער עם רושם משלם יותר מבצער שאין בו רושם.
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יבֹוַ֙:ס
רַ֙בּר ֹֽ
אַ֙ת ְהדּ ְ
לַ֙ל ֹ ֶ
ָ֥
שמות משפטים כג,גְ :ו ַ֕ד

[מכילתא דרבי ישמעאל משפטים  -מסכתא דכספא פרשה כ]

יבֹו .למה נאמר ,לפי שהוא אומר (וי' קד' יט,טו) ֹלא־תִ ָ ֹ֣שא ְּפנֵי־דָ֔ ל וְֹּל֥ א תֶ ה ַ ְַּ֖דּר פ ְֵּנֹ֣י ג ָָ֑דֹול וגו' אין לי אלא אלו ,חלופיהן
רַ֙בּר ֹֽ
אַ֙ת ְהדּ ְ
לַ֙ל ֹ ֶ
ָ֥
וְ ַ֕ד
יבֹו - .אבא חנן אומר משום רבי אליעזר ,בלקט שכחה ופאה הכתוב מדבר.
רַ֙בּר ֹֽ
אַ֙ת ְהדּ ְ
לַ֙ל ֹ ֶ
ָ֥
מנין ,תלמוד לומר ְו ַ֕ד
וְ ַ֕דל – זקף-גדול בתפקיד שלושה דברים ,לפי אבא חנן אומר משום רבי אליעזר( ,טט :התורה זכתה לדל שלושה דברים והם) בלקט שכחה
ופאה הכתוב מדבר.
[בבלי חולין קלד ,א] ְו ַ֕דל – זקף-גדול בתפקיד שלושה דברים ,ר' יהודה בן אגרא אומר משום רבי מאיר ספק לקט  -לקט ,ספק שכחה
 שכחה ,ספק פאה  -פאה[ ,בית הבחירה (מאירי) מסכת חולין דף קלד עמוד א] זהו ביאור המשנה ודברים שנכנסו תחתיה בגמ' אלו הן :אף עלפי שלענין מתנות אמרו שהמוציא מחברו עליו הראיה לענין מתנות עניים אינו כן
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יעתַ֙תּ ְשׁ ְמ ֶט ָ֣נּהַ֙וּנְ ט ְשׁ ָ֗תּהַּ֙ ַ֙
שמות משפטים כג,יאְ ַ֙:וה ְשּׁב ָ֞
ָךַ֙וי ְת ַ֕רםַ֙תּ ֹאכלַ֙חיָּ֣תַ֙השּׂ ֶדִ֑הַ֙ ַ֙
ַ֙ וְ ֹֽא ְכלוּ ַ֙֙אֶ ְביֹנ ָ֣יַ֙ע ֔ ֶמּ ְ
יתָך׃ ַ֙
ַ֙לז ֶ ֹֽ
ָ֥הַ֙לכ ְר ְמָך ְ
כּן-תּע ֲֶשׂ ְ
ַ֙ ֹֽ

ירושלמי שביעית פ"ט ה"ח

מתניתין מי שהיו לו פירות שביעית והגיעה שעת הביעור מחלקן שלש סעודות לכל אחד ואחד.
והעניים אוכלים אחר הביעור אבל לא העשירים דברי רבי יהודה.
ורבי יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור.
ָךַ֙וי ְת ַ֕רםַ֙תּ ֹאכלַ֙חיָּ֣תַ֙השּׂ ֶדִ֑הַ֙ ַ֙
ביֹנ ָ֣יַ֙ע ֔ ֶמּ ְ
גמרא מאי טעמא דר' יהודה ,דכתיב ְו ֹֽא ְכלוּ ַ֙֙אֶ ְַ֙
ָךַ֙וי ְת ַ֕רם
מאי טעמא דר' יוסי ,דכתיב ְו ֹֽא ְכלוַּ֙֙אֶ ְביֹנ ָ֣יַ֙ע ֔ ֶמּ ְ
תניא ר' שמעון אומר עשירים אוכלין מן האוצר אחר הביעור .מאי טעמא דר' שמעוןְ ,ו ֹֽא ְכלוּ ַ֙֙אֶ ְביֹנ ָ֣יַ֙ע ֔ ֶמָּךַ֙עדַ֙ ְוי ְת ַ֕רם:
ר"ש סיריליאו גמ' ...ור' יוסי .סבר כולהו מצי אכלי .דרישא דקרא דכתיב ְוי ְת ַ֕רם קאי לעמך ,וה"ק ובעלי יתרה של עמך ,דהיינו בעלי
נכסים יאכלו ,ואפילו משדות שלהן .וזה כל זמן שתאכל חית השדה.
וזה כל זמן ש -תּ ֹאכלַ֙חיָּ֣תַ֙השּׂ ֶדִ֑ה א"נ ְוי ְת ַ֕רם עומד במקום
וטעם המקרא יוכיח שיש זקף-גדול בְ -וי ְת ַ֕רם ללמד שעומד לעצמו ולנתקו ממאכל חית השדה.
(ר' שמעון אומר עשירים) אוכלין מן האוצר ....ר"ש סבר דאין עשירים יכולים לחזור ולזכות במה שיפקירו ... ,אלא אפילו עשירים
צריכים לאכול מן האוצר שביעית שהוא ביד בית דין ,כדתניא לעיל כעניים ,דהא כשהפקירו לא חזרו וזכו בו ,עניים נינהו וכולן שוין.
 ...עד ְוי ְת ַ֕רם כלומר עד ועד בכלל קאמר ,עד ויתרם דאפילו עשירים בעלי היתרון הן עניים כאביונים ,וכולן יאכלו ממה שאינו שלהם
וגו'.
טט ְ -ו ֹֽא ְכלוּ ַ֙֙אֶ ְביֹנ ָ֣יַ֙ע ֔ ֶמָּך – פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות כפשוטן ,זקף-קטן מציין שתיים ,ע"פ רבי יוסף בכור שור א' אביוני עמך,
ב' גרים
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְ י ְת ַ֕רם – זקף -גדול,ענין בעל שלוש נקודות ,אפשר שאחת באופן אחד ושתיים באופן אחר .כאן באופן אחד אלו האביונים או אביונים
וגרים .שתי נקודות באופן אחר אלו בעלי הנכסים שיאכלו אפילו משדות שלהם (כל זמן) שתאכל חית השדה.
תּ ֹאכלַ֙חיָּ֣תַ֙השּׂ ֶדִ֑ה – טפחא מונח אתנח ,האכילה בטפחא פותחת טפח ומתאפיינת מחית השדה .הטפחא גם טופחת ע"מ להטפיח והיות
ואינה מוגבלת במרכא לפניה לכן האפיון של אכילת חית השדה מתפשט אל חלקי הקרא הקודמים לה ,בהם נמצא את ְוי ְת ַ֕רם על שלוש
נקודותיו
ע"פ רבי שמעון כולם משתוים באוצר בית-דין היינו אפשר ששלוש נקודות חלות ביחד ,אביונים ,גרים ,עשירים.
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שמות משפטים כג,יט:

ֱֹלהִ֑יָךַַ֙֙ל ֹאְ -תבשָּׁ֥לַ֙גְּ דיַ֙בּחֲלָ֥בַ֙א ֹֽמּוֹ׃ַ֙פ ַ֙
יתַ֙ה'ַ֙א ֶ
ָ֣
אשׁיתַ֙בּכּוּרי ַ֙֙א ְדמ ְָ֣ת ָ֔ךַ֙תּ ַ֕ביאַ֙בּ
ר ָ֗

ַשּׁל ג ִ ְַּ֖די ַבחֲלֵ ֥ב ִאמָֹֽו׃ פ
שׁית ב ֵ
ֵרא ִ֗ ִ
ֱֹלהיָך ֹלא-תְּ ב ֵ ֥
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא ֵ ַ֖בית הֹ֣ ' א ֶ ָ֑

שמות תשא לד,כו:
ירושלמי ביכורים פ"א ה"א
הלכה (א) פותחת בשלושה מצבים בנושא ביכורים המרומזים בטעם זקף-גדול של (שמ' מש' כג,יט) תָּ ִ֕ביא בתפקיד שלוש .כאן השלושה
מחולקים שניים באופן אחד (מביאין) ואחד באופן אחר (אינם מביאין).
הלכה (א) מתני' (טט  -א) [יש] מביאין בכורין וקורין( .טט  -ב) מביאין ולא קורין( .טט – ג) ויש שאינן מביאין.
דבר ראשון משנה (א) ואחריה משנה (ב) ממעטות מהמשך הלימוד את רוב המצבים שבהם אין הבאת ביכורים .דרך לימוד שמצינו
כמ ותה למשל בפרשת נגעים שתיכף בתחילתה מגבילה על מי חל הנושא .משנה (ב) מלמדת מי הם אלו שלא מביאים מסיבה שאין זאת
אדמתם בקנין תורני.
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שמות משפטים כד,י:

ויּ ְר ַ֕אוַּ֙אתַ֙אֱֹלהָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙ ַ֙
ירַ֙וּכ ֶעָ֥צֶ םַ֙השַּׁ֙מיםַ֙ל ֹֹֽטהר׃ ַ֙
ְ
יוַ֙כּ ֹֽמעֲשׂה ַ֙֙ל ְבנ ָ֣תַ֙הסּ ֔פּ
וְ תָ֣חתַ֙רגְ ָ֗ל ְ
ויּ ְר ַ֕אוּ  -זקף-גדול ,ע"פ תורה שלמה [פז] כתוצאה משריית השכינה עליהם היו בבני ישראל ובזקנים שלוש דרגות של השגה רוחנית של
התגלות אֱֹלהָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑ל (המלבי"ם בשמואל א' א' ,יז פירש שמשמעו השגחה פרטית נפלאה) כפירש הכוזרי מאמר ד-יא א .ראיית הלב,

ראיה רוחנית .ב .השגה שכלית .ג .מראה נבואה.
ויּ ְר ַ֕אוּ  -זקף-גדול ,ללמד על שלושה ככתוב ב -פתרון תורה פרשת וידבר עמוד  118אמ' ר' יוחנן כל המסתכל בכהנים ובקשת ובנשיא
עיניו כהות( ,שאין להם מקרא מפורש) אבל הנהנה מכלי שרת שחייב מיתה יש לו מקרא מפורש ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ,ולא
נלמד מכאן.
ראה מונח רביע
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חשֶׁ ן:
דַ֙ול ֹֽ ֹ
פ ְ
םַ֙וא ְבניַ֙מלֻּ אִ֑יםַ֙לא ֹ
חזרה לנושא י"ג תיקוני המשכן .שמות תרומה כה,ז :א ְבני־ ַֹ֕שׁה ְ
א ְבני־ ַֹ֕שׁהם – מקף כרב-מצב משמעות (א) אבני-שהם לאפוד בלבד( ,ב) אבני-שהם ככוללות (א) עצמן בכתפי האפוד לרכוס אליהם
החושן( ,ב) אבן השוהם שהיתה בחושן( ,ג) שאר אבני המילואים בחושן ,טעם זקף-גדול מרמז לבחור אפשרות (ב) של א ְבני־ ַֹ֕שׁהם –
כבעלי שלושה תפקידים ע"פ [שו"ת בר-אילן ,מושגים תלמודיים ,אבני שוהם ואבני מילואים] א ְבני־ ַֹ֕שׁהם הם" ,אבני האפוד" (ע"ע),

ואבני מילואים הם" ,אבני החושן" (ע"ע) .ויש מפרשים ,שאבני שוהם כוללות את אבני האפוד וגם את אבן השוהם שהיתה בחושן.
ויש מפרשים ,שאבני שוהם ואבני מילואים היו גם בחושן וגם באפוד .ויש מפרשים :אבני שוהם שהן אבני מילואים.
בפירוש השם א ְבניַ֙מלֻּ ִַ֑֙אים ,יש שכתבו ,שנקראו כך על שם "שעושין לאבנים מושב בזהב כמין גומא ונותנין שם האבן למלאות את
הגומא" .ויש מפרשים" :על שם האבנים ,שהיו שלמות ,שלא נחצבו ממחצב אלא נבראו כך כחלוקי אבנים אשר בנחל ,וגם לא חסרו
מהן כלום אחר כך על ידי מעשה חרש אבן" ,ומשום כך נקראות אבני מילואים ,מלשון מלא ,כלומר אבנים שלמות ומלאות .ויש
מפרשים :על שם שאבני החושן היו ממלאות ומכסות את כל שטח החושן ,מה שאין כן אבני האפוד שאינן אבני מילואים ,שאין הן
ממלאות את כל פני שטח האפוד.
וְ א ְבניַ֙מלֻּ אִ֑ים – מלמד על תכונות האבנים שהיו (א) שלמות ( ב) מילאו את המסגרת שבה היו נתונים גם באפוד ,וגם בחושן( ,ג) ע"פ
ִתּוּחי ח ֹתִָ֗ ם ע"י השמיר .אפשר כי טעםַ֙א ְבני־ ַֹ֕שׁהם – זקף-גדול מלמד על שלושה
[בבלי סוטה מח,ב] ולא חסרו כלום מ(-שמ' תצ' כח,יא) פ ֵ ֹ֣
ִתּוּחי ח ֹתִָ֗ ם ,ואין מסרטין
ִתּוּחי ח ֹתִָ֗ ם כנלמד ב[-בבלי סוטה מח,ב] אבנים הללו אין כותבין אותן בדיו ,משום שנאמר :פ ֵ ֹ֣
דברים בענין פ ֵ ֹ֣
עליהם באיזמל ,משום שנאמר( :שמ' פק' לט,יג) ְּבמִלא ָֹתָֽם ,אלא כותב עליהם בדיו ,ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהן ,ואינן
חסרות [בבלי ע"ז כג,ב].
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שמות תרומה כו,כו:

הַ֙לק ְרשָׁ֥יַ֙צֶ לע-המּ ְשׁכּןַ֙האֶ ֹֽחד׃ ַ֙
ַ֙בריחםַ֙עֲצָ֣יַ֙שׁטִּ֑יםַ֙חֲמ ַ֕שּׁ ְ
שׂית ְ
[כו]ַַ֙֙וע ָ֥
ְ
ַ֙֙צָ֣לעַ֙המּ ְשׁ ֔כּןַ֙ליּ ְרכתיםַ֙יֹֽמּה׃ ַ֙
םַ֙לק ְרשׁי ֶ
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ָ֗
םַ֙לק ְרשָׁ֥יַ֙צֶ לע -המּ ְשׁכּןַ֙השּׁנ ִ֑יתַ֙וחֲמשּׁ ְ
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ֔
[כז]ַַ֙֙וחֲמשּׁ ְ
ןַ֙בּ ָ֣תוְֹךַ֙ה ְקּרשִׁ֑יםַ֙מ ְב ַ֕רחַ֙מן-הקּ ֶצהַ֙אֶ ל-הקּ ֶ ֹֽצה׃ ַ֙
כַ֙ ְ
[כח]ַַ֙֙וה ְבּ ָ֥ריחַ֙התּי ֹ
ְ

הַ֙לק ְרשָׁ֥יַ֙צֶ לע-המּ ְשׁכּןַ֙ -אלו חמשה (הבריחים לכל כותל משכן ,אחרי שהכניסו אותם)
(כו,כו) חֲמ ַ֕שּׁה – זקף-גדול ,כפי' רש"י (כו) חֲמ ַ֕שּׁ ְ
שלשה הן ,אלא שהבריח העליון והתחתון עשוי משתי חתיכות ,זה מבריח עד חצי הכותל וזה מבריח עד חצי הכותל ,זה נכנס בטבעת
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מצד זה וזה נכנס בטבעת מצד זה ,עד שמגיעין זה לזה ,נמצאו שעליון ותחתון שנים שהן ארבע ,אבל האמצעי ארכו כנגד כל הכותל
ומבריח מקצה הכותל ועד קצהו ,שנאמר (פסוק כח) ְוה ְבּ ָ֥ריחַ֙התּי ֹכןַ֙וגו' מ ְב ַ֕רחַ֙מן-הקַּ֙ ֶצהַ֙אֶ ל-הקּ ֶ ֹֽצה,
ואפשר שגם מלמד כפ' רש"י (כו) שהעליונים והתחתונים היו להן טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש ,משולשים
בתוך עשר אמות של גובה הקרש ,היינו שמקומם היה ברבע הגובה מלמטה ,בשני רבעי = מחצית גובה הקרש ,בשלושת רבעי גובה

הקרש מלמטה.

ַ֙֙צ ָ֣לעַ֙המּ ְשׁ ֔כּן – רביע  ...זקף-קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,ופירושו אינו רק
םַ֙לק ְרשׁי ֶ
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ָ֗
(כו,כז) וחֲמשּׁ ְ
לכותל המערבי של המשכן אלא לכל הכתלים ,ללמד (א) המּ ְשׁ ֔כּן – זקף-קטן בתפקיד שתי טבעות לכל קרש ,אחת להחזיק קנה חלול
(רש"י כט) הוא צינור צפוי לבריח העליון ואחת להחזיק צינור צפוי לבריח התחתון כהמשך רש"י (כו) שהעליונים והתחתונים היו להן

טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש ,משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש ,חלק אחד מן הטבעת העליונה
ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה ולמטה,
יחםַ֙  -מונח רביע ,מיקום כל בריח הוא ברבע אורך הקרש ,ברבע אורך הקרש טבעת לבריח חיצון ,בחצי אורך הקרש
ר ָ֗
ָ֣הַ֙ב ַ֙
וחֲמשּׁ ְ

ממוקם הבריח התיכון שהוא פנימי ,עוד רבע קרש טבעת לבריח חיצון שני ,כהמשך רש"י (כו) וכל חלק הוא רביע אורך הקרש ,ושני
חלקים בין טבעת לטבעת ,כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו .אבל לבריח התיכון אין טבעות ,אלא הקרשים נקובין בעוביין
והוא נכנס בהם דרך הנקבים שהם מכוונין זה מול זה ,וזהו שנאמר בתוך הקרשים .הבריחים העליונים והתחתונים שבצפון ושבדרום
מן-הקּ ֶצהַ֙אֶ ל-הקּ ֶ ֹֽצה ,מן המזרח ועד המערב ,וחמשה
אורך כל אחת חמישה עשר אמה ,ובתיכון ארכו שלשים אמה ,וזהו (כו,כח) ַ֙
בריחים שבמערב אורך העליונים והתחתונים שש אמות והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים ,כך היא מפורשת
במלאכת המשכן (פרק א):
ח – זקף-גדול ,מחולק לשלושה חלקים כפי' רש"י (כו) שבצפון ושבדרום  ...בתיכון ארכו שלשים אמה ,וזהו (כו,כח) מן-
(כו,כח) מ ְב ַ֕ר ַ֙
הקּ ֶצהַ֙אֶ ל-הקּ ֶ ֹֽצה ,מן המזרח ועד המערב ... ,שבמערב  ...והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים וגו'.
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ֹתוַֹ֙וְ הי ֵ֤הַ֙המַּ֙זְבּח ַ֙֙ ָֹ֣ק ֶדשַׁ֙קד ֔שׁיםַ֙כּל-הנֹּגָ֥עַ֙בּמּזְ בּחַ֙י ְק ֹֽדּשׁ׃ס
יםַ֙תּכפּר ַ֙֙על-המּזְ ֔בּח ְַ֙וקדּ ְשׁתַּ֙א ִ֑
ְ
שמות תצוה כט,לזַ֙:שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ָ֗מ
ֶ֛הַ֙שׁנָָֽ֥יםַ֙ליּוֹםַ֙תּ ֹֽמיד׃ ַ֙
ָ֧יםַ֙בּנֹֽי-שׁנ ְ
ְ
ַ֙כּבשׂ
ֲשׁרַ֙תּע ֲֶשׂהַ֙על-המּזְ בִּ֑ח ְ
שמות תצוה כט,לחְ :ו ֶזַ֕הַ֙א ֶ ָ֥
(שמ' תצ' כט,לח) ְו ֶזַ֕ה – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש הלכות ,ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר ,המזבח מקדש שלושה מצבים

בקרבנות( ,א) הראוי שלא נפסל בשום אופן( ,ב) הפסול המתחלק לשני אופני פסול (ב,א) דבר שלא היה פסולו בקודש אלא קודם להגעתו
לקודש נפסל (ב,ב) דבר שהגיעו ראוי לקודש ונפסל משבא לעזרה.
רש"י (לז) ְוהי ֵ֤הַ֙המּזְ בּח ַ֙֙ ָֹ֣ק ֶדשַׁ֙קד ֔שׁיםַ֙ -ומה היא קדושתו? כּל-הנֹּגָ֥עַ֙בּמּזְ בּחַ֙י ְק ֹֽדּשׁ  -אפילו קרבן פסול שעלה עליוִ ,ק ְדש ֹו המזבח

להכשירו שלא ירד .מתוך שנאמר כּל-הנֹּגָ֥עַ֙בּמּזְ בּחַ֙י ְק ֹֽדּשׁ  -שומע אני בין ראוי בין שאינו ראוי ,כגון דבר שלא היה פסולו בקודש:
ֲשׁרַ֙תּע ֲֶשׂהַ֙הסמוך אחריו :מה עולה ראויה אף כל ראוי
הרובע והנרבע והטריפה וכיוצא בהן? תלמוד לומר( :שמ' תצ' כט,לח) ְו ֶזַ֕הַ֙א ֶ ָ֥
(ראה זבחים פג,ב) ,שנראה לו כבר ונפסל משבא לעזרה ,כגון :הלן והיוצא והטמא ושנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו
וכיוצא בהן.
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ליו:
ְךַ֙ל ֹאַ֙ת ְסּכוַּ֙ע ֹֽ
ָ֥
ַ֕ס
ִ֑הַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ונ ֶ
ְ
הַ֙ועֹ ל ָ֣הַ֙וּמנְ ח
ט ֶרתַ֙זר ְ
ֶ֛יוַ֙ק ָ֥ ַֹ֙
שמות תצוה ל,ט :ל ֹא־תעֲלָ֥ וַּ֙על ְ
(שמ' תצ' ל,ט) ְונ ֶַ֕סְך – זקף-גדול בתפקיד שלושה דברים או הלכות ,אפשר שאילו שלושה אופנים לנסך

ושניים מהם הביא [משך חכמה] (שמ' תצ' ל,ט) הוא לרמז דיש נסכים שמזלפים על גבי האישים ,וכדאמר שמואל בזבחים דף צא ,ב והוי
כאילו כתיב "לא תעלו מנחה ונסך" ,רצונו לומר זה המתנדב יין שמזלפין על גבי האישים שהוא הקטרה ולכן כללו בהלאו דַ֙-
ל ֹא־תעֲלָ֥ וַּ֙עלֶ֛יו .ואחר כך מיירי בנסכים שנותן לספלים ,אמר 'עליו לא תסכו'.
ואחד מהם הביא [מנחת חינוך מצוה קד]  ...והרב המחבר כתב כאן דלוקין על זריקה ולכאורה מנ"ל .אך ע' בסנהדרין ס' מבואר דזורק
הוא נכלל במנסך ע"ש וכאן מבואר בתורה ונסך לא תסכו ע"כ חייב בזורק ג"כ

ועוד שלישיה (שמ' תצ' ל,ט) ְונַ֕סֶ ְך – זקף-גדול בתפקיד שלושה דברים שמנסכים במזבח חיצון ואין לנסכם במזבח הפנימי
ְךַ֙ל ֹאַ֙ת ְסּכוַּ֙ע ֹֽליו ר"ל שלא ינסכו עליו יין או שמן והיא גם כן
ָ֥
[תו"ש הערה כז] ברב"ה ְונַ֕סֶ ְך אפילו ניסוך המים  ...ברלב"גְ :ונַ֕סֶ
מצות לא תעשה לפי דעתי ,אך הרב המורה (רמב"ם?) לא מנאה ,ודעתו רחבה מדעתנו.
 86זקף-גדול
תַ֙הין׃ַ֙ ַ֙
ָ֥מןַ֙זָֽי ֹֽ
שָׁ֣ ֶקלַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשַַַַׁ֙֙֙֙ ְו ֶשׁ ֶ
וֹתַ֙בּ ֶַ֙
ְ
שמות תשא ל,כדְ :וק ַ֕דּהַ֙חֲמָ֥שַׁ֙מא
(שמ' תשא ל,כד) ְוק ַ֕דּה [תורה שלמה קמ] וקדה  -וקציעתה (תרגום אונקלוס ,ירושלמי א')[ .תו"ש הערה קמ] ראה רש"י רמב"ן
והראב"ע :מהקבלה ידענו שהיא קציעה .וכן ה[-רמב"ם בפ"א מכלי המקדש ה"ג] :הקדה היא הקשט[ .כסף משנה שם] שהרמב"ם
בפ"ב מנה קציעה וקושט בשתים (שני מינים) ,והגאון רב סעדיה ראיתי בפיטום הקטורת (כריתות ו) קציעה וקושט יחד בשני משקלים
שאינם שוים.
מר רב חפץ פירש שהקושט הוא שאומרים בערבי קוסט ופירש קציעה עגבה ע"כ .והרמב"ם בפיהמ"ש כריתות שם כתב קציעה אינה

ידועה א"כ אפשר שנשתנו השמות בערבית או הי' להם מינים שונים בזה וכן תרצו במרכבת המשנה ובהר המורי' שאין קושיא מלשון
על לשון והביא ראיה מתרגום (תהלים מה,ט).

ש ְּמחָֽוָּך:
שׁן ִמ ִנ֥י ִ
ָֽן־ה֥י ְּכלֵי ְ֝ ִ֗ ֵ
(תהלים מה,ט) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות ֵ֭ ְּקצִיעֹות כָל־ ִבגְּד ֶ ָֹ֑תיָך מִ ֵ
(תהלים מה,ט) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות – מקף כבורר בין מיני מור ואהלות .ע"פ פי' [אלשיך] יש שריחן נפוג בהגלותן ויש שריחן נודף גם בהגלותן.
ומלת ֵ֭ ְּקצִיעֹות מלמדת על מור ואהלות שאפילו בהגלותן תמיד ריחן נודף
(תהלים מה,ט) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות – מקף כבורר בין מיני מור ואהלות .ע"פ ה[-רמב"ם] המור מן החי הטמא מהודו ,ע"פ ה[-ראב"ד] מן הצומח
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(תהלים מה,ט) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות ֵ֭ ְּקצִיעֹות – מערכת טעמי אמ"ת (איוב משלי תהלים) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות – מונח (= שופר-הולך) ֵ֭ ְּקצִיעֹות – דחי
(הדומה בתפקידו לטעם טפחא = טרחא של כ"א ספרים האחרים בתנ"ך ,ואילו בספרי אמ"ת טפחא = טרחא היא טעם משרת ,הסבר זה
ע"פ [משפטי הטעמים ,רז"ו היידנהיים])
אם המונח הוא כעין מרכא בכ"א ספרים והדחי כעין טפחא בכ"א ספרים ,אז התבנית היא כעין מרכא טפחא ותפקידה עשוי לרמז לכעין
קבוצת פרטים העשויה להתרחב ומיני הסממנים האלו עשויים להיות ממקורות אחדים .וזה עשוי לתמוך בחולקים על ה[-רמב"ם] שאין
המור מן החי הטמא אלא ממקור טהור או צמחיה .ועשויים להיות מינים אחדים בעלי תכונות אלו ,או צירוף המקורות הללו מביא להוצאת
ריח חזקה יותר מאשר כל אחד לעצמו.
[רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ג] המור הוא הדם הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל שמתבשמין בה בני אדם בכ"מ ,והקנמון הוא העץ

שבא מאיי הודו שריחו טוב ומתגמרים בו בני אדם ,והקדה היא הקושט ,וקנה בושם הם הקנים הדקים כתבן האדומים הבאים מאיי
הודו וריחן טוב והם ממיני הבשמים שנותנין אותם הרופאים בצרי[ .השגת הראב"ד] המור הוא הדם הצרור .א"א אין דעתי מקבלת
ָארי ִתי
שיכנסו במעשה הקדש דם שום חיה בעולם כל שכן דם חיה טמאה אבל המור הוא האמור ב(-שה"ש ה,א) ָ ֹ֣באתִ י ְּלגַנִי֘ אֲח ִ ֹֹ֣תי ַכלָה ִ ַ֤
ש ִ֔מי והוא ממין עשב או ממין אילן וריחו נודף.
מֹורי עִם־ ְּב ָ
ִ
ְוק ַ֕דּה – זקף-גדול ,אפשר שמלמד על שלושה מיני בשמים ששיכים למחלקת קדה ,וכל אחד מהם ריחו נודף תמיד אפילו בהגלותן
ואינו נפוג.
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שמות כי תשא לא,יגְ :וא ָ֞תּהַ֙דּ ֨בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראלַ֙֙לא ֹ֔מרַ֙אְָ֥ךַ֙אֶ ת-שׁ ְבּתֹתיַ֙תּ ְשׁ ִֹ֑מרוַּ֙ ַ֙
ה'ַ֙ ְמקדּ ְשׁ ֶ ֹֽכם׃ַַ֙֙ ַ֙
כּי אֲנָ֥י ַ֙
יכםַ֙ל ַ֕דעת ֶ֛
רת ֔ ֶ
ד ָ֣ ֹ
ַ֙֙ל ֹ
ֵ֤יַ֙וּביניכֶ ם ְ
ֹֽ
וֹתַ֙הואַ֙בּינ
ִ֝
ַ֙א
כּי ֩ ֨

הרב בקשי דורון אליהו " תנ"ך " עמוד מס ( 322 - 321אוצר החכמה)

ה'ַ֙ ְמקדּ ְשׁ ֶ ֹֽכם ַ֙
תַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ ַ֙
ֶ֛
(שמ' תשא לא,יג)ַ֙ל ַ֕דע
ה'ַ֙ ְמקדּ ְשׁ ֶ ֹֽכם יש טעם זקף-גדול על המילה ל ַ֕דעת ,שיש בה להדגיש את עומק הידיעה ,שהיא
תַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ ַ֙
ֶ֛
בכתוב (שמ' תשא לא,יג) ל ַ֕דע
האמת והיא תכלית שמים וארץ ,לפי שיש לא רק להאמין ולהתבונן בגדלותו יתברך ובקדושת השבת ,אלא יש ל ַ֕דעתַ֙את הדברים,

לחוש אותם ולהדגיש אותם .לחכמה יש שיעור והדברים מוגדרים וברורים .הבינה רחבה יותר ויש להבין דבר מתוך דבר ,אך גם
לבינה יש קצבה .לעומתם לרגש אין גבולות ואפשר להרגיש יותר ויותר והמצוה היא "השכל וידוע אותי" .על כן הוטעמה המילה
ל ַ֕דעת בזקף-גדול להדגיש את עומק הידיעה הנדרשת( ,ע"פ הרב בקשי-דורון שלוש ידיעות) (טט – א) שיש לא רק להכיר ולחוש את
העולם הבא ואת הקב"ה ששוכן עמנו בשבת( ,טט – ב) אלא לַ֙ ַ֕דעתַ֙ולהתמזג עם ידיעה זו (טט – ג) ולהדבק בשכינה ובשבת קודש.
ובזה העמיקו בידיעה זו כדוגמא "וידע אדם את חוה אשתו" ,שזה רזא דשבת שדבקים דבקות גמורה בהקב"ה .והכל כלול בכתוב (שמ'
תַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙ ְמקדּ ְשׁ ֶ ֹֽכם עם ההטעמה שיש להעמיק בידיעה זו.
ֶ֛
תשא לא,יג) ל ַ֕דע
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ָ֥רַ֙העֱליתַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃
שמות כי תשא לב,ז :ויְ דבָּ֥רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשִׁ֑הַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙לֶ ְךַ֕ -רדַ֙כּ ַ֚יַ֙שׁחָ֣תַ֙ע ְמּ ָ֔ךַ֙א ֲֶשׁ ֶ
לֶ ְךַ֕ -רד  -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש עבירות חמורות ע"ז ,ג"ע ,ש"ד

[שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מב]  ...כיון שבאו למדבר עברו על הכל ושחתו מעשיהם ,כיון שראה הקדוש ברוך הוא כן
מוּמם ,ולא
ָך ואין שחת אלא שחבלו מעשיהם כד"א (דב' הא' לב,ה) ִ
אמר למשה (שמ' תשא לב,ז)ַ֙לֶ ְךַ֕ -רדַ֙כּ ַ֚יַ֙שׁחָ֣תַ֙ע ְמּ ַ֔֙
שׁ ֵח֥ת לֶ֛ ֹו ֹלַ֖ א ב ָָנֹ֣יו ָ ָ֑
עבודת כוכבים עשו בלבד אלא גילוי עריות ושפיכות דמים ואין שחוק האמור כאן אלא עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים,
שח ֲַ֖קוּ ְּלפ ֵָנָ֑ינוּ ,וגילוי עריות מנין שנאמר (בר' וישב לט,יז) ָבָֽא־ ֵא ֵ֞ ַלי
ומנין לשחוק שהוא שפיכות דמים שנאמר (שמו"ב ב,יד) י ַָ֤קוּמוּ נָא ַהנְּע ִָ֔רים וִ ָֽי ַ
ה ֶ ֵָּ֧עבֶד ָהָֽ ִעב ִ ְֶּ֛רי ֲאשֶׁר־ה ֵֵב֥אתָ ָלַ֖נוּ לְּצַ ֥ חֶק בִ ָֽי ,:ולא היה שם גדול מחור והרגו אותו זו שיטת אבא הדורש,
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ֲשׁרַ֙כּ ֹֽת ְבתּ׃ ַ֙
֔אַ֙מסּ ְפ ְרָךַ֙א ֶ ָ֥
ןַ֙מחָ֣ניַ֙נ ֹֽ
שמות כי תשא לב,לבְ :ועתּהַ֙אם-תּשָּׂ֣אַ֙חטּאתִ֑םַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ ְואםַ֕ -אי ְ
ַ֕אין – ראה ז"ג  ...ז"ק
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ַשּׁל ג ִ ְַּ֖די ַבחֲלֵ ֥ב ִאמָֹֽו׃ פ
שׁית ב ֵ
ֵרא ִ֗ ִ
שמות תשא לד,כו:
ֱֹלהיָך ֹלא-תְּ ב ֵ ֥
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא ֵ ַ֖בית הֹ֣ ' א ֶ ָ֑
ַשּׁל ג ִ ְַּ֖די ַבחֲלֵ ֥ב ִאמָֹֽו׃ פ
שׁית ב ֵ
שמות משפטים כג,יטֵ :רא ִ֗ ִ
ֱֹלהיָך ֹלא-תְּ ב ֵ ֥
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא ֵ ַ֖בית הֹ֣ ' א ֶ ָ֑
ירושלמי ביכורים פ"א,ה"א מתני' ( ...טט – א) הנוטע בתוך שלו (טט – אא) והבריכו בתוך של יחיד (טט – אב) או בתוך של רבים .בכל

אחד משני המצבים יש שני עצים – העץ הזקן ,העץ הצעיר ,סה"כ ארבעה עצים.
(טט – ב) וכן המבריך (טט – בא) מתוך של יחיד (טט – בב) או מתוך הרבים לתוך שלו .בכל אחד משני המצבים יש שני עצים – העץ הזקן ,העץ
הצעיר ,סה"כ ארבעה עצים.
(טט – ג) הנוטע בתוך שלו והמבריך בתוך שלו (טט  -גא) ודרך היחיד (טט  -גב) ודרך הרבים באמצע הרי זה אינו מביא.
בכל אחד משני המצבים יש שני עצים – העץ הזקן ,העץ הצעיר ,סה"כ ארבעה עצים לדון עליהם.

ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא עד שיהו כל הגידולים מ-
שׁית ב ֵ
רבי יהודה אומר מביא .מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר (שמ' מש' כג,יט) ֵרא ִ֗ ִ

ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך:
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא
שׁית ב ֵ
ירושלמי ביכורים פ"א,ה"ב (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ִ֗ ִ
שׁית – רביע,
בהלכה (א) לימד ,בין היתר ,על קבוצת אלו שלא מביאים אע"פ שהגידול מאדמתם ,הלכה (ב) מלמדת על (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ִ֗ ִ
קבוצה של ארבעה שאינם מביאים כי מגדלים באדמה שאינה שלהם בקנין תורני ,וזה פתוח של חלק ממשנה א' ויש שאינן מביאין.
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך:
שׁית ב ֵ
מתני' האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן אין מביאין מאותו הטעם משום שנאמר (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ִ֗ ִ
בהלכה (א) (שמ' מש' כג,יט) תָּ ִ֕ביא – זקף-גדול( ,שמ' תשא לד,כו) תָּ ִ֕ביא – זקף-גדול,
(שמ' מש' כג,יט) תָּ ִ֕ביא – זקף -גדול ,שלוש דרשות בהבאה ,כאן שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר ,שתי דרשות להביא ,דרשה אחת אחת
שלא להביא .וזה משנה ה"א (טט  -א) מביאין בכורין וקורין( .טט  -ב) מביאין ולא קורין( .טט – ג) ויש שאינן מביאין.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(שמ' תשא לד,כו) תָּ ִ֕ביא – זקף -גדול ,שלוש דרשות שבעל אדמה בקנין תורני ,לא יביא כי היניקה של הגידולים היא מאדמתו ומאדמת אחרים
שלא ברשות (שלא בהסכמה).
91

זקף-גדול

ָ֣תַ֙ה' ַ֙
תַ֙תּרוּמ ִ֑
יאהַ֙א ְ
כַּ֚לַ֙נְ ָ֣דיבַ֙ל ֔בּוַֹ֙יְ ב ֶַ֕
ֵ֤םַ֙תּרוּמה ַ֙֙לַ֙ ֔ה'ַ֙ ֹ
שמות ויקהל לה,הְ :ק ֨חוַּ֙מא ְתּ ֶכ ְ
חשֶׁ ת׃ ַ֙
ַ֙זהָ֥בַ֙ו ֶכ ֶסףַ֙וּנְ ֹֽ ֹ
יאהַ֙ לענין חיוב הבאה ע"פ מחשבה בלבד (היינו נדיב
כַּ֚לַ֙נְ ָ֣דיבַ֙ל ֔בּוַֹ֙יְ ב ֶַ֕
ה ב(-שמ' ויקהל לה,ה) ֹ
יא ַ֙
סכום :הנלמד מטעם זקף-גדול במלת יְ ב ֶַ֕
ה – זקף -גדול ,בתפקיד שלושה דברים שמחשבה גרידא מחייבת בהם הבאה ואלו( :א) תרומה למשכן ולבדק הבית שע"פ
יא ַ֙
ב ֶַ֕
לב)ַ֙.יְ ַ֙
כּל׀ַ֙נְ ָ֣דיבַ֙
ה) ולא כנלמד ב-בבלי שבועות כו,ב מ(-שמות ויקהל לה,כב) ָ֣ ֹ
יא ַ֙
כַּ֚לַ֙נְ ָ֣דיבַ֙ל ֔בּוַֹ֙יְ ב ֶַ֕
ילקוט שמעוני נלמד אותו מ(-שמ' ויקהל לה,ה) ֹ
םַ֙תּרוּמ ְת ֶכ ִ֑ם שעל זה נאמר ב-בבלי
בַ֙הביאוּ( ,ב) תרומות ומעשרות של דגן תירוש ויצהר והמתרבה מהם (במ' קרח יח,כז) ְונ ְֶחשָׁ֥בַ֙ל ֶכ ְ
ָ֗ל ְ֠

מנחות נד,ב  ,שתרומה גדולה ותרומת מעשר ניטלות באומד ובמחשבה ,ועיין תוספות בבלי שבועות כו,ב שפירשו שהתרומה הכתובה
בגמרא היא תרומות ומעשרות (ש ל דגן תירוש ויצהר והמתרבה מהם) (צ"ע מניין שאפשר לעשר במחשבה) (ג) קרבנות כפי'רש"י
ֹותַ֙וכל־נְ ָ֥דיבַ֙לב (זה במחשבה) עֹ ֹֽלֹות׃
תֹוד ְ
ָ֣יםַ֙ו ֔
ביאוַּ֙הקּהלַ֙֙זְבח ְ
שבועות כו,ב שיש ללמוד אותם מ -דברי הימים ב כט,לא  ...ויּ ֵ֤
ֵ֤םַ֙תּרוּמהַ֙֙לַ֙ ֔ה' .
חוַּ֙מא ְתּ ֶכ ְ
ולפי שהצענו זה מ(-שמ' ויקהל לה,ה) ְק ַ֨֙
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ט ֶרתַ֙הסּ ֹֽמּים׃ַַ֙֙ ַ֙
הַ֙ול ְק ֹ
וֹרַ֙וּלשֶׁ ֶ֙מןַ֙֙המּ ְשׁ ֔ח ְ
ְ
ןַ֙למ ַ֕א
םַ֙ואֶ ת-השּׁ ִֶ֑מ ְ
בּשֶׂ ְ
שמות ויקהל לה,כחְ :ואֶ ת-ה ֹ
ןַ֙למ ַ֕אוֹר  -זקף-גדול ,שלוש נקודות בבלי מנחות פו,א מתני' .שלשה זיתים הן ,ובהן שלשה שלשה שמנים.
וְ אֶ ת-השּׁ ִֶ֑מ ְ

הזית הראשון ... ,הראשון למנורה והשאר למנחות.
השני ... ,הראשון למנורה והשאר למנחות.
שלישי ... ,הראשון למנורה והשאר למנחות.

ועוד לימוד זקף-גדול – שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר כנאמר במשנה הבאה מתני' .הראשון שבראשון אין למעלה
הימנו ,שמן הכתית מר אש האילן הוא הזך משלושה השמני הכתית והשניים האחרים פחותים ממנו.
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וֹןַ֙בּאֶ חָ֣דַ֙ל ִֹ֑ח ֶדשַׁ֙תּ ַ֕קיםַ֙אֶ ת-מ ְשׁכּןַ֙ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃
שמות פקודי מ,בְ :בּיוֹם-ה ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙הראשׁ ְ
תּ ַ֕קים – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש .שלוש הצעות( :א) רמב"ן  ...ונראה לדעתם ,כי בשבעת ימים הראשונים היה מקים אותו בבקר

בבקר ,ועומד כן כל היום וכל הלילה ,וכעלות השחר היה מוריד אותו וחוזר ומקימו מיד; כי הכתוב אמר "ופתח אוהל מועד תשבו
יומם ולילה" (וי' ה,לה) ,ואין פתח לאהל ,רק בעת הקמתו; וכבר דרשו (תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,יד)" :אל פתח אוהל מועד" (שמ'
כט,ד)  -בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא מפורק; ואמרו (זבחים נה,ב) :שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולין,
שנאמר "ושחטו פתח אוהל מועד" (וי' ג,ב)  -בזמן שפתוח ולא בזמן שנעול; וכן במשכן ,עד שלא העמידו הלויים את המשכן ואחר
שפרקו את המשכן  -פסולין; ועוד ,שהיה מקריב בו תמיד של בין הערבים ומדליק את הנרות בערב .וב'ויקרא רבא' ראיתי (? וראה
במ"ר יב,טו) :היה משה מעמידו ומפרקו שני פעמים בכל יום .רבי חנינא הגדול אומר :שלש פעמים בכל יום ,שנאמר :תּ ַ֕קים,
"הוקם" (להלן,יז)" ,ויקם" (להלן,יח)  -אחת לתמיד של שחר ואחת למלואים ואחת לתמיד של ערב .ויתכן שכל זה רגילּות ,להודיע ענין
הקמתו והסדר ,ולא יעמידנו מפורק כלל.

(ב ) בהקמה עצמה מופיעה מלת ויקם שלוש פעמים ,מלמד על שלוש הקמות ,הקמה (א) מדרש שיריעות המשכן קמו – עמדו ללא תמיכת
העמודים,בלי (א) ו(-ב) המשכן מפורק ,אין פתח והקרבנות שנשחטו פסולין .הקמה (ג) קלעי החצר כי אחרת הקרבת הקרבנות תחשב
שחוטי חוץ.

מּוּדיו׃ ַ֙
(שמות פקודי מ,יח) [יח]ַ֙ו ֨יּ ֶקםַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּןַ֙ויּתּן ַ֙֙אֶ ת-אֲדנ֔יוַ֙ויּ ֙שֶׂ ם ַ֙֙אֶ תְ -קר ֔שׁיוַ֙ויּתּןַ֙אֶ תְ -בּריחִ֑יוַ֙ויָּֽקֶ םַ֙אֶ ת-ע ֹֽ
אכה׃ פ
ח ויּ ַ֕תּן אֶ ת-מסְך שָׁ֣ער ֶהחצִ֑ר ויְ כָ֥ל מ ֶֹשׁה אֶ ת-ה ְמּל ֹֽ
ב ֙ למּ ְשׁכּ ָ֣ן ְולמּזְ ֔בּ ַ֙
הח ָ֗צר סבי ַ֙
ֶ֣קם אֶ תֶַ֙ -
(שמות פקודי מ,לג) ס ויּ ָ֣ ֶ
(ג) תּ ַ֕קים – זקף -גדול ,בתפקיד שלוש ,משכן בארץ ,משכן שהוקם על המשכן שבארץ והוא משכן מלכות ,ומשכן העליון שהוא בינה

שהוקם ע"י מדרגת משה בעליונים שהו"א זעיר אנפין.

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי דף רמ עמוד א פירוש הסולם :שעג) ת"ח כד אוקים וכו' בוא וראה ,כשהקים משה את המשכן,
הוקם משכן אחר עמו ,דהיינו המלכות .ומשכן העליון ,שהוא בינה ,מקים ותומך הכל ,משום שמשכן העליון ,הוא סתום וגנוז למעלה
למעלה .ומשכן אחר שהוא המלכות ,הוקם על המשכן שלמטה ,שעשה משה ,ועומד עליו בכח משכן ההוא העליון על הכל ,שהוא
בינה .וכמו שהוקם המשכן שלמטה בידי משה ,אף כך למעלה ,דהיינו המלכות ,הוקם על ידי ההוא  ,שהוא מדרגת משה ,דהיינו ז"א.
מאין לנו .כי כתוב( ,שמות פקודי מ,יח) ו ֨יּ ֶקםַ֙מֹשִֶַׁ֝֙הַ֙אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּן ,אֶ ת הוא בדיוק (טט  -ר"ת אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּןַ֙ויּתַּ֙ן ֙ אֶ ת – ר"ת א' ה' ו' ועוד ה'
ו' א'  ,פעמיים שם מיוחד הו"א הו"א ,אפשר רמז לז"א)  ,שהוא להראות ששני משכנות נתקנו בסוד משה .שהם המשכן שלמטה,
והמשכן שלמעלה שהוא המלכות ,שנתקן ג"כ ע"י מדרגת משה שהוא ז"א.

 1.1.21.2.2ויקרא
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ויקרא ג,ב:

כּהֲנָ֧יםַ֙אֶ ת-הדֶּ֛םַ֙על-המּזְ בּחַ֙ס ֹֽביב׃ ַ֙
ה ֹ֨רןַ֙ה ֹ
וַּ֙בּניַ֩֙א ֲ
ִ֑דַ֙וז ְר ֵ֡ק ְ
וַֹ֙פּתחַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ְ
֔וַֹ֙וּשׁח ַ֕ט ֶ
ַ֙וְ סמְֵ֤ךַ֙ידוֹ ַ֙֙עלָ֣ -ר ֹאשַׁ֙ק ְרבּנ ְ

בבלי יומא סב,ב אמר רבינא :השתא דאמר רב חסדא מחוסר הגרלה כמחוסר מעשה דמי ,הא דאמר רב יהודה אמר שמואל :שלמים
וַֹ֙פּתחַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑דַ֙ -בזמן שהוא פתוח ,ולא בזמן שהוא
וּשׁח ַ֕ט ֶ
ששחטן קודם שנפתחו דלתות ההיכל  -פסולין ,שנאמר (ויקרא ג,ב) ְ
נעול.
וַֹ֙פּתחַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑דַ֙ -מגיד שהשחיטה כשרה בזר ,וששחיטת השלמים כשרה בכל העזרה ,כי כל העזרה היתה
וּשׁח ַ֕ט ֶ
רלב"ג ְ . ...
נקראת ֶפּתחַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑ד ,רוצה לומר :מבואַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑ד .ולזה אם שחטה בעזרה ,אפילו אחורי ההיכל ,כשרה ,כי כל העזרה הוא
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מבוא ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑ד ,רוצה לומר ,שממנה יבואו אלַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑ד .ואולם אם שחטה בגגו של היכל  -פסולה; וכן אם שחטה בעזרה והיו
דלתות ההיכל נעולות ,כי אז אין העזרה בעצמותה מבוא אהל מועד ,אם לא באמצעות פתיחת דלתות ההיכל; וזה מבואר מאד
וּשׁח ַ֕טוֹ – זקף-גדול – שלושה ענינים ,ענין אחד עוסק בשוחט שחיטה כשרה בזר כמו בכהן; שני ענינים עוסקים במקום וזמן שחיטת
ְ
שלמים והם תלויים זה בזה ,ומהם לימוד לכל הקרבנות( :א) שחיטה כשרה בכל העזרה שהוא מבוא לאהל מועד בתנאי (ב) ששחט בשעה
שדלתות ההיכל פתוחות ,ואילו שלמים ששחטן בדלתות היכל סגורות – פסולין כי העזרה לא נקראת אז מבוא אהל מועד.
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שׁם׃ ַ֙
הַ֙וא ֹֽ
ֱֹלהיוַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙ל ֹא-תע ֶשֶׂ֛ינהַ֙בּ ְשׁגג ְ
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝
מ ְצֹות ֩ ֨
ִ֑אַ֙וע ֵ֡שׂהַ֙אחָ֣תַ֙מכּלַ֙ -
ויקרא ד,כב :א ֲֶשָׁ֥רַ֙נשׂיאַ֙ ֶיחֱט ְ
רַ֙ל ֹאַ֙תע ֶשִׂ֑ינהַ֙ ַ֙
ָ֣
שַׁ֙כּיֶ -תחֱטֵ֤אַ֙ב ְשׁגגהַ֙֙מכֹּלַ֙֙מ ְצֹוָ֣תַ֙יְ הו֔הַ֙א ֲֶשׁ
ֹֽ
ויקרא ד,ב :דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ֘לַ֙לאמֹרַ֙ ֶנָ֗פֶ
וְ ע ַ֕שׂהַ֙מאחתַ֙מ ֹֽהנּה׃ ַ֙
(ויקרא ד,כב)ַ֙ ְוע ֵ֡שׂהַ֙אחָ֣תַ֙(ויקרא ד,ב)ַ֙ ְוע ַ֕שׂהַ֙מאחת ַ֙

בבלי שבת קג,א משנה .הכותב שתי אותיות ,בין בימינו בין בשמאלו ,בין משם אחד בין משתי שמות ,בין משתי סמניות ,בכל לשון -
חייב .אמר רבי יוסי :לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם ,שכך כותבין על קרשי המשכן ,לידע איזו בן זוגו .אמר רבי יהודה:
מצינו שם קטן משם גדול; שם משמעון ומשמואל ,נח מנחור ,דן מדניאל ,גד מגדיאל.
רמב"ם ספר זמנים ,הלכות שבת ,פי"א ה"ט הכותב שתי אותיות ,בין אם כותב שתי אותיות שונות או אם כותב אותה אות פעמיים,
ויש בהן כוונה מיוחדת (מ"מ) בכל כתב ובכל לשון ואפילו משני סוגי דיו או צבע – חייב כדברי המשנה.
שם ה"י הכותב שתי אותיות ,ואפילו היו שוות זו לזו – חייב .אבל נראה שאם כתב שתי אותיות שאינן מצטרפות למלה שיש בה מובן
– פטור ,וכדברי ר' יהודה (מ"מ)
שם הי"ז רושם – העושה צורות כלשהן או שני סימנים ,אפילו אינם אותיות (ומצטרפין זה עם זה) – חייב ,וכדברי ר' יוסי.
בענין שיעור כתיבה שתי אותיות בשבת ויו"ט ְוע ַ֕שׂהַ֙מאחתַ֙–
תלמוד הרב שטיינזלץ מביא שהקרא ועשהַ֙מאחת של הגמרא מקורו בפסוק אחר

שׁם׃ ַ֙
הַ֙וא ֹֽ
ֱֹלהיוַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙ל ֹא-תע ֶשֶׂ֛ינַ֙הַ֙בּ ְשׁגג ְ
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝
ִ֑אַ֙וע ֵ֡שׂהַ֙אחָ֣תַ֙מכּל-מ ְצֹות ֩ ֨
(ויקרא ד,כב) א ֲֶשָׁ֥רַ֙נשׂיאַ֙ ֶיחֱט ְ
א ֲֶשָׁ֥רַ֙נשׂיאַ֙ ֶיחֱט ִ֑אַ֙ -מרכא טפחא אתנח
ֱֹלהיוַ֙ -פזר מונח תלישא-קטנה קדמא ואזלא
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝
וְ ע ֵ֡שׂהַ֙אחָ֣תַ֙מכּל-מ ְצֹות ֩ ֨

ְ וע ֵ֡שׂה  -פזר  -דרשהו לענין אחר ואם צריך גם לגופו .לשיטת הרב שטיינזלץ אפשר שהקרא משמש לגופו של ענין – לנשיא,
ולענין אחר  -לכל נפש .ובשביל כל נפש יש מכאן היקש ''אחת'' ''מאחת'' הכתוב ב -וי' ד,ב ראה המשך
ראה פזר תלישא
 בבלי שבת קג,א  -בהמשך מביאה הגמרא  ,בכל הגרסות הפסוק וי' ד,ב ְוע ַ֕שׂהַ֙מאחתַ֙מ ֹֽהנּה׃ -זקף-גדול טפחא סלוק .לכל
שיטות התנאים הדנים בסוגיה ,התבה ''ועשה'' משמע שיעור העבירה של כתיבת שתי אותיות בין משם (תבה) אחת בין משני
שמות  ,בין שתי אותיות זהות שיש להן משמעות בין שאין להן משמעות.
סיכום ַ֙ ְוע ַ֕שׂהַ֙  -זקף-גדול עניין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד היינו כתיבת שתי אותיות או רישום שני סימנים גם שווים על עצם
אחד ,או רישום סימן אחד על שני עצמים .אבל ככתב רמב"ם ספר זמנים ,הלכות שבת ,פי"א ה"י אבל נראה שאם כתב שתי אותיות

שאינן מצטרפות למלה שיש בה מובן – פטור ,וכדברי ר' יהודה


רבי שמעון גם לומד ְוע ַ֕שׂהַ֙אחתְ ,וע ַ֕שׂהַ֙מ ֹֽהנּה ,ודומה לקרא מפסוקים שונים



האם הטפחא שפותחת טפח לחיבור בין היתור ''מאחת'' למיעוט ''מהנה'' מאפשרת גם חיבור לתבה שלפני הטפחא?.

(ויקרא ד,כב) ְוע ֵ֡שׂהַ֙אחָ֣ת (ויקרא ד,ב) ְוע ַ֕שׂהַ֙מאחתַ֙מ ֹֽהנּה׃
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שׁ ַ ַ֖חט ֶאת־הָע ֹלָ ָֽה:
שׁ ַ ַ֤חט א ֹתָ ה ְּל ַח ָ֔טאת ִבמ ְּ֕קֹום ֲא ֶ ֥שׁר י ִ ְּ
ויקרא ד,לג( :לג) ְּו ָס ַמך ֶאת־י ָ֔דֹו ַ ַ֖על ֹ֣ר ֹאשׁ ַהָֽח ָ ַָ֑טאת ְּו ָ
ְּל ַח ָ֔טאת ִבמ ְּ֕קֹום – זקף-קטן בתפקיד  ,2זקף-גדול בתפקיד  3ביחד בתפקיד 5
שׁ ַ ַ֤חט א ֹתָ ה ְּל ַח ָ֔טאת ִבמ ְּ֕קֹום – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
(ויקרא ד,לג) ְּו ָ
הלימודים יוצא מפשט הכתוב ,אפשר כי פשט הכתוב ְּו ָשׁ ַ ַ֤חט א ֹתָ ה מלמד ולא חילופה ,ולא ולדה ,ולא תמורתה,
אפשר כי היוצא מן פשט הוא הצירוף של זקף-קטן בתפקיד  2עם זקף-גדול בתפקיד  3ביחד בתפקיד  5וזה מקור ל"חמש חטאות מתות"
כנאמר ב[-ספרא ויקרא  -דבורא דחובה פרשה ו סוף פרק ז] (ט) מיכן היה רבי שמעון אומר חמש חטאות הן מיתות ,ולד חטאת,

ותמורת חטאת ,וחטאת שמתו בעליה ,ושכיפרו בעליה ,ושעברה שנתה,

זקף-קטן בתפקיד  2חטאות הקשורות לבעלים (א) שמתו בעליה( ,ב) שכיפרו בעליה;
זקף-גדול בתפקיד  3חטאות הקשורות לבעל החיים (א) ולד חטאת( ,ב) תמורת חטאת( ,ג) שעברה שנתה
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תַ֙שׁ ֶָ֣רץַ֙טמִ֑אַ֙ ַ֙
וַֹ֙בּנ ְבל ֶ
הַ֙א ְ
ָ֣הַ֙טמ ֔א ַ֕
ַ֙֙בּהמ ְ
ַ֚וַֹ֙בּנ ְבלת ְ
ִ֝הַ֙טמ ָ֗אהַ֙א ְ
ַ֙בנ ְב ֨לתַ֙חיּ ְ
ַ֙בּכל -דּבָ֣רַ֙טמאַ֙אוֹ ֩ ְ
ויקרא ה,בָ֣ :אוַֹ֙ ָ֗ ֶנפֶ שַׁ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּגּע֘ ְ
שׁם׃ַַ֙֙ ַ֙
אַ֙וא ֹֽ
נּוַּ֙ו ָ֥הוּאַ֙טמ ְ
וְ נ ְֶעל ָ֣םַ֙מ ֔ ֶמּ ְ
תַ֙שׁ ֶָ֣רץַ֙מה תלמוד לומר טמִ֑א שיכול אין לי אלא בשרו דמו
[ספרא ויקרא  -דבורא דחובה פרשה ח תחילת פרק יג] (ו) (וי' ה,ב) ְבּנ ְבל ֶ
צירופו עירובו מנין תלמוד לומר טמִ֑א.
תַ֙שׁ ֶָ֣רץַ֙טמִ֑א ( -וי' ה,ב) ַ֕אוֹ  -זקף-גדול בתפקיד שלושה רבויים על השרץ אין לי אלא בשרו דמו צירופו עירובו
וַֹ֙בּנ ְבל ֶ
(וי' ה,ב) ַ֕א ְ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

43/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה
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רוֹ ַ֙
דַ֙וּמ ְכנְ סי-בד֘ ַ֙י ְלבָּ֣שַׁ֙עלְ -בּשׂ ַ֙
ֹֽ
וַֹ֙ב
ֹהןַ֙מ ָ֣דּ ָ֗
ויקרא צו ו,גְ :ול ֨בשַׁ֙הכּ ִ֝
זְבּח׃ ַ֙
ִ֑חַַ֙֙ ְושׂ ַ֕מוַֹ֙אצֶ לַ֙המּ ֹֽ
ֲשׁרַ֙תּ ֹאכָ֥לַ֙האֶ֛שַׁ֙אֶ ת-העֹ להַ֙על-המּזְ בּ ַ֙
ַ֙וְ ה ָ֣ריםַ֙אֶ ת-ה ֶ ָ֗דּשֶׁ ןַ֙א ֨ ֶ

ראה בבלי יומא לה,א,ב בבלי מעילה יא,ב
וְ שׂ ַ֕מוֹ -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,מועלות שתי אפשרויות
(א) אפשר מרמז לשלושה דברים שנעשתה מצוותן ויש בם מעילה( .א) תרומת הדשן (ב) עגלה ערופה
הגמרא ממשיכה בחקירה למצוא דבר שלישי שתהיה בו מעילה מדאורייתא
(ב) אפשר מרמז לשלושה דברים שיש בם חובת ְושׂ ַ֕מוַֹ֙אצֶ לַ֙המּזְ ֹֽבּחַ֙ (א) תרומת הדשן של מזבח חיצון (ב) דשן מזבח פנימי
ושיירי פתילים ושמן של מנורה (שניהם בקדש) (ג) מוראת עוף (של כל קרבן עוף)
אבל ע"פ תוספות בבלי מעילה יא,ב המלים ְושׂ ַ֕מוַֹ֙אצֶ ל משמע שבתרומת הדשן של מזבח החיצון יש מעילה אחרי שהושם במקומו,
ואילו בדשן מזבח פנימי אין מע ילה משהושם במקום נתינת הדשן בעזרת כהנים .לכן יכול להיות שטעם מלת ְושׂ ַ֕מוֹ  -זקף-גדול ירמז
לשלושה דברים שנעשתה מצוותן ומועלים בהם .לכן נראה כי אפשרות (ב) צריכה להידרש ממקור אחר כגון (וי' צו ו,ג)ַ֙ה ֶ ָ֗דּשֶׁ ן ,וְ ה ָ֣רים
אֶ ת-ה ֶ ָ֗דּשֶׁ ן – מונח רביע ,לפחות ארבעה מיני דשן?( ,א) מזבח חיצון( ,ב) מזבח פנימי( ,ג) מנורה (ד) לברר היכן שמו את דשן הקטורת
של יוה"כ בקדש הקדשים; (ה) אפשר כי דבר חמישי שאינו דשן היא מוראת העוף.
(ו) בבלי יומא כא,א והתניא רב שמעיה בקלנבו :שברי כלי חרס נבלעין במקומן .ואמר אביי :מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי
ודישון המנורה נבלעין במקומן.
נושא  :שלושה דברים שנעשתה מצוותן ויש בם מעילה( .א) תרומת הדשן (ב) עגלה ערופה
הגמרא מבררת שניים שאין לה בה ספק ,ומחפשת דבר שלישי .לכל הדברים המובאים הגמרא מוכיחה שיש בם מעילה מרבנן .על הוכחה
מפסוק שמועלים בנסכים שנעשתה מצוותן שהביא רבי אלעזר בן צדוק הגמרא אומרת שזה רק אסמכתא.
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ויקרא שמיני יא,לב:

ָ֥הַ֙מלאכהַ֙בּ ֶהִ֑םַ֙ ַ֙
וַֹ֙שׂקַ֙כּלְ -כּ ַ֕ליַ֙אֲשֶׁ ר-יע ֶשׂ ְ
ַ֙֙א ֔
וַֹ֙בגֶדַ֙אוֹ-עוֹר ָ֣
ַ֙֙א ֶ ֵ֤
ֹתםַ֙י ְט ָ֗מאַ֙מכּלְ -כּלי-עץ ָ֣
םַ֙׀ַ֙בּמ ִ֝
ְ
פּל-עליוַ֩֙מ ֨ ֶה
כלַ֙אֲשֶׁ ר-י ֹ
וְ ָ֣ ֹ
בַ֙וט ֹֽהר ַ֙
ֶ֛אַ֙וטמָ֥אַ֙עַ֙ד-ה ֶע ֶר ְ
בּמָּ֧יםַ֙יוּב ְ

[בבלי שבת סד,א] ( ...וי' אמר כב,ד) ְּוהַנֹגֵ ַע ְּבכָל־ ְּטמֵא־ ֶ֔נפֶשׁ ֹ֣אֹו ִ֔אישׁ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,שני זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח ...
סלוק) כעין הקש .להקיש משכבת זרע למת הכתוב לפני ש"ז ב(-וי' אמר כב,ד) ולהקיש משכבת זרע שב(-וי' אמר כב,ד) לשרץ הכתוב
כב,ה)  ,וע"י זה בגד ועור הכתובים בתורה במת ובשרץ פנויים לדרשת גזרה שוה מה בגד ועור האמור בשרץ  -עשה דבר הבא מזנב הסוס
ומזנב הפרה כמעשה עזים (הכולל קילקי וחבק שהם חבלים ומשיחות ממעשה עזים גס)  ,אף בגד ועור האמור במת  -עשה דבר הבא

ב(-וי' אמר

מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עזים.
שק כָל־ ְּכ ִ֕לי
(וי' שמ' יא,לב) ֹ֣אֹו – מונח כמרבה דרשות בתבנית הבאה ֶ ַ֤בגֶד אֹו־עֹור ֹ֣אֹו ֔ ָ
שק – רק טווי
(וי' שמ' יא,לב) ֶ ַ֤בגֶד – ולא כתוב במקף ,אפשר שבא ללמד שכאן אין דרשת רב-מצב וזה רק בגד מסוים אולי כמו הלימוד ֔ ָ
וארוג לטומאה
(וי' שמ' יא,לב) כָל־ ְּכ ִ֕לי – זקף -גדול ,שלושה לימודים שנים משרץ למת( :א) טווי ואריג (ב) זנב הסוס וזנב הפרה (ג) לימוד אחד ממת לשרץ
מעשה עזים הכולל קילקי וחבק ע"פ רש"י הם חבלים ומשיחות ממעשה עזים ומפרש רבינו יצחק מבעלי התוספות מעשה עזים גס.
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ויקרא שמיני יא,מז:

רַ֙ל ֹאַ֙תא ֹֽכל׃ַ֙פ ַ֙
ָ֥
ֱכלֶ תַ֙וּבין ַ֙֙החיּ֔הַ֙א ֲֶשׁ
ַ֙ה ֶנּא ֔ ֶ
ֵ֤יןַ֙החיּה ֙ ֹֽ
ֹֽ
ְלה ְב ַ֕דּילַ֙בָּ֥יןַ֙הטּמאַ֙וּבָ֣יןַ֙הטּ ִֹ֑הרַ֙וּב

תורה שלמה :תו"כ (בסוגריים פירוש החפץ חיים) פסוק מז.

ְלה ְב ַ֕דּילַ֙בָּ֥יןַ֙הטּמאַ֙וּבָ֣יןַ֙הטּ ִֹ֑הר .צ"ל בין פרה לחמור? והלא כבר הם מפורשים (סימניהם בתורה ולמה אמר ְלה ְב ַ֕דּילַ֙ דמשמע
שאנו הם המבדילים),
א"כ למה נאמר ְלה ְב ַ֕דּילַ֙בָּ֥יןַ֙הטּמאַ֙וּבָ֣יןַ֙הטּ ִֹ֑הר ,בין טמאה לך (פי' שאינה טמאה מצד עצמה ,אלא טמאה לך בסיבתך שלא נשחט
כראוי)
לטהורה לך (בסיבתך שנשחט רובה ובזה טיהרת אותה ובזה צריך הכרה והתבוננות ולפיכך נאמר ְלה ְב ַ֕דּיל),
בין שנשחט רובו של קנה (אחר שנשחט הוושט) ונשחט חציו (אחר שחיטת הוושט שבזה היא נבילה)( ,וב-תורה שלמה [רצה] ...
ובשו"ת אבני נזר יור"ד סי' א'  ...והוא הדין שאר פסולי שחיטה שנסתפק בהם ,אסורין בודאי מקרא ְלה ְב ַ֕דּיל)
וכמה הוא בין רובו לחציו מלא שערה.
ְלה ְב ַ֕דּיל – המלה מלמדת שאנו המבדילים – כעין פסק רמב"ם בסהמ"צ מצוות עשה לבדוק הטהורות.
ְלה ְב ַ֕דּילַ֙ -זקף-גדול בתפקיד שלוש או שתיים ואחד,
(א) שחיטת מלוא שני סימנים  -טהור( ,ב) שחיטת מלא הוושט ורוב קנה אחריו  -טהור( ,ג) שחיטת מלוא הוושט וחצי קנה – נבילה והוא
הדין בשאר פסולי שחיטה.
תורה שלמה [רצה]  ...רמב"ם סהמ"צ עשה קמט (רמב"ם הל' מאכ"א פ"א,ה"א) :שצונו לבדוק בסימני בהמה וחיה השחוטין ,והוא

שיהיו מעלה גרה ושוסע שסע ואז יהיו מותרין לאכלן ... ,ומנה שם מצות עשה זו גם בעופות (קנ) ,דגים (קנא) ,וחגבים (קנב)
ְלה ְב ַ֕דּילַ֙ -זקף-גדול ,רש"י לא בלבד השונה ,אלא שתהא יודע ומכיר ובקי בהן,
* שלוש נקודות( ,א) לימוד ,ושתים או שלוש נקודות של מעשה יודע ומכיר ובקי
* או ע"פ רש"י שלוש כך( :א) לימוד( ,ב) הבדלה מעשית בין טמאה לך לטהורה לך ,בין נשחט חציו של קנה ,לנשחט רובו של
קנה ,ועל זה מוסיף הרמב"ן וכמה הוא בין רובו לחציו?  -אפילו כמלוא השערה ,להוציא מהאומרים :מחצה על מחצה כרוב.
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙ה ֶנּא ֔ ֱֶכלֶ ת  ...בין שנולדו בה סימני טרפה כשרה( ,ע' שפת"ח כל הכשרין שנשנו במשנה) לנולדו בה סימני
ֵ֤יןַ֙החיּה ֙ ֹֽ
ֹֽ
* (ג) וּב
טרפה פסולה (ע' שפת"ח י"ח טריפות שמנו חכמים)
הצעה ללמוד משמע ְלה ְב ַ֕דּילַ֙– זקף-גדול כעין של שלוש ע"פ "חקירה בענין טומאה וטהרה" – רלב"ג בסוף פרשת שמיני.
ְלה ְב ַ֕דּילַ֙ ע"פ רלב"ג – שלוש דרגות טומאה (א) אבי אבות הטומאה (ב) אב הטומאה (ג) ולד הטומאה .בכל אחד מהם יש להכיר:
(א) מקורות טומאה (ב) מקבלי טומאה (ג) אופני העברת טומאה (ד) משך הטומאה (ה) היטהרות מטומאה .אפשר שאפשר להציג זאת כך:
(א) מקורות טומאה (ב) אופני העברת טומאה למקבלי טומאה (ג) משך הטומאה והיטהרות ממנה.
ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים
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ִ֑ןַ֙וּמ ְחי ֶ֛תַ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙בּ ְשׂ ֹֽאת׃ ַ֙
וֹרַ֙ו ַ֕היאַ֙ה ְפכהַ֙שׂע ָ֣רַ֙לב ֹֽ
ֵ֤הַ֙שׂאתְ -לבנה ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ןַ֙והנּ ְ
ֹה ְ
ויקרא תזריע יג,יְ ַ֙:וראָ֣הַ֙הכּ ָ֗
בכל אחד מן המקרים (מראה לבן יציב ,מראה לבן שהתהפך לעיני הכהן) הנבדק מספר לכהן כיצד התפתח המראה עד אשר וְ הוּבאַ֙אֶ ל-
ֹהן׃ .אם הְ -שׂאתְ -לבנ ַ֙ה ַ֙֙בּ ֔עוֹר – פשטא זקף-קטן ,בתפקיד של שניים ,התפתחה בשני שלבים על הכהן לחקור לפי הנדרש ב-תו"כ פ"ג
הכּ ַֹֽ֙
פ"א (ג-ו) ממלת ְו ַ֕היא – שלוש דרשות להסגיר מראה טמא עם שער לבן ולא להחליטו.
וְ ַ֕היא – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש דרשות המלמדות על שלוש מראות בגוון טמא ובגודל גריס ובהן סימן טומאה של לפחות שתי שערות

לבנות אבל בגלל שהמראה בגודל גריס לא קדם לשער הלבן לכן הוא לא סימן טומאה והרי זה להסגיר.
דרשה א' שער פקידה,
דרשה ב' בתחילה חצי גריס ושתי שערות,
דרשה ג' בתחילה חצי גריס ושערה אחת.
רמזים לכך נמצא גם באופן הבא( :ראה זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים)
וֹרַ֙ו ַ֕היא – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' ש' הפרש מתקע"ו עולה רע"ו עולה ז"ה טמ"א טה"ר
בּ ֔ע ְ
ַ֙בּ ֔עוֹר – עו"ר גי' רע"ו עולה ז"ה טמ"א טה"ר
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ר ֹֽפּא׃
ִ֑יןַ֙ונ ְ ַ֙
וַֹ֙שׁח ְ
ָ֥הַ֙בוְֹ -בעֹ ר ְ
ֹֽ
רַ֙כּי-י ְהיֶ
ויקרא תזריע יג,יח :פַַ֙֙וּב ַ֕שׂ ֹֽ

תורה שלמה תו"כ פ"ג פ"ו (ו) ופירוש החפץ חיים ...

ה"ג אין לי אלא בזמן שמקצת שחין ומקצת בהרת מקצת בהרת וכולו שחין,
מקצת שחין וכולו בהרת,
כולו שחין וכולו בהרת מנין ת"ל וכו' [כן הוא גירסת הראב"ד והגר"א]:
(טט – מצב א' פשיון בתוך השחין) שמקצת שחין ומקצת בהרת .היינו שמקצת הגוף שחין ומקצת מזה מכוסה בבהרת:
ובמקצת בהרת וכולו שחין .היינו שכל גופו לקה בשחין ומקצתו מכוסה בבהרת ובשתי אלו
האופנים יוכל להיות בבהרת פשיון בפשיטות( :טט – בשני מצבי שחין אלו הפשיון בתוך השחין ,לכן זה מצב אחד)
(טט – מצב ב' פשיון לתוך שחין אחר) מקצת (טט – הגוף) שחין וכולו בהרת .היינו שנתמלא כל מקום השחין בבהרת ואף גם בזה יוכל
להיות לפעמים פשיון בבהרת כגון שיולד לו שחין אחר חוצה לו ויתחבר עם שחין זה ואח"כ יפשה הבהרת לתוכו:
(טט – מצב ג' שמא יולד שער לבן) כולו שחין וכולו בהרת .היכא שכל גופו לקה בשחין וגם מכוסה כולו בבהרת שלא יצוייר שום
פשיון כלל בבהרת זה [אם לא שיכניס לתוכו וכדלקמיה] מנין שאף בזה צריך הסגר:
ָ֥הַ֙בוֹ אפילו בכולו .היינו מקצת שחין וכולו
ֹֽ
(טט – תוך הסבר מצב ג' ,תו"כ מסביר קודם מצב ב') ת"ל [יח]ַַ֙֙ ֹֽ ...כּי-י ְהיֶ
בהרת הנ"ל (טט – מצב ב' של פשיון לשחין שיולד מחוץ לשחין המכוסה כולו בבהרת):
(טט ה) (מצב ג' שחין בכל גופו וכולו מכוסה בהרת) ְבעֹ רוַֹ֙אפילו בכולו .היינו כולו שחין וכולו בהרת הנ"ל שגם בזה צריך הסגר
ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן.
פַַַ֙֙֙[יח]ַַ֙֙וּב ַ֕שׂר – זקף-גדול ,בתפקיד הצהרה על ש לושה מצבים של נגע שחין ,שניים באופן אחד ,אחד באופן אחר.
 פשיון גורם החלט בשני אופנים( :מצב א') פשיון בתוך שחין קיים( ,מצב ב') פשיון לתוך שחין חדש;
( מצב ג') שער לבן גורם יחיד להחלט בבא בכולו לבן בתחילה על השחין ,מכיון שלא שייך פשיון.
מהכתוב למדים על מצב א ' פשיון בתוך שחין קיים על חלק מהגוף או על הגוף כולו .תו"כ מוסיף ודורש שני מצבים (ב' ג') כפירוש החפץ
חיים:
 כי יהיה בו אפילו בכולו ,היינו מקצת שחין וכולו בהרת (טט – מצב ב' ,מקצת העור שחין ושחין זה כולו בהרת והפשיון
לשחין שיולד מחוץ לשחין המכוסה כולו בבהרת)
 בערו אפילו בכולו( .טט – מצב ג') כל גופו שחין וכולו בהרת  ...שגם בזה צריך הסגר ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן.
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ויקרא תזריע יג,מז:
וַֹ֙לט ְמּ ֹֽאוֹ׃פ
וֹרַַ֙֙לטהֲ רוַֹ֙אָ֥ ְ
ְ
תַ֙בּגֶדַ֙ה ֶצָּ֣מֶ ר׀ַ֙אָ֣ וַֹ֙הפּ ְשׁ ָ֗תּיםַ֙אֵ֤ וַֹ֙ה ְשּׁתיַ֙֙אָ֣ וַֹ֙ה ֔ע ֶרבַ֙אוַֹ֙כּלְ -כּלי-עִ֑
תּוֹרתַ֙נֶגע-צ ִ֝רע ֶ ָ֥
ויקרא תזריע יג,נטְ֠ :ז ֹאתַ֙ ַ֨֙
הבסיס לסוגיה משנה נגעים פי"ג מ"ח ללא הפסוקים .בבלי שבת כו,ב מביא הפסוקים.
בגֶדַ֙פּ ְשׁ ֹֽתּים׃
וַֹ֙בּ ֶ ָ֥
ֶדַ֙צמֶ רַ֙א ְ
תַַ֙֙בּ ֶבָ֣ג ֔ ֶ
ְ
ְוה ֶַ֕בּגֶדַ֙ ֹֽכּי-י ְהיֶ ָ֥הַ֙בוַֹ֙נֶ ֶָ֣֣געַ֙צרִ֑ע

בגֶדַ֙פּ ְשׁ ֹֽתּים׃)
וַֹ֙בּ ֶ ָ֥
ֶדַ֙צמֶ רַ֙א ְ
תַַ֙֙בּ ֶבָ֣ג ֔ ֶ
ְ
(כּי-י ְהיֶ ָ֥הַ֙בוַֹ֙נֶ ֶָ֣֣געַ֙צַ֙רִ֑ע
ויקרא תזריע יג,מז ְוה ֶַ֕בּגֶדַ֙ ֹֽ

וַֹ֙לט ְמּ ֹֽאוֹ׃פ)
וֹרַַ֙֙לטהֲ רוַֹ֙אָ֥ ְ
ְ
תַ֙בּגֶדַ֙ה ֶצָּ֣מֶ ר׀ַ֙אָ֣ וַֹ֙הפּ ְשׁ ָ֗תּיםַ֙אֵ֤ וַֹ֙ה ְשּׁתיַ֙֙אָ֣ וַֹ֙ה ֔ע ֶרבַ֙אוַֹ֙כּלְ -כּלי-עִ֑
(תּוֹרתַ֙נֶגע-צ ִ֝רע ֶ ָ֥
֨
ויקרא תזריע יג,נט ְ֠ז ֹאתַ֙

ֶדַַ֙֙...ז ֹאת – זקף-גדול  ...תלישא-גדולה ,אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים:
ְ֠
ויקרא תזריע יג מז,נט ְוה ֶַ֕בּג
שיעור ראשון ג' על ג' אצבעות לבגד צמר ופשתים לקבל טומאת נגע צרעת ע"פ בבלי שבת כו,ב
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שיעור שני ושלישי שני שיעורין לטמא בית טהור ע"י בגד טמא בנגע צרעת (רוב ג' על ג' אצבעות בשטח או כזית בנפח) ע"פ רמב"ם
ספר טהרה טומאת צרעת פי"ג הי"ד
ראה תלישא
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אַ֙וּביָ֣וֹםַ֙הטּ ִֹ֑הרַ֙ז ָֹ֥אתַ֙תּוֹרתַ֙הצּ ֹֽרעת׃ַ֙פ
ְ
תַ֙בּיָ֥וֹםַ֙הטּמ
ויקרא מצורע יד,נזְ :להוֹ ַֹ֕ר ְ

פסוקים (וי' מצ' יד נד – נז) מלמדים על כל הלכות הצרעת שבפרקים (וי' יג ,יד) וטעם מלת (וי' מצ' יד,נז) ְלהוֹ ַֹ֕רת – זקף-גדול ,ע"פ ספרא
מצורע פרשה ז פרק ה (יו) מלמד שלוש דרשות( ,א) היתור מלמד כי הכהן חייב להיות בקי בכל מיני הנגעים כנמנים ב(-וי' מצ' יד נד –
נז); (ב) מלמד שביום הוא מטמא וביום הוא מטהר; (ג) מלמד שאינו רואה את הנגעים עד שיורנו רבו.
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םַ֙וטמָ֥אַ֙עד-הע ֶֹֽרב׃
ֶ֛יוַ֙ורחָ֥ץַ֙בּמּי ְ
ָ֧סַ֙בּגד ְ
עַ֙בּמ ְשׁכּ ִ֑בוַֹ֙יְ כבּ ְ
ויקרא מצרע טו,הְ :ו ַ֕אישַׁ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יַ֙ גּ ְ

ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ב
הקדמה לדרשות הבאות( :וי' מצ' טו,ה) ְו ַ֕אישׁ  -זקף-גדול ,שלושה לימודים המסומנים בתוכן משנות אחדות בפרק זה של תו"כ
ָ֧סַ֙בּגדֶ֛יו( ,טט – ְו ַ֕אישׁ  -זקף-גדול ,לימוד א) אדם נוגע
עַ֙בּמ ְשׁכּ ִ֑בוַֹ֙יְ כבּ ְ
(טט :פרק א – ב שאינם מסומנים) (א) (וי' מצ' טו,ה) ְו ַ֕אישַׁ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יגּ ְ
במשכב (טט :של הזב ,שהוא אב הטומאה ,נעשה גם אב הטומאה ו) מטמא בגדים (שלבוש בם) ואין המשכב (השני) הנוגע במשכב (הראשון
שעליו ישב או שכב הזב) מטמא בגדים (טט :ואין משכב הזב ,שהוא אב הטומאה ,עושה משכב אחר אב הטומאה ,אלא ראשון לטומאה שאינו מטמא
כלים רק אוכל ומשקין להיות שני לטומאה)
ֲשׁרַ֙י ְשׁכָּ֥בַ֙עלֶ֛יוַ֙הזּבַ֙י ְטמִ֑א ,משכב מטמא מתחת הזב לטמא אדם ולטמא בגדים( ,טט
(ב)  ...תלמוד לומר (וי' מצ' טו,ד) כּל-המּ ְשׁ ָ֗כּבַ֙א ֨ ֶ
– וְ ַ֕אישׁ  -זקף-גדול ,לימוד ב) ואין אדם מטמא מתחת הזב לטמא אדם ולטמא בגדים.
ָ֧סַ֙בּגדֶ֛יו( ,טט – ְו ַ֕אישׁ  -זקף-גדול ,לימוד ג) בשעת מגעו מטמא בגדים פירש אינו מטמא
עַ֙בּמ ְשׁכּ ִ֑בוַֹ֙יְ כבּ ְ
(ט) (וי' מצ' טו,ה) ְו ַ֕אישַׁ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יגּ ְ
בגדים (טט :אחרים).
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וַֹ֙וטמָ֥אַ֙עד-הע ֶֹֽרב׃ ַ֙
ישַׁ֙כּי-תצָ֥אַ֙מ ֶמּנּוַּ֙שׁ ְכבת-זִֶ֑֣רעַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְורחָ֥ץַ֙בּמֶּ֛יםַ֙אֶ ת-כּלְ -בּשׂר ְ
ֹֽ
ויקרא מצורע טו,טזְ :ו ַ֕א
ְו ַ֕אישַׁ֙ -זקף-גדול ,בתפקיד שלושה לימודים (מתוספת ו"ו החיבור?) (א) [ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ג פרק ו] (א) (וי' מצ'
טו,טז) ְַ֙ו ַ֕אישַׁ֙פרט לקטן ,או יכול שאני מוציא בן תשע שנים ויום אחד ,תלמוד לומר ְו ַ֕אישׁ  ,וב[-בבלי נדה לב ,ב] מרבה בן  9ויום
לזיבה וזו הלכה למשה מסיני; (ב) [בבלי נדה לב ,ב] קרא (היינו פסוק (טו,טז)) למה לי? למעוטי אשה מלובן ואינה טמאה; (ג)
[זיקוקין דנורא וביעורין דאשא] פירוש על [תנא דבי אליהו פט"ו או פט"ז] ְו ַ֕אישַׁ֙ -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש פעמים ,אפשר שאם

התעלם עד שלוש פעמים (בין באונס בין ברצון) מיציאת קרי ולא טבל נעשה כהרגל ,סופו נעשה זב.
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םַ֙וט ְמאוַּ֙עד־הע ֶֹֽרבַ֙:פ ַ֙
עַ֙ורחֲצָ֣ וַּ֙ב ֔מּי ְ
כבת־זִֶ֑֣ר ְ
ָ֥בַ֙אישַׁ֙אֹתהַּ֙שׁ ְַ֙
ֲשׁרַ֙י ְשׁכּ ֶ֛
ויקרא מצורע טו,יחְ ַ֙:וא ַ֕שּׁהַ֙א ֨ ֶ
[תו"כ ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ג פרק ו] (ז) (וי' מצ' טו,יח) ְוא ַ֕שּׁה פרט לקטנה ,או יכול שאני מוציא בת שלש שנים ויום אחד
תלמוד לומר ְוא ַ֕שּׁה( .ראה הסבר מלא ב[-בבלי נדה לב,א-ב])
(וי' מצ' טו,יח) ְוא ַ֕שּׁה – זקף-גדול בתפקיד שלושה לימודים ,והלימוד הבא אינו לימוד נוסף אלא הוא הפשט של הכתוב
[רש"י] (וי' מצ'טו,יח) ְורחֲצָ֣ וַּ֙ב ֔מּיםַ֙ -גזירת מלך היא שתטמא האשה בביאה .ואין הטעם משום נוגע בשכבת זרע ,שהרי מגע בית
הסתרים הוא :ובגמרא פי' ממלה אחרת [רש"י נדה לב,א] לביאה  -שמטמאה בביאת אדם מגזרת הכתוב דכתיב (וי' מצ' טו,יח) וְ ט ְמאוַּ֙

ולא משום נוגעת בשכבת זרע הוא שהרי מגע בית הסתרים הוא ואינו מטמא.
םַ֙וט ְמאוַּ֙ -א"ר שמעון ,וכי מה בא זה ללמדנו ,אם לנוגע בש"ז הרי כבר
[תורה תמימה] (מביא מדף אחר בנדה) ְורחֲצָ֣ וַּ֙ב ֔מּי ְ
נאמר (וי' אמר כב,ד או ה) או איש וגו' ,אלא מפני שטומאת בית הסתרים היא וטומאת בית הסתרים אינה מטמאה ,אלא שגזירת
הכתוב הואע) [נדה מ"א ב']:
שני לימודים הם כלהלן( :א) תינוקת בת ג' שנים ויום אחד לביאה  -הלכה למשה מסיני שסמכו רבנן אותה על הקרא הזה ,ואפשר כי
זקף-גדול בתפקיד שלש מרמז לשלש שנים ( .ב) למעט שכבת-זרע אדומה מלטמא בכלל ואשה בפרט( .ג) צ"ע
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ֹתםַ֙ :
דר ֹֽ
םַ֙ל ֹ
ֶ֛םַ֙תּ ְהיֶה־זּ ָֹ֥אתַ֙ל ֶה ְ
יהִ֑םַַַַ֙֙֙֙ ֻח ָ֥קּתַ֙עֹול ֹֽ
ירםַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙הָ֥םַ֙זֹניםַ֙אחֲר ֶ
יהםַ֙ל ְשּׂע ַ֕
ויקרא אח"מ יז,זְ :ול ֹא־יזְ ְבּ ָ֥חוַּ֙עֹוד ַ֙֙אֶ ת־ז ְבח ֔ ֶ
ירם (ללא מלת את) – זקף-קטן זקף-גדול בתפקיד שני לימודים שכל אחד מלמד שלוש ידיעות כנאמר ב-
יהםַ֙ל ְשּׂע ַ֕
(וי' אח"מ יז,ז) אֶ ת־ז ְבח ֔ ֶ

[בבלי חגיגה טז,א] תנו רבנן :ששה דברים נאמרו בשדים ,שלשה כמלאכי השרת ושלשה כבני אדם .שלשה כמלאכי השרת :יש להם
כנפים כמלאכי השרת ,וטסין מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת ,ויודעין מה שעתיד להיות כמלאכי השרת .יודעין סלקא דעתך?
אלא :שומעין מאחורי הפרגוד כמלאכי השרת .ושלשה כבני אדם :אוכלין ושותין כבני אדם ,פרין ורבין כבני אדם ,ומתים כבני אדם.
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שׂוּרה׃ ַ֙
וַּ֙עוֶלַ֙בּמּ ְשׁפִּ֑טַ֙בּמּ ַ֕דּהַ֙בּמּ ְשׁקלַ֙וּב ְמּ ֹֽ
ויקרא קדשים יט,לה :ל ֹא-תעֲשָׂ֥ ַ֙
(וי' קד' יט,לה) בּמּ ַ֕דּה – זקף-גדול בתפקיד שלושה לימודים( .א) [רש"י] ע"פ [תו"כ קדושים פרשתא ח פרק ח,ה,ו] זו מדת הארץ (ב)
מלמד שהמודד נקרא 'דיין' ,שאם שיקר בּמּ ַ֕דּהַ֙הרי הוא כמקלקל את הדין (ג) עיוות במידות חומריות מעיד על עיוות במידות רוחניות,
ל־חקֹּתַ֙י ֙ ,לומר שהמעוות המדות כאילו
ֻ
וּשׁמ ְר ֶתֵּ֤םַ֙אֶ ת־כּ
יןַ֙צ ֶדקַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֶכ ִ֑ם ,וסמיך ליה (וי' קד' יט,לז) ְ
ו[-בעה"ט] (לו) למד כלהלן ְו ָ֥ה ֶ

עובר על המצות כלם:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(וי' קד' יט,לה) בּמּ ַ֕דּה – זקף-גדול בתפקיד שלושה לימודים[ :בעה"ט] מעוות המדות כאילו עובר על כל המצוות לכן (א) לא תעשו
לעצמכם (ב) לא תחזיקו ברשותכם (אם עשיתם ,אם עשו אחרים) (ג) לא תשתמשו (אם עשיתם ,אם עשו אחרים)
[רמב"ם גניבה פ"ח] ו[-אורחות חיים דין משקולות ומדות] ו[-ספר מצוות גדולות] מלמדים על חמרים שמהם לעשות משקלות ,מבנה
המאזנים לתחומים שונים ,תחזוקת המשקלות והמאזניים ,הנהגות המוכר שיהיו לטובת הלוקח,
 110זקף-גדול
תוּליהַ֙י ֹֽקּח׃ ַ֙
ויקרא אמר כא,יגְ ַ֙:ו ַ֕הוּאַ֙אשָּׁ֥הַ֙ב ְב ֶ
וְ ַ֕הוּא – זקף-גדול ,כשלושה לימודים כנלמד ב[-ספרא אמר פ"א (ז)] (וי' אמר כא,יג) ְו ַ֕הוּאַ֙(טטוד"ל –כהן גדול) לא המלך וְ ַ֕הוּאַ֙ולא הנזיר
תוּליהַ֙י ֹֽקּח פרט לבוגרת שכלו בתוליה רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים בבוגרת:
וְ ַ֕הוּאַ֙לרבות כהן משוח מלחמה אשָּׁ֥הַ֙ב ְב ֶ

 111זקף-גדול
יםַ֙ל ֹאַ֙ת ֹא ֹֽכל׃ ַ֙
ָ֥
הַ֙לאָ֣ישַׁ֙זִ֑רַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ַ֕הואַ֙בּ ְתרוּמָ֥תַ֙הקֳּ דשׁ
ְ
ןַ֙כּיַ֙ת ְהיֶ
ֹה ָ֥
וּבת-כּ ֔
ויקרא אמר כב,יב֨ :

ובת-כהן כי תהיה לאיש זר  -אתנח ,הוא  -זקף-גדול ,כתיב הוא ,קרי היא.
הוא  -זקף-גדול ,ענין של שלוש נקודות ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם ולא כהנת בלבד אלא אפילו לויה וישראלית שנבעלה לאסור לה
הואיל ונעשית זונה אסורה לאכול בתרומה לעולם ואף על פי שיש לה זרע מכהן (ל"ת קלז ,הל' תרומות פ"ו ה"ז ה"י ,פ"ח הי"ג)
 112זקף-גדול
ֲחזּ ֹֽתוֹ׃ ַ֙
שׁבוַּ֙אישַׁ֙אֶ ל-א ֻ
ויקרא בהר כה,יגַ֙ :בּ ְשׁנ ָ֥תַ֙היּוֹבלַ֙הזּ ִֹ֑אתַ֙תּ ַ֕ ֻ
תּ ַ֕ ֻשׁבוַּ֙  -זקף-גדול

טטוד"ל ע"פ רש"י בפסוק זה ויקרא בהר כ"ה י"ג ובצירוף הפירושים לפסוק ויקרא בהר כה,י
לפנינו שני עניני תשובו ,שיבת אחוזת המשפחה ,שיבת עבד עברי וע"ע נרצע
לגבי האחוזה אם לא נמכרה לשנות תבואה חוזרת ביובל למוכרה אם הוא חי או ליורשיו אם מת.
או אם מכרה לשנים חוזרת אליו אם גאלה בשנת היובל וגם חוזרת ע"י גאולת בנו לאביו החי ולמשפחתו אם כבר מת.
שני אופני שיבות האחוזה :חזרה בגלל היובל למוכר או ליורשיו או בגאולה ע"י עצמו וגאולה ע"י בנו שמחזירה לאביו!!!
לגבי העבד העברי
שניים חוזרים ,שניים שאינם חוזרים .רק עבד עברי או עבד עברי נרצע שבארץ-ישראל יוצא לחפשי וחוזר לנחלתו .המוכר עצמו לגויים
בחוץ-לארץ אינו חוזר .בני עבד עברי מן השפחה אינם יוצאים ואינם חוזרין.
ראב"ע  -כי בשנת היובל תשוב הארץ הנמכרת לבעליה (טט – בתנאי שלא נמכרה לשנות תבואה) .מדגיש שגם אם ישראלי מכר אחוזתו
ונמכר לעבדות או המוכר עצמו (לדעת שגם הוא יוצא)  ,ותאמר שאין לאדם כזה מקום לשוב אליו ,בא הכתוב לומר שגם העבד וגם
אחוזתו יוצאים ושבים זה לזה.
 113זקף-גדול
שַׁ֙תֹּוציאוּ׃ ַ֙
ֹֽ
ִ֑ןַ֙וי ַ֕שׁןַ֙מ ְפּנ ָ֥יַ֙חד
תּםַ֙ישׁןַ֙נֹושׁ ְ
ויקרא בחקתי כו,יֹֽ :ואֲכ ְל ֶ ָ֥
וְ י ַ֕שׁן – זקף-גדול ,תורה שלמה [קא] בבלי בבא בתרא צא,ב  ...ואע"פ שהישן טפי מעלי (מעולה הרבה) יוציאוהו מפני החדש

שהחדש ראוי להתיישן טפי מן הישן שכבר נתיישן.
 טט  -כגון הישן טיבו בדרגה  1והחדש יעלה עליו וטיבו יהיה בדרגה  . 2כגון ערך תזונתי ,ערך בריאותי
תּםַ֙ישׁןַ֙נֹושִׁ֑ןַ֙ורמז בזה כפי פשוטו שכאשר ישמרו השמיטות והיובלים תהיה ברכת ה' (וי'
אברבנאל ויקרא כו,י  ...והוא אמרו ֹֽואֲכ ְל ֶ ָ֥
שּׁ ִנ ָֽים :עד שתאכלו בשנה התשיעית (אחרי שמיטה) ישן נושן וישן נגזר משנה (אחת)
שת אֶת־הַתְּּ בוּ ָ֔אה ִלשְֹּׁלַ֖ שׁ ַה ָ
שּׁ ִ ָ֑שּׁית ְּו ָע ָ
בהר כה,כא) ַבשּׁ ָָנַ֖ה ַה ִ

וישן נושן הוא משתי שנים ועדין לא תכלה התבואה בבא החדש בבא השנה העשירית (אחרי יובל) .ותוציא את הישן מן האוצר למכור
אותו מפני החדש שצריך להניח באוצר ההוא.
בעל הטורים ויקרא כו (י) (וי' בח' כו,יא) ְּונָתַ ִ ֥תּי ִמ ְּשׁ ָכ ִנַ֖י .מנין שנים של משכנ"י עמד בית שני (יומא ט א) .וסמיך ליה ֹֽואֲכ ְל ֶ ָ֥תּםַ֙ישׁן.
שבזכות בית המקדש בא השובע (סוטה מח א)ְ :וי ַ֕שׁן – זקף -גדול ,בתפקיד שלוש ,משכן ,בית א ,בית ב .או לעתיד בית א ,בית ב ,בית ג.

וְ י ַ֕שׁן – זקף -גדול ,בתפקיד שלוש ,שפע וברכת השתמרות של דברים הרגילים להשתמר כגון תבואה ,יין ,וכן של דברים שבאופן
רגיל אינם משתמרים כמו פירות וירקות ,לפחות שלוש שנים ולא רק אחרי שמיטה ויובל אלא גם בשנים אחרות
 114זקף-גדול
ויקרא בחקתי כז,ב  ,ראה במדבר מטות ל,ג

ישַׁ֙כּיַ֙י ְפלאַ֙נֶ ִֶֶ֑֣דר ַ֙
ָ֥
םַ֙א
דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראל ֙ ְַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙אֲל ֔ ֶה ַ֕
תַ֙ה'׃ ַ֙
שׁ ֹֽ
ַ֙ ְבּעֶ ְר ְכָּךָ֥ ַ֙נְ פ ֹ
ַ֕אישַׁ֙ -זקף-גדול ,שלושה אנשים בנדרים א' גדול ב' הסמוך לאיש ,בן  ,13 – 12ג' גוי שיודע להפלות:

שישראל שכשיגדל יבוא לכלל בל-יחל ,הפלאתו תלויה בגדלותו ,שכשאינו בבל יחל אינו בהפלאה ,אבל גוי שאינו ראוי לבוא לכלל בל-
יחל ,אין הפלאתו תלויה בגדלותו.
גדול שאינו יודע להפלות  -שאינו יודע לשם מי נדר  -אף על פי שבישראל דבריו קיימים ,בגוי שאינו יודע להפלות ,אין נדריו כלום,
ישַׁ֙כּיַ֙י ְפלא האמור בפרשת ערכין ,שדוקא
ָ֥
שנתמעט מ ַ֕א
אנציקלופדיה תלמודית כרך ה[ ,גוי] טור שח

 ...במה דברים אמורים בערכין ,אבל הכל מודים שנודרים ונידרים ,356שאם אמר דמי עלי או דמי פלוני עלי ,נותן כפי נדרו  -כמה
שהנידר שוה כעבד הנמכר בשוק - 357ואינו נופל ללשכה ,שאין מקבלים מן הגוים נדבה או נדר לחזק את בדק הבית ,משום לא לכם
ולנו ,358ומה יעשה בהם ,יבדוק את הגוי על דעת מי נדר ,אם נדר על דעת ישראל יוציאוהו בי"ד במה שיראה להם חוץ מבדק הבית,
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ואם אמר לשמים נדרתי ,יגנזו .359ויש סוברים שנדריהם אינם נגנזים אלא הולכים לבדק הבית .360ויש מפרשים נודרים ונידרים שאמרו
בקדשי מזבח ,אבל קדשי בדק הבית לר' מאיר שסובר לא לכם ולנו אינם נודרים.361
 115זקף-גדול
ל ֹאַ֙יגּאִ֑לַ֙ ַ֙
וַֹ֙ל ֹאַ֙ימּכרַ֙וְ ָ֣
ה ַ֙֙וּמ ְשּׂדָ֣הַ֙אֲחֻ זּ ֔ת ָ֥
ֵ֤םַ֙וּבהמ ַ֙
ְ
ַ֙אישַׁ֙ל ִ֝ה'ַ֙מכּל-אֲשֶׁ רָ֗ -לוַֹ֙מאד
ויקרא בחקתי כז,כחַ֙ :אְך-כּלֵ֡ -ח ֶרםַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙יחֲרם ֩ ֨
שׁיםַ֙הוּאַ֙ל ֹֽה'׃ ַ֙
כּלַ֕ -ח ֶרםַ֙ ֹֹֽק ֶדשׁ-קד ָ֥
כּלַ֕ -ח ֶרם – זקף -גדול ,בתפקיד של שלוש באופן של ענין אחד באופן אחד ושני ענינים באופן אחר .כאן ללמד שחרמי כהנים (זה ענין

אחד בעל נקודה אחת) חלים על קדשי קדשים ועל קדשים קלים (אלו שני ענינים אחרים שהמשותף ביניהם שהם הקדש)
הסבר זה הוצא מהקשרו בפירוש הבא של רש"י  ...האומר 'סתם חרמים לבדק הבית' מביא ראיה מכאן ,והאומר 'סתם חרמים לכהנים'
ח ֶרםַ֙ ֹֹֽק ֶדשׁ-קד ָ֥שׁיםַ֙הוּאַ֙ל ֹֽה'  -ללמד שחרמי כהנים חלים על קדשי קדשים ועל קדשים קלים ,ונותן לכהן .כמו ששנינו
מפרש כּלַַ֙֕ -
במסכת ערכין (כח,ב) :אם נדר  -נותן דמיהן ,ואם נדבה  -נותן את טובתה.
מקור פי' רש"י ב(-בבלי ערכין כט,א) ורבי יהודה בן בתירא ,דחל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים מנא ליה? סבר ליה כרבי
ישמעאל .אמר רב :הלכה כרבי יהודה בן בתירא .ורב שביק רבנן ועביד כרבי יהודה בן בתירא? ברייתא איפכא תניא .שביק מתני'
ועביד כברייתא? רב מתני' נמי איפכא תני .מאי חזית דאפכת מתניתין מקמי ברייתא? נפיך ברייתא מקמי מתני'! רב גמריה גמיר .אי
הכי ,כרבי יהודה בן בתירא ,כרבנן מיבעי ליה! הכי קאמר :למאי דאפכיתו ותניתו ,הלכה כרבי יהודה בן בתירא.
 116זקף-גדול
קּ ֶדשַׁ֙להַֹֽ֙'׃ַ֙
יַ֙י ְהיֶהֹ -
יר ֹֽ
ברַ֙תָּ֣חתַ֙השּׁ ִֶ֑בטַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙העֲשׂ ַ֕
ע ֹ
כּלַ֙אֲשֶׁ ר-י ֲ
ויקרא בחקתי כז,לבְ :וכל-מ ְעשֵׂ֤רַ֙בּקר ַ֙֙ו ֔צ ֹאןַ֙ ָ֥ ֹ
יריַ֙– זקף -גדול ,הסבר (א) שלוש בהמות שנמנו כעשירי ,אחת אכן מעשר ,שתיים האחרות קדשים
העֲשׂ ַ֕
יריַ֙ -שמקדש לפניו ולאחריו כדאמר (בכורות דף ס) קרא לתשיעי עשירי וכו'.
העֲשׂ ַ֕

רלב"ג  ...והוא מבואר ,שהעשירי הוא מה שהוא עשירי לפי המציאות ,והיא מעשר בהמה .וכבר יהיה גם כן העשירי לפי המאמר
המונה ,והוא אשר אפשר בו הטעות ,כמו התשיעי והאחד עשרה .והנה אלו הם קדשים מצד המאמר ,אבל אינם מעשר בהמה ,כי אינם
עשירי על דרך האמת.
יריַ֙– זקף-גדול ,הסבר (ב) שלושה פטורים ממעשר בהמה שכל מה שמכר או נתן או אכל קודם שיעבור תחת השבט ,פטור מן
העֲשׂ ַ֕
המעשר.
ברַ֙
ע ֹ
כּלַ֙אֲשֶׁ ר-י ֲ
רלב"ג ...וכבר יתבאר זה באופן אחר ,והוא ,שהתורה לא חייבה במעשר אלא מה שיעבור תחת השבט ,שנאמרֹ ָ֥ :
יַ֙י ְהיֶהֹ -קּ ֶדשׁ; ולזה יתבאר שכל מה שמכר או נתן או אכל קודם שיעבור תחת השבט ,פטור מן המעשר .והנה
יר ֹֽ
תָּ֣חתַ֙השּׁ ִֶ֑בטַ֙העֲשׂ ַ֕
יעבור תחת השבט משעת כניסתו לדיר להתעשר .והנה הנתינה והלקיחה לא יפטרו מההעברה תחת השבט ,אלא כשהיה ראוי לזה ביד
הבעלים .ואמנם אם לא היה ראוי לזה ביד הבעלים ,כמו מחוסר זמן ,לא נפטר מן המעשר בלקיחה ומתנה; כי אמר ֹו כל אשר יעבור
תחת השבט  -ייחד בו אשר עבר תחת השבט מן הראויים לעבור.
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במדבר א,ה  -יד

ַ֙֙שׁ ָ֣מוֹתַ֙האֲנ ֔שׁיםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יע ְמדוַּ֙א ְתּ ֶכ ִ֑ם ַ֙
[ה]ַ֙ ְוא ֙לֶּ ה ְ
יאוּר׃ ַ֙
וּרַ֙בּןְ -שׁד ֹֽ
ֶ
אוּבןַ֙אֱליצ
ַ֙ל ְר ַ֕
צוּרישׁ ֹֽדּי׃ ַ֙
לַ֙בּןֹֽ -
וֹןַ֙שׁלֻ מיא ֶ
ְ
[ו]ַ֙ ְלשׁ ְמ ַ֕ע
וֹןַ֙בּן-עמּינ ֹֽדב׃ ַ֙
יהוּדהַ֙נ ְחשׁ ֶ
ַ֕
[ז]ַ֙ל
צוּער׃ ַ֙
לַ֙בּןַֹֽ֙ -
שכרַ֙נְ תנְ א ֶ
[ח]ַ֙ ְלי֨שּׂ ֔
בַ֙בּן-ח ֹֹֽלן׃ ַ֙
בוּלןַ֙אֱליא ֶ
ַ֕ ֻ
[ט]ַ֙לזְ
יהוּד ַ֙
עַ֙בּן-עמּ ִ֑
ףַ֙לאֶ ְפ ַ֕ריםַ֙אֱלישׁמ ֶ
ָ֣יַ֙יוֹס ְ
֔
[י]ַ֙ל ְבנ
הצוּר׃ ַ֙
לַ֙בּןְ -פּד ֹֽ
שּׁהַ֙גּ ְמליא ֶ
ַ֙ל ְמנ ַ֕ ֶ
[יא]ַ֙ ְל ֨בנְ י ֔מןַ֙אֲבידןַ֙בֶּ ן-גּ ְדעֹ ֹֽני׃ ַ֙
יעזֶרַ֙בֶּ ן-ע ֹֽמּישׁ ֹֽדּי׃ ַ֙
[יב]ַ֙ ְל ַ֕דןַ֙אֲח ֶ
לַ֙בּן-עַ֙ ְכ ֹֽרן׃ ַ֙
[יג]ַ֙ ְלא ַ֕שׁרַ֙פּגְ עיא ֶ
עוּאל׃ ַ֙
[יד]ַ֙ ְלגַ֕דַ֙אֶ ְליסףַ֙בֶּ ןְ -דּ ֹֽ
ינָֽן׃ ַ֙
עַ֙בּן-ע ֹֽ
[טו]ַ֙ ְלנ ְ֨פתּ ֔ליַ֙אֲחיר ֶ

בשמות הנשאים תבנית טעמי הפסוקים ,שלוש קבוצות :ז"ג ,ז"ג ,ז"ג ,קדמא זקף-קטן במלה אחת,
זקף-גדול בתפקיד שתיים שהם אחד ,קדמא זקף-קטן במלה אחת כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין .ושתי התבניות מבטאות ענין אחד
כאן נשמת אב השבט (המוקדם) מעוברת בנשמת נשיא השבט הנוכחי (המאוחר) בקשר הדוק העושה אותם לאחד.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

במדבר א,ה – טו ,שלוש פעמים שלושה נשיאים בזקף-גדול ,רביעי קדמא זקף-קטן במלה אחת( ,שיש מסבירים שזה סוג של זקף-גדול)
זקף-גדול מבטא חיבור שני נקודות חיבור בין ראובן אב השבט ובין נשיא השבט ,במדבר שלח יג ,ד – טו במרגלים רובם כתובים בזקף-
קטן ,לומר מה שאין כן בחטא המרגלים שכבר בהליכתם היו בעצה רעה לכן נחלש העיבור בין אב השבט ובין הנשיא וכאשר גילו
מחשבתם הרעה פרחו נשמות השבטים הקדושים ונשארו יחידים.
ראה קדמא זקף-קטן במלה אחת,
 126זקף-גדול
רַ֙ואית ֹֽמר׃ ַ֙
יהוּאַ֙אֶ ְלעז ְ
כרַ֙׀ַ֙נדִ֑בַַ֙֙ואֲב ַ֕
רןַ֙ה ְבּ ָ֣ ֹ
ה ֹ
וֹתַ֙בּני-א ֲ
ְ ֹֽ
הַ֙שׁ ָ֥מ
ְ
במדבר ג,בְ :ואֶ֛לֶּ

תורה שלמה (כ) זוהר ח"ג (ויקרא) פרשת אחרי מות דף נו עמוד ב

ואלה שמות בני אהרן הכהנים וגו' וכתיב הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר ,ואלעזר ואיתמר מבעי ליה מהו אלעזר ואיתמר ,אלא
שקול הוה אביהוא כתרי אחוי ונדב ככלהו ,ואית דמתני (לה אפכא) הבכור נדב דא בלחודוי ואביהוא בלחודוי וכל חד אתחשיב
בעיניה כתרוייהו כאלעזר ואיתמר אבל נדב ואביהוא בלחודייהו שקולין הוי לקבל שבעין סנהדרין דהוו משמשין קמי משה ,ובגין כך
מיתתהון מכפרא על ישראל ,ועל דא כתיב (ויקרא י) ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה ,וא"ר שמעון הבכור נדב כלומר ההוא
דכל שבחא ויקרא דיליה (מה שמיה) נדב ואביהוא עאכ"ו ,דהני תרי לא אשתכחו כוותייהו בישראל:
יהוּא זקף-ג דול ,שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר .כאן אביהוא (אחד) שקול כשני אחיו אלעזר ואיתמר.
טט ַ֙-ואֲב ַ֕
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ְךַ֙פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ַַ֙֙
ןַ֙וה ִֹ֑א ֶהלַ֙מ ְכ ַ֕סהוַּ֙וּמ ַ֕ס ֶ
לַ֙מוֹעדַ֙המּ ְשׁכּ ְ
֔
ַ֙֙בּ ָֹ֣א ֶה
תַ֙בּנֹֽי-ג ְרשׁוֹן ְ
במדבר ג,כה :וּמ ְשׁ ֶמ ֵֶ֤ר ְ

ראה במדבר נשא ד,כה:

ְךַ֙פּתחַ֙ ָֹ֥אהֶ לַ֙מוֹעֹֽד׃
הַ֙ו ֶ֨את-מ ֔ס ֶ
תּחשַׁ֙אֲשֶׁ ר-עליוַ֙מ ְלמ ְִ֑על ְ
לַ֙מוֹעדַ֙מ ְכ ַ֕סהוַּ֙וּמ ְכסֶ֛הַ֙ה ָ֥
֔
יעתַ֙המּ ְשׁכּן ְַ֙֙ואֶ תָֹ֣ -א ֶה
֨שׂ ִ֝אוַּ֙אֶ ת-יְ ר ֵֹ֤
ְונ ְַ֙
מ ְכ ַ֕סהוּ  -זקף-גדול ,שניים שהם אחד .ע"פ תורה שלמה – ברייתא דמלאכת המשכן פ"ג ....ר' יהודה אומר שני כלים היו התחתון

היה של עורות אילים מאדמים והעליון היה של עורות תחשים וגו'
ראב"ע (כה) וּמ ְכסֶ֛הַ֙ה ָ֥תּחשַׁ֙אֲשֶׁ ר-עליו - ,אחז הכתוב דרך קצרה ,שלא הזכיר מכסה עורות אילים (ראה שמ' כו,יד) .ויש אומרים
ששני המכסים היו דבקים.
מ ְכ ַ֕סהוַּ֙ -זקף-גדול ,מלמד על שניים שהם אחד כפי' ראב"ע ויש אומרים ששני המכסים (מכסה עורות אילים ומכסה התחש) היו
דבקים( ,היינו אחד)
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ִ֑ןַ֙פּקֻ ַ֕דּתַ֙שׁ ְֹמריַ֙מ ְשׁ ֶמ ֶָ֥רתַ֙ה ֹֹֽקּ ֶדשׁ׃
רןַ֙הכֹּה ְ
ה ָ֣ ֹ
רַ֙בּן-א ֲ
במדבר ג,לב[ :לב]ַ֙וּנְ שׂיא ַ֙֙נְ שׂיאָ֣יַ֙הלּו֔יַ֙אֶ ְלעז ֶ
ידַ֙ו ֶשָׁ֣מֶ ןַ֙המּ ְשׁחִ֑הַ֙ ַ֙
ט ֶרתַ֙הסּ ֔מּיםַ֙וּמנְ חָ֥תַ֙התּמ ְ
ַ֙֙וּק ָ֣ ֹ
ןַ֙שׁ ֵֶ֤מןַ֙המּאוֹר ְ
ֹה ֶ
רןַ֙ הכּ ָ֗
ה ָ֣ ֹ
ר׀ַ֙בּן-א ֲ
וּפ ֻק ָ֞דּתַ֙אֶ ְלעז ָ֣ ֶ
במדבר ד,טזְ :
ליו׃ַ֙פ ַ֙
שַׁ֙וּבכ ֹֽ
ְ
ק ֶד
וַֹ֙בּ ֹ
ְפּ ֻק ָ֗דּתַ֙כּל-המּ ְשׁכּן ְַ֙֙וכל-אֲשֶׁ ר֔ -בּ ְ
(במדבר ג,לב) ְפּקֻ ַ֕דּת – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש פי' רש"י ונשיא נשיאי הלוי – ממונה על כולם .ועל מה היא נשיאותו? פקדת שמרי
משמרת  -על ידו היא פקודת כולם .ראה המשך (במדבר ד,טז)
(במדבר ג,לב) ְפּ ֻק ַ֕דּת – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש .ע"פ רמב"ן (במדבר ד,טז) אלעזר בן אהרן הכהן בעל שלושה תפקידים( :א) אלעזר אמרכל
על שלשת הנשיאים (של שבט לוי – מררי ,קהת ,גרשון) (ב) וגזבר למשמרת בני קהת  ...רש"י ממונה על משא בני קהת ,לצוות איש
ידַ֙ו ֶשׁ ֶָ֣מןַ֙המּ ְשׁח ִ֑ה (בכמות
ט ֶרתַ֙הסּ ֔מּיםַ֙וּמנְ חָ֥תַ֙התּמ ְ
ַ֙֙וּק ָ֣ ֹ
איש על עבודתו ועל משאו (ראה ד,מט) (ג) הוא פקיד עלֶ ַ֙-שׁ ֵֶ֤מןַ֙המּאוֹר ְ
לשנה ,וכמותן לשמוש היומי או כפי הצורך) ונותן אותם מידו ליד בני קהת
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רןַ֙הע ֻ ֹֽדת׃ ַ֙
א ָ֥ ֹ
רכֶ תַ֙המּסְִ֑ךַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְו ֨כסּוּ֔ -בהַּ֙אתַ֙ ֲ
הוֹרדוַּ֙אתַ֙פּ ָ֣ ֹ
֔הַ֙ו ַ֕
ח ֶנ ְ
ַ֙המּ ֲ
רןַ֙וּבניו ַ֙֙בּנְ ָֹ֣סע ֹֽ
ה ֵ֤ ֹ
וּבאַ֙א ֲ
במדבר ד,ה֨ :
רכֶ תַ֙המּסְִ֑ך ,סה"כ ארבעה .היות ומבני אהרן נותרו חיים
הוֹרדוּ– זקף-גדול,ענין של שלושה כהנים ואהרן בראשם להורדת אתַ֙פּ ָ֣ ֹ
ַ֕
וְ

אליעזר ואיתמר ,צריך כהן שלישי ,והוא או משה או פינחס ששניהם לא בני אהרן.
ראה גי' זקף-קטן זקף-גדול
 130זקף-גדול
 131זקף-גדול(וּמ ַ֕סְך ללא הסבר)
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ְךַ֙פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ַַ֙֙
ןַ֙וה ִֹ֑א ֶהלַַַַַַ֙֙֙֙֙֙מ ְכ ַ֕סהוַּ֙וּמ ַ֕ס ֶַ֙
לַ֙מוֹעדַ֙המּ ְשׁכּ ְ
֔
ַ֙֙בּ ָֹ֣א ֶה
תַ֙בּנֹֽי-ג ְרשׁוֹן ְ
במדבר ג,כה :וּמ ְשׁ ֶמ ֵֶ֤ר ְ
במדבר נשא ד,כה:

ְךַ֙פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ ַ֙
הַ֙ו ֶ֨את-מ ֔ס ֶ
תּחשַׁ֙אֲשֶׁ ר-עליוַ֙מ ְלמ ְִ֑על ְ
לַ֙מוֹעדַ֙מ ְכ ַ֕סהוַּ֙וּמ ְכסֶ֛הַ֙ה ָ֥
֔
יעתַ֙המּ ְשׁכּן ְַ֙֙ואֶ תָֹ֣ -א ֶה
֨שׂ ִ֝אוַּ֙אֶ ת-יְ ר ֵֹ֤
וְ נ ְ
מ ְכ ַ֕סהוּ  -זקף-גדול ,שניים שהם אחד ,בשני פסוקים .ע"פ תורה שלמה – ברייתא דמלאכת המשכן פ"ג ....ר' יהודה אומר שני כלים

היו התחתון היה של עורות אילים מאדמים והעליון היה של עורות תחשים וגו'
ראב"ע (כה) וּמ ְכסֶ֛הַ֙ה ָ֥תּחשַׁ֙אֲשֶׁ ר-עליו - ,אחז הכתוב דרך קצרה ,שלא הזכיר מכסה עורות אילים (ראה שמ' כו,יד) .ויש אומרים
ששני המכסים היו דבקים.
מ ְכ ַ֕סהוּ  -זקף-גדול ,מלמד על שניים שהם אחד כפי' ראב"ע ויש אומרים ששני המכסים (מכסה עורות אילים ומכסה התחש) היו דבקים,
(היינו אחד)
 133זקף-גדול (ללא הסבר)
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

49/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹשׁה׃ַ֙פ ַ֙
וּפ ֻק ַ֕דיוַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙אֶ ת-מ ֶ ֹֽ
וַֹ֙ועל-מַ֙שּׂ ִ֑אוַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙ ְ
עבֹדת ְ
ישַׁ֙אישַׁ֙עלֲ -
ֶ֛
הַ֙א
ֹשׁ ָ֥
ַ֙֙בּיד-מ ֔ ֶ
יַ֙ה'ַ֙פּ ֵ֤קדַ֙אוֹתם ְ
במדבר נשא ד,מט :על֨ -פּ ִ֝
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שׂוּ ַ֙
וַּ֙את־חטּאתם ַ֮֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ַ֙
במדבר נשא ה,זְ :וה ְתו ָ֗דּ ֶ ֹֽ
ָ֥םַ֙לוֹ׃ַ֙ ַ֙
ֹאשֹׁוַ֙וחֲמישׁתֹוַ֙יֹסָ֣ףַ֙על ִ֑יוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְונ ַ֕תןַ֙לא ֲֶשׁרַ֙אשׁ ֹֽ
ַ֙֙בּר ֔
וְ השֵׁ֤יבַ֙אֶ ת־אֲשׁמֹו ְ
וְ נ ַ֕תן – זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר .כאן ע"פ בבלי פסחים לא א דתניא ,רבי נתן אומר :מנין
ָ֥םַ֙לוֹ׃ַ֙" שרשרת של שלושה
לנושה בחבירו מנה ,וחבירו בחבירו ,שמוציאין מזה ונותנים לזה  -תלמוד לומר " ְונ ַ֕תןַ֙לא ֲֶשׁרַ֙אשׁ ֹֽ

אנשים ,הראשון חייב לשני מנה והשני חייב לשלישי מנה ,גובים מהראשון ונותנים לשלישי ומדלגים על השני.
וְ נ ַ֕תן – זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר :שתי נקודות :מחזיר לנגזל או ליורשיו .נקודה אחת:
ובמקרה של גר שמת ללא יורשים ההחזרה היא לה' הנותן לכהן כנאמר בפסוק הבא.
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טיתַ֙טֻ ְמאהַ֙תָּ֣חתַ֙אישְִׁ֑ךַ֙
ל ֹאַ֙שׂ ֶ֛
ְךַ֙ואםָ֥ -
ֹת ְ
ןַ֙ואמֵ֤רַ֙אֶ לֹֽ -האשּׁה ַ֙֙אם֨ -ל ֹאַ֙שׁכָ֥בַ֙אישׁ ַ֙֙א ֔
ֹה ְ
ֹתהַּ֙הכּ ָ֗
במדבר נשא ה,יטְ :וה ְשׁ ֨בּיעַ֙א ִ֝
יםַ֙ה ְמארֲ ריםַ֙ה ֹֽאלֶּ ה׃ ַ֙
ֹֽ
הנּ ַ֕קיַ֙ממֶּ֛יַ֙המּ ָ֥ר
הנּ ַ֕קי  -זקף-גדול ,שלוש נקודות אשר אפשר כי שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר .ע"פ אור החיים מבחן הסוטה הוא בכח שלושה

גורמים :המים הקדושים המיצגים את המים התחתונים מימי בראשית ,העפר הקדוש מקרקע המשכן ,השם הקדוש הכתוב בספר הניתן
בתערובת המים והעפר .אפשר לומר כי האחד הוא השם הקדוש שהוא רוחני והשניים הם המים והעפר שהם חמריים.
אם טהורה ע"פ בבלי סוטה יז הנּ ַ֕קי זוכה ללידות קלות ,בנים נאים ,בן כמו אברהם אבינו כי עמדה מבחן .אם סטתה חנקי – בהחלפת
אות ה"ה באות חי"ת עונש לעבריינית .הנאמר בפסוק כא בטנך צבה וירכך נופלת זה תיאור של ניפוח כמו בצקת הגורמת לחנק בקנה
הנשימה והריאות.
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במדבר בהעלותך ח,יא ,יג ,טו:

ֹדתַ֙הַֹֽ֙'׃ – בני קהת
עב ָ֥
בדַ֙אֶ תֲ -
ע ֹ
ִ֑לַ֙והיַ֕וַּ֙ל ֲ
תַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ְ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙מא ְ
ֵ֤םַ֙תּנוּפה ַ֙֙ל ְפנ ַ֔֙
ה ֹ֨רןַ֙אֶ ת-ה ְלויּ ְ
[יא]ַ֙ ְוהניףַ֩֙א ֲ
םַ֙תּנוּפהַ֙להַֹֽ֙'׃ַ֙ – בני גרשון ,הבכור
ֹת ְ
תַּ֙א ֶַ֛֙
ִ֑יוַ֙והנ ְפ ָ֥
ןַ֙ול ְפנ ָ֣יַ֙בנ ְ
ר ְ
ה ֹ
[יג]ַ֙ ְו ֹֽהעֲמ ְדתּ ַ֙֙אֶ ת-ה ְלו ֔יּםַ֙ל ְפנ ָ֥יַ֙א ֲ
וְֹךַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙וְ ָ֥היוַּ֙ליַ֙ה ְלו ֹֽיּם׃ַ֙ ַ֙
ְ
[יד]ַ֙וְ ה ְבדּ ְלתּ ַ֙֙אֶ ת-ה ְלו ֔יּםַ֙מתּ

נוּפה׃ – בני מררי
םַ֙תּ ֹֽ
תַּ֙אֹת ְ
ֹתםַ֙וְ הנ ְפ ָ֥
ִ֑דַ֙וטה ְרתַָּ֣֙א ֔
בדַ֙אֶ תָֹ֣ -א ֶהלַ֙מוֹע ְ
ע ֹ
[טו]ַ֙ ְו ֹֽאחֲרי-כן ַ֙֙י ָֹ֣באוַּ֙ה ְלו ֔יּםַ֙ל ֲ
מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק ח

[ט] והקרבת את הלוים .כשם שנאמר במצורע ,והעמיד הכהן המטהר (וי' מצורע יד,יא) ,כך צוה משה שיקריבו אותם לפני אהל
מועד :והקהלת את כל עדת בני ישראל .לפי שהיו הלוים כפרה לישראל .שנאמר לעבוד את עבודת בני ישראל באהל מועד ולכפר על
בני ישראל וגו' (פסוק יט) ,ומי שהיה מקריב קרבנו היה מביאו באהל מועד ,לכך צוו שיקהלו את כל עדת בני ישראל באהל מועד,
וכשם שנאמר בפר העלם דבר של ציבור ,וסמכו זקני העדה וגו' (ויקר' ד,טו) ,כך צוה והקרבת את הלוים לפני ה' (פסוק י) ,וכשם
שנאמר בקרבן מצורע והניף אותם תנופה וגו' (ויקרא יד,יב) ,כך צוה על הלוים והניף אהרן את הלוים תנופה וגו' (פסוק יא) ,תנופה זו
על בני קהת שיהיו נושאים את הארון ,שנאמר כי עבודת הקדש עליהם (במדבר ז,ט)ְ ,והיַ֕וַּ֙ל ֲע ֹבדַ֙אֶ תֲ -עב ָֹ֥דתַ֙הַֹֽ֙' (פסוק יא) ,זה
הארון:
ֶ֛םַ֙תּנוּפהַ֙להַֹֽ֙' .תנופה זו נעשית לבני גרשון ,לפי שהיה בכור ,והבכור
תַּ֙אֹת ְ
ִ֑יוַ֙והנ ְפ ָ֥
ןַ֙ול ְפנ ָ֣יַ֙בנ ְ
ר ְ
ה ֹ
פ נ ָ֥יַ֙א ֲ
[יג] ְו ֹֽהעֲמ ְדתַּ֙֙אֶ ת-ה ְלו ֔יּםַ֙ל ְַ֙
קדש ,לכך לא נאמר לפני ה':
םַ֙והנ ְפ ָ֥תַּ֙אֹתםַ֙וגו' .תנופה זו נאמר לבני מררי ,לפי שלא היה בכור ,וגם עבודתו לא היה הארון ,לכך לא נאמר בו
ֹת ְ
[טו] ְוטה ְרתַָּ֣֙א ֔
לפני ה':

ֹדתַ֙הַֹֽ֙'׃
עב ָ֥
בדַ֙אֶ תֲ -
ע ֹ
ִ֑לַ֙והיַ֕וַּ֙ל ֲ
תַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ְ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙מא ְ
ֵ֤םַ֙תּנוּפה ַ֙֙ל ְפנ ַ֔֙
ה ֹ֨רןַ֙אֶ ת-ה ְלויּ ְ
[יא]ַ֙ ְוהניףַ֩֙א ֲ

ֹדתַ֙הַֹֽ֙' .ומתפשט האפיון
עב ַָ֥֙
בד – טפחא ,בתפקיד פותח טפח להתאפיין מַ֙-אֶ תֲ -
ע ֹ
ַ֙[יא]ַ֙ ְוהיַ֕וּ– זקף-גדול ,ענין של שלוש משפחות הלוי ל ֲ
ֹדתַ֙הַֹֽ֙' .
עב ָ֥
אלפניו .אפשר כי בא ללמד כי העבודות השונות של כל אחת משלוש משפחות הלוי במשכן כולן באותה חשיבות של אֶ תֲ -
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דלח׃ ַ֙
וַֹ֙כּעָ֥יןַ֙ה ְבּ ֹֽ ֹ
וּאַ֙ועינ ְ
דַ֙ה ְ
ִ֑
במדבר בהעלתך יא,זְ :וה ַ֕מּןַ֙כּזְ רע-גּ

[זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך דף קנה עמוד ב]

דַ֙הוּא ,אמר רבי יוסי לקיימא זרעא וחילין בארעא כמה דאת אמר (בראשית מט) גד גדוד יגודנו ,מה זרעא דגד נטלי
ִ֑
וְ ה ַ֕מּןַ֙כּזְ רע-גּ
דַ֙הוּא ,כזרעא דגד חוורא ואקפי כד נחית
ִ֑
חולקיהון בארעא אחרא כך מן שריא עלייהו דישראל לבר מארעא קדישא ,ד"א כּזְ רע-גּ
לאוירא ואתנגריס (ס"א ואתגשים) (ס"א ואתבלע) בגופא והא אוקמוה חברייא ,ועינו כעין הבדולח ,כההוא בדולחא דאיהו חוור
כגוונא דימינא (ס"א חוורא דעינא) דלעילא,

וְ ה ַ֕מּן – זקף-גדול ,ע"פ [מתוק מדבש] אכילת המן גורם לשלושה דברים (א) לקיימא זרעא יולידו ויקימו זרע צבאות ה' בארץ (ב) משרה
קדושה עליונה בבני ישראל בהיותם במדבר ,ואותה קדושה נמצאת בפירות א"י .מה זרעא דגד נטלי חולקיהון בארעא אחרא כמו שזרע
גד נטל חלקו בארץ אחרת (שלא בארץ-ישראל המערבית אלא) בעבר הירדן מזרחה ,כך המן ירד ושרה על בני ישראל במדבר מחוץ לארץ
הקדושה ,וטעם הדבר כי פירות חו"ל אינם ראויים לקבל קדושה עליונה ,לכן ירד המן לבני ישראל כדי שיקבלו קדושה עליונה ,אבל בארץ
ישראל שפירותיה גדלים בקדושה ,הרוחניות שהתלבש במן ,מתלבש בפירות ארץ ישראל ,לכן אין צורך במן בא"י.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

50/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(ג) כזרעא דגד חוורא מזון רוחני שהתגשם (שקפא) בירידתו לעולם כדי שיאכלו לאכלו ,ונבלעו בגוף אוכלו ללא פסולת כי הוא רוחני.
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מר׃ ַ֙
כּחַ֙אֲדנ ִ֑יַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙דּבּ ְרתַּ֙לא ֹֽ ֹ
במדבר שלח יד,יזְ :וע ַ֕תּהַ֙יגְ דּל-נאַ֙ ָ֣ ֹ
כּחַ֙אֲדנ ִ֑יַ֙ -מונח אתנח
וְ ע ַ֕תּהַ֙– זקף-גדול יגְ דּל-נאַ֙ -טפחאַ֙ ָ֣ ֹ
[תורה תמימה] (במ' שלח יד,יז) ְוע ַ֕תּהַ֙יגְ דּל-נאַ֙ -תניא ,א"ר יהושע בן לוי ,בשעה שעלה משה למרום ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,משה,
ט
כּחַ֙
וכי אין שלום בעירך ) ,אמר לו ,רבש"ע ,כלום יש עבד שנותן שלום לרבו ,אמר לו ,היה לך לעזרני ,מיד אמר לו ְוע ַ֕תּהַ֙יגְ דּל-נאַ֙ ָ֣ ֹ
אֲדנ ִ֑יַ֙י) [שבת פ"ט א']:

[תורה תמימה הערה י)]  ...ולי נראה הבאור ע"פ מ"ד בברכות ז' א' ,תניא ,א"ר ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת
לפני ולפנים [כי כה"ג היה] וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות יושב על כסא רם ונשא ,ואמר לי ,ישמעאל בני ברכני ,אמרתי לו ,יהי רצון
שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משוה"ד (טט :משורת הדין) ,
ונענע לי בראשו ,וקמ"ל (טט :בא להשמיענו) שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך,
ְוע ַ֕תּהַ֙– זקף-גדול[ ,בבלי ברכות ז,א] שלושה דברים ביקש ישמעאל בן אלישע כהן גדול ,מהקב"ה
(א) יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך
(ב) ויגולו רחמיך על מדותיך
(ג) ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משוה"ד,
כּחַ֙אֲדנ ִ֑יַ֙ ,ונענע לי בראשו ,וקמ"ל (טט :בא
יגְ דּל-נאַ֙– טפחא  ,בתפקיד שנוי ממידת הדין ורבוי לא מוגבל ברחמים המאופיין במליםַ֙ ָ֣ ֹ
להשמיענו) שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך
[ארמון על מכונו ,הרב ארמוני מ"ח (אוצר החכמה)] (א)  64גי' דנ"י שם חמישים משם ע"ב .סוד דנ"י של אדנ"י ממש ,שהוא דין
גמור אלא שנהפך לחסד ישראל בהיותו נחתם בזרוע הימין ,והופך את טבעו ,בסוד "זיל בקרתא זיל בנמוסא" ,וכל שכן שמתפייס על
ידי הכופר ,כי הוא עושה דין באומות העולם .כד"א( :תה' קיח,טז) י ִ ְֹּ֣מין ֵ֭ה' רֹומ ָ ֵָ֑מה י ְִּמ֥ין ְ֝ה' ֹ֣ע ֹשָה ָ ָֽחי ִל:
ל־נַ֖א ֹ֣כ ֹ ַח אֲד ָֹנָ֑י כאשר תתבונן במסורה
(ב) ע"פ [אגרא דכלה רנח,א]  64גי' שלושה השמות אהי"ה יהו"ה אהו"ה (במ' שלח יד,יז) ְּועַתָּ֕ ה יִגְּדַּ ָ
מקדמונינו ,די"ן הוא בגימטריא ג' שמות אהי"ה יהו"ה אהו"ה .אותם ה-ג' שמות של רחמים ממתקים כח הדין ומתהפך לרחמים על
ידי כח אלו השמות ,נמשך אל הדין רחמים גמורים מסוד הא' פלא עליון ומתהווה אדנ"י (אֲד ָֹנָ֑י) .וזה סוד ועת"ה ( ְּועַתָּ֕ ה) ,כאשר כיוון
ל־נַ֖א ֹ֣כ ֹ ַח אֲד ָֹנָ֑י ,שיתגדל כוחו שיתהווה מדי"ן אדנ"י (אֲד ָֹנָ֑י)ַ ,כ ֲא ֶ ֥שׁר דִּ ַ ַ֖ב ְּרתָּ לֵאמָֹֽר ,שהוא השם אשר צוית
משה להמשיך השמות הנ"ל ,יִגְּדַּ ָ
לֵאמָֹֽר שהוא השם הנקרא מה שאין כן השם הוי"ה הוא בכוונה (טט :במחשבה) ,והבן.
ל־נַ֖א ֹ֣כ ֹ ַח אֲד ָֹנָ֑י ַכ ֲא ֶ ֥שׁר דִּ ַ ַ֖ב ְּרתָּ לֵאמָֹֽר:
במדבר שלח יד,יזְּ :ועַתָּ֕ ה יִגְּדַּ ָ

וְ ע ַ֕תּהַ֙– זקף-גדול ,רמז לשלושה ג' שמות אהי"ה יהו"ה אהו"ה .אותם ה-ג' שמות של רחמים ממתקים כח הדין ומתהפך לרחמים על
ידי כח אלו השמות,
 139זקף-גדול
מר׃ ַ֙
ָ֥רַ֙דּבּ ְרתַּ֙לא ֹֽ ֹ
כּחַ֙אֲדנ ִ֑יַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙כּא ֲֶשׁ ַ֙
במדבר שלח יד,יזְ :וע ַ֕תּהַ֙יגְ דּל-נאַ֙ ָ֣ ֹ
כּחַ֙אֲדנ ִ֑יַ֙ -מונח אתנח
וְ ע ַ֕תּהַ֙– זקף-גדול יגְ דּל-נאַ֙ -טפחאַ֙ ָ֣ ֹ
תורה תמימה (יז) ְוע ַ֕תּהַ֙יגְ דּל-נאַ֙ -תניא ,א"ר יהושע בן לוי ,בשעה שעלה משה למרום ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,משה ,וכי אין
ט
י)
כּחַ֙אֲדנ ִ֑יַ֙
שלום בעירך ) ,אמר לו ,רבש"ע ,כלום יש עבד שנותן שלום לרבו ,אמר לו ,היה לך לעזרני ,מיד אמר לו ְוע ַ֕תּהַ֙יגְ דּל-נאַ֙ ָ֣ ֹ

[שבת פ"ט א']:
תורה תמימה הערה י)  ...ולי נראה הבאור ע"פ מ"ד בברכות ז' א' ,תניא ,א"ר ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת
לפני ולפנים [כי כה"ג היה] וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות יושב על כסא רם ונשא ,ואמר לי ,ישמעאל בני ברכני ,אמרתי לו ,יהי רצון
שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משוה"ד ,ונענע לי בראשו,
וקמ"ל שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך,
וְ ע ַ֕תּהַ֙– זקף-גדול ,שלושה דברים ביקש ישמעאל בן אלישע כהן גדול ,מהקב"ה
(א) יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך
(ב) ויגולו רחמיך על מדותיך
(ג) ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משוה"ד,
יגְ דּל-נאַ֙– טפחא ,בתפקיד רבוי לא מוגבל המאופיין במליםַ֙ ָ֣ ֹכּחַ֙אֲדנ ִ֑יַ֙ ,ונענע לי בראשו ,וקמ"ל שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך
הדיון הבא הובא ב(-דב' עקב י,יב) ,ב(-דב' תבוא כו,ט) ראה גם (במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר (אלקים) ֶ֛מי האֲנ ָ֥שׁים האלֶּ ה ע ֹֽמְּך׃ (רמז לבלעם שלושה
שלבי תשובה)
רמב"ם הל' תשובה פ"ב  ,מהות תשובה ,ארבעה שלבים( :ה"ב) עזיבת החטא ,חרטה( ,ה"ד) ודוי  ,קבלה לעתיד .מתאים קצת ל(-בר'
ַתּה׀ פֶן־יִשׁ ְַּלֹ֣ח י ִָ֗דֹו ,מתאים מאד ל(-שמ' יתרו יט) (ה) ְּועַתִָּ֗ ה ( ,יהושע ב,יב) ְּועַתִָּ֗ ה  ,צ"ע ב(-במ' שלח יד,יז) ְּועַתָּ֕ ה ,צ"ע ב(-דב' עקב י,יב)
ג,כב) ְּוע ָ ֹ֣
ה ֙ ,צ"ע ב(-דב' וא' ד,א) ְּוע ָ ַֹ֣תּה יִש ְָּר ִֵ֗אל שׁ ַ ְַּ֤מע ,
ְועתּ ַ֙

בן איש חי שנה ראשונה פרשת כי תבוא שבזה מקבלם בתשובה כאשר אמר דסגי להו בודוי וחרטה בעזיבת החטא ,מתאים מאד
ל(-במ' שלח יד,יז) ְּועַתָּ֕ ה
משאת המלך סימן עז ונראה בזה דהנה עוד צ"ע דבמצות תשובה כתב הרמב"ם בריש הל' תשובה כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך

ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה ,וזהו עיקרו של וידוי עכ"ל .ונתבארו כאן ג' ענינים ,א .וידוי פה .ב .חרטה .ג .קבלה
לעתיד לא לחטוא .והקדים החרטה לקבלה שלא לחטוא ,ואילו בדבריו שהבאנו הקדים הקבלה שלא לחטוא לחרטה ,שהרי כתב ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא
חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבבו שלא יעשהו עוד כו' וכן יתנחם על שעבר כו' .ומ"מ נתבאר בכאן רק ג' ענינים אלו שזכרנו ,מיהו הגר"א בפי' (משלי כח,יג)
וּמֹודה וְּע ֹ ֵזֹ֣ב י ְּר ָחָֽם :כתב ,כי בעל תשובה צריך ד' דברים והן עזיבת החטא .וידוי .חרטה .וקבלה שלא לעשות עוד .ונתבאר דד'
ֶ ַ֖
ענינים הם ,ואף על פי דלכאורה קבלה ועזיבת החטא חד הוא ,היינו שלא יחזור ויעשה החטא ,חלקינהו הגר"א לב' ענינים עזיבת החטא לחוד וקבלה לחוד
ומנאם בתרתי ,אולם יש להבין דלכאורה הרי"ז כמו שכתבנו דעזיבת החטא והקבלה היינו הך.
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 140זקף-גדול
ָ֥יַ֙ה'׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
יכםַ֙כּ ֶכֶ֛םַ֙כּגָּ֥רַ֙י ְהיֶ הַ֙ל ְפנ ֹֽ
רת ֔ ֶ
ד ָ֣ ֹ
ַ֙֙ל ֹ
ִ֑רַ֙ח ֵ֤קּתַ֙עוֹלם ְ
םַ֙ולגּ ָ֣רַ֙הגּ ֻ
לַ֙ח ָ֥קּהַ֙אחֶ֛תַ֙ל ֶכ ְ
במדבר שלח טו,טו ַ֙ :הקּ ַ֕ה ֻ
ִ֑םַ֙ולגּרַ֙הגָּ֥רַ֙א ְתּ ֶ ֹֽכם׃ַ֙פַ֙ ַ֙
[טז]ַַ֙֙תּוֹרהַ֙אחֶ֛תַ֙וּמ ְשׁפָּ֥טַ֙אֶ חדַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֶכ ְ
ָ֥

רמב"ם איסורי ביאה פי"ג ה"א בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן.
רמב"ם איסורי ביאה פי"ג ה"ד וכן לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה צריך
מילה וטבילה והרצאת קרבן ,ואם נקבה היא טבילה וקרבן שנאמר ככם כגר ,מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן אף הגר לדורות
במילה וטבילה והרצאת קרבן.

תורה תמימה פרשת שלח

ככם כגר  -תניא ,רבי אומר ,ככם כאבותיכם ,מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים אף הם לא יכנסו
לברית אלא באלה ,אלא מעתה ,האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים ,אמר רב אחא בר יעקב ,אמר קרא וכי יגור אתכם אשר בתוככם
לדורותיכםל) [כריתות ט' א']:
לא)
(טז) ומשפט אחד יהיה לכם  -תניא ,א"ר חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ,גר צריך שלשה דיינים ,מאי טעמא משפט כתיב ביה [יבמות
מ"ז ב']:
ש"ך יורה דעה סימן רסח

ח צריך שיהיו בשלשה הכשרים  -דכתיב גבי גר משפט אחד יהיה לכם ואין משפט בפחות מג' כשרים:
ט אבל בדיעבד אם לא מל או טבל כו'  -אבל בקבלת המצות אם לא קיבל בפני ג' אפי' בדיעבד מעכב כמ"ש התוס' והרא"ש דקבלת
מצות הוי כתחילת דין שנתבאר בח"מ סי' ה' אבל טבילה ומילה הוי כגמר דין וגו'
אליהו רבה (איש שלום) פרשה כז

הקהל חוקה אחת לכם ולגר וגו' תורה אחת [ומשפט אחד] יהיה וגו' (שם /במדבר ט"ו /ט"ו וט"ז) ,מיכן אמרו ,שלש מדות בגרים ,יש
גר כאברהם אבינו ,יש גר כחמור ,יש גר כגוי לכל דבר .יש גר כגוי לכל דבר,
פנים יפות פרשת שלח

 ...כי ניתן התורה במקום קהלת יעקב והרמז לדבר כי שמות חכמה ובינה הם הוי' שמספרו ע"ב ס"ג ושניהם מספרם קהל לכך נקרא
שלמה קהלת על קהלת החכמה... ,
והנה החוקים שהוא למעלה מן השכל שא"א להשיגו שם הוא שורש ואחדות התורה שכלולה כל כנסת ישראל והגרים שנבראו מן
הנצוצות שנפלו בהתפשטות הגשמיות ,אבל למעלה הוא אחדות האמיתי ,וז"ש הקהל חוקה אחת לכם פירוש במקום הקהל שהיא
אחדות אין פירוד בין נשמת ישראל לנשמת גרים כי הכל אחד הוא ,וגו'
משך חכמה פרשת שלח

(טו) ככם כגר יהיה לפני ה' .פירוש" ,לפני ה'" שוה הגר אל הישראלי לגמרי ,מה שאין כן ("חוקה אחת) לכם (ולגר הגר") אינו שוה
גר לישראל ,כי אין ממנים שום דיין וממונה אלא "מקרב אחיך" (דברים יז ,טו יבמות מב ,ב) .ורק "תורה אחת ומשפט אחד יהיה
לכם" ,כי התורה והמשפט אחד.

הקּ ַ֕הל – זקף -גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ואפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר,
 כאן שלושה דברים לגיור :מלה ,טבילה ,הרצאת דם,
 שלושה דיינים לגיור בין לקהל ישראל בין לקהל גרים,
( שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר)( .שתיים באופן אחד) כפ' משך חכמה פרשת אמר (וי' אמר כד,כב) דִ -מ ְּשׁ ַפַ֤ט ֶאחָד י ִ ְּה ֶיֹ֣ה לגר
ולאזרח ,בין דיני ממונות בין דיני נפשות (טט – אפשר ששני מיני הדינים (א) ממונות (ב) נפשות מרומז בטעם זקף-קטן של מלת (וי' אמר
כד,כב) ָל ֶ֔כם)( .נקודה אחת באופן אחר)אבל השופטים אינו כאחד ,דגר דן את חבירו ולא את הישראל,

 ע"פ ספרי יח שלוש נקודות שתיים באופן אחד אלו גברים ונשים מישראל ,נקודה באופן אחר אלו גרים ע"פ התורה והמצוה אמנם גר
לשון זכר אך מהכתוב חקה אחת לכם ולגר מלמד שכשם שאין הבדל בישראל בין אנשים לנשים כך הדין גבי גרים( .מודיע שאף
שגיורות לא מלות דינן שוה לגרים ,כמו נשות ישראל דומות לאנשי ישראל)
שלוש מידות בגרים ,כפי' אליהו רבה (איש שלום) פרשה כז הקהל חוקה אחת לכם ולגר וגו' תורה אחת [ומשפט אחד] יהיה וגו' (שם

/במדבר ט"ו /ט"ו וט"ז) ,מיכן אמרו ,שלש מדות בגרים ,יש גר כאברהם אבינו ,יש גר כחמור ,יש גר כגוי לכל דבר.
 למעלה אחדות אחת ,בעולם הגלוי נשמת ישראל ונשמת גרים בנפרד
 לפני ה' שוה הגר לישראל בעולם הגלוי אין הגר שוה לישראל כי אין ממנים שום דיין וממונה אלא מישראל ,אבל תורה אחת ומשפט
אחד לישראל ולגר פרט לירושת גר ללא ילדים.
הקּ ַ֕הל – זקף-גדול ,ראב"ע אומר שה"א כאן כסימן קריאה .אפשר שגם זקף-גדול מדגיש זאת
ראה מונח זקף-קטן במלה אחת
שׁים האלֶּ ה ע ֹֽמְּך׃ ַ֙
מי האֲנ ָ֥
אמר ֶ֛
ע ִ֑ם ו ַ֕יּ ֹ ֶ
במדבר בלק כב,ט :ויּ ָ֥ב ֹא אֱֹלהים אֶ ל-בּ ְל ַ֙

רש"י (במ' בלק כב,ט) ֶ֛מי האֲנ ָ֥שׁים האלֶּ ה ע ֹֽמְּך  -להטעותות בא .אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו ,אין דעתו שוה עליו ,אף אני אראה
מ
עת שאוכל לקלל ולא יבין :וב(-בר' ג,ט) פירש רש"י וכן בבלעם (במ' בלק כב,ט) ֶ֛מי האֲנ ָ֥שׁים האלֶּ ה ע ֹֽמְּך ,ליכנס עמו בדברים,
שפת"ח מ (בר' ג,ט) (טט :הסבר ע"פ טעם זקף-גדול ב(-במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר בתפקיד שלושה שלבים בתשובה) ר"ל דהקב"ה חפץ ממנו שיאמר
שׁים
(טט :ודוי) חטאתי ויהרהר תשובה בלבו (טט :על העבר) ,דהקב"ה רוצה בתשובתן (טט :וקבלה על העתיד בעזיבת החטא ולכן שאלו ֶ֛מי האֲנ ָ֥
האלֶּ ה ע ֹֽמְּך שבאו לפתותך לשוב ולחטוא) ואינו חפץ במיתתן ,וא"ת דכאן וכן בבלעם (במ' בלק כב,ט) ֶ֛מי האֲנ ָ֥שׁים האלֶּ ה ע ֹֽמְּך ,פירש כדי
להכנס עמו בדברים ,ובפרשת בלק פירש (שם) כדי להטעותו ,י"ל שהתם נמי הוא כדי להכנס עמו בדברים ,אלא ששם נתן טעם על
ההכנסה שהוא להטעותו ,ששם אי אפשר לפרש שלא יהיה נבהל ,דהא עדיין לא התחיל בעבירה:
שפת"ח ת (במ' בלק כב,ט) עיין לעיל בפרשת בראשית (טט( :ג,ט)) ושם פירש כדי ליכנס עמו בדברים וכאן פירש כדי להטעותו .והרא"ם פירש להטעותו כו' כלומר ליכנס
עמו בדברים שלא יהא נבהל ולמה כדי להטעותו וכאן פירש הטעם למה נכנס עמו בדברים ושם לא פירש הטעם:
הדיון הבא הובא ב(-דב' עקב י,יב) גם ב(-דב' תבוא כו,ט) ראה גם (במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר (אלקים) ֶ֛מי האֲנ ָ֥שׁים האלֶּ ה ע ֹֽמְּך׃ (רמז לבלעם
שלושה שלבי תשובה) כמוסבר ב-בן איש חי
רמב"ם הל' תשובה פ"ב  ,מהות תשובה ,ארבעה שלבים( :ה"ב) עזיבת החטא ,חרטה( ,ה"ד) ודוי  ,קבלה לעתיד .מתאים קצת ל(-בר'
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ב(-דב' עקב י,יב)

ג,כב) ְּוע ָ ַֹ֣תּה׀ פֶן־יִשׁ ְַּלֹ֣ח י ִָ֗דֹו ,מתאים מאד ל(-שמ' יתרו יט) (ה) ְּועַתִָּ֗ ה ( ,יהושע ב,יב) ְּועַתִָּ֗ ה  ,צ"ע ב(-במ' שלח יד,יז) ְּועַתָּ֕ ה ,צ"ע
ה ֙ ,צ"ע ב(-דב' וא' ד,א) ְּוע ָ ַֹ֣תּה יִש ְָּר ִֵ֗אל שׁ ַ ְַּ֤מע ,
ְועתּ ַ֙
בן איש חי שנה ראשונה פרשת כי תבוא שבזה מקבלם בתשובה כאשר אמר דסגי להו בודוי וחרטה בעזיבת החטא ,מתאים מאד
ל(-במ' שלח יד,יז) ְּועַתָּ֕ ה
משאת המלך סימן עז ונראה בזה דהנה עוד צ"ע דבמצות תשובה כתב הרמב"ם בריש הל' תשובה כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך

ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה ,וזהו עיקרו של וידוי עכ"ל .ונתבארו כאן ג' ענינים ,א .וידוי פה .ב .חרטה .ג .קבלה
לעתיד לא לחטוא .והקדים החרטה לקבלה שלא לחטוא ,ואילו בדבריו שהבאנו הקדים הקבלה שלא לחטוא לחרטה ,שהרי כתב ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא
חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבבו שלא יעשהו עוד כו' וכן יתנחם על שעבר כו' .ומ"מ נתבאר בכאן רק ג' ענינים אלו שזכרנו ,מיהו הגר"א בפי' (משלי כח,יג)
וּמֹודה וְּע ֹ ֵזֹ֣ב י ְּר ָחָֽם :כתב ,כי בעל תשובה צריך ד' דברים והן עזיבת החטא .וידוי .חרטה .וקבלה שלא לעשות עוד .ונתבאר דד'
ֶ ַ֖
ענינים הם ,ואף על פי דלכאורה קבלה ועזיבת החטא חד הוא ,היינו שלא יחזור ויעשה החטא ,חלקינהו הגר"א לב' ענינים עזיבת החטא לחוד וקבלה לחוד
ומנאם בתרתי ,אולם יש להבין דלכאורה הרי"ז כמו שכתבנו דעזיבת החטא והקבלה היינו הך.
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במדבר בלק כד,ד :ראה במדבר בלק כד,טז :נְ ָֻ֗אם  -רביע

ינָֽים׃ ַ֙
ח ֶז֔הַ֙נֹפלַ֙וּגְ לָ֥ וּיַ֙ע ֹֽ
ֲשׁרַ֙מחֲז ֵ֤הַ֙שׁדּי ַ֙֙ ֶי ֱ
נְ ַֻ֕אםַ֙שֹׁמעַ֙א ְמרי-אִ֑לַ֙א ֨ ֶ
נְ ַֻ֕אם – זקף-גדול ,בתפקיד של שלוש ,שתיים באופן אחד ואחד באופן אחר,
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הפרש בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם.
א' נביאי ישראל אינן יודעין אימתי הקב"ה מדבר עמהן ,אבל נביאי אומות העולם יודעין אימתי מדבר עמהן .וכן הוא אומ' בבלעם
נְ ַֻ֕אםַ֙שֹׁמעַ֙א ְמרי-אִ֑ל.
ב' נביאי ישראל אינן יודעין כמה אמרות מדבר עמהן ,אבל נביאי אומות העולם יודעין כמה אמרות מדבר עמהן .וכן הוא אומ' וידע
דעת עליון.

ג' וכי נביאי אומות העולם גדולים מנביאי ישראל .לאו .אלא נביאי ישראל גדולים מנביאי אומות העולם .מושלין אותו משל .למה הדבר דומה .טבחי המלך יודעין כמה הוצאות צריך
להוציא ,כמה הן צריכין לתקן ,לפי שמלאכתן [יש לה קצב ,אבל אחשדרפני המלך אינן יודעין כמה הוצאות וכמה דברים הן צריכין לתקן ,לפי שמלאכתן] אין להן קצב .ר' יששכר

אומ' ,נביאי אומות העולם אינו מדבר עמהן אלא בחצי דיבור ,שנ' ויקר אלהים אל בלעם ,אבל נביאי ישראל בדיבור שלם ,שנ' ויקרא
ייי אל משה ,לשון שמלאכי השרת מקלסין בו ,שנ' וקרא זה אל זה.
תורה שלמה ספרי זוטא פרק ז

שלש מדות היה בו ביד משה מה שלא היה ביד בלעם
א' משה היה מדבר עמו עומד שנאמר ואתה פה עמוד עמדי (דברים ה כז) [ועם בלעם לא היה מדבר עמו אלא נופל שנא' נופל וגלוי
עינים (במדבר כד ד)]
ב' משה היה מדבר עמו פה אל פה שנא' פה אל פה אדבר בו (שם /במדבר /יב ח) [ובבלעם כתיב נאם שומע אמרי אל (שם /במדבר/
כד ד) שלא היה מדבר עמו פה אל פה]
ג' משה היה מדבר עמו פנים אל פנים שנאמר ודבר ה' אל משה פנים אל פנים (שמות לג יא) [ועם בלעם לא היה מדבר כי במשלים
כמד"ת וישא משלו ויאמר וגו' (במדבר כד טו).
שלש מדות היו ביד בלעם מה שלא היה ביד משה.
א' משה לא היה יודע מי מדבר עמו בלעם היה יודע מי מדבר עמו שנא' נאם שומע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה (שם /במדבר כ"ד/
ד)
ב' משה לא היה יודע אימתי הקב"ה מדבר עמו] ובלעם היה יודע מה הקב"ה עתיד לדבר עמו שנ' ויודע דעת עליון (שם /במדבר כ"ד
ט"ז .)/משלו משל לטבחו של מלך שהוא יודע מה המלך מקריב על שולחנו [ויודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו] כך היה בלעם יודע מה הקב"ה עתיד לדבר עמו
ג' בלעם היה מדבר עמו בכל שעה שירצה שנא' נופל וגלוי עינים (שם /במדבר כ"ד ד'[ )/היה משתטח על פניו ומיד היה גלוי עינים
על מה ששואל ומשה לא היה מדבר עמו בכל שעה שירצה] ר' שמעון אומר אף משה היה מדבר עמו בכל שעה שירצה שנ' ובבא
משה אל אהל מועד כיון שהיה רוצה היה נכנס והוא מדבר עמו.
ראה במדבר בלק כד,טז השואה ל[ -טז]ַ֙נְ ָֻ֗אם רביע ,שהרמב"ם מפרש כי תכונת הגאוה היא ב(-כד,ד) מסכת אבות פ"ה מי"ט או מי"ז כל
מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה ורוח
נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע
ופירוש הרמב"ם ואמנם גאוותו ,אומרו( :במדבר בלק כד,ד) "ַ֙נְ ַֻ֕אםַ֙שֹׁמעַ֙א ְמרי-אִ֑לַ֙" וכו'.
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ַ֙בּאח ֲָ֥ריתַ֙היּ ֹֽמים׃ַַַ֙֙֙
ֶ֛הַ֙לע ְמָּך ְ
ְ
ֲשׁרַ֙יעֲשִֶׂ֝ הַ֙העָ֥םַ֙הזֶּ
ְךַ֙לעמִּ֑יַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ ְלכה ַ֙֙איע ְָ֣צ ָ֔ךַ֙א ֨ ֶ
במדבר בלק כד,ידְ :וע ַ֕תּהַ֙הנְ ַָ֥֙ניַ֙הוֹל ְ
וְ ע ַ֕תּה – זקף-גדול ,שלוש תכונות רעות לבלעם ומהן נובעת עצתו לבלק

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ"ה מי"ז

[יז] כבר בארנו כמה פעמים שעין טובה  -ההסתפקות .ונפש שפלה  -הזהירות .ורוח נמוכה  -הענוה המופלגת ,כמו שהתבאר בפרק
אשר לפני זה .והשלוש אשר כנגדן הרי הן רדיפת הממון ,והיא עין רעה ,ורוב התאוה ,והיא נפש רחבה ,והגאוה ,והיא רוח גבוה.
 ...וידועה לבלעם רדיפת הממון ,וזה בבואו מארם נהרים בגלל הממון אשר נשכר בו לקלל את ישראל ,והוא אומרו יתעלה( :דברים
כג ה) "ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך" .ואמנם רוב תאוותו ,הרי היא עצתו לבלק להציג נשים לזנות
עם ישראל ,ולשימן יצאניות .ולולא תכונת רוב התאוה אשר היתה בנפשו ,והיות הדבר טוב בעיניו ואהוב אצלו  -לא היה מצווה בו,
לפי שציווי האדם לא יהיה אלא לפי דעתו ,כי הטובים לא יצוו ברעות ,אלא יזהירו מהן .ולשון הכתוב בזה( :במדבר לא טז) "הן הנה
היו לבני ישראל בדבר בלעם" וכו' .והחכמים אמרו" :בלעם בועל אתונו היה" ,ואין ספק שמי שזו היתה עצתו  -זה יהיה פועלו.
ואמנם גאוותו ,אומרו( :במדבר בלק כד,ד) "ַ֙נְ ַֻ֕אםַ֙שֹׁמעַ֙א ְמרי-אִ֑לַ֙" וכו'.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יםַ֙אלֶ ףַ֙:פ
ֹֽ
ָ֥הַ֙ועֶ ְשׂר
במדבר בלק כה,ט :ויּ ְהיַ֕וַּ֙המּתיםַ֙בּמּגּפִ֑הַ֙א ְרבּע ְ

[זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס דף רלז עמוד א]

 ...אלא שבטא דשמעון כד אתו אינון ערב רב אתערבו בנשין דשבטא דשמעון בתר דאתגיירו ואולידו בנין מנהון מיתו בעגל ומנהון
מיתו במותא ואחרנין מיתו הכא אינון דאשתארו הדא הוא דכתיב (במ' בלק כה,ט) ויּ ְהיַ֕וּ המּתיםַ֙בּמּגּפִ֑ה ,אשר מתו לא כתיב אלא
המתים מתים דמעיקרא הוו ...
(במ' בלק כה,ט) ויּ ְהיַ֕וּ – זקף-גדול ,ע"פ [זהר פנחס רלז,א] מבני שבט שמעון מתו מבני הגיורות מערב רב במדבר שלוש פעמים בעגל,
באחת הפעמים שטענו נגד משה ,בשטים מעשה פעור.
המּתים – טפחא כשנוי ,ע"פ הזוהר שהם מתים מכבר ,מחייהם קרויים מתים

(במ' בלק כה,ט) ויּ ְהיַ֕וּ – זקף-גדול( ,תפקיד א) כל נקודה רמז לאות יו"ד הקו רמז לאות ו"ו ,רמז לגי' של שם הוי"ה – אפשר כמדת רחמים,
שכל אותה עת הקב"ה לא כעס ,היה עת רצון וחסד בלי גבול( .תפקיד ב)  24000המתים במגיפה היו משלוש קבוצות של אנשים .לפי
[תו"ש סט ,מדרש] (א)  22000משבט שמעון( ,ב)  2000משבטים אחרים (ג) ע"פ [דולה ומשקה ,ספר חמישי ,הרב קורמן ,בלק כה,ט,
בשם הגר"א] אנשים שממילא הגיע זמנם למות .אפשר לתרץ שה 2000-מחולקים בין אלו שמתו במגיפה ובין אלו שממילא הגיע זמנם
למות .כך גם אפשר להסביר שבין מתי שבט שמעון היו שמתו במגיפה והיו שמתו כי הגיע זמנם.
תים – טפחא בתפקיד שנוי ללמד על מתים מהמגיפה ועל מתים מסיבה אחרת שצורפו למנין כ"ד אלף שנגזר שימותו במגיפה,
המּ ַ֙
והקב"ה ברחמיו שינה ממתי המגיפה למתים בעת המגיפה
בּמּגּפִ֑ה – אתנח כמגביל את המתים במגיפה שלא יגיע מספרם למלוא הגזירה ,ויתמלא המספר ממיתה כי הגיע זמנם למות.
ויּ ְהיַ֕וַּ֙המּתים – [שו"ת כתב סופר יו"ד סי' קפד] במקום שאין מקום קבורה .קבורה עם שלושה שינויים .יהיו מתים מונחים זה לצד זה
וזה מעל זה לפחות ג' טפחים ונוהגים ו' טפחים ,ומפנים מתים כדי לתת מקום למתים נוספים ,ונותנים עליהם סיד לעיכול בשרם וכך
ממעטים מקום קבורתם,
 185זקף-גדול – ענין של שלש ,צורת הטעם שתי נקודות וקו כעין אותיות י-ו-י שהגי' שלהן עולה הוי"ה
במדבר פינחס כו,ה  -נ:
[המבשר תורני ,כ"ג תמוז התשע"ח ,ב' מרום ,ע' כז] [פרפראות לחכמה ,כתרי אותיות שבתורה ברמזי הגימריאות והדילוגים]
מביא מספר [פרי חיים ,לכ"ק האדמו"ר רבי חיים יעקב מקומרנא – ירושלים זי"ע] רש"י הקדוש מביא את דברי רבותינו ,שהשם י-ה
שולב בשמות משפחות השבטים ,ללמד על טוהר יחוסם ... .נאמר מהאר"י הקדוש שטעם 'זקף-גדול ,מרמז על שם הוי"ה ,כי צורתו
מורכבת משתי נקודות וקו מאונך ,צורה זהה לאותיות י-ו-י ,כמנין שם הוי"ה .השם הקדוש שולב בשות המשפחות גם בדרך טעמי המקרא.
'זקף-גדול' נובע משורש יוסף הצדיק ,סמל הקדושה ,והדבר מתבטא בצורה כדלהלן.
הפיוט 'אנא בכח' בעל  42מלים ,מורכב משבע שורות כנגד שבע מידות  .השורה הששית "יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדשתך" (יג"ל פז"ק)
מכוונת נגד המידה השישית ,מידת יסוד ,בחינת יוסף השישי משבעה האושפיזין בימי הסוכות ,שבעה עמודי העולם .,ראשי תיבות יג"ל
פז"ק הם אותיות זקף-גדול (פז"ק = זק"ף  ,יג"ל = דוג"ל = גדו"ל)
בארבעים ושתיים משפחות בדיוק כמסר מלות הפיוט מופיע טעם זקף-גדול .ללמד כי כל השבטים והסוגים בבני ישראל ,קשורים לשורה
הששית ,השורה של יוסף הצדיק וקדושים בקדושתו.
למשפחות המוטעמות ברביע מביא האדמו"ר מקומרנא הסברים יחודיים לכל אחד.
ִ֑יַ֙לכ ְר ַ֕מיַ֙מ ְשׁפּחתַ֙
אוּבןַ֙חֲנוְֹך ַ֙֙מ ְשׁפָּ֣חתַ֙החֲ נֹ ֔כיַ֙ ְלפ ַ֕לּוּאַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הפּלֻּ ֹֽאי׃ַַַ֙֙֙[ו]ַַ֙֙ ְל ֶח ְצ ַֹ֕רןַ֙מ ְשׁפּחתַ֙החֶ ְצרוֹנ ְ
ָ֣יַ֙ר ָ֗
ִ֑לַ֙בּנ ְ
[ה]ַַ֙֙ ְראוּבןַ֙ ְבּכָ֣ וֹרַ֙י ְשׂרא ְ

יאבַ֙נְ מוּאלַ֙
וּבנ ָ֣יַ֙אֱל ֔
יאב׃ַַַ֙֙֙[ט]ַַ֙֙ ְ
וּבנ ָ֥יַ֙פלּוּאַ֙אֱל ֹֽ
ֹלשׁים׃ַַַ֙֙֙[ח]ַַ֙֙ ְ
וֹתַ֙וּשׁ ֹֽ
ְ
בעַ֙מא
ףַ֙וּשׁ ָ֥
ְ
ַ֙֙אלֶ
םַ֙שֹׁלשֵׁ֤הַ֙וְ א ְרבּעים ֶ֔
יה ְ
ָ֣וַּ֙פקֻ ד ָ֗ ֶ
חתַ֙הראוּבנ ִ֑יַ֙ויּ ְהי ְ
הכּ ְר ֹֽמי׃ַַַ֙֙֙[ז]ַַ֙֙ אלֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֣ ֹ
חַ֙בּהצֹּ תםַ֙עלֹֽ -ה'׃ַַַ֙֙֙[י]ַַ֙֙ותּ ְפ ֨תּחַ֙ה ִ֝א ֶרץַ֙אֶ תָ֗ -פּיהַ֙ותַּ֙ ְבלָ֥עַ֙אֹתֶ֛םַ֙
מֹשֵׁ֤הַ֙וְ ֹֽעל-אהֲ רֹ ן ַ֙֙בּעֲדת-קֹ֔ ר ְ
ָ֣יַ֙קריאָ֣יַ֙הע ָ֗דהַ֙אֲשֶׁ֨ רַ֙הצִּ֝ וַּ֙עלֶ -
םַ֙קרוא ְ
יר ְ
ִ֑םַ֙הוּא-ד ֨תןַ֙ואֲב ִ֝
וְ דתָ֣ןַ֙ואֲביר ֹֽ

מוּאלַ֙מ ְשׁפּ ֙חת ַ֙֙
ָ֗
בּנ ָ֣יַ֙שׁ ְמעוֹןַ֘֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ תםַ֙לנְ
וּבני-קֹ רחַ֙ל ֹאֹֽ -מתוּ׃ַ֙סַַַ֙֙֙[יב]ַַ֙֙ ְ
וַּ֙לנֹֽס׃ַַַ֙֙֙[יא]ַַ֙֙ ְ
ַ֙֙אישַׁ֙ויּ ְהי ְ
ֲכלַ֙ה ָ֗אשַׁ֙אָ֣תַ֙חֲ משֵּׁ֤יםַ֙וּמאת ֙ים ֔
חַ֙בּמָ֣ וֹתַ֙העדִ֑הַ֙בּא ָ֣ ֹ
וְ אֶ ת-קֹ ר ְ

חתַ֙
אוּלי׃ַַַ֙֙֙[יד]ַַ֙֙אלֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֣ ֹ
ִ֑יַ֙לשׁ ַ֕אוּלַ֙מ ְשׁפּחתַ֙השּׁ ֹֽ
יני׃ַַַ֙֙֙[יג]ַַ֙֙ ְל ֶזַ֕רחַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הזּ ְרח ְ
ִ֑יַ֙לי ַ֕כיןַ֙מ ְשׁפּחתַ֙היּכ ֹֽ
הנְּ מָ֣ וּא ֔ליַ֙ ְלי ַ֕מיןַ֙מ ְשׁפּחתַ֙היּמינ ְַ֙
שּׁוּני׃ַַַ֙֙֙[טז]ַַ֙֙
ִ֑יַ֙לשׁוּנַ֕יַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ה ֹֽ
פוֹניַ֙ ְלחַ֙גַּ֕יַ֙מ ְשׁפּחתַ֙החגּ ְ
בּנ ָ֣יַ֙גד֘ ַ֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ תםַ֙ל ְצ ָ֗פוֹןַ֙מ ְשׁפּ ֙חת ַ֙֙ה ְצּ ֔
אתים׃ַ֙סַַַ֙֙֙[טו]ַַ֙֙ ְ
יםַ֙אלֶ ףַ֙וּמ ֹֽ
ֶ
ִ֑יַ֙שׁנֶָ֧֣יםַ֙וְ עֶ ְשׂ ֶ֛ר
השּׁ ְמעֹ נ ְ
תַ֙בּנֹֽי-גדַ֙
ח ְ
ליַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הא ְרא ֹֽלי׃ַַַ֙֙֙[יח]ַַ֙֙אֶ֛לֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֥ ֹ
יַ֙ל ֨א ְרא ֔
ֲרוֹד ְ
ִ֑יַ֙לע ַ֕ריַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הע ֹֽרי׃ַַַ֙֙֙[יז]ַַ֙֙לא ֲַ֕רוֹדַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הא ִ֑
ְלאזְ נַ֕יַ֙מ ְשׁפּחתַ֙האזְ נ ְ
ַ֙לשׁ ָ֗להַ֙מ ְשׁפּ ֙חת ַ֙֙
ַ֙למ ְשׁ ְפּחֹ תם ְ
ָ֣וַּ֙בני-יְ הוּדה֘ ְ
ץַ֙כּנֹֽען׃ַַַ֙֙֙[כ]ַַ֙֙ויּ ְהי ְ
ָֽןַ֙בּ ֶ ָ֥א ֶר ְ
בּנ ָ֥יַ֙יְ הוּדהַ֙ע ָ֣רַ֙וְ אוֹנ ִֶ֑֣ןַ֙ויּ ָ֥מתַ֙ע ֶ֛רַ֙וְ אוֹנ ְ
יםַ֙אלֶ ףַ֙וחֲ מָ֥שַׁ֙מ ֹֽאוֹת׃ַ֙סַַַ֙֙֙[יט]ַַ֙֙ ְ
ֶ
יהִ֑םַ֙ א ְרבּ ָ֥ע
ל ְפקֻ ד ֶ
מוּלי׃ַַַ֙֙֙
ִ֑יַ֙לח ַ֕מוּלַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הֶ ח ֹֽ
ָ֣וַּ֙בניֶ ֔ -פ ֶרץַ֙ ְל ֶח ְצ ַֹ֕רןַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ ֹֽה ֶח ְצרֹנ ְ
חי׃ַַַ֙֙֙[כא]ַַ֙֙ויּ ְהי ְ
ִ֑יַ֙ל ֶזַ֕רחַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הזּ ְר ַֹֽ֙
השָּׁ֣ל ֔ניַ֙ ְל ַ֕ ֶפ ֶרץַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הפּ ְרצ ְ
ִ֑יַ֙לפֻ וַ֕הַ֙
תּוֹלעַ֙מ ְשׁפּחתַ֙התּוֹלע ְ
ֶ֛יםַ֙אלֶ ףַ֙וחֲ ָ֥משַׁ֙מ ֹֽאוֹת׃ַ֙סַַַ֙֙֙[כג]ַַ֙֙ ְבּנ ֵ֤יַ֙ישּׂשכר ַ֙֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ ֔תםַ֙ ַ֕
ֶ
יהִ֑םַ֙שׁשָּׁ֧הַ֙וְ שׁ ְבע
חתַ֙יְ הוּדהַ֙ל ְפ ֻקד ֶ
[כב]ַַ֙֙ אֶ֛לֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֥ ֹ
ֶ֛יםַ֙אלֶ ףַ֙
ֶ
יהִ֑םַ֙א ְרבּע ָ֧הַ֙וְ שׁשּׁ
חתַ֙ישּׂשכרַ֙ל ְפ ֻקד ֶ
רןַ֙מ ְשׁפּחתַ֙השּׁ ְמר ֹֹֽני׃ַַַ֙֙֙[כה]ַַ֙֙ אֶ֛לֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֥ ֹ
ִ֑יַ֙לשׁ ְמ ַֹ֕
פּוּני׃ַַַ֙֙֙[כד]ַַ֙֙ ְלי ַ֕שׁוּבַ֙מ ְשׁפּחתַ֙היּשֻׁ ב ְ
מ ְשׁפּחתַ֙ה ֹֽ
לי׃ַַַ֙֙֙[כז]ַַ֙֙אֶ֛לֶּ הַ֙
֨ח ְל ֔אלַ֙מ ְשׁפּחתַ֙היּ ְח ְלא ֹֽ
ִ֑יַ֙לי ְ
ַ֙ל ֶַָ֗֙ס ֶרדַ֙מ ְשׁפּ ֙חת ַ֙֙הסּ ְר ֔דּיַ֙ ְלא ַ֕לוֹןַ֙מ ְשׁפּחתַ֙האֹלנ ְ
בּנ ָ֣יַ֙זְ בוּלֻ ןַ֘֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ תם ְ
וּשׁ ָֹ֥לשַׁ֙מ ֹֽאוֹת׃ַ֙סַַַ֙֙֙[כו]ַַ֙֙ ְ
ְ
יריַ֙
שּׁהַ֙ ְלמכיר ַ֙֙מ ְשׁפָּ֣חתַ֙המּכ ֔
ָ֣יַ֙מנ ָ֗ ֶ
בּנ ְ
ִ֑םַ֙מנ ֶשּׁהַ֙וְ אֶ ְפ ֹֽרים׃ַַַ֙֙֙[כט]ַַ֙֙ ְַ֙
בּנ ָ֥יַ֙יוֹסףַ֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ ת ְ
יםַ֙אלֶ ףַ֙וחֲ מָ֥שַׁ֙מ ֹֽאוֹת׃ַ֙סַַַ֙֙֙[כח]ַַ֙֙ ְ
ֶ
שּׁ
יהִ֑םַ֙שׁ ָ֥
חתַ֙הזְּ בוֹּלניַ֙ל ְפ ֻקד ֶ
מ ְשׁ ְפּ ָ֥ ֹ
יַ֙ל ַ֕חלֶ קַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ה ֶח ְל ֹֽקי׃ַַַ֙֙֙[לא]ַַ֙֙
יעזֶרַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ה ֹֽאיעֶ זְ ִ֑ר ְ
הַ֙בּנ ָ֣יַ֙ג ְל ֔עדַ֙א ַ֕ ֶ
ְ
לע ֹֽדי׃ַַַ֙֙֙[ל]ַַ֙֙א ַ֚לֶּ
וּמכירַ֙הוֹלָ֣ידַ֙אֶ ת-גּ ְלע ִ֑דַ֙ ְלג ְל ַ֕עדַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הגּ ְ
וּצל ְפחָ֣דַ֙
ח ְפ ֹֽרי׃ַַַ֙֙֙[לג]ַַ֙֙ ְ
ִ֑יַ֙ו ַ֕חפֶ רַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ה ֶ
ידעַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ה ְשּׁמידע ְ
וּשׁמ ַ֕
שׁכֶ םַ֙מ ְשׁפּחתַ֙השּׁ ְכ ֹֽמי׃ַַַ֙֙֙[לב]ַַ֙֙ ְ
ִ֑יַ֙ו ַ֕ ֶ
אל ְ
יאלַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הא ְשׂ ֹֽר ַ֙
וְ ֨א ְשׂר ֔
ֶ֛יםַ֙אלֶ ףַ֙
ֶ
םַ֙שׁנֶָ֧֣יםַ֙וחֲ משּׁ
יה ְ
ִ֑הַ֙וּפ ֻ ָ֣קד ֔ ֶ
ְ
תַ֙מנ ֶשּׁ
ח ְ
ָ֣וֹתַ֙צל ְפ ֔חדַ֙מ ְחל ָ֣הַ֙וְ נֹ ֔עהַ֙חגְ לָ֥הַ֙מ ְלכּהַ֙וְ ת ְר ֹֽצה׃ַַַ֙֙֙[לד]ַַ֙֙ אלֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֣ ֹ
ְ
ַ֙֙בּנ
היוַּ֙לֶ֛ וַֹ֙בּניםַ֙כָּ֣יַ֙אם-בּנִ֑וֹתַ֙וְ שׁם ְ
בֶּ ןָ֗ -חפֶ רַ֙ל ֹאָ֥ -

יַ֙ל ַ֕תחןַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ ֹֽהתּח ֲֹֽני׃ַַַ֙֙֙[לו]ַַ֙֙
שׁוּתלחַ֙מ ְשׁפּ ֙חת ַ֙֙ה ֻשָּׁ֣ת ְל ֔חיַ֙ ְל ֶַ֕בכֶ רַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הבּ ְכ ִ֑ר ְ
ַ֙ל ָ֗ ֶ
בני-אֶ ְפרים֘ ַ֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ תם ְ
וּשׁבָ֥עַ֙מ ֹֽאוֹת׃ַ֙סַַַ֙֙֙[לה]ַַ֙֙אָ֣לֶּ הַ֙ ְ
ְ
חֹתם׃ַ֙סַַַ֙֙֙
ףַ֙למ ְשׁ ְפּ ֹֽ
הַ֙בני-יוֹס ְ
ְ
וֹתַ֙אלֶּ
ָ֥
ֶ֛יםַ֙אלֶ ףַ֙וחֲ מָ֣שַׁ֙מאִ֑
ֶ
םַ֙וּשֹׁלשׁ
ְ
םַ֙שׁנֶָ֧֣י
יה ְ
תַ֙בּני -אֶ ְפר ֙ים ַ֙֙ל ְפ ֻ ָ֣קד ֔ ֶ
ח ְ
רןַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הער ֹֽני׃ַַַ֙֙֙[לז]ַַ֙֙אָ֣לֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ֵ֤ ֹ
הַ֙בּנ ָ֣יַ֙שׁוּתִ֑לחַ֙ ְלע ַ֕
לּ ְ
וְ א ֶַ֙
פוּפםַ֙מ ְשׁפּחתַ֙
ירםַ֙מ ְשׁפּחתַ֙האֲחיר ֹֽמי׃ַַַ֙֙֙[לט]ַַ֙֙ל ְשׁ ַ֕
ַ֙ל ֶָ֗בלעַ֙מ ְשׁפּ ֙חת ַ֙֙ה ַ֙בּ ְל ֔עיַ֙ ְלא ְשׁ ַ֕בּלַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הא ְשׁבּלִ֑יַ֙לאֲח ַ֕
[לח]ַַ֙֙ ְבּנ ָ֣יַ֙בנְ ימןַ֘֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ תם ְ
ןַ֙למ ְשׁ ְפּחֹ תִ֑םַ֙
הַ֙בני-בנְ ימ ְ
ְ
ע ֹֽמי׃ַַַ֙֙֙[מא]ַַ֙֙אָ֥לֶּ
תַ֙הנּ ֲַ֙
יַ֙ל ֹֽנע ֲ֔מןַ֙מ ְשׁפּח ֹֽ
ָ֥וַּ֙בניֶ -בלעַ֙א ְָ֣ר ְדַּ֙וְ נעֲמִ֑ןַ֙מ ְשׁפּ ֙חת ַ֙֙הא ְר ֔דּ ְ
חוּפםַ֙מ ְשׁפּחתַ֙החוּפ ֹֽמי׃ַַַ֙֙֙[מ]ַַ֙֙ויּ ְהי ְ
ִ֑יַ֙ל ַ֕
השּׁוּפמ ְ
ןַ֙למ ְשׁ ְפּחֹ ֹֽתם׃ַַַ֙֙֙[מג]ַַ֙֙
חתַ֙דּ ְ
שׁוּחםַ֙מ ְשׁפּחתַ֙השּׁוּחמִ֑יַ֙אֶ֛לֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֥ ֹ
ֶ֛יםַ֙אלֶ ףַ֙וְ ָ֥שׁשַׁ֙מ ֹֽאוֹת׃ַ֙סַַַ֙֙֙[מב]ַַ֙֙אֵ֤לֶּ הַ֙ ְבני-דן ַ֙֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ ֔תםַ֙ ְל ַ֕
ֶ
יהםַ֙חֲ משָּׁ֧הַ֙וְ א ְרבּע
וּפ ֻ ָ֣קד ֔ ֶ
ְ
ַ֙לי ְמ ָ֗נהַ֙מ ְשׁפּ ֙חת ַ֙֙היּ ְמ ֔נהַ֙ ְלי ְשׁוַ֕יַ֙מ ְשׁפּחתַ֙היּ ְשׁו ִ֑יַ֙
יםַ֙אלֶ ףַ֙וְ א ְרבָּ֥עַ֙מ ֹֽאוֹת׃ַ֙סַַַ֙֙֙[מד]ַַ֙֙ ְבּנ ָ֣יַ֙אשׁר֘ ַ֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹתם ְ
ֶ
שּׁ
יהִ֑םַ֙א ְרבּע ָ֧הַ֙וְ שׁ ֶ֛
מ יַ֙ל ְפקֻ ד ֶ
חתַ֙השּׁוּח ַ֙
כּל-מ ְשׁ ְפּ ָ֥ ֹ
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רַ֙שׂרח׃ַַַ֙֙֙
ֹֽ
שׁםַ֙בּת-אשׁ
לי׃ַַַ֙֙֙[מו]ַַ֙֙וְ ָ֥
יאלַ֙מ ְשׁפּחתַ֙המּ ְלכּיא ַֹֽ֙
יַ֙ל ֨מ ְלכּ ֔
ה ֶח ְב ִ֑ר ְ
יעהַ֙ ְל ַ֕ ֶח ֶברַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ ַֹֽ֙
ָ֣יַ֙בר ֔
יעי׃ַַַ֙֙֙[מה]ַַ֙֙ל ְבנ ְ
יעהַ֙מ ְשׁפּחתַ֙ה ְבּר ֹֽ
ל ְבר ַ֕
ִ֑יַ֙לגוּנַ֕יַ֙
֨ח ְצ ֔אלַ֙מ ְשׁפּחתַ֙הַ֙יּ ְח ְצאל ְ
ֶ֛יםַ֙אלֶ ףַ֙וְ א ְר ָ֥בּעַ֙מ ֹֽאוֹת׃ַ֙סַַַ֙֙֙[מח]ַַ֙֙ ְבּנ ֵ֤יַ֙נ ְפתּלי ַ֙֙ ְלמ ְשׁ ְפּחֹ ֔תםַ֙ ְלי ְ
ֶ
ִ֑םַ֙שֹׁלשָׁ֧הַ֙וחֲ משּׁ
יה ְ
תַ֙בּנֹֽי-אשׁרַ֙ל ְפ ֻקד ֶ
ח ְ
[מז]ַַ֙֙אֶ֛לֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֥ ֹ
ֶ֛יםַ֙אלֶ ףַ֙
ֶ
יהםַ֙חֲ משָּׁ֧הַ֙וְ א ְרבּע
ִ֑םַ֙וּפ ֻ ָ֣קד ֔ ֶ
ְ
יַ֙למ ְשׁ ְפּחֹ ת
חתַ֙נ ְפתּל ְ
לּםַ֙מ ְשׁפּחתַ֙השּׁלּ ֹֽמי׃ַַַ֙֙֙[נ]ַַ֙֙ אֶ֛לֶּ הַ֙מ ְשׁ ְפּ ָ֥ ֹ
יַ֙לשׁ ַ֕
גּוּני׃ַַַ֙֙֙[מט]ַַ֙֙ ְליַ֕צֶ רַ֙מ ְשׁפּחתַ֙היּ ְצ ִ֑ר ְ
מ ְשׁפּחתַ֙ה ֹֽ
ֹלשׁים׃ַ֙פ ַ֙
וֹתַ֙וּשׁ ֹֽ
ְ
ףַ֙שׁבָ֥עַ֙מא
ְ
וֹתַ֙אלֶ ףַ֙ואִ֑לֶ
ֶ
ַ֙֙בַּ֙נ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙שׁשׁ-מאָ֥
הַ֙פּקוּדי ְ
ְ
וְ א ְרבָּ֥עַ֙מ ֹֽאוֹת׃ַַַ֙֙֙[נא]ַַ֙֙ ָ֗אלֶּ
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 186זקף-גדול
במדבר פינחס כו:

הַ֙בּמ ְספָּ֥רַ֙שׁ ֹֽמוֹת׃ ַ֙
ץַ֙בּנחֲל ְ
ַ֙ [נג]ַַ֙֙ל ָ֗אלֶּ הַ֙תּחלָ֥קַ֙הא ֶֶ֛ר ְ
ָ֣יַ֙פ ֻק ֔דיוַ֙יֻתּןַ֙נחֲל ֹֽתוֹ׃ ַ֙
ַ֚ישַׁ֙לפ ְ
ְ
וַֹ֙ול ְמ ַ֕עטַ֙תּ ְמעיטַ֙נחֲל ִ֑תוַֹ֙א
[נד]ַַ֙֙ ל ָ֗רבַ֙תּ ְר ֶבּהַ֙֙נחֲל ֔ת ְ
אבֹתםַ֙ינְ ֹֽחלוּ׃ ַ֙
גוֹרלַ֙יחלקַ֙אֶ ת-הא ִֶ֑רץַ֙ל ְשׁ ָ֥מוֹתַ֙מטּוֹתֲ -
[נה]ַַ֙֙אְךְ -בּ ַ֕
גּוֹרלַ֙תּחלקַ֙נחֲל ִ֑תוַֹ֙בָּ֥יןַ֙רבַ֙ל ְמעֹֽט׃ַ֙ס ַ֙
[נו]ַַ֙֙על-פּי ַ֙֙ה ֔
גוֹרלַ֙יחלקַ֙ -ת"ר ,א"י לא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל תחלק ,ולא נתחלקה אלא
תורה תמימה תורה תמימה (נה) אְךְ -בּ ַ֕

באורים ותומים שנאמר על פי הגורליא [ב"ב קכ"ב א']:
(נו) בָּ֥יןַ֙רבַ֙ל ְמעֹֽט  -תניא ,בשלשה דברים נתחלקה ארץ ישראל ,בגורלות ,באורים ותומים ובכספים ,הדא הוא דכתיב (יהושע י"ח)
יח)
וישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפה ,גורל אלו הגורלות ,לפני ה' אלו אורים ותומים ,בָּ֥יןַ֙רבַ֙ל ְמעֹֽט אלו הכספים [ירושלמי
יומא פ"ד ה"א]:
בָּ֥יןַ֙רבַ֙ל ְמעֹֽט  -מגיד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא בשומא ,בית כור כנגד בית סאה ,בית סאה כנגד בין כוריט) [ספרי]:

גוֹרלַ֙– זקף-גדול ,ענין של שלוש ,שתי נקודות באופן אחד אלו שתי קלפיות ,אחת לשמות שבטים,
בבלי בבא בתרא קכב – [נה]ַַ֙֙אְךְ -בּ ַ֕
אחת לשמות תחומים,
ונקודה אחת באופן אחר אלעזר כהן גדול אומר ברוח הקודש ע"פ אורים ותומים שם שבט ושם תחום והם עולים בידיו מכל קלפי .לעומת
בבלי יומא גורל השעירים ביוה"כ ,קלפי אחד ושתי קוביות בה ,מכניס ידיו ומעלה שתי הקוביות בבת אחת,אחת בכל יד.
נקודה אחת באופן אחר חלוקת יהושע לפי ערך כספי כ תורה תמימה הערה יח אלא ר"ל מי שעלה חלקו בסמוך לירושלים מתחשב

בערך השווי עם מי שעלה גורלו ברחוק מירושלים ,שהרחוק גרוע הוא מפני שרחוק הוא מביהמ"ק ומפני שקרוב הוא לארץ העמים,
בבלי בבא בתרא קכא [נד]ַ֙ל ָ֗רב – רביע ,חלוקת הארץ ,אפשר שלוש מ"-אך-בגורל" ורביעי בחלוקת יהושע לפי ערך כספי כהערה יח
של תורה תמימה אלא ר"ל מי שעלה חלקו בסמוך לירושלים מתחשב בערך השווי עם מי שעלה גורלו ברחוק מירושלים ,שהרחוק

גרוע הוא מפני שרחוק הוא מביהמ"ק ומפני שקרוב הוא לארץ העמים,

ראה רביע
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יַ֙בּמוֹע ֲֹֽדוֹ׃ ַ֙
וַּ֙לה ְק ָ֥ריבַ֙ל ְ
ר ְ
ֹחיַ֙תּ ְשׁ ְמ ַַ֕֙
ַ֙ניח ֔
יַ֙ריח ֹֽ
יַ֙לא ָ֗שּׁ ַ֚
לַ֙ואמ ְרתַּ֙אֲל ֶהִ֑םַַַַ֙֙֙֙אֶ ת-ק ְרבּנ֨יַ֙ל ְח ִ֝מ ְ
במדבר פינחס כח,ב :צ ַ֚וַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ

ַ֙תּ ְשׁ ְמ ַ֕רוַּ֙ -זקף-גדול ,ענין בעל לפחות שתי נקודות באופן אחד ונקודה באופן אחר.
תּ ְשׁ ְמ ַ֕רוַּ֙ -זקף-גדול  -משמרת למשמרת -
א' רש''י תקנו מעמדות ע"פ בבלי תענית כז שיהיו כהנים ולוים וישראלים עומדים על גביו (טט  -של קרבן) נקודה באופן אחד משמרת
הכהנים (מקריבים) ,שתי נקודות באופן אחר הלוים והישראלים כנציגי בני-ישראל לחזות בהקרבת קרבן התמיד שהוא קרבן צבור
ב' חלוקת הכהנים לעשרים וארבעה משמרות שרובן עובדות שני שבועות בכל שנה ומיעוטן פעם אחת בשנה וכך המעמדות המקבילים של
הלויים והישראלים.
תּ ְשׁ ְמ ַ֕רוַּ֙ -זקף-גדול – ע"פ בבלי תענית יז,ב –
בהכרעת רבנן נגד הצדוקים תמיד של ציבור ולא תמיד של יחיד,
היינו באופן אחד תמיד של ציבור באופן אחר לא תמיד של יחיד

אור-החיים  ...ומעתה מה שישראל מקרבין הוא מנכסיו של הבורא ולזה נתחכם ה' ונתן אזהרה ואמר
רוַּ֙שאם לא יעשו הנה הם
תּ ְשׁ ְמ ַַ֕֙
 א' גוזלים נכסיו
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב' ועוברים בלאו
ג' באופן אחר תשמרו לקרב כל ניצוצי הקדושה שנתרחקו.

 188זקף-גדול
במדבר מטות ל ,ד׃ ראה ויקרא בחקתי כז,ב

ֶ֛רַ֙בּבָ֥יתַ֙אביהַ֙בּנְ עֻ ֶ ֹֽריה׃ ַ֙
רהַ֙אסּ ְ
דּרַ֙נֶ ֶָֽדרַ֙ל ִ֑ה'ַ֙וְ א ְס ָ֥
הַ֙כּי-ת ָ֥ ֹ
[ד]ַַ֙֙וא ַ֕שּׁ ֹֽ
ְ
ַ֙

הַ֙כּי-ת ָ֥ ֹדּרַ֙נֶ ֶָֽדר  ,אין לי אלא
[ד]ַַ֙֙וא ַ֕שּׁ ֹֽ
ְ
וְ א ַ֕שּׁה  -זקף-גדול ,ענין של שלוש נשים ביחס לנדרים :תורה שלמה (מה) מדרש הגדול
גדולה ,ומנין לרבות את הקטנה שיש בה הפלייה ,ת"ל ואשה ,מכאן אמרו בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין ,בת שתי עשרה
שנה ויום נדריה קיימין ובודקין כל שתים עשרה( .הכוונה בתקופת נעוריה והיא בבית אביה)
תורה שלמה רמב"ם הל' נדרים פי"א ה"ו – ז :אבל אם היתה ברשות האב אפילו הגדילה והרי היא נערה אביה מפר כל נדריה וכל
שבועות שתשבע ביום שמעו וכו' ועד מתי אביה מיפר עד שתבגר .בגרה אינו מיפר לה וגו'
רלב"ג במדבר מטות ל,ד

הַ֙כּי-ת ָ֥ ֹדּרַ֙נֶ ֶָֽדרַ֙לַ֙ ִ֑ה'ַ֙להוציא את הקטנה .וכבר ביארנו עניין זה הנדר והאסר בפסוק הקודם .בבית אביה בנעוריה הנה הרצון
(ד) ְוא ַ֕שּׁ ֹֽ
יה ,לפי שאחר עבור נעוריה יצאת מרשות אב ,והוא הזמן
יה ,שתהיה ברשות אביה;  ...והנה התנה שתהיה בּנְ עֻ ֶ ֹֽר ַ֙
באמרו ְבּבָ֥יתַ֙אב ַ֙
הנקרא 'בגרות'; והנה למדנו זה מזה המקום .והנה ימי נעוריה הם לפי הוראת הגדר ,מהיותה בת שתים עשרה שנה ויום אחד עד ששה
חדשים אחר זה.
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ילַ֙ואֶ ת-העֹ ֹֽפ ֶרת׃ ַ֙
֔לַ֙את-ה ְבּד ְ
בַ֙ואֶ ת-הכּ ִֶ֑סףַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ ֶ ֹֽאת-הנְּ ֹ֨חשֶׁ תַ֙֙אֶ ת-הבּ ְר ֶז ֶ ֹֽ
במדבר מטות לא,כבַ֙ :אְָ֥ךַ֙אֶ ת-הזּה ְ

במדבר מטות לא,כג׃

ֲבירוּ ב ֹֽמּים׃
שׁ ֙ ְוט ֔הר ַ֕אְך ְבּמָ֥י נדּה י ְתחטּ ִ֑א ְו ֹ֨כל א ֲֶשָׁ֧ר ֹֽל ֹא-י ֶ֛ב ֹא בּאשׁ תּע ָ֥
ֲבירוּ בא ַ֙
כּל-דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣ב ֹא ב ָ֗אשׁ תּע ֵ֤
רש"י (כג) כּל-דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣ב ֹא ב ָ֗אשׁ  -לבשל בו כלום תעבירו באש ,כדרך תשמישו הגעלתו ,מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו

בחמין ,ומי שתשמישו על ידי צלי ,כגון השפוד והאסכלה ילבנו באור (ראה ע"ז עה,ב).
ַ֕אְך ְבּמָ֥י נדּה י ְתחטּ ִ֑א  -לפי פשוטו׃ חטוי זה לטהרו מטומאת מת; אמר להם׃ צריכין הכלים גיעול לטהרם מן האיסור ,וחטוי לטהרן
מן הטומאה .ורבותינו דרשו מכאן (שם) ,שאף להכשירן מן האיסור הטעין טבילה לכלי מתכות ,ומי נדה הכתובין כאן דרשו׃ מים
הראוים לטבול בהם נדה ,וכמה הם? ארבעים סאה.
וְ ֹ֨כל א ֲֶשָׁ֧ר ֹֽל ֹא-י ֶ֛ב ֹא בּאשׁ כל דבר שאין תשמישו על ידי האור ,כגון קיתונות כוסות וצלוחיות שתשמישן בצונן ולא בלעו איסור,
תּע ֲָ֥בירוּ ב ֹֽמּים ־ מטבילן ודיו ,ודוקא כלי מתכות.
[רבי יוסף בכור שור] (כג) כּל-דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣ב ֹא ב ָ֗אשׁ  -שתשמישו על ידי האור; שפוד ואסכלה ,צריך ליבון באש כדי להגעיל (ראה
ְךַ֙בּמָ֥יַ֙נדּהַ֙י ְתחטּ ִ֑א שצריך טבילה ,ואפילו הוא
משנה ע"ז ה,יב); דטעמוֹ ולא מַ מָ ש וֹ דאורייתא (ראה חולין קח,א)( .במ' מט' לא,כג) ַ֕א ְ

טהור ,ואפילו הוא חדש; דכלי מתכות הנקחים מן הגוים צריכין טבילה ,דכלי מתכות כתובין בפרשת 'הזהב והכסף והבדיל והעופרת'
(ראה לעיל כב) ,כדאיתא בע"ז (עה,ב) .ואשר נטמאו במת ,צריכין הזאה שלישי ושביעי וטבילה (ראה לעיל ,יט) .ואשר לא יבא באש
תעבירו במים אם תשמישו בחמין ,צריך להגעילו בחמין; ואם תשמישו בצונן ,סגי בהדחה; דכבולעו כך פולטו (ראה פסחים ל,ב).
ומשום כלים בני יומן איצטריכא ,שלא נפגם טעמם.
ְךַ֙בּמָ֥יַ֙נדּהַ֙י ְתחטּ ִ֑א
(במ' מט' לא,כג) ַ֕א ְ

שילוב רש"י ורבי יוסף בכור שורַ֕ :אְךַ֙– זקף-גדול ,התפקיד שלוש סיבות לטבילת כלי מתכות שנקחו מן הנכרי( .א) עצם העובדה
שהכלי מתכת יוצר ע"י נכרי ,אף-על -פי שעדיין חדש וטהור (ב) כלי קבול שנטמאו במת (ג) כלי נכרי בני יומן להכשירן מן האיסור
ע"י הגעלה כתשמישו (כבולעו כך פולטו) ואח"כ טבילה.
 190זקף-גדול

וַֹ֙דּם׃ ַ֙
ֹצחַ֙אָ֥יןַ֙ל ֹֽ
וַֹ֙ור ָ֞צחַ֙גֹּאֵ֤לַ֙הדּם ַ֙֙אֶ ת-הָ֣ר ֔
במדבר מסעי לה,כז :וּמצֵ֤אַ֙אֹתוֹ ַ֙֙גֹּאָ֣לַ֙ה ֔דּםַ֙מ ַ֕חוּץַ֙לגְ בוּלַ֙עָ֣ירַ֙מ ְקלטִ֑ ְ

גבולות עיר מקלט ראה עיון בקרני פרה בסוטה ,יש גבול במדידת חבל רפוי ומדידה בחבל מתוח וההורג בין שני השעורים אסור אבל
פטור.
מ ַ֕חוּץ  -זקף -גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,שאפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר .גואל הדם הרוצח את הרוצח בשגגה בתוך
הגבול הפנימי של עיר המקלט נידון כרוצח ,אבל ההורגו בין שני הגבולות ומחוץ לגבול החיצוני אין לו דם ולא נידון כרוצח.
מסורת ,מסעי התשע"א ,הרב רודרמן בשם ספר החינוך  :הרוצח בשגגה אשר יצא מעיר מקלטו עבר על שלוש מטרות לגלותו( :א)
עונש לרוצח (ב) כפרה לרוצח (ג) הגנה מגואל הדם בתוך גבולות עיר המקלט.

 1.1.21.2.2דברים
 191זקף-גדול
דברים א,יט:

ֶ֛הַ֙ה'ַ֙אֱֹלהינוַּ֙אֹתִ֑נוּ ַ֙
ָ֥
ֹריַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙צוּ
אמ ֔
םַ֙דּ ֶרְךַ֙ה ָ֣רַ֙ה ֱ
ית ֶ ַ֚
ָ֣רַ֙רא ָ֗ ֶ
נּוֹראַ֙ה ִ֝הוּאַ֙א ֲֶשׁ ְ
ֹרבַ֙ונֵּ֡לֶ ְךַ֙אָ֣תַ֙כּל-המּ ְדבּ ָ֣רַ֙הגּד וֹלַ֩֙וְ ה ֨
ונּסָּ֣עַ֙מח ָ֗
דשַׁ֙בּ ְרנֹֽע׃ ַ֙
ַ֙ונּ ַ֕ב ֹאַ֙עדַ֙ק ָ֥
נסכם :ונֵּ֡לֶ ְךַ֙(א) [ראב''ע] זה אחד עשר יום ,שעל כך פירש [רש''י] (א,ב)  -אמר להם משה...מהלך אחד עשר יום ואתם הלכתם אותו
בשלשה ימים .טט וכאילו אמר ''ַ֙ו ֵ֡נּלֶ ְך מהלך י''א יום מחרב דרך הר-שעיר ונּ ַ֕ב ֹאַ֙–זקף-גדול בתפקיד המספר שלוש היינו ונּ ַ֕ב ֹאַ֙עדַ֙
ק ָ֥דשַׁ֙בּ ְרנֹֽע׃ .בשלושה ימי תנועה בלבד''
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ונּ ַ֕ב ֹאַ֙עדַ֙ק ָ֥דשַׁ֙בּ ְרנֹֽע׃ַ֙ זקף-גדול כפ' [רש''י] ...י''ט (שנה) מהם עשו בקדש וי''ט הולכים ומטורפים וחזרו לקדש (במד' לב) ויניעם
במדבר כך מצאתי בסדר עולם  .ונּ ַ֕ב ֹא – זקף-גדול שלוש נקודות ,שתיים על שבאו פעמיים לקדש ברנע ,ואחת כנאמר ב (-דב' א,מו) ותשבו
בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם .הגעה ראשונה לקדש ,ישיבה בקדש י"ט שנה ,יציאה מקדש שנמשכה י"ט שנה ,הגעה שניה לקדש,
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יכם׃ ַ֙
ֲֹלתַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ותּ ְמ ַ֕רוַּ֙אֶ תָ֥ -פּיַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
יתםַ֙לע ִ֑
ל ֹאַ֙אֲב ֶ
דברים א,כוְ :ו ָ֥
ותּ ְמ ַ֕רוַּ֙– זקף-גדול
יתםַ֙לע ֲִֹ֑לת ,ראוי היה שלא ירצו לעלות כיון שטענו חטין
ל ֹאַ֙אֲב ֶ
[תולדות יצחק דברים א]  ...ואם תאמר אם כן מה זה שאמר ְו ָ֥

והודה לו בשעורים ,התשובה אמר להם משה

ותּ ְמ ַ֕רוַּ֙– זקף-ג דול ,שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר ,כהמשך מאמר תולדות יצחק

א' אם לא שאתם רשעים
ב' ואינכם מאמינים ביי',
נקודה באופן אחר לא הייתם מבינים רשעות תשובתם (של המרגלים) והייתם דנים לכף זכות מאמר המרגלים ,וזהו שאמר ותּ ְמ ַ֕רוַּ֙אֶ ת-
יכם׃.
ָ֥פּיַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
אנציקלופדיה תלמודית כרך כה[ ,ישיבת ארץ ישראל] טור תרסה

א .מקורה וגדרה .הציווי שנצטוו בני ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל :והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ
לרשת אתה והתנחלתם את הארץ וגו' ,2יש מהראשונים שפירש שהרי זו מצות-עשה* ,שצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה ,כי הוא
נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה' .3וכן מנה מצוה זו במנין המצוות :שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתברך לאבותינו,
4
לאברהם ליצחק וליעקב ,ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה  ,ושנכפלה מצוה זו במקומות אחרים ,וגו'
ותּ ְמ ַ֕רוַּ֙– זקף-גדול ,שתי נקודות בישוב ארץ-ישראל – הורשה גם בלי מלחמה ,ישיבה ,נקודה באופן אחר ולא נעזבנה ביד זולתנו מן
האומות או לשממה
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וַּ֙עֹודַ֙ :
םַ֙ל ֹאַ֙ת ְקשׁ ֹֽ
ַָ֥֙
ִ֑םַ֙ו ֨ע ְר ְפּ ֔ ֶכ
ָ֣תַ֙לב ְב ֶכ ְ
דברים עקב י,טז :וּמ ְל ַ֕ ֶתּםַ֙אתַ֙ע ְרל ְ
(י,טז) וּמ ְל ַ֕ ֶתּם – הצעה שלושה דברים שירא ה' צריך להסירם מלבו[ .דרשות הר"ן הדרוש העשירי] ומה שמייראנו יותר בעבירות

שנכשלים בהם בני אדם תמיד ,הם שני דברים .האחד ענין שבועות (שוא ושקר) וחרמות .והשני עון שנאת חנם .ומה שמזקיקני לומר
כן ,מפני שאני מוצא שאחד מג' דברים הללו מכביד העבירה ועושה אותה חמורה .אחת מהם שהעבירה בעצמה חמורה מצד טבעה,
כעבודה זרה ורציחה וניאוף .והשני כשאדם שוגה ונכשל בה תמיד.
חֹוללְּתִּ י וְּ֝ ְּב ִֵ֗חטְּא ֶיָֽח ַ ֱ֥מ ְּתנִי אִמִ ָֽי :ואמרו רבותינו
 ...כי מה שהאדם נוטה אליו בטבע יש לו קצת התנצלות ,כמו שכתוב (תה' נא ז) הֵן־ ְּבעָו֥ ֹון ָ ָ֑
ז"ל (יומא יט ב כ א) והקב"ה מאי אמר (בראשית ד,ז) ל ֶ ַַ֖פתַ ח ח ָ ַֹ֣טאת ר ֵ ָֹ֑בץ אבל במה שאין לו לאדם נטיה בטבע ,אין לו התנצלות .ואם כל
אחד מאלו הג' דברים בפני עצמו ,מכביד העון ומחזקו ,מה יהא כשיתקבצו שלשתן יחד.
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֔הַ֙ועדַ֙אח ֲָ֥ריתַ֙שׁנֹֽה׃ַ֙ס ַ֙
הַּ֙מרשׁית ַ֙֙השּׁנ ְ
ַ֙בּ ֹֽ
ֱֹלה ֙יָך ֙ ֔
֨יַ֙ה'ַ֙א ֶ
ֱֹלהיָךַ֙דֹּרָ֣שַׁ֙אֹתִ֑הַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙תּ ָ֗מידַ֙עינ ֵַ֤֙
ה'ַ֙א ֶ
דברים עקב יא,יבֶַ֕ :א ֶרץַ֙אֲשֶׁ רַָ֥֙ -
ֶַ֕א ֶרץ – זקף-גדול ,בתפקיד של שלוש כפי' רמב"ן  ...ויש בו סוד עמוק ,כי הארץ הזאת (א) נדרשת בכל (ב) והיא הכל( ,ג) וכל הארצות

מתפרנסות ממנה באמת .בדרך סוד זקף-גדול מרמז לפעמים לקשר עולם הכתר לספירת חכמה ולספירת בינה.
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דברים ראה יד,יא – יב:

ֹאכלוַּ֙מ ֶהִ֑םַ֙הנֶּ ָ֥שֶׁ רַ֙וְ ה ֶפּ ֶרסַ֙וְ העזְ נַ֙יֹּֽה׃ַ֙הנדרשים על ציפור שחוטה של
ָ֥רַ֙ל ֹא-ת ְ
ֹאכלוּ׃ַ֙[יב]ַ֙ ְו ֶזַ֕הַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
וֹרַ֙טהֹרהַ֙תּ ֹֽ
ְ
ס [יא]ַ֙כּל-צפָּ֥
תגלחת המצורעְ .ו ֶזַ֕ה – זקף -גדול שלוש צפרים טהרות בנוסף על הצפור השחוטה של תגלחת המצורע ,האסורות באכילה בגלל פגם שאינו
בגופן ,צפורי עיר הנדחת ,ציפורים שהחלפו בע"ז או ציפורי ע"ז או שנעבדו ,ציפור שהרג את הנפש
וְ ֶזַ֕ה – זקף-גדול ,ענין של שלוש ,כפי' רמב"ן (יד,יא) לאסור את השחוטה( .מבין הצפורים המותרות ,מבין הבהמות המותרות ומבין
החיות המותרות) שראויה לקבל טומאה ,ידבק בה רוח הטומאה הפורחת מן המצורע ואיננה טהורה ,והיא בכלל 'תועבה' כי אכילתה
נתעבת.
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הַ֙לר ְשׁ ֹֽתּהּ׃ ַ֙
ֱֹלהיָךַ֙ ֹֽ ֹנתןְ -לָךָ֥ ַ֙נחֲל ְ
ַ֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ַ֙֙ה'ַ֙בּ ַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר ֙ ָ֣
אַ֙י ְהיֶהְ -בָּךַ֙אֶ ְביִ֑וֹןַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ֹֽכּי-ברְֵ֤ךַ֙יְ ֹֽב ֶר ְכָך ֔
יַ֙ל ֹ ֹֽ
כּ ָ֥
דברים ראה טו,דֶַ֕ :אפֶ סַ֙ ֶ֛
ֶַ֕אפֶ סַ֙ -זקף-גדול[ ,התורה והמצוה] בשאר מצוות שכר מצווה מצווה וכאן שכר מצווה שאין יותר מצוה כי אפס אביון מישראל.
ֱֹלהיָךַ֙שלוש זקף – ע"פ [ספרי ופירוש המלבי"ם התורה והמצוה] עצמת הבטחת הברכה
ַ֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ַ֙ה'ַ֙בּ ַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר ֙ ָ֣
רְךַ֙יְ ֹֽב ֶר ְכָך ֙ ֔
ֹֽכּי-ב ֵַ֤֙

למניעת אביון בקרב עם ישראל
ֱֹלהיָך – זקף-גדול זקף-קטן ,שנוי בסדר הטבעי לתיקון גדול
ַ֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
בּ ַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר ֙ ָ֣
ראה זקף-גדול זקף-קטן
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ָ֥יַ֙ה'׃ ַ֙
םַ֙ה'ַ֙אֱֹלהִ֑יוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְכּכל-אֶ חיו ַ֙֙ה ְלו ֔יּםַ֙העֹ ְמ ָ֥דיםַ֙שׁםַ֙ל ְפנ ֹֽ
תַ֙בּשׁ ָ֣
דברים שופטים יח,זְ :ושׁ ַ֕ר ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[תורה תמימה] (דב' שפ' יח,ז) ְושׁ ַ֕רתַ֙ -ת"ר ,מניין שכל המשמרות שוות באימורי הרגלים ,ת"ל ובא בכל אות נפשו ושרתנא) יכול אף
בשאר ימות השנה כן ,ת"ל מאחד שעריך ,לא אמרתי אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחדנב) [סוכה נ"ה ב']:
םַ֙ה' ,איזו היא שירות שבשם הוי אומר זו
תַ֙בּשׁ ָ֣
בשם ה'  -אמר רב יהודה אמר שמואל ,מניין לעיקר שירה מן התורה ,שנאמר ְושׁ ַ֕ר ְ
שירהנג) [ערכין י"א א']:
[תורה תמימה הערה מט] אלא בכהנים איירי ,וכפי שיתבאר עוד בדרשות הבאות ,ומה שקורא לכהן לוי הוא משום דמצינו בכ"ד
מקומות בתנ"ך נקראו כהנים לוים ,כמבואר בכ"מ בש"ס ,וכן מבואר בב"ק ק"ט ב' דפ' זה איירי בכהן ,כפי שיבא בדרשה הבאה .אכן
צ"ע בערכין י"א א' דיליף מכאן למצות שירה בלוים ,כפי שיבא לפנינו ,הרי דס"ל דהפ' הזה באמת בלוים איירי ,ואין לומר דהדרשה
ההיא אסמכתא בעלמא היא ,יען שאין לנו מקור אחר בתורה לשירת לוים ,וכ"מ ברמב"ם פ"ג ה"ב מכלי המקדש דדרשה גמורה היא,
ובהכרח צ"ל דדרשות חלוקות הן ,וצע"ג:
[תורה תמימה הערה נא] ר"ל בקרבנות הרגלים היו חולקים כל המשמרות בשוה בהקרבה ובאכילה .וע' מש"כ לעיל אות מ"ט דפ' זה
בכהן איירי אף דכתיב לעיל וכי יבא הלוי ,יעו"ש:
[תורה תמימה הערה נב] פירש"י רישא דקרא וכי יבא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל ודריש לי' הכא כמו באחד שעריך כשכל ישראל
נכנסין בשער אחד כלומר בעיר אחת ,עכ"ל.
רתַ֙– זקף-גדול בתפקיד של שלושה לימודים .למד על הכהן שבא ומקריב קרבנות נדבתו שלו חובתו ואפילו במשמר שאינו שלו.
וְ שׁ ַַ֕֙
ד"א  -עוד לימוד על הכהנים הבאים לרגל ,שמקריבים במשמר ועובדין בקרבנות הבאים מחמת הרגל כגון מוספי הרגל ואע"פ שאין
המשמר שלהם .ולא עובדין בקרבנות ??? קבועים או נדרים ונדבות שלא מחמת הרגל.
וְ שׁ ַ֕רתַ֙– זקף-גדול ,בתפקיד של שלושה לימודים .אלא שכאן שני לימודים הם בכהנים לימוד אחד הוא בלוים .מה שהסברנו לעיל זה שני
לימודים בכהנים .ולימוד אחד על שירות לוים.
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ָ֥יםַ֙ואֶ ל-ק ְֹסמיםַ֙י ְשׁמִ֑עוּ ַ֙
ָ֣שַׁ֙אוֹתםַ֙אֶ לְ -מעֹ נ ֲנ ְ
֔
א ֶשֵׁ֤רַ֙אתּהַ֙֙יוֹר
דברים שפטים יח,יד :כָּ֣י׀ַ֙הגּוֹי ָ֣םַ֙ה ָ֗אלֶּ הַ֙ ֲַ֙
ֱֹלהיָך׃ ַ֙
ןַ֙לָךַ֙הָ֥ 'ַ֙א ֶ ֹֽ
אַ֙כןַ֙נ ָ֥ת ְ
הַ֙ל ֹ ֔
ָ֣
ַ֙וְ א ַ֕תּ
(דב' שפ' יח,יד) ְוא ַ֕תּהַ֙– זקף-גדול ענין בעל לפחות שלוש נקודות שתים באופן אחד ואחת באופן אחר,

תיב"ע...-יאתין לא כאתהון אלהן כהניא אילון אוריא ותומיא ונביא תחציא יהב להון ה' אלקכון
רש"י :לא כן נתן לך-הקב"ה לשמוע אל מעוננים אל קוסמים שהרי השרה שכינה על הנביאים ,אורים ותומים

הענין :שמיעה דרישת עתיד .שתי נקודות באופן אחד אלו שמיעה אל הנביאים ואל האורים ותומים
נקודה באופן אחר-הגויים שומעים אל מעוננים ואל קסמים-מרכא טפחא-ענין אחד
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ֲָךַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙גּ ְבלוַּ֙ראשֹׁנ ִ֑יםַ֙ ַ֙
וּלַ֙רע ֔
ֹֽ
ל ֹאַ֙תסּיג ַ֙֙גְּ ָ֣ב
דברים שפטים יט,ידֵ֤ :
ַ֙לר ְשׁ ֹֽתּהּ׃ַ֙ס ַ֙
ןַ֙לָך ְ
ֹת ְ
ֱֹלהיָךַ֙נ ָ֥
ַ֙֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ֲל ְתָך ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּנְ ֔חלַ֙בּ ַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר ָ֣
ַ֙ ְבּנח ֹֽ
ֶת־רעֲָךַ֖ וְֹּלֹ֣ א תִ ג ְָּ֑ז ֹל ֹלָֽא־תָ ֵ֞ ִלין פְּעלַ ֥ת ש ִָכֶ֛יר אִתְּּ ָךַ֖ עַד־ ָֽב ֹקֶר:
ויקרא קדשים יט,יגֹ :לָֽא־תַ ע ֲ֥שׁ ֹק א ֵ ָֽ
[ספרי דברים פרשת שפטים פיסקא קפח] (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך ,והלא כבר נאמר (וי' קד' יט,יג) ֹלֹ֣ א תִ ג ְָּ֑ז ֹל ומה תלמוד לומר (דב' שפ'

יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג מלמד שכל העוקר תחומו של חבירו עובר בשני לאוים יכול בחוצה לארץ תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ְּבנַחֲלָ ָֽתְּ ָך ֲא ֶ ֹ֣שׁר תִּ נְּ ַ֔חל

ָב ָ֕א ֶרץ ישראל עובר בשני לאוים (ע"פ רש"י עה"ת לא תסיג ,לא תגזול) בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד בלבד (ע"פ רש"י עה"ת
לא תגזול) .מנין לעוקר תחומים של שבטים שעובר בלא תעשה תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך ,מנין למחליף דברי רבי

אליעזר בדברי רבי יהושע ודברי רבי יהושע בדברי רבי אליעזר ולאומר על טמא טהור ועל טהור טמא שהוא עובר בלא תעשה תלמוד
לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ ִסיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך,
עֹולָ֑ם  ...משיג גבול עולם שנקבעו בהלכות עולם ...
ַאל־תַּ סֵג גְּבֹ֣ וּל ָ
[תורה תמימה הערה ל] הגר"א גורס כאן הפסוק (משלי כג,י)
ֵ֭
(כש)הדבר נוגע לדינא יש איסור חליפי השמות.
מנין למוכר קבר אבותיו שעובר בלא תעשה תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך ,יכול אפילו לא נקבר בו אדם מעולם תלמוד
לומר (דב' שפ' יט,יד) ְּבנַחֲלָ ָֽתְּ ָך ֲא ֶ ֹ֣שׁר תִּ נְּ ַ֔חל ָב ָ֕א ֶרץ הא אם קבר בו אפילו נפל אחד ברשות עובר בלא תעשה.

טט( :דב' שפ' יט,יד) ָב ָ֕א ֶרץ – זקף-גדול מלמד על שלושה לאוים מדאורייתא הנלמדים מהמלים (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך (א) עוקר תחום
חבירו (ב) עוקר תחום שבטים (ג) מוכר קבר אבותיו.
(דב' שפ' יט,יד) ְּבנַחֲלָ ָֽתְּ ָך ֲא ֶ ֹ֣שׁר תִּ נְּ ַ֔חל – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שתי דרשות ,פשטא בפשט הכתוב( .א) העוקר תחומו של חבירו ָב ָ֕א ֶרץ
ישראל עובר בשני לאוים בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד בלבד( .ב) המוכר קבר אבותיו שעדיין לא נקבר אפילו נפל לא
עובר בלא תעשה.
א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּנְ ֔חלַ֙בּ ַ֕א ֶרץ[.רש"י] (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך  -לשון "נסוגו אחור" (יש' מב,יז); שמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור
לתוך שדה חבירו למען הרחיב את שלו .והלא כבר נאמר "לא תגזול" (וי' יט,יג); מה תלמוד לומר( :דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג? למד על
העוקר תחום חבירו שעובר בשני לאוין .יכול אף בחוצה לארץ? תלמוד לומר( :דב' שפ' יט,יד) ְּבנַחֲלָ ָֽתְּ ָך ֲא ֶ ֹ֣שׁר תִּ נְּ ַ֔חל וגו'  -בארץ ישראל
עובר בשני לאוין ,בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום (וי' קד' יט,יג) ֹלֹ֣ א תִ ג ְָּ֑ז ֹל (ראה ספ"ד קפח).
[מדרש תנאים לדברים פרק יט]

(דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך והלא כבר נאמר (וי' קד' יט,יג) ֹלֹ֣ א תִ ג ְָּ֑ז ֹל ומה ת"ל לא תסיג מלמד שכל העוקר תחומו של חבירו עובר בשני
לאוין יכול אף בחוצה לארץ ת"ל בנחלתך אש' תנ' בארץ ישראל עובר בשני לאוין בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד
בלבד( :דב' שפ' יט,יד) א ֲֶשָׁ֥רַ֙גּ ְבלוַּ֙ראשֹׁנ ִ֑ים במה שתיחם יהושע בן נון הכת' מדבר אתה אומ' במה שתיחם יהושע בן נון הכת' מדבר או
שׁר תִּ נ ְּ ַ֔חל הרי מה שתיחמו כנעניים אמור הא מה ת"ל (דב'
אינו מדבר אלא במה שתיחמו כנעניים וכשהוא אומר (דב' שפ' יט,יד) ְּבנַחֲלָ ָֽתְּ ָך ֲא ֶ ֹ֣
שפ' יט,יד) א ֲֶשָׁ֥רַ֙גּ ְבלוַּ֙ראשֹׁנ ִ֑ים במה שתיחם יהושע בן נון הכת' מדבר :מנ' למוכר קבר אבותיו שעובר בלא תעשה ת"ל (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א
תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך :יכול אפילו לא נקבר בו אדם מעולם ת"ל (דב' שפ' יט,יד) ְּבנַחֲלָ ָֽתְּ ָך ֲא ֶ ֹ֣שׁר תִּ נְּ ַ֔חל הא אם נקבר בו אפלו נפל אחד ברשות עובר
בלא תעשה :ד"א (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך במשנה בין קבר מלך לקבר נביא הכת' מדבר :ר' עקיבה אומר בנושא מעוברת חבירו
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

עֹולָ֑ם וּ ִבש ְֵּד֥י ְ֝י ְּתֹו ִִ֗מים ַאל־תָּ בָֹֽא :מפני מה כי (ירמיהו נ,לד) גֹא ָ ֲֹ֣לם׀ ָח ִָ֗זק ַ֤ה' :ד"א במשנה
ַאל־תַּ סֵג גְּבֹ֣ וּל ָ
ומניקת חבירו הכת' מדבר שנ' (משלי כג,י)
ֵ֭
בין דברי ר' מאיר לדברי ר' יהודה בין דברי ר' יהודה לדברי ר' יוסי בין דברי ר' יוסי לדברי ר' שמעון הכת' מדבר:

ב ָ֕א ֶרץ – זקף-קטן זקף-גדול אפשר שמלמד על מלמד על חמישה לאוים מדאורייתא הנלמדים מהמלים (דב' שפ' יט,יד)
טט( :דב' שפ' יט,יד) תִּ נְּ ַ֔חל ָ
ֹלַ֤ א תַ סִיג גְּבֹ֣ וּל ֵ ָֽרע ֲָ֔ך (א) עוקר תחום חבירו (ב) עוקר תחום שבטים (שתיחם יהושע) (ג) מוכר קבר אבותיו (ד) משנה בין קבר מלך לקבר
נביא (ה) ר' עקיבה אומר בנושא מעוברת חבירו ומניקת חבירו .
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עם׃ ַ֙
ןַ֙וד ֶבָּ֥רַ֙אֶ ל-ה ַֹֽ֙
ַ֕הַ֙כּקר ְב ֶכםַ֙אֶ ל-המּ ְלחמִ֑הַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְונגָּ֥שַׁ֙הכֹּה ְ
דברים שופטים כ,בְ :והי ְ

והיה כקרבכם-רש"י סמוך לצאתכם מן הספר ,מגבול ארצכם.
שפת"ח (כ) ולכן לא כתוב והיה בצאתכם למלחמה כמו שמתחיל כי תצא למלחמה.

וְ היַ֕הַ֙– זקף-גדול בשני עניינים -א .מן הספר .ב .מגבול ארצכם ,לעומת ענין אחר ולא בשעת צאתכם למלחמה שעדין רחוקים-במקום או
זמן-מן המלחמה!
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את ֶכָ֥םַ֙ממּ ְצ ֹֽרים׃ַ֙ס ַ֙
ְךַ֙בּצ ְ
יָךַ֙למ ְרי ִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙בּ ֶדּ ֶר ְ
ְ
ֱֹלה
ֶ֛הַ֙ה'ַ֙א ֶ
ָ֥
דברים כי תצא כד,ט :ז ַ֕כוֹרַ֙אָ֧תַ֙אֲשֶׁ ר-עשׂ
יָךַ֙למ ְרי ִ֑םַ֙ -אם באת להזהר שלא תלקה בצרעת ,אל תספר לשון הרע :זכור העשוי למרים
ְ
ֱֹלה
ֶ֛הַ֙ה'ַ֙א ֶ
ָ֥
רש"י (ט) ז ַ֕כוֹרַ֙אָ֧תַ֙אֲשֶׁ ר-עשׂ

שדברה באחיה ולקתה בנגעים (ראה ספ"ד רעה).

ז ַ֕כוֹרַ֙-זקף גדול-ענין בעל שלש נקודות ,שתיים לצד אחד ,אחת לצד אחר.
רַ֙בּנֶגע-הצּרֶ֛עת) (טט – ב)
ְ
נערוך את פי' רש"י לפי שלוש נקודות( :טט – א ) אם באת להזהר שלא תלקה בצרעת( ,היינו (כד,ח) השָּׁ֧מֶ
אל תספר לשון הרע( :שהיא אחת הסיבות לצרעת) (טט – ג) והדגמה של תוצאות של כעין לשון הרע (כד,ט) ז ַ֕כוֹרַ֙העשוי למרים שדברה

באחיה ולקתה בנגעים (ראה ספ"ד רעה).

אפשר כי טעם דרגא במלת (כד,ט) אָ֧תַ֙משמש בתפקיד מקשר מפסוק (כד,ט) לפסוק (כד,ח) כפי' רש"י ב(-כד,ט)
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יוַ֙וא ִ֑מּוַַַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְואמָ֥רַ֙כּל-העםַ֙א ֹֽמן׃ ַ֙
דברים כי תבוא כז,טז :סַ֙א ַ֕רוּרַ֙מ ְק ֶלָ֥הַ֙אב ְ
סַ֙א ַ֕רוּרַ֙ -זקף-גדול ,ענין של שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד אחת באופן אחר ,שלושה שותפים ביצירת אדם ,שני אנשים אביו ואמו

ואחד הקב"ה ,המרומז בטעם זקף-גדול שתי נקודות כנגד שני יו"ד וקו כנגד ו"ו בגי' כ"ו המרמז לשם הוי"ה .המקלל אביו או אמו בשם ה'
מתחייב מיתת בית דין.
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ִ֑הוַּ֙ואמָ֥רַ֙כּל-העםַ֙א ֹֽמן׃ַ֙ס ַ֙
דברים כי תבוא כז,יזַ֙ :א ַ֕רוּרַ֙מסּיגַ֙גְּ ָ֣בוּלַ֙רע ְ
ל ֹאַ֙תסּיגַ֙֙
א ַ֕רוּר – זקף-גדול ,ענין של שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד אחת באופן אחר ,מתואם עם פי' רש"י בפסוק (דב' שפ' יט,יד) ֵ֤
תּהּ׃ַ֙ס ַ֙
ַ֙לר ְשׁ ַֹֽ֙
ןַ֙לָך ְ
ֹת ְ
ֱֹלהיָךַ֙נ ָ֥
ַ֙֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ֲל ְתָך ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּנְ ֔חלַ֙בּ ַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר ָ֣
ִ֑יםַ֙בּנח ֹֽ
ְ
ֲָךַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙גּ ְבלוַּ֙ראשֹׁנ
וּלַ֙רע ֔
ֹֽ
גְּ בָ֣

המסיג גבול בארץ ישראל עובר בלא תסיג ולא תגזול ,המסיג גבול בחו"ל עובר בלא תגזול.
ומדרשו בהקשר לפסוקים אחדים שכאן העוסקים בעריות ,ארור המסיג אשת רעהו.
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ִ֑הַ֙ואמָ֥רַ֙כּל-העםַ֙א ֹֽמן׃ַ֙ס ַ֙
שׁכבַ֙עם-כּלְ -בּהמ ְ
דברים כי תבוא כז,כא :א ַ֕רוּרַ֙ ֹ
א ַ֕רוּר – זקף-גדול ,ענין של שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד אחת באופן אחר,
ֲשׁרַ֙תּקְ רֵ֤בַ֙אֶ ל-כּל-
גוּ׃ַַַ֙֙֙[טז]ַַ֙֙וא ָ֗שּׁהַ֙א ֨ ֶ
ְ
ר
ה ֹֽ ֹ
ִ֑תַ֙ואֶ ת-ה ְבּהמהַ֙תּ ֲ
הַ֙מוֹתַ֙יוּמ ְ
ָ֧ןַ֙שׁכ ְב ֶ֛תּוַֹ֙בּ ְבהמ ָ֣
ֲשׁרַ֙יתּ ְ
מתואם עם (וי' קד' כ,טו) ְו ָ֗אישַׁ֙א ֨ ֶ
ָ֥םַ֙בּםַ֙ ַ֙
יה ֹֽ
תוַּ֙דּמ ֶ
ְ
ִ֑הַ֙מוֹתַ֙יוּמ
הַ֙ואֶ ת-ה ְבּהמ ָ֥
תַּ֙אֶ ת-האשּׁ ְ
הַּ֙והרגְ ָ֥
ֹת ְ
ַ֙לר ְבע ָ֣הַ֙א ֔
ְבּהמה ֙ ְ

מנחת חנוך מצוה ר"י לא תשכב עם בהמה (וחיה ועוף בכלל זה) – זכר רובע ונרבע (שתי נקודות)  ,מצוה רי"א אשה לא תעמוד לפני
בהמה לרבעה ,וממצוה ר"י נלמד גם על טומטום ואנדרוגינוס שאסורים בלהיות נרבעים (נקודה אחת)
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וַֹ֙ואמָ֥רַ֙כּל-העםַ֙א ֹֽמן׃ַ֙ס
דברים כי תבוא כז,כג :א ַ֕רוּרַ֙שֹׁכבַ֙עם-חֹתנְ ִ֑תּ ְ
א ַ֕רוּר – זקף-גדול ,ענין של שלוש נקודות,

לפנינו שתי דרכים להסביר שלוש נקודות.
א' חותנת בחיי האשה בשלושה לאוים :משום אם אשתו ,משום אשת איש (אם היא נשואה) ,משום אשה ובתה.
ב' ע"פ מנחת חנוך מצוה ר"ג ערות אשה ובתה ,מצוה ר"ד ערות אשה ובת בנה ,מצוה ר"ה ערות אשה ובת בתה ,מביא הארור הזה,
ומסביר כי בחיי אשתו השוכב והאשה הנוספת נשרפין .אחרי מות אשתו מחלוקת תוספות ורמב"ם סוברים כרת אחרי מות האשה לעומת
רש"י ועוד ראשונים שאין כרת.
כמו כן התורה אסרה שלוש נשים כלפי מעלה אמה ושתי זקנותיה( ,היינו חמות ואמה וחמותה) ושלוש נשים כלפי מטה בתה ,בת בתה ובת
בנה .ורבנן גזרו על עוד ארבע כלפי מעלה (אמהות של הזקנות) ועוד שתיים כלפי מטה (בת בת הבת ,בת בת הבן) .
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כּלַ֙שׁ ְבט ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑ל
ַ֙֙לר ֔עהַ֙מ ֹ
דברים נצבים כט,כְ :וה ְבדּילֵ֤ וַֹ֙יְ הוה ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תוּבהַ֙– זקף-גדול ענין בעל שלוש נקודות.ע"פ אור החיים והוא אומרו ככל אלות הברית הכתובה הענין הינו אבדן בשלבים של
ַ֙ה ְכּ ַ֕
האיש המשתרר בלבו .אפשר ששתי הנקודות באופן אחד הן :א' מחית שמו שהיא נשמתו ,ב' הבדלה מוגבלת לרצועה הרעה (מין קליפה
שולטת ומחבלת);
באופן אחר נקודה אחת ג' השלטה מלאה של הרעה שכוללת כל האלות אשר נתחכם הוא להמלט ממנה:
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תּוֹרהַ֙ה ֹֽזּ ֹאת׃ַ֙ס ַ֙
ָ֥
ֲשׂוֹתַ֙אֶ ת-כּל-דּ ְבריַ֙ה
עוֹלםַ֙לע ַ֕
ֵ֤נוַּ֙וּלבנינוּ ַ֙֙עד֔ -
ְ
דברים נצבים כט,כח :הנּ ְ֨סתּ ֹ֔רתַ֙ליהוהַ֙אֱֹלהִ֑ינוַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙וְ הנּגְ ָֹ֞לתַ֙ל
לע ֲַ֕שׂוֹתַ֙ -זקף-גדול  ,טט  -זקף -גדול ענין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד אחת באופן אחר ,כאן הענין לעשות פעילות מניעת ע"ז,

שתי נקודות באופן אחד ע"פ פרש"י
א' אבל הנגלות לנו ולבנינו  -חובת החקירה

ב' ולבער הרע מקרבנו  -חובת הביעור ללא משוא פנים

הנקודה ה שלישית באופן אחר וכאן שאם לא יעשו את שתי הנקודות הנ"ל היינו שאם לא נעשה דין בהם יענשו את הרבים (אם

גם הם חטאו בסתר) וגו'
ראה קדמא זקף-קטן במלה אחת ,זקף-קטן זקף-גדול
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הַ֙בּסָ֥פֶ רַ֙התּוֹרהַ֙הזֶּ ִ֑הַ֙ ַ֙
תוּב ְ
ֹתיוַ֙ה ְכּ ַ֕
ֱֹלהיָךַ֙ל ְשׁ ֵֹ֤מרַ֙מ ְצֹותיַ֙ו ַ֙֙ ְו ֻחקּ ֔
עַ֙בּקוֹלַ֙֙יְ הו ָ֣הַ֙א ֔ ֶ
 .דברים נצבים ל,יַ֙ :כָּ֣יַ֙ת ְשׁ ָ֗מ ְ
שָׁך׃ַ֙ס ַ֙
ַ֙וּבכל-נ ְפ ֶ ֹֽ
יָךַ֙בּכלְ -לב ְבָך ְ
ְ
ֱֹלה
כּיַ֙תשׁוּב ַ֙֙אֶ ל-יְ הו ָ֣הַ֙א ֔ ֶ
ֵ֤

ספ ר הפרשיות ,הרב אליהו כיטוב ,נצבים ע' שע"ד (כנראה ע"פ לקח טוב ופרי צדיק)

תוּבה וגו' ' -הכתובים' לא נאמר אלא 'הכתובה' – זו עבודת כוכבים .שכל הכופר בה מודה בכל התורה
ֹתיוַ֙ה ְכּ ַ֕
מ ְצֹותיו ְַ֙֙ו ֻחקּ ֔
כולה.

תוּבהַ֙– שתי נקודות באופן אחד הן מצותיו וחקתיו של הקב"ה שהן כמצוה אחת וחוק אחד והנקודה באופן האחר
טט  -ה ְכּ ַ֕
שהמודה בע"ז שאסורה נאמר מפי הגבורה וכולם שמעו הריהו כופר בכל התורה כולה שהרכבה ממצוות וחוקים שאחדותן בכל
קבוצה כמצוה אחת וחוק אחד.
תוּבה ַ֙– שתי נקודות באופן אחד בתורה כתובה התורה שבכתב והתורה שבעל פה .אלא שעד זמן הגאולה תורה
טט  -ה ְכּ ַ֕
שבע"פ שהיא ה'רוב חכמה' היוצאת מן ה'רוב כעס' .והולכת ומתחדשת מתוך חשכת החטא ובתוך אפילת הגלות.
והנקודה באופן האחר וא ולם לאחר התשובה והתיקון חוזר הכל לתורה שבכתב כאשר בראשונה טרם שחטאו שאז לא ניתנו
להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע ,כמו שאמרו ז"ל (נדרים כב) .ובא הם רואים הכל מפורש וממנה מאירה להם כל
חכמת התורה שבע"פ.

טט – ע"פ ה רלב"ג שתי הנקודות באופן אחד הם:
א' קיום המצוות והחוקים
ב' וקבלת השכר עליהם,
והם ראיה לאופן האחר שזאת התורה לא תומר ולא תשתנה לעולם..
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דברים וזאת הברכה לג,ב:

תַ֙למוֹ׃ַ֙ ַ֙
ֹֽ
ארןַ֙וְ אתהַ֙מר ְב ָֹ֣בתַ֙ ִֹ֑ק ֶדשַׁ֙מימינַ֕וַֹ֙אָ֥שׁדּתַ֙אָ֥שַׁ֙דּ
ַ֙֙למוַֹ֙הוֹפ ֙יע ַ֙֙מה ָ֣רַ֙פּ ֔
רַ֙ה'ַ֙מסּינ ָ֥יַ֙בּא ְַ֙֙וזרֵ֤חַ֙משּׂעיר ֔
ֹאמ ָ֞
ויּ ָ֗

הלכות מהפסוק תורה תמימה דברים לג

ארןַ֙ -שור של ישראל שנגח לשור של עובד כוכבים פטור ,ושל עובד כוכבים שנגח לשור של ישראל חייב ,מאי
הוֹפ ֙יע ַ֙֙מהָ֣רַ֙פּ ֔
ארןַ֙ -מפארן הופיע ממונם לישראלג) [ב"ק ל"ח א']:
טעמא ,אמר ר' יוחנן ,אמר קרא הוֹפ ֙יע ַ֙֙מהָ֣רַ֙פּ ֔
מימינַ֕וֹ אָ֥שַׁ֙דּתַ֙ -כתיב (ישעיה ס"ב) נשבע ה' בימינו  -זו תורה ,שנאמר מימינו אש דת למוה) [ברכות ו' א']:
להלן שלוש הלכות הנדרשות עם מלת מימינַ֕וֹ  -זקף-גדול

מימינַ֕וֹ אָ֥שַׁ֙דּתַ֙ -מפני מה אין מקנחין בימין ,אמר רבא ,מפני שהתורה נתנית בימין ,דכתיב מימינו אש דת למוו) [שם ס"ב א']:
מימינַ֕וֹ אָ֥שַׁ֙דּתַ֙ -תניא ,משום שמעיה אמרו ,המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ,ונותן שלום לימין ואח"כ לשמאל ,שנא'
ז)
מימינַ֕וֹ אָ֥שַׁ֙דּת ֹֽלמוֹ [יומא נ"ג ב'] :טט  -מימינַ֕וֹ אָ֥שַׁ֙דּת – זקף-גדול ,אפשר מרמז לשלוש הפסיעות לאחוריו ,וכן שתי נקודות הן
ההשתחואה לימין ולשמאל ,ונקודה אחת היא ההשתחואה לאמצע.

מימינַ֕וֹ אָ֥שַׁ֙דּתַ֙ -הנותן ס"ת לחבירו לא יתננו אלא בימין וכן הלוקחו לא יקחנו אלא בימין כנתינתו מתחלה ,שנאמר מימינו אש דת
[מס' סופרים פ"ג ה"י]:

 1.1.21.2.7נ"ך
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ֱֹלהים׃ַ֙פ
ִ֑לַ֙כּיַ֙נ ְלקחַ֙א ֲָ֥רוֹןַ֙הא ֹֽ
אמרַ֙גּלָ֥הַ֙כבוֹדַ֙מיּ ְשׂרא ָ֥
שמואל א ד,כב :ו ַ֕תּ ֹ ֶ
אמר – זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות אחת באופן אחת ושתיים באופן אחר כפי' דבר שמואל – המלבי"ם ארונות האלהיים
ו ַ֕תּ ֹ ֶ

כולמו ,הארון לתורת הכתב והארונות לתורה שבע"פ .ובזה עוררה אבל גדול על בעלה ואישה להשוותם עם ארון הברית
ֱֹלהים – .מרכא טפחא ,יתור לרבות ויהיה ארון שם המין ,ר"ל ארונות האלהיים כולמו,
א ֲָ֥רוֹןַ֙הא ֹֽ
 212זקף-גדול
רַ֙לדבָּ֥רַ֙אתּוַֹ֙בּ ֶשִּׁ֑ליַ֙ ַ֙
ַ֙֙ח ְב ֔רוֹןַ֙ויּטֵּ֤הוַּ֙יוֹאב ַ֙֙אֶ לָ֣ -תּוְֹךַ֙ה ֔שּׁע ְ
שמואל ב' ג,כז :ויּ ֵ֤שׁבַ֙א ְבנר ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תַ֙בּדםַ֙עֲשׂהאָ֥לַ֙א ֹֽחיו׃ ַ֙
ויּכֵּ֤הוַּ֙שׁם ַ֙֙ה ֹ֔ח ֶמשַׁ֙ו ַ֕יּמ ְ

ַ֙...ויּכֵּ֤הוַּ֙שׁם ַ֙֙ה ֹ֔ח ֶמשַׁ֙ -מהפך פשטא זקף-קטן ו ַ֕יּמת  -זקף-גדול ְבּדםַ֙עֲשׂהאָ֥לַ֙א ֹֽחיו׃  -טפחא מרכא סלוק
טט  -ו ַ֕יּמת  -זקף-גדול  ,ענין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר .ע"פ ילקוט מעם לועז ,שמואל ב ע' מב מג וכמה

טעמים נאמרו למה נהרג אבנר .רבי יהושע בן לוי אמר על שעשה דם של נערים שחוק .ר' שמעון בן לקיש אמר על שהקדים שמו
לשמו של דוד ,שכתב לו מן אבנר לדוד .וחכמים אומרים על שלא הניח לשאול להתפייס עם דוד.
שתי נקודות באופן אחד ע"פ בבלי סנהדרין פ"ו דף מט א שמואל ב ג כוַ֙ ויּצֵ֤אַ֙יוֹאב ַ֙֙מעָ֣םַ֙דּו֔דַ֙ויּ ְשׁלֵ֤חַ֙מ ְלאכים ַ֙֙אחֲרָ֣יַ֙א ְבנ֔רַ֙
ויּ ָ֥שׁבוַּ֙אֹתוַֹ֙מ ָ֣בּוֹרַ֙הסּרִ֑ה מאי בור הסירה? אמר רבי אבא בר כהנא בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג שתי עבירות הקשורות לשאול
ולדוד כי לא הביא לפיוס ביניהם...
נקודה אחת באופן אחר ְבּדםַ֙עֲשׂהאָ֥לַ֙א ֹֽחיו׃ רבי יהושע בן לוי אמר על שעשה דם של נערים שחוק .וזה מלבד דם עשהאל הסיבה
המפורשת.
אופן אחר יתיחס לדרך ההריגה .כי נקודה אחת היא הריגת עשהאל ע"י אבנר במקום להצילו ע"י פגיעה באחד מאיבריו לעומת עניין בעל
שתי נקודות והוא הריגת אבנר ועמשא ע"י יואב ללא רדיפה אלא בערמה.
מלכים א ב,לא – לב:

וַֹ֙וּקב ְר ִ֑תּוֹ ַ֙
רַ֙וּפגע-בּ ְ
ְ
ָ֧אמרַ֙לָ֣ וַֹ֙ה ָ֗ ֶמּלֶ ְךַ֙עֲשׂה ַ֙֙כּא ֲֶשָׁ֣רַ֙דּ ֶ֔בּ
[לא]ַ֙ויּ ֹ ֶ
ְָ֣ךַ֙יוֹאבַ֙מע ַ֕ליַ֙וּמעלַ֙בָּ֥יתַ֙א ֹֽבי׃ ַ֙
֔
׀ַ֙דּמָ֣יַ֙חנָּ֗םַ֙אֲשֶׁ רַ֙֙שׁפ
רת ְ
ַ֙ והֲסי ָ֣ ֹ
לי  -זקף-גדול
ְָ֣ךַ֙יוֹאבַ֙מע ַַ֕֙
֔
אֲשֶׁ ר ַ֙֙שׁפ





מלכים א ב,לא -לב מע ַ֕ליַ֙ -זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר
הריגת אבנר על שתי עבירות על שלא הביא לפיוס בין שאול דוד :בור וסירה
הריגת עמשא על עבירה אחת הקשורה לדוד :איחור גיוס הצבא נגד שבע בן-בכרי



וֹחרַ֙מן-המּוֹעדַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יְ ע ֹֽדוֹ׃ַ֙סַ֙ ַ֙
יחרַ֙ויַּ֕ ֶ
אַ֙להזְעָ֣יקַ֙אֶ ת-יְ הוּדִ֑הַַ֙֙ו ַֹ֕יּ ֶ
שמואל ב כ,ה ויּ ָ֥לֶ ְךַ֙עֲמשׂ ְ
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שמור ביחד
יַ֙ועל-ה ְפּל ֹֽתי׃ַַ֙֙ ַ֙
ִ֑לַ֙וּבניה ַ֙֙בֶּ ן-יְ ָ֣הוֹי ֔דעַ֙על-ה ְכּריַ֙ה ְכּרת ְ
ְ
בַ֙אָ֥לַ֙כּל-הצּבאַ֙י ְשׂרא
יוֹא ֶ
 .1שמואל ב כ,כגְ :ו ַ֕
יוֹאבַ֙ -זקף-גדול ,שלוש נקודות ,הרג שני מורדים במלכות דוד והרג תומך אחד במלכות והדבר גרם לו להתגאות על דוד
(שמואל ב כ,כג) ְו ַ֕
מלבי"ם בפירושו דבר שמואל  ...כי דוד הסכים להעביר את יואב ולשום את עמשא במקומו על הצבא ,מפני שהרג את אבשלום כנ"ל,

ולכן הרג יואב את עמשא ,וכאשר נודע זה לדוד ,היה במחשבתו לשים את בניהו בן יהוידע במקומו ,כאשר נעשה אח"כ בימי שלמה,
רק כאשר שב יואב והצליח להרוג את שבע בן בכרי ,ראה דוד כי לא יוכל לו ,כי ישראל נוטים אחריו (ראה למעלה ג,לט)
כנראה שהריגת אבנר ע"י יואב עוד לא גרמה לו להתגאות כפי' רד"ק  ...כי היה בלב דוד להסירו ולשום במקומו עמשא או בכל הצבא
או במקצתו והנה עתה מת עמשא (טט  -יואב הרגו) ויואב הרג שבע בן בכרי שהיה מורד במלכותו (טט  -של דוד) נתגאה יואב בזה
הדבר כנגד דוד ולא יכול דוד להשיבו ומנהו על כל הצבא ושמר לו עונו עד אחר מותו.
יוֹאבַ֙יְ חיֶּ הַ֙אֶ תְ -שׁאָ֥רַ֙ה ֹֽעיר׃ ַ֙
ִ֑יבַ֙ו ַ֕
וֹאַ֙ועד-הסּב ְ
 .2דברי הימים א יא,ח :ויּ ֵֶ֤בןַ֙העיר ַ֙֙מסּ ֔ביבַ֙מן-המּלּ ְ
יוֹאבַ֙ -זקף-גדול ,שלוש נקודות( ,א) הרג היבוסי שישבו במצודת ציון לבדם והחיה היבוסי שישבו בשאר העיר (ב) בנין
(דבה"י א יא,ח) ְו ַ֕

חומת ירושלים (ג) בנין שאר ירושלים בין רחוב הסביב למצודה ובין חומות העיר.

יוֹאבַ֙יְ חיֶּ הַ֙אֶ תְ -שׁאָ֥רַ֙ה ֹֽעיר  -הוא בנה והחזיק ,לבנות בדקי החומה; דוגמא בעזרא "היחיו את האבנים מערמות
מיוחס לרש"י ְו ַ֕
העפר" (נחמ' ג,לד).
יוֹאבַ֙יְ חיֶּ הַ֙אֶ תְ -שׁאָ֥רַ֙ה ֹֽעיר  -פירושו :בנה שאר העיר שהיתה הרוסה .ולשון 'חיות' על הבנין הוא לשון הַ ְשאלה ,וכן "היחיו
רד"ק ְו ַ֕
את האבנים מערמות העפר" (נחמ' ג,לד) ,וכן "וירפא את מזבח השם ההרוס" (מ"א יח,ל)  -על דרך הַ ְשאלה.
יוֹאבַ֙יְ חיֶּ הַ֙אֶ תְ -שׁאָ֥רַ֙ה ֹֽעיר  -זה לא נזכר בספר שמואל .והרצון בו ,שכבר ִחיָה את שאר העיר שהיו יושבים בו היבוסים ,אך
רלב"ג ְו ַ֕
אשר במצודת ציון המית לבדם .והנה השאר היו בברית את ישראל והיו להם למס ,ולזה תמצא כי היבוסי היה יושב בירושלים אצל
סוף ימי דוד (ראה דה"ב ח,ז-ח).
ע"כ שמור ביחד
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וַֹ֙מ ֹֹֽאד׃ַ֙ס ַ֙
כּןַ֙מ ְלכֻ ת ְ
וּשֹׁל ַֹ֕מהַ֙י ַ֕שׁבַ֙על-כּסּאַ֙דּו ָ֣דַ֙אבִ֑יוַ֙ותּ ָ֥ ֹ
מלכים א ב,יבְ :

ארץ החיים ,קוק איסר דב בן נחום הכהן ,תנ"ך עמ' ( 66ע"פ אוצר החכמה)

גם בענין השירה המיוחדת שבו מבואר,ושלמה ישב על כסא דוד הוי תרין זקף גדול בשלמה ישב ,אשר כ"א מהן הוא מנין הוי"ה
בסימנו כידוע ועולין שניהם למספר ב"ן שני חיי שלמה עד סוף מלכותו,והיה מלך והדיוט ומלך היינו מלך עתה דוגמת משיח והדיוט
בגלות ושוב מלך בנצחון על אשמדאי לע"ל במשיח בפועל.
וּשֹׁל ַֹ֕מהַ֙י ַ֕שׁב – זקף -גדול הוא ענין בעל שלוש נקודות שתיים מהן באופן אחד ואחד אפשר שבאופן אחר .כאן השתיים באופן אחד הן שתי
ְ
תקופות מלכות ,ואחת באופן אחר היא התקופה בתווך כהדיוט בגלות .
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הַ֙והמּלאַ֙תּ ֹֽסּיעי׃ַ֙ ַ֙
ְךַ֙וי ַ֕צ ְק ְתַּ֙עָ֥לַ֙כּל-הכּליםַ֙האִ֑לֶּ ְ
ְָ֣ךַ֙וּבעד-בּנ֔י ְ
ְ
אתַ֙וסג ֵ֤ ְֶ֣ר ְתַּ֙ה ֶדּ ֙לֶ ת ַ֙֙בּעֲד
ְ
וּב
מלכים ב ד,א[ :ד]ַ֙ ָ֗
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תּ – זקף-גדול ,בתפקיד של שלוש ,המרמז לשלושה תנאים לקיום נס השמן או שלושה דברים בנס השמן כפי' רש"י( :א) (ד) וְ סג ֵ֤ ְֶ֣ר ְתַּ֙
וְ י ַ֕צ ְק ְַ֙
ה ֶדּ ֙לֶ תַ֙֙ -כבוד הנס לבא בהצנע( .ב) ְוהמּלאַ֙תּ ֹֽסּיעי מלפניך ,ותתני כלי אחר במקומו למלאות( ,ג) וצלוחית השמן אל תזוזי

ממקומו; לפי שהקדוש ברוך הוא עושהו כמעיין ,ואין דרך מעיין לזוז ממקומו .מדרש אגדה שמעתיו
או נאמר כי במקום (א) או ש(ב) ו(ג) ביחד אז ( .ו-ז)ַ֙ ֹֽוָֽיּ ֲע ֹמדַ֙ה ֹֽשּׁ ֶמן  -מלבא עוד[ .מדרש אגדה בבראשית רבא (לה,ג) :הוקיר שער
השמן,

תּ – זקף -גדול ,בתפקיד של שלוש ,או שני דברים מפירוש רש"י והשלישי מהרד"ק ,או שברד"ק יש שלוש (א) שהביאו כלי
רד"ק ְוי ַ֕צ ְק ְַ֙
וֹדַ֙כּ ִ֑לי ושמע עמוד השמן ופסק.
ֶ
חרס שבורים והם התחברו במאמר ה' (ב) ועמוד השמן נטף על כולם (ג) עד שהבן אמר אָ֥יןַ֙ע

רלב"ג ( ...א) והנה היה זה המופת ,שבהריק הכלי הזה היה כל האויר הנכנס שם מתהפך לשמן(,ב) היה זה המופת בפעם אחת לבד.
ולזה צוה אותה שתשאל תחלה כלים רקים מאת כל שכניה ,כל מה שאיפשר לה ,כדי שיהיה לה מהשמן שיעור רב; (ג) והיא היתה
מוֹצ ֶקת על הכלי ,ובהיותו מלא היו בניה מסיעים הכלי המלא ושמים לפניה הכלי הריק ,באופן שביציקה אחת נמלאו כלם זה אחר זה.
ֹֽ
תּ – זקף-גדול ,בתפקיד של שלוש ,שלושה תנאים בנס השמן כפי' מלבי"ם מלכים ב פרק ד
וְ י ַ֕צ ְק ְַ֙

(ד) ובאת וסגרת הדלת .בל יחול עין הרע ,ובל יקרב איש בלתי ראוי שע"י רוע מעשיו יופסק צינור השפע ,ובמ"ש בעדך ובעד בניך,
ידעה כי יש עוד תנאי .והיה בזה ג' תנאים ,א] שהיא לא תזוז ממקומה ,כי הנקודה שבו חל הברכה היה במקום מוגבל ,שם נפתח
ישׁיםַ֙א ֶליהַ֙ ,כי היא לא זזה ממקומה.
ְָ֣ךַ֙וּבעד-בּנ֔יְך ,ואמר הֶ֛םַ֙מגּ ָ֥
ְ
המעין וניגר במורד ,ואם תזוז ממקומה יושחת המעין ,ועז"א בּעֲד
ֹיצקֶ תַ֙
היאַ֙מ ֹֽ
תּ ,ר"ל בלי הפסק ,וכן אמר ְו ַָ֥֙
ב] שאחר שהפכה את האסוך ופיה למטה החזיקה אותו כן עד גמר הנס ,ועז"א ְוי ַ֕צ ְק ְַ֙
מוֹצ ֶקת .ג] שרק על הכלים שהוכנו ששאלה מאת שכניה ,לז"א עָ֥לַ֙כּל-הכּליםַ֙האִ֑לֶּ ה:
ֹֽ
ואפשר לומר ע"פ פי' מלבי"ם שלושה נסים :היציקה בכלים שהוכנו( ,ב) שהשמן עמד באסוך ההפוך מוכן להשפיע הברכה לעתיד וספיק
לפרנסתה אחרי תשלום החוב (ג) שנתיקר השמן עד שהיה בו כדי לשלם החוב ואמרו חז"ל (שם) תחיי בנותר עד שיחיו המתים

 3.3.23.9טעם מפסיק  /עוצר עליון – פשטא
א ֙ – הפשוט היינו האחד,
פשט ַ֙
א ֙ – כדרכו ,ע"פ בבלי גיטין ס,ב נהרא כפשטיה ליזיל .המתיבתא ילך הנהר כדרכו
פשט ַ֙
א ֙ יהיה משמעו כדרכו ,כרגילות שלו .לכן מהפך פשטא יהיה משמעו כעין מהפך מדרכו ,מהפך מרגילותו.
פשט ַ֙
א ֙ – מונח נקרא גם שופר-הולך מצביע שהפשטא ינהג כעוצר חלש יותר מכרגיל ,כאילו מחבר
מונָ֣חַ֙פשט ַ֙
א ֙ – מהפך נקרא גם שופר-הפוך ,מצביע שהמהפך מושך תיבת הפשטא אל תיבתו ויחד ינהגו כעוצר יותר חזק מכרגיל כאילו
מהפֵ֤ ךַ֙פשט ַ֙
שייכים לענין שלפניהם
בראשית ויחי נ,ב
ר ְפ ֔איםַ֙ -מונח זקף-קטן בתיבות במקף -
ַ֙ויְ ֨צוַ֙יוֹסֵ֤ףַ֙אֶ ת-עֲבדיו ַ֙֙ -קדמא מהפך פשטא  -מוציא מפשוטו ועבדיו מופסקים מן אֶ ת-ה ָ֣ ֹ
ריבה וריבה את הכל  ,שהעבדים משגיחים שהרופאים לא יעשו דבר כלשהו שיפגע ביעקב.
א ֙ – כדרכו כדרכו ,כרגילותו כרגילותו ,היינו זה טבעו ומתמיד בו ,אפשר שבהשאלה פשטא פשטא – משמעו כעין חל /
א ֙ פשט ַ֙
פשט ַ֙
מתרחש  /מתבצע במהירות כי מכיר דרכו .מי ָדיוּ ת ,בבת אחת ,בעת ובעונה אחת ,זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם

ְךַ֙מ ָ֣בוֹאַ֙ה ֔ ֶשּׁ ֶמשׁ ַֹֽ֙ ,אחֲרי ַ֙֙נקוד בפשטא (כ) וַ֚ ֶ -דּ ֶרְךַ֙נקוד במשפל (טט  -יתיב) והוא (ל) דגוש ואם היה
ַ֙דּ ֶר ְ
רש"י (דברים ראה יא,ל) ֹֽאחֲרי ֙ ֶ ַ֚
אחרי דרך דבור אחד היה נקוד אחרי במשרת בשופר (מ) הפוך ודרך בפשטא ורפה
שפת"ח (כ) פשטא הוא אחד הטעמים המבטלים הנקראים מלכים ומפסיק התיבה שאחריה.
(ל) במשפל הוא הנקרא בלשוננו יתיב (מ) שופר הפוך הוא הנקרא בלשוננו מהפך שהוא כמו שופר ונקרא משרת פירוש שהוא מושך
התיבה לתיבה שלאחריו משום הכי נקרא משרת כלומר שהוא משרת לתיבה אחרת (טט  -שהיא בטעם עוצר).
רְךַ֙באות ראשונה ,נעשה 'שופר מהפך'.
דּ ֶַ֙
ַ֙֙דּ ֶרְךַ֙ -הרי הם כמו שני 'פשטוֹת' ,אבל בשביל שטעמו של ֶ ַ֚
רשב"ם (דברים ראה יא,ל) ֹֽאחֲרי ֶ ַ֚
(וזה לא כדעת רש"י שטעם זה שמו משפל – באשכנז יתיב)
ָ֣חַ֙רביע מופע אחד פשטא מונח רביע (בר' לך-לך יז,יט)
ָ֗
א ֙ מונ
פשט ַ֙
 .1בראשית לך-לך יז,יט:

שׁמוַֹ֙י ְצחִ֑קַ֙ ַ֙
ראתַ֙אֶ תְַ֙ -
ןַ֙וק ָ֥
ַ֙֙בּ ְ
תַ֙לָך ֔
ֹל ֵֶ֤ד ְ
ָךַ֙י ֶ
ֱֹלהיםַ֙אֲבלַ֙֙שׂרָ֣הַ֙א ְשׁ ְתּ ַָ֗֙
ָ֣אמרַ֙א ָ֗
[יט]ַַ֙֙ויּ ֹ ֶ
ֲריו׃ ַ֙
םַ֙לז ְרעָ֥ וַֹ֙אח ֹֽ
יתיַ֙א ֶ֛תּוַֹ֙ל ְב ָ֥ריתַ֙עוֹל ְ
ֹתיַ֙אֶ תְ -בּר ָ֥
ַ֙והֲקמ ֨
רביע – שני מופעים בתורה ,ועוד מופע בעשרת הדברות בשמות יתרו שהוא תערובת של טעם תחתון וטעם עליון .בשניהם מהפך
א ֙ ָ֗
פשט ַ֙
רביע ( .בר' א,יא; בר' וישב לח,יב ,שמות יתרו כ,י)
א ֙ ָ֗
לפניהם מהפֵ֤ ךַ֙פשט ַ֙

 .1בראשית א,יא:

ץַ֙וָֽיְ היֹֽ -כן׃ ַ֙
ַ֙֙למינ֔וַֹ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ז ְרעוֹ-בוַֹ֙על-הא ִֶ֑ר ֹֽ
הַ֙פּרי ְ
ְ
יַ֙עשֶׂ
ָ֣ץַ֙פּ ָ֞ר ֵֹ֤
ַ֙דּשֶׁ אַ֙ ע ַ֚שֶׂ בַ֙מזְ ָ֣ריעַ֙ ֶז֔רעַ֙ע ְ
ֱֹלהיםַ֙ ֹֽתּ ְדשֵׁ֤אַ֙הא ֶ֙רץ ֙ ֶ ָ֗
ָ֣אמרַ֙א ָ֗
ויּ ֹ ֶ

 .2בראשית לח,יב:

ַ֙֙הוּאַ֙ ְוחירֶ֛הַ֙רעָ֥הוַּ֙הע ֲֻדלּמיַ֙תּ ְמנֹֽתה׃ ַ֙
הוּדהַ֙ויִּ֝עלַ֙עלֹ ֹֽ -גּז ֲז ֵ֤יַ֙צ ֹאנוֹ ָ֗
ָ֗
הוּדהַ֙ויּנּ ֶָ֣חםַ֙יְ
ִַ֑֙
ַ֙אשֶׁ ת-יְ
ויּ ְרבּוּ ַ֙֙היּ ֔מיםַ֙ותּמתַ֙בּת-שָׁ֣ וּע ֹֽ

צורות פשטא מיוחדות
דברים ראה יא,ל:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹרה׃ ַ֙
ַ֙֙ה ְכּנעֲנ֔יַ֙היֹּ שׁבַ֙בּעֲרבִ֑הַ֙מַ֚וּלַ֙הַ֙גּ ְלגּ֔לַ֙אצֶ לַ֙אלוֹנ ָ֥יַ֙מ ֶ ֹֽ
שַׁ֙בּאֶ ֶ֙רץ ֹֽ
שּׁ ֶמ ְ
ְךַ֙מ ָ֣בוֹאַ֙ה ֔ ֶ
ַ֙דּ ֶר ְ
ןַ֙אחֲרי ֙ ֶ ַ֚
הַ֙בּע ֶָ֣ברַ֙היּ ְר ָ֗דּ ֹֽ
הֲל ֹאִ֝ -המּ ְ
ְךַ֙מ ָ֣בוֹאַ֙ה ֔ ֶשּׁ ֶמשַׁ֙ -יתיב מונח זקף-קטן
דּ ֶר ְ
הַ֙בּע ֶָ֣ברַ֙היּ ְר ָ֗דּן – אזלא-גרש מונח רביע ֹֽאחֲריַ֙֙– פשטא ֶ ַ֚
הֲל ֹאִ֝ -המּ ְ

דברים כי-תבוא כח,יד:

יםַ֙לע ְב ֹֽדם׃ַ֙פ ַ֙
ְ
ֱֹלהיםַ֙אֲחר
לכֶ תַ֙אחֲרֶ֛יַ֙א ָ֥
מ ֹאולַ֙ל ָ֗ ֶ
ָ֣יןַ֙וּשׂ ִַ֑֙
ְ
יַ֙מצוֶּ ָ֥הַ֙אֶ ְת ֶכֶ֛םַ֙היּוֹםַ֙ימ
ֲשׁרַ֙אנ ִֹ֝כ ְ
ל ֹאַ֙ת ָ֗סוּרַ֙מכּל-ה ְדּברים ַ֙֙א ֨ ֶ
וְ ָ֣
ֲשׁרַ֙אנ ִֹ֝כי – קדמא ואזלא
ם ֙ –מונח רביע ֹֽאחֲריַ֙֙– פשטא א ֨ ֶ
ל ֹאַ֙ת ָ֗סוּרַ֙מכּל-ה ְדּברי ַ֙
וְ ָ֣

.1

פשטא

ֲשׂיַ֙עֻ גֹֽ וֹת׃ ַ֙
ַ֙֙קמחַ֙ ֹ֔סלֶ תַ֙לוּשׁיַ֙וע ָ֥
שַׁ֙סאים ֶ ָ֣
יַ֙שׁ ֵֹ֤ל ְ
ֲר ְ
אמרַ֙מה ָ֞
אהֱלהַ֙אֶ ל-שׂרִ֑הַ֙ו ָ֗יּ ֹ ֶ
בראשית וירא יח,ו :ויְ מהָ֧רַ֙א ְברהֶ֛םַ֙ה ֹ
אמר – רביע ,רמז ל -בראשית רבה פר' מה רבנן אמרו ארבע מידות נאמרו בנשים גרגרניות צייתיניות עצלניות קנאות ... ,ר' יהושע
ו ָ֗יּ ֹ ֶ
בר נחמיה אמר אף איסטטניות ודברניות ... ,ר' לוי אמר אף גנבות ופרסניות ,ספר חסידים – צרת עין באורחין
ם ֙ – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,הכתוב מלמד מה אמר אברהם ,תבנית הטעמים מרמזת לשאלת
שַׁ֙סאי ַ֙
יַ֙שׁ ֵֹ֤ל ְ
ֲר ְ
מה ָ֞

שרה האם להביא קמח שאיכותו פחותה משל סולת וקל יותר להכינו.יוסבר ע"פ בבלי בבא מציעא פז ,א כתיב (בראשית יח) קמח וכתיב
סלת! אמר רבי יצחק :מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש .ופי' תורת חיים בבלי ב"מ פז,א מלמד שהאשה עיניה צרה
שַׁ֙סאים ַ֙֙סתמא ותו לא והא
יַ֙שׁ ֵֹ֤ל ְ
ֲר ְ
באורחין .וא"ת אימא איפכא הוא אמר קמח והיא סולת וי"ל דאברהם לא אמר לשרה אלא מה ָ֞
ַ֙֙קמחַ֙קאמר והשיב לה ֹ֔סלֶ תַ֙קאמינא ש"מ דאשה
שַׁ֙סאים ֶ ָ֣
דנקט קרא דָ֣ ֶ ַ֙-קמחַ֙ ֹ֔סלֶ תַ֙משום דשרה היתה שואלת לאברהם אם ְשׁ ֵֹ֤ל ְ
עיניה צרה באורחין כיון דלא נטלה סולת מעצמה . .טט – ְסאים ַ֙֙פשטא עוצר בדברי אברהםָ֣ ֶ ,קמחַ֙מונח טעם מחבר ואינו עוצר כנדרש
על שרהֹ֔ ,סלֶ תַ֙זקף-קטן עוצר כמענה אברהם .הדרשה על שרה תלמד שהיא הוסיפה לדברי אברהם ואברהם החזירה אל כוונתו המקורית.

.2

פשטא – פשיטא

ֱשׂהַ֙כ ְדב ֶ ֹֽרָך׃ ַ֙
ֹאמרַ֙אנֹכיַ֙אֶ ע ֶ ָ֥
םַ֙וּקב ְרתּניַ֙בּ ְק ֻברתִ֑םַ֙ויּ ַ֕
ְ
ֹתיַ֙וּנְ שׂאת ֙ני ַ֙֙ממּ ְצ ֔רי
אב ֔
שׁכ ְבתּי ַ֙֙עםֲ -
בראשית ויחי מז,לְ :ו ֹֽ
ריםַ֙– פשטא במשמע פשיטא – מובן מאליו ש-מּ ְצ ֔רים התיחסו ליעקב אבינו
היקש (ב) ע"פ תורה תמימה הערה יב) וּנְ שׂאת ֙ני ַ֙֙ממּ ְצ ַ֔֙

כאלוה מפני שיעקב ברך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו ולכן מצרים לא רצו להניח להוציא גופו ממצרים וכך עשו ליוסף .לכן ילמדו
מיעקב אבינו הצדיקים שבחו"ל להצניע את המופתים שהם עושים לטובת העולם כדי שלא יעשו אותם לאלוה.
.3

פשטא – פשט הכתוב

ֹל ִ֑הַ֙ ַ֙
יוֹסףַ֙הנּ ָ֥הַ֙אביָךַ֙ח ֶ
רַ֙ל ֔
ְ
יַ֙אחֲריַ֙֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ֔אלֶּ הַ֙ויָֹּ֣אמֶ
בראשית ויחי מח,א :ויְ ָ֗ה ֹֽ
הַ֙ואֶ ת-אֶ ְפ ֹֽרים׃ ַ֙
ַ֙ויּ ָ֞קּחַ֙אֶ תְ -שׁנ ֵ֤יַ֙בניו ַ֙֙ע ֔מּוַֹ֙אֶ תְ -מנ ֶשּׁ ְ

ברתא דמלכא ,רוזוף בנימין זאב וולף בן אריה,קבלה ע' ( 116אוצר החכמה)

ואמאי אמרו חכמים עד יעקב לא הוה חולשא ,אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא.
ֹל ִ֑הַ֙ ַ֙
יוֹסףַ֙הנּ ָ֥הַ֙אביָךַ֙ח ֶ
רַ֙ל ֔
ָ֣אמ ְ
בראשית ויחי מח,אַ֙ויּ ֹ ֶ

אלא שאמרו חכמים בדרך מליצה :מדברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמה (מהפך פשטא זקף-גדול) ,כלומר חולי הגוף
זו זקף-קטן ,אבל חולי הנשמה,חולי הנפש זו זקף-גדול
טט – תבנית טעמים מהפך פשטא זקף-גדול לא מצויה בתורה .בד"כ תבנית הטעמים היא מהפך פשטא זקף-קטן
בכל אופן זכינו ללמוד שסובר הכותב שמהפך פשטא מוציא ענין מפשוטו כגון כאן מדברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמה
.4

פשטא – פשט מתי הגאולה

יהִ֑םַ֙ ַ֙
ה'ַ֙אֱֹלה ֶ
יםַ֙ויע ְבדוַּ֙אֶ תַָ֣֙ -
מוֹקשַׁ֙שׁלּח ַ֙֙אֶ ת-הָ֣אֲנ ֔שׁ ְ
ַ֙֙ל ֔
ָ֥הַ֙לנוּ ְ
ֹאמרוַּ֩֙ע ְב ֨דיַ֙פ ְר ִ֝ ֹעהַ֙א ָ֗ליוַ֙עד-מתי ַ֙֙י ְה ֶי֨הַ֙ ֶז ֨
שמות בא י,ז :ויּ ְ
עַ֙כּיַ֙א ְבדהַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ַַ֙֙ ַ֙
ַ֙ה ֲֶט ֶָ֣רםַ֙תּ ֔ד ָ֥
(שמ' בא י,ז) עד-מתי ַ֙֙– מקף כבורר בין משמעות "מתי" (א) זמן מסוים ו(-ב) תקופת זמן כמו ב(-משלי ו,ט) עַד־מ ַ ַָ֖תי עָצֵ ֥ל׀ תִּ שׁ ְָּכָ֑ב ְ֝ ָמתִַ֗ י תָּ ֥קוּם
שּׁנ ֶָתָָֽך :כאן תקופת זמן .עד-מתי ַ֙֙– פשטא ,מיוחדת ועצמאית ,ואחריו תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד הקש ודבר החוזר
ִמ ְּ

וקורה .השאלה היא על התמשכות זמן גאולת מצרים ומזה הקש על זמן הגאולה העתידה אחרי הגלות הרביעית.
יוסף גילה לבני ישראל כי הגואל יבוא עם המלים פקד יפקד  ,השאלה מתי זה יהיה בפועל בעיתה או אחישנה.
.5

פשטא – אחד

בּ ֶָ֥֣יתַ֙עֲב ִ֑דֶֹֽ֣ים׃
ָ֥רץַ֙מ ְצריםַ֙מ ָ֣
אתיָךַ֙מ ֶא ֶַ֙
ֱֹלהִ֑יָך א ֲֶשָׁ֧רַ֙הוֹצ ֶ֛
ַ֙֙ה'ַ֙א ֶ ֔
שמות יתרו כ,ב׃ ֹֽאנֹכי ָ֣
ֹֽאנֹכַ֙י ֙ – פשטא בטעם עליון ,בתפקיד אחד ,כאן אחד ויחיד ,ובתורת הסוד אור פשוט – אור אחד ויחיד ושווה ,קו אחד המתפשט לברוא

העולמות
.6

פשטא  -אחד

תאֲמם֘ ַ֙מ ְלּמטּהַ֙ ַ֙
שמות תרומה כו,כדְ :ו ֹֽי ְהיָ֣וַּ֙ ֹ
יהםַ֙ל ְשׁנ ָ֥יַ֙המּ ְקצֹעֹ תַ֙י ְהיֹֽ וּ׃ ַ֙
ֹאשׁוַֹ֙אֶ ל-הטּבּעתַ֙האֶ חִ֑תַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙כּ ַ֚ןַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ְשׁנ ֔ ֶ
ַ֙וְ י ְח ָ֗דּוַ֙י ְהיֵ֤וַּ֙תמּים ַ֙֙על-ר ֔
רש"י (כד) י ְהיֵ֤וַּ֙ -כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקם זו מזו .זהו שפרשתי

(לעיל יז) שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן ,שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש לכסות את שפת האדן ,וכן הקרש
שאצלו ,ונמצאו תואמים זה לזה .וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי ,כדי
שלא יפרידו האדנים ביניהם:
וְ י ְח ָ֗דּוַ֙י ְהיֵ֤וַּ֙תמּים ַ֙֙ -כמו תואמים:
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

למאן דאמר שהקרשי ם היו משופעים בצדם החיצוני ,ולתוס' בבלי שבת מחצי גובהם ומעלה (כך שהבריח התיכון מוסתר) ,במבט מצד
רוחבם היו נראים כטרפז ישר זוית .אבל למשל הקרש הפינתי (צפון מערב) היה בעל שני שפועים .השיפוע ממערב למזרח הסתיים במרחק
אצבע מהקיר המזרחי הישר .כל קרשי צפון הסתיים שיפועם במרחק אצבע מקיר דרום .לכן גם השיפוע מצפון לדרום של הקרש הפינתי
הסתיים במרחק של חצי אמה (=  3טפח =  12אצבע) ועוד אצבע (סה"כ  13אצבע) מהקיר הדרומי הישר .בראש הקרש התקבל מלבן
שאורכו  13אצבעות מצפון לדרום ( 12אצבע (=חצי אמה) היו בקדש הקדשים) ורוחבו אצבע ממערב למזרח .אפשר כי הכתוב וְ י ְח ָ֗דּוַ֙–
ֹאשׁוֹ  ,והשיפועים
רביע בא ללמד כי כל קרש פינתי נראה כעין פירמידה קטומה בעלת שני שיפועים המרומזים בטעם זקף-קטן במלת על-ר ֔
ם֙
ם ֙ בתיבה של  1 * 13אצבע ,המתואר בטעם פשטא במלת תמּי ַ֙
עצמם מרומזים כמצוייר בטעם מהפך במלת י ְהיֵ֤וּ ,והסתיים היינו תמּי ַ֙
בתפקיד של אחד.
 .7פשטא
 .8פשטא
כּי ָֹ֥ק ֶדשׁ הוא ל ֶכ ִ֑ם
ם ֙ אֶ ת-השּׁ ֔בּת ֶ֛
וּשׁמ ְר ֶתּ ַ֙
שמות כי תשא לא,ידְ :
אכה ְונ ְכ ְרתֶ֛ה הנֶּ ָ֥פֶ שׁ ההוא מ ֶ ָ֥קּ ֶרב ע ֶ ֹֽמּיה׃
הּ ֙ ְמל ֔
יוּמת ָ֗כּי כּל-העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
יה ֙ ָ֣מוֹת ֔
ל ַ֙
ח ְל ֨ ֶ
ְמ ֹֽ
יה ֙ – פשטא ,בתפקיד
ל ַ֙
יוּמת ְ ,מ ֹֽח ְל ֨ ֶ
יה ֙ וסיים בלשון יחיד ָ֣מוֹת ֔
ל ַ֙
יוּמת – פשטא מונח זקף-קטן ,פתח בלשון רבים ְמ ֹֽח ְל ֨ ֶ
יה ֙ ָ֣מוֹת ֔
ל ַ֙
ח ְל ֨ ֶ
ְמ ֹֽ
של אחד ,מרמז לעשיית מלאכה אחת ע"י שניים כמשניות הבאות משנה שבת פ"י,מ"ה המוציא ככר לרשות הרבים חייב הוציאוהו שנים
פטורין לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבים ורבי שמעון פוטר וגו' משנה שבת פי"ג,מ"ו צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו

חייב נעלו שנים פטורין לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים חייבין ורבי שמעון פוטר:

מָ֣ וֹת

אכה  -עד שיעשה מלאכה גמורהל) [מכילתא] :הערה ל לאפוקי אם ארג חוט אחת שחרית וחוט אחת
הּ ֙ ְמל ֔
תורה תמימה העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
ערבית והיתה ידיעה בינתיים אינו חייב סקילה ,דפחות משני חוטין כאחד אינה אריגה ואינה נקראת מלאכה:

אכה – מרכא (=מאריך) פשטא זקף-קטן ,פשטא בתפקיד אחד ללמד שעשה סוג מלאכה אחד ,זקף-קטן בתפקיד שתיים
הּ ֙ ְמל ֔
העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
שעשה המלאכה בשני של בים ,מרכא (=מאריך) בתפקיד מרחיק זמן בין שני השלבים שהיה סיפק לידיעה ביניהם לכן אינה נקראת מלאכה
גמורה ולכן העושה אותה לא חייב סקילה.

.9

פשטא

ויקרא תזריע יב,ב :דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראלַ֙֙לא ֹ֔מרַ֙אשּׁה ַ֙֙כָּ֣יַ֙תזְ ֔ריע ְַ֙וי ְלדהַ֙זכ ִ֑רַ֙ ַ֙
תַ֙דֹּותהַּ֙תּ ְט ֹֽמא׃ ַ֙
דּ ְ
ע ָ֣תַ֙י ֔מיםַ֙כּימֶ֛יַ֙נ ָ֥
ט ְמאהַ֙֙שׁ ְב ַ֙
ַ֙וְ ֹֽ
ה ֙ ,היא טמאה ואין הוולד טמא ,הלא דין הוא (נסיון ללמוד בקל וחומר) ומה אֵ ם שהולד גרם לה טומאה
ט ְמא ַ֙
(המשך מ"ח) (וי' תז' יב,ב) ְו ֹֽ
הרי היא טמאה הוולד שגרם לטומאה אינו דין שיהא טמא(?) ,שעיר המשתלח יוכיח שגרם לטומאה (של האיש העתי המשלח אותו) והרי
הוא (השעיר עצמו) טהור( ,דחית ההוכחה) לא אם אמרת בשעיר המשתלח שאין לו טומאה (מחיים) ,תאמר בולד שיש לו טומאה (אפילו
ביום לידתו כגון מצורע ,זב ,טמא מת) הואיל ויש לו טומאה יהא טמא (כאשר נולד בלי טומאה) (?) ת"ל היא (גי' התוה"מ במקום מלת "היא"

ת"ל וְ ֹֽט ְמא ַ֙ה ֙ ,הח"ח :דיוק מן המלהַ֙וְ ֹֽט ְמא ַ֙ה ֙) היא טמאה ואין הולד טמא.
ְו ֹֽט ְמאה ַ֙֙היא טמאה ואין הולד טמא – אפשר כי טעם פשטא בתפקיד "אחד" מורה על טומאה החלה עליה בלבד ,ואין הולד טמא.
 .10פשטא

ַ֙֙וּשׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙י ֔מיםַ֙תּשׁבַ֙בּ ְדמָ֣יַ֙טהֳרִ֑הַ֙ ַ֙
ֹלשׁיםַ֙יוֹם ְ
וּשׁ ָ֥
ויקרא תזריע יב,דְ :
ֳרהּ׃ַ֙ ַ֙
ַ֙ל ֹאַ֙ת ֔ב ֹאַ֙עדְ -מל ֹאתַ֙יְ מָ֥יַ֙טה ֹֽ
ָ֗עַ֙ואֶ ל-המּ ְקדּשׁ ֙ ָ֣
שַׁ֙ל ֹא-תגּ ְ
ְבּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ
ֹלשׁיםַ֙
ם ֙ ,מה יוֹם ַ֙֙ כולו אחד אף ְשׁ ָ֥
ֹלשׁיםַ֙יוֹם ַ֙֙יכול בין סמוכים בין מפוזרים תלמוד לומר יוֹ ַ֙
וּשׁ ָ֥
[ספרא תזריע פרשה א פרק א] (ז) (וי' תז' יב,ד) ְ
ֹלשׁיםַ֙סמוכים ושלשה בין סמוכים בין מפוזרים תלמוד לומר (וי'
ם ֙ – פשטא ,בתפקיד אחד ,מאחד לתקופה אחת) ,יכול ְשׁ ָ֥
כולו אחד (טט :יוֹ ַ֙
ם ֙ – י ֔מים מקיש מזה לזה לסמיכות ורציפות)
ֹלשֶׁ תַ֙סמוכים (טט :ע"פ התוה"מ יד יוֹ ַ֙
ַ֙֙וּשׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙י ֔מים ,מה שלשים סמוכים אף ְשׁ ָ֣
ֹלשׁיםַ֙יוֹם ְ
וּשׁ ָ֥
תז' יב,ד) ְ

 .11פשטא
 .12פשטא
וַֹ֙לנֶ ֶָ֣֣געַ֙צרִ֑עת ַ֙
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂר ְ
תַ֙והי ְ
ַ֙֙אוַֹ֙ב ֔ ֶה ֶר ְ
ֵ֤תַ֙אוֹ-ספּ ֙חת ָ֣
ַ֙֙שׂא ֹֽ
ֵ֤הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרוֹ ְ
ְ
םַ֙כּי-י ְהיֶ
ויקרא תזריע יג,ב :א ָ֗ד ֹֽ
כּה ֲֹֽנים׃ ַ֙
ןַ֙אוַֹ֙אֶ ל-אחָ֥דַ֙מבּניוַ֙ה ֹ
ֹה ֶ֛
רןַ֙הכּ ֔
ה ָ֣ ֹ
ַ֙וְ הוּבא ַ֙֙אֶ ל-א ֲ
ספרא תזריע פרשה א (ד) (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשׂרוֹ ַ֙֙מה תלמוד לומר לפי שנאמר (יג,ג) ְושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפ ְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בןַ֙שיכול אין לי אלא מקום
שהוא ראוי לגדל שער לבן ,מקום שאינו ראוי לגדל שער לבן מנין תלמוד לומר (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשׂרוֹ ַ֙֙ריבה,

מ"א לימדה אלו מצבים לא נידונים כנגע צרעת ,מפסוק (יג,ג) היה הוה אמינא לומר שנגע צרעת יהיה רק במקום הראוי לגדל שער ,בא
הקרא (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשׂרַ֙וֹ ֙ לרבות כל מקום שאפילו לא מגדל שער ,וטעם ְבעוֹרְ -בּשׂרַ֙וֹ ֙ – פשטא ,בתפקיד של דבר אחד ללמד
שהנאמר בהמשך (יג,ב) ְלנֶ ֶָ֣֣געַ֙צרִ֑עת מלמד שכל נגעי צרעת שעורם אחיד של לפחות כגריס שגודלו נמדד בשער כפי שמלמדים טעמי
פסוק (יג,ג) .
[ספרא תזריע פ"א פ"א] (ח) (יג,ב) וְ הוּבא ַ֙֙אֶ ל-א ֲה ָ֣ ֹרן ,אין לי אלא אהרן עצמו ,מנין לרבות כהן אחר תלמוד לומר הכּ ֹ֔הן ,מנין לרבות
כּה ֲֹֽנים יצאו חללים ,ומנין לרבות כל ישראל ת"ל אֶ֛ וַֹ֙
בעלי מומים תלמוד לומר מבּניו ,או יכול שאני מרבה חללים ,תלמוד לומר ה ֹ
אֶ ל-אחָ֥ד( .ט) אם סופינו לרבות כל ישראל מה תלמוד לומר ֶ֛אוַֹ֙אֶ ל-אחָ֥דַ֙מבּניוַ֙ה ֹכּה ֲֹֽנים ,אלא ללמד שאין טומאה וטהרה אלא מפי
כהן ,הא כיצד חכם שבישראל רואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא והוא אומר טמא ,אמור טהור והוא אומר טהור,

א ֙ – פשטא ,בראית נגעים חייב להיות נוכח כהן אחד ואם הוא יודע לראות נגעים הוא יפסוק,
(יג,ב) ְוהוּב ַ֙

 .13פשטא
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וַֹ֙ועד-רגְ ל ִ֑יוַ֙ ַ֙
וֹרַ֙וכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַ֙מר ֹאשׁ ְ
ויקרא תזריע יג,יבְ :ואם-פּ ֨רוֹחַ֙תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ֹהן׃ ַ֙
ראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ
ְלכל-מ ְ ַ֙
הסבר ל[-תו"כ פ"ג פ"ג] (ה) (ו) (ז) (וי' תז' יג,יב) תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔עוֹר – מהפך פשטא זקף-קטן,
ת ֙ –פשטא ,ע"פ [התוה"מ עח] למשנה (ו) הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם
או בהסבר הבא :הצּר ֙ע ַ֙
פשטא המטעים מלת הצַּ֙ר ֙עת ַ֙֙  -הפריחה טהורה.
תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ו) המלמד כי תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים –

טהורה.
וֹח – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת
בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ז) המלמד כי ְואם-פּ ֨ר ַ֙
בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ענין של שניים ,לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה הטהור.
 .14פשטא
ֹהן׃
לַ֙מוֹעדַ֙וּנְ תנםַ֙אֶ ל-הכּ ֹֽ
֔
ח ַ֙֙ ָֹ֣א ֶה
ָ֣יַ֙ה'ַ֙אֶ ל-פֶּ ֙ת ַ֙
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙יוֹנ ִ֑הַ֙וּבָ֣א׀ַ֙ל ְפנ ָ֗
וַֹ֙שׁנ ְ
יםַ֙א ְ
ָ֥
ֹר
ַ֙֙שׁתָּ֣יַ֙ת ֔
יַ֙י ֹֽקּח-לוֹ ְ
ינ ֹֽ
ויקרא מצורע טו,יד :וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמ ָ֗
[ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ג פרק ה] (יג) ֹֽי ֹֽקּח-לַ֙וֹ ֙( ,מלת לַ֙וֹ ֙ יתירה ומלמדת) לעצמו ,שאם הפרישו לזיבתו הראשונה ,לא יביאם
לזיבתו שנייה( ,הח"ח :פסוק יד .לַ֙וֹ ֙ לעצמו כלומר לעצמה של ראיה זו דהיינו שההפרשה תהיה לזיבה שהוא עכשיו בה שאם הפרישו וכו')
ֹֽי ֹֽקּח וגם למלת לַ֙וֹ ֙  ,לַ֙וֹ ֙ – פשטא אפשר בתפקיד "אחד" עבור זיבה אחת בלבד שטהר ממנה .ביולדת (יב,ו,ח) למד קרבן אחד במלים

אחרות בן ,זאת)
 .15פשטא
לַ֙מוֹעד׃ַ֙
ֹֽ
ֹהןַ֙אֶ לֶ -פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶה
ִ֑הַ֙והביאֵ֤הַ֙אוֹתם ַ֙֙אֶ ל-הכּ ֔
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙יוֹנ ְַ֙
וַֹ֙שׁנ ְ
יםַ֙א ְ
ָ֥
ֹר
ַ֙֙שׁתָּ֣יַ֙ת ֔
ָ֗יַ֙תּ ֹֽקּח-להּ ְ
(וי' מצ' טו,כט) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינ ֹֽ
[ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ה פרק ט] (ג) (הח"ח :כל אלו הברייתות ג .ד .ה .מבוארות למעלה בפ"ה בזב עיי"ש בביאורנו ונאמר
בשניהם לפי שיש בזב מה שאין בזבה ,שהזב מטמא בראיות כבימים וזבה לא ,ויש בזבה מה שאין בזב דזבה מיטמאה באונס וזב לא) (וי' מצ' טו,כט)

הּ ֙ שאם הפרישתן לזיבתה הראשונה לא תביאה לזיבתה שנייה
ֹֽתּ ֹֽקּח-ל ַ֙
הקטע הבא מעתק מהזב בשנוי הגוף בלבד מ-לו ל-לה.

(הח"ח :פסוק יד .לַ֙וֹ ֙ לעצמו כלומר לעצמה של ראיה זו דהיינו שההפרשה תהיה לזיבה שהוא עכשיו בה שאם הפרישו וכו')
הּ ֙ – פשטא אפשר בתפקיד "אחד" עבור זיבה אחת בלבד שטהר ממנה .ביולדת (יב,ו,ח) למד קרבן אחד במלים
הּ ֙  ,ל ַ֙
ֹֽי ֹֽקּח וגם למלת ל ַ֙

אחרות בן ,זאת)
 .16פשטא
ה'ַ֙
ַ֙ל ַ֔֙
ישׁוַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראל ֙ ֹֽ
ְ
שׁרַ֙י ְק ֵ֤דּ
א ֶ֨
ֲכםַ֙אֶ ל-ה ֳקּדשׁים ַ֙֙ ֲַ֙
יכםַ֙כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ
ד ֹ֨רת ִ֝ ֶ
םַ֙ל ֹ
א ָֹ֣מרַ֙אֲל ָ֗ ֶה ְ
ויקרא אמר כב,גֱ :
הואַ֙מ ְלּפניַ֙אֲנָ֥יַ֙הַֹֽ֙'׃ ַ֙
ִ֑יוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ונ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ָ֧פֶ שַׁ֙ה ֶ֛
ְ
וְ טֻ ְמאתוַֹ֙על

[בבלי מעילה פ"ב,מ"ט  -חטאת העוף [דף י,א]] מתני' .הקומץ ,והלבונה ,והקטורת ,ומנחת כהנים ,ומנחת כהן משיח ,ומנחת נסכים -
מועלין בהם משהוקדשו ,קדשן בכלי  -הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה ,וחייבין עליו משום נותר ומשום טמא,
ופיגול אין בה .זה הכלל :כל שיש לו מתירין אין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא עד שיקריבו מתירין ,וכל שאין לו מתירין  -כיון
שקידש בכלי ,חייבין עליו משום נותר וטמא; ופיגול אין בה.
ֲשׁר ,תבנית טעמים מיוחדת במינה.
ם ֙ – פשטא בודדת ואחריה טעם קדמא א ֨ ֶ
(וי' אמר כב,ג) אֶ ל-ה ֳקּדשׁי ַ֙
ם ֙ – מקף כבורר בין חלק מהקדשים ובין כל הקדשים (כאן כל הקדשים)
(וי' אמר כב,ג) אֶ ל-ה ֳקּדשׁי ַ֙
ם ֙ – פשטא בתפקיד הלכה אחת לכל הקדשים ,בין שיש להם מתירין בין שאין להם מתירים,
אפשר שהלימוד הוא אֶ ל-ה ֳקּדשׁי ַ֙
ֲשׁר – קדמא נאכלו קודם להקרבת המתירין או קודם למתנם בכלי שרת ,האוכל אינו מתחייב כרת.
א ֶ֨
אבל אם נאכלו ע"י אדם טמא אחרי שקרבו המתירין או שקדשו בכלי שרת ,התחייב האוכל בכרת.

 .17פשטא
וַּ֙אישַׁ֙אֶ ת-א ֹֽחיו׃ נושא הפסוק קנין מטלטלין.
יתִָ֑ךַ֙אל-תּוֹנ ָ֥
ָךַ֙אוַֹ֙ק ֹנהַ֙מיָּ֣דַ֙עֲמ ֶ
ית ָ֥
ת ְמ ְכּ ֵ֤רוַּ֙מ ְמכּר ַ֙֙לעֲמ ֔ ֶ
ויקרא בהר כה,ידְ :ו ֹֽכיַ֙ -
[רש"י] (וי' בהר כה,יד) ְו ֹֽכי-ת ְמ ְכּ ֵ֤רוּ וגו'  -לפי פשוטו כמשמעו (מספר על מכירת מטלטלין) .ואין זה משני הלימודים המרומזים בטעם
יתָך( .לימוד א ע"פ רש"י ע"פ תו"כ) ועוד יש דרשה מנין כשאתה מוכר ,מכור לישראל חברך,
זקף-קטן של מלת (וי' בהר כה,יד) לעֲמ ֔ ֶ
יתָך מכור,
תלמוד לומר ְו ֹֽכי-ת ְמ ְכּ ֵ֤רוַּ֙מ ְמכּר ַ֙֙(טט :טעם פשטא כמפסיק חלש ,ולענ"ד זה כרש"י ששם כאן פסיק ואז המשמעות היא) לעֲמ ֔ ֶ
 .18פשטא
יתםַ֙אֶ ת-ה ֹֽהר׃ ַ֙
ָ֣אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶהםַ֙עֲלָ֥ וַּ֙ ֶזה ַ֙֙בּ ֔ ֶנּגֶבַ֙ועֲל ֶ
ץַ֙כּנ ִ֑עןַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ויּ ֹ ֶ
ֹשׁהַ֙לתוּרַ֙אֶ תֶ -א ֶָ֣ר ְ
במדבר שלח יג,יז :ויּ ְשׁלֵ֤חַ֙אֹתם ַ֙֙מ ֔ ֶ
לעשות ע"פ [תורה שלמה] א' ֶזהַ֙֙ -ע"פ הזוהר מסר להם מטהו (טט :ועליו שם מפורש) או שם מיוחד להצילם  ,טעם ֶזהַ֙֙– פשטא כמו מטה פשוט,
רמז לשם פשוט.

 .19פשטא
ֹֽירשׁוַּ֙אֶ ת־א ְר ֹֽצֹוַ֙ :
ֹוַ֙ואֶ ת־בּניו ְַ֙֙ואֶ ת־כּל־ע ֔מֹּוַ֙עד־בּ ְל ָ֥תּיַ֙ה ְשׁ ֹֽאיר־לֹוַ֙שׂ ִ֑רידַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ויּ ְ
ֹת ְ
במדבר חקת כא,לה :ויּ ֨כּוַּ֙א ֵ֤
(במ' חקת כא,לה) ְואֶ ת־בּניַ֙ו ֙ – מקף כרב-מצב משמעות המלה (א) אפשר שהיו לו בנים אחדים (ב) היה לו בן גבור כמותו או קשה ממנו
אפשר כי (במ' חקת כא,לה) ְואֶ ת־בּניַ֙ו ֙ – פשטא ירמז לבן אחד

 .20פשטא
ֱֹלהִ֑יָך
ַ֙לנ ְכ ֔ריַ֙כָּ֣יַ֙ע ֵ֤םַ֙קדוֹשׁ ַ֙֙א ֔תּהַ֙ה'ַ֙א ֶ
כר ֙ ְ
הַּ֙אוַֹ֙מ ֹ
ֹאכלָ֣ וַּ֙כלְ ְ֠ -נבלהַ֙לגּ֨רַ֙אֲשֶׁ ר -בּ ְשׁע ֶ ִ֝ריָךַ֙תּ ְתּנֶ ֶָ֣֣נּהַ֙ואֲכ ָ֗ל ֵ֤
ל ֹאַ֙ת ְ
דברים ראה יד,כאָ֣ ַ֙ :
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ל ֹאְ -תבשָּׁ֥לַ֙גְּ דיַ֙בּחֲלָ֥בַ֙א ֹֽמּוֹ׃ַ֙פ ַ֙
ֹאכלָ֣ וַּ֙כלְ ְ֠ -נבלהַ֙לגּ֨רַ֙אֲשֶׁ ר-בּ ְשׁע ֶ ִ֝ריָךַ֙
ל ֹאַ֙ת ְ
[בבלי מסכת פסחים פ"ב  -כל שעה כא,ב] (וכן ע"ז ,חולין) דתניא( :דב' ראה יד,כא) ַ֙ ָ֣
ַ֙֙לנ ְכ ֔ריַ֙וגו' .אין לי אלא לגר בנתינה ולנכרי במכירה ,לגר במכירה מנין? תלמוד לומר :לגּ֨רַ֙אֲשֶׁ ר-
כר ְ
הַּ֙אוַֹ֙מ ֹ
תּ ְתּנֶ ֶָ֣֣נּהַ֙ואֲכ ָ֗ל ֵ֤
ַ֙֙לנ ְכ ֔רי .נמצאת אומר :אחד גר ואחד
כר ְ
הַּ֙אוַֹ֙מ ֹ
ר ֙ .לנכרי בנתינה מנין? תלמוד לומר תּ ְתּנֶ ֶָ֣֣נּהַ֙ואֲכ ָ֗ל ֵ֤
כ ַ֙
בּ ְשׁע ֶ ִ֝ריָךַ֙תּ ְתּנֶ ֶָ֣֣נּהֵַ֤֙ ַ֙...אוַֹ֙מ ֹ

נכרי ,בין במכירה בין בנתינה ,דברי רבי מאיר .רבי יהודה אומר :דברים ככתבן ,לגר בנתינה ולנכרי במכירה.
ר ֙ – מהפך פשטא ,לר' מאיר פשטא כעוצר חלש מפריד מהמילה שאחריו ומשמעותו העדפת מכירה לגר לפני הנכרי ,לר' יהודה לגר
כ ַ֙
אֵ֤ וַֹ֙מ ֹ
בנתינה ולנכרי במכירה.

 3.3.23.22טעם מפסיק  /עוצר עליון – רביע
רביע בתורה ע"פ גירסת הכתר ב 2122 -פסוקים  2447מופעים
מהם מונח רביע בתורה ע"פ גירסת הכתר ב 1105 -פסוקים  1197מופעים
מבוא רביע מקורות להסברת שם הטעם רביע – דבר הקשור למספר ארבע ,או משמעות מלת רביע בארמית רובץ ,או במשמעות הרבה
הרב יהושע ישראלי נ"י בשם המהר"ל המסביר ששבת היא כמו מרכז משושה המאחדת את ימי השבוע.
בהיקש מרכז הריבוע מאחד את ארבע פינותיו ואז דומה לרביע ובמצולע רב צלעות המרכז הוא כעין מונח רביע

רבַ֙יעַ֙ בגויה – (עורך שוטנשטיין – זה
רבַ֙יעַ֙ – וירבץ – רובץ ,כך נלמד ב-ירושלמי מעשר שני פ"ד ה"ו (וילנה מה,א)  ...וההוא גברא ְ ַ֙
ְ ַ֙
רומז שאותו אדם יחלה וירבץ במטה)  ,ראה עוד דוגמאות בהמשך
רבַ֙יעַ֙ – במשמעות הרבה
ְ ַ֙
במדבר בלק כב,ל:

כּה ַ֙
וֹתַ֙לָךַ֙ ִ֑ ֹ
ְ
הַ֙הה ְסכּ ָ֣ןַ֙ה ְס ֔כּנְ תּיַ֙לעֲשָׂ֥
ֹֽ
וֹדָך ַ֙֙עד-היָּ֣וֹםַ֙ה ֔ ֶזּ
אתֹנְ ִָ֝ךַ֙אֲשֶׁ ר-רכ ְָ֣בתַּ֙ע ָ֗ליַ֙מ ֹֽע ְ
אמרַ֙הא ִ֝תוֹןַ֙אֶ ל-בּ ְל ָ֗עםַ֙הֲלוֹאַ֩֙אנ ֹ֨כיַ֙ ֲ
ו ֨תּ ֹ ֶ
רַ֙ל ֹא׃ ַ֙
אמ ֹֽ
ַ֙ויּ ֹ ֶ
וֹדָךַ֙֙עד-
ָך  ...רכ ְָ֣בתַּ֙ע ָ֗ליַ֙ -הרבה פעמים .ושם הפסֵ ק הדבר ,כי 'רביע' היה על ע ָ֗לי .וַ֙-מ ֹֽע ְ
אתֹנְ ִַ֝֙
רבי יוסף בכור שור (ל) הֲלוֹאַ֩֙אנ ֹ֨כיַ֙ ֲַ֙
היָּ֣וֹם קאי אהסכן ה ְס ֔כּנְ תּי .כאדם שאומר :המעולם עשיתי לך כן? וכך אמרה לו :מאחר שאיני רגילה בכך ,היה לך להבין ,שלא

בחנם הייתי עושה.
רבַ֙יעַ֙ – במשמעות ארבע ונמצא גם יותר ,ארבע דרשות או המספר ארבע או רבע ,או רבוע ,או כפל בריבוע (מספר בעצמו) ,או הרבה ,או
ְ ַ֙
ענין והרחבתו (כגון אזור) ,עשוי להיות הכלל של כלל ופרט.
אדֹנַ֙י ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲ
הוּדהַ֙ויּ ֶ
ָ֗
בראשית ויגש מד,יח :ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליוַ֙יְ
וָֹךַ֙כּפ ְרעֹֹֽ ה׃ ַ֙
ְ
ַ֙בּע ְב ֶדִָּ֑ךַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥כּיַ֙כמ
֔יַ֙ואל-יָ֥חרַ֙א ְפָּך ְ
אדֹנ ְ
ַ֙בּאזְ נ ָ֣יַ֙ ֲ
בר ֙ ְ
ַ֙יְ ד ֶבּר-נ֨אַ֙ע ְב ְדָּךֵ֤ ַ֙ד ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲאדֹנַ֙י – זרקא מונח סגול
הוּדה – רביע ויּ ֶ
ָ֗
ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ

[קול אליהו הגר"א] דרש בשמות טעמי הקרא:
הוּדהַ֙ -רביע - ,הבן הרביעי .זאת עובדה ידועה .מה הערך המוסף לטעם הרביע?
ָ֗
יְ
(א) אפשר שכאן מרמז הכתוב שנלמד מהבן הרביעי שטעם רביע תפקידו ללמד על קשר לארבע (ערך ,לימודים)
(ב) אפשר כי פירוש [אור החיים] בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בן רביעי ליעקב
אמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲאדֹניַ֙– זרקא מונח סגול ,מוסיף מעין הענין על העניין או יוצר עניין משותף לֲ ַ֙-אדֹנַ֙י וַ֙-בָּ֣י,
וַ֙יּ ֹ ֶ
ופירש [אור החיים] (טט :א) בָּ֣יַ֙נוגע הדבר ֲאדֹנַ֙י (בגלל שבועתי ליעקב אבינו)

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

לַ֙ואֶ ת-האשּׁהַ֙אֶ לֳ -קבתִ֑הַּ֙ ַ֙
יהםַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣ישַׁ֙י ְשׂר ֔א ְ
קרַ֙֙אֶ תְ -שׁנ ֔ ֶ
רַ֙אישׁ-י ְשׂר ִ֝אלַ֙אֶ ל-ה ֻקּ ָ֗בּהַ֙ויּ ְד ֹ
ַ֙[ח]ַ֙ ְ֠ויּב ֹאַ֙א ֨ח ֹֽ
לַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ַ֙ ַ֙
ַ֙ו ֹֽתּעצר ַ֙֙המּגּ ֔פהַ֙מע ְ

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין דף מט עמוד א
בסוגריים משולב הסבר בלשון וע"פ מתוק מדבש ,הרב דניאל פריש זצ"ל
שופ"ר הול"ך רבי"ע שנ"י גרישי"ן שלשל"ת בההוא זמנא (לעתיד לבוא כאשר יתקע בשופר גדול) נטיל קודשא בריך הוא רומ"ח (להרוג
הקליפות) דאיהי רמ"ח תיבין דאית בקריאת שמע ושית תיבין דיחודא (טט ע"פ מתוק מדבש – רומ"ח גי' רמ"ח והוא מספר המלים בפרשיות
יהםַ֙(שהם) דכר ונוקבא דא סמא"ל ונחש
קר ַ֙֙(הקב"ה) אֶ תְ -שׁנ ֔ ֶ
קריאת שמע ועוד שש המלים של הפסוק שמע ישראל) ובה (במ' בלק כה,ח) ויּ ְד ֹ
(שיתבטלו מן העולם ,ומפרש שזה נרמז בטעם רבי"ע ,כי) ורבי"ע דיוקנא דומיא דרומ"ח (כי יש בראש הרומח ברזל חד מחודד מד' צדדים,
והוא מרובע כרבי"ע שהוא מרובע ,כי לכן נקרא טעם זה רבי"ע לפי שהוא מרובע (מקור גר"א ,כ"מ (כסא המלך))) שנ"י גרישי"ן תריך לון
קודשא בריך הוא מן שמיא וארעא (שלא תהיה להם עוד אחיזה בזו"ן דקדושה הנקראים שמים וארץ) בההוא זמנא (יתקים מש"כ) שקר הסוס
לתשועה וכו' דקודשא בריך הוא רדיף אבתרייהו (הקב"ה רודף אחריהם) ונטיל לון בשלשל"ת על צואריהון (בסוד לאסור מלכיהם בזיקים
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ונכבדיהם בכבלי ברזל) ולבתר קטיל לון (ואח"כ קוטלם) ברומחא דאיהו רבי"ע (טט – הדומה לחוד המרובע)
קר ַ֙֙(הקב"ה) אֶ ת-
הקֻּ ָ֗בּה – רביע ,צורה מרובעת (מעוין) הדומה לברזל שבראש הרומח המחודד מארבע צדדיו ,ובו (במ' בלק כה,ח) יּ ְד ֹ
יהם – זקף-קטן בתפקיד שתיים לדרוש (שהם) דכר ונוקבא דא סמא"ל ונחש (יתבטלו מן העולם) (שלא תהיה להם עוד אחיזה בזו"ן
ְשׁנ ֔ ֶ

דקדושה הנקראים שמים וארץ)
מהוּ׃
יםַ֙וּת ָ֥היַ֙אחֲריתיַ֙כּ ֹֽ ֹ
ְ
ַ֙֙מוֹתַ֙יְ שׁ ֔ר
רבעַ֙י ְשׂראִ֑לַַ֙֙תּ ֵֹ֤מתַ֙נ ְפשׁי ָ֣
ע ֹ֔קבַ֙וּמ ְספּרַ֙אֶ תֹ ָ֣ -
מיַ֙מנה ַ֙֙עֲפָ֣רַ֙י ֲ
במדבר בלק כג,יֵ֤ :
ַארבַ עְ תֵ י מַ ִש ְיריָתָ א ְדי ְִשרָ אֵ ל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אֶ תֹ ָ֣ -רבעַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙– תרגום יונתן ְדעִ ם ח ֲָדא ִמן ְ
רבעַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙– תרגום אונקלוס או חדא מארבע משריתא דישראל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אֶ תֹ ָ֣ -
רבע בעלת קשר למספר ארבע ,במובן של אחד מארבע (רבע) .לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש
אם כן מלת ָ֣ ֹ

ומשמעה ארבע ,ולא רק בלשון ארמית בה משמעה רובץ ,רבוץ.

רש"י הביא שני פירושים( :א) כתרגום במובן של ארבע (י) ֵ֤מיַ֙מנה ַ֙֙עֲפָ֣רַ֙י ֲע ֹ֔קבַ֙וגו'  -כתרגומו" :דעדקיא דבית יעקב" כו' "מארבע
משרייתא" (ת"א) :מארבעה דגלים( ... .ב) וּמ ְספּרַ֙אֶ תֹ ָ֣ -רבעַ֙י ְשׂראִ֑ל  -רביעותיהן ,זרע היוצא מן התשמיש שלהם.
שמות תרומה כז,א:

ַ֙י ְה ֶיהַ֙֙המּזְ ֔בּח ְַ֙ושׁ ָֹ֥לשַׁ֙אמּוֹתַ֙קֹמ ֹֽתוֹ׃
ְךַ֙וחמָ֧שַׁ֙א ָ֣מּוֹתַ֙ ָֹ֗רחבַ֙ר ֵ֤בוּע ֹֽ
ה מּזְ בּחַ֙עֲצָ֣יַ֙שׁטִּ֑יםַ֙חמשַׁ֩֙א ֨מּוֹתַ֙ ִֹ֝א ֶר ְ
שׂיתַ֙אֶ תַ֙ -
וְ ע ָ֥
בבלי זבחים סב,ב  ...אמר רבא :רמי גברא אאפיה .א"ל אביי :אדרבה ,תריץ ואותיב גברא! א"ל (רבא לאביי)( :שמות תרומה כז ,א)
רבֵ֤ וּעַ֙כתיב (במשמעות רבוץ) ( .עונה אביי או הגמרא) והא מיבעי ליה :דמרבע רבועי (בא ללמד שהמזבח צריך להיות מרבוע)! (עונה רבא
לאביי) מי כתיב מרובע? (עונה אביי לרבא) וליטעמיך ,מי כתיב רבוץ? א"ל (רבא לאביי) :ר ֵ֤בוּעַ֙ כתיב ,דמשמע הכי ומשמע הכי .רש"י
ה"ג ר ֵ֤בוּעַ֙כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי  -הלכך תרווייהו יליף מינה.
הנאמר בגמרא ר ֵ֤בוּעַ֙בעל שתי משמעויות מרובע ורבוץ .המלה ר ֵ֤בוּעַ֙ במובן של מרובע פותחת אפשרות אבל לא מבטיחה שלמלת רביע

יש משמעות שניה כמו למלה רבוע במובן של ריבוע או כל קשר אחר לארבע.
משמעות רביע כרביצה נלמדת גם ב-בבלי עירובין ע"ח ב' פיתחא הוא ואריא הוא דרביע עליה" משמעותו אריה רובץ עליו .המלה רביע
משמעותה רובץ  -אפשר שבתבניות הטעמים רביע משמעותו שהתיבה המוטעמת בו רובצים עליה ענינים רבים כגון ארבע ויותר.
שמות כי תשא לב,א:

תַ֙מן-ההִ֑רַ֙ ַ֙
םַ֙כּי-בֹשָׁ֥שַׁ֙מ ֶֹשׁהַ֙ל ֶר ֶָ֣ד ַ֙
ויּ ָ֣ ְֶ֣ראַ֙ה ֔ע ֹֽ
ֵ֤רַ֙הע ֱ֨לנוּ ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙
ֶ
ַ֙֙לפ ֔נינוַּ֙כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשׁ
ֱֹלהיםַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֹֽלכוּ ְ
ַ֙֙קוּם׀ַ֙עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
ֹאמ ֵ֤רוַּ֙אליו ָ֣
ה ָֹ֗רןַ֙ויּ ְ
ויּקּ ֨הלַ֙ה ִ֝עםַ֙עֹֽל-א ֲ
הַ֙לוֹ׃ ַ֙
נוַּ֙מה-הָ֥י ֹֽ
םַ֙ל ֹאַ֙יד ְע ֶ
ָ֥
מ ְצ ֔רי
ֱֹלהים  -אלהות הרבה אִ יוּו להם (ראה סנה' סג,א) .מיעוט אלהים זה
ַ֙֙לפנ֔ינוַּ֙משמעות עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
ע"פ פי' רש"י לכתוב א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֹֽלכוּ ְ
ֱֹלהים  -מונח רביע מרמזת להרבה ,וע"פ רמב"ן עשו הצורה כאחת מארבע חיות
שניים ,ואפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗

המרכבה לכוין בעבודתם אל ענינה.
ודבָ ר. ,
ֱֹלהים ארבעה תפקידים למה שביקשו  -שופט ודיין ,מנהיג ַ
ר' יוסף בכור שור מונה בכתוב עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
רמב"ן  . ...ורבותינו למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו ,אמרו (שמ"ר ג,ב) :ר ָֹ֥אה ר ֶ֛איתי אֶ ת-עֳנָ֥י עמּי (שמ' ג,ז)  -אמר לו

הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין תורתי ,ואני רואה
ֱֹלהים רבֹּתָ֣ים א ְלפָ֣י שׁנְ אִ֑ן (תה'
היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין (ג"א קרונין) שלי ,שאתן להם את התורה ,שנאמר ֶרֵ֤כֶ ב א ָ֗
וּפני-שָׁ֥ וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע
סח,יח) ,ושומטין אחד מן טטרא מולין שלי ,שכתוב ְַ֙
פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע' ,כמו שאמרו (נזיר ח,ב) :טטראגון  -ארבע; 'מולין'  -פרדות ... ,משל לארבע חיות הנושאות
המרכבה ... .רק שעשו הצורה לכוין בעבודתם אל ענינה; וכבר פירשתי סוד המסע הראשון (ראה שמ' יג,כא) .וחלילה שרצה אהרן
להדמות אליו! רק ממנו יקח שיהיה מסעם מצד המדה ההיא; והמשכיל יבין.
ֱֹלהים – רביע ,ולידה מלת ֶרֵ֤כֶ ב
ֱֹלהים – רביע ,כתובה באותו טעם כמו מלת (תה' סח,יח) א ָ֗
ע"פ פי' רמב"ן מלת (שמ' כ"ת לב,א) א ָ֗

המרמזת אל המרכבה הא-לקית ו -משל לארבע חיות הנושאות המרכבה .ודרשת רבותינו שהעם שומטין אחד מן טטרא מולין שלי,
וּפני-שָׁ֥ וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע',
שכתוב ְ
וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,שהוא אחד מארבע חיות הנושאות המרכבה הא-לקית.
ַ֙
וּפני-שָׁ֥
ֱֹלהים – רביע ,טטרא בלשון יון ארבע ,רמז לְ ַ֙-
א ָ֗
וַֹ֙ו ֶז ָ֥ ֶָֽרתַ֙ר ְח ֹֽבּוֹ׃
ַ֙י ְהיֶ הַ֙כּפִ֑ וּלַ֙ ֶז ָ֥ ֶָֽרתַ֙א ְרכּ ְ
שמות תצוה כח,טז :ר ָ֥בוּע ֹֽ
וַֹ֙ל ֹאַ֙יקּ ֹֽרע׃ַַ֙֙ ַ֙
היֶה-לּ ָ֥
ֶ֛אַ֙י ְַ֙
גַ֙כּ ָ֥פיַ֙ת ְחר ֹֽ
ֹר ְ
ַ֙ל ֨פיוַ֙ס ִ֝ביבַ֙מעֲשָׂ֣הַ֙א ָ֗
וַֹ֙בּתוֹכִ֑ וַֹ֙שׂ ֵ֡פהַ֙י ְה ֶיה ֩ ְ
ָ֥הַ֙פי -ר ֹאשׁ ְ
שמות תצוה כח,לבְ :והי ֹֽ
חד׃ ַ֙
דַ֙וּשׁ ָ֥מוַֹ֙אֶ ֹֽ
ְ
ָ֧הַ֙ה'ַ֙אֶ ח
ֶַ֛֙
ָ֧הַ֙ה'ַ֙ ְל ֶמלֶ ְךַ֙על-כּל-הא ִֶ֑רץַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ָ֗הוּאַ֙י ְהיֶ
ֶַ֛֙
זכריה יד,טְ :והי
ַ֙ל ֨פיוַ֙וגו' .הרמז בזה שיהיה תמיד תפלתו על צער גלות השכינה שתוושע במהרה,
תפארת שלמה על התורה – תצוה שׂ ֵ֡פהַ֙י ְה ֶיה ֩ ְ
ַ֙ל ֨פיוַ֙להתפלל תמיד על צער גלות השכינה .וזה שנאמר להלן (שמות תצוה כח,טז) רבָ֥ וּעַ֙
שפ"ה גימטריא שכינ"ה ,וזה שׂ ֵ֡פהַ֙י ְה ֶיה ֩ ְ
ֹֽי ְהיֶ הַ֙כּפִ֑ וּל ,דהנה ידוע שלעתיד יהיה השם שלם כר' ואותיות השם יהיה בצירוף י"ה י"ה כמו שנאמר (זכריה יד,ט)
הַ֙ה'ַ֙אֶ חדַ֙וגו' ,והרמז בזה ר ָ֥בוּעַ֙הוא האות יו"ד רביעית התיבה ,יהיה כפול היינו ב יודי"ן בשם הוי"ה ,ואימתי
בּיָּ֣וֹםַ֙ה ָ֗הוּאַ֙י ְהיֶַ֙ ָ֧" ֶַ֛֙

יהיה זאת כאשר תוושע השכינה הקדושה במהרה יהיה השם שלם כו' ,אמן.
ע"פ הבנה ב -תפארת שלמה על התורה – תצוה ר ָ֥בוּעַ֙הוא האות יו"ד (משם הוי"ה שהיא) רביעית התיבה ,היינו מלת רבָ֥ וּעַ֙ משמעה
אחת מארבע אותיות .וכאן קשר לשוני אפשרי לשם טעם רביע ,ענין של ארבע( .יישר כח לר' ברוינר הי"ו)
פסוקים נוספים בתנ"ך של רבע ורביעית ראה פירוט רביע
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רבע ורביעת  .1שמות כט,מ:

ַ֕סְךַ֙ ְרביעָ֥תַ֙ההיןַ֙י ִֶ֑֣יןַ֙ל ֶכּ ֶבשַׂ֙האֶ ֹֽחד׃ַַ֙֙ ַ֙
יןַ֙ונ ֶ
ַ֙֙רָ֣בעַ֙ה ֔ה ְ
וּלַ֙בּ ֶשׁ ֵֶ֤מןַ֙כּתית ֶ
ְ
ְועשּׂ ֹ֨רןַ֙ ִֹ֝סלֶ תַ֙בּ ֨ל

 .2ויקרא כג,יג:

ןַ֙רביעָ֥תַ֙ה ֹֽהין׃ַַ֙֙ ַ֙
כּהַ֙יָֽי ְ
תַ֙בּלוּלָ֥הַ֙ב ֶשּׁ ֶֶ֛מןַ֙א ֶשָּׁ֥הַ֙לה'ַ֙ רָ֣יחַ֙ני ִֹ֑חח ְַ֙ונ ְס ָ֥ ֹ
ְ
רנִ֝יםַ֙ ָֹ֣סלֶ
ַ֙שׁנ֨יַ֙עֶ ְשׂ ֹ
וּמנְ חתוֹ ֩ ְ

 .3במדבר כח,ה:

יתַ֙רביעָ֥תַ֙ה ֹֽהין׃ַַ֙֙ ַ֙
ְ
ָ֥מןַ֙כּת
הַ֙בּ ֶשׁ ֶ
לוּלֶ֛ ְ
ִ֑הַ֙בּ ַ֙
תַ֙למנְ ח ְ
ְ
סלֶ
יריתַ֙האיפֶ֛הַ֙ ֹ
ועֲשׂ ָ֧

 .4במדבר כח,ז:

ְונ ְסכּוֹ ְַ֙֙רביעָ֣תַ֙ה ֔היןַ֙ל ֶכּ ֶבשַׂ֙האֶ ח ִ֑דַ֙בּ ָֹ֗קּ ֶדשַׁ֙הסְֶּ֛ךַ֙נֶ ֶָ֥סְךַ֙שׁכרַ֙לה'׃ַ֙ ַ֙

רביעית  .1במדבר טו,ה:

חד׃ַַ֙֙ ַ֙
א ֹֽ
הַ֙אוַֹ֙לזּ ִ֑בחַ֙ל ֶכּ ֶבשַׂ֙ה ֶַ֙
ְויֵֶ֤֣יןַ֙ל ֶנּ ֶ֙סְך ְַ֙֙רביעָ֣יתַ֙ה ֔היןַ֙תּע ֲֶשָׂ֥הַ֙על-העֹ ל ָ֣

 .2יחזקאל מח,כ:

ֲחזּתַ֙ה ֹֽעיר׃ַ֙ ַ֙
יעיתַ֙תּר ֙ימוּ ַ֙֙אֶ תְ -תּרוּמָ֣תַ֙ה ֹ֔קּ ֶדשַׁ֙אֶ ל-א ֻ
ףַ֙רב ָ֗
ָ֥הַ֙ועֶ ְשׂריםַ֙אִ֑לֶ ְ
ַ֙֙אלֶ ףַ֙בּחֲמשּׁ ְ
ֵ֤הַ֙ועֶ ְשׂרים ֶ֔
רוּמהַ֙חֲמשּׁ ְ
כּל -ה ְתּ ָ֗

רבעית  .1מלכים א ו,לג:

לַ֙מזוּזָ֣וֹתַ֙עֲצי-שׁ ִֶ֑מןַ֙מאתַ֙ ְרב ֹֽעית׃ַַ֙֙ ַ֙
ֶ֛הַ֙ל ֶפָ֥תחַ֙ההיכ ְ
ְוכָ֥ןַ֙עשׂ ְ

 .2נחמיה ט,ג:

יהם׃פַ֙ ַ֙
יםַ֙וּמ ְשׁתּחֲו֔יםַ֙לה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ֹֽ
ִ֑וֹםַ֙וּרבעית ַ֙֙מ ְתו ָ֣דּ
ְ
םַ֙רבעָ֣יתַ֙היּ
יה ְ
וַּ֙בּ ֨ספֶ רַ֙תּוֹרָ֧תַ֙ה'ַ֙ אֱֹלה ֶ
םַ֙וָֽיּ ְק ְר ָ֗א ְ
ויּק ֙וּמוּ ַ֙֙על-ע ְמ ֔ד ֹֽ

התבנית אזלא-גרש  /גרשיים מונח רביע ,מציינת פעמים רבות כעין יוצא מן הכלל המלמד על עצמו או על הכלל כולו.
התבנית דרגא מונח רביע ,מציינת פעמים רבות תיקון לחטא אדם הראשון ,כאשר מונח רביע עשוי גם להידרש בתפקידי מונח רביע.
לפעמים גם בתפקיד של פרט מרכזי בכתוב עם קשר חזק או חלש לפרטים אחרים בפסוק.
ארץ – רביע 85 ,פסוקים בתנ"ך  85מופעים 31 ,מהם בתורה.
בדרך סוד ,בגלל המספר  85אפשר שיש קשר למלת א-להים (גי' )86
בדרך הלכה ,בדרך הלכה ,אחד מהם עשוי ללמד על ארבעה סימנים לאזורי ארץ-ישראל בבלי פסחים נג,א

 1.1.21.22.2פירוט רביע – ארבעה ענינים כולל אותו אף שלא כולם כתובים בנושא או הלכה אחת
בראשית

2.2.12.10.1.1
רביע
1
ָ֣יַ֙ת ִ֑הוֹםַ֙
חשֶׁ ְךַ֙עלְ -פּנ ְ
הוַּ֙ו ֹ
תהַ֙ ֹ֨תהוַּ֙֙ו ֹ֔ב ְ
בראשית א,בְַ֙ :וה ָ֗א ֶרץַ֙היְ ָ֥
יםַ֙מר ֶחפֶ תַ֙עלְ -פּנ ָ֥יַ֙ה ֹֽמּים׃ ַ֙
ְ
ֱֹלה
וְ ָ֣רוּחַ֙א ֔
[רמב"ן] (בר' א,א ) ופירש שבצורה הזו צורת ד' יסודות ,שהם האש והמים והעפר והאויר ,ומלת ְה ָ֗א ֶרץ תכלול ארבעת אלה( .טט :אפשר
שמרומז בטעם רביע )
]ַ֙וה ָ֗א ֶרץַ֙– רביע ,ארבע יסודות בצורה שהלביש הבורא בחומר התוהו ,וגם בתפקיד נקודה כפי' רבינו בחיי
[ב ְ

והארץ אחרי הבריאה הזאת היתה תהו ,כלומר חמר אין בו ממש והיתה בהו שהלביש אותה צורה ,והזכיר הכתוב ארבע יסודות שיש
בצורה זו ,והם :אש ורוח והמים והעפר ,ומלת "הארץ" כוללת ארבעתם,
ועל כן התחיל מן הארץ שהיא הנקודה ... ,ואחר שהתחיל מן הארץ חזר לסדר היסודות בסדור הראוי ,והוא :האש והרוח והמים,
הזכיר "וחשך" ,הוא האש היסודית שהיא חשוכה ,והקדימו לרוח מפני שהאש מקיף על הרוח ,והקדים הרוח למים כי הרוח מקיף על
המים והמים מקיפים על הארץ ... .והודיענו הכתוב בכאן באמרו "והארץ היתה תהו ובהו" ,כי הארץ לבשה צורה ,והחשך שהוא האש
מקיף למעלה מן המים והעפר מעורבים שקרא לשניהם יחד תהום ,גו'
והוא כלל העולם השפל ,ואף ע"פ שיסוד העפר הוא אחרון הזכירו ראשון ובו ידבר,

ראה רביע  ...זקף-קטן ,תוכן סתום

[ב]ַ֙ ְוה ָ֗א ֶרץ – רביע ,יא אדר התשע"ח [ילקוט שמעוני תורה בראשית [המתחיל ברמז א]] יום א' שבו נבראו ד' דברים הרים שמים
וארץ ואורה שבו היה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו
[ב]ַ֙ ְוה ָ֗א ֶרץ – רביע ,אפשר כעין ארבעה הסברים לבריאת העולם בדרך חב"ד (חלקם מ[-וידעת היום :הרב גופין שניאור זלמן ,ע' קפג,
קפד (אוצר החכמה) חלקם מהרב יחזקאל סופר? מהקלטה] (א) טיב הטוב להטיב (ב) שלימות הבורא והבריאה ,אמיתות הבורא שנמשך
ממנו אמיתות ושלימות הבריאה (ג) יתרון האור מן החושך (ד) בשם האדמו"ר הזקן נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" ו"על תאוה
לא שואלים שאלות".
2

רביע

ַ֙֙למינ֔וַֹ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ז ְרעוֹ-בוַֹ֙על-הא ִֶ֑רץַ֙ ַ֙
הַ֙פּרי ְ
ְ
יַ֙עשֶׂ
ָ֣ץַ֙פּ ָ֞ר ֵֹ֤
ְריעַ֙ ֶז֔רעַ֙ע ְ
ַ֙דּשֶׁ אַ֙ע ַ֚שֶׂ בַ֙מז ָ֣
יםַ֙תּ ְדשֵׁ֤אַ֙הא ֶ֙רץ ֙ ֶ ָ֗
ֹֽ
ֱֹלה
ָ֣אמרַ֙א ָ֗
בראשית א,יא :ויּ ֹ ֶ
ַ֙ ֹֽוָֽיְ היֹֽ -כן׃ ַ֙
ַ֙֙דּשֶׁ א – מהפך פשטא רביע ,תבנית טעמים נדירה,
ֹֽתּ ְדשֵׁ֤אַ֙הא ֶ֙רץ ֶ ָ֗
לענ"ד המהלך ההלכתי כאן הוא הודעה על מצוות התלויות בארץ ישראל ומסווגות ֶ ָ֗דּשֶׁ א – רביע ,לארבעה מיני גידולים לענין תרומות

ומעשרות ושמירת שמיטה .הארבעה הם :אחר לקיטה ,אחר חנטה ,אחר שליש גידול ,אחר השרשה.
ויאמר א-לקים תדשא הארץ דשא וגו'  ,תדשא' הארץ' או הארץ' דשא' סופי תבות א"ץ גי' הא-לקי"ם ,מלא"ך על כל קלח עומד
מלאך ואומר לו גדל.
ילקוט מעם לועז ע"פ זוהר חדש דף י,ב .וכל אילן ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול ,חוץ מארבעת המינים שהקב"ה
בעצמו הוא הממונה עליהם ,ולכן נבחרו לברך עליהם בסוכות ,כפי שנבאר בפרשת אמור .וגו'
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֱֹלהים – מונח רביע ,אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת למלא"ך הנקרא גם אלהי"ם (כמו בני האלהי"ם) מלא"ך  ...כל אילן
ָֹ֣אמרַ֙א ָ֗
ויּ ֶ
ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול ,מונח רביע  -אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת לרבוי מעל ארבע כרבוי העשבים

והאילנות

ֶ ָ֗דּשֶׁ א – רביע ,אלו ארבעת המינים שהקב"ה בעצמו הוא הממונה עליהם ,ולכן נבחרו לברך עליהם בסוכות,
ֶ ָ֗דּשֶׁ א – רביע ,כגון מורכב מארבע יסודות :עפר ,מים ,אש ,רוח

ֱֹלהיםַ֙ -מונח רביע ,לפחות ארבעה ענינים ,רבינו בחיי ואם תשכיל תמצא כי הזכיר הכתוב הזה חמשה מיני צמח ,והן:
׀יא׀ַ֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙א ָ֗
תדשא הארץ דשא ,עשב מזריע זרע ,עץ פרי ,שטעם העץ כטעם הפרי (רש"י פסוק יא) ,עושה פרי ,כלומר הפרי עצמו אשר זרעו בו,
הרי חמשה.
ראה מונח רביע
3

רביע

ץַ֙בּה ֹֽבּ ְראִ֑ם ַ֙
םַ֙והא ֶר ְ
הַ֙תוֹל ָ֧דוֹתַ֙השּׁמֶ֛י ְ
ְ
בראשית ב,ד :׃ַ֙פַ֙אָ֣לֶּ
ץַ֙ושׁ ֹֽמים:
אֹלהיםַ֙ ֶא ֶָ֥ר ְ
ה'ַ֙ ֱַ֙
ַ֙ ְבּיָ֗וֹםַ֙עֲשֶׂ֛ וֹתַ֙ ַָ֥֙
ְבּיָ֗וֹםַ֙עֲשֶׂ֛ וֹתַ֙– רביע תביר – ביום בריאת ארבע עולמות בצמצום עצום ,ראשי תיבות ב'יום ע'שות יי' א'לקים ,ארבע העולמות א'צילות

ב'ריאה י'צירה ע'שיה,
ביום עשות ע"י שבירת כלים ארבע עולמות
ראה דרגא
רביע
4
בראשית ב,ז:

םַ֙לנֶ ָ֥פֶ שַׁ֙חיֹּֽה׃
ָ֥חַ֙בּאפּיוַ֙נ ְשׁמָ֣תַ֙חיּ ִ֑יםַ֙ויְ ָ֥היַ֙האד ְ
ֹלהיםַ֙אֶ ת-הא ָ֗דםַ֙עפר ַ֙֙מן -הָ֣אֲד ֔מהַ֙ויּפּ ְ
א ִ֝
ַ֙ה'ַ֙ ֱַ֙
[ז]ַַ֙֙ויּיצֶ ר ֩ ֨

ֱֹלהיםַ֙באדם יצר טוב ויצר רע שאמור להיות לו נפש חיונית כח תנועה ופריה ורביה בדומה לכל חי.
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝
בבריאה ויּיצֶ ר ֩ ֨
פירש רש"י  ...עפר מן האדמה  -צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות ,שכל מקום שימות שם ,תהא קולטתו לקבורה (ראה תנח'

פקודי ג) .דבר אחר :נטל עפר שלו ממקום שנאמר בו "מזבח אדמה תעשה לי" (שמ' כ,כא) ,הלואי תהא לו כפרה ויוכל לעמוד (ראה
ב"ר יד,ט)
אפשר לומר כי הקב"ה כינס עפרו מכל האדמה מארבע רוחות אל מקום המזבח והתפלל עליו הלואי תהא לו כפרה ויוכל לעמוד ביצר הרע
שיצרתי בו .המזבח אמור לכפר על חטאי האדם השב בתשובה.

אֶ ת-הא ָ֗דםַ֙– רביע ,פירש רש"י  ...עפר ַ֙֙מן-הָ֣אֲד ֔מה  -צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות
רביע
5
בראשית ג,טז:

ְךַ֙והוּאַ֙י ְמשׁלֹֽ -בְּך׃ַ֙ס ַ֙
ַ֙֙תּשָׁ֣ וּק ֔ת ְ
ִ֑יםַ֙ואֶ ל-אישְׁך ְ
ְ֔ךַ֙בּ ֶעצֶ בַ֙תּ ְל ָ֣דיַ֙בנ ְ
ְֶָ֣֣ךַ֙והרֹנ ְ
בּ הַ֙א ְר ֶבּהַ֙֙ע ְצּבוֹנ ְ
ֶ ֹֽאל-האשָּׁ֣הַ֙א ָ֗מרַ֙ה ְר ֵַ֤֙

ירושלמי סוטה פ"ז,ה"א אמירת הכהן לאשה סוטה בלשון שהיא שומעת ולא ע"י תורגמן (קרבן העדה),

מתני' אילו נאמרין בלשונם פרשת סוטה ווידוי מעשר וקרית שמע ותפילה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפיקדון :גמ' כתיב
(במ' נשא ה,כא) ְואמֵ֤ר הכֹּהַ֙ן ֙ ֹֽלא ֔שּׁה בכל לשון שהיא שומעת דברי רבי יאשיה .אמר ליה רבי יונתן ואם אינה שומעת ולמה היא עונה
אחריו אמן .אלא שלא יאמר לה על ידי תורגמן... .

הדבור ה' הלא ישיר לחוה אפשר בא להבדיל הייטב מדבור הנחש (המפתה הראשון) (בר' ג,טז) ֶ ֹֽאל-האשָּׁ֣ה א ָ֗מר שהיתה בבחינת סוטה עם
הנחש ,ומלת א ָ֗מר בטעם רביע ,ללמד על ארבעה דברים שיש להגיד לסוטה .בפר' סוטה עצמה יש שני רביע שעשויים להתאים לארבעה
דברים שהכהן אומר( ,במ' נשא ה,יט) הַכ ֹ ִֵ֗הן (במ' נשא ה,כ) ְּו ִַ֗אתְּּ
ְָּאר ִ ַ֖רים ה ֵָאָֽלֶה׃ [כ]
ִישׁך ִהנָ ִ֕קי מ ִֵמֶ֛י הַמָ ִ ֥רים ַהָֽמ ֲ
[יט] ְּו ִה ְּ
שׁ ִֶ֨בי ַע א ְ֝ ֹתָ ה הַכ ֹ ִֵ֗הן ו ַ ַ֤
ְָּאמר ֶאלָ -הָֽ ִאשָּׁה אִםֶֹ֨ -לא שָׁכַ ֥ב אִישׁ א ֹתָ֔ ך ְּואִםֹ-ל֥ א ש ִָטֶ֛ית ט ְּמ ָ ַ֖אה ַ ֹ֣תּחַת א ֵ ָ֑
ִישָֽׁך׃
שׁ ָכב ְּ֔תֹּו מִ ָֽ ַב ְּלע ֵ ֲַ֖די א ֵ
ִישׁך ו ִ ְֹּ֣כי נִט ֵ ְָּ֑מאת ַוי ִתֵֶּ֨ ן ִא֥ישׁ בָך אֶתְּ -
וְּאִַ֗ תְּּ ִכ֥י ש ִָטֶ֛ית ַ ֥תּחַת א ֵ ַ֖
בבלי סוטה לב,ב גמ' .פרשת סוטה מנלן? דכתיב( :במ' נשא ה,כא) ְואמֵ֤ר הכֹּהַ֙ן ֙ ֹֽלא ֔שּׁה ,בכל לשון שהוא אומר .תנו רבנן :משמיעין

אותה בכל לשון שהיא שומעת( ,טט  -א) על מה היא שותה (טט  -ב) ובמה היא שותה( ,טט  -ג) על מה נטמאת (טט  -ד) ובמה היא
נטמאת; (טט  -א) על מה היא שותה? על עסקי קינוי וסתירה( ,טט  -ב) ובמה היא שותה? במקידה של חרש( ,טט  -ג) על מה נטמאת?
על עסקי שחוק וילדות( ,טט  -ד) ובמה היא נטמאת? בשוגג או במזיד ,באונס [או] ברצון ,וכל כך למה? שלא להוציא לעז על מים
המרים.
רביע
6
בראשית נח ו,יז:

ַ֙֙רוּחַ֙ח ֔יּיםַ֙מַ֙תּחתַ֙השּׁמִ֑ים ַ֙
ץַ֙לשׁחָ֣תַ֙כּל-בּ ָ֗שׂרַ֙אֲשֶׁ ר-בּוֹ ָ֣
ואֲַָ֗֙ניַ֙הנְ ניַ֩֙מ ֨ביאַ֙אֶ ת-המּ ָ֥בּוּלַ֙מ ֙יםַ֙֙על-ה ֔א ֶר ְ
כּלַ֙אֲשֶׁ ר-בּא ֶרץַ֙יגְ וֹֽע׃ ַ֙
ַ֙ ָ֥ ֹ
[יז]ַ֙ואֲנָ֗יַ֙הנְ ניַ֩֙– רביע תלישא-קטנה ,אפשר כי בא ללמד ארבעה תפקידי תלישא ,ראה תלישא

[יז]ַ֙ואֲנָ֗יַ֙– רביע או ְלשׁחָ֣תַ֙כּל-בּ ָ֗שׂר – מונח רביע ,כלי יקר ואמרו חז"ל (כתובות ל א) אף על פי שבטלו ארבע מיתות בית דין דין
ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב חנק או טובע בנהר וכו' ,נמצא שדור המבול שנכשלו באשת איש שמיתתם בחנק דין הוא שיטבעו
במים ... ,טעם לדינם של דור המבול ,לפי שחטאו בעבודה זרה וזנות וגזל  ...ואמר על הגזל שבכפים כי ברא הקב"ה כל אצבע ואצבע
לתשמישו כדאיתא בגמרא (כתובות ז,ב) ורצה הקב"ה שלא יכנס שום אצבע בגבול חבירו ,וזה הגוזל מחלל קדושת ידיו  .אפשר כי
מדבר בשלוש עבירות ובחילול קדושת ידים.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

69/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לפחות ארבעה עבירות ,מיתות בית דין פסקו אבל לא ארבעה המיתות ,ע"ז ,ג"ע ,גזל ,חמס – גזל בפחות מפרוטה ,העופות והחיות השחיתו
ונזקקו שלא למינן ,האדמה השחיתה ונענשה ,שלוש מאות הוא מספר משלים למספר רע"ו למספר תקע"ו .רע"ו היא קליפה המופיעה גם
בגי' על וי' תזריע יג  ...על צרעת! אפשר גם דיברו לשון הרע כי שלא כמו דור הפלגה שעע"ז ומרדו בה' שעבירתם הייתה חמורה לא
פחות אבל היות וחיו בשלום זה עם זה ובאחדות ,משמע שלא דיברו לשון הרע ולכן עונשם היה הרבה יותר קל.
רמזים לארבע מיתות בית דין בפסוק
כּלַ֙אֲשֶׁ ר-בּא ֶרץַ֙יגְ וֹֽע׃ ַ֙
ַ֙֙רוּחַ֙ח ֔יּיםַ֙מתּחתַ֙השּׁמִ֑יםַ֙ ָ֥ ֹ
ץַ֙לשׁחָ֣תַ֙כּל-בּ ָ֗שׂרַ֙אֲשֶׁ ר-בּוֹ ָ֣
[יז]ַַ֙֙ואֲנָ֗יַ֙הנְ ניַ֩֙מ ֨ביאַ֙אֶ ת-המּ ָ֥בּוּלַ֙מ ֙ים ַ֙֙על-ה ֔א ֶר ְ
ַ֙֙רוּחַ֙ח ֔יּיםַ֙– ר"ת חר"ב – סייף לעובדי עבודה זרה ,מּ ָ֥בּוּלַ֙– מיתת חנק לגלוי עריות לנשואותְ ,לשׁחָ֣תַ֙כּל-בּ ָ֗שׂרַ֙– ר"ת כל"ב,
בּוֹ ָ֣
אֲשֶׁ ר-בּא ֶרץַ֙יגְ וֹֽע – ס"ת ער"ץ ,דבר קשה כגון סקילה באבן קשה – ברכת השם ,כשפים ,בועל ארוסה בהסכמה.

רביע
7
בראשית נח ז,יט:

ֹהיםַ֙אֲשֶׁ ר-תּחתַ֙כּל-השּׁ ֹֽמים׃ ַ֙
אדַ֙על-הא ִֶ֑רץַ֙ויְ כֻ ָ֗סּוַּ֙כּלֹֽ ֶ -ההרים ַ֙֙הגְּ ב ֔
דַ֙מ ֹ
וַּ֙מ ָֹ֥א ְ
[יט]ַַ֙֙ ְוה ָ֗מּיםַ֙גּ ְָ֥ב ֶ֛ר ְ

דַ֙מ ֹאדַ֙על-הא ִֶ֑רץַ֙ -רביע תביר מרכא טפחא אתנח ,ארבע פעולות\תכונות במים הגוברים על-הארץ.
וַּ֙מ ָֹ֥א ְ
ַ֙וְ ה ָ֗מּיםַ֙גּ ְָ֥ב ֶ֛ר ְ
8

רביע

תַ֙בּענ ִֶ֑֣ןַ֙ ַ֙
ֶ
תהַ֙ה ֶקּשֶׁ
בראשית נח ט,טזְ :והיְ ָ֥
הַ֙בּכל-בּשׂרַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙על-ה ֹֽא ֶרץ׃
ֱֹלהיםַ֙וּבין ַ֙֙כּל-נֶ ָ֣פֶ שַׁ֙ח ֔יּ ְ
יתַ֙עוֹלםַ֙בָּ֣יןַ֙א ֔
֔
ַ֙֙בּ ָ֣ר
כּר ְ
יתיהַ֙לזְ ֹ
וּרא ָ֗
ַ֙ ְ
וֹתַ֙בּ ֔רית ,וברכה זאת נידונה ב-
ְ
ַ֙֙ל ָ֣א
יַ֙בּענ ִֶ֑֣ןַַ֙֙ ְו ֹֽהיְ תה ְ
מוצע לומר כי היות ולברכת הקשת יש מקור בפסוק (בר' נח ט,יג) אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּיַ֙נתתּ ֶ

בבלי ברכות נט,א אז גם המקור האפשרי לברכות "עושה מעשי בראשית" ו"-שכוחו וגבורתו מלא עולם" על תופעות טבע שונות
יתיהַ֙ מרמזת לברכות
וּרא ָ֗
הנידונות באותו דף בגמרא מקורם בהקשה מהקשת .מקור הדיון ב-משנה ברכות פ"ט,מ"ב ומלת (בר' נח ט,טז) ְ
יה מרמז לארבע קבוצות של תופעות טבע שסימונם משולב בתוכן המשנה והגמרא [*] (טט – א) על
ית ַ֙
וּרא ָ֗
ראיה ,וטעם רביע במלת ְ

הזיקין ועל הזועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם (טט – ב) על ההרים ועל הגבעות ועל
הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים
הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים (טט – ג) על הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב (טט :ואגב שמועה טובה לימד על
ברכת שמיעה נוספת) ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת:
(טט – ד) וב-בבלי ברכות נט מלמד שמברכים "עושה מעשה בראשית" על מחזוריות גרמי השמים השמש והירח הכוכבים והמזלות,
אשר בשנת המבול לא שמשו וחזרתן לתפקד היא כעין מעשי בראשית.

רביע
9
בראשית לך-לך יב,ד:

ַ֙֙ה'ַ֙ויּ ָ֥לֶ ְךַ֙אתּוַֹ֙לִ֑ וֹטַ֙ ַ֙
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙אליו ֔
ויָּ֣לֶ ְךַ֙א ְב ָ֗רםַ֙כּא ֨ ֶ
֔הַ֙בּצאתוַֹ֙מח ֹֽרן׃ ַ֙
םַ֙בּן-חמֵ֤שַׁ֙שׁנים ְַ֙֙ושׁ ְבעָ֣יםַ֙שׁנ ְ
ַ֙וְ א ְב ָ֗ר ֶ

ע"פ סדר עולם אברהם אבינו נולד בשנת  1948לבריאת העולם .שנת דור הפלגה הייתה  . 1996הרי שאברהם אבינו היה אז בן  . 48תיכף
אחרי שניצל מאור כשדים (בר' נח יא,לא) ַוי ִ ֶַ֨קח תֶָּ֜ ַרח ֶאת־ַאב ָ ְֹּ֣רם בְּנִ֗ ֹו ְּו ֶאת־לַ֤ ֹוט בֶן־ה ָָרן בֶן־בְּנ֔ ֹו ְּו ֵאת ש ַ ָֹ֣רי ַכל ָ֔תֹו ֵ ַ֖אשֶׁת ַאב ָ ְֹּ֣רם בְּנָ֑ ֹו ַויֵצ ְֶּ֨אוּ ִאתָָּ֜ ם מ ֵֹ֣אוּר
ַכשְּדִִּ֗ ים ָל ֶלכֶת ַ ֹ֣א ְּרצָה ְּכ ַ֔נעַן ַוי ָ֥ב ֹאוּ עַד־ח ָ ַָ֖רן ַו ֵי֥שְּׁבוּ ָשָֽׁם:
תורה שלמה [צב] מביא מ-זהר חלק א עח "אמר רבי אלעזר דהא לא כתיב ויצא אברם וגו' אלא (בר'לך יב,ד) ויָּ֣לֶ ְךַ֙א ְב ָ֗רם  ,דהא יציאה
ַ֙֙ה' דאבטח ליה בכלהו הבטחות... .
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙אליו ֔
בקדמיתא עבדו דכתיב (בר' נח יא,לא) ַויֵצ ְֶּ֨אוּ ִאתָָּ֜ ם ֵמ ֹ֣אוּר ַכשְּדִִּ֗ ים וגו' (בר'לך יב,ד) כּא ֨ ֶ
א"ר אבא  ...מה כתיב ְבּצאתוַֹ֙מח ֹֽרן ,א"ר אלעזר מחרן כתיב וההיא (טט ( -בר' נח יא,לא)) יציאה מארץ מולדתו הות בקדמיתא".
על בסיס זהר חלק א עח ועל בסיס בבלי עבודה זרה ט,א המובא ב( -בר'לך יב,ה) מוצע ללמוד כך :משיצאו מאור כשדים שהו בחרן ארבע
שנים כמרומז בטעם רביע של ְוא ְב ָ֗רם בתפקיד ארבע שנים .ואז אברהם אבינו בגיל  52שנה יצא לארץ כנען .ושהה בה  18שנה שבסופן
הייתה ברית בין הבתרים ,ואברהם אבינו היה אז בן  70וחזר לחרן .שהה שם חמש שנים כמרומז בתבנית הטעמים מונח רביע שלַ֙ויָּ֣לֶ ְךַ֙
א ְב ָ֗רם בתפקיד חמש שנה .ואז יצא בצווי ה' לארץ כנען ולא חזר עוד לחרן.
מוסיף "נחלת יעקב" כי מספר תבות הפסוק (בר'לך יב,ד)  17ועם הכולל  18שיכסה את חלק השנה ששהה בדרך הלוך ושוב ,הרי  18שנה.
ועוד כי מספר  17גי' "טוב" הרי אלו כל ההבטחות שהבטיחו ה'.
ַ֙֙ה' להכנס
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙אליו ֔
תורה שלמה [צב] מביא כי ב-זהר חדש דורש פסוק זה על הנשמה ויצה"ר  ...א ְב ָ֗רם זו היא הנשמה ,כּא ֨ ֶ
באותו גוף ,ויּ ָ֥לֶ ְךַ֙אתּוַֹ֙לִ֑ וֹט זה יצה"ר.
אפשר כי טעם רביע של א ְב ָ֗רם בתפקיד ארבע מרמז על ארבע בחינות החיוני שבאדם נפש רוח נשמה חיה וקשרם לארבע עולמות (אור
החיים) ונסביר כי אותיות א ְב ָ֗רם כעין נוטריקון א'צילות ב'ריאה יציר'ה מ'עשה  .ומונח רביע של ויָּ֣לֶ ְךַ֙א ְב ָ֗רם מרמז על חמשה חלקים
רוחניי ם נפש רוח נשמה חיה יחידה ומתי הן נכנסים באדם (פני יהושע) ונסביר כי אותיות א ְב ָ֗רם כעין נוטריקון מ'לכות תפאר'ת ב'ינה
א"ב – רמז לאבא היא ספירת החכמה ,א' לעצמה רמז למקור שמעל חכמה  ,כתר (בן איש חי שנה שניה בהר בחקותי הקדמה) אפשר
הכוונה לא'רך אנפין .מקור לדברים למשל ב -בראשית רבה פר' בראשית פר' יד סימן ט ,על בסיס (קהלת ג,כא) מי יודע רוח בני אדם וגו',
זוהר רעיא מהימנא כרך ב פר' תרומה דף קנח,ע'ב .כאן מובאים מקורות עם מעט הסבר.
 10רביע
בראשית לך-לך טו,ה:

פּרַ֙אֹתִ֑םַ֙ ַ֙
פרַ֙֙הכָּ֣ וֹכ ֔ביםַ֙אם-תּוּכלַ֙ל ְס ָ֣ ֹ
ֹתוַֹ֙ה ָ֗חוּצהַ֙ויּ ֹ֙אמֶ ר ַ֙֙הבֶּ ט-נ ָ֣אַ֙השּׁ ָ֗מיְ מהַ֙וּ ְס ֹ
יּוֹצאַ֙א ִ֝
ַַ֙֙ו ֨
כּהַ֙י ְהיֶ הַ֙ז ְר ֶעָֹֽך׃ ַ֙
רַ֙לוַֹ֙ ָ֥ ֹ
ָֹ֣אמ ֔
ויּ ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ה ָ֗חוּצה – בבחינת פריצה ממגבלות שמו "אברם" בעל ארבע אותיות ,והתלות כביכול במזלות ובאיצטגנינות ,אל שם בן חמש אותיות

המציין פריצה מהמגבלות והתוצאה כהמשך רש"י ולפי מדרשו (ב"ר מד,יב) :אמר לו :צא מאיצטגנינות שלך ,שראית במזלות שאינך
עתיד להעמיד בן; (טט – א) אברם אין לו בן  -אברהם יש לו בן; (טט – ב) שרי לא ילדה  -שרה תלד; (טט – ג) אני קורא לך שם אחר,
(טט – ד) וישתנה המזל.
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יּוֹצאַ֙א ִֹ֝תוַֹ֙ה ָ֗חוּצה ,וכי מחוץ לעולם
ר' לוי אומר ,הראה הב"ה לאברהם אבינו ע"ה כוכבים ומזלות וכל זויות שברקיע ,שנא' ו ֨
הוציאו ,אלא שהראהו חדרי שמים שנקראו חוצות ,שנא' עד לא עשה ארץ וחוצות .ר' יהודה בר אלעאי אומר ,חמשה דברים הראה
הב"ה לאברהם אבינו ע"ה ,ואלו הן[ .א] הראהו קריעת ים סוף ,שנא' אשר עבר בין הגזרים האלה ,וכן הוא אומר לגוזר ים סוף לגזרים.
ב' הראהו מתן תורה ,שנא' והנה תנור עשן ולפיד אש ,וכן הוא במתן תורה ,וכל העם רואים את הלפידים ואת קול השופר .ג' הראוה
בית המקדש בנוי וסדר הקרבנות ,שנא' ויאמר אליו קחה לי עגלה משולשת .ד' והראהו ארבע מלכיות ,שנא' והנה אימה חשכה גדולה
נופלת עליו ,אלו ארבע מלכיות .ר' חנן אומר ,תחיית המתים הראה לו ,שנא' ויקח לו את כל אלה ויבתר אותם בתוך וגו' ,וכתי' וירד
העיט על הפגרים ,נטל את האיברים ונתן אותן זה בצד זה ,וכיון שירד הצפור עליהן חייו ,שנאמר וישב אותם אברם ,ואין וישב אלא
שהפריחה אותן הרוח ,שנאמר כי רוח נשבה בו.
ה ָ֗חוּצה – רביע ,טט  -ר' יהודה בר אלעאי אומר ,חמשה דברים הראה הב"ה לאברהם אבינו ע"ה ,אבל בפועל מונה רק ארבעה דברים.
הדבר החמישי הוא מדברי  .ר' חנן אומר ,תחיית המתים הראה לו ,ואולי הוא מחליף אחד מהארבע הקודמים.
ואפשר כי לזה מתאים ה ֶבּט-נ ָ֣אַ֙השּׁ ָ֗מיְ מה – מונח רביע
 11רביע
בראשית וירא יח,ו:

ֲשׂיַ֙עֻ גֹֽ וֹת׃ ַ֙
ַ֙֙קמחַ֙ ֹ֔סלֶ תַ֙לוּשׁיַ֙וע ָ֥
שַׁ֙סאים ֶ ָ֣
יַ֙שׁ ֵֹ֤ל ְ
ֲר ְ
אמרַ֙מה ָ֞
אהֱלהַ֙אֶ ל-שׂרִ֑הַ֙ו ָ֗יּ ֹ ֶ
ויְ מהָ֧רַ֙א ְברהֶ֛םַ֙ה ֹ
אמר – רביע ,רמז ל -בראשית רבה פר' מה רבנן אמרו ארבע מידות נאמרו בנשים גרגרניות צייתיניות עצלניות קנאות ... ,ר' יהושע
ו ָ֗יּ ֹ ֶ
בר נחמיה אמר אף איסטטניות ודברניות ... ,ר' לוי אמר אף גנבות ופרסניות ,ספר חסידים – צרת עין באורחין

 12רביע
 13רביע
בראשית וירא יט,יז:

דַ֙בּכל-הכּכּ ִ֑רַ֙ ַ֙
מ ְ
ע ֹ
יָךַ֙ו ֹֽאל-תּ ֲ
ֲר ְ
שָׁךַ֙אל-תּבָּ֣יטַ֙אח ֶ ֔
֙אמרַ֙֙המּל ָ֣טַ֙על-נ ְפ ֔ ֶ
ֹתםַ֙ה ָ֗חוּצהַ֙ויּ ֹ ֶ
יאםַ֙א ִ֝
ַ֙כהוֹצ ֨
ויְ הי ֩ ְ
ההָ֥רהַ֙המּלטַ֙פֶּ ן-תּסּ ֶ ֹֽפה׃ ַ֙

ויהי – תרסא בתפקיד שיעור :כהוציאם אתם  -קדמא ואזלא החוצה  -רביע  -אולי רבוע תחומי העיר ו/או ארבעה מילין של מרחק צוער
מסדום.
בראשית וירא יט,יט:

ואַ֙וּת ָ֥חיַ֙נ ְפ ֹֽשׁי׃ ַ֙
ְ
ֲל ֹאַ֙מ ְצע ֶ֛רַ֙ה
ִ֝אַ֙שׁמּהַ֙ה ָ֥
הַ֙והָ֣ואַ֙מ ְצע ִ֑רַ֙אמּ ְל ֨טהַ֙נּ ָ֗
ָֹ֧אתַ֙קרֹבֶ֛הַ֙לנָ֥וּסַ֙שׁמּ ְ
ְ
הנּהְ֠ -נאַ֙ה ֨עירַ֙הזּ
הנּהְ֠ -נא  -תלשא – שיעור כגון גי' נ"א = שנות ישוב העיר צוער לעומת שאר ערי הככר שנתישבו  52שנה.
ָ֗שׁמּה  -רביע  -אולי ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום.

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א [דף ב טור א]

אמר רבי חצנא מאיילת השחר עד שיאור המזרח אדם מהלך ארבעת מילין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל ומניין
משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן סדום
לצוער ארבעת מיל יות' הוון אמר רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו
וכמו מילה מדמיא לחבירתה
ראה בר' מקץ מד,ג-ד ,ראה תלישא
 14רביע
בראשית חיי שרה כג,ט:

ֲחזּתֹֽ -ק ֶבר׃ ַ֙
ֶ֛יַ֙בּתוֹכ ֲֶכםַ֙לא ֻ
ִ֑הוַּ֙בּ ֨ ֶכ ֶסףַ֙מ ִ֝לאַ֙י ְתּנֶ ָָֽ֥נּהַ֙ל ְ
ְ
מערֵ֤תַ֙המּ ְכפּלה ַ֙֙אֲשֶׁ ר֔ -לוַֹ֙א ֲֶשׁרַ֙בּ ְקצ ָ֣הַ֙שׂד
וְ יתֶּ ןָ֗ -ליַ֙אֶ תְַ֙ -
וְ יתֶּ ןָ֗ -ליַ֙– רביע ,ע"פ אור החיים בר' ח"ש המשתמש בבבלי בבא בתרא נא  -נד ועוד ,וע"פ בבא בתרא נא  -נד

ארבעה אופני קנין בקרקע – חליפין ,כסף ,חזקה ,שטר  .חזקה – ע"י הפעולות גדר ,נעל ,פרץ ,כייר ,נהנה מגוף הקרקע כגון ישב או שכב
עליה ,פרץ – כולל שיפר בה לטובת השימוש בה.
וְ יתֶּ ןָ֗ -ליַ֙– רביע ,ע"פ מקורות שונים ,הכסף קונה קרקע ,עבדים ,אשה ,מיטלטלין למאן דאמר שיש קנין כסף למיטלטלין.
15

רביע

ע ָֹ֥בדַ֙צ ֹֽעיר׃ ַ֙
ץַ֙ורבַ֙י ֲ
אם ַ֙֙מ ְל ָֹ֣אםַ֙יֶ ֹֽ א ֱ֔מ ְ
ִ֑דוַּ֙וּל ֹ
ְ
ָ֣יַ֙לאֻ ֔מּיםַ֙ממּעיְךַ֙יפּר
ְ֔ךַ֙וּשׁנ ְ
ְ
ַ֙֙בּב ְטנ
ם ַ֙֙ גוֹים ְ
הַּ֙שׁנ ֵ֤יַ֙גֹיי ַ֙
רַ֙ה'ַ֙ ָ֗ל ְ
אמ ִַ֝֙
בראשית תולדת כה,כג :ו ֨יּ ֹ ֶ
ה' – קדמא ואזלא ,כעין כלל של הודעת דבר מה' לאשהָ֗ .להַּ֙  -רביע ,ארבעה אופנים לכלל ,רובן לא ישירים.
אמר ִַ֝֙
(בר' תל' כה,כג)ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוטה פ"ז,ה"א
ָ֗להַּ֙  -רביע( ,א) דבור ישיר לשרה( ,ב) ע"י תורגמן לחוה( ,ג) הדיבור נפלה ָ֗להַּ֙(מפיק ה"א במשמע בעבורה(קה"ע)) לרבקה – שיירי
קרבן בת קול מתפוצץ בעולם עתידה אשה שתלד שני גוים בבטן אחת ולא ידעו מבטן מי יצאו ומצינו כיוצא בזה במדרש ורש"י
מביאו בשמואל והיינו דקאמר הדיבור נפלה לה הכל אמרו שעליה נאמר הדיבור שיהיו בבטן שני גוים( ,:ד) ע"י שליח או נביא (שֵ ם)
פני משה הדיבור נפלה לה .לא שדיבר עמה אלא שהגיע לה מאמר ה' ע"י מלאך כדאמ' בב"ר וי"א ע"י שם בן נח והא דקאמר ויאמר
ה' לה שנפל לה מאמר ה':
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 16רביע
בראשית תולדת כו,טו:

ֵ֤רַ֙ח ְפרוּ ַ֙֙ע ְבדָ֣יַ֙א ֔ביוַ֙בּימיַ֙א ְברהָ֣םַ֙אבִ֑יוַ֙ ַ֙
ֹֽ
ַ֙וְ כל -ה ְבּא ָֹ֗רתַ֙א ֲֶשׁ
וּםַ֙פּל ְשׁ ֔תּיםַ֙ויְ מ ְלאוּםַ֙ע ֹֽפר׃
ְ
ַ֙ס ְתּ ָ֣מ

וכל-הבארת  -רביע ,ארבע בארות אפשר שארבע הבארות שהוזכרו כאן בשמות :עשק ,שטנה ,רחבות,שבעה שבאר שבע.ראה ב(-כו,חי)
ויחפר את-בארת המים  -מונח פסק מונח רביע ,לפחות חמש ויש המפרש שבע
 17רביע
בראשית תולדת כו,כח:

ְך ַ֙
ָ֣הַ֙ה'ַ֙׀ַ֙עמּ ַ֙
ַ֘֙כּי-הי ָ֣
ֹאמ ָ֗רוַּ֙ר ָ֣אוַֹ֙ראינוּ ֹֽ
ויּ ְ
רַ֙תּ ֨היַ֙נ ָ֥אַ֙אלֶ֛הַ֙בּינוֹתינוַּ֙בּינ ָ֣ינוַּ֙וּבינֶ ִֶָ֑֣ך ַ֙
ְ
ַ֙ונָֹּ֗אמֶ
תהַ֙ ְבריתַ֙ע ֹֽמְּך׃
ַ֙וְ נ ְכ ְר ָ֥
ֹאמ ָ֗רוּ  -רביע ,יש לדרוש כעין ארבע ענינים בהמשך ,כ -תיב"ע  ... -ארום הוה מימרא דה'
ויּ ְ

בסעדך דבזכותך הות לן כל טבתא וכדו

נפקתא מן ארען יבישו בירן ואילנא לא עבדו פירין

תיב"ע בלשון הקדש( ...א) מאמר ה' בעזרתך( ,ב) בזכותך היה לנו כל טוב( ,ג) וכאשר יצאת מארצנו יבשו הבורות (ד) והאילנות לא
עשו פירות ו(לכן) אמרנו נחזירך אלינו
 18רביע
בראשית ויצא כח,יב:

יםַ֙וי ְֹרדיםַ֙ ֹֽבּוֹ׃ ַ֙
ל ְ
ֱֹלהיםַ֙עֹ ָ֥
ָ֣בַ֙א ְרצהַ֙וְ ר ֹאשׁוַֹ֙מגּ ָ֣יעַ֙השּׁמִ֑יְ מהַ֙וְ הנּהַ֙֙מ ְלאֲכ ָ֣יַ֙א ֔
ַ֙מצּ ֔
ֵ֤הַ֙סלּם ֙ ֻ
םַ֙והנּ ֻ
ֲֹל ְ
ֹֽוָֽיּח ָ֗

ֹֽוָֽיּח ֲָֹ֗לם – רביע( ,א) רמז לארבע מלכויות ושריהם המלאכים כפי' רמב"ן  ...ועל דעת רבי אליעזר הגדול (פר"א לה),
ָ֣יַ֙ה'ַ֙– מונח רביע – תבנית הטעמים תרמז לדין שעבוד ישראל לחמש מלכויות ואחר כך ה' מושיעם.
אפשר כי לפי הדר זקנים (כח,יג)ַ֙אֲנ ָ֗
ֹֽוָֽיּח ֲָֹ֗לם – רביע( ,ב) רמזים לאופני פירוש אחרים השייכים למספר ארבע כפי' רד"ק ( ...א) ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו  -העולים
הם משה ואהרן ,והיורדים הם המלאכים העליונים( .ב) והנה ה' נצב עליו  -זהו שאמר "וירד ה' על הר סיני" (שמ' יט,כ) .ויש אומרים
(ב"ר סח,יב) :דבר הקרבנות שיעשו בניו הראה לו ,והסלם הוא המזבח (בעל ארבע צדדים וארבע קרנות) ,וראשו מגיע השמימה  -זהו עשן המערכה

שעולה לשמים לרצון ריח ניחוח לה' (ע"פ וי' א,ט) .מלאכי אלהים עולים ויורדים בו  -אלה הכהנים המקריבים הקרבנות ומקטירים קטורת .ומצאנו עוד בדבריהם (? וראה ב"ר סט,ז),
שראה עצמו בחלום הזה ,כי הוא בהר המוריה ,כי נודע לו המקום מקבלת אברהם אבינו; ועליו אמר" :יהיה בית אלהים" (להלן כב); ואמר" :אין זה כי אם בית אלהים
וזה שער השמים" (להלן,יז) ,כי המקום ההוא מכוון כנגד כסא הכבוד (בעל ארבע צדדים וארבעה מלאכים ראשיים עמו ,מלאך על כל צד) .ומה
שקרא שמו "בית אל" (להלן,יט) ,לפי שראה שם המראה ,אמר ,כי גם המקום קדש; ובנה שם מצבה( .ג) ומצאנו עוד בדבריהם ז"ל (תנחומא ואינו לפנינו ,ראה

מו"נ ב,י; וראה ב"ר סח,יב) ,שהסלם היו בו ארבעה חווקים ,ורחב הסלם עולם ושליש עולם; והיו ארבעה מלאכים עולים ויורדים בו,
שנים עולים ושנים יורדים; וכשנתחברו בחווק אחד שנים העולים ושנים היורדים ,היה מלא החווק מהם .ו'מלאך' הוא שליש העולם שנאמר "וגויתו כתרשיש" (דנ' י,ו);
וגמירי ד'תרשיש' הוי שלישו של עולם; הנה כי רחב הסלם עולם ושליש עולם .וצריך להתבונן בפתרון הזה ,כי מה נכבד הוא .והראה לנו הרב רבינו משה ז"ל (מו"נ ב,י)
בזה פתח ,כי הנמצאים  -שלשה ,והשלישי הוא המלאך; והחווקים ,שהיו ארבעה ,הם ארבעה כדורים ,והעולים והיורדים  -רמז על
המנהיגים ברצון האל; זהו מה שאמר והנה ה' נצב עליו; ויהיה טעם עליו  -על הסלם או על יעקב ,ויהיה הטעם  -להשכילו .וטעם
עולים תחלה ואחר כך יורדים  -לפי הִ תְ ל ְַמדּות האדם שהוא ממטה למעלה ,וההנהגה הוא מלמעלה למטה .וטעם שנים עולים  -הפועל
והשכל האנושי ,ושנים היורדים  -שכל כל גלגל ,כי בהם הנהגת העולם; וכשיתבונן האדם כל זה ,הם אצלו מדרגה אחת ,העולים
והיורדים .סוף דבר ,המראה הזאת היתה להשכיל את יעקב ,הנהגת העולם היאך היא ,ושהיא על ידי אמצעים; ולפי שהיה בורח הראה
לו זה ,וכי המנהיג הגדול מושל בכל ומשנה ההנהגה כאשר ירצה לשעתה.
ֹֽוָֽיּח ֲָֹ֗לם – רביע( ,ג) שני מלאכים המלווים את יעקב בארץ-ישראל עולים ,הרבה מלאכים יורדים לראות את יעקב ואפשר כי שנים
נשארים ללוותו בחו"ל כב -תרגום יונתן (כח,יב) המובא כאן בתרגום ללשון הקדש ולא מובן כמה מלאכים ליווהו בחו"ל.
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ֹתיָךַ֙אֶ ל-האֲדמהַ֙הזּ ִֹ֑אתַ֙ ַ֙
ֲשׁב ֔
כלַ֙אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְךַ֙וה ָ֣
ַ֙֙בּ ָ֣ ֹ
ְךַ֙וּשׁמ ְרתּ ֙יָך ְ
ְ
בראשית ויצא כח,טוְ ַ֙:והנּ֨הַ֙אנ ִֹ֝כיַ֙ע ָ֗מּ
יַ֙לְך׃ ַ֙
עז ְב ָ֔ךַ֙ע ַ֚דַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אם-ע ֔שׂיתיַ֙אָ֥תַ֙אֲשֶׁ ר-דּבּ ְרתּ ֹֽ
ַ֚יַ֙ל ֹאַ֙אֶ ֱַ֙
ַ֙כּ ָ֣
שׁר ָאנ ִֹכֹ֣י הֹו ֵ֔לך או משני הפסוקים (בר'
ב(-ב"ר פר' ויצא פר' ע ד) מבורר מהכתוב ב(-בר ויצא כח,כ) אִם־י ִ ְּה ֶֶ֨יה אֱֹל ִָ֜הים ִעמָדִִ֗ י וּ ְּ
שׁמ ַָרנִי ב ֶ ַַ֤דּ ֶרך ַהזֶּה ֲא ֶ ֹ֣
ַ֙֙בּ ָ֣ ֹכלַ֙אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך.
וּשׁמ ְרתּ ֙יָך ְ
ויצא כח,כ,כא) מה נכלל בדבר ה' אל יעקב ב(-בר ויצא כח,טו) ְ
ובכן ,הקב"ה מבטיח ארבע שמירות המרומזות בטעם רביע של (בר ויצא כח,טו) ע ָ֗מְּך – שמירה מלחטוא ומלהפגע (א) מעבודה זרה (ב)
מגלוי עריות (ג) משפיכות דמים (ד) מלשון הרע .ויעקב מתנה נדרו-שבועתו בארבע שמירות המרומזות בטעם רביע של (בר ויצא כח,כ)
ִעמָדִִ֗ י .לכן משמעות טעם מקף של אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך – כרב-מצב (א) שמירה (ב) הסרת שמירה .שמירה מלחטוא ומלהפגע מארבע העבירות,
הסרת שמירה אם יעברו יעקב ומשפחתו על אחת מארבע העבירות האלו.
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יַ֙ל ֹאַ֙י ֹֽד ְעתּי׃ ַ֙
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑הַַ֙֙ ְואנֹכ ָ֥
אמרַ֙אכן ַ֙֙י ֔
תוַַֹ֙֙ו ַ֕יּ ֹ ֶ
עקֹב֘ ַ֙מ ְשּׁנ ַ֙
יקץַ֙י ֲ
בראשית ויצא כח,טזַ֙ :ויּ ָ֣
אמר – רביע)
אמר – זקף-גדול (גרסת כתר ,מכון ממרא – כת"י לנינגרד) (גרסת תורה שלמה ,מגנס ,קורן ,איש מצליח ו ָ֗יֹּ ֹ ֶ
(כח,טז) ו ַ֕יּ ֹ ֶ
אמר – זקף-גדול בתפקיד לדרוש את הכתוב אחריו שלש פעמים:
(כח,טז) ו ַ֕יּ ֹ ֶ
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,אכן
אמרַ֙אכן ַ֙֙י ֔
תוֹ ,ר' יוחנן אמר ממשנתו( ,כח,טז) ו ַ֕יּ ֹ ֶ
עקֹב֘ ַ֙מ ְשּׁנ ַ֙
יקץַ֙י ֲ
(טט :א) [ב"ר (וילנא) ויצא סט,ז] (כח,טז) ויּ ָ֣
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,אכןַ֙֙מלמד
אמרַ֙לעצמו :אכן ַ֙֙י ֔
השכינה שרויה במקום הזה ולא הייתי יודע[ ,תו"ש [קיט]] ב[-לקח טוב] ו ַ֕יּ ֹ ֶ

שהשכינה בבית המקדש בין בנוי ובין חרב.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,אמרו מלמד שנגלה עליו בבית דין (טט :של מעלה) של
(טט :ב) [תו"ש [קכ] ב[-ילקוט תימני (כת"י)] (כח,טז) אכןַ֙֙י ֔
שבעים ואחד מנין אכַ֙ן ֙ [ .תו"ש [קכ]] בהערה  ...ובכת"י פי' ר' יואל עה"ת ואמר אכן ַ֙֙י ָ֣שׁ רמז "יש עולמות" (טט :אולי כוונתו לש"י עולמות
אלא שהביא מלה הכתובה כדרך התורה קודם מונה מספר קטן (כאן יו"ד) ואחריו מספר גדול (כאן שי"ן) בשםר' דוד ליפסקי הי"ו ,כולל נתיבות צבי) .י ָ֣שַׁ֙
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙שהשכינה שרויה ביניהם .ועיין בפי' [ריקאנטי] וטעם (כח,טז) אכן ַ֙֙י ֔
֔ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה אכן בגימ' ע"א סנהדרין ואצלם י ֔
יהם ֲאמַלֵ ָֽא :פ.
בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה כתרגומו ,כי השכינה נקראת יש ,שנאמר (משלי ח,כא) ְּל ַ
הנ ִ ְַּ֖חיל אֹהֲבַ ֥י׀ ֵיָ֑שׁ וְּאֹצ ְַּ֖ר ֹתֵ ֶ ֹ֣
ָ֣שַׁ֙ה' – פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות בפשט (טט :א) ה' נגלה אל יעקב בבית דין של ע"א (טט :ב) שכינה שרויה בסנהדרין
אכן ַ֙֙י ֔
של ע"א.
ָ֣שַׁ֙ה'ַ֙בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,זה הר המוריה שהשכינה בו לעולם וקיימא לן שכינה במערב.
(טט :ג) [תו"ש [קכא] ב[-מדרש הגדול] (כח,טז) אכן ַ֙֙י ֔
[תו"ש [קכא] בהערה מביא [שמו"ר פ"ב] דלא זזה שכינה מכותל מערבי.
אמר – זקף-גדול.
אם (טט :א) שכינה במקום בית המקדש שונה מ(-טט :ג) משכינה בהר המוריה אז לפנינו שלוש דרשות מ(-כח,טז) ו ַ֕יּ ֹ ֶ
ואז הדרשה הבאה היא רביעית .ואם (טט :א) ו(-טט :ג) הן אותן דרשות אז הדרשה הבאה היא השלישית
(טט :ג או ד) [תו"ש [קכב] ב[-מדרש הגדול] (כח,טז) בּמּקוֹםַ֙הזֶּ ִ֑ה ,זה מקום לנבואה ,כענין שנאמר (שמ' תשא לג,כא) הִנֵ ֥ה מָ ַ֖קֹום ִא ִ ָ֑תּי ְּונִ ַצב ָ ְַּ֖תּ
אמר – רביע.
עַל־ ַהצָֽוּר :אם לעיל שלוש דרשות אז זאת דרשה רביעית מ(-כח,טז) ו ָ֗יֹּ ֹ ֶ
ראה זקף-גדול
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קבַ֙נֶ ֶֶָ֣֣דרַ֙לא ִֹ֑מרַ֙ ַ֙
ע ֹ
דּרַ֙י ֲ
בראשית ויצא כח,כַ֙ :ויּ ָ֥
בגֶדַ֙ל ְל ֹֹֽבּשׁ:
כלַ֙וּ ֶ ָ֥
א ֹ
יַ֙ל ֶֶ֛חםַ֙לֶ ֱ
ן־ל ֶ
ְךַ֙ונֹֽת ָ֥
ָ֣יַ֙הֹול ְ
֔
יַ֙וּשׁמר ֙ני ַ֙֙בּ ֶדּ ֵֶ֤רְךַ֙ה ֶזּה ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אנֹכ
ֱֹלהיםַ֙עמּ ָ֗ד ְ
אם־י ְה ֶי֨הַ֙א ָ֜
שׁר ָאנ ִֹכֹ֣י הֹו ֵ֔לך או משני הפסוקים (בר'
ב(-ב"ר פר' ויצא פר' ע ד) מבורר מהכתוב ב(-בר ויצא כח,כ) אִם־י ִ ְּה ֶֶ֨יה אֱֹל ִָ֜הים ִעמָדִִ֗ י וּ ְּ
שׁמ ַָרנִי ב ֶ ַַ֤דּ ֶרך ַהזֶּה ֲא ֶ ֹ֣
ַ֙֙בּ ָ֣ ֹכלַ֙אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך.
וּשׁמ ְרתּ ֙יָך ְ
ויצא כח,כ,כא) מה נכלל בדבר ה' אל יעקב ב(-בר ויצא כח,טו) ְ
ובכן ,הקב"ה מבטיח ארבע שמירות המרומזות בטעם רביע של (בר ויצא כח,טו) ע ָ֗מְּך – שמירה מלחטוא ומלהפגע (א) מעבודה זרה (ב)
מגלוי עריות (ג) משפיכות דמים (ד) מלשון הרע .ויעקב מתנה נדרו-שבועתו בארבע שמירות המרומזות בטעם רביע של (בר ויצא כח,כ)
ִעמָדִִ֗ י .לכן משמעות טעם מקף של אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך – כרב-מצב (א) שמירה (ב) הסרת שמירה .שמירה מלחטוא ומלהפגע מארבע העבירות,
הסרת שמירה אם יעברו יעקב ומשפחתו על אחת מארבע העבירות האלו.
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בראשית ויצא כח,יח:

ֹתיוַ֙ויּ ָ֥שֶׂ םַ֙אֹתהַּ֙מצּבִ֑ה ַ֙
אשׁ ֔
ָ֣םַ֙מ ֹֽר ֲ
ע ִֹ֝קבַ֙בּ ָֹ֗בּ ֶקרַ֙ויּ ֵ֤קּחַ֙אֶ ת-האֶ ֶ֙בןַ֙֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְ
ויּ ְשׁ ֨כּםַ֙י ֲ
ֹאשׁהּ׃
קַ֙שׁ ֶמןַ֙על-ר ֹֽ
צ ֶ
ַ֙ויּ ָ֥ ֹ
שׁ ֨כּםַ֙י ֲע ִֹ֝קב – קדמא ואזלא ,כעין כלל ללמוד התורה ולתפילה .תורה שלמה מביא מכילתא בשלח ה' ויהי באשמורת הבקר .אתה
ויּ ְַ֙
מוצא שתפילות הצדיקי' נשמעי' בבקר .בקרו של אברהם מנין שנ' בראשית וירא יט,כז :ויּ ְשׁכָּ֥םַ֙א ְברהםַ֙בּ ִֹ֑בּ ֶקרַ֙ .בקרו של יצחק
ע ִֹ֝קבַ֙בּ ָֹ֗בּקֶ ר
יהם י ְח ֹֽדּו׃ ושניהם השכימו בבקר .בקרו של יעק' מנין שנא'ַ֙ויּ ְשׁ ֨כּםַ֙י ֲ
מנין שנאמ' בראשית וירא כב,ו,ח :ויּ ְלכָ֥ וּ ְשׁנ ֶ

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

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

לכן אפשר כי בּ ָֹ֗בּ ֶקרַ֙– רביע ,ירמז על שיעור זמן ההשכמה כמהלך ארבע מיל ,כגון משיאור המזרח עד שתנץ החמה ,והוא גם שיעור זמן
ימלֶ ְךַ֙בּ ָֹ֗בּ ֶקרַ֙בראשית וירא כב,ג :ויּ ְשׁ ֨כּםַ֙א ְבר ִ֝הםַ֙בּ ָֹ֗בּ ֶקרַ֙בראשית ויצא
לתפלה .וכדומה גם ב -בראשית וירא כ,ח :ויּ ְשׁ ֨כּםַ֙אֲב ִ֝ ֶ
ע ִֹ֝קבַ֙בּ ָֹ֗בּ ֶקרַ֙בראשית ויצא לב,א :ויּ ְשׁ ֨כּםַ֙ל ִ֝בןַ֙בּ ָֹ֗בּ ֶקר שמואל א יז,כ :ויּ ְשׁ ֨כּםַ֙דּו ִ֝דַ֙בּ ָֹ֗בּ ֶקר
כח,יח :ויּ ְשׁ ֨כּםַ֙י ֲ
 23רביע
בראשית ויצא כח,כ – כא:

קבַ֙נֶ ֶֶָ֣֣דרַ֙לא ִֹ֑מרַ֙ ַ֙
ע ֹ
דּרַ֙י ֲ
ַ֙[כ]ַ֙ויּ ָ֥
לַ֙וּבגֶדַ֙ל ְל ֹֹֽבּשׁ׃ ַ֙
ֶ ָ֥
כַ֙
א ֹ
יַ֙ל ֶֶ֛חםַ֙לֶ ֱ
ל ֶ
ְךַ֙ונֹֽתןָ֥ -
ָ֣יַ֙הוֹל ְ
֔
יַ֙וּשׁמר ֙ני ַ֙֙בּ ֶדּ ֵֶ֤רְךַ֙ה ֶזּה ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אנֹכ
ֱֹלהיםַ֙עמּ ָ֗ד ְ
ַ֙אם -י ְה ֶי֨הַ֙א ִ֝
אֹלהים׃ַ֙ ַ֙
ֹֽ
ָ֧הַ֙ה'ַ֙ליַ֙ל
ֶַ֛֙
ִ֑יַ֙והי
יַ֙בשׁלוֹםַ֙אֶ ל-בָּ֣יתַ֙אב ְ
ַ֙[כא]ַ֙ ְושׁ ְב ָ֥תּ ְ
נּוַּ֙לְך׃ ַ֙
ֹֽ
ר
ִ֑יםַ֙וכֹלַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ֶתּן֔ -ליַ֙עשּׂרַ֙אֲע ְשּׂ ֶ ָ֥
[כב]ַ֙ ְוה ֶא ֶָ֣בןַ֙ה ָ֗זּ ֹאתַ֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְ֙מתּי ַ֙֙מצּ ֔בהַ֙י ְהיֶ הַ֙בָּ֣יתַ֙אֱֹלה ְ

ר' יעקב לויפר הי"ו המודיע התורני י' שבט התשע"ב
מחלוקת במפרשים מהו התנאי (או התנאים) ומהו הנדר.
נּוַּ֙לְך׃ הוא הנדר,
ֹֽ
ר
ִ֑יםַ֙וכֹלַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ֶתּן֔ -ליַ֙עשּׂרַ֙אֲע ְשּׂ ֶ ָ֥
רש"י וראב"ע [כב]ַ֙ ְוה ֶא ֶָ֣בןַ֙ה ָ֗זּ ֹאתַ֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְ֙מתּי ַ֙֙מצּ ֔בהַ֙י ְהיֶ הַ֙בָּ֣יתַ֙אֱֹלה ְ
ופסוקים (כח,כ  -כא) הם התנאים.
אֹלהים׃ הוא תחילת הנדר והנדר כולל את כל פסוק (כח,כב) ,וכל שלפניו בפסוקים (כח,כ  -כא) הם
ֹֽ
ָ֧הַ֙ה'ַ֙ליַ֙ל
ֶַ֛֙
רמב"ן פי' (כח,כא) ְוהי
התנאים.
נּוַּ֙לְך׃ הוא הנדר ,והתנאי המפורש בזהר חדש הוא [כב]ַ֙וְ ה ֶאָ֣בֶ ןַ֙
ֹֽ
ר
זהר חדש ,פי' הסולם אות לו ְוכֹלַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ֶתּן֔ -ליַ֙עשּׂרַ֙אֲע ְשּׂ ֶ ָ֥
ה ַָ֗֙זּ ֹאתַ֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְ֙מתּי ַ֙֙מצּ ֔בהַ֙י ְהיֶ הַ֙בּ ָ֣יתַ֙אֱֹלהִ֑ים  .ופסוקים (כח,כ  -כא) הם תנאים מצטרפים לקיום הנדר
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וּשׁמר ֙ניַ֙֙
ֱֹלהיםַ֙עמּ ָ֗די (ב) (כח,כ) ְ
(כח,כב) עמּ ָ֗די – רביע ,מרמז לארבעה תנאים המצטרפים לתנאי הראשון (א) (כח,כ) אם-י ְה ֶי֨הַ֙א ִ֝
יַ֙בשׁלוֹםַ֙אֶ ל-בָּ֣יתַ֙אבִ֑י (ה)
לַ֙וּבגֶדַ֙ל ְל ֹֹֽבּשׁ (ד) (כח,כא) ְושׁ ְב ָ֥תּ ְ
ֶ ָ֥
כ
א ֹ
יַ֙ל ֶֶ֛חםַ֙לֶ ֱ
ל ֶ
ָ֣יַ֙הוֹלְך (ג) (כח,כ) ְונֹֽתןָ֥ -
֔
א ֶשָׁ֣רַ֙אנֹכ
בּ ֶדּ ֵֶ֤רְךַ֙ה ֶזּה ַ֙֙ ֲַ֙
אֹלהים
ֹֽ
ָ֧הַ֙ה'ַ֙ליַ֙ל
(כח,כא) ְוהי ֶַ֛֙

 24רביע
בראשית וישלח לה,יד:

ַ֙שׁמֶ ן׃
צקַ֙ע ֶליה ֹֽ
֔סְךַ֙ויּ ָ֥ ֹ
ליה ַ֙֙ ֶנ ֶ
ָ֥רַ֙א תּוַֹ֙מ ֶצּ ֶָ֣בתַ֙אִ֑בֶ ןַ֙ויּסְֵּ֤ךַ֙ע ֨ ֶ
ע ִֹ֝קבַ֙מצּ ָ֗בהַ֙בּמּ ֶ֛קוֹםַ֙אֲשֶׁ ר-דּ ֶבּ ַ֙
[יד]ַַ֙֙ויּ ֨צּבַ֙י ֲ

שכל טוב (בובר) בראשית פרק לה
יג) ויעל מעליו האלהים .א"ר שמעון בן לקיש האבות הן המרכבה ,שנ' ויעל מעליו אלהים ,והנה ה' נצב עליו (שם כח יג) ,אשריהן לצדיקים ששכינה למעלה מן
ראשיהן ,זהו שדרשנו בתחלת שכל טוב ,על דבר הקודש הנגלה לנביאי ישראל כשהוא לאוט במראות הכבוד ,כענין שנאמר לשכון כבוד בארצנו (תהלים פה י),

מכאן אמרו רבותינו אסור לאדם להלך בקומה זקופה ששכינה למעלה מראשו ,ואסור להלך ארבע אמות בראש פרוע ,שנ' מלא כל

הארץ כבודו (ישעיה ו ג') :במקום אשר דבר אתו  .שלמעלה מזה הענין כתיב כי שם נגלו אליו האלהים (פסוק ז) ,וסמוך לו וירא אלהים אל יעקב עוד
(פסוק ט):
מצּ ָ֗בה – רביע ,אפשר כי מכוון לנדרש בשכל טוב בפסוק (לה,יג) מכאן אמרו רבותינו אסור לאדם להלך בקומה זקופה ששכינה

למעלה מראשו ,ואסור להלך ארבע אמות בראש פרוע ,שנ' מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו ג') :במקום אשר דבר אתו
פנים יפות בראשית פרק לה

(יד) ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו ַוי ַ ֵֶ֨צב יַע ְֲ֝ק ֹב ַמ ֵצ ִָ֗בהַ֙ וגו' .יש לומר במקום אשר דיבר אתו היינו מפני שאמר יעקב [לקמן כח ,יז] וזה שער השמים
והוא מקום היכל וקדשי קדשים שהוא מכוון נגד שער שמים ,וכדאיתא במדרש [ב"ר נה ,ז] שמקום מזבח של עקידת יצחק היה במקום מזבח
הקטורת הפנימי ,והוא במקום שהציב ה-מצּ ָ֗בה כי המזבח שבנה בבואו בתחלה לבית אל היה במקום מזבח החיצון להקריב עליו

קרבנות וזה אינו מכוון נגד שער השמים ,וזהו שרמז הכתוב שעליית השכינה היה מכוון נגד המקום אשר דיבר אתו שהיה שער
השמים ושם הציב ה-מצּ ָ֗בה ,כמו שאמר בתחלה [לקמן כח ,כב] והאבן הזאת יהיה בית אלהים והוא מקום ההיכל וקדשי קדשים:

מצּ ָ֗בה – רביע ,רמז למזבח הפנימי אמה ארכו אמה רחבו אמתיים קומתו ,בּמּ ֶ֛קוֹם – תביר ,למעט או לא ממש במקום של המזבח אשר
בנה בבואו בתחילה לבית אל.
ֱֹלהים וְּכ ֹל ֲא ֶ ֹ֣שׁר תִּ תֶּןִ֔ -לי ע ֵ ַַ֖שר ֲא ַעש ֶ ְּ֥רנוּ לָ ָֽך׃
(בר' ויצא כח,כב) ְּוה ֶ ָֹ֣אבֶן ה ִַ֗זּ ֹאת ֲאשֶׁרַ -
ש ְּמתִּ י ַמ ֵצ ָ֔בה י ִ ְּה ֶיַ֖ה ֵ ֹ֣בית א ִ ָ֑
ֹאשָֽׁה׃
שׁ ֵֶ֨כם יַע ְֲ֝ק ֹב ב ִַ֗ב ֹקֶר ַוי ִ ַ ַ֤קח ֶאתָ -ה ֶאבֶן ֲאשֶׁרֹ֣ ָ -שם מ ַ ְָּֽר ֲאשׁ ֹתָ֔ יו ַו ָי ֥שֶ ם א ָ ַֹ֖תה ַמצ ָ ֵָ֑בה ַוי ִ֥צ ֹק ֶ ַ֖שׁמֶן עַל-ר ָ
(בר' ויצא כח,יח) ַוי ַ ְּ
(כח,כב) ְּוה ֶ ָֹ֣אבֶן ה ִַ֗זּ ֹאת – מונח רביע ,במשמע של ארבע ללמד כב-תרגום יונתן (כח,י ,יא) (מובא בלשון הקדש) נס שני ארבע האבנים ששם
למראשותיו מצא אותם בבוקר לאבן אחת.
ראה אתנח ,תביר
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ֹוַ֙כּ ָֹ֥תנֶתַ֙פּ ֹֽסּיםַ֙ :
ֹוַ֙ועָ֥שׂהַ֙ל ְ
י־בן־זְ ֻקנָ֥יםַ֙הוּאַ֙לִ֑ ְ
֔יוַ֙כּ ֶ
בראשית וישב לז,גְ :וי ְשׂר ָ֗אלַ֙אהֵ֤בַ֙אֶ ת־יֹוסף ַ֙֙מכּל־בּנ ֹֽ
(בר' וישב לז,ג) ְוי ְשׂר ָ֗אל – רביע כארבעה דברים כמשולב במדרשים הבאים:
ף ֙ ,רבי יהודה ורבי נחמיה( ,טט :א) ר' יהודה
[בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד ח] (בר' וישב לז,ג) ְוי ְשׂר ָ֗אלַ֙אהֵ֤בַ֙אֶ ת־יֹוס ַ֙
אומר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו( ,טט :ב) ר' נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו( ,טט :ג) (האהבה גרמה ל)-
סּים[ ,מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לז,ג] לעולם אל ישנה אדם [בנו] בין בניו ,שבשביל כתונת
ֹוַ֙כּ ָֹ֥תנֶתַ֙פּ ַֹֽ֙
וְ עָ֥שׂהַ֙ל ְ
פסים שעשה יעקב ליוסף נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים( :טט :ד) [מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב יט] ד"א (שה"ש ח,ו)
ף ֙( ,שה"ש ח,ו) ָק ָ ֥שׁה ִכשׁ ְַּ֖אֹול ִקנ ָ ְָּ֑אה שקינאו
כִ ָֽי־ ַע ָזַּ֤ה ַכ ָמוֶת ַא ֲה ָ֔בה ,אהבה שאהב יעקב ליוסף ,שנאמר (בר' וישב לז,ג) ְוי ְשׂר ָ֗אלַ֙אהֵ֤בַ֙אֶ ת־יֹוס ַ֙

בו אחיו ,ומה תעשה אהבה בצד קנאה ,ומי גרם ליוסף לבוא לידי שנאה ,שהאהבה שאהב אותו אביו יותר מדאי.
 26רביע
בראשית וישב לז,כח:

יםַ֙בּעֶ ְשׂ ָ֣ריםַ֙כּ ִ֑סֶ ףַ֙ ַ֙
ְ
יםַ֙וָֽיּ ְמ ְשׁכוּ ַ֙֙ויּעֲלֵ֤ וַּ֙אֶ ת-יוֹסף ַ֙֙מן-ה ֔בּוֹרַ֙ויּ ְמ ְכּ ָ֧רוַּ֙אֶ ת-יוֹסֶ֛ףַ֙ליּ ְשׁ ְמעאל
ֹֽ
ֲר
סח ָ֗
שׁיםַ֙מ ְדינִ֝יםַ֙ ֹ
ויּע ְברוַּ֩֙אֲנ ַ֨֙
ויּ ָ֥ביאוַּ֙אֶ ת-יוֹסףַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃ ַ֙
ֹסח ֲָ֗רים – רביע ,ויש גרסאות בזקף-קטן ונראה כי זאת טעות דפוס ,ואולי אפשר להסביר הרביע כפי' רש"י ודזמבעה"ת שנמכר פעמים

הרבה ,ובפי' רש"י שיירת מדינים ,ושיירת ישמעאלים ולבסוף מדנים שמכרוהו לפוטיפר .הרי כאן ארבעה מכירות.
רש"י (כח) ויעברו אנשים מדינים [ -הם ישמעאלים; הם היו יושבים בארץ ישמעאל ].זו היא שיירא אחרת ,והודיעך הכתוב שנמכר פעמים
הרבה .וימשכו בני יעקב את יוסף מן הבור ,וימכרוהו לישמעאלים ,והישמעאלים למדינים ,והמדינים מכרו אותו למצרים (ראה תנח'
וישב יג).
דזמבעה"ת מסביר את רש"י שנמכר פעמים הרבה באופן הבא :וימכרו את יוסף לישמעאלים ... .ויעברו אנשים מדינים סוחרים
ומכרוהו אליהן בעודו בבור בעבור נעלים בספק אם חי אם מת ובעודם מושכים אותו מן הבור הישמעאלים באו אליהם וימשכו
המדינים את יוסף מן הבור וימצאוהו חי וימכרו לישמעאלים וישמעאלים למדנים והמדנים למצרים הרי כאן ארבעה מכירות וגו'
27
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עַ֙כּיַ֙כלּתוַֹ֙הִ֑וא ַ֙
ַ֚יַ֙ל ֹאַ֙י ֔ד ָ֥
ר ַ֙֙ ֹֽהבה-נּאַ֙֙א ָ֣בוֹאַ֙א ֔ליְךַ֙כּ ָ֣
ליהַ֙אֶ ל-ה ֶ ָ֗דּ ֶרְךַ֙ויּ ֹ֙אמֶ ַ֙
בראשית וישב לח,טזַ֙ :ו ֨יּטַ֙א ִ֝ ֶ
לי׃ ַ֙
יַ֙כּיַ֙תבוֹאַ֙א ֹֽ
֙אמרַ֙֙מה-תּ ֶתּן֔ -ל ָ֥
ַ֙ותּ ֹ ֶ
ו ֨יּטַ֙א ִ֝ ֶליהַ֙ -קדמא ואזלא ,הגורם העיקרי להשתלשלות הענין ,אֶ ל-ה ֶ ָ֗דּ ֶרְך – רביע ,אפשר כי מרמז לארבעה אופנים שאיש זוכה באשה:

אשה נקנית בכסף ,ב שטר ,בביאה ,וביבום .וכאן יש מפרשים שקודם למתן תורה אב (יהודה אב לער ואונן) יבם כלתו.
[בבלי סוטה י,א] ר' שמואל בר נחמני אמר :שנתנה עינים לדבריה; כשתבעה (טט :האם זה בפסוק (בר' וישב לח,טז) ַו ֵֶ֨יט ֵא ֶָ֜לי ָה אֶל־הַדִֶּ֗ ֶרך
וַי ֹאמֶר ָהָֽבָה־נָא ָאבֹ֣ ֹוא ֵא ַ֔לי ִך ַ ,ו ֵֶ֨יט ֵא ֶָ֜לי ָה – קדמא ואזלא מלמד על סדר שאלות כללי שישראלי צריך לברר בבואו לקדש אשה וטעם התוכן אֶל־הַדִֶּ֗ ֶרך –
רביע מלמד על ארבע השאלות הבאות ,או שארבע השאלות ששאל יהודה וארבע התשובות שקבל מתמר הן בשני טעמי רביע שבפסוק (בר' וישב לח,יח)
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

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

ואין נישואין לער ואונן כלום לאסור עליו משום כלתו ואין זכות לאם ולאחים להשיא קטנה אלא האב זוכה בה כדכתיב (דב' תצא כב,טז) אֶת־בִתִִּ֗ י
נָתַָ֜ תִּ י ל ִָא֥ישׁ ַה ֶזּ ֶ֛ה ולהך סברא לאו בתו של שם הית ה שמשנת ששים ליעקב כלו שנותיו של שם ויעקב כבר היה יותר מבן מאה ועשר.
(טט :ד) טהורה אני  -מנדה.
ראה קדמא ואזלא ,פשטא פשטא
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ְך ַ֙
אמרַ֙מָ֣הַ֙הערבוֹןַ֘֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אֶ ֶתּן-ל ַ֙
בראשית וישב לח,יח :ו ָ֗יּ ֹ ֶ
ָ֣רַ֙בּי ֶדִָ֑ךַ֙
ילָךַ֙וּמ ְטָּךַ֙א ֲֶשׁ ְ
ַ֙וּפת ֔ ֶ
ֹת ְמָך ֙ ְ
אמרַ֙ח ֹֽ
ַ֙ ו ָ֗תּ ֹ ֶ
רַ֙לוֹ׃ ַ֙
תּה ֹֽ
ַ֙ויַּ֙ ֶתּן-לֶ֛הַּ֙ויּ ָ֥ב ֹאַ֙א ֶליהַ֙ו ָ֥

ותאמר  -רביע ,משמע בקשה ארבע דברים ומנויים לכאורה רק שלושה
חתמך – פשטא ופתילך  -זקף-קטן ,ומטך אשר בידך  -טפחא מונח אתנח
 טט – ופתילך  -זקף-קטן ,ענין של שניים .כמו-כן זקף-קטן מטעים המילה להיות במלעיל ,ומשנה ניקוד למ"ד משוא נע שזה לשון
יחיד לסגול שמאפשר הבנה בלשון רבים .פירש רש"י (יח) חותמך ופתילך " -עזקתך ושושיפך" (ת"א) ,טבעת שאתה חותם בה


חותמך ,ושמלתך שאתה מתכסה בה.
טט – לפי המדרשים ,רש"י ,רבי יוסף בכור שור ורד"ק ארבעה הדברים הם :חותם – טבעת ,פתילך לפי שפתילך בזקף-קטן ,שני
ענינים זה – שמלתך שאתה מתכסה בה ו/או הצעיף שעל ראשו ,ו/או חגורה ,ו/או פתיל סביב היד ו/או פתיל לקשירת כיס מטבעות או
פתיל ללכוד צאן ו/או רמז לציצית ,מטך – כפשוטו.

 29רביע
דרך אחרת השייך גם ל -בראשית וישב לח,טז:
[בבלי סוטה י,א] ר' שמואל בר נחמני אמר :שנתנה עינים לדבריה; כשתבעה (טט :האם זה בפסוק (בר' וישב לח,טז) ַו ֵֶ֨יט ֵא ֶָ֜לי ָה אֶל־הַדִֶּ֗ ֶרך
וַי ֹאמֶר ָהָֽבָה־נָא ָאבֹ֣ ֹוא ֵא ַ֔לי ִך ַ ,ו ֵֶ֨יט ֵא ֶָ֜לי ָה – קדמא ואזלא מלמד על סדר שאלות כללי שישראלי צריך לברר בבואו לקדש אשה וטעם התוכן אֶל־הַדִֶּ֗ ֶרך –
רביע מלמד על ארבע השאלות הבאות ,או שארבע השאלות ששאל יהודה וארבע התשובות שקבל מתמר הן בשני טעמי רביע שבפסוק (בר' וישב לח,יח)

ו ִַ֗י ֹאמֶר ָ ֹ֣מה ָהָֽע ֵָרבֹון֘ ֲא ֶ ֹ֣שׁר ֶאתֶּ ן־לָך ו ִַ֗תּ ֹאמֶר )  ,אמר לה( :טט :א) שמא נכרית את? אמרה ליה( :טט :א) גיורת אני; (טט :ב) שמא אשת איש
את? אמרה ליה( :טט :ב) פנויה אני; (טט :ג) שמא קיבל בך אביך קידושין? אמרה ליה( :טט :ג) יתומה אני (ואם קטנה שאמה ואחיה קיבלו
קידושין זה מרבנן ויכולה למאן ויוצאה בלא גט); (טט :ד) שמא טמאה את? אמרה ליה( :טט :ד) טהורה אני.

(רש"י בבלי סוטה י,א) שנתנה עינים לדבריה  -דוגמא ופתח היתר נתנה לעצמה שאין עבירה בדבר.
(טט :א) גיורת אני  -ואיני עובדת כוכבים וראויה לך( .טט :ב) פנויה אני  -ומותרת לכל אדם( .טט :ג) יתומה אני  -והייתי קטנה והשיאוני אמי
ואחיי ואין נישואין לער ואונן כלום לאסור עליו משום כלתו ואין זכות לאם ולאחים להשיא קטנה אלא האב זוכה בה כדכתיב (דב' תצא כב,טז)
ֶאת־בִתִִּ֗ י נָתַָ֜ תִּ י ל ִָא֥ישׁ ַה ֶזּ ֶ֛ה ולהך סברא לאו בתו של שם היתה שמשנת ששים ליעקב כלו שנותיו של שם ויעקב כבר היה יותר מבן מאה ועשר.
(טט :ד) טהורה אני  -מנדה.
ראה זקף-קטן ,זרקא סגול
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יַ֙ואתַ֙שָׂ֥רַ֙הא ֹֹֽפיםַ֙ :
ֹת ְ
יַ֙בּמ ְשׁ ָ֗מרַ֙בַּ֚יתַ֙שָׂ֣רַ֙הטּבּ ֔חיםַ֙א ַ֕
ֹת ְ
בראשית מקץ מא,י :פּ ְרעֹ הַ֙קצָ֣ףַ֙על־עֲבדִ֑יוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ויּ ֨תּןַ֙א ָ֜
ויּ ֨תּןַ֙א ָֹ֜תי – קדמא ואזלא ,בתפקיד גורם מרכזי[ ,התוה"מ] שר המשקים הוא עיקר הנתינה ְבּמ ְשׁ ָ֗מר – רביע ,ארבעה אנשים נתנו במשמר
(טט :האלשיך והמלבי"ם מפרשים את (בר' וישב מ,א-ב) שיש שר משקים ועבד משקה שמכין המשקה ,ויש שר אופים ועבד שמכין המאפה) .א ַֹ֕תי –

זקף -גדול ,בתפקיד שלוש .שר המשקים מודה שהוא נתחייב להאסר כי לא השגיח בזבוב הגלוי בכוס פרעה ,שלושה האחרים :העבד המכין
המשקה ,שר האופים ועבדו האופה נתנו שם כאילו "במקרה" מתוך ש-פּ ְרעֹ הַ֙קצָ֣ףַ֙על־עֲבדִ֑יו.
חלק (א) בהסבר :ויּ ֨תּןַ֙א ָֹ֜תי – קדמא ואזלא ,בתפקיד סדר ירידת השפעת החיות האלקית לבריאה כסדרה ,הפ"ת התקינה ,משל לבריאה
מתוקנת ללא הפרעות ,מאפשרת לימוד התלמו"ד (תורה ותורה שבעל-פה) שע"י כך מושגת תכלית הבריאה .ואותו זמן היה רק ניצוץ אחד
של קדושה מאור המלכות דעשיה (טט :מאות ה"ה אחרונה של שם הוי"ה במלכות דעשיה) מתלבש בקליפות ְבּמ ְשׁ ָ֗מר – רביע ,ארבעה
קליפות ,שאחת היא נגה – יש בה טוב ורע ,ושלוש הן טמאות לגמרי .ובביאת המשיח יצאו מהמשמר הזה.
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וַֹ֙בּכלֶ -א ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
וַֹ֙ואֶ ת-רגְ ל ְ
יםַ֙אישַׁ֙אֶ ת-י ֶ֛ד ְ
ָ֧
ָ֧אמרַ֙פּ ְר ֶֹ֛עהַ֙אֶ ל-יוֹסףַ֙אֲנ ָ֣יַ֙פ ְר ִֹ֑עהַַַַַַ֙֙֙֙֙֙וּב ְלע ֶ ָ֗דיָךַ֙ל ֹא-י ֨ר
בראשית מקץ מא,מד :ויּ ֹ ֶ
ילקוט מעם לועז  -י ֶ֛דוַֹ֙-שלא יחגור נשק ,רגְ לוַֹ֙ -שלא יעלה על הסוס ... ,צבא מחוץ לחיל מצרים  40600לוחמים
תורה שלמה מדרש :וּב ְלע ֶ ָ֗דיָךַ֙– רביע ,ארבע ענינים (טט  -א) יוסף לפי שמיעט כבודו ואמר (בר' מקץ מא,טז) ִב ְּלע ָ ָָ֑די וריבה כבוד

ֱֹלהֶ֛ים אֹותְּ ָךַ֖ ֶאת-
הֹודי ַע א ִ
המקום אֱֹל ִ֕הים יַע ֲֶנַ֖ה  ...כדי שיתן לרשע שבח להקב"ה לפיכך התרבה כבוד המקום שאמר (בר' מקץ מא,לט) ַאח ֲֵֶ֨רי ִ ֵּ֧
כָלָ֑ -ז ֹאת תלה הגדולה בבעליה.
(טט  -ב) וגם נתגדל שמו בחכמה שאמר לו (בר' מקץ מא,טז) אֵין-נָב֥ ֹון ְּוח ָָכַ֖ם ָכמָֹֽוָך.

(טט  -ג) ונתרבה כבודו בגדולה שנתן לו שנאמר (בר' מקץ מא,מד) אֲנ ָ֣יַ֙פ ְר ִֹ֑עהַַ֙֙וּב ְלע ֶ ָ֗דיָך.
(טט  -ד) לפי שמיעט עצמו בלשון (בר' מקץ מא,טז) ִב ְּלע ָ ָָ֑די קיבל מלכות בו בלשון (בר' מקץ מא,מד) וּב ְלע ֶ ָ֗דיָך
וּב ְלע ֶ ָ֗דיָךַ֙ל ֹא-י ֨רים – ר"ת ו' ל' י' – לו"י ,רמז למנוי משה
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 32רביע
בראשית מקץ מב,יג:

ץַ֙כּנ ִ֑עןַ֙
אָ֣ ֶר ְ
דַ֙בּ ֶַ֙
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְ
וַּ֙שׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙עֲב ֶ ֨דיָךַ֙א ָ֧
ֹאמ ָ֗ר ְ
ויּ ְ
וֹםַ֙והאֶ חדַ֙אינֶ ֹֽנּוּ׃ ַ֙
ְ
טןַ֙אֶ ת-אב ֙ינוּ ַ֙֙היּ֔
ַ֙וְ הנּ֨הַ֙הקּ ֵ֤ ֹ

ויאמרו – רביע שנים עשר  -מונח תלישא-קטנה ,א' מארבע אמהות ב' כעין ארבע שיעורין ,חציצין ומחיצין
א' מארבע אמהות
ר ֩ פרט קדמאה ויאמרו – רביע ,אף שהם מארבע אמהות אמרו הם ויוסף כאחד ע"פ רש"י מב יא נצנצה בהם
וַּ֙שׁנ ָ֣יםַ֙עשׂ ַ֙
ֹאמ ָ֗ר ְ
ויּ ְ
רוח הקדש (ובפרט בתראה מתברר) וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם .לכן הם שנים עשר.
ב' כעין ארבע שיעורין ,חציצין ומחיצין
וַּ֙שׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙ -רביע מונח תרסא  -כעין ארבע שיעורין  -אומדנא ,חציצין ומחיצין
ֹאמ ָ֗ר ְ
ַ֙[יג] ויּ ְ
א' לפסוק מב יב  -רש"י עשרה שערים ,
ב' לפסוק מב יד – ע"פ רש"י
א' אומדנא לממון לפדיון יוסף,
ב' אומדנא על פעולה אם לא יסכימו לפדותו בממון ,להרוג או ליהרג,
ג' שיעור שניים החריבו שכם
בראשית מקץ מב,יא – יד:

יָךַ֙מרגְּ ֹֽלים׃
ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ חדַ֙נ ְִ֑חנוַּ֙כּנ ָ֣יםַ֙אֲַ֔֙נ ְחנוַּ֙ל ֹא-היָ֥וַּ֙עֲב ֶד
[יא]ַ֙ כֻּ ַ֕לּ ְ
אתםַ֙ל ְר ֹֽאוֹת׃ ַ֙
אַ֙כּי-עֶ ְרוָ֥תַ֙הא ֶרץַ֙בּ ֶ ָ֥
ִ֑םַ֙ל ֹ ֹֽ
[יב] ויּ ֹאמֶ רַ֙אֲל ֶה ַ֕

חדַ֙אינֶ ֹֽנּוּ׃ ַ֙
וֹםַ֙והאֶ ַ֙
ְ
טןַ֙אֶ ת-אב ֙ינוּ ַ֙֙היּ֔
ןַ֙והנּ֨הַ֙הקּ ֵ֤ ֹ
ץַ֙כּנ ִ֑ע ְ
דַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְ
וַּ֙שׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙עֲב ֶ ֨דיָךַ֙א ָ֧
ֹאמ ָ֗ר ְ
[יג] ויּ ְ
ליםַ֙א ֶ ֹֽתּם׃ ַ֙
רַ֙מרגְּ ָ֥
ִ֑ףַ֙הוּאַ֙אֲשֶׁ֨ רַ֙דּבּ ְָ֧רתּיַ֙אֲל ֶכ ֶ֛םַ֙לאמֹ ְ
[יד]ַַ֙֙ויָֹּ֥אמֶ רַ֙אֲל ֶהםַ֙יוֹס ָ֗

נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ חדַ֙נ ְִ֑חנוַּ֙ -נצנצה בהם רוח הקודש ,וכללוהו עמהם ,שאף הוא בן אביהם (ראה ב"ר צא,ז).
רש"י (יא) כֻּ ַ֕לּ ְ
כֻּ ַ֕לּנוּ  -זקף-גדול ,תפקיד בדרך הסוד האצלה רוחנית מהשמים לאדם ,כאן נצנצה בהם רוח הקדש .האצלה מכתר חכמה ובינה ליסוד
מלכות וגלויו הנבואי בעולם המעשה.
ֹאמ ָ֗רוּ  -רביע,
[יא]ַ֙ כֻּ ַ֕לּנוּ  -זקף -גדול ,בתפקיד שלוש ,עשרה אחים שהגיעו למצרים בני איש אחד ושלוש אמהות .לעומת [יג]ַ֙ויּ ְ
ץַ֙כּנ ִ֑עןַ֙וְ הנּ֨הַ֙
דַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְ
בתפקיד ארבע אמהות כאשר הם מציגים את משפחתם ְשׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙עֲב ֶ ֨דיָךַ֙א ָ֧
וֹםַ֙והאֶ חדַ֙אינֶ ֹֽנּוּ׃
ְ
טןַ֙אֶ ת-אב ֙ינוּ ַ֙֙היּ֔
הקּ ֵ֤ ֹ

ראה תלישא-קטנה ,זקף-גדול
ראה פסק
ראה דרגא תביר טפחא
 33רביע
בראשית מקץ מב,יד:

לים א ֶ ֹֽתּם׃
מר ְמרגְּ ָ֥
ֲשׁר דּבּ ְָ֧רתּי אֲל ֶכֶ֛ם לא ֹ
ָֹ֥אמר אֲל ֶהם יוֹסִ֑ף ָ֗הוּא א ֨ ֶ
ויּ ֶ
ָ֗הוּא – רביע ,ארבעה דברים אמר להם יוסף כמדרש שמביא רש"י (יד) ָ֗הוּא א ֨ ֲֶשׁר דּבּ ְָ֧רתּי אֲל ֶכֶ֛ם  -הדבר א ֨ ֲֶשׁר דּבּ ְָ֧רתּי ,שאתם
מרגליםָ֗ ,הוּא האמת והנכון; זה לפי פשוטו .ומדרשו (ב"ר צא,ז) :אמר להם( :טט  -א) ואילו מצאתם אותו ויפסקו עליכם ממון,
תפדוהו? אמרו לו :הין( .טט  -ב) ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון ,מה תעשו? אמרו לו :לכך באנו ,או להרוג או ליהרג.
אמר להם( :טט  -ג) ָ֗הוּא א ֨ ֲֶשׁר דּבּ ְָ֧רתּי אֲל ֶכֶ֛ם  -להרוג את בני העיר באתם! (טט  -ד) מנחש אני בגביע שלי ,ששנים מכם החריבו כרך

גדול של שכם.
 34רביע
בראשית מקץ מד,טז:

ַ֙לאדֹנ֔יַ֙מה-נְּ דבּרַ֙וּמה-נּ ְצטדִּ֑ק ַ֙
הוּדהַ֙מה-נּ ֹאמר ֙ ֹֽ
ָ֗
ָֹ֣אמרַ֙יְ
ויּ ֶ
ַ֙בּי ֹֽדוֹ׃ ַ֙
ַ֕חנוַּ֙גּ ֶ֛םַ֙אֲשֶׁ ר-נ ְמצָ֥אַ֙הגּביע ְ
ַ֙֙לאדֹנ֔יַ֙גּם-אֲנ ְ
עֹוָ֣ןַ֙עֲב ֶ ֔דיָךַ֙הנֶּ ֵ֤נּוַּ֙עֲבדים ֹֽ
ֱֹלהיםַ֙מצאַ֙֙אֶ תֲ -
ַ֙הא ָ֗
ֱֹלהים – רביע ,האחים גזרו על בנימין מיתה באמרם שמי שימצא הגביע אצלו לא יחיה .לכן יהודה מפיל תחינתו לרחמים בדין ,לשנות
הא ָ֗
ֱֹלהים היא צירוף הוי' אדנות ,ואפשר כי רביע מרמז לארבע קבוצות של עוונות שיהודה חושב
גזרתם ממיתה לעבדות .כי מלת הא ָ֗

שעליהם נתפסו כנאמר ב -בראשית רבה (וילנא) פרשה צב ט ויאמר יהודה
(קבוצה א) מה נאמר לאדוני בכסף ראשון ,מה נדבר בכסף שני ,מה נצטדק בגביע,
(קבוצה ב) מה נאמר לאדוני במעשה תמר ,מה נדבר בבלהה ,ומה נצטדק בדינה,
(קבוצה ג) מה נאמר לאבא שבארץ כנען ביוסף ,ומה נדבר בשמעון ,ומה נצטדק בבנימין,
ֱֹלהיםַ֙מצאַ֙֙אֶ תֲ -עֹוָ֣ןַ֙עֲב ֶ ֔דיָך ,אמר רבי יצחק
(קבוצה ד) אם נאמר לך חטאנו גלוי וידוע שלא חטאנו ,ואם נאמר לך שלא חטאנו הא ָ֗
מצא בעל חוב מקום לגבות שטרו,
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אדֹנַ֙י ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲ
הוּדהַ֙ויּ ֶ
ָ֗
בראשית ויגש מד,יח :ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליוַ֙יְ
וָֹךַ֙כּפ ְרעֹֹֽ ה׃ ַ֙
ְ
ַ֙בּע ְב ֶדִָּ֑ךַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥כּיַ֙כמ
֔יַ֙ואל-יָ֥חרַ֙א ְפָּך ְ
אדֹנ ְ
ַ֙בּאזְ נ ָ֣יַ֙ ֲ
ד ֶבּר-נ֨אַ֙ע ְב ְדָּךֵ֤ ַ֙דבר ֙ ְ
ַ֙יְ ַ֙
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הוּדה – רביע .התקדם והלך אליו הבן הרביעי,
ָ֗
[קול אליהו הגר"א] דרש בשמות טעמי הקרא :ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲאדֹנַַ֙֙י – זרקא מונח סגול .ואם תשאל מדוע אני נכנס בענין יותר מאחי כי בי נוגע הדבר ,בגלל שבועתי לאבי להחזיר את אחי
ויּ ֶ
בנימין .ואם איני מחזירו אני נזרק מלהיות מונח בעם סגולה (הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו בשם [קול אליהו הגר"א]).
הוּדהַ֙ -רביע - ,הבן הרביעי .זאת עובדה ידועה .מה הערך המוסף לטעם הרביע?
ָ֗
יְ
(א) אפשר שכאן מרמז הכתוב שנלמד מהבן הרביעי שטעם רביע תפקידו ללמד על קשר לארבע (ערך ,לימודים)
(ב) אפשר כי פירוש [אור החיים] בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בן רביעי ליעקב
ַ֙בּיַ֙ ֲאדֹניַ֙– זרקא מונח סגול ,מוסיף מעין הענין על העניין או יוצר עניין משותף לֲ ַ֙-אדֹנַ֙י וַ֙-בָּ֣י,
ֹאמר֘ ַָ֣֙
ויּ ֶ
ופירש [אור החיים] (טט :א) בָּ֣יַ֙נוגע הדבר ֲאדֹנַ֙י (בגלל שבועתי ליעקב אבינו)

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

טט – לימוד (ד) ממש מכוון לתוספת ויצירת העניין המשותף .יהודה מלך ומכוחו יוסף מלך זמני המקדימו בגלל הנסיבות .ויצירת הענין
הוּדהַ֙– ס"ת שוה –  ...שכמו שאתה מלך גם אני מלך וגו'
ָ֗
המשותף ע"פ [בעל הטורים] ויּ ֨גּשַׁ֙א ִ֝ליוַ֙יְ
וכאן רמז לגאולה העתידה עת משיח בן יוסף מקדים למשיח מבית דוד.
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אמרַ֙יוֹסָ֧ףַ֙אֶ ל-אֶ חֶ֛יוַ֙גְּ שׁוּ-נ ָ֥אַ֙אליַ֙ויּגּ ִ֑שׁוּ ַ֙
בראשית ויגש מה,ד[ַ֙ :ד]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
תּםַ֙אֹתיַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃ ַ֙
יכםַ֙אֲשֶׁ רְ -מכ ְר ֶ ָ֥
אמרַ֙אֲני ַ֙֙יוֹסָ֣ףַ֙אֲח ֔ ֶ
ַ֙ו ָ֗יּ ֹ ֶ
ל־א ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים :ויש בהם ארבעה
לַ֙בּכַ֙ ֶ
אמר – רביע ,יוסף מספר מחשבותיו על ההשגחה הפרטית שהביאה אותו להיות (מה,ח) מֹשׁ ְ
ו ָ֗יּ ֹ ֶ
יכםַ֙אֲשֶׁ רְ -מכ ְר ֶ ָ֥תּםַ֙אֹתיַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃,
ענינים ומסומנים בתוך פי' [כלי יקר] (בר' ויגש מה,ג)  ...על כן אמר להם שנית (מה,ד) אֲני ַ֙֙יוֹסָ֣ףַ֙אֲח ֔ ֶ
(טט :א תחילה חשב) אף על פי שלפחות היה לכם למכור אותי לאיזו אומה אחרת שאינן שטופי זימה כל כך ,מכל מקום אחיכם אני
ָ֣יַ֙ל ֹֽמ ְחי֔הַ֙
תּםַ֙אֹתיַ֙הנה למצרים (טט :ב ואח"כ הבין שזה מכוון שיגיע בין שטופי זימה) (מה,ה) כּ ְ
יכם (מה,ד) אֲשֶׁ רְ -מכ ְר ֶ ָ֥
ַ֙֙בּע ָ֣ינ ֔ ֶ
(מה,ה) ְואל-י ֙חר ְ
ְשׁלחָ֥ניַ֙אֱֹלהים ,כי רואה אני שנתגלגל הדבר שבאתי בין שטופי זימה (טט :ג כי כיוון שהם שטופי זימה) וקרה לי מקרה באשת פוטיפר

שׁ ֔תֹּו וגו' ִמ ָ ֥שּׁם ר ֶ ַֹ֖עה ֶ ֥אבֶן
שכבשתי את יצרי ועל ידי זה זכיתי להיות רועה ישראל זן ומפרנס ,כמו שנאמר (בר' ויחי מט,כד) ו ֵ ַַ֤תּשֶׁב ְּבאֵיתָ ן ַק ְּ
יִש ְָּר ֵאָֽל וחז"ל הסכימו לזה שאמרו [בבלי סוטה ד ב] כל הבא על אשת איש לסוף מבקש ככר לחם ואינו מוצא וכו'( ,טט :ד) ואילו לא
הייתי בין שטופי זימה אולי היה נבחר איש אחר לתיקון שני הרעב ,אבל מאחר שנזדמן לי שנמכרתי לעם שטופי זימה לא זכה שום
יכם׃:
֔הַ֙שׁלחָ֥ניַ֙אֱֹלהיםַ֙ל ְפנ ֶ ֹֽ
אחד מהן לתקן הרעב כי אם אני ,ואם כן המכירה הנה למצרים גרמה לי (מה,ה) כָּ֣יַ֙ ְל ֹֽמ ְחי ְ
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ַ֙֙הנּהַ֙כּיַ֙האֱֹלהִ֑יםַ֙ ַ֙
םַ֙שׁל ְח ֶתֵּ֤םַ֙אֹתי ֔
הַ֙ל ֹא־א ָ֞ ֶתּ ְ
בראשית ויגש מה,חְ :וע ָ֗תּ ֹֽ
ל־א ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים:
לַ֙בּכ ֶ
יתֹוַ֙וּמֹשׁ ְ
ַ֙֙לכל־בּ ֔
הַ֙וּלאדֹון ְ
ְ
בַ֙לפ ְרעָֹ֗
יַ֙ל ָ֜א ְ
ימ ֹֽנ ְ
ויְ שׂ ֨

(בר' ויגש מה,ח) ְּועַתִָּ֗ ה – רביע ,אפשר כרמז לארבעה שלבים בתשובה כמו שהוסבר ב(-דב' עקב י,יב) ְּועַתָּ ה יִש ְָּר ֵ֔אל
 38רביע
בראשית ויחי מח,א:

ֹל ִ֑ה ַ֙
יוֹסףַ֙הנּ ָ֥הַ֙אביָךַ֙ח ֶ
רַ֙ל ֔
ָ֣אמ ְ
יַ֙אחֲרי ַ֙֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ֔אלֶּ הַ֙ויּ ֹ ֶ
[א] ויְ ָ֗ה ֹֽ
הַ֙ואֶ ת-אֶ ְפ ֹֽרים׃ ַ֙
ַ֙ויּ ָ֞קּחַ֙אֶ תְ -שׁנ ֵ֤יַ֙בניו ַ֙֙ע ֔מּוַֹ֙אֶ תְ -מנ ֶשּׁ ְַ֙
[א] ויְ ָ֗הי – רביע ,אפשר שמרמז כי יש ללמוד כאן ארבע דרשות,

דרשה (א)
יוֹסףַ֙ -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד של כעין היקש (א) לאופן הודעת בשורה
רַ֙ל ֔
ָ֣אמ ְ
יַ֙אחֲרי ַ֙֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ֔אלֶּ הַ֙ויּ ֹ ֶ
[א] ויְ ָ֗ה ֹֽ
רעה ע"פ תורה תמימה הערה א  ...ואפשר לומר ע"פ הנהוג במדות אנשים בעלי מדות להזהר לבשר בשורה רעה מפורש ,וכשצריכים

לזה מודיעים ברמז בהפוך הענין מאנשים אחרים ,כדי שיבינו (יקישו מהמסופר) שאצל זה האיש המצב בהיפך,
דרשה (ב)

ועוד ענין של היקש (ב) לאחל לאדם בריאות בשעה שמתעטש וגם שהאדם יאחל לעצמו בריאות ע"פ תורה תמימה הערה א  ...והנה
בגמרא לא נתבאר אופן המיתה קודם שביקש יעקב חולשא קודמית ,רק בילקוט פ' לך רמז ע"ז מבואר שהיו מתים ע"י עטישה ,והיינו
שהי' אדם עוטש ונשמתו יוצאת מנחיריו [באופן שבאה לו כמש"כ ויפח באפיו נשמת חיים] ,ולכן המנהג כשאדם עוטש אומרים
לחיים ולשלום ,מפני שאז נחשב לשעת סכנה , ... .אבל בילקוט ומ"ר שם איתא הלשון חייב אדם בעטישה להודות להקב"ה וכו',
וצ"ל דלהאדם עצמו הוא חיוב ולאחרים הוא מנהג מוסרי ודרך ארץ ,והנה עכ"פ להמעטש עצמו הוא חיוב ,וצ"ע שאין נוהגין כן ,ויש
אומרים בשעת עטישה לישועתך קויתי ה' ,ואולי זה הוא ממקור החיוב המבואר ,אבל לא נתפשט מנהג זה:
(הפניית ר' דרינגר) בבלי ברכות נג,א גליון הש"ס – רש"י ד"ה מרפא כו' שרגלים לומר כו' .והוא ב-פרקי דר"א פרק נ"ב מיום
שנבראו שמים וארץ לא היה אדם חולה אלא אם היה בדרך או בשוק והיה עוטש ונשמתו יוצא מנחיריו עד שבא יעקב אבינו ובקש
רחמים ואמר רבון כל העולמים אל תקח נפשי ממני עד שאצוה את בני ובנותי ונעתר לו לפיכך חייב אדם לומר בעטישתו חיים שנהפך
לַ֙אוֹר .
המות הזה לאור שנאמר (איוב מא,י)ַ֙עֲֽ֭טישֹׁתיוַ֙תּ ֶָ֣ה ִ֑
(ר' דני פדלון הי"ו מנהג העדה הלובית הרואה מעטש אומר לו חיים טובים ,והמעטש עונה יוסיפו לך שנות חיים ,ומוסיף ואומר לישועתך
קויתי ה')
דרשה (ג)
יוֹסףַ֙– רביע  ...פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד של דבר עצמתי כאן שנוי עצום
רַ֙ל ֔
ָ֣אמ ְ
יַ֙אחֲרי ַ֙֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ֔אלֶּ הַ֙ויּ ֹ ֶ
[א] ויְ ָ֗ה ֹֽ
בטבע הבריות ,ע"פ תורה תמימה הערה א מכיון שעד יעקב לא הוי חולשא כלל לא הי' יוסף מבין מבשורה כזו שהוא חולה ,אלא הי'
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

חושב כי אביו מת ,אחרי שעד אז היתה היפך הבריאות  -המיתה ,ולכן הי' מוכרח לומר מפורש שהוא חולה ,וממילא מבואר שעד
יעקב לא הוי חולשא כלל,
דרשה (ד)

ֹל ִ֑ה
יוֹסףַ֙הנּ ָ֥הַ֙אביָךַ֙ח ֶ
רַ֙ל ֔
ָ֣אמ ְ
בבלי בבא מציעא פז,א  ...עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא שנאמר ויּ ֹ ֶ
ע"פ תורה תמימה הערה א דעל כל דבר חידוש שלא הי' עד כה רגיל הכתוב לומר הנה ,הנּ ָ֥הַ֙אביָךַ֙– מרכא טפחא ,יתור לרבות כי

ע"י בקשת יעקב באה חולשה לבני אדם,
39

רביע

ֹתיַ֙מכּלָ֗ -רעַ֙יְ ברְך֘ ַ֙אֶ ת-הנְּ עריםַ֙
בראשית ויחי מח,טז :המּ ְלאְךַ֩֙הגּ ֹ֨אלַ֙א ִ֝
בַ֙בּ ֶ ָ֥ק ֶרבַ֙ה ֹֽא ֶרץ׃ ַ֙
ר ְ
ָ֣םַ֙וי ְצחִ֑קַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוי ְדגָּ֥וַּ֙ל ֹ
אבֹתיַ֙א ְברה ְ
יַ֙ושָׁ֥םַ֙ ֲ
ַ֙֙שׁ ֔מ ְ
ַ֙ וְ יקּרֵ֤אַ֙ב ֶהם ְ
המּ ְלאְךַ֩֙הגּ ֹ֨אלַ֙א ִֹ֝תיַ֙מכּלָ֗ -רעַ֙– רביע ,ראב"ע שמות ג' חנה מלאך ד' סביב ליראיו ,מקיף מארבע רוחות,

ספר אבודרהם ברכת הראייה ,השבח וההודאה היוצא בלילה אומר לשם שמירה מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל.
ומאחרי רפאל .ושכינת אל על ראשי הצילנו ה' מפגע ומשטן רע .ולשון זה כדאיתא בפרקי רבי אליעזר ארבע כתות של מלאכי השרת
מקלסין לפני הקב"ה מחנה ראשונה של מיכאל על ימינו .מחנה שניה של גבריאל על שמאלו .מחנה שלישית של אוריאל מלפניו.
מחנה רביעית של רפאל מאחריו ושכינת של הב"ה באמצע והוא יושב על כסא רם ונשא( .ודומה בסידור רש"י סימן תכט ,וויטרי
סימן עז)
כלי יקר אבל בענין השמירה מכל רע שנעשה על ידי שליח אמר המלאך הגואל אותי מכל רע ,כי תמיד מלאכיו יצוה לשומרו בכל
דרכיו:
זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי דף רכח עמוד ב

קודשא בריך הוא עביד לתתא כגוונא דלעילא כרובים דיוקנא דלהון כחיזו רביין וקיימין תחות האי אתר מימינא ומשמאלא ואלין
אתברכן בקדמיתא מהנהו ברכאן דנגדן מעילא ומהכא נגדי ברכאן לתתא ועל דא כתיב המלאך הגואל אותי מכל רע ,אותי דנטיל
ברכאן מגוונין דלעילא וכיון דאיהו נטיל יברך את הנערים דא רזא דכרובים דמנייהו נגדי ברכאן מעילאי לתתאי (נ"א ותתאי) :שני

מלאכים למעלה כנגדם שני מלאכים למטה
זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא דף מב עמוד א

דלכל בר נש דאית ביה ארבע יסודין ארבע מלאכים נחתין עמיה מימינא וארבע משמאלא ,ארבע מימינא מיכא"ל גבריא"ל רפא"ל
נוריא"ל וארבע משמאלא עו"ן משחי"ת א"ף וחמ"ה,

ראה אתנח ,טפחא ,מרכא טפחא
2.2.12.10.1.2

שמות

 40רביע
שמות שמות א,א:

ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙הבּאיםַ֙מ ְצרִ֑יְ מה ַ֙
הַ֙שׁמוֹת ְ
ְ
אלֶּ
וְ ַָ֗֙
וַֹ֙בּאוּ׃ ַ֙
בַ֙אישַׁ֙וּבית ֹֽ
ע ֹ֔ק ָ֥
ַ֙אָ֣תַ֙י ֲ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙הבּאיםַ֙ע"פ בעה"ט  -ר"ת שבי"ה ,אף כשהיו בשביה לא שינו שמותם.
וְ ָ֗אלֶּ ה – רביע ,בתפקיד ארבע ְשׁמוֹת ְ

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק סימן כה [כה] וישב ישראל בשטים (במדבר כה א) .ילמדנו רבינו בזכות כמה דברים נגאלו ישראל
ממצרים ,כך שנו רבותינו בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים ,שלא שינו שמם ,ולא שינו לשונם ,ולא גילו מסתורין שלהם ,ולא
נפרצו בעריות.
ויקרא רבה (וילנא) פרשה לב רב הונא (גי' חונה) אמר בשם בר קפרא בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את שמם
ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה
[ספר מוסרי הרמב"ם ,מובאת דרשת האדמו"ר מבעלז זלה"ה ,שנת התרצ"ז] איתא במד"ר פר' זו ,וכן במד"ר שה"ש ובמדרש שוח"ט
בשביל ד' דברים נגאלו ממצרים :א) שלא שינו את שמם ,ב) שלא שינו את לשונם ,שדברו בלשון הקודש ,ג) שהיו גדורים בעריות ,ד)
שלא שינו את מלבושם .ואיתא עוד במדרש רבא פרשה זו דרש רבי עקיבא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל
ממצרים וגו'
מנחם ציון פרשת בשלח וזה היה החסד נעורים שאמרו חז"ל [ויק"ר פל"ב ה] בשביל ג' דברים נגאלו ממצרים שלא שינו שמם
ולשונם ומלבושם,

מלת ְו ָ֗אלֶּ ה – מוטעמת בטעם רביע ,מרמז למסורת לדרוש ארבעה דברים ,ששמרו עליהם בשביה של מצרים ובזכותם נגאלו ממצרים .ע"פ
וי"ר ותנחומא ארבעה הדברים הם :שם ,לשון ,הימנעות מלשון הרע – שמרו מסתורין שלהם ,לא נפרצו בעריות ,.ובגירסה אחת מוציא
לשון הרע  -מיסתורין ומכניס לבוש .אכן מנחם ציון ועוד מפרשים הייתה בידיהם גירסה של [ויק"ר פל"ב ה] בשביל ג' דברים נגאלו
ממצרים שלא שינו שמם ולשונם ומלבושם ,ולא מצאתי גירסה זאת .בכל אופן במיזוג בין הגירסאות נקבל בנוסף לשמירת השם העברי
את לשון ,שמירת לשון ,שמירה מעריות ,מלבוש עברי.
41

רביע

כּל׃ ַ֙
שַׁ֙וה ְסּנֶ הַ֙אינֶ ָ֥נּוַּ֙אֻ ֹֽ
אַ֙והנּ ֵ֤הַ֙ה ְסּ ֶנהַ֙֙בֹּע ָ֣רַ֙בּ ֔א ְ
ֶ֛יוַ֙בּלבּת -אשַׁ֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙ה ְסּנֶ ִ֑הַ֙ו ָ֗יּ ְר ְ
ְךַ֙ה'ַ֙אל ְ
שמות ג,בְ֠ :ויּראַ֙מ ְל ֨א ַָ֥֙
דל הזֶּ ִ֑ה מדּוּעַ֙ ל ֹא-י ְבעָ֥ר ה ְסּנֶ ֹֽה׃
ֹשׁה א ֻ ֹֽסרה-נּ ָ֣א ְואֶ ְר ֶ֔אה אֶ ת-המּ ְר ֶאָ֥ה הגּ ֹ
ָ֣אמר מ ֔ ֶ
שמות ג,ג :ויּ ֹ ֶ
ֶ֛אמרַ֙מ ֶֹשָׁ֥הַ֙מ ֶֹשׁהַ֙ויָֹּ֥אמֶ רַ֙ה ֹֽנָּֽני׃ ַ֙
ֱֹלהיםַ֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙ה ְסּ ֶנָ֗הַ֙ויּ ֹ ֶ
אַ֙ה'ַ֙ כָּ֣יַ֙סָ֣רַ֙ל ְר ִ֑אוֹתַ֙ויּ ְקראַ֩֙א ֨ליוַ֙א ִ֝
שמות ג,ד :ויּ ָ֥ ְָֽר ַ֙
[רבינו בחיי ג,א] וע"ד הפשט :ענין הפרשה הזאת כי משה השיג שלשה ענינים (טט – בארבעה שלבים המרומז בטעם רביע של ו ָ֗יּ ְרא) ,ואלו
הם :האש ( ,טט – בשני שלבים) והמלאך ,והשכינה .תחלה ראה האש שהיתה מתלקחת בסנה ואין הסנה נשרף ,וראה זה בעין הבשר

ממש בהקיץ ,כי כשראה הסנה בוער באש הכיר שהוא אש והיה סבור שהוא אש גפרית של מטה ,וכשהיתה דעתו כן ולא היה הסנה

דל הזֶּ ִ֑ה ,כלומר אראה הפלא הזה (וְ אֶ ְר ֶ֔אה –
אוכל על כן רצה להתקרב ,זהו שאמר( :שמות ג,ג) א ֻ ֹֽסרה-נּ ָ֣א ְואֶ ְר ֶ֔אה אֶ ת-המּ ְר ֶאָ֥ה הגּ ֹ
זקף-קטן שני תמיהות) (טט – א) אם נשתנה הסנה משאר העצים( ,טט – ב) או נשתנה האש משאר האשות ,שאלו היה סבור שהיה האש של
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֶ֛יוַ֙בּלבּת-
ְךַ֙ה'ַ֙אל ְ
מעלה לא היה מתקרב ,ואחר שראה האש הזאת נתחזק שכלו בראית המלאך ,וזהו שאמר( :שמות ג,ב) ְ֠ויּראַ֙מ ְל ֨א ַָ֥֙
אשַׁ֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙ה ְסּנֶ ִ֑ה ,משמעות הכתוב כי לבת אש ראה תחלה ואחר כך המלאך מתוך האש ,ואחר שנתחזק שכלו בראית המלאך ראה
במראה הנבואה כבוד השכינה (טט – (שמות ג,ד) ַ֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙ה ְסּ ֶנָ֗ה – מונח רביע ,רמז לכבוד השכינה המתבטא בכסא הכבוד (ענין של ארבע והרחבתו
אלו) וסביבותיו ) ,

 42רביע
שמות שמות ד,יד:

רַ֙הוּא ַ֙
יַ֙כּי-דבָּ֥רַ֙יְ דבּ ִ֑
ד ְעתּ ֹֽ
רןַ֙אח ֙יָךַ֙֙הלּו֔יַ֙י ַַ֕֙
ה ֵ֤ ֹ
ֲל ֹאַ֙א ֲ
֙אמרַ֙֙ה ֨
ֹשׁהַ֙ויּ ֹ ֶ
'ַ֙בּמ ָ֗ ֶ
ףַ֙ה ְ
ויֹּֽחר֨ -א ִ֝
ָ֥חַ֙בּל ֹֽבּוֹ׃ ַ֙
ָךַ֙וראֲָך ְַ֙ושׂמ ְ
את ְ
ַ֙וְ ג ֵ֤םַ֙הנּה-הוּא ַ֙֙יֹצָ֣אַ֙ל ְקר ֔ ֶ
ֹשׁה – רביע ,חרון אף ה' עשה למשה ארבעה דברים :משה כהן וזרעו לויים ,ביקש משה מלכות ולא נתנה לו או לא נתנה לזרעו ,לא
ְבּמ ָ֗ ֶ

רפא ה' מהיותו כבד פה ,לקה גופו בצרעת

ֹשׁה  -רבי יהושע
'ַ֙בּמ ָ֗ ֶ
ףַ֙ה ְ
בבלי זבחים קב,א קתני מיהת :יבמה מלך ,מלך אין ,כ"ג לא! אימא :אף מלך .כתנאי; (שמות ד,יד) ויֹּֽחר֨ -א ִ֝
ֲל ֹאַ֙
בן קרחה אומר :כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וזה לא נאמר בו רושם; ר"ש בן יוחי אומר :אף זה נאמר בו רושם ,שנאמר :ה ֨
ח ֙יָךַ֙֙הלּו֔י ,והלא כהן הוא! הכי קאמר ,אני אמרתי :אתה כהן והוא לוי ,עכשיו הוא כהן ואתה לוי; וחכמים אומרים :לא
רןַ֙א ַ֙
ה ֵ֤ ֹ
א ֲ
נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבד; ויש אומרים :לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה ,שנאמר( :דברי הימים א כג) ומשה
איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי,
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות ד,יד  ...אמר לו הקדוש ברוך הוא מי שם פה לאדם ,מעתה לא אעשה אותך בריה חדשה ,אלא לך
והורותיך אשר תדבר:
ֹשׁה .בצדיקים הללו משה אהרן ומרים דקדק הקדוש ברוך הוא עמהם כדי לייראם אליו,
'ַ֙בּמ ָ֗ ֶ
ףַ֙ה ְ
שכל טוב (בובר) שמות ד,יד ויֹּֽחר֨ -א ִ֝
שנאמר ויחר אף ה' במשה (שמות ד יד) ,ובאהרן ומרים כתיב ויחר אף ה' בם (במדבר יב ט) ,ושלשתן לקו בגופם יסורים של אהבה,
במשה כתיב והנה ידו מצורעת כשלג (שמות ד,ו)
 43רביע
 .שמות ד,כא:

ָֹ֣אמרַ֙ה֘ 'ַ֙אֶ ל-מֹשֶׁ הַ֙ ַ֙
ַ֙ויּ ֶ
יַ֙בי ֶ ֔דָךַ֙ועֲשׂיתםַ֙ל ְפנ ָ֣יַ֙פ ְר ִֹ֑עהַ֙ ַ֙
ם ַ֙֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְָ֣מתּ ְ
מּ ְפתי ַ֙
הַ֙ר ָ֗אהַ֙כּל-ה ֹֽ ֹ
ַ֙ ְבּלֶ ְכ ְתָּך ַ֙֙לשָׁ֣ וּבַ֙מ ְצ ֔ריְ מ ְ
ל ֹאַ֙יְ שׁלּחַ֙אֶ ת-העֹֽם׃ ַ֙
וַֹ֙ו ָ֥
ַ֙ ֹֽואֲני ַ֙֙אֲחזּ ָ֣קַ֙אֶ ת-ל ֔בּ ְ
מּ ְפתים ַ֙֙ -רביע פשטא
ְר ָ֗אהַ֙כּל-ה ֹֽ ֹ
יַ֙בי ֶ ֔דָךַ֙ -מונח זקף-קטן
אֲשֶׁ ר-שׂ ְָ֣מתּ ְ

טט  ... -המופתים עשויים להיות הפיכת מטה לנחש ונחש למטה ,יד מצורעת ויד שבה כבשרו .ואפשר שגם דברים זאת הברכה לד יא
והמפתים  -רביע ,מתיחס לאותם מופתים.
תמיכה לכך נמצאת ב -שמות וארא ז ט כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל-אהרן קח את-מטך והשלך לפני-פרעה
יהי לתנין:
ראה דיון מפורט בשמות ד א
 44רביע
שמות וארא ו,ב – ג:

'ַ֙ל ֹאַ֙נוֹד ְעתּיַ֙ל ֶ ֹֽהם׃ ַ֙
ָ֣יַ֙ה ָ֥
ִ֑יַ֙וּשׁמ ֔
בַ֙בּאָ֣לַ֙שׁדּ ְ
ק ְ
ע ֹ
ָ֥קַ֙ו ֶ ֹֽאל-י ֲ
ַ֙[ג]ַַ֙֙וא ָ֗ראַ֙אֶ ל-א ְברהֶ֛םַ֙אֶ ל-י ְצח ְ

זוהר כרך ב (שמות) פרשת וארא דף כג עמוד ב

'ַ֙ל ֹאַ֙נוֹד ְעתּיַ֙ל ֶ ֹֽהם׃ ,רבי חזקיה פתח  ...דהא כד אתברי אדם מעפרא
ָ֣יַ֙ה ָ֥
ִ֑יַ֙וּשׁמ ֔
בַ֙בּאָ֣לַ֙שׁדּ ְ
ק ְ
ע ֹ
ָ֥קַ֙ו ֶ ֹֽאל-י ֲ
וא ָ֗ראַ֙אֶ ל-א ְברהֶ֛םַ֙אֶ ל-י ְצח ְ
דמקדשא דלתתא אתתקן וארבע סטרי דעלמא אתחברו בההוא אתר דאקרי בי מקדשא ,ואינון ארבע סטרין דעלמא אתחברו בארבע
סטרין דאינון יסודין דעלמא תתאה א"ש ורו"ח ומי"ם ועפ"ר ,ואתחברו ארבע סטרין אלין בד' סטרי (נ"א יסודין) דעלמא ואתקין
מנייהו קודשא בריך הוא חד גופא בתקונא עלאה ,והאי גופא אתחבר מתרין עלמין מעלמא דא תתאה ומעלמא דלעילא ,אר"ש ת"ח ד'
קדמאי אינון רזא דמהימנותא ,ואינון אבהן דכלהו עלמין ,ורזא דרתיכא עלאה קדישא ואינון ד' יסודין א"ש רו"ח ומי"ם ועפ"ר אלין
אינון רזא עלאה וגו'
וַ֙א ָ֗רא – רביע ,לבריאת האדם מעפר המקדש בארץ ,ארבעה צדדי עולם התחברו במקום זה ,ואלו נושאים ארבע יסודות עולם (צפון) א"ש
(מזרח) רו"ח (דרום) ומי"ם (מערב) ועפ"ר והתקין הקב"ה מהם גוף מתוקן משני עולמות עליון ותחתון ,וארבעה הראשונים הם רזי
האמונה והם אבות כל העולמות ,ורז המרכבה העליונה הקדושה וגו'
טט  -ובהמשך הזוהר מלמד כיצד ארבעה היסודות מרכיבים את כל הבריאה באופנים שונים .שם ה' א-ל ש-די – משמעו שודד (רמב"ן)
משדד  -מנצח מערכות הטבע כרצונו (ראב"ע ) וזהו ענין ההרכבה עד (כפי' הנוסף) שאמרתי לעולמי די (בבלי חגיגה יב,א).
שודד  -משדד – מנצח  -משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו ,השגחה הנדמית כבדרך טבעי.
 45רביע
שמות וארא ו,ו:

א ָֹ֥מרַ֙ל ְבנֹֽי-י ְשׂרא ֘לַ֙אֲנ ָ֣יַ֙יְ הוהַ֙ ַ֙
׃ַַַ֙֙֙[ו]ַַ֙֙ל ָ֞כןַ֙ ֱ
עבֹדתִ֑םַ֙ ַ֙
םַ֙והצּ ְל ָ֥תּיַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מ ֲ
ַ֙ וְ הוֹצאתָ֣יַ֙אֶ ְת ָ֗ ֶכםַ֙מתּ ֙חת ַ֙֙ס ְב ָֹ֣לתַ֙מ ְצ ֔רי ְ
ֹלים׃ ַ֙
טוּיהַ֙וּב ְשׁפטיםַ֙גְּ ד ֹֽ
תּיַ֙אֶ ְתכֶ ם ַ֙֙בּזְ ָ֣רוֹעַ֙נְ ֔
ל ֵ֤
ַ֙וְ גא ְַ֙

פסוק ו' אמנם אינו מקבוצת הפסוקים בעלי האפיון "קדש" "אני ה' " אך גם בו "אני ה' " בטעם מחבר ועוצר .ואחריו ְוהוֹצאתָ֣יַ֙אֶ ְת ָ֗ ֶכםַ֙–
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מונח רביע ,מרמז ללפחות ארבעה ענינים אשר אפשר שמרמז לחמישה לשונות של גאולה כאשר על הלשון החמישי יש תיקו .בכל אופן
אתיַ֙אֶ ְת ָ֗ ֶכםַ֙והמדרש ובהקפות סוכות נאמר ונקוב ְוהוּצאתָ֣יַ֙א ְת ָ֗ ֶכם
נאמר כאן ְוהוֹצ ָ֣
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רביע

שמות וארא ו,זְ :ולק ְח ֨תּי אֶ ְת ֶכָ֥ם לַ֙י ֙ ְל ֔עם ְוהיָ֥יתי ל ֶכם לאֹלהִ֑ים
מּוֹציאַ֙אֶ ְת ֔ ֶכםַ֙מתּחתַ֙ס ְבלָ֥ וֹתַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ַָ֣֙
יכםַ֙ה
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
ויד ְע ָ֗ ֶתּם כָּ֣י אֲנֵ֤י ַ֙

(אוצר החכמה) זהר הסולם הרב אשלג ,ע' יט ק רעיא מהימנא

יכםַ֙וגו' ז] פקודא דא קדמאה דכל פקודין.
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
נה) ט) ְולק ְח ֨תּי אֶ ְת ֶכָ֥ם לַ֙י ֙ ְל ֔עם ְוהיָ֥יתי ל ֶכם לאֹלהִ֑יםַ֙ ויד ְע ָ֗ ֶתּם כָּ֣י אֲנֵ֤י ַ֙
ראשיתא קדמאה דכל פקודין ,למנדע ליה לקב"ה בכללא .ר מאי בכללא .למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו רבון עלמא ,וברא עלמין
כלהו ,שמיא וארעא וכל חילקהון .ודא איהו בכללא .וסופא דכלא בפרט ,למנדע ליה בפרט( .טט ְּ -ו ָל ַקחְּתִֶּ֨ י – קדמא בתפקיד מצוה ראשונה

לכל המצוות ,וכן כעין כלל לדעת את הקב"ה בבחינת כלל .ומהו כלל?טט  -וִידַ ְּע ִֶ֗תּם – רביע ארבע ידיעות (טט  -א) לדעת שיש מושל עליון( ,טט  -ב)
שהוא אדון העולם( ,טט  -ג) וברא כל העולמות שמים וארץ וכל צבאם (טט  -ד) וסוף הכל הוא לדעת אותו בפרט
נו) וכלל ש ופרט איהו רישא וסופא רזא ח] דכר ונוקבא (שהם זו"ן במידות ,זכר הוא כלל וראש ,נקבה היא פרט וסוף)ת כחדא ואשתכח ,בר
נש בהאי עלמא דאתעסק (במצוות עוסק ע"י זה) בכלל ופרט ,א בר נש בהאי עלמא איהו (צריך להשתלם ב) כלל ופרט .תקונא דהאי עלמא,
איהו כלל ופרט .בג"כ ,ראשיתא דכלא ,למנדע (טט  -וִידַ עְּתִֶּ֗ ם – רביע ארבע ידיעות) ב (טט – א) דאית שליט (טט – ב) ודיין ג על עלמא( ,טט
– ג) ואיהו רבון כל עלמין( .טט – ד) וברא ליה לבר נש מעפרא ונפח באפוי נשמתא דחיי ,ודא איהו באורח כלל.

יכםַ֙המּוֹצָ֣יאַ֙אֶ ְת ֔ ֶכם – (א) רביע  ...זקף-קטן ,כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש( ,ראה שם)
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
ויד ְע ָ֗ ֶתּם כָּ֣י אֲנֵ֤י ַ֙
(ב) רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,עצמת הידיעה על ההשגחה הפרטית( ,ראה שם)
יכםַ֙המּוֹצָ֣יאַ֙אֶ ְת ֔ ֶכםַ֙
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
ויד ְע ָ֗ ֶתּם – רביע ,ע"פ משך חכמה פירש בלשון ציווי לדעת ארבע ידיעות (א)  ,שתדעו בטח כי כָּ֣י אֲנֵ֤י ַ֙
ם ֙ אֶ ל-ה ֔א ֶרץ (ג) ְונת ֨תּי אֹ ָ֥תהּ ל ֶכֶ֛ם מוֹרשׁה( .ד) ולכן בכל אשר תלכו ,ולא תנסו את ה' ותלכו
אתי אֶ ְתכֶ ַ֙
–(ב) ומזה תדעו כי ְוהב ֵ֤

אחריו כצאן אחר רועה .וכן אמר בזהר הקדוש ברעיא מהימנא (דף כה) "פקודא דא למינדע" .הרי דריש בלשון ציווי ,ודו"ק.
תּם – רביע ,אברבנאל כי הנה ירושת הארץ לא הבטיחם (לאבות) עליה בחייהם כי אם שדור רביעי ישובו הנה וכן ויד ְע ָ֗ ֶתּםַ֙-
ויד ְע ָ֗ ֶַ֙
רביע ,אפשר שבכך מסיים ארבע לשונות של גאולה האמורים בגלות מצרים והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי ומכאן ידיעת ההלכה של
ארבע כוסות בסדר פסח להודיה לק ב"ה על הגאולה ,וארבעה הצריכים להביא קרבן תודה וקרבן הפסח הוא תודה מיוחדת.
 47רביע
שמות וארא ט,כג:

ָ֧רַ֙ה'ַ֙בּרדַ֙עלֶ -א ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ַ֙[כג]ַַ֙֙ו ֨יּטַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙אֶ ת-מטּהוַּ֘֙על-השּׁמיםַַ֙֙ו ָ֗ה'ַ֙נתֵ֤ןַ֙קֹֹלת ַ֙֙וּב ֔רדַ֙ו ָ֥תּהֲלְךַ֙אשַׁ֙א ְִ֑רצהַ֙ויּ ְמט ֶ֛
וַ֙ ָ֗ה'ַ֙  -רביע ,רבינו בחיי קולות וברד  ...והחלאים באים על כל המורכבים מד' יסודות ,וסיבת החולי בהם שנוי האויר וקלקולו

והתהפכות הארבע יסודות וגו' וע"כ יתכן לפרש כי הזכיר ארבע הכתוב בכאן ד' יסודות ,קולות וברד והם הרוח והמים ,ותהלך אש
ארצה האש והעפר ,והזכירם מהופכים (טוב טעם  -מבעל התוסיו"ט וזה סדרם ,אש רוח מים עפר) ,להורות כי בבא הברד ישתנה
האויר ויתהפכו היסודות מלמעלה למטה ,והקב"ה עושה כרצונו וגו'
 48רביע
שמות בא י,א לפני מכת ארבה

הַ֙בּק ְר ֹֽבּוֹ׃
ְ
ֹתיַ֙אלֶּ
את ָ֥
תיַ֙ ֹ
יוַ֙ל ָ֗מעןַ֙שׁ ֶ֛
ֲב ֔ד ְ
ֹשׁהַ֙בּ ֹאַ֙אֶ ל-פּ ְר ִֹ֑עהַ֙ ֹֽכּי-אֲנָ֞יַ֙ה ְכבּ ְֵ֤דתּיַ֙אֶ ת-לבּוֹ ְַ֙֙ואֶ ת-ל ָ֣בַ֙ע ַ֙
ֵֹ֤אמרַ֙ה֙'ַ֙אֶ ל-מ ֔ ֶ
ויּ ֶ
הַ֙בּק ְר ֹֽבּוֹ׃ בדרכים אחדות.
ְ
ֹתיַ֙אלֶּ
את ָ֥
תיַ֙ ֹ
עיון בכתוב (שמ' וארא י,א) ְל ָ֗מעןַ֙שׁ ֶ֛
ְל ָ֗מען – רביע ,ארבע סיבות לאותות שנעשו במצרים .אפשר כפי' אברבנאל שמות פ"י בשני מקומות בפירושו.
הַ֙בּק ְר ֹֽבּוֹ וגו' (שמ' וארא י,ב) וִידַ ע ֶ ְַּ֖תּם כִיֲ -א ִנ֥י ָֽה'׃ כי הנה תכלית המכות כבר
ְ
ֹתיַ֙אלֶּ
את ָ֥
תיַ֙ ֹ
השאלה הג' באמרו (שמ' וארא י,א) ְל ָ֗מעןַ֙שׁ ֶ֛
ביארו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה (טט – א) בקצתם למען תדע כי אני ה' (טט – ב) וקצתם למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ( .טט –
ג) ובקצתם בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ והיו אם כן כלם בערך פרעה והמצרים לא בערך ישראל (שמ' וארא י,ב) וִידַ ע ֶ ְַּ֖תּם כמו

שנזכר כאן.

ֹתיַ֙
את ָ֥
תיַ֙ ֹ
(טט – ד) ואמר שהמכות האלה שיזכור היו ראויות לבוא על המצרים מפני רשעת' ומה שהרעו לישראל והוא אמרו ְל ָ֗מעןַ֙שׁ ֶ֛
הַ֙בּק ְר ֹֽבּוֹ
ְ
אלֶּ

הסבר בדרך פנימיות התורה

הַ֙בּק ְר ֹֽבּוֹ ,ורומז לאותיות שם ידו"ד המתפשטים
ְ
ֹתיַ֙אלֶּ
את ָ֥
תיַ֙ ֹ
של"ה פרשת בא תורה אור יד .וזהו סוד (שמ' וארא י,א) ְל ָ֗מעןַ֙שׁ ֶ֛
בשכינה המתלבשת ,ההסבר הבא מפי הרב סנדר ערלנגער שליט"אְ .ל ָ֗מען – רביע מרמז לארבע אותיות שם הוי' דקדושה ממנו בא שפע
החיות לבריאה.
 49רביע
שמות בא י,ב:

אתֹתיַ֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְָ֣מתּיַ֙בִ֑םַ֙ויד ְע ֶתּםַ֙כּי-אֲנָ֥יַ֙הַֹֽ֙'׃ ַ֙
םַ֙ואֶ תֹ -
ַ֙֙בּמ ְצ ֔רי ְ
ַ֙וּבן-בּנְ ָָ֗ךַ֙אָ֣תַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙ה ְתעלּ ְ֙לתּי ְ
ַ֙בּאזְ נ֨יַ֙בנְ ִָ֝ך ֶ
ןַ֙תּספּר ֩ ְ
וּל ֵ֡מע ְ
ְ
תורה שלמה [יא] ְואֶ תֹ -אתֹתיַ֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְָ֣מתּיַ֙בִ֑ם ,שמו בם דברי אותותיו (תה' קה,כז) ,א"ר יהודה בר סימון שהיו המכות נרשמות

בגופן באותיות ,שנאמר ואת אותותי אשר שמתי בם( .מדרש תהלים מזמור קה -ח)
ובהערות כתב  ...ובס' מנחה בלולה אותותי אל תקרי ֹאתֹתי ,אלא אותיותי ,שהם אותיות השם הנכבד ,שהוא היה המחזק ומכבד לבו,
וכמו שההוגה השם באותיותיו נעקר מן העולם כך יהיה אחרית פרעה ועמו .ולזה תרגם אונקלוס אותותי הראשון (י,א) אתי שהוא
תרגום של אותיות והב' (י,ב) אתותי שהוא תרגום של אות.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָך – רביע ,אפשר כי כאן רמז לדרוש את מאמר ההגדה "כנגד ארבעה בנים דברה תורה" לדרוש בפרשות (שמ' בא יג,ב)"קַדֶּ שׁ־ ִֶ֨לי
וּבֶ ן-בּנְ ַָ֗֙
כָל־ב ְָּ֜כֹור" וב(-שמ' בא יג,יא)" ְּו ָה ֵ֞י ָה כִ ָֽי־י ְּבִ ָֽ ֲאָךַ֤ ה' " ארבעה בנים בכתובים שבהן מוזכרים במפורש רק שני בניםְ .ואֶ תֹ -אתֹתי – מקף כרב-מצב
משמעות המלה (א) בלשון ההגדה – זה המטה  ...תעשה בו את האתת( ,ב) מופתים? התורה מתכוונת למטה( .ג) אותיות שם הנכבד .אפשר
כי לכך מרמז טעם ְואֶ תֹ -אתֹתי – טפחא ,כשנוי ורבוי.
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יהִ֑םַ֙ ַ֙
ה'ַ֙אֱֹלה ֶ
יםַ֙ויע ְבדוַּ֙אֶ תַָ֣֙ -
מוֹקשַׁ֙שׁלּח ַ֙֙אֶ ת-הָ֣אֲנ ֔שׁ ְ
ַ֙֙ל ֔
ָ֥הַ֙לנוּ ְ
ֹאמרוַּ֩֙ע ְב ֨דיַ֙פ ְר ִ֝ ֹעהַ֙א ָ֗ליוַ֙עד-מתי ַ֙֙י ְה ֶי֨הַ֙ ֶז ֨
שמות בא י,ז :ויּ ְ
יַ֙א ְבדהַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ַַ֙֙ ַ֙
עַ֙כּ ַ֙
ַ֙ה ֲֶט ֶָ֣רםַ֙תּ ֔ד ָ֥
ֹאמרוַּ֩֙ע ְב ֨דיַ֙פ ְר ִ֝ ֹעהַ֙א ָ֗ליו – תרסא קדמא ואזלא רביע ,פרט (א) וכלל ופרט (ב) המפרט פרט (א) ,כלל סוגר.
ויּ ְ

פרט (א) מרמז על שיעור זמן גאולה ,קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על אי הודאות של הידיעה של זמן הגאולה מתוך פרט (ב) – רביע,
ארבע זמנים אפשריים לגאולת מצרים מנקודת הפתיחה :לפי  430שנה בברית בין הבתרים ,לפי  400שנה מהבשורה על לידת יצחק או
מלידת יצחק 400 ,שנה מירידת יעקב ובניו למצרים ,זמן בעיתה או אחישנה .והמשכו מראה על אי הודאות ,מפני שתבנית הטעמים של
מוֹקשַׁ֙ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,מרמזת על לכתחילה ובפועל.
ַ֙֙ל ֔
ָ֥הַ֙לנוּ ְ
הקרא י ְה ֶי֨הַ֙ ֶז ֨
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צּוֹת ַ֙
וּשׁמ ְר ֶתּם֘ ַ֙אֶ ת-המּ ַ֙
שמות בא יב,יזְ :
תַ֙עוֹלם׃ ַ֙
ֹֽ
םַ֙ח ָ֥קּ
יכ ֻ
דרֹת ֶ
ֶ֛הַ֙ל ֹ
ְ
םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙וּשׁמ ְר ָ֞ ֶתּםַ֙אֶ ת-היָּ֥וֹםַ֙הזֶּ
ְ
יכםַ֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצרִ֑י
יַ֙בּעֶ ֙צֶ ם ַ֙֙היָּ֣וֹםַ֙ה ֔ ֶזּהַ֙הוֹצָ֥אתיַ֙אֶ ת-צ ְבאוֹת ֶ
ַ֙ ָ֗כּ ְ
צֹּות – מקף בורר במצה שצריכה שימור ,אפשר כי זה הבירור שב[-בבלי פסחים לח,ב] מצה
וּשׁמ ְר ֶתּם֘ ַ֙אֶ ת־המּ ַ֙
(שמ' בא יב,יז) ְ

המשתמרת לשם מצה ,יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח.
צֹּות – זרקא סגול בתפקיד הוספה מהענין על הענין ,אפשר שמספר ההוספות נלמדות מהכתוב הבא
וּשׁמ ְר ֶתּם֘ ַ֙אֶ ת־המּ ַ֙
(שמ' בא יב,יז) ְ
יַ֙בּעֶ ֙צֶ ם ַ֙֙היָֹּ֣וםַ֙ה ֔ ֶזּה – רביע פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם
(שמ' בא יב,יז) ָ֗כּ ְ
בפשט הכתוב .מונח מוסיף משהו באחד או שני הלימודים .אפשר שכאן (שמ' בא יב,יז) ָ֗כּי – רביע מלמד שבכל אחד מהלימודים יש
ארבעה דברים .לימוד (א) המצות זיכרון לארבעה דברים הקשורים ליום יציאת מצרים כנאמר ְבּעֶ ֙צֶ ם ַ֙֙היָֹּ֣וםַ֙ה ֔ ֶזּה (א) זכר למצת ליל
פסח במצרים (ב) זכרון לחביבות המצה שהוציאו ממצרים ואח"כ ידעו שהיה בה טעם המן (שמ' בא יב,לד) ַוי ָ ִ֥שא ה ָָעֶ֛ם ֶאת־ ְּבצ ֵַ֖קֹו ֶ ֹ֣ט ֶרם
שׁכ ְָּמָֽם( :ג) הקב"ה מהר להוציאם ממצרים ולא הספיק בצקם להחמיץ (ד) מצה שהוציאו ממצרים
ְֹּלתם עַל־ ִ
שׁאֲר ָֹתֶ֛ם צְּר ֥ר ֹת ְּב ִ
יֶח ָ ְָּ֑מץ ִמ ְּ
שמ ָ ַ֖
הֹוצֵּ֧יאוּ ִממִ צ ַ ְֶּ֛רי ִם ע ֥ג ֹת מ ַַ֖צֹות ִכֹ֣י ֹלֹ֣ א ח ֵ ָָ֑מץ כִ ָֽי־ג ְֹּר ֹ֣שׁוּ מִ ִמצ ְִַּ֗רי ִם וְֹּלַ֤ א ָיָֽכְּלוּ ְּלהִתְּ ַמהְּמֵ֔ ַה
שׁר ִ
ֹאפוּ ֶאת־ ַה ָב ֵָ֜צק ֲא ֶ֨ ֶ
אכלו חדש ימים (שמ' בא יב,לט) וַי ֶ֨
ְּוגַם־צ ָ ֵַ֖דה ֹלא־ע ָ֥שוּ ל ֶָהָֽם:
לימוד (ב) ארבעה זמני שמירה [שו"ע או"ח הל' פסח ס' תנג ס"ק ד ,משנה ברורה סעיף כב ,כג ,כד] (א) משעה שהדגן יבש ולא יונק
מהקרקע (ב) משעת קצי רה (ג) משעת לתיתה (ד) משעת לישה  .מ"ב סעיף כא וסוף סעיף כה לומד שמירה יתירה מ(-שמ' בא יב,יז)
צֹּות
וּשׁמ ְר ֶתּם֘ ַ֙אֶ ת־המּ ַ֙
ְ
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שמות בא יב,כא:

יכםַ֙ ְושׁחֲטָ֥ וַּ֙ה ֹֽפּסח׃ ַ֙
אןַ֙למ ְשׁ ְפּחֹת ֶ
ְ
ָ֥םַ֙צ ֹ
וַּ֙וּק ֨חוַּ֙ל ֶכ ֶ֛
ִ֑םַ֙מ ְשׁ ָ֗כ ְ
ָ֣אמרַ֙אֲל ֶה ֹֽ
ֶ֛הַ֙לכל -ז ְקנ ָ֥יַ֙י ְשׂראלַ֙ויּ ֹ ֶ
ראַ֙מ ֶֹשׁ ְ
ויּ ְק ָ֥
ָ֥םַ֙צ ֹאןַַ֙֙-בעשור לחדש ,כאשר צוהו
וּק ֨חוַּ֙ל ֶכ ֶ֛
וּק ֨חוּ  -קדמא ,קודם לשחיטה ,ראב"ע הארוך ְ
ֹֽמ ְשׁ ָ֗כוּ  -רביע ,ארבעה ימים לבקורת ממוםְ ,
השם (ראה לעיל,ג) .רמב"ן ֹֽמ ְשׁ ָ֗כוַּ֙ה ֶ֛צ ֹאן מן העדר אל בתיכם ,להיות לכם למשמרת (טט – לשמור ולבקר ממום) מבעשור לחדש.
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תּוֹרת הַ֙'ַ֙ ְבּפִ֑יָך ַ֙
ָ֥
וּלזכּרוַֹ֙ן ֙ בָּ֣ין עי ֶנ֔יָך ְל ָ֗מען תּ ְהיֶ ֶ֛ה
ָך ְ
ָך ְל ִ֝אוֹת על-י ְד ַָ֗֙
ה ֩ ְל ַ֨֙
שמות בא יג,טְ ַ֙:והי ַ֙

ַ֙ה'ַ֙ממּ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ַ֚יַ֙בּי ָ֣דַ֙חֲז ֔קהַ֙הוֹצאֲָךָ֥ ַ֙
ַ֙כּ ְ
וְ היהַ֩֙  -תלישא-קטנה ,ענין של שיעור ,חציצה ומחיצה.
ענין של שיעור חציצה ומחיצה .השיעור מתברר ע"י על-י ְד ָָ֗ךַ֙– רביע ,ענין של ארבע פרשיות ,ארבע בתים בתפילין של ראש.
ָך) כרך אחד של ארבע פרשיות  ...בראש ארבע טוטפות ...
ַ֙ל ִ֝אוֹת( .טט ע"פ ההמשך על-י ְד ַָ֗֙
ַ֙ל ָ֨ך ְ
[מכילתא קט (ט)] ְ -והיה ֩ ְ

ַ֙ל ִ֝אוֹת .נכתב ד' פעמים ,הרי צותה התורה על ד' פרשיות אלה ,שישימו אותם על היד ועל הראש ,ולא
ַ֙ל ָ֨ך ְ
[ התוה"מ] ְ -והיה ֩ ְ
חששה שיעמדו מהבילים ויפרשו שנאמרו הדברים דרך משל ומליצה  ...רק בא הצווי כפשוטו ,כמו וכתבתם על מזוזות ועשו
להם ציצית ועיקר דיני התפילין נמסרו בהלכה למשה מסיני וגו'

 ע"פ [תורה שלמה (צד)] שיעור ש ל ארבע פרשיות של יד בכרך אחד ,היינו לכתחילה כתובים בקלף אחד ומונחים בבית אחד ללא
מחיצות ,לעומת תפילין של ראש שיש מחלוקת האם חייבים להיות מונחים בראשו ללא חציצה ופרשיות התפילין כתובים בארבע
קלפים ומונחים בארבע בתים ,היינו עם מחיצות בין הפרשיות.
ראה תלישא
ָך – מקף כרב-מצב משמע מקום תפילה של יד .ע"פ [מדרש תנאים] (דב' וא' ו,ח) עַל־י ֶ ָָ֑דָך (א) כף היד (ב) בגובה שביד.
הפרטים :על־י ְד ַָ֗֙
ָך  -זו גובה שביד; ונבחר בגובה שביד (כמו גובה בראש ,מול הלב).
ע"פ [בבלי מנחות לז,ב] (שמ' בא יג,ט) על־י ְד ַָ֗֙
ָך – רביע ,בתפקיד ארבע פרשיות בבית של יד[ .בבלי מנחות לד,ב] תנו רבנן :כיצד כותבן? תפלה של יד כותבה על עור אחד,
על־י ְד ַָ֗֙
ָך ,כשם שאות אחת
ַ֙ל ָ֜אֹותַ֙על־י ְד ַָ֗֙
ַ֙ל ָ֨ך ְ
ואם כתבה בארבע עורות והניחה בבית אחד  -יצא; וצריך לדבק ,שנאמר( :שמ' בא יג,ט) ְוהיה ֩ ְ
מבחוץ (בית עור אחד הוא האות) כך אות אחת מבפנים ,דברי ר' יהודה; ר' יוסי אומר :אינו צריך[ .רש"י בבלי מנחות לד,ב] (שמ' בא יג,ט)
ַ֙ל ָ֜אֹותַ֙ -אפי' לך לא יהא אלא אות אחת דכי הוו בפנים ד' אגרות שאינם דבוקות ונתונות בבית אחד לאחרים שאין רואין
ַ֙ל ָ֨ך ְ
וְ היה ֩ ְ
אלא חיצון חשוב אות אחת אבל לך המשמש בהן וניכר ממשן של ד' אגרות כל אחת לבדה הוו ב' אותות.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ְל ָ֗מען – רביע ,אופן (א) ארבע קבוצות של בעלי חיים שעורותיהם כשרים :בהמה ,חיה ,עוף ,ע"כ ע"פ [שו"ע יו"ד רע"א סק"א] כוי אם מין

לעצמו או חצי חצי אם הוא בהמה וחיה ע"פ [ירושלמי מגילה פ"א,ה"ט (וילנה יד,ב)] (ועוד מוסיף) אבל כותב הוא חציו על עור בהמה טהורה
וחציו על עור חיה טהורה[ .קרית ספר (למאירי) מאמר א חלק א ד"ה אין כותבין] תנן עצמות הדג ועורו ... ,אם יבוא אליהו ויאמר אם
פסקה זוהמתו אז אפשר יהיה לכתוב עליו .אופן (ב) ארבעה סדרי סדר של ארבע פרשיות .
ראה בירור מקיף (דב' וא' ו,ו) הלכות תפילין
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ם ַ֙
יַ֙בּשׁלּ ָ֣חַ֙פּ ְרעֹ ה֘ ַ֙אֶ ת-הע ַ֙
שמות בשלח יג,יז :ויְ ָ֗ה ְ
וֹבַ֙הוּא ַ֙
ִ֑
יםַ֙כּיַ֙קר
ָ֥
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּ
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
יםַ֙דּ ֶר ֶ
ֶ ַ֚
ֱֹלה
ַ֙וְ ל ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
הַ֙ושָׁ֥בוַּ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃ ַ֙
ֹתםַ֙מ ְלחמ ְ
יםַ֙פּן-ינּחָ֥םַ֙הע ֶ֛םַ֙בּ ְרא ָ֥
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
ַ֙כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗
ם – זרקא סגול ,כעין
ויְ ָ֗היַ֙ -רביע –אפשר כי בא ללמד על ארבעה תוספות מהענין על הענין הנרמזות בטעמי ְבּשׁלּ ָ֣חַ֙פּ ְרעֹ ה֘ ַ֙אֶ ת-הע ַ֙

פרעה נותן תוספת על העם ,העם נותן תוספת על פרעה ,והן ע"פ אור החיים ארבע סיבות ללשון צער.
וֹבַ֙הוּא.
ִ֑
יםַ֙כּיַ֙קר
ָ֥
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּ
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
יםַ֙דּ ֶר ֶ
ֶ ַ֚
ֱֹלה
טט  -אור החיים  -מונה סיבות ששליחת פרעה את העם גרמו ְַ֙ול ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
(א) ויְ ָ֗היַ֙לשון צער  ...ואמר (הכתוב) תדע סיבת הדבר לצד שלא הוציא ה' את ישראל אלא לרצונו של פרעה ,כפה אותו עד שנתרצה.
כלומר בסיבת העם הוספת כפיה על פרעה עד שנדמה לפרעה ששלחם לרצונו ורשותו עדיין עליהם ,ששלחם לעבוד את אלקיהם במדבר
שלושה ימים ואחר ישובו למצרים.
(ב) ויְ ָ֗היַ֙לשון צער שפרעה כביכול מעצמו הוסיף עליהם (ששלח עמם) את הערב רב ,נכרים שתפקידם א' לכוף את ישראל לשוב
למצרים ,ב' לסובב רעה לישראל בהחלשת אמונה בה' ,בעמידה בתלאות הדרך ,ג' ה' צריך לגרום לתוספת עיכוב לצד שהערב רב אין לו
חוזק בקדושה או קרוב הוא להרשיע בפירוש בעל-הטורים  -את-העם (גי'  517עם הכולל)  -גם ערב רב (גי'  517בדיוק)
(ג) ויְ ָ֗היַ֙לשון צער מוסיף צער לישראל ,צער למצרים ,איבוד לו ולאומתו.
(ד) ויְ ָ֗היַ֙לשון צער על שעשה כביכול לוויה לישראל עליו ליטול שכר פסיעותיו וזה גרם שלכן הקב"ה הוסיף להם דרך ארוכה
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אמרַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙אֶ ל-העם֘ ַ֙אל-תּיראוַּ֙ ַ֙
שמות בשלח יד,יג :ו ֨יּ ֹ ֶ
עוֹלם׃ ַ֙
ֹתםַ֙עוֹדַ֙עדֹֽ -
ֹספוַּ֙ל ְרא ָ֥
וֹםַ֙ל ֹאַ֙ת ֶ֛
ַָ֥֙
יתֵ֤םַ֙אֶ ת-מ ְצר ֙ים ַ֙֙היּ֔
רַ֙רא ֶ
ֲשׁ ְ
ָ֣תַ֙ה'ַ֙אֲשֶׁ ר-יע ֲֶשָׂ֥הַ֙ל ֶכםַ֙היִּ֑וֹםַַַַ֙֙֙֙ ָ֗כּיַ֙א ֨ ֶ
וַּ֙וּראוּ ַ֙֙אֶ ת-יְ שׁוּע ֔
ֹֽה ְתי ְצּ ָ֗ב ְ
[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ב] ארבע כתות נעשו ישראל על הים ,אחת אומרת ליפול אל הים ואחת אומרת

לשוב למצרים ואחת אומרת לעשות מלחמה כנגדן ואחת אומרת נצווח כנגדן .זאת שאמרה ליפול אל הים נאמר להם

(יד,יג) ו ֶַ֨י ֹאמֶר מ ֶ ֹֹ֣שׁה

ִיתם ֶאת־ ִמצ ְַּרי ִם
ְּשׁוּעת ֔ה' אֲ שֶׁ ר־יַע ֶ ֲ֥שה ל ֶָכַ֖ם הַיָ֑ ֹום ,זו שאמרה נשוב למצרים נאמר להם (יד,יג) ִִ֗ ...כי ֲא ֶ֨ ֶ
ַאל־תִּיראוּ הִ ָֽתְּ יַצ ְִּ֗בוּ ְּ
ָ
אֶ ל־ ָהע ָ֘ם
שׁר ְּרא ֶ ַ֤
וּראוּ ֶאת־י ַ ֹ֣
ֹל֥ א ת ִ ֶֹ֛ספוּ ל ְִּרא ָֹת֥ם עַ֖ ֹוד עַד־עֹולָ ָֽם ,:זו שאמרה נעשה מלחמה כנגדן נאמר להם (יד,יד) ַ֖ה' יִל ֵ ָֹ֣חם ל ֶ ָָ֑כם ,זו שאמרה נצווח כנגדן נאמר להם (יד,יד) ...
ְּו ַא ֶ ַ֖תּם תַּ ח ֲִרשָֽׁוּן.:
אפשר כי הצווי ֹֽה ְתי ְצּ ָ֗בוּ – רביע ,נאמר לארבע הכתות ולא רק לכת הראשונה .ע"פ מכילתא ,תרגום תיב"ע ,תרגום ירושלמי אמר משה
רבנו לארבע הכתות בעם (ליפול ים ,לשוב למצרים ,לעשות מלחמה ,לצווח כנגדן) להפסיק ממעשיהם ולראות את ישועת ה'

הַי֔ ֹום
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שמות בשלח טז,יב:

ל ַ֙
ַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ַ֙
שׁ ָ֗מ ְעתּיַ֙אֶ תְ -תּלוּנֹּת֘ ְ
ל ִ֑ ֶחם ַ֙
בּ ֶקרַ֙תּ ְשׂ ְבּעוַּ֙ -
ֹאכלָ֣ וַּ֙ב ֔שׂרַ֙וּב ֹ
ַ֙ דּ ֨בּרַ֙אֲל ִ֝ ֶהםַ֙לא ָֹ֗מרַ֙בֵּ֤יןַ֙הע ְרבּ ֙ים ַ֙֙תּ ְ
יכם׃ ַ֙
םַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ֶ֛
ַ֙ויד ְע ַ֕ ֶתּ

תורה שלמה (פ) בזהר ח"ג רעד :רמז לברכת המזון במן עצמו ,שנא' ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' אלהיכם( .וראה מ"ש
במילואים ובהשמטות) .וכן הוא ברבינו בחיי כאן :ובבקר וגו'
שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן כט ודבר זה שמשה תיקן להם ברכת הזן בשעה שירד המן לישראל מסמיך ליה הרבינו בחיי עה"ת
יכם שתברכו את שמי על המזון כענין
םַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ֶ֛
בּ ֶקרַ֙תּ ְשׂ ְבּעוּ-ל ִֶ֑חםַ֙ויד ְע ַ֕ ֶתּ
בפ' בשלח (טז,יב) עה"פ :שׁ ָ֗מ ְעתּי וגו' וז"ל :וּב ֹ
שכתוב (דברים ח') ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך .ומכאן אמרו רז"ל (ברכות פ"ז ד' מ"ח ב)משה תיקן להם לישראל ברכת הזן
בשעה שירד להם המן ,ומזה אמרו ברכת המזון דאורייתא,
ונסיים בלשונו של הרמב"ם בסיכום סדר ברכת המזון וז"ל :סדר ברכת המזון כך היא .ראשונה ברכת הזן ,שנייה ברכת הארץ.
שלישית בונה ירושלם ,רביעית הטוב והמטיב .ברכה ראשונה משה רבינו תקנה ,שנייה תקנה יהושע ,שלישית תיקן דוד ושלמה בנו,
רביעית חכמי משנה תקנוה (רמב"ם פרק ב' מה' ברכות הלכה א').

ל – זרקא מונח סגול – הקב"ה בחסדו מנתב את – התלונות לכתוב בלשון
ַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ַ֙
שׁ ָ֗מ ְעתּיַ֙– רביע ,בתפקיד של ארבע ,אֶ תְ -תּלוּנֹּת֘ ְ
יחיד תלונת להיות ברכה – היא ברכת המזון בת ארבע ברכות ,אשר ע"י טעם ויד ְע ַ֕ ֶתּם – זקף-גדול ,נלמד כי שלוש מהן נקראות
מדאורייתא ובתוכן החלוקה ברכת הזן תקנה משה והיא מהתורה ,ושתי ברכות ברכת הארץ תקנה יהושע וברכת בונה ירושלים שתקנו דוד
ושלמה הן דברי נביאים .הברכה הרביעית – הטוב והמיטיב חכמי המשנה תקנוה אפשר על בסיס רמז זה של שׁ ָ֗מ ְעתּיַ֙– רביע ,בתפקיד של
ארבע.
ראה זקף-גדול ,תביר ,זרקא סגול
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שמות בשלח טז,כט:

וַּ֙כּי-ה֘ 'ַ֙נתָ֣ןַ֙ל ֶכ ָ֣םַ֙השּׁבּתַ֙ ַ֙
ְראָ֗ ֹֽ
ָ֣חםַ֙יוֹמִ֑יםַ֙ ַ֙
יַ֙ל ֶַ֙
ֹתןַ֙ל ֶכֶ֛םַ֙בּיָּ֥וֹםַ֙השּׁשּׁ ֶ
ןַ֙הוּאַ֙נ ָ֥
עלְ֠ -כּ ָ֣
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

82/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יעי׃
אַ֙אישַׁ֙מ ְמּקֹמוַֹ֙בּיָּ֥וֹםַ֙ה ְשּׁב ֹֽ
ְשׁבָ֣ וּ׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙תּ ְח ָ֗תּיוַ֙אל-י ָ֥צ ֶ֛

אפשר כי מלמד על ארבעה שיעורין :תוספות זמן לשבת ,תחום ארבע אמות לשובת במדבר ,תחום אלפיים אמה להליכה מעבר לעיר,
שיעור העברה ברשות הרבים ,עד ארבע אמות פטור
ְראָ֗ וַּ֙  -רביע ,מתריע על ארבעה לימודי שיעורין
ְראָ֗ וַַּ֙֙...עלְ֠ -כּן – רביע  ...תלישא-גדולה  -פותח ענין במספר לימודים השווה ארבע ,ומלמד על ארבעה שיעורין על התוכן שאחרי הרביע,
היינו לפני ואחרי תלישא-גדולה
ֹֽכּי-ה֘ 'ַ֙נתָ֣ןַ֙ל ֶכ ָ֣םַ֙השּׁבּתַ֙  -זרקא מונח מונח סגול ,שיעור ראשון כאשר תבנית הטעמים זרקא מונח מונח סגול בתפקיד שתי תוספות
חלקיות מענין התוכן המטועם,
מלמד דרשת תוספות זמן לפני ואחרי השבת
עלְ֠ -כּן – תלישא-גדולה בתפקיד שיעורין כנ"ל ובתפקיד מחיצין שיוסבר להלן
עלְ֠ -כּןַַ֙֙...ל ֶכֶ֛םַ֙ -תלישא-גדולה  ...תביר בתפקיד אפשרות לחישוב חשבוני מהתוכן (ולא בורר הקשר למסקנה)
יַ֙ל ֶָ֣חםַ֙יוֹמִ֑יםַ֙ מלמד ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות העושה חשבון על
ֹתןַ֙ל ֶכֶ֛םַ֙בּיָּ֥וֹםַ֙השּׁשּׁ ֶ
ןַ֙הוּאַ֙נ ָ֥
עלְ֠ -כּ ָ֣
לחם אחד או שני לחם בכל סעודת שבת ,ונמצא במחלוקת בפוסקים האם זה דאורייתא או מדרבנן
ְשׁבָ֣ וּ׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙תּ ְח ָ֗תּיו – מונח לגרמיה מונח רביע ,שיעור שני חישוב חשבוני של רבוע
מלמד תחום לשובת במדבר ארבע אמות או שמונה אמות לכל כיוון
יעי׃ – לא נבדק כיצד תבנית הטעמים מלמדת על הדרשות
אַ֙אישַׁ֙מ ְמּקֹמוַֹ֙בּיָּ֥וֹםַ֙ה ְשּׁב ֹֽ
אל-י ָ֥צ ֶ֛
שיעור שלישי תחום שבת  2000אמה היינו מיל ,או  12מיל
שיעור רביעי העברה ברשות הרבים,פחות מארבע אמות פטור
עלְ֠ -כּןַַ֙֙...אל-י ָ֥צאַ֙ – ַ֙-תלישא-גדולה בתפקיד מחיצין –
מלמד על מלאכת הוצאה מרשות לרשות כי כל רשות בכעין מחיצה לעצמה
עלְ֠ -כּןַ֙ -תלישא-גדולה בתפקיד דרגות בשכר ועונש.
מלמד על שיעורים ועונשים בידי בית דין של מעלה ובי"ד של מטה על מלאכת מחשבת של הוצאה ביום השבת
ועל ארבעה שיעורין הנ"ל.
ראה תלישא ,זרקא סגול
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הוֹשִׁ֑עַ֙ ַ֙
ֻ
יםַ֙בּאזְ נ ָ֣יַ֙יְ
ְ
רַ֙ושׂ
הַ֙כּ ֹ֨תבַ֙ז ֵֹ֤אתַ֙זכּרוֹן ַ֙֙בּ ֔סּפֶ ְ
ֹשׁ ְ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
שמות בשלח יז,יד :ו ֨יּ ֹ ֶ
ֹֽכּי-מ ֵֹ֤חהַ֙אֶ ְמחֶ ה ַ֙֙אֶ ת-זָ֣כֶ רַ֙עֲמ ֔לקַ֙מתּחתַ֙השּׁ ֹֽמיַ֙ם׃ ַ֙
ֹשׁה – רביע ,רמז שנושא מחיית עמלק אמור להיות מוזכר בארבעה מקומות בתנ"ך
אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
[בבלי מגילה ז,א] מציין ארבעה מקומות ְכּ ֹ֨תבַ֙ז ֵֹ֤אתַ֙זכּרוֹן ַ֙֙בּ ֔סּפֶ ר

ְכּ ֹ֨תבַ֙ז ֵֹ֤את  -מה שכתוב כאן ובמשנה תורה זכּרוַֹ֙ן ֙  -מה שכתוב בנביאים בּ ֔סּפֶ ר  -מה שכתוב במגילה כתנאי
ְכּ ֹ֨תבַ֙ז ֵֹ֤את  -מה שכתוב כאן זכּרוַֹ֙ן ֙  -מה שכתוב במשנה תורה בּ ֔סּפֶ ר  -מה שכתוב בנביאים ,דברי רבי יהושע (טט :שלושה מקומות
בתנ"ך ללא כתובים) ,משמע מכך שיש מקום למגילת אסתר בכתובים ,כבקשת אסתר מן החכמים "קבעוני לדורות".
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השּׁ ִ֝בּת ְלק ְדּ ָֹֽ֗שׁוֹ׃ בטעם עליון – תרסא קדמא ואזלא רביע.
ר ֩ אֶ תָ֥ -י֨וֹם ַ֙
שמות יתרו כ,ח :פ זכֶ֛ וֹ ַ֙
ר ֩ – תרסא ,שיעורין ,חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני .שיעורי תוספות זמנים ,מחיצות עירובין למיניהן (תבשילין ,חצירות ,מבואות,
זכֶ֛ וֹ ַ֙
תחומין)
דּ ָֹֽ֗שׁוֹ  -רביע ,בארבעה דברים מקדשים את השבת,
אֶ תָ֥ -י֨וֹם השּׁ ִ֝בּת – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,ובו הפרטים ְלק ְ ַ֙
(א) ו(-ב) להוסיף מהחול על הקודש (שו"ע סי' רסא סע'ף ב ) הקדמת זמן כניסתה ואחור זמן יציאתה  ,המרומז בתבנית הטעמים של
ת ובגמרא הנדרש משבת שבתון ביום הכפורים.
וַּ֙כּי-ה֘ 'ַ֙נתָ֣ןַ֙ל ֶכ ָ֣םַ֙השּׁבּ ַ֙
הקרא (שמות יתרו טז,כט)ְ :ר ָ֗א ֹֽ
(ג) ו(-ד) שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסב לקדש השבת בשלחן ערוך ובכסות נקיה,
ְלק ְדּ ָֹֽ֗שׁוֹ  -רביע ,ארבעה מיני עירובין תבשילין ,חצירות ,מבואות ,תחומין
ְלק ְדּ ָֹֽ֗שׁוֹ  -רביע ,אין עושים ארבעה דברים (שו"ע סי' רסא סע'ף א) (ג) ב <א> אין מעשרים (ד) את הודאי * (ה) ג ואין מטבילין * את
הכלים * (ו) ואין מדליקין את הנרות (ז) ד ואין מערבין עירובי תחומין
והשו"ע מרחיב בדבר אחד של עירובי תחומין על המשנה
משנה מסכת שבת פ"ב,מ"ז שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר ספק חשכה ספק אין
חשכה אין מעשרין את הודאי ואין מטבילין את הכלים ואין מדליקין את הנרות אבל מעשרין את הדמאי ומערבין וטומנין את החמין:
 62רביע
שמות יתרו כ,ב׃
עבדים מונח רביע)
בּ ֶָ֥֣יתַ֙עֲב ֹֽ ָ֗דים – ט"ע מונח רביע ,מדרגות עבדות :המזלות הם עבדי ה' ,פרעה עבד למזלות ,המצרים עבדי פרעה ,שבויי המצרים עבדים
מ ָ֣
למצרים ,ישראל עבדים אפילו לעבדי המצרים .ראה רביע

בּ ֶָ֥֣יתַ֙עֲב ֹֽ ָ֗דים׃(ג"א ט"ע אשר הוצאתיך – מונח תרסא ,מבית
אתיָךַ֩֙מ ֶ ָ֥֨א ֶרץַ֙מ ְצ ָ֜ריםַ֙מ ָ֣
ֲשֶָׁ֣֣רַ֙הוֹצ ֶ֛
ֱֹלהִ֑יָךַ֙א ֶ ָ֧
ַ֙֙ה'ַ֙א ֶ ֔
ֹֽא ֹנכי ָ֣

63

רביע

ֱֹלהיםַ֙אֲח ִ֝ריםַ֙על-פּ ֶָ֣֗ ֹֽנ י׃ ַ֙
ל ֹא-י ְה ֶ ָ֥יֶֹֽ֣הְ -לָךֶ֛ ַ֩֙א ָ֥֨
שמות יתרו כ,גָ֣ :
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָך ֩ בתפקיד עקירת ידיעה (= שכחה = שוגג)
[רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א] הלכה בשגגת ע"ז המרומזת בטעם תרסא של ְל ַ֙
ֱֹלהיםַ֙אֲח ִ֝רים ובו על-פּנָ֗י – רביע מרמז לארבעה חילוקי שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן.
בלאו שבכללות של א ֨
(טט :א) המשתחוה לע"ז (טט :אחת) וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת (טט :ארבע עבודות כלליות) חייב ארבע חטאות,

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

שההשתחויה והניסוך עבירה והשתחוה וניסך חייב שתים,
(טט :ד) ידע שאלו עבודות הן ואסור לעבוד בהן לאל אחר ולא ידע שזו ע"ז לפי שלא היתה של כסף וזהב ועלה על דעתו שאין קרויין
ע"ז אלא של כסף וזהב ועבדה בכל העבודות אינו חייב אלא חטאת אחת.
על-פּ ֶָ֣֗ ֹֽנ י – רביע בטעם עליון ,תורה שלמה (הערה) [קי] (א) לא תעשה זכרון למצוה שסופו להשתחוות לו ולעובדו ,וכן לא תעשה זכרון
לשמי (טט – בן ארבע האותיות) על שדיברתי עמכם מהשמים (ב) (הערה) [קיז] לא תעשה תמונת השמשים בעלי ארבע פנים העומדים
לפני (כנראה הכוונה לארבע חיות המרכבה) [קכב] לא בדמותי ולא בדמות שמשי( .מכילתא דרשב"י)
 64רביע
שמות יתרו כ,טו:

רַ֙ואֶ ת-ההרַ֙עשִׁ֑ןַ֙ ַ֙
ַ֙֙קוֹלַ֙השּׁ ֹ֔פ ְ
םַ֙ואת ָ֣
יד ְ
תַ֙ואֶ ת-הלּפּ ָ֗
קּוֹֹל ְ
וְ כל-העםַ֩֙ר ֹ֨איםַ֙אֶ ת-ה ִ֝
חק׃ ַ֙
וַּ֙מר ֹֽ ֹ
ויּ ְֵֶ֤֣ראַ֙העם ַ֙֙ויּ ֻנ֔עוַּ֙ויּע ְמד ֹֽ
ידם – רביע,
וְ אֶ ת-הלּפּ ָ֗
יםַ֙היאַ֙מ ְתה ֶלּכֶ תַ֙בָּ֣יןַ֙החיִּ֑וֹתַ֙ ַ֙
ַ֕
ַ֙֙כּמ ְרא ָ֣הַ֙הלּפּ ֔ד
םַ֙כּגחֲליָ֗ -אשַׁ֙ ֹֹֽבּעֲרוֹת ְ
יהָ֣ ְ
וּד ֨מוּתַ֙החיִּ֝וֹתַ֙מ ְרא ֶַ֙
יחזקאל א,יגְ :
ַ֙ ְו ֹנָ֣גהַּ֙ל ֔אשַׁ֙וּמן-האשַׁ֙יוֹצָ֥אַ֙ב ֹֽרק׃ ַ֙

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ

ידםַ֙כשם שראו את הלפידים
תַ֙ואֶ ת-הלּפּ ָ֗
קּוֹֹל ְ
ידםַ֙בנוהג שבעולם אי אפשר לראות את הקול אבל כן אֶ ת-ה ִ֝
תַ֙ואֶ ת-הלּפּ ָ֗
קּוֹֹל ְ
אֶ ת-ה ִ֝
כך ראו את הקולות .וירא העם מה ראו כבוד גדול ראו .ר' אליעזר אומר מנין שראתה שפחה בישראל מה שלא ראה גדול שבנביאים
(הנביא יחזקאל) תל' לו' וירא העם מה ראו כבוד גדול ראו.

טט – הלפידים במתן תורה ,או בשעה שירד ה' על הר סיני כנראה מ רמזים למעשה המרכבה שמתאר הנביא יחזקאל ,שבו יש קבוצות של
וַֹ֙מ ְפּני
פרטים ברביעיות .וראה גם שמות יתרו יט,יח – כ [יח]ַ֙ ְוהֵ֤רַ֙סיני ַ֙֙עשָׁ֣ןַ֙כֻּ ֔לּ ְ֠
ראה תלישא
 65רביע
שמות משפטים כג,יט:

ָ֥לַ֙גּדיַ֙בּחֲלָ֥בַ֙א ֹֽמּוֹ׃ַ֙פ ַ֙
ֱֹלהִ֑יָךַַ֙֙ל ֹאְ -תבשּׁ ְַ֙
יתַ֙ה'ַ֙א ֶ
ָ֣
אשׁיתַ֙בּכּוּרי ַ֙֙א ְדמ ְָ֣ת ָ֔ךַ֙תּ ַ֕ביאַ֙בּ
ר ָ֗

ַשּׁל ג ִ ְַּ֖די ַבחֲלֵ ֥ב ִאמָֹֽו׃ פ
שׁית ב ֵ
ֵרא ִ֗ ִ
ֱֹלהיָך ֹלא-תְּ ב ֵ ֥
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא ֵ ַ֖בית הֹ֣ ' א ֶ ָ֑

שמות תשא לד,כו:
ירושלמי ביכורים פ"א ה"א
הלכה (א) פותחת בשלושה מצבים בנושא ביכורים המרומזים בטעם זקף-גדול של (שמ' מש' כג,יט) תָּ ִ֕ביא בתפקיד שלוש .כאן השלושה
מחולקים שניים באופן אחד (מביאין) ואחד באופן אחר (אינם מביאין).
הלכה (א) מתני' (טט  -א) [יש] מביאין בכורין וקורין( .טט  -ב) מביאין ולא קורין( .טט – ג) ויש שאינן מביאין.
דבר ראשון משנה (א) ואחריה משנה (ב) ממעטות מהמשך הלימוד את רוב המצבים שבהם אין הבאת ביכורים .דרך לימוד שמצינו
כמותה למשל בפרשת נגעים שתיכף בתחילתה מגבילה על מי חל הנושא .משנה (ב) מלמדת מי הם אלו שלא מביאים מסיבה שאין זאת
אדמתם בקנין תורני.
משנה (א) פותחת בחידוש שיש שלושה מצבים של עץ שהיו מביאים ממנו ומפני שהבריכו ממנו לאדמת אחרים ללא רשות ,העץ יונק
מאדמה ע"פ קנין תורני ומאדמה שלא ע"פ קנין תורני ולכן מפסיקים להביא ממנו .שלושה המצבים מרומזים בטעם זקף-גדול של (שמ'
תשא לד,כו) תָּ ִ֕ביא  .בכל אחד משלושה אלו יש ארבעה עצים היונקים משתי חלקות אדמה וזה מרומז בטעם רביע של (שמ' מש' כג,יט)
שׁית בתפקיד ארבע .המשנה מפרטת שלושה המצבים ,כל מצב מרכב מארבע עצים.
ֵרא ִ֗ ִ
מתני' ( ...טט – א) הנוטע בתוך שלו (טט – אא) והבריכו בתוך של יחיד (טט – אב) או בתוך של רבים .בכל אחד משני המצבים יש שני עצים –
העץ הזקן ,העץ הצעיר ,סה"כ ארבעה עצים.
(טט – ב) וכן המבריך (טט – בא) מתוך של יחיד (טט – בב) או מתוך הרבים לתוך שלו .בכל אחד משני המצבים יש שני עצים – העץ הזקן ,העץ
הצעיר ,סה"כ ארבעה עצים.
(טט – ג) הנוטע בתוך שלו והמבריך בתוך שלו (טט  -גא) ודרך היחיד (טט  -גב) ודרך הרבים באמצע הרי זה אינו מביא.
בכל אחד משני המצבים יש שני עצים – העץ הזקן ,העץ הצעיר ,סה"כ ארבעה עצים לדון עליהם.

ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא עד שיהו כל הגידולים מ-
שׁית ב ֵ
רבי יהודה אומר מביא .מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר (שמ' מש' כג,יט) ֵרא ִ֗ ִ

ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך:

 66רביע
שמות משפטים כד,ה:

לַ֙וָֽיּעֲלוַּ֙עֹ ִֹ֑לתַ֙ ַ֙
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ֹֽ
חַ֙את-נעֲרי ְ
ויּ ְשׁ ָ֗ל ֶ ֹֽ
מיםַ֙לַ֙ה'ַ֙פּ ֹֽרים׃ ַ֙
יםַ֙שׁל ֶ֛
ְ
ח
ַ֙ ֹֽוָֽיּזְ ְבּ ָ֞חוַּ֙זְב ָ֧
ויּ ְשׁ ָ֗לח – רביע ,בתפקיד ארבע ,שלוש כפירוש רש"י פסוק ו'

ומכאן למדו רבותינו (ראה כריתות ט,א) ,שנכנסו אבותינו לברית במילה

וטבילה והרצאת דמים ,שאין הזאה בלא טבילה.

לַ֙וָֽיּעֲלוַּ֙
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ֹֽ
חַ֙את-נעֲרי ְ
והענין הרביעי הוא קבלת עול תורה כמובא למשל ע"י קרית ספר הלכות איסורי ביאה פי"ג ויּ ְשׁ ָ֗ל ֶ ֹֽ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

עֹ ִֹ֑לתַ֙וגו' על ידי כל ישראל הקריבום וכן לדורו' כשירצה העכו"ם ליכנס בברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה
צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן דכתיב ככם כגר מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן אף הגר לדורות וגו'
67

רביע

ןַ֙ואתַ֙תּ ְבנ ָ֣יתַ֙כּל-כּל ִ֑יוַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְוכןַ֙תּע ֲֹֽשׂוּ׃ַַ֙֙ס ַ֙
ָ֣הַ֙אוֹת ָ֔ךַ֙א ַ֚תַ֙תּ ְבנ ָ֣יתַ֙המּ ְשׁ ֔כּ ְ
ְ
שמות תרומה כה,טְ :כּ ָֹ֗כלַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙אֲני ַ֙֙מ ְר ֶא
ָ֣הַ֙אוֹת ָ֔ךַ֙ -רביע מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,זקף-קטן
ְ
כַ֙לַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙אֲני ַ֙֙מ ְר ֶא
(שמ' תר' כה,ט) ְכּ ָ֗ ֹ

מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .ויתבאר ע"פ [בעל הטורים]

(שמ' תר' כה,ט)

מ ְר ֶאָ֣ה (גי'  .)246בגימטריא גבריאל ( . )246מלמד שהיה חגור כמין פסיקיא של עור והראה למשה תבנית המשכן ותבנית כל כליו
(עיין מנחות כט א) ושם נאמר "אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן גבריאל  ...הראה לו למשה מעשה המנורה תנא דבי רבי ישמעאל
שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים" .הסבר [בעה"ט] מרחיב ממנורה
לכל המשכן ובא להוציא מהפשט וללמד שלא ראה משה את הקב"ה אלא היה המלאך גבריאל מראה למשה תבנית המשכן ותבנית כל כליו .
[ביאורי ופירושי ר' מהר"ל מפראג עה"ת ,דב בן אהרן ,ע' קכז (אוצר החכמה)] "ויש אומרים אף הלכות שחיטה"[ ,שם ע' שצו] [מנחות כט,א]
תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר ארון של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים וראה משה ועשה כמותן (ואח"כ הגירסה שהבאנו "
אמר רבי חייא בר אבא וגו')[ ,ירושלמי (וילנא) [ שקלים פ"א,ה"ד] דאמר רבי מאיר כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כסא כבודו

והראהו למשה ואמר לו (שמ' תשא ל,יג) ֶזֹ֣ה׀ י ִתְּּ נִ֗ וּ כזה יתנו[ :רש"י] (שמ' תשא ל,יג)  -הראה לו כמין מטבע של אש(,וכן ב[-תיב"ע]) .מהר"ל
בפירוש [גור אריה] (שמ' תשא) כוונת ה' הייתה להראות הנתינה ולא המטבע ,לכן לא נמנה ב[-מנחות כט,א] .וגם מביא מ[-במ"ר] שמשה
התקשה בשמן המשחה.
(שמ' תר' כה,ט)ַ֙ ְכּ ָֹ֗כל – רביע ,צ"ע האם בא ללמד על דברים שמשה התקשה בהם ,או על ארבעה דברים שהראה למשה באש ,או כל מה
שהראה הקב"ה למשה .לפי [מנחות כט,א] יש כאן שלשה דברים ,ע"פ [תיב"ע] וכו' נוסף מטבע ,לעומתו [מהר"ל] מוסיף הל' שחיטה
ו/או לפי [במ"ר] שמן המשחה ,ע"פ [בעה"ט] המשכן וכל כליו.
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רביע

ֹוַ֙ואמָּ֥הַ֙וחציַ֙קֹמ ֹֽתֹוַ֙ :
ֹוַ֙ואמֵּ֤הַ֙וח ֙צי ַ֙֙ר ְח ֔בּ ְ
שמות תרומה כה,יְ :ועשָׂ֥ וַּ֙אֲרֹוןַ֙עֲצָ֣יַ֙שׁטִּ֑יםַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חציַ֙א ְר ָ֗כּ ְ
ֹוַ֙ואמָּ֥הַ֙וחציַ֙קֹמ ֹֽתֹו:
ֹוַ֙ואמֵּ֤הַ֙וח ֙צי ַ֙֙ר ְח ֔בּ ְ
(שמ' תר' כה,י)  ...אמּ ֨תיםַ֙ ו ָ֜חציַ֙א ְר ָ֗כּ ְ
ֹוַ֙ואמֵּ֤הַ֙וח ֙צי ַ֙֙ר ְח ֔בֹּוַ֙–
(שמ' תר' כה,י) אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חצי – קדמא ואזלא ,בתפקיד כעין כלל (לא מהמידות כלל ופרט) ,תבנית הטעמים א ְר ָ֗כּ ְ
רביע  ...זקף-קטן בין תפקידיה כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש .תבנית הטעמים ְואמֵּ֤הַ֙וח ֙צי ַ֙֙ר ְח ֔בֹּוַ֙– מהפך פשטא זקף-קטן

מרמזת לשני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב .אפשר שכאן הכוונה לתחומים שונים של לימודים שחלקם אינם קשורים
לארון .אפשר כי טעםַ֙א ְר ָ֗כֹּו – רביע מרמז לכעין ארבעה כללים  -לימודים בנושאים שונים ממידות הארון ואינם כפשט הפסוק .להלן
מצאנו לימוד בדרך המוסר כלל להתנהגות תלמיד חכם ,ועוד ארבעה לימודים הלכתיים.

חציַ֙קֹמ ֹֽתֹו :כל מידותיו היו שבורות בחצאי
ֹוַ֙ואמָּ֥הַ֙ו ַ֙
ֹוַ֙ואמֵּ֤הַ֙וח ֙צי ַ֙֙ר ְח ֔בּ ְ
בדרך מוסר [בעל הטורים] (שמ' תר' כה,י) אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חציַ֙א ְר ָ֗כּ ְ
אמות ,ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו (עירובין נד א):
ָאמר אֱֹל ִִ֗הים
בדרך הלכה (טט :הלכה (א)) [בבלי סנהדרין כט,א] אמר חזקיה :מניין שכל המוסיף גורע – (טט :מקור (א)) שנאמר (בר' ג,ג) ַ ֹ֣
ֹלַ֤ א ָֽת ֹאכְּלוּ ִמ ֶ֔מנוּ וְֹּל֥ א תִ ג ְַּ֖עוּ ָ֑בֹו .רב משרשיא אמר( :טט :מקור (ב)) מהכא (שמ' תר' כה,י) אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חציַ֙א ְר ָ֗כֹּו (ע"פ [תו"ש קג] טול אות
אל"ף מתחילת מלת אמתים ותקבל מילת מתים (בקריאה מאתים) הוי שתי מאות אמה ,ומלת אמה נלמדת מההמשך ְואמֵּ֤ה ומאות ו"ו של
יע ֹת.
חצי לומדים שהאורך  2.5אמה ולא שאמתיים הוא חצי אורך הארון) רב אשי אמר (טט :מקור (ג))( :שמ' תר' כו,ז) ַע ְּ
ו ַָ֜֙
שׁתֵּ י־ ֶעש ֵ ְּ֥רה י ְִּר ַ֖
בדרך הלכה (טט :הלכה (ב)) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' תר' כה,י) אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חציַ֙א ְר ָ֗כֹּו ,מיכן אמרו אין עושין ספר תורה לא
ארכו (טט :גובה) יותר על היקפו ולא היקפו יתר על ארכו :שאלו את רבי שיעור ספר תורה בכמה ,אמר להם בגויל ששה טפחים ,בקלף
איני יודע וכו' .וכל ספר שהיקפו ששה טפחים ,בידוע שעוביו (טט :קוטר) מקום הנחתו שני טפחים ,שכל שיש בהיקפו שלשה טפחים,
יש בו רוחב (טט :קוטר) טפח ,למדנו שספר תורה שעשה משה רבינו כך דינו (ראה להלן) :ה[-לקט טוב] הנ"ל נמצא ב[-בבלי בבא
ֹוַ֙ואמֵּ֤הַ֙וח ֙צי ַ֙֙ר ְח ֔בֹּוַ֙וְ אמָּ֥הַ֙וחציַ֙
בתרא יד,א] שהמשכה כלהלן  ...מיתיבי :ארון שעשה משה( ,שמ' תר' כה,י)  ...אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חציַ֙א ְר ָ֗כּ ְ
קֹמ ֹֽתֹו :באמה בת ששה טפחים; והלוחות ,ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה ,מונחות כנגד ארכו של ארון; כמה לוחות אוכלות
בארון? שנים עשר טפחים ,נשתיירו שם שלשה טפחים ,צא מהן טפח ,חציו לכותל זה וחציו לכותל זה  -נשתיירו שם שני טפחים
שבהן ספר תורה מונח ,בהנחה שספר התורה בארון אורכו היה ששה טפחים כאורך הלוחות ,אז לפי הכלל שכל שיש בהיקפו שלשה
טפחים ,יש בו רוחב (טט :קוטר) טפח ,ספר תורה של משה אורכו  6טפח וכך היקפו ,לכן רוחבו (קוטרו)  2טפח ,הנכנס לרוח שבארון).
[רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ט,ה"א] אין עושין ספר תורה לא ארכו יותר על היקפו ולא * היקפו יתר על ארכו ,וכמה הוא
אורכו בגויל ששה טפחים שהם ארבע ועשרים אצבעות ברוחב הגודל של יד ,ובקלף או פחות או יותר והוא שיהא ארכו כהיקפו ,וכן
אם עשה בגויל פחות מששה טפחים ומיעט את הכתב או יתר על ששה והרחיב בכתב עד שיהיה ארכו כהיקפו הרי זה כמצוה
(לכתחילה ,כי קשה להגיע לדיוק כזה ראה [כסף משנה שם] ע"פ [בבא בתרא יו]) וב[-ביאור חדש מספיק] עד כמדת ארכו.
[הגהות מיימוניות הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ט,ה"א] * [לשון הטור וכתב א"א ז"ל והעמוד שעושין לה בסופה הוא בכלל
זה ואם אין שיעור לעובי העמוד אם כן בקל יכול לכוין שיהא בהיקפו ו' כי יעשה עובי העמוד כפי הצורך] (טט :ראה [בבא בתרא יו]):
בדרך הלכה (טט :הלכה (ג)) [ברית שלום] (במ' נשא) אל תתמה על החפץ ,דעבודת בני קהת היה שנשאו את הארון והשלחן ,ומפורש
ֹוַ֙ואמָּ֥הַ֙וחציַ֙קֹמ ֹֽתֹו :ואם כן מדתו יותר משיעור ארבעים סאה ,ומציל
מּ הַ֙וח ֙ציַ֙֙ר ְח ֔בּ ְ
ֹוַ֙וא ֵַ֤֙
בכתוב (שמ' תר' כה,י) אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חציַ֙א ְר ָ֗כּ ְ
הוא את עצמו ,כמו שהקדמנו לעיל דכל כלי שהוא מחזיק ארבעים סאה אינה נקראת כלי ,ומצלת עצמה מן הטומאה ,ושיעור ארבעים
סאה ,הוא שיעור שאמרו חז"ל (עירובין ד ,ב) גבי מקוה ,שהוא אמה על אמה ברום שלש אמות ,נמצא הארון מדתו היה הרבה יותר
משעור ארבעים סאה ,לכך היו נושאים אותו בכתף ,דאין כאן בית מיחוש מפני הטומאה .וכן השולחן היה מכוון מדתו ממש
ארבעים סאה,
בדרך הלכה לשעתה ולעתיד לבוא? (טט :הלכה (ד)) אמה בת ששה טפחים לבנין ולכלים או אמה בת חמשה טפחים לכלים.

[בבלי בבא בתרא יד,א] מיתיבי :ארון שעשה משה ,אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו ,באמה בת ששה טפחים;
 ...דברי רבי מאיר .ר' יהודה אומר :באמה בת חמשה טפחים (זאת אמה למדידות כלים); הרב שי"ח קניבסקי [ברייתא דמלאכת המשכן
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

פ"ד ,ע' כה]  :אמה בת ששה טפחים :יש דעה שזאת אמה למדידות בנין ,ויש דעה שזאת אמה גם למדידות כלים .מזה דיון מה היה המרחק בין העמודים
שעליהם נתלתה הפרוכת שהפרידה בין הקדש לקדש הקדשים ,כדי שהארון על בדיו יכנס בין שני העמודים האמצעיים מתוך ארבעה העמודים.

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

אמה והיה רוח קטן בין הלוים .אם רוחב אדם אמה של ו' טפח ,והארון היה  2.5אמה של חמש טפח אז ברוח של ( 2.5 * 5אמה) היה 12.5
טפח בין הבדים הלוים היו קרובים מאד( .במ' נשא ז,ט) ְּו ִלבְּנֵ ֥י ק ָ ְַּ֖הת ֹלֹ֣ א נ ָ ָָ֑תן כִ ָֽי־עֲב ַ ַֹ֤דת הַק ֹדֶ שׁ ֲע ֵל ֶ֔הם ַבכ ֵ ַָ֖תף י ִָשָֽאוּ( :במ' בהע' י,כא) ְּונָסְּעוּ ַה ְּקהָתִ֔ ים
נֹש ֵ ְַּ֖אי הַמִ ק ָ ְָּ֑דּשׁ ְּוה ִ ֵ֥קימוּ ֶאת־ ַה ִמשׁ ְָּכַ֖ן עַד־ב ָֹאָֽם :ס
ֱֹלהים ְּלפ ְַּר ָ֑ע ֹה .הדא הוא דכתיב( :תה' כד,ז)
[שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ח,א] (שמ' וארא ז,א) וַיַֹ֤אמֶר ה' אֶל־מ ֹ ֔ ֶ
שׁה ְּר ֵאֶ֛ה נְּתַ ִתּ֥יָך א ִ ַ֖
עֹולָ֑ם ְְּ֝וי ִָ֗בֹוא ֶ ֹ֣מלֶך ַה ָכבָֹֽוד :שלמה אמר הפסוק הזה ,בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים .עשה
שׁע ִֶָ֨רים׀ ָ ָֽראשֵׁי ִֶ֗כם ֵ֭ וְּ ָֽ ִהנָשְּאוּ פִתְּ ֵ ֹ֣חי ָ
ש ְַּ֤אוּ ְּ
ארון של עשר אמות והכניס את הראשון לתוכו ונשא אותו( .ויש דרשות שלא עשה ארון עשר אמה אבל השערים דבקו ולא נתנו מעבר
כי היה נשמע מדברי שלמה שנתגאה בבנית בית המקדש ) (טט :ועוד דרשה כיצד הכניסו ארון עשר אמה בפתח עשר אמה) כיון שהגיע
לפתח בית המקדש היה הפתח של עשר אמות והארון של עשר אמות ואין עשר אמות יכולין ליכנס לתוך עשר ,ועוד שהיו טעונין בו

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

(שמ' תר' כה,י) אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חצי א ְר ָ֗כֹּו צריך היה שלמה לעשות ארון במדת עשרה אמות ד' פעמים כמדת ארון של משה.

ע"פ המדרש כאן משמע הכתוב (שמ' תר' כה,י) אמּ ֨תיםַ֙ו ָ֜חצי ע"פ טעם רביע של א ְר ָ֗כֹּו הוא להכפיל (  2.5אמה ב )4-העולה עשר
אמות והיא מידת הארון שעשה שלמה בבית ראשון ואפשר שכך יהיה לבית שלישי שיבנה במהרה בימינו אמן.
מהדרשה כיצד הכניסו ארון עשר אמה בפתח עשר אמה ,משמע שאמת הכלי (כאן ארון) ואמת הבנין שוות והן של ששה טפחים.
זה בהנחה שהחליקו את הארון של עשר אמה בפתח של עשר אמה בלי שידי הטוענין יהיו בצדדיו .אבל אם ידי הטוענין היו בצדדיו
מוכרח להיות שאמות הארון היו של חמשה טפחים.
 69רביע
שמות תרומה כה,כ:

יהםַ֙אָ֣ישַׁ֙אֶ ל-אחִ֑יוַ֙ ַ֙
תַ֙וּפנ ֶ
ְ
יהם ַ֙֙על-הכּ ֹ֔פּ ֶר
יםַ֙בּכנְ פ ֶ
ְ
ֲכ
סכ ֵ֤
םַ֙ל ָ֗מ ְעלהַ֙ ֹ
יַ֙כנ ִ֝פי ְ
וְ היָ֣וַּ֙ה ְכּ ֻרביםַ֩֙פּ ְֹר ֨שׂ ְ
וַּ֙פּנ ָ֥יַ֙ה ְכּ ֻר ֹֽבים׃ ַ֙
ֶ֨אל-הכּ ֹ֔פּ ֶרתַ֙י ְהי ְ
ְל ָ֗מ ְעלה – רביע ,רמז לשמות ה' בעלי ארבע אותיות ,רמז לארבע כנפיים בסה"כ לשני כרובים ,וב-תקוני הזוהר תיקון ע' (סעיף צח)

לפי החלוקה של מעלות הסולם ) נאמר כנפי העין ושני כרובי העין הם כנגד ארבע כנפיים לכל חיה ,ובאלו ארבעה גווני העין מאירות
ֵיהָֽם׃ אלין אינון יהו"ה
ארבע אותיות הוי"ה ,ובארבע כנפי העין מאיר שם אדנ"י ,זה הוא (קהלת ה,ז) ִכֹ֣י ג ְָ֝ב ֹ ַה ֵמ ַ ַ֤על גָב ֹ ַה שׁ ֹ ֵ֔מר וּגְּב ִ ַֹ֖הים ֲעל ֶ
אהי"ה אבא ואימא.
 70רביע
שמות תרומה כו,כד:

תאֲמם֘ ַ֙מ ְלּמטּהַ֙ ַ֙
וְ ֹֽי ְהיָ֣וַּ֙ ֹ
ֹאשׁוַֹ֙אֶ ל-הטּבּעתַ֙האֶ חִ֑תַ֙ ַ֙
ַ֙וְ י ְח ָ֗דּוַ֙י ְהיֵ֤וַּ֙תמּים ַ֙֙על-ר ֔
יהםַ֙ל ְשׁנ ָ֥יַ֙המּ ְקצֹעֹ תַ֙י ְהיֹֽ וּ׃ ַ֙
ַ֙כּ ַ֚ןַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ְשׁנ ֔ ֶ
רש"י (כד) י ְהיֵ֤וַּ֙ -כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקם זו מזו .זהו שפרשתי

(לעיל יז) שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן ,שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש לכסות את שפת האדן ,וכן הקרש
שאצלו ,ונמצאו תואמים זה לזה .וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי ,כדי
שלא יפרידו האדנים ביניהם:
וְ י ְח ָ֗דּוַ֙י ְהיֵ֤וַּ֙תמּים ַ֙֙ -כמו תואמים:
למאן דאמר שהקרשים היו משופעים בצדם החיצוני ,ולתוס' בבלי שבת מחצי גובהם ומעלה (כך שהבריח התיכון מוסתר) ,במבט מצד
רוחבם היו נראים כטרפז ישר זוית .אבל למשל הקרש הפינתי (צפון מערב) היה בעל שני שפועים .השיפוע ממערב למזרח הסתיים במרחק
אצבע מהקיר המזרחי הישר .כל קרשי צפון הסתיים שיפועם במרחק אצבע מקיר דרום .לכן גם השיפוע מצפון לדרום של הקרש הפינתי
הסתיים במרחק של חצי אמה (=  3טפח =  12אצבע) ועוד אצבע (סה"כ  13אצבע) מהקיר הדרומי הישר .בראש הקרש התקבל מלבן
שאורכו  13אצבעות מצפון לדרום ( 12אצבע (=חצי אמה) היו בקדש הקדשים) ורוחבו אצבע ממערב למזרח .אפשר כי הכתוב וְ י ְח ָ֗דּוַ֙–
ֹאשׁוֹ  ,והשיפועים
רביע בא ללמד כי כל קרש פינתי נראה כעין פירמידה קטומה בעלת שני שיפועים המרומזים בטעם זקף-קטן במלת על-ר ֔
ם֙
ם ֙ בתיבה של  1 * 13אצבע ,המתואר בטעם פשטא במלת תמּי ַ֙
עצמם מרומזים כמצוייר בטעם מהפך במלת י ְהיֵ֤וּ ,והסתיים היינו תמּי ַ֙
בתפקיד של אחד.
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ןַ֙תּרוּמָ֥תַ֙הַֹֽ֙'׃ ַ֙
יםַ֙מ ֶבֶּ֛ןַ֙עֶ ְשׂ ָ֥ריםַ֙שׁנהַ֙ומ ְִ֑עלהַ֙יתּ ְ
ַ֙
שמות כי תשא ל,ידָֹ֗ :כּלַ֙העֹ בר ַ֙֙על-ה ְפּ ֻק ֔ד

הסבר ע"פ ירושלמי שקלים פ"א ,ה"ג,ה"ד
ָֹ֗כּלַ֙העֹ בר ַ֙֙על-ה ְפּ ֻק ֔דים – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,מוצע שפירושו הוא כך:
ןַ֙תּרוּמָ֥תַ֙הַֹֽ֙'
מפורש בפסוק ש-מ ֶבֶּ֛ןַ֙עֶ ְשׂ ָ֥ריםַ֙שׁנה הראויים להימנות בין הפקודים לצבא ומ ְִ֑עלהַ֙יתּ ְ
בא הפסוק וטעמיו ללמד דברים אחדים בענין תרומת ה'.חובות הראויים ,הנחות למתנדבים ,דחיית תרומת אנשים מסוימים.
העֹ בר ַ֙֙על-ה ְפּ ֻק ֔דים – פשטא מקף זקף-קטן,
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ןַ֙תּרוּמָ֥תַ֙הַֹֽ֙' ולא נתן מעצמו( ,ב) מי מתנדב ליתן
על-ה ְפּ ֻק ֔דים – טעם מקף בתפקיד רב-מצב ילמד (א) שממשכנים מי שחייב ל-יתּ ְ
ומקבלים ממנו תרומת ה'( ,ג) מי לא מקבלים ממנו תרומת ה' .על-ה ְפּ ֻק ֔דים – זקף-קטן מלמד על פקודים בשתי קבוצות שמקבלים מהם
תרומת ה' .טעם מלת ָֹ֗כּל – רביע ,מלמד שבכל אחת יש ארבעה פרטים .קבוצה (א) ארבעה ממשכנים אותם אם לא עמדו בחיוב תרומת ה':
לויים ,ישראלים ,גרים ,עבדים משוחררים .קבוצה (ב) המתנדבים שאם שקלו מקבלים מהם תרומת ה' :נשים ,עבדים ,קטנים ,ולגבי כהנים
מחלוקת אם חייבים .אמר רבי יהודה העיד בן בוכרי ביבנה כל כהן ששוקל אינו חוטא אמר ליה רבן יוחנן בן זכאי [ ...לא כי] אלא כל
כהן שאינו שוקל חוטא.
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שמות כי תשא לא,יד:
כּי ָֹ֥ק ֶדשׁ הוא ל ֶכ ִ֑ם
ם ֙ אֶ ת-השּׁ ֔בּת ֶ֛
וּשׁמ ְר ֶתּ ַ֙
ְ
אכה ְונ ְכ ְרתֶ֛ה הנֶּ ָ֥פֶ שׁ ההוא מ ֶ ָ֥קּ ֶרב ע ֶ ֹֽמּיה׃
הּ ֙ ְמל ֔
יוּמת ָ֗כּי כּל-העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
יה ֙ ָ֣מוֹת ֔
ל ַ֙
ח ְל ֨ ֶ
ְמ ֹֽ
אכה – ע"פ משנת השבת הרב משה פנחס זנדר הי"ו פ"ב התנאים לאיסור מלאכה מן התורה ,מלת
הּ ֙ ְמל ֔
שׂה ב ַ֙
ָ֗כּי – רביע כּל-העֹ ֶַָ֥֙
מלאכה מתיחסת לל"ט מלאכות כבמשכן שהן מלאכת מחשבת ולהן חמשה תנאים (א) כדרכה (ב) כוונה (ג) מלאכה הצריכה לגופה (ד)
הַ֙ ַ֙
ָ֣הַ֙מלאכ ַ֙
תיקון (ה) קיום .אפשר כי תנאים אלו מרומזים בפסוק שמות כי תשא לא,טו שָׁ֣שֶׁ תַ֙ימים֘ ַ֙יע ֶשׂ ְ

וֹתַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
תַ֙מ
ֶ֛הַ֙בּיָ֥וֹםַ֙השּׁבּ ָ֥
ָ֧הַ֙מלאכ ְ
ק ֶדשַׁ֙ל ִ֑ה'ַַ֙֙כּל-העֹ ֶשׂ ְ
יעיַ֙שׁבָּ֧תַ֙שׁבּ ֶ֛תוֹןַ֙ ֹ
ַ֙וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗
ק ֶדשַׁ֙להִ֑ '
יעיַ֙– מונח רביע ,מרמז לחמישה תנאים במלאכת מחשבת שהשביתה ממנה מרומזת שבמלים ַ֙שׁבָּ֧תַ֙שׁבַּ֙ ֶ֛תוֹןַ֙ ֹ
וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗
ֶ֛הַ֙בּיָ֥וֹםַ֙השּׁבּת – תורה שלמה [פב] אפילו מלאכת משכן (מדרש הגדול)
ָ֧הַ֙מלאכ ְ
ושזאת מלאכת מחשבת נדרש במלים כּל-העֹ ֶשׂ ְ
וֹתַ֙יוּמת ולמה נאמר מחלליה מות יומת שתי פעמים (רק מות יומת פעמיים)  ,אלא יכול לאבות מלאכות
ֹֽ
שהיא מלאכת מחשבת[ ,פב*] ָ֥מ
וֹתַ֙יוּמת (כתב יד מדרש החפץ) (פירוש (א) לתולדות של ל"ט מלאכות המשכן( ,ב)
ֹֽ
תַ֙מ
ֶ֛הַ֙בּיָ֥וֹםַ֙השּׁבּ ָ֥
ָ֧הַ֙מלאכ ְ
הוא החיוב ת"ל כּל-העֹ ֶשׂ ְ
(לא,יד) מיתה בידי שמים( ,לא,טו) מיתת בי"ד) ,ומכאן למדנו ש(-לא,טו) עוסק בעיקר במלאכת מחשבת

בנוסף יש ארבעה תנאים שאינם תלויים במלאכת מחשבת והם מרומזים בטעם מלת ָ֗כּי – רביע (א) מעשה ולא גרמא (ב) שלימות המלאכה
ולא חצי מלאכה (כגון המוציא חצי קופה על אסקופת הבית (משנה שבת פ"י)) (ג) שיעשנה לבדו (במלאכה שאינה צריכה יותר מאדם
אחד) (ד) שיהיה בה שיעור ,ואילו חצי שיעור אסור אבל פטור.
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ְך ַ֙
ֲשׁרַ֙נ ְשׁבּ ְָ֣עתַּ֙ל ֶהם֘ ַ֙בּ ַ֙
קַ֙וּלי ְשׂר ִ֝אלַ֙עֲב ֶ ָ֗דיָךַ֙א ֨ ֶ
ְ
ַ֙לי ְצ ֨ח
רַ֙לא ְברהם ֩ ְ
שמות כי תשא לב,יג :זְ ֵֹ֡כ ְ
כוֹכביַ֙השּׁמִ֑ים ַ֙
םַ֙כּ ְ
ֲכ ְ
ַ֙֙את-ז ְרע ֔ ֶ
ַ֙ו ְתּדבָּ֣רַ֙אֲל ֔ ֶהםַ֙א ְרבֶּ ה ֶ ֹֽ
לם׃ ַ֙
וַּ֙לעֹ ֹֽ
םַ֙ונחֲל ְ
ֲכ ְ
ַ֙֙לז ְרע ֔ ֶ
ַ֙וְ כל -ה ֨א ֶרץַ֙הזּ ִֹ֝אתַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙א ָ֗מ ְרתּיַ֙אֶ תּן ְ
רַ֙לא ְברהםַ֩֙ -אם עברו על עשרת הדברות ,אברהם אביהם נתנסה בעשרה נסיונות ועדיין לא קבל שכרו,
[רש"י שמות תשא לב,יג] זְ ֵֹ֡כ ְ

תנהו לו ,ויצאו עשרה בעשרה:
קַ֙וּלי ְשׂר ִ֝אל  -אם לשרפה הם ,זכור לאברהם שמסר עצמו לישרף עליך באור כשדים .אם להריגה ,זכור ליצחק
ְ
ַ֙לי ְצ ֨ח
ְלא ְברהם ֩ ְ
שפשט צוארו לעקידה .אם לגלות ,זכור ליעקב שגלה לחרן ,ואם אינן נצולין בזכותן ,מה אתה אומר לי (פסוק י) ואעשה אותך לגוי
גדול ,ואם כסא של שלוש רגלים אינו עומד לפניך בשעת כעסך ,קל וחומר לכסא של רגל אחת:
קַ֙וּלי ְשׂר ִ֝אל – שלושה שמות הם שלוש רגלים של כסא בעל ארבע רגלים המרומז בטעם רביע של עֲב ֶ ָ֗דיָך וזה רמז
ְ
ַ֙לי ְצ ֨ח
ְלא ְברהם ֩ ְ
רַ֙לא ְברהםַ֩֙
לדוד מלך ישראל שהאגדתא ב[-בבלי שבת ל] עוסקת בו .וצירוף דומה כתב [בעל הטורים שמות לב] (יג) (שמ' תשא לב,יג) זְ ֵֹ֡כ ְ
קַ֙וּלי ְשׂר ִ֝אלַ֙עֲב ֶ ָ֗דיָך .כאן הקדים האבות לעבדיך וכתיב התם (דברים ט כז) זכור לעבדיך לאברהם וגו' הקדים עבדיך לאבות.
ְ
ְלי ְצ ֨ח
לומר כי היו עבדיו מתחלה ועד סוף .כיוצא בו דוד עבדי (מ"א יא יג) .ועבדי דוד (יחזקאל לד כד) (עי' מגילה יא א):
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שמות כי תשא לב,טו:

ָ֥םַ֙כּ ֻת ֹֽבים׃ ַ֙
יהםַ֙מזֶּ ָ֥הַ֙וּמזֶּ הַ֙ה ְ
תַ֙כּ ֻתבים ַ֙֙מ ְשּׁנ ָ֣יַ֙עֶ ְבר ֔ ֶ
תַ֙בּי ִ֑דוַֹ֙לֻ ָֹ֗ח ְ
רַ֙וּשׁנ ֶ֛יַ֙לֻ ָֹ֥חתַ֙העַ֙ ֻד ְ
ְ
ויִּ֝פֶ ןַ֙ויּ ֵֶֶ֤֣רדַ֙מֹשֶׁ הַ֙֙מן-ה ֔ה

יהם ראה הסבר מלא ֹֽוָֽיּ ְכ ְתּ ָ֗בם – רביע דברים ואתחנן ה,יט:
לֻ ָֹ֗חת – רביע ,כמרמז לארבעה צדדים ְכּ ֻתבים ַ֙֙מ ְשּׁנ ָ֣יַ֙עֶ ְבר ֔ ֶ
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ַשּׁל ג ִ ְַּ֖די ַבחֲלֵ ֥ב ִאמָֹֽו׃ פ
שׁית ב ֵ
ֵרא ִ֗ ִ
שמות תשא לד,כו:
ֱֹלהיָך ֹלא-תְּ ב ֵ ֥
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא ֵ ַ֖בית הֹ֣ ' א ֶ ָ֑
ַשּׁל ג ִ ְַּ֖די ַבחֲלֵ ֥ב ִאמָֹֽו׃ פ
שׁית ב ֵ
שמות משפטים כג,יטֵ :רא ִ֗ ִ
ֱֹלהיָך ֹלא-תְּ ב ֵ ֥
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא ֵ ַ֖בית הֹ֣ ' א ֶ ָ֑
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא
שׁית ב ֵ
ירושלמי ביכורים פ"א,ה"ב (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ִ֗ ִ
שׁית – רביע,
בהלכה (א) לימד ,בין היתר ,על קבוצת אלו שלא מביאים אע"פ שהגידול מאדמתם ,הלכה (ב) מלמדת על (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ִ֗ ִ
קבוצה של ארבעה שאינם מביאים כי מגדלים באדמה שאינה שלהם בקנין תורני ,וזה פתוח של חלק ממשנה א' ויש שאינן מביאין.
ִכוּרי ַאדְּ ָ ֹ֣מתְּ ָ֔ך:
שׁית ב ֵ
מתני' האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן אין מביאין מאותו הטעם משום שנאמר (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ִ֗ ִ
 76רביע
שמות פקודי מ,יח:

[יח]ַ֙ו ֨יּ ֶקםַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּןַ֙ויּתּן ַ֙֙אֶ ת-אֲדנ֔יוַ֙ויּ ֙שֶׂ ם ַ֙֙אֶ תְ -קר ֔שׁיוַ֙ויּתּןַ֙אֶ תְ -בּריחִ֑יוַ֙
מּוּדיו׃
םַ֙את-ע ֹֽ
ֶַ֙
ויָּֽקֶ

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי סימן יא  ...ויביאו את המשכן אל משה וגו' ,וכתיב וירא משה את כל המלאכה וגו' ... ,אמרו לו
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ואם כן למה אינו עומד שהרי כבר נצטערו בצלאל ואהליאב וכל חכמי לב להעמידו ולא היו יכולין והיה משה מיצר על דבר זה עד
שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לפי שהיית מיצר שלא היה לך עשייה ולא חלק במלאכת המשכן לפיכך לא יכלו אותן חכמים
להעמידו בשבילך כדי שידעו כל ישראל שאם על ידך אינו עומד שוב אינו עומד לעולם ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך שנאמר
(שמות פקודי מ,יח) ו ֨יּ ֶקםַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּן ,וכן הוא אומר (שמות פקודי מ,א)ַ֙ויְ דבָּ֥רַ֙הַ֙'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּאמֹֹֽ ר׃ַ֙[ב]ַ֙ ְבּיוֹם-ה ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙הראשׁוֹןַ֙
לַ֙מוֹעד׃ ,אמר משה רבש"ע איני יודע להעמידו ,אמר ליה עסוק בידיך ואתה מראה להעמידו
ֹֽ
ְבּאֶ חָ֣דַ֙ל ִֹ֑ח ֶדשַׁ֙תּ ַ֕קיםַ֙אֶ ת-מ ְשׁכּןַ֙ ָֹ֥א ֶה
יתַ֙בּאֶ חָ֣דַ֙ל ִֹ֑ח ֶדשַׁ֙הוּקםַ֙המּ ְשׁ ֹֽכּן׃,
ְ
והוא עומד מאליו ואני כותב עליך שאתה הקימתו שנאמר [יז]ַ֙ ויְ ָ֞היַ֙בּ ָֹ֧ח ֶדשַׁ֙הראשֶׁ֛ וֹןַ֙בּשּׁנ ָ֥הַ֙השּׁנ
ומי העמידו משה שנאמר (שמות פקודי מ,יח)ַ֙ו ֨יּ ֶקםַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּן ,וגו'
ו ֨יּ ֶקםַ֙מ ִֹ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא ,אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּן – רביע ,משכן שכינה בבריאה כנגד משכן שכינה בכסא הכבוד ,וביחד כעין מלמד שהאדם
נראה מקים אבל ה' הוא המקים ולרמז ר"ת אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּןַ֙ויּתַּ֙ן ֙ אֶ ת – ר"ת א' ה' ו' ועוד ה' ו' א'  ,פעמיים שם מיוחד הו"א הו"א

2.2.12.10.1.3

ויקרא
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םַ֙כּי-י ְק ָ֥ריבַ֙מ ֶכֶּ֛םַ֙ק ְרבּןַ֙ל ִ֑ה'ַ֙
ויקרא א,ב :דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראל ֙ ְַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙אֲל ֔ ֶהםַ֙א ָ֗ד ֹֽ
מן-ה ְבּה ָ֗מהַ֙מן-הבּקר ַ֙֙וּמן-ה ֔צּ ֹאןַ֙תּ ְקריבוַּ֙אֶ ת-ק ְרבּנְ ֶ ֹֽכם׃

ויקרא רבה (וילנא) פרשה ב

םַ֙כּי-י ְק ָ֥ריבַ֙מ ֶכֶּ֛םַ֙(ויקרא א,ב) למה לא נאמר איש כמ"ש להלן דבר אל כל עדת בני ישראל איש כי יקריב אף כאן יאמר הכתוב
ט א ָ֗ד ֹֽ
ויקחו לכם איש בקר או צאן למה נאמר א ָ֗דםַ֙להביא את הגר ,מכם פרט לגוי שהוא מביא עולה אמר רשב"ג ,שבעה דברים התקינו
בית דין הגדול וזה אחד מהם גוי שהביא עולתו ממדינת הים אם הביא נסכים עמה קריבין נסכים משלו ואם לאו קריבין משל צבור
ותנאי ב"ד  ...אם נאמר מן הבהמה למה נאמר מן-הבּקרַ֙֙וּמן-ה ֔צּ ֹאןַ֙מכאן אמרו מקבלים מיני זבחים מרשעי ישראל כדי להכניסן
תחת כנפי השכינה חוץ מן המומר והמנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא.
א ָ֗דם – רביעֹֽ ,כּי-י ְק ָ֥ריבַ֙מ ֶכֶּ֛םַ֙ק ְרבּן – מרכא תביר טפחא ל ִ֑ה'  -אתנח
ֹֽכּי-י ְק ָ֥ריבַ֙מ ֶכֶּ֛םַ֙ק ְרבּן – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד מהם חל ענין הקרבן ולא על כל אחד חלים כל פרטי
הקרבנות וזה מבואר יחד עם ההסבר הבא
ַ֙א ָ֗דם – רביע ,בארבעה בני אדם בנוסף על היהודי הרגיל דיברה התורה ֹֽכּי-י ְק ָ֥ריב(ו) קרבנם ל ִ֑ה'  -אתנח מגביל הנאמר כאן למשכן
לבמה גדולה ולמקדש רק בקרבנות הראויים ,בדומה להגבלות הנמנות ב-זבחים פי"ד :והארבעה הם:
(א) הגר המביא כמו יהודי כל קרבן ונסכים שלו
(ב) גוי שהוא מביא עולה בלבד ,ומבין שבעה דברים ש התקינו בית דין הגדול  ...אחד מהם גוי שהביא עולתו ממדינת הים אם הביא

נסכים עמה קריבין נסכים משלו ואם לאו קריבין משל צבור ותנאי ב"ד הוא
(ג) מקבלים מיני זבחים מרשעי ישראל כדי להכניסן תחת כנפי השכינה
(ד) ולא מקבלים מן המומר והמנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא.
ריבַ֙מ ֶכֶּ֛םַ֙ק ְרבּןַ֙ל ִ֑ה'ַ֙
םַ֙כּי-י ְק ַָ֥֙
ויקרא א,ב :דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראל ֙ ְַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙אֲל ֔ ֶהםַ֙א ָ֗ד ֹֽ
מן-ה ְבּה ָ֗מהַ֙מן-הבּקר ַ֙֙וּמן-ה ֔צּ ֹאןַ֙תּ ְקריבוַּ֙אֶ ת-ק ְרבּנְ ֶ ֹֽכם׃

תוספות נזיר לה,א

ותירץ מהר"ף דאהני כללא לרבויי שור [הבר] דבהמה הוא אף על גב דרגיל בין החיות והוי כעין חיה אפ"ה כשר לקרבן.
טט – מן-ה ְבּה ָ֗מה – רביע,ובפסוק מונה שלושה ,בהמה – שור הבר ,בקר ,צאן היינו שני מינים –:כבשים ,עזים
79

רביע

אשַׁ֙ואֶ ת-הפּ ִֶ֑דר ַ֙
ְ
כּהֲנ֔יםַ֙א ַ֚תַ֙הנְּ ת ֔חיםַ֙אֶ ת-הר ֹ
רןַ֙֙ה ָ֣ ֹ
ה ֹ
ֵ֤יַ֙א ֲ
וַּ֙בּנ ֹֽ
ויקרא ויקרא א,חְ :וע ְר ָ֗כ ְ
על-העצים ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙על-ה ֔אשַַׁ֙֙א ֲֶשׁרַ֙על-המּזְ ֹֽבּח׃ ַ֙
וְ ע ְר ָ֗כוּ  -רביע ,בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו ,ארבעה מעשי עריכה בקרבן( :א) הכהנים העלו הקרבן עד ראש הכבש ,וזרקו הנתחים מראש

הכבש אל המערכה (זריקה לאש מן הכבש ,ב-אבן האזל מברר המחלוקות מהמהיכן זורקים)( .ב) עריכה וסידור נאה של הנתחים על האש.
על שני אלה אומר רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ו,ה"ד כשמנתח איברי העולה מוליכין את כל הנתחים לכבש ומולחין אותם שם ,ואחר
כך מעלין כל האיברים לראש המזבח ,ומסיר גיד הנשה בראש המזבח ומשליכו על גבי הדשן שבאמצע המזבח ,וזורק כל האיברים על האש
ָשר ְּוהַדָּ֔ ם ,כשם שהדם בזריקה כך כל הבשר בזריקה ,ואחר שזורקן חוזר ועורך אותן על האש שנאמר (וי'
שנאמר (דב' ראה יב,כז) ַהב ָ ֹ֣
א,יב) ְּוע ַ ַָ֤רך הַכֹהֵן א ֹתָ֔ ם ,ואיברים שצלאן ואחר כך העלן למזבח אין בהם משום ריח ניחוח.
כסף משנה  ...ומ"ש וזורק כל האיברים על האש וכו' .כן משמע בסוף מסכת תמיד ובפרק טבול יום (דף ק"ד) אמרו מה דם בזריקה אף בשר
בזריקה .ומ"ש ואחר שזרקן חוזר ועורך אותם על האש וכו' .בסיפרא פ"ד.
(ג) חלקים מן הנתחים הפוקעים מן האש עורכים אותם שוב על המערכה בבלי זבחים פג,ב ר' יהושע אומר :כל הראוי לאישים כו' .ורבן
גמליאל נמי הכתיב( :וי' צו ו,ב) ע ֹ ֶָּ֡לה עַל מֹוקְּדֶָ֨ ה! ההוא לאהדורי פוקעין הוא דאתא .ואידך לאהדורי פוקעין מנא ליה? נפקא ליה (וי' צו
שׁר תּ ֹאכַ ֥ל ה ֵָאֶ֛שׁ( .מחלוקת האם גם מה שפקע ונפל על רצפת העזרה מוחזר למערכה).
ו,ג) מֲ -א ֶ֨ ֶ
רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ו,ה"ג איברים שפקעו מעל המזבח אם יש בהן ממש אפילו פקעו אחר חצות הלילה יחזיר ,שנאמר (וי' צו
ו,ב) עַל מֹוקְּדֶָ֨ ה עַל־ ַה ִמז ֵ ְַּ֤ב ַח כָל־ ַה ַליְּלָה ,ואם אין בהם ממש אפילו פקעו קודם חצות לא יחזיר...,
(ד) (איברים שלא נתאכלו ,מסירים מן המערכה ומניחים בכבש ו/או בסובב ,גורפים את שיירי המערכה של היום הקודם אל התפוח ,עורכים מערכה
חדשה ואז) משנה תמיד פ"ב,מ"ה  ...האיברים והפדרים שלא נתאכלו מבערב מחזירין אותן למערכה הציתו שתי המערכות באש ,...
חוזרים לעריכה (א)
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְ ע ְר ָ֗כוּ  -רביע ,ארבע דרשות הקשורות למלת ְוע ְר ָ֗כוּ אפשר שהן כך :אחת – למעט הפשט וניתוח שיהיו בכהנים ,אחת – למספר שניים
לחישובי מספרי כהנים הדרו שים להעלאת איברים למזבח לקרבן ציבור (טלה ,איל ,פר) ולקרבן יחיד ,אחת – היקש ממלת (וי' א,יב) ְּוע ַ ַָ֤רך
בטלה של עולה אל מלת (וי' א,ח) ְּוע ְָּר ִ֗כוּ של עולת בקר ומשתמש בסמיכות שלה ל(-וי' א,ז) ְְּ֠ונָתְּ נוּ ַ֖ ֵ ...אשׁ ללימוד לטלה של עולת תמיד של
שחר שרק בו נותנים אש במערכה חדשה ,אחת – חובת עבודת כהנים בבגדי כהונה גם בעבודות שאין בהן מיתה לזר ,ואין בהם כפרה.
(א) בבלי יומא כז,א  ...מקבלה ואילך מצות כהונה ְוע ְר ָ֗כוּ למה לי? למעוטי הפשט וניתוח (שלא צריך כהונה)
כּהֲנ֔יםַ֙ -שנים ,למדנו לטלה שטעון ששה.
רןַ֙֙ -שנים ,ה ָ֣ ֹ
ה ֹ
ֵ֤יַ֙א ֲ
(ב) בבלי יומא כז,א ( ...וי' א,ז) ְְּ֠ונָתְּ נוּ  -לגופיהְ ,וע ְר ָ֗כוּ  -שניםְ ,בּנ ֹֽ
(ב) תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פ"ב,ה"ד (סיכום דיון הירושלמי :דרשת מספר שניים לחישובים שונים .לר' עקיבה דרשת
שנים ,לחישוב ששה כהנים להקרבת טלה ,לר' ישמעאל כהן אחד עורך שני איברים מי"א איברים וכך מגיע לששה כהנים .לחישוב ש-פרו
של יחיד שיהא קרב בששה .בתוך ירושלמי זה דרשה (ג) היקש ממלת (וי' א,יב) ְּוע ַ ַָ֤רך בטלה של עולה אל מלת (וי' א,ח) ְּוע ְָּר ִ֗כוּ של עולת
בקר ומשתמש בסמיכות שלה ל(-וי' א,ז) ְְּ֠ונָתְּ נוּ ַ֖ ֵ ...אשׁ ללימוד לטלה של עולת תמיד של שחר שרק בו נותנים אש במערכה חדשה).
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כּהֲניםַ֙ ַ֙
רןַ֘֙ה ֹ
ה ֹ
יאהַּ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙א ֲ
ויקרא ב,בֶ :והֱב ָ֗
חחַ֙לַ֙ ֹֽה'׃ ַ֙
ֶ֛הַ֙ריחַ֙ני ֹ
ָ֥
ֹהןַ֙אֶ ת-אזְ כּרתהּ ַ֙֙המּזְ ֔בּחהַ֙אשּׁ
ִ֑הַּ֙וה ְק ֨טירַ֙הכּ ִ֝
ל ֹאַ֙קֻ ְמ ָ֗צוַֹ֙מסּ ְלתּהַּ֙֙וּמשּׁ ְמנ֔הַּ֙עלַ֙כּלְ -לבֹנת ְ
םַ֙מ ָ֣
וְ ק ֨מץַ֙מ ִ֝שּׁ ְ
תןַ֙ע ֶליהַ֙
ַ֙֙שׁמֶ ןַ֙וְ נ ָ֥
ליה ֔ ֶ
יאהּ  -רביע ,ארבע הלכות בהבאת מנחת נדבה[ :ספרא ויקרא פרשתא ח] ( ...ויקרא ב,א) ְויצֵ֤קַ֙ע ֨ ֶ
(ויקרא ב,ב) ֶוהֱב ָ֗
ַ֙לבֹנֹֽה והדר (ויקרא ב,ב)
תןַ֙ע ֶליה ְ
ַ֙שׁמֶ ןַ֙וְ נ ַָ֥֙
ליה ֙ ֔ ֶ
יאהּ ,מלמד שיציקה ובלילה כשרים בכל אדם (הח"ח( :ויקרא ב,א) וְ יצֵ֤קַ֙ע ֨ ֶ
ְלבֹנֹֽהַ֙(ויקרא ב,ב) ֶוהֱב ָ֗
יאהַּ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙אהֲ רֹ ןַ֘֙הכֹּ הֲניםַ֙וְ ק ֨מץ וגו' מלמד שכל עבודות עד הקמיצה כשרים בזר)
וֶהֱב ָ֗
ַ֙לבֹנֹֽה ,ומוליכה אצל כהן ,דכתיב (ויקרא
תןַ֙ע ֶליה ְ
ןַ֙ונ ָ֥
ַ֙֙שׁ ֶמ ְ
ליה ֔ ֶ
[בבלי סוטה יד,ב]  ...ונותן שמנה ולבונתה ,שנאמר (ויקרא ב,א) ְויצֵ֤קַ֙ע ֨ ֶ
רןַ֘֙וגו'
ה ֹ
יאהַּ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙א ֲ
ב,ב) ֶוהֱב ָ֗
יאהּ שלא יביאנה חציים (הח"ח :דאף
יאהּ והביא יכול לכתוב וכתיב (ויקרא ב,ב) ֶוהֱב ָ֗
[ספרא ויקרא פרשתא ט] והביא (ויקרא ב,ב) ֶוהֱב ָ֗
שכה"ג מקריב הביתין בחצאין ,נדבה אינו יכול להביאה חצאין לא הוא ולא אחרים) ,הא (הח"ח:מעתה למדת) אם אמר הרי עלי מנחה של שני
יאהּ כולה ביחד)
עשרונות לא יביאנה בשני כלים אלא בכלי אחד (הח"ח :מאחר שקבעם במנחה אחת קרינן ביה (ויקרא ב,ב) וֶהֱ ב ָ֗

ארבע הלכות אפשריות (א) הכנת המנחה כשרה בכל אדם (ב) הולכה אצל הכהן בכל אדם (ג) שלא יביאנה חציים (ד) הבאת כל הכמות
שהתנדב בכלי אחד (במקום אחר מתברר שעד  60עשרון בכלי אחד)
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הַ֙ל ֹֽה':
ֹֽ
טירוַּ֙מ ֶמֶּ֛נּוַּ֙א ֶשּׁ
שַׁ֙ל ֹא־ת ְק ָ֧
ל־דּ ֔ב ֹֽ
אר ְַ֙֙וכ ְ
ל־שׂ ֹ
ְ
כּיַ֙כ
'ַ֙ל ֹאַ֙תע ֶשׂהַ֙חמִ֑ץַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ֵ֤
ויקרא ב,יא :כּל־המּנְ ָ֗חהַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙תּ ְקר ֙יבוּ ַ֙֙ל ֔ה ָ֥
חח:
ריחַ֙ני ֹֽ ֹ
וַּ֙ל ָ֥
ויקרא ב,יב :ק ְרבָּ֥ןַ֙ראשֶׁ֛יתַ֙תּ ְק ָ֥ריבוַּ֙אֹתםַ֙ל ִ֑ה'ַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְואֶ ל־המּזְ בָּ֥חַ֙ל ֹא־יעֲל ְ
כּל־המּנְ ָ֗חה – מקף בורר בין מנחה למנחה (ראה לקח טוב) וממעט מהנאמר כאן את מנחת שתי לחם חמץ הבאים בשבועות.
שַׁ֙ל ֹא־ת ְק ָ֧טירוּ אין לי
ַ֙֙וְ ...דּ ֔ב ֹֽ
אר ְַ֙
ּ(ויקרא ב,יא)ַ֙כּל־המּנְ ָ֗חה – רביע בתפקיד ארבע דברים שלא נעשה מהם מנחה (מנחות נח ,א) ְשׂ ֹ
אלא כולו (שאר או דבש) מקצתו מניין תלמוד לומר כל עירובו מניין תלמוד לומר ֵ֤כּיַ֙כל,
ל־דּ ֔בשׁ – מקף מקף אחד בורר מצב עירוב של שאר ,אחד בורר עירוב של דבש ושניהם אסורים
אר ְַ֙֙וכ ְ
ל־שׂ ֹ
ְ
כ
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ויקרא ה,ב:

ַ֙בּכל-דּבָ֣רַ֙טמאַ֙
אָ֣ וַֹ֙ ֶנָ֗פֶ שַׁ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּגּע֘ ְ
תַ֙שׁ ֶָ֣רץַ֙טמִ֑אַ֙ ַ֙
וַֹ֙בּנ ְבל ֶ
הַ֙א ְ
ָ֣הַ֙טמ ֔א ַ֕
ַ֙֙בּהמ ְ
ַ֚וַֹ֙בּנ ְבלת ְ
ִ֝הַ֙טמ ָ֗אהַ֙א ְ
ַ֙בנ ְב ֨לתַ֙חיּ ְ
אוֹ ֩ ְ
שׁם׃ַ֙ ַ֙
אַ֙וא ֹֽ
נּוַּ֙ו ָ֥הוּאַ֙טמ ְ
וְ נ ְֶעל ָ֣םַ֙מ ֔ ֶמּ ְ

ראב"ע (ב-ג) או נפש כי (בנוסחנו :אשר) תגע  -בנבלת הארבעה הנזכרות ,והם חזיר וחביריו (ראה וי' יא,ד-ז) .או בנבלת בהמה
טמאה  -למאכל ,כסוס וחמור .ושרץ טמא  -השמנה הנזכרים (וי' יא,כט-ל) .ונעלם ממנו  -ואחר כך ידע .או נגע בזב וטמא מת וזבה
ונדה.
ַ֙בנ ְב ֨לתַ֙חיִּ֝הַ֙ ְטמ ָ֗אה – רביע ,ע"פ ראב"ע אלו בנבלת הארבעה הנזכרות ,והם חזיר וחביריו (ראה וי' שמיני יא,ד-ז) .ראה רביע
אוֹ ֩ ְ
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ויקרא ה,כא:

ֱטאַ֙וּמעֲלָ֥הַ֙מעלַ֙בּ ִ֑ה'ַ֙
ָ֣יַ֙תח ֔
ַַ֙֙ ֶנ ַ֚פֶ שַׁ֙כּ ֶ
יתוֹ׃ ַ֙
וַֹ֙בגז֔לַ֙אוַֹ֙עשָׁ֥קַ֙אֶ ת-עֲמ ֹֽ
ַ֙֙א ְ
וּמתַ֙יד ָ֣
וֹןַ֙אוֹ-ב ְתשֵׂ֤ ֶ
וַֹ֙בּפקּ ָ֗ד ֹֽ
ית ְ
וְ כ ֨חשַׁ֙בּעֲמ ִ֝
ְבּפקּ ָ֗דוֹןַ֙– רביע ,ארבעה שומרים ,שומר חינם ,שומר שכר ,שואל ,שוכר

ראה קדמא ואזלא
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יוַ֙בּיָ֥וֹםַ֙ק ְרבּנוַֹ֙יאכ ִ֑לַ֙ל ֹא-ינָּ֥יחַ֙מ ֶמּנּוַּ֙עדֹֹֽ -בּ ֶקר׃
ָ֣תַ֙שׁל ֔מ ְ
וּב ָ֗שׂרַ֙ ֶז ַ֚בחַ֙תּוֹד ְ
ויקרא צו ז,טוְ :
ָ֣תַ֙שׁל ֔מיוַ֙וגו'
וּב ָ֗שׂרַ֙ ֶַ֙ז ַ֚בחַ֙תּוֹד ְ
בבלי פסחים לח,ב – רש"י ד"ה שבעת ימים מצות תאכלו – מקשר ל-ויקרא צו ז טו – ְ
ָ֣תַ֙שׁל ֔מיוַ֙יש
וּב ָ֗שׂרַ֙ ֶז ַ֚בחַ֙תּוֹד ְ
׀טו׀ַ֙וּב ָ֗שׂר – רביע ,מרבה על התודה עוד ארבעה מיני קרבנות כפי' רש"י עה"ת ,ע"פ המכילתא (טו) ְ
ְ

כאן רבויין הרבה׃ לרבות חטאת ואשם ,ואיל נזיר ,וחגיגת ארבעה עשר שיהיו נאכלין ליום ולילה .ביום קרבנו יאכל וכזמן בשרה זמן
לחמה..
ו-רמב"ן ע"פ בבלי פסחים עא,א-ב למד כי חגיגת ארבעה עשר נאכל כשלמים לשני ימים ולילה וציין כי רש"י עצמו כתב זה בסדר

"ראה".
וה-רמב"ן מסביר שרש"י עצמו במקום אחר אומר שחגיגת ארבעה עשר ללילה בלבד.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

89/333
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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הַ֙וה ְשּׁל ֹֽמים׃ַ֙ ַ֙
ֲשׂתַ֙החטֶּ֛אתַ֙וְ העֹ ל ְ
םַ֙וָֽיְ ב ֲרכ ִ֑םַ֙ו ָ֗יּ ֶרדַ֙מע ֹ ָ֧
רןַ֙אֶ ת-ידֶ֛וַ֙ידֶ֛יוַ֙אֶ ל -הע ֹֽ
ה ָ֧ ֹ
ויקרא שמיני ט,כב :ויּ ֨שּׂאַ֙א ֲ
הַ֙וה ְשּׁל ֹֽמים׃ַ֙ -רביע דרגא תביר טפחא סלוק ,אפשר כי רביע מרמז על עוד עשיה במזבח אפשר כ-
ֶ֛אתַ֙והעֹ ל ְ
ְ
ֲשׂתַ֙החטּ
ט כבַ֙ ו ָ֗יּ ֶרדַ֙מע ֹ ָ֧

ראב"ע ב-ט כד  ...עולת תמיד (של שחר שעדיין לא נשרפה כי לא ירדה אש) תורה שלמה (נב) ע"פ ירושלמי תענית פ"ד ה"א ,קרבן
העדה  ...שלא נשא כפיו עכשיו אלא בשביל שירד מעשות החטאת והעלה והשלמים והן קרבנות מוסף ,וקמ"ל אע"פ שנשא כפיו

שחרית ,נושא שנית בשביל מוסף.

ֶ֛אתַ֙והעֹ להַ֙– דרגא תביר טפחא ְוה ְשּׁל ֹֽמים׃ -סלוק ,הרביע מרמז על אפשרות שעשה ארבעה דברים ,ע"פ
ְַ֙
ֲשׂתַ֙החטּ
ו ָ֗יּ ֶרד  -רביעַ֙מע ֹ ָ֧
ראב"ע תמיד של שחר שעדיין לא נשרף כי לא ירדה עדיין אש מהשמים ,ע"פ מאור ושמש בשם רש"י שנכנס משה ללמד אהרן על מעשה
הקטורת ,דרגא תביר טפחא מרמז על קבוצת פרטים מצטרפים כא ן עבודות אהרן בחנוכת המזבח והמשכן,סלוק מרמז על הגבלה בעבודות
אהרן אפשר שלא שינה דבר ממה שנצטוה.
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ויקרא תזריע יג,ב:

וַֹ֙לנֶ ֶָ֣֣געַ֙צרִ֑עת ַ֙
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂר ְ
תַ֙והי ְ
ַ֙֙אוַֹ֙ב ֔ ֶה ֶר ְ
ֵ֤תַ֙אוֹ-ספּ ֙חת ָ֣
ַ֙שׂא ֹֽ
ֵ֤הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרוֹ ֙ ְ
ְ
םַ֙כּי-י ְהיֶ
ַ֙[ב]ַ֙א ָ֗ד ֹֽ
כּה ֲֹֽנים׃ ַ֙
ןַ֙אוַֹ֙אֶ ל-אחָ֥דַ֙מבּניוַ֙ה ֹ
ֹה ֶ֛
רןַ֙הכּ ֔
ה ָ֣ ֹ
ַ֙וְ הוּבא ַ֙֙אֶ ל-א ֲַ֙

התורה והמצוה (מלבי"ם) מבאר את תורת כהנים כי אם היה כתוב מלת אשר היה מורה על קנין הנמצא בעצם מכבר ,נגע צרעת שכבר
היה באדם .אלא כתיב ֹֽכּי-י ְהיֶ ֵ֤הַ֙ומלת כי מורה כי יהיה מעתה משעת החיוב ,שרק אם נולדו משעת החיוב ,מטמאות.
הדרשה מתבניות הטעמים תהיה:
ֹֽכּי-י ְהיֶ ֵ֤ה – מקף כרב-מצב זמן הופעת מראה הנגע( :א) זמן פטור (ב) זמן חיובְ .בעוֹרְ -בּשׂרַ֙וֹ ֙ – מקף כרב-מצב מקום מראה הנגע( :א)
מקום שבודקים בו נגע (ב) מקום שאין בודקין בו נגע.
ֵ֤הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרוֹ ַ֙֙–
ְ
א ָ֗דם – רביע בתפקיד ארבע ,כִ ָֽי-י ִ ְּה ֶיַ֤ה בְּעֹורְּ -בשָרֹו לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ,ותבנית הטעמים של ֹֽכּי-י ְהיֶ
מהפך פשטא מורה להוציא הכתוב מפשוטו וללמד שאם מראות אלו נולדו בו בשעת הפטור כנמנה ב[-משנה נגעים פ"ז מ"א ובספרא תזריע
פ"א] והם בגוי ונתגייר ,בקטן ונולד ,בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין אזי אינן מטמאות.
ֵ֤תַ֙אוֹ-ספּ ֙חת ַ֙֙אָ֣ וַֹ֙ב ֔ ֶה ֶרת
א ָ֗דם – רביע בתפקיד ארבע ,כִ ָֽי-י ִ ְּה ֶיַ֤ה בְּעֹורְּ -בשָרֹו לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ,אשר תיאורן הואְ :שׂא ֹֽ
– מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לימוד אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו .אפשר כי פשוטו של מקרא מלמד ב ֔ ֶה ֶרת – זקף-קטן ,בתפקיד
של מספר שניים ,שני אבות מראות ,בהרת ושאת ושתי תולדות הנלמדות ממיקום ֹֽאוֹ-ספּ ֙חת ַ֙֙ בין שני האבות.
הלימוד היוצא מפשוטו הוא שאין סדר הכתוב כסדר עזות הלובן כפי שמלמדת [משנה נגעים פ"א מ"א ופירוש קהתי] ארבע המראות אלו

נבדלים ביניהם בלובן שבנגע ותו"כ מברר זאת בדרשת (יג,ד)  :בהרת עזה כשלג (הלבנה מכולן) ,ושאת לבנה ,היינו כצמר לבן ,ותולדת
הבהרת הלבנה שגוונה כסיד ההיכל ,ותולדת השאת לובנה כקרום ביצה.

וַֹ֙לנֶ ֶָ֣֣געַ֙צרִ֑עת [ירושלמי שבועות פ"א ה"א (וילנה ב,א)]  ...א"ר מנא מנו אותן חכמים שנים ומנו אותן ארבעה .מה
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂר ְ
וְ הי ְ
שניים מצטרפין זע"ז אף ארבעה מצטרפין זע"ז .רבי לעזר בשם ר' אבין אם בשאינו מינו מצטרף לא כ"כ מין במינו .א"ר יוסי בי רבי
בון (ויקרא תזריע יג,ב) והיו אין כתיב כאן אלא ְוהי ָ֥הַ֙מלמד שהן מצטרפין זע"ז.
[לב ירושלים] ללמד שכולן מצטרפין להויה אחת לטמא אם יש מכולם צירוף של שיעור גריס.
ְבעוֹרְ -בּשׂרוֹ – מקף כרב-מצב מקום מראה הנגע לצירוף ארבע המראות ( :א) מקום שבודקים בו נגע מצטרף (ב) מקום שאין בודקין בו
נגע אינו מצטרף.
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות כל צירוף בין כל ארבע המראות.
וְ הי ְ
הסבר בדרך מוסר ואגדתא

ֵ֤הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרַ֙וֹ ֙ – מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תזריע סימן י אדם כי יהיה בעור
ְ
םַ֙כּי-י ְהיֶ
ספרא תזריע פרשה א (ד) (יג,ב) א ָ֗ד ֹֽ
בשרו (וי' תז' יג,ב) קשה לפני הקב"ה לפשוט ידו באדם הזה ומה הוא עושה מתרה בו תחלה ואח"כ מלקה אותו שנא' (וי' מצ' יד,לד)
וְ נתתַּ֙י ֙ נֶ ֶָ֣֣גע צ ֔רעת ְבּבית ֶא ֶָ֥רץ א ֲֻחזּ ְת ֶ ֹֽכם ,בתחלה מלקה ביתו חזר בו מוטב ואם לאו מלקה בגדיו שנאמר (וי' תז' יג,מז) וְ ה ֶַ֕בּגֶד ֹֽכּי-
ֵ֤הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרַ֙וֹ ֙.
ְ
םַ֙כּי-י ְהיֶ
י ְהיֶ ָ֥ה בוֹ נֶ ֶָ֣֣גע צרִ֑עת ,חזר בו מוטב ואם לאו באים בגופו שנא' א ָ֗ד ַֹֽ֙
[ב]ַ֙א ָ֗דם – רביע ,ע"פ מד' תנחומא רמז שרק בצעד הרביעי אחרי התראה ,הלקאת ביתו ,הלקאת בגדו מלקה ְבעוֹרְ -בּשׂרַ֙וֹ ֙ –
פשטא ,כעין רמז ע"פ מד' תנחומא קשה לפני הקב"ה לפשוט ידו באדם
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שׂר׃ַַַ֙֙֙
וַֹ֙כּמ ְראָ֥הַ֙צרעתַ֙עָ֥ וֹרַ֙בּ ֹֽ
וַֹ֙בגבּ ְח ִ֑תּ ְ
וַֹ֙א ְ
תַ֙בּקר ְחתּ ָ֣
ַ֙֙לבנ ָ֣הַ֙אֲד ְמ ֶ ֔דּ ֶמ ְ
ֵ֤הַ֙שׂאת -ה ֶנּ ֙גע ְ
הנּ ְ
ןַ֙ו ַ֙
ֹה ְ
ֹתוַֹ֙הכּ ָ֗
[מג]ַַ֙֙ור ֨אהַ֙א ִ֝
ְ

ספרא תזריע פרשה ה פרק יא מ"ג – מ"ח
הפסוק (יג,מג) הוא כעין כלל ופרט וכלל
[מג]ַַ֙֙ור ֨אהַ֙א ִֹ֝תוֹ – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד המייבא מעור הבשר לעור ראש קרח ,ומייצא מעור ראש קרח לעור הבשר
ְ
וַֹ֙בגבּ ְח ִ֑תּוֹ  -פרטים
וַֹ֙א ְ
תַ֙בּקר ְחתּ ָ֣
ַ֙֙לבנ ָ֣הַ֙אֲד ְמ ֶ ֔דּ ֶמ ְ
ֵ֤הַ֙שׂאת-ה ֶנּ ֙גע ְ
ןַ֙והנּ ְ
ֹה ְ
הכּ ָ֗
ְכּמ ְראָ֥הַ֙צרעתַ֙עָ֥ וֹרַ֙בּ ֹֽשׂר׃ – כעין חזר וכלל והחיל ע"פ הכּ ָֹ֗הן – רביע ,הלכות נגע עור בשר על עוד שלושה מופעים כמו שלמדנו
מהקראְ :כּמ ְראָ֥הַ֙צרעתַ֙עָ֥ וֹרַ֙בּ ֹֽשׂר׃ – כעין חזר וכלל והחיל את הלכות נגע עור הבשר שהיו עד עתה רק על מראות לבנות בעור הבשר,
על נגע עור ראש קרח פתוך ,על נגע ראש קרח לבן ,על נגע עור בשר פתוך
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ִ֑אַ֙ו ֹֽכל-ה ְכּלֶ֛יַ֙אֲשֶׁ ר-ישָׁ֥בַ֙עליוַ֙י ְט ֹֽמא׃ַ֙
ֲשׁרַ֙י ְשׁכָּ֥בַ֙עלֶ֛יוַ֙הזּבַ֙י ְטמ ְ
ויקרא מצרע טו,ד :כּל-המּ ְשׁ ָ֗כּבַ֙א ֨ ֶ

ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה א פרק ב
כּל-המּ ְשׁ ָ֗כּב – מקף ,כרב-מצב המשכב ואפשר גם של מושב (טט – א) יש משכב שנטמא בטומאת זב חמורה (אב הטומאה) (ב) יש משכב
שנטמא בטומאת זב קלה (ראשון לטומאה)( .ג) לא נטמ א כלל (משנה כלים כד) תו"כ מברר תחילה כלים שנטמאים בטמאה חמורה.
מרומז בטעם רביע של מּ ְשׁ ָ֗כּב – ארבעה לימודים בהלכות המשכב:
(א) (מ"א) ממלת מּ ְשׁ ָ֗כּב – ממעט דלת ועדינה כי אינם משכב בלבד כמו מיטה ובגד
(ב) (מ"ב) ממלת המּ ְשׁ ָ֗כּב – ממעט מחצלת הקנים ושל חלף (מין משכב חבלים מעשב)
(ג) (מ"ב) כּל-המּ ְשׁ ָ֗כּב – מלת כּל מרבה כלים שמשמשים לשכיבה עם מלאכתם (בעת ובעונה אחת)
כּל-המּ ְשׁ ָ֗כּב – מרבה על המיטה (הח"ח :גר' והבגד והשמיט והכר) מניין הסיגוס והרדיד והחלוק והטלית והקלסתר (הח"ח :גר'
והקלסטר) (טט :כיס עור בנפח) ארבעת קבים ,והתורמל חמשת קבים והכריתית סאה ,והחמת של שבעה קבים
ֲשׁרַ֙י ְשׁכָּ֥בַ֙עלֶ֛יו – מוציא (ממעט) כלים שאינם משמשים לשכיבה עם מלאכתם (בעת ובעונה אחת)
(ד) (מ"ג) מהכתוב א ֨ ֶ
א ֨ ֲֶשׁרַ֙י ְשׁכָּ֥בַ֙עלֶ֛יוַ֙המיוחד לשכיבה ולא שאומרים לו עמוד ונעשה (את) מלאכתנו .אלו הסרוד והדף של נחתומים ועריבה גדולה

שהנדות שוכבות בתוכה

ֲשׁר – קדמא בתפקיד לכתחילה (תנאי מוקדם למעט) ,מיעט כל כלי שאינו לשכיבה (ממ"מ) ממצב י ְטמִ֑א מדרס הזב
(וי' מצ' טו,ד) א ֨ ֶ
(טומאה חמורה) ,מיעט כל כלי שאם שוכב או יושב עליו אינו יכול לשמש למלאכתו בעת ובעונה אחת.
י ְשׁכָּ֥בַ֙עלֶ֛יוַ֙הזּב – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא וחלוקים בהלכותיהם ביחס לנושא ,ראה מי"ג.
וכן אפשר כי טעם רביע של מּ ְשׁ ָ֗כּב – מרמז גם על ארבעה לימודים בהלכות המושב (ממשנות שבהמשך פרק זה בתו"כ):
(א) ממלת ְכּלֶ֛י ממעט  -ולא אבן ולא קורה ,כי אינם כלי (ב) כסא אדמה ,או של גללים או של אבנים כי אינם מקבלים טומאה (ג) מרבה
לטומאה כלים המשמשים ישיבה עם מלאכתן באותה עת (ד) ממעט כלים שאינם משמשים (ל)ישיבה עם מלאכתן באותה עת
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יָך
רןַ֙אח ַ֙
ה ָ֣ ֹ
ֹשׁהַ֙דּבּר֘ ַ֙אֶ ל-א ֲ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ו ֨יּ ֹ ֶ
רכֶ ת ַ֙
אַ֙בכל-עת ַ֙֙אֶ ל-ה ֹ֔קּ ֶדשַׁ֙מבּיתַ֙לפּ ִ֑ ֹ
ְַַ֙֙ואל-י ֵ֤ב ֹ ְ
ַ֚יַ֙בּענ֔ןַ֙אר ֶאהַ֙על-הכּ ֹֹֽפּ ֶרת׃ ַ֙
ל ֹאַ֙י ֔מוּתַ֙כּ ֶ
רן ֙ ְַ֙ו ָ֣
ַ֙אֶ לְ -פּנ֨יַ֙הכּ ִֹ֝פּ ֶרתַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙על-הא ֹ

ֹשׁה –
רַ֙ה'ַ֙– קדמא ואזלא אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
לימוד המתחיל מ -תורה שלמה [כא] אבות דרבי נתן פ"ב ה"ג אבל מסיק מאדר"נ מסקנה נוספת .ו ֨יּ ֹ ֶ
רביע ,כעין כלל מלמד על ארבעה דברים שעשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום .ובכולם עשוי היה להיות גם מאמר מפי הגבורה
שמשמעו היה שכיון שעלה בדעתו של משה לעשות דבר מסוים אז היה גם מאמר מפי הגבורה שצווהו כך.
(א) לפני מתן תורה המקום צווהו על שנ י ימי פרישה ומשה הוסיף לבני ישראל יום שלישי לפרישה מאשה ונמצאו מקבלין תורה בטהרה.
(ב) משה עצמו מדעתו פירש מן האשה והסכימה דעתו לדעת המקום .ורבי יהודה בן בתירא אומר שנאמר לו מפי הגבורה לפרוש ועל כך
פירש מאורי אור ע"פ תוס' בשבת פז,א כי משה נתן דעתו לפרוש מן האשה ולכן נאמר לו מפי הגבורה לפרוש מן האשה ושפיר שייך
למימר והסכימה דעתו לדעת המקום.
(ג) ושבר את הלוחות והסכימה דעתו לדעת המקום .ורבי יהודה בן בתירא ועוד תנאים אומרים שנאמר לו מפי הגבורה לשבור ,ומתרץ
מאורי אור כי בשבת פז,א דרשו מאותם נימוקים שמרע"ה עשה מדעתו וכן יוצא ע"פ נוסח הגר"א.
אַ֙בכל-עת ַ֙֙אֶ ל-ה ֹ֔קּ ֶדשׁ אמר ומה
(ד) פירש מאהל מועד והסכימה דעתו לדעת המקום .והמקור לכך במקרא (ויקרא אח"מ טז,ב) ְואל-י ֵ֤ב ֹ ְ
אַ֙בכל-עת ַ֙֙
רןַ֙אחיָךַַ֙֙ ְואל-י ֵ֤ב ֹ ְ
ה ָ֣ ֹ
אהרן אחי שמשוח בשמן המשחה ומרובה בגדים ומשתמש בהם בקדושה ,אמר לו הקב"ה דּבּר֘ ַ֙אֶ ל-א ֲ
אֶ ל-ה ֹ֔קּ ֶדשׁ אני שאני מזומן לכך על אחת כמה וכמה שאפרוש מאהל מועד .פירש מאהל מועד והסכימה דעתו לדעת המקום.
ֹשׁה – רביע ,אפשר (א) כי ה' לימד למשה ארבע פעמים (כמסקנה אפשרית מ -בבלי
רַ֙ה' – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד כי אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ו ֨יּ ֹ ֶ
עירובין נד,ב ) (ב) מלמד כי משה מסר את דבר ה' ארבעה פעמים( ,א) אהרן (ב) בני אהרן (ג) הזקנים (ד) עם ישראל .מרומזת מכאן
מסקנת בבלי עירובין נד,ב נמצא ביד הכל ארבעה .מכאן אמר רבי אליעזר :חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים
יָך היא שאפילו מצות אהרן לא נאמרה לאהרן אלא אל משה שיאמר לאהרן .במסירה לאהרן משה
רןַ֙אח ַ֙
ה ָ֣ ֹ
משמעות הכתוב דּבּר֘ ַ֙אֶ ל-א ֲ
מוסיף הסבר על דבר ה' כמרומז בתבנית זרקא מונח סגול בתפקיד מוסיף מענינו על ענינו כגון בהדגשות פניו ותועות גופו והתלהבותו
והסבריו הנוספים ,וכשם שמוסיף לאהרן כך מוסיף ברבוי הולך וגדל לבניו ,לזקנים ,לבני ישראל .וכל אחד מהמלמדים יוסיף כך ללומדים
ממנו.
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רַ֙וּבמ ְצנֶ ָ֥פֶ תַ֙בּדַ֙י ְצ ֹנִ֑ף ַ֙
ְ
ַ֙וּבא ְבנ ָ֥טַ֙בּדַ֙֙י ְח ֹ֔גּ
שַׁ֙וּמ ְכנְ סי-בד֘ ַ֙י ְהיָ֣וַּ֙עלְ -בּשׂרוֹ ְ
ֹֽ
ְכּ ֹֹֽתנֶת֨ -בּדַ֙ ִֹ֝ק ֶדשַׁ֙י ְל ָ֗בּ
שׁם׃ ַ֙
וַֹ֙וּלב ֹֽ
בּשׂר ְ
םַ֙ורחָ֥ץַ֙בּמֶּ֛יםַ֙אֶ תְַ֙ -
שַׁ֙ה ְ
ַ֙בּגְ דיָֹ֣ -ק ֶד ֔

בבלי יומא ל א ב ,רמב"ם ספר עבודה ,הלכות עבודת יוה"כ פ"ב ה"ג  ...וכל כהן שלא טבל בין בגדים לבגדים או שלא קדש בין בגד
לבגד ובין עבודה לעבודה ועבד עבודתו כשרה.
מהר"י קורקוס  ...ותפס רבנו כר' יהודה כי שם שאל אביי אם חוצץ או לא כל דתקון כעין דאוריתא תקון ,ופ"ב דזבחים (בבלי זבחים יט
ב) נתבאר שאין טבילות מעכבות דכתיב ולבשם פירוש שינה בלבישה לעכב הא כל שאר דברים אין מעכבים וגו'




טט  -פרט לדבר המעכב בבני אהרן
טט  -מסקנת הרמב"ם שכהן שלא קידש ולא טבל בין עבודות יוה"כ אינו עובר בעשה.
עיון בקרא ע"פ טעמיו
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
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טט  -הפסוק מונה ארבעה בגדי בד ,בראשון אומרַ֙י ְל ָ֗בּשַׁ֙ -רביע ,כל ארבעה הבגדים צריכים להיות דרך לבוש ובסדר לבוש
וּלב ֹֽשׁם .
מסוים כדי לקיים הנאמר בסוף הקרא ְ
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'ַ֙וכ ֶפָּ֣רַ֙על ִ֑יוַ֙ ַ֙
ויקרא אח"מ טז,יחְ :וי ָ֗צאַ֙אֶ ל-המּזְ בֶּ֛חַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ל ְפנֹֽי-ה ְ
דּםַ֙הפּר ַ֙֙וּמדָּ֣םַ֙השּׂ ֔עירַ֙וְ נתֶ֛ןַ֙על-ק ְרנָ֥וֹתַ֙המּזְ בּחַ֙ס ֹֽביב׃ ַ֙
וְ ל ָ֞קחַ֙מ ֵַ֤֙

[בבלי יומא נח,ב]
ד"ה דכולי עלמא מיהא בההוא קרן דפגע ברישא ,מאי טעמא אמר שמואל דאמר קרא ויקרא אח"מ טז חי ְוי ָ֗צאַ֙אֶ ל-המּזְ בֶּ֛חַ֙  -רביע תביר
ד"ה ורבי עקיבא נהי דלא יליף פנים מחוץ  ...ואמאי לא עביד (בקרן הראשונה שפגע בה תחילה) משום דכתיב ויקרא אח"מ טז חי וְ י ָ֗צאַ֙
ֶ֛ח  -רביע תביר (שדורשים מכך שאינו מזה) עד דנפיק מכוליה מזבח (שיצא כלפי פתח ההיכל מכל ארכו של מזבח לצד מזרח
אֶ ל-המּזְ בּ ַ֙
וגו')
 טט  -ויצא  -רביע ,מרמז שאפשר לומר שיצא כלפי פתח ההיכל מכל ארבע זויותיו של המזבח במקום המלים ארכו של מזבח לצד
מזרח
 טט  -ויצא  -רביע ,מרמז שאחרי ארבע הזאות ,דם פר ושעיר בפנים ,דם פר ושעיר על הפרוכת פונה אל המזבח דרך מקום עמידת
בזיך הפר ,מערבב דם שעיר בדם הפר וממשיך אל המזבח ועבר אותו למזרח
 טט  -ויצא  -רביע ,לשיטה שלא מערבים דם פר ושעיר להזאה על קרנות המזבח הפנימי אלא מחטים בדם פר בנפרד מדם שעיר,
יהיה ארבע פעמים הליכה ממקום הבזיכים ליד הפרוכת אל מזבח הפנימי.
 א לוקח דם פר עובר המזבח ומזה,
 ב חוזר מניח דם פר נוטל דם שעיר עובר המזבח ומזה,
 ג חוזר מערבב הדם בכ לי אחד משאיר הכלי השני במקומו עובר המזבח ומזה מהתערובת על טהרו של מזבח,
 ד חוזר אל הכלי שהשאיר מניח אחד בשני ויוצא מן ההיכל אל המזבח החיצון .כך עובר המזבח הפנימי בפעם הרביעית.
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'ַ֙לכפָּ֣רַ֙על ִ֑יו ַ֙
ויקרא אח"מ טז,יְ :והשּׂ ָ֗עירַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙ע ֨להַ֙עלֵ֤יוַ֙הגּוֹרלַ֙֙לעֲזאז֔לַ֙יַ֙עֳמד-חֶ֛יַ֙ל ְפנ ָ֥יַ֙ה ְ
ֹתוַֹ֙לעֲזאזלַ֙המּ ְד ֹֽבּרה׃ ַ֙
ַ֙ ְלשׁלָּ֥חַ֙א ֶ֛

הסיפא של [משנה שבועות פ"א,מ"ו] מלמדת ששעיר המשתלח מכפר על עבירות ,שאינן מתחום ביאת מקדש וקדשיו ,היינו רוב מצוות
התורה בין אם נעברו בידיעה ובין אם נעברו בהעלם ידיעה בשעת עשייתם.
מטרת ההסבר של תבניות הטעמים של הכתוב (וי' אח"מ טז,י) ְוהשּׂ ָ֗עירַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙ע ֨להַ֙עלֵ֤יוַ֙הגּוֹרלַ֙֙לעֲזאז֔לַ֙להראות ש[-משנה שבועות
פ"א,מ"ו] היא הסבר הילכתי המתואם עם תבניות הטעמים של הכתוב הזה.
[משנה שבועות פ"א,מ"ו] [*] ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין ועל שאר עבירות שבתורה הקלות
והחמורות הזדונות והשגגות הודע ולא הודע עשה ולא תעשה ,כריתות (טט :עונש כרת משמים על זדון בלי עדים והתראה) ו(טט :ארבע)
מיתות בית דין (טט :עם עדים והתראה) שעיר המשתלח מכפר:

[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבועות פ"א,מ"ו] פותר את לשון הסיפא של המשנה ,ומונה ארבעה מצבים בעשיית עבירות שנסמנם

בלשונו ... :וקלות הוא קורא מצות עשה ומצות לא תעשה חוץ מלא תשא בלבד .וחמורות הם כרתות ומיתות בית דין ולא תשא שהיא
מן החמורות אף על פי שהיא לא תעשה בלבד ,וכפל אותם כדי לבארם .ואמרו השגגות והזדונות ,כלומר בין שעשה דבר מאותם
הקלות והחמורות (טט :א) בשוגג (טט :ב) או במזיד (טט :ג) ובין הודע אליו הדבר אשר שגג בו (טט :ד) או לא הודע ,שעיר המשתלח
מכפר ואפילו לא שב מן הקלות ,אבל החמורות שעיר עם התשובה מכפרין.

נשלב הסבר הרמב"ם עם תבניות הטעמים הבאות( :וי' אח"מ טז,י) ְוהשּׂ ָ֗עירַ֙– רביע מרמז לארבעה לימודים הקשורים לשעיר המשתלח.
ר ֩ – תרסא בתפקיד כעין מחיצה ,כאן העלם ידיעה ,ע ֨לה – קדמא בתפקיד קודם למעשה עבירה.
אֲשֶׁ ַ֙
(טט :א) בשוגג – העלם ידיעה קודם למעשה העבירה
(טט :ב) או במזיד – לעושה הייתה ידיעה קודם למעשה העבירה אבל לא הגיע לכפרה ע"י עונש בית דין
(טט :ג) ובין הודע אליו הדבר אשר שגג בו – אחרי המעשה העבירה אבל לא הביא כפרה
(טט :ד) או לא הודע – אחרי המעשה העבירה ולכן לא הביא כפרה

עזאז֔ל סיכום הסבר אגדה ותורת הסוד לשעיר המשתלח:
(וי' אח"מ טז,י) ְוהשּׂ ָ֗עירַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙ע ֨להַ֙עלֵ֤יוַ֙הגּוֹרלַ֙֙ל ֲַ֙
(וי' אח"מ טז,י) ְוהשּׂ ָ֗עירַ֙– רביע בתפקיד רובץ היינו מונחים עליו הסברים אחדים (אפשר ארבעה לימודים) הקשורים לשעיר .אפשר
שהם כלהלן (א)(ב) (ע ֨לה – קדמא מרמז כי השעיר קשור לארועים קדומים) מכפר על מעשה עוזא ועזאל [אוצר המדרשים
(אייזנשטיין) ערך מטטרון] שקטרגו לפני הבורא מה אנוש כי תזכרנו ,לא לברוא את האדם ,וכשהופלו מהשמים לעולם לימדו לדור
אנוש כשפים להוריד חמה לבנה וכוכבים ומזלות( ,ג) ומזה בני אדם עברו לע"ז (ואיבדו האמונה בבורא) (ד) בעיקרו השעיר המשתלח
לעזאזל מכפר על העריות כי עוזא ועזאל לקחו בנות אדם (אֲשֶׁ רַ֩֙– שם הטעם תרסא מרמז למחיצה ,שם הטעם תלישא מרמז לתלישת
מחיצה ,פרצו מחיצה שבין מלאכים ובין בני אדם) ,ורק כשמתודה עליו מתודה אגב על כל העונות.
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רביע

פהַ֙בּאֶ זְרחַ֙וּבגּ ִ֑ר
ַ֙֙וּטר ַ֔֙
ֲשׁרַ֙תּ ֹאכֵ֤לַ֙נְ בלה ְ
ויקרא אח"מ יז,טוְ :וכלֶ -נָ֗פֶ שַׁ֙א ֨ ֶ
הר׃ ַ֙
בַ֙וט ֹֽ
םַ֙וטמָ֥אַ֙עד-ה ֶע ֶר ְ
יוַ֙ורחָ֥ץַ֙בּמֶּ֛י ְ
סַ֙בּג ִ֝ד ְ
ַ֙וְ כ ֶ֨בּ ְ

ראה מונח רביע  -ויקרא אחרי מות יז,י
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙בּחיֶּ ֹֽיה׃ ַ֙
רַ֙לגלָּ֧ וֹתַ֙עֶ ְרותֶ֛הַּ֙ע ֶליה ְ
הַּ֙ל ֹאַ֙ת ִ֑קּחַ֙ל ְצ ָֹ֗ר ְ
ָ֣
אחֹת
ויקרא אח"מ יח,יחְ :ואשָּׁ֥הַ֙אֶ לֲ -

בבלי יבמות ג,ב

ַ֙בּחיֶּ ֹֽיה׃ ַ֙
רַ֙לגלָּ֧ וֹתַ֙עֶ ְרותֶ֛הַּ֙ע ֶליה ְ
הַּ֙ל ֹאַ֙ת ִ֑קּחַ֙ל ְצ ָֹ֗ר ְ
ָ֣
אחֹת
מנה"מ ת"ר ויקרא אח"מ יח,יחְ :ואשָּׁ֥הַ֙אֶ לֲ -

לא תקח  -מונח אתנח ,לצרר לגלות ערותה עליה בחייה  -רביע דרגא תביר טפחא סלוק
טפחא  -מרבה ,נשואי איש לאשה גורמים לקבוצת נשים הקרובות אליה להיות אסורות עליו משום עריות.
תביר טפחא – מחלק את קבוצת הנשים האסורות לאחות אשה שלאיסורה יש מתירים (ראה המשך) ,ולנשים אחרות שאין להן מתירים
עולמית.
תביר מחלק בחייה  -אחות אשה אסורה בחיי אחותה בלבד ויש לה היתר עם מות אחותה ,ואילו נשים אחרות שנאסרו עליו עם נשואיו
לאשה ,נשארות אסורות משום עריות גם אחרי מות האשה.
לצרר  -רביע ,מדבר באיסור אחות אשתו ש -לא יקח ,ע"י לגלות -דרגא מצביע אל היבם בספר דברים כי-תצא כה ה לאסור ליבם ארבע
סוגי נשים
א' אחות אשתו
ב' צרת אחות אשתו
ג' צרת צרתה (אחיו נשא אחות אשתו ועוד צרה ,ומתה אחות אשתו ונשא אחרי כן אשה נוספת ,זוהי צרת צרתה)
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.
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ויקרא אח"מ יח,כג:

ןַ֙שׁכ ְב ְתָּךַַ֙֙ ְלט ְמאה-בִ֑הַּ֙ ַ֙
תּ ְ
וּבכלְ -בּהמֶ֛הַ֙ל ֹא-ת ָ֥
ְ

לַ֙הוּא׃ סנהרין פרק ארבע מיתות נד,א; רמב"ם איסורי ביאה פי"א
הַּ֙תּ ֶב ֹֽ
ֶ֛הַ֙לר ְבע ֶ ָ֥
ָ֧יַ֙בהמ ְ
ע ָֹ֞מדַ֙ל ְפנ ְ
הַ֙ל ֹא-ת ֲ
וְ א ָ֗שּׁ ֹֽ
וְ א ָ֗שּׁה – רביע ,החל משנתה הרביעית גורמת לסקילת הבהמה כ-רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ"א הי"ז  ...וכן קטנה בת ג' שנים ויום

אחד שהביאה בהמה וחיה עליה בין בהמה גדולה בין בהמה קטנה כיון שהערתה בה הבהמה (בין כדרכה בין שלא כדרכה) הבהמה
נסקלת והיא פטורה ,ואם היתה גדולה שניהן נסקלין ואם היתה מבת ג' שנים ולמטה אין הבהמה נסקלת.

שּׁה – רביע ,מרמז כי מצוה ריא ,שלא תשכבנה הנשים עם הבהמות
טט – ע"פ סיום דברי מנחת חינוך אפשר כי (וי' אח"מ יח,כג) ְוא ַָ֗֙
מכוון אל ארבע הנשים ישראלית שפחה גיורת ומשוחררת ובתוך כך ְוא ָ֗שּׁה – רביע ,אפשר כי מכוון לשלול כל מצב של גדר אשה :אשה,
אילונית ,אנדרוגינוס וטומטום דרך נקבותם ,ובתוכן לפי חלוקת הגיל ( ,3 ,12פחות מ 3-שנה)
אבל היות ואשה כבר מוזכר במפורש אפשר כי הרביעי הוא העבד המוקש לאשה בענין רובע ונרבע עם בהמות כפי שפירש נתיבות ים –
סנהדרין ,סימקאוויטש י"מ ע' קנה סנהדרין נח,ב היקש העבד לאשה  ...נאמרה אזהרה שלא לבוא על זכרים אלא לזכרים ולא לנקבות,
הַ֙ל ֹא-
וגם אזהרה שלא לשכב עם בהמות לא נאמרה אלא לאנשים כמובן ,ולאשה איכא לאו מיוחדת בפר' אח"מ (וי' אח"מ יח,כג) וְ א ָ֗שּׁ ֹֽ
ֶ֛הַ֙לר ְבעהּ ,וא"כ כיון דאין לעבדים שום חיוב רק מה שנתרבה להן  ...מאשה ,מהיכי תיתי שיהיו עבדים מחויבים
ָ֧יַ֙בהמ ְ
ע ָֹ֞מדַ֙ל ְפנ ְ
ת ֲ
בעריות הללו ,בשלמא בכל העריות הרי נשים בכלל אותה אזהרה ממש לאנשים ,אבל מהיכא ידעינן בעריות הנ"ל (טט  -של בהמה

מאשה)
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ויקרא קדשים כ,יח:

קֹורַ֙דּ ֶמִ֑יהַ֙ ַ֙
ת־מ ַָ֣֙
ְ
הַ֙ו ַ֕הואַ֙גּ ְלּתהַ֙אֶ
ֱר ְ
ָ֣הַּ֙הע ֔
ת־מקֹר ֶ ֹֽ
ְ
ָ֗הַ֙וגלֵּ֤הַ֙אֶ ת־עֶ ְרותהּ ַ֙֙אֶ
ְ֠ ְואישַׁ֙אֲשֶׁ ר־י ְשׁ ֨כּבַ֙אֶ ת־א ָ֜שּׁהַ֙דּו ְ
יהםַ֙מ ֶ ָ֥קּ ֶרבַ֙ע ֹֽמּםַ֙ :
וַּ֙שׁנ ֶ
ת ְ
וְ נ ְכ ְר ַָ֥֙
הפסוק (וי' קד' כ,יח) מלמד על עונש כרת לאיש ולאשה אם האיש בא על אשה דוה .אפשר לומר כי א ִ֝שּׁהַ֙דּוָ֗ה – רביע ,מרמז לארבעה דמים
הטמאים באשה נדה שעליהם העונש .ארבעה הדמים מוגדרים בדרשה של ר' אבהו מתוכנן של שני פסוקים (וי' תזריע יב,ז) דּ ֶמִ֑יהַ֙ (וי' קד'
ִ֑יה.
כ,יח) דּ ֶמ ַ֙

וּל ַ֕אישַׁ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְשׁכּבַ֙עםְ -טמ ֹֽאה׃ (טט :לשוכב
ַ֙֙בּנדּ ֔תהּ ְ ...
[קנג ע"פ תו"כ קדושים פי"ב ,פי' הראב"ד בסוגריים] (וי' מצ' טו,לג) ְוהדּוה ְ
ַ֙֙בּנדּ ֔תהַּ֙וְ הזּבַ֙֙אֶ ת-
שּׁה דָּ ִ֗ ָוה אין דוה אלא נדה שנאמר (וי' מצ' טו,לג) ְוהדּוה ְ
שׁ ֶַ֨כב ֶאת־ ִא ָ֜ ָ
עם נדה נאמר עונש כרת ב( )-וי' קד' כ,יח) ְְּ֠ואִישׁ ֲאשֶׁר־י ִ ְּ
וּל ַ֕אישַׁ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְשׁכּבַ֙עםְ -טמ ֹֽאה׃] מכל מקום (ראב"ד :כלומר כיון דדוה נדה משמע א"כ אשכחן עונש בנדה ,עונש דזבה ועונש
זוֹבוֹ [ ְ
֔
דשומרת יום כנגד יום היכא אשכחן ,וקא מייתי לה מסוף דההוא קרא (טט :הראב"ד לא מציין מיהו המביא הקש עונש לזבה ולשומרת יבם מהכתוב
וּל ַ֕אישַׁ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְשׁכּבַ֙עםְ -טמ ֹֽאה׃) (טט :סיפא של תו"כ כאן היא המרבה לעונש את
זוֹבוַֹ֙לזּכרַ֙וְ לנְּ קבִ֑הַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְ
ַ֙בּנדּ ֔תהַּ֙וְ הזּבַ֙֙אֶ ת֔ -
כאן) דכתיב וְ הדּוה ֙ ְ
שומרת היום כנגד יום)

ההסבר הבא (וי' קד' כ,יח) דָּ ִ֗ ָוה – רביע עונש כרת לאיש ולאשה על ארבע שכיבות ,ההסבר שונה מההסבר (וי' קד' כ,יח) דָּ ִ֗ ָוה – רביע ארבע
מראות בדם הנדה.
ֵיהם מִ ֶק ֶ֥רב ע ַָמָֽם:
שּׁה דָּ ִ֗ ָוה ְּוג ִָלַ֤ה ֶאת־ע ְֶּרוָתָ ה ֶאת־מְּק ָ ֹ ֹ֣רה ֶהָֽע ֱָ֔רה ְּו ִ֕הוא ִגל ָ ְַּ֖תה ֶאת־מ ְֹּ֣קֹור דָּ ֶ ָ֑מי ָה ְּונִכ ְְּּר ֥תוּ ְּ
שׁ ֶַ֨כב אֶת־ ִא ָ֜ ָ
(וי' קד' כ,יח) ְְּ֠ואִישׁ ֲאשֶׁר־י ִ ְּ
שׁנ ֶ ַ֖
(וי' קד' כ,יח) דָּ ִ֗ ָוה – רביע עונש כרת לאיש ולאשה על ארבע שכיבות( :א) נדה (ב) זבה גדולה (ג) זבה קטנה
ֹותה תִּ ט ְָּמָֽא( :וי' תז' יב,ה) ְּואִם־נְּק ָ ֵֹ֣בה תֵ ֵ֔לד ְּו ָטמ ְָּא֥ה שְּׁב ַ ַ֖עי ִם ְּכנִדָּ ָ ָ֑תה
(ד) יולדת שנאמר בה לזכר (וי' תז' יב,ב) כ ֵ
ִימֶ֛י נ ַ ִ֥דּת דְּּ ָ ַ֖
ֹותה תִּ ט ְָּמָֽא:
ְּטמְָּאה שִׁ ב ַ ְֹּ֣עת י ָ ִ֔מים כ ֵ
ֵאמ ֹר ִאשָּׁה ִכֹ֣י תַ ז ְִּ֔רי ַע ְּויָל ָ ְַּ֖דה ז ָָכָ֑ר ו ָ ָֽ
(וי' תז' יב,ב) דַּ ֵ֞ ֵבר אֶל־ב ְֵּנַ֤י יִש ְָּראֵל ל ֔
ִימֶ֛י נִ ַדּ֥ת דְּּ ָ ַ֖
או (וי' קד' כ,יח) דָּ ִ֗ ָוה – רביע מרבה על שכיבת נדה עונש כרת לאיש ולאשה על ארבע שכיבות אחרות( :א) זבה גדולה (ב) זבה קטנה
שומרת יום (ג) זבה קטנה שומרת שני ימים (ד) יולדת
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ויקרא קדשים כ,יא:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

93/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְ ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְשׁכּב ַ֙֙אֶ ת-אָ֣שֶׁ תַ֙א ֔ביוַ֙עֶ ְרוָ֥תַ֙אביוַ֙גּלּ ִ֑הַ֙ ַ֙
ָ֥םַ֙בּם׃ ַ֙
יה ֹֽ
םַ֙דּמ ֶ
יה ְ
וַּ֙שׁנ ֶ
יוּמ ָ֥ת ְ
ֹֽמוֹתְ -

בבלי סנהדרין נד א

תניא כוותיה דרבא( :ויקרא כ' יא) איש  -פרט לקטן( ,ויקרא כ' יא) אשר ישכב את אשת אביו,

וְ ָ֗אישַׁ֙– רביע ,איש בעל ארבע איפיונים ,אחד מהם שאינו קטן ,בין האחרים אפשר שאינו טומטום אנדרוגינוס או אולי גם שוטה שאינו בר
דעת (מה נעשה לחרש?)
ראה פרק מהפך פשטא זקף-קטן

 98רביע
ויקרא אמר כב,יא:

וַּ֙בל ְח ֹֽמוֹ׃ ַ֙
ֹאכלָ֥ ְ
יתוַֹ֙הםַ֙י ְ
לַ֙בּוַֹ֙וילָ֣ידַ֙בּ ֔
ןַ֙כּי -י ְקנֶ ָ֥הַ֙ ֶנ ֙פֶ שׁ ַ֙֙קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוַֹ֙הוּאַ֙י ָֹ֣אכ ִ֑
ֹה ֹֽ
וְ כ ָ֗

בבלי יבמות סו,א מתני' .אלמנה לכהן גדול ,גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ,הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל ,עבדי מלוג לא
יאכלו בתרומה ,עבדי צאן ברזל יאכלו .ואלו הן עבדי מלוג :אם מתו  -מתו לה ,ואם הותירו  -הותירו לה ,אף על פי שהוא חייב
במזונותן  -הרי אלו לא יאכלו בתרומה .ואלו הן עבדי צאן ברזל :אם מתו  -מתו לו ,ואם הותירו  -הותירו לו ,הואיל והוא חייב
באחריותן  -הרי אלו יאכלו בתרומה .בת ישראל שניסת לכהן והכניסה לו עבדים ,בין עבדי מלוג (רש"י :אפילו עבדי מלוג שאינן שלו
יאכלו דהיינו קנינו שקנה קנין וילפינן בגמרא דקנינו שקנה קנין אוכל ).בין עבדי צאן ברזל  -הרי אלו יאכלו בתרומה .ובת כהן שניסת
לישראל והכניסה לו עבדים ,בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל  -הרי אלו לא יאכלו בתרומה.
גמ' .ועבדי מלוג לא יאכלו בתרומה? אמאי? להוי כקנינו שקנה קנין! דתניא :מנין לכהן שנשא אשה ו(-היינו או) קנה עבדים ,שיאכלו
לַ֙בּוֹ; ומנין לאשה שקנתה עבדים ,ועבדיו שקנו עבדים,
ןַ֙כּי-י ְקנֶ ָ֥הַ֙ ֶנ ֙פֶ שׁ ַ֙֙קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוַֹ֙הוּאַ֙י ָֹ֣אכ ִ֑
ֹה ֹֽ
בתרומה? שנאמר( :וי' אמר כב,יא) ְַ֙וכ ָ֗
ןַ֙כּי-י ְקנֶ ָ֥הַ֙ ֶנ ֙פֶ שׁ ַ֙֙קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוַֹ֙הוּאַ֙י ָֹ֣אכל( ,רש"י :קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוֹ קרא יתירא ודרשינן דלהכי
ֹה ֹֽ
שיאכלו בתרומה? שנאמר( :וי' אמר כב,יא) ְוכ ָ֗
ןַ֙כּי-י ְקנֶ ָ֥ה  ,קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוֹ ֶנ ֙פֶ שׁ ַ֙֙שעבדו יקנה עבד הוא יאכל בו ).קנינו שקנה קנין  -אוכל!
ֹה ֹֽ
אתא והכי משמע כ ָ֗
וְ כ ָֹ֗הן – רביע ,ארבעה אוכלים בתרומה בנוסף לכהן:

 ...דתניא :מנין לכהן שנשא אשה ו(-היינו או) קנה עבדים ,שיאכלו בתרומה?
ןַ֙כּי-י ְקנֶ ָ֥הַ֙ ֶנ ֙פֶ שׁ ַ֙֙קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוַֹ֙הוּאַ֙י ָֹ֣אכלַ֙בִּ֑ וֹ;
ֹה ֹֽ
שני קנינים שהם ישירות ע"י הכהן והנלמדים מהפשט שנאמר( :וי' אמר כב,יא) ְוכ ָ֗
(טט – א) עבדים שקנה( ,טט – ב) בת ישראל שניסת לכהן
בת ישראל שניסת לכהן והכניסה לו עבדים (יש כאן שני מיני עבדים) בין עבדי מלוג (הם כמו עבדים שקונה האשה אחרי נישואיה לכהן
ממנכסי מלוג ,ראה להלן (טט –ג)) בין עבדי צאן ברזל (עבדים אלו נעשים נכסי הבעל הכהן ואז הם כמו העבדים שקנה בעצמו)  -הרי אלו
יאכלו בתרומה (החידוש שזהו קנין שיש לה קודם שקנו אותה בנישואין),
 ...ומנין לאשה שקנתה עבדים (מנכסי מלוג שלה) ,ועבדיו שקנו עבדים (החידוש (א) נתנו לעבד מנה על מנת שאין לרבו רשות בו; (ב) תוס' כאן
ע"פ בבלי כריתות כד,ב עבד שהופקר ולא קבל גט שחרור אוכל בתרומה וגם מאכיל לעבדים שקנה עד קבלת גט שיחרור) ,.שיאכלו בתרומה?

שני קנינים עקיפים שאוכלים בתרומה והנלמדים מהיתור בכתוב כפ'רש"י

ֹהןַ֙
ןַ֙כּי-י ְקנֶ ָ֥הַ֙ ֶנ ֙פֶ שׁ ַ֙֙קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוַֹ֙הוּאַ֙י ָֹ֣אכל( ,רש"י :קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוֹ קרא יתירא ודרשינן דלהכי אתא והכי משמע כ ָ֗
ֹה ֹֽ
שנאמר( :וי' אמר כב,יא) ְוכ ָ֗
ֹֽכּי-י ְקנֶ ָ֥ה  ,קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוֹ ֶנ ֙פֶ שׁ ַ֙֙שעבדו יקנה עבד הוא יאכל בו ).קנינו שקנה קנין  -אוכל!

קנְ י ֶָ֣֣ןַ֙כּ ְס ֔פּוֹ  -מונח זקף-קטן ,זקף -קטן בתפקיד שני לימודים (א) אשה שקונה מנכסי מלוג שלה( ,ב) עבדיו שקנו עבדים מנכסים שאין
לרבם רשות בם.
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לּפֶ תַ֙ל ֹא-ת ְק ָ֥ריבוַּ֙אלֶּ הַ֙ל ִ֑ה'ַ֙ ַ֙
ַ֙֙אוַֹ֙י ֔ ֶ
תַ֙אוַֹ֙גרב ָ֣
ֵ֤
וּץַ֙אוֹ-י ֶָ֗בּלֶ
ֹֽ
ַ֙אוַֹ֙שׁ ִ֝בוּרַ֙אוֹ-ח ָ֣ר
עוּ ֶֶרת ֩ ֨
שּׁהַ֙ל ֹא-ת ְתּנָ֥וַּ֙מ ֶהֶ֛םַ֙על-המּזְ בּחַ֙ל ֹֽה'׃ ַ֙
וְ א ָ֗ ֶ
שּׁהַ֙ל ֹא-ת ְתּנָ֥וַּ֙מ ֶהֶ֛םַ֙על-המּזְ בּחַ֙ל ֹֽה'׃
וְ א ָ֗ ֶ

ספר המצוות לרמב"ם סדר המצוות  -לאוין
צא ,צב ,צג ,צד ,צה ,צו ,צז הקדשת בעלי מום ושחיטתן וזריקת דמן והקטרתן ונתינת מום בקדשים.
ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה צד

והמצוה הצ"ד היא שהזהירנו מהקטיר אמורי בעלי מומין .והוא אמרו ית' (שם) ְוא ָ֗ ֶשּׁהַ֙ל ֹא-ת ְתּנָ֥וַּ֙מ ֶהֶ֛םַ֙על-המּזְ בּחַ֙ .ולשון ספרא
וְ א ָ֗ ֶשּׁהַ֙ל ֹא-ת ְתּנָ֥וַּ֙מ ֶהֶ֛םַ֙אלו החלבים לא תתנו אין לי אלא כולם מניין אף מקצתם תלמוד לומר מהם אף מקצתם:
הנה כבר התבאר לך שמי שיקריב בעל מום כבר עבר על ארבעה לאוין (צא  -ד) .זה כשנמנה הקטר אימורין לאו אחד.
 ....הנה התבאר לך שזה שיאמר עובר בחמשה אמנם היו חמשה עם סברתו שלוקין על לאו שבכללות ולכן ימנה הלאו שכולל כולם
ומקצתן בשני שמות .וזה הוא המפורסם מדעת אביי בכל מקום (שם ופס' מא א נזיר לח ב מנחות נח ב ב"מ קטו ב) כמו שבארנו
בשורש התשיעי מן השרשים הקודמים לזה המאמר (עמ' קע  -ב) ושלדעת רבא שיאמר אין לוקין על לאו שבכללות אמנם יתחייב
מלקות אחד על ההקטר כמו שזכרנו.... .
שּׁהַ֙ל ֹא-ת ְתּנָ֥וַּ֙מ ֶהֶ֛םַ֙על-המּזְ בּחַ֙ל ֹֽה'׃
וְ א ָ֗ ֶ

וְ אַ֙ ָ֗ ֶשּׁה – רביע ,בתפקיד ארבע לשיטת רבא ,ללמד שזה הלאו הרביעי והאחרון מהארבעה לאוין הנמנים בפסוקים (וי' אמר כב,כ-כד) אשר
המקדיש בעל מום למזבח עובר בל תקדיש בל תשחט בל תזרוק הדם בל תקטיר את החלב ומהמלה מ ֶהֶ֛םַ֙למדים שלוקה אחד בין הקטיר
כולו ובין בל תקטיר מקצתו ולוקה על כל אחד מהארבע הנ"ל ,ואמנם אם התרו בו על הקטרת מקצתו ושבו והתרו בו על כולו עובר על
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לאו נוסף אך אין לוקין שנים כי אין לוקין על לאו שבכללות כמו שהתבאר בגמרא סנהדרין (סג א)
שּׁה שלוקה רק ארבע ואין לוקין חמישה על הקטרת מקצתו הנלמדת ממלת מ ֶהֶ֛ם שאחריה.
ומדויק הרביע על מלת ְוא ָ֗ ֶ

ראה מרכא תביר טפחא ,מונח רביע
 100רביע
תַ֙וע ְרבי-נ ִ֑חלַ֙ ַ֙
ב ְ
תַ֙תּמ ֔ריםַ֙ועֲנָָֽ֥ףַ֙עץ-ע ֹ
פּ ְ
וֹןַ֙פּ ֨ריַ֙ע ֵ֤ץַ֙הדר ַ֙֙כּ ָ֣ ֹ
אשׁ ְ
וּלק ְח ֨ ֶתּםַ֙ל ִ֝ ֶכםַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙הר ָ֗
ויקרא אמר כג,מְ :
יכםַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ ַ֙
ֶ֛יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּםַ֙ל ְפנ ָ֥
ְ
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּם – רביע ,אופני הסבר אחדים:
ְ

אופן אחד ע"פ ירושלמי ר"ה פ"ד ה"ג מאן דאמר בשמחת שלמים – ארבעה שמחים בשלמים :בעלים ,כהנים ,מזבח( ,הרב א"מ פערל)
וע"פ [בבלי יומא יב,א] ר' אלעזר בר צדוק אומר אף לא מִ טות ,לפיכך עורות קדשים בעלי אושפזיכנין (המארחים עולי רגלים) נוטלים
אותם בזרוע .רש"י עורות קדשים .של שלמי חגיגה ושמחה שעולי רגלים שוחטין ואוכלין שם.
מאן דאמר בשמחת הלולב – ארבעה סוגי יהודים מרומזים בארבע המינים של הלולב והם שמחים באיגודן ביחד (אחדות בישראל)

אופן שני הצעת הרב פערל ארבעה אופני שמחה ע"פ [בבלי פסחים קט,א] יין ,בשר ,בגדי צבעונין לנשים בבבל ,בגדי פשתן מגוהצים
לנשים בא"י.
אופן שלישי [משנה סוכה פ"ד,מ"א] ]*[ (טט :א) לולב וערבה ששה ושבעה (טט :ב) ההלל והשמחה שמונה (טט :ג) סוכה וניסוך המים
שבעה (טט :ד) והחליל חמשה וששה :
[פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ"ד,מ"א] הוא יבאר את כל הבבות האלו אחת אחת.
יכם – רביע ,ארבע קבוצות בבות במשנה א ,כמנין המשולב במשנה א.
תּםַ֙ל ְפנ ֶ֛יַ֙הָ֥ 'ַ֙אֱֹלה ֶ
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶ
(וי' אמר כג,מ) ְ
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ֹשׁ ֶבִ֑יהַ֙ ַ֙
ץַ֙לכל-י ְ
םַ֙דּ ֶ֛רוֹרַ֙בּא ֶר ְ
את ְ
֔הַ֙וּקר ֶ ָ֥
ְ
ֵ֤תַ֙החֲמשּׁים ַ֙֙שׁנ
ֹֽ
ָ֣תַ֙שׁנ
ויקרא בהר כה,יְ :וקדּ ְשׁ ָ֗ ֶתּםַ֙א ְ
שׁבוּ׃ ַ֙
וַֹ֙ו ָ֥אישַׁ֙אֶ ל-מ ְשׁפּ ְחתּוַֹ֙תּ ֻ ֹֽ
ֲחזּ ֔ת ְ
םַ֙ושׁ ְב ָ֗ ֶתּםַ֙א ַ֚ישַׁ֙אֶ ל-א ֻ
היֶ ָ֣הַ֙ל ֔ ֶכ ְ
ַ֙יוֹבָ֥לַ֙הוא ַ֙֙תּ ְַ֙
ְוקדּ ְשׁ ָ֗ ֶתּם – רביע ,ע"י תקיעת שופר מכריזים על קידוש שנת היובל לארבעה ענינים :נקבע :שילוח עבדים ,שמיטת קרקע ,חזרת

שדות אחוזה ממכר ,שדות שהוקדשו ולא נגאלו עוברים לכהנים עוברים מקדושתם לישראל לקדושתם לכהנים ,ויש מחלוקת האם
לכהני משמר ראש השנה או כהני משמר יום הכפורים ,ועוד מחלוקת אם היום חל בשבת האם למשמר היוצא או למשמר הנכנס.
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םַ֙שׁנ ָ֣תַ֙מַ֙ ְמכּ ִ֑רוַֹ֙ ַ֙
תּ ְ
הַ֙ו ֹֽהיְ תה ַ֙֙גְּ אֻ לּ ֔תוַֹ֙עדֹ -
ָ֣ירַ֙חוֹמ ְ
֔
כּרַ֙בּית-מוֹשׁב ַ֙֙ע
ישַׁ֙כּי-י ְמ ֵ֤ ֹ
ֹֽ
ויקרא בהר כה,כטְ :ו ָ֗א
ימיםַ֙תּ ְהיֶ ָ֥הַ֙גְ אֻ לּ ֹֽתוֹ׃ ַ֙
(כה,כט) ְו ָ֗אישַׁ֙ -רביע ,ע"פ [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,ה"ד] ע"פ [בבלי ערכין פ"ט,מ"ג ,לא,א] בתפקיד ארבעה מצבי גאולה של בּית-
ָ֣ירַ֙חוֹמה ,מלוקח ראשון ,מלוקח שני בתוך שנה שקנה מהלוקח הראשון ,ממקבל מתנה מבעל הבית ,גאולה מהקדש או מגואל
֔
מוֹשׁב ַ֙֙ע

אחר מהקדש בתוך שנה .בארבעה מצבים אלו בעל הבית ואם מת אזי בנו יש להם זמן לפדות  -לגאול עד שנה מלאה (פשוטה או מעוברת)
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יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
יתַ֙ונֶ ֹֽ אֱס ְפ ֶתּםַ֙אֶ ל־עֹֽר ֶ
ם־בּ ֔ר ְ
ְ
ֹק ֶמת ַ֙֙נְ ק
םַ֙ח ֶרבַ֙נ ֶ֨
יכ ָ֗ ֶ
אתיַ֙עֲל ָ֜ ֶ
[כה]ַ֙ו ֹֽהב ֨
ְ
ויקרא בחקתי כו,כה – כו:
םַ֙בּיד־אֹויֹֽב׃
םַ֙ונתּ ֶתּ ְ
ֹוכ ֔ ֶכ ְ
ַ֙֙בּ ָ֣ת ְ
יַ֙ד ֶבר ְ
ַ֙ וְ שׁלּ ְֵ֤חתּ ֶ ֨
ם־בּ ֔ריתְ ...בּשׁ ְב ָ֣ריַ֙לכֶ ם ַ֮֙מטּה־לֶ ֶחםַ֙בעון עינוי הדין ועיות הדין וקלקול הדין ובטול תורה
ְ
תורה שלמה [קנד] בבלי שבת לג,א  -נְ ק
אסוַּ֙(הרי עוי ועיוות וקלקול בכלל) ,
ןַ֙בּמ ְשׁפּט ָ֣יַ֙מ ַ֔֙
ןַ֙וּבי֔ע ְ
וגו' (...כו,מג) י ָ֣ע ְ

ם־בּ ֔רית (א) בעון עינוי הדין; (ב) ועיות
ְ
ֹק ֶמת ַ֙֙נְ ק
םַ֙ח ֶרב – רביע ,אפשר מרמז לארבע סיבות להמשך נ ֶ֨
יכ ָ֗ ֶ
אתיַ֙עֲל ָ֜ ֶ
[כה]ַ֙ו ֹֽהב ֨
ְ
 ב-
הדין; (ג) וקלקול הדין; (ד) ובטול תורה.
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ויקרא בחקתי כז,יד:

ֹתוַֹ֙הכֹּהןַ֙כָּ֥ןַ֙י ֹֽקוּם׃
ֲשׁרַ֙יע ֲָ֥ריְךַ֙א ֶ֛
ֹהןַ֙בָּ֥יןַ֙טוֹבַ֙וּבָ֣יןַ֙רִ֑עַ֙כּא ֨ ֶ
'ַ֙ו ֶ ֹֽהעֱריכוֹ ַ֙֙הכּ ֔
יתוַֹ֙ ֹ֨ק ֶדשׁ ַ֙֙לַ֙ ֔ה ְ
שַׁ֙את-בּ ָ֥
ישַׁ֙כּי-י ְק ֨דּ ֶַ֙
ֹֽ
וְ ָ֗א

וְ ָ֗אישׁ  -רביע ,ארבעה תנאים להקדשה (א) תורה שלמה [סז] בבלי בבא קמא סט,ב אמר רבי יוחנן ,גזל ולא נתיאשו הבעלים ,שניהם
יתוַֹ֙ ֹ֨ק ֶדשׁ ַ֙֙לַ֙ ֔ה' מה
ישַׁ֙כּי-י ְק ֨דּשַׁ֙אֶ ת-בּ ָ֥
ֹֽ
אינם יכולים להקדיש ,זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו וכו' .דמסייע ליה קרא ְו ָ֗א
ביתו ברשותו אף כל ברשותו.
( .ב) תורה שלמה [סח] בבלי בבא קמא סח,ב גנב והקדיש ואחר כך טבח משלם תשלומי כפל (לבעלים) ואינו משלם תשלומי
ארבעה וחמשה (כי של הקדש)  ...אימת אילימא לפני יאוש?  ...אמר רחמנא מה ביתו שלו אף כל שלו ,אלא פשיטא לאחר יאוש וכו'.
( .ג ו-ד) תורה שלמה [סט] בבלי נזיר ל,ב ,לא,א ב"ש אומרים הקדש טעות הקדש ,וב"ה אומרים אינו הקדש ... ,אמר רחמנא מדעת
ובכוונתו וגו'
או (ד) תורה שלמה [עא] בבלי קדושין כח,ב אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט .האומר שור זה .עולה ,בית זה הקדש ,אפילו בסוף
ישַׁ֙כּי-י ְק ֨דּשׁ וגו'  ,מוצא שפתיך תשמור וגו' (דב' כג,כד) רשב"ם ב"ב קלג,ב :ד"ה ולא).
ֹֽ
העולם קנה (כדכתיב ְו ָ֗א
וְ ָ֗אישׁ  -רביע ,ארבעה תנאים להקדשה( :א) מדעת וכוונה ולא הקדש טעות (ב) מוציא בפיו בית זה הקדש (ג) רכוש גזול קודם יאוש
בעלים אין הגזלן ואין הנגזל יכולים להקדיש (ד) גנב יכול להקדיש רק אחרי יאוש בעלים
אפשר ש(א) הוא שני תנאים נפרדים ,ואילו (ד) הוא פועל יוצא של (ג) וכלול בו.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ל ֹאַ֙יגּאִ֑לַ֙ ַ֙
וַֹ֙ל ֹאַ֙ימּכרַ֙וְ ָ֣
ֲחזּ ֔ת ָ֥
ֵ֤םַ֙וּבהמה ַ֙֙וּמ ְשּׂדָ֣הַ֙א ֻ
ְ
ישַׁ֙ה'ַ֙מכּל-אֲשֶׁ רָ֗ -לוַֹ֙מאד
ִ֝
ַ֙א
חרם ֩ ֨
ויקרא בחקתי כז,כח :אְך-כּלֵ֡ -ח ֶרםַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙י ֲַ֙
וּאַ֙ה'׃ ַ֙
ֹֽ
שׁיםַ֙ה
ַ֙כּלַ֕ -ח ֶרםַ֙ ֹֹֽק ֶדשׁ-קד ָ֥

בבלי ערכין כח,א
רבי אליעזר אומר המחרים לא יחרים כל רכושו אלא עד כדי שישאיר לו מעט ,רבי אלעזר בן עזריה אומר כרבי אילא שאמר באושא
התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש (שלא יחרים יותר מחומש מרכושו) ,היינו שיותיר לפחות ארבע חומשים (חלקים) מרכושו .המלים
מכּל-אֲשֶׁ רָ֗ -לוֹ  -מ"ם של מכל ממעט ללמד שלא יחרים הכל ,מכּל-אֲשֶׁ רָ֗ -לוֹ  -רביע ,בתפקיד ארבע ,מלמד שיותיר לפחות ארבע חלקים
מרכושו.
יכם׃ ַ֙
֔הַ֙לכפּרַ֙על-נ ְפשֹׁ ת ֶ ֹֽ
יטַ֙ממּחֲציתַ֙השִּׁ֑קֶ לַַַַַַ֙֙֙֙֙֙לתתַ֙֙אֶ תְ -תּרוּמָ֣תַ֙יְ הו ְ
ֹֽ
ַ֙ל ֹאַ֙י ְמ ֔ע
ָ֣ירַ֙ל ֹא-י ְר ֶָ֗בּהַ֙וְ הדּל ֙ ָ֣
ֹֽ
השווה שמות כי תשא ל,טוַ֙ :הֶ עשׁ
ָ֣ירַ֙ל ֹא-י ְר ֶָ֗בּהַ֙ -מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה ,כאן חמש .ר' אליהו שגב נ"י בשם הגר"א המבזבז (על צדקה) לא
ֹֽ
...הֶ עשׁ
יבזבז יותר מחומש.
טט  -כאן לפירוש הגר"א יחלק ממונו בחמש ויתן חמישית לצדקה ויניח ארבע חמישיות לעצמו
השווה (בר' ויגש מז,כד) ְוא ְרבָּ֣עַ֙היּ ֵֹ֡דתַ֙ -מונח פזר ,שתי דרשות בתפקידי פזר ,אחת בדרך מוסר תורה שלמה [סה]  ...ובפירוש ר"י

מוינה ַ֙א ְרבָּ֣עַ֙היּ ֵֹ֡דתַ֙מכאן המבזבז אל יבזבז יותר מחומש( .וכ"ה ב(מדרש)[שכל טוב] כאן) ְוא ְרבָּ֣עַ֙היּ ֵֹ֡דתַ֙חסר וי"ו כלומר מכאן
אמרה תורה שלא יבזבז אדם יותר מחמש ,והד' יניח לעצמו.
2.2.12.10.1.4

במדבר
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אבֹתִ֑םַ֙ ַ֙
בָ֣יתַ֙ ֲ
םַ֙ל ַ֙
לַ֙למ ְשׁ ְפּחֹת ְ
ָ֣תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂר ֔א ְ
במדבר א,בְ :שׂ ָ֗אוַּ֙אֶ ת-ר ֹאשׁ ַ֙֙כּל-עֲד ְ
ֹלתם׃ ַ֙
רַ֙לג ְֻלגְּ ֹֽ
ְבּמ ְספָּ֣רַ֙שׁ ֔מוֹתַ֙כּל-זכ ְ
ְשׂאָ֗ וּ  -רביע ,אפשר מרמז לענין ארבע דגלים ,ארבע מחנות ,אבל זה ברור מהמשך הכתוב .לכן יש לו משמעות אחרת ,כגון הנאמר במדבר
רבה (וילנא) פרשה א ט ד"א וידבר ה' אל משה במדבר סיני ,אמר לו ְשׂ ָ֗אוַּ֙אֶ ת-ר ֹאשׁ ַ֙֙אמר הקב"ה לישראל לא חיבבתי בריה יתירה

מכם לכך נתתי לכם תלוי ראש ודמיתי אתכם לי שכשם שיש לי תלוי ראש על כל באי העולם שנאמר (ד"ה =דברי הימים= א כט) לך
ה' הגדולה ,כך לכם עשיתי להיות לכם תלוי ראש לכך נאמר ְשׂ ָ֗אוַּ֙אֶ ת-ר ֹאשׁ ַ֙֙לקיים מה שנאמר (תהלים קמח) וירם קרן לעמו וכן הוא
אומר (דברים כח) ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץ.
תיקוני זוהר הקדמה דף יז עמוד א

פתח אליהו  ...חכמה מוחא איהו מחשבה מלגו בינה לבא ובה הלב מבין ועל אלין תרין כתיב הנסתרות לי"י אלקינ"ו כתר עליון איהו
כתר מלכות ועליה אתמר מגיד מראשית אחרית ואיהו קרקפתא דתפלי מלגו איהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאיהו ארח אצילות איהו שקיו
דאילנא בדרועוי וענפוי כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו:
ְשׂאָ֗ וּ  -רביע ,רמז לתפילין של ראש של הקב"ה שיש בם ארבעה בתים (מדורים) וארבע פרשיות (פרשיה בבית) והקב"ה דימה את ישראל
אליו וציוום על תפילין של ראש ובכך ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץ .ותורת הסוד מרומז שם הוי"ה במלוי אל"ף בתפילין של
ראש והוא קשור לעולם האצילות מארבע העולמות.
בשם ראמ"פ (א,א)ַ֙מ ְצריםַ֙לא ֹֽ ֹמר (א,ב) ְשׂ ָ֗אוַּ֙אֶ ת – ס"ת מרו"ת ,בבלי ברכות ל,ב  ...אביי הוה יתיב קמיה דרבה ,חזייה דהוה קא
בדח טובא ,אמר( :תהלים ב,יא) ְו ִ֝גָ֗ילוַּ֙בּ ְרע ֹֽדה כתיב! אמר ליה :אנא תפילין מנחנא .רש"י והם עדות שממשלת קוני ומשרתו עלי.
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כּהֲניםַ֙ה ְמּשֻׁ חִ֑יםַ֙ ַ֙
ה ֹ֔רןַ֙ה ֹ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙א ֲ
הַ֙שׁמוֹת ְ
ְ
במדבר ג,גָ֗ :אלֶּ
םַ֙לכ ֹֽהן׃ ַ֙
ַ֙אֲשֶׁ ר-מלָּ֥אַ֙יד ְ
ָ֗אלֶּ הַ֙. -רביע – ארבעה בנים נמשחו ומלא ידם בלבישת בגדי כהנים ,ושנים מתו.
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דַ֙בּן-חֲמשָּׁ֣יםַ֙שׁנ ִ֑הַ֙ ַ֙
הַ֙וע ֶ
ןַ֙שֹׁלשֵׁ֤יםַ֙שׁנה ַ֙֙ו ֔מ ְעל ְ
במדבר נשא ד,מזַ֙ :מ ֶ֨בּ ְ
אַ֙בּ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ ַ֙
ֹדתַ֙משּׂ ְ
עב ָ֥
עבֹדֶ֛הַ֙ו ֲ
עבֹדָ֧תַ֙ ֲ
ע ֹ֨בדַ֙ ֲ
ַ֙כּל -ה ָ֗בּאַ֙ל ֲ

[רבי יוסף בכור שור] והתוספות מסבירים את נושא (במ' נשא ד,מז) כָל־ ַה ִָ֗בא ַלע ֲֶ֨ב ֹד עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה באופן המרחיב מאד את עבודת הלוים.
מֹועָֽד:
שׁנָה ָו ַ֔מ ְּעלָה ו ַ ְַּ֖עד בֶן־ ֲח ִמ ִ ֹ֣שּׁים שׁ ָָנָ֑ה כָל־ ַה ִָ֗בא ַלע ֲֶ֨ב ֹד עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה ַועֲב ַֹד֥ת ַמ ָ ַ֖שא ב ְּ֥א ֹהֶל ֵ
ְֹּלשׁים ָ
(במ' נשא ד,מז) ִמ ֶֶ֨בן שׁ ִ ַ֤
[רבי יוסף בכור שור] (מז) ֲעבֹדָ֧תַ֙ ֲעבֹדֶ֛הַ֙ -שיר ,שחיטה ,הפשט וניתוח ,שהיא ֲעבֹדֶ֛הַ֙לעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני

עשרים וחמש .ו ֲעב ָֹ֥דתַ֙משּׂא  -שהיו עושים בני ְשֹׁלשֵׁ֤ים.
[דעת זקנים מבעלי התוספות] (במ' נשא ד,מז) ַלע ֲֶ֨ב ֹד עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה .ו[-הדר זקנים] (במ' נשא ד,מז) עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה .שחיטה הפשט ונתוח
שהם עבודת הכהנים וזה היו עושים הלויים כדכתיב בעזרא וכן בדברי הימים .וגבי פסחו של חזקיהו שהיו לויים מפשיטין.
ובערכין דריש איזהו עבודה שצריכה עבודה עמו הוי אומר זה שיר שאין עושין הלויים שיר אלא בשעת נסכים:

כָל־ ַה ִָ֗בא – מקף כרב -מצב עבודת הלוים( ,א) משורר; (ב) עושה עבודת כהנים המותרת ללוים !!! וזה לא כנלמד בפר' בהעלתך
שלוי אסור בעבודת כהנים בכלל; (ג) משא .כָל־ ַה ִָ֗בא – רביע ,אפשר שאלו ארבע עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה שחיטה הפשט ונתוח ושיר בשעת
נסכיםַ .לע ֲֶ֨ב ֹד – קדמא ,לוים הבאים ל(-א)( ,ב) מקדימים לבא מגיל  25שנה ע"פ (במ' בהע' ח,כד) אפשר ללמוד כל המלאכות
ולעשות ע"פ הנאמר כאן .וע"פ [רמב"ן] (במ' בהע' ח,כה)  ...חזר דוד למנותם מבן עשרים ,לצורך הבית כשנבנה .בני  30למשא
בכתף.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שׂוּ ַ֙
במדבר נשא ה,ז :׀ז׀ַַ֙֙ ְוה ְתו ָ֗דּוַּ֙ ֶ ֹֽאת-חטּאתם֘ ַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ַ֙
ָ֥םַ֙לוֹ׃ ַ֙
ֹאשׁוַֹ֙וחֲמישׁתוַֹ֙יֹסָ֣ףַ֙על ִ֑יוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְונ ַ֕תןַ֙לא ֲֶשׁרַ֙אשׁ ֹֽ
ַ֙֙בּר ֔
ַ֙וְ השֵׁ֤יבַ֙אֶ ת-אֲשׁמוֹ ְ
וְ ה ְתו ָ֗דּוּ  -רביע ,מציין ארבע נקודות כדי שיתברר שהמתוודה עשה תשובת אמת
שׂוּ
וַּ֙את־חטּאתם ַ֮֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ַ֙
א ְ -וה ְתו ָ֗דּ ֶ ֹֽ
אשׁוֹ ַ֙
ַ֙֙בּרׂ ֔
ב ְ -והשֵׁ֤יבַ֙אֶ ת־אֲשׁמוֹ ְ
ג  -וחֲמישׁתוַֹ֙יׂסָ֣ףַ֙על ִ֑יו ַ֙
ָ֥םַ֙לוֹ ַ֙
ד ְ -ונ ַ֕תןַ֙לא ֲֶשׁרַ֙אשׁ ֹֽ

׀ז׀ַַ֙֙ ְוה ְתו ָ֗דּוַּ֙–רביע ,בתפקיד ארבע ,אם הקרן שווה ארבעה דינרין ,יוסיף רביע ממנו עליו וזה יהיה חומש מלבר!!! תורה שלמה ,פירוש
שׂוּ ...עד שיהא הוא וחומשו חמשה .והיינו סלע שהוא ארבע דינרין ,יתן חמישה
ם ַ֮֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ַ֙
וַּ֙את־חטּאת ַ֙
׀ז׀ַ֙וה ְתו ָ֗דּ ֶ ֹֽ
ספרי פסקא ג' ְ

דינרין והוא חומש מלבר( .משום רבי יאשיה אמרו) חומשה שלם לעולם .שיהא שם החומש לעולם עליו אפילו אחר התשלומים וזהו
חומש מלבר ,ופליגי במשמעות דורשין וגי' ילקוט ר"י אומר חומשו של סלע (דהיינו חומש מלגאו וראה ב"מ נד,א והגר"א)
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ישְׁך׃ַַַ֙֙֙
וַֹ֙מבּ ְלעֲדיַ֙א ֹֽ
ןַ֙אישַׁ֙בְּך ַ֙֙אֶ תְ -שׁכ ְב ֔תּ ֹֽ
ְךַ֙וכָ֣יַ֙נ ְטמִ֑אתַ֙ויּ ֨תּ ָ֥
יתַ֙תּחתַ֙אישׁ ְ
ָ֥
ט
ַ֙כּיַ֙שׂ ֶ֛
במדבר נשא ה,כְ :ו ָ֗א ְתּ ָ֥

ואת  -רביע כי שטית תחת אישך  -מרכא תביר מרכא טפחא וכי נטמאת  -מונח אתנח
ואת  -רביע ,טעם עליון הפסק ענין ,המודיע כי ארבע נשים באות לבדיקה בבית המקדש,
כי שטית תחת אישך  -מרכא תביר מרכא טפחא ,וכי נטמאת  -מונח אתנח
תבנית הפסק דבור בטעם תחתון המפרט
ע"פ בבלי סוטה כג – כה
א מי הן ארבע הנשים הבאות לבדיקה
יתַ֙תּחתַ֙אישְׁךַ֙ -מרכא תביר מרכא טפחא
ָ֥
ט
ב התנאים לבדיקה של כל אשה שאינם שווים בכל מקרה שלכך מרמז ָ֥כּיַ֙שׂ ֶ֛
התנאים הם ָ֥תּחתַ֙אישְׁךַ֙ -מרכא טפחא ,יתור לרבות נשים שלא נשואות באופן גמור (ראה להלן) ְוכָ֣יַ֙נ ְטמִ֑אתַ֙ -מונח אתנח ,שהיא
בעולת המקנא ,ונסתרה בשיעור זמן טומאה (ביאה האסורה לה) ואין וודאות על כך
הנשים הן :נשואה ,ארוסה שארוסה בא עליה ,שומרת יבם שיבמה בא עליה ביאת זנות ,ארוסה שקנא לה באירוסין ונסתרה בנישואין
* מצבים אחרים כמו ארוסה ושומרת יבם שלא בא הארוס או היבם עליהן ,נישואין לא ראויים מדאורייתא או מרבנן לא מגיעים
לבדיקה בבית המקדש
אותו פסוק ע"פ הבנת הסבר של תורה תמימה
במדבר נשא ה,כ:

ישְׁך׃ ַ֙
ְך ֙ אֶ תְ -שׁכ ְב ֔תּוֹ ֹֽמבּ ְלעֲדי א ֹֽ
תּחת אישְׁך ְוכָ֣י נ ְטמִ֑את ויּ ֨תּן ָ֥אישׁ בּ ַ֙
טית ָ֥
תּ ָ֥כּי שׂ ֶ֛
וְ ָ֗א ְַ֙

תּ – רביע ,אשה באחד מארבע מצבי שטיה מאישה ברצון כמפורט בהמשך ,ואינן שותותָ֥ ,כּי שַׂ֙ ֶ֛טית ָ֥תּחת אישְׁך – מרכא תביר מרכא
וְ ָ֗א ְַ֙
טפחא ,קבוצת פרטים אלו ארבעה מצבי שטיה מאישה ברצון שדיניהם חלוקים כמפורט
תּ – רביע ,אשה באחד מארבע מצבי שטיה מאישה ברצון( :ע"פ תורה תמימה הערה קטז) )
וְ ָ֗א ְַ֙
(א) שבעלה נתן בה את שכבתו קודם לסתירה זו – אם לא מודה היא שותה
(ב) אם קינא ארוס לארוסתו אינה שותה משום דלא קדמה בה שכיבת הבעל ,אלא נאסרת ומפסדת כתובתה,
(ג) נשואה שנסתרה קודם שנבעלה לבעלה ,דָ֥ ַ֙-תּחת אישְׁך יש בזה וקדימת שכיבת בעל לבועל ליכא בזה,
תּחת
תּחת אישׁהּ לענין ארוסה שבא עליה ארוס בבית אביה בזנות ,דקדימת שכיבת בעל יש בזה וָ֥ ַ֙-
(ד) וגם אצטריך הפסוק (ה,כט) ָ֥
אישְׁך אין בזה :ויש לעיין כי ע"פ בבלי סוטה כג – כה ארוסה שארוסה בא עליה שותה ,אלא אם נדייק לומר שבא עליה לשם אישות
תּ – רביע ,אשה באחד מארבע מצבי שטיה מאישה בנוסף על המצב שבעלה נתן בה את שכבתו קודם לסתירה זו – אם
או יש ללמוד ְו ָ֗א ְַ֙
לא מודה היא שותה ,והמצב הנוסף הוא הנלמד ב(-במד' נשא ה,יג ) אונס נשואה שלכתחילה הוא ללא רצון ובפועל מהטבע מתלבש בה
רצון (רמב"ם) ואינה שותה ומותרת לבעלה אלא אם היא אשת כהן.
ראה מרכא תביר מרכא טפחא
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הערה :הפסוקים במדבר נשא ה,כ ו -במדבר נשא ה,כט – ל מפרשת סוטה מוצגים ביחד להדגיש ההבדל בין הענינים.
במדבר נשא ה,כט – ל:

הַּ֙ונ ְט ֹֽמאה׃ ַ֙
ֶ֛הַ֙תּחתַ֙אישׁ ְ
ָ֥
ֲשׁרַ֙תּ ְשׂ ֶטָ֥הַ֙אשּׁ
ַ֙[ כט]ַ֙ז ָֹ֥אתַ֙תּוֹרתַ֙ה ְקּנ ִֹ֑אתַ֙א ֨ ֶ
ֹהןַ֙אָ֥תַ֙כּל-התּוֹרהַ֙
'ַ֙וע ֵ֤שׂהַ֙להּ ַ֙֙הכּ ֔
ָ֣יַ֙ה ְ
ֱמידַ֙אֶ תֹֽ -האשּׁה ַ֙֙ל ְפנ ֔
וַֹ֙ו ֶהע ֵַ֤֙
הַ֙וקנּ ָ֣אַ֙אֶ ת-א ְשׁ ִ֑תּ ְ
ֶ֛יוַ֙רוּחַ֙קנְ א ְ
ע ָֹ֥ברַ֙על ָ֥
ֲשׁרַ֙תּ ֲ
וַֹ֙אישַׁ֙א ֨ ֶ
ל]ַ֙א ָ֗
ָ֣
[
ה ֹֽזּ ֹאת׃ַ֙ ַ֙

זאת תורת הקנאת  -מרכא טפחא אתנח
אשר  -קדמא תשטה אשה תחת אישה  -מרכא תביר מרכא טפחא ,ונטמאה  -סלוק
וַֹ֙אישַׁ֙ -מונח רביע ,חמישה מקנאים וארבע מהם מביאים אשה לבדיקה הנשוי ,האר וס שבא על ארוסתו ,היבם שבא על יבימתו בעילת
אָ֣ ָ֗
זנות ,הנשוי אשר קנא לארוסה באירוסין ונסתרה בנישואין ,ואלו מביאין לבדיקה .בית הדין המצווים לשמור על גדרי הצניעות כאשר
האיש אחרי נישואיו נחרש ,נשטתה ,נחבש בבית האסורים ,בית דין מקנאים  -מתריאים אבל לא משקים.
והתראה מועילה לגרש ללא כתובה גם בנישואין לא ראויים.
אשר  -קדמא תעבר עליו רוח קנאה -
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 מרכא תביר מרכא טפחא ,וקנא את-אשתו  -מונח אתנחתעבר עליו רוח קנאה  -מרכא תביר מרכא טפחא ,מרכא טפחא – יתור לרבות בית דין לקנא - ,מרכא תביר מרכא טפחא  -הלכות שונות
לארבעה האנשים המקנאים ולבית דין המקנא בשם האיש שנבצר ממנו לקנא.
ראה מרכא תביר מרכא טפחא
 112רביע
במדבר בהעלותך ח,דְ :ו ֶז֨הַ֙מעֲשֵׂ֤הַ֙ה ְמּנֹרהַ֙֙מ ְקשָׁ֣הַ֙ז ֔הבַ֙עד-יְ רכָ֥הַּ֙עד-פּ ְרחהַּ֙מ ְקשָׁ֣הַ֙הִ֑ואַ֙ ַ֙
ֹרה׃ַ֙פ ַ֙
ֹשׁהַ֙כָּ֥ןַ֙עשׂהַ֙אֶ ת-ה ְמּנ ֹֽ
ֵ֤הַ֙יַ֙י ַ֙֙אֶ ת-מ ֔ ֶ
רַ֙ה ְרא ְַ֙
ֲשׁ ֶ
ַ֙כּמּ ְר ֶָ֗אהַ֙א ֨ ֶ
ֵ֤הַ֙יַ֙י ֙  ,מלמד שהראה אותה
רַ֙ה ְרא ְַ֙
ֲשׁ ֶ
(במ' בה' ח,ד) כּמּ ְר ֶָ֗אה – רביע בתפקיד ארבע ,כנדרש ב-ספרי זוטא ח,ד ( ...במ' בה' ח,ד) כּמּ ְר ֶָ֗אהַ֙א ֨ ֶ
לו ארבעה פעמים (טט – א) ראה אותה עם שאר כל הכלים ((שמ' תר' כה,ט)) ושכחה (טט – ב) וחזר וראה אותה שנייה ((שמ' תר' כה,מ))( ,טט
– ג) מיכאל (עשה מנורה של אש) עומד וממשיח בה (ג"א ממשיך בה – ופי' מותח אותה) וראה אותה ונעשית (טט – ד) וחזר וראה אותה
ֹרה׃ (ולא פי' מי עשה והיינו דהקב"ה עשה את המנורה)
עשויה ((במ' בה' ח,ד)) לכך נאמר כָּ֥ןַ֙עשׂהַ֙אֶ ת-ה ְמּנ ֹֽ

 113רביע
 114רביע
יַ֙ודבּ ְרתָּ֣יַ֙ע ְמָּך֘ ַ֙שׁםַ֙
במדבר בהעלתך יא,טז – יזְ ַ֙ :ויר ְד ָ֗תּ ְ
הַ֙לב ֶ ֹֽדָּך׃ ַ֙
םַ֙ול ֹא-תשָּׂ֥אַ֙אתּ ְ
ַ֙בּמשָּׂ֣אַ֙ה ֔ע ְ
יהִ֑םַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ְונ ְשׂ ֵ֤אוַּ֙א ְתָּך ֙ ְ
יָךַ֙ושׂ ְמתָּ֣יַ֙עֲל ֶ
ַ֙וְ אצ ְל ָ֗תּיַ֙מן-ה ֶ֛רוּחַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ע ֶל ְ

סיכום :ע"פ מתוק מדבש :משה בדרגת נבואה תפארת ,נבואת שבעים הזקנים בדרגת מלכות.
נמנה הספירות מתפארת ומטה :נצח הוד יסוד מלכות .מלכות ארבע דרגות מתחת לתפארת.
וְ יר ְד ָ֗תּי  -רביע ,משה ביקש שלא ירד ממדרגת נבואתו בתפארת כדי להביא בשר לישראל שהבשר מספירת מלכות ,ולכן כפי' התוה"מ

 ...וְ יר ְד ָ֗תּי ,שארד ממקום הגבוה שאני מדבר עמך תמיד ,אל מדרגה למטה ממנה ,כמ"ש הנה אנכי בא אליך בעב הענן  ,ובזה יקבלו
ם ,שעקר הדבור יהיה עמך בשבילך לא בשבילם וגו' .הקב"ה יורד ארבע דרגות נבואה
גם הם ממקום נמוך ְ ...ודבּ ְרתָּ֣יַ֙ע ְמָּך֘ ַ֙שׁ ַ֙
מתפארת לדרגת נבואה מלכות עבור שבעים הזקנים
וְ אצ ְל ָ֗תּי רביע ,ומאציל (ומפריש הארה מן הרוח שעל משה ) לשבעים הזקנים נבואה בדרגת ספירת מלכות ,ארבע דרגות נבואה פחות
מנבואת משה ,כפי' התוה"מ תהיה יד נבואתם כהה מאד עד שיהיה בכוחם להנהיג הנהגה טבעית  ....המיוחסת אל העם ההמוני וגו'.
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וַּ֙שׁל ְשׁ ֹֽתּםַ֙ :
וַּ֙שׁל ְשׁ ְתּ ֶכםַ֙אֶ ל־ ָֹ֣א ֶהלַ֙מֹוע ִ֑דַַַַ֙֙֙֙ויּ ְצא ְ
֔םַ֙צ ָ֥א ְ
רן ֙ ְַ֙ואֶ ל־מ ְרי ְ
ה ֹ
ֵ֤הַ֙ו ֶ ֹֽאל־א ֲ
םַ֙א ל־מ ֶֹשׁ ְ
רַ֙ה'ַ֙פּ ְת ָֹ֗א ֶַ֙
אמ ָ֜
במדבר בהעלתך יב,דַ֙:ו ֨יּ ֹ ֶ
ֵ֤הַ֙ו ֶ ֹֽאל־א ֲה ֹרַ֙ן ֙ .ולמה אמר להם פתאום,
רַ֙ה'ַ֙פּ ְת ָֹ֗אםַ֙אֶ ל־מ ֶֹשׁ ְ
אמ ָ֜
[מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בהעלותך פרק יב סימן ד] ו ֨יּ ֹ ֶ

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

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

שלא ימנע הקדוש ברוך הוא מלדבר מלפני הטומאה
 116רביע
םַ֙ה'ַ֙בּמּ ְראה ַ֙֙אל ָ֣יוַ֙אֶ ְתו ֔דּעַ֙בּחֲלוֹםַ֙אֲד ֶבּרֹֽ -בּוֹ׃ ַ֙
ֲכ ָ֗
ָ֣אַ֙דברִ֑יַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙אםֹֽ -י ְה ֶיה ַ֙֙נְ בָ֣יא ֔ ֶ
אמרַ֙שׁ ְמעוּ-נ ְ
במדבר בהעלתך יב,ו :ויּ ֹ ֶ
נְ בָ֣יא ֔ ֲֶכם מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,מתיחס לכל הנביאים פרט למשה.
ָ֗ה'ַ֙– רביע ,בתפקיד ארבע אופני התגלות נבואה לכל הנביאים פרט למשה .ע"פ פירוש רבי יוסף בכור שור

א.

במראה ,שרואה נבואה ואינו רואה את הממשות; וכאדם שמדבר אל שליח שאינו נאמן לו כל כך

ב.

בחלום אדבר בו  -כאדם שרואה וצריך לפותרים

ג.
ד.

משל ,שאינו רוצה להבינו את הסוד
חידה ,כל אחד אומר :כך הוא הפתרון! וכשאותו הפתרון אינו בא ,לפי שלא פתר יפה ,אומר :אין דבריו אמת!

רןַ֙
ה ֹ
אל־א ֲ
ָ֣רַ֙ה'ַ֙אֶ ל־מ ֶֹשָׁ֥הַ֙וְ ֶַֹֽ֙
םַ֙ה' – משה נביאכם מה' יתברך ,דרגת נבואתו במדת נצח דאצילות (ראה ויקרא מצורע טו,אַ֙:ויְ דבּ ֔
ֲכ ָ֗
נְ בָ֣יא ֔ ֶ
לא ֹֽ ֹמר[ :השמטות הזהר ,תוספות לחלק שלישי ,פי' הסולם ע' טז] מח) משה ואהרן אינון וכו' :משה ואהרן הם שני הכרובים שהקול

נשמע מביניהם ,היינו ב' הכרובים שעל הכפרת .וע"כ נתנה התורה על ידיהם .ז"ש ,ונועדתי לך שם ודברתי אתך .ואלו ב' הכרובים
שלמעלה והם נצח והוד ,והם ב' הסומכים של הגוף).

םַ֙ה' – זקף-קטן בתפקיד שתיים ,רביע בתפקיד ארבע,
ֲכ ָ֗
שאר נביאיכם מה' יתברך הם בדרגה ששית ממשה רבנו ,דבר המרומז ב-נְ בָ֣יא ֔ ֶ
שתיים ועוד ארבע עולה שש דרגות :נצח הוד יסוד מלכות מיכאל גבריאל הממונה על חלומות.

ראה רביע
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תַ֙וּת ֻמנ ָ֥תַ֙ה'ַ֙יבִּ֑יטַ֙ ַ֙
ְ
אַ֙בחי ֹ֔ד
לֹ ְ
במדבר בהעלתך יב,חֶ :פָּ֣הַ֙אֶ לֶ ָ֞ -פּהַ֙אֲד ֶבּרָ֗ -בּוַֹ֙וּמ ְראֶ ה ֙ ְַ֙ו ָ֣
ֹשׁה׃ ַ֙
יַ֙במ ֶ ֹֽ
רַ֙בּע ְב ָ֥דּ ְ
םַ֙לדבּ ְ
את ְ
ַ֙֙ל ֹאַ֙יְ ר ֔ ֶ
וּמדּ ֙וּע ָ֣
אֲד ֶבּרָ֗ -בּוַֹ֙ -רביע  ,בתפקיד ארבע ענינים בשליחות ונבואת משה שאינם אצל כל הנביאים האחרים פרט לשמואל .ע"פ פירוש רבי יוסף

בכור שור ועוד פרשנים
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

א.

כי אני מדבר עמו פה אל פה – תמיד מוכן לקריאת ה' אליו בכל עת שה' ירצה ,לא כן שאר הנביאים שצריכים הכנה .הוא מקבל
הנבואה בעמידה ונביאים אחרים אינם יכולים לקבל הנבואה בעמידה אלא הם נופלים ובחלום.

ב.

במראה אני מראה לו הדבר ,ממש כמו שהוא ,ולא על ידי חידה ומשל.
בכל ביתי :בכל עמי כולם מחזיקים אותו כנאמן ... ,וכולם מבינים מה שהוא אומר בשמי ,והכל בא ממני ,כי אני מגלה לו
כל הסוד; כמו שאדם עושה שלוחו הנאמן לו ,שמגלה לו כל סודו ,ואומר :אמור לפלוני כך ,כי כך וכך סוד ביני ובינו .ואם
אין השליח נאמן לו ,אומר לו :אמור לפלוני שיעשה אותו דבר שדברנו אני והוא ,ואין השליח יודע איזו שליחות הוא
עושה;
ותמונת ה' יביט  -שהוא רואה באיספקלריא המאירה יותר מכל הנביאים ,דכתיב ביה "וראית את אחורי" (שמ' לג,כג) -
שראה מה שלא ראה נביא מעולם

ג.

ד.
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במדבר בהעלתך יב,י:

םַ֙מצֹרָ֣עתַ֙כּשִּׁ֑לֶ גַ֙ ַ֙
לַ֙והנּ ָ֥הַ֙מ ְרי ְ
ַ֙[י]ַַ֙֙ ְו ֶהענָ֗ןַ֙ס ַ֚רַ֙מע ָ֣לַ֙ה ֹ֔א ֶה ְ
ֹרעת׃ ַ֙
ָ֥הַ֙מצ ֹֽ
םַ֙והנּ ְ
רןַ֙אֶ ל-מ ְרי ְ
ה ֶ֛ ֹ
ויּ ָ֧פֶ ןַ֙א ֲ
וְ הֶ ענָ֗ן – רביע ,תיב"ע וענן איקר שכינתא דיי וגו' ,זה מרמז על כסא הכבוד והמרכבה שהם ע"פ יחזקאל בעלי ארבע חיות
ןַ֙אל-מ ְרים – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד דרגא כמקשר אלפניו אפשר שזה מרמז ל-ספרי ויפן אהרן .שנפנה מצרעתו ,רבי
ר ֶַ֙
ה ֶ֛ ֹ
ויּ ָ֧פֶ ןַ֙א ֲ

יהודה בן בתירא אומר עתיד ליתן דין וחשבון על מי שאמר נתנגע אהרן  ...מגיד הכתוב שכל זמן שהיה רואה אותה היתה פורחת בה.
בשעת ראיתה ע"י אהרן הצרעת פרחה בכולה ולכן הכהן מטהרה.
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במדבר שלח יג,כב :ויּעֲלָ֣ וַּ֙ב ֶנּגֶב֘ ַ֙ויּ ָ֣ב ֹאַ֙עד־חֶ ְברֹוןַ֙ ַ֙
צעןַ֙מ ְצ ֹֽרים:
ֹוןַ֙שֵׁ֤בעַ֙שׁנים ַ֙֙נ ְבנְ ֔תהַ֙ל ְפניַ֙ ָ֥ ֹ
ִ֑קַ֙ו ֶח ְב ָ֗ר ֶ
ָ֣יַ֙ות ְל ֔מיַ֙יְ לידיַ֙העֲנ ְ
וְ שֵׁ֤םַ֙אֲחימן ַ֙֙שׁשׁ ְ
(במ' שלח יג,כב) ְו ֶח ְב ָ֗רוֹן – רביע מוצע לומר שאפשר שיש כאן ארבעה לימודים כפי'[כלי יקר] (במ' שלח יג,כב) (טט :לימוד א)

ואני אומר
שהדבר כפשוטו ממש ,כי מאחר שהונח ששייך לשון מבונה בפירות אם כן אם עשתה צוען בכל שנה אלף מדות יגיע לשבע שנים
שבעת אלפים מדות ,וחברון הוא מעולה שבע פעמים יותר מצוען ממילא עשתה בשנה ראשונה שבעת אלפים מדות ,נמצא שאוצרות
של תבואה שהיו מבונים בפירות בצוען בשבע שנים היו מבונים בחברון בשנה ראשונה ואם כן שפיר קאמר וחברון שבע שנים נבנתה
בתבואה לפני צוען מצרים קדימה בזמן ממש( ,טט :לימוד ב) ושייך בזה לשון בנין ממש כי במקום שיש הרבה תבואה בונין הרבה
אוצרות ואז המקום בנוי בבנינים ממש ,או בהיות שיושבי המקום יש להם תבואה הרבה למכור אז כסף וזהב ירביון ויבנו להם בתים
ספונים וחשובים( ,טט :לימוד ג) והיה חברון בנוי בכל עניני יופי שבע שנים לפני צוען מצרים כי זה מעיד על עשירות המקום וריבוי
תבואתם כי יתרון ארץ בכל הוא( .טט :לימוד ד) והזכיר שבח הארץ על ארץ מצרים לפי שעתידין לומר ניתנה ראש ונשובה מצרימה.
ומטעם זה נאמר ויּ ָ֣ב ֹאַ֙עדֶ -ח ְברוֹןַ֙ולא נאמר ויבואו ,לפי שבבואם לחברון וראו שם מעלת הארץ על מצרים היו כולם בלב אחד כאיש
אחד לספר בשבח הארץ ואחר כן נתקלקלו ,ובאותה שעה צדיקים היו:
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במדבר שלח יד,יח:

יםַ֙ועל-רבּ ֹֽעים׃
עֹוֵ֤ןַ֙אבוֹת ַ֙֙על-בּנ֔יםַ֙על-שׁלּשׁ ְ
ַ֙֙ל ֹאַ֙יְ נ ֶ֔קּהַ֙פּ ָֹ֞קדַ֙ ֲ
עַ֙ונקּה ָ֣
ה'ַ֙ ֶא ֵֶ֤רְךַ֙אפּ ֙ים ְַ֙֙ורבֶ ֔ -חסֶ דַ֙נֹשָׂ֥אַ֙עֹוןַ֙ופִ֑שׁ ְ
ַ֙[יח]ַ֙ ַָ֗֙

ה' – רביע ,רמז לכסא הכבוד בעל ארבע רגליים ,ארבע מלאכים עליונים ,כאן מייצג כסא רחמים בדין כפי' רש"י (יח) ה' ארך אפים -
ַָ֗֙
לצדיקים ולרשעים .כשעלה משה למרום ,מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה יושב וכותב :ה' ארך אפים; אמר לו :לצדיקים? אמר לו
הקדוש ברוך הוא :אף לרשעים .אמר לו :רשעים יאבדו! אמר לו :חייך שתצטרך לדבר! וגו'
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במדבר שלח יד,יט:

םַ֙ועדֹֽ -הנּה׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ִָ֑ךַ֙וכא ֲֶשֵׁ֤רַ֙נשׂ ֙אתה ַ֙֙לע ָ֣םַ֙ה ֔ ֶזּהַ֙ממּ ְצרי ְ
הַ֙כּ ֹג ֶָ֣דלַ֙ח ְס ֶדּ ְ
ְ
עֹוֶ֛ןַ֙העָ֥םַ֙הזֶּ
לח -נָ֗אַ֙ל ֲ
[יט]ַ֙ס ֹֽ
ְ
ְס ֹֽלח-נָ֗א – רביע ,רמז לכסא הכבוד ככסא רחמים בדין
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במדבר קרח טז,ז:

'ַ֙הוּאַ֙הקּ ִ֑דוֹשַׁ֙ ַ֙
ןַ֙׀ַ֙ק ִֹ֝ט ֶרתַ֙ל ְפנ ֵ֤יַ֙ה ֙'ַ֙מ ֔חרַ֙וְ היָ֗הַ֙ה ֶ֛אישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥רַ֙ה ָ֣
ְ
שַׁ֙ושׂימוַּ֩֙עֲלי ֨ ֶה
ָ֣ןַ֙׀ַ֙א ְ
ֵ֡
וּתנָ֣וַּ֙בה
ְ
םַ֙בּנ ָ֥יַ֙ל ֹֽוי׃ ַ֙
רב-ל ֶכ ְ
'ַ֙הוּאַ֙הקּ ִ֑דוֹשׁ וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר ה' הוא הקדוש ,אלא אמר להם משה
תורה שלמה [סז] ְוהיָ֗הַ֙ה ֶ֛אישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥רַ֙ה ָ֣

הרי אני אומר לכם שלא תתחייבו בנפשותיכם ,שאתם חמשים ומאתים איש שאתם מקריבים ,מי שיבחר מכם יצא חי וכולם אובדים.
(תנחומא ה)

תורה שלמה תו"ש [סז] תנ"י יא ,במדב"ר פי"ח ,ילקו"ש כאן ובמדרש אגדהְ :והיָ֗הַ֙ה ֶ֛אישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥ר ,כך אמר להם משה היו
יודעים שאותו האיש שיבחר בו הקב"ה הוא הקדוש שהוא לבדו ינצל והשאר כולם ימותו ,הזהרו ואל תגרמו רעה לעצמכם ,והם לא
האמינו לדבריו ונשרפו ,לכך אמר (להלן יז,ג) את מחתות החטאים האלה בנפשותם .מלמד שהם פשעו בנפשותם .שכך אמר להם
שלא ינצל אחד מהם ,אותו שעוזר לו הקב"ה הוא ינצל בלבד .והשווה מאמרי ילמדנו בילקוט ת"ת (מאן) ח"ג עמ' קנא .וראה להלן
אות סט.
וְ היָ֗הַ֙ -רביע ,ה ֶ֛אישַׁ֙ -תבירַ֙אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥רַ֙ה'ַ֙– מרכא טפחא ,יתור לרבותַ֙ ָ֣הוּאַ֙– מונח ,מרבהַ֙הקּ ִ֑דוֹשׁ  -אתנח ,מגביל
וְ היָ֗הַ֙ -רביע ,ע"פ תורה שלמה תו"ש [סז] אפשר כי לפנינו ארבעה לימודים:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(א) היו יודעים שאותו האיש שיבחר בו הקב"ה ָ֣הוּאַ֙הקּ ִ֑דוֹשָׁ֣ ,הוּאַ֙– מונח ,מרבה בנבחר קדושהַ֙הקּ ִ֑דוֹשׁ  -אתנח ,מגביל
הקדושה רק בנבחר,
(ב) יתירה מזה בדומה לכהן גדול שהיה לו מחליף זמני עלול להיות מצב של קנאה ,לכן הכהן המחליף הזמני לא נמצא בבית
המקדש .כאן משה הזהירן שהנבחר לבדו ינצל והשאר כולם ימותו ,הזהרו ואל תגרמו רעה לעצמכם,

(ג) והם לא האמינו לדבריו ונשרפו ,לכך אמר (להלן יז,ג) את מחתות החטאים האלה בנפשותם .מלמד שהם פשעו בנפשותם.
ה ֶ֛אישַׁ֙ -תביר ,ממעט בכל הנדחים מלמד על חיסרון בהם מלמד שהם פשעו בנפשותם.
(ד) אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥רַ֙ה'ַ֙– מרכא טפחא ,יתור לרבות אותו שעוזר לו הקב"ה הוא ינצל בלבד .ידוע הלימוד כי קטורת מצילה וקטורת
עלולה להמית את הלא ראוי .כאן היה רבוי עזרה מהקב"ה לאהרן מפני קיטרוג כגון מעשה העגל ,כדי שינצל .וזה מתאים ל-

תורה שלמה [סח] הוא הקדוש ,הוא יקדש מיבעי ליה ,אלא א"ל יודע אני שקטורתו של אהרן מתקבלת ,כבר נתקדש קודם
לכן (ילמדנו)
רש"י (טז,ז)  ...וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה ת ,עינו הטעתו ,ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו ,שמואל ששקול כנגד משה
ואהרן .אמר בשבילו אני נמלט ,וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש ,שנאמר (ד"ה א' כה ,ה) כל אלה בנים

להימן[ ... ,שפת"ח אות ת] ר"ל מאחר שלא קראו הכתוב חוטא בנפשו אם כן בודאי היה לו איזה טעם שסמך עליו:
רַ֙והיָ֗ה – זקף-קטן זקף-קטן (כערך  ) 2רביע (כערך  ) 4בסה"כ  ,6רמז אפשרי שלקרח היה נבואה מסוג מחזה או חלום
(במ' קרח טז,ז) מ ֔ח ְ
שהוא ממדרגה ששית ממדרגת נבואת משה רבנו ובו הודע אליו על שמואל וכ"ד משמרות המתנבאים ברוח הקדש (אפשר שגם נבואתם
עוּ־נֹ֣א דְּ ב ָ ָָ֑רי אִם־ ִי ָֽ ְּהי ֶה נ ִ ְֹּ֣בי ֲא ֶ֔כם ִ֗ה' ַב ַמ ְּרָאה א ֵָלֹ֣יו ֶאתְּ וַדָּ֔ ע ַבחֲלַ֖ ֹום
שׁ ְּמ ָ
ממדרגה כמו של קרח) וקרח טעה והתגאה .ראה (במ' בהע' יב,ו) ו ַַ֖י ֹאמֶר ִ
אֲדַ ֶבר־בָֹֽו[ :זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב דף קפג א] ( ...במ' בהע' יב,ו) בּחֲלוֹםַ֙אֲד ֶבּרֹֽ -בּוֹ׃ דא הוא חד משתין בנבואה כמה

דאוקמוה ואיהו דרגא שתיתאה (טט :דרגה ששית) מההוא דרגא דנבואה (טט :של משה רבנו) ואיהו (קצ"ו א) דרגא דגבריאל דממנא על
חלמא
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יכם׃
רבַ֙אֲל ֶ ֹֽ
לַ֙וזרַ֙ל ֹא-י ְק ָ֥
עבֹדָ֣תַ֙ה ִֹ֑א ֶה ְ
כלַ֙ ֲ
דַ֙ל ֹ
לַ֙מוֹע ְ
֔
שׁ ְמ ָ֗רוַּ֙אֶ ת-מ ְשׁ ֶמ ֶ֙רת ַ֙֙ ָֹ֣א ֶה
יָךַ֙ו ֹֽ
ל ְ
במדבר קרח יח,דְ :ונ ְלוָ֣וַּ֙ע ֔ ֶ
הלַ֙
שׁ ְמ ָ֗רוַּ֙אֶ ת-מ ְשׁמֶ ֶ֙רת ַ֙֙ ָֹ֣א ֶַ֙
יָךַ֙ו ֹֽ
ל ְ
כהמשך ל(-יח,ג) לענ"ד אפשר כי הקש של הלוים לכהנים בקשר לעבודת המזבח (במ' קרח יח,ד) ְונ ְלוָ֣וַּ֙ע ֔ ֶ
מוֹעד – זקף-קטן  ...זקף -קטן בין שני קיסרים (סלוק  ...אתנח) הקש לוים לכהנים לעבודת מזבח ,אך בלי הקרבה הכתובה ב(-במ' קרח יח,ג) ַ֙
֔
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ְק ֔רבוּ ,לכן נותר ללוים שירה בשעת הקרבת קרבן ציבור חובה .כפ'[רש"י בבלי ערכין יא,ב] אף הם  -הלוים בעבודת
וְ אֶ ל-המּזְ בּח ָ֣

מזבח ולא משכחת לוים כשרים בעבודת מזבח אלא בשיר.
(יח,ד) ְו ֹֽשׁ ְמ ָ֗רוּ  -רביע ,אפשר שאלו ארבע עבודות שהלוים עשו [רבי יוסף בכור שור] (במ' נשא ד,מז) כָל־ ַה ִָ֗בא ַלע ֲֶ֨ב ֹד ֲעבֹדָ֧תַ֙ ֲעבֹדֶ֛הַ֙-
שיר ,שחיטה ,הפשט וניתוח ,שהיא ֲעבֹדֶ֛הַ֙לעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני עשרים וחמש .ו ֲעב ָֹ֥דתַ֙משּׂא  -שהיו עושים בני
ְשֹׁלשֵׁ֤ים.
[דעת זקנים מבעלי התוספות] (במ' נשא ד,מז) ַלע ֲֶ֨ב ֹד עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה .ו[-הדר זקנים] (במ' נשא ד,מז) עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה .שחיטה הפשט ונתוח
שהם עבודת הכהנים וזה היו עושים הלויים כדכתיב בעזרא וכן בדברי הימים .וגבי פסחו של חזקיהו שהיו לויים מפשיטין.
ובערכין דריש איזהו עבודה שצריכה עבודה עמו הוי אומר זה שיר שאין עושין הלויים שיר אלא בשעת נסכים:

(במ' קרח יח,ד) ְו ֹֽשׁ ְמ ָ֗רוּ  -רביע[ ,ספר החינוך פרשת קרח מצוה שפח] ארבע סיבות לשמירת המשכן והמקדש .לכבדו ולרוממו ולפארו,
לא מהיות שום פחד מאויב חלילה,

(במ' קרח יח,ד) ְו ֹֽשׁ ְמ ָ֗רוּ  -רביע ,ארבע הלכות [רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ח] [הל' א] מצות עשה  ...כבוד לו[ ,הל' ב] שמירה בלילה;
שמירה ע"י כהנים ולוים; [הל' ג] ביטול שמירה עובר בלא תעשה; [הל' ד] כהנים שומרים מבפנים בג' מקומות ,לוים שומרים מבחוץ בכ"א
מקומות .הלכות ה – ט הן פרטים בהל' א – ד.
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במדבר קרח יח,כג:

שׂ ָ֣אוַּ֙עֲֹונ ִ֑םַ֙ ַ֙
דַ֙והםַ֙י ְ
לַ֙מֹוע ְ
֔
עבֹדת ַ֙֙ ָֹ֣א ֶה
ָ֜יַ֙הוּאַ֙אֶ ת־ ֲ
ְוע ֨בדַ֙הלּו ָ֗

ֲלה:
לַ֙ל ֹאַ֙ינְ חֲלוַּ֙נח ֹֽ
ָ֥
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א
םַ֙וּבתֹוְך ְ
ְ
יכ
רת ֔ ֶ
ד ָ֣ ֹ
ַ֙֙ל ֹ
חֻ ֵ֤קּתַ֙עֹולם ְ

(במ' קרח יח,כג) ָ֗הוּא – רביע ,אפשר ארבעה סעיפים בהסכם העבודה של הלוים( :א) חיב לעבוד גם בעל כרחו [ספרי במדבר קרח פיסקא
קיט] (במ' קרח יח,כג) ונראה לבאר הנאמר ְוהם (הלוים) י ְשׂ ָ֣אוַּ֙עֲֹונ ִ֑ם  ,היינו אם הלויים לא יעבדו לפי הסכם העבודה המבואר לעיל.
וכן ב[-ספרי זוטא] (במ' קרח יח,כב)  ...אבל בן לוי שאמר אי אפשי לא ליטול מעשר ולא לעבוד עבודה יכול שומעין לו ת"ל (במ' קרח

ָ֜יַ֙הוּאַ֙מגיד שמעבידין אותו בעל כרחו:
יח,כג) ְוע ֨בדַ֙הלּו ָ֗

שׁכַן זִ ְּמנָא ְּוהִינוּן י ְּ ַקבְּלוּן י ַת חֹובֵיהֹון אִין לָא ִמזְּדַ ה ֲִרין
עיין [תרגום המיוחס ליונתן] (במ' קרח יח,כג) ְּוי ִ ְּפלְּחוּן לֵי ָואֵי הִינוּן י ַת פוּ ְּלחַן ַמ ְּ
בְּפוּ ְּל ַחנְּהֹון ְּקי ַים ֲעלָם לְּדָ ֵריכֹון וּבְּגֹו ְּבנֵי יִש ְָּראֵל לָא י ַ ְּחסְּנוּן ַא ְּח ָסנָא:
דַ֙והםַ֙י ְשׂ ָ֣אוַּ֙עֲֹונ ִ֑םַ֙אם לא נִזהרים בעבודתם חק
מֹוע ְ
עבֹדת ַ֙֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙ ֔
[כתר יונתן (תרגום לתרגום)] (במ' קרח יח,כג) ויעבדו הלוים הם אֶ ת־ ֲ
עולם לדורותיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה :ונראה לבאר כוונת התרגום "אם לא נִזהרים בעבודתם" מטעם טפחא במלת (במ'
קרח יח,כג) ְוהםַ֙בתפקיד שנוי היינו כפי ביאורינו שלא עבדו או שהלוי שינה ולא ביצע תפקידו כראוי.
וזה שונה מפ' [רש"י] (במ' קרח יח,כג) וְ הם  -הלוים י ְשׂ ָ֣אוַּ֙עֲֹונ ִ֑ם שלע ישראל ,שעליהם להזהיר הזרים מגשת אליהם :תפקיד האזהרה הוא
שׁת בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּר ֵ ַ֖אל ֶאל־הַקָֹֽדֶ שׁ:
חידוש על הנאמר ב(-במ' בהע' ח,יט) ו ְֶֹּ֨לא י ִ ְּה ֶָ֜יה ִבב ְֵּנַ֤י יִש ְָּראֵל ֶ֔נגֶף בְּגֶ ֥ ֶ
(ב) העובד זוכה במעשר ראשון [ספרי במדבר קרח פיסקא קיט] (ג) גם אם אין מעשר חייב לעבוד כגון בשנת שמיטה ויובל [ספרי
במדבר קרח פיסקא קיט] (ד) לפי [בבלי בכורות ל,ב] בן לוי שבא לקבל דברי לויה ... ,חוץ מדבר אחד  -אין מקבלין אותו( ,חייב
להיות מוכן לעבוד כל עבודה שתוטל עליו).
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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במדבר חקת יט,ב:

תּוֹרהַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙לא ִֹ֑מרַ֙ ַ֙
ַ֙זַֹ֚אתַ֙חֻ ָ֣קּתַ֙ה ֔
ַ֙֙מוּםַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙ל ֹא-עלָ֥הַ֙ע ֶליהַ֙עֹֹֽ ל׃
ֵ֤רַ֙אין-בּהּ ֔
ימהַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
הַ֙תּמ ָ֗
לַ֙וי ְק ָ֣חוַּ֙אלֶ יָךַ֩֙פ ֨רהַ֙א ֲֻד ִ֝מּ ְ
ַ֙דּבָּ֣ר׀ַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗א ְ
ימה – רביע ,לא נראה ל למוד רביע עבור שערות כדעת רבי עקיבא על ארבע וחמש שערות מפוזרות.
ְתּמ ָ֗
ימה – רביע ,מוסיף שיעור שנות הפרה ,כי מהמלה פרה יודעים כי כבר יצאה מכלל עגלה ,אבל גילה המועדף ע"פ
אלא אפשר כי ְתּמ ָ֗

הרמב"ם בהלכות פרה פ"א ה"א מצות פרה אדומה שתהיה בת ארבע שנים או שלוש ,ואם היתה זקנה כשרה,
ובמשנה רבי יהושע סבר שהפרה האדומה גם צריכה להיות שלישית ואמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה שלישית לאחרות במנין
וכשאתה אומר שלשית בת שלש שנים כלומר מועדף לכל היותר בשנתה הרביעית.
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במדבר חקת יט,ז:

ִ֑הַ֙וטמָ֥אַ֙הכֹּהןַ֙עד-הע ֶֹֽרב׃ ַ֙
םַ֙ואחרַ֙י ָ֣ב ֹאַ֙אֶ לֹֽ -המּחֲנֶ ְ
ֵ֤ץַ֙בּשׂרוֹ ַ֙֙בּ ֔מּי ְ
ןַ֙ורח ְַ֙
ֹה ְ
סַ֙בּג ִ֝דיוַ֙הכּ ָ֗
[ז]ַַ֙֙וכ ֶ֨בּ ְ
ְ

רלב"ג (ז-ח) וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים וגו'  -למדנו מזה שהמשליך עץ הארז והאזוב ושני התולעת אל תוך שרפת הפרה
טעון כבוס בגדים .ואחר זה שב לבאר ,שהשורף את הפרה טעון גם כן כבוס בגדים ,והאוסף את אפר הפרה גם כן טעון כבוס בגדים
(ראה להלן,י) ,הנושא את מי הנדה גם כן (ראה להלן,כא); וזה ממה שיורה ,שכל העוסקים בפרה טעונים כבוס בגדים .עם שהוא
אפשר שיהיה אמרו וכבס בגדיו הכהן  -שב אל המוציא אותה והשוחטה והמזה מדמה ,ויהיה אמרו והשורף אותה  -שב אל השורף
הפרה והמשליך אל תוך שרפתה וגו'

ֵ֤ץַ֙בּשׂרוֹ ַ֙֙בּ ֔מּים – רביע ,בתפקיד של ארבע .ארבעה כהנים המוציא את הפרה ,והשוחטה ,והמזה מדמה,
ֹהןַ֙ ְורח ְ
סַ֙בּג ִ֝דיוַ֙הכּ ָ֗
[ז]ַַ֙֙ ְוכ ֶ֨בּ ְ
והמשליך ,שעד כאן לא הוזכר בהם כבוס בגדים וטבילה ,צריכים כבוס בגדים וטבילה כמו המשליך שבו מוזכר הדבר .הכהן השורף מוזכר
בו לעצמו.
ראה מונח רביע חקת יט,ו
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במדבר חקת כ,יט:

ה ַ֙
ַ֙בּמֲסלּ ָ֣הַ֙נעֲלֶ ַ֙
ָ֥יוַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ֘ל ֹֽ
ֹאמ ֨רוַּ֙אל ְ
ויּ ְ
֔יַ֙ונתתּיַ֙מ ְכרִ֑ם ַ֙
ימֵ֤יָךַ֙נ ְשׁ ֶתּה ַ֙֙אֲנ ָ֣יַ֙וּמ ְקנ ְ
ַ֙וְ אם-מ ֶ
ע ֹֹֽברה׃ ַ֙
רַ֙בּרגְ לָ֥יַ֙אֶ ֱ
רקַ֙אין-דּב ְ
ַ֙ ָ֥

תיב"ע – " ְּב ִא ְּסט ְַּר ַטי ָא דְּּ ַמ ְּלכָא נֵיזֵיל"

הרמב"ן – בתחילה היו אומרים לבוא בערים ...אחרי כן שלח להם שילכו במסילה העולה לארץ כנען (בלבד).

טט " -ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה" מוסיף מענין במסלה נעלה על במסלה נעלה .כאן מוסיף דבר מוקטן כי מסילה זה פחות
מ דרך המלך ו"נעלה" זה פחות מנלך ,ע"פ הרמב"ן מאחר ואדום סירבו לתת לישראל לעבור בדרכים ראשיות בקשו לעבור בדרכים
חןַ֙
תןַ֙סי ָ֣ ַֹ֙
משניות בגבול ארץ מואב או אפילו מעט מחוץלגבול וגם שם לא הסכימו .אפשר שהדבר דומה לנאמר במדבר חקת כא כג וְ ל ֹא-נ ַ֨֙
בְַּ֙ג ֻבלַ֙וֹ ע"פ ר' יוסף בכור שור הגבול הוא יחיד ,התוספת תהיה סבוב מחוץ לגבול סיחון.
ברַ֙ ַ֙
ע ָ֣ ַֹ֙
לַ֙ ֲ
שׂרא ַ֘֙
אֶ ת-יַ֙ ְַ֙
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במדבר חקת כ,כח:

םַ֙בּ ָ֣ר ֹאשַׁ֙הה ִ֑ר ַ֙
רןַ֙שׁ ְ
ה ֶ֛ ֹ
רַ֙בּנ֔וַֹ֙ויּ ָ֧מתַ֙א ֲ
ה ִֹ֝רןַ֙אֶ תְ -בּג ָ֗דיוַ֙ויּ ְלבֵּ֤שַׁ֙אֹתם ַ֙֙אֶ ת-אֶ ְלעז ָ֣ ְ
הַ֙את-א ֲ
ֹשׁ ֶ ֹֽ
ויּ ְפשׁטַ֩֙מ ֨ ֶ
ֶ֛הַ֙ואֶ ְלעזרַ֙מַ֙ן-ה ֹֽהר׃ ַ֙
ַ֙ויּ ֶֶָ֧֣רדַ֙מ ֶֹשׁ ְ
ה ִֹ֝רןַ֙ -קדמא ואזלא אֶ תְ -בּג ָ֗דיוַ֙ -רביע
הַ֙את-א ֲ
ֹשׁ ֶ ֹֽ
ויּ ְפשׁטַ֩֙ -תלישא-קטנה מ ֨ ֶ

מדרש רבה יט  ...והלא אם יצא כהן גדול בבגדי כהונה חוץ להר הבית סופג את הארבעים ,שהם צמר ופשתים .אלא להודיעך שבלשון
שקרבו לכהונה ואמר לו קח את אהרן בו בלשון אמר לו לעלות להר.

 את-בגדיו – רביע ,אפשר שאלו ארבעה בגדי כהן ומלת את מרבה עליהם ארבעה בגדי כהן גדול היתרים על בגדי כהן פשוט.
ראה  :תלישא-קטנה ,קדמא ואזלא ,
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ץַ֙בּנֹֽי-עמּוַֹ֙ל ְקר ֹא-לִ֑ וֹ ַ֙
ֶ֛רַ֙א ֶָ֥ר ְ
רַ֙פּתוֹרהַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙על-הנּה ֶ
ָ֣םַ֙בּןְ -בּעָֹ֗ ְ֠ ְ
במדבר בלק כב,ה :ויּ ְשׁ ֨לחַ֙מ ְלא ִ֝כיםַ֙אֶ ל-בּ ְלע ֶ
ץַ֙ו ָ֥הוּאַ֙יֹשׁבַ֙מ ֻמּ ֹֽלי׃ ַ֙
רַ֙הנּהַ֙ע ָ֣םַ֙יצֵ֤אַ֙ממּ ְצר ֙ים ַ֙֙הנּ ֵ֤הַ֙כסּהַ֙֙אֶ ת-ע ָ֣יןַ֙ה ֔א ֶר ְ
ַ֙לא ָֹ֗מ ְ֠
לא ָֹ֗מר – רביע ,אפשר ששלחו לבלעם ארבעה טיעונים מדוע עליו לבוא
(א) ְ֠הנּה –תלישא-גדולה ,בתפקיד מחיצה ע ָ֣םַ֙יצֵ֤אַ֙ממּ ְצר ֙ים ַ֙֙ -מונח מהפך פשטא

טט – לפי כשפי בלעם תלישא-גדולה תרמז למחיצה שהעמיד לבל יצא עם ישראל ממצרים ,ובלק מטיל אחריות על בלעם שכשפיו במצרים
לא הועילו ,תלישא-גדולה בתפקיד  -תלש  -בטל כח הכשפים שאמור היה לפעול לעולם ,ולכן עליו לבוא ולעזור למואב מפני בני ישראל.
מונח מהפך פשטא  -נתהפכו שני ענינים,
 א'א' לבל יוכל עבד לברוח ממצרים  -והנה יצאו עבדים רבים ,וערב רב שהצטרף לבני ישראל
 א'ב' והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם ישראל ממצרים והנה ישראל יצאו
 ואם נאמר כי (א) ו(-ב) הם אחד הנה יש עוד טיעון ְ֠הנּהַ֙ע ָ֣םַ֙יצֵ֤אַ֙ממּ ְצר ֙ים ַ֙֙ -ע''פ הכלי יקר  -מחשבתם משוטטת במצרים וקשה
עליהם הפרידה ממצרים כאילו עכשו הם יוצאים (ולכן אפשר לגרום להם לחזור לשם)

(ב) הנּ ֵ֤הַ֙כסּה ַ֙֙אֶ ת-ע ָ֣יןַ֙ה ֔א ֶרץַ֙ -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כפי' אור-החיים נתכוון גם כן נגד מה שיעץ עליהם במועצותיו הרעים
(ב'א') למען ענותו למעטם (ב'ב') גם להרוג זכוריהם ולשחת הבנים הנה הוא הפך הדברים שלא מלבד שלא נתמעט אלא אדרבא
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

נתרבה עד מאד הוא אומרו הנּ ֵ֤הַ֙כסּה ַ֙֙אֶ ת-ע ָ֣יןַ֙ה ֔א ֶרץ.
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במדבר בלק כב,יא :הנּ ֵ֤הַ֙העם ַ֙֙היֹּ צָ֣אַ֙ממּ ְצ ֔ריםַ֙ויְ כסַ֙אֶ ת-ע ָ֣יןַ֙הא ִֶ֑רץ ַ֙
וַֹ֙וגר ְשׁ ֹֽתּיו׃ ַ֙
ָ֥חםַ֙בּ ְ
ֶ֛לַ֙להלּ ֶ
ֹתוַֹ֙אוּלָ֥יַ֙אוּכ ְ
לּי ַ֙֙א ֔
ֵ֤הַ֙קבהַ֙ -
הַ֙לכ ֹֽ
ַ֙ע ָ֗תּ ְ
ע ָ֗תּה –טעם רביע עשוי לרמז לארבעה דברים הנלמדים מצירוף פי' רש"י ומלבי"ם.

ע"י צירוף פ'[רש"י] עם פי' [מלבי"ם] משמע שבדברי בלעם יש ארבעה פרטים( .א) ארה ,שיכולה לחול מרחוק; (ב) קבה ,פרסום
הקללה במקום כדי לחזק ידי אנשי המלחמה ,ומשמע מהמלבי"ם שבלעם מנסה לומר ש"קבה" קל מ"ארה" ופי' [אור החיים] לפי
בלעם קבה הוא רק לענין התחזקות מואב נגד ישראל ולא קללה רחבה יותר; (ג) וגרשתיו מגבולי ולא יקרב אל ארצי בראותו מלחמה.
(ד) ע"פ פ'[רש"י] ע"פ [תנחומא ה] תוספת של בלעם לגרשם מן העולם.
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ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אֶ ל-בּ ְלעם֘ ַ֙ליְ להַ֙ ַ֙
במדבר בלק כב,כ :׃ַ֙ויּ ֨ב ֹאַ֙א ָ֥
ֲשׂה׃ ַ֙
ֹתוַֹ֙תע ֶ ֹֽ
אַ֙לָךַ֙֙בָּ֣אוַּ֙האֲנ ֔שׁיםַ֙קוּםַ֙ל ְָ֣ךַ֙אתִּ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְו ָ֗אְךַ֙אֶ ת-הדּבֶ֛רַ֙אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙א ָ֥
רַ֙לוַֹ֙אם-ל ְק ֵ֤ר ֹ ְ
ָֹ֣אמ ָ֗
ויּ ֶ

 לימוד אחר עשוי להיות סוף הפסוק ְו ָ֗אְך משמעות המלה מגבילה את בלעם שיאמר רק אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙מה שה' שם בפיו ואח"כ
התברר שברך שלש פעמים בלי לשלוט על פיו ,וטעמי הכתוב אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙ -מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה
להתרבות ,כמו גם מלת אשר רבוייה היא לפי רבי יונתן (בבלי סוטה מו) ,ושלש ברכות שה' שם בפיו בעל כרחו ,משתלבות עם טעם
רביע במלת ְו ָ֗אְךַ֙לרמז לברכה רביעית שברך בלעם לבסוף מעצמו.
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לַ֙אלַ֙ :
ַ֙֙וּלי ְשׂר ֔אלַ֙מה־פּע ֹֽ
קב ְ
ע ֹ
ֵ֤רַ֙לי ֲ
םַ֙בּי ְשׂראִ֑לַ֙כּ ָ֗עתַ֙יאמ ְ
ֹא־ק ֶס ְ
בַ֙ול ֶ
ע ֹ֔ק ְ
ַ֙֙בּי ֲ
כּיַ֙ל ֹא־נ ֙חשׁ ְ
במדבר בלק כג,כגֵ֤ :
כּיַ֙
[תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פ"ו,ה"ט] [דף לט עמוד ב] אמר לו כל המנחש סופו לבוא עליו .ומה טעמא (במ' בלק כג,כג) ֵ֤
ע ֹ֔קב .כי לו נחש .אמר ר' אחא בר זעירא כל מי שאינו מנחש מחיצתו לפנים כמלאכי השרת .ומה טעמא (במ' בלק כג,כג)
ַ֙֙בּי ֲ
ל ֹא־נ ֙חשׁ ְ
לַ֙אל:
ַ֙֙וּלי ְשׂר ֔אלַ֙מה־פּע ֹֽ
קב ְ
ע ֹ
רַ֙לי ֲ
מ ְ
כּ ָ֗עתַ֙יא ֵַ֤֙
שׁ ֙ – מקף כרב-מצב( ,א) אמר ר' אחא בר זעירא כל מי שאינו מנחש מחיצתו לפנים כמלאכי השרת( .ב) כי לו נחש אז אין
ל ֹא־נ ֙ח ַ֙

מחיצתו לפנים כמלאכי השרת.

[דבר מלכות ,בלק התשע"ו ,אדמו"ר ממ"ש ,ליקוטי שיחות יח ע'  ]266ומחיצתן לפנים (ממחיצת) ממלאכי השרת [רש"י (במ' בלק כג,כג)] ,
רש"י פרש לעיל (ויקרא א,א) שמלאכי השרת משתמשים בלשון "ויקרא" ,ואילו בנביאי האומות נאמר לשון "ויקר" ,לשון ארעי
וטומאה .דהיינו ,שבלעם היה למטה ממלאכי השרת .מובן איפוא ,שמבחינתו ישנה חשיבות מיוחדת בכך שישראל הם למעלה
ממלאכי השרת.

שילוב בין [תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פ"ו,ה"ט] ,פ' [רש"י] ,ו[-דבר מלכות ,בלק התשע"ו ,אדמו"ר ממ"ש ליקוטי שיחות יח ע' ] 266

ב ֙ ו-מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן
ק ַ֙
ע ֹ
מביא את התוצאה הבאה :כּ ָ֗עת – רביע ,הקב"ה מלמד (טט :א) לצדיקים וזה מיוצג במלת ְלַ֙י ֲ
וּלי ְשׂר ֔אל היושבין לפניו ולמדים תורה מפיו ומחיצתן לפנים מ(טט:
של מלאכי השרת (טט :ב) מלמד לישראל וזה מיוצג במלת ְַ֙
לַ֙אל (טט :ד) נביאי האומות וביניהם בלעם למטה ממלאכי השרת ,שהם
ג)מלאכי השרת שהם שואלים לצדיקים ולישראל מה־פּע ֹֽ

מנחשים ולכן אין מחיצתן לפנים ממלאכי השרת.
אפשר שעל יסוד זה הותקנה ברכת  ....ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל (ובסדר רב עמרם מסיים במלת "ברחמים") .
[בבלי ברכות יא,ב]

ַה־פעַל ֵאָֽל[ :בבלי נדרים לב,א] תני אהבה בריה דרבי
ְֹּלא־קסֶם ְּביִש ְָּר ֵ ָ֑אל ָכ ִֵ֗עת י ֵ ַ֤
ֵָאמר ְּלי ַ ֲעק ֹב וּ ְּליִש ְָּר ֵ֔אל מ ָ ַ֖
(במ' בלק כג,כג) ִכַ֤י ֹלא־נַחַשׁ ְּביַע ֲ֔ק ֹב ו ֶ ַ֖
זירא :כל אדם שאינו מנחש  -מכניסין אותו במחיצה שאפי' מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה ,שנאמר( :במ' בלק כג,כג) ִכַ֤י ֹלא־נַחַשׁ
ְֹּלא־קסֶם ְּביִש ְָּר ֵ ָ֑אל וגו' .טט :הגו' מרמז שכיוון שלא ניחש אז ָכ ִֵ֗עת – טעם רביע מלמד על ארבע מחיצות שמי שלא ניחש עכשיו
ְּביַע ֲ֔ק ֹב ו ֶ ַ֖
ֵָאמר
מכניסין אותו במחיצה שאפי' מלאכי השרת (המקיפים למרכבה – לכסא הכבוד מארבע צדדים) אין יכולין ליכנס בתוכה ,ונאמר לו י ֵ ַ֤
ַה־פעַל ֵאָֽל:
ְּליַעֲק ֹב וּ ְּליִש ְָּר ֵ֔אל מ ָ ַ֖
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ֱֹלהים׃ ַ֙
יוַ֙רוּחַ֙א ֹֽ
יניוַ֙ויּ ְרא ַ֙֙אֶ ת-י ְשׂר ֔אלַ֙שֹׁכןַ֙ל ְשׁבט ִ֑יוַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ו ְתּ ָ֥היַ֙על ָ֥
במדבר בלק כד,ב :ויּ ֨שּׂאַ֙ב ְל ִ֝עםַ֙אֶ ת-ע ָ֗
ויּ ֨שּׂאַ֙ב ְל ִ֝עםַ֙אֶ ת-עינָ֗יוַ֙ -קדמא אזלא רביע  ,כעין כלל ובו ארבעה פרטים ,הנדרשים במשנה הבאה ,שבא הוכנסו סימני הפרטים:

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

אחד  -לא יעשנו שנים .אבל פותח הוא לרה"ר פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון; היה קטן  -עושה אותו גדול ,ואחד  -עושה אותו
שנים.
גמ' .מנהני מילי? א"ר יוחנן ,דאמר קרא( :במדבר בלק כד,ב) ויּ ֨שּׂאַ֙ב ְל ִ֝עםַ֙אֶ ת-עינָ֗יוַ֙ויּ ְרא ַ֙֙אֶ ת-י ְשׂר ֔אלַ֙שֹׁכןַ֙ל ְשׁבט ִ֑יו ,מה ראה? ראה
שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה ,אמר :ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה.
ראה קדמא ואזלא

 134רביע
במדבר בלק כד,טז :ראה במדבר בלק כד,ד נְ ַֻ֕אם – זקף-גדול
ינָֽים׃ ַ֙
ח ֶז֔הַ֙נֹפלַ֙וּגְ לָ֥ וּיַ֙ע ֹֽ
לַ֙ויֹדעַ֙דָּ֣עתַ֙עֶ ְליִ֑וֹןַ֙מחֲז ֵ֤הַ֙שׁדּיַ֙֙ ֶי ֱ
ַ֙[טז]ַ֙נְ ָֻ֗אםַ֙שֹׁמע ַ֙֙א ְמרי֔ -א ְ

פסוק (כד,טו) נאם – רביע ,אפשר כי תפקיד של ארבע לרמז על שלוש תכונות של תלמידי אברהם אבינו לעומת תלמידי בלעם הרשע,
ותכונה רביעית של בלעם ותלמידיו אנשי דמים ומרמה משולבת בתוצאת שלוש התכונות הללו לגבי כל קבוצה.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

משנה מסכת אבות פרק ה משנה [יט] או גירסת הרמב"ם [יז] (טט  -שלוש תכונות) כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו
של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו
עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע
(טט – תכונה רביעית של בלעם ותלמידיו משולבת בתוצאת שלוש התכונות הללו) מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של
בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר (משלי ח') להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם
אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר (תהלים נ"ה) ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי
דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק ה משנה יז

[יז] כבר בארנו כמה פעמים שעין טובה  -ההסתפקות .ונפש שפלה  -הזהירות .ורוח נמוכה  -הענוה המופלגת ,כמו שהתבאר בפרק
אשר לפני זה .והשלוש אשר כנגדן הרי הן רדיפת הממון ,והיא עין רעה ,ורוב התאוה ,והיא נפש רחבה ,והגאוה ,והיא רוח גבוה .ואלה
השלוש מעלות התפרסמו לאברהם אבינו ,ולפיכך ייקרא כל מי שיימצאו בו אלו המעלות  -תלמידו ,לפי שסיגל לעצמו מידתו ,וכן מי
שיימצאו בו אלה הפחיתויות השלוש הרי הוא תלמיד בלעם ,הואיל וסיגל לעצמו מידותיו.
ואמנם ראייתו על בלעם באומרו (תהלים נ"ה) "ואתה אלהים" וכו'  -לפי שהוא איש דמים ,הואיל והיה סיבת הריגת ישראל במגפה,
והוא גם כן איש מירמה ,לזוממו התחבולה למעשה הרעות ,כמו שבארנו .והביא ראיה לתלמידי אברהם באומרו "להנחיל אוהבי יש"
 כמו שקראו( :ישעיהו מא ח) "זרע אברהם אהבי". 135רביע
ָ֣תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂראִ֑לַ֙ ַ֙
הַ֙וּלעיניַ֙כּל-עֲד ְ
ְ
ֹשׁ
֔יתַ֙לעינ ָ֣יַ֙מ ֔ ֶ
ְ
לַ֙בּאַ֙ויּ ְקרֵ֤בַ֙אֶ ל-אֶ חיוַ֙֙אֶ ת-המּ ְדינ
ר ִ֝א ָ֗
[ו]ַ֙והנֵּ֡הַ֙אישַׁ֩֙מ ְבּנ֨יַ֙י ְשׂ ַ֙
ְ
במדבר בלק כה,ו:
יםַ֙פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ַ֙ ַ֙
ֶ
ַ֙וְ הָ֣מּהַ֙ב ֹ֔כ

בבלי סנהדרין פב א  -ב משנה .הבועל ארמית  -קנאין פוגעים בו .כהן שעבד בטומאה אחיו  ...פרחי כהונה פוצעים מוחו וגו'
ָ֗בּאַ֙ -רביע ,גמרא .הבועל ארמית עובר על ארבע לאוים .נדה ,שפחה ,גויה ,אשת איש או זונה.
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ָ֣תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂראִ֑לַ֙ ַ֙
הַ֙וּלעיניַ֙כּל-עֲד ְ
ְ
ֹשׁ
֔יתַ֙לעינ ָ֣יַ֙מ ֔ ֶ
ְ
לַ֙בּאַ֙ויּ ְקרֵ֤בַ֙אֶ ל-אֶ חיו ַ֙֙אֶ ת-המּ ְדינ
במדבר בלק כה,וְ :והנֵּ֡הַ֙אישַׁ֩֙מ ְבּנ֨יַ֙י ְשׂר ִ֝א ָ֗
יםַ֙פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ַ֙ ַ֙
ֶ
ְַַ֙֙והָ֣מּהַ֙ב ֹ֔כ

בבלי סנהדרין פב,א  -ב משנה .הבועל ארמית  -קנאין פוגעים בו .כהן שעבד בטומאה אחיו  ...פרחי כהונה פוצעים מוחו וגו'
ָ֗בּאַ֙ -רביע ,גמרא .הבועל ארמית עובר על ארבע לאוים .נדה ,שפחה ,גויה ,אשת איש או זונה.
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חַ֙בּי ֹֽדוֹ׃ַ֙ ַ֙
רמ ְ
רןַ֙הכֹּהִ֑ןַ֙ויּ ֙קםַ֙֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙הע ֔דהַ֙ויּ ָ֥קּחַ֙ ֹ
ה ֹ
֔רַ֙בּן-א ֲ
ַ֙֙בּן-אֶ ְלעז ֶ ֹֽ
אַ֙פּינְ חס ֶ
במדבר בלק כה,ז :ו ָ֗יּ ְר ֹֽ
ַ֙֙בּן-אֶ ְלעז֔ר  ,כמחולק בתוכן הגמרא הבאה:
(במ' בלק כה,ז) ו ָ֗יּ ְרא – רביע ,דבר אחד שראה ושלושה דברים שהבין ממה שראהַ֙ ֹֽפּינְ חס ֶ
ַ֙֙בּן-אֶ ְלעז֔ר ,מה ראה?  -אמר רב :ראה מעשה ,ונזכר הלכה .אמר לו :אחי
אַ֙פּינְ חס ֶ
בבלי סנהדרין פב,א  ...וכתיב( ,במ' בלק כה,ז) ו ָ֗יּ ְר ֹֽ

אבי אבא ,לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני :הבועל את הנכרית קנאין פוגעין בו!  -אמר לו :קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא.
ושמואל אמר :ראה (משלי כ"א) (טט -א) שאין חכמה (טט -ב) ואין תבונה (טט -ג) ואין עצה לנגד ה'  -כל מקום שיש חילול השם  -אין
חולקין כבוד לרב( .טט -ד) רבי יצחק אמר רבי אליעזר :ראה שבא מלאך והשחית בעם.
ו ָ֗יּ ְרא – רביע ,ארבעה מצבים של ענישה בידי אדם שלא ע"פ בית דין.

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פ"ט מ"ו מתני' (טט -א) הגונב את הקסווא (טט -ב) והמקלל בקסם (טט -ג) והבועל ארמית
קנאין פוגעין בהן (טט -ד) כהן ששימש בטומאה אין אחיו הכהנים מביאין אותו לב"ד אלא פירחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה
ומפצעין את מוחו בגיזירין זר ששימש במקדש ר' עקיבה אומר בחנק וחכמים אומרים בידי שמים:
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במדבר בלק כה,ח :דוגמת מפתח

לַ֙ואֶ ת-האשּׁהַ֙אֶ לֳ -קבתִ֑הַּ֙ ַ֙
יהםַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣ישַׁ֙י ְשׂר ֔א ְ
קרַ֙֙אֶ תְ -שׁנ ֔ ֶ
רַ֙אישׁ-י ְשׂר ִ֝אלַ֙אֶ ל-ה ֻקּ ָ֗בּהַ֙ויּ ְד ֹ
ַ֙[ח]ַ֙ ְ֠ויּב ֹאַ֙א ֨ח ֹֽ
לַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ַ֙ ַ֙
ַ֙ו ֹֽתּעצר ַ֙֙המּגּ ֔פהַ֙מע ְ

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין דף מט עמוד א
בסוגריים משולב הסבר בלשון וע"פ מתוק מדבש ,הרב דניאל פריש זצ"ל
שופ"ר הול"ך רבי"ע שנ"י גרישי"ן שלשל"ת בההוא זמנא (לעתיד לבוא כאשר יתקע בשופר גדול) נטיל קודשא בריך הוא רומ"ח (להרוג
הקליפות) דאיהי רמ"ח תיבין דאית בקריאת שמע ושית תיבין דיחודא (טט ע"פ מתוק מדבש – רומ"ח גי' רמ"ח והוא מספר המלים בפרשיות
יהםַ֙(שהם) דכר ונוקבא דא סמא"ל ונחש
קר ַ֙֙(הקב"ה) אֶ תְ -שׁנ ֔ ֶ
קריאת שמע ועוד שש המלים של הפסוק שמע ישראל) ובה (במ' בלק כה,ח) ויּ ְד ֹ
(שיתבטלו מן העולם ,ומפרש שזה נרמז בטעם רבי"ע ,כי) ורבי"ע דיוקנא דומיא דרומ"ח (כי יש בראש הרומח ברזל חד מחודד מד' צדדים,
והוא מרובע כרבי"ע שהוא מרובע ,כי לכן נקרא טעם זה רבי"ע לפי שהוא מרובע (מקור גר"א ,כ"מ (כסא המלך))) שנ"י גרישי"ן תריך לון
קודשא בריך הוא מן שמיא וארעא (שלא תהיה להם עוד אחיזה בזו"ן דקדושה הנקראים שמים וארץ) בההוא זמנא (יתקים מש"כ) שקר הסוס
לתשועה וכו' דקודשא בריך הוא רדיף אבתרייהו (הקב"ה רודף אחריהם) ונטיל לון בשלשל"ת על צואריהון (בסוד לאסור מלכיהם בזיקים
ונכבדיהם בכבלי ברזל) ולבתר קטיל לון (ואח"כ קוטלם) ברומחא דאיהו רבי"ע (טט – הדומה לחוד המרובע)
קר ַ֙֙(הקב"ה) אֶ ת-
הקֻּ ָ֗בּה – רביע ,צורה מרובעת (מעוין) הדומה לברזל שבראש הרומח המחודד מארבע צדדיו ,ובו (במ' בלק כה,ח) יּ ְד ֹ
יהם – זקף-קטן בתפקיד שתיים לדרוש (שהם) דכר ונוקבא דא סמא"ל ונחש (יתבטלו מן העולם) (שלא תהיה להם עוד אחיזה בזו"ן
ְשׁנ ֔ ֶ
דקדושה הנקראים שמים וארץ)
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ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 139רביע
במדבר פינחס כה,יד:

יאַ֙בית-אבַ֙לשּׁ ְמעֹ ֹֽני׃
ֹֽ
שׂ
כּהַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙הֻ כּה ַ֙֙אֶ ת-המּ ְדינ֔יתַ֙ז ְמריַ֙בֶּ ן-סלִ֑ וּאַ֙נְ ָ֥
ַ֙אישַׁ֙י ְשׂר ִ֝אלַ֙ה ֻמּ ָ֗ ֶ
וְ שׁם ֩ ֨

בבלי סנהדרין פא,ב משנה .הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ,והבועל ארמית  -קנאין פוגעין בו .כהן ששמש בטומאה  -אין אחיו
הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציעין את מוחו בגזירין .זר ששמש במקדש ,רבי עקיבא
אומר :בחנק ,וחכמים אומרים :בידי שמים.
ַ֙אישַׁ֙י ְשׂר ִ֝אלַ֙ה ֻמּ ָ֗ ֶכּה – תרסא קדמא ואזלא רביע וכו' כעין פרט קדמאה כלל ופרט ,תבנית כעין מדת בנין אב ,המלמד מהבועל
וְ שׁם ֩ ֨
ארמית קנאין פוגעין בו אל בבלי סנהדרין פא,ב הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ... ,כהן ששמש בטומאה
המֻּ ָ֗ ֶכּה – רביע ,ארבעה נפגעין שלא בבית דין ע"י קנאין בבלי סנהדרין פא,ב משנה .הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ,והבועל

ארמית  -קנאין פוגעין בו .כהן ששמש בטומאה  -אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה
ומפציעין את מוחו בגזירין.

כּה – ארבע מכות (א) בגוף; ע"פ ילקוט מעם לועז במדבר פינחס פ"א (ע"פ רבה ותורת משה) (ב) אף שנהרג לא נתכפר לו עוונו ,אֶ ת-
המֻּ ָ֗ ֶ
ַ֙אישַׁ֙י ְשׂר ִ֝אלַ֙ה ֻמּ ָ֗ ֶכּה שגם שמו יכרת בעוה"ז ובעוה"ב; (ד)
המּ ְדינ֔יתַ֙הוא נשאר דבוק בה גם לעולם הבא ושם יקבל עונשו( .ג) ְושׁם ֩ ֨
לשּׁ ְמעֹ ֹֽני – שמעון שלי ,שהוא כל כך יקר לי (לה') שקינא לכבודי על הזנות של מעשה דינה והרג עיר שלמה ,ועכשיו בא אותו רשע והרס

את כבוד אביו.

המֻּ ָ֗ ֶכּה – ארבע שמות לעברין בנוסף לשם המוזכר כאן .בבלי סנהדרין פב,ב אמר רבי יוחנן :חמשה שמות יש לו .זמרי ,ובן סלוא,
ושאול ,ובן הכנענית ,ושלומיאל בן צורי שדי .זמרי  -על שנעשה כביצה המוזרת ,בן סלוא  -על שהסליא עונות של משפחתו ,שאול -
על שהשאיל עצמו לדבר עבירה ,בן הכנענית  -על שעשה מעשה כנען  -ומה שמו  -שלומיאל בן צורי שדי שמו.
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חַ֙בּ ָ֣מֹותַ֙העדִ֑הַ֙ ַ֙
קר ְ
ֶ֛םַ֙ואֶ ת־ ֹ
ת־פּיהַ֙ותּ ְבלָ֥עַ֙אֹת ְ
ָ֗
במדבר פינחס כו,י :ותּ ְפ ֨תּחַ֙ה ָ֜א ֶרץַ֙אֶ
וַּ֙לנֹֽס:
ַ֙֙אישַׁ֙ויּ ְהי ְ
כלַ֙ה ָ֗אשַׁ֙אָ֣תַ֙חֲמשֵּׁ֤יםַ֙וּמאת ֙ים ַ֔֙
א ָ֣ ֹ
בּ ֲ

יהם
הפסוק הראשון בנושא הוא (במ' קרח טז,לב) וַתִּ פ ַ ְַּ֤תּח ָה ָא ֶרץ ֶאת־ ִ֔פי ָה וַתִּ בְּלַ ֥ע א ָ ַֹ֖תם ְּו ֶאת־בָתֵּ ֶ ָ֑

[בבלי סנהדרין לז,ב]  ...והאמר רב יוסף ,וכן תני דבי חזקיה :מיום שחרב בית המקדש ,אף על פי שבטלה סנהדרי  -ארבע מיתות לא
בטלו - .לא בטלו? והא בטלו!  -אלא :דין ארבע מיתות לא בטלו... .
ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא :מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל  -שוב לא פתחה ,שנאמר (ישעיהו כד,טז) ִמ ְּכ ֶַ֨נף
ת־פּיהַ֙!  -אמר ליה:
ָ֗
שׁ ַמעְּנוּ צ ִ ְֹּ֣בי ַלצַדִּ֔ יקִ ,מ ְּכ ֶַ֨נף ָה ָָ֜א ֶרץ ולא מפי הארץ .איתיביה חזקיה אחיו( :במ' פי' כו,י) ותּ ְפ ֨תּחַ֙ה ָ֜א ֶרץַ֙אֶ
ָה ָָ֜א ֶרץ זְּמ ִַ֤ר ֹת ָ
לרעה  -פתחה ,לטובה  -לא פתחה.
(במ' פי' כו,י) ותּ ְפ ֨תּחַ֙ה ָ֜א ֶרץ – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל וע"פ פרטיו הכתובים בהמשך לומדים שמדובר במיתות בית דין,
יה – מקף בורר ע"פ [בבלי סנהדרין לז,ב] בין פתיחת פה הארץ לרעה ובין פתיחת פי-הארץ לטובה .חזקיה בן רבי חייא אומר
ת־פּ ַ֙
ַָ֗֙
אֶ
שהארץ חזרה ופתחה פיה לרעה (אחרי הפעם הראשונה שבלעה דמי הבל) אבל לטובה לא חזרה ופתחה פיה.
יה – רביע מלמד על ארבעה פרטים ,ארבעה לימודים רמז לנאמר ב[-בבלי סנהדרין לז,ב] אף על פי שבטלה סנהדרי  ...דין ארבע
ת־פּ ַ֙
ָ֗
אֶ
מיתות לא בטלו[ .רש"י סנה' לז,ב] דין ארבע מיתות  -פורענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחוייב בה .טט( :במ' פי' כו,י) ותּ ְפ ֨תּחַ֙
יה היא דוגמא לפורענות בידי שמים וממנה לומדים לכיצד מתקיימות מיתות בית דין אחרות.
ת־פּ ַ֙
ָ֗
ה ָ֜א ֶרץַ֙אֶ
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הַ֙בּמ ְספָּ֥רַ֙שׁ ֹֽמוֹת׃ ַ֙
ץַ֙בּנחֲל ְ
במדבר פינחס כו,נג :ל ָ֗אלֶּ הַ֙תּחלָ֥קַ֙הא ֶֶ֛ר ְ
ב"ב קי"ז ל ָ֗אלֶּ ה – רביע ,ארבע קבוצות מקבלות נחלות בארץ .יוצאי מצרים בני למעלה מעשרים שמתו במדבר בניהם מקבלים חלקם,

הבאים לארץמעל גיל  ,20יוצאי מצרים מעל גיל  60בגזירת המרגלים קבלו שתי חלקות ,זה אופן אחד לארבע קבוצות.
אופן אחר יוסיף על השלושה הנ"ל את יוצאי מצרים בני  60 – 20מהלימוד על סיבות לשמחת ט"ו באב למאן דאמר שבשנת ארבעים לא
מתו בט' באב מי שנגזר עליו למות בגזרת המרגלים הרי שגם יוצאי מצרים בני  60 – 20שלא מתו ויש לזה תמיכה בטעמי הקרא שם יתמו
ושם ימותו שממעט קבוצה מביניהם,
ראה מרכא תביר טפחא
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ָ֣יַ֙פ ֻק ֔דיוַ֙יֻתּןַ֙נחֲל ֹֽתוֹ׃ ַ֙
ַ֚ישַׁ֙לפ ְ
ְ
וַֹ֙ול ְמ ַ֕עטַ֙תּ ְמעיטַ֙נחֲל ִ֑תוַֹ֙א
במדבר פינחס כו,נד :ל ָ֗רבַ֙תּ ְר ֶבּהַ֙֙נחֲל ֔ת ְ
אבֹתםַ֙ינְ ֹֽחלוּ׃ ַ֙
גוֹרלַ֙יַ֙חלקַ֙אֶ ת-הא ִֶ֑רץַ֙ל ְשׁ ָ֥מוֹתַ֙מטּוֹתֲ -
[נה]ַַ֙֙אְךְ -בּ ַ֕
גּוֹרלַ֙תּחלקַ֙נחֲל ִ֑תוַֹ֙בָּ֥יןַ֙רבַ֙ל ְמעֹֽט׃ַ֙ס ַ֙
[נו]ַַ֙֙על-פּי ַ֙֙ה ֔
תורה תמימה (נו) בָּ֥יןַ֙רבַ֙ל ְמעֹֽט  -תניא ,בשלשה דברים נתחלקה ארץ ישראל ,בגורלות ,באורים ותומים ובכספים ,הדא הוא דכתיב
יח)
(יהושע י"ח) וישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפה ,גורל אלו הגורלות ,לפני ה' אלו אורים ותומים ,בָּ֥יןַ֙רבַ֙ל ְמעֹֽט אלו הכספים

[ירושלמי יומא פ"ד ה"א]:
בָּ֥יןַ֙רבַ֙ל ְמעֹֽט  -מגיד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא בשומא ,בית כור כנגד בית סאה ,בית סאה כנגד בין כוריט) [ספרי]:
בבלי בבא בתרא קכא [נד]ַ֙ל ָ֗רב – רביע ,חלוקת הארץ ,אפשר שלוש מ"-אך-בגורל" ורביעי בחלוקת יהושע לפי ערך כספי כהערה יח
של תורה תמימה אלא ר"ל מי שעלה חלקו בסמוך לירושלים מתחשב בערך השווי עם מי שעלה גורלו ברחוק מירושלים ,שהרחוק
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

גרוע הוא מפני שרחוק הוא מביהמ"ק ומפני שקרוב הוא לארץ העמים,

ראה זקף-גדול
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יַ֙בּמוֹע ֲֹֽדוֹ׃ ַ֙
וַּ֙לה ְק ָ֥ריבַ֙ל ְ
ֹחיַ֙תּ ְשׁ ְמ ַ֕ר ְ
ַ֙ניח ֔
יַ֙ריח ֹֽ
יַ֙לא ָ֗שּׁ ַ֚
לַ֙ואמ ְרתַּ֙אֲל ֶהִ֑םַַַַ֙֙֙֙אֶ ת -ק ְרבּנ֨יַ֙ל ְח ִ֝מ ְ
במדבר פינחס כח,ב :צ ַ֚וַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
ַ֙ניח ֹ֔חיַ֙ – יתיב זקף-קטן
ריח ֹֽ
יַ֙לא ָ֗שּׁי -רביעַ֚ ַ֙ ,
אֶ ת-ק ְרבּנ֨יַ֙ל ְח ִ֝מ ְ
ַ֙ניח ֹ֔חי– יתיב זקף-קטן
ריח ֹֽ
שיטת הרב א''מ פערל ַ֙אֶ ת-ק ְרבּנ֨יַ֙ל ְח ִ֝מיַ֙ ְלא ָ֗שּׁי -רביעַ֚ ַ֙ ,

א' תורה תמימה (וי' א,ט) ע"פ זבחים פ"ה מ"ז ב' ,זבחים פ"ד מ"ו ,בבלי זבחים ב,ב מו,ב לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח ,לשם
זובח ,לשם השם ,לשם אישים ,לשם ריח ,לשם ניחח ,דכתיב עולה ריח ניחח לה' ,עולה – לשם עולה ,אשם – לשם אשם ,ריח – לשם
ריח ,ניחח – לשם הנחת רוח ,לה' – לשם ה' כוונות בשחיטה  -וזה לא הענין כאן
ב' ְלא ָ֗שּׁי – רביע ,ארבע כוונות בהקטרה (צ"ל שש כוונות בשחיטה ,קבלת הדם ,הולכת הדם,זריקת הדם (=הקטרה) – בבלי זבחים
מו
ב'א' לשם השם ְ -לא ָ֗שּׁיַ֙ -לשון אני
ב'ב' לשם אישים  -להקטיר האש מגזרי עצים
ריחַ֙
יח  -יתיב דווקא כך באופן שיעלה ַ֚
ר ַ֙
ב'ג' לשם ריח  -שלא יצלה ויקטיר אלא ַ֚
ב'ד' לשם ניחוח  -שאמרתי ונעשה רצוניֹֽ ַ֙,ניח ֹ֔חי  -זקף-קטן ,מרבה בו ניחוח
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ֲשׂה׃ ַ֙
לַ֙דּב ִ֑רוַַַַֹ֙֙֙֙ ְכּכל-היֹּ צָ֥אַ֙מפּיוַ֙יע ֶ ֹֽ
וַֹ֙ל ֹאַ֙יח ְ
עַ֙שׁ ֻבעה ַ֙֙לֶ ְא ֵֹ֤סרַ֙אסּר ַ֙֙על-נ ְפ ֔שׁ ָ֥
'ַ֙אוֹ-השֵּׁ֤ב ְ
ַ֙כּי-י ֹ֨דּרַ֙ ֶנ ִֶ֝דרַ֙ל ָ֗ה ֹֽ
במדבר מטות ל,ג :אישׁ ֩ ֹֽ
ל ָ֗ה'ַ֙  -רביע ,להוציא ארבעה נדרים שלא יהיו נדרים משנה נדרים פ"ג מ"א ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זירוזין ונדרי הבאי ונדרי

שגגות ונדרי אונסים וגו'
ארבעה סוגי נדרים חכם מתיר רבי יוסף בכור שור  ...תדע ,דאמרינן :אמר רבי יודא אמר אמר רב אסי (בבלי נדרים כא ב) :אין חכם מתיר
אלא כעין ארבעה נדרים הללו :נדרי הבאי ,נדרי זירוזין ,נדרי שגגות ,נדרי אונסין  -דהתירו חכמים (ראה משנה נדרים ג,א).וגו'
ַ֙כּי-י ֹ֨דּרַ֙ ֶנ ִֶ֝דרַ֙ל ָ֗ה'ַ֙  -המלים עוסקות בקבלת נדר ,טעמי הקרא עוסקים בהתרת  /עקירת הנדר :אישַׁ֩֙– הוא החכם
אישׁ ֩ ֹֽ

המומחה ,בעל בחינה נעלה לאמוד האם בנסיבות שקדמו (קדמא) לֹֽ -כּי-י ֹ֨דּר היה מצב שהנודר לא צפה ולכן אפשר למצוא פתח
להתיר  /לעקור (היינו אזלא) הֶ ַ֙-נ ִֶ֝דרַ֙כי הוא מכעין ארבעה נדרים כמו דאמרינן :אמר רבי יודא אמר אמר רב אסי (בבלי נדרים
כא ב) :נדרי הבאי ,נדרי זירוזין ,נדרי שגגות ,נדרי אונסין המרומזים ברביע של מלת ל ָ֗ה''ַ֙
ראה תלישא ,קדמא ואזלא ,מהפך פשטא זקף-קטן (וגם פשטא פשטא)
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הַּ֙ו ֶהח ֱָ֥רישַׁ֙להַּ֙אבִ֑יהַַ֙֙ ַ֙
במדבר מטות ל,הְ :ושׁ ֨מעַ֙א ִ֝ביהַ֙אֶ ת-נ ְד ָ֗רהַּ֙וֶ ֹֽ אֱסרהַּ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙א ְסרָ֣הַ֙על-נ ְפ ֔שׁ ְ
רהַ֙על-נ ְפשׁהַּ֙י ֹֽקוּם׃ ַ֙
וְ ק ֙מוּ ַ֙֙כּל-נְ ד ֶ ֔ריה ְַ֙וכל-אסֶּ֛רַ֙אֲשֶׁ ר-א ְס ָ֥
מו)
[תורה תמימה] (ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ֗רהּ  -נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן [תת"מ הערה מו)] והפר מקרבן ,וכן בסמוך , :נדרה מתאנים
מז)
וסבור שנדרה מענבים ,יחזור ויפר ,דכתיב (ל,ה) ְושׁ ֨מעַ֙א ִ֝ביהַ֙אֶ ת-נ ְד ָ֗רהּ ,עד שידע איזה נדר נדרה [נדרים פי"א מ"ה וברע"ב]:
[משנה נדרים פי"א,מ"ה] [*] (טט :א) נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו (טט :ב) נדרה בנזיר וסבור שנדרה
בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר (טט :ג) נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים

הרי זה יחזור ויפר :שלושה תחומים המכסים את כל תחום הנדרים( :תחום א) טעות באדם הנודר( ,תחום ב) טעות האם הנדר הוא בקרבן
או בנזירות( ,תחום ג) טעות בדבר הנדור.
הפסוק עוסק באב ובת ,וע"פ פי' [ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדרים פי"א,מ"ה] המשנה עוסקת באב ובת ,בעל ואשה  ...דכתיב (במ' מט'
ַ֙בּיתַ֙א ֹֽביה׃ ,מקיש אב לבעל ,ראה פירוט הרע"ב בהמשך.
תּוַֹ֙בּנְ עֻ ֶריה ָ֥
ָ֣בַ֙לב ֔
וַֹ֙בּין-א ְ
ישַׁ֙לא ְשׁ ִ֑תּ ֹֽ
ְ
ל,יז) בָּ֥יןַ֙א
לפי [משנה נדרים פי"א,מ"ה] טעות האב או הבעל יכולה להיות באחד מ 3 -תחומים ואפשר להחשיב זאת כשלוש טעויות ואפשר להחשיב
זאת כשש טעויות .לכן לשיטת ההסבר שלנו לטעם רביע פשוט שלא לזה מרמז טעם רביע של הכתוב (ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ֗רהּ  ,העשוי לרמז
לארבעה לימודים.
אחרי בדיקה יש לבאר שטעם רביע של הכתוב (ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ֗רהּ רומז ל[-נדרים פי"א] ארבע המשניות א – ד העוסקות בארבעה תחומי
נדרים שהבת או האשה נודרות .כמוצג להלן.
[משנה נדרים פי"א,מ"א] [*] ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהם ענוי נפש (למצב של בינו ובינה) אם ארחץ (ע"פ רמב"ם זה לשון נדר)
ואם לא ארחץ (ע"פ רמב"ם זה לשון שבועה) אם אתקשט ואם לא אתקשט אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש:
[משנה נדרים פי"א,מ"ב] [*] ואלו הם נדרי ענוי נפש (למצב פגיעה בבריאותה) אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יכול להפר פירות מדינה עלי

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

הסבר ע"פ תבניות טעמים:
(ל,ה) ְושׁ ֨מעַ֙א ִ֝ביהַ֙ – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכלל כלשהו.
(ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ֗רהּ  -מקף בורר בין שמיעת – ידיעת נדר כפי שנדרה ובין אומדנא של שמיעה – ידיעה ,ובנדרים אין הולכין אחר
אומדנא  ,לכן יש ללכת לפי ידיעה ברורה ,לכן אם כבר הפר באומדנא יחזור ויפר אחרי שנודע לו בידיעה ברורה ,מה נדרה (תחום ב)
ח ָ֥רישַׁ֙להּ.
טעות האם הנדר הוא בקרבן או בנזירות( ,תחום ג) טעות בדבר הנדור .פה זה לא מי הנודר הנלמד ע"פ [ספרי] מהכתוב (ל,ה) וְ הֶ ֱַ֙
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

עיין [תת"מ הערה מז)] ואף על פי דחזינן שרצונו היה להפר נדרה בכלל בכ"ז צריך לשמוע מפורש ,ואין הולכין בזה אחר
אומדנא ,והיה אפשר לפשוט זה מהמבואר בפסוק הסמוך אות נ' דבנדרים אין הולכין אחר אומדנא:

(ל,ה) ְושׁ ֨מעַ֙א ִ֝ביהַ֙אֶ ת-נ ְד ָ֗רהּ – קדמא ואז לא רמז לכלל בנדר בת בבית אביה או אשה בבית בעלה ,ובו ארבעה לימודים אלו ארבע
משניות א – ד במשנה נדרים פרק י"א .
(כעין כלל גדול (משנה שבת פ"ז,מ"א) כלל גדול בשבת ,וכעין (רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א) כלל גדול בשגגת ע"ז )
(ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ֗רהּ  -רביע ,בתפקיד של ארבע לימודים – כאן ארבעה תחומים שבהן הבת או האשה נודרות וזה מכסה את כל אפשרויות
יה ולאשה בבית בעלה.
הנדרים לבת (ל,ה) ְבּבָ֥יתַ֙אב ַ֙
ישׁה
ימנוּ וְּאִ ָ ֥
ִישׁה י ְּ ִק ֶ ַ֖
בנושא "נדר ענוי נפש" לאשה בבית בעלה יש פסוק מפורש (במ' מט' ל,יד) כָל־נֵ ֶ֛דֶ ר ְּוכָל־שְּׁב ַע֥ת א ָ ִַ֖סר ְּלע ַֹ֣נ ֹת ָ ָ֑נפֶשׁ א ָ ֥
יְּפ ֶ ֵָֽרנוּ :וגם להלן האב מוקש לבעל בענין הפרת נדר עינוי נפש .לכן לכאורה זה לא מהלימודים המרומזים בטעם רביע של (ל,ה) אֶ ת-
נ ְד ָ֗רהּ  .אבל כבר מצאנו לימודים בהם הטעם מרמז ללמוד מספר מסוים של לימודים שחלקם או כולם מפוזרים בכתובים אחדים ויש ללקטם.
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אמרַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֲל ָ֗ ֶהםַ֙ ַ֙
נושא העיון הוא "משפטי התנאים" ובהמשך האם הם חלים על "נדר על תנאי" במדבר מטות לב,כט :ו ֨יּ ֹ ֶ
יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
'ַ֙ונ ְכ ְבּשָׁ֥הַ֙הא ֶרץַ֙ל ְפנ ֶ
ָ֣יַ֙ה ְ
םַ֙את-היּ ְר ָ֞דּןַ֙כּל-חלֵ֤ וּץַ֙למּ ְלחמה ַ֙֙ל ְפנ ֔
ָ֣ןַ֙׀ַ֙א ְתּכֶ ֶ ֹֽ
ָ֣דַ֙וּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וַּ֙בני-ג
אם-יע ְב ָ֣ר ְ
ץַ֙כּנֹֽען:
םַ֙בּ ֶא ֶָ֥ר ְ
ָ֥וַּ֙בת ְֹכ ֶכ ְ
חז ְ
ִ֑םַ֙ו ֹֽנ ֹא ֲ
ם־ל ֹאַ֙יֹֽע ְב ֶ֛רוַּ֙חֲלוּציםַ֙א ְתּ ֶכ ְ
ָ֧
ֲחזֹּֽה׃ַ֙במדבר מטות לב,לְ :וא
תּםַ֙ל ֶהֶ֛םַ֙אֶ תֶ -א ֶָ֥רץַ֙הגּ ְלעדַ֙לא ֻ
וּנְ ת ֶ ָ֥

בפסוקים (לב,כט-ל) משה רבנו מתנה לבני גד ובני ראובן את קבלת נחלה בעבר הירדן המזרחי בעזרתם בכיכוש עבר הירדן המערבי ואי
קבלת נחלה זאת אם לא יעזרו אלא קבלת נחלה בעבר הירדן המערבי .חז"ל חלקו האם משפטי התנאים לקיום מעשה צריכים להיות כמו
ארבעה תנאי בני גד ובני ראובן או שיש נסיבות בהם בהתחייבות על תנאי לא צריכים להתקיים כל הארבעה תנאים לקיום מעשה.
אפשר שתחילת דברי משה ב(-במדבר מטות לב,כט) מלמדת על ארבעה משפטי תנאים כדי שהמתנה יהיה חייב לקיים את המעשה המותנה
כפי שמונה [בבלי קדושין סא,א] ,אבל ממקורות שונים נלמד שבד"כ מספיק תנאי מפורש או גלוי דעת (לא מפורש) ולא צריך תנאי כפול.
נקדים בהצגת משפטי התנאים כתנאי בני גד ובני ראובן כדי להבין את המקורות.
(א) התנאי כפול (רבי מאיר בבלי קדושין סא,א)
(ב) התנאי קודם למעשה (יש לומר התנאי ואח"כ מה יקרה (המעשה) ,ולא לומר המעשה ואח"כ לומר התנאי לקיום המעשה)
(ג) התנאי בדבר אחד והמעשה בדבר אחר ,ה[-רמב"ם הל' אישות פ"ו,ה"ב] מוציא תנאי זה וכותב שיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו.
הרחבה התנאי והמעשה לא באים כאחד כגון שאמר לה אם תביאי הקלף (ולא אומר במפורש שעליו כתוב הגט אבל מתכוין לקלף הגט)
הרי זה גיטך ,אמנם התנאי קודם למעשה והם שני מעשים שונים לפי דבריו (הבאת הקלף ,נתינת הגט) אבל הם בדבר אחד
(ד) להקדים ענין ההן שבתנאי לענין הלאו שבתנאי כמו הסדר ב(-במדבר מטות לב,כט-ל)
מוצע לומר כי (במ' מט' לב,ל) ו ֨יּ ֹאמֶ רַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙ -קדמא ואזלא ,מלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשים כמרומז
בטעם רביע של אֲל ָ֗ ֶהם וזה יהיה בנין אב לכל התורה .אבל על בסיס [בבלי קידושין מט,ב] מספיק גלוי דעת (לא מפורש מלא).
 2.2.12.10.1.5דברים
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ָ֣יםַ֙הוּא ַ֙
ִ֑
ישַׁ֙כּיַ֙המּ ְשׁפּטַ֙לאֹלה
ָ֥
וּןַ֙ל ֹאַ֙תג ֙וּרוּ ַ֙֙מ ְפּני֔ -א
ֵ֤
טןַ֙כּגּדֹלַ֙֙תּ ְשׁמ ֔ע
דברים א,יז :ל ֹא-ת ֨כּירוַּ֙פנִ֝יםַ֙בּמּ ְשׁ ָ֗פּטַ֙כּקּ ֵ֤ ֹ
יַ֙וּשׁמ ְע ֹֽתּיו׃
רבָ֥ וּןַ֙אל ְ
כּםַ֙תּ ְק ַ֙
ַ֙וְ הדּבר ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְק ֶשָׁ֣הַ֙מ ֔ ֶ
בּמּ ְשׁ ָ֗פּט – רביע ,ארבעה תנאים שעל הדיינים לנהוג בם כדי שיהיה מתעלם מהכרת המתדיינין.
[ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יז] (דב' א,יז) ל ֹא-ת ֨כּירוַּ֙פנִ֝יםַ֙בּמּ ְשׁ ָ֗פּט ,זה הממונה להושיב דיינים (סיבה א) שמא תאמר איש

פלוני נאה אושיבנו דיין (סיבה ב) איש פלוני גבור אושיבנו דיין (סיבה ג) איש פלוני קרובי אושיבנו דיין (סיבה ד) איש פלוני הלווני
ממון [הליניסטון] אושיבנו דיין נמצא מזכה את החייב ומחייב את הזכיי לא מפני שהוא רשע אלא מפני שאינו יודע (איך ומה לדון ואינו
בעל תכונות הנדרשות מדיינים ראה (א,יג,יד,טו))מעלה עליו כאלו הכיר פנים בדין.
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טּוֹבה א ֲֶשׁר ְבּע ֶָ֣בר היּ ְרדִּ֑ן ַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ההָ֥ר הטֶּ֛ וֹב הזֶּ ה ְוה ְלּב ֹֽ ֹנן׃
ה ֙ אֶ ת-הא ֶָ֣רץ ה ֔
דברים ואתחנן ג,כה :אֶ ְע ְבּרה-נָּ֗א ְואֶ ְראֶ ַ֙

בבלי עבודה זרה ז,ב
דתניא ,ר' אליעזר אומר :שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפל ל ,שנאמר( :תהלים קב) תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו וגו' ,אין שיחה אלא תפלה ,שנאמר:
(בראשית כד) ויצא יצחק לשוח בשדה; ר' יהושע אומר :יתפלל ואח"כ ישאל צרכיו ,שנאמר( :תהלים קמב) אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד .ור"א נמי הכתיב:
אשפוך לפניו שיחי! הכי ק אמר :אשפוך לפניו שיחי בזמן שצרתי לפניו אגיד .ור' יהושע נמי הכתיב :תפלה לעני כי יעטוף! הכי קאמר :אימתי תפלה לעני? בזמן
שלפני ה' ישפוך שיחו .מכדי קראי לא כמר דייקי ולא כמר דייקי ,במאי קמיפלגי? כדדריש ר' שמלאי[ ,דדריש ר' שמלאי ]:לעולם יסדר אדם שבחו
ָךַ֙ ֶ֨את-גּ ְד ְל ָ֔ךַ֙וְ אֶ ת-י ְדָךַ֙
וֹתַ֙את-ע ְב ְדּ ֔
ֶ ֹֽ
ַ֙֙לה ְר ָ֣א
ָ֣יַ֙ה'ַ֙אתֵּ֤הַ֙החלּ ֙וֹת ְ
של מקום ואח"כ יתפלל ,מנלן? ממשה רבינו ,דכתיב( :דב' וא' ג,כד) אֲדנ ָ֗
טּוֹבה; (ע"ז ז,ב) רבי יהושע סבר :ילפינן ממשה ,ור"א סבר:
ה ֙ אֶ ת-הא ֶָ֣רץ ה ֔
החֲ ז ִ֑קה' ,וכתיב בתריה( :דב' וא' ג,כה) אֶ ְע ְבּרה-נָּ֗א ְואֶ ְראֶ ַ֙

לא ילפינן ממשה ,שאני משה דרב גובריה .וחכ"א :לא כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא שואל אדם צרכיו בשומע תפלה( .אמר רב יהודה
אמר שמואל ,הלכה :שואל אדם צרכיו בשומע תפלה).
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב ,אף על פי שאמרו :שואל אדם צרכיו בשומע תפלה ,אבל אם בא לומר בסוף
כל ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה  -אומר .א"ר חייא בר אשי אמר רב ,אף על פי שאמרו :שואל אדם צרכיו בשומע תפלה ,אם יש
לו חולה בתוך ביתו  -אומר בברכת חולים ,ואם צריך לפרנסה  -אומר בברכת השנים .אמר ר' יהושע בן לוי ,אף על פי שאמרו :שואל
אדם צרכיו בשומע תפלה ,אבל אם בא לומר אחר תפלתו ,אפילו כסדר יוה"כ  -אומר.
רש"י ע"ז ז,ב יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא  -שלש ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח
ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה ותפלה.
רש"י ע"ז ח,א ר' יהושע סבר ילפינן ממשה  -להסדיר שבח תחלה הלכך יתפלל י"ח תחלה דאיכא שבח בתחלתן.
דרב גובריה – (משה) גדולת מעשיו וחכמתו רבה ונאה לו לשבח ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי המלכים אבל איניש בעלמא מיחזי
כיוהרא.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אֶ ְע ְבּרה-נָּ֗א – רביע ,נשלב ההסבר בפי' רש"י ע"ז ז,ב יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ( -נוהגים כמשה רבנו) שלש ברכות
ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח (כדרש ר' שמלאי בבבלי ע"ז ז,ב) ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה
ותפלה (החל מהברכה הרביעית עובר,מלשון אֶ ְע ְבּרה-נָּ֗א ושואל אדם צרכיו בברכות שונות לפי הענין ובשומע תפלה ובסוף תפלת י"ח).
 149רביע
 150רביע
דברים ואתחנן ד,ט – י( :בהפניית בעל חיצ"י כהן ,כולל נתיבות צבי)

תּםַ֙
כּלַ֙יְ מָ֣יַ֙חיֶּ ִ֑יָךַ֙וְ הוֹד ְע ָ֥
ַ֙מ ָֹ֗אדַ֙פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨כּחַ֙אֶ ת-ה ְדּב ִ֝ריםַ֙אֲשֶׁ ר-ר ָ֣אוַּ֙עי ֶנָ֗יָךַ֙וּפֶ ן-יס ֙וּרוּ ַ֙֙מ ְלּב ְָ֣ב ָ֔ךַ֙ ֹ
ַ֙וּשׁ ֹ֨מרַ֙נ ְפ ְשׁ ִָ֝ך ְ
רַ֙לָך ֩ ְ
ְ
[ט]ַ֙רקַ֙השָּׁ֣מֶ
ֵ֡
םַ֙וא ְשׁמעםַ֙אֶ תְ -דּברִ֑יַ֙
רַ֙ה'ַ֙א ָ֗ליַ֙ה ְק ֶהל-לי ַ֙֙אֶ ת-ה ֔ע ְ
א ֹ֨מ ִ֝
ַ֙בּ ֱ
ַ֙בּחֹרב ֶ
ֱֹלהיָך֘ ְ
֨יַ֙ה'ַ֙א ֶ
ֲשׁרַ֙ע ִ֝מ ְדתַּ֙ל ְפנ ָ֣
יָךַ֙ול ְבנ ָ֥יַ֙בנֶ ֹֽיָך׃ַ֙[י]ַ֙יָ֗וֹםַ֙א ֨ ֶ
ְ
ל בנֶ
ְַ֙
יהםַ֙יְ למּ ֹֽדוּן׃
הַ֙ואֶ תְ -בַּ֙נ ֶ
ֲשׁרַ֙הֵ֤םַ֙חיּים ַ֙֙על-הָ֣אֲד ֔מ ְ
ֹתיַ֙כּל-היּמים ַ֙֙א ֨ ֶ
וּןַ֙לי ְראָ֣הַ֙א ָ֗
ֲשׁרַ֙י ְל ְמ ִ֝ד ְ
א ֶ֨
ב ,מה להלן באימה וביראה
ַ֙בּחֹר ַ֙
ֱֹלהיָך֘ ְ
֨יַ֙ה'ַ֙א ֶ
ֲשׁרַ֙ע ִ֝מ ְדתַּ֙ל ְפנ ָ֣
םַ֙לבנֶ יָך  -וכתיב בתריה (דב' ד,י) יָ֗וֹםַ֙א ֨ ֶ
תּ ְ
תורה תמימה ְוהוֹד ְע ָ֥

וברתת ובזיעהכד) אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיעה ,מכאן אמרו הזבים והמצורעים ובועלי נדות מותרין לקרות בתורה ,אבל בעלי
קריין אסוריןכה) [שם כ"ב א']:
(דב' ד,י) יָ֗וֹם – רביע ,מה להלן במתן תורה במעמד הר סיני (א) באימה (ב) וביראה (ג) וברתת (ד) ובזיעה
אף כאן בלימוד התורה בכל יום (דב' ד,ט) ְמ ָֹ֗אד – רביע( ,א) באימה (ב) וביראה (ג) וברתת (ד) ובזיעה
כד) כדכתיב בס"פ יתרו וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק:
כה) ר"ל אלה הראשונים יכולים גם הם להיות באימה וברתת משא"כ בע"ק שאינו בא אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעת כמש"ש
הרמב"ם בהלכות דעות ,והיינו הא דדרשה הקודמת ובתוספת באור:
 151רביע
 152רביע
דברים ואתחנן ה,יט:

ל ֹאַ֙יסִ֑ףַ֙ ַ֙
וֹלַ֙ו ָ֣
לַ֙קוֹלַ֙גּד ְ
ֶָ֣֣ןַ֙והעֲר ֔ ֶפ ָ֥
ַ֙ה'ַ֙אֶ ל-כּלְ -קה ְל ִ֝ ֶכםַ֙בּ ָ֗הרַ֙מ ֵ֤תּוְֹךַ֙האשׁ ַ֙֙הֶ ענ ְ
הַ֙דּ ֶבּר ֩ ֨
ֶ ֹֽאת-ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ֵ֡אלֶּ ַ֙
לי׃ ַ֙
֔יםַ֙וָֽיּ ְתּנםַ֙א ֹֽ
ֹֽ
ַ֙ ֹֽוָֽיּ ְכ ְתּ ָ֗בםַ֙עלְ -שׁני ַ֙֙לֻ ָֹ֣חתַ֙אֲבנ
ע"פ הבנתנו ב[-רמב"ן] ע"פ תרגום אונקלוס על אֶ ל-כּלְ -קה ְל ִ֝ ֶכם – מקף מקף ירמזו על דרגות דעת אחדות בקהל.
בהמשך להסבר זה טעמי הכתוב ֨ה'ַ֙אֶ ל-כּלְ -קה ְל ִ֝ ֶכם – קדמא ואזלא ירמזו ללימוד בכעין כלל ופרט .כעין כלל להתקדם וללכת בהשגת

דרגות הדעת בתורה ולהשיג ממצוות שיש בהן שיקול דעת אל מצוות שאין בהן שיקול דעת לבקש את טעמם .ובכלל להתעלות בתורת ה'.
בּ ָ֗הר – רביע  ,כעין ארבעה פרטים להשגת דעת התורה וה' בארבעה מהלכים כלליים בתורה :פשט ,רמז ,דרש ,סוד.
ועוד ארבעה פרטים ע"פ [תניא פמ"ב] שלעבודת ה' וקיום מצוותיו בחינת הדעת שבכל נפש מישראל צריכה יראה תתאה (מעונש) ,יראה
עילאה (בושה מרוממות) ,אהבה תתאה (מקבלת שכר) ,אהבה עילאה (ללא פניות).
ירושלמי שקלים פ"ו דף מט טור ד /ה"א

כיצד היו הלוחות כתובים רבי חנניה בן גמליאל אומר חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה הדא הוא דכתיב ֹֽוָֽיּ ְכ ְתּ ָ֗בםַ֙עלְ -שׁני ַ֙֙לֻ ָֹ֣חתַ֙
אֲבנ֔יםַ֙חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה ורבנן אמרין עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה הדא הו' דכתיב ויגד לכם את בריתו

אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה רבי שמעון בן יוחי אמר עשרים על לוח זה ועשרים על
לוח זה דכתיב ֹֽוָֽיּ ְכ ְתּ ָ֗בםַ֙עלְ -שׁני ַ֙֙לֻ ָֹ֣חתַ֙אֲבנ֔יםַ֙עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה רבי סימאי אמר ארבעים על לוח זה וארבעים על
ָ֥םַ֙כּ ֻת ֹֽבים טטרגונה חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל דיבור ודיבור דיקדוקיה ואותיותיה
לוח זה (שמ' ,תשא לב,טו) מזֶּ ָ֥הַ֙וּמזֶּ הַ֙ה ְ
של תורה ממולאים בתרשיש כימא רבא רבי שמעון בן לקיש כד הוה מטי הדין קרייא הוה אמר יפה לימדני חנניה בן אחי רבי יהושע
מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול גלים קטנים כך בין כל דיבר ודיבר דיקדוקיה ואותיותיה של תורה
ֹֽוָֽיּ ְכ ְתּ ָ֗בם – רביע ,הקב"ה כתב עשרת הדברות על הלוחות .מחלוקת כמה פעמים היו כתובים .אבל לכולי עלמא הכתב היה נראה בשני
צדדים של כל לוח ,שזה בסה"כ ארבע מקומות.
רבי חנניה בן גמליאל אומר חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה (בבלי שבת קד,א) בצד אחד נראה כקריאתו ובצד שכנגדו נראה הפוך,
שניים שהם ארבע.
ורבנן אמרין עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה בצד אחד נראה כקריאתו ובצד שכנגדו נראה הפוך .שניים שהם ארבע.
רבי שמעון בן יוחי אמר עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה נכתב פעם אחת על כל לוח ,ונקרא כקריאתו משני עבריהם .שניים שהם
ארבע.
ָ֥םַ֙כּ ֻת ֹֽבים טטרגונה .טטרה – ביוונית פירושה
רבי סימאי אמר ארבעים על לוח זה וארבעים על לוח זה (שמ' תשא לב,טו) מזֶּ ָ֥הַ֙וּמזֶּ הַ֙ה ְ
ארבע ,טטרגון – צורה שטו חה בעלת ארבע זויות .הדברות היו כתובות בארבע פאות של כל לוח.
 153רביע
דברים עקב ז,יב:

יתםַ֙אֹתִ֑םַ֙ ַ֙
תּםַ֙ועֲשׂ ֶ
הַ֙וּשׁמ ְר ֶ ָ֥
ְ
וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַ֙אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶַֹֽ֙
ַ֙את-ה ְבּרית ְַ֙֙ואֶ ת-ה ֔ ֶחסֶ דַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּעַ֙ל ֲ
יָךַ֙ל ָָ֗ך ֶ ֹֽ
ְ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
וְ שׁמר ֩ ֨

תבנית החלק השני של הפסוק כעין פרט קדמאה וכלל ופרט המפרט את הפרט קדמאה.
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶ ֹֽ
ַ֙את-ה ְבּרית ְַ֙֙ואֶ ת-ה ֔ ֶחסֶ דַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּעַ֙ל ֲ
יָךַ֙ל ָָ֗ך ֶ ֹֽ
ְ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
וְ שׁמר ֩ ֨
ָךַ֙ ֶ ֹֽאת-ה ְבּרית ַ֙֙וְ אֶ ת-ה ֔ ֶחסֶ דַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּעַ֙
ֱֹלהיָך – קדמא ואזלא כעין כלל ,פרט המפרט את הפרט קדמאה ְל ַָ֗֙
ר ֩ – פרט קדמאה֨ ,ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
וְ שׁמ ַ֙
ֹתיָך
אב ֶ ֹֽ
ל ֲ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ר ֩ – תרסא ,שיעור זמן שמירה מצינו שאם האדם עובד את השי"ת מאהבה זכותו עומדת לבניו עד לְ ַאלְ פַ יִּ ם דור (מאור ושמש),
וְ שׁמ ַ֙
רש"י ו-רבינו בחיי פירשו נמצאת מדה טובה יתירה על מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שזו לארבעה דורות וזו לְ ַאלְ פַ יִּ ם :מלת
לאֲל ֔פים הופכת ע"י כלל הלימוד מיעוט רבים ללא מספר הרי זה שניים ,כאן מיעוט לאֲל ִ֑֔פים זה גם בשנוי הניקוד לְ ַאלְ פַ יִּ ם .כמו-כן רבינו
עֹוָ֣ןַ֙א ָ֗בוֹתַ֙על-בּנים ַ֙֙וְ על-
ֹקד׀ַ֙ ֲ
בחיי הביא ראיה לארבעה דורות של עוברי עבירה בנוסף על העובר הראשון מהקרא (שמות כי תשא לד,ז) פּ ָ֣
יםַ֙ועל-רבּ ֹֽעים׃
ְבּנ ָ֣יַ֙בנ֔יםַ֙על-שׁלּשׁ ְ

ָך – רביע ,הקב"ה שומר לכל אחד בהשגחה
אפשר שארבעה הדורות הנוספים מרומזים ברישום מקוצר בטעם מלת (דברים עקב ז,יב) ְל ַָ֗֙
ה ֔ ֶחסֶ דַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּעַ֙ל ֲאב ֶ ֹֹֽתיָך (פרטים המפרטים את הפרט קדמאה) .אם עשה עבירה והוא
פרטית אליו האם מקיים ֶ ֹֽאת-ה ְבּרית ֙ ְַ֙ואֶ תַ֙ -
ובניו ארבע דורות לא תיקנו עד ,אזי נפרע מהם ,ואם מתקנים אינו נפרע מהם על מעשי אבותיהם.
ראה תלישא ,קדמא ואזלא
 154רביע
דברים עקב ח,ט:

צבַ֙נְ ֹֹֽחשֶׁ ת׃ַ֙ ַ֙
כּלַ֙בִּ֑הַּ֙אֶ ֶַ֚רץַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אֲבנֶ ָ֣יהַ֙ב ְר ֶז֔לַ֙וּמהֲר ֶריהַ֙תּ ְח ָ֥ ֹ
ָ֣הַּ֙ל ֶחםַ֙ל ֹאֶ -ת ְחסָ֥רַ֙ ֹ
ַ֙֙תּ ֹאכל-בּ ֔ ֶ
אַ֙במ ְסכּ ֻנת ַֹֽ֙
רַ֙ל ֹ ְ
ֵ֤
ֲשׁ
[ט]ַ֙ ֶָ֗א ֶרץַ֙א ֨ ֶ

בבלי ברכות מד,א משנה .אכל ענבים ותאנים ורמונים  -מברך אחריהם שלש ברכות ,דברי רבן גמליאל; וחכמים אומרים :ברכה אחת
(מעין שלש) .רבי עקיבא אומר :אפילו אכל שלק והוא מזונו  -מברך עליו שלש ברכות .השותה מים לצמאו  -מברך שהכל נהיה
בדברו; רבי טרפון אומר :בורא נפשות רבות וחסרונן.
 ...ורבנן? ( -דב' עקב ח,ט) ֶָ֗א ֶרץַ֙הפסיק הענין .רעיון הגמרא של הפסקת הענין רוצה לומר שאם לא יתקיימו ארבעה התנאים הבאים ,יופסק
ענין ברכ ת המזון ויברכו אחת מעין שלוש או אדמה או שהכל .ארבעה התנאים לברכת המזון:
(א) כל שהוא מחמשת המינין (של דגן שהאבות הן חטים ושעורים ,והכוסמים בכלל חטים ושבולת שועל ושיפון בכלל שעורים); (ב)
שטחנו אותו דק – שיקרא קמח  -באופן שיתקיים בו הגדרת עיסה (בלילה דביקה) שבתנאי (ג)).
ל ֶחם
(ג) שהקמח בלול במים ואפוי (דב' עקב ח,ט) ֔ ֶ
תורה תמימה (וי' צו ז,יג) עַל-חַלֹת ֶ ֹ֣לחֶם  -ת"ר ,עַל-חַלֹת ֶ ֹ֣לחֶם ָח ֵ֔מץ ,מלמד שאין הלחם קדוש אלא אם כן קרמו פניה בתנורכח) [מנחות
ע"ח ב'] :עַל-חַלֹת ֶ ֹ֣לחֶם  -אמר רבא ,לחמי תודה מכיון שנאפו נא נתקדשו ,מאי טעמא ֶ ֹ֣לחֶם כתיב ,והיכי דמי נא ,כל שפורסה ואין

חוטין נמשכין הימנהכט) [שם שם]:

שׁל ָָמָֽיו׃
תֹּודת ְּ
(וי' צו ז,יג) עַל-חַלֹת ֶ ֹ֣לחֶם ָח ֵ֔מץ יַק ִ ְַּ֖ריב ק ְָּרבָנָ֑ ֹו עַלַ֖ ֶ -זבַח ַ ֥

תורה תמימה הערה כח)  ...לחם מורה רק לחם אפוי ,וקודם אפיה נקרא עיסה ,ומדכתיב ַחלֹת ֶ ֹ֣לחֶם בא להורות שהחלות תהיינה
אפויות( ,טט – כנלמד מ(-וי' בחקתי כו,כו)ְְּ֠ .וָאפוּ ֶ ֹ֣עשֶר נ ִ ַָ֤שׁים ַל ְּח ְּמכֶם בְּתַ נֹ֣ וּר ֶא ָ֔חד )
תורה תמימה הערה כט) וילפינן ממצה דכתיב בה ג"כ לחם ויוצאין במצה אפויה בשיעור כזה ,ולדעת הפוסקים באו"ח סי' תס"א
הוי שיעור זה שוה לשיעור קרמו פניה בתנור שבדרשה הקודמת:
(ד) שהלחם הוא העיקר ולא טפל כגון הבא להפיג טעם חריף ,כנאמר ב-משנה ברכות פ"ו מ"ז הביאו לפניו מליח בתחלה ופת עמו מברך
על המליח ופוטר את הפת שהפת טפלה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה:

ומדרב נן מוסיפים ענין של קביעות סעודה ,אבל זה חשוב בעיקר כאשר אוכל מזונות וקובע עליהם סעודה.

תּ ,ורבי יהודה עד כזית ,ורבי מאיר עד כביצה ויש סוברים
אכילת שיעור מדאורייתא כדי שביעה של כל אחד נלמד מ(-דב' עקב ח,י) ְושׂב ְִ֑ע ַ֙
שכביצה הוא השביעה ,ולשביעה יכול להיות זמן ממושך ,אבל לכזית שיעור זמן כדי אכילת פרס
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דברים עקב ח,יט,כ:

םַ֙וה ְשׁתּחֲו ָ֣יתַ֙ל ֶהִ֑םַ֙ ַ֙
ַ֙אחֲריַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔ריםַ֙ועֲב ְדתּ ְ
יָךַ֙והל ְכ ָ֗תּ ֹֽ
ֱֹלה ְ
כחַ֙תּ ְשׁכּח ַ֙֙אֶ תָ֣ -ה'ַ֙א ֔ ֶ
פַ֙[יט]ַַ֙֙ ְוהיָ֗הַ֙אם-שׁ ֵ֤ ֹ
בדַ֙תּ ֹאב ֹֽדוּן׃ ַ֙
וֹםַ֙כּיַ֙א ֹ
ָ֥
דתיַ֙בכֶ ם ַ֙֙היּ֔
הע ֵ֤ ֹ
יכם׃ַ֙פ ַ֙
וּןַ֙בּקוֹלַ֙הָ֥ 'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
בַ֙ל ֹאַ֙ת ְשׁ ְמ ֔ע ְ
ָ֣
יכםַ֙כּןַ֙תּ ֹאב ִ֑דוּןַ֙ע ֶַ֚ק
[כ]ַַ֙֙ כּגּוֹיָ֗םַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙ה ֙'ַ֙מאֲבָ֣ידַ֙מ ְפּנ ֔ ֶ

[כ]ַַ֙֙כּגּוֹיָ֗םַ֙– רביע ,אמנם אור החיים מסכם דבריו בשלושה מיני פורענות אבל בפירושו לפני כן מונה ארבעה דברים
בדַ֙תּ ֹאב ֹֽדוּן אבדת שונאי ישראל כאבדת הגויים שהיו אמורים לאבדם מן
(א) דמיון שארע להם בחורבן הבית והוא הנאמר [יט]  ...א ֹ
הארץ (לא מחלטת כי מי מהם שהסכים לעזוב הארץ או להפסיק ע"ז לא אבד)
(ב) דמיון מה שארע להם בימי מרדכי  ...והוא מאמר כּגּוֹיָ֗םַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙ה ֙'ַ֙מאֲבָ֣ידַ֙פרוש שגזר עליהם (כ,טז) לא תחיה כל נשמה כמו כן

יהיה ענשם לכלות את כל עם ישראל בכל מקום הימצאו

יכֹֽם אין תורה שתעמוד להם בעת צרה ,ובזה דומים לגוים שאין להם תורה
וֹלַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ
ָ֥
וּןַ֙בּק
ל ֹאַ֙ת ְשׁ ְמ ֔ע ְ
(ג) ָ֣
(ד) גזרות העדר הנבואה מישראל ורוח הקודש שיאבדו

 156רביע
דברים עקב ט,י:

יםַ֙בּאֶ ְצבָּ֣עַ֙אֱֹלהִ֑ים ַ֙
ְ
֔יםַ֙כּ ֻתב
ְ
ה'ַ֙א ָ֗ליַ֙אֶ תְ -שׁני ַ֙֙לוּ ָֹ֣חתַ֙האֲבנ
ויּ ֨תּן ִַ֝֙
שַׁ֙בּיָ֥וֹםַ֙הקּ ֹֽהל׃ ַ֙
ַ֙ה'ַ֙עמּ ֶכָ֥םַ֙בּהֶ֛רַ֙מ ָ֥תּוְֹךַ֙הא ְ
םַ֙כּכל-ה ְדּב ֵ֡ריםַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙דּ ֶבּר ֩ ַ֨֙
יה ְ ֹֽ
ַ֙ועֲל ָ֗ ֶ
םַ֙כּכל-ה ְדּב ֵ֡ריםַ֙ -רביע ,ירושלמי חגיגה ז,ב ו' יתירה ,כ' יתירה ,ה' יתירה דורש רבוי של ארבעה דברים שעשוי להיות מרומז
יה ְ ֹֽ
ועֲל ָ֗ ֶ
יהםַ֙אבל כתובים בירושלמי  6דברים מקרא ,משנה ,תלמוד ,מדרש ,אגדה ,כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש .אבל
בטעם רביע של ועֲל ָ֗ ֶ
יהם – רביע ,בתפקיד ארבע ,מתאים לדרשת התנאים שהדברות ארבעה פעמים על הלוחות.
ע"פ דרשות ב-ירושלמי שקלים ועֲל ָ֗ ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דברים עקב ט,כ:

רןַ֙בּעָ֥תַ֙ה ֹֽהוא׃ ַ֙
ה ֹ
ידוַֹ֙ואֶ ְתפּלֶּ֛לַ֙גּםְ -בּעָ֥דַ֙א ֲ
דַ֙לה ְשׁמ ִ֑
א ְ
'ַ֙מ ֹ
ֶ֣ףַ֙ה ְ
ה ָֹ֗רןַ֙ה ְתאנּ ָ֧ ֶ֛
וֹּֽ ְבא ֲ
ה ָֹ֗רןַ֙ -רביע התאנף ה' מאד  -דרגא תביר טפחא להשמידו  -אתנח
וֹּֽ ְבא ֲ

רש"י לפי שמע לכם ,להשמידו .זה כלוי בנים
ה ָֹ֗רןַ֙ -רביע ,ע"פ ביאור שפת"ח ברש"י אלו ארבעת בניו ולא אהרן עצמו
 טט ֹֽ -וּ ְבא ֲ
ראה דרגא תביר טפחא ,תביר מרכא טפחא
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דברים עקב יא,יא:

וּבק ִֹ֑עת ל ְמטָ֥ר השּׁמים תּ ְשׁ ֶתּהֹֽ -מּים׃
ה ֙ ְלר ְשׁ ֔תּהּ ֶא ֶָ֥רץ הרים ְ
ֲשׁר א ִ֝ ֶתּם עֹ ְב ָ֥רים שׁ ֙מּ ַ֙
וְ ה ָ֗א ֶרץ א ֨ ֶ

וּבק ִֹ֑עת  -משובח ההר מן המישור ,שהמישור בבית כור אתה זורע כור ,אבל ההר  -בית כור ממנו חמשת
רש"י (יא) ֶא ֶָ֥רץ הרים ְ
וּבק ִֹ֑עת  -הן מישור.
כורין :ארבעה מארבעה שפועיו ,ואחד בראשו (ראה ספ"ד לט)ְ .

וּבק ִֹ֑עת מלת ארץ מייצגת הר .שטח ארץ בראש ההר זה מקום זריעת בית
וְ ה ָ֗א ֶרץ – רביע ,ענין של ארבע ,ע"פ פ' רש"י לֶ -א ֶָ֥רץ הרים ְ
כור .ונוסף עליו ארבע שיפועי הר לכל רוח שבכל אחד מקום זריעת בית כור.
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דברים עקב יא,יב:

֔הַ֙ועדַ֙אח ֲָ֥ריתַ֙שׁנֹֽה׃ַ֙ס ַ֙
הַּ֙מרשׁית ַ֙֙השּׁנ ְ
ַ֙בּ ֹֽ
ֱֹלה ֙יָך ֙ ֔
֨יַ֙ה'ַ֙א ֶ
ֱֹלהיָךַ֙דֹּרָ֣שַׁ֙אֹתִ֑הַּ֙תּ ָ֗מידַ֙עינ ֵַ֤֙
ה'ַ֙א ֶ
ֶַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ רַָ֥֙ -
ֱֹלהיָךַ֙דֹּרָ֣שַׁ֙אֹתִ֑הּ  -בדרך הסוד אפשר כי יכוון לענינים אלקיים שמעל לספירת החכמה והם בכתר והנקראים עתיק יומין
ה'ַ֙א ֶ
אֲשֶׁ רַָ֥֙ -
ואריך אנפין .ולמד הרב סנדר ערלנגר הי"ו (ראה איכה התשע"א) כי באריך אנפין יש רק עין חסד ,המשפיעה תּ ָ֗מידַ֙– רביע בתפקיד
ארבע ,דרך השלבים (חכמה ובינה ודעת ,חסד גבורה תפארת ,נצח הוד יסוד) אל השלב הרביעי והמקבל היא מלכות שבֶַ֕ ַ֙-א ֶרץ .
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דברים עקב יא,יזְ :וח ֨רהַ֙אף-יְ הו ִ֝הַ֙בּ ָ֗ ֶכםַ֙ ַ֙
הַ֙ל ֹאַ֙תתּןַ֙אֶ ת-יְ בוּל ִ֑הַּ֙ ַ֙
ָ֥
רַ֙והָ֣אֲד ֔מ
ַ֙וְ עצֵ֤רַ֙אֶ ת-השּׁמ ֙ים ְַ֙֙ול ֹא-י ְהיֶ ָ֣הַ֙מ ֔ט ְ
ֹתןַ֙ל ֶ ֹֽכם׃ַַ֙֙ ַ֙
ֹבהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יְ הוהַ֙נ ָ֥
ל ַ֙֙הא ֶָ֣רץַ֙הטּ ֔
ָ֣םַ֙מה ָ֗רהַ֙מע ַ֙
ַ֙ואֲב ְד ֶתּ ְ

[מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ה]

ועל העבודה זו עבודת בית המקדש .וכן את מוצא כל זמן שהיתה עבודת בית המקדש קיים היתה (טט :א) ברכה בעולם (טט :ב) והזול
מרובה (טט :ג) והדגן מרובה (טט :ד) והיין מרובה (טט :מכאן והלאה זאת תוצאת הברכה בכלל ושפע וזול) ובני אדם אוכלים ושובעים
ִָ֑ךַ֙ואכ ְלתּ ְַ֙ושׂ ֹֽב ְעתּ׃ משחרב בית המקדש נסתלקה
בַ֙בּשׂ ְדָךַ֙ל ְב ֶה ְמ ֶתּ ְ
ְ
תּיַ֙עָ֥שֶׂ
והבהמה אוכלת ושובעת שנאמר (דב' עקב יא,טו) ְונת ֶ֛
הַ֙לב ְב ֶכ ִ֑םַ֙וגו' (דב' עקב יא,יז) ְוח ֨רהַ֙אף-יְ הו ִ֝הַ֙בּ ָ֗ ֶכם
םַ֙פָּ֥ןַ֙י ְפ ֶתּ ְ
ברכה מן העולם שנאמר (דב' עקב יא,טז) השּׁ ְמ ָ֣רוַּ֙לַ֙ ֔ ֶכ ֶ
(דב' עקב יא,יז) ְוח ֨רהַ֙אף-יְ הו ִ֝ה – קדמא ואזלא ,כעין כלל חרון אף-ה' ,בּ ָ֗ ֶכם – רביע ,עשוי להיות חלק מן הכלל וגם מרמז על ארבע בטויי
"חרון אף-ה' " כאן ההפך מהזמן שהיתה עבודת בית המקדש( :טט :א) ברכה בעולם – נסתלקה הברכה (טט :ב) והזול מרובה – היוקר
מרובה (טט :ג) והדגן מרובה – התמעט הדגן (טט :ד) והיין מרובה – אין יבול בגפנים  .אלה מפורטים בהמשך קטע זה מאבות דרבי נתן,
ואליהם נוספים פרטים נוספים.
ראה תה' עח,מט :במונח רביע
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לה׃ ַ֙
הַ֙וּקל ֹֽ
ְ
ִ֑וֹםַ֙בּרכ
ְ
יכםַ֙היּ
ֹתןַ֙ל ְפנ ֶ
ֹכיַ֙נ ָ֥
סַ֙ר ָ֗אהַ֙אנ ֶ֛
דברים ראה יא,כוְ :
יַ֙מצוֶּ ָ֥הַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙היֹּֽ וֹם׃ ַ֙
ֹכ ְ
יכםַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙אנ ֶ֛
ַ֙֙ה'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
[כז]ַַ֙֙ ֶ ֹֽאת-ה ְבּרכ ִ֑הַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוַּ֙אֶ ל-מ ְצֹות ָ֣
יַ֙מצוֶּ ָ֥הַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙היִּ֑וֹםַ֙ ַ֙
ֹכ ְ
םַ֙וס ְר ֶתָּ֣םַ֙מן-ה ֶ ֔דּ ֶרְךַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙אנ ֶ֛
יכ ְ
ַ֙֙ה'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
מ ְצֹות ָ֣
ל ֹאַ֙ת ְשׁ ְמעוּ ַ֙֙אֶ לַ֙ -
[כח]ַַ֙֙ ְוה ְקּל ָ֗להַ֙אםֵ֤ -
ָ֥רַ֙ל ֹא-יְ ד ְע ֶ ֹֽתּם׃ַ֙ס ַ֙
ֱֹלהיםַ֙אֲחריםַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
לכֶ תַ֙אחֲרֶ֛יַ֙א ָ֥
ַ֙ל ָ֗ ֶ
הַ֙וּקל ֹֽלה׃ ר"ת אר"ן להב"ו ,ס"ת ה' י' נ' גי' אדנ-י ,מ' מ' ה' ה' עולה גי' פעמיים שם
ְ
ִ֑וֹםַ֙בּרכ
ְ
יכםַ֙היּ
ֹתןַ֙ל ְפנ ֶ
ֹכיַ֙נ ָ֥
(דב' ראה יא,כו) ְר ָ֗אהַ֙אנ ֶ֛
יכםַ֙בּיּ ְר ֹֽדּן׃ַ֙והארון היה מוציא להבות מבדיו
ברַ֙ל ְפנ ֶ
מ"ה .אפשר רומז לנאמר ב(-יהושע ג,יא) הנּהַ֙֙א ֲָ֣רוֹןַ֙ה ְבּ ֔ריתַ֙אֲדוֹןַ֙כּל-הא ִֶ֑רץַ֙עֹ ָ֥

ומשמיד כל הניצב נגדו[ .במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ה]  ...א"ר אלעזר בן פדת בשם ר' יוסי בן זמרא בשעה שהיו
ישראל נוסעין היו שני ניצוצין של אש יוצאין מתוך שני בדיו של ארון כדי לפגוע שונאיהם ומניין שכן משה אומר לישראל מה אתם
ֱֹלהיָךַ֙
ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
תָּ֣ היָּ֗ וֹם כַּ֙י ֩ ַ֨֙
מתייראין מן בני ענק וכי קשים הם מאותן שהיו באים כנגדנו והיה הארון שורפן וכן הוא אומר (דב' עקב ט,ג) וְ יד ְע ַ֙
ֵ֤רַ֙לפ ֶנ ֙י ַָ֙ך ַ֙֙אָ֣שַׁ֙ ֹֹֽא ְכ ֔לה וגו' מכאן אתה דורש ( ֹֹֽא ְכ ֔לה  -זקף-קטן ,בתפקיד שתיים) שהיו ב' ניצוצין מקדמין לפניהם אמר להם הוא
ֹֽהוּא-העֹ ב ְ
ישמידם והוא יכניעם לפניך.
[ירושלמי סוטה פ"ז,ה"ד דף כא טור ג]

(טט – אפשר כי הלויים כאן הם כהנים ,לפי הקטע שלא מצוטט)  ...יכול אילו שבהר גריזי' היו אומרי' ברכות ואילו שבהר עיבל היו
אומרי' קללות תלמוד לומר הברכות והקללות אילו ואילו היו אומ' ברכות וקללו' יכול משהיו אומרי' הברכות (כולן ברצף אחד ואחר-
כך?) היו אומרים הקללות ת"ל (דב' ראה יא,כז) ה ְבּרכ ִ֑ה (דב' ראה יא,כח) ְוה ְקּל ָ֗להַ֙ברכה אחת וקללה אחת (אמרו ברכה אחת אמרו קללה
אחת) יכול אילו שבהר גריזים היו עונין אחר הברכות אמן ואילו שבהר עיבל היו עונין אחר הקללות אמן תלמוד לומר (דב' תבוא כז,טו)
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְ ענָ֧וּ כל-הע ֶ֛ם ְוא ְמרוּ א ֹֽמן׃אילו ואילו היו עונין אחר הברכות ואחר הקללות אמן הא כיצד בשעה שהיו אומרי' ברכות היו הופכין
פניהן כלפי הר גריזים ובשעה שהיו אומרי' קללות היו הופכין פניהן כלפי הר עיבל ברוך בכלל וברוך בפרט ארור בכלל וארור בפרט
הערה תלמוד לומר הברכות והקללות אין בתנ"ך מקרא שבו שתי המלים האלו מופיעות ביחד .אפשר כי הירושלמי חיבר ביחד את
המקראות הבאים (דב' תבוא כח,ב) ה ְבּרכָ֥ וֹת (דב' תבוא כח,טו,מה) ה ְקּללָ֥ וֹת ה ְקּללָ֣ וֹת

[ספרי דברים פיסקא נה] (דב' ראה יא,כט) ְונתתֵּ֤הַ֙אֶ ת-ה ְבּרכה ַ֙֙על-הָ֣רַ֙גְּ רז֔יםַ֙וגו' ,וכי מה בא הכתוב ללמדנו שהברכה על הר גריזים
ם ֙ על-הָ֣ר גְּ רז֔ים (דב' תבוא כז,יג) ְואֶ֛לֶּ ה יע ְמ ָ֥דוּ
והקללה על הר עיבל והלא כבר נאמר (דב' תבוא כז,יב) ְ֠אלֶּ ה יע ְמ ָ֞דוּ ְלברְֵ֤ך אֶ ת-הע ַ֙
על-ה ְקּללה ְבּהָ֣ר עיבִ֑ל מה ת"ל (דב' ראה יא,כט)ַ֙ ְונתתֵּ֤הַ֙אֶ ת-ה ְבּרכהַ֙֙על-הָ֣רַ֙גְּ רַ֔֙זיםַ֙שיכול שיהו כל הברכות קודמות לקללות
תלמוד לומר ְונתתֵּ֤הַ֙אֶ ת-ה ְבּרכהַ֙֙על-הָ֣רַ֙גְּ רז֔יםַ֙ברכה קודמת לקללה ואין הברכות קודמות לקללות ולהקיש קללות לברכות מה
קללות בלוים אף ברכות בלוים מה קללות בקול רם אף ברכות בקול רם מה קללות בלשון הקודש אף ברכות בלשון הקודש מה קללות
בכלל ופרט אף ברכות בכלל ופרט מה קללות אלו ואלו עונים ואומרים אמן אף ברכות אלו ואלו עונים ואומרים אמן כשהפכו פניהם
בשעת ברכה אל הר גריזים ובשעת קללה אל הר עיבל סליק פיסקא
(יא,כו) ַ֙ ְר ָ֗אה – רביע (יא,כז) א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּ  -מונח רביע (יא,כח) וְ ה ְקּל ָ֗לה – רביע ל ָ֗ ֶלכֶ ת – רביע
אפשר ש(-יא,כו) ְר ָ֗אה – רביע ירמז לנאמר ב[-ירושלמי סוטה פ"ז,ה"ד]

(א) אילו ואילו היו אומ' ברכות וקללו' (ב) הברכה והקללה ברכה אחת וקללה אחת (ג) אילו ואילו היו עונין אחר הברכות ואחר
הקללות אמן כשהם הופכין פניהם כלפי ההר שבן נאמרים הדברים (ד) ברוך בכלל וברוך בפרט ארור בכלל וארור בפרט
אפשר ש(-יא,כז) א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּ  -מונח רביע ירמז ליותר מארבעה דברים כנדרש ב[-ספרי דברים פיסקא נה],

(א) ברכה קודמת לקללה וההקשות הבאות מקללות לברכות (ב) קללות בלוים אף ברכות בלוים (ג) קללות בקול רם אף ברכות בקול
רם (ד) קללות בלשון הקודש אף ברכות בלשון הקודש (ה) קללות בכלל ופרט אף ברכות בכלל ופרט (ו) קללות אלו ואלו עונים
ואומרים אמן אף ברכות אלו ואלו עונים ואומרים אמן וההקשה הבאה מברכה לקללה (ז) כשהפכו פניהם בשעת ברכה אל הר גריזים
(כך הפכו פניהם) ובשעת קללה אל הר עיבל
יכםַ֙
ל ֹאַ֙ת ְשׁ ְמעוּ ַ֙֙אֶ ל-מ ְצֹות ַ֙֙הָ֣ 'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
אפשר כי ההיקש עצמו של אופן אמירת הברכות מהקללות מרומז בכתוב (יא,כח) ְוה ְקּל ָ֗להַ֙אםֵ֤ -
וְ ס ְר ֶתָּ֣םַ֙מן-ה ֶ ֔דּ ֶרְך – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד להקיש מקללות לברכות.

ר ָ֗אה – רביע[ ,בעל הטורים]  ...ד"א ראה לשון יחיד ,לפניכם לשון רבים ,והיינו דאמרינן כיצד סדר המשנה משה שונה לאהרן
(יא,כו) ְ ַ֙
ואח"כ נכנסו בניו (טט – ואח"כ הזקנים ... ,נמצא ביד הכל לימוד ארבעה פעמים ,חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים) וכו' כדאיתא ב-

ֹשׁה
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
ִ֝
[עירובין נד,ב] .טט – ראה (וי' אח"מ טז,ב) ו ֨יּ ֹאמֶ
הַ֙וּקל ֹֽלה כהסבר הבא :נאמר ב[-ספרי ראה פיסקא
ְ
(יא,כו) ְר ָ֗אה – רביע ,בתפקיד של רשום מקוצר לענין של שתיים שהן ארבע ְבּרכ
ת ֙ נתָ֣תּי ְלפ ֶנ֔יָך
לה׃ למה נאמר לפי שנאמר (דב' נצ' ל,יט) החיּ ֵ֤ים ְוהמּ ֙ ֶו ַ֙
הַ֙וּקל ֹֽ
ְ
ִ֑וֹםַ֙בּרכ
ְ
יכםַ֙היּ
ֹתןַ֙ל ְפנ ֶ
ֹכיַ֙נ ָ֥
נג] (יא,כו)ַ֙ ְר ָ֗אהַ֙אנ ֶ֛
ה ְבּרכה ְוה ְקּלל ִ֑ה  ,שמא יאמרו ישראל הואיל ונתן המקום לפנינו שני דרכים דרך חיים ודרך מות נלך באיזו מהם שנרצה תלמוד
ָָארץ ַה ַח ִיַ֤ים
ַיֹום ֶאת־ ַהשּׁ ַ ָֹ֣מי ִם ְּו ֶאת־ה ֶ
תּ ֙ בּח ֔יּים  .הבחירה בחיים וטוב מומלצת גם ב(-דב' נצבים ל,יט) ַהע ִֶ֨ד ֹתִ י ב ֶָכֹ֣ם ה ֘
וּבח ְר ַ֙
לומר (דב' נצבים ל,יט) ֹֽ

וּבָֽח ְַּרתָּ ַבָֽ ַח ִ֔יים ל ַ ְּ֥מעַן תִּ ְּח ֶיַ֖ה ַא ָתּ֥ה ְּוז ְַּר ֶעָָֽך :וב(-דב' נצבים ל,טו) שבו כל דרך יוצאת לשתיים׃ ס ְּר ֵֶ֨אה נ ַ ַָ֤תתִּ י
ְּו ַה ָמוֶת נ ַ ָֹ֣תתִּ י ְּל ָפ ֶ֔ניָך ַהב ְָּר ָכַ֖ה ְּו ַה ְּקל ָָלָ֑ה ָ
ְּל ָפנֶיָך הַי֔ ֹום אֶתַ -ה ַח ִיַ֖ים ְּו ֶאת-ה ַָ֑טֹוב ְּו ֶאת-ה ָ ַַ֖מוֶת ְּו ֶאת-ה ָ ָָֽרע׃ ברכה יוצאת לחיים וטוב ,קללה יוצאת למות ורע.
(יא,כח) ְוה ְקּל ָ֗לה – רביע ,אםֵ֤ -ל ֹאַ֙ת ְשׁ ְמעַ֙וּ ֙ -
ל ֹאַ֙
[משיבת נפש] (יא,כז) ֶ ֹֽאת-ה ְבּרכ ִ֑הַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּ .תימה למה שינה (ממילת א ֲֶשָׁ֣רַ֙בברכה אל מלת אם בקללה) לומר ְוה ְקּל ָ֗להַ֙אםֵ֤ -

ת ְשׁ ְמעַ֙וּ ֙ ,ואינו אומר הקללה אשר לא תשמעו .וי"ל פשט גמור ורש"י כיוון בפירושו אשר תשמעו על מנת שתשמעו ,וכל האומר על
מנת כאילו אומר מעכשיו דמי והכי פירושו מעכשיו תחול הברכה וע"מ שתשמעו ,אכןה ְקּל ָ֗לה לא תחול כ"א לאחר ביטול המצות,
והבן( .ה' מאריך אף למתמידים לשונאו עד ארבע דורות ואם הרביעי רע מכחידו מן העולם בעונותיו של עצמו – זאת הקללה של הרע והמות( ).שמ'
ם ֙ ְועלְ -בּנ ָ֣י בנ֔ים
עֹוָ֣ן א ָ֗בוֹת על-בּני ַ֙
ֹקד׀ ֲ
שׁים ְועל-רבּעים ְל ֹשׂנְ ֹֽאִֶ֑֣י׃ַ֙(שמ' ית'כ,ה)  ...פּ ָ֣
עֹו ֨ן א ָֹ֧בת על-בּנֶ֛ים על-שׁלּ ָ֥
פּקד ֲ
ית'כ,ה) ֹ ְ֠ ...

על-שׁלּשׁים ְועל-רבּ ֹֽעים׃

[ראב"ע] וטעם ְועל-רבּעים  -שלא אאריך להם יותר .ואין במקום הזה מה שישאל השואל ,איך יפקוד עון אב על בן? כי הנה מפורש
הואְ :ל ֹשׂנְ ֹֽאִֶ֑֣י  -כי אם היה הבן מאוהבי השם ,לא יפקוד עליו עון האב .והטעם הוא ,שהשם לא יאריך אפו אם יהיו עד ארבעה דורות
שֹנאי השם כולם; ויש מהם שיכרת הראשון ,גם יש השני ,גם השלישי.

[ר' יוסף בכור שור] ואל תאמר כי אני אשכח את הפשע ,כי אני ְ֠ ֹפּקד ֲעֹו ֨ן א ָֹ֧בת על-בּנֶ֛ים; ולא בשביל שאפרע מן הבן עונותיו של אב ,כי
"איש בחטאו יומתו " (דב' כד,טז) ולא ימות הבן בעון האב ,אלא כך היא המידה :אם אדם חוטא ,הקדוש ברוך הוא ממתין לו ,אולי ישוב ,או שמא
בנו יהיה צדיק ,ואינו נפרע ממנו; ואם יהיה בנו רע ,הקדוש ברוך הוא ממתין גם לו ,אולי ישוב ,או שמא יהיה הבן טוב ,וכן השלישי; ואם הרביעי
רע ,מכחידו מן העולם בעונותיו של עצמו ,שכבר הוחזקו אבותיו; ולא גרמו לו עונות אבותיו ,אלא שאין הקדוש ברוך הוא ממתין לו .ומכל מקום,
אין הקדוש ברוך הוא פורע ממנו אלא מה שהוא עצמו חוטא;

[אברבנאל] (דב' יא) ...ומפני זה אמר כאן בקנין הברכה את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלהיכם ר"ל כי אין דרך לבא אל הברכה האלהית אם
תיימינו ואם תשמאילו רק על דרך אחד והוא השמיעה אל המצות שהוא דרך קצר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל
יכם( .טט – א) ורצה בזה שאדם
ַ֙֙ה'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
ל ֹאַ֙ת ְשׁ ְמעוּ ַ֙֙אֶ ל-מ ְצֹות ָ֣
אמנם דרכי (דב' ראה יא,כח) ה ְקּל ָ֗לה הם מרובי' ורחבים .וזהו ְוה ְקּל ָ֗להַ֙אםֵ֤ -
יחטא או לסכלו' והעדר הידיעה ועל זה אמר אםֵ֤ -ל ֹאַ֙ת ְשׁ ְמעוּ ַ֙֙ר"ל אם תטו לבבכם מהשמיעה והלמוד התורני( .טט – ב) וג"כ יש דרך רע אחר.
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ָ֥הַ֙א ְת ֶכםַ֙היִּ֑וֹםַ֙שאע"פ ששמעתם וידעתם .הנה מפאת הרצון עזבתם אותם המצות האלהיות
ֶַ֙
יַ֙מצוֶּ
ֹכ ְ
והוא אמרו ְוס ְר ֶתָּ֣םַ֙מן-ה ֶ ֔דּ ֶרְךַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙אנ ֶ֛
ותקוצו בהם ותבחרו לכם מצות אחרות ודרכי' אחרי'( .טט – ג) וג"כ יש דרך אחר רע ומר והוא שלא חסרתם הלמידה והשמיעה גם לא עשיתי את
ָ֥רַ֙ל ֹא-יְ ד ְע ֶ ֹֽתּם .הנה אלה דרכי'
ֱֹלהיםַ֙אֲחריםַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
מצות ה' רק חשבתם לעמוד עמו בשותפות אלהי' אחרים .ועל זה אמר ל ָ֗ ֶלכֶ תַ֙אחֲרֶ֛יַ֙א ָ֥
ֱֹלהיםַ֙אֲחריםַ֙שבא
לכֶ תַ֙אחֲרֶ֛יַ֙א ָ֥
רבים מתחלפים .לפי שהברכה בדרך אחר תבא אליך ובשלשה דרכי' תנוס מלפניך( .טט – ד) ואפשר לפרש ל ָ֗ ֶ
להגיד שאין אדם עובר מצוה מן המצות אלא א"כ נכנסה בו רוח אפיקורסו' כבסוטה סוף פ' בתרא כי העובר מרצונו וחפצו על המצות יהיה בהכרח
שיכנס בו האפיקורוסות והכפירה.
יבל׃וממנו לומדים שהקללה נאמרה כאשר
(יא,כח) ְוה ְקּל ָ֗לה – רביע ,המלה ה ְקּל ָ֗לה מופיעה גם בפסוק (יא,כט) ְואֶ ת-ה ְקּללהַ֙על-הָ֥רַ֙ע ֹֽ
יבל – עמרם,
כל הציבור פ ונים לכיוון הר עיבל .אמר ר' א' שגב הי"ו בשם רב פתיה ארבעה מתו בעטיו של נחש ומרומזים באותיות ע ֹֽ
ישי ,בנימין ,לוי  .אפשר כי (יא,כח) ְוה ְקּל ָ֗לה – רביע ,מרמז לדרשת הרב פתיה .אבל זה לא נתמך במלואו במקורות הבאים:
[בבלי שבת נה,ב] וכן [בבלי בבא בתרא יז,א] מיתיבי :ארבעה מתו בעטיו של נחש ,ואלו הן :בנימין בן יעקב ,ועמרם אבי משה ,וישי

אבי דוד ,וכלאב בן דוד .וכולהו גמרא ,לבר מישי אבי דוד דמפרש ביה קרא,
(יא,כח) ל ָ֗ ֶלכֶ ת – רביע ,בארבע עבודות השתחויה ,זביחה ,הקטרה ,ניסוך,
ריקאנטי דב' תבוא כח (יד) ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם [שם יד].
השכינה אומרת שלא נסור ממצות השם הגדול יתעלה הנקרא אנכי .ואמר ימין ושמאל כטעם לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב [שמות כ ,כ]
הנקראים ימין ושמאל ,והם הנקראים אחרים ,וכבר פירשתי:
(יא,כח) ל ָ֗ ֶלכֶ ת – רביע ,שלא יעשו אלהות מארבע חיות המרכבה .ואילו במעשה העגל עשו אלהות מהשור שבמרכבה (רמב"ן כי תשא)
רמב"ן (שמ' מש' כב,יט)  ...והנכון במלת לאֱֹלהים ,בפתחות הלמ"ד ,שהם מלאכי מעלה ,ונקראו 'אלהים' בהרבה מקומות ,ככתוב "אין
כמוך באלהים ה'" (תה' פו,ח); "הוא אלהי האלהים ואדני האדונים" (דב' י,יז); וכן "וישתחוו (בנוסחנו :השתחוו) לו כל אלהים" (תה'
'ַ֙לב ֹֽדּוֹ  -בעבור שהזובחים למלאכיו יחשבו לעשות
צז,ז) .ויקראו גם כן 'אלים' ,כאשר הזכרתי כבר (שמ' טו,יא) .ואמר :בּ ְל ָ֥תּיַ֙לה ְ

חפצו ,שיהיו הם אמצעיים להפיק להם רצון מאתו ,וכאלו הזובחים לאל ולמשרתיו .על כן אמר :בלתי לה' לבדו.
[מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ראה סימן ד] דבר אחר (דב' ראה יא,כו) ְר ָ֗אהַ֙אנ ֶֹ֛כי אנכי שבחרתי בטובה ראה היאך אנכי משונה מכל
ֹכי ְ ,ר ָ֗אה – רביע,
העולם  ...במה משונה? אע"פ שהקב"ה הזהיר על חומרת הקללה ועונש ,כאשר בא לענוש ממעט ,ולזה מרמז ְר ָ֗אהַ֙אנ ֶ֛
ֹכי – תביר בתפקיד מיעוט בענישה ,ובתיקון ְר ָ֗אה – רביע ,ארבע הטבות
ארבע אזהרות לעובר על דבר ה' ,אנ ֶ֛
 ...ד"א אמר להם הקדוש ברוך הוא אם תעשו רצוני אף על פי שכתבתי לכם ברכות מועטות אני מרבה אותן לכם ולא אביא עליכם
הקללות ,משל למלך שלקח עבד באוני וכתב בתוך האוני אם תהיה עושה רצוני ומשרת אותי כראוי אני מאכילך ומשקך ומלבישך

כשאר עבדי ואם אינך עושה רצוני (טט – א) איני מאכילך (טט – ב) ואיני משקך (טט – ג) אלא אני כובלך (טט – ד) ונותנך בבית האסורין,
 ...אע"פ שהקב"ה הזהיר על חומרת הקללה ועונש ,כאשר בא לענוש ממעט ,כשחטאו ישראל בימי ירמיהו אמר הקדוש ברוך הוא
התניתי עמהם להביא עליהם קללות אני יודע שאין בהם כח לעמוד בהם אלא פשרה אני עושה עמהם,
ְר ָ֗אה – רביע  ...אמר להם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה סדרתי לפניכם (טט – א) ברכות (טט – ב) וקללות (טט – ג) הטובות (טט – ד)

והרעות (טט – אבל בתיקון) לעולם הבא אני מעביר מכם (טט – א) הקללות (טט – ב) והרעות (טט – ג) ואברך אתכם (טט – ד) וכל מי

ִירוּם ִכֶ֛י ֵה֥ם ֶז ַַ֖רע ב ַ ֵ֥רך
ָל־ר ֹ ֵאיהֶם יַכ ֔
ְּנֹודע בַגֹוי ִם ז ְַּר ָ֔עם ְּו ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֶ ַ֖הם ב ְֹּ֣תֹוך ָהע ִ ַָ֑מים כ ָֽ
שרואה אתכם יאמר שאתם עם ברוכים שנאמר (ישעיה סא,ט) ו ַ ַ֤
הָֽ' :ס
בשנת התשע"ה הופיע בעלוני שבת אחדים הקטע הבא בשם הייט"ב לב( :דב' ראה יא,כו) ְר ָ֗אהַ֙אנ ֶֹ֛כי תבת ְר ָ֗אהַ֙בטעם רביעי שהוא מעל

התבה ,ותבת אנ ֶֹ֛כי בטעם תביר שהוא מתחת התבה ,לרמז לאדם ְר ָ֗אהַ֙והתבונן מה למעלה ממך ,ואז ישבר לבו למטה ,ויחוש ש-
ֹכי הוא בבחינת תביר.
אנ ֶ֛
דברים ראה יג,ז:

ָ֥רַ֙כּנ ְפ ְשָׁךַ֙בּסּ ֶָ֣תרַ֙לא ִֹ֑מר ַ֙
ָךַ֙אוַֹ֙רעֲָךֶ֛ ַ֙א ֲֶשׁ ְ
יק ָ֧
ַ֙אוֹ׀ַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ח ֶָ֗
ַ֙אוֹ -ב ְתּ ִָ֝ך ָ֣
ָךַ֙אוֹ-בנְ ָ֨ך ֹֽ
ָ֣יָךַ֙בןְ֠ -א ֶמּ ֹֽ
ֶ
ית ֵָ֡ךַ֙אח
ַ֙כָּ֣יַ֙יְ ֹֽס ְ
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶ ֹֽ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ֔ד ְעתַּ֙אתּהַ֙ו ֲ
הַ֙וַֹֽ֙נ ע ְבדה ַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔ריםַ֙אֲשֶׁ ר ָ֣
ַ֙נ ְל ָ֗כ ְ
(דב' ראה יג,ט) נ ְל ָ֗כה – רביע ,אפשר שמרמז לארבע עבודות כלליות (השתחויה ,זבוח ,הקטרה ,ניסוך) שאסורות לכל ע"ז וְ נֹֽע ְבדהַ֙֙
אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔רים
ֹשׁבָ֥יַ֙עירםַ֙לא ִֹ֑מרַ֙
יםַ֙בַֹּֽ֙ניְ -בליּ ֙עלַ֙֙מקּ ְר ֶ֔בָּךַ֙ויּ ֶ֛דּיחוַּ֙אֶ ת-י ְ
ְ
שׁ
דברים ראה יג,יד :י ְצ ָ֞אוַּ֙אֲנ ֵ֤
ֱֹלהיםַ֙אֲחריםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ל ֹא-יְ ד ְע ֶ ֹֽתּם׃ ַ֙
הַ֙ונע ְבדֶ֛הַ֙א ָ֥
נ ְל ָ֗כ ְ
ֱֹלהיםַ֙אֲחרים בעיר הנדחת .כפי' רלב"ג (דב'
רלב"ג (דב' ראה יג,יד) נ ְל ָ֗כה – רביע ,ארבעה תנאים באמירה ובעשיה של ְונע ְבדֶ֛הַ֙א ָ֥
ראה יג,יד) (ועוד תנאים באמירה ובעשיה ,טט  -ה) והתנאי עוד ,שיאמרו להם :נלך ונעבוד באיזו שתהיה ממיני העבודות( ,טט  -ו) או:
נלך ונקבלה באלוה ,כי זה נכנס תחת גדר העבודה .ולפי שנאמר וידיחו את יושבי עירם  -למדנו (ראה סנה' קיא,ב)( ,טט  -ז)
שהתנאי בזה שיודחו כל יושבי העיר או רובם( .טט  -ד) והנה יתבאר מצד הוראת הגדר ,שמי שעמד בעיר שלשים יום ,יקרא

מ'יושבי העיר'.

ֲשׁרַ֙ל ֹא-צ ֹֽוּיתַ֙י׃
וַֹ֙לכלְ -צבָ֥אַ֙השּׁמיםַ֙א ֶ ָ֥
ַ֙א ְ
שׁ׀ַ֙אוַֹ֙ליּ ָ֗רח ֶ֛
ָ֣
ִ֑םַ֙ול ֶשּׁ ֶָ֣מ
בד ַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔ריםַ֙ויּ ְשׁתּחוַּ֙ל ֶה ְ
ע ֹ
ְךַ֙וָֽיּ ֲ
דברים שפטים יז,ג :ו ָ֗יּלֶ ֹֽ
בד ַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔רים
ע ֹ
ו ָ֗יּלֶ ְך – רביע ,אפשר שמרמז לארבע עבודות כלליות (השתחויה ,זבוח ,הקטרה ,ניסוך) שאסורות לכל ע"ז ֹֽוָֽיּ ֲ

אבל כאן בחו"ל.
מופעים אחדים של שרש יל"ך בטעם רביע ,בענין ע"ז ראה דב' ראה יא,כח; יג,ז; יג,יד; שפטים יז,ג
אם כולם מלמדים אותו ענין ,אז זה כעין שני כתובים המלמדים ענין אחד ולכן כל אחד מלמד לעצמו ואין ללמוד ממנו לאחרים .ברכות
וקללות ,מסית יחיד במשפחה ,מסיתים בעיר נדחת ,ע"ז בחו"ל
 165רביע
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 166רביע
דברים ראה יב,ז:

יכ ִ֑םַ֙
םַ֙בּכֹלַ֙֙מ ְשׁל ָ֣חַ֙י ְֶד ֔ ֶכםַ֙א ֶתּםַ֙וּבתּ ֶ
םַ֙וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּ ְ
ְ
יכ
ַ֙֙ה'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
[ז]ַַ֙֙ואֲכ ְל ֶתּםָ֗ -שׁםַ֙ל ְפני ָ֣
ֱֹלהיָך׃
ַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙בּר ְכָךַ֙הָ֥ 'ַ֙א ֶ ֹֽ

דברים ראה יב,יב:

ַ֘֙ה'ַ֙אֱֹלהיכֶ םַ֙
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּםַ֙ל ְפני ָ֣
[יב]ַ֙ ְ
יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
םַ֙וא ְמהֹת ֶ
יכ ְ
םַ֙וע ְבד ֶ
יכ ְ
ַ֙֙וּב ֹנָ֣ת ֔ ֶ
םַ֙וּבניכֶ ם ְ
ְ
ַ֙ א ָ֗ ֶתּ
תּ ֶ ֹֽכם׃ ַ֙
קַ֙ונחֲלהַ֙א ְַ֙
יכםַ֙כָּ֣יַ֙אָ֥יןַ֙לֶ֛ וַֹ֙חָ֥לֶ ְ
ָ֣רַ֙בּשׁעֲר ֔ ֶ
ַ֙ וְ הלּוי ַ֙֙א ֲֶשׁ ְ

השוואה בין תבנית טעמי פסוק ז' ופסוק י"ב.
יכם – רביע פשטא מונח זקף-קטן ,רבוי איזור לאכילת קדשים קלים לכל הרואה משכן שילה,
דברים ראה יב,ז ואֲכ ְלתֶּ םָ֗ -שׁםַ֙ל ְפניַ֙֙הָ֣ 'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
לארבע רוחות השמים.
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּםַ֙– רביע ,בזמן שבית המקדש קים השמחה בארבעה
םַ֙– רביע זרקא מונח סגולְ ,
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּםַ֙ל ְפניַ֘֙הָ֣ 'ַ֙אֱֹלהיכֶ ַ֙
דברים ראה יב,יב ְ
דברים :בבלי פסחים מביא פסוקים ללמוד מהם שמחה בבשר במיוחד בשר שלמים ולהוסיף עליהם בשר נדרים ונדבות ,לשמחה ביין מובא
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּםַ֙– רביע ,הוא רמז לדרוש ארבעה
פסוק מתהלים ,התוספות מביא פסוק ללמד לשמחת נשים ,ופסוק לשמחת הילדים .אפשר כי ְ ,
אופני שמחה הנדרשים ע"י הגמרא ,תוספות ,שו"ע .הלימוד לשמח גר יתום ואלמנה נאמר מפורש בפסוקים אחדים בתנ"ך.
דברים ראה יג,ו:

יכםַ֙ ַ֙
אֹלה ִ֝ ֶ
וּאַ֙יוּמתַ֙כָּ֣יַ֙ד ֶבּרְ֠ -סרהַ֙על֨ -ה'ַ֙ ֱַ֙
ָ֗
ֲלוֹםַ֙ה ִ֝ה
וּאַ֙אוַֹ֙חֹלםַ֩֙הח ֨
ָ֣
וְ הנּבָ֣יאַ֙ה ֵ֡ה
ֱֹלהיָךַ֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙בִּ֑הּ ַ֙
ַ֙ה'ַ֙א ֶ
חָך ַ֙֙מן-ה ֶ ֔דּ ֶרְךַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙צ ְוָּךֶ֛ ָ֥
יםַ֙לה ֹֽדּי ֲ
ְ
םַ֙וה ֹֹֽפּ ְדָךַ֙֙מבָּ֣יתַ֙עֲב ֔ד
מּוֹציאַ֙אֶ ְת ֶכ ָ֣ם׀ַ֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצ ָ֗רי ְ
ה ָ֥
תַּ֙הרעַ֙מקּ ְר ֶ ֹֽבָּך׃ַ֙ס ַ֙
ַ֙וּבע ְר ָ֥
יכםַ֙– תבנית כתוב ע"פ תבניות טעמים היא וְ הנּבָ֣יאַ֙
סרהַ֙על֨ -ה'ַ֙אֱֹלה ִ֝ ֶ
וּאַ֙יוּמת כָּ֣יַ֙ד ֶבּרַ֙ ְ֠ -
ָ֗
ֲלוֹםַ֙ה ִ֝ה
וּאַ֙אוַֹ֙חֹלםַ֩֙הח ֨
ָ֣
וְ הנּבָ֣יאַ֙ה ֵ֡ה
וּאַ֙אוַֹ֙חֹלםַ֩֙כעין פרטים קדמא ,הח ֲ֨לוֹםַ֙ה ִ֝הוּאַ֙כעין כלל מלמד ,שהדיון מברר באיזה מידה ממידות התורה דורשים העונש ופרט
ָ֣
ה ֵ֡ה
יכם – מיתה על הסתה והדחה לעבודה זרה כביכול בצווי ה'.
יוּמת כָּ֣יַ֙ד ֶבּרְ֠ -סרהַ֙על֨ -ה'ַ֙אֱֹלה ִ֝ ֶ
בתראה ָ֗
וְ הנּבָ֣יאַ֙ה ֵ֡הוּאַ֙ -מונח פזר – כעין שני תפקידי טעם פזר ,דרשהו למקום אחר ואם צריך גם למקומו .לכן תפקיד אחד של הפזר הלוקח את
יוּמת – רביע ,אשר אפשר שמרמז למיתה מארבע מיתות בי"ד ,ואמור ללמד ממסוג מיתת מסית ומדיח אל סוג מיתת זר ששימש במקדש,
ָ֗

לפי בבלי סנהדרין פד,א אפשר להסביר כי טעם פזר יוליך את סוג מיתת הנביא המסית ומדיח לע"ז כך :לדעת רבנן אליבא דר' עקיבא,
מיתה בסקילה ,לדעת ר' שמעון אליבא דר' עקיבא בחנק ,וכן דעת רבי יוחנן בן נורי בחנק .ובהקדמת הרמב"ם למשנה פוסק בחנק .לתפקיד
שני של הפזר אין הסבר.
הערוך לנר סנהדרין פד,א הביא שיש מחלוקת האם לומדים מנביא שהסית והדיח בגזרה שווה או בהיקש לזר ,וממנו לטמא ,וממנו לבעל-
מום ששימשו ,כולם בחנק (כריב"ן וכר' שמעון) או בסקילה (כר' עקיבא בבריתא) .לגבי בעל מום נאמר במפורש ב-בבלי סנהדרין פד,א

כהן בעל מום ששימש ר' אומר במיתה וחכמים אומרים באזהרה

תבניות טעמי הפסוק מלמדות על אפשרות להקש (פעמיים זקף בין שני קיסרים) ועל כעין בנין אב (תרסא קדמא ואזלא).
אבל ב-רמב"ם הלכות סנהדרין פי"ט,ה"ב פוסק כל מחוייבין מיתה בידי שמים שהן בלא תעשה ויש בהן מעשה שלוקין עליהן שמונה
עשר ,ואלו הן( ... :יא) זר ששמש במקדש( ,יב) מחוסר בגדים הרי הוא כזר ולוקה אם עבד( ,יג) כהן טמא ששמש( ,יד) שתוי יין ששמש,
(טו) טבול יום ששמש( ,טז) מחוסר כפורים ששמש( ,יז) פרוע ראש ששמש( ,יח) קרוע בגדים ששמש.
אם כן הרמב"ם פוסק לזר ,ולטמא ששימשו מיתה בידי שמים וכפרה ע"י מלקות כר' ישמעאל ע"פ (במ' קרח יח,ז,כח) ולא כר' עקיבא או ר'
יוחנן בן נורי ע"פ (דב' ראה יג,ו) שטעם פזר בו תומך בשיטתם.
 167רביע (המונח רביע נספר שם)
דברים ראה יג,ז:

ָ֥רַ֙כּנ ְפ ְשָׁךַ֙בּסּ ֶָ֣תרַ֙לא ִֹ֑מר ַ֙
ָךַ֙אוַֹ֙רעֲָךֶ֛ ַ֙א ֲֶשׁ ְ
יק ָ֧
ַ֙אוֹ׀ַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ ח ֶָ֗
ַ֙אוֹ-ב ְתּ ִָ֝ך ָ֣
ָךַ֙אוֹ-בנְ ָ֨ך ֹֽ
ָ֣יָךַ֙בןְ֠ -א ֶמּ ֹֽ
ֶ
ית ֵָ֡ךַ֙אח
ַ֙כָּ֣יַ֙יְ ֹֽס ְ
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶ ֹֽ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ֔ד ְעתַּ֙אתּהַ֙ו ֲ
הַ֙ונֹֽע ְבדה ַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔ריםַ֙אֲשֶׁ ר ָ֣
ַ֙ נ ְל ָ֗כ ְ
אָ֣שֶׁ תַ֙
טט – פסוק זה בעל שני ענינים ,אחד כפשוטו עוסק בהסתה לע"ז והשני ע"י דרישת הכתוב מייחוד בן עם אמו לייחודים הבאיםַ֙ ַ֙
יקָך – מונח רביע ,לפחות ארבעה ענינים ,מרמז לדרשה היוצאת מענין הכתוב בהסתה לע"ז ,ומלמד על לפחות ארבעה איסורי ייחוד.
ח ֶָ֗
(א) באסור להתייחד עם כל עריות שבתורה (ב) ייחוד פנויה (ג) ייחוד עובדת כוכבים (ד) איסור יחוד עם תינוק עובד כוכבים מפני משכב
זכר ע"י גזרה שיטמא בזיבה .יתכן שלכן יש בו שני אופני לימוד כנראה של כלל ופרט וכלל .מבנה הפסוק ,ע"פ תבנית הטעמים עד
האתנח ,כעין כלל ופרט וכלל.
בבלי עבודה זרה לו,ב ייחוד דבת ישראל דאורייתא היא! דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק :רמז לייחוד מן התורה מנין? שנאמר:

ָ֣יָךַ֙בןְ֠ -א ֶמָּך ,וכי בן אם מסית ,בן אב אינו מסית? אלא ,בן מתייחד עם אמו ,ואין אחר מתייחד עם כל
ֶ
ית ֵָ֡ךַ֙אח
(דב' ראה יג,ט) כָּ֣יַ֙יְ ֹֽס ְ
עריות שבתורה! ייחוד דאורייתא דאשת איש ,ואתא דוד וגזר אפי' אייחוד דפנויה ,ואתו תלמידי בית שמאי ובית הלל גזור אפי'
אייחוד דעובדת כוכבים .מאי על ד"א משום ד"א? אמר רב נחמן בר יצחק :גזרו על תינוק עובד כוכבים שיטמא בזיבה ,שלא יהא
תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור;
(דב' ראה יג,ט) נ ְל ָ֗כה – רביע ,אפשר שמרמז לארבע עבודות כלליות (השתחויה ,זבוח ,הקטרה ,ניסוך) שאסורות לכל ע"ז וְ נֹֽע ְבדהַ֙֙
אֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔רים
ֱַ֙

מופעים אחדים של שרש יל"ך בטעם רביע ,בענין ע"ז ראה דב' ראה יא,כח; יג,ז; יג,יד; שפטים יז,ג
אם כולם מלמדים אותו ענין ,אז זה כעין שני כתובים המלמדים ענין אחד ולכן כל אחד מלמד לעצמו ואין ללמוד ממנו לאחרים .ברכות
וקללות ,מסית יחיד במשפחה ,מסיתים בעיר נדחת ,ע"ז בחו"ל
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ֹשׁבָ֥יַ֙עירםַ֙לא ִֹ֑מרַ֙
יםַ֙בּנֹֽיְ -בליּ ֙עלַ֙֙מקּ ְר ֶ֔בָּךַ֙ויּ ֶ֛דּיחוַּ֙אֶ ת-י ְ
ְ
שׁ
דברים ראה יג,יד :י ְצ ָ֞אוַּ֙אֲנ ֵ֤
ֱֹלהיםַ֙אֲחריםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ל ֹא-יְ ד ְע ֶ ֹֽתּם׃ ַ֙
הַ֙ונע ְבדֶ֛הַ֙א ָ֥
נ ְל ָ֗כ ְ
ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא ,יצא להקל כי דורש ארבעה תנאים לדונם כמסיתי עיר הנדחת והעיר כעיר נדחת.
ֵ֤יםַ֙בּנֹֽיְ -בליּ ֙ע ַ֙
ְ
י ְצ ָ֞אוַּ֙אֲנשׁ
ֵ֤יםַ֙בּנֹֽיְ -בליּ ֙עלַ֙֙מקּ ְר ֶ֔בָּךַ֙ויּ ֶ֛דּיחוַּ֙אֶ תֹ -י ְשׁבָ֥יַ֙עירם  -הנה התנאי ( -טט  -א) שיהיו מאותו השבט,
ְ
רלב"ג (דב' ראה יג,יד) י ְצ ָ֞אוַּ֙אֲנשׁ
שנאמר :מקרבך; (טט  -ב) ושיהיו מאנשי העיר ההיא ,שנאמר :את יושבי עירם; (טט  -ג) ושיהיו שנים או יותר ,שנאמר :יצאו אנשים.
(טט  -ד) ולזה יחוייב שלא יהיו המדיחים נשים או קטנים ,שנאמר :אנשים.
ֱֹלהיםַ֙אֲחרים בעיר הנדחת .כפי' רלב"ג (דב' ראה
רלב"ג (דב' ראה יג,יד) נ ְל ָ֗כה – רביע ,ארבעה תנאים באמירה ובעשיה של ְונע ְבדֶ֛הַ֙א ָ֥
יג,יד) (ועוד תנאים באמירה ובעשיה ,טט  -ה) והתנאי עוד ,שיאמרו להם :נלך ונעבוד באיזו שתהיה ממיני העבודות( ,טט  -ו) או :נלך
ונקבלה באלוה ,כי זה נכנס תחת גדר העבודה .ולפי שנאמר וידיחו את יושבי עירם  -למדנו (ראה סנה' קיא,ב)( ,טט  -ז) שהתנאי בזה
שיודחו כל יושבי העיר או רובם( .טט  -ד) והנה יתבאר מצד הוראת הגדר ,שמי שעמד בעיר שלשים יום ,יקרא מ'יושבי העיר'.

ראה רביע,
מופעים אחדים של שרש יל"ך בטעם רביע ,בענין ע"ז ראה דב' ראה יא,כח; יג,ז; יג,יד; שפטים יז,ג
אם כולם מלמדים אותו ענין ,אז זה כעין שני כתובים המלמדים ענין אחד ולכן כל אחד מלמד לעצמו ואין ללמוד ממנו לאחרים .ברכות
וקללות ,מסית יחיד במשפחה ,מסיתים בעיר נדחת ,ע"ז בחו"ל
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דברים ראה טו,כא:

לַ֙מוּםַ֙רִ֑ע ַ֙
כּ ָ֣
ַ֙אוַֹ֙עוּ֔רַ֙ ֹ
וַֹ֙מוּםַ֙פּסּח ֙ ָ֣
֨הַ֙ב ָ֗
וְ ֹֽכי-י ְה ֶי ִ֝
ֱֹלהיָך׃ ַ֙
ה'ַ֙א ֶ ֹֽ
ל ֹאַ֙תזְ בּ ֔ ֶחנּוּ ל ַ֙
ַ֙ ָ֣
֨הַ֙בוַֹ֙ -מקף כרב-מצב של מום בהוויתו של הבכור( ,א) מום קבוע (ב) מום עובר
֨הַ֙בוֹ  -מקף קדמא ואזלאְ ,ו ֹֽכי-י ְה ֶי ִ֝
ְַ֙ו ֹֽכי-י ְה ֶי ִ֝

בבלי ביצה כז,א,ב – דיון האם מומחה יוכל לראותו ביום טוב ,ומסיק כי אם המום נפל בו לפני היום טוב יכול לראותו וביום טוב ישאל
כיצד קרה ָ֗מוּם – רביע( ,א) מום מלידה (ב) מום שנולד בה מעצמו או מפעולותיה (ג) מום בגרמא (ד) מום בזדון
או בדרך אחרת כיצד קרה ָ֗מוּם – רביע( ,א) מום בגרמא(,ב) מום בכוונה( ,ג) מום לדעת הבעלים ע"י אחרים( ,ד) מום שלא לדעת
הבעלים
או בדרך אחרת כיצד קרה ָ֗מוּם ,מנחת חינוך פר' בא מצוה יח ,פר' אמר מצוות  .......רמב"ם הל'  ...בזמן הבית מקדש המטיל מום
ֹאכַ֖ל כָל-תֹּוע ֵָבָֽה׃ וכן ,המטיל מום בקדשים ובבכורות קונסים אותו מרבנן שלא
בקדשים וכן בבכורות לוקה מפני (דברים ראה יד,ג) ֹל֥ א ת ַ
ישחטנו .אבל בגרמא אינו לוקה וקנסוהו שלא ישחוט עליו ,ושלא לדעת הבעלים השחיטה מותרת.
ָ֗מוּם – רביע( ,א) המטיל מום בקדשים וכן בבכורות בזמן הבית לוקה( ,ב) קונסים מרבנן שלא ישחוט עליו( ,ג) בגרמא אינו לוקה
וקנסוהו שלא ישחוט עליו( ,ד) ושלא לדעת הבעלים השחיטה מותרת.
֨הַ֙בוֹ  -קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,בלשון הרמב"ם הל' בכורות פ"ב זה הכלל כל
או בדרך אחרת כיצד קרה ָ֗מוּם – רביעְ ,ו ֹֽכי-י ְה ֶי ִ֝
ָ֗מוּם – רביע ,שנעשה בו בזמן הבית שנעשה לדעתו (א) לוקה (ב) וקונסים מרבנן שלא ישחטנו (הלכה ז)( ,ג) גרמא (הלכה י) לא לוקה
וקונסים מרבנן שלא ישחטנו,
(ד) ואם נעשה שלא לדעתו הרי זה שוחט עליו במצבים הבאים( :נכרי ,שחוק ,הגנה ,רפואה)
(א) ע"י ששמע נכרי ולא צווהו (הלכה ט),
(ב) מכת אדם בבכור שרודפו (הלכה יא),
(ג) ילדים דרך שחוק ונכרי לדעתו (הלכה יב),
(ד) מום שנפל מחמת רפואה כגון מום שנפל בהקזת דם הבכור (הלכה יג)
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דברים שפטים טז,כא:

לְּך׃ ַ֙
ֱֹלהיָךַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙תּעֲשֶׂ הֹֽ -
ֶ֛חַ֙ה'ַ֙א ֶ
ִ֑ץַ֙אצֶ לַ֙מזְ בּ ָ֥
ָךַ֙אֲשׁרהַ֙כּל-ע ָ֗
ָ֥עַ֙ל ֶַ֛֙
׃ַ֙סַ֙ל ֹא-תטּ ְ
ָ֥עַ֙לָךֶ֛ ַ֙אֲשׁרהַ֙ -מרכא תביר טפחא,
ל ֹא-תטּ ְ

רש"י אזהרה לנוטע אילן ולבונה בית בהר הבית ,עיקר שפת"ח כי לא תטע נופל גם כן על נטיעת אוהל וגו'

בבלי תמיד כט,א גפן  -דתניא :גפן זהב היתה עומדת על פתח ההיכל ,ומודלה על גבי כלונסות ,וכל מי שמתנדב עלה (דף כט,ב) או
גרגיר או אשכול  -מביא ותולה בה .אמר ר' אלעזר ברבי צדוק :מעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותה.
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ"ו ה"ט הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה בין אילן סרק בין אילן מאכל אע"פ שעשאו לנוי
למקדש ויופי לו הרי זה לוקה שנאמר לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך ,מפני שהיה זה דרך עובדי כוכבים נוטעין
אילנות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו שם העם.
ספר החינוך מצוה תיד אמרו חכמים על מי שהוא מעמיד דיין שאינו הגון כאילו הקים מצבה ,שנאמר [דברים ט"ז ,כ"ב] ,ולא תקים

ָ֥עַ֙לָךֶ֛ ַ֙אֲשׁרהַ֙כּל-ע ִ֑ץַ֙
לך מצבה .ואם הוא מקום שיש בו תלמידי חכמים אמרו שהוא כאילו נטע אשרה ,שנאמר [שם ,כ"א] ,ל ֹא-תטּ ְ
ֱֹלהיָך [סנהדרין ז' ע"ב].
ֶ֛חַ֙ה'ַ֙א ֶ
ָ֗אצֶ לַ֙מזְ בּ ָ֥

ָ֗אצֶ ל – רביע ,אפשר מרמז על ארבעה מקומות לאסור נט יעה כפשוטה ובמשמעויות מושאלות (עץ כרות ,בנין בית)( :א) סמוך למזבח( ,ב)
בכל העזרה( ,ג) כפי' רמב"ן אזהרה לנוטע ולבונה בהר הבית ,והבונה בהר הבית אסמכתא מדבריהם (של סופרים) ואפשר כי הרמז לכך
בטעם רביע זה( ,ד) בהשאלה למנוי דיין שאינו הגון ,כאילו נטע אשרה.
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 171רביע
ֲשׁרַ֙ל ֹא-צ ֹֽוּיתי׃
וַֹ֙לכלְ -צבָ֥אַ֙השּׁמיםַ֙א ֶ ָ֥
ַ֙א ְ
שׁ׀ַ֙אוַֹ֙ליּ ָ֗רח ֶ֛
ָ֣
ִ֑םַ֙ול ֶשּׁ ֶָ֣מ
בד ַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔ריםַ֙ויּ ְשׁתּחוַּ֙ל ֶה ְ
ע ֹ
ְךַ֙וָֽיּ ֲ
דברים שפטים יז,ג :ו ָ֗יּלֶ ֹֽ
בד ַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔רים
ע ֹ
ו ָ֗יּלֶ ְך – רביע ,אפשר שמרמז לארבע עבודות כלליות (השתחויה ,זבוח ,הקטרה ,ניסוך) שאסורות לכל ע"ז ֹֽוָֽיּ ֲ

אבל כאן ע"פ רמב"ן בחו"ל.
מופעים אחדים של שרש יל"ך בטעם רביע ,בענין ע"ז ראה דב' ראה יא,כח; יג,ז; יג,יד; שפטים יז,ג
אם כולם מלמדים אותו ענין ,אז זה כעין שני כתובים המלמדים ענין אחד ולכן כל אחד מלמד לעצמו ואין ללמוד ממנו לאחרים .ברכות
וקללות ,מסית יחיד במשפחה ,מסיתים בעיר נדחת ,ע"ז בחו"ל
 172רביע
דברים שפטים יז,ח:

ַ֙אל-המּ ֔קוֹםַ֙
ִ֑יָךַ֙וק ְמתּ ְַָ֣֙וע ֔לית ֶ֨
בתַ֙בּ ְשׁע ֶר ְ
ריַ֙רי ֹ
יןַ֙ל ָ֗דיןַ֙וּבָ֥יןַ֙ ֶנ ֙גע ַ֙֙ל ֶנ֔געַ֙דּ ְב ָ֥
םַ֙בּיןָ֣ -דּ ְ
םַ֙׀ַ֙ל ִ֝ד ֹֽ
ְ
טַ֙בּין֨ -דּ
כָּ֣יַ֙יפּלאַ֩֙מ ְמּ ָ֨ךַ֙ד ִ֝ברַ֙למּ ְשׁ ָ֗פּ ֹֽ
יָךַ֙בּוֹ׃ ַ֙
ֹֽ
ֱֹלה
ֶ֛רַ֙ה'ַ֙א ֶ
א ֶשָׁ֥רַ֙י ְבח ָ֥
ֲַ֙
כָּ֣יַ֙יפּלאַ֩֙  -מונח תלישא-קטנה ,כעין שני עניני תלישא-קטנה ,ענין מחיצה ושיעורין שונים .מחיצה – היעלמות ידיעת הלכה או

הכרעת הדין מן הדיינים ,מחלוקת עם המופלא שבבית דין,
שיעורין ואומדנים למּ ְשׁ ָ֗פּט – רביע ,לכאורה ארבעה סוגי משפט,
רבי יוסף בכור שור מונה ששה סוגי משפט ע"פ בבלי סנהדרין פז א

למשפט  -זה הדין .בין דם לדם  -בין דם נידה לדם לידה לדם זיבה .בין דין לדין  -בין דיני ממונות לדיני מכות לדיני נפשות .בין נגע
לנגע  -בין נגע אדם לנגעי בגדים לנגעי בתים .דברי  -אילו החרמים והערכין וההקדשות ,שבאים על ידי דיבור .ריבות  -השקות סוטה,
שבא על ידי ריב שבין אדם לאשתו; ועריפת עגלה ערופה ,שעל ידי ריב בינו ובין רעהו הרג את חבירו; וטהרת מצורע (ראה סנה'
פז,א) ,שעל ידי שהוא בעל מריבות ומוציא שם רע (ראה ערכין טו,ב) בא לו הנגע .בשעריך  -זה לקט ,שכחה ופיאה (ראה סנה' פז,א)
וכו'
רלב"ג מונה שלוש סוגי מחלוקת בין דייני סנהדרי קטנה.
ראה תלישא-קטנה
 173רביע
ָ֣ידוַּ֙ל ָ֔ךַ֙אתַ֙ ְדּבָ֥רַ֙המּ ְשׁ ֹֽפּט:
ְ
םַ֙ואֶ ל־השּׁ ֹ֔פטַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְהיֶ הַ֙בּיּמָ֣יםַ֙ההִ֑םַַ֙֙ ְודר ְשׁתּ ְַ֙֙והגּ
כּהֲנים ַ֙֙ה ְלו ֔יּ ְ
אתַ֙אֶ ל־ה ֹ
דברים שפטים יז,ט :וּב ָ֗

(דב' שפ' יז,ט) וּבָאתִָ֗ – רביע אפשר שמרמז לארבעה תנאים שבתי-דין דנים נפשות" .בזמן שיש כהן יש משפט ובזמן שאין כהן אין
משפט" [עין משפט א [סנהדרין נ"ב ב']] מראה מקום [רמב"ם הל' סנה' פי"ד ,הי"א] (טט :א) אין דנין דיני נפשות אלא בפני הבית
(טט :ב) והוא שיהיה בית דין הגדול שם בלשכה שבמקדש שנאמר בזקן ממרא לבלתי שמוע אל הכהן וגו' (טט :ג) ומפי השמועה
למדו שבזמן שיש כהן מקריב על גבי המזבח יש דיני נפשות והוא שיהיה בית דין הגדול במקומו.
(טט :ד) [הלכה יד] בזמן שדנין דיני נפשות בארץ ישראל דנין דיני נפשות בחוצה לארץ ,והוא שיהיו הסנהדרין סמוכין בארץ כמו
שביארנו שהסנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ.
אבל ידוע שבתי דין בגלות דנו נפשות ולא בטעות כמעשה המובא ב[-בלי סנהד' נב,ב] .ראה קונטרס שהביא ר' ירוחם הורוביץ
הי"ו.

 174רביע
דברים שפטים יז,י:

ָ֥רַ֙יוֹרוָּך׃ ַ֙
ֹֽ
כלַ֙א ֲֶשׁ
וֹתַ֙כּ ֹ
ְ
ֲשׂ
'ַ֙ושׁמ ְרתַָּ֣֙לע ֔
ָ֣רַ֙ה ְ
וַּ֙ל ָ֔ךַ֙מן -המּ ָ֣קוֹםַ֙ה ֔הוּאַ֙א ֲֶשׁרַ֙י ְבח ִ֑
וְ ע ָ֗שׂיתַ֙עלֵ֤ -פּיַ֙הדּברַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙יגּ ָֹֽ֣יד ְ
ית – רביע ,אפשר ע"פ תוספות ע"ז ח,ב המסתמך על כתובות ל ,לומר משחרב בית המקדש אע"פ שבטלו ד' מיתות דין ד' מיתות
וְ ע ָ֗שׂ ַ֙

לא נתבטלו .רביע ירמז ע ל קיום ארבע מיתות בי"ד כאשר ביה"ד הגדול יושב בלשכת הגזית או על כעין קיומם בגזירת בי"ד של מעלה,
כאשר ביה"ד הגדול לא יושב בלשכת הגזית .הישיבה עצמה מתבררת בהמשך הפסוק.
ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים
 175רביע
דברים שפטים כ,א:

ַ֙ל ֹאַ֙תיראַ֙מ ֶהִ֑םַ֙ ַ֙
ַ֙סוּסַ֙ו ֶר ֙כֶ ב ַ֙֙ע ַ֚םַ֙רָ֣בַ֙מ ְמּ ָ֔ך ָ֥
ָךַ֙וֹֽר ִ֝אית ֵ֤
ב ְ
ֹֽכּי-ת ֨צאַ֙למּ ְלח ִ֝מהַ֙על-אֹיְ ֶַָ֗֙
ֱֹלה ֙יָך ַ֙֙ע ֔מְּךַ֙המּע ְלָךַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ה'ַ֙ א ֶ
ֹֽכּיֵַ֤֙ -

שׁן ָי ֥ד ְּב ָיַ֖ד ֶ ֥רגֶל ב ָ ְָּֽרגֶל׃ ס
ֵינָָ֑ך ֶ ֹ֣נפֶשׁ ְּב ִֶ֗נפֶשׁ ַ ַ֤עי ִן ְּב ַעי ִן ֵ ֹ֣שׁן ְּב ֔ ֵ
דברים שפטים יט,כא :וְֹּל֥ א תָ ַ֖חֹוס ע ֶ
בפסוק זה נמנים ארבעה איברים :עין ,שן ,יד ,רגל .מהסמיכות שלו לפסוק הבא דורש רבי יוסי הגלילי (ספרי פ'קצ) את הדרשה שמחוסר
אחד מאיברים אלו לא יצא למלחמת רשות.
על-אֹיְ ֶָ֗בָך – רביע( ,א) המלים מדברות ביציאה למלחמת רשות ,תבנית הטעמים של על-אֹיְ ֶָ֗בָךַ֙– רביע ,בתפקיד של כעין רישום מקוצר,
עשויה ללמד שאדם שחסר לו אחד מארבעה איברים הנמנים ב (-דברים שפטים יט,כא) עין ,שן ,יד ,רגל אינו יוצא למלחמה.
על-אֹיְ ֶָ֗בָך – רביע( ,ב) המלים מדברות ביציאה למלחמת רשות ,תבנית הטעמים של על-אֹיְ ֶָ֗בָךַ֙עשויה ללמד שהיציאה למלחמה צריכה
ארבעה דברים :סוס ,רכב ,עם רב ,בטחון בתשועת ה' ולא כח האדם.
 176רביע
ינוַּ֙ל ֹאַ֙ר ֹֽאוּ׃ ַ֙
ָ֥
הַ֙ועינ
שׁ ְפכוּ ַ֙֙אֶ ת-הדָּ֣םַ֙ה ֔ ֶזּ ְ
ה ַ֙֙ ֹֽ
שׁ ְפכֻ ַ֙
ינוַּ֙ל ֹאַ֙ ֹֽ
ֵ֤
וַּ֙וא ְמ ִ֑רוַּ֙י ָ֗ד
דברים שפטים כא,זְ :וענ ְ
יהםַ֙
בבלי סוטה מו,ב זקני העיר רוחצין ידיהן כו' .ת"ר( :דב' שפ' כא,ו) ְו ָֹ֗כלַ֙ז ְקני ַ֙֙העָ֣ירַ֙הַ֙ ֔הואַ֙ה ְקּרֹביםַ֙אֶ לֶ -החל ִ֑לַ֙י ְרחֲצוּ ַ֙֙אֶ ת-יְ ד ֔ ֶ
על-העֶ גְ להַ֙העֲרוּפָ֥הַ֙בנֹּֽחל׃ -שאין ת"ל העֲרוּפָ֥ה ,ומה ת"ל העֲרוּפָ֥ה? על מקום עריפתה של עגלה; (דב' שפ' כא,ז) וְ א ְמ ִ֑רוַּ֙י ָ֗דינוַּ֙
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ינוַּ֙ל ֹאַ֙ר ֹֽאוּ  -וכי על לבנו עלתה שב"ד שופכין דמים? אלא ,לא בא לידינו ופטרנוהו בלא
ָ֥
שׁ ְפכוּ ַ֙֙אֶ ת-הדָּ֣םַ֙ה ֔ ֶזּהַ֙וְ עינ
ה ַ֙֙ ֹֽ
שׁ ְפכֻ ַ֙
ל ֹאַ֙ ֹֽ
ֵ֤
מזונות ,ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה .תניא ,היה ר"מ אומר :כופין ללויה ,ששכר הלויה אין לה שיעור,
 ...אמר רב יהודה אמר רב :כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר  -אינו ניזוק .רבינא אלויה לרבא בר יצחק ד' אמות בעיר ,מטא
לידיה היזיקא ואיתציל .ת"ר :הרב לתלמיד  -עד עיבורה של עיר ,חבר לחבר  -עד תחום שבת ,תלמיד לרב  -אין לו שיעור .וכמה?
א"ר ששת :עד פרסה .ולא אמרן אלא רבו שאינו מובהק ,אבל רבו מובהק  -שלשה פרסאות.
י ָ֗דינוּ  -רביע ,רמז לנאמר ב-בבלי סוטה מו,ב אמר רב יהודה אמר רב :כל המלוה את חבירו (דעת זקנים :אפילו) ארבע אמות בעיר -
אינו ניזוק (רש"י (סוטה מו,ב) אינו ניזוק  -אותו היוצא לדרך)( .הפניית הרב ויגדור יעקב)
 177רביע
ָ֥יַ֙ה'ַ֙:ס
רַ֙בּעינ ֹֽ
ֲשׂהַ֙היּשׁ ְ
ִָ֑ךַ֙כּי־תע ֶַָ֥֙
דּםַ֙הנּקיַ֙מקּ ְר ֶבּ ֹֽ
הַ֙תּבע ֶ֛רַ֙ה ָ֥
דברים שפטים כא,טְ :וא ָ֗תּ ְ
הַ֙תּבע ֶ֛רַ֙ה ָ֥דּםַ֙הנּקיַ֙מקּ ְר ֶבִָּ֑ךַ֙למה לי? מיבעי ליה לכדתניא :מנין למומתים בסייף שהוא מן הצואר? ת"ל:
בבלי כתובות לז,ב ְוא ָ֗תּ ְ
דּםַ֙הנּקיַ֙מקּ ְר ֶבּ ִָ֑ך ,הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה (לומדים מיתת רוצח מביצוע עגלה ערופה) ,מה להלן (בעגלה)
הַ֙תּבע ֶ֛רַ֙ה ָ֥
וְ א ָ֗תּ ְ
(טט – א  -בסייף) (טט – ב) מן הצואר ,אף שופכי דמים (טט – א  -בסייף) (טט – ב) מן הצואר .אי מה להלן(בעגלה גם) (טט – ג) בקופיץ (ואז
טט – ד) וממול עורף ,אף כאן (בשופך דמים  -רוצח) בקופיץ וממול עורף? אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ,אמר קרא( :וי' קד' יט,יח)

ו ְָּאָֽ ַהב ָ ְּ֥תּ ל ְֵּרעֲָךַ֖ כ ָָ֑מֹוָך ,ברור לו מיתה יפה ( .הרב שטיינזלץ :ואם כי לומדים את עיקר הדין מעגלה ערופה ,הרי בוררים לנידון את העונש הקל
במידת האפשר ע"פ דין תורה).
ֶ֛רַ֙ה ָ֥דּםַ֙הנּקיַ֙מקּ ְר ֶבּ ִָ֑ך  -הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה ,מה להלן  -בסייף ומן
הַ֙תּבע ַ֙
בבלי סנהדרין נב,ב מדתניאְ :וא ָ֗תּ ְ

הצואר אף כאן בסייף ומן הצואר - .אי מה להלן בקופיץ וממול עורף ,אף כאן בקופיץ וממול עורף?  -אמר רב נחמן אמר רבה בר
אבוה :אמר קרא (וי' קד' יט,יח) ו ְָּאָֽ ַהב ָ ְּ֥תּ ל ְֵּרעֲָךַ֖ ָכ ָ֑מֹוָך  -ברור לו מיתה יפה.

וְ א ָ֗תּה – רביע ,ארבע דברים בהמתת העגלה( :א) המתה בסייף (ב) וזה בצואר( ,ג) המתה בעריפה קופיץ( ,ד)מ וזה ממול העורף,

ְתּבע ֶ֛רַ֙ה ָ֥דּםַ֙הנּקי – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא המתה ושלא חלה עליה ההלכה .אמנם הוקשו כל שופכי
דמים לעגלה ערופה ,אבל אין עורפים אדם בקופיץ ממול ערפו כי זה מנוול אותו ,אלא כ -אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :אמר קרא
(וי' קד' יט,יח) ו ְָּאָֽ ַהב ָ ְּ֥תּ ל ְֵּרעֲָךַ֖ כ ָָ֑מֹוָך  -ברור לו מיתה יפה והמיתהו בסייף מצווארו ולא בקופיץ ממול ערפו.
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כלַ֙אֲשֶׁ ר-ימּצאַ֙לִ֑ וַֹ֙ ַ֙
םַ֙בּ ָ֥ ֹ
ָ֣יַ֙שׁנ֔י ְ
נוּאהַ֙י ָ֗כּירַ֙ל ֵֶ֤תתַ֙לוֹ ַ֙֙פּ ְ
רַ֙בּן-ה ְשּׂ ִ֝
דברים כי-תצא כא,יז :כּיַ֩֙אֶ ת-ה ְבּ ֹ֨כ ֶ
ֹרה׃ַ֙ס ַ֙
אנ֔וַֹ֙לוַֹ֙מ ְשׁפָּ֥טַ֙ה ְבּכ ֹֽ
כּי-הוּאַ֙֙ראשָׁ֣יתַ֙ ֹ

בבלי בבא בתרא קלט  -קמ
יז כי את-הבכר בן-השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר-ימצא לו (אתנח) כי-הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה:
מבוא פסוק יז כי את-הבכר בן-השנואה יכיר  -תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע .ע"פ "בב קמ מוצעת ההבנה הבאה מתבנית הטעמים של
הקרא הזה :כי  -תלישא-קטנה חישוב אומדנת נכסים מרובים ומועטים בכל אשר-ימצא לו לחלוקה אחרי חישוב ארבע הפרשות
להתחייבויות המוריש אשר נדרשות מטעם הכתוב יכיר – רביע (היינו להכיר במחויבויות אלה) ,בסדר קדימות המרומז בטעמי קדמא
ואזלא של הקרא את-הבכר בן-השנואה .ונראה כי הראוי להשביח מאליו גם כן נכלל בחישוב המחויבויות.
תבנית הטעמים מלמדת כיוון שאינו במלים המוטעמות על ידה.
הפרשות אלו בסדר קדימות המרומז בקדמא ואזלא של הקרא את-הבכר בן-השנואה
כאן יש שתי דרכי מנין הקדימות אבל למסקנה הן אותו דבר ,דרך ב' היא מן הכבד אל הקל
 יש לשלם את כל חובות המת (מדפים לפני ק) יש לחשב פרנסת הבנות הקטנות ואם הנכסים מרובים יש להפריש סכום זה לכל שנת פרנוס עד בת מצוה. יש להפריש לכתובת האלמנה והתחייבויות אחרות שנתן המוריש לאלמנתו עד שתנשא או תמות. יש להפריש התחיבויות לפרנסת אם או בת האלמנה שנתן המוריש לאלמנתו לפי שנות התחייבות בלי קשר אם תנשא האלמנה ,האם אוהבת.
הנהגות מאוחרות
 -כתובת בנים דכרים -באשכנז הנהגה מזמן המהרי"ל "שטר חצי זכר" בת יורשת חצי ירושת בן ממטלטלין ,כנגד החתן מוציא התחייבות אחיו ל"חליצתחינם" ,ונותנים לו תוספת בנדוניה
ראה בבלי בבא בתרא ק"מ ,תלישא ,קדמא ואזלא ,מהפך פשטא מונח זקף-קטן
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וּאַ֙כּי־ק ְללָ֥תַ֙אֱֹלהיםַ֙תּלִ֑ וּיַ֙ ַ֙
ֹֽ
ץַ֙כּי־ק ֵ֤בֹורַ֙תּ ְק ְבּ ֶר ֙נּוּ ַ֙֙בּיָֹּ֣וםַ֙ה ֔ה
דברים תצא כא,כג :ל ֹא־ת ֨ליןַ֙נ ְבל ָ֜תֹוַ֙עַ֙ ל־ה ָ֗ע ֹֽ
ֲלהַ֙:ס ַ֙
ןַ֙לָךַ֙נח ֹֽ
ֹת ְ
ֱֹלהיָךַ֙נ ָ֥
אַ֙תטמּא ַ֙֙אֶ ת־ַ֙א ְדמ ְָ֣ת ָ֔ךַ֙אֲשֶׁ רַ֙֙הָ֣ 'ַ֙א ֔ ֶ
לֹ ְ
וְ ֵ֤
ל ֹא־ת ֨לין – מקף כרב-מצב תלין [בבלי סנה' מז,א] (א) שלא לכבוד המת (ב) לכבוד המת פוסק ה[ -שו"ע יו"ד הלכות אבילות סי' שנח,

ס"א] אסור (א) להלין המת ,אלא אם כן (ב) הלינו (ג) לכבודו< ,א> להביא לו ארון ותכריכין או מקוננות ,א] או כדי שיבאו קרובים או
להשמיע עיירות.

ל ֹא־ת ֨ליןַ֙נ ְבל ָ֜תֹו – קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.
ופרטיוַ֙:על־ה ָ֗עץ – רביע ארבע סיבות להלנת המת לכבוד המת (א) להביא לו ארון ותכריכין (ב) להביא מקוננות (ג) להביא קרובים (ד)
להשמיע בעיירות ויספידו ויעשו כנס התעוררות.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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יתָךַ֙וּב ְָ֥כתֶ֛הַ֙אֶ ת-א ָ֥ביה ְַ֙ואֶ ת-אמּהַּ֙יֶ ֶָ֣֣רחַ֙ימִ֑יםַ֙ ַ֙
ַ֙֙בּב ֔ ֶ
ליה ְַ֙וי ְֹֽשׁבה ְ
דברים כי-תצא כא,יגְ :וה ֩סירהַ֩֙אֶ ת-שׂ ְמ ֨לתַ֙שׁ ְביִ֝הַּ֙מע ָ֗ ֶ
שּׁה׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ַ֙לא ֹֽ
הַ֙לָך ְ
ת ְ
הַּ֙והיְ ָ֥
ַ֙֙וּבע ְל ֔תּ ְ
ליה ְ
רַ֙כּןַ֙תּ ֵ֤בוֹאַ֙א ֨ ֶ
ַ֙ וְ ֨אח ִ֝
יה – רביע ,אפשר ארבע סיבות( ,א) רלב"ג ולזאת הסבה גם כן צותה שתסיר שמלת שביה מעליה ,כי הבגדים ההם ישימנה
ל ַ֙
מע ָ֗ ֶ

יפה

לְ יָפְ יָם ,ולזה חשק בה בהיותה עם הבגדים הנאים ההם .ראב"ע – שמא בעבור יופי מלבושה חשק בה.
יה  -כלומר :ותלבש בגדי אבל .מסכת שמחות פ"ז,הי"ג :מלביש לה בגדים שחורים.
ל ַ֙
(ב) רמב"ן ְוה ֩סירהַ֩֙אֶ ת-שׂ ְמ ֨לתַ֙שׁ ְביִ֝הַּ֙מע ָ֗ ֶ
(ג) רשב"ם (יג) ְוה ֩סירהַ֩֙אֶ ת-שׂ ְמ ֨לתַ֙שׁ ְביִ֝הַּ֙ -כדי לנוולה .מסכת שמחות פ"ז,הי"ג :היו עליה שירים וטבעות ,מעבירן הימנה כדי
לנוולה.
(ד) רש"י (יג) ְוה ֩סירהַ֩֙אֶ ת-שׂ ְמ ֨לתַ֙שׁ ְביִ֝הּ  -לפי שהם נאים; שהגוים  -בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים עמהם
(ראה ספ"ד ריג) .טט – כלומר למנוע עבירה בבית שלו ושל אחרים .טט – אם נאמר כי (א) ו(-ד) הן אחד ,אז הסעיף הבא ישלים לארבע:

(ה) אפשר שעל בגדיה צורות ע"ז ,שב בבלי יבמות פרק החולץ (מח,ב) אחד הפירושים למלת א ָ֥ביהַ֙הוא ע"ז ,לכן מסירה בגדיה.
או הכוונה כפי' ספר יסוד מורא לראב"ע שער ב ְוה ֩סירהַ֩֙אֶ ת-שׂ ְמ ֨לתַ֙שׁ ְביִ֝הַּ֙מע ָ֗ ֶליהַ֙ שעבדה בהם ע"ז ככתוב (בראשית לה) והחליפו
את שמלותיכם.

ארבע סיבות הלכתיות :אברבנאל דברים כא (טט  -א) ותסר את שמלת שביה מעליה שהם בגדי' רעים ומטונפים כי על כן נקראו שמלת
שביה שהשבים אותם יסירו מעליהם הבגדי' הטובים וילבישום בלויי הסחבות שהם בגדי השביה וה-אלשיך שמות יט יצו עליה תסיר
שמלת שביה מעליה ,והלבש אותה מחלצות ,אור החיים (דב' תצא כא יא) הסירה  ...שקנתה משביתה במקום טמא (מלמד ששתסיר בגדים
טמאים מכל סיבה שהיא) ( ,טט  -ב) ולשמור ימי לבונה בקדושה ובטהרה( ,טט  -ג) ובמלאת הימים ההם יטבילנה במים טהורים( .טט  -ד)
וגם כי לא ישכב אותה שכבת זרע ,להבחין בין זרע לזרע.
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ֶ֛יָךַ֙את־העֲבֹוטַ֙ה ֹֽחוּצה:
ֶ ֹֽ
ֹוַ֙יֹוציאַ֙א ֶל
ָ֥
ָ֣הַ֙ב
דַ֙וה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙אתּה ַ֙֙נ ֶֹשׁ ֔
ע ִֹ֑מ ְ
דברים תצא כד,יא :בּחוּץַ֙תּ ֲ

[בבלי בבא בתרא קעה,א] מתני' .המלוה את חבירו בשטר  -גובה מנכסים משועבדים ,על ידי עדים  -גובין מנכסים בני חורין.
[בבלי בבא בתרא קעה,א] הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו  -גובה מנכסים בני חורין .ערב היוצא לאחר חיתום שטרות  -גובה
מנכסים בני חורין.
דבר תורה [רמב"ם מלוה ולוה פי"ט ,ה"א]
כשיורדין בית דין לנכסי הלוה לגבות מהן לא יגבו לבעל חוב אלא מן הבינונית שבקרקעותיו ,ודין תורה שיגבה בעל חוב מן הזיבורית
ֶ֛יָךַ֙את־העֲבֹוטַ֙ה ֹֽחוּצה:מה דרכו של אדם להוציא
ֶ ֹֽ
ֹוַ֙יֹוציאַ֙א ֶל
ָ֥
ָ֣הַ֙ב
דַ֙וה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙אתּהַ֙֙נ ֶֹשׁ ֔
ע ִֹ֑מ ְ
שנאמר (דב' תצא כד,יא) בּחוּץַ֙תּ ֲ
פחות שבכליו אבל תקנו חכמים בבינוניות כדי שלא תנעול דלת בפני לווין ,במה דברים אמורים בבא ליפרע מן הלוה עצמו אבל הבא
ליפרע מן היורשין בין קטנים בין גדולים לא יפרע אלא מן הזיבורית.
וְ ה ָ֗אישׁ – רביע ,בהנחה שהאיש הנדרש מהמהפך פשטא הוא בעל חוב (מלוה) ,אז נוסף עליו יש ארבעה מצבים בהם גובים מנכסים
משועבדים (היינו הרביע מתיחס ללימוד היוצא מפשוטו) והם( :בעזרת הרב א"מ פרל ,הרב א"י שפירא)
בתחום חולין – (א) כתובת אשה (ב) נזיקין (זה מה שעושה השור בגמרא זאת) (ג) ערב שלקח אחריות לשלם מנכסיו ,מסקנה מהמשנה
שבה מדבר על ערב היוצא אחר חיתום שטרות שלא גובים מ המשועבדים ,משמע שהיוצא לפני חיתום שטרות משלם מהמשועבדים שלו
(ד) המוכר שדה (נדל"ן) עם אחריות; אבל שכר שכיר לא גובים מהמשועבדים.
בתחום קדש ( -א) הקדש (ב) קרבנות (כמו עולה) (ג) שקלים ;
(מנחם-אב התשע"ז) הרב ח"נ גירש הי"ו מציע ללמוד ש"והאיש" הוא הלוה או המוכר שדה באחריות ,ארבעה המצבים האחרים הם( :א)
כתובת אשה (ב) נזיקין (ג) ערב (ד) בתחום קדש ( -א) הקדש (ב) קרבנות (כמו עולה) (ג) שקלים.
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אל׃ ַ֙
ָ֥הַ֙שׁמוַֹ֙מיּ ְשׂר ַֹֽ֙
דברים כי-תצא כה,וְ :והיָ֗הַ֙ה ְבּכוֹר ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ֔לדַ֙י ַ֕קוּםַ֙על-שָׁ֥םַ֙אחיוַ֙המִּ֑תַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְול ֹא-ימּ ֶח ְ
וְ היָ֗הַ֙ -רביע ,ארבע הוויות ,יש לאח המייבמה הווית נישואין מלאה בעלת ארבע תכונות (היינו אשתו לכל דבר) :מפר נדריה ,מטמא לה,

יורשה ,מגרשה בגט

[בבלי יבמות כד,א] מתני' .מצוה בגדול לייבם ,ואם קדם הקטן  -זכה.

סיכוםְ :והיָ֗ה – לשון שמחה כי עומדים להקים את שם המת על נחלתוְ .והיָ֗ה – רביע ,מרמז לדרוש ארבע דברים במצוות יבום :מי
המייבם ,המתיבמת מסוגלת ללדת ,מטרת הייבום ,המת היה מסוגל להוליד .שאר הלכות הייבום הן רק אחרי בירור רביעיה זאת.
לשון הגמרא משולב עם ההסבר ע"פ תבניות טעמים:
היָ֗הַ֙ה ְבּכוֹר ַ֙֙ -מיכן שמצוה בגדול לייבם; (ואח"כ הגמרא מבררת שזה לאו דווקא בבכור ,אלא עדיפות
(א) גמ' .ת"ר( :דב' תצא כה,ו) ְו ַ֙
לפתוח בגדול)
(ב) (דב' תצא כה,ו) א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ֔לדַ֙ -פרט לאילונית שאין יולדת; (שאין ייבום באילונית והיא גם פוטרת צרותיה)(מחלוקת האם צרת אילונית
מותרת?)
שׁםַ֙אחיו  -לנחלה ,אתה אומר :לנחלה ,או אינו אלא לשם? יוסף  -קורין אותו יוסף ,יוחנן  -קורין אותו יוחנן? נאמר
(ג) י ַ֕קוּםַ֙עלַָ֥֙ -
וַּ֙בּ ֹֽנחֲל ֹֽתם ,מה שם האמור להלן נחלה (בר' ויחי
יהֶ֛םַ֙יקּ ְרא ְ
כאן י ַ֕קוּםַ֙על-שָׁ֥םַ֙אחיוַ֙המִּ֑ת ,ונאמר להלן (בר' ויחי מח,ו) ע ָ֣לַ֙שָׁ֧םַ֙אֲח ֶ
מח,ו) ,אף שם האמור כאן (דב' תצא כה,ו) לנחלה;

ָ֥הַ֙שׁמוַֹ֙ -פרט לסריס ששמו מחוי.
(ד) ְול ֹא-ימּ ֶח ְ

(בסריס אין ייבום ,אולי היתור לרבות דווקא שיש סיכוי להמשך)
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פּץ ַ֙֙ה ֔אישַׁ֙לקחתַ֙אֶ ת-יְ ב ְמ ִ֑תּוַֹ֙ ַ֙
ל ֹאַ֙י ְח ֹ
דברים כי תצא כה,זְ :ואםֵ֤ -
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לַ֙ל ֹאַ֙אבהַ֙י ְבּ ֹֽמי׃ ַ֙
ָ֥
ַ֙֙בּי ְשׂר ֔א
יםַ֙לא ָ֥חיוַ֙שׁם ְ
ְ
יַ֙לה ֨ק
ָ֗יםַ֙ו ֹֽא ְמרהַ֙֙מ ֨אןַ֙יְ ב ִ֝מ ְ
שּׁ ְערהַ֙אֶ ל -הזְּ קנ ְ
וְ ע ְלתהַ֩֙יְ ב ְמ ֨תּוַֹ֙ה ִַ֝֙

[בבלי יבמות קא,ב] החליצה והמיאונין  -בשלשה ,ולא קפליג ר' יהודה ,ש"מ הדר ביה ר' יהודה ,ש"מ .אמר רבא :צריכי דייני
למיקבע דוכתא ,דכתיב( :דב' תצא כה,ז) ְוע ְלתהַ֩֙יְ ב ְמ ֨תּוַֹ֙ה ִ֝שּׁ ְערהַ֙אֶ ל-הזְּ קנָ֗ים .רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא
בחמשה .כמאן? כר' יהודה,

(דב' תצא כה,ז)ַ֙אֶ ל-הזְּ קנָ֗ים – רביע ,ארבעה לימודים בבית דין ליבום וחליצה ומיאונין.

עבדי [רמב"ם יבום וחליצה פ"ד ,ה"ה] (טט :א) והחליצה ביום ולא בלילה( ,טט :ב) ובפני שלשה שיודעין להקרות( ,טט :ג) ד ואם היה
אחד מן השלשה גר פסול ואפילו היה אביו גר ואמו ישראלית לא תחלץ עד שיהיה אביו ה ואמו מישראל וב[-שו"ע יו"ד רסט ,יא]
פסק שגר פסול גם לחליצת גרים( ,טט :ד) ומצותה בחמשה כדי לפרסם ו הדבר ,ואותן השנים אפילו היו ז עמי הארץ.
 184רביע
יוַ֙אוַֹ֙בת-א ִ֑מּוַַַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְואמָ֥רַ֙כּל-העםַ֙א ֹֽמן׃ַ֙ס ַ֙
ֹתוַֹ֙בּת-אב ָ֣
אח ֔
דברים כי-תבוא כז,כבַ֙ :א ָ֗רוּרַ֙שֹׁכב ַ֙֙עםֲ -
אמּוַֹ֙וְ ר ֨אהַ֙אֶ ת-
ָ֣יוַ֙אוַֹ֙בתַ֙ ְ֠ -
ֹתוַֹ֙בּת-אב ָ֣
אח ֵ֡
[יז]ַַ֙֙ואָ֣ישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ָ֣קּחַ֙אֶ תֲ -
ְ
א ָ֗רוּר – רביע ,ארבעה איסורים מתואם עם ויקרא קדשים כ
שּׂא׃
ֹתוַֹ֙גּלּהַ֙עֲֹונָ֥וַֹ֙י ֹֽ
אח ֶ֛
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙עמִּ֑םַ֙עֶ ְרו ָ֧תַ֙ ֲ
וַּ֙לעינ ְ
וּאַ֙ונ ְ֨כ ְר ֔ת ְ
דַ֙ה ְ
ַ֙֙ח ֶָ֣ס ֔
הַּ֙ו ֹֽהיא-ת ְר ֶאֵ֤הַ֙אֶ ת-עֶ ְרותוֹ ֶ
עֶ ְרו ִ֝ת ְ

מנחת חנוך מצוה קצ"ב שלא לגלות ערות אחות בכל צד בין שהיא אחות מאב לבד לבין שהיא אחות מאם לבד ,בין שהיא אחות מאנוסת
אביו ובין שהיא אחות מאם מן הזנות  ...שנאמר וי' יח ט ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ [לא תגלה].
 185רביע
תּוֹרה-הזּ ֹאתַ֙לעֲשָׂ֣ וֹתַ֙אוֹתִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְואמָ֥רַ֙כּל-העםַ֙א ֹֽמן׃ַ֙פ
ריַ֙ה ֹֽ
דברים כי-תבוא כז,כוַ֙ :א ָ֗רוּרַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙ל ֹא-י ֶ֛קיםַ֙אֶ ת-דּ ְב ָ֥
א ָ֗רוּר – רביע( ,א) הגבהת ספר תורה לארבע כיוונים [רמב"ן]  ...ובירושלמי בסוטה (ז,ד [כא,ד]) ראיתי :א ֲֶשָׁ֧רַ֙ל ֹא-י ֶ֛קיםַ֙ -וכי יש

תורה נופלת? רבי שמעון בן יקים אומר :זה החזן;  ...ולי נראה :על החזן שאינו מקים ספר תורה על הצבור להראות פני כתבו לכל,
כמו שמפורש במסכת סופרים (יד,ח) ,שמגביהין אותו ומראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו ומחזירו לפניו ולאחריו,
שמצוה לכל האנשים והנשים לראות הכתב ולכרוע ,ולומר" :זאת התורה אשר שם משה" וגו' (דב' ד,מד); וכן נהגו.
א ָ֗רוּר – רביע( ,ב) [רמב"ן]  ...רבי אסא בשם רבי תנחום ברבי חייא :למד ולימד ושמר ועשה והיתה ספיקה בידו להחזיק ולא החזיק,
הרי זה בכלל א ָ֗רוּר
תּוֹרה-הזּ ֹאתַ֙– דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה ההלכה או הענין הנידוןַ֙
ריַ֙ה ֹֽ
א ֲֶשָׁ֧רַ֙ל ֹא-י ֶ֛קיםַ֙אֶ ת-דּ ְב ָ֥

לעֲשָׂ֣ וֹתַ֙אוֹתִ֑ם .כאן כפי' ה[-רמב"ן] ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם ,הנה הוא א ָ֗רוּר.
 186רביע
דברים נצבים כט,יח:

יַ֙כּיַ֙בּ ְשׁר ָ֥רוּתַ֙לבּיַ֙אל ְִ֑ך ַ֙
וֹםַ֙י ְהיֶה֔ -לּ ֶ֛
ֹֽ
מרַ֙֙שׁלָ֣
אתַ֙וה ְתבּ ֨רְךַ֙בּ ְלב ֵ֤בוַֹ֙לא ֹ
ְ
ֵ֡הַ֙בּשׁ ְמעוַֹ֩֙אֶ ת -דּ ְב ֨ריַ֙הא ִ֝להַ֙ה ָ֗זּ ֹ
וְ הי ְ
ןַ֙ספָ֥ וֹתַ֙הרוהַ֙אֶ ת-ה ְצּמ ֹֽאה׃ ַ֙
ַ֙ ְלמֶ֛ע ְ
ה ָ֗זּ ֹאתַ֙– רביע ,פרט בעל ארבעה עניינים ופירט ר' יוסף בכור שור שלושה סוגים :אלות ,השבועה ,הברית ,ובפסוק (כט,טז) הברית,
הקללות והשבועות ,סה"כ הא ִ֝להַ֙ה ָ֗זּ ֹאת משמעה :אלה ,שבועה ,ברית ,קללה .או נאמר כי בנוסף לאלה יש ארבע :שבועה ,ברית ,קללה,

ארור (פר' כי-תבוא)
 187רביע
הַ֙בּחָ֥גַ֙ה ֻסּ ֹֽכּוֹת׃ ַ֙
ֶ֛דַ֙שׁנ ָ֥תַ֙ה ְשּׁמטּ ְ
ָ֗יםַ֙בּמֹע ְ
ְ
ץ׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנ
צוַ֙מ ֶֹשׁהַ֙אוֹתָ֣םַ֙לא ִֹ֑מרַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ מ ָ֣קּ ֶ
דברים וילך לא,י  -יא[ :י]ַ֙ויְ ָ֥
ֱֹלהיָךַ֙בּמּקוֹםַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְבחִ֑רַ֙ ַ֙
ַ֙֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
לַ֙לראוֹת ַ֙֙אֶ תְ -פּני ַָ֣֙
ֹֽ
[יא]ַ֙ ְבּ ָ֣בוֹאַ֙כל-י ְשׂר ָ֗א
יהם׃ ַ֙
לַ֙בּאזְ נ ֶ ֹֽ
תּוֹרהַ֙הזּ ֶֹ֛אתַ֙נֶ ֶַָָֽ֥֙גדַ֙כּל-י ְשׂרא ְ
ָ֥
ַ֙תּ ְק ָ֞ראַ֙אֶ ת-ה
ֱֹלהיָך
ה'ַ֙א ֔ ֶ
לראוֹת ַ֙֙אֶ תְ -פּני ַ֙֙– פשטא פשטא ַָ֣֙
[יא]ַ֙ ֹֽ

[יא]ַ֙ ְבּ ָ֣בוֹאַ֙כל-י ְשׂר ָ֗אל – התכנסות כל ישראל במוצאי שנה שביעית היא ע"פ מאור ושמש (לא,י) השרש העיקרי משרשי העבודה
היא אהבת בני ישראל זה לזה והתוצאה נמצא בב"י אהבה ואחוה וריעות ואין מקום למסטינין להרע להם  ...ועי"ז מסתופף בהם יראת
ה'
[יא]ַ֙ ְבּ ָ֣בוֹאַ֙כל-י ְשׂר ָ֗אל – מונח רביע ,ע"פ ליקוטי שם (לא,יא) התכנסות בני ישראל באה לסלק ארבעה אבות נזיקים מוטבעים ...
שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת שלימיותיו

ַ֙֙אתְ -פּני ַ֙֙– פשטא פשטא ,כעין זה וזה גורם ,כל אחד מבני ישראל תורם להגדלת אהבת בני ישראל זה לזה ,וזה מעורר הגנת
לראוֹת ֶַ֙
[יא]ַ֙ ֹֽ
ה' עליהם וע"פ ליקוטי שם (לא,יא) מסלק ארבעה אבות נזיקים מוטבעים  ...שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת
שלימיותיו ,וכל ישראל משיגים יראת ה'
 188רביע
יהִ֑םַ֙ ַ֙
ָ֣הַּ֙בּפ ֶ
דהַּ֙אֶ תְ -בּנֹֽי-י ְשׂראלַ֙שׂימ ְ
אתַ֙ול ְמּ ָ֥
ְ
דברים וילך לא,יטְ :וע ָ֗תּהַ֙כּ ְת ֵ֤בוַּ֙לכֶ ם ַ֙֙אֶ ת-השּׁירָ֣הַ֙ה ֔זּ ֹ
ֶֹ֛אתַ֙לעדַ֙בּ ְבנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ ַ֙
ְ
ירהַ֙הזּ
ןַ֙תּ ְהיֶהִ֝ -לּיַ֙השּׁ ָ֥
ַ֙ ְל ֨מע ֹֽ

חמש פעמים בתורה מקראות העוסקים בלימוד התורה או התורה שבע"פ וכולם בטעמי רביע ,מונח רביע ,כעין ענין של ארבע ויותר
ִירה ה ַ֔זּ ֹאת ְּו ַלמ ְָּד֥ה ֶאת־ ְּבנֵי־יִש ְָּר ֵ ַ֖אל
(דב' וילך לא,יט) ְּועַתִָּ֗ ה – רביע כִתְּ בַ֤ וּ ָלכֶם ֶאת־ ַהשּׁ ָ ֹ֣
(דב' וילך לא,יט) ְּועַתִָּ֗ ה – רביע ארבעה שלבים בתשובה ,ב(-דב' עקב י,יב) מסכם ברכת ציון וממוצא דבר אנו למדים פירושו ,דלשון ועתה
מורה על חידוש והתחלה ,על ידי מחילת העבר (טט – ע"י תשובה ,כפי שהסביר ברכת ציון לעיל מבנין אב).
הדיון הבא הובא גם ב(-דב' תבוא כו,ט)
רמב"ם הל' תשובה פ"ב  ,מהות תשובה ,ארבעה שלבים( :ה"ב) עזיבת החטא ,חרטה( ,ה"ד) ודוי  ,קבלה לעתיד .מתאים קצת ל(-בר'
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ג,כב) ְּוע ָ ַֹ֣תּה׀ פֶן־יִשׁ ְַּלֹ֣ח י ִָ֗דֹו ,מתאים מאד ל(-שמ' יתרו יט) (ה) ְּועַתִָּ֗ ה ( ,יהושע ב,יב) ְּועַתִָּ֗ ה  ,צ"ע ב(-במ' שלח יד,יז) ְּועַתָּ֕ ה ,צ"ע
ה ֙ ,צ"ע ב(-דב' וא' ד,א) ְּוע ָ ַֹ֣תּה יִש ְָּר ִֵ֗אל שׁ ַ ְַּ֤מע ,
ְועתּ ַ֙

ב(-דב' עקב י,יב)
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יכם׃ ַ֙
אבֹת ֶ ֹֽ
אַ֙שׂערוּםַ֙ ֲ
אוַּ֙ל ֹ ְ
ָ֥
בַ֙בּ
ר ֔
יםַ֙ל ֹאַ֙יְ דעִ֑ וּםַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ חֲדשׁים ַ֙֙מקּ ָ֣ ֹ
ָ֣
ַ֙֙ל ֹאַ֙א ֱֹ֔להַּ֙אֱֹלה
דברים האזינו לב,יז :יזְ ְבּ ָ֗חוַּ֙לשּׁדים ָ֣
בבלי סנהדרין ס,ב משנה .העובד עבודה זרה ,אחד העובד ,ואחד המזבח ,ואחד המקטר ,ואחד המנסך ,ואחד המשתחוה ...
גמרא .מאי אחד העובד?  -אמר רבי ירמיה :הכי קאמר ,אחד העובד כדרכה ,ואחד המזבח ,ואחד המקטר ,ואחד המנסך ,ואחד
המשתחוה  -ואפילו שלא כדרכה.

יזְ ְבּ ָ֗חוּ  -רביע ,רמז לארבע עבודות דפנים (של המקדש) שנהרג על זדונם דאם עשאן לעבודה זרה בין אם זאת עבודתה ובין אם זאת לא
עבודתה.
הּ – פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד של שתיים וזה כפי' חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה נ,ב  ...כללא דכולה
ַ֙֙ל ֹאַ֙א ֱֹ֔ל ַ֙
לשּׁדים ָ֣
שמעתא דעובד ע"ז חייב באחד משני דברים או בשעובד אותה כדרכה ואפילו דרך קלון כגון שפער עצמו לפעור ונפקא לן מדכתיב איכה יעבדו הגוים האלה
את אלהיהם וגו' וילך ויעבוד וגו' ,או כשעובד אותה שלא כדרכה והוא שיהא כעין ארבע עבודות דפנים זבוח קטור נסוך השתחואה וכדתנן

התם (סנהדרין ס' ב') (בארבע עבודות אלו בין אם זה כדרכה בין אם זה שלא כדרכה)
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ץַ֙מוֹאבַ֙א ֲֶשׁרַ֙עלְ -פּנ ָ֣יַ֙יְ ר ִ֑חוַֹ֙ ַ֙
֔
דברים האזינו לב,מט :ע ֲֵ֡להַ֙אֶ ל-הרַ֩֙העֲב ֨ריםַ֙ה ֶזִּ֝הַ֙הר-נְ ָ֗בוַֹ֙אֲשֶׁ ר ַ֙֙ ְבּ ֶא ֶָ֣ר
ֲחזֹּֽה׃ ַ֙
ֲשׁרַ֙אֲנָ֥יַ֙נֹתֶ֛ןַ֙ל ְבנ ָ֥יַ֙י ְשׂראלַ֙לא ֻ
ץַ֙כּנ֔עןַ֙א ֨ ֶ
וּראהַ֙֙אֶ תֶ -א ֶָ֣ר ְ
ְ
ר ֩ – תלישא-קטנה ,מרמז על לימוד בענין שיעורין ,חציצין ומחיצין העֲב ֨ריםַ֙
ע ֲֵ֡להַ֙– פזר ,מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו אֶ ל-ה ַ֙
ה ֶ ִ֝זּהַ֙ -קדמא ואזלא ,מרמז על סדר קדימות ,הר-נְ ָ֗בוֹ -רביע ,מרמז על שיעור בעל ערך ארבע
הר-נְ ָ֗בוֹ -רביע ,ספרי – הר העברים .שהוא קרוי ארבע שמות הר העברים הר נבו הר ההר ראש הפסגה .ולמה קורים אותו הר

(נבו)[העברים] שנקברו בו שלשה מתים (הללו) שמתו לא מידי עבירה והן משה אהרן ומרים.
תלישא-קטנה  ...רביע כשיעורין
אֶ ל-הרַ֩֙העֲב ֨ריםַ֙ה ֶזִּ֝הַ֙הר-נְ ָ֗בוַֹ֙  -תלישא-קטנה  ...רביע ,משקיעת החמה עד צאת הכוכבים שיעור הליכת ארבע מילין.
ב"ח על הטור או"ח סי' רצ"ב ס"ב על אמירת שלוש צדקתך במנחה של שבת זכר לפטירת שלושה צדיקים במנחה של שבת ,משה
וכולל עמו יוסף (טט מצאנו קשר כזה בקרא בראשית מקץ הנמצא כזה איש אשר רוח א-לקים בו) ודוד.
ב"ח משה נפטר בשקיעת החמה ביום ו' והיה מוטל בכנפי השכינה עד מנחה של שבת ,השכינה נשאה אותו ארבע מילין להר נבו.
סימוכין בבלי פסחים צד ב ,רבי יהודה אומר כי משקיעת החמה עד צאת הכוכבים שיעור הליכת ארבע מילין .תוס' מסביר כי
הכוונה מתחילת שקיעה ועד סוף שקיעה (כנראה כוונתו צאת הכוכבים)
הוספה של רב יצחק שאול אוילבירט הי"ו ,יא תשרי התש"פ
עי' [תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יג עמוד ב]
א"ר יהודה :אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,היכן משה מת? בחלקו של ראובן ,דכתיב( :דב' וזה"ב לד,א)ַ֙ו ֨יּעלַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙מע ְר ֵֹ֤בתַ֙
מוֹאב ַ֙֙אֶ ל-הָ֣רַ֙נְ ֔בוֹ ,ונבו בחלקו של ראובן קיימא ,דכתיב :ובני ראובן בנו וגו' ואת נבו וגו' (נבו ששם מתו ג' נביאים משה ואהרן

ומרים) ,והיכן משה קבור? בחלקו של גד ,דכתיב( :דב' וזה"ב לג,כא) ַו ַיַ֤ ְּרא ֵראשִׁית ֔לֹו וגו' ,ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה הוי?
ארבעה מילין ,אותן ארבעה מילין מי הוליכו? מלמד ,שהיה משה מוטל בכנפי שכינה .הר-נְ ָ֗בוֹ  -רביע ,רמז לארבעה מילין.
ראה תלישא-קטנה
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דברים וזאת הברכה לג,ב:

תַ֙למוֹ׃ַ֙ ַ֙
ֹֽ
ארןַ֙וְ אתהַ֙מר ְב ָֹ֣בתַ֙ ִֹ֑ק ֶדשַׁ֙מימינַ֕וַֹ֙אָ֥שׁדּתַ֙אָ֥שַׁ֙דּ
ַ֙֙למוַֹ֙הוֹפ ֙יע ַ֙֙מה ָ֣רַ֙פּ ֔
ינ ָ֥יַ֙בּא ְַ֙֙וזרֵ֤חַ֙משּׂעיר ֔
רַ֙ה'ַ֙מסּ ַ֙
ֹאמ ָ֞
ויּ ָ֗
ֹאמר – רביע ,הפסוק מונה ארבעה מיקומים ,ופי תורה תמימה הם מרמזים לארבע לשונות ,וכן על ארבע רוחות השמים
ויּ ָ֗

ספרי דברים פיסקא שמג

רַ֙ה'ַ֙מסּינ ָ֥יַ֙בּ ַ֙א ֙ ,כשנגלה המקום המקום ליתן תורה לישראל לא מרוח אחת נגלה אלא מארבע רוחות שנאמר ויאמר ה' מסיני
ֹאמ ָ֞
וַ֙יּ ָ֗
בא ,וזרח משעיר למו ,הופיע מהר פארן ,ואיזו היא רוח רביעית (חבקוק ג,ג) אלוה מתימן יבא.
רַ֙ה'ַ֙מסּינ ָ֥יַ֙
ֹאמ ָ֞
דבר אחר כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא בלשון אחד אמר להם אלא בארבעה לשונות שנאמר ויּ ָ֗
בּא ַ֙֙זה לשון עברי וזרח משעיר למו זה לשון רומי הופיע מהר פארן זה לשון ערבי ואתה מרבבות קדש זה לשון ארמי.
מדרש תנאים לדברים פרק לג

א ֙,מלמד כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא נגלה להם מרוח אחת אלא מארבע רוחות שנ' ָ֞ה'ַ֙מסּינ ָ֥יַ֙
רַ֙ה'ַ֙מסּינ ָ֥יַ֙בּ ַ֙
ֹאמ ָ֞
[ד"א] ויּ ָ֗
א ֙,זו רוח צפונית :וזרח משעיר למו זו רוח מזרחית :הופיע מהר פארן זו רוח דרומית :ואתה מרבבת קדש זו רוח מערבית :ד"א ַ֙ ָ֞ה'ַ֙
בּ ַ֙
מסּינ ָ֥יַ֙בּ ַ֙א ֙,מלמד כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא נתנה להן בלשון אחת אלא בארבעה לשונות שנ' ה' מסיני בא זה לשון

הקדש :וזרח מש' למו זה לשון רומי :הופיע מהר פא' זה לשון ערבי :ואתה מר' קדש זה לשון ארמי:
ארבע ענינים בתורה השייכים לאש היא אש ,מובללת מאש ,חצובה באש ,ונתונה באש,

תורה תמימה דברים לג

אש דת למו  -רבי פינחס בשם רשב"ל אומר ,התורה שנתנה הקב"ה למשה עיקרה מאש לבנה חרותה מאש שחורהט) ,היא אש,
מובללת מאש ,חצובה באש ,ונתונה באש ,שנאמר מימינו אש דת למוי) [ירושלמי שקלים פ"ו ה"א]:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דברים וזאת הברכה לג,יג – טז:

תַ֙תּחת׃ ַ֙
ֹֽ
מּגֶדַ֙שׁמ ֙יַ֙ם ַ֙֙מ ֔טּלַ֙וּמ ְתּהוֹםַ֙ר ֶֹבָ֥צֶ
ֹרכֶ תַ֙ה'ַ֙א ְרצִ֑ וַֹ֙מ ֶ ֵ֤
רַ֙מב ֶ ָ֥
וּליוֹסָ֣ףַ֙א ֔מ ְ
סַ֙[יג]ַַ֙֙ ְ
ֶדַ֙תּבוּ ָֹ֣אתַ֙שׁ ִֶ֑משַׁ֙וּמ ֶמּגֶדַ֙גֶּ ָ֥ ֶָֽרשַׁ֙יְ ר ֹֽחים׃ ַ֙
ַ֙[יד]ַַ֙֙וּמ ֶמּג ְ
וֹתַ֙עוֹלם׃ ַ֙
ֹֽ
ַ֙[טו]ַַ֙֙וּמר ֹאשַׁ֙ה ְרריִ֑ ֶ -ק ֶדםַ֙וּמ ֶמּגֶדַ֙גּ ְבעָ֥
קדַ֙נְ ָ֥זירַ֙אֶ ֹֽחיו׃ַ֙
ףַ֙וּלק ְד ֹ
ְ
אשַׁ֙יוֹס
֔
ַ֙֙ל ָ֣ר ֹ
יַ֙סנֶ ִ֑הַ֙תּב ֙וֹאתה ְ
הַּ֙וּרצָ֥ וֹןַ֙שׁ ְֹכנ ְ
ְ
ֹלא
ץַ֙וּמ ֔
ְ
ַ֙[טז]ַַ֙֙ וּמ ָ֗ ֶמּגֶדַ֙אֶ ֶַ֚ר

[ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנח]

וליוסף אמר מבורכת ה' ארצו ,מלמד שארצו של יוסף מתברכת מכל הארצות ,ממגד שמים מטל שיהא טל מצוי לה בכל שעה,
ומתהום רובצת מלמד שהיא מרובצת במעיינות וממגד תבואות שמש מגיד שהיא פתוחה לחמה ,וכך היא פתוחה ללבנה שנאמר
וממגד גרש ירחים ,ומראש הררי קדם מלמד שהררי יוסף קודמין להררי א"י ,וממגד גבעת עולם מלמד שאבות ואמהות קרויין הרים
וגבעות ,שנאמר עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת וגו' ,וממגד ארץ ומלואה מלמד שארצו של יוסף מלאה
ואינה חסירה כל ברכה ,ר' שמעון בן יוחאי אומר מעמיד אדם ספינתו בחלקו של יוסף ואין צריך חוץ ממנה כלום:

[טז]ַַ֙֙וּמ ָ֗ ֶמּגֶד – רביע ,חמש פעמים מלת מגד ב(-לג,יג – טז) ארבע – ברכת מים ,ברכת תבואות שמש ,ברכת תבואות לבנה ,ברכת האבות
ֹלאהַּ֙ -יתיב זקף-קטן ,יתיב בתפקיד דווקא כך כנגד הארבע הראשונות וממגד ארץ ומלואה מלמד
ץַ֙וּמ ֔
ְ
והאמהות .והפעם החמישית אֶ ֶַ֚ר

שארצו של יוסף מלאה ואינה חסירה כל ברכה,
[חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה כא,א]

שלח ליה רב (חמא) [הונא] וכו' .כלומר שיהא אביב של תקופת החמה של ניסן בחידושה של ירח של ניסן כי האביב האמיתי הוא
ֶדַ֙תּבוּ ָֹ֣אתַ֙שׁ ִֶ֑משׁ ,הלכך בעינן שתחול תקופת ניסן קודם
אביב של תקופה כי בשול התבואה אחר חשבון החמה כדכתיבַַ֙֙[יד]ַַ֙֙וּמ ֶמּג ְ
שתגמור חדושה של לבנה של ניסן ,והא דאמר ליה כי משכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן ,פרש"י עד שיתסר ולא עד בכלל ...
וכדאמרינן בסנהדרין (מ"א ב') עד אימת מברכין על חדוש של לבנה נהרדעא אמרי עד ט"ז כלומר ולא עד בכלל ומ"מ יום ט"ו חדשה
היא ,וכיון שכן נראה לפרש כדברי ר"ת ז"ל דעד שיתסר ועד בכלל קאמר שנופלת בי"ז והתחיל בו תקופת ניסן ַ֙

[טז]ַַ֙֙וּמ ָ֗ ֶמּגֶד – רביע ,גי' ( 93מוצע לומר שזה רמז לימים) היינו כ 1.75-יום מעבר לתקופה ממוצעת ( 91.25יום) ,ובימינו מספר מעוגל
ֶדַ֙תּבוּ ָֹ֣אתַ֙שׁ ִֶ֑משׁ ועד כאן יש ארבע פעמים מלת מגד ,כנגד ארבע
של התקופה הארוכה ביותר בשנה .אפשר כי החל מ[ַ֙-יד]ַַ֙֙וּמ ֶמּג ְ
תקופות בשנת חמה של  365.25יום ,ארבעה ימי תקופה בשנה ,ואם רואים בטבת כי תקופת טבת תמשך מעבר ליום ט"ז ניסן יש לעבר
השנה.
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ב ַ֙֙לא ֹ֔מרַ֙ ְלז ְרעֲָךַַ֙֙אֶ ְתּנֶ ִֶ֑֣נּה ַ֙
ק ַ֙
ע ֹ
הםַ֙ ְלי ְצחֵ֤קַ֙ ֹֽוּ ְלי ֲ
א ְבר ַ֨֙
ץ ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ ְ֠נ ְשׁבּ ְעתּיַ֙ ְל ַ֙
ה'ַ֙א ָ֗ליוַ֙ז ֵֹ֤אתַ֙הא ֶ֙ר ַ֙
אמרַ֙ ַָ֜֙
דברים וזה"ב לד,ד :וַ֨֙יּ ֹ ֶ
ע ֹֹֽבר:
ל ֹאַ֙ת ֲ
ַ֙ ֶה ְראיתָ֣יָךַ֙ ְבעי ֶנ֔יָךַ֙ ְושׁמּהַ֙ ָ֥
רַ֙ה'ַ֙ -קדמא ואזלא ,מרמז כי
אמ ִַ֝֙
ע"פ [בבלי בבא בתרא נו,א] על מה שמשה רבנו הסתכל נקבע למעשרות  .ע"פ גמרא זאת אפשר כי  ...ו ֨יּ ֹ ֶ
מהקרא יש ללמוד כעין כלל מלמד שהארץ שה' הראה למשה רבנו כנאמר (דב' וזה"ב לד,ד) א ָ֗ליו – רביע ,לארבע רוחות השמים
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 1.1.21.22.1מונח רביע – לפחות ארבעה עניינים בנושא אחד או הלכה אחת ויכול להיות יותר מזה
2.2.12.10.2.1

בראשית

 194מונח רביע
בראשית א,יא:

ַ֙֙למינ֔וַֹ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ז ְרעוֹ-בוַֹ֙על-הא ִֶ֑רץַ֙ ַ֙
הַ֙פּרי ְ
ְ
יַ֙עשֶׂ
ָ֣ץַ֙פּ ָ֞ר ֵֹ֤
ַ֙דּשֶׁ אַ֙ע ַ֚שֶׂ בַ֙מזְ ָ֣ריעַ֙ ֶז֔רעַ֙ע ְ
יםַ֙תּ ְדשֵׁ֤אַ֙הא ֶ֙רץ ֙ ֶ ָ֗
ֹֽ
ֱֹלה
ָֹ֣אמרַ֙א ָ֗
ויּ ֶ
ַ֙ ֹֽוָֽיְ היֹֽ -כן׃ ַ֙

ויאמר א-לקים תדשא הארץ דשא וגו'  ,תדשא' הארץ' או הארץ' דשא' סופי תבות א"ץ גי' הא-לקי"ם ,מלא"ך על כל קלח עומד
מלאך ואומר לו גדל.
ילקוט מעם לועז ע"פ זוהר חדש דף י,ב .וכל אילן ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול ,חוץ מארבעת המינים שהקב"ה
בעצמו הוא הממונה עליהם ,ולכן נבחרו לברך עליהם בסוכות ,כפי שנבאר בפרשת אמור .וגו'
ֱֹלהים – מונח רביע ,אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת למלא"ך הנקרא גם אלהי"ם (כמו בני האלהי"ם) מלא"ך  ...כל אילן
ָֹ֣אמרַ֙א ָ֗
ויּ ֶ
ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול ,מונח רביע  -אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת לרבוי מעל ארבע כרבוי העשבים
והאילנות
ֶ ָ֗דּשֶׁ א – רביע ,אלו ארבעת המינים שהקב"ה בעצמו הוא הממונה עליהם ,ולכן נבחרו לברך עליהם בסוכות,
ֶ ָ֗דּשֶׁ א – רביע ,כגון מורכב מארבע יסודות :עפר ,מים ,אש ,רוח

ֱֹלהים  -מונח רביע ,לפחות ארבעה ענינים ,רבינו בחיי ואם תשכיל תמצא כי הזכיר הכתוב הזה חמשה מיני צמח ,והן:
׀יא׀ַ֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙א ָ֗
תדשא הארץ דשא ,עשב מזריע זרע ,עץ פרי ,שטעם העץ כטעם הפרי (רש"י פסוק יא) ,עושה פרי ,כלומר הפרי עצמו אשר זרעו בו,
הרי חמשה.
ראה רביע

 195מונח רביע
בראשית א,יד:

םַ֙לה ְב ַ֕דּילַ֙בָּ֥יןַ֙היּוֹםַ֙וּבָ֣יןַ֙הלּ ִ֑יְ להַ֙ ַ֙
רת ַ֙֙בּ ְר ָ֣קיעַ֙השַּׁ֙ ֔מי ְ
א ֹ
יַ֙מ ֹ
ה ְ
ֱֹלהיםַ֙יְ ֵ֤
ָ֣אמרַ֙א ָ֗
[יד]ַ֙פַ֙ויּ ֹ ֶ
יםַ֙ושׁ ֹֽנים׃ ַ֙
יםַ֙וּלימ ְ
ְ
ֲד
ַ֙֙וּל ָ֣מוֹע ֔
תת ְ
א ֹ
ֵ֤וַּ֙ל ֹ
וְ הי ְ

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק א

ת ֙ .לא אמר יהיו מאורות אלא ללמדך כי האור שברא ביום ראשון (ואשר שמש שלושה ימים ,ולרש"י שבעה
ר ַ֙
א ֹ
יַ֙מ ֹ
ה ְ
ֱֹלהיםַ֙יְ ֵ֤
ָֹ֣אמרַ֙א ָ֗
ויּ ֶ
ימים) ממנה נהיו המאורות על כן כתוב יְ ֵ֤הי ,כלומר יְ ֵ֤היַ֙האור (ל )-מאורות שנחלק למאורות השמש והירח והכוכבים והמזלות...:
למדנו כי ְלה ְב ַ֕דּילַ֙עונה על האור הנברא (ביום הראשון ,ואשר שמש שלושה ימים) להבדיל והמאורות נבראו לאותות ולמועדים ולהאיר

על הארץ...,
אוצר המדרשים (אייזנשטיין) מעשה בראשית ומעשה מרכבה עמוד  315 – 314ברביעי ברא חמה ולבנה כימה וכסיל כוכבים
ומזלות ,ובו ביום תלאם ברקיע להבדיל בין היום ובין הלילה ,נתן שמש לאור היום וירח וכוכבים למשול בלילה ,והתקין שבעה
כוכבים ברקיע שחושבים בהם את השנים וחדוש לבנה ועבור שנים ועתים ורגעים.

יםַ֙ושׁ ֹֽנים :ע"פ פסיקתא זוטרתא (לקח
יםַ֙וּלימ ְ
ְ
ֲד
ַ֙֙וּל ָ֣מוֹע ֔
תת ְ
א ֹ
ֵ֤וַּ֙ל ֹ
השמש והירח (א,יד) ְלה ְב ַ֕דּילַ֙בָּ֥יןַ֙היּוֹםַ֙וּבָ֣יןַ֙הלּ ִ֑יְ לה (א,יד) ְוהי ְ
טוב) בראשית פרשת בראשית פרק א ,שבעה כוכבים ,חנכ"ל שצ"מ ,חמה ,נוגה ,כוכב ,לבנה ,שבתי ,צדק ,מאדים ,שלכל אחד שעת
שליטה בכל יום המשפיעה על העולם באופנים שונים ולשבעה ימים חוזרים למקומם ,ויש שלא מקדשים בשעה הששית בליל שבת שעת
שליטתו של מאדים .והמזלות משפיעים על העולם בין היתר בענין האקלים והיבולים (בבלי ברכות) .קביעת תקופות שנה נעזרת במיקום
החמה מול גלגל המזלות .בירור עדויות חדש ומהלך לבנה ביחס למזלות.

ֱֹלהים – מונח רביע ,בתפקיד ארבע ועוד ,אפשר מרמז ל(-א) האור (ל )-מאורות שנחלק ל(-ארבע מחלקות עיקריות של) מאורות
ָֹ֣אמרַ֙א ָ֗
ויּ ֶ
השמש והירח והכוכבים והמזלות (ובכוכבים ומזלות יש הרבה פרטים מעל ארבע)( .ב) לשלשה כוכבים המבדילים בין יום אחד ללילה של
םַ֙לה ְב ַ֕דּיל נרמזים הלימודים הבאים( :ג) אזהרה לא להפוך המאורות לעבודת
היום הבא אחריו .מתבנית הטעמים של המלים השּׁ ֔מי ְ
כוכבים ומזלות ואז נהיה מארת (מגפה) (ד) תיקון למגפה ע"י שמות הקודש היוצאים מפסוק (בר' מקץ מג,יא) צ'רי ד'בש נ'כאת (ו)ל'ט
ב'טנים (ו)ש'קדים( .ה) רמז לגאולה אליה"ו משי"ח ב"ן דו"ד

ַ֙֙לה ְשׂ ֔כּילַ֙ותּ ָ֥קּחַ֙מפּ ְריוַֹ֙ותּ ֹאכ ִ֑ל ַ֙
םַ֙ונ ְֶחמֵ֤דַ֙העץ ְ
יני ְ
יַ֙תאֲוהָ֣ -הוּאַ֙לע ָ֗
לַ֙ו ָ֧כ ֹֽ
ץַ֙למא ֲִ֝כ ְ
בראשית ג,ו :ותּ ֶָ֣ראַ֙הא ֵ֡שּׁהַ֙כָּ֣יַ֙טוֹבַ֩֙ה ֨ע ְ
ֹאכל׃ ַ֙
ַ֙ותּתָּ֧ןַ֙גּםְ -לאישֶׁ֛הַּ֙עמּהַּ֙ויּ ֹֽ
יַ֙תאֲוהָ֣ -הוּאַ֙לעינָ֗ים – דרגא מונח רביע ,פרט מרכזי שכל הפרטים נמשכים אחריו ,כאן כפי' רמב"ן שבו יתאוה ויתור אחר עיניו ,
וְ ָ֧כ ֹֽ

תאוות היצר

ֹֽתאֲוהָ֣ -הוּאַ֙לעינָ֗ים – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע [תורה שלמה לא] (בר' ג,ו) חמש עבירות עשתה חוה כשאכלה מן העץ ואלו
הן ותרא האשה כי טוב העץ למאכל ,וכי תאוה הוא לעינים ,ונחמד העץ להשכיל ,ותקח מפריו ותאכל ,ותתן גם לאישה עמה ויאכל,
הרי חמשה( .מדרש תדשא פי"ח)

(בר' ג,ו) ותּ ֶָ֣ראַ֙הא ֵ֡שּׁה – [תורה שלמה קנג] (בר' לך יב,טו) ַוי ִ ְּר ַ֤אוּ א ֹתָ ה ש ֵ ָֹ֣רי פ ְַּר ֔ע ֹה וב[-תנחומא (בובר) בלק ב] וב[-במדבר רבה בלק כ,ב]
שרש ראה וירא ,ויראו ,נוח לרשעים שיהו סומין ,שעיניהם מביאין מאירה לעולם ,וגו'
ראה דרגא מונח רביע,
[אוצר החכמה – תורת מנחם (תשי"ח ב) :האדמו"ר מ"מ שניאורסון זצ"ל זי"ע ע' ] 195
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ועד שבריבוי השתלשלות וצמצומים נעשה מצויר ומורכב בעניני רע וזהו ֹֽתאֲוהָ֣ -הוּאַ֙לעינָ֗ים .
הָ֣ וּאַ֙לעינָ֗ים מונח רביע ,מלמד על חמש מדרגות גילוי אחת בהעלם וארבע בגילוי ההולך ומצטמצם (כגון בעולם האצילות כת"ר (ע"ק,
א"א) חכמה ,בינה ,זעיר אנפין ,מלכות) וביניהן אין ספור מדרגות משנה.
 196מונח רביע
ַ֙֙רוּחַ֙ח ֔יּיםַ֙מַ֙תּחתַ֙השּׁמִ֑ים ַ֙
ץַ֙לשׁח ָ֣תַ֙כּל-בּ ָ֗שׂרַ֙אֲשֶׁ ר-בּוֹ ָ֣
בראשית נח ו,יז :ואֲַָ֗֙ניַ֙הנְ ניַ֩֙מ ֨ביאַ֙אֶ ת-המּ ָ֥בּוּלַ֙מ ֙ים ַ֙֙על-ה ֔א ֶר ְ
כּלַ֙אֲשֶׁ ר-בּא ֶרץַ֙יגְ וֹֽע׃ ַ֙
ַ֙ ָ֥ ֹ

ראה רביע
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ָ֣םַ֙בּנִ֑וֹ ַ֙
֔וַֹ֙ואת ַ֙֙שׂרָ֣יַ֙כּלּ ֔תוַֹ֙אשֶׁ תַ֙א ְבר ְ
וֹטַ֙בּן-הרן ַ֙֙בֶּ ןְ -בּנ ְ
ֶ
ָ֣םַ֙בּנָ֗וַֹ֙ ְואֶ ת-לֵ֤
חַ֙תּרחַ֙אֶ ת-א ְבר ְ
בראשית נח יא,לאַַ֙֙:ויּ ֨קּ ִ֝ ֶ
בוַּ֙שׁם׃ ַ֙
ֹֽ
הַ֙כּנ֔עןַ֙ויּ ָֹ֥באוַּ֙עד-חרןַ֙ויּ ְָ֥שׁ
לכֶ ת ַ֙֙א ְָ֣רצ ְ
ַ֙וַ֙ יּ ְצ ֨אוַּ֙א ִ֝תּםַ֙מ ָ֣אוּרַ֙כּ ְשׂ ָ֗דּיםַ֙ל ֨ ֶ
ָ֣םַ֙בּנָ֗וֹ  -מונח רביע ,לפחות ארבעה ענינים או אנשים
אֶ ת-א ְבר ְ
ַ֙בּןְ -בּנ֔וֹ  -מהפך פשטא זקף-קטן,
וֹטַ֙בּן-הרן ֙ ֶ
ֶ
ובמנינם אתה מוצא רק שלושה( ,א) אברם לעיל( ,ב) ְואֶ ת-לֵ֤
ָ֣םַ֙בּנִ֑וֹ  -טפחא מונח אתנח
(ג) ְואת ַ֙֙שׂרָ֣יַ֙כּלּ ֔תוַֹ֙ -פשטא מונח זקף-קטן אשֶׁ תַ֙א ְבר ְ
(ד) יש להסביר ַ֙ויּ ְצ ֨אוַּ֙א ִ֝תּם נחור בן תרח אחי אברהם ומלכה אשת נחור אחו ת שרה ,ואפשר שגם נחור אבי תרח ,כי יש לימוד ב(-בר' ויחי

ְּשׁם אֲב ַ ַֹ֖תי ַאב ְָּר ָ ֹ֣הם ְּויִצ ָ ְָּ֑חק ולא תרח שחזר בתשובה ובמותו נכנס לגן-עדן והכניס עמו את נחור אביו ובהיותם
מח,טז) ַה ַמ ְּל ָאך הַג ֹ ֵֶ֨אל א ֹתִָ֜ י  ...ו ֵ ֥
באור כשדים מן הסתם לא יכלו לחזור בתשובה.
והם הגיעו לחרן ויּ ָֹ֥באוַּ֙עד-חרן -מרכא טפחא  ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,מוצע לומר שנוספו על משפחת תרח יוצאים אחרים
בוַּ֙שׁם – מרכא סלוק ,רבוי הגבלה ,רוב היוצאים הגבילו עצמם ליציאה מאור כשדים
ֹֽ
אם מאמונה בדרך אברהם ואם מסיבות אחרות .ויּ ְָ֥שׁ
עד חרן .מיעוט המשיך עם אברם ,שרה ולוט לארץ כנען.
 198מונח רביע
֔הַ֙בּצאתוַֹ֙מח ֹֽרן׃ ַ֙
םַ֙בּן-חמֵ֤שַׁ֙שׁנים ְַ֙֙ושׁ ְבעָ֣יםַ֙שׁנ ְ
ַ֙֙ה'ַ֙ויּ ָ֥לֶ ְךַ֙אתּוַֹ֙לִ֑ וֹטַַ֙֙ ְוא ְב ָ֗ר ֶ
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙אליו ֔
בראשית לך-לך יב,ד :ויָּ֣לֶ ְךַ֙א ְב ָ֗רםַ֙כּא ֨ ֶ

ראה רביע
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בראשית לך-לך טו,ט  -י:

רַ֙וגוֹזֹֽל׃ַ֙[י]ַ֙ויּ ֹֹֽֽקּח-לָ֣ וַֹ֙אֶ ת-כּלָ֗ -אלֶּ הַ֙ויְ בתֵּ֤רַ֙אֹתםַ֙֙
ת ְ
ִ֑שַׁ֙ו ֹ
לַ֙משֻׁ לּ ְ
תַ֙ואָ֣י ְ
ָ֥זַ֙משֻׁ ֶלּשֶׁ ְ
תַ֙וע ְ
לּשֶׁ ְ
ָ֣הַ֙משֻׁ ֔ ֶ
יוַ֙קחָ֥הַ֙לי ַ֙֙עֶ גְ ל ְ
רַ֙א ָ֗ל ְ
ַ֙[ט]ַ֙ויָֹּ֣אמֶ ַ֙
רַ֙ל ֹאַ֙ב ֹֽתר׃ַ֙ ַ֙
ָ֥
פּ
ִ֑הוַּ֙ואֶ ת-הצּ ֹ
תּןַ֙אישׁ-בּ ְתרוַֹ֙ל ְקרָ֣אתַ֙רע ְ
בּ ֔תּוְֶךַ֙ויּ ָ֥
[י]ַ֙ויּ ֹֹֽֽקּח-לָ֣ וַֹ֙אֶ ת-כּלָ֗ -אלֶּ ה – מונח רביע ,רישום מקוצר של חמישה מיני בעלי החיים המנויים בפסוק (טו,ט)

 200מונח רביע
בראשית לך-לך טז,ב:

לּ ֶדתַ֙בּ ֹא-נא ַ֙֙אֶ ל-שׁ ְפח ֔תיַ֙אוּלָ֥יַ֙אבּנֶ הַ֙מ ֶמִּ֑נּה ַ֙
אמרַ֙שׂ ִ֝ריַ֙אֶ ל-א ְב ָ֗רםַ֙הנּה-נָ֞אַ֙עֲצרֵ֤ניַ֙ה ֙'ַ֙מ ֔ ֶ
ו ֨תּ ֹ ֶ
םַ֙ל ָ֥קוֹלַ֙שׂ ֹֽרי׃ ַ֙
ַ֙ויּ ְשׁמָ֥עַ֙א ְבר ְ
ו ֨תּ ֹא ֶמרַ֙שׂ ִ֝ריַ֙ -קדמא ואזלא  -כעין כלל ,המתברר בפרטים ובסוף ,שדבריה נאמרו ברוח הקודש אֶ ל-א ְב ָ֗רם – רביע ,בבלי עבודה זרה

ה,א דאמר מר :ארבעה חשובים כמתים ,אלו הן :עני ,סומא ,ומצורע ,ומי שאין לו בנים .איכה רבה (בובר) פרשה ג תני אמר ר'
שמואל ארבעה חשובים כמתים ,ואלו הן ,סומא ,ומצורע ,ומי שאין לו בנים ,ומי שירד מנכסיו .בשני המקורות מובאים פסוקים

המלמדים במפורש לארבעה החשובים כמתים .אברם במצב מי שאין לא בנים ,ואגב כך מרומזים עוד שלושה החשובים כמתים ולכולם
מובאים פסוקים.

 201מונח רביע
בראשית לך-לך יז,יב:

יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
דרֹת ֶ
רַ֙ל ֹ
וּבֶ ןְ -שׁמֹנ ָ֣תַ֙י ָ֗מיםַ֙י ָ֥מּוֹלַ֙ל ֶכֶ֛םַ֙כּל-זכ ְ
ַ֙הוּא׃ ַ֙
אַ֙מזּ ְרעֲָך ֹֽ
ֶ֛רַ֙ל ֹ ֹֽ
ָ֥
לַ֙בּן-נ ֔כרַ֙א ֲֶשׁ
כּ ֶ
ָ֣ידַ֙בּיתַ֙וּמ ְקנת-כֶּ ֶ֙סף ַ֙֙מ ָ֣ ֹ
֔
ַ֙יְ ל
וּבֶ ןְ -שׁמֹנ ָ֣תַ֙י ָ֗מים – מונח רביע ,חמישה זמנים נוספים על היום השמיני שגם הם נחשבים כמילה ביום השמיני,כלשון המשנה שבת פרק

יט,מ"ה קטן נימול לשמונה לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולא יתר .כדרכו לשמונה נולד בין השמשות נימול
לתשעה בין השמשות ערב שבת נימול לעשרה יום טוב לאחר שבת נימול לאחד עשר שני ימים טובים של ראש השנה נימול לשנים
עשר .קטן החולה אין מולין אותו עד שיבריא.... .
ראה מרכא תביר טפחא
 202מונח רביע
וַֹ֙ונ ְכ ְרתֶ֛הַ֙הנֶּ ָ֥פֶ שַׁ֙ההואַ֙מע ֶמִּ֑יהַ֙ ַ֙
ֵ֤רַ֙ל ֹא-ימּוֹלַ֙֙אֶ תְ -בּשָׂ֣רַ֙ע ְרל ֔ת ְ
בראשית לך-לך יז,ידְ :וערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כרַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
ַ֙אֶ תְ -בּריתיַ֙ה ֹֽפר׃ַ֙ס
(בר' לך יז,יד) ְוערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כר – קריאה עם פסק וקריאה בלי פסק
(בר' לך יז,יד) ְַ֙וערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כר – קריאה בלי פסק ,תבנית הטעמים מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים ,כאן לפחות ארבעה פרטים

שיש להם שוני כלשהו מערלה פשוטה של ישראלי קטן ,שחייבים במילה

[תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק פט"ו,ה"ט] (טט :א) המשוך( ,טט :ב) ומי שנולד מהול (טט :ג) ומי שנתגייר מהול (טט :ד) ותינוק
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שעברה זמנו (טט :ה) ושאר כל הנמולין (ישראלים שלא נימולו וגרים)
 203מונח רביע
בראשית חיי שרה כג,א,ב:

ֹֽהיַ֙וּ ֙ חיָּ֣י שׂ ֔רה מאָ֥ה שׁנ ֶ֛ה ְועֶ ְשׂ ָ֥רים שׁנה ְו ֶשָׁ֣בע שׁנ ִ֑ים ְשׁני חיּ ָ֥י שׂ ֹֽרה׃
[א]ַ֙ויּ ְ
ֹתהּ׃ ַ֙
הַ֙ול ְבכּ ֹֽ
דַ֙לשׂר ְ
פּ ְ
ץַ֙כּנ ִ֑עןַ֙ויּבֹא ַ֙֙א ְבר ֔הםַ֙ל ְס ָ֥ ֹ
וֹןַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
ואַ֙ח ְבר ְ
ֶ
ֶ֛עַ֙ה
ר י ָ֥תַ֙א ְרבּ ָ֥
הַ֙בּק ְ ַ֙
[ב]ַ֙ותָּ֣מתַ֙שׂ ָ֗ר ְ
ותָּ֣מתַ֙שׂ ָ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,ובתפקיד פעמיים ארבע
ותָּ֣מתַ֙שׂ ָ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע

רבינו בחיי בראשית פרק כג וכן אמרו חכמי המחקר כי:
(א)הנפש חיה בטבע מתה במקרה ,והמקרה הוא החטא,
(ב) והגוף מת בטבע חי במקרה ,כי חיותו אינו אלא בסבת חבור הנפש והגוף ,והפרדה היא מיתת הגוף.
(ג) וידוע כי מיתת הגוף סבת החיים לנפש .על זה אמר שלמה ע"ה( :קהלת ז ,א) "ויום המות מיום הולדו" .שבח יום המיתה
מיום הלידה בין בעוה"ז ובין בעוה"ב :לעולם הבא ,הוא שאי אפשר לנפש להשיג מעלת האדם העליון כי אם במיתת הגוף,
(ד) ובעולם הזה לפי שאין שבחיו של אדם ומעשיו הטובים נכרים ומפורסמים כי אם ביום המיתה ,שהרי ביום הלידה לא יכירו מי
הוא ,אבל ביום המיתה הכל מכירין אותו ומזכירין מעשיו הטובים וצדקותיו אשר עשה.
וכן דרשו רז"ל בשרה אמנו( :ב"ר ס ,טו) כל זמן ששרה קיימת היה לה
(א) נר דלוק מערב שבת לערב שבת
(ב) וברכה מצויה בעיסה
(ג) וענן קשור על האהל וכשמתה פסקו ונתפרסם זכותה,
(ד) ועוד שמתה בארץ ישראל
(ה) ונקברה בארץ ישראל אחרי שהאריכה ימים,
ֹֽהיַ֙וּ ֙ חיָּ֣י שׂ ֔רה מאָ֥ה שׁנ ֶ֛ה ְועֶ ְשׂ ָ֥רים שׁנה ְו ֶשָׁ֣בע שׁנ ִ֑ים ְשׁני חיּ ָ֥י שׂ ֹֽרה׃
[א]ַ֙ויּ ְ
ַ֙
הוא שכתוב:
ץַ֙כּנ ִ֑עןַ֙ראויה היתה פרשה זו להדבק ולהיותה סמוכה למעלה
וֹןַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
ואַ֙ח ְבר ְ
ֶ
ֶ֛עַ֙ה
הַ֙בּק ְרי ָ֥תַ֙א ְרבּ ָ֥
וכתיב אחריו[ :ב]ַ֙ותָּ֣מתַ֙שׂ ָ֗ר ְ
אחר פרשת העקדה ,כי על שמועת העקדה מתה שרה ופרחה נשמתה... .
ותָּ֣מתַ֙שׂ ָ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד ארבע רמז שהקבור בחברון נפשו מתחברת למעלה בעיר אלהים עם ד' מחנות שכינה
רבינו בחיי בראשית פרק כג  ...יתכן לומר עוד בשם "קרית ארבע היא חברון" ,היא נקראת חברון על שם שכל הקבור שם נפשו
מתחברת למעלה בעיר אלהים עם ד' מחנות שכינה ,ולא לחנם חמדוה אבות העולם אלא שמשם זוכות הנשמות להתחבר לשרשן
שהוא כסא הכבוד ,וזהו "קרית ארבע היא חברון":
 204מונח רביע
בראשית תולדת כה,כ:

שּׁה׃ ַ֙
וַֹ֙לא ֹֽ
ֲחוֹתַ֙לבָ֥ןַ֙האֲרמּיַ֙לָ֥ ְ
מּיַ֙מפּדּןַ֙אֲרִ֑םַ֙א ֶ֛
֔הַ֙בּק ְח ָ֣תּוַֹ֙אֶ ת-ר ְב ָ֗קהַ֙בּתְ -בּתוּאלַ֙֙האֲר ַ֔֙
ַ֙֙בּן-א ְרבּעָ֣יםַ֙שׁנ ְ
היַ֙י ְצחק ֶ
ויְ ֵ֤

ְבּק ְח ָ֣תּוַֹ֙אֶ ת-ר ְב ָ֗קהַ֙בּתְ -בּתוּאלַ֙֙האֲר ֔מּי  -רביע  ...זקף-קטן ,תבנית סתום שלא בא לסתום אלא לפרש לענין נשיאת אשה .טעם מהפך
במלת ויְ ֵ֤הי מרמז לפרש בדרך המהפכת ברוב מארבעה דברים שכאן ,כדי לקיים לעולם ידבק אדם בטובים  ...הנושא אשה צריך שיבדוק
באחיה (ב"ב קט,קי) .רש"י בּתְ -בּתוּאלַ֙֙האֲר ֔מּיַ֙מפּדּןַ֙אֲרִ֑םַ֙א ֲֶ֛חוֹתַ֙לבָ֥ןַ֙האֲרמּי  -וכי עדיין לא כתב שהיא בת בתואל ואחות לבן

ומפדן ארם? אלא להגיד שבחה( :טט –א) שהיתה בת רשע (טט –ב) ואחות רשע (טט –ג) ומקומה אנשי רשע( ,טט –ד) ולא למדה
ממעשיהם (ראה ב"ר סג,ד).
 205מונח רביע
בראשית תולדת כו,חי:

וּםַ֙פּל ְשׁ ֔תּיםַ֙אחֲריַ֙מָ֣ וֹתַ֙א ְברהִ֑םַ֙ ַ֙
ְ
ֵ֤רַ֙ח ְפרוּ ַ֙֙בּימיַ֙֙א ְברהָ֣םַ֙א ֔ביוַ֙ויְ ס ְתּ ָ֣מ
ֹֽ
רתַ֙ה ָ֗מּיםַ֙א ֲֶשׁ
פּר׀ַ֙אֶ תְ -בּא ָ֣ ֹ
ַ֙ו ֨יּשׁבַ֙י ְצ ִ֝חקַ֙ויּ ְח ָ֣ ֹ
ראַ֙ל ֶהןַ֙א ֹֽביו׃ ַ֙
מוֹתַ֙כּשּׁ ַֹ֕מתַ֙אֲשֶׁ ר-ק ָ֥
ַ֙ויּ ְקרֵ֤אַ֙ל ֶהן ַ֙֙שׁ ַ֔֙

ויחפר את-בארת המים  -מונח פסק מונח רביע ,תורה שלמה [פד] ב"ר סד .כמה בארות חפר אבינו יצחק בבאר שבע .ר' יהודה ב"ר
סימון אמר ארבעה כנג כן נעשו בניו ארבעה דגלים במדבר ,ורבנן אמרי ה' כנגד ה' חומשי תורה.

מאור ושמש שבע בארות
ראה זקף-קטן ,זקף-גדול

 206מונח רביע
בראשית תולדת כח,ו:
ֹב
עק ַ֙
ק ֶ ֹֽאת-י ֲ
ַ֙ויּ ָ֣ ְֶ֣רא ע ָ֗שׂו ֹֽכּי-ברְָ֣ך י ְצח ַ֘֙
ֹתוֹ ויְ צֵ֤ו עליַ֙ו ֙ לא ֹ֔מר ל ֹא-ת ָ֥קּח אשּׁה מ ְבּנָ֥וֹת ְכּנֹֽען׃
ֲרם ל ֹֽקחת-לָ֥ וֹ משּׁם אשִּׁ֑ה ְבּב ֲרכָ֣ וֹ א ֔
וְ שׁלֵּ֤ח אֹתַ֙וֹ ֙ פּ ֶדָּ֣נֹֽה א ֔
ויּ ָ֣ ְֶ֣ראַ֙ע ָ֗שׂו – מונח רביע:
טט – עשו ראה לפחות ארבעה ענינים
א' ברכות ראשונות עומדות בידי יעקב
ב' ושלח אותו פדנה ארם לקחת לו משם אשה
ג' ברכות חוזרות של יצחק ליעקב להעמיד הברכות שהיו מלכתחילה מיועדות לעשו,
ד' רעות בנות כנען
ה' ראה שמעשיו ובפרט נושאו מבנות כנען אינם טובים בעיני אביו
ו' ואבד עשו את הבכורה והברכה ונתרוקן משניהם
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 207מונח רביע
בראשית ויצא כח,יג:

ר ַ֙
֨הַ֙ה'ַ֙נצָּ֣בַ֙עליוַ֘֙ויּ ֹאמ ַ֙
וְ הנּ ִ֝

ָ֣יַ֙ה'ַ֙אֱֹלהי ַ֙֙א ְברהָ֣םַ֙א ֔ביָךַ֙ואֹלהיַ֙י ְצחִ֑קַ֙ ַ֙
ַ֙ אֲנ ָ֗

ר ֶעָֹֽך׃ ַ֙
הַ֙וּלז ְ ַ֙
ְ
ַ֙לָךָ֥ ַ֙אֶ ְתּנֶ ָֽנּ
ליה ְ
ַ֙ ה ָ֗א ֶרץַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙אתּה ַ֙֙שֹׁכ ָ֣בַ֙ע ֔ ֶ

ָ֣יַ֙ה'ַ֙– מונח רביע – רבינו בחיי מפרש במקום אבל לא על הקרא הזה ,כי ה' כולל כל הכוחות והקדושות ומשפיע כחו במלאכים,
אֲנ ָ֗
המלאכים משפיעים כח בגלגלים ,והגלגלים נכללים בד' יסודות (גלגל הלבנה מניע יסוד המים ,גלגל החמה מניע יסוד האש ,וגלגל חמשת
כוכבי לכת מ ניעין יסוד הרוח ,וגלגל שמיני הוא גלגל המזלות והכוכבים הקבועין מניע יסוד הארץ ,והגלגלים בתנועתם משפיעים כח
בשפלים.
ָ֣יַ֙ה' מרמזות לענין של יראה ה' ,וביחד
ָ֣יַ֙ה'ַ֙– מונח רביע – לפי לקח טוב רמז לכסא הכבוד ,ולפי פסיקתא רבתי פיסקא לג מלות אֲנ ָ֗
אֲנ ָ֗
אפשר שמרמז להמתקת הדינים על כסא הכבוד.
ָ֣יַ֙ה'ַ֙– מונח רביע – אפשר כי לפי הדר זקנים תבנית הטעמים תרמז לדין שעבוד ישראל לחמש מלכויות ואחר כך ה' מושיעם.
(כח,יג)ַ֙אֲנ ָ֗
ָ֣יַ֙ה' – מונח רביע[ ,רבינו] בחיי וע"ד הקבלה מרמז לחמש התחתונות כוחות ירושלים ,והם הגדולה והגבורה ,הצדק ,כסא דין וכסא
אֲנ ָ֗
רחמים .אפשר מכוון לחסד ,גבורה ,תפארת  ,נצח והוד
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בראשית ויצא כח,כב:

נּוַּ֙לְך׃
ֹֽ
ר
ִ֑יםַ֙וכֹלַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּתֶּ ן֔ -ליַ֙עשּׂרַ֙אֲע ְשּׂ ֶ ָ֥
וְ ה ֶא ֶָ֣בןַ֙ה ָ֗זּ ֹאתַ֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְ֙מתּי ַ֙֙מצּ ֔בהַ֙י ְהיֶ הַ֙בָּ֣יתַ֙אֱֹלה ְ

(כח,כב) ְוה ֶא ֶָ֣בןַ֙ה ָ֗זּ ֹאת – מונח רביע ,במשמע של ארבע ללמד כב-תרגום יונתן (כח,י ,יא) נס שני ארבע האבנים ששם למראשותיו מצא
אותם בבוקר לאבן אחת.
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ֲד ִ֑רים ַ֙
ליהַ֙כּ ַ֚יַ֙מן-ה ְבּאָ֣רַ֙ה ֔הואַ֙י ְשׁקוַּ֙הע ַ֙
ֹבצָ֣יםַ֙ע ֔ ֶ
םַ֙שֹׁלשֵׁ֤הַ֙עֶ ְדרי-צ ֹאן ַ֙֙ר ְ
הַ֙והנּהָ֞ -שׁ ְ
ָ֧הַ֙באָ֣רַ֙בּשּׂ ֶ ָ֗ד ְ
אַ֙והנּ ְ
בראשית ויצא כט,ב :ו ָ֞יּ ְר ְ
צּ ֹאן
רַ֙וה ְשׁקוַּ֙אֶ ת-ה ִ֑
יםַ֙וגלֲלֵ֤ וַּ֙אֶ ת-האֶ ֙בֶ ן ַ֙֙מעלַ֙֙פָּ֣יַ֙ה ְבּ ֔א ְ
ָ֥בןַ֙גְּ דֹלהַ֙עלָ֥ -פּיַ֙ה ְבּ ֹֽאר׃ַ֙[ג]ַ֙ ְונֶאֶ ְספוּ-שָׁ֣מּהַ֙כל-העֲד ָ֗ר ְ
ַ֙וְ ה ֶא ֶ

(א) מונח רביע – כמרמז ללמוד לפחות ארבעה לימודים וה[-בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע סימן ח] לומד כאן ששה
לימודים ,ולימוד שביעי מ[-ב"ר ויצא פרשה ע סימן ט].
ְבאָ֣רַ֙בּשּׂ ֶ ָ֗דה – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ואכן [בראשית רבה ויצא (ע ח)] מביא ששה דרושים ל(-כט,א,ב,ג)
ָ֧הַ֙באָ֣רַ֙בּשּׂ ֶ ָ֗דה ,רבי חמא בר חנינא פתר ביה שית שיטין (טט :רבי חמא דורש ששה דרושים ב(-כט,א,ב,ג),
אַ֙והנּ ְ
( ...כט,ב) ו ָ֞יּ ְר ְ
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ישׁי׃ַַַ֙֙֙
֔יַ֙כּיַ֙עתּהַ֙ ֶיאֱהבָ֥ניַ֙א ֹֽ
֙'ַ֙בּענְ י ָ֥
וַֹ֙ראוּבִ֑ןַ֙כָּ֣יַ֙א ְמ ָ֗רהַ֙ ֹֽכּי-ראֵ֤הַ֙ה ְ
אַ֙שׁמ ְ
ר ְ
דַ֙בּןַ֙ותּ ְק ָ֥
֔
בראשית ויצא כט,לב :ותֵּ֤הרַ֙לאהַ֙֙ותָּ֣לֶ
וַֹ֙ראוּבִ֑ןַ֙ -רבותינו פירשו (ברכות ז,ב) :אמרה :ראו מה בין בני לבן חמי ,שמכר הבכורה ליעקב ,וזה לא
אַ֙שׁמ ְ
ר ְ
רש"י (לב) [ותּ ְק ָ֥

מכרה ליוסף ולא ערער עליו ,ולא עוד שלא ערער עליו ,אלא שבקש להוציאו מן הבור].
ישׁי (ג) אמרה :ראו מה בין בני לבן
֙'ַ֙בּענְ י֔י (ב) ָ֥כּיַ֙עתּהַ֙ ֶיאֱהבָ֥ניַ֙א ַֹֽ֙
כָּ֣יַ֙א ְמ ָ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד חמש אמירות (א) ֹֽכּי-ראֵ֤הַ֙ה ְ
חמי ,שמכר הבכורה ליעקב ,וזה לא מכרה ליוסף (ד) ולא ערער עליו( ,ה) ולא עוד שלא ערער עליו ,אלא שבקש להוציאו מן הבור

[בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עא (לב)] [(בר' ויצא כט,לב) ו ַ ַַ֤תּהַר לֵָאה ו ֵ ַֹ֣תּלֶד ֵ֔בן] וגו' אמר ר' יוסי בן חנינה ארבע מידות
נאמרו בשמות ,יש שמות' נאים ומעשיהם מכוערין ,שמותן כעורין ומעשיהם נאים ,שמותם כעורין ומעש' כעורין[ ,שמות' נאים ומעשי' נאים],
טט :לענ"ד ארבע מידות נאמרו בשמות מרומז בכתוב (בראשית ויצא כט,לב) ִכֹ֣י ָאָֽמ ְִָּ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע
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ָ֥הַ֙שׁמוַֹ֙יְ הוּדִ֑הַ֙ ַ֙
ַ֙֙אוֹדָ֣הַ֙אֶ ת֔ -ה'ַ֙על-כֶּ֛ןַ֙ק ְרא ְ
ֶ
דַ֙בּןַ֙ותּ ֹ֙אמֶ ר ַ֙֙הפּ ֙עם
ָ֗
רַ֙עוֹדַ֙ותָּ֣לֶ
בראשית ויצא כט,לה :ו ֨תּה ִ֝
מדַ֙מ ֶ ֹֽלּ ֶדת׃ ַ֙
ע ֹ
וֹֽתּ ֲ
זהר קנו א פתח רבי יוסי ואמר ,הפעם אודה את ה' ,וכי בכולהו דאולידת לא אתחזי לאודאה לה לקדשא בריך הוא אלא בהאי?
( תרגום) וכי בכולם שילדה לא היה ראוי להודות לו לקב"ה אלא בזה?

אלא יהודה איהו ברא רביעאה לכורסיא ,ואיהו אשלים לכורסיא ,ובגין כך יהודה בלחודוי תקונא דכורסיא ,וסמכו דכולהו סמכין (נ"א
דהוו תלתא אברהם יצחק ויעקב ,וכדין אתא דוד מיהודה ואשלים לכורסיא).
( תרגום) אלא יהודה הוא בן רביעי לכסא ,והוא השלים הכסא ,משום כך יהודה בלבדו תקון הכסא ותמיכה של כל התומכים וגו'.
ספר הפרשיות לרב אליהו כיטוב זצ"ל ומתוק מדבש לרב דניאל פריש זצ"ל מפרשים שיהודה כולל כל התומכים וחותם אותם.
דַ֙בּן – מונח רביע ,לפחות ארבע  ,יהודה כאב לדוד מייצג החלפת אדם הראשון בדוד בכסא הכבוד בעל ארבע הרגליים ,דבר המרומז
ָ֗
ותָּ֣לֶ
בָ֗ -בּן – רביע ,ותָּ֣לֶ ד – מונח מרמז להרחיב על הרביע בכוללו כל התומכים האחרים.
ראה פשטא פשטא
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בראשית ויצא ל,ח:

כ ְלתּיַ֙ ַ֙
אחֹתיַ֙גּם-י ִ֑ ֹ
תּיַ֙עםֲ -
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙נ ְפתּ ְֶ֛ל ַ֙
תּוּליַ֙א ָ֧
אמרַ֙ר ָ֗חלַ֙נ ְפ ֨
ו ָ֣תּ ֹ ֶ
אַ֙שׁמוַֹ֙נ ְפתּ ֹֽלי׃
ר ְ
ַ֙ותּ ְק ָ֥

סיכום – בחמישה שלבים יצאו השבטי י"ה לעולם .מה שנראה על פניו כנפתולים ,מאבק בין האחיות ,אינו אלא דרך לנפתולים -
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

להתחברות לקדושה ע"י עיקוף הקטרוג לפני מידת הדין ,כדי להוציא נשמות השבטים הקדושים לבנין עם ישראל לשליחותו בעולם .אפשר
אמרַ֙ר ָ֗חל  -מונח רביע  -לי מידת הדין לא תתן ללדת השבטים אבל ע"י כביכול מאבק בין ארבע אחיות שאמנם בפשט
גם להסביר ו ָ֣תּ ֹ ֶ
ישאיר רושם שלילי אפשר לעקוף הקטרוג ו להביאם לעולם אז עדיף להוציאם לעולם כך מאשר בכלל לא ,והשם הטוב ירחם ויושיע.
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בראשית ויצא ל,לה:

וַֹ֙וכל-חוּםַ֙בּ ְכּשׂבִ֑יםַ֙ ַ֙
ַ֙֙בּ ְ
כּלַ֙אֲשֶׁ ר-לבן ֔
וֹתַ֙וה ְטּלֻ ֹ֔אתַ֙ ֵ֤ ֹ
יםַ֙ואֵ֤תַ֙כּלֹֽ -העזּים ַ֙֙הנְּ קֻ ָ֣דּ ְ
יםַ֙וה ְטּלֻ ָ֗א ְ
ויּ ָ֣סרַ֙בּיּוֹםַ֩֙ה ֨הוּאַ֙אֶ ת-ה ְתּי ִ֝שׁיםַ֙הע ֲֻק ָ֣דּ ְ
ןַ֙בּיד-בּנֹֽיו׃ ַ֙
ויּתּ ְ
יםַ֙וה ְטּלֻ ָ֗אים – מונח רביע ,לפחות ארבע כנדרש ב -שכל טוב אמר ועקר מלת הַ֙עֲקֻ ָ֣דּים שבארבע רגליהם לבנים כמו עקידת
הע ֲֻק ָ֣דּ ְ

רגל ויד.
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ָךַ֙וי ְל ָ֥דוַּ֙כל-הצּ ֹאןַ֙נְ קֻ ִ֑דּים ַ֙
ָ֣הַ֙שׂכ ֶ ֔ר ְ
ְ
ֹאמרַ֙נְ ֻקדּים ַ֙֙י ְהיֶ
כּהַ֙י ָ֗
בראשית ויצא לא,ח :אםֹ ָ֣ -
דוַּ֙כל-הצּ ֹאןַ֙ע ֲֻק ֹֽדּים׃ ַ֙
ָךַ֙וי ְל ַָ֥֙
ָ֣הַ֙שׂכ ֶ ֔ר ְ
ְ
ֹאמרַ֙ע ֲֻקדּים ַ֙֙י ְהיֶ
כּהַ֙י ָ֗
ַ֙וְ אםֹ ָ֣ -

אם-כה יאמר – מונח רביע ,ואם כה יאמר – מונח רביע ,תורה שלמה –עשר פעמים במשך שש שנים
טט  -חמש מכל מונח רביע סה"כ עשר
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ָ֗הוַּ֙ואֶ ת-כּלְ -רכֻ שׁוֹ ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ר ֔כשׁ ַ֙
בראשית ויצא לא,יח :ויּנְ הָ֣גַ֙אֶ ת-כּל-מ ְקנ ְ
שַׁ֙בּפדָּ֣ןַ֙אֲרִ֑ם ַ֙
ֲשׁרַ֙רכ ְ
ַ֙מ ְקנהַ֙֙קנְ ינ֔וַֹ֙א ֶַָ֥֙
הַ֙כּנֹֽען׃ ַ֙
ַ֙ל ֶ֛בוֹאַ֙אֶ ל-י ְצחָ֥קַ֙אביוַ֙א ְָ֥רצ ְ

וינהג כל-מקנהו – מונח רביע
א' מקנה במובן צאן ובעל חמישה סוגים ,נקודים ,עקודים ,ברודים ,טלואים וחומים
ב' מקנה במובן רכוש בראשית ויצא ל מג חמישה קנינים – ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים
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בראשית ויצא לא,כט :סעיף יצר הרע ,כפרתו ומניעתו

יֶשְׁ -לאָ֣לַ֙י ֔דיַ֙לעֲשָׂ֥ וֹתַ֙עמּ ֶכםַ֙רִ֑עַ֙ ַ֙
ָ֥רַ֙עם-יעֲקֹ בַ֙מטָּ֥ וֹבַ֙עדֹֽ -רע׃ַַ֙֙ ַ֙
רַ֙לָךֶ֛ ַ֙מדּבּ ֹֽ
םַ֙א ֶָ֣משׁ׀ַ֙אמָ֧רַ֙אל ָ֣יַ֙לא ָֹ֗מרַ֙השּׁ ֶָ֧מ ְ
יכ ֶ
אֹלהיַ֙אֲב ִ֝ ֶ
֨
ו
ֶאָ֣מֶ שׁ׀ַ֙אמָ֧רַ֙אל ָ֣יַ֙לא ָֹ֗מר מונח פסק דרגא מונח רביע,
ֶאָ֣מֶ שׁ׀ַ֙ -מונח פסק  ,מונח אפשר כי מלמד התבנית שאחריו "דרגא מונח רביע" עשויה ללמד על מספר ענינים הקשורים לתפקידה.
הסבר (א) אמָ֧רַ֙אל ָ֣יַ֙לא ָֹ֗מרַ֙דרגא מונח רביע ,בפשט לבן מייצג את הרע שבאדם הנמשך מחטא אדה"ר .אל ָ֣יַ֙לא ָֹ֗מרַ֙מונח

רביע מרמז להגנה על יעקב מפני כל ,כאן לבן.
םַ֙א ֶָ֣משׁ׀ַ֙אמָ֧רַ֙אל ָ֣יַ֙לא ָֹ֗מר – בכל מלה נמצא ערך גי' מ"א :אל"י א"מ א"מ א"מ אל"י א"מ; ע"פ אוצר גי' הרב י"ר פאלוך
יכ ֶ
אֹלהיַ֙אֲב ִ֝ ֶ
֨
ו
זצ"ל מ"א היא גי' ס"ת כי' מלאכיו' יצוה' לך' (תה' צא,ח"י) נמצא יעקב מוגן מששה צדדים (מזרח ,דרום ,מערב ,צפון ,מעלה ומטה) ע"י
מלאכי ה' וזה תיקון למזימת לבן הממשיכה מחטא אדה"ר המרומזת בטעמי המלים אמָ֧רַ֙אל ָ֣יַ֙לא ָֹ֗מרַ֙– דרגא מונח רביע ,שעליה נאמר ב-
(דב' תבוא כו,ה) א ֲַרמִי א ֵ ֹֹ֣בד ָא ִ֔בי וב-הגדה של פסח "שלבן ביקש לעקור את הכל"
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ר ֙ על-כּ ָ֣ף היּ ֔רְך עד היָּ֣וֹם הזֶּ ִ֑ה
שׁה אֲשֶׁ ַ֙
ֹאכ ֨לוּ ְבנֹֽי-י ְשׂר ִ֝אל אֶ ת-גּ ָ֣יד הנּ ָ֗ ֶ
בראשית וישלח לב,לג :עלֵ֡ -כּן ל ֹא-י ְ

ע ֙ ְבּכף-יֶ ֶֶָ֣֣רְך י ֲע ֹ֔קב ְבּגיד הנּ ֶ ֹֽשׁה׃ ַ֙
כּי נג ַ֙
ֵ֤

כרוחב ד' אצבעות - .זה בשור הגדול ובכבש (קטן) [גדול] ב' אצבעות כ"כ או"ה שם ) :והולך ומפרט מקומו בבעל חיים ַ֙אֲשֶׁ רַ֙֙
על־כּ ָ֣ףַ֙היּ ֔רְךַ֙(מחלוקת האם ימין או שמאל ונפסק ששניהם ,מתאים לזקף-קטן בתפקיד של שתיים) וזמנו עדַ֙היָּ֣וֹםַ֙הזֶּ ִ֑הַ֙(מחלוקת האם
החל מיעקב אבינו או ממתן תורה והאם גם חל על בני נח כי בימי יעקב היו עדיין בכלל בני נח).
2

ג' דרוש מה אינו נחשב אכילה
בבלי חולין צה,ב  -צו,א,ב
ֹאכ ֨לוּ ְבנֹֽי-י ְשׂר ִ֝אל אֶ ת-גּ ָ֣יד הנּ ָ֗ ֶשׁה גיד הנשה עצמו אינו ראוי לאכילה ולולא גזירת הכתוב שאסור לאכלו ,האוכלו כאילו
עלֵ֡ -כּן ל ֹא-י ְ
לא אכל ,כך כל דבר אחר שאינו ראוי לאכילה כגון עצמות ,פרסות ,קרניים למשל מנבלות ,מבעלי חיים טמאים ,אולי אף ממוקדשין,
אכילה ביוה"כ האוכלם אינו עובר על איסור.
ד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא בבריה
הרב מ' קובלסקי מאורות הדף לקט ראשונים האומרים יסוד והגדרה  ,האם התורה אוסרת בשם תואר או בשם עצם .בכל דבר שהתורה
אסרה בתואר  -יש שיעור אכילה ,כגון ערלה ,טבל ,נבלה (ערלה באופן כללי עינב בודד פחות משיעור)
בכל דבר שהתורה אסרה בשם עצם יש בריה  ,כגון גיד הנשה ,שרץ ,אבר מן החי (כגון עצם הקטן מכזית) ,לכן עלֵ֡ -כּן – פזר ללא טעם
תלישא (גדולה או קטנה אחריו) מרמז לאיסור שאינו נמדד בשיעור אלא בבריה ,שנאמר בשם עצם וממנו ילמד אל שרץ ואבר מן החי.
ראה פזר תלישא ,קדמא ואזלא  -כלל ופרט ,זקף-קטן

2שו"ע יו"ד ק הגה :יב] ועיקר גיד הנשה אינו אלא על הכף בלבד ,יג] והוא <ג> כרוחב ד' אצבעות ,ואם הוא שלם מקרי בריה( .בארוך
כלל כ' כ"ח) .ביאור הגר"א [יב] ועיקר גיד כו' .חולין צ"ו א' ב':
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ת־ק ֹ ַרח:
שו אֶת־יעיש י ְּע֥ וּשׁ ְּו ֶאת־ יַע ְָּלַ֖ם ְּו ֶא ָֽ
שׁת ע ָ ֵָ֑שו ו ֵ ַֹ֣תּלֶד ְּל ֵע ֔ ָ
אָ֣לֶּ הַ֙היָ֗וַּ֙ ְבּנ֨יַ֙אהֳליבמָ֧הַ֙בת־עֲנ ֶ֛הַ֙בּת־צ ְבעֹון ֵ ֹ֣א ֶ
בראשית וישלח לו,ידְ :ו ַ֙
אָ֣לֶּ הַ֙היָ֗וּ – מונח רביע ,יש כאן לפחות ארבעה לימודים( ,א) דרך רש"י בחומש שענה זכר (ב) דרך תוס' [ב"ב קטו,ב]
(בר' וישלח לו,יד) ְו ַ֙
שענה נקבה ,שהיא תשובת ר' יוחנן בן זכאי לצדוקים (ג) ללמד שאהליבמה וענה פסולים וענה עצמו נלמד ב(-לו,כד) [תורה תמימה] (בר'
וישלח לו,כד) דורשי חמורות היו אומרים ענה פסול היהח) לפיכך הביא פסול לעולםט) [פסחים נ"ד א']( :ד) ע"פ [רבינו גרשום] ממזר
אינו יורש את אביו אף על פי שבא מכחו (ה) ?
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אלֶּ הַ֙ ְבנֹֽי־צ ְבעֹוןַ֙ ְואיּ ָ֣הַ֙ועֲנ ִ֑ה ַ֙
בראשית וישלח לו,כדְ ַ֙:ו ַָ֥֙
חמֹריםַ֙ ְלצ ְבעָ֥ ֹוןַ֙א ֹֽביו:
ם ַ֙֙בּמּ ְד ֔בּרַ֙בּ ְרעֹ ָ֥תֹוַ֙אֶ ת־ה ֲ
ֲשׁרַ֙מצֵ֤אַ֙אֶ ת־היּמ ַ֙
הָ֣ וּאַ֙עֲנָ֗הַ֙א ֨ ֶַ֙
ֹשׁביַ֙הא ִֶ֑רץַ֙לֹוטָ֥ןַ֙ ְושֹׁובלַ֙ ְוצ ְבעָ֥ ֹוןַ֙ועֲנֹֽה ,:וכתיב( :בר' וישלח
ֹריַ֙י ְ
ר ַ֙֙הח ֔
אלֶּ הַ֙ ְבנֹֽי־שׂעי ַ֙
[בבלי בבא בתרא קטו ,ב] (בר' וישלח לו,כ) ֵַ֤֙
לו,כד)ַ֙ ְו ַָ֥֙אלֶּ הַ֙ ְבנֹֽי־צ ְבעֹוןַ֙ ְואיָּ֣הַ֙ועֲנ ִ֑ה הֹ֣ וּא ֲע ִָ֗נה ֲא ֶ֨ ֶשׁר מ ָָצַ֤א ֶאת־ ַהי ֵמִ ם ַב ִמדְּ ָ֔בר ב ְִּרע ֹ֥תֹו ֶאת־ ַהחֲמ ִ ַֹ֖רים ְּל ִצבְּע֥ ֹון ָאבִ ָֽיו !:אלא ,מלמד שבא צבעון

על אמו והוליד ענה.
[רש"י] (בר' וישלח לו,כד) ָ֣הוּאַ֙עֲנָ֗ה  -האמור למעלה (פסוק כ) שהוא אחיו של צבעון וכאן הוא קורא אותו בנו ,מלמד שבא צבעון עלי
אמו והוליד את ענה:
ם ֙  -פרדים ,הרביע חמור על סוס נקבה וילדה פרד ,והוא היה ממזר והביא פסולין לעולם .ולמה נקרא שמם ימים ,שאימתן
אֶ ת־היּמ ַ֙
מוטלת על הבריות ,דאמר רבי חנינא מימי לא שאלני אדםכ על מכת פרדה לבנה וחיה (והלא קא חזינן דחיה ,אל תקרי וחיה אלא
וחיתה ,כי המכה לא תרפא לעולם) .ולא הוזקק לכתוב לנו משפחות החורי אלא מפני תמנע ,ולהודיע גדולת זרע אברהם ,כמו
שפירשתי למעלה (פסוק יב):

(בר' וישלח לו,כד) ָ֣הוּאַ֙עֲנָ֗ה – מונח רביע ,הניח חמור על סוסה וגרם רביעה  .במקום זה מתאים לרביע התפקיד במשמע להרביע וזה כפ'
[רש"י] כאן הרביע חמור על סוס נקבה וילדה פרד
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בראשית וישב לז,ב:

ֶ֛הַ֙ואֶ תְ -בּנ ָ֥יַ֙זַ֙ ְלפּהַ֙נְ שָׁ֣יַ֙אבִ֑יוַ֙ ַ֙
אןַ֙ו ָ֣הוּאַ֙נָ֗ערַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֥יַ֙ב ְלה ְ
בַ֙יוֹסףַ֙בֶּ ןְ -שׁ ֹֽבע-עֶ ְשׂרֵ֤הַ֙שׁנה ַ֙֙הי֨הַ֙ר ֶֹע ֵ֤הַ֙אֶ ת-אֶ חיו ַ֙֙בּ ֔צּ ֹ ְ
ָ֞
ע ָֹ֗ק
ֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲ
אָ֣לֶּ ה׀ַ֙תּ ְ
יהם׃ ַ֙
תםַ֙רעהַ֙אֶ ל-אֲב ֶ ֹֽ
ויּבָ֥אַ֙יוֹסֶ֛ףַ֙אֶ ת-דּבּ ָ֥
תּ ְֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲע ָֹ֗קב – מונח רביע ,לפחות ארבעה דברים משותפים ליעקב וליוסף ,כגון הנדרש ב[-מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה -

בראשית אות קנג ,דף צ"ט,ע"א]  ...א"ר שמואל לא היה צריך לומר אלא אלה תולדות יעקב ראובן ,אלא מהו תלדות יעקב יוסף ,כל
מה שאירע לזה אירע לזה( .טט :א) מה יעקב נולד מהול ,אף יוסף נולד מהול( .טט :ב) מה יעקב היתה אמו עקרה ,אף יוסף היתה אמו
עקרה( .טט :ג) מה זה נתקשית אמו בשעת הלידה ,אף יוסף נתקשית אמו בשעת הלידה( .טט :ד) מה זה אמו ילדה שנים ,אף זה כן( .טט:
ה) מה זה אחיו שונא אותו ,אף זה כן( .טט :ו) זה רועה ,וזה רועה( .טט :ז) זה נשטן ,וזה נשטן( .טט :ח) זה נגנב ,וזה נגנב( .טט :ט) זה
נתברך בעשר ברכות ,וזה נתברך בעשר ברכות( .טט :י) זה יצא חוצה לארץ ,וזה יצא חוצה לארץ( .טט :יא) וכן כל (דף צ"ט ,ע"ב)
בַ֙יוֹסף .רבה פ"ד ,ילמדנו.
ָ֞
ע ָֹ֗ק
ֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲ
המאורעות שארעו ליעקב ארעו ליוסף .הוי אָ֣לֶּ ה׀ַ֙תּ ְ
בַ֙יוֹסף לא היה צריך קרא
ָ֞
ע ָֹ֗ק
ֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲ
וכגון הנדרש ב[-בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד,ו] א"ר שמואל בר נחמן אָ֣לֶּ ה׀ַ֙תּ ְ
למימר כן אלא אלה תולדות יעקב ראובן ,אלא מה ת"ל יוסף אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה( ,טט :א) מה זה נולד מהול אף זה
נולד מהול( ,טט :ב) מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה( ,טט :ג) מה זה אמו ילדה שנים אף זה אמו ילדה שנים( ,טט :ד) מה זה בכור אף
זה בכור( ,טט :ה) מה זה נתקשה אמו בלידה אף זה נתקשה אמו בשעת לידה( ,טט :ה) מה זה אחיו שונא אותו אף זה אחיו שונאים
אותו( ,טט :ו) מה זה אחיו בקש להרגו אף זה בקשו אחיו להרגו( ,טט :ז) מה זה רועה אף זה רועה( ,טט :ח) זה נשטם וזה נשטם( ,טט :ט)
זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים( ,טט :י) זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר( ,טט :יא) זה יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה
לארץ( ,טט :יב) זה נשא אשה מחוצה לארץ וזה נשא אשה מחוצה לארץ( ,טט :יג) זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה
לארץ( ,טט :יד) זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים( ,טט :טו) זה נתגדל ע"י חלום וזה נתגדל ע"י חלום( ,טט :טז) זה נתברך בית חמיו
בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו( ,טט :יז) זה ירד למצרים וזה ירד למצרים( ,טט :יח) זה כלה את הרעב וזה כלה את הרעב( ,טט :יט)
זה משביע וזה משביע( ,טט :כ) זה מצוה וזה מצוה( ,טט :כא) זה מת במצרים וזה מת במצרים( ,טט :כב) זה נחנט וזה נחנט( ,טט :כג) זה
העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו.
בַ֙יוֹסף( ,טט :א) שהיו פני יוסף דומין ליעקב ,מנין,
ָ֞
ע ָֹ֗ק
ֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲ
וכגון הנדרש ב[-מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב [ה]] ד"א אָ֣לֶּ ה׀ַ֙תּ ְ
ָאהב ֶאת־יֹוסֵף [ ִמכָל־ ָב ָ֔ניו כִ ָֽי־בֶן־זְּק ִנ֥ים ַ֖הוּא ָ֑לֹו ,והרי בנימין קטן ממנו והוא אומר בן זקונים ,אלא שהיה
שכך הוא (בר' וישב לז,ג) ְּויִש ְָּר ִֵ֗אל ַ ַ֤
בַ֙יוֹסף]( .טט :ב) מה יעקב העמיד שבטים ,אף יוסף העמיד שבטים ,שנאמר (בר' ויחי מח,ה)
ָ֞
ע ָֹ֗ק
ֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲ
איקונין דומה לו הוי אָ֣לֶּ ה׀ַ֙תּ ְ
שׁ ְּמ ַ֖עֹון ִיָֽהְּיוּ־לִ ָֽי( :טט :ג) ד"א מה יעקב נתכסה מאביו כ"ב שנה ,כך יוסף נתכסה מאביו כ"ב שנה,
אוּב֥ן ְּו ִ
שּׁה כ ְִּר ֵ
ֶאפ ְַּרי ִם וּ ְּמנַ ֔ ֶ
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ל ֹא י ְכלוּ דּ ְבּ ָ֥רוֹ ְלשׁ ֹֹֽלם׃
וַַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙֙ו ָ֥
ְ
ֹת
ם ֙ מכּל-אֶ ֔חיו ֹֽוָֽיּ ְשׂנְ אוּ א ִ֑
יה ַ֙
ֹתוֹ אהֵ֤ב אֲב ֶ
בראשית וישב לז,ד :ויּ ְר ָ֣אוּ אֶ ָ֗חיו ֹֽכּי-א ָ֞

[תו"ש בהערה ל"א] בני השפחות וראובן אהבוהו ,או לא שנאו אותו .ע"פ [זהר חדש כט] הה"ד (בר' ויגש מז,ב) וּ ִמ ְּק ֵ ֹ֣צה ֶא ָ֔חיו ל ַ ַָ֖קח ֲח ִמ ָ ֹ֣שּׁה
ָאביו ,אמר
ֲאנ ִ ָָ֑שׁים ַויַצ ִֵגַ֖ם ִלפְּנֵ ֥י פ ְַּרעָֹֽה :מאן אינון חמשה אינון דלא סני ליה הה"ד (בר' וישב לז,ב) וְּהֹ֣ וּא ִַ֗נעַר ֶאת־בְּנֵ ֥י ִבל ְָּהֶ֛ה ְּו ֶאת־בְּנֵ ֥י זִל ָ ְַּ֖פה נ ֵ ְֹּ֣שׁי ִ ָ֑
כדאי אתון זכאין למקים בהאי פרצה דפרצות אחיכון.
ע"פ [זהר חדש כט] חמישה אחים לא שנאוהו ,וללא בנימין ויוסף נשארו חמישה אחים ששנאוהו ואפשר שלזה רומזת תבנית הטעמים
של המלים ויּ ְר ָ֣אוּ אֶ ָ֗חיו – מונח רביע בתפקיד חמשה.
[ב"ר] חולק לגמרי על [זהר חדש] ו[-ספרי] חולק על בן הגבירה בלבד[ .בראשית רבה ויגש צה,ד] ראובן לוי בנימין שמעון יששכר,
שלא כפל שמותם בברכת משה בפר' זאת הברכה[ .ספרי דברים וזאת הברכה שנה] זבולון ,דן ,נפתלי ,אשר ,גד.
לפי כך המלים ויּ ְר ָ֣אוּ אֶ ָ֗חיו מלמדות על האחים ששנאו את יוסף ,ואילו טעמי המקרא ע"פ [זהר חדש כט] ו[-ספרי] מרמזים לאחים
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שלא שנאוהו .או מרמזים שמספר השונאים היה חמישה.
ויּ ְר ָ֣אוּ אֶ ָ֗חיו – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע סיבות לקנאה ולשנאה( .א) [תו"ש כט ,ל] (בר' וישב לז,ב) הי֨הַ֙ר ֶֹע ֵ֤הַ֙אֶ ת-אֶ חיַ֙ו ֙ – היה
לומד הלכה בבית המדרש מפי יעקב והולך ומלמדה לאחיו (מדרש שה"ש זוטא א .טו .ד)(מדרש ילמדנו) ,ואילו האחים רעו בשדה
וכנראה שחלקם לא אהבו שהוא מלמד לגדולים ממנו.
(ב) (בר' וישב לז,ב) וְ ָ֣הוּאַ֙נָ֗ער [תו"ש ל"ב] שלש מדות היו בו ,בן תורה ,נביא ,ואת אחיו מכלכל (תנחומא ישן וישב כ ).ובאותו זמן
[תו"ש לג] עושה מעשה נערות ממשמש בעיניו מתלה בעקיבו ומתקן בשערו (ב"ר פפ"ד) ו[-תו"ש הערה לג] הולך בגיאות וד"א ננער
עליהם על בני השפחות ואילו ע"פ מדרש הגדול בני השפחות היו מחבבים אותו.
עה ובו ש"ד ,ג"ע ,איבר מן החי ,בני גבירות מבזים בני השפחות
תםַ֙ר ַ֙
(ג) (בר' וישב לז,ב) ויּבָ֥אַ֙יוֹסֶ֛ףַ֙אֶ ת-דּבּ ָ֥
ויעקב לא הוכיחו על הדברים של התנשאות ,מעשה נערות ,לשון הרע .ופי' [תולדות יצחק] שהאחים סברו שיעקב מאמין הדבה,
וחשבו שבעבור הדבה היה אוהב לו .וכן מסקנת [אלשיך] ועוד שחשבו שיוסף חושב עצמו לצדיק בעיניו.
י־בן־זְ ֻקנָ֥יםַ֙הוּאַ֙לִ֑ ֹוַ֙[תו"ש מ] שהיה
(ד) דמיון במראה והארת פנים ליעקב ליצחק ולאברהם כנראה יותר מן האחים (בר' וישב לז,ג) ֹֽכּ ֶ
זיו איקונין שלו דומה לו ,וב[-תו"ש הערה מ] ע"פ [זהר ח"א קעו ]:שכינתא מתקטרא באברהם יצחק ויעקב ויוסף כחדא אינון ודיוקנא
בַ֙יוֹסף
ָ֞
ע ָֹ֗ק
ֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲ
חדא להו הוא דכתיב (לז,ב) אָ֣לֶּ ה׀ַ֙תּ ְ
ֹוַ֙כּ ָֹ֥תנֶתַ֙פּ ֹֽסּים :האהבה המיוחדת ועשיית כתונת הפסים ויש המלמד שהיתה בגד אדם הראשון,
(ה) (בר' וישב לז,ג) ְועָ֥שׂהַ֙ל ְ
כל הסיבות הביאו את האחים הגדולים מיוסף לקנאה ושנאה ,אלא שכפי שמוסבר להלן זה היה לטובה.
 222מונח רביע
בראשית וישב לז,י:

ויְ ספָּ֣רַ֙אֶ ל-אביו ְַ֘֙ואֶ ל-אֶ חיוַ֙ ַ֙
תַּ֙ ַ֙
רַ֙לוַֹ֙מֶ֛הַ֙החֲלָ֥ וֹםַ֙הזֶּ הַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙חל ְִ֑מ ַ֙
ָ֣אמ ֔
ַ֙ויּגְ ערָ֣ -בּוַֹ֙א ֔ביוַ֙ויּ ֹ ֶ
ַ֙א ְרצה׃ ַ֙
ָ֥תַ֙לָך ֹֽ
חֹו ְ
יָךַ֙לה ְשׁתּ ֲ
ְ
ֲבוֹאַ֙נ ָ֗בוֹאַ֙אֲני ְַ֙֙וא ְמָּךָ֣ ְַ֙וא ֔ ֶח
ַ֙ ה ָ֣
ֲבוֹאַ֙נ ָ֗בוֹא – מונח רביע ,לקוטי שיחות – לה האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן( ,א) דבר בטל
ע"פ ב"ר אין חלום בלא דברים בטלין .לכן ,ה ָ֣

שאמו רחל תבוא כי מתה; (ב) אבל יעקב לא ידע שהדברים מגיעין לבלהה (ב"ר ויחי נ,יח) שהשתחוותה לבקש על האחים; (ג) דבר בטל
שיעקב עצמו יבוא להשתחוות ואף יהיה עבדו ,ובאמת ישראל לא השתחווה ליוסף אלא רק "וישתחו ישראל על ראש המטה"; (ד) דבר
בטל שאחיו המבוגרים ממנו יהיו עבדיו ,ישתחוו לו ,ובאמת היה זה כדי להוציא הדבר מלב בניו; (ה) יעקב היה סבור שתחיית המתים מגעת
בימיו ורחל תחזור וזה לא היה כך.
 223מונח רביע
בראשית וישב לז,יד:

אַ֙שׁ ֶ ֹֽכמה׃
קַ֙ח ְב ֔רוֹןַ֙ויּב ֹ ְ
֨אַ֙ר ִ֝אהַ֙אֶ תְ -שׁלֵ֤ וֹםַ֙א ֶח ֙יָך ֙ ְַ֙ואֶ תְ -שׁלָ֣ וֹםַ֙ה ֔צּ ֹאןַ֙והֲשׁבניַ֙דּבִ֑רַ֙ויּ ְשׁלח ֙הוַּ֙֙מע ֶָ֣מ ֶ
רַ֙לוַֹ֙לֶ ְך-נ ְ
ָֹ֣אמ ָ֗
ויּ ֶ
רַ֙לוֹ( .מונח רביע ,לפחות ארבעה דברים ,כאן שלבים באמירה) (טט – א) בתחלה אמר לו(בר' וישב לז,יג) ְלכהַ֙
ָ֣אמ ָ֗
שכל טוב (בובר) ויּ ֹ ֶ
לשון ענוה ,אמר שמא לא ילך אצלם שהרי שונאין אותו( ,טט – ב) כיון שקיבל עליו לילך ,א"ל בציווי לֶךֶָ֨ -נא( ,טט – ג) לשון בקשה
פייסו לומר שתהא רואה אֶת-שְּׁלַ֤ ֹום ַא ֶחיָך האיך שרויין( :טט – ד) ְּו ֶאת-שְּׁלֹ֣ ֹום ה ַ֔צ ֹאן .שמא ניזוקו.

 224מונח רביע
בראשית וישב לח,כח כט ל

לּ ֶדתַ֙ותּ ְק ֹ֨שׁרַ֙על-י ֵ֤דוַֹ֙שׁני ַ֙֙לא ֹ֔מרַ֙ ֶזהַ֙יצָ֥אַ֙ראשֹׁנֹֽה׃ַ֙ ַ֙
יַ֙בל ְדתּהַּ֙ויּ ֶתּן-י ִ֑דַ֙ותּ ָ֣קּחַ֙ה ְמי ָ֗ ֶ
[כח]ַַ֙֙ויְ ָ֥ה ְ
אמרַ֙מה-פּר ְצתַּ֙ע ֶל ָ֣יָךַ֙פּ ִֶ֑רץ ַ֙
וַֹ֙והנּהַ֙֙יצָ֣אַ֙א ֔חיוַ֙ו ַ֕תּ ֹ ֶ
ָ֣י׀ַ֙כּמשָׁ֣יבַ֙י ָ֗ד ְ
[כט]ַ֙ויְ ה ְ
וַֹ֙פּ ֶרץ׃ ַ֙
אַ֙שׁמ ֹֽ
ר ְ
ַ֙ויּ ְק ָ֥
ָ֣אַ֙א ֔חיוַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙על-ידוַֹ֙השּׁנ ִ֑י ַ֙
[ל]ַ֙ואחר ַ֙֙יצ ַ֙
ְ
אַ֙שׁמוַֹ֙זָֹֽֽרח׃ַ֙ס ַ֙
ר ְ
ַ֙ויּ ְק ָ֥
כח ...ויתן-יד – אתנח ותּ ָ֣קּחַ֙ה ְמי ָ֗ ֶלּ ֶדתַ֙ -מונח רביע ותקשר על-ידו שני  -קדמא מהפך פשטא לאמר  -זקף-קטן

זה יצא ראשונה  -טפחא מרכא סלוק
כט ויהי  -מונח פסק ,כעין סדור שנחלק ויהי כמשיב ידו -מונח מונח רביע
ל  ...אשר על-ידו  -מרכא טפחא ,יתור לרבות .רש"י ארבע ידות כתובות כאן כנגד ארבע חרמים שמעל עכן שיצא ממנו .ויש אומרים
כנגד ארבעה דברים שלקח (טט  -עכן) וגו'
טט  -אפשר שמרומז במונח מונח רביע ,שתי רביעיות דברים
 225מונח רביע
תּןַ֙אֶ ת־הכֹּוסַ֙על־כָּ֥ףַ֙פּ ְרעֹֹֽ הַ֙ :
ת־העֲנ ָ֗ביםַ֙וֹֽאֶ ְשׂחֵ֤טַ֙אֹתם ַ֙֙אֶ ל־כָּ֣ ֹוסַ֙פּ ְרעֹ֔ הַ֙ואֶ ָ֥
ֹֽ
הַ֙בּי ִ֑דיַ֙ואֶ ָ֣קּחַ֙אֶ
בראשית וישב מ,יאְ :וכָ֥ ֹוסַ֙פּ ְרעַֹ֙ ְ

[תורה שלמה סוף הערה כט)]  ...ובב"ר שם ר' לוי אמר כנגד ד' מלכיות ר' יהושע בן לוי אמר כנגד ד' כוסות של תרעלה שהקב"ה
משקה את אומות העולם כו' וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל ד' כוסות של ישועה לעתיד לבוא כו' ופשטות הדברים שר"ל וריב"ל
אומרים הטעם על ד' כוסות של פסח .אמנם בפי' ב"ר מפרש שד' כוסית שנאמרו כאן הן כנגד ד' מלכיות כו' (בר' וישב מ,יא) ואֶ ָ֣קּחַ֙
ת־העֲנ ָ֗ביםַ֙(טט :מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע ,אלו ארבע מלכויות ועיקריות והיו עוד רבות מעבר שסחטו ושחטו) אלו ישראל כענבים
ֹֽ
אֶ
במדבר ,וֹֽאֶ ְשׂחֵ֤טַ֙אֹתם ַ֙֙אֶ ל־כָּ֣ ֹוסַ֙פּ ְרעֹ֔ הַ֙כלומר שיהיו נסחטין תחת יד פרעה כך יהיו נסחטין תחת ד' מלכיות .וכ"ה במדרש הגדול
וכוס פרעה בידו כנגד ארבעת כוסות האמורין כאן עתידין אומות העולם לשתות ארבעה כוסות וכנגדן תיקנו חכמים ארבעה כוסות
גאולה וגם בתרגום יררשלמי פסוק יב( .בר' וישב מ,יא) ואֶ ָ֥תּןַ֙אֶ ת־הכֹּוסַ֙על־כָּ֥ףַ֙פּ ְרעֹֹֽ ה הוא כסא דפורעונתא ובמנח"י לא הביא דבריו
וע' ביפ"ת.
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 226מונח רביע
בראשית מקץ מא,ג:

הַ֙וד ָ֣קּוֹתַ֙בּשִׂ֑ר ַ֙
וֹתַ֙אחֲריהֶ ן ַ֙֙מן-היְ ֹ֔ארַ֙רעָ֥ וֹתַ֙מ ְר ֶא ְ
ֹֽ
ָ֞הַ֙שָׁ֧בעַ֙פַּ֙ ָ֣רוֹתַ֙אֲח ָ֗רוֹתַ֙עֹ לֵ֤
וְ הנּ ֶ
פתַ֙היְ ֹֹֽאר׃ ַ֙
ע ֶֹ֛מ ְדנהַ֙אָ֥צֶ לַ֙הפּרוֹתַ֙עלְ -שׂ ָ֥
ַ֙וֹֽתּ ֲ

והנה שבע פרות אחרות  -גרשיים דרגא מונח רביע ,ראה דרגא מונח רביע

גרשיים דרגא מונח רביע  -בלשון כלי יקר לפי ששבע שני הרעב לא היו רצופים שהרי משבא יעקב אחר שנתיים פסק הרעב וחזר
במותו כמו שיתבאר למן פ' ויחי בגורן האטד בעז"ה.
טט  -לפי זה מונח רביע יורה על חמש שנים של רעב המנותק משתי שני הרעב הראשונות .וידמה ל -שמות תצוה ל ז בבקר בבקר -
מונח רביע ,בהיטיבו את הנרות יקטירנה :ששם נלמד הטבת חמש נרות ,פיטום הקטורת קטורת ,הטבת שתי נרות.
 227מונח רביע
בראשית מקץ מא,מה – :ההסבר הבא מבוסס בעיקר סופי תיבות הפסוק

ַ֙צ ְפנ ָ֣תַ֙פּ ְענחַ֙ ַ֙
ויּ ְק ֨ראַ֙פ ְר ָֹ֣עהַ֙שׁם-יוֹסף֘ ֹֽ
ןַ֙לאשִּׁ֑הַ֙ויּצָ֥אַ֙יוֹסףַ֙עַ֙לֶ -א ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
א ְ
יַ֙פֶ֛רעַ֙כֹּהָ֥ןַ֙ ֹ
ַ֙ויּ ֶתּן-לָ֣ וַֹ֙אֶ תֹֽ -א ְסנָ֗תַ֙בּת-פָּ֥ וֹט ֶ
ַ֙צ ְפנ ָ֣ת – ס"ת ַה ִא"ם פ"ת? או נפרש (כי בשולחן ערוך חלק) א(בן) ה(עזר) (יש הלכה של הימנעות) מפ"ת
ויּ ְק ֨ראַ֙פ ְר ָֹ֣עהַ֙שׁם-יוֹסף֘ ֹֽ
חַ֙ויּ ֶתּן-לָ֣ וַֹ֙אֶ תַ֙– מילת וחת"ן
(היינו אכילת לחם) .ונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא פּ ְענ ַ֙
יַ֙פֶ֛רעַ֙כֹּהָ֥ן – מילת תעני"ת
ונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא ֹֽא ְסנָ֗תַ֙בּת-פָּ֥ וֹט ֶ
ןַ֙לאשִּׁ֑הַ֙ויּצָ֥אַ֙יוֹסףַ֙(על) – המלה הנא"ה ועם אות למ"ד הנאפ"ל
א ְ
ונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא ֹ
ונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא עלֶ -א ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים – המלה לצ"ם או בלי ל' צ"ם

וַֹ֙אתֹֽ -א ְסנָ֗ת – מונח רביע ,דרוש בכתוב לפחות ארבע הלכות לענין הלכות תענית חתן וכלה ביום חתונתם לפי זמן החופה .
ויּתֶּ ן-לָ֣ ֶַ֙
לפי שו"ת יביע אומר חלק ג  -אבן העזר סימן ט  ,שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן סא אפשר להסביר ר"ת וס"ת כך :אם החופה
וקידושין קודם השקיעה (קודם אור הנאפ"ל) חת"ן וכלה אינם מתענים כיון שיום טוב שלו הוא( ,יום נא"ה) אבל מבין הנישאים בלילה
(רק האשכנזים) יתענו ביום שלפני החופה וקידושין ואפשר כי החת"ן צ"ם והכלה לא כדי להיות נא"ה
ובכל אופן ,לפי שו"ת יביע אומר חלק ג  -אבן העזר סימן ט ד"ה (ה) ומעתה  ...אלא שאף למנהגינו ומנהג שאר ארצות שלא

להתענות ביום החופה ,טוב שלא יאכל הרבה יותר מדי כדי שיהיה לבבו נכנע קצת וטוב לו.וגו'
שו"ע אה"ע סא א הגה (הרמ"א) [ ...ו] ונהגו שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן ,ועיין בא"ח סימן תקע"ג.

בית שמואל אבן העזר סימן סא ס"ק ו

[ו] ונהגו שהחתן והכלה מתענין  -במהר"מ מינץ אית' ב' טעמים ,א' משום דהוא יום סליחה דידהו ונמחל עונותיהם לפ"ז ראוי
להשלים התענית וכ"כ ב"ח בא"ח ס"ס תקס"ב ,ב' שמא ישתכרו ולא יהיה דעתם מיושבת עליהם לפ"ז א"צ להשלים וכ"כ בהג"ה
ש"ע ואם האב מקבל הקדושין בשביל בתו הקטנה צריך הוא להתענות לפי טעם זה ובימים שאין מתענים כמ"ש בא"ח צריך ליזהר
שלא יהיה רודף אחר מותרות מאכל ומשתה:
שו"ע או"ח תקעג
הגה :מי שיש לו נשואין (ו) בחנוכה אין לו להתענות ,אבל אם יש לו נשואין א [א] (ז) בניסן מתענה (ח) ביום חופתו( ,ט) <א> ב אפילו בר"ח ניסן,
מפני שהוא אחד מן הימים שמתענים בהם ,כדלקמן סוף סימן תק"פ (הגהות מנהגים וליקוטי מהר"ש).
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מיןַ֙ ַ֙
רַ֙ואֶ ת-בּנְ י ִ֑
יכָ֥םַ֙אח ְ
ישַׁ֙ושׁלָּ֥חַ֙ל ֶכֶ֛םַ֙אֶ ת-אֲח ֶ
ְ
בראשית מקץ מג,ידְ :ואָ֣לַ֙שׁ ָ֗דּיַ֙י ֨תּןַ֙ל ֶכֵ֤םַ֙רחֲמים ַ֙֙ל ְפנ ָ֣יַ֙ה ֔א
כ ְלתּיַ֙שׁ ֹֽכ ְלתּי׃ ַ֙
ַ֙ואֲנַ֕יַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙שׁ ֹ
[רש"י] (בר' מקץ מג,יד) ְואָ֣לַ֙שׁ ָ֗דּיַ֙י ֨תּןַ֙וגו'  -מעתה אינכם חסרים כלום אלא תפלה ,הריני מתפלל עליכם (ראה ב"ר צא,יא) :אָ֣לַ֙שיש די
ם ֙; זהו פשוטו .ומדרשו [ב"ר צב,א] :מי שאמר לעולם דיי ,יאמר דיי לצרותיי,
בנתינת רחמיו ,וכדי היכולת בידו ליתן ,י ֨תּןַ֙ל ֶכֵ֤םַ֙רחֲמי ַ֙

כי לא שקטתי מנעוריי ,צרת לָבָ ן אחר צרת עֵ שָ ו ,צרת רחל ,צרת דינה ,צרת לאה ,צרת יוסף ,צרת שמעון ,צרת בנימן.
(בר' מקץ מג,יד) ְואָ֣לַ֙שׁ ָ֗דּיַ֙ -מונח רביע ,מרמז ללפחות ארבעה דברים,כפ'[רש"י] ע"פ [ב"ר צב,א] :מי שאמר לעולם דיי ,יאמר דיי
לצרותיי ,שמנעוריו עד מעמד זה היו יותר מארבע ומונה שמונה צרות צרת לָבָ ן אחר צרת עֵ שָ ו ,צרת רחל ,צרת דינה ,צרת לאה ,צרת
יוסף ,צרת שמעון ,צרת בנימן..
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תַ֙כּ ֶָ֣סףַ֙שׁ ְב ִ֑רוֹ ַ֙
ןַ֙וא ֶ
ַ֙֙בּפי ַ֙֙א ְמתָּ֣חתַ֙הקּ ֹ֔ט ְ
כּ ֶסףַ֙תּשׂים ְ
יעיַ֙גְּ בָ֣יעַ֙ה ָ֗ ֶ
בראשית מקץ מד,בְ :ואֶ ת-גְּ ב ָ֞
דבָ֥רַ֙יוֹסףַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֹֽבּר׃ ַ֙
ַ֙ו ַ֕יּעשַׂ֙כּ ְ ַ֙
יעיַ֙גְּ בָ֣יעַ֙ה ָ֗ ֶכּ ֶסף  -גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עריכת קידוש שבת ויום טוב ,שהוא מדאורייתא,
בדרך הלכתית ְואֶ ת-גְּ ב ָ֞

על יין שהוא מדרבנן( .יש המפרש שהסעודה של יוסף ואחיו היתה בליל שבת שהיה גם ליל פסח) .מצוות הקידוש וההבדלה הן מדאורייתא
(רמב"ם הל' שבת פכ"ט,א) ע"פ הגהות מיימוניות הלכות שבת פכ"ט ה"ו [ז] וכן פי' ר"י בפרק ערבי פסחים ובפרק מי שמתו ובפ"ג
דשבועות דקידוש מדאורייתא אבל מה שהצריכו לאומרו על היין אינו אלא מדרבנן ע"ש ,ע"כ:
יעי – מקף כרב-מצב (א) גביע ותוכנו שלא מתאים לקידוש( ,ב) גביע ותוכנו המתאים לקידוש
וְ אֶ ת-גְּ ב ָ֞
יעי – גביע – י' אות יו"ד רמז אפשרי ל-עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה (רעיון זה של ר' אליהו שגב) כנאמר ב-בבלי ברכות
גְּ ב ָ֞
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

נא,א אמר רבי זירא אמר רבי אבהו ,ואמרי לה במתניתא תנא ,עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה :טעון הדחה ,ושטיפה ,חי ,ומלא,
עיטור ,ועיטוף ,נוטלו בשתי ידיו ,ונותנו בימין ,ומגביהו מן הקרקע טפח ,ונותן עיניו בו; ויש אומרים :אף משגרו במתנה לאנשי
ביתו..

תבנית הטעמים של גְּ בָ֣יעַ֙ה ָ֗ ֶכּ ֶסף – מונח רביע ,מרמזת ללפחות ארבע הלכות ,תנאים לכוס ותוכנו המתאים לקידוש ,כנאמר בהמשך בבלי
ברכות נא,א אמר רבי יוחנן ,אנו אין לנו אלא ארבעה בלבד( :טט – א) הדחה( ,טט – ב) שטיפה( ,טט – ג היין) חי( ,טט – ד) הכוס) ומלא.

תנא :הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ .אמר רבי יוחנן :כל המברך על כוס מלא  -נותנין לו נחלה בלי מצרים,
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בראשית ויגש מד,יח:

אדֹנַ֙י ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲ
הוּדהַ֙ויּ ֶ
ָ֗
ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליוַ֙יְ
ַ֙בּע ְב ֶדִָּ֑ך ַ֙
֔יַ֙ואל-יָ֥חרַ֙א ְפָּך ְ
אדֹנ ְ
ַ֙בּאזְ נ ָ֣יַ֙ ֲ
ַ֙יְ ד ֶבּר-נ֨אַ֙ע ְב ְדָּךֵ֤ ַ֙דבר ֙ ְ
וָֹךַ֙כּפ ְרעֹֹֽ ה׃ ַ֙
ְ
ַ֙ ָ֥כּיַ֙כמ
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲאדֹנַ֙י – זרקא מונח סגול
הוּדה – רביע ויּ ֶ
ָ֗
ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ

"קול אליהו" הגר"א דרש בשמות טעמי הקרא.
הוּדהַ֙ -קדמא ואזלא רביע ,קדמא  -התקדם או הקדים ,ואזלא  -והלך ,רביע  -הבן הרביעי .קדמא מורה על מוקדם
ָ֗
ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליוַ֙יְ

ואזלא מורה על נמשך מהמוקדם
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יכם׃ ַ֙
֔הַ֙שׁלחָ֥ניַ֙אֱֹלהיםַ֙ל ְפנ ֶ ֹֽ
ָ֣יַ֙ל ֹֽמ ְחי ְ
תּםַ֙אֹתיַ֙הִ֑נּהַַַַַ֙֙֙֙֙כּ ְ
םַ֙כּיְ -מכ ְר ֶ ָ֥
יכ ֹֽ
ַ֙֙בּע ָ֣ינ ֔ ֶ
אל-י ֙חר ְ
וַּ֙ו ַ֙
בראשית ויגש מה,הְ :ועתָּ֣ה׀ַ֙אל-תּע ְָ֣צ ָ֗ב ְ
ְעתָּ֣ה׀ַ֙אל-תּע ְָ֣צ ָ֗בוּ  -מונח רביע (כעין קריאה בלי פסק) ,לפחות ארבעה ענינים הקשורים לעצב ,או משהו אחר

א' אל תעצבו על העבר  -על השנאה; ב' על מעשה המכירה; ג' אל תעצבו על ההוה  -בושה מאביהם (רש"י) ,ד' על העתיד – כי איני
ברשות עצמי אלא שליח א-לקים
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רןַ֙וְ ח ֹֽמוּל׃ ַ֙
ץַ֙ח ְצ ָ֥ ֹ
ָ֥וַּ֙בניֶ -פ ֶר ֶַ֙
ץַ֙כּנ֔עןַ֙ויּ ְהי ְ
ַ֙֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
ֵ֤רַ֙ואוֹנן ְ
ָֽןַ֙ושׁלהַ֙ו ֶפ ֶָ֣רץַ֙וזִֶ֑֣רחַַַַַ֙֙֙֙֙ו ֨יּמתַ֙ע ְ
ָ֧רַ֙ואוֹנ ֶ֛ ְ
הוּדהַ֙ע ְ
ָ֗
וּבנ ָ֣יַ֙יְ
בראשית ויגש מו,יבְ :
הוּדהַ֙ -מונח רביע – מונה חמישה
ָ֗
וּבנ ָ֣יַ֙יְ
ְ
רןַ֙
ָֽןַ֙ושׁלהַ֙ו ֶפ ֶָ֣רץַ֙וזִֶ֑֣רח  -דרגא תביר טפחא – קבוצת פרטים מצטרפים ,ובמקום ער ואונן שלא התקיימו ,נכנסו ְבניֶ -פ ֶרץַ֙חֶ ְצ ָ֥ ֹ
ָ֧רַ֙ואוֹנ ֶ֛ ְ
ַ֙ע ְ
וְ ח ֹֽמוּל

ראה דרגא תביר טפחא
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בראשית ויגש מז,יט:

נוַּ֙ואֶ ת-א ְדמתנוַּ֙בּלּ ִֶ֑חםַ֙ ַ֙
ֹת ְ
נוַּ֙קנֹֽה-א ָ֥
וּתַ֙לעי ֶנָ֗יָךַ֙גּם-אֲנ ְ֙חנוּ ַ֙֙גּ ָ֣םַ֙א ְדמ ֔ת ְ
ְ
לָ֧מּהַ֙נ ָ֣מ
שׁם׃ ַ֙
הַ֙ל ֹאַ֙ת ֹֽ
ָ֥
וּתַ֙והאֲדמ
ל ֹאַ֙נ ֔מ ְ
עַ֙ו ֹֽנ ְח ֶיה ְַ֙֙ו ָ֣
הַ֙ו ֶתןֶ -זָ֗ר ְ
יםַ֙לפ ְרעֹ֔ ְ
ְ
נוַּ֙וא ְדמת ֙נוּ ַ֙֙עֲב ָ֣ד
וְ ֹֽנ ְה ֶיָ֞הַ֙אֲנ ְֵ֤ח ְ
וּתַ֙לעי ֶנָ֗יָך – דר גא מונח רביע ,חטא אדם הראשון קנס מיתה לעולם ,התוצאות ההילכתיות הן הרחקה ממת התופס ארבע אמות,
ְ
לָ֧מּהַ֙נ ָ֣מ

מבית הקברות (בבלי ברכות ג,ב ; יח,א) ,וממקום של ערום כמו מבית המרחץ למצוות שונות .מקור נוסף שכל ד' אמות הם רשות בפ"ע.
וּתַ֙לעי ָ֗ ֶניָך .כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואהְ :לעי ָ֗ ֶניָך.
ְ
שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש  -ויחי מז,יט לָ֧מּהַ֙נ ָ֣מ
נקוד ברביע ששָ ם גבול המחוה ...
וּתַ֙לעי ָ֗ ֶניָך .כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואה (טט – הרי זה בבחינת לעג לרש ,ועני
ְ
מדרש זה יוסבר בשלבים( :א) לָ֧מּהַ֙נ ָ֣מ
חשוב כמת) ( :ב) ְלעי ֶנָ֗יָך .נקוד ברביע ששָ ם גבול המחוה  ...פירוש המלה המחוה עשוי להיות גבול הראיה ,גבול המורה על חפץ ,גבול
שׁם גבול האמירה.
חוות (נתינת) הדעת ,רשות בפני עצמו ,ע"פ (בר' ויגש מז,א) ו ָ֗יּ ֹאמֶ ר ת"א וחוי ,לכן משמע ששָ ם גבול המחוה – ש ָ
וּתַ֙לעי ֶנָ֗יָך אם אינו מאכילם ,הרי זה בבחינת לעג לרש כי הוא בעל האוכל שיכול לפעול ולהם אין
ְ
(ג) טט – המצרים באמרם לָ֧מּהַ֙נ ָ֣מ
אוכל ולכן הם בבחינת מת שאינו יכול לפעול .תוכן הכתוב מספר על המצב במצרים ,מדרש שכל טוב בדרשו את טעם רביע במלת ְלעי ֶנָ֗יָך
וּתַ֙לעי ָ֗ ֶניָך לענינ י הלכה של ארבע אמות שתחום תפיסת המת (סביבו) ,שבתוך תחום זה אומרים רק מה ששיך למת ,ומעבר
ְ
מעביר את נ ָ֣מ
לו אפשר לקיים מצוות שונות מבלי שיהא בזה לעג לרש ,היינו למת שאינו יכול לקיימם.
יַ֙תאֲוהָ֣ -הוּאַ֙לעינָ֗יםַ֙(במופע הראשון
וּתַ֙לעי ֶנָ֗יָך – דרגא מונח רביע ,היא כתבנית הטעמים (בר' ג,ו) ְו ָ֧כ ֹֽ
ְ
(ד) תבנית הטעמים של לָ֧מּהַ֙נ ָ֣מ
בתורה) מרמזת לחטא אדם הראשון שקנס מיתה לעולם ,הביא יצר הרע לעולם ועמו הבושה מהערום והמסתעף מהם .ומכאן להלכות
הקשורות להרחקה ממת התופס ארבע אמות (בבלי ברכות יח,א) ,וממקום של ערום ,ומאשה ע"פ עין משפט שו"ע או"ח מה,א (תפילין ד'
אמות ממת ,מבית הקברות ומבית המרחץ); יו"ד רפב,ד (ספר תורה מעבר לד' אמות ממת ובית הקברות); שדמ,טז ,יז (דברי תורה מעבר
לד' אמות ממת ע"פ ש"ך ,ט"ז); שסז,ג (מעבר לד' אמות ממת תפילין ,ספר תורה; צצית ,קריאת שמע ותפילה); או"ח קב,א,ד (לא לעבור
בד' אמות של מתפלל) רמב"ם הלכות איסורי ביאה פכ"א,ה"כ"ב  ...אסור הלוך אחרי אשה  ...עד שירחיק ד' אמות ...
שו"ת תורה לשמה סימן שפב (טט  -השאלה) אסור לאדם שיהלך אחר אשה מהו המרחק שצריך להיות ביניהם (טט  -התשובה)  ...הנה

השיעור הוא ארבע אמות  ...דכל ארבע אמות הוא חלוקה ורשות בפ"ע  ...וכן הדבר מפורש יוצא מפי רבינו הגדול האר"י זצ"ל
בטעמי המצוות ונתן שם טעם מספיק ע"פ הסוד בשיעור ארבע אמות דסגי אחרי אשה .והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי.
כ"ד הקטן יחזקאל כחלי נר"ו.
 234מונח רביע
בראשית ויחי מח,ז:

ְךַ֙בּעָ֥ וֹדַ֙כּ ְברתֶ -א ֶרץַ֙ל ָ֣ב ֹאַ֙אֶ ְפרִ֑תהַ֙ ַ֙
ץַ֙כּנ ֙ען ַ֙֙בּ ֶ ֔דּ ֶר ְ
לַ֙בּ ֶא ֵֶ֤ר ְ
ןַ֙מתהַ֩֙ע ֨ליַ֙ר ִ֝ח ְ
ָ֣י׀ַ֙בּבֹאָ֣יַ֙ מפּ ָ֗דּ ֩
ַ֙ואֲנ ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָ֥יתַ֙ל ֶחם׃ַַ֙֙ ַ֙
ֹֽ
ַ֙֙בּ ֶד ֶָ֣רְךַ֙אֶ ְפ ֔רתַ֙הואַ֙בּ
ואֶ ְק ְבּ ֶרֵ֤הַ֙שּׁם ְ

ה ֩ – תלישא-קטנה,
ָ֣י׀ַ֙בּבֹאָ֣יַ֙מפּ ָ֗דּן– מונח לגרמיה ,מונח רביע֩ ,מת ַ֙
אנ ְ
מה עושה הכעין פרט קדמאה ו ֲַ֙
אפשר כי התבנית הקודמת לתלישא באה ללמד על כעין מספר טעמי תלישא ,בתפקיד שיעורים ,חציצין ,מחיצין
והפרט בתראה מפרט את הפרט קדמאה ,כלומר לאילו דברים מרמז טעם התלישא.
(א) ְבּעָ֥ וֹדַ֙כּ ְברתֶ -א ֶרץ שיעור אלפים אמה כמדת תחום (שבת);
(ב) שיעור חרישת הארץ ....קצב  ...כדי מחרישה אחת; שמואל א יד,ידְּ :כ ַבח ֲִצ֥י ַמע ֲָנַ֖ה ֶ ֥צמֶד ש ֶָדָֽה מפרש ר' יוסף קרא ְּ ...כ ַבח ֲִצ֥י
ַמע ֲָנַ֖ה ֶ ֥צמֶד ש ֶָדָֽה – כמשך ח ֲִצ֥י ַמע ֲָנַ֖ה בצמד  ...כלומר :כשיעור אורך שיחרוש אדם מהבקר ועד חצות בצמד בקר
(ג) ְבּ ֶד ֶָ֣רְךַ֙אֶ ְפ ֔רת מחיצת – תחום קבורת רחל בגבול בנימין (בנה ,וזה כבודה) בצלצח.
(ד) מדרש תנאים לדברים פרק לג .ר' שמעון אומר בתוך חלקו שלבנה שלמי שמתה באפרתה ומי מתה באפרתה רחל שנ' (בר'
ןַ֙מתהַ֩֙ע ֨ליַ֙יכול שתהא כל העיר בתוך שלו ת"ל (דב' הברכהי לג,יב) וּ ֵב֥ין כְּתֵ ָ ַ֖פיו שָׁכֵ ָֽן׃ בית המקדש
ָ֣י׀ַ֙בּבֹאָ֣יַ֙מפּ ָ֗דּ ֩
ויחי מח,ז) ואֲנ ְ

בתוך שלו ושאר כל העיר בתוך חלקו של יהודה.
ע ֨ליַ֙ר ִ֝חלַ֙ -קדמא ואזלא ,כלל הסיבות שהביאו למותה של רחל ולקבורתה בדרך אפרת ולא במערת המכפלה בחברון.
ואֲנ ָ֣י׀ַ֙ -מונח לגרמיה (מונח פסק) ,אני יעקב גרמתי הפסקת חייה של רחל ,וכך לא היו חיי שלמים כנדרש ב-בבלי סנהדרין כב,ב ואין
ןַ֙מתהַ֩֙ע ֨ליַ֙ר ִ֝חל.
ָ֣י׀ַ֙בּבֹאָ֣יַ֙מפּ ָ֗דּ ֩
אשה מתה אלא לבעלה  -שנאמר (בר' ויחי מח,ז) ואֲנ ְ
ותבנית הטעמים של ְבּבֹאָ֣יַ֙מפּ ָ֗דּן – מונח רביע ,מרמזת ללפחות ארבע סיבות למות רחל ולקבורתה במקום שנקברה.
(א) באופן מסוים רחל אמרה כעין קללה על עצמה אגדת בראשית (בובר) פרק נב  ...לפיכך (בר' ויצא ל,א) וַתְּּ קַנֵ ֥א ָר ֵ ַ֖חל ַב ֲאח ָ ָֹ֑תה
ו ַַ֤תּ ֹא ֶמר ֶאָֽל-יַעֲק ֹב ָהָֽבָהִ -לֹ֣י ָב ִ֔נים ְּו ִאםַ֖ ַ -אי ִן ֵמ ָ ֥תה ָאנָֹֽכִי׃  ,אשה שהיא עקרה ואינה יולדת היא מתה,
ָ֣י׀ַ֙בּבֹאָ֣יַ֙
(ב) אגדת בראשית (בובר) פרק נב ד"א מה ראתה לומר ָהָֽבָהִ -לֹ֣י ָב ִ֔נים ,אלא שנתנבאת שהיא מתה במהרה ,שנאמר ואֲנ ְ
מפּ ָ֗דּןַ֙וגו' .אמרה לו תן לי בנים עד שלא אמות ,הה"ד ָהָֽבָהִ -לֹ֣י ָב ִ֔נים ,מיד (בר' ויצא ל,ב) ַו ִיָֽחַרַ -א֥ף יַע ֲַ֖ק ֹב ב ְָּר ֵ ָ֑חל וגו' ,וכי יש אלהים
ָאנ ֹכִי ֲאשֶׁר-מָנַ ֥ע מ ֵ ִַ֖מך פ ְִּריָ -בָֽטֶן׃ ,ממך מנע אבל ממני לא מנע ,אלא כבר נתן
שני שעושה כלום חוץ מרשותו ,ו ִַ֗י ֹא ֶמר ה ַ ֲַ֤תחַת אֱֹלהִים ֔
לי בנים מלאה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,כך אתה מחסד אותה ואומר לה ה ַ ֲַ֤תחַת אֱֹלהִים ,חייך שאני מעמיד ממנה בן שיאמר
לאחיו כי התחת אלהים אני (שם /בראשית /נ יט) .טט  -הקב"ה מוכיח ליעקב שהיה צריך למהר תפילתו עבורה כדי שלא תגרום
העקרות קיצור ימים.
(ג) ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בחוקותי פרשה לז  ...ורבנין אמרין כל מי שהוא נודר ומשהא את נדרו סוף שהוא קובר את

ןַ֙מתהַ֩֙ע ֨ליַ֙
ָ֣י׀ַ֙בּבֹאָ֣יַ֙מפּ ָ֗דּ ֩
אשתו .ממי את למד מאבינו יעקב שעל ידי שנדר ושהא את נדרו קבר את אשתו ,שנ' (בר' ויחי מח,ז) ואֲנ ְ
ר ִ֝חל,

(ד) כגון ע"פ אלשיך על קללת (בר' ויצא) עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה כו' ,כי מאז נגזרה מיתתה.
ַ֙֙בּ ֶד ֶָ֣רְךַ֙אֶ ְפ ֔רתַ֙שהוא על פי הדבור למען תהיה מבכה על בניה בעת החרבן מדי עברם
(ה) ע"פ אלשיך כי הלא ואֶ ְק ְבּ ֶרֵ֤הַ֙שּׁם ְ
לשם .וכל ישראל נקראים בניה כי היא היתה עיקר הבית ,ובה היתה מחשבת יעקב בהולידו את ראובן ושכל שיוליד יהיו מרחל.

ווע"פ הסבר שו"ת דברי יציב יורה דעה ויעקב קברה בדרך אפרת לא משום פגם שתי אחיות ,אלא ע"פ הדיבור בדרך אפרת ששם
עתידין הגלויות לעבור ורק בזכות רחל שאמרה לקב"ה שהיא מסרה סימניה לאחותה כדי שלא תתביש ,כך על הקב"ה להציל בניו
מפני השובים..

 235מונח רביע
בראשית ויחי מח,יט:

ר ֙ יד ְֵ֤ע ֹֽתּי ְבנַ֙י ֙ י ֔ד ְעתּי גּםָ֥ -הוּא ֹֽי ְהיֶהְ -לּעם ְוגםָ֣ -הוּא יגְ דִּ֑ל
֙אמ ַ֙
ויְ מאָ֣ן א ָ֗ביו ויּ ֹ ֶ
גּוֹים׃ ַ֙
טַ֙ן ֙ יגְ דָּ֣ל מ ֔ ֶמּנּוּ ְוז ְרעוֹ י ְהיֶ ָ֥ה ְמ ֹֽל ֹא-ה ֹֽ
חיו הקּ ֹ
אוּלם א ֵ֤
ָ֗
וְ
ר ֙ יד ְֵ֤ע ֹֽתּי ְבנַ֙י ֙ י ֔ד ְעתּי
֙אמ ַ֙
ויְ מאָ֣ן א ָ֗ביו – מונח רביע ,רומז לדרוש בכתוב הבא לפחות ארבע דרשות ויּ ֹ ֶ

אופן (א) לארבע דרשות משולב בתוך המקור ,תורה שלמה [קטז] בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פצ"ז ד

ר ֙ יד ְֵ֤ע ֹֽתּי ְבנַ֙י ֙ י ֔ד ְעתּי( ,טט – א) ידעתי מעשה ראובן ובלהה (טט – ב) ומעשה יהודה ותמר( ,טט – ג) מה דברים שלא
֙אמ ַ֙
ויְ מאָ֣ן א ָ֗ביו ויּ ֹ ֶ
נתגלו לך נתגלו לי (טט – ד) דברים שנתגלו לך על אחת כמה וכמה ,אפשר שאחד הדברים שלא נתגלו ליוסף ונתגלו ליעקב הוא שדמות

ָאבל
יוסף במצרים נראתה ליעקב בתוך הבאים לנחמו (בר' וישב לז,לה) ַוי ָקמוּ כָלָ -ב ֶָ֨ניו ְּוכָל-בְּנ ְ֝ ֹתָ יו ְּלנַח ֲִ֗מֹו ַוי ְּ ָמ ֵאן ְּלהִתְּ נַ ֵ֔חם ו ַ֕י ֹא ֶמר כִ ָֽי-א ֵ ֵֵּ֧רד אֶלְּ -ב ִנֶ֛י ֵ ַ֖
שׁ ְָּ֑א ֹלָה ַו ֵי ֥ ְּב ְּך א ַֹ֖תֹו ָאבִ ָֽיו׃ הכתוב ַוי ָקמוּ כָלָ -ב ֶָ֨ניו במידה גורעים ומוסיפין ובגי' מלת ַוי ָקמ גי' יוסף וּ-כָלָ -ב ֶָ֨ניו
אופן (ב) (טט  -א) הדרשה של אופן (א); (טט  -ב) תורה שלמה [קיז] יד ְֵ֤ע ֹֽתּי ,אלא מה אתה סבור מפני שהייתי שואלך בכל עת מה עשו
בך אחיך ,ולא היית אומר לי ,מה אתה סבור שלא הייתי יודע ,יד ְֵ֤ע ֹֽתּי ְבנַ֙י ֙ י ֔ד ְעתּי (פסיקתא רבתי פ"ג)
ר ֙ יד ְֵ֤ע ֹֽתּי ְבנַ֙י ֙ י ֔ד ְעתּי ,אמר לו יעקב סבור אתה שמרוב זקנה הלך ממני הדעת ,חייך מאה כיוצא בך
֙אמ ַ֙
(טט  -ג) תורה שלמה [קיז*] ויּ ֹ ֶ

אינן יכולין לעמוד על דעתי ,ולא לסלק ידי ממקומה( .סדר אליהו רבה)
(טט  -ד) תורה שלמה [קיח] יד ְֵ֤ע ֹֽתּי ְבנַ֙י ֙ י ֔ד ְעתּי שני פעמים ,למה שני פעמים ידעתי מה שהן עתידין לעשות בני אפרים בימי דוד
שנאמר ומבני אפרים עשרים אלף ושמנה מאות גבורי חיל וגו' (דה"א יב,ל) ,וידעתי פעם שניה באיזה כבוד יבואו בני מנשה אל דוד
שנ' נפלו על דוד בבואו מפלשתים [עם פלשתים] וגו' (דה"א יב,כ) ,ואומר בלכתו אל צקלג נפלו עליו שמנשה וגו' (דה"א יב,כא)
(סדר אליהו רבה)
ר ֙ יד ְֵ֤ע ֹֽתּי שראה לגדעון עומד ממנשה ואולם אחיו הקטן יגדל ,זה יהושע שעומד מאפרים.
֙אמ ַ֙
(טט  -ה) תורה שלמה [קיח*] ויּ ֹ ֶ
(תנחומא ויחי ו).
 236מונח רביע
קַ֙דַ֙נְ זָ֥ירַ֙אֶ ֹֽחיוַ֙:פ
ףַ֙וּלק ְד ֹ
ְ
אשַׁ֙יֹוס
֔
ַ֙֙ל ָ֣ר ֹ
ִ֑םַ֙תּ ְה ֶי ֙ין ְ
תַ֙הֹוריַ֙עֹֽד־תּאֲותַ֙גּ ְב ָֹ֣עתַ֙עֹול ֹֽ
֔
כ
כתַ֙א ָ֗ביָךַ֙גּ ְֹֽברוּ ַ֙֙על־בּ ְר ָ֣ ֹ
בראשית ויחי מט,כו :בּ ְר ָ֣ ֹ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[רש"י] (בר' ויחי מט,כו) בּ ְר ָ֣ ֹכתַ֙א ָ֗ביָךַ֙(טט :הקב"ה) גּ ְֹֽברַ֙וּ ֙ וגו'  -הברכות שברכני הקדוש ברוך הוא גברו והלכו על הברכות שברך את
הורי :עֹֽד־תּאֲותַ֙(רש"י בהמשך :גבול) גּ ְב ָֹ֣עתַ֙עֹול ִ֑ם  -לפי שהברכות שלי גברו עד סוף גבולי גבעות עולם ,שנתן לי ברכה פרוצה בלי
מצרים ,מגעת עד ארבע קצות העולם שנאמר (בר' ויצא כח,יד) וּפ ַָרצ ָ ְֶּ֛תּ ָי֥מָה ו ֵ ַָ֖קדְּ ָמה ְּוצ ָֹ֣פ ֹנָה ו ֶ ָָ֑נגְּבָה וגו' ,מה שלא אמר לאברהם אבינו וליצחק.
(בר' ויחי מט,כו) בּ ְר ָ֣ ֹכתַ֙א ָ֗ביָך – מונח רביע ,אפשר שכאן טעם מונח מרבה ברכה פרוצה בלי מצרים ,וטעם רביע מלמד על שברכה פרוצה
זאת מגעת עד ארבע קצות העולם.
 237מונח רביע
אבֹתִ֑יַ֙ ַ֙
ֵ֤אמרַ֙אֲל ֶהם ַ֙֙אֲני ַ֙֙ ֶנאֱסָ֣ףַ֙אֶ ל-ע ֔מּיַ֙ק ְב ָ֥רוַּ֙אֹתיַ֙אֶ לֲ -
אוֹתםַ֙ויּ ֹ ֶ
בראשית ויחי מט,כטַ֙:ויְ צָ֣וַ֙ ָ֗
ֶ֨אל-ה ְמּע ֔רהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙בּ ְשׂדהַ֙עֶ ְפ ָ֥רוֹןַ֙הח ֹֽתּי׃ ַ֙
ָ֣וַ֙אוֹתם – מונח רביע ,לפחות ארבעה צוויים .אפשר שהם מפורשים ב[-רש"י] (בר' ויחי נ,יג) ויּ ְשׂ ֨אוַּ֙א ֵֹ֤תוַֹ֙בניו ַ֙֙–ולא בני
ָ֗
(בר' ויחי מט,כט)ַ֙ויְ צ
בניו ,שכך צום אל ישאו מטתי( ,טט :א) לא איש מצרי( ,טט :ב) ולא אחד מבניכם שהם מבנות כנען ,אלא אתם ,וקבע להם מקום( ,טט :ג)
שלשה למזרח וכן לארבע רוחות ,וכסדרן למסע מחנה של דגלים נקבעו כאן( .טט :ד) לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת את הארון( ,טט:
ד) ויוסף לא ישא שהוא מלך( ,טט :ה) מנשה ואפרים יהיו תחתיהם ,וזהו (במדבר ב ב) איש על דגלו באותות ,באות שמסר להם אביהם

לישא מטתו:
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ֵ֤אמרַ֙יוֹסף ַ֙֙אֶ ל-אֶ ֔חיוַ֙אנֹכיַ֙מִ֑תַ֙ ַ֙
בראשית ויחי נ,כד :ויּ ֹ ֶ
ע ֹֹֽקב׃ ַ֙
קַ֙וּ ְלי ֲ
ָ֥םַ֙לי ְצח ֹֽ
ֶ֛עַ֙לא ְברה ְ
םַ֙ו ֶהעֱלֵ֤הַ֙אֶ ְתכֶ ם ַ֙֙מן-הא ֶָ֣רץַ֙ה ֔זּ ֹאתַ֙אֶ ל-ה ַ֕א ֶרץַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּ ְ
אֹלהיםַ֙פּ ָֹ֧קדַ֙י ְפ ָֹ֣קדַ֙אֶ ְת ָ֗ ֶכ ְ
ָ֞
ו
י ְפ ָֹ֣קדַ֙אֶ ְת ָ֗ ֶכם – מונח רביע ,ארבעה בשרשרת הקבלה (יוסף ,לוי ,קהת ,עמרם) ובחמישי (משה) יבוא הגואל.

ראה דרגא מונח רביע
2.2.12.10.2.2

שמות
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ֹתםַ֙:פ ַ֙
דַ֙מ ִֹ֑אדַ֙ותּמּלָ֥אַ֙הא ֶרץַ֙א ֹֽ
וַּ֙וָֽיּ ְשׁ ְרצֶ֛ וַּ֙ויּ ְר ָ֥בּוַּ֙ויֹּֽע ְצמוַּ֙בּ ְמ ָֹ֣א ְ
וּבנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אלַ֙פַּ֙ ָ֧ר ֹֽ
שמות א,זְ :
וּבנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אל – מונח רביע ,אפשר שמלמד על לפחות ארבע סיבות לרבוי המבורך של בני ישראל.
ְ

סיבה (א) זה היה כבודם וגדולתם כל זמן שחיו יורדי מצרים כנלמד ב[-תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק פ"י,ה"י]

וַּ֙וָֽיּ ְשׁ ְרצֶ֛ וַּ֙משמת יוסף מהו
וּבנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אלַ֙פּ ָ֧ר ֹֽ
כל זמן שהיה יוסף [ושבטים] קיימין היו ישראל מתנהגין בגדולה וכבוד שנ' (שמות א,ז) ְ
אומ' וימת יוסף וגו' ויקם מלך חדש וגו' ויאמר אל עמו וגו' הבה נתחכמה לו וגו'
סיבה (ב) [שמות רבה (וילנא) שמות א,ח]מהשגחת הקב"ה בלבד משמתו יורדי מצרים; סיבה (ג) מברכת הארץ [שם] רבי נתן אומר
ותּמּלָ֥אַ֙הא ֶרץַ֙א ֹֹֽתם כחושים של קנים וב[-שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א,יב] הארץ האכילה אותם שמן ודבש ,הארץ
בלעה את הילדים בשעה שהמצרים חיפשו להרגם  ,סיבה (ד) מגזירות פרעה (שמ' א,יב) ְּו ַכ ֲאשֶׁר יְּעַנֹ֣ וּ א ֹ֔תֹו כֵ ֥ן י ְִּר ֶ ַ֖בה ו ְֵּכֹ֣ן יִפ ְָּ֑ר ֹץ
[זוהר שמות [המתחיל בדף ב ,ע' א]] תנא בשעתא דמסר קודשא בריך הוא לישראל לשרא דמצראי גזר עלייהו ז' גזרות שישעבדו
שׁר־ ָעב ְּ֥דוּ ב ֶ ַָ֖הם
שׁה בְּח ֹמֶר וּ ִב ְּל ֵב ִ֔נים וּ ְּבכָל־עֲב ָ ַֹ֖דה ַבש ֶ ָָ֑דה ֵ֚ ֵאת כָל־ע ֲֹ֣ב ֹדָ תָ֔ ם ֲא ֶ
בהון מצראי הדא הוא דכתיב (שמ' א,יד) ַוי ְּמ ְָּר ֶ֨רוּ ֶאת־ ַחי ֵי ֶָ֜הם ַבעֲב ָ ֹֹ֣דה ָק ִ֗ ָ
ֹתם:
דַ֙מ ִֹ֑אדַ֙ותּמּלָ֥אַ֙הא ֶרץַ֙א ֹֽ
וַּ֙וָֽיּ ְשׁ ְרצֶ֛ וַּ֙ויּ ְר ָ֥בּוַּ֙ויֹּֽע ְצמַ֙וַּ֙בּ ְמ ָֹ֣א ְ
וּבנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אלַ֙פּ ָ֧ר ֹֽ
בְּפָ ֶָֽרך ,:ולקבליהון שבעה לטב (שמ' א,ז) ְ
סיבה (ה) בזכות נשים צדקניות [שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א,יב] ובסגנון דומה ב[-מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי
(ט) (לח,יא)]  ...דרש ר"ע בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים ,ומה עשו בשעה שהיו הולכות לשאוב מים,

הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבין מחצה מים ומחצה דגים ,ומוליכות אצל בעליהן ושופתות להם שתי קדרות
אחת של חמין ואחת של דגים ,ומאכילות אותן ומרחיצות אותן וסכות אותן ומשקות אותן[ ,מדרש תנחומא שם] בזכות אותן המראות
שהיו מראות לבעליהן  ,ונזקקות להם בין שפתים,
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שמות א,יד:

עבֹדהַ֙בּשּׂ ֶדִ֑הַ֙ ַ֙
֔יםַ֙וּבכלֲ -
ְ
הַ֙בּ ֹ֨חמֶ ר ַ֙֙וּב ְלבנ
עבֹדָ֣הַ֙ק ָ֗שׁ ְ
יהםַ֙בּ ֲ
ויְ מ ֲר ֨רוַּ֙אֶ ת-חיּ ִ֝ ֶ
םַ֙בּ ֹֽפ ֶרְך׃ ַ֙
ע ָֹ֣בד ֔תםַ֙אֲשֶׁ ר-ע ְב ָ֥דוַּ֙ב ֶה ְ
ַ֙א ַ֚תַ֙כּלֲ -
יהם – קדמא ואזלא ,לאומר שנגי נתם שמחה ,המענה בשם הגר"א ,בשם האדמו"ר הזקן בעל התניא ועוד ,גי' קדמא ואזלא
ויְ מ ֲר ֨רוַּ֙אֶ ת-חיּ ִ֝ ֶ

עולה ק"ץ שהקב"ה קירב את הגאולה בק"ץ שנה לעומת הגזירה של ארבע מאות שנה ,ועל כן בנגינה שמחה.

בּ ֲעבֹדָ֣הַ֙ק ָ֗שׁה – מונח רביע ,תורה שלמה [קנד]  ...רב ושמואל דאמרי נאמר כאן עבדה בפסוק זה ארבע פעמים מלמד שהיה שעבוד
מצרים קשה מארבע מלכויות (מדרש הגדול)  .ובהערות כתב ממכילתא ששעבוד מצרים קשה לפני המקום מכל שיעבודין שבעולם
וכ"ה בשמו"ר פ"ב-ט ... .דרשת הגדה של פסח :ר' אליעזר אומר מנין שכל מכה  ...היתה של ארבע מכות כנגד ארבע עבודות
לַ֙בּ ֹֽפ ֶרְך׃ עם ד'
ֲבדוַּ֙מ ְצרֶ֛יםַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂרא ְ
מרֲ ֨רוּ  ...רבי עקיבא אומר מנין כו' של חמש מכות כנגד (שמות א,יג) ויּע ָ֧
שבפסוקַ֙ויְ ַ֙
עבודות שבפסוק ויְ מ ֲר ֨רוּ (אח"כ מביא ירושלמי החולק על קושי השעבוד)
בּ ֲעבֹדָ֣הַ֙ק ָ֗שׁה – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע .היות ושרש עב"ד מוזכר ד' פעמים בפסוק ,אז תבנית הטעמים צריכה ללמד משהו
מעבר לד' עבודות או לענין אחר .אפשר כי הדרשה ממכילתא ששעבוד מצרים קשה לפני המקום מכל שיעבודין שבעולם וכ"ה בשמו"ר
פ"ב-ט ילמד על שיעבודים רבים בגלויות רבות .אפשר כי מדרש הזוהר כגון זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כז עמוד א
שהפסוק מלמד על לימוד התורה נתמך בטעמי בּ ֲעבֹדָ֣הַ֙ק ָ֗שׁה – מונח רביע ,בתפקיד קושיה הלכתית ששרשה בחמישה חומשי תורה.
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כּל׃ ַ֙
שַׁ֙וה ְסּנֶ הַ֙אינֶ ָ֥נּוַּ֙אֻ ֹֽ
ֹע ָ֣רַ֙בּ ֔א ְ
אַ֙והנּ ֵ֤הַ֙ה ְסּ ֶנהַ֙֙בּ ַ֙
ֶ֛יוַ֙בּלבּת-אשַׁ֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙ה ְסּנֶ ִ֑הַ֙ו ָ֗יּ ְר ְ
ְךַ֙ה'ַ֙אל ְ
שמות ג,בְ֠ :ויּראַ֙מ ְל ֨א ַָ֥֙
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דל הזֶּ ִ֑ה מדּוּעַ֙ ל ֹא-י ְבעָ֥ר ה ְסּנֶ ֹֽה׃
ֹשׁה א ֻ ֹֽסרה-נּ ָ֣א ְואֶ ְר ֶ֔אה אֶ ת-המּ ְר ֶאָ֥ה הגּ ֹ
ָ֣אמר מ ֔ ֶ
שמות ג,ג :ויּ ֹ ֶ
ֶ֛אמרַ֙מ ֶֹשָׁ֥הַ֙מ ֶֹשׁהַ֙ויָֹּ֥אמֶ רַ֙ה ֹֽנָּֽני׃ ַ֙
ֱֹלהיםַ֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙ה ְסּ ֶנָ֗הַ֙ויּ ֹ ֶ
אַ֙ה'ַ֙ כָּ֣יַ֙סָ֣רַ֙ל ְר ִ֑אוֹתַ֙ויּ ְקראַ֩֙א ֨ליוַ֙א ִ֝
שמות ג,ד :ויּ ָ֥ ְָֽר ַ֙
[רבינו] בחיי ג,א וע"ד הפשט :ענין הפרשה הזאת כי משה השיג שלשה ענינים (טט – בארבעה שלבים המרומז בטעם רביע של ו ָ֗יּ ְרא) ,ואלו
הם :האש ( ,טט – בשני שלבים) והמלאך ,והשכינה .תחלה ראה האש שהיתה מתלקחת בסנה ואין הסנה נשרף ,וראה זה בעין הבשר

ממש בהקיץ ,כי כשראה הסנה בוער באש הכיר שהוא אש והיה סבור שהוא אש גפרית של מטה ,וכשהיתה דעתו כן ולא היה הסנה

דל הזֶּ ִ֑ה ,כלומר אראה הפלא הזה (וְ אֶ ְר ֶ֔אה –
אוכל על כן רצה להתקרב ,זהו שאמר( :שמות ג,ג) א ֻ ֹֽסרה-נּ ָ֣א ְואֶ ְר ֶ֔אה אֶ ת-המּ ְר ֶאָ֥ה הגּ ֹ
זקף-קטן שני תמיהות) (טט – א) אם נשתנה הסנה משאר העצים( ,טט – ב) או נשתנה האש משאר האשות ,שאלו היה סבור שהיה האש של
ֶ֛יוַ֙בּלבּת-
ְךַ֙ה'ַ֙אל ְ
מעלה לא היה מתקרב ,ואחר שראה האש הזאת נתחזק שכלו בראית המלאך ,וזהו שאמר( :שמות ג,ב) ְ֠ויּראַ֙מ ְל ֨א ַָ֥֙
אשַׁ֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙ה ְסּנֶ ִ֑ה ,משמעות הכתוב כי לבת אש ראה תחלה ואחר כך המלאך מתוך האש ,ואחר שנתחזק שכלו בראית המלאך ראה
במראה הנבואה כבוד השכינה (טט –ַ֙מ ָ֣תּוְֹךַ֙ה ְסּ ֶנָ֗ה – מונח רביע ,רמז לכבוד השכינה המתבטא בכסא הכבוד וסביבותיו) ,
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א ָֹ֥מרַ֙ל ְבנֹֽי-י ְשׂרא ֘לַ֙אֲנ ָ֣יַ֙ה' ַ֙
שמות וארא ו,ו :ל ָ֞כןַ֙ ֱ
ֹלים׃ ַ֙
טוּיהַ֙וּב ְשׁפטיםַ֙גְּ ד ֹֽ
תּיַ֙אֶ ְתכֶ ם ַ֙֙בּזְ ָ֣רוֹעַ֙נְ ֔
עבֹדתִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְוגא ְל ֵ֤
םַ֙והצּ ְל ָ֥תּיַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מ ֲ
ַ֙ וְ הוֹצאתָ֣יַ֙אֶ ְת ָ֗ ֶכםַ֙מתּ ֙חת ַ֙֙ס ְב ָֹ֣לתַ֙מ ְצ ֔רי ְ



ְוהוֹצאתָ֣יַ֙אֶ ְת ָ֗ ֶכםַ֙– מונח רביע ,מרמז ללפחות ארבעה ענינים אשר אפשר שמרמז לחמישה לשונות של גאולה כאשר הלשון החמישי
הוא ללא הכרעה – תיק"ו .בכל אופן נאמר כאן ְוהוֹצאתָ֣יַ֙אֶ ְת ָ֗ ֶכםַ֙והמדרש ובהקפות סוכות נאמר ונקוב ְוהוּצאתָ֣יַ֙א ְת ָ֗ ֶכםַ֙הוצאת-
גאולת עם ישראל ממצרים היא גם הוצאת-גאולת השכינה הקדושה מגלותה .אפשר כי בדרשה תבנית הטעמים מונח רביע של
ְוהוּצאתָ֣יַ֙א ְת ָ֗ ֶכם מרומז ענין של יציאת כסא הכבוד כביכול מגלות.
 243מונח רביע

שׁלַ ֥ח אֶת-ע ִ ַַ֖מי ְּוי ַ ַעבְּדָֽנ ִי׃
ָאמר ֔ה' ַ
שמות וארא ז,כו :לפני מכת צפרדעים וַַ יַֹ֤אמֶר ה' אֶל-מ ֹ ֔ ֶ
שׁה ַ֖ב ֹא אֶל-פ ְַּר ָ֑ע ֹה וְָּאמ ְַּר ָ ֹ֣תּ ֵא ִָ֗ליו ֵ֚כ ֹה ַ ֹ֣

ֹשׁה – מהפך פשטא זקף -קטן ,שתי דרשות (א) כפשוטו ללכת בשליחות ה' אל פרעה; (ב) מוציא מפשוטו של הכתוב (שמ'
ֵֹ֤אמרַ֙ה֙'ַ֙אֶ ל-מ ֔ ֶ
ויּ ֶ

וארא ז,כז) ְּו ִאם-מ ֵָא֥ן ַא ָ ַ֖תּה – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות על המיאון של פרעה גם מיאון של משה רבנו לעשות שליחות ה'  .אכן יש

כַּ֚הַ֙
לקב"ה הרבה שליחים לבצע שליחותו גם ע"י בעלי חיים שאין להם דעת ,וגם כאלה שאין דרכם להזיק .אלא שבלי ְואמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליוַ֙ ֹ
יַ֙ויע ְב ֻ ֹֽדני׃ פרעה יוכל לתלות את המכות בטבע ובמקריות .נעשה שימוש בפסוק (קהלת ה,ח) ְּוי ִתְּ ֥רֹון ֶ ַ֖א ֶרץ ב ַֹ֣כ ֹל ָ֑היא
ָ֣רַ֙ה'ַ֙שׁלָּ֥חַ֙אֶ ת-עמּ ְ
אמ ַ֔֙
ָ֑הוּא ללמד על ְואמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליו – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,שלנביא יש לפחות ארבע יתרונות משליחים אחרים ,בהיותו בעל
ָ֣רַ֙ה') (ב)
כַּ֚הַ֙אמ ַ֔֙
דעת וכח הדיבור להטעים לפרעה את המתרחש .יתרונות הנביא הם (א) הוא מייצג את השולח – הקב"ה הבורא והיחיד ( ֹ
הוא מייצג את עם ישראל (שׁלָּ֥חַ֙אֶ ת-עמּי) (ג) הוא מסביר כי ה' רוצה שפרעה ישלח את עם ישראל מבחירתו להיטיב (אֶ ל-פּ ְר ִֹ֑עה) (ד)
הוא מסביר שה' רוצה שעם ישראל יוכל לעבוד את עבודת ה' ( ְויע ְב ֻ ֹֽדני) (ה) וטעם סלוק במלת ְויע ְב ֻ ֹֽדני מגביל שעבודת עם ישראל תהיה

רק לה' ובכך יתנתק מפרעה ,ממצרים ומעבודה זרה שלהם.
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שמות וארא ז,יט,כ

יהםַ֙וְ ע ֶ֛לַ֙
ָ֣םַ֙ועל-אגְ מ ָ֗ ֶ
יה ְ
הרֹתָ֣ם׀ַ֙על-יְ אֹר ֶ
ימיַ֙מ ְצ ִ֝ריםַ֙עֹֽל-נ ֲ
טה-י ְדָךַ֩֙על-מ ֨
ןַ֙קחַ֙מ ְטָּךָ֣ ַ֙וּנְ ֹֽ
ה ֵֹ֡ר ָ֣
רַ֙אל-א ֲ
א ָֹ֣מ ֶ ֹֽ
ֹשׁהַ֙ ֱ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
[יט]ַַ֙֙ו ֨יּ ֹ ֶ
ַ֙֙בּכלֶ -א ֶָ֣רץַ֙מ ְצ ֔ריםַ֙וּבעציםַ֙וּבאֲב ֹֽנים׃ ַ֙
ִ֑םַ֙והֵ֤יהַ֙דם ְַ֙
םַ֙ו ֹֽי ְהיוּ-ד ְ
יה ְ
כּל-מ ְקוָ֥הַ֙מימ ֶ
הַ֙וּלעיניַ֙עֲבדִ֑יוַ֙ויּה ְָ֥פכֶ֛ וַּ֙כּל-
ְ
רַ֙לעינ ָ֣יַ֙פ ְרעֹ֔
ָ֣הַ֙ה'ַ֙ויּ ֵֶֶ֤֣רםַ֙בּמּטֶּ ה ַ֙֙ויּ ְֵֶ֤֣ךַ֙אֶ ת -המּ ֙ים ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּיְ ֹ֔א ְ
ה ִֹ֝רןַ֙כּא ֲֶשׁ ָ֣ר׀ַ֙צוּ ָ֗
הַ֙וא ֲ
ֹשׁ ְ
[כ]ַַ֙֙ויּעֲשׂוּ-כןַ֩֙מ ֨ ֶ
רַ֙ל ֹֽדם׃ ַ֙
א ְ
המָּ֥יםַ֙אֲשֶׁ ר-בּיְ ֹ
ָ֣הַ֙ה' – מונח לגרמיה
יהם – מונח לגרמיה מונח רביע ו/או (ז,כ) כּא ֲֶשָׁ֣ר׀ַ֙צוּ ָ֗
ָ֣םַ֙ועל-אגְ מ ָ֗ ֶ
יה ְ
הרֹתָ֣ם׀ַ֙על-יְ אֹר ֶ
ָך ֩  ...עֹֽל-נ ֲ
טה-י ְד ַ֙
(ז,יט) וּנְ ֹֽ
ם ֙  -שהרים המטה ונטה ידו על ארץ
מונח רביע ,מרמזים לנטיית יד כנגד כל הרוחות כפי' רמב"ן (ז,כ-כא) ויּ ֵֶֶ֤֣רםַ֙בּמּטֶּ ה ַ֙֙ויּ ְֵֶ֤֣ךַ֙אֶ ת-המּ ֙י ַ֙
רַ֙ל ֹֽדם לעיניו( ,ז,כא) ויְ ָ֥היַ֙
א ְ
רַ֙לעינ ָ֣יַ֙פ ְרעֹ֔ ה ,ונהפכו כּל-המָּ֥יםַ֙אֲשֶׁ ר-בּיְ ֹ
מצרים כנגד כל הרוחות ,ואחר כך הכה המּ ֙ים ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּיְ ֹ֔א ְ
הדּםַ֙עוד ְבּכלֶ -א ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים .ורבי אברהם אמר ,כי הזכיר מכת היאור ,ולא חשש להזכיר נטיית ידו על כל ארץ מצרים.
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שמות בא י,כ – כו

חשֶׁ ְך׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
םַ֙וימשַׁ֙ ֹֽ ֹ
חשֶׁ ְךַ֙עלֶ -א ֶָ֣רץַ֙מ ְצרִ֑י ְ
ֵ֤הַ֙י ְָֽדָך ַ֙֙על-השּׁ ֔מיםַ֙וָ֥יהיַ֙ ֹ
ֹשׁהַ֙נְ ט ֹֽ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
ִ֝
פַ֙[כא]ַַ֙֙ו ֨יּ ֹאמֶ
םַ֙שׁ ָֹ֥לשֶׁ תַ֙י ֹֽמים׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ָ֥רץַ֙מ ְצרי ְ
ֶ֛הַ֙בּכלֶ -א ֶַ֙
חשֶׁ ְך-אֲפל ְ
היַ֙ ֹֽ ֹ
[כב]ַַ֙֙ויּ ָ֥טַ֙מ ֶֹשֶׁ֛הַ֙אֶ ת-ידוַֹ֙על-השּׁמ ִ֑יםַ֙ויְ ָ֧
ֹתם׃ ַ֙
מוֹשׁב ֹֽ
וֹרַ֙בּ ְ
ְ
ִ֑יםַ֙וּ ְלכלְ -בּנ ָ֧יַ֙י ְשׂראֶ֛לַ֙הָ֥יהַ֙א
יוַ֙שׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙ימ ֹֽ
מוַּ֙אישַׁ֙מתּ ְחתּ ְ
ָ֥
יוַ֙ול ֹאֶ֛ -ק
[כג]ַַ֙֙ ֹֽל ֹא-ר ָ֞אוַּ֙אָ֣ישַׁ֙אֶ ת-א ָ֗ח ְ
ָ֥םַ֙וּבק ְר ֶכםַ֙יֻצִּ֑גַ֙גֹּֽם-ט ְפּ ֶכםַ֙ילְָ֥ךַ֙עמּ ֶ ֹֽכם׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ְַ֙
ַ֙֙לכוּ ַ֙֙ע ְב ָ֣דוַּ֙אֶ ת֔ -ה'ַ֙רֶ֛קַ֙צ ֹאנְ ֶכ
֙אמר ְ
ֹשׁהַ֙ויּ ֹ ֶ
[כד]ַַ֙֙ויּ ְק ֨ראַ֙פ ְר ִ֝ ֹעהַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
ֱֹלהינוּ׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
תַ֙ועשׂינוַּ֙ל ָ֥ה'ַ֙א ֹֽ
ָ֣יםַ֙ועֹ ִֹ֑ל ְ
ןַ֙בּידנוַּ֙זְ בח ְ
תּ ְ
ֹשׁהַ֙גּם-אתֶּ֛הַ֙תּ ָ֥
[כה]ַַ֙֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙מ ֔ ֶ
בדַ֙אֶ תָ֣ -ה'ַ֙אֱֹלהִ֑ינוַּ֙ ַ֙
ע ֹ
נוַּ֙ל ֹאַ֙תשּׁאר ַ֙֙פּ ְר ֔סהַ֙כּ ַ֚יַ֙מ ֶמּ ָ֣נּוַּ֙נ ֔קּחַ֙ל ֲ
ֵ֤
[כו]ַַ֙֙ ְוגם-מ ְקנִ֝נוַּ֙יל ְָ֣ךַ֙ע ָ֗מּ
נוַּ֙שׁמּה׃ ַ֙
ֹֽ
בד ַ֙֙אֶ ת֔ -ה'ַ֙עד-בֹּא
ע ֹ
עַ֙מה-נּ ֲ
נוַּ֙ל ֹא-נ ָ֗ד ֹֽ
ואֲנ ְָ֣ח ֹֽ

י כא ויאמר ה' אל-משה  -קדמא ואזלא רביע ,ויהי חשך  ...וימש חשך
בשיטת רבי טרפון ב-בבלי בבא קמא כה א כעין ק"ו עם מידע על הלמד לכן אינו מוגבל ב"דיו" ולכן הלמד עולה על המלמד
הנידון קדמא  -מקדים המלמד פסוק י כב ויהי חשך-אפלה  ...שלשת ימים
הבא לידון ואזלא  -הולך אחריו הלמד פסוק י כג לא-ראו איש את אחיו  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הכלל כולו ,אפשר כי כאן על עצמו ,כי הלמד כאן עולה על הנידון כפרש"י  ...ועוד שלשת ימים אחרים חשך מוכפל על זה שלא-קמו
איש מתחתיו .יושב לא יכול לעמוד ועומד אין יכול לישב וגו'.

מונח רביע בתפקיד של רבוי רב הרובץ עליו.
שמות בא י,כד  -כו
ָ֥םַ֙וּבק ְר ֶכםַ֙יֻצִּ֑ג
ְ
רקַ֙צ ֹאנְ ֶכ
ַ֙לכוַּ֙֙(פשטא פשטא ,כעין מיד ,כאילו רגילות) ֶ֛ ...
שׁהַ֙ -קדמא ואזלא רביע ,ויּ ֹ֙אמֶ ר ֙ ְ
י כד ויּ ְק ֨ראַ֙פ ְרעִֹ֝ הַ֙אֶ ל-מֹ ָ֗ ֶ
בשיטת רבי טרפון ב-בבלי בבא קמא כה א כעין ק"ו עם מידע על הלמד לכן אינו מוגבל ב"דיו" ולכן הלמד יכול לעלות על המלמד
ֹלהינוּ .המידע על הנלמד נמצא במלה
א ֹֽ
ןַ֙בּידנוַּ֙זְ בחָ֣יםַ֙וְ עֹ ִֹ֑לתַ֙וְ עשׂינוַּ֙להָ֥ 'ַ֙ ֱַ֙
תּ ְ
הנידון קדמא  -מקדים המלמד פסוק י כה  ...גּם-אתֶּ֛הַ֙תּ ָ֥
גם-אתה תתן  .משה רבנו אומר אתה תתן ודע שנתינתך היא בבחינת גם  -בתוספת על הבא לידון
ואזלא  -הולך אחריו הלמד פסוק י כו ְוגם-מ ְקנִ֝נוַּ֙יל ְָ֣ךַ֙ע ָ֗מּנוַּ֙ -אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל
כולו,
אפשר כי כאן על עצמו ,כי הלמד כאן עולה על הנידון כפרש"י  ...לא דייך שמקננו ילך עמנו אלא גם משלך תתן ...לא נדע מה נעבד

...שמא ישאל יותר ממה שיש בידינו.

מונח רביע בתפקיד של רבוי רב הרובץ עליו.
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שמות בא יא,א – ב:

ביאַ֙על-פּ ְרעֹ ה ְַ֙֙ועל-מ ְצ ֔ריםַ֙אחֲריַ֕ -כןַ֙יְ שׁלָּ֥חַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מזֶּ ִ֑הַ֙ ַ֙
ֹשׁהַ֙עָ֣ וֹדַ֙נֶ ֵֶ֤֣גַ֙עַ֙אֶ חדַ֙֙א ֵ֤
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
[א]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
רשַׁ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מזֶּ ֹֽה׃ ַ֙
ְכּ ֨שׁ ְלּ ֔חוַֹ֙כּ ַ֕להַ֙גּרֶ֛שַׁ֙יְ ג ָ֥
הב׃ ַ֙
ףַ֙וּכלָ֥יַ֙ז ַֹֽ֙
ְ
הַּ֙כּליֶ -כ ֶס
עוּת ְ
ָ֣תַ֙ר ֔
הוַּ֙ואשּׁהַ֙֙מא ְ
ִ֑םַ֙וי ְשׁא ֲָ֞לוַּ֙אָ֣ישׁ׀ַ֙מאָ֣תַ֙ר ָ֗ע ְ
אַ֙בּאזְ נ ָ֣יַ֙הע ְ
[ב]ַַ֙֙דּבֶּ ר -נ ְ

יא א ויאמר ה' אל-משה  -קדמא ואזלא רביע ,עוד נגע אחד אביא על-פרעה ועל-מצרים -מונח מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-קטן
...
בשיטת רבי טרפון ב-בבלי בבא קמא כה א כעין ק"ו עם מידע על הלמד לכן אינו מוגבל ב"דיו" ולכן הלמד יכול לעלות על המלמד .כאן
המידע על הלמד מתגלה בתבנית טעמים מיוחדת עָ֣ וֹדַ֙נֶ ֵֶ֤֣געַ֙אֶ חדַ֙֙א ֵ֤ביאַ֙על-פּ ְרעֹ הַ֙֙וְ על-מ ְצ ֔רים – מונח מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-
קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות ,מהפך פשטא אחד מרמז על דרשה אחת כפשוטה ואחת יוצאת מפשוטה ,מהפך פשטא שני מרמז
על עוד דרשה אחת היוצאת מפשוטה .אפשר שנגע כפשוטו זה מכת בכורות ,נגע שלא כפשוטו זה אבדן רכושם ,ועוד נגע שלא
כפשוטו בשר של מצרים ,ע"פ תבנית טעמים זקף-קטן זקף-גדול ראה הסבר בהמשך.
הנידון קדמא  -מקדים המלמד פסוק יא א עוד נגע אחד אביא על-פרעה ועל-מצרים וגו'
הבא לידון ואזלא  -הולך אחריו הקרא הלמד יא ב ְַ֙וי ְשׁא ֲָ֞לוַּ֙אָ֣ישׁ׀ַ֙מאָ֣תַ֙ר ָ֗עהוַּ֙ -גרשיים מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,כעין יצא
מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,אפשר כי כאן על עצמו ,כי הלמד כאן מוסיף על הנידון מכת בכורות כי:
א' פגע ברכושם כאן ועל הים ,ועשו את מצרים כמצולה שאין בה דגים  -רוששו אותה כפרש"י  ...בבקשה ממך הזהירם על כך שלא

יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום וענו אתם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם.

ב' פגע כאן ועל הים באלילי מצרים ,בשר של מצרים ובשרי אומות העולם.
מונח רביע בתפקיד של רבוי רב הרובץ עליו.
 248מונח רביע
שמות בא יא,י:

ה ָֹ֗רןַ֙עשֶׂ֛ וַּ֙אֶ ת-כּל-המּ ְֹפ ָ֥תיםַ֙האלֶּ הַ֙ל ְפנ ָ֣יַ֙פ ְר ִֹ֑עהַ֙ ַ֙
ָ֣הַ֙וא ֲ
[י]ַַ֙֙וּמ ֶֹשׁ ְ
הַ֙ול ֹא-שׁלָּ֥חַ֙אֶ תְ -בּנֹֽי-י ְשׂראלַ֙מא ְר ֹֽצוֹ׃ַ֙ס ַ֙
ויְ חזּ ֵ֤קַ֙ה֙'ַ֙אֶ ת-ל ָ֣בַ֙פּ ְרעֹ֔ ְ

ומשה ואהרן  -מונח רביע ,רבינו בחיי הם עשר מכות שסדר אותם עד עתה ,והסימן בהן דצ"ך עד"ש באח"ב ,והוא הסדר המסודר
בתורה .והיו ד' חלקים בד' יסודות  .אפשר כי מונח מבטא את ענין ד' חלקים שזה נוסף על ד' יסודות.
 249מונח רביע
שמות בא יב,ד:

ַ֙מ ְהיָ֣וֹתַ֙משֶּׂ הַ֙
׃ַַַ֙֙֙[ד]ַַ֙֙ואם-י ְמע ָ֣טַ֙הבּית֘ ֹֽ
ְ
שּׂה׃ ַ֙
כסּוַּ֙על-ה ֶ ֹֽ
פיַ֙א ְכ ֔לוַֹ֙תּ ֹ
ַ֚ישַׁ֙ל ַָ֣֙
ְ
שׁתַ֙א
וַֹ֙בּמ ְכסָ֣תַ֙נְ פ ִ֑ ֹ
רבַ֙אֶ ל-בּית ְ
וּאַ֙וּשׁכנֶ֛וַֹ֙הקּ ָ֥ ֹ
ְ
חַ֙ה
ַ֙וְ ל ָ֣ק ָ֗
וּאַ֙וּשׁכנֶ֛וַֹ֙ -מונח רביע ,רבינו בחיי שמות פרק יב ולקח הוא ושכנו .התורה חסה על ממונם של ישראל בד' מקומות :האחד,
ְ
חַ֙ה
וְ ל ָ֣ק ָ֗

בכאן כי מאחר שנותר עומד לשרפה לכך חסה עליך התורה תחלה ואמרה" :ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו" ,כדי שלא
תפסיד ממונך .והב'( :ויקרא צו ז ,כד) "וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו" .השלישי ,הוא שכתוב
בנבלה( :דברים ראה יד ,כא) "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי" .הד' ,בית המנוגע שנאמר( :ויקרא מצורע יד ,לו)
"וצוה הכהן ופנו את הבית" ,לפי שאם יתכבסו הבגדים הצבועים יהיו נפסדים ויסור צבעם וכן כלי חרס אם נטמאו אין להם תקנה
אלא בשבירה ,לפיכך חסה התורה ואמרה "ופנו את הבית".
וי' צו ז,כד – אין רביע ,ויקרא מצורע יד,לו ופנו את-הבית – מונח רביע ,דברים ראה יד,כא תתננה ואכלה – מונח רביע
 250מונח רביע
שמות בא יב,טו:

יכ ִ֑םַ֙
ארַ֙מבּתּ ֶ
יתוַּ֙שּׂ ֹ
ְ
אשׁוֹןַ֙תּ ְשׁ ָ֥בּ
ֹאכלוַּ֙א ְַ֚ךַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙הר ֔
שׁ ְבע ֵ֤תַ֙ימים ַ֙֙מצָּ֣ וֹתַ֙תּ ֔
שׁןַ֙עד-יָ֥וֹםַ֙ה ְשּׁב ֹֽעי׃ַַ֙֙
א ֙ מיּ ְשׂר ֔אלַ֙מיָּ֥וֹםַ֙הרא ֹ
ץַ֙ונ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ֵ֤פֶ שַׁ֙ההו ַ֙
כָּ֣י׀ַ֙כּל-אֹכ ָ֣לַ֙ח ָ֗מ ְ

בבלי פסחים מב,א משנה .ואלו עוברין בפסח :כותח הבבלי ,ושכר המדי ,וחומץ האדומי ,וזיתום המצרי ,וזומן של צבעים ,ועמילן
של טבחים ,וקולן של סופרים .רבי אליעזר אומר :אף תכשיטי נשים .זה הכלל :כל שהוא ממין דגן  -הרי זה עובר בפסח .הרי אלו
באזהרה ,ואין בהן משום כרת.
רש"י ואלו עוברין  -עליהן בבל יראה ובבל ימצא ,וכולהו מפרש להו בגמרא ,זיתום וזומן וקולן ועמילן.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מין דגן  -חמשה מינין :חיטין ושעורין וכוסמין ושבולת שועל ושיפון.
כּל-אֹכ ָ֣לַ֙ח ָ֗מץ – מונח רביע ,חמץ גמור מ -מין דגן  -חמשה מינין :חיטין ושעורין וכוסמין ושבולת שועל ושיפון.
 251מונח רביע
שמות בא יב,יט:

יכ ִ֑םַ֙
אַ֙בּבתּ ֶ
רַ֙ל ֹאַ֙ימּצ ְ
ָ֥
יםַ֙שׂ ַֹ֕א
ְ
בע ָ֣תַ֙י ֔מ
[יט]ַ֙שׁ ְַ֙
רח ה ֹֽא ֶרץ׃ַַ֙֙
רַ֙וּבאֶ זְ ָ֥
ְ
תַ֙ונ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ֵ֤פֶ שַׁ֙ההוא ַ֙֙מעֲדָ֣תַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙בּגּ
כָּ֣י׀ַ֙כּל -אֹכ ָ֣לַ֙מ ְח ָ֗ ֶמצֶ ְ
ֹאכלוַּ֙מ ֹֽצּוֹת׃ַ֙פ ַ֙
יכםַ֙תּ ְ
ַ֙מוֹשׁ ָֹ֣בת ֔ ֶ
ְ
ִ֑לוַּ֙בּכֹל ֙
ְ
תַ֙ל ֹאַ֙ת ֹאכ
ָ֣
[כ]ַ֙כּל-מ ְח ֶמצֶ

בבלי פסחים מח,ב משנה .שיאור ישרף ,והאוכלו פטור .סידוק  -ישרף ,והאוכלו חייב כרת .איזהו שיאור  -כקרני חגבים ,סידוק -
שנתערבו סדקין זה בזה ,דברי רבי יהודה .וחכמים אומרים :זה וזה האוכלו חייב כרת .ואיזהו שיאור  -כל שהכסיפו פניו ,כאדם
שעמדו שערותיו.
רש"י משנה.שיאור  -שלא החמיץ כל צרכו .סידוק  -כשהוא מחמיץ נעשין בו סדקין .קרני חגבים  -סדק לכאן וסדק לכאן.
זה וזה האוכלו בכרת  -דקרני חגבים נמי סידוק הוי.
ואיזהו שיאור  -שפטור  -זה שאין בו סדק ,אבל הכסיפו פניו ,כאדם שעמדו שערותיו ומתוך פחד ורתת פניו מכסיפין.
((שמות בא יב,טו) ְשׂ ַֹ֕אר – זקף-גדול ,שלושה שלבים בהחמצת שיאור ,לר' יהודה שיאור  -שלא החמיץ כל צרכו פטור ,סידוק  -כרת,
חכמים שיאור וסידוק – כרת ,לחכמים זקף -גדול מרמז על שלושה שלבים( ,א) כל שהכסיפו פניו פטור( ,ב) קרני חגבים (ג) סידוק -
כרת
שמות בא יב,יט) כּל-אֹכ ָ֣לַ֙מ ְח ָ֗ ֶמצֶ ת  -מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,כאן אכילת ְשׂ ַֹ֕אר מחמישה מיני דגן
 252מונח רביע
שמות בא יב,כב:

ָ֗וֹבַ֙וּטב ְל ֶתּם֘ ַ֙בּדָּ֣םַ֙אֲשֶׁ ר-בּסּף ְַ֙והגּ ְע ֶתֵּ֤םַ֙אֶ ל-המּ ְשׁקוֹף ְַ֙֙ואֶ לְ -שׁתָּ֣יַ֙ה ְמּזוּ ֹ֔זתַ֙מן-הדּםַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּסִּ֑ףַ֙ ַ֙
ְ
אגֻדָּ֣תַ֙אז
וּלק ְח ָ֞ ֶתּםַ֙ ֲ
ְ
יתוַֹ֙עדֹֹֽ -בּ ֶקר׃ ַ֙
וַּ֙אישַׁ֙מ ֶ ֹֽפּתח-בּ ַ֙
םַ֙ל ֹאַ֙ת ְצ ֶ֛א ָ֥
ָ֥
וְ א ָ֗ ֶתּ
ֲאגֻדָּ֣תַ֙אזָ֗וֹבַ֙– מונח רביע – מצות אזוב שלשה קלחים [שרשים] ובהם שלשה גבעולין ,תשעה גבעולין לדעת רבי יהודה

ויקרא רבה (וילנא) פרשה ל

וּלק ְח ָ֞ ֶתּםַ֙ ֲאגֻדָּ֣תַ֙אזָ֗וֹבַ֙בכמה הוית טימיא דידיה
א"ר אבא בר כהנא משכר לקיחה אתה למד שכר לקיחה במצרים כתיב (שמות יב) ְ
בד' מיני והוא גרם לישראל לירש (טט  -א) ביזת הים (טט – ב,ג) ביזת סיחון ועוג (טט  -ד) ביזת ל"א מלכים לולב שעומד על האדם
בכמה דמים וכמה מצות יש בו עאכ"ו לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון.
פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז  -ולקחתם

וּלק ְח ָ֞ ֶתּםַ֙
ד"א קחו מוסרי ואל כסף (משלי ח :י) .א"ר אבא בר כהנא משכר לקיחה את למד שכר לולב .שכר לקיחה ,במצר' כת' ְ
ֲאגֻדָּ֣תַ֙אזָ֗וֹב וג' (שמות יב :כב) ,בכמן טימין דידיה (כמה מטבעות עלותה) ,בארבעה מניי ,בחמשה מניי ,היא שעמדה להם בביזת

מצרים ,בביזת הים ,בביזת סיחון ועוג ,בביזת שלשים ואחד מלכים ,לולב שהוא עומד לאדם בכמה דמים ,וכמה מצוות יש בה ,על
אחת כמה וכמה ,לכך משה מזהיר את ישר' ואו' להם ולקחתם לכם ביום הראשון (ויקרא כג :מ).
ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפו

אגֻדָּ֣תַ֙אזָ֗וֹבַ֙כמה שויה ה' מעה בזכותה זכו לירש (טט  -א) בזת מצרים (טט -
ח ָ֞ ֶתּםַ֙ ֲ
וּלק ְַ֙
כך אמר משה לישראל בדבר קל אתם נגאליםְ ,
ב) בזת הים (טט – ג,ד,ה) בזת סיחון ועוג ושלשים ואחד מלכים ,והלולב הזה שיש בו כמה יציאות על אחת כמה וכמה,
ֲאגֻדָּ֣תַ֙אזָ֗וֹב – מונח רביע ,רמז לשוויה של ארבע או חמש מעה .רמז לארבע או חמש ביזות ביזות שירשו ישראל

 253מונח רביע
 254מונח רביע
ם ַ֙
יַ֙בּשׁלּ ָ֣חַ֙פּ ְרעֹ ה֘ ַ֙אֶ ת-הע ַ֙
שמות בשלח יג,יז :ויְ ָ֗ה ְ

וֹבַ֙הוּא ַ֙
ִ֑
יםַ֙כּיַ֙קר
ָ֥
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּ
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
יםַ֙דּ ֶר ֶ
ֶ ַ֚
ֱֹלה
ַ֙וְ ל ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
הַ֙ושָׁ֥בוַּ֙מ ְצ ֹֽרְַ֙ימה׃ ַ֙
ֹתםַ֙מ ְלחמ ְ
יםַ֙פּן-ינּחָ֥םַ֙הע ֶ֛םַ֙בּ ְרא ָ֥
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
ַ֙כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗
וְ ל ֹא-נחָ֣ם – מקף כרב-משמע של מלת נחָ֣ם (א) נהוג ,הולכה ,ראה להלן [מכילתא דרבי ישמעאל] ; (ב) נחומים [שמות רבה (וילנא) פרשת
בשלח פרשה כ ,יא]
ֱֹלהים – מונח רביע ,לפחות ארבע סיבות להנהגה זאת של אלקים:
וְ ל ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פתיחתא

ֱֹלהים ,אין נחוי זה אלא נהוג וכה"א נחית כצאן עמך וגו' (תהלים עז כא) וכתיב וינחם בענן יומם (שם /תהלים /עח יד):
וְ ל ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
וֹבַ֙הוּא הדבר שאמר הקדוש ברוך הוא למשה (שמות ג,יב) בְּהֹוצִ ָֽי ֲאָךַ֤ ֶאת־ ָהעָם
ִ֑
וֹבַ֙הוּא ,קר
ִ֑
יםַ֙כּיַ֙קר
ָ֥
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּ
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
דּ ֶר ֶ
(טט – א) ֶ ַ֚
וֹבַ֙הוּא קרוב הדרך
ִ֑
ת־האֱֹל ִ֔הים ַ ַ֖על ה ָָה֥ר ַה ֶזּ ָֽה( :טט :דרך פלשת רחוקה מההר שבו יהיה מתן תורה)( .טט – ב) ד"א ָ֥כּיַ֙קר
ִמ ִמצ ְַּ֔רי ִם ַ ָֽ
תּ ַעבְּדוּן ֶא ָ ֹ֣
וֹבַ֙הוּא קרובה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך שנא'
ִ֑
לשוב למצרים שנאמר דרך שלשת ימים נלך במדבר( .טט – ג) ד"א ָ֥כּיַ֙קר
ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקור לי לניני ולנכדי (בראשית כא כג) ועדיין נכדו קיים( .טט – ד) ד"א ָ֥כּיַ֙קרוֹבַ֙הִ֑ וּא קרובה
מלחמה ראשונה לשנייה( .טט – ה) ד"א כי קרוב הוא בקרוב ירשו כנעניים את הארץ שנ' ודור רביעי ישובו הנה (שם /בראשית /טו
טז)( .טט – ו) לפתח דבקות בתורה ד"א כל שכן לא הביאן הקדוש ברוך הוא דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם
אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה
שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה נבללת בגופן מכאן היה ר' שמעון בן יוחאי אומר לא ניתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי
וֹבַ֙הוּא כל שכן לא הביאן המקום בפשוטה אלא כיון ששמעו כנעניים שישראל
ִ֑
המן ושוין להם אוכלי תרומה( .טט – ז) ד"א ָ֥כּיַ֙קר
נכנסין לארץ עמדו ושרפו כל הזרעים וקצצו כל האילנות וסתרו את הבנינים וסתמו את המעינות אמר הב"ה לא הבטחתים לאבותם
שאכניסן לארץ חריבה אלא לארץ מלאה כל טוב שנא' ובתים מלאים כל טוב (דברים ו יא) אלא הריני מקיפן במדבר ארבעים שנה עד
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שיעמדו כנעניים ויתקנו מה שקלקלו:
לחמה( ,טט – א) זו מלחמת עמלק שנא' וירד העמלקי וגו' (במדבר יד מה)( .טט – ב)
ֹתםַ֙מ ְַ֙
יםַ֙פּן-ינּחָ֥םַ֙הע ֶ֛םַ֙בּ ְרא ָ֥
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
כָּ֣י׀ַ֙אמָ֣רַ֙א ָ֗
ֱֹלהיםַ֙זו מלחמת בני אפרים שנ' ובני אפרים שותלח וברד בנו (דהי"א ז,כא) ַוה ֲָרגִ֗ וּם ַאנְּשֵׁי־גַת וכתיב (תה' עח,ט)
ד"א כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗

ְּתֹור ִ֗תֹו ֵמאֲנ֥ וּ
ֱֹלהים וְּ֝ ב ָ
שׁת ְ֝ ָהפ ְִּ֗כוּ ְּביֹֹ֣ום ק ָ ְָּֽרב( :תה' עח,ט) ְ֝ ָהפ ְִּ֗כוּ ְּביֹֹ֣ום ק ָ ְָּֽרב מפני מה ש(-תה' עח,י) ֹלֹ֣ א ֵ֭ ָ
ֵי־ק ֶ
בְּ ָֽנֵי־ ֶאפ ְִַּ֗רי ִם נֹו ְּ
שׁמְּרוּ ב ִ ְֹּ֣רית א ִ ָ֑
שׁ ֵ ֥קי רֹומ ָ ָ֑

לָלֶ ָֽכֶת :עברו על הקץ ועל השבועה (פסיקתא דרב כהנא שמונים שנה נפל מהם מאה ושמונים אלף ,ויש אומרים ויצאו  30שנה קודם לכן)( .טט – ג)
ֱֹלהים ,כדי שלא יחזרו לאחוריהם והרי דברים
ד"א שלא יראו עצמות אחיהם מושלכין בפלשת ויחזרו להם( .טט – ד) ד"א כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗

קל וחומר ומה אם כשהקיפם דרך עקומה אמרו (במ' שלח יד,ד) נִתְּּ נָ ֥ה ַ֖ר ֹאשׁ ְּונ ָ֥שׁוּבָה ִמצ ָ ְָּֽרי ְּ ָמה:אלו באין בפשוטה על אחת כמה וכמה.
ֱֹלהים – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,אפשר כי המונח לגרמיה מקבל את תכונת
הסבר לתפקיד תבנית הטעמים של כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗
הנאמר אחרי הפסק וכאילו כתוב "אמר אלקים" דברים שהם לענין אחד ושוב כתוב "אמר אלקים" דברים שהם לענין אחר .אכן ,במכילתא
שלוש סיבות ראשונות עוסקות במלחמות ואילו הסיבה הרביעית עוסקת במרידה בה'.
ֱֹלהים – מונח רביע ,לפחות ארבע סיבות להנהגה זאת של אלקים ,בדרך פנימיות התורה:
וְ ל ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
אגרא דכלה שמות פרשת בשלח

ְךַ֙א ֶָ֣רץ .שלא נהג עמהם כדרך כל הארץ וכו' אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה כן לישראל וכו' אלא שהיה
דּ ֶר ֶ
ֱֹלהים ֶ ַ֚
וְ ל ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
מרחיצן וכו' וסך אותן כו' והלבישן כו' ונשאן כו' ומאיר לפניהם כו' [שמו"ר פ"כ י"א] .הנה לפי זה צריך להתבונן הגיזרה שארית
יםַ֙פּן כו'( ,טט – א)
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
וֹבַ֙הוּא ,וגם כן כָּ֣י׀ַ֙אמָ֣רַ֙א ָ֗
ִ֑
ר
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּים דייקא ,גם אומרו ָ֥כּיַ֙ק ַ֙
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
יםַ֙דּ ֶר ֶ
ֶ ַ֚
ֱֹלה
הפסוק שאמר ְול ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
ויש לבאר כפשוטו דבאמת הפירוש הוא שלא נהגם הש"י דרך ארץ פלשתים ,פלשתי"ם ידוע יניקתם מקומת הדין ,על כן הם
בגימטריא י' פעמים אלקי"ם ,על כן היו רצועת מרדות לישראל כנודע ,וגם האבות היה דירתם לשם לבטל כחם( .טט – ב) והנה לא
הגיע עדיין זמן ביטולם( ,טט – ג) ואילו היה הש"י מנהיגם דרך ארץ פלשתים ,לא היתה הנהגתם למעלה מן הטבע שלא כדרך כל
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּים ,כי רצה להנהיגם למעלה מן
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
דּ ֶר ֶ
הארץ ,רק הכל מלובש בטבע ,אלקים הוא הנהגת הטבע ,ולא הנהיגם הש"י ֶ ַ֚
וֹבַ֙הוּא ,כביכול הש"י קרוב אלינו ואינו מתנהג עמנו כמו האדון עם עבדו רק
ִ֑
הטבע ,ואמר ב' טעמים על זה( ,טט – ד) אחת ָ֥כּיַ֙קר
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּיםֹֽ ֶ ,פּן-ינּחָ֥םַ֙הע ֶ֛םַ֙וכו' בראותם
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
דּ ֶר ֶ
כמו האב עם בנו שמרחיצו וסכו ומאיר לפניו( ,טט – ה) וטעם הב' לא רצה להנהיג ֶ ַ֚
עצמות בני אפרים ,כמו שמסיק המדרש.
ֱֹלהים – מונח רביע ,לפחות ארבעה נסיבות שאין ה' מקבל
ֱֹלהיםְ ... .ול ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
אגרא דכלה שמות פרשת בשלח ד"א ְול ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
ניחומים על בניו (א) על שהמצרים העבידו בפרך את עם ישראל; (ב) על שהקב"ה נאלץ להפסיק את ה 430-שנה של הגזרה מפני שאחרת
כולם היו אובדים ב 50-שערי טומאה; (ג) על בני אפרים שמתו במדבר; (ד) על בני ישראל שמתו באפילה; (ה) על הגולים ממלכות ישראל
"האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים"; (ו) וכך כנראה על כל נשמות בני ישראל בכל הדורות .ואם אין מקבלים ניחומים משמע
שאינו נשכח (כמ ו יוסף שלא קבל יעקב ניחומים עליו) והקב"ה זוכר את כל בניו והם יבררו ויתלהנו ויצרפו לעת קץ.
 255מונח רביע
שמות בשלח יד,י :וּפ ְרעֹ הַ֙ה ְק ִ֑ריבַ֙ ַ֙
וַּ֙בַֹֽ֙ני-י ְשׂראלַ֙אֶ ל-הַֹֽ֙'׃ ַ֙
ַ֙מ ֹ֔אדַ֙ויּ ְצע ֲָ֥ק ְ
ֹֽיראוּ ֙ ְ
יהםַ֙ויּ ְ
םַ֙והנּ ָ֥הַ֙מ ְצרָ֣ים׀ַ֙נֹסָ֣עַ֙אחֲר ָ֗ ֶ
יה ְ
ַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ֨אלַ֙אֶ ת-עינ ִ֝ ֶ
ויּ ְשׂאוּ ֩ ְ
יהם ,נוסעים אין כתיב כאן אלא נוסע מגיד
[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ב] ְוהנּ ָ֥הַ֙מ ְצרָ֣ים׀ַ֙נֹסָ֣עַ֙אחֲר ָ֗ ֶ
שנעשו כולן תורמיות תורמיות ([אוצר המדרשים – ב נפתלי גרינבוים (אוצר החכמה)] חבורות חבורות שורות שורות [ירושלמי – מגילה ע"פ ארץ הצבי,
פולק דב צבי (אוצר החכמה) גדודים) כאיש אחד מכאן למדה המלכות להיות מנהגת תורמיות תורמיות:

[ילקוט ישראל – מדרשי חז"ל – שמות ,קלפהולץ י"י ,ע' קסב (אוצר החכמה)] וראו אוכלוסין של מצרים החונים במגדול ,שהם מרובים מאד ,כפלי
כפלים כנגד כל ישראל יוצאי מצרים ,האנשים והנשים והטף ...
יהם – נאמר בלשון יחיד וטעמיו מונח רביע בתפקיד הרבה חבורות ,שורות ,גדודים ,כתות ,כת פרשים ,כפלי כפלים כנגד כל
נֹסָ֣עַ֙אחֲר ָ֗ ֶ
ישראל כלומר פי ארבע.
 256מונח רביע
שמות בשלח יד,כה:

םַ֙בּמ ְצ ֹֽרים׃ַ֙פ ַ֙
ה'ַ֙נ ְלחָ֥םַ֙ל ֶה ְ
ה ֙ מ ְפּנ ָ֣י י ְשׂר ֔אל כָּ֣י ַ֔֙
ָ֣אמר מ ְצ ָ֗רים אנ ֙וּס ַ֙
ֹתיו ֹֽוָֽיְ נַ֙הֲגהוּ בּ ְכב ֻדִ֑ת ויּ ֹ ֶ
ו ָ֗יּסר א ַ֚ת אֹפָ֣ן מ ְר ְכּב ֔

ָֹ֣אמר מ ְצ ָ֗רים – מונח רביע ,כעין נבואת המצרים על העתיד כדרשת ר' יוסי ב-מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה
ויּ ֶ
ה המביאה יותר מארבע פסוק ים על לחימת ה' במצירין לבני ישראל על פני כל הדורות.
ר' יוסי אומר מנין אתה אומר שבמכות שהיו לוקים אלו על הים כך היו אלו שבמצרים לוקין והיו רואין אלו אלו לכך נאמר ויּ ָֹ֣אמֶ ר
םַ֙בּמ ְצ ֹֽרים׃ַ֙ ולא במצרים בלבד אלא בכל המצירין להם לישראל על פני כל
ה'ַ֙נ ְלחָ֥םַ֙ל ֶה ְ
ה ֙ מ ְפּנ ָ֣י י ְשׂר ֔אל כָּ֣י ַ֔֙
מ ְצ ָ֗רים אנ ֙וּס ַ֙

הדורות שנ' ויך צריו אחור חרפת עולם נתן למו (תהלים עח סו) ואומר צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו (תהלים כז,ב) ואומר כמעט
אויביהם אכניע (תהלים פא,טו) [ואומר עשרת בני המן וגו'] ואומר לשבור אשור בארצי (ישעיה יד כה) ואומר וסרה קנאת אפרים
וצוררי יהודה יכרתו אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים (ישעיה יא,יג) כך היא מדה מהלכת על פני כל הדורות שנ'
זאת העצה היעוצה על כל הארץ וזאת היד הנטויה לכל הגוים מפני מה כי ה' צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה מי ישיבנה (ישעיה יד,
כו  -כז) הא לא במצרים בלבד אלא בכל המצירים להם על פני כל הדורות לכך נאמר כי ה' נלחם להם במצרים.
 257מונח רביע
שמות בשלח יד,לא:

ֹֽיר ָ֥אוַּ֙העםַ֙אֶ תְַ֙-יִַ֑֙יַ֙ ַ֙
ֵ֤הַ֙יַ֙י ַ֙֙ ְבּמ ְצ ֔ריםַ֙ויּ ְ
ֲשׁרַ֙עשׂ ְַ֙
ֹלהַ֙א ֨ ֶ
ו ֨יּ ְראַ֙י ְשׂר ִ֝אלַ֙אֶ ת-היּ ָ֣דַ֙הגְּ ד ָ֗
מ ֶשׁהַ֙ע ְב ֹֽדּוֹ׃ַ֙פ ַ֙
וּב ַֹ֙
ַ֙֙בּיַ֔֙יַ֙ ְ
ַ֙ ֹֽוָֽיּאֲמ ֙ינוּ ֹֽ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הגדה של פסח  ...רבי יוסי הגלילי אומר מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות? במצרים מהו
וַּ֙הח ְרטֻ מּם ַ֙֙אֶ ל־פּ ְרעֹ֔ הַ֙אֶ ְצבָּ֥עַ֙אֱֹלהיםַ֙הִ֑ואַ֙(וגו' )3ועל הים מה הוא אומר?
אמ ֵ֤ר ֹֽ
אומר? שמות וארא ח,טו ו ֹֽיּ ֹ ְ
ֹֽיר ָ֥אוַּ֙העםַ֙אֶ ת-יְ יִַ֑֙ ַ֙
ַ֙֙בּמ ְצ ֔ריםַ֙ויּ ְ
ֲשׁרַ֙עשֵׂ֤הַ֙יְ י ְ
ֹלהַ֙א ֨ ֶ
שמות בשלח יד,לא ו ֨יּ ְראַ֙י ְשׂר ִ֝אלַ֙אֶ ת -היּ ָ֣דַ֙הגְּ ד ָ֗
ַ֔֙וּבמ ֶֹשׁהַ֙ע ְב ֹֽדּוֹ׃ַ֙ כמה לקו באצבע? עשר מכות ,אמור מעתה במצרים לקו עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות
ַ֙֙בּיי ְ
ַ֙ ֹֽוָֽיּאֲמ ֙ינוּ ֹֽ
טעמי הפסוק שבו משתמש רבי יוסי הגלילי שמות בשלח יד,לא מרמזים על לימוד בכעין כלל ופרט

 ו ֨יּ ְראַ֙י ְשׂר ִ֝אלַ֙ -קדמא אזלא ,כעין כלל ,ואחד מפרטיו הוא
 התוכןַ֙אֶ ת-היּ ָ֣דַ֙הגְּ ד ָֹ֗להַ֙מלמד את בסיס דרשת רבי יוסי הגלילי שיד משמעו חמש אצבעות ולכן על הים לקו חמישים מכות .תבנית
הטעמים אֶ ת-הַ֙יּ ָ֣דַ֙הגְּ ד ָֹ֗להַ֙ -מונח רביע ,לפחות ארבע ,רומז לדרשות רבי אליעזר שכל מכה הייתה של ארבע מכות ,ושל רבי עקיבא שכל
מכה הייתה של חמש מכות ,ובתהלים עח מפרט את אופני הארבע או חמש מכות.
ההגדה ממשיכה דרשת הנסים על פי הנאמר במזמור תהלים עח המספר על הנסים שעשה הקב"ה לישראל מיציאת מצרים עד שנעשה דוד
מלך על ישראל .תהלים עח,מט כתוב בכעין כלל הצריך לפרט ונדרש ע"י רבי אליעזר ורבי עקיבא כפירוט נוסף של דרשת רבי יוסי
הגלילי.
רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של ארבע מכות? ...
רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של חמש מכות? ...
םַ֙וצרִ֑הַַ֙֙ ִ֝מ ְשׁ ָ֗לחתַ֙מ ְלאֲכָ֥יַ֙ר ֹֽעים׃ ַ֙
ֲרוֹןַ֙א ָ֗פּוַֹ֙עֶ ְברָ֣הַ֙וזָ֣ע ְ
תהילים עח,מט :יְ שׁלּח֨ -בּם׀ַ֙ח ֬
 258מונח רביע
שמות בשלח טו,כו:

יוַ֙ושׁמ ְרתַּ֙כּלֻ -ח ִ֑קּיוַ֙ ַ֙
ֹות ְ
ַ֙֙למ ְצ ַ֔֙
הַ֙ו ֹֽהאֲזנְ תּ ְ
ֲשׂ ְ
ֵ֤רַ֙בּעיניו ַ֙֙תּע ֔ ֶ
יָךַ֙והיּשׁ ְ
ֱֹלה ְ
וֹל׀ַ֙ה'ַ֙א ָ֗ ֶ
ָ֣
עַ֙ל ָ֣ק
ֹאמרַ֩֙אם -שׁ ֨מוֹעַ֙תּ ְשׁ ִ֝מ ְ
ויּ ֶ
יָךַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙ר ְֹפ ֶ ֹֽאָך׃ַ֙ס ַ֙
ֶ֛
ל
יַ֙במ ְצר ֙ים ַ֙֙ל ֹא-אשָׂ֣יםַ֙ע ֔ ֶ
ֲלהַ֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְֵ֤מתּ ְ
כּלֹֽ -המּח ָ֞
ֱֹלהיָךַ֙– מונח לגרמיה מונח רביע ,מונח לגרמיה (מונח פסק) אפשר מפסיק בין קול לשם הוי' כדי למנוע גישום .מונח רביע
וֹל׀ַ֙ה'ַ֙א ָ֗ ֶ
ָ֣
ְלקָ֣

מרמז ע ל ארבעה ויותר ענינים .בקרא עצמו בין סלוק קודם ואתנח,מוזכרים ארבעה ענינים כמוצג בחלוקת הקרא:
ֹותיוַ֙; ד' ְושׁמ ְרתַּ֙כּל-חֻ ִ֑קּיוַ֙ ַ֙
ַ֙֙למ ְצ ֔
ֲשׂהַ֙; ג' ְו ֹֽהאֲזנְ תּ ְ
ֵ֤רַ֙בּעיניו ַ֙֙תּע ֔ ֶ
ֱֹלהיָך; ב'ַ֙ ְוהיּשׁ ְ
וֹל׀ַ֙ה'ַ֙א ָ֗ ֶ
ָ֣
עַ֙ל ָ֣ק
ֹאמרַ֩֙אם-שׁ ֨מוֹעַ֙תּ ְשׁ ִ֝מ ְ
א' ויּ ֶ
ֹותיוַ֙; ב' מספק דרשה אחת כפשוטו ואחת היוצאת מפשוטו ,ג' מספק שתי דרשות
ַ֙֙למ ְצ ֔
ֲשׂהַ֙; ג' ְו ֹֽהאֲזנְ תּ ְ
ֵ֤רַ֙בּעיניו ַ֙֙תּע ֔ ֶ
אפשר כי ב'ַ֙ ְוהיּשׁ ְ

כפשוטן .לכן יש כאן לפחות ששה ענינים ,כמו-כן ב' וג' זה פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,ללמדך כעין בנין אב או דבר החוזר וקורה.
ֲשׂהַ֙ דרשה אחת כפשוטו ואחת היוצאת מפשוטו ,לפי תורה תמימה א' זה משא ומתן  ...באמונה ב' ?
ֵ֤רַ֙בּעיניו ַ֙֙תּע ֔ ֶ
ב'ַ֙וְ היּשׁ ְ
ֹותיוַ֙ שתי דרשות כפשוטן שהן לפי תורה תמימה :א' מלמד שהקורא את שמע צריך להשמיע לאזניומא) [ירושלמי ברכות
ַ֙֙למ ְצ ֔
ג'וְ ֹֽהאֲזנְ תּ ְ
פ"ב ה"ד] :ב' והאזנת למצותיו אלו משניות,
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שמות בשלח טז,ח:

תּםַ֙מלּינםַ֙על ִ֑יו
יכםַ֙אֲשֶׁ ר-א ֶ ָ֥
לַ֙ו ֶל ֵֶ֤חםַ֙בּ ֹ֨בּ ֶקרַ֙֙ל ְשׂ ֹ֔בּעַ֙בּ ְשׁ ֵֹ֤מעַ֙ה ֙'ַ֙אֶ תְ -תּלֻ ֹנָּ֣ת ֔ ֶ
א ָֹ֗כ ְ
הַ֙בּתָ֣תַ֙ה֩'ַ֙ל ֨ ֶכםַ֙בּ ִ֝ ֶע ֶרבַ֙בּשָׂ֣רַ֙לֶ ֱ
ֹשׁ ְ
ָֹ֣אמרַ֙מ ָ֗ ֶ
ויּ ֶ
םַ֙כּיַ֙עלֹֽ -ה'׃ ַ֙
יכ ָ֥
ָ֥ינוַּ֙תלֻ ֹנּת ֶ
ְ
נוַּ֙מהַ֙ל ֹא-על
ַ֙וְ נ ְָ֣ח ֔
ֹשׁה – מונח רביע ,לפחות ארבע לימודים בכתוב :שני שיעורים באכילת לחם ,אחד לנטילת ידים ,אחד לברכת המזון ,המלצה
ָֹ֣אמרַ֙מ ָ֗ ֶ
ויּ ֶ

לקביעת זמן סעודה ,דרך ארץ לאכול בשר בערב ,דרך ארץ שלא לאכול בשר לשובע ,ברכת המזון מצוות עשה שלא הזמן גרמא ולכן גם
נשים חייבות בה.
ֹשׁהַ֙ ְבּתָ֣תַ֙ה֩'ַ֙ל ֨ ֶכםַ֙בּ ִ֝ ֶע ֶרבַ֙בּשָׂ֣רַ֙לֶ ֱא ָֹ֗כלַ֙וְ ֶל ֵֶ֤חםַ֙בּ ֹ֨בּ ֶקר ַ֙֙ל ְשׂ ֹ֔בּעַ֙ ,תבנית הטעמים היא של כעין פרט
ָ֣אמרַ֙מ ָ֗ ֶ
שמות בשלח טז,ח ויּ ֹ ֶ
קדמאה ,כעין כלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.
ְבּתָ֣תַ֙ה֩'ַ֙ -מונח תלישא-קטנה ,זהו פרט קדמאה הבא ללמד כעין שני תפקידי תלישא לענין שיעור אכילת לחם שיש ליטול ידיים עם ובלי
ברכה ושיעור אכילת לחם להתחייב בברכת המזון הכתובים בפרט בתראה .קביעת זמן סעודה.
ספר הלכות גדולות סימן א  -הלכות ברכות פרק שלישי עמוד מ

(ברכות כ ב) ברכת המזון פשיטא דמצות עשה שלא הזמן גרמא היא ,סד"א הואיל וכתיב (שמות טז ,ח) ויאמר משה בתת ה' לכם
בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע תהוי כמצות עשה שהזמן גרמא ,קמ"ל.
בבלי יומא עה,ב  ..מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה .והאמר אביי :האי מאן דאית ליה סעודתא  -לא
לאכליה אלא ביממא!  -כעין יממא קא אמרינן .אמר רב אחא בר יעקב :בתחלה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרין באשפה ,עד
שבא משה וקבע להם זמן סעודה.

כמו כן המלצה לשיעור אכילת בשר כפי' רש"י בּשָׂ֣רַ֙לֶ ֱא ָֹ֗כל .ולא לשובע .למדה תורה דרך ארץ שאין אוכלים בשר לשובע .וגו' .ענין של
שיעורים לברכת המזון .ילקוט שמעוני תורה פרשת עקב רמז תתנא אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם ואכלת

ושבעת וברכת והן מדקדקים על עצמן עד כזית ועד כביצה ,ברכת המזון בכל לשון שנאמר ואכלת ושבעת וברכת בכל לשון שהוא
מברך:

 ...לכתחילה ברכת המזון על אכילה לשובע ובני ישראל מקפידים על עצמם עד ביצה ועד כזית.
סיכום ע"פ משנה ברורה סימן קנח ז-י מדאורייתא אוכל פחות מביצה אינו נטמא ולא מטמא ידיים לכן גם על הנטילה לא גזרו .אבל כיון
שברכת המזון מברכין על כזית לכן לא חילקו רבנן וקבעו שגם נוטלים על כזית וממילא זה כולל כביצה .על אכילת פחות מכזית הט"ז
הב"ח הגר "א ועוד פסקו שאין צריך נטילה ,ודעת אחרונים אחרים שיטול ולא יברך וע"כ נכון להחמיר .לכו"ע על כזית צריך נטילה .ומעט
פת למתק חריפות שתיה י"א שא"צ ליטול אף אם יש בו כביצה וי"א שיטול וכן מחמת הספק שיטול ללא ברכה ,בפחות מכזית א"צ ליטול.
םַ֙כּא ֲֶשׁרַ֙
ֹֽ
 3נראה לומר כי המשך הפסוק מבטא את קשיחות לב פרעה שהובילה אותו ואת עמו לדין בים כמו במכות מצרים ויֶּ ֹֽחֱז ֵ֤קַ֙לב־פּ ְרעֹ ה ַ֙֙וְ ֹֽל ֹא־שַׁ֙מָ֣עַ֙אֲל ֔ ֶה
דּ ֶבָּ֥רַ֙יְ יֹֽ ׃ַ֙
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 260מונח רביע
 261מונח רביע
שמות בשלח טז,יג:

ויְ הָ֣יַ֙ב ֔ ֶע ֶרבַ֙ותָּ֣עלַ֙ה ְשּׂ ֔לוַ֙ו ְתּכסַ֙אֶ תֹֽ -המּחֲנֶ ִ֑ה ַ֙
יבַ֙למּחֲנֶ ֹֽה׃ ַ֙
ֹֽ
רַ֙היְ תה ַ֙֙שׁ ְכבָ֣תַ֙ה ֔טּלַ֙סב
ֹֽ
ַ֙וּב ָֹ֗בּ ֶק
וּב ָֹ֗בּ ֶקר -.רביע ,ע"פ בבלי ברכות מציין ארבע שעות מעלות השחר עד אשר השמש חם והצל צונן .ודומה לו שמות בשלח טז,ז וּ ָֹ֗בקֶ רַ֙
יכםַ֙עלִ֑ -ה' ַ֙
'ַ֙בּשׁ ְמעָ֥ וַֹ֙אֶ תְ -תּלֻ נֹּת ֶ
וֹדַ֙ה ְ
֔
וּראי ֶתם ַ֙֙אֶ תְ -כּ ָ֣ב
ְ

בבלי ברכות כז,א ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות .מאן תנא להא ,דתנן( :שמות בשלח טז,כא) וחם השמש ונמס  -בארבע שעות.
 ...אי בעית אימא רבנן  -אמר קרא :בבקר בבקר  -חלקהו לשני בקרים; ואי בעית אימא רבי יהודה ,האי בקר יתירא  -להקדים לו שעה
אחת .דכולא עלמא מיהא וחם השמש ונמס בארבע שעות ,מאי משמע? אמר רבי אחא בר יעקב ,אמר קרא :וחם השמש ונמס ,איזו
היא שעה שהשמש חם והצל צונן? הוי אומר בארבע שעות.

שמות בשלח טז,כא׃ ַ֙ויּ ְל ְקטֵ֤ וּ אֹתַ֙וֹ ֙ בּ ָֹ֣בּ ֶקר בּ ֹ֔בּ ֶקר אישׁ ְכּפָ֣י א ְכלִ֑ וֹ ְוחָ֥ם ה ֶשּׁ ֶמשׁ ְונ ֹֽמס׃
טז,ז וּ ָֹ֗ב ֶקרַ֙– רביע ,טז,יג  ...וּב ָֹ֗בּ ֶקרַ֙– רביע ,כל אחד מאלה עשוי לתרום את הארבע שעות מעלות השחר .תורה שלמה מביא כי הבבלי
לומד עד סוף שעה שלישית שזה תחילת רביעית ,הירושלמי לומד עד סוף שעה רביעית.

 262מונח רביע
שמות בשלח טז,כט׃

וַּ֙כּי-ה֘ 'ַ֙נתָ֣ןַ֙ל ֶכ ָ֣םַ֙השּׁבּתַ֙
ְראָ֗ ֹֽ
יַ֙ל ֶָ֣חםַ֙יוֹמִ֑יםַ֙ ַ֙
ֹתןַ֙ל ֶכֶ֛םַ֙בּיָּ֥וֹםַ֙השּׁשּׁ ֶ
ןַ֙הוּאַ֙נ ָ֥
עלְ֠ -כּ ָ֣
יעי׃ ַ֙
אַ֙אישַׁ֙מ ְמּקֹמוַֹ֙בּיָּ֥וֹםַ֙ה ְשּׁב ֹֽ
ְשׁבָ֣ וּ׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙תּ ְח ָ֗תּיוַ֙אל-י ָ֥צ ֶ֛

בבלי עירובין מח א רש"י ד"ה

 ...והני ארבע אמות היכן כתיבא?  -כדתניא" :שבו איש תחתיו" (שמות טז כט)  -כתחתיו ... .גופו שלוש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו
ורגליו דברי רבי מאיר .רבי יהודה אומר גופו שלש אמות ואמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו .מאי
בינייהו?  -איכא בינייהו ארבע אמות מצומצמות.
ַ֙ ְשׁ ָ֣בוּ׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙תּ ְח ָ֗תּיו – מונח פסק,מונח רביע,
ַ֙ ְשׁ ָ֣בוּ׀  -מונח פסק מנותק מ -אָ֣ישַׁ֙תּ ְח ָ֗תּיו וללא פסק מחובר שבו איש תחתיו מונח מונח כאומר שני פעמים "תחתיו" – כאומר שני
רביע,
אפשר שמרמז לקביעת תחום טלטול והילוך של השובת חוץ לתחום,
א' אפשר כ -רש"י מכאן סמכו חכמים ד' אמות ליוצא חוץ לתחום ג' לגופו וא' לפישוט ידים ורגלים .כפסק הרי"ף שאין לו אלא ד' אמות

והוא באמצעיתן .מונח אחד עבור ארבע אמות אורך ,מונח אחד עבור ארבע אמות רוחב

ב' אפשר כמאן דאמר להתיר טלטול עד שמונה אמות ,כל מונח עבור ארבע אמות לכל צד כפסק הר"ר זרחיה הלוי.
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'ַ֙לעינ ָ֥יַ֙כל-העםַ֙על-הָ֥רַ֙סינֹֽי׃ ַ֙
ָ֧דַ֙ה ְ
ֶ֛
שמות יתרו יט,יאְ :והיָ֥וַּ֙נְ כֹניםַ֙ליָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁלישִׁ֑יַ֙כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁיַ֙יר

בבלי שבת פו,א משנה .מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי (שתהא) [מסורת הש"ס[ :שהיא]] טמאה  -שנאמר

(שמות יתרו יט,טו)

היָ֥וַּ֙נְ כֹניםַ֙ל ְשׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙ימִ֑ים .אפשר שיש ללמוד גם מ(-שמות יתרו יט,יא) וְ היָ֥וַּ֙נְ כֹניםַ֙ליָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁלישִׁ֑יַ֙כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי
ֱ

בבלי שבת פו,א תנו רבנן :פולטת שכבת זרע ביום השלישי  -טהורה ,דברי רבי אלעזר בן עזריה .רבי ישמעאל אומר :פעמים שהן
ארבע עונות ,פעמים שהן חמש עונות ,פעמים שהן שש עונות .רבי עקיבא אומר :לעולם חמש .ואם יצאתה מקצת עונה ראשונה -
נותנין לה מקצת עונה ששית.
אמרוה רבנן קמיה דרב פפא ,ואמרי לה רב פפא לרבא :בשלמא רבי אלעזר בן עזריה  -כרבנן ,דאמרי בחמש עביד פרישה .ורבי
ישמעאל כרבי יוסי דאמר  -בארבע עביד פרישה .אלא רבי עקיבא ,כמאן?  -לעולם כרבי יוסי ,כדאמר רב אדא בר אהבה :משה
בהשכמה עלה ,ובהשכמה ירד.
כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי – מונח לגרמיה מונח רביע ,כעין שם אחד המורכב על שני ענינים .השם כאן ענין של חמש או יותר ,דרשה אחת
לעונות של  12שעות ודרשה אחת לימים.
דרשה אחת לענין מת ן תורה וממנו לסוגיה לכמה זמן שכבת זרע מסרחת .רמז מסוים נמצא בס"ת י' מ' י' ובר"ת כ' ב' ה' כאילו נאמר ימי
כבה ,כלומר מספר ימים עד שמשהו כבה ,כאן לא יזריע עוד.
בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי פולטת שכבת זרע ביום השלישי  -טהורה ,דברי רבי אלעזר בן עזריה .לומד כפשט הכתוב.
בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי רבי ישמעאל אומר :פעמים שהן ארבע עונות (טעם רביע)  ,פעמים שהן חמש עונות (טעם מונח רביע) ,פעמים שהן שש
עונות (טעם מונח רביע במשמע של יותר מארבע ,או בקריאה ללא פסק מונח מונח רביע).
ָ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי ואחרי זה פסקה מהנשים טומאת זרע (טעם פסק),
ַ֙
רבי עקיבא מונה חמש עונות במדויק המרומזות במונח רביע בּיּ
לכולם אחרי זה פסקה מהנשים טומאת זרע (טעם פסק),

כָּ֣י׀ַ֙דרשה אחרת לענין מדרבנן אם פסקה ראית דם וסת עד סוף יום רביעי למחבר שו"ע ,או עד סוף יום חמישי להרמ"א (כעין כבה אור
ָ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי ימ"י כב"ה) אז יכולה לספור שבעה נקיים.
השמש המרומז בשילוב ר"ת וס"ת כּ ַ֙
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

החמישה ימים המרומזים בשילוב ר"ת וס"ת כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי ימ"י כב"ה ותבנית הטעמים מונח רביע של הכתוב בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי או רק
רביע עוברים לימין הפסק ומורכבים על מלת כָּ֣י׀ שהיא עצמה גי'  30כעין רמז לאחת מהעונות הבינוניות .תפקיד פסק כאן  -שם אחד היינו
ערך ארבע או חמש ושתי מצוות.
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מדַ֙בָּ֣יתַ֙ר ֶע ִָ֑ךַ֙ ַ֙
ל ֹאַ֙ת ְח ֹ
שמות יתרו כ,ידָ֥ :
ָ֥רַ֙לר ֶ ֹֽעָך׃ַ֙ ַ֙
כלַ֙א ֲֶשׁ ְ
וַֹ֙ו ֹ
ֹר ְ
חמ ֔
שׁוֹרוַֹ֙ו ֲ
ָךַ֙וע ְב ֵ֤דּוַֹ֙ואֲמתוֹ ְַ֙֙ו ָ֣
סַ֙ל ֹא-ת ְח ָֹ֞מדַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ר ָ֗ ֶע ְ
ַ֙ ֹֽ

דברים ואתחנן ה,חי:

מדַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ר ֶע ִָ֑ךַ֙
ל ֹאַ֙ת ְח ֹ
ְו ָ֥
ָ֥רַ֙לר ֶעָֹֽך׃
כלַ֙א ֲֶשׁ ְ
וַֹ֙ו ֹ
ֹר ְ
חמ ֔
ַ֙֙שׁוֹרוַֹ֙ו ֲ
ָ֣
הוַּ֙וע ְב ֵ֤דּוַֹ֙ואֲמתוֹ
סַ֙ו ֨ל ֹאַ֙ת ְתא ֶוּ ִ֝הַ֙בָּ֣יתַ֙ר ָ֗ ֶעָךַ֙שׂ ִ֝ד ְ
ַ֙ ְ

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

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

ונסביר בשלבים:

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

בנושא החימוד והתאוה כתבה בפרטים ובסיום ריבתה לכל הדברים שבעולם שאינם קשורים לתורה.
הסבר ע"פ תבנית הטעמים:
ְו ֨ל ֹאַ֙ת ְתא ֶוּ ִ֝ה – קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל והפרטים אחריו
ֹרוַֹ֙ ַ֙
חמ ֔
ַ֙֙שׁוֹרוַֹ֙ו ֲ
ָ֣
הוַּ֙וע ְב ֵ֤דּוַֹ֙וגו' וכן המשך הפסוק ואֲמתוֹ
ובהאי עבדת פרט ,בָּ֣יתַ֙ר ָ֗ ֶעָךַ֙שׂ ִ֝ד ְ
ָ֥רַ֙לר ֶ ֹֽעָך׃ ובלשון הזוהר בכל מילי דעלמא,
כַ֙לַ֙א ֲֶשׁ ְ
וחזר וכלל ְו ֹ
הלימוד הנדרש מהפרטים :הפרט הראשון בָּ֣יתַ֙ר ָ֗ ֶעָךַ֙ -מונח רביע – לפחות ארבעה תנאים לפרטים.
תנאי הפרטים ע"פ מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ :כל דבר שאסור לך כמו שאשת רעך אסורה ,שחייבין עליו מיתת בי"ד
כמו על אשת איש ,דברים הנקנין בכסף ובשטר ובחזקה כמו בית ושדה ,דברים שהם כקרקע כמו עבדו ואמתו ,דבר ששמירתו עליך
כמו שורו וחמורו ,וחזר וכלל כגון מקלו מנעלו ופונדתו ,דברים שאפשר להן לבוא תחת ידיך וחבירך חסירן,
ומותר להתאוות ליטול בתו לאשה ,להתאוות להידמות לחבירו במראה
אופן לימוד שני בכלל ופרט וכלל ב -פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק כ למד כלל ופרט וכלל באופן הבא:

שׁוֹרוַֹ֙ו ֲחמ ֹ֔רוַֹ֙פרט ,אין בכלל אלא מה שבפרט ,ת"ל]
מדַ֙בָּ֣יתַ֙ר ֶע ִָ֑ך .כללְ ,וע ְב ֵ֤דּוַֹ֙ואֲמתוֹ ְַ֙֙ו ָ֣
ל ֹאַ֙ת ְח ֹ
יד) לא תחמוד בית רעךָ֥ [ ... .
ָ֥רַ֙לר ֶ ֹֽעָך׃ ,חזר וכלל לרבות כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שהוא קונה ומקנה ,אף כל שהוא קונה ומקנה ,ואם
כלַ֙א ֲֶשׁ ְ
ְו ֹ
תאמר מה הפרט מפורש מטלטלין ,אף כל מטלטלין ,ת"ל במשנה תורה שדהו (שם) ,ריבה אפי' שאינן מטלטלין :תנאי הפרטים
דבר שהוא קונה ומקנה ,מטלטלין ,ושאינן מטלטלין.

סַ֙ל ֹא-ת ְח ָֹ֞מדַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ר ָ֗ ֶעָך – מונח רביע – ,לפחות ארבעה תנאים לפרטים ,והם כנראה כמו
ֹֽ
גם ב -שמות יתרו כ,יד נמצא בסיפא הפסוק
בדברים אלא שבלקח טוב נדרש רק שלושה תנאי פרטים.
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ל ֹאַ֙י ְהיֶ הַ֙א ִ֑סוֹןַ֙ ַ֙
דיה ְַ֙ו ָ֥
יםַ֙ונ֨גְ ִ֝פוַּ֙אשֵּׁ֤הַ֙הרה ֙ ְַ֙וי ְצ ָ֣אוַּ֙יְ ל ֶַ֔֙
שמות משפטים כא,כבְ :ו ֹֽכי-ינּצָ֣ וַּ֙אֲנ ָ֗שׁ ְ
הַ֙ונתןַ֙בּ ְפל ֹֽלים׃ ַ֙
ֲשׁרַ֙ישֵׁ֤יתַ֙עליו ַ֙֙בָּ֣עלַ֙הא ֔שּׁ ְ
ַ֙ ענָ֣וֹשַׁ֙יענָ֗שַׁ֙כּא ֨ ֶ
ְַ֙ו אםַ֙ ָ֥ל ֹאַ֙י ְהיֶ הַ֙א ִ֑סוֹןַ֙אם לא נהרג הנחבל או הנחבלת או ילדיה ,ענָ֣וֹשַׁ֙יענָ֗שַׁ֙ -מונח רביע ,ישלם ממון ,המרכב מחמישה סוגי תשלומים

ע"פ בבלי בבא קמא פג ב /מתני' ./החובל בחבירו  -חייב עליו משום חמשה דברים :בנזק ,בצער ,בריפוי ,בשבת ,ובושת.

גם ב-בבלי כתובות לג – לו
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ישַׁ֙אוַֹ֙אשִּׁ֑הַ֙ ַ֙
ָ֣
נּוַּ֙וה ָ֥מיתַ֙א
ל ֹאַ֙י ְשׁ ְמ ֶ ֔ר ְ
םַ֙והוּע ֵ֤דַ֙בּ ְבעליו ְַ֙֙ו ָ֣
֨חַ֙הוּאַ֙מ ְתּ ָֹ֣מלַ֙שׁ ְל ָֹ֗שׁ ְ
שמות משפטים כא,כטְ :ו ֵ֡אםַ֙שׁוֹרַ֩֙נגּ ִ֝
יוַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
לַ֙וגםְ -בּעל
הַ֙שּׁוֹר ַ֙֙יסּ ֔ק ְ
מ ְתּ ָֹ֣מלַ֙שׁ ְל ָֹ֗שׁם – מונח רביע ,ללמד על לפחות ארבעה דברים ,תורה תמימה (שמ' מש' כא,כט) ְו ֵ֡אםַ֙שׁוֹרַ֩֙נגּ֨חַ֙ -בא הכתוב לחלק בין תם
רה)
למועד בחמשה דברים( ,טט – א) מועד צריך עדים (הערה רה :ר"ל העדאה והתראה כמש"כ וְ הוּע ֵ֤דַ֙בַּ֙ ְבעליַ֙ו ֙) :ותם אין צריך( .טט – ב)
מועד משלם את הכופר ותם אינו משלם( .טט – ג) מועד נותן שלשים של עבד ותם אינו נותן( .טט – ד) מועד משלם נזק שלם ותם חצי
רו)
נזק( .טט – ה) מועד משלם מן העליה ותם מגופו [מכילתא]:

תורה תמימה הערה רו) שלשת החלוקים הראשונים קאי על שור שהמית אדם שמבואר בהמשך פסוקים אלו ,ובשנים האחרונים על
שור שהמית שור ,ופרטיהם מבוארים בפסוקים ל"ה ול"ו ,ומה שלא חשיב כאן (טט – ו) החילוק שתם אינו משלם על פי עצמו ומועד
משלם על פי עצמו כמבואר בב"ק ט"ו א' ,י"ל משום דחילוק זה נובע ממקור אחר שאינו שייך לפרטי החדושים שבפרשה כאן ,והוא
מה דקיי"ל פלגא נזקא קנסא ומכלל דקיי"ל מודה בקנס פטור ,וגו'

בסיכום מ ְתּ ָֹ֣מלַ֙שׁ ְלשָֹׁ֗ ם – מונח רביע ,מרמז על ששה חילוקים בין שור מועד ושור תם ,חמישה מ(-שמ' מש' כא,כט) ,ועוד אחד ממקור אחר.
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וֹרַ֙אוַֹ֙אמ ִ֑ה
ָ֣
שמות משפטים כא,לב :אםֶ -ע ֶֶ֛בדַ֙י ַ֙גָּ֥חַ֙השּׁ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

֔יוַ֙והשּׁוֹרַ֙יסּ ֹֽקל׃ַ֙ס ַ֙
ַ֙֙לאדֹנ ְ
ָ֣יםַ֙שׁק ָ֗ליםַ֙יתּן ֹֽ
ְ
ף׀ַ֙שֹׁלשׁ
ְ
ַ֙ ֶכּ ֶָ֣ס

ָ֣יםַ֙שׁק ָ֗ליםַ֙מצבים של תשלום ושוויו או של אי תשלום:
ְ
ִ֑הַ֙כּ ֶָ֣סף ְשֹׁלשׁ
קריאה ללא פסק כאילו כתוב אםֶ -ע ֶֶ֛בד ָ֣ ...אוַֹ֙אמ ֶ
ליםַ֙– מונח רביע ,לפחות ארבע דרשו ת( :א) השור התכוין לאדם והמיתו ולא שהתכוין להרוג בהמה (ב"ק מג,א); (ב) תשלום
ָ֣יםַ֙שׁק ַָ֗֙
ְ
ְשֹׁלשׁ
בכסף ולא בשווה כסף (מכילתא רשב"י ); (ג) תשלום בתנאי שהעבד כנעני וקיבל על עצמו שבע מצוות בני נח (מדרש החפץ); (ד) מועד משלם
קנס ,תם פטור או ע"פ רמב"ם משלם חצי שווי העבד או האמה; (ד) גזירת הכתוב משלם  30שקל בין אם העבד שוה הרבה (כגון 1000
זוז) ,בין אם שוה מעט ( 1דינר) (משנה ב"ק פ"ד,מ"ה); מצב במחלוקת( :ה) אם העבד משוחרר אך מעוכב או מחוסר גט שחרור ,וכן חצי עבד
וחצי משוחרר ,מחלוקת האם יש כסף לאדון שכבר אינו אדונו (גיטין מב,ב) .פסק עשוי לרמז שניתק הקשר לאדון ואין תשלום.
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לּם׃ ַ֙
ל ֹאַ֙יְ שׁ ֹֽ
יוַ֙ו ָ֥
חַ֙בּעל ְ
ִ֑הוַּ֙ול ָ֥ק ְ
ל ֹאַ֙שׁלֶ֛חַ֙ידוַֹ֙בּ ְמ ֶל ָ֣אכֶ תַ֙רע ְ
יהםַ֙אםָ֥ -
ָ֣יןַ֙שׁנ ֔ ֶ
ְ
'ַ֙תּ ְה ֶיה ַ֙֙בּ
ָ֣תַ֙ה ֹֽ
שמות משפטים כב,יְ :שׁ ֻבע ָ֗
[תורה תמימה] [מכילתא] ביה מכאן אתה דן לכל השבועות שבתורה שאינן אלא ביה[ .ת"ת הערה קכט)] היינו בשם המיוחד וב[-שבועות לח,ב]

מבואר דכשנשבעים בשם המיוחד צריך לנקוט חפץ קדוש כגון ספר תורה או תפילין.
ָ֣תַ֙ה' – מונח רביע ,רביע רמז לשם המיוחד של ארבע אותיות אבל בביטוי של אדנות ,מונח מרבה עליו נקיטת חפץ קדוש.
ְשׁבֻ ע ָ֗
ָ֣תַ֙ה' – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן כשלושים מצבים בהם נשבעין ונוטלים
ְשׁבֻ ע ָ֗

בבלי שבועות מד,ב מתני' .כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין .ואלו נשבעין ונוטלין :השכיר ,והנגזל ,והנחבל ,ושכנגדו
חשוד על השבועה ,וחנוני על פנקסו.
בבלי שבועות מה,א ואלו נשבעין שלא בטענה :השותפין ,והאריסין ,והאפוטרופין ,והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ,ובן הבית;
בבלי שבועות מה,א ואלו נשבעין שלא בטענה :השותפין ,והאריסין ,והאפוטרופין ,והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ,ובן הבית;
או בבלי שבועות מו,ב בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר .אמר רבא :אפילו שומר נשבע ,אפי' אשתו של שומר נשבעת( .ארבעה
שומרים ונשותיהם)
בבלי שבועות מז,א מלוה ויתומי הלווה ,לווה ויתומי המלווה ,יתומי המלווה מול יתומי הלווה.
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שמות משפטים כב,כד:

ימוּןַ֙עליוַ֙נֶ ֹֽשֶׁ ְך׃ ַ֙
ִ֑הַ֙ל ֹאְ -תשׂ ָ֥
וַֹ֙כּנ ֶֹשׁ ַ֙
אםֶ -כּ ֶָ֣סף׀ַ֙תּ ְלוֶ ָ֣הַ֙אֶ ת-ע ָ֗מּיַ֙אֶ תֹֽ ֶ -העני ַ֙֙ע ֔מְּךַ֙ל ֹא-ת ְהיֶ ָ֥הַ֙ל ְ

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים  -מסכתא דכספא פרשה יט

אםֶ -כּ ֶָ֣סף׀ַ֙תּ ְלוֶ ָ֣ה .כסף בכסף אתה מלוהו ואי אתה מלוהו פירות בפירות; כסף בכסף אתה מלוהו ואי אתה מלוהו כסף בפירות ופירות
בכסף.
אֶ ת-ע ָ֗מּי .ישראל וגוי עומדין לפניך ללוות .עמי קודם - .עני ועשיר ,עני קודם ,ענייך ועניי עירך ,ענייך קודמין לעניי עירך ,עניי עירך
ועניי עיר אחרת ,עניי עירך קודמין ,שנאמר את העני עמך.
אםֶ -כּ ֶָ֣סף׀ַ֙תּ ְלוֶ ָ֣הַ֙אֶ ת-ע ָ֗מּי – מונח לגרמיה מונח רביע,

המלים אֶ ת-ע ָ֗מּי מלמדות ישראל וגוי עומדין לפניך ללוות .עמי קודם.
תבנית הטעמים של תּ ְלוֶ ָ֣הַ֙אֶ ת-ע ָ֗מּי  -מונח רביע מלמדת כעין לפחות ארבע נקודות על מה היא ההלואה הנכונה ומונה למי מלוים לפי סדר
קדימות אף שאין כאן קדמא ואזלא
ההלואה הנכונה א' כסף בכסף אתה מלוהו ואי אתה מלוהו פירות בפירות; ב' כסף בכסף אתה מלוהו ואי אתה מלוהו כסף בפירות

ופירות בכסף.
א' עני ועשיר ,עני קודם ,ב' ענייך ועניי עירך ,ענייך קודמין לעניי עירך ,ג' עניי עירך ועניי עיר אחרת ,עניי עירך קודמין ,שנאמר את
העני עמך.
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שמות משפטים כג,יא:

ָךַ֙וי ְת ַ֕רםַ֙תּ ֹאכלַ֙חיָּ֣תַ֙השּׂ ֶדִ֑הַ֙ ַ֙
ביֹנ ָ֣יַ֙ע ֔ ֶמּ ְ
הַּ֙ו ֹֽא ְכלוּ ַ֙֙אֶ ְַ֙
יעתַ֙תּ ְשׁ ְמ ֶט ָ֣נּהַ֙וּנְ ט ְשׁ ָ֗תּ ְ
וְ ה ְשּׁב ָ֞
יתָך׃ ַ֙
ַ֙לז ֶ ֹֽ
ָ֥הַ֙לכ ְר ְמָך ְ
כּן-תּע ֲֶשׂ ְ
ֹֽ
יעתַ֙תּ ְשׁ ְמ ֶט ָ֣נּהַ֙וּנְ ט ְשׁ ָ֗תּהּ  -גרשיים מונח רביע,
בבלי מועד קטן ג א ְוה ְשּׁב ָ֞

הלכה  -פתיחת שערי השדה לכל אדם .דרשו חז"ל שהבעלים צריך לפרוץ פרצות בגדרות (במספר לא מוגבל) כדי שכל אדם יוכל לבוא
וליטול מן פירות ההפקר .מפני תיקון העולם תיקנו שיפתח השערים במקום לפרוץ פרצות בגדרות .הכניסה רק ליטול פירות ולא לשום
מטרה אחרת כולל מעבר.
 מונח רביע  -אפשר שבנוסף לשער שדהו יפרוץ עוד ארבע פרצות אחת לכל רוח שיהיה קל ליטול פירות מן ההפקר.
 גרשיים מונח רביע  -יצא מן הכלל ללמד על  .....נטישת עיבוד האדמה היא לפי שנת עולם .אבל השמיטה והנטישה של הפרי והירק
היא לא לפי שנת העולם מא' בתשרי עד כט באלול אלא לכל צמח (ירק ופרי) לפי שנת המעשר שלו .הדגנים וחלק מהקטניות והזיתים
לפי שנה שבה הביאו שליש ג ידול ,הירקות והאתרוג לפי לקיטה ,הגרגרים (אורז ,דוחן ,פרג ,שומשום?) לפי השרשה ,פירות לפי
חנטה.
ראה גרשיים מונח רביע
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ירַ֙וּכ ֶעָ֥צֶ םַ֙השּׁמיַ֙םַ֙ל ֹֹֽטהר׃ ַ֙
ְ
יוַ֙כּ ֹֽמעֲשׂה ַ֙֙ל ְבנ ָ֣תַ֙הסּ ֔פּ
שמות משפטים כד,י :ויּ ְר ַ֕אוַּ֙אתַ֙אֱֹלהָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְותָ֣חתַ֙רגְ ָ֗ל ְ

ותחת רגליו  -מונח רביע ,ת"א  -ותחות כורסי יקריה ,תו"ש [פז] בשם לקח טוב  -זה כסא הכבוד
 טט  -המונח קשה להסבר ,הרביע מרמז על כסא הכבוד שנמשל בו כעין ארבע רגליים.
ראה זקף-גדול
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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עמֹתִ֑יוַ֙ ַ֙
בַ֙ונ ָ֣ת ֔תּהַ֙עלַ֙א ְרבָּ֣עַ֙פּ ֲ
ה ְ
ַ֙לֹּוַ֙א ְרבּע ַ֙֙ט ְבּ ָֹ֣עתַ֙ז ַ֔֙
שמות תרומה כה,יבְ :ויצ ְָ֣קתּ ָ֗
תַ֙וּשׁתּי ַ֙֙טבּעֹ֔ תַ֙על־צ ְלעֹוַ֙השּׁ ֹֽנית:
ְ
ַ֙֙האֶ ֔ח
וּשׁתָּ֣יַ֙טבּעָֹ֗ תַ֙על־צ ְלעֹו ֹֽ
ְ
ַ֙לֹּו – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה פרטים או לימודים .נסמנם בתוך המקורות שהם בדרך מוסר:
(כה,יב) ְויצ ְָ֣קתּ ָ֗
ַ֙לֹּוַ֙א ְרבּע ַ֙֙ט ְבּ ָֹ֣עתַ֙ז ֔הב .מכאן שצריך תלמיד חכם שיהיה זריז (א) בתורה (ב) ובמצות (ג)
[מדרש אגדה (בובר)] ואמר (כה,יב) ְויצ ְָ֣קתּ ָ֗
ַ֙לֹּוַ֙א ְרבּע ַ֙֙ט ְבּ ָֹ֣עת .שיהא תלמיד חכם זהיר (א) בתורה (ב)
ובמעשים טובים (ד) וענוה[ :פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (כה,יב) ְויצ ְָ֣קתּ ָ֗
ובתלמוד (ג) ובמצות (ד) ובמעשים טובים:

הסבר :גובה כתף אדם מחושב בתורה שבע"פ כ-שלוש אמות ושווה  18טפח .שני שליש מעשרה טפח של ארון זה ששה טפחים ושני שליש
טפח ) 11 + 1 / 3 ( = 18 – )6 + 2 / 3 (.טפח .זה מעל  10אז למה לא מתחילים מגובה זה אלא מ 10 -טפח?
ַ֙לֹּו – מונח רביע ,בתפקיד חמש .גובה ארון  10טפח מחולק ב 5-שוה  2טפח.
מוצע רעיון המבוסס על תבנית הטעמים של (כה,יב) ְויצ ְָ֣קתּ ָ֗
לצורך החישוב בלבד נניח שהטבעות היו נקבעות ב 2-טפח העליון (ולא כגמירי) אז נשארו  8טפח עד תחתית הארון .נחסיר  8טפח מגובה
כתף של  18טפח ונקבל שתחתית הארון נמצא בעשר טפח מעל האדמה.
[תו"ש הערה קיד] [ ...ראב"ע בפירוש הארוך] סבר שהיו שמונה טבעות ושני בדים ובשעת המסעות הוסרו הבדים מהטבעות השפליות
והושמו בעליונות .וב[-פירוש הקצר] חזר בו וכתב שהיו רק ארבע טבעות והבדים קבועים בהן .וב[-נתינה לגר ,הרב נתן אדלר] כתב
שנראה מתרגום אונקלוס שדעתו ג"כ שהיו שמונה טבעות .בפי' [הרא"ש] ח' טבעות היו לו לארון ,ד' טבעות קטנות בארבע הזויות כדי
שיהא נישא ומטלטל בהם בשעה שמתקנין אותו וד' טבעות בצדיו ברחבו בסוף רביע האחרון וחצי בין ב' הטבעות ובהם היו הבדים ולהכי
כת יב בטבעות הראשונות פעמותיו שהן זויות ובטבעות האחרונות צלעות .שהן צדי הארון[ .אור החיים] דחה דעת התוספות על ח' טבעות.
תַ֙וּשׁתּי ַ֙֙טבּעֹ֔ תַ֙
ְ
ִ֑יוַ֙וּשׁתָּ֣יַ֙טבּעָֹ֗ תַ֙על־צ ְלעַֹ֙ו ַ֙֙ ֹֽהאֶ ֔ח
ְ
עמֹת
בַ֙ונ ָ֣ת ֔תּהַ֙עלַ֙א ְרבָּ֣עַ֙פּ ֲ
ַ֙לֹּוַ֙א ְרבּע ַ֙֙ט ְבּ ָֹ֣עתַ֙ז ֔ה ְ
שמות תרומה כה,יבְ :ויצ ְָ֣קתּ ָ֗
יתַ֙אֹתםַ֙ז ֹֽהב׃ַ֙(כה,יג) ְוע ָ֥שׂיתַ֙בדּי – (סלוק) מרכא טפחא,
ִ֑יםַ֙וצפּ ָ֥
שׂיתַ֙בדּיַ֙עֲצָ֣יַ֙שׁטּ ְ
על־צ ְלעֹוַ֙השּׁ ֹֽנית:שמות תרומה כה,יגְ :וע ָ֥
בתפקיד סמוכים כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו או שהוא מלמד על חבירו שלפניו .אם מיעוט (כה,יג) בדּי שנים ,ומיעוט עֲצָ֣י שנים אז

סה"כ ארבעה בדים .ואם מלמד על חבירו שלפניו אז הרישא של (כה,יב) מלמד על טבעות של שני הבדים הקבועים ,והסיפא של (כה,יב)
מלמד על טבעות של הבדים הלא קבועים ,לפי [תוס' יומא עב,א] בח' טבעות וארבעה בדים שניים קבועים ושנים מוסרים אפשר להסביר
שבשעת המסע הארון נישא בבדים בטבעות התחתונות וכך היה מעל ראשי הלוים ככתב [רמב"ן] כי דרך הכבוד הוא שיהיה הארון נשא
וגבוה למעלה על כתפות הכהנים  .בעומדו על האדמה הוסרו הבדים התחתונים .ממשא הקהתים של הארון לומדים לחיוב בהוצאה בשבת
מעל  10טפח וזה לא משנה אם החישוב מהטבעות התחתונות או החישוב נעשה ממקום הטבעות העליונות.
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כּן׃ ַ֙
כלַ֙ק ְרשָׁ֥יַ֙המּ ְשׁ ֹֽ
הַ֙ל ֹ
ֲשׂ ְ
אחֹתִ֑הַּ֙כּ ָ֣ןַ֙תּע ֔ ֶ
שׁלּ ֹ֔בתַ֙אשּׁהַ֙אֶ לֲ -
דַ֙מ ֨ ֻ
שמות תרומה כו,יזְ :שׁתָּ֣יַ֙י ָ֗דוֹתַ֙ל ֶקּ ֶ֙רשׁ ַ֙֙האֶ ֔ח ְ
ְשׁתָּ֣יַ֙י ָ֗דוֹתַ֙– מונח רביע ,תחתית הֶ -קּ ֶ֙רשׁ ַ֙֙האֶ ֔חד מחולק באורכו לחמישה חלקים ,ברוחבו לשלושה חלקים .מהשפה של אורך הקרש

מוריד רבע (של אמה) ,היד תופס  2רבעים ,וממנו עד השפה הבאה מוריד עוד רבע .כפי' רש"י (יז) היה חורץ את הקרש מלמטה באמצעו
בגובה אמה ,מניח רביע רחבו מיכן ורביע רחבו מיכן ,והן הן הידות; והחריץ חצי רוחב הקרש באמצע.

מהשפה של רוחב הקרש מוריד חמישית (מאמה וחצי) ,היד תופס חמישית ,רווח חמישית ,היד תופס חמישית ,וממנו עד השפה הבאה מוריד
עוד חמישית.
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םַ֙לק ְרשָׁ֥יַ֙צֶ לע-המּ ְשׁכּןַ֙השּׁנ ִ֑ית ַ֙
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ֔
שמות תרומה כו,כז :וחֲמשּׁ ְ
ַ֙֙צָ֣לעַ֙המּ ְשׁ ֔כּןַ֙ליּ ְרכתיםַ֙יֹֽמּה׃ ַ֙
םַ֙לק ְרשׁי ֶ
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ָ֗
ַ֙וַ֙ חֲמשּׁ ְ
ַ֙֙צ ָ֣לעַ֙המּ ְשׁ ֔כּן – רביע  ...זקף-קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,ופירושו אינו רק
םַ֙לק ְרשׁי ֶ
יח ְ
ָ֣הַ֙בר ָ֗
(כו,כז) וחֲמשּׁ ְ
כּן – זקף-קטן בתפקיד שתי טבעות לכל קרש ,אחת להחזיק קנה חלול
לכותל המערבי של המשכן אלא לכל הכתלים ,ללמד (א) המּ ְשׁ ַ֔֙

(רש"י כט) הוא צינור צפוי לבריח העליון ואחת להחזיק צינור צפוי לבריח התחתון כהמשך רש"י (כו) שהעליונים והתחתונים היו להן
טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש ,משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש ,חלק אחד מן הטבעת העליונה
ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה ולמטה,
יחםַ֙  -מונח רביע ,מיקום כל בריח הוא ברבע אורך הקרש ,ברבע אורך הקרש טבעת לבריח חיצון ,בחצי אורך הקרש
ָ֣הַ֙בר ָ֗
וחֲמשּׁ ְ
ממוקם הבריח התיכון שהוא פנימי ,עוד רבע קרש טבעת לבריח חיצון שני ,כהמשך רש"י (כו) וכל חלק הוא רביע אורך הקרש ,ושני

חלקים בין טבעת לטבעת ,כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו .אבל לבריח התיכון אין טבעות ,אלא הקרשים נקובין בעוביין
והוא נכנס בהם דרך הנקבים שהם מכוונין זה מול זה ,וזהו שנאמר בתוך הקרשים .הבריחים העליונים והתחתונים שבצפון ושבדרום
אורך כל אחת חמישה עשר אמה ,ובתיכון ארכו שלשים אמה ,וזהו (כו,כח) מן-הקּ ֶצהַ֙אֶ ל-הקּ ֶ ֹֽצה ,מן המזרח ועד המערב ,וחמשה
בריחים שבמערב אורך העליונים והתחתונים שש אמות והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים ,כך היא מפורשת
במלאכת המשכן (פרק א):
 276מונח רביע
 277מונח רביע
שמות תרומה כו,לא – לב:

יַ֙ושָׁ֣שַׁ֙מ ְשׁזִ֑רַ֙ ַ֙
ֶ֛ןַ֙ותוֹלָ֥עתַ֙שׁנ ְ
תַ֙וא ְרגּמ ְ
תַ֙תּכָ֧לֶ ְ
ְ
[לא]ַ֙ועשָׂ֣יתַ֙פ ָֹ֗רכֶ
ְ
הַּ֙כּ ֻר ֹֽבים׃ ַ֙
ַ֙מעֲשָׂ֥הַ֙חֹשֶׁ֛בַ֙יע ֲֶשָׂ֥הַ֙אֹת ְ
הִ֑בַ֙ ַ֙
יהםַ֙ז ַ֙
יםַ֙מצֻ פָּ֣יםַ֙ז ֔הבַ֙וו ֶ
ְ
ֹתהַּ֙על-א ְרבּעהַ֙֙עמּוּדָ֣יַ֙שׁ ֔טּ
[לב]ַ֙ונתתָּ֣הַ֙א ָ֗
ְ
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙על-א ְרבּעהַ֙א ְדניֹֽ -כ ֶסף׃ַ֙ ַ֙

(כו,לא) ְועשָׂ֣יתַ֙פ ָֹ֗רכֶ ת – מונח רביע ,הפרוכת הייתה רבוע ,י' אמה על י' אמה ,מפרידה לגמרי בין הקדש לקדש הקדשים ,כפי' רש"י (לב)

א ְרבּעה ַ֙֙עמּוּדָ֣יַ֙שׁ ֔טּיםַ֙ -תקועים בתוך ארבעה אדנים ואונקליות קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס שראש הפרוכת
כרוך בה ,והאונקליות הן הווין ,שהרי כמין ווין הן עשוים ,והפרכת ארכה עשר אמות לרחבו של משכן ,ורחבה עשר אמות כגבהן של
קרשים,
ההפרדה המלאה היא בקצת דמיון למה שפי' רש"י (לא) פ ָֹ֗רכֶ ת .לשון מחיצה הוא ,ובלשון חכמים פרגוד דבר המבדיל בין המלך ובין
העם.
רש"י (לב) א ְרבּעהַ֙֙עמּוּדָ֣יַ֙שׁ ֔טּיםַ֙ -תקועים בתוך ארבעה אדנים ואונקליות קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס
שראש הפרוכת כרוך בה ,והאונקליות הן הווין ,שהרי כמין ווין הן עשוים ,וגו'

וְ נתתָּ֣הַ֙א ָֹ֗תהּ  -מונח רביע ,אפשר שבדרך הטבע אר בע אונקליות ,אחת לכל עמוד ,לא יספיקו לשאת פרוכת כבדה מאד ,לכן אפשר
שתבנית הטעמים רומזת שבכל אחד מארבעה העמודים היו אונקליות אחדות.
אבל אפשר כי ְונתתָּ֣הַ֙א ָֹ֗תהַּ֙– מונח רביע ,אפשר מרמז להרכבת הפרוכת ולהסרתה בידי ארבעה כהנים בלבד (במדבר נשא ד,יט).
 278מונח רביע
שמות תרומה כז,ב:

חשֶׁ ת׃
יתַ֙אֹתוַֹ֙נְ ֹֽ ֹ
ִ֑יוַ֙וצפּ ָ֥
ֹתיוַ֙מ ֶמּנּוַּ֙תּ ְהיֶ ָ֣יןַ֙ק ְרנֹת ְ
ֹתיוַ֙ע ַ֚לַ֙א ְרבָּ֣עַ֙פּנּ ֔
וְ עשָׂ֣יתַ֙ק ְרנ ָ֗

וְ עשָׂ֣יתַ֙ק ְרנ ָֹ֗תיו – מונח רביע ,בתפקיד דרוש גובה קרן מזבח חיצון כפי' רמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ב ה"ח גובה כל קרן וקרן
חמשה טפחים ,ורבוע כל קרן אמה על אמה,
 279מונח רביע
שמות תרומה כז,יח׃

רחב׀ חֲמשָּׁ֣ים בּחֲמ ָ֗שּׁים ְוקֹמֶ֛ה חמָ֥שׁ אמּוֹת שָׁ֣שׁ מ ְשׁזִ֑ר ַ֙
ר ֩ מ ֨אה בא ִ֝מּה ְו ָ֣ ֹ
ָֹ֣א ֶרְך ֶהחצ ַ֙
חשֶׁ ת׃ ַ֙
יהם נְ ֹֽ ֹ
ַ֙וְ א ְדנ ֶ
חֲמשָּׁ֣יםַ֙בּחֲמ ָ֗שּׁים – מונח רביע – תבנית המרמזת ללפחות ארבעה לימודים .בבלי עירובין לומד מהמלים שני לימודים :א' בדף כג,ב

חישוב שבעים אמה ושיריים; ב' בדף נח,א כל המדידות מדוד בחבל של חמשים אמה .שני לימודים נוספים עשויים להיות :ג' דיוק חישוב
שבעים אמה ושיריים; ד' העמד משכן בגבול חמשים.
א' וג' – דיוק חישוב שבעים ושיריים בארבע מידות .ע"פ בבלי עירובין כג,ב ,נח,א  -טול חמשים ותן בחמשים .היינו טול את השטח
שארך החצר עודף על רוחב החצר היינו חמשים אמה על חמישים אמה ותן היינו הקף בו (עמו) בּחֲמ ָ֗שּׁיםַ֙ -רביע ,את ארבע פאות השטח
האחר של החמשים אמה על חמשים אמה .פעולת הקפה זאת מטרתה ליצור ריבוע שאורך פאתו ישמש בכל מדידות התחומים כעיבור עיר
וקרפף.
אורך פאה זאת בהסבר רש"י בגמרא הוא שבעים אמה וארבע טפחים ושני שליש אצבע ורש"י מניח מלחשב הלאה .ההלאה הזה הינו איבר
השגיאה ,היינו ההפרש הלא מחושב שאפשר להמשיך לחשבו בעוד ועוד מידות קטנות והולכות כדי לדייק בשיעור שבעים אמה ושיריים.
הגענו לחישוב של שלוש מידות מדויקות והשאר איבר השגיאה.
הנקודות האחרות הכלולות בטעמים מונח רביע הן:
ב' שכל המדידות תהיינה בחבל של חמשים אמה כגון חצר המשכן ,אלפיים אמה תחום שבת מעבר לריבועי ערים ,קביעת תחום ערי מקלט,
מדידת שטחים ,מרחק עיר בעגלה ערופה
ד' חֲמשָּׁ֣יםַ֙בּחֲמ ָ֗שּׁיםַ֙– מונח רביע – היינו הנח  -העמד המשכן בגבול חמשים (היינו באמצע החצר) והותר לפניו חצר רבועית של
חמשים על חמישים.
ה' הוצאת שורש ריבועי בחישוב אורך ורוחב הר הבית
מאפשר התחברותם של תיבות חֲמשָּׁ֣יםַ֙בּחֲמ ָ֗שּׁיםַ֙שהם חלק בפרט בתראה לענין המרכזי בפסוק ,התיבות מ ֨אהַ֙בא ִ֝מּה ויחד הם
מרמזים על דרשת שמואל הרואה לדוד המלך המובא ברש"י להלן ,שהר הבית יהיה רבוע שאורכו חמש מאות אמה ורוחבו חמש מאות
אמה ואשר יחושב כדלהלן:
חֲמשָּׁ֣יםַ֙בּחֲמ ָ֗שּׁים – אות בי"ת מציין הכפל  50 * 50השווה  , 2500המונח מציין הכפל בין התוצאה  2500ובין
התיבות מ ֨אהַ֙בא ִ֝מּה היינו  100 * 2500השווה  250,000וטעם רביע בתיבת בּחֲמ ָ֗שּׁים מציין פעולת הוצאת שורש הרבוע השווה
 500אמה אורך ו 500 -אמה רוחב שטח הר הבית למקדש.
 280מונח רביע
שמות תצוה כז,כא:

ָ֣יַ֙ה'ַ֙ ַ֙
בּ ֶקרַ֙ל ְפנ ִַ֑֙
רןַ֙וּבנ ֶ֛יוַ֙מ ֶע ֶָ֥רבַ֙עדֹ -
ה ָ֧ ֹ
ֹתוַֹ֙א ֲ
רְךַ֩֙א ֨
ע ֹ
ְבּ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹעדַ֩֙מ ֨חוּץַ֙לפּ ִֹ֝רכֶ תַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙על-הע ֻ ָ֗דתַ֙י ֲ
תַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ַ֙ס ַ֙
ֹתםַ֙מא ְ
דר ֔
ַ֙֙ל ָ֣ ֹ
ַ֙ חֻ ֵ֤קּתַ֙עוֹלם ְ
(א) תורה שלמה [קח] א ֲֶשָׁ֣רַ֙על-הע ֻ ָ֗דת ...,עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל מאי עדותה ,אמר רבא זה נר מערבי,

שנותן בה כמדת חברותיה ,ממנה היה מדליק ובה היה מסיים( .מדרש הגדול) ויש להוסיף שדלק מעת לעת עד שהוטב בין הערביים
(ב) לחם הפנים היה חם משבת לשבת
(ג) ויאריכו הבדים של ארון העדות עד שדחפו הפרוכת כנרמז בפסוק "דודי בין שדי ילין"
(ד) האש במזבח הזהב לא המסה צפוי הזהב הדק ולא שרפה את העץ שתחת הצפוי .ומזה למדו ב-סוף (חגיגה כז,א) תלמידי חכמים אין
אור של גיהנום שולטת בהן שכל גופן אש שנאמר (ירמיה כג,כט) הלא כה דברי כאש.
(ה) אש מהשמים בדמות אריה על המזבח החיצון.
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 281מונח רביע
שמות תצוה כח,א

לַ֙לכהֲנוֹ-לִ֑יַ֙ ַ֙
וְֹךַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂרא ְ
ְ
יָךַ֙ואֶ ת-בּנ ָ֣יוַ֙א ָ֗תּוַֹ֙מ ֶ֛תּ
ה ֹ֨רןַ֙א ִ֝ח ְ
תּהַ֙ה ְקרָ֣בַ֙אלֶ יָךַ֩֙אֶ ת-א ֲ
וְ א ֵַ֡֙
רן׃ ַ֙
ה ֹֽ ֹ
רַ֙בּנ ָ֥יַ֙א ֲ
ָ֥רַ֙ואיתמ ְ
יהוּאַ֙אֶ ְלעז ְ
ה ַֹ֕רןַ֙נדָ֧בַ֙ואֲב ֶ֛
א ֲ
וְ אֶ ת-בּנ ָ֣יוַ֙א ָ֗תּוֹ  -מונח רביע ,לפחות ארבע .הפסוק הולך ומונה ארבעה בני אהרן ,אבל מרמז על הקרבת אחרים.





ראב"ע אולי בנים אחרים היו לו חוץ מאלה .ואין ספק כי רבתה למעלה במדבר משפחת אהרן ,על-כן נתנו להם ישראל ערים
רבות ככתוב בספר יהושע.
טט  -אפשר שיש כאן רמז לנאמר בבלי זבחים קב א ,סדר עולם רבה פ"ז ,ויקרא רבה פרשה כ ועוד שאלישבע אשת אהרן ראתה
חמישה כתרים ביום אחד ... ,ופינחס בן בנה משוח מלחמה .אם כן כבר נתכהן עם בני אהרן מיום חנוכת המשכן

 282מונח רביע
שמות תצוה כח,ח:

יַ֙ושָׁ֥שַׁ֙מ ְשַׁ֙זֹֽר׃ַַ֙֙
ֶ֛ןַ֙ותוֹלָ֥עתַ֙שׁנ ְ
תַ֙וא ְרגּמ ְ
בַ֙תּכָ֧לֶ ְ
ָ֣נּוַּ֙י ְהיֶ ִ֑הַ֙ז ָ֗ה ְ
יוַ֙כּמעֲשׂהוַּ֙מ ֶמּ ֹֽ
וְ חֵ֤שֶׁ בַ֙אֲפֻ דּתוֹ ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ֔ל ְ

שמות תצוה כח,ח :ז ָ֗הבַ֙– רביע ,כעין ארבעה חוטי זהב ,כל אחד משוזר עם ששה חוטים ממין אחד ,חוט זהב עם ששה תכלת ,חוט זהב
עם ששה ארגמן ,חוט זהב עם ששה תולעת שני ,חוט זהב עם ששה של שש (היינו פשתן) ,בבבלי יומא עב,א דורש זאת מהמלה (שמות
תצוה לט,ג) ְפּתילםַ֙ אבל זה גם נרמז בַ֙-ז ָ֗הבַ֙– רביע ,בארבעה פסוקים .אפשר כי יש גם ארבעה מיני זהב.
פדַ֙תּע ֲֶשִׂ֑נּוַּ֙ ַ֙
בַ֙כּמעֲשָׂ֥הַ֙א ֹ
ֹשׁ ְ
סַ֙[טו]ַ֙וע ִ֝שׂיתַ֙ ֵֹ֤חשֶׁ ןַ֙מ ְשׁפּטַ֙֙מעֲשָׂ֣הַ֙ח ֔
ְ
שמות תצוה כח,טו:
ֶ֛יַ֙ושָׁ֥שַׁ֙מ ְשׁזרַ֙תּע ֲֶשָׂ֥הַ֙א ֹֹֽתוֹ׃ ַ֙
ןַ֙ותוֹלָ֧עתַ֙שׁנ ְ
תַ֙וא ְרגּ ִ֝מ ְ
בַ֙תּ ֨כלֶ ְ
ְ֠זה ְ
ןַ֙וּב ֶ֛תוְֹךַ֙תּוֹלָ֥עתַ֙השּׁניַ֙
וְֹךַ֙הא ְרגּ ֔מ ְ
ֹֽ
ַ֙֙וּב ָ֣ת
וֹתַ֙בּ ֵ֤תוְֹךַ֙ה ְתּכ ֙לֶ ת ְ
ְ
ֲשׂ
ָ֣ץַ֙פּתילםַ֙לע ָ֗
[ג]ַ֙וָֽיְ ר ְקּ ָ֞עוַּ֙אֶ ת -פּחָ֣יַ֙הזּהב֘ ְַ֙וקצּ ְ
ֹֽ
שמות תצוה לט,גַ֙:
ֹשׁב׃ ַ֙
וּב ָ֣תוְֹךַ֙השִּׁ֑שַׁ֙מעֲשׂהַ֙ח ֹֽ
ְ

בבלי יומא עב,א

חושן ואפוד עשרים ושמונה מנא לן? דכתיב (שמות תצוה כח,טו) ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת
וארגמן ותולעת שני ושש משזר ,ארבעה דשיתא שיתא  -עשרין וארבעה ,זהב ארבעה  -הא עשרין ותמניא - .ואימא זהב נמי ששה! -
אמר רב אחא בר יעקב :אמר קרא (שמות תצוה לט,ג) וקצץ פתילם ,פתיל פתילים הרי כאן ארבעה .רב אשי אמר :אמר קרא לעשות בתוך
התכלת ובתוך הארגמן .היכי נעביד? נעביד ארבעה דתרי תרי  -הוו להו תמניא ,נעביד תרי דתרי תרי ,ותרי דחד חד – (כח,טו)ועשית
שיהיו כל עשיותיו שוות.
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שמות תצוה כח,לב:

וַֹ֙ל ֹאַ֙יקּ ֹֽרע׃
ֶ֛אַ֙י ְהיֶה-לּ ָ֥
גַ֙כּ ָ֥פיַ֙ת ְחר ֹֽ
ֹר ְ
ַ֙ל ֨פיוַ֙ס ִ֝ביבַ֙מעֲשָׂ֣הַ֙א ַָ֗֙
וַֹ֙בּתוֹכִ֑ וַֹ֙שׂ ֵ֡פהַ֙י ְה ֶיה ֩ ְ
ָ֥הַ֙פי-ר ֹאשׁ ְ
וְ הי ֹֽ

בבלי יומא עב,ב רבי שמואל בר נחמני אמר דבי רבי שמעון תנא :בגדים שגורדין אותן כברייתן מכליהן ,ומשרדין מהן כלום ,מאי
היא? ריש לקיש אמר :אלו מעשה מחט .מיתיבי :בגדי כהונה אין עושין אותן מעשה מחט אלא מעשה אורג ,שנאמר (שמות כח)
מעֲשָׂ֣הַ֙א ָֹ֗רג!  -אמר אביי :לא נצרכה אלא לבית יד שלהם .כדתניא :בית יד של בגדי כהונה נארגת בפני עצמה ונדבקת עם הבגד,
ומגעת עד פיסת היד.
רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ח ה"טז וכיצד מעשה הבגדים ,הכתונת בין של כ"ג בין של כהן הדיוט משבצת היתה שהיא בתים
בתים באריגתה כמו בית הכוסות כדרך שעושין האורגין בבגדים הקשים ,ובית יד שלה נארג בפני עצמו ומחברין אותו עם גוף
הכתונת בתפירה.
מעֲשָׂ֣הַ֙א ָֹ֗רג – מונח רביע ,לרבות את כל בגדי הכהונה ,ארבע של כהן פשוט ,שמונה של כהן גדול.
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שמות תצוה כט,ט:

הַ֙לחֻ ָ֣קּתַ֙עוֹל ִ֑םַ֙ ַ֙
ֶ֛םַ֙כּ ֻהנּ ְ
תהַ֙ל ֶה ְ
תַ֙והיְ ָ֥
ָ֗יוַ֙וחב ְשׁתֵַּ֤֙ל ֶהם ַ֙֙מגְ בּעֹ֔ ְ
רןַ֙וּבנ ְ
ה ָ֣ ֹ
א ֨תםַ֙א ְבנִ֝טַ֙א ֲ
וְ חג ְרתַּ֩֙ ַֹ֙
ןַ֙ויד-בּנֹֽיו׃ ַ֙
ר ְ
ה ֹ
אתַ֙יֹֽד-א ֲ
וּמלּ ָ֥
רןַ֙וּבנָ֗יו – מונח רביע ,האבנט עשוי מארבעה מינים (פשתן ושלושה מיני צמר תכלת ,ארגמן ,תולעת
ה ָ֣ ֹ
(ע"פ אנצ' תלמודית כרך א) א ֲ

שני) והיה עשוי מעשה רוקם.
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שמות תצוה כט,ל:

שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ָ֗מיםַ֙י ְלבּשָׁ֧םַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙תּ ְחתּיוַ֙מבּנ ִ֑יו ַ֙
רתַ֙בּ ֹֹֽקּ ֶדשׁ׃ ַ֙
דַ֙לשׁ ָ֥
ַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ֶ֛ב ֹאַ֙אֶ לָֹ֥ -א ֶהלַ֙מוֹע ְ

שׁםַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙תּ ְחתּיוַ֙מבּנ ִ֑יו ,אין לי אלא נתרבה
תורה שלמה [פה] בבלי יומא ה ,א לפי שנאמר (שמות תצוה כט,ל) שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ָ֗מיםַ֙י ְלבּ ַָ֧֙
שבעה ונמשח שבעה ,נתרבה שבעה ונמשח יום אחד ,נתרבה יום אחד ונמשח שבעה מניין? תלמוד לומר( :ויקרא אח"מ טז,לב) אשר
ימשח אותו ואשר ימלא את ידו  -מכל מקום .אשכחן ריבוי שבעה לכתחלה ,משיחה שבעה לכתחלה מנא לן? איבעית אימא:
מדאיצטריך קרא למעוטה ,ואיבעית אימא :דאמר קרא (שמות תצוה כט,כט) ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם
ולמלא בם את ידם  -איתקש משיחה לריבוי ,מה ריבוי  -שבעה ,אף משיחה  -שבעה.
תורה שלמה [פו] ספרא אמור פרשה ב

(ב) אשר יוצק על ראשו שמן המשחה [מת"ל] לפי שנאמר (שמות תצוה כט,ל) שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ָ֗מיםַ֙י ְלבּשָׁ֧םַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙תּ ְחתּיוַ֙מבּנ ִ֑יו אשר יבוא
אל אהל מועד לשרת בקודש שיכול אין לי אלא שנמשח שבעה ונתרבה שבעה נמשח שבעה ונתרבה יום אחד ,נמשח יום אחד ונתרבה
שבעה נתרבה יום אחד ונמשח יום אחד ואפילו שעה אחת מנין תלמוד לומר (ויקרא אמר כא,י) אשר יוצק על ראשו שמן המשחה אפילו
שעה אחת ומילא ידו ללבוש את הבגדים אפילו שעה אחת.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ָ֗מים – מונח רביע ,כעין ארבע ועוד ענינים במינוי כהן גדול לתפקידו.
א' נתרבה שבעה ונמשח שבעה
ב' נתרבה שבעה ונמשח יום אחד
ג' נתרבה יום אחד ונמשח שבעה
ד' משיחה שבעה רבוי שבעה
ה' נמשח שבעה ונתרבה יום אחד
ו' נמשח יום אחד ונתרבה שבעה
ז' נתרבה יום אחד ונמשח יום אחד ואפילו שעה אחת
ח' נמשח שעה אחת נתרבה שעה אחת
ט' טט – לפי שהוקש משיחה לרבוי יש להניח שגם נתרבה שעה אחת ונמשח שעה אחת
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וַֹ֙לק ְדּ ֹֽשׁוֹ׃ ַ֙
תַּ֙אֹת ְ
ַ֙בּכפֶּ ְרָךַ֙על ִ֑יוַ֙וּמשׁ ְח ָ֥
יםַ֙וחטּאת ַ֙֙על-המּזְ ֔בּח ְ
וּפרַ֙ח ִ֝טּאתַ֙תּע ֲֶשֵׂ֤הַ֙ליּוֹם ַ֙֙על-הכּפֻּ ֔ר ְ
שמות תצוה כט,לו֨ :
ֹתוַֹ֙וְ הי ֵ֤הַ֙המּזְבּח ַ֙֙ ָֹ֣ק ֶדשַׁ֙קד ֔שׁיםַ֙כַּ֙ל-הנֹּגָ֥עַ֙בּמּזְ בּחַ֙י ְק ֹֽדּשׁ׃ַ֙ס
יםַ֙תּכפּר ַ֙֙על-המּזְ ֔בּח ְַ֙וקדּ ְשׁתַּ֙א ִ֑
ְ
שמות תצוה כט,לז :שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ָ֗מ
שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ָ֗מים – מונח רביע ,אפשר כפי' מלבי"ם שאלו שש מתנות דם מפר החטאת בימי המילואים ,ד' מתנות על ד' קרנות ,וחטוי,

ויציקה על היסוד ויקדשהו לכפר ,שמתן סביב ויציקת היסוד קורא בשם כפרה ,והחטוי בגוף המזבח קורא בשם חטוי,
וּפרַ֙ח ִ֝טּאת .היה הציווי לעשות פר חטאת הנזכר בכל יום מימי המלואים ,וכבר בארתי צו (סימן
מלבי"ם שמות פרק כט ( ...לו  -לז) ֨
קפ"ח) שמן פר החטאת נתן שש מתנות והם ד' מתנות על ד' קרנות ,וחטוי ,שהוא לדעת הספרא מ"ש ויחטא את המזבח שהיא זריקה
ַ֙בּכפֶּ ְרָךַ֙על ִ֑יו ,ויציקה על היסוד ויקדשהו לכפר ,שמתן
מיוחדת על גופו של מזבח ,שלמד ממה שנאמר לו כאן ְוחטּאת ַ֙֙על-המּזְ ֔בּח ְ
סביב ויציקת היסוד קורא בשם כפרה ,והחטוי בגוף המזבח קורא בשם חטוי ,ועז"א וחטאת את המזבח בכפרך שבעת הכפרה תעשה
גם החיטוי בכל ז' ימים ,ואמר עוד שבעת ימים תכפר על הכפרה שהוא מתן סביב ויציקה על היסוד ,ובספרא צו (סי' ק"פ) פי'
שהכפרה על המזבח היה אם הביא איש נדבתו שלא ברצון עיין שם .כל הנגע במזבח יקדש ,מלמד שהפסולים אם עלו לא ירדו ,ודבר
זה התבאר היטב צו (סי' ב' ג') בארך ,וה"ה בכלים דכתיב בהו לקמן כל הנוגע בהם יקדש מקדשים את הראוי להם ,ושם בארתי הכרח
הדרוש הזה להוציא מדעת הראב"ד ,עיין שם:
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ירנּה׃ ַ֙
רתַ֙י ְקט ֶ ֹֽ
יבוַֹ֙אֶ ת-הנּ ֹ
רַ֙בּהיט ֶ֛
ט ֶרתַ֙סמִּ֑יםַ֙בּ ָֹ֣בּ ֶקרַ֙בּ ָֹ֗בּ ֶק ְ
ןַ֙ק ָ֣ ֹ
ר ְ
ה ֹ
שמות תצוה ל,זְ :וה ְק ָ֥טירַ֙עלֶ֛יוַ֙א ֲ
בּ ָֹ֣בּ ֶקרַ֙בּ ָֹ֗בּקֶ ר – מונח רביע ,חמש נרות לעצמם ושני נרות לעצמם

תוספות מסכת יומא טו,א

בעידן הטבה תהא מקטר קטורת  -תימה לי אמאי לא קאמר בהיטיבו את הנרות היינו חמש נרות ואחר כך יקטיר דבקטורת מפסיק להו
ויש לומר משום דדרשינן לקמן בפ"ג (דף לג ):בּ ָֹ֣בּ ֶקרַ֙בּ ָֹ֗בּ ֶקרַ֙בהיטיבו חלקיהו לשני בקרים פירוש חמש נרות לחודייהו ומפסיק
והדר ב' נרות וא"כ בהיטיבו הנרות מיירי נמי בשתי נרות ועוד י"ל דשינויא דמשני עדיפא ליה דמייתי ראיה לדבריו כדקאמר דאי לא
תימא הכי.
ראה גם מרכא תביר טפחא
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שמות כי-תשא ל,יג:

ֲציתַ֙ה ֶשּׁ ֶקלַ֙ ְבּ ֶשׁ ֶָ֣קלַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשַׁ֙ ַ֙
ֶזָ֣הַ֙׀ַ֙י ְתּנָ֗וַּ֙כּל-העֹ בר ַ֙֙על-ה ְפּ ֻק ֔דיםַ֙מח ָ֥
הַ֙ה'׃ ַ֙
לַ֙תּרוּמ ֹֽ
שּׁ ֶק ְ
שּׁ ֶקלַ֙מחֲצָ֣יתַ֙ה ֔ ֶ
ַ֙עֶ ְשׂ ֵ֤ריםַ֙גּרה ַ֙֙ה ֔ ֶ
ֶ ַ֙...זָ֣הַ֙׀ַ֙י ְתּנָ֗וּ  -מונח פסק רביע ,סיבה אחת לפסק בין המלים כי בא להפריד בין אותיות אהו"י ה"ה במלת זה ויו"ד במלת יתנו
ריםַ֙גּרה ַ֙֙ה ֔ ֶשּׁקֶ ל .שהשקל השלם ד' זוזים ,והזוז מתחילתו חמש מעות וגו'
בקריאה ללא פסקַ֙ ֶזָ֣הַ֙׀ַ֙י ְתּנָ֗וּ  -מונח רביע ,פי' רש"י עֶ ְשׂ ֵַ֤֙

(מזמן המדבר עד סוף בית ראשון ,ובימי יחזקאל העלוהו לשש מעה)
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יטַ֙ממּחֲציתַ֙השּׁ ִֶ֑קלַ֙ ַ֙
ֹֽ
ַ֙ל ֹאַ֙י ְמ ֔ע
הַ֙והדּל ֙ ָ֣
ָ֣ירַ֙ל ֹא-י ְר ֶָ֗בּ ְ
ֹֽ
שמות כי תשא ל,טוֶ ַ֙:העשׁ
יכם׃ ַ֙
שׁת ֶ ֹֽ
הַ֙לכפּרַ֙על-נ ְפ ֹ
הו ְ
ַ֙לתת ַ֙֙אֶ תְ -תּרוּמָ֣תַ֙יְ ַ֔֙
ָ֣ירַ֙ל ֹא-י ְר ֶָ֗בּהַ֙ -מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה ,כאן חמש .ר' אליהו שגב נ"י בשם הגר"א המבזבז (על צדקה) לא יבזבז
ֹֽ
ֶ ...העשׁ

יותר מחומש.
 טט  -כאן לפירוש הגר"א יחלק ממונו בחמש ויתן חמישית לצדקה ויניח ארבע חמישיות לעצמו
ל ֹאַ֙יגּאִ֑לַ֙ ַ֙
וַֹ֙ל ֹאַ֙ימּכרַ֙וְ ָ֣
םַ֙וּבהמהַ֙֙וּמ ְשּׂדָ֣הַ֙אֲחֻ זּ ֔ת ָ֥
ְ
ד
ישַׁ֙ה'ַ֙מכּל-אֲשֶׁ רָ֗ -לוַֹ֙מא ֵ֤
ִ֝
ַ֙א
השווה ויקרא בחקתי כז,כח :אְך-כּלֵ֡ -ח ֶרםַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙יחֲ רם ֩ ֨
וּאַ֙ה'׃ ַ֙
ֹֽ
שׁיםַ֙ה
ַ֙כּלַ֕ -ח ֶרםַ֙קֹֹֽ ֶדשׁ-קד ָ֥

בבלי ערכין כח,א רבי אליעזר אומר המחרים לא יחרים כל רכושו אלא עד כדי שישאיר לו מעט ,רבי אלעזר בן עזריה אומר כרבי
אילא שאמר באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש (שלא יחרים יותר מחומש מרכושו) ,היינו שיותיר לפחות ארבע חומשים
(חלקים) מרכושו .המלים מכּל-אֲשֶׁ רָ֗ -לוֹ  -מ"ם של מכל ממעט ללמד שלא יחרים הכל ,מכּל-אֲשֶׁ רָ֗ -לוֹ  -רביע ,בתפקיד ארבע ,מלמד
שיותיר לפחות ארבע חלקים מרכושו.
השווה (בר' ויגש מז,כד) ְוא ְרבָּ֣עַ֙היּ ֵֹ֡דתַ֙ -מונח פזר ,שתי דרשות בתפקידי פזר ,אחת בדרך מוסר תורה שלמה [סה]  ...ובפירוש ר"י

מוינה א ְרבָּ֣עַ֙היּ ֵֹ֡דתַ֙מכאן המבזבז אל יבזבז יותר מחומש( .וכ"ה ב(מדרש)[שכל טוב] כאן) ְוא ְרבָּ֣עַ֙היּ ֵֹ֡דתַ֙חסר וי"ו כלומר מכאן
אמרה תורה שלא יבזבז אדם יותר מחמש ,והד' יניח לעצמו.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַ֙מים׃ ַ֙
ַֹֽ֙
תַּ֙שׁמּ
וַֹ֙בּיןֵֹ֤ -א ֶהלַ֙מוֹעד ַ֙֙וּבָ֣יןַ֙המּזְ ֔בּח ְַ֙ונת ָ֥
ֹת ֹֽ
ִ֑הַ֙ונתתַָּ֣֙א ָ֗
תַ֙לר ְחצ ְ
ְ
חשֶׁ
תַ֙וכנָּ֥וַֹ֙נְ ֹ
שמות כי תשא ל,יח[ :יח]ַ֙ ְוע ִ֝שׂיתַ֙כּיָּ֥וֹרַ֙נְ ֶֹ֛חשֶׁ ְ

רמב"ם הלכות ביאת המקדש פ"ה,הי"ג כמה מים צריכין להיות בכיור אין פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים שנאמר אהרן ובניו והיו
ֵיהָֽם׃
יהם ְּו ֶאתַ -רגְּל ֶ
אלעזר ואיתמר ופינחס עמהם הרי ארבעה .׃(שמ' תשא ל,יט) ו ְָּרחֲצֶ֛ וּ ַאה ֲ֥ר ֹן וּב ָָנַ֖יו מִ ֶ ָ֑מנוּ ֶאת-י ְּדֵ ֶ ַ֖

אבן האזל שנאמר ׃(שמ' תשא ל,יט) ַ ...אה ֲ֥ר ֹן וּב ָָנַ֖יו וכו' ,בגמ' איתא (שמ' פקודי מ,לא)  ...מ ֶ ַֹ֖שׁה וְַּאה ֲֹ֣ר ֹן וּב ָָנָ֑יו והוא פסוק בפ' פקודי ,ופירש"י משה
ואהרן תרין ובניו תרין ,וכונתו ליישב דלא יקשה הא באותה שעה היו גם נדב ואביהוא אלא דלא ילפינן אלא מדכתיב ובניו דמשמע לפחות שנים
והרמב"ם כתב פסוק הנאמר בפ' תשא גבי ציווי עשיית הכיור ובודאי היה גירסתו כן בגמ' אלא שהקשה הכ"מ שבזמן שנאמרה אותה פרשה עדיין
לא מתו נדב ואביהוא ,וא"כ הוה ליה לאצרוכי שיהיו מים בכיור כדי לקדש חמשה או ששה ,וכונתו דבלא פנחס יהיו חמשה ועם פנחס ששה (טט –
ועם משה שבעה)  ,ומביא הכ"מ גירסת רש"י דלגירסתו מיושב .והנה מתחלה נבאר למה לא ניחא להרמב"ם בגירסת רש"י ,ונראה דסובר דמפסוק
הנאמר בפ' פקודי לא נוכל ללמוד דהוא עיכוב לדינא ,דהא לא כתיב בגדר ציווי וכתיב רק ויעש את הכיור וגו' (שמ' פקודי מ,לא) ו ְָּרחֲצֹ֣ וּ ִמ ֶ֔מנוּ מ ֹ ֶ ַ֖שׁה
וְַּאה ֲֹ֣ר ֹן וּב ָָנָ֑יו ,אח"כ ראיתי שכבר עמד ע"ז הבה"ז והצ"ק (ברכת הזבח? צאן קדשים?) דחק ליישב ע"ש ,וא"כ מיושב מה דלא ניחא להרמב"ם
בגירסת רש"י.
ולכאורה היה אפשר לומר עוד דרש"י בעצמו כתב שקשה לגירסתו וז"ל שאף משה כהן היה בשבעת ימי המילואים ואף על גב דלא כיהנו בבת
אחת מיהו קרא להכי מידרש ,וא"כ נוכל לומר דלא ניחא להרמב"ם בתירוצו של רש"י ,אבל אח"כ ראיתי שהפמ"א שם הביא ד' רש"י בחומש על
פסוק זה שבשמיני למילואים היה גם משה כהן ועבד כמבואר שם בכתוב ,לכן צ"ל כמש"כ (צריך לומר כמו שכתבנו מדוע הרמב"ם לא הביא הפסוק
מפקודי).
(הרב א"מ פרל) מים בכיור לא פחות מלקדש ממנו ארבעה כהניםְ ,ונת ָ֥תַּ֙שׁמּה – מרכא טפחא ,יתור לרבות ֹֽמים שיספיקו ללפחות ארבעה
כהנים המרומזים במונח רביע של ְונתתַָּ֣֙א ָֹ֗תוֹ  ,יכול להיות שאפילו שבעה – משה ,אהרן ,נדב ,אביהוא ,אלעזר ,איתמר ,פינחס.
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ק ֶדשַׁ֙י ְהיֶ ֹֽה׃
ֹקחַַַַַ֙֙֙֙֙ ֶשָׁ֥מֶ ןַ֙מ ְשׁחתֹ -
רקחַ֙מ ְרקחתַ֙מעֲשָׂ֣הַ֙ר ִ֑
ֹתוַֹ֙שֶׁ ֶַ֚מןַ֙מ ְשׁחתֹ֔ -ק ֶדשַׁ֙ ָ֥ ֹ
שמות תשא ל,כהְ :ועשָׂ֣יתַ֙א ָ֗
(שמ' תשא ל,כה) ְועשָׂ֣יתַ֙א ָֹ֗תוַֹ֙בכמה שלבים נעשה שֶׁ ֶַ֚מןַ֙מ ְשׁחתֹ֔ -ק ֶדשׁ ?
(שמ' תשא ל,כה) ְועשָׂ֣יתַ֙א ָֹ֗תוֹ  -מונח רביע בתפקיד בלפחות ארבעה שלבים המסומנים ב[-רמב"ם הבא] נעשה שֶׁ ֶַ֚מןַ֙מ ְשׁחתֹ֔ -ק ֶדשׁ !
ע"כ מהקטע הבא הובא בהסבר ל(-ל,כד) [רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ב] וככה עשהו (את שמן המשחה) משה רבינו במדבר ,לקח מן
המור והקנמון והקדה מכל אחד משלשתן חמש מאות שקל (שמ' תשא ל,כד) ְבּ ֶשׁ ֶָ֣קלַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשׁ ,ומקנה הבושם חמשים ומאתים ,וזהו
שנאמר בתורה וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים ששוקלים אותו בב' פעמים חמשים ומאתים בכל פעם( ,שלב א) ושוחק כל אחד
ואחד לבדו( ,שלב ב) ועירב הכל (שלב ג) ושרה אותן במים זכין ומתוקין עד שיצא כל כחן במים (שלב ד) ונתן על המים (שמ' תשא ל,כד)
תַ֙הין והוא י"ב לוג ,כל לוג ד' רביעיות( ,שלב ה) ובישל הכל על האש עד שאבדו המים ונשאר השמן והניחו בכלי לדורות.
ֶשָׁ֥מֶ ןַ֙זָֽי ֹֽ

הסבר ל[-רמב"ם] עד שאבדו המים – הרותחים ומתנדפים באדים ב 100-מעלות צלסיוס ואילו שמן זית , EXTRA VIRGIN
הקרוב יותר לשמן מראש העץ שממנו הכינו את שמן המשחה ,רותח ב 405-מעלות פרנהייט שהם  207מעלות צלסיוס ולכן אינו
מתנדף ב 100-מעלות צלסיוס שבו מתנדפים המים.
[רמב"ם] מפרש שבישלו הכל על האש עד שאבדו המים .ע"פ ר' יהודה המובא ב[-רש"י] (שמ' תשא ל,כד) (מירושלמי שקלים פ"ו וסוטה
פ"ח) ר' מאיר אומר ששלקו העיקרין בשמן זית .ואמר לו ר' יהודה (שלב א) שראום במים ,שלא יבלעו את השמן (כי הסממנים מרובים
בהרבה מאד מ 12-לוג שמן)( ,שלב ב) ואחר כך הציף עליהם השמן עד שקלט הריח (מהמים) (שלב ג) וקפחו לשמן מעל העיקרין:
ע"פ ר' יוסי המובא ב[-מלבי"ם] (שמ' תשא ל,כד) ור' יוסי ס"ל שגם בזה (בבישול) יבלעו העקרים (את שמן) אחר שיתבשלו המים ,ולכן ס"ל

(ש(שלב א) שרו העיקרין במים( ,שלב ב) המים קלטו את הריח)) (שלב ג)שאחר שקלטו המים את הריח העביר את העקרים (שלב ד) ואח"כ נתן
השמן על המים (שלב ה) קיפח השמן מעל המים) ,ופסק הלכה כר' יוסי נגד ר' יהודה :וזה לא כ[-רמב"ם].
ע"כ מההסבר שהובא ל(-ל,כד)
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ָ֥דַ֙בּבדַ֙י ְהיֶ ֹֽה׃
יםַ֙וּלבֹנ ָ֣הַ֙זכּ ִ֑הַַ֙֙בּ ְ
ְ
ֵ֤ףַ֙׀ַ֙וּשׁח ֙לֶ ת ְַ֙֙ו ֶח ְל ְבּנ֔הַ֙סמּ
ְ
ַ֙הַ֙אֶ ל-מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙קחְ -לָךָ֣ ַ֙ס ָ֗מּיםַ֙נט
ֹאמר ֩ ֨
שמות כי-תשא ל,לדַ֙ :ויּ ֶ
ב-בבלי כריתות ו,ב הגמרא דורשת (שמות תשא ל,לד) קחְ -לָךָ֣ ַ֙ס ָ֗מּים א"ר יוחנן :י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיני.

ואילו ב-בבלי כריתות ו,א נמנים י"א סממנין ועוד חמש תוספות .י"א סממנין :פיטום הקטרת ,הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל
שבעי' של שבעים מנה ,מור וקציעה שיבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר של ששה עשר מנה ,הקושט שנים עשר ,קילופה שלשה,
וקנמון תשעה,
עכשו הגמרא מונה חמש תוספות ויש להן רמז בתבנית הטעמים של אותו כתוב

ַ֙.קחְ -לָךָ֣ ַ֙ס ָ֗מּים – מונח רביע ,אלו חמישה מיני תוספות לקטורת – (טט – א) בורית כרשינה תשעה קבין( ,טט – ב) יין קפריסין סאין
תלתא וקבין תלתא ואם לא מצא יין קפריסין מביא חמר חיוריין עתיק( ,טט – ג) מלח סדומית רובע הקב( ,טט – ד) מעלה עשן כלשהו,
(טט – ה) רבי נתן הבבלי אומר אף כפת הירדן כל שהוא  .ואם נתן בה דבש  -פסלה .חיסר אחת מכל סממניה  -חייב מיתה.
קחְ -לָךָ֣ ַ֙ס ָ֗מּים – מונח רביע ,כעין שתי רביעיות (טט – א) הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעי' של שבעים מנה,
(טט – ב) מור וקציעה שיבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר של ששה עשר מנה,
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הַ֙ ַ֙
ָ֣הַ֙מלאכ ַ֙
שמות כי תשא לא,טו :שָׁ֣שֶׁ תַ֙ימים֘ ַ֙יע ֶשׂ ְ
וֹתַ֙יוּמת׃
ֹֽ
תַ֙מ
ֶ֛הַ֙בּיָ֥וֹםַ֙השּׁבּ ָ֥
ָ֧הַ֙מלאכ ְ
ע ֶשׂ ְ
ק ֶדשַׁ֙ל ִ֑ה'ַַ֙֙כּל-ה ַֹ֙
יעיַ֙שׁבָּ֧תַ֙שׁבּ ֶ֛תוֹןַ֙ ֹ
ַ֙וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗

שמות כי תשא לא,יד:

כּי ָֹ֥ק ֶדשׁ הוא ל ֶכ ִ֑ם
ם ֙ אֶ ת-השּׁ ֔בּת ֶ֛
וּשׁמ ְר ֶתּ ַ֙
ְ
אכה ְונ ְכ ְרתֶ֛ה הנֶּ ָ֥פֶ שׁ ההוא מ ֶ ָ֥קּ ֶרב ע ֶ ֹֽמּיה׃
הּ ֙ ְמל ֔
יוּמת ָ֗כּי כּל-העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
יה ֙ ָ֣מוֹת ֔
ל ַ֙
ְמ ֹֽח ְל ֨ ֶ

אכה – ע"פ משנת השבת הרב משה פנחס זנדר הי"ו פ"ב התנאים לאיסור מלאכה מן התורה ,מלת
מל ֔
הּ ֙ ְַ֙
ָ֗כּי – רביע כּל-העֹ ֶשָׂ֥ה ב ַ֙
מלאכה מתיחסת לל"ט מלאכות כבמשכן שהן מלאכת מחשבת ולהן חמשה תנאים (א) כדרכה (ב) כוונה (ג) מלאכה הצריכה לגופה (ד)
הַ֙ ַ֙
ָ֣הַ֙מלאכ ַ֙
תיקון (ה) קיום .אפשר כי תנאים אלו מרומזים בפסוק שמות כי תשא לא,טו שָׁ֣שֶׁ תַ֙ימים֘ ַ֙יע ֶשׂ ְ
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וֹתַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
תַ֙מ
ֶ֛הַ֙בּיָ֥וֹםַ֙השּׁבּ ָ֥
ָ֧הַ֙מלאכ ְ
ק ֶדשַׁ֙ל ִ֑ה'ַַ֙֙כּל-העֹ ֶשׂ ְ
יעיַ֙שׁבָּ֧תַ֙שׁבּ ֶ֛תוֹןַ֙ ֹ
ַ֙וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗
דשַׁ֙להִ֑ '
ק ֶַ֙
יעיַ֙– מונח רביע ,מרמז לחמישה תנאים במלאכת מחשבת שהשביתה ממנה מרומזת שבמלים ַ֙שׁבָּ֧תַ֙שׁבּ ֶ֛תוֹןַ֙ ֹ
וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗
ֶ֛הַ֙בּיָ֥וֹםַ֙השּׁבּת – תורה שלמה [פב] אפילו מלאכת משכן (מדרש הגדול)
ָ֧הַ֙מלאכ ְ
ושזאת מלאכת מחשבת נדרש במלים כּל-העֹ ֶשׂ ְ
וֹתַ֙יוּמת ולמה נאמר מחלליה מות יומת שתי פעמים (רק מות יומת פעמיים)  ,אלא יכול לאבות מלאכות
ֹֽ
שהיא מלאכת מחשבת[ ,פב*] ָ֥מ
וֹתַ֙יוּמת (כתב יד מדרש החפץ) (פירוש (א) לתולדות של ל"ט מלאכות המשכן( ,ב)
ֹֽ
תַ֙מ
ֶ֛הַ֙בּיָ֥וֹםַ֙השּׁבּ ָ֥
ָ֧הַ֙מלאכ ְ
הוא החיוב ת"ל כַּ֙ל-העֹ ֶשׂ ְ
(לא,יד) מיתה בידי שמים( ,לא,טו) מיתת בי"ד) ,ומכאן למדנו ש(-לא,טו) עוסק בעיקר במלאכת מחשבת

בנוסף יש ארבעה תנאים שאינם תלויים במלאכת מחשבת והם מרומזים בטעם מלת ָ֗כּי – רביע (א) מעשה ולא גרמא (ב) שלימות המלאכה
ולא חצי מלאכה (כגון המוציא חצי קופה על אסקופת הבית (משנה שבת פ"י)) (ג) שיעשנה לבדו (במלאכה שאינה צריכה יותר מאדם
אחד) (ד) שיהיה בה שיעור ,ואילו חצי שיעור אסור אבל פטור.
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םַ֙כּי-בֹשָׁ֥שַׁ֙מ ֶֹשׁהַ֙ל ֶר ֶָ֣דתַ֙מן-הה ִ֑רַ֙ ַ֙
שמות כי תשא לב,א :ויּ ְֶָ֣֣ראַ֙ה ֔ע ֹֽ
ֵ֤רַ֙הע ֱ֨לנוּ ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙
ֶ
ַ֙֙לפ ֔נינוַּ֙כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשׁ
ֱֹלהיםַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֹֽלכוּ ְ
ַ֙֙קוּם׀ַ֙עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
ֹאמ ֵ֤רוַּ֙אליו ָ֣
ה ָֹ֗רןַ֙ויּ ְ
ויּקּ ֨הלַ֙ה ִ֝עםַ֙עֹֽל-א ֲ
הַ֙לוֹ׃ ַ֙
נוַּ֙מה-הָ֥יַ֙ ֹֽ
םַ֙ל ֹאַ֙יד ְע ֶ
ָ֥
מ ְצ ֔רי
ֱֹלהים  -אלהות הרבה אִ יוּו להם (ראה סנה' סג,א) .מיעוט אלהים זה
ַ֙֙לפנ֔ינוַּ֙משמעות עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
ע"פ פי' רש"י לכתוב א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֹֽלכוּ ְ
ֱֹלהים  -מונח רביע מרמזת להרבה ,וע"פ רמב"ן עשו הצורה כאחת מארבע חיות
שניים ,ואפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗

המרכבה לכוין בעבודתם אל ענינה.
ודבָ ר. ,
ֱֹלהים ארבעה תפקידים למה שביקשו  -שופט ודיין ,מנהיג ַ
ר' יוסף בכור שור מונה בכתוב עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
רמב"ן  . ...ורבותינו למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו ,אמרו (שמ"ר ג,ב) :ר ָֹ֥אה ר ֶ֛איתי אֶ ת-עֳנָ֥י עמּי (שמ' ג,ז)  -אמר לו

הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין תורתי ,ואני רואה
ֱֹלהים רבֹּתָ֣ים א ְלפָ֣י שׁנְ אִ֑ן (תה'
היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין (ג"א קרונין) שלי ,שאתן להם את התורה ,שנאמר ֶרֵ֤כֶ ב א ָ֗
וּפני-שָׁ֥ וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע
סח,יח) ,ושומטין אחד מן טטרא מולין שלי ,שכתוב ְ
פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע' ,כמו שאמרו (נזיר ח,ב) :טטראגון  -ארבע; 'מולין'  -פרדות ... ,משל לארבע חיות הנושאות
המרכבה ... .רק שעשו הצורה לכוין בעבודתם אל ענינה; וכבר פירשתי סוד המסע הראשון (ראה שמ' יג,כא) .וחלילה שרצה אהרן
להדמות אליו! רק ממנו יקח שיהיה מסעם מצד המדה ההיא; והמשכיל יבין.
ֱֹלהים – רביע ,ולידה מלת ֶרֵ֤כֶ ב
ֱֹלהים – רביע ,כתובה באותו טעם כמו מלת (תה' סח,יח) א ַָ֗֙
ע"פ פי' רמב"ן מלת (שמ' כ"ת לב,א) א ָ֗

המרמזת אל המרכבה הא-לקית ו -משל לארבע חיות הנושאות המרכבה .ודרשת רבותינו שהעם שומטין אחד מן טטרא מולין שלי,
וּפני-שָׁ֥ וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע',
שכתוב ְ
וּפני-שָׁ֥ וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,שהוא אחד מארבע חיות הנושאות המרכבה הא-לקית.
ֱֹלהים – רביע ,טטרא בלשון יון ארבע ,רמז לְ ַ֙-
א ַָ֗֙
ראה גם רביע תהלים
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יתםַ֙עשָׂ֣ וַּ֙ל ֔ ֶהםַ֙עגֶלַ֙מסּכ ִ֑הַ֙
שמות כי תשא לב,חַ֙:סָ֣רוַּ֙מ ָ֗הרַ֙מן-ה ֶדּ ֶ֙רְךַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙צוּ ֔
ָ֥רַ֙העֱלוָּךַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ֱֹלה ֙יָך ַ֙֙י ְשׂר ֔אלַ֙א ֲֶשׁ ֶ
ָ֣אמ ֔רוַּ֙אֵ֤לֶּ הַ֙א ֶ
ויּ ְשׁ ֹֽתּחֲווּ-לוֹ ַ֙֙ויּזְ ְבּחוּ֔ -לוַֹ֙ויּ ֹ ְ
(שמ' תשא לב,ח) ס ָ֣רוַּ֙מ ָ֗הר – מונח רביע ,הקב"ה טען על חמש עבירות ,משה טען חמש סניגוריות

[שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מב]

אותה שעה ראה משה למלאכי השרת שהם עומדים ומבקשים לצאת ולחבל כל ישראל אמר משה אם מניח אני את ישראל וארד אין
להם תקומה לעולם ,איני זז מכאן עד שאבקש עליהם רחמים ,מיד התחיל מלמד עליהם סניגוריא ,אמר להקב"ה יש לי זכות ללמד
עליהם( ,טט :א) אמר לו רבון העולם הזכר להם כשבקשת ליתן תורה לבני עשו ולא קבלוה וישראל קבלוה שנאמר ויענו כל העם יחדו
וגו'( ,טט :ב) אמר הקדוש ברוך הוא עברו על העשיה שנאמר סרו מהר מן הדרך וגו' ,אמר לו הזכר להם כשהלכתי בשליחותך למצרים
ואמרתי להם שמך ,מיד האמינו והשתחוו לשמך שנאמר (שמות ד) ויאמן העם מיד ויקדו וישתחוו( ,טט :ג) א"ל עברו על השתחויה
שנאמר וישתחוו לו ,אמר לו הזכר לבחוריהם ששלחתים והקריבו לפניך זבחים שנאמר (שם /שמות /כד) וישלח את נערי בני ישראל,
(טט :ד) אמר לו עברו על הזביחה שנאמר ויזבחו לו ,אמר לו הזכר להם מה שאמרת בסיני אנכי ה' אלהיך( ,טט :ה) אמר לו עברו עליו
שנאמר ויאמרו אלה אלהיך ,הוי נשיאים ורוח וגשם אין ,בטל משה מיד את הפורענות ,הוי בארך אפים וגו'.
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שמות כי תשא לב,לא:

ויּ ָ֧שׁבַ֙מ ֶֹשֶׁ֛הַ֙אֶ ל-ה'ַ֙ויּ ֹאמִ֑רַ֙ ַ֙
ֹלהַ֙ויּעֲשָׂ֥ וַּ֙ל ֶהםַ֙אֱֹלהָ֥יַ֙ז ֹֽהב׃ ַ֙
אָ֣נָּ֗אַ֙ח ָ֞טאַ֙הע ֵ֤םַ֙ה ֶזּהַ֙֙חֲטא ָ֣הַ֙גְ ד ֔
אָ֣נָּ֗א  -מונח רביע  -תרי טעמי במלה אחת  ,ארבעה דברים בוידוי (א) הודאה על החטא (ב) חרטה (ג) תשובה (ד) הזכרת שם הוי"ה של

ארבע אותיות

תו"ש [רמג]  ...תיב"ע כאן יסק ואצלי קדם ה' וכו' ובהתוה"מ הביא הגי' הנ"ל מס' יראים והוסיף :ולדידיה אמר משה שיעלה
להתודות בעד הכלל וע"כ הוצרך לומר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה שזה גדר הוידוי שהמודה יודה כי חטאו גדול מנשוא
ושיתחרט עליו ועושה תשובה וכו' - .ומנין שבשם וכו' ברב"ח כאן הביא דרש זה והוסיף :ודע כי דרך המתפללים באנא להזכיר השם
כענין אנא ה' הושיעה נא (תהלים קיח כה) וכן כ"ג ביום הכפורים וכן בשמשון וכו' ומה שלא הזכיר משה כן ,אפשר לומר שהתבייש
מהזכיר השם המיוחד שבו נתנה התורה כיון שישראל חטאו בו ובאו כנגד התורה ואע"פ שלא הזכירו רמזו במלת אָ֣נָּ֗אַ֙שהוא לשון
בקשה והוא כולל שתי השמות שבי"ג מדות (אולי כונתו שאנא הוא בגמטריא ב"פ כ"ו וראה ש"ך כאן ש-אָ֣נָּ֗אַ֙הוא בגי' שם הויה
במלואים)
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תו"ש [רמח] חֲטאָ֣הַ֙גְ ד ֹ֔לה ,ארבעה דברים שהן נפרעין מן האדם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן ע"ז ג"ע שפ"ד ולשון הרע
כנגד כולם ,ע"ז מנין וכו' וכתיב אָ֣נָּ֗אַ֙ח ָ֞טאַ֙הע ֵ֤םַ֙ה ֶזּה ַ֙֙חֲטאָ֣הַ֙גְ ד ֹ֔לה (ירושלמי פאה פ"א ה"א)
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֔הַ֙ו ָ֥קראַ֙לֹוַ֙ ָֹ֣אהֶ לַ֙מֹוע ִ֑ד ַ֙
ח ֶנ ְ
ן־המּ ֲ
ח ֶנָ֗הַ֙ה ְרחקַ֙֙מ ֹֽ
וּץַ֙למּ ֲ
ֹֽ
לַ֙ונֹֽטה־לָ֣ ֹו׀ַ֙מ ָ֣ח
שמות כי תשא לג,ז :וּמֹשֶׁ הַ֩֙י ֨קּחַ֙אֶ ת־ה ָֹ֜א ֶה ְ
וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽהַ֙ :
ֹֽ
לַ֙מֹועדַ֙א ֲֶשׁרַ֙מ ָ֥ח
֔
שַׁ֙ה'ַ֙יצא ַ֙֙אֶ ל־ ָֹ֣אהֶ
ל־מב ָ֣קּ ֔
ְ
ַ֙ וְ היה ַ֙֙כּ

מִ -מ ֹ֣חוּץ לַ ָֽ ַמ ֲח ִֶ֗נה – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה דברים ,כאשר ָ֜א ֹהֶל משמעו בית וטעם פסק כפתח סגור[ :שו"ע אה"ע סימן כ"ב
ס"א] אסור להתיחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה אסור לאיש להתייחד עם אשה (א) בין ישראלית (ב) בין נכרית (גזרת
שמאי והלל)( ,ג) בין פנויה אע"פ שאינה ערוה (גזרת ב"ד של דוד) (ד) בין נשואה( ,ה) בין זקנה (ו) בין ילדה (מגיל שלוש ומעלה),
ואפשר כי טעם פסק מלמד על חוץ מאמו ובתו ,ואשתו נדה,
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שמות ויקהל לו,ו:

רוּמָ֣ת ה ִֹ֑קּ ֶדשׁ ויּכּלָ֥א העם מה ֹֽביא׃
ֹר אָ֣ישׁ ְוא ָ֗שּׁה אל-יעֲשׂוּ-עֶ֛ וֹד ְמלאכה ל ְת ַ֙
ֶה לאמ ַ֙
חנ ַ֘֙
ֲבירוּ ָ֥קוֹל ֹֽבּמּ ֲ
ֹשׁה ויּע ֨
ויְ צָ֣ו מ ָ֗ ֶ
ֹשׁה  -מונח רביע ,מרמז על שני פרטים עם ערך ארבע
ויְ צָ֣וַ֙מ ָ֗ ֶ
ויּע ֲ֨בירוּ  -קדמא ,כעין כלל ,הענין הנדון העברה מרשות לרשות (בבלי שבת צו ב) ועדיין לא למדנו מספרן והגדרות גבוליהן של

הרשויות
ֹר  -מרכא זרקא סגול ,פרט בתראה המחלק לארבע רשויות :יחיד ,רבים ,כרמלית ,פטור
חנֶה֘ ַ֙לאמ ַ֙
וֹלַ֙בּמּ ֲ
ֹֽ
קָ֥
וכמו כן מלמד על פטור בהעברה עד ארבע אמות מרשות לרשות .אם לומדים ממקומות אחרים ,הרביעיות הללו (ארבע רשויות לשבת,
ארבע אמות בהעברה) אז הטעום כאן מתואם עם הכתוב במקומות האחרים.
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ָ֣עַ֙בּא ֔מּהַ֙היְ ריעהַ֙האֶ ח ִ֑תַ֙ ַ֙
הַ֙ו ֹ֨רחב ַ֙֙א ְרבּ ֹֽ
ַ֙֙בּא ֔מּ ְ
ֵ֤הַ֙ועֶ ְשׂרים ֹֽ
תַ֙שׁמֹנֶ ְ
ָ֣הַ֙הא ָ֗ח ְ
ֹֽ
שמות ויקהל לו,טָֹ֜ :א ֶרְךַ֙היְ ריע
תַ֙לכל־היְ ריעֹֹֽ ת:
דּהַ֙אח ְ
מ ָ֥
ָ֣הַ֙הא ָ֗חת – מונח רביע ,אפשר שמרמז ללפחות ארבעה לימודים בכתוב זה( .א) אמת בנין (ב) אריגת יריעה
ֹֽ
(שמ' ויקהל לו,ט) היְ ריע

אחת ביחידת זמן אחת (ג) אריגה בכעין חוט אחד ארוך שהספיק ל 28-אמות ארוגות (ד) קשירת חוט אל חוט (ה) חוט ככלי מדידת
אורך ורוחב היריעות ,סיום כל אמה מצוין בקשר בחוט המדידה.
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ֹקם ַ֙
ֶ֛ןַ֙ותוֹלָ֥עתַ֙שׁניַ֙מעֲשָׂ֣הַ֙ר ִ֑
תַ֙וא ְרגּמ ְ
ָ֗רַ֙וּתכָ֧לֶ ְ
ְ
ָ֣שַׁ֙מ ְשׁז
שמות פקודי לט,כטְ :וֹֽאֶ ת-הא ְבנָ֞טַ֙שׁ ַ֙
שָׁ֣שַׁ֙מ ְשׁזָ֗רַ֙– רביע ,האבנט עשוי מארבעה מיני חוטים ,שלושה צמר תכלת ,ארגמן ותולעת שני ,ומין אחד של פשתן .כל חוט עשוי מששה

חוטים דקים ממינו.
ַ֙שָׁ֣שַׁ֙ -וכל הארבעה חוטים המשושים שזורים ביחד לחוט אחד.
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ק ֶדשַׁ֙להַֹֽ֙'׃ ַ֙
ָ֣יַ֙חוֹתםַ֙ ֹ
֔
קּ ֶדשַׁ֙זהָ֣בַ֙ט ִ֑הוֹרַ֙ויּ ְכ ְתּ ָ֣בוַּ֙ע ָ֗ליוַ֙מ ְכתּב ַ֙֙פּתּוּח
יץַ֙נָֽזֶר -ה ֹ
ֹֽ
שמות פקודי לט,לֹֽ :וָֽיּעֲשֶׂ֛ וַּ֙אֶ תָ֥ -צ

[חשוקי חמד יומא לח,א]

ושמענו בשם האמרי אמת זצ"ל עוד תשובה לשאלה זו למה לא היה אדם אחד יכול לכתוב? דהנה איתא ביומא דף לח ע"א דחכמים
גינו את בן קמצר שלא רצה ללמד את מעשה הכתב ,שהיה קושר ארבעה קולמוסים בארבע אצבעותיו וכותב שם בן ד' אותיות כאחת.
והסביר ה[-תוספות יום טוב (שם פ"ג משנה יא)] שמעלתו בזה היא שיהא השם כולו נכתב בבת אחת ,שלא יהיה רגע אחד שיהא
השם חסר ,והסביר האמרי אמת שבצלאל רצה להדר בהידור זה בציץ והעמיד ד' אומנים שכל אחד יחרוט אות אחת משם הקודש בבת
אחת ,וע"י כך יכתב השם שבציץ בבת אחת.
ויש להסתפק האם גם בספר תורה או בתפילין ומזוזות ,יש מקום למעלה זו לכתוב השמות בבת אחת על ידי ארבעה אנשים?
תשובה .שאלתי שאלה זו את גיסי הגר"ח קנייבסקי שליט"א והשיב לי שיהיה כתב מנומר והוא חסרון ,כמבואר ברמ"א (חו"מ סימן
שלג ס"ה).
(שמ' פק' לט,ל) ויּ ְכ ְתּ ָ֣בוַּ֙ע ָ֗ליו – מונח רביע ,אפשר שמלת הוי"ה נכתבה ע"י ארבעה אומנים בבת אחת ,ואות "ל" נכתבה ע"י אומן
חמישי ומלת "קדש" או שנכתבה ע"י אותו אומן או אולי אחרים.

2.2.12.10.2.3

ויקרא
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ויקרא א,יג :עולה מן הצאן

חחַ֙ל ֹֽה'ַ֙:פַַ֙֙ ַ֙
ֶ֛הַ֙ריחַ֙ני ֹ
ָ֥
ָ֣הַ֙הוּאַ֙אשּׁ
םַ֙וה ְק ֨ריבַ֙הכֹּהֵ֤ןַ֙אֶ ת -הכֹּל ֙ ְַ֙וה ְקטָ֣ירַ֙המּזְ ֔בּחהַ֙עֹ ל ָ֗
וְ ה ֶ ָ֥קּ ֶרבַ֙וְ ה ְכּרעיםַ֙י ְרחָ֣ץַ֙בּמִּ֑י ְ

ויקרא א,יז :עולה מן העוף

ַ֘֙ל ֹאַ֙י ְבדּילַ֙ ַ֙
ֹתוַֹ֙ב ְכנפיו ָ֣
סּעַ֙א ָ֣
וְ שׁ ַ֨֙
ֹתוַֹ֙הכֹּהןַ֙֙המּזְ ֔בּחהַ֙על-העציםַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙על-האִ֑שַׁ֙ ַ֙
ַ֙וְ ה ְק ֨טירַ֙א ֵ֤
חחַ֙ל ֹֽה'׃ַ֙ס ַ֙
ֶ֛הַ֙ריחַ֙ני ֹ
ָ֥
ָ֣הַ֙הוּאַ֙אשּׁ
ַ֙עֹ ל ָ֗
ָ֣הַ֙הוּא – מונח רביע ,אפשר שכאן הרמז לענין לשם ששה דברים הזבח נזבח
(א,יג) (א,יז)ַ֙עֹ ל ָ֗
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וזה צריך להיות כעין בנין אב ,אבל הופעתו בשני כתובים כאילו אומר שכל אחד יש בו חידוש לעצמו.

[תורה תמימה] (ויקרא א,ט) עֹ לֶ֛הַ֙וגו'  -לשם ששה דברים הזבח נזבח ,לשם זבח לשם זובח ,לשם השם ,לשם אישים ,לשם ריח ,לשם
ניחח ,דכתיב עולה אשה ריח ניחח לה' ,עולה  -לשם עולה ,אשם  -לשם אשם ,ריח  -לשם ריח ,ניחח  -לשם הנחת רוח ,לה'  -לשם
ה'פה) [זבחים פ"ה? מ"ז ב' צ"ל פ"ד מ"ו?]:
אבל זה נלמד מהכתוב עצמו לכן אין ללמוד אותו מתבנית הטעמים שמתאימה ללמוד לפחות ארבעה דברים .אפשר כי תבנית הטעמים של
ָ֣הַ֙הוּא – מונח רביע ,באה ללמד לפחות ארבעה לימודים אחרים ,שע"פ הסבר [האנצ' התל' כרך י ,הפשט ונתוח
(א,יג) (א,יז)ַ֙עֹ ל ָ֗
[המתחיל בטור שכו]]] הם (טט :א) עולה אף על פי שלא הפשיט( ,טט :ב) אף על פי שלא ניתח( ,טט :ג) יכול אף על פי שלא נשחט

בצפון ,תלמוד לומר :הוא; ומה ראית להכשיר בהפשט וניתוח (בכל מקום בעזרה) ולפסול בצפון (אם לא נשחט בצפון) ,שכן הפשט
וניתוח הם לאחר הרציה  -זריקת הדם  -ושחיטה בצפון לפני הרציה( ,42טט :ד) שהרי אם נאבד העור והאימורים  -ובעולה כל הבשר -
לאחר זריקת הדם אינם מעכבים את הכפרה ,כל שכן אם הקטירו בלא הפשט וניתוח.43
(טט :ה) אין מחשבת פסול בשעת הפשט וניתוח פוסלת( ,טט :ו) לא מחשבת שינוי השם( ,טט :ז) ולא המחשבה לאכול (טט :ח) או
44
להקטיר חוץ למקומו או חוץ לזמנו.

[האנצ' התל' שם הערה  ]42תו"כ שם פרק ז .ועי' קרבן אהרן צו מכילתא דמלואים אות יז שר"ל שמחלוקת תנאים אם הפשט מעכב וצ"ע,
ועי' להלן( :סעיף) במדבר ובבמה.

[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (וי' ג,ג) א ֶשּׁהַ֙להִ֑ ' .אשים לה' לשם הקדוש ברוך הוא .מיכן אמרו (א ֶשּׁה – טפחא בתפקיד שנוי ורבוי,
משנה ממטרה יחידה הכתובה כאן לשם אשים לה' ומרבה) לשם ששה דברים הזבח נזבח .לשם זבח .לשם זובח .לשם ה' .לשם אשים.
לשם ריח .לשם ניחוח .וחטאת ואשם לשם חטא .אמר רבי יוסי אף מי שלא היה בלבו אחד מכל אלו כשר מפני שהוא תנאי בית דין
שאין המחשבה הולכת אלא לאחר העובד.
 304מונח רביע
הלַ֙מוֹע ִ֑דַ֙ ַ֙
רַ֙בּ ָֹ֣א ֶַ֙
ָ֣יַ֙ה'ַ֙א ֲֶשׁ ְ
ט ֶרתַ֙הסּמּים ַ֙֙ל ְפנ ֔
חַ֙ק ֵ֤ ֹ
ֹהןַ֙מן-ה ִ֝דּםַ֙עלְ֠ -ק ְרנוֹתַ֙מזְ ֨בּ ְ
ויקרא ויקרא ד,יחְ :ונתןַ֩֙הכּ ֨
לַ֙מוֹעד׃ ַ֙
ֹֽ
פְּך ַ֙֙אֶ ל-יְ סוֹד ַ֙֙מזְבּ ָ֣חַ֙העֹ ֔להַ֙אֲשֶׁ רֶ -פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶה
ַ֙וְ אָ֣ת׀ַ֙כּל-דָּ֣םַ֙ה ָ֗פּרַ֙י ְשׁ ֹ

כל–דם הפר – מונח רביע ,מרמז לעירוי ביסוד המערבי של מזבח החיצון חמישה דמים וארבע מתנות.
א' דם פר ודם שעיר של יוה"כ שלפני מתנן על מזבח קטרת הסמים מערבבים ולכן בעירוי הן דם אחד
ב' פרים הנשרפים – ב' א' פר העלם דבר של הצבור ,ב' ב' פר העלם דבר של כהן משיח
ג' שעירים הנשרפים ג' א' שעירת עזים לחטאת שגגה או כבשה
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ַ֙בּכל-דּבָ֣רַ֙טמאַ֙
ויקרא ה,בָ֣ :אוַֹ֙ ָ֗ ֶנפֶ שַׁ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּגּע֘ ְ
תַ֙שׁ ֶָ֣רץַ֙טמִ֑אַ֙ ַ֙
וַֹ֙בּנ ְבל ֶ
הַ֙א ְ
ָ֣הַ֙טמ ֔א ַ֕
ַ֙֙בּהמ ְ
ַ֚וַֹ֙בּנ ְבלת ְ
ִ֝הַ֙טמ ָ֗אהַ֙א ְַ֙
ַ֙בנ ְב ֨לתַ֙חיּ ְ
אוֹ ֩ ְ
שׁם׃ַ֙ ַ֙
אַ֙וא ֹֽ
נּוַּ֙ו ָ֥הוּאַ֙טמ ְ
וְ נ ְֶעל ָ֣םַ֙מ ֔ ֶמּ ְ
אָ֣ וַֹ֙ ֶנָ֗פֶ שׁ  -מונח רביע ,אפשר ע"פ רלב"ג הנכנס למקדש או אכל קודש בטומאה ,כי בשנים אלו יביא קרבן עולה ויורד ,ולא חלק בו בין

נשיא ובין כהן משיח וכהן הדיוט .ועל שלושה אלו נוסיף ישראל וגר .ראה מונח רביע
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הַ֙וֶַ֙נ ְעל ָ֣םַ֙מ ֶמִּ֑נּוַּ֙ ַ֙
ֲשׁרַ֙יְ בטָּ֧אַ֙האדֶ֛םַ֙בּ ְשׁ ֻבע ְ
יבַ֙לכֹלַ֙א ֨ ֶ
ְ֠ ְ
יט
ֹוַ֙לה ָ֗
ָ֣ע׀ַ֙א ְ
םַ֙להר ָ֣
ַ֙לב ֨טּאַ֙ב ְשׂפ ָ֜תי ְ
ויקרא ה,דָ֣ :אֹו ֶנֵ֡פֶ שַׁ֙כָּ֣יַ֙תשּׁבע ֩ ְ
לּה:
םַ֙לאחָ֥תַ֙מ ֹֽא ֶַ֙
עַ֙ואשׁ ְ
ד ְ
וְ הוּא־י ָ֥

[ירושלמי (וילנא לא,ב) מסכת שבועות פ"ו,ה"ו]

[דף לב עמוד א] מה אילו מיוחדין שיש להן קנס יצאו עבדים שאין להן קנס .אוציא עבדים ולא אוציא שטרות שיש להן קנס .מה אילו
מיוחדין שיש להן אונאה יצאו שטרות שאין להן אונאה מיכן אמרו המוכר שטרות לבסם יש לו אונאה.
(ר' ישמעאל הביא מקור מפסוק)

ע ֩ כלל (המרומז בתבנית הטעמים של ְלב ֨טּאַ֙ב ְשׂפ ָ֜תים – קדמא ואזלא)
ר' ישמעאל דרש (ויקרא ה,ד) ָ֣אֹו ֶנֵ֡פֶ שַׁ֙כָּ֣יַ֙תשּׁב ַ֙

יטיבַ֙פרט ְ֠ ְלכֹלַ֙א ֨ ֲֶשׁרַ֙יְ בטָּ֧אַ֙חזר וכלל כלל ופרט וכלל אין אתה דן אלא כעין הפרט.
ֹוַ֙לה ָ֗
ָ֣ע׀ַ֙א ְ
ְלהר ָ֣
יטיב – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,בקריאה ללא פסק מונח מונח רביע ,כעין פעמיים רביע,
ֹוַ֙לה ָ֗
ָ֣ע׀ַ֙א ְ
(ויקרא ה,ד) ְלהר ָ֣
פעמיים ארבעה לימודים המפורטים בהמשך הירושלמי

מה הפרט בתביעת ממון ולעצמו ומוציא בדין ויש לו דמים ודמיו קצובין ובמטלטלין ופטור על העונש ועל הקנס.
(טט :א) בתביעת ממון פרט לאומר לחבירו תן לי מאתים זוזים שאמרת ליתן לי ולא נתתה.
(טט :ב) לעצמו פרט לאומר לחבירו קיללתני וביישתני שפטור.
(טט :ג) ומוציא בדין פרט לאומר לחבירו אנסת ופיתיתה בת פלוני.
(טט :ד) ויש לו דמים פרט לשטרות.
(טט :ה) ודמיו קצובין פרט לעבדים.
(טט :ו) ובמטלטלין פרט לקרקעות.
(טט :ז) ופטור על העונש פרט לאומר לחבירו הדלקת גדישי בשבת שפטור.
(טט :ח) ופטור על הקנס פרט לתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה שהן קנס.
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לַ֙ו ֹֽח ְטאה ַ֙֙בּ ְשׁגַ֔֙גהַ֙מקּ ְדשׁיַ֙הִ֑ 'ַ֙ ַ֙
לַ֙מע ְ
שַׁ֙כּי-ת ְמ ָֹ֣ע ֔
ֹֽ
ויקרא ה,טוֶ ַ֙ :נ ַ֚פֶ
שׁם׃ ַ֙
שַׁ֙לא ֹֽ
קּ ֶד ְ
שׁ ֶקל-ה ֹ
יםַ֙בּ ֶ ֹֽ
ְ
ל
ַ֙כּ ֶסףְ -שׁק ָ֥
אןַ֙בּעֶ ְר ְכָּךֶ֛ ֶ ֹֽ
ְ
וְ הביאַ֩֙אֶ ת-אֲשׁ ֨מוַֹ֙לַ֙ ִ֝ה'ַ֙אָ֧ילַ֙תּמָ֣יםַ֙מן-ה ָ֗צּ ֹ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אָ֧ילַ֙תּמָ֣יםַ֙מן-ה ָ֗צּ ֹאן – דרגא מונח רביע ,דרגא בתפקיד מצרף מונח רביע בתפקיד חמש כחקירת בבלי כריתות כז,א בעי רב מנשיא בר
גדא :בכינוס חומשין מהו שיתכפר?

ע"פ בבלי כריתות כו,ב  -כז,א אדם שמעל צריך להביא אשם השווה שני סלעים .הוא מפריש שני סלעים אבל מועל במטרתם לקרבן איל
אשם וקונה בהמה אחת או שתים שלא לאיל אשם אלא לחולין (כאשר מחירי השוק מאפשרים זאת) הוא בעצם גוזל את הקודש .ועוד אדם
החוזר על עבירה המחייבת החזר קרן וחומש ואינו מביא החומש מיד למקדש אלא כאשר מתכנס לו סכום חומשים השווה איל אשם רוצה
להביאו בכסף זה.

יש ששה קרבנות אשם :משנה מסכת זבחים פ"ה מ"ה  ...אלו הן אשמות (א) אשם גזילות (גזילת ישראלי ,גזילת גר) (ב) אשם מעילות
(ג) אשם שפחה חרופה (ד) אשם נזיר (ה) אשם מצורע (ו) אשם תלוי,
שניים מהם (ד) אשם נזיר (ה) אשם מצורע הם כבש עד בן שנה שערכו שקל קדש אחד ,לעומת ארבע קרבנות אשם האחרים שהם איל
מבן שנה ול"א ועד בן שנתיים.

ע"פ הדיון ב -בבלי כריתות כב,ב אָ֧ילַ֙תּמָ֣יםַ֙מן-ה ָ֗צּ ֹאן הנאמר באשם מעילות ,הוא המלמד לאשם גזילות (גזילת ישראלי ,גזילת גר)
ַ֙כּ ֶסףְ -שׁק ָ֥לים היינו שני שקלים
ולאשם שפחה חרופה ,ולאשם תלוי ששווים צריך להיות ְבּעֶ ְר ְכָּךֶ֛ ֶ ֹֽ
תּמָ֣יםַ֙מן-ה ָ֗צּ ֹאן  -מונח רביע ,יש ארבע קרבנות אשם ,ו-אשם גזילות בעל שני סעיפים :גזילת ישראלי ,גזילת גר .כמו-כן אשם גזילות

בא גם על שבועת הפקדון שחפתה על גזילה בפועל .בסה"כ יותר מארבעה מצבים עליהם מביאים קרבן אשם.
ראה דרגא מונח רביע
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ָ֣אַ֙ואשׁםַ֙ ַ֙
ַ֙כּיֶ -יחֱט ְ
ויקרא ה,כגְ :והיה֘ ֹֽ
ָ֗לַ֙אוַֹ֙אֶ ת-העֹ֨ שֶׁ ק ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙עַ֙ ֔שׁקַ֙אַ֚וַֹ֙אֶ ת-הפּקּ ֔דוֹןַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ה ְפקדַ֙א ִ֑תּוַֹ֙ ַ֙
וְ ה ֨שׁיבַ֙אֶ ת-הגְּ ז ִ֝להַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙גּז ֵ֤
אָ֥ וַֹ֙אֶ ת-האֲבדהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙מ ֹֽצא׃ ַ֙
בבלי בבא קמא צח ,ב תנינא( :ויקרא ה כג)ַ֙ ְוה ֨שׁיבַ֙אֶ ת-הגְּ ז ִ֝להַ֙ -מה תלמוד לומר א ֲֶשָׁ֣רַ֙גּזָ֗ל? יחזיר כעין שגזל ,מכאן אמרו :גזל

מטבע ונפסל ,פירות והרקיבו ,יין והחמיץ ,תרומה ונטמאת ,חמץ ועבר עליו הפסח ,בהמה ונעבדה בה עבירה ,ושור עד שלא נגמר
דינו  -אומר לו הרי שלך לפניך וגו'
א ֲֶשָׁ֣רַ֙גּזָ֗ל? יחזיר כעין שגזל - ,מונח רביע  ,לפחות ארבע נקודות ,הברייתא הולכת ומונה שבע דוגמאות של יחזיר אשר גזל ובתוכן
שלושה איסורי הנאה ודאיים תרומה ונטמאת ,חמץ ועבר עליו הפסח ,בהמה ונעבדה בה עבירה,
ועוד ,אפשר כי המלה א ֲֶשָׁ֣רַ֙המרבה מרמזת על עוד איסור שעתיד לקרות ושור עד שלא נגמר דינו  -אומר לו הרי שלך לפניך,
א ֲֶשָׁ֣רַ֙גּזָ֗ל  -מונח רביע ,לפחות ארבע נקודות ,המשנה ב[ -בבלי בבא קמא צו,ב] מונה חמישה איסורי ההנאה המוחזרים ,מתני' .גזל
בהמה והזקינה ,עבדים והזקינו  -משלם כשעת הגזלה ,רבי מאיר אומר :בעבדים  -אומר לו הרי שלך לפניך .גזל מטבע ונסדק ,פירות והרקיבו ,יין
והחמיץ  -משלם כשעת הגזלה .מטבע ונפסל ,תרומה ונטמאת ,חמץ ועבר עליו הפסח ,בהמה ונתעבדה בה עבירה ,או שנפסלה מעל גבי
המזבח ,או שהיתה יוצאה ליסקל  -אומר לו הרי שלך לפניך.

ראה בבלי בבא קמא ,ראה קדמא ואזלא ,זרקא סגול
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דַ֙וּמ ְכנְ סי-בד֘ ַ֙י ְלבָּ֣שַׁ֙עלְ -בּשׂרוַֹ֙ ַ֙
ֹֽ
וַֹ֙ב
ֹהןַ֙מ ָ֣דּ ָ֗
ויקרא צו ו,גְ :ול ֨בשַׁ֙הכּ ִ֝

ֶ֛שַׁ֙את-העֹ להַ֙על-המּזְ בִּ֑חַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְושׂ ַ֕מוַֹ֙אצֶ לַ֙המּזְ ֹֽבּח׃
ֲשׁרַ֙תּ ֹאכָ֥לַ֙הא ֶַ֙
ַ֙וְ ה ָ֣ריםַ֙אֶ ת-ה ֶ ָ֗דּשֶׁ ןַ֙א ֨ ֶ

בבלי יומא כג,א-ב
וַֹ֙בדַַ֙֙-מונח רביע הרב א"מ פערל נ"י בבלי זבחים ח"י ב' שבעה אפיונים לבגד בד ולבישתו (כגון מותאם למידת הכהן)
ַ֙מ ָ֣דּ ָ֗
אלא הכי בד – (טט  -היינו מהמונח רביע) בבלי זבחים מביא פסוקים נוספים להוכחת משמעות בד ומסכם שהמקראות הן אסמכתאות
בלבד וגמרא גמירי ,היינו מסורת בידינו ,תורה למשה מסיני.
תלמוד בבלי מסכת זבחים דף יח עמוד ב

תנו רבנן :בד  -שיהיו של בוץ ,בד  -שיהו חדשים ,בד  -שיהו שזורים ,בד  -שיהו חוטן כפול ששה ,בד  -שלא ילבש של חול עמהן.
א"ל אביי לרב יוסף :בשלמא שיהו של בוץ ,הא קמ"ל :בוץ אין ,מידי אחרינא לא ,אלא בד שיהו חדשים ,חדשים אין ,שחקין לא,
והתניא :משוחקין  -כשרים! אמר ליה :וליטעמיך בד שיהו חוטן כפול ששה ,בד  -חד חד לחודיה משמע! אלא הכי קאמר :בגדים
שנאמר בהן בד  -צריכין שיהו של בוץ ,חדשים ,שזורין ,שיהא חוטן כפול ששה ,יש מהן למצוה ,יש מהן לעכב.
וְ שׂ ַ֕מוֹ -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,מועלות שתי אפשרויות
(א) אפשר מרמז לשלושה דברים שנעשתה מצוותן ויש בם מעילה( .א) תרומת הדשן (ב) עגלה ערופה
הגמרא ממשיכה בחקירה למצוא דבר שלישי שתהיה בו מעילה מדאורייתא
(ב) אפשר מרמז לשלושה דברים שיש בם חובת ְושׂ ַ֕מוַֹ֙אצֶ לַ֙המּזְ ֹֽבּחַ֙ (א) תרומת הדשן של מזבח חיצון (ב) דשן מזבח פנימי
ושיירי פתילים ושמן של מנורה (שניהם בקדש) (ג) מוראת עוף (של כל קרבן עוף)
אבל ע"פ תוספות בבלי מעילה יא,ב המלים ְושׂ ַ֕מוַֹ֙אצֶ ל משמע שבתרומת הדשן של מזבח החיצון יש מעילה אחרי שהושם במקומו,
ואילו בדשן מזבח פנימי אין מעילה משהושם במקום נתינת הדשן בעזרת כהנים .לכן יכול להיות שטעם מלת ְושׂ ַ֕מוֹ  -זקף-גדול ירמז
לשלושה דברים שנעשתה מצוותן ומועלים בהם .לכן נראה כי אפשרות (ב) צריכה להידרש ממקור אחר כגון (וי' צו ו,ג)ַ֙ה ֶ ָ֗דּשֶׁ ן ,וְ ה ָ֣רים
אֶ ת-ה ֶ ָ֗דּשֶׁ ן – מונח רביע ,לפחות ארבעה מיני דשן?( ,א) מזבח חיצון( ,ב) מזבח פנימי( ,ג) מנורה (ד) לברר היכן שמו את דשן הקטורת
של יוה"כ בקדש הקדשים; (ה) אפשר כי דבר חמישי שאינו דשן היא מוראת העוף.
(ו) בבלי יומא כא,א והתניא רב שמעיה בקלנבו :שברי כלי חרס נבלעין במקומן .ואמר אביי :מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי
ודישון המנורה נבלעין במקומן.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

נושא  :שלושה דברים שנעשתה מצוותן ויש בם מעילה( .א) תרומת הדשן (ב) עגלה ערופה
הגמרא מבררת שניים שאין לה בה ספק ,ומחפשת דבר שלישי .לכל הדברים המובאים הגמרא מוכיחה שיש בם מעילה מרבנן .על הוכחה
מפסוק שמועלים בנסכים שנעשתה מצוותן שהביא רבי אלעזר בן צדוק הגמרא אומרת שזה רק אסמכתא.
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ויקרא צו ז,יב:

וֹתַ֙משֻׁ חָ֣יםַ֙בּשִּׁ֑מֶ ןַ֙וְ ָֹ֣סלֶ תַ֙
ְ
יקיַ֙מצּ
ןַ֙וּרק ָ֥
שּׁ ֶמ ְ ַ֙
לוֹּלתַ֙בּ ֔ ֶ
ַ֙֙בּ ָ֣
תּוֹדהַ֙חלֵּ֤ וֹתַ֙מצּוֹת ְ
יבנּוַּ֙וְ ה ְק ָ֣ריב׀ַ֙עלֶ -זָ֣בחַ֙ה ָ֗
[יב]ַ֙אָ֣םַ֙על-תּוֹדה֘ ַ֙י ְקר ֶ
ַ֙֙ל ֶָ֣חםַ֙ח ֔מץַ֙י ְקריבַ֙ק ְרבּנִ֑וֹ
שּׁ ֶמן׃ַ֙[יג]ַ֙על-חֹלּת ֶ
לוֹּלתַ֙בּ ֹֽ
תַ֙בּ ָ֥
מֻ ְר ֶ֔בּכֶ תַ֙חֹלּ ְ
תּוֹדהַ֙– ארבעה מיני לחם׃ חלות ,ורקיקין ,ורבוכה שלשה מיני מצה ,וכתיב( :וי' צו ז,יג)ַ֙עַ֙ל-חֹלּתַ֙֙
רש"י (יב) ְ ...וה ְק ָ֣ריב׀ַ֙עלֶ -זָ֣בחַ֙ה ָ֗
ֶל ָ֣חֶ םַ֙ח ֔מץ וגו ' .וכל מין ומין עשר חלות .כך מפורש במנחות (עז,א) .ושעורן  -חמש סאין ירושלמיות ,שהן שש מדבריות; עשרים
עשרוןֻ .מ ְר ֶ֔בּכֶ תַ֙ -לחם חלוט ברותחין כל צרכו.
תּוֹדה – מונח מונח רביע ,בקריאה ללא פסק שיעורן של ארבעה מיני לחם שש סאים מדבריות ,רביע מייצג 4
ְוה ְק ָ֣ריב׀ַ֙עלֶ -זָ֣בחַ֙ה ָ֗

סאים ,כל מונח מייצג סאה .סה"כ  6סאים.
תּוֹדה – מונח פסק מונח רביע ,בקריאה עם פסק ,ילמד כי מעשרה עשרונים יעשו  30מצות 10 ,חלות10 ,
ְוה ְק ָ֣ריב׀ַ֙עלֶ -זָ֣בחַ֙ה ָ֗
רקיקין 10 ,רבוכה .מעשרה עשרונים האחרים יעשו  10לחמי חמץ .הפסק חילק נפחי סולת שווים למצות בשלושה סוגים וללחם חמץ
בסוג אחד.
איפה = שלושה סאים = עשרה עשרונים =  10עומר (שמ' בשלח והעמר עשירית האיפה הוא) .כל שלוש מצות היוו עומר ,כגון שלוש
מצות שנתנו לכהנים מלחמי התודה.
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ט ֶרת ַ֙
ַ֙ק ִ֑ ֹ
שׂימוַּ֙ע ֶליה ְ
ַ֙אשַׁ֙ויּ ָ֥
יהוּאַ֙אָ֣ישַׁ֙מ ְחתּ ָ֗תוַֹ֙ויּ ְתּנֵ֤וַּ֙בהן ֙ ֔
ר ןַ֙נ ֨דבַ֙ואֲב ִ֝
ה ַֹ֙
וַּ֙בנֹֽיְ֠ -א ֲ
ויקרא שמיני י,א :ויּ ְק ָ֣ח ְ
ֹתם׃ ַ֙
ָ֧רַ֙ל ֹאַ֙צוּהַ֙א ֹֽ
ֹ֦
ַ֙ ויּ ְק ִ֝ריבוַּ֙ל ְפנ ֵ֤יַ֙ה ֙'ַ֙אָ֣שַׁ֙ז ֔רהַ֙א ֲֶשׁ
אָ֣ישַׁ֙מ ְחתּ ָ֗תוַֹ֙ – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע .מצאנו ב[-תורה שלמה [ד]] בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל
ארבעה דברים מתו בני אהרן( ,טט – א) על הקריבה( ,טט – ב) ועל ההקרבה( ,טט – ג) על אש זרה( ,טט – ד) ועל שלא נטלו עצה זה מזה
וגו' ועוד (טט – ה) ב[-תורה שלמה [תו"כ]] שהורו הלכה ולא המתינו למשה רבם שידרוש להם ...
(טט – ו) ב[-תורה שלמה [יג]]  ...אלא ממה שמצוה את אהרן וא"ל יין ושכר אל תשת ,אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין.

(אסתר רבה פ"ה,א)

(טט – ז) ב[-תורה שלמה [יד] (סנהדרין נב,א)]  ...בשביל שהיו מבקשין שררה ורבנות מתו (טט – ח) [מדרש אגדה (בובר) ויקרא אח"מ טז] ...
אלא בעון שלא נתעסקו בפריה ורביה ( ...טט – ט) ורבותינו אומרים שזנו עיניהם מן השכינה ,אמרו כך עשה משה שעלה לרקיע והביט בשכינה
ולא הוצרך לא אכילה ולא שתייה,
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ויקרא שמיני י,ד:

ָ֣תַ֙פּני-ה ֹ֔קּ ֶדשַׁ֙אֶ ל-
וַּ֙שׂ ֵ֤אוַּ֙אֶ ת-אֲחיכֶ ם ַ֙֙מא ְ
םַ֙ק ְר ָ֞ב ְ
רןַ֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙אֲלַ֙ ָ֗ ֶה ְ֠
ה ִ֑ ֹ
דּדַ֙א ֲ
ןַ֙בּנ ָ֥יַ֙עֻ זּיאלַ֙ ָ֣ ֹ
ֹשׁהַ֙אֶ לֹֽ -מישׁאל ֙ ְַ֙ו ֶאָ֣לַ֙אֶ ְלצ ֔פ ְ
ַַ֙֙ויּ ְקרָ֣אַ֙מ ָ֗ ֶ
וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽה׃ ַ֙
ֹֽ
מח
ָֹ֣אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶהםַ֙ -מונח רביע – לפחות ארבע אמירות :א' לקרוב ע"י חניתות ,ב' גרירה ,ג' נשיאה בכותונתם ,ד' אל מחוץ למחנה
ויּ ֶ
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ויקרא שמיני יא,י:

ָ֥קץַ֙הםַ֙ל ֶ ֹֽכם:
םַ֙שׁ ֶ
מִּ֑י ֶ
כּלַ֙נֶ ָ֥פֶ שַׁ֙החיּהַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּ ַ֙
ַ֙שׁ ֶָ֣רץַ֙ה ֔מּיםַ֙וּמ ֶ֛ ֹ
ָ֣ירַ֙וק ְשׂ ֶָ֗קשֶׂ תַ֙בּיּמּים ַ֙֙וּבנְּ ח ֔ליםַ֙מכֹּל ֙ ֶ
ֹוַ֙סנפּ ְ
ין־ל ְ
ַָ֜֙
רַ֙א
ֲשׁ ֹֽ
[י]ַ֙וכֹלַ֩֙א ֨ ֶ
ְ
ָ֣ירַ֙וק ְשׂ ֶָ֗קשֶׂ ת – מונח רביע([ ,אוצר החכמה) אנציקלופדיה תלמודית כרך ז ערך דגים] [טור רא] (טט :א) סנפיר וקשקשת (טט :ב) ראש
ְסנפּ ְ
ושדרה (טט :ג) שאר סימנים (זנב) (טט :ד) קרביים – שלחופית (כיס אויר כפול לעלות ולרדת במים) (טט :ה) העוברים (ביצים) [טור רז
והלאה] רמז לבדוק חמישה מיני סימנים ,מהם סימנים גמורים ,שמציאותם היא סימן טהרה ,והעדרם הוא סימן טומאה .סנפיר וקשקשת

ישנם בדגים טהורים ואינם בדגים טמאים ,והם סימנים גמורים המפורשים התורה ,ושאר סימנים ישנם גם בדגים טמאים ,אלא שצורתם
שונה מזו של דגים טהורים והשינוי הוא הסימן.
 315מונח רביע
םַ֙לכל-ה ֶשּׁ ֶרץַ֙השֹּׁרָ֣ץַ֙על-הא ִֶ֑רץַ֙ ַ֙
כל׀ַ֙הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּעַ֙ע ַ֚דַ֙כּל-מ ְרבָּ֣הַ֙רגְ ֔לי ְ
וֹןַ֙ו ָ֣ ֹ
ַ֙הוֹלְךַ֙על-גּ ִ֝ח ְ
֨
ויקרא שמיני יא,מב :כֹּל ֩
ץַ֙הם׃ ַ֙
ָ֥ק ֹֽ
ֹאכלוּםַ֙כּיֶ -שׁ ֶ
ל ֹאַ֙ת ְ
ָ֥
יא,מב ְו ָ֣ ֹכל׀ַ֙הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע – רש"י בשם ת"כ א' הולך על ארבע  -זה עקרב ,ב' שמלת כל – מרבה את החיפושית והדומה לדומה.
אפשר כי הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע רגליים ,כי החפושית בעלת שש רגליים כעין שתי רגלים – ידיים

וארבע רגלים,
וכן דומים לה הרבה בעלי שלד חיצוני השורצים על הארץ ,כגון נמלה ,ושרץ העוף ,כגון דבורה ותיקן ,הם בעלי ראש הנראה נפרד,
כעין חזה ,וכעין בטן הנראים כעין יחידה אחת ועוד בטן/זנב של פרקים .ארבע רגלים להליכה מחוברות לגוף ,שתיים באיזור החזה
הסמוך לראש ,שתיים באיזור הבטן הסמוך לחזה .עוד זוג רגלים מחובר בין הראש ובין החזה .במינים שונים של חרקים זוג זה משמש
גם לאחוז בדברים לכן הוא כעין זוג ידיים.
המלים ְו ָ֣ ֹכל׀ַ֙הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע והטעמים האמצעיים מתארים כעין תמונת תבנית כללית של חרקְ ,ו ָ֣ ֹכל׀ – פסק (ללא מונח) מתאר
הראש ,הוֹל ְָ֣ך – המלה מתארת החזה ,על-א ְר ָ֗בּע – שתי מלים המחוברות לכעין מלה אחת ע"י טעם אילם – מקף והמלה מתארת
הבטן ואליו מחוברת בטן הפרקים.
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ראה פסק ,מקף
 316מונח רביע
וֹלַ֙בּשָׂ֥רַ֙ע ְרל ֹֽתוֹ׃ ַ֙
ְ
ויקרא תזריע יב,גַ֙:וּביּוֹםַ֙ה ְשּׁמינ ִ֑יַ֙ימּ
תורה שלמה תו"כ תזריע פ"א ב ְשּׁמינ ִ֑י .יכול בין יום ובין לילה ,ת"ל וּביּוֹם ,ביום ולא בלילה ,אין לי אלא הנימול לשמונה שיהא
ביום ,מנין לתשעה ולעשרה לאחד עשר ושאר כל הנימולים לא יהו אלא ביום ,ת"ל וּביּוֹם.
טט  -וּביּוֹםַ֙ה ְשּׁמינ ִ֑י – (א) טפחא פותחת טפח להתאפיין ממלת האתנח וללמד שיש ימים אחדים הנקראים שמיני.

(ב) טפחא מרבה זמן יום לכל הימים הנקראים שמיני .ימי שמיני ע"פ משנה שבת פי"ט,מ"ה הם היום  ,8והימים  12 ,11 ,10 ,9ויום
וּבןְ -שׁמֹנ ָ֣תַ֙י ָ֗מים  -מונח רביע,
ברית אחרי חולי ,נחשבים שמיני לנולד בין השמשות ומרומזים ב בצווי המלה ב(-בראשית לך-לך יז,יב)ַ֙ ֶ
יכ ִ֑ם.
דרֹת ֶ
רַ֙ל ֹ
בתפקיד יותר מארבע ימים הנקראים שמיני לענין י ָ֥מּוֹלַ֙ל ֶכֶ֛םַ֙כּל-זכ ְ
 317מונח רביע
ויקרא תזריע יב,ד:

ֳרהּ׃ ַ֙
ַ֙֙ל ֹאַ֙ת ֔ב ֹאַ֙עדְ -מל ֹאתַ֙יְ מָ֥יַ֙טה ֹֽ
ָ֗עַ֙ואֶ ל-המּ ְקדּשׁ ָ֣
שַׁ֙ל ֹא-תגּ ְ
ִ֑הַ֙בּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ
הר ְ
ַ֙֙וּשׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙י ֔מיםַ֙תּשׁבַ֙בּ ְדמָ֣יַ֙ט ֳַ֙
ֹלשׁיםַ֙יוֹם ְ
וּשׁ ָ֥
ְ

שַׁ֙ל ֹא-תגָּ֗ע – נלמד ע"פ ריש לקיש ב[-בבלי מכות יד,ב]  3דברים( .א) טמא לוקה על נגיעת קדש (ב)
מהכתוב (וי' תז' יב,ד) ְבּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ
שַׁ֙ל ֹא-תגָּ֗ע הוא אזהרה לטמא לאוכל קדש בטומאת הגוף אחרי זריקת דמים (ג)
בּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ
מהקש קדש למקדש מלמד שהכתוב (וי' תז' יב,ד) ְַ֙
לומד ממלת ְבּכל שטמא לוקה על אכילת קדש לפני זריקת דמים.
שַׁ֙ל ֹא-תגָּ֗ע יכול (לא תגע) אף למעשר (שני) ,תלמוד לומר ְַ֙ואֶ ל-
(ד) מ[-ספרא תזריע פרשה א פרק א] (ח) (וי' תז' יב,ד) ְבּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ
ַ֙֙ל ֹאַ֙ת ֔ב ֹא מה מקדש שיש בו נטילת נשמה אף קודש (תרומה וקרבן) שיש בו נטילת נשמה יצא המעשר (שני) ,לומדים שהכתוב
המּ ְקדּשׁ ָ֣
שַׁ֙ל ֹא-תגָּ֗ע ממעט מעשר שני ע"י היקש אל המשך הפסוק ,שהטבול יום מותר במעשר שני.
(וי' תז' יב,ד) ְבּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ
שַׁ֙ל ֹא-תגָּ֗ע – מונח רביע ,לפחות ארבעה לימודים כנ"ל:
ק ֶד ֹֽ
(וי' תז' יב,ד) ְבּכלַֹ֙ ָ֣ -
ְבּכלָֹ֣ -ק ֶדשׁ – מקף כרב-מצב של קדש ,ע"פ תו"כ (א) מעשר שני (ב) קדשים.
התורה ממשיכה עם מצב (ב) לגבי קדש שאינו מעשר שני שבו טבול יום (של אותו יום ושל יום ארוך כמו היולדת) ֹֽל ֹא-תגָּ֗ע – מקף
כרב-מצב משמעות "תגע" (א) נגיעה בלבד (ב) אכילה .לר"ל על נגיעה לוקה ,לר' יוחנן על נגיעה לא לוקה .שלוש כריתות שתיים
בפר' צו ואחת בפר' אמר מלמדות על אכילת קודש ע"י טמא שעונשה כרת.
ההיקש שהתורה מלמדת מביאת מקדש בטומאה אל אכילת קדש טהור ע"י טמא ,מלמד שאזהרת קודש הוא רק לגבי אכילת קודש אחר
שַׁ֙ל ֹא-תגָּ֗ע יכול (לא תגע) אף למעשר (שני),
זריקה ולא על נגיעה מ[-ספרא תזריע פרשה א פרק א] (ח) (וי' תז' יב,ד) ְבּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ

ַ֙֙ל ֹאַ֙ת ֔ב ֹא מה מקדש שיש בו נטילת נשמה אף קודש (תרומה וקרבן קדשים) שיש בו נטילת נשמה יצא
תלמוד לומר ְואֶ ל-המּ ְקדּשׁ ָ֣
המעשר (שני).
 318מונח רביע
ָ֣דַ֙לחטּ ִ֑אתַ֙ ַ֙
דַ֙לעֹ להַ֙וְ אֶ ח ְ
ח ְ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙יוֹנ֔הַ֙אֶ ָ֥
וַֹ֙שׁני ְ
יםַ֙א ְ
ֵ֤
ֹר
ָ֣הַ֙שׁ ֹֽתּי-ת ָ֗
ויקרא תזריע יב,חְ ַ֙:ואם֨ -ל ֹאַ֙ת ְמצָ֣אַ֙ידהּ֘ ַ֙דָּ֣יַ֙שֶׂ ה ְַ֙ול ְקח ְ
ןַ֙וט ֹֽהרה׃ַ֙פ ַ֙
וְ כ ֶפָּ֥רַ֙ע ֶלֶ֛יהַ֙הכֹּה ְ
דבר אחר מה תלמוד לומר (וי' תז' יב,ח) ֶא ָח֥ד לְּע ָ ַֹ֖לה ְּו ֶא ָ ֹ֣חד ְּלח ָ ַָ֑טאת לפי שנאמר (כמו במצורע דל (וי' מצ' יד,לא) אֶתָ -ה ֶא ָח֥ד ח ַָטֶ֛את ְּו ֶאתָ -ה ֶא ָח֥ד
ע ָֹלַ֖ה)
(טט :א) שאם הביאה (יולדת דלה) חטאתה תחלה תביא עולתה ממין חטאתה (וזה נלמד מסדר הכתוב במצורע דל)
(טט :ב) מנין שאם הביאה (יולדת דלה) עולתה תחלה שתביא חטאתה ממין עולתה (כי) תלמוד לומר (וי' תז' יב,ח) ֶא ָח֥ד לְּע ָֹלַ֖ה ְּו ֶא ָ ֹ֣חד ְּלח ָ ַָ֑טאת,
(טט – תנא (א) אומר שהעופות צריכים להיות שוים לפי העוף הראשון )
כאן [הח"ח] גורס דבר אחר ,היינו תנא (ב)
(טט :ג) הביאה (תחילה) חטאתה תור (ושינתה בעוף השני) ועולתה בן יונה תכפול ותביא עולתה תור (הולכת אחרי חטאת),
(טט :ד) (הביאה תחילה) עולתה תור וחטאתה בן יונה תכפול ותביא עולתה בן יונה (הולכת אחרי חטאת),
(טט – תנא (ב) אומר שהעופות צריכים להיות שוים לפי העוף לחטאת )
(טט :ה) בן עזאי אומר הולכים אחר הראשונה (כמו תנא (א) ,מצבים (א)( ,ב)),

(וי' תז' יב,ח) ֶא ָח֥ד לְּע ָֹלַ֖ה ְּו ֶא ָ ֹ֣חד ְּלח ָ ַָ֑טאת ְּוכִפֶ ֥ר  ,מלמד שהכפרה בחטאת.
(וי' תז' יב,ח) ְּוט ֵָה ָָֽרה לאכול בזבחים.

שׁנֵי ב ְֵּנֹ֣י יֹו ָ֔נה ֶא ָח֥ד לְּע ָֹלַ֖ה ְּו ֶא ָ ֹ֣חד ְּלח ָ ַָ֑טאת
שׁ ֵתָּֽי-ת ִִֹ֗רים ַ֤אֹו ְּ
(וי' תז' יב,ח) ְּו ָל ְּק ָ ֹ֣חה ְּ
שׁ ֵתָּֽי-ת ִִֹ֗רים – מונח רביע ,לתנא (א) לפחות ארבע לימודים על הקדמת עולה לחטאת בכתוב (וי' תז' יב,ח) ֶא ָח֥ד לְּע ָֹלַ֖ה ְּו ֶא ָ ֹ֣חד ְּלח ָ ַָ֑טאת.
ְּו ָל ְּק ָ ֹ֣חה ְּ
שלושה נימוקים (המסומנים תוה"מ – א ,ב ,ג) ונימוק רביעי (המסומן טט :ד) .לתנא (ב) יש רק שלושה נימוקים להקדמת עולה לחטאת
בכתוב ,וחולק על הרביעי כי לדעתו העולה תהיה ממין החטאת.
שׁ ֵתָּֽי-ת ִִֹ֗רים – מקף כרב-מצב (א) לילך אחר חטאת (דעת תנא (ב) המסומן טט :ג ,ד) (ב) לילך אחר ראשונה (דעת תנא (א) המסומן טט :א ,ב)
ְּ
שׁנֵי ב ְֵּנֹ֣י יֹו ָ֔נה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לתנא (ב) החטאת קובעת סוג העוף לעולה .זקף-קטן ילמד על שני המצבים
ָקְּחה שְּׁ ֵתָּֽי-ת ִִֹ֗רים ַ֤אֹו ְּ
ְּול ָ ֹ֣
(טט :ג) ו( -טט :ד) בהן היולדת הפכה (מהפך) בעוף העולה מעוף החטאת ולכן עליה להביא עוף אחר ממין עוף החטאת.
 319מונח רביע
ויקרא תזריע יג,ג:

וֹרַ֙בּשׂ ֔רוַֹ֙נֶ ָָֽ֥געַ֙צרעתַ֙הִ֑ וּאַ֙ ַ֙
ְ
מק ַ֙֙מעָ֣
עַ֙ה פְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בןַ֙וּמ ְראֵ֤הַ֙ה ֶנּ ֙גע ַ֙֙ע ֹ
רַ֙ושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝ג ַ֙
עַ֙בּעוֹרְ֠ -הבּשׂ ְ
[ג]ַ֙וראָ֣הַ֙הכֹּה ָ֣ןַ֙אֶ ת-הנֶּ ֶָ֣֣ג ְ
ְ
ןַ֙וטמָּ֥אַ֙א ֹֹֽתוֹ׃ ַ֙
וְ ראָ֥הוַּ֙הכֹּה ְ
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְ שׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בןַ֙ -קדמא ואזלא מונח פסק רביע,

משנה נגעים פ"ד משנה ד שתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור עקרן מלבין וראשן משחיר טמא כמה יהא בלבנונית רבי
מאיר אומר כל שהוא ר' שמעון אומר כדי לקרוץ בזוג וגו'
המלים מלמדות על שער כסימן טומאה ,הטעמים  -קדמא ואזלא מלמדים בציור קדימות – סמיכות החלק הלבן בשער למראה הנגע שבעור
(עיקרן של השערות לבן אזי זה סימן טומאה)
לכולי עלמא אורך השערה כדי שתהיה ניטלת בזוג .אבל לגבי שיעור אורך הלבנונית רבי מאיר אומר כלשהו מעל עור הבשר הלבן,
ורבי שמעון אומר אורך כדי שתהיה ניטלת בזוג .והלכה כרבי מאיר לגבי שיעור אורך הלבנונית של השערה.
פ ְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בן העיקר הסמוך לנגע הפך לבן.
רע"ב עיקרה משחיר וראשה מלבין טהור ,דאמר קרא ְושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙ה ַ֙
ראה תלישא
בקריאה אחת עם פסק ְושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בן  -קדמא ואזלא מונח פסק רביע ,מה שכתבנו לעיל על חלוקת השערה .טעם פסק מצייר
שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור.
בקריאה אחת בלי פסק ְושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפְָ֣ךַ֙לַ֙ ָ֗בן  -קדמא ואזלא מונח רביע ,לסימן השער יותר מארבעה הלכות נגעים פ"ד מ"א ששער
לבן (א) מטמא בתחלה (ב) ומטמא בכל מראה לובן (ג) ואין בו סימן טהרה מ"ג ששער לבן מטמא (בשלושה נגעים מראה לובן בשחין
ובמכוה ואלו לא הלכות השער עצמו) (ד) במכונס (ה) ובמפוזר (ו) במבוצר (ז) ושלא במבוצר
לפחות ארבע תבניות טעמים בפסוק זה מציירות את המצב:
תלישא-גדולה – מציירת מחיצה לציין גבולות הנגע ,המחיה והביצור,
רביע – מצייר הגודל המינימלי של הנגע שהוא רבוע כגריס הקלקי,
פסק – מצייר שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור,
קדמא ואזלא – מצייר קדימות – סמיכות החלק הלבן בשער למראה הנגע שבעור ,עיקרן של השערות לבן אזי זה סימן טומאה ,ואילו
ראשן עשוי להיות שחור.
ראה פסק

ספרא תזריע פ"א פ"ב (ד) ל ָ֗בןַ֙לא אדום ולא ירוק ולא שחור אוציא את כולם ולא אוציא שיער צהוב ,ודין הוא ומה אם שיער לבן
שאינו סימן טומאה בנתק הרי הוא סימן טומאה בנגע ,שער צהוב שהוא סימן טומאה בנתק אינו דין שיהא סימן טומאה בנגע תלמוד
לומר שׂ ֨ער  ...ל ָ֗בן ולא צהוב.
התוה"מ [מט] שׂ ֨ער ל ָ֗בן .ולא מראה אחרת .וזכר לדבר בפרשת נגעים שער לבן ארבע פעמים (פה( ,יג,י) (יג,כ)( ,יג,כה) ) וממעט
אדום ירוק שחור צהוב .טט – בפסוקים אלו מצוין כי הופיע סימן טומאה שער לבן ,ואילו ב(-יג,כא) ו(-יג,כו) נאמר כי לא הופיע סימן
הטומאה שער לבן.
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וֹרַ֙וּשׂערהַ֙ל ֹא-הפְָ֣ךַ֙לבִ֑ןַ֙ ַ֙
ְ
מק ַ֙֙אין-מ ְר ֶאָ֣הַ֙מן-ה ֔ע
וַֹ֙וע ֹ
וֹרַ֙בּשׂ ָ֗ר ְ
ְ
ואַ֙בּעָ֣
ְ
֨הַ֙ה
ַ֙לבנ ִ֝
ויקרא תזריע יג,דְ :ואם-בּ ֶה ֶרת ֩ ְ
וְ ה ְסגָּ֧ירַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙אֶ ת-הנֶּ ָֽגעַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃
וֹרַ֙בּשׂ ָ֗רוֹ  -מונח רביע ,מודיע את מספר המראות בעור בשרו כנאמר ספרא תזריע פרשה ב פ"א (ו) רבי חנינה סגן הכהנים אומר
ְ
ְבּעָ֣

מראות נגעים ששה עשר ר' דוסא בן הרכינס אומר מראות נגעים שלשים וששה עקביא בן מהללאל אומר שבעים ושנים וגו' וכפירוש
יכין על משנה נגעים פ"א מ"ד הן ששה עשר או שמונה בעור בשרו והשאר נגעים אחרים.
רע"ב לא גורסין ששה עשר ,תוי"ט בשם הר"ש גורס ששה עשר מראות בעור בשרו :ארבע מראות חלקות ,ארבע מראות בצירופין
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרוֹ .וכן איתא ב-ספרא תזריע פ"א פ"א
ביניהן ,וכל השמונה בצירוף עם פתוך .הבסיס לצירוף נלמד ב(-ויקרא תזריע יג,ב)ַ֙ ְוהי ְ
(ד)  ...וְ הי ָ֥ה מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור ולהחליט ולהסגיר,
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ִ֑ןַ֙וּמ ְחי ֶ֛תַ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙בּ ְשׂ ֹֽאת׃ ַ֙
כ הַ֙שׂע ָ֣רַ֙לב ֹֽ
וֹרַ֙ו ַ֕היאַ֙ה ְפ ַ֙
ֵ֤הַ֙שׂאתְ -לבנה ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ֹהןַ֙וְ הנּ ְ
ויקרא תזריע יג,יְ :וראָ֣הַ֙הכּ ָ֗
ִ֑ןַ֙וּמ ְחי ֶ֛תַ֙
ֹהן – מונח רביע ,על הכהן לראות לפחות ארבעה דברים ,ולראות ענין של רבוע המרומזים במלים שׂע ָ֣רַ֙לב ֹֽ
(יג,י) ְורא ָ֣הַ֙הכּ ָ֗
בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙בּ ְשׂ ֹֽאת
ִ֑ןַ֙וּמ ְחי ֶ֛תַ֙מה שיער לבן מקום ב' שערות אף מחיה מקום ב' שערות.
וּמ ְחי ֶ֛תַ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙יכול כל שהוא ת"ל שׂע ָ֣רַ֙לב ֹֽ
[תו"כ פ"ג פ"א] (ז) ֹֽ

(ח) יכול לא תהא בה עד שיהא בה שיער לבן ומחית ,ת"ל צרעת נושנת היא ,היא טמאה ואינה צריכה דבר אחר לסעדה( .ט) ואם כן
ִ֑ןַ֙וּמ ְחי ֶ֛תַ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙מלמד שלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל שיער לבן ומחיה( .י) יכול שיער לבן מצד זה
למה נאמר שׂע ָ֣רַ֙לב ֹֽ
ומחיה מצד זה ת"ל בשאת שתהא מבוצרת בשאת( .יא) הא כיצד מקום שתי שערות משמאלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה
מרובעות ונמצאו שלשים ושש שערות נמצ' גופה של בהרת (שיעור מיזערי) כגריס הקילקי מרובע ,וגו'
(א) מחיה צריכה להיות בגודל של לפחות שתי שערות על שתי שערות וע"פ הרמב"ם מרובעת בגודלה המזערי.4
(ב) המחיה צריכה להיות מוקפת במראה הנגע,

4פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ"ו מ"א גריס חצי גרגר פול .וקלקי מיוחס למקום היה הפול של אותו המקום גדול ונוטה לרבוע.
ואחר כך התנה ובאר שעד שיהיה הנגע מרובע אם היה מצומצם בשעור זה ואז יטמא ,אבל אם היה יותר על שעור המרובע הזה הרי
הוא מטמא באיזו צורה שיהיה .וכן המחיה אשר שעורה כעדשה ובתנאי שגם היא תהיה מרובעת כמו שהזכרנו וגו'
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(ג) (א) ו( -ב) מביאים לשער גודל מראה הנגע כדי שיהיה לדון בו ,שצריך להיות לפחות כדי לקבל מחיה בשיעור מקום גידול  2שע'
על  2שע' ,וביצור סביב למחיה שבכל צד רוחבו כמקום גידול  2שע' (המלה שער משמעה מקום גידול של שתי שערות) ובלשון
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ג ה"ו ולא תקרב המחיה לסוף הבהרת בפחות מכדי צמיחת שתי שערות
סיכום ל(-א) – (ג) מראה ללא מחיה גודלו צריך להכיל רבוע כגודל  6שערות על שש שערות זהו גריס הקילקי מרובע.
מראה עם מחיה (א) מחיה שיכולה להכיל רבוע של שתי שערות על שתי שערות( ,ב) גם כאשר המחיה מבוצרת בנגע השיעור הוא
כגריס הקילקי מרובע ואינו צריך מעבר לכך.
(ד) מחיה מטמאה בפני עצמה ולא צריכה שער
(ה) שיעור שער לבן להיות סימן טומאה ,שתי שערות לבנות במקומות שונים בתוך מראה הנגע כגריס הקלקי והשער הלבן ע"פ
משנה נגעים פ"ד מ"ג מטמא כנוס ומפוזר מבוצר ושאינו מבוצר
בנוסף ,תבנית הטעמים של הקרא (יג,י) ְורא ָ֣הַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח רביע ,מלמדת כי על הכהן להבחין בארבעה מיעוטים בסימן המחיה כלשון
תו"כ פ"ג פ"א (יא)  ...בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙לא השחין ,בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙לא בוהק ,בּ ְשׂ ֹֽאת לא השחין ,בּ ְשׂ ֹֽאת לא בבוהק.
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ויקרא תזריע יג,יב – יג:

ל ִ֑יוַ֙ ַ֙
וַֹ֙ועד-רגְ ַ֙
וֹרַ֙וכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַ֙מר ֹאשׁ ְ
[יב]ַַ֙֙ ְואם-פּ ֨רוֹחַ֙תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עתַ֙֙בּ ֔ע ְ
ֹהן׃ ַ֙
ְלכל-מ ְראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ

אפשר כי דרוש א' שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים ,הוא מהפסוק הראשון (יג,יב) בו דרש תו"כ פ"ג פ"ד (א) דרשה נוספת
מהמלים ְוכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙לא הבוהק  ...למעט פריחת בוהק .ומזה מובן שמדובר בפסוק בגווני הנגע (ולא במיני הנגעים ,שחין וכד').
נרכיב מובן זה על תבנית הטעמים של (יג,יב) ְוכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעת – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,ונאמר כי תבנית הטעמים
מלמדת על רבוי גווני המראה המקורי של הנגע ,כי יכול להיות מראה המורכב מארבעה לבן או ארבעה פתוך (לבן מעורב באדום).
ואילו דרוש ב' שה"ה שמטהר אם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הרמב"ם (פ"ז מה' טומאת צרעת ה"ב) ,הוא מהפסוק השני (יג,יג)
ְוהנּ֨הַ֙כ ְסּתֵ֤הַ֙הצּר ֙עתַ֙֙– קדמא מהפך פשטא ,מלמד שאף-על-פי שהמראה המקורי (המקדים לפריחה) הוא בגוון אחד הפריחה יכולה
להתהפך מהגוון הזה לגוונים טמאים אחרים שיטהרו (לימוד המתאים לפירוש הרמב"ם).
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וֹרַ֙הוּא׃ ַ֙
ֹֽ
וַֹ֙וטהרַ֙אֶ ת-הנּ ִֶ֑֣געַ֙כֻּ לֶּ֛ וַֹ֙הפְָ֥ךַ֙לבןַ֙ט ָ֥ה
ֹהןַ֙וְ הנּ֨הַ֙כ ְסּתֵ֤הַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙אֶ ת-כּלְ -בּשׂ ֔ר ְ
ויקרא תזריע יג,יגְ :וראָ֣הַ֙הכּ ָ֗
תו"כ פ"ג פ"ד (ה)  ...המשך תו"כ (ה) ד"א מה ת"ל אֶ ת-כּלְ -בּשׂ ֔רוֹ מנין אתה אומר פרחה בכולו ,אבל לא כחצי עדשה הסמוך לראש
ולזקן לשחין ולמכוה ולקדח (מצב המעכב את הפריחה מליטהר)  ,חזר תוך הראש והזקן ונקרחו ,השחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת
(נקרח או נעשה צרבת קודם שהפריחה הסמיכה אליהם בכחצי עדשה ,נשאר טמא) (נקרח או נעשה צרבת אחרי שהפריחה הגיעה אליהם ,האיש נטהר)
יכול יהיה טהור ,ת"ל אֶ ת-כּלְ -בּשׂ ֔רוֹ עד שתפרח בכולו( .מלת "כל" לכסוי בפריחה מקום השער הנסוג אחרי הפריחה או הצרבת).

היטהרות ע"י פריחה בכולו יכולה להיות באופן אחד ע"י מעבר מנגע לפריחה בכל עור הבשר הראוי להתפתחות נגע בו .מקרה אחר עשוי
להיות מרומז בתבנית הטעמים מונח רביע של המלים ְוראָ֣הַ֙הכּ ָֹ֗הן  ,מקרה זה מצריך ארבעה שלבים שהצרוע יעבור ושיביאוהו להיטהר
אם פרח בכולו( :א) היה בו נגע עם סימן טומאה והוחלט לטומאה( .ב) מראה הנגע פרח עד חצי עדשה סמוך לשער לראש ולזקן לשחין
ולמכוה ולקרח .פריחה זאת לא טיהרה אותו( .ג) מקום שער הראש והשחין וכד' נהיו ראויים לקבל נגע (קודם שהפריחה הסמיכה אליהם,
דבר הנדרש בתו"כ להלן)( .ד) אם הפריחה המשיכה וכסתה גם את המקום שנהיה ראוי האיש טהור ואם לא האיש טמא.
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ויקרא תזריע
[כ]ַ֙ ְוראָ֣הַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח רביע ,לפחות ארבע .מרמז שעל הכהן להבחין האם במראה על השחין או המכוה יש אחד או יותר מבין יותר
מארבע מראות .כי בנגע השחין והמכוה יש אפשרות לארבע המראות הלבנים ועוד ארבע מראות פתוכים (לבן אדמדם) ,וצירופים ביניהם
(ע"פ רע"ב ,יכין על משנה נגעים פ"א מ"ב ,מ"ג).
וֹרַ֙וּשׂערהַּ֙הפְָ֣ךַ֙לבִ֑ןַ֙וְ ט ְמּאָ֧ וַֹ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙נֶגע-צ ָ֥רעתַ֙הואַ֙בּ ְשּׁ ָ֥חיןַ֙פּ ֹֽרחה׃
ְ
יג,כַ֙:וְ ראָ֣הַ֙הכֹּ ָ֗הןַ֙וְ הַ֙נּ ֵ֤הַ֙מ ְראֶ הַ֙֙שׁפָ֣לַ֙מן-ה ֔ע
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ויקרא תזריע יג,כא,כו:

ירוַֹ֙הכֹּהןַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ַַַ֙֙֙
ִ֑הַ֙וה ְסגּ ָ֥
וֹרַ֙והָ֣יאַ֙כה ְ
ןַ֙וּשׁפלָ֥הַ֙אינֶ ֶָֽ֛נּהַ֙מן-הע ְ
ְ
ב
ֵ֤הַ֙אין-בּהּ ַ֙֙שׂע ָ֣רַ֙ל ַ֔֙
ֹהןַ֙וְ הנּ ֹֽ
[כא]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָ֗
ְ
ירוַֹ֙הכֹּהןַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ִ֑הַ֙וה ְסגּ ָ֥
וֹרַ֙והָ֣ואַ֙כה ְ
ןַ֙וּשׁפלָ֥הַ֙אינֶ ֶָֽ֛נּהַ֙מן-הע ְ
ְ
ֵ֤הַ֙אין-בּבּ ֶה ֶ֙רת ַ֙֙שׂע ָ֣רַ֙ל ֔ב
ןַ֙והנּ ֹֽ
ֹה ְ
[כו]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָ֗
ְ
הּ ֙ ,ולא בחוט היוצא ממנה ,יכול אפילו יש בו רוחב שתי
ֵ֤הַ֙אין-בּ ַ֙
ספרא תזריע פרשה ד (ה) (יג,כא) וְ אָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙כולה כאחת ְוהנּ ֹֽ
ֵ֤הַ֙אין-בּבּהֶ ֶ֙רת ַ֙֙שׂע ָ֣רַ֙ל ֔בן.
שערות ,ת"ל (יג,כו) ְוהנּ ֹֽ

(יג,כא) מלת בה – אין בנגע המקורי שער לבן ,אבל יכול להיות בחוט היוצא מהבהרת ,שרוחבו פחות משתי שערות  -יוסגר
(יג,כו) מלת בהרת רבתה חוט היוצא מהבהרת שרוחבו שתי שערות וגם שיש בחוט שתי שערות לבנות במקומות כלשהם – התוכן מלמד על
הסגר ,המשלים (הלא כתוב) לתוכן מלמד על החלטה.
[כא]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח פסק (= מונח לגרמיה) מונח רביע,
ְ
[כא]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ הפסק ירמז על חוט היוצא מהנגע ,שרוחבו פחות משתי שערות ולכן מנותק מהנגע.
ְ
קריאה עם פסק
[כא]ַַ֙֙ואָ֣םַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן א' יצרף חוט שרוחבו שתי שערות עם הבהרת הנלמד ממכוה (יג,כו)
ְ
קריאה בלי פסק
ב' כפי' החפץ חיים :דה"ל למכתב ואם יראה ,מאי יראנה ,כולה כאחת( ,טט – שטוחה אז טמאה) כדרשינן בעור הבשר וראהו כולו
כאחת( ,טט  -לעומת י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח רביע ,לרמז לציור של איבר בעל קצה וכעין ארבעה צדדים ,כי כל האיברים מעוגלים) שאם

היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו שופעת אילך ואילך טהורה
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הי ות והתורה כתבה נגע שחין וחזרה וכתבה נגע מכוה כדי לומר שאינם מצטרפים זה עם זה לכן בכל אחד יש חזרה על תאורם ,ושאין
לומדים זה מזה פרט לענין רוחב חוט היוצא מהנגע הנלמד מ(-יג,כא) בה ומ(-יג,כו) בהרת
[כו]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶא ָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח פסק (= מונח לגרמיה) מונח רביע,
ְ
ַ֙
[כו]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ הפסק ירמז על חוט היוצא מהנגע ,שרוחבו פחות משתי שערות ולכן מנותק מהנגע ,הנלמד משחין (יג,כא).
ְ
קריאה עם פסק
[כו]ַַ֙֙ואָ֣םַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן א' יצרף חוט שרוחבו שתי שערות עם הבהרת.
ְ
קריאה בלי פסק
ב' כפי' החפץ חיים :דה"ל למכתב ואם יראה ,מאי יראנה ,כולה כאחת( ,טט – שטוחה אז טמאה) כדרשינן בעור הבשר וראהו כולו
כאחת( ,טט  -לעומת י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח רביע ,לרמז לציור של איבר בעל קצה וכעין ארבעה צדדים ,כי כל האיברים מעוגלים) שאם

היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו שופעת אילך ואילך טהורה

ראה פסק

בנגע שחין (יג,כא,כו) נאמר ְואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן ודרש תו"כ כולה כאחת ופי' החפץ חיים :שאם היתה בראש אצבעו או בראש
חוטמו שופעת אילך ואילך טהורה ,כדרשינן בעור הבשר וראהו כולו כאחת .תו"כ דורש בדרך עקיפה ענין ראשי איברים בנגעי עור
הבשר במלים (יג,ג) ְוראָ֥הוַּ֙הכֹּהן – ראיה שכולה כאחת ושולל ראית נגע שאי אפשר לראותו בבת אחת .היכן אי אפשר לראות בבת

אחת?  -בראשי איברים .תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד כעין יתור לרבות על לשון היחיד איברים רבים שאי אפשר לראותם
בבת אחת .בנגעי השחין והמכוה כתובה דרישת ראיה בבת אחת במלים (יג,כא,כו) ְואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן  ,אבל בתבנית טעמים מונח
רביע ,ומועלית השערה כי בנוסף לדרך ההסקה מהתוכן כמו בנגעי העור ,זה ציור המתאר איבר בעל קצה וכעין ארבעה צדדים
השופעים הילך והילך (כי כל האיברים מעוגלים) .אילו שני מקורות לראשי איברים אחד בהסקה מהתוכן אחד בציור בטעמי המקרא.
ראה מרכא טפחא
 327מונח רביע
וַֹ֙לבנֹֽה׃ַַַ֙֙֙
תַ֙א ְ
ָ֥
תַ֙לבנ ָ֥הַ֙אֲד ְמ ֶדּמֶ
הַ֙מ ְחי ָ֣תַ֙המּ ְכוָ֗הַ֙בּ ֶה ֶֶ֛ר ְ
ִ֑שַׁ֙וֹֽהיְ ָ֞ת ֹֽ
ָ֥הַ֙בעֹ רוַֹ֙מ ְכות -א ְ
ְ
רַ֙כּי-י ְהיֶ
ויקרא תזריע יג,כדָ֣ :אוַֹ֙ב ֔שׂ ֹֽ
הַ֙מ ְחי ָ֣תַ֙המּ ְכוָ֗ה ,יכול עד שתעשה צלקת ת"ל (יג,כד)ַ֙
ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ג) (יג,כד)ַ֙מ ְכות-אִ֑שׁ יכול מורדת ת"ל (יג,כד) ְוֹֽהיְ ָ֞ת ֹֽ
הַ֙הוא׃ עד שתקרום כקליפת השום.
ר ֶבתַ֙המּ ְכו ֹֽ
מ ְכות-אִ֑שׁ הא כיצד חייתה ולא חייתה ,וכן הוא אומר למטן (יג,כח) ֹֽכּי-צ ֶ ָ֥
הַ֙מ ְחי ָ֣תַ֙המּ ְכוָ֗ה .משמע שחיתה
ע"פ חפץ חיים :יכול מורדת .פי' שהמכה מורד בו ומכאיבו שלא נתרפא כלל :ת"ל (יג,כד) ְוֹֽהיְ ָ֞ת ֹֽ
ונתרפא המכוה .צלקת .היינו שנתרפאה לגמרי ובשרה קשה שם :ת"ל (יג,כד)ַ֙מ ְכות-אִ֑שׁ .משמע שעדיין יש היכר שהוא מכות אש:
(יג,כח) צ ֶ ָ֥ר ֶבתַ֙המּ ְכוה .היינו שיש רושם שם באותו מקום.
(ד) אין לו אלא בזמן שנכוה באור (טט – היינו מ ְכות-אִ֑שׁ ) מנין נכוה בגחלת או ברמץ או בסיד רותח בגיפסיס רותח וכל שהוא מחמת
האש זו היא מכוה ,ת"ל (יג,כד) ַ֙המּ ְכוָ֗ה( ,יג,כד) ַ֙המּ ְכוָ֗הַ֙ריבה( ,התוה"מ מפרש כי הל"ל והיתה מחיתו אבל כתב מלים יתירות מחית
המכוה ,טט – רבוי הנרמז בטעמי ֹֽמ ְחי ָ֣תַ֙המּ ְכוָ֗ה – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה ,כאן חמישה ,גורמים נוספים ,למכוה).
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ויקרא תזריע יג,לא:

וַֹ֙וה ְסגָּ֧ירַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙אֶ ת-נֶ ָָֽ֥געַ֙הנֶּ תֶ קַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙
ָ֣יןַ֙בּ ְַ֙
חרַ֙א ִ֑
וֹרַ֙ושׂעָ֥רַ֙שׁ ֹ
קַ֙והנּ ֵ֤הַ֙אין-מ ְרא ֙הוּ ַ֙֙ע ָֹ֣מקַ֙מן-ה ֔ע ְ
ָ֗ת ְ
ֹהןַ֙אֶ ת-נֶ ֶָ֣֣געַ֙ה ֶנּ ֶ
וְ ֹֽכי-י ְר ֶ֨אהַ֙הכּ ִ֝
י ֹֽמים׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ה ֶנּ ֶָ֗תק היקיש נתק לנגע מה נגע אינו פחות מכגריס אף נתק מכגריס,
ספרא תזריע פרשה ה פ"ח (ד) אם כן למה נאמר (יג,לא) נֶ ֶָ֣֣געַ֙ ַ֙
ה ֶנּ ֶָ֗תק – מונח רביע ,היקש נתק לנגע ע"י ציור ,שכדי לטמא חייב להיות בשטח הנתק מקום שבו יהיה מונח ִרבוּ ֵע כגריס הקילקי כמו
נֶ ֶָ֣֣געַ֙ ַ֙

בנגעי העור.
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ויקרא תזריע יג,לט:

וֹרַ֙הוּא׃ַ֙ס ַ֙
ֹֽ
רחַ֙בּעוֹרַ֙ט ָ֥ה
וֹתַ֙לב ֹנִ֑תַ֙ ָֹ֥בּהקַ֙הֶ֛ וּאַ֙פּ ָ֥
ְ
רתַ֙כּ ָ֣ה
ֶ֛םַ֙בּה ֹ
ָ֧הַ֙בעוֹרְ -בּשׂר ֶ
ןַ֙והנּ ְ
ֹה ְ
[לט]ַַ֙֙ורא ָ֣הַ֙הכּ ָ֗
ְ
(יג,לט)ַ֙ ְוראָ֣הַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח רביע ,לדרוש לפחות ארבע דרשות בבוהק:
רת– דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל ההלכה כּ ָ֣הוֹת ְלב ֹנִ֑ת – כל כתם בגוון לבן
ֶ֛םַ֙בּה ֹ
ָ֧הַ֙בעוֹרְ -בּשׂר ֶ
(יג,לט) ְוהנּ ְ

כהה גם הוא בוהק
קַ֙הוּאַ֙פּ ָ֥רחַ֙בּעוֹר – מרכא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לנושא וחלוקים בדיניהם כדלהלן:
ָֹ֥בּה ֶ֛
רחַ֙בּעוֹר
(א) פשיון טהור מבוהק טהור .פּ ָ֥
קַ֙הוּא
(ב) אם הבוהק עצמו העז למראה טמא בגודל גריס – טמאָֹ֥ .בּה ֶ֛
(ג) הבהרת שנסמך לה ,שפשה מבוהק בגודל גריס ,טמא להסגיר או להחליט.
וֹרַ֙הוּא – סלוק ,מגביל הטהרה לבוהק ולפסיון במראה בוהק ,ולכן ט ָ֥הוֹרַ֙– מרכא ,מרבה בוהק שהעז ופסיון במראה טמא –
ֹֽ
ט ָ֥ה
טמאים.
(ד) הבהרת שנסמך לה  ,פשיון בגודל פחות מגריס שפשה מבוהק בגודל גריס ,ע"פ (יג,ח) נדרש (תו"כ פ"ב פ"ב (יז) ֹֽהוא פרט
לשפשתה לבוהק)  -טהור
ֶ֛תַ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙בּ ְשׂ ֹֽאת׃ַ֙על פי הנאמר ב -תו"כ פרשה ג ז  -יא
וּמ ְחי ַ֙
(ה) ממעט מחיה בבוהק מלטמא כנדרש בתו"כ על ויקרא תזריע יג,י ֹֽ ...
בּ ָ֥שׂרַ֙חיַ֙לא השחין ,בּ ָ֥שׂרַ֙חיַ֙לא בוהק ,בּ ְשׂ ֹֽאת לא השחין ,בּ ְשׂ ֹֽאת לא בבוהק: .
 בּ ְשׂ ֹֽאת – סלוק ,כאן מגביל את המחיה שהיא סימן טומאה לטמא רק בארבע המראות הטמאות ,ולא את הבוהק. 330מונח רביע
ויקרא תזריע יג,מה:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֵ֤וַּ֙פ ֻרמים ְַ֙֙ור ֹאשׁוֹ ַ֙֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙פ ֔רוּע ְַ֙ועל-שׂפםַ֙י ְע ֶט ִ֑הַ֙ ַ֙
עַ֙בּג ָ֞דיוַ֙י ְהי ְ
וְ הצּ ִ֝רוּעַ֙אֲשֶׁ רָ֣ -בּוַֹ֙ה ֶנָּ֗ג ְ
וְ טמָ֥אַ֙׀ַ֙טמאַ֙י ְק ֹֽרא׃ַַַ֙֙֙

כדי ללמוד מנגע בעור ראש קרח לשאר נגעים סדר הלימוד הוא בשלבים .שלב (א)

פרשה ה פרק יב (ג) או מה זו מיוחד ש(-יג,מד)ַ֙ ְבּר ֹאשָׁ֥ וַֹ֙נגְ ֹֽעוֹ׃ אף אני מרבה את הנתקים שבראשם נגעם ,ומנין לרבות שאר המנוגעים
תלמוד לומר (יג,מד) טמָּ֧אַ֙יְ ט ְמּ ֶאֶ֛נּוַּ֙הכֹּהן – דרגא תביר טפחא ,טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ְבּר ֹאשָׁ֥ וַֹ֙נגְ ֹֽעוֹ׃ –
מרכא סלוק ,ללמד מנגע בעור ראש קרח שהוא מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן ,אל נגע נתק בראש שאינו קרח.
שלב (ב)
(יג,מד)ַ֙טמָּ֧אַ֙יְ ט ְמּ ֶאֶ֛נּוַּ֙הכֹּהןַ֙– דרגא תביר טפחא ,מלמד על קבוצת פרטים שעל כל אחד חל האפיון של מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן
וזאת קבוצת כל נגעי הצרעת בגוף האדם :עור בשר ,שחין ,מכוה ,נתק ,עור ראש קרח .חמישה סוגי המנוגעים החייבים בפרימה ופריעה,
מרומזים ב(-יג,מה)ַ֙ ְוהצּ ִ֝רוּעַ֙אֲשֶׁ רָ֣ -בּוַֹ֙ה ֶנָּ֗גע – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מהכלל כולו ,המורכב מחמישה סוגי נגעים עור בשר,
שחין ,מכוה ,נתק ,עור ראש קרח (שהופך לנגע עור בשר).
ם֙
ֵ֤וַּ֙פ ֻרמי ַ֙
דיוַ֙י ְהי ְ
עַ֙בּג ַָ֞֙
(יג,מה) אֲשֶׁ רָ֣ -בּוַֹ֙ה ֶנָּ֗ג ְ
ם ֙ – גרשיים מהפך פשטא מלמד על כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כאן ה-רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י
ֵ֤וַּ֙פ ֻרמי ַ֙
(יג,מה)ַ֙ ְבּג ָ֞דיוַ֙י ְהי ְ

ה"ו הכריע לחמש הקלות בדיון ב-בבלי מועד קטן טו,א,ב שרוב הנידונים בו מסתיימים בתיקו "והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה
ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה וזוקף את מטתו כשאר העם ".חמש הקלות אלו מרומזות בטעמי אֲשֶׁ רָ֣ -בּוַֹ֙ה ֶנָּ֗גע – מונח רביע ,בתפקיד
חמש.
הקרא אֲשֶׁ רָ֣ -בּוַֹ֙ה ֶנָּ֗גע – מונח רביע ,מצד אחד מסיים את המבנה ְוהצּ ִ֝רוּעַ֙אֲשֶׁ רָ֣ -בּוַֹ֙ה ֶנָּ֗גע  ,ומכוון את התבנית אזלא-גרש  ...רביע ללמד
עַ֙בּג ָ֞דיוַ֙
על כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ולכלול כ"ג מצורע בהלכות מצורעים .ומצד אחר הוא בראש הקרא (יג,מה) אֲשֶׁ רָ֣ -בּוַֹ֙ה ֶנָּ֗ג ְ
ם ֙ מקדים לתבנית כעין יצא להקל ולא להחמיר ומלמד בו חמש הקלות!!!
ֵ֤וַּ֙פ ֻרמי ַ֙
י ְהי ְ
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ויקרא תזריע יג,נא:

שׂהַ֙העוֹרַ֙ל ְמלאכ ִ֑הַ֙ ַ֙
כלַ֙אֲשֶׁ ר-יע ֶ ָ֥
וֹרַ֙ל ֶ֛ ֹ
ְ
ַ֙֙אוַֹ֙ב ֔ע
יַ֙אוֹ-בע ֶ֙רב ָ֣
ת ֹֽ
ֶדַ֙אוֹ-ב ְשּׁ ֵ֤
יַ֙כּי-פשֵׂ֤הַ֙ה ֶנּ ֙גע ְַ֠֙֙בּ ֶבּג ֹֽ
יע ֹֽ
ַ֙וְ ר ֨אהַ֙אֶ ת-ה ֶנִּ֝גַ֙עַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗
ָ֥אַ֙הוּא׃
צרָ֧עתַ֙מ ְמ ֶא ֶֶ֛רתַ֙הנֶּ ָֽגעַ֙טמ ֹֽ
יעי – מונח רביע ,אפשר כי בתפקיד רבוי ימי ראיה החל מהיום השביעי ,ויום הראיה יחשב כיום השביעי הראשון.
בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗
וכך ראינו ב-שחין ומכוה מצב איחור בראיית הכהן וביום שראה היה פשיון – מטמא ,אף שאם היה רואהו ביום השביעי היה טהור.
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ויקרא תזריע יג,נב:

פּ ְשׁ ֔תּים
ַ֙֙אוַֹ֙ב ַ֙
ָ֣י׀ַ֙אוַֹ֙אֶ ת-ה ָ֗ע ֶרבַ֙בּצֶּ ֙מֶ ר ָ֣
וַֹ֙את-ה ְשּׁת ָ֣
ֶדַ֙א ֶ ֹֽ
וְ שׂ ֨רףַ֙אֶ ת-ה ִֶ֝בּג ָ֥
(יג,נב) ְושׂ ֨רףַ֙אֶ ת-ה ִֶ֝בּגֶד – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד מה הולך לשריפה כי קיבל נגע לפי רבוי הפרטים המרומז במונח רביע של אָ֣ וַֹ֙אֶ ת-
ה ָ֗ע ֶרב
ַ֙֙אוַֹ֙בפּ ְשׁ ֔תּים – פשטא מונח זקף-קטן ,שני מיני חוט המקבלים
(א) נתחיל מהמינים המקבלים נגע שבלעדיהם שאר הפרטים לא משפיעים בּצֶּ ֶ֙מר ָ֣
נגע (א) טווי ממין אחד צמר או פשתן; (ב) חוט טווי מתערובת צמר ומין אחר שאינו פשתן ,או פשתן ומין אחר שאינו צמר ,והמינים האחרים הם לכל
היותר מחצה מהחוט הטווי ,אז הבגד או החוטים האלה אם יש בם שיעור אריגת ג' על ג' אצבעות הם בכוח לקבל נגע,
ָ֣י׀ַ֙אוַֹ֙אֶ ת-ה ָ֗ע ֶרב -
(ב) ָ֥אוֹ ֶ ֹֽאת-ה ְשּׁת ָ֣
(ב,א) ָ֥אוֹ – מרכא ,מרכא בתבנית המסתיימת בזקף-קטן במלת בפּ ְשׁ ֔תּים בתפקיד מרחיק משהו ממשהו ,או מאריך ע"י חיבור.
ספרא תזריע פרשה ה פרק יג (ט)  ...תלמוד לומר בגד מה בגד הגדל בארץ אף עור הגדל בארץ ,או יכול שאני מוציא את שחיבר
לו מן הגדל בארץ כל שהוא תלמוד לומר (יג,מח) ְב ֔עוֹר להביא את שחבר לו מן הגדל בארץ כל שהוא (לפי יכין חיבר ביניהם בחוט
מכל מין ,וכן שעשה לפחות שתי תכיפות) אפילו חוט אפילו משיחה ובלבד שיחברנו לו כדרך חיבורו לטומאה.
ַ֙֙אוַֹ֙בפּ ְשׁ ֔תּים – מונח מונח רביע פשטא מונח זקף-קטן ,רביע  ...זקף-קטן עשוי להיות כתוב סתום
רבַ֙בּצֶּ ֶ֙מר ָ֣
ָ֣י׀ַ֙אוַֹ֙אֶ ת-ה ָ֗ע ֶַ֙
(ב,ב) ֶ ֹֽאת-ה ְשּׁת ָ֣
שלא בא לסתום אלא לפרש ,רוצה לומר שהבגד לשריפה צריך להיות
ָ֣י׀ַ֙אוַֹ֙אֶ ת-ה ָ֗ע ֶרבַ֙ –מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,קריאה ללא פסק מלמד על בגד ששתי והערב שבו ,ממינים
(א) ֶ ֹֽאת-ה ְשּׁת ָ֣
המקבלים נגע והם לפחות מחצית האריג.
(ב) קריאה עם פסק מפסיק בנושאֹֽ ֶ ,את-ה ְשּׁתָ֣י׀ אם השתי ממין אחד המקבל טומאה והערב ממין שאינו מקבל טומאה או להיפך אז האריג
לא מקבל נגע,
(ג)

רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי"ג ה"ט

שתי פקעיות המעורות זו לזו בחוט ,וכן השתי שמקצתו לפוף על הכובד העליונה ומקצתו לפוף על הכובד התחתונה ,וכן שני דפי
חלוק שמעורות בחוט אחד ונראה הנגע באחד מהן השני טהור אף ע"פ שחוט אחד מחבר ביניהן ,נראה הנגע בנפש המסכת
ובשתי העומד אע"פ שמקצת הנגע בבגד ומקצתו בשתי הרי זה טמא ,נראה הנגע בשתי העומד לבדו הארוג טהור ,נראה בארוג
לבדו השתי העומד טהור... ,
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ויקרא תזריע יג,נה:

תַ֙הואַ֙
֔
ִ֑נּוַּ֙פּ ֶחָ֣תֶ
ָ֣אַ֙הוּאַ֙בּאשַׁ֙תּ ְשׂ ְר ֶפ ְ
עַ֙ל ֹא-פ ֔שׂהַ֙טמ ֔
עַ֙והנּהַ֙ל ֹא-ה ֨פְךַ֙הנֶּ ֵֶ֤֣געַ֙אֶ ת-עינוֹ ְַ֙֙והנֶּ ֶָ֣֣ג ֹֽ
ָ֣י׀ַ֙הכּבָּ֣סַ֙אֶ ת-ה ֶנָּ֗ג ְ֠ ְ
ֹהןַ֙אחֲר ֻ
וְ ר ֨אהַ֙הכּ ִ֝
וַֹ֙בגבּ ְח ֹֽתּוֹ׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ְבּקר ְחתּוַֹ֙ ָ֥א ְ
וְ ר ֨אהַ֙הכּ ִֹ֝הן – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,ובתוכו כעין בנין אב? הפוך ,כביסת כתם נגע ולא עבר – טמא ,כביסת כתם נדה לא עבר –

צבע הוא וטהור!!!
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָ֣י׀ַ֙הכּבָּ֣סַ֙אֶ ת-ה ֶנָּ֗גע – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,מונח רביע מרמז להעברה של שבעה סממנים (ראה בהמשך)
אחֲר ֻ
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ויקרא תזריע יג,נו:

יַ֙אוַֹ֙מן-הע ֶֹֽרב׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
וֹרַ֙אוַֹ֙מן-ה ְשּׁת ָ֥
ָ֥
ַ֙אוַֹ֙מן-ה ֔ע
ֹתוַֹ֙מן-ה ֶבּ ֙ ֶגד ֙ ָ֣
וַֹ֙וקרָ֣עַ֙א ָ֗
ֹת ְ
יַ֙הכּבָּ֣סַ֙א ִ֑
וְ אם֘ ַ֙ראָ֣הַ֙הכֹּהן ְַ֙והנּה ַ֙֙כּהָ֣הַ֙ה ֶנּ֔געַ֙אחֲר ֻ
רע יכול יקרע בו קרע קטן ויקיים בו מצות קריעה ת"ל א ָֹ֗תוֹ ,אי א ָֹ֗תוֹ יכול ישצפנו וינחנו
ספרא תזריע פרשה ה פרק טז (א) (יג,נו) ְוק ַָ֣֙
ד ֙.
ד ֙ ,ינתקנו מן-ה ֶבּ ֙ ֶג ַ֙
במקומו ,ת"ל מן-ה ֶבּ ֙ ֶג ַ֙
ַ֙֙אוַֹ֙מן-ה ֔עוֹר התוה"מ [קעד]  ...וזה שכתב יכול יקרע בו קרע קטן ת"ל א ָֹ֗תוֹ ,ויש הבדל בשמות המורים
ֹתוַֹ֙מן-ה ֶבּ ֙ ֶגד ָ֣
(יג,נו) ְוקרָ֣עַ֙א ָ֗

על הקריעה והכריתה ,בין אם באו סתם ובין אם בא אחריהם שימוש המם ,כשבא סתם יכוין על קריעת וכריתת העצם עצמו וכשבא
אחריהם שימוש המם היינו שיקרע ויבדיל ויחתוך ויכרות דבר מדבר אחר שהוא מחובר בו.
(יג,נו) ְוקרָ֣עַ֙א ָֹ֗תוַֹ֙מן-הבֶּ ֙ ֶגד ַ֙֙אָ֣ וַֹ֙מן-ה ֔עוֹר – מונח רביע ,חתוך בארבעה צדדים בלי לחתוך את כל החתיכה וקילוף בעומק העור
משנה נגעים פי"א מי"א כל הראוי ליטמא טמא מת אע"פ שאינו ראוי ליטמא מדרס מיטמא בנגעים כגון קלע של ספינה ווילון ושביס של סבכה ומטפחות של ספרים וגלגלון
ורצועות מנעל וסנדל שיש בהן רוחב כגריס הרי אלו מיטמאין בנגעים סגוס שנראה בו נגע ר"א בן יעקב אומר עד שיראה באריג ובמוכין החמת והתורמל נראין כדרכן

ופושה מתוכו לאחוריו ומאחוריו לתוכו:
רע"ב חמת ,נוד של עור .תורמול ,כמין כיס גדול של עור שהרועה מניח חפציו בתוכו .מתוכו לאחוריו .אם מתחלה נראה נגע בתוכו
והסגירו ,ובסוף שבוע נראה נגע באחוריו מבחוץ ,חשיב פשיון .ובתוספתא משמע דדוקא בעורות אמרינן הכי ,ולא בבגדים.

עיין בתורת נגעים לרב שפיצר בדעות שונות בראשונים בנושא.
אפשר כי תבנית הטעמים של (יג,נו) ְוקרָ֣עַ֙א ָֹ֗תוַֹ֙מן-הבֶּ ֙ ֶגד ַ֙֙אָ֣ וַֹ֙מן-ה ֔עוֹר – מונח רביע ,מלמדת על חתוך בכעין ארבעה ויותר צדדים.
בדרך הפשוטה יובן שכל החתיכה שבה הנגע שכהה נחתכת מהבגד או העור.
מוצעת דרך הבנה נוספת השייכת בבגד עבה ובמיוחד בעורות .אם הנגע לא נראה מצד לצד ,התורה מקילה ע"י חיתוך מארבע צדדים וקלוף
בעומק בלי לחתוך את כל החתיכה שמתחת לנגע עד לצד השני של הבגד או העור .הדברים צריכים עיון כי לא מצאנו דיון ברור האם צריך
קריעה מלאה או אפשר להסתפק בקלוף של נגע שנראה מצדו האחד של בגד או עור וכהה למראה שני.
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ויקרא תזריע יג,נט:

וַֹ֙לט ְמּ ֹֽאוֹ׃ַ֙פ
וַֹ֙א ְ
וֹרַ֙לטהֲר ָ֥
ְ
ַ֙֙אוַֹ֙ה ֔ע ֶרבַ֙אוַֹ֙כּלְ -כּלי-עִ֑
ר׀ַ֙אוַֹ֙הפּ ְשׁ ָ֗תּיםַ֙ ֵ֤אוַֹ֙ה ְשּׁתי ָ֣
ָ֣
תַ֙בּגֶדַ֙ה ֶצּ ָ֣מֶ
אתַ֙תּוֹרתַ֙נֶגע-צ ִ֝רע ֶ ָ֥
֨
ְ֠ז ֹ
נֶגע-צ ִ֝רעתַ֙– מקף ,ע"פ הסברנו ב(-וי' מצ' יד,ב) ְוהנּ ֶ֛הַ֙נ ְרפָּ֥אַ֙נֶגע-הצּרעתַ֙מן-הצּ ֹֽרוּעַ֙  ,נֶגע-הצּרעת – מקף ירמז למצבי צרעת האדם:

עור הבשר ,שחין ומכוה ,נתק ,עור הראש.
ר׀ַ֙אוַֹ֙הפּ ְשׁ ָ֗תּים – מרכא מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,היות ופסוק (יג,נט) הוא פסוק סיכום לנגעי בגדים אפשר כי
ָ֣
בּגֶדַ֙ה ֶצָּ֣מֶ
ֶ ָ֥
טעמי המקרא מציינים ברישום מקוצר סיכום התנאים לנגעי בגדים ,ע"פ ספרא תזריע פרשה ה פי"ג אלו (א) בגד צמר ובגד פשתים
המיוחדים (ללא תע רובת) (ב) בגדי כלאים בכולו או בקצתו (ג) תערובות עם מינים אחרים בכולו או בקצתו (ד) לבנים מברייתם (ה)
משתיגמר מלאכתם (ו) משיארג ג' על ג' אצבעות( ,ז) ומצאנו גם מצב של לפחות גריס ואפשר עוד תנאים.
רַ֙אוַֹ֙הפּ ְשׁ ָ֗תּים קריאה ללא פסק תתיחס לבגדים המעורבים,
ָ֣
בֶַּ֙גדַ֙ה ֶצָּ֣מֶ
בּגֶדַ֙ה ֶצָּ֣מֶ ר׀ַ֙קריאה עם פסק תתיחס לבגדים המיוחדים למינןָ֥ ֶ ,
ֶ ָ֥
אָ֣ וַֹ֙הפּ ְשׁ ָ֗תּים – מונח רביע ירמז לכל התנאים לנגעי בגדים שהם לפחות חמישה.
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וַֹ֙ורחֵ֤ץַ֙בּמּ ֙ים ְַ֙֙וט ֔הרַ֙ ְואחרַ֙י ָ֣בוֹאַ֙אֶ לֹֽ -המּחֲנֶ ִ֑הַ֙וְ ישֶׁ֛בַ֙מחָ֥ וּץַ֙
יוַ֙וגלּ ָ֣חַ֙אֶ ת-כּלְ -שׂע ָ֗ר ְ
ויקרא מצרע יד,חְ ַ֙:וכ ֶבּסַ֩֙המּטּ ֨הרַ֙אֶ תְ -בּג ִ֝ד ְ
ְלאהֳלוַֹ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃
וְ גלּ ָ֣חַ֙אֶ ת-כּלְ -שׂע ָ֗רוֹ  -מונח רביע ,תנאים לקיום תגלחת א' כהלכה( :טט  -א)
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי"א,ה"ג (טט  -א) כשהוא מגלח בשתי התגלחות אינו מגלח אלא בתער ,ואם גילח שלא בתער ( ...לא
עשה כלום) (טט  -ב) או שהניח שתי שערות לא עשה כלום ... ,ואם שייר שתי שערות בתגלחת ראשונה וגלחן בשניה לא עלתה לו אלא
תגלחת אחת בלבד והרי היא ראשונה( ,טט – וב-ה"א פסק) ולמעט שיער שבתוך החוטם לפי שאינו נראה,
(טט  -ג) ואינו מגלחו אלא כהן( ,טט  -ד) וכל היום כשר לטהרת המצורע.
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םַ֙וכ ְבשָׂ֥הַ֙אחֶ֛תַ֙בּתְ -שׁנתהּ ַ֙
ימ ְ
ַ֙֙תּמ ֔
חַ֙שׁנֹֽיְ -כבשׂים ְ
ויקרא מצורע יד,י :וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗יַ֙י ֵ֤קּ ְ
דַ֙שׁ ֶמן׃
ֹֽ
ןַ֙ו ָֹ֥לגַ֙אֶ ח
שּׁ ֶמ ְ
ַ֙֙בּלוּל ָ֣הַ֙ב ֔ ֶ
ִ֑הַ֙וּשֹׁלשָׁ֣הַ֙עֶ ְשׂרֹנָ֗יםַ֙ ֵֹ֤סלֶ תַ֙מנְ חה ְ
ְ
ַ֙ ְתּמימ
מינָ֗י – מונח רביע ,בתפקיד ארבע ויותר .אפשר כי מרמז למספר הימים הנוספים שאם לא יגלח בשביעי מגלח
(וי' מצ' יד,י) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁ ַ֙

בשמיני בתשיעי ובעשירי וכו'  ,דוגמא של הכרח דחיה כגון ששביעי שלו נפל ביום חמישי שהוא ראש השנה ,יום ב' של ר"ה הוא
שמיני ,שבת תשיעי ,יום ראשון עשירי.
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ויקרא מצורע יד,יא:

ָ֣יַ֙ה'ַ֙ ֶפּתחַ֙ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ַ֙ ַ֙
רַ֙ואֹתִ֑םַ֙ל ְפנ ַ֔֙
ָ֣ןַ֙ה ְמט ָ֗הרַ֙אֶ֛תַ֙ה ָ֥אישַׁ֙המּטּה ְ
וְ הֶ ע ֱָ֞מידַ֙הכֹּה ֹֽ

ָ֣ןַ֙ה ְמט ָ֗הר – גרשיים מונח רביע כעין יצא מן הכלל ושני פרטים אחריו ,אֶ֛תַ֙ה ָ֥אישַׁ֙המּטּהרַ֙וְ אֹתִ֑ם – כעין
(וי' מצ' יד,יא) ְו ֶהע ֱָ֞מידַ֙הכֹּה ֹֽ
יצא מן הכלל ללמד על עצמו,
ָ֣ןַ֙ה ְמט ָ֗הר – מונח רביע ,לפחות ארבע הלכות ביוצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כפי שנימנים כאן .וזה בנוסף ליוצא מן
אפשר כי הכֹּה ֹֽ
הכלל הנאמר בכתוב ,שאשם מצורע חייב תנופה חי ,וזה יוצא מכלל קרבנות קדשי קדשים (עולה ,חטאת ,אשם) .תנופה נוהג רק בקרבן
שלמים ורק חלקיו הנקטרים והחזה והשוק ,ושלמי צבור חיים של חג שבועות.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(א) מקום התנופה .מקום התנופה הרגיל ע"פ משנה כלים פ"א,מ"ח  ...שאין ישראלים נכנסים לשם (לעזרת כהנים) אלא בשעת
צרכיהם לסמיכה ,לשחיטה ולתנופה (של קרבן שלמים) .יש מחלוקת בראשונים ,היכן מקום התנופה של אשם המצורע ולוג השמן( .א)
התנופה בעזרת ישראל בסמוך לשער נקנור ,או (ב) התנופה בשער נקנור מחוץ לעזרה;
(ב) מי מניף? בשלמים של יחיד הכהן והבעלים מניפים קרבן .בשלמי צבור רק הכהנים .באשם מצורע (קרבן של יחיד וחי) יש מחלוקת
התלויה במחלוקת על מקום התנופה( .א) התנופה נעשית ע"י הכהן בלבד עבור הבעלים המחוסר כפורים שאינו יכול להכנס לעזרה; (ב)
הכהן עומד בעזרה וידו תחת חלק הכבש האחורי ,המטהר עומד בשער נקנור וידו תחת החלק הקדמי של האשם ,ושניהם מניפים; (ג) הכהן
מוציא את האשם אל מחוץ לעזרה אל שער נקנור .הכהן והמצורע המטהר מניפים בשער מחוץ לעזרה.
(ג) מקום סמיכה .מחלוקת (א) המטהר סומך על אשמו מחוץ לעזרה; (ב) המטהר מכניס ידיו (או ידו) לתוך העזרה וסומך בתוך העזרה.
(ד) מקום שחיטת אשם המצורע ופרק הזמן בין הסמיכה לשחיטה.

ב-בבלי זבחים לג,א יש בריתא המלמדת "כל הסמיכות שהיו שם ,קורא עליהן אני תכף לסמיכה שחיטה ,חוץ מזו שהיתה בשער נקנור,
שאין מצורע יכול ליכנס לשם עד שמזין עליו מדם חטאתו (רש"י על המזבח) ומדם אשמו (טט – על המטהר)" .בגלל הסמיכה היוצאת
דופן בשער נקנור ,השחיטה הכשירה רק בצפון העזרה אינה יכולה להתבצע תכף לסמיכה שמחוץ לעזרה ,ונוצר שהוי כלשהו להכנסת
האשם לתוך העזרה לשחיטה.
(ד) (א) לדעת רבי אליעזר בן יעקב (ראב"י) הקיר הצפוני של המזבח היה בקו האמצע של העזרה בין צפון לדרום ( 67.5אמה) והמזבח
כולו בדרום העזרה ,אז  5אמות מתוך  10אמה של שער נקנור היו מצפון לקו האמצע הנ"ל .בצירוף דעת רבי שהלכה כמותו ,שהצפון
הכשר לשחיטת קדשי קדשים הוא גם מצפון מערב למזבח במקום דריסת כהנים ,וגם מקום דריסת ישראל (עזרת ישראל) בחלק שהוא
מצפון מזרח למזבח ( 67.5אמה על ע"ו אמה) ,אז השהוי קצר מאד.

(ד) (ב) רמב"ם הלכות בית הבחירה (פ"ה,הט"ו – הט"ז) פוסק כי הקיר הצפוני של המזבח נמצא במרחק של  60.5אמה מהקיר הצפוני של
העזרה .ופוסק כרבי דאמר כל צפון העזרה (צפונה מהקיר הצפוני של המזבח למזרח ולמערב) כשר לשחיטת קדשי קדשים .היינו המלבן
של  60.5אמה (בין מזבח וקיר צפוני של העזרה) על ע"ו אמה (בין קיר האולם והקיר המזרחי של העזרה) .במצב זה ,צפון שער נקנור היה
שתי אמות דרומה ממלבן זה.
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ֶ֛אתַ֙ואֶ ת-העֹ להַ֙בּ ְמ ָ֣קוֹםַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשַׁ֙
ְ
ֲשׁרַ֙י ְשׁחָ֧טַ֙אֶ ת-החטּ
שַׂ֙בּ ְמקוֹםַ֙א ֨ ֶ
כּ ֶב ְ֠
ויקרא מצרע יד,יגְ ַ֙:ושׁחָ֣טַ֙אֶ ת-ה ָ֗ ֶ
יםַ֙הוּא׃
ֹֽ
שׁ
ֹהןַ֙ ָֹ֥ק ֶדשַׁ֙קד ַ֙
יַ֙כּחטּאתַ֙האשָׁ֥םַ֙הוּאַ֙֙לכּ ֔
ַ֙ ֵ֡כּ ְ֠
יַ֙כּחטּאתַ֙האשָׁ֥םַ֙הוּאַ֙֙לכּ ֹ֔הןַ֙מה חטאת מן החולין ביום בידו הימנית אף אשם מן החולין וביום
ספרא מצורע פרשה ג פרק ג (א) ֵ֡כּ ְ֠

ובידו הימנית ,מה חטאת טעונה כלי אף אשם טעון כלי ,מה חטאת דם מזבח מתירה ,אף אשם דם מזבח מתירו ,ואי מה חטאת דמה
יםַ֙הוּא ואת דמו יזרוק לרבות כל האשמות ואשם מצורע
ֹֽ
נתון למעלה ,אף אשם יהיה דמו נתון למעלה ,תלמוד לומר ָֹ֥ק ֶדשַׁ֙קדשׁ
שיהא דמו נתון למטה.

יַ֙כּחטּאתַ֙האשָׁ֥םַ֙הוּאַ֙֙לכּ ֹ֔הןַ֙אם נדלג מעל פזר תלשא נקבל אתנח  ...מרכא פשטא
ספרא מצורע פרשה ג פרק ג (א) (וי' מצ' יד,יג) ֵ֡כּ ְ֠
זקף-קט ן המטעים תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה (ראה להלן) ,לכן זה כעין דרשה אלפני לפניו ,כנראה אל הרישא של הפסוק וְ שׁחָ֣טַ֙אֶ ת-
ה ָ֗ ֶכּ ֶבשׂ  -מונח רביע ,שירמז לסדרת ההלכות הבאות בתו"כ המשוה האשם לחטאת והמבדילה בין האשם לחטאת
(טט – א,א) מה חטאת מן החולין (ולא ממעשר שני שעוד לא הוקדשה לקרבן) (טט – א,ב) ביום (טט – א,ג) בידו הימנית אף אשם מן החולין
וביום ובידו הימנית( ,טט – ב) מה חטאת טעונה כלי (לקבלת הדם) אף אשם טעון כלי( ,טט – ג) מה חטאת דם מזבח מתירה (לאכילת
כהנים) ,אף אשם דם מזבח מתירו( ,טט – ד ,הבדלה בין אשם וחטאת) ואי מה חטאת דמה נתון למעלה (מעל קו הסיקרא וארבע קרנות) ,אף
שׁים הָֽוּא (וי' צו ז,ב)
אשם יהיה דמו נתון למעלה ,תלמוד לומר (וי' צו זאת תורת האשם  ...ללמד שכל האשמות דמם למטה) (וי' צו ז,א) ֥ק ֹדֶ שׁ קָדָ ִ ַ֖

ְּו ֶאת-דָּ ֶ֛מֹו יִז ְּ֥ר ֹק לרבות כל האשמות ואשם מצורע שיהא דמו נתון למטה.
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הַ֙לכפָּ֣רַ֙על ִ֑יוַ֙ ַ֙
חַ֙כּ ָ֣בֶ שַׂ֙אֶ חָ֥דַ֙אשֶׁ֛םַ֙ל ְתנוּפ ְ
וּאַ֙ואָ֣יןַ֙ידוַֹ֘֙משֶּׂ גֶת ְ֠ ְַ֙ולק ֶ
ָ֣לַ֙ה ְ
ויקרא מצרע יד,כאְ :ואם-דּ ָ֗
גַ֙שׁמֶ ן׃
הַ֙ו ָֹ֥ל ֹֽ
ןַ֙למנְ ח ְ
וְ עשּׂ ֨רוֹןַ֙ ִֹ֝סלֶ תַ֙אֶ ֨חדַ֙בּלָ֥ וּלַ֙בּ ֶשּׁ ֶֶ֛מ ְ
ָ֣לַ֙הוּא שומע אני דל איש פלוני ממה שהיה ,שהיה בן מאה מנה ונעשה בן חמשי'
ספרא מצורע פרשה ד (א) (וי' מצורע יד,כא) ְואם-דּ ָ֗
֘
מנה (אפשר תאמר העני אבל עדיין יכול לקנות שלושה קרבנות בהמה) ת"ל ְואָ֣יןַ֙ידוַֹ֙משֶּׂ גֶתַ֙ (העני עד שאין לו לקנות שלוש בהמות לקרבנות) או
ָ֣לַ֙הוּאַ֙עד שיאמרו שני כתובים ואם לאו לא
וְ אָ֣יןַ֙ידוַֹ֘֙משֶּׂ גֶתַ֙ יש לו ואינו מוצא ליקח (יש לו אך הכסף או הבהמות לא זמינות) ת"ל אם-דּ ָ֗

שמענו.

ָ֣לַ֙הוּא – מונח רביע ,מלמד על לפחות ארבעה מצבים ,שני מצבים במלים ְואם-דָּ֣ל
(וי' מצורע יד,כא) ְואם-דּ ָ֗
(וי' מצורע יד,כא) ְואם-דָּ֣ל – מקף כרב-מצב (א) שהיה בן מאה מנה ונעשה בן חמשי' מנה (עדיין יכול לקנות שלושה קרבנות בהמה) והוא לא
ָ֣לַ֙הוּא וְ אָ֣יןַ֙ידוַֹ֘֙משֶּׂ גֶתַ֙ – רביע  ...סגול שהוא כעין
ממשיך כאן (ב) עני שאינו יכול לקנות שלושה קרבנות בהמה .אליו מתיחס ְואם-דּ ָ֗

זקף-קטן ,התבנית רביע  ...זקף-קטן עשויה ללמד על כתוב שהוא סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,וזה כתו"כ עד שיאמרו שני כתובים
ואם לאו לא שמענו .
מצב (ג) וְ אָ֣יןַ֙ידוַֹ֘֙משֶּׂ גֶתַ֙ יש לו ואינו מוצא ליקח (יש לו אך הכסף או הבהמות לא זמינות)
מצב (ד) מתואר במשנה (ב) ָ֗הוּא ולא נודריו – לפי מצבו הכספי של המיטהר ,המיטהר עשיר ונודרו עני ,יביא הנודר קרבן עשיר .ורבי
אומר שלא צריך לדרוש זאת ממלת ָ֗הוּא אלא ללמוד זאת מהשוואה למצב מסוים בערכין.
התוה"מ סיפא [סד] מסביר כי רבי לומד ממלת ָ֗הוּא מצב (ד) שאם הנודר הוא עשיר והמיטהר עני ,יביא קרבן עשיר.
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ויקרא מצרע יד,לו:

ל ֹאַ֙י ְטמאַ֙כּל-א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּבִּ֑יתַ֙
עַ֙ו ָ֥
תַ֙בּ ֨ ֶט ֶרםַ֙י ֵ֤ב ֹאַ֙הכֹּהןַ֙֙ל ְר ָ֣אוֹתַ֙אֶ ת-ה ֶנּ֔ג ְ
ֹהןַ֙וּפנָּ֣וַּ֙אֶ ת-ה ָ֗בּיַ֙ ְ
[לו]ַַ֙֙וצוּ֨הַ֙הכּ ִ֝
ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙וְ אָ֥חרַ֙כֶּ֛ןַ֙י ָ֥ב ֹאַ֙הכֹּהןַ֙ל ְר ָ֥אוֹתַ֙אֶ ת-ה ֹֽבּית׃ ַ֙
ַ֙מ ְהיָ֣וֹתַ֙משֶּׂ הַ֙
שמות בא יב,דְ ַ֙:ואם-י ְמע ָ֣טַ֙הבּית֘ ֹֽ
שּׂה׃ ַ֙
כסּוַּ֙על-ה ֶ ֹֽ
ַ֚ישַׁ֙לפָ֣יַ֙א ְכ ֔לוַֹ֙תּ ֹ
ְ
שׁתַ֙א
וַֹ֙בּמ ְכסָ֣תַ֙נְ פַ֙ ִ֑ ֹ
רבַ֙אֶ ל-בּית ְ
וּאַ֙וּשׁכנֶ֛וַֹ֙הקּ ָ֥ ֹ
ְ
חַ֙ה
ַ֙ ְול ָ֣ק ָ֗
וּאַ֙וּשׁכנֶ֛וַֹ֙ -רביע ,רבינו בחיי שמות פרק יב ולקח הוא ושכנו .התורה חסה על ממונם של ישראל בד' מקומות :האחד,
ְ
חַ֙ה
ְול ָ֣ק ָ֗

בכאן כי מאחר שנותר עומד לשרפה לכך חסה עליך התורה תחלה ואמרה" :ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו" ,כדי
שלא תפסיד ממונך .והב'( :ויקרא צו ז ,כד) "וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו" .השלישי ,הוא
שכתוב בנבלה( :דברים ראה יד ,כא) "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי" .הד' ,בית המנוגע שנאמר( :ויקרא מצורע
יד ,לו) "וצוה הכהן ופנו את הבית" ,לפי שאם יתכבסו הבגדים הצבועים יהיו נפסדים ויסור צבעם וכן כלי חרס אם נטמאו אין
להם תקנה אלא בשבירה ,לפיכך חסה התורה ואמרה "ופנו את הבית".
וי' צו ז,כד – אין רביע ,ויקרא מצורע יד,לו וּפנָּ֣וַּ֙אֶ ת-ה ָ֗בּיתַ֙– מונח רביע ,דברים ראה יד ,כא תתננה ואכלה – מונח רביע
 342מונח רביע
ָ֥אַ֙הוּא׃ַ֙
יַ֙י ְה ֶיה ַ֙֙זָ֣בַ֙מ ְבּשׂ ֔רוַֹ֙זוֹבוַֹ֙טמ ֹֽ
ישַׁ֙כּ ֹֽ
ֵ֤
ָ֣ישַׁ֙א
ָ֗
ויקרא מצורע טו,ב :דּ ְבּרוּ ַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙ואֲמ ְר ֶתּםַ֙אֲל ֶהִ֑םַ֙א
ָ֣ישַׁ֙אישַׁ֙– מיעוט אחר מיעוט – לרבות את הקטן
ָ֗
רבי יוסף בכור שור א

(ראה תו"כ מצורע פרשת זבים ,פרשתא א,א) .מבשרו  -ולא מחמת אונסו (ראה חולין נא,ב) .ולפיכך אמרו רבותינו (ראה משנה זבים
ב,ב) :בשבעה דרכים בודקין את הזב  -המרגילין לזיבה.
ָ֣ישַׁ֙אישַׁ֙  -מונח רביע ,יותר מארבע מרמז ל -בשבעה דרכים בודקין את הזב
ָ֗
א
ראה קל וחומר
 343מונח רביע
ֹהן:
לַ֙מֹועדַ֙וּנְ תנםַ֙אֶ ל־ַ֙הכּ ֹֽ
֔
ָ֣יַ֙ה'ַ֙אֶ ל־פֶּ ֙תחַ֙֙ ָֹ֣א ֶה
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙יֹונ ִ֑הַ֙וּבָ֣א׀ַ֙ל ְפנ ָ֗
ֹוַ֙שׁנ ְ
יםַ֙א ְ
ָ֥
ֹר
ַ֙֙שׁתָּ֣יַ֙ת ֔
ָ֗יַ֙י ֹֽקּח־לֹו ְ
ויקרא מצ' טו,יד :וּביָֹּ֣וםַ֙ ה ְשּׁמינ ֹֽ
נאמר במצורע (וי' מצ' יד,י) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗י – מונח רביע ,בתפקיד ארבע ויותר .אפשר כי מרמז למספר הימים הנוספים [ספרא מצורע

פרשה א (ה)] שאם לא יגלח בשביעי מגלח בשמיני בתשיעי ובעשירי וכו'  ,ולפי הגירסה שר' עקיבא אומר לא יביא קרבנו ביום התגלחת
הדחויה ,ידחה בלפחות יום את הבאת קרבנו .דוגמא של הכרח דחיה כגון ששביעי שלו נפל ביום חמישי שהוא ראש השנה ,יום ב' של ר"ה
הוא שמיני ,שבת תשיעי ,יום ראשון עשירי .בהנחה שיום ב' של ר"ה שהוא מדרבנן לא מביאים בו קרבנות פרטיים.
נאמר בזב (וי' מצ' טו,יד) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗יַ֙ אפשר כי הדחיה המתקיימת במצורע מתקיימת גם בזב.
נאמר בזבה (וי' מצ' טו,כט) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗יַ֙ אפשר כי הדחיה המתקיימת במצורע מתקיימת גם בזבה.
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וַֹ֙כי-תזוּבַ֙על-נדּתִ֑הּ ַ֙
הַּ֙א ֹֽ
יםַ֙בּלֹאַ֙֙עֶ ת-נדּ ֔ת ָ֥
ְ
הַ֙כּי-יזוּבַ֩֙ז֨וֹבַ֙דּ ִ֝מהַּ֙ימָ֣יםַ֙ר ָ֗בּ
ויקרא מצורע טו,כה :ס ְוא ֵ֡שּׁ ֹֽ
ָ֥הַ֙הוא׃ַ֙ ַ֙
הַ֙טמא ֹֽ
ְ
ַ֙כּל-יְ ָ֞מיַ֙זָ֣וֹבַ֙טֻ ְמא ָ֗תהַּ֙כּימָ֧יַ֙נדּתֶ֛הַּ֙תּ ְהיֶ
ב ֩ – תרסא ,בתפקיד דרישת שיעור של י"א ימי ז֨וֹבַ֙דּ ִ֝מהּ  -קדמא ואזלא כעין כלל מלמד לדרוש מספר ימי זיבה המתחילים אחרי
ֹֽכּי-יזוּ ַ֙
שבעה ימי נדה מהכתוב אחריו ימָ֣יםַ֙ר ָ֗בּים
ז֨וֹבַ֙דּ ִ֝מהַּ֙ימָ֣יםַ֙ר ָ֗בּים – רביע ,יום רביעי כשר לתחילת ספירת שבעה נקיים אם פסקה הזיבה ,או המשך ספירת ימי הזיבה ,מונח רביע

רבוי ימים הכשרים לספירת נקיים או שממשיכה בהן זיבה.
מיםַ֙ר ָ֗בּים – מונח רביע ,מלמדים כך :מונח
(א) ימָ֣יםַ֙ר ָ֗בּים מלת ימים מלמדת על שניים ,מלת רבים מלמדת יום שלישי ,וטעמי הקרא י ָ֣
מיםַ֙ר ָ֗בּים ובסה"כ י"א יום ימי זיבה .גם מספר אותיות
משמש כעוד רביע ,וסה"כ נקבל שמונה ימים נוספים על השלושה הנדרשים מ-י ַָ֣֙
ימָ֣יםַ֙ר ָ֗בּים – שמונה מרמז על כיוון זה.
(ב) ימָ֣יםַ֙ר ָ֗בּים שהוא בתחילה היום הרביעי אחרי שלושה ימי זוב ואם הפסיק זובה הריהו הוא הראשון לשבעה נקיים ,ובמחזור ז' ימי
נדה ושלושה ימי זיבה ,הריהו יום י"א מיום תחילת הנדה האחרון.
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ֹהןַ֙אֶ לֶ -פּתחַ֙ ָֹ֥אהֶ לַ֙מוֹעֹֽד׃ַ֙ ַ֙
ִ֑הַ֙והביאֵ֤הַ֙אוֹתם ַ֙֙אֶ ל-הכּ ֔
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙יוֹנ ְ
וַֹ֙שׁנ ְ
יםַ֙א ְ
ָ֥
ֹר
ַ֙֙שׁתָּ֣יַ֙ת ֔
ָ֗יַ֙תּ ֹֽקּח-להּ ְ
ויקרא מצ' טו,כט :וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינ ֹֽ
נאמר במצורע (וי' מצ' יד,י) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗י – מונח רביע ,בתפקיד ארבע ויותר .אפשר כי מרמז למספר הימים הנוספים [ספרא מצורע

פרשה א (ה)] שאם לא יגלח בשביעי מגלח בשמיני בתשיעי ובעשירי וכו'  ,ולפי הגירסה שר' עקיבא אומר לא יביא קרבנו ביום התגלחת
הדחויה ,ידחה בלפחות יום את הבאת קרבנו .דוגמא של הכרח דחיה כגון ששביעי שלו נפל ביום חמישי שהוא ראש השנה ,יום ב' של ר"ה
הוא שמיני ,שבת תשיעי ,יום ראשון עשירי .בהנחה שיום ב' של ר"ה שהוא מדרבנן לא מביאים בו קרבנות פרטיים.
נאמר בזב (וי' מצ' טו,יד) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗יַ֙ אפשר כי הדחיה המתקיימת במצורע מתקיימת גם בזב.
נאמר בזבה (וי' מצ' טו,כט) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗יַ֙ אפשר כי הדחיה המתקיימת במצורע מתקיימת גם בזבה.
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ויקרא אחרי-מות טז,יז:

וַֹ֙וּבעדַ֙כּלְ -קהָ֥לַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ ַ֙
ית ְ
ַ֙֙וּבע ָ֣דַ֙בּ ֔
ֵ֤רַ֙בּעֲדוֹ ְ
וַֹ֙וכ ֶפּ ֹֽ
את ְ
קּ ֶדשַׁ֙עד-צ ִ֑
וַֹ֙לכפָּ֥רַ֙בּ ֹ
דַ֙בּב ֶֹ֛א ְ
לַ֙מוֹע ְ
ָ֗
ָ֣ה׀ַ֙בּ ָֹ֣א ֶה
ְ
ַ֙וְ כל-א ָ֞דםַ֙ל ֹא-י ְהיֶ

לַ֙מוֹעדַ֙ -מונח רביע – לפחות ארבעה ענינים ,אפשר שמרמז אותן שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באהל מועד (האם
ַָ֗֙
ַ֙ ְבּ ָֹ֣א ֶה
ארבע הדמויות החקוקות בכסא הכבוד ,או מלאכי המרכבה בעלי ארבע הפנים והאופנים)
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ויקרא אח"מ טז,כט:

םַ֙ל ֻח ָ֣קּתַ֙עוֹל ִ֑םַ֙ ַ֙
תהַ֙ל ֶכ ְ
[כט]ַַ֙֙והיְ ָ֥
ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֲכם׃ ַ֙
ָ֥רַ֙בּתוֹכ ֶ ֹֽ
וַּ֙האֶ זְ ֔רחַ֙וְ הגּרַ֙הגּ ְ
ֲשׂ ֹֽ
ַ֙ל ֹאַ֙תע ֔
םַ֙וכלְ -מלאכה ֙ ָ֣
יכ ְ
שַׁ֙תּענָּ֣וַּ֙אֶ ת-נ ְפ ֹֹֽשׁת ָ֗ ֶ
יַ֙בּע ֨שׂוֹרַ֙ל ִֹ֝ח ֶד ְ
שַׁ֙ה ְשּׁביע ֶ
ח ֶד ְ֠
ַ֙בּ ָ֣ ַֹ֙

ע"פ ירושלמי יומא פ"ח,ה"א

ֲשׂוּ
ַ֙֙ל ֹאַ֙תע ֔
אופן הסבר א מְ ַ֙-וכלְ -מלאכה ָ֣

מה מלאכה שאסרתי לך במקום אחר מלאכה שחייבים עליה כרת (טט כגון שבת) אף עינוי שאסרתי לך במקום אחר ענוי שחייבים עליו
כרת:
א' הפיגולין והנותרים (טט הנותרים שכבר נותרו ,ולא רק אכילה שיש בה כרת בלבד תפרוש ממנה ביוה"כ אלא אף זו)
ב' לרבות את הטבלין ,ת"ל תענו את-נפשותיכם (שיש בה מיתה בידי שמים ואף זו)
ג' מרבה את הנבלה ,ת"ל תענו את-נפשותיכם (עונש מלקות ואף זו)
ד' מרבה את החולין (המותרת תמיד ואף זו)
ה' מרבה את התרומה ומעשר שני שאינן בבל תותיר (אכילת מצוה ,אז ודאי שאסור לאכול)
ו' מרבה את הקדשים שהן בבל תותיר (טט  -קודם שהותיר ,אכילת מצוה שמונעת נותר ,גם אסורה ביוה"כ)
ַ֙ל ֹאַ֙תע ֲ֔שׂוּ  -תבנית רביע  ...זקף-קטן ,שע"פ מסקנה מהמהרז"ו זאת כעין אם כל המידות סתום שלא
םַ֙וכלְ -מלאכה ֙ ָ֣
יכ ְ
ענָּ֣וַּ֙אֶ ת-נ ְפ ֹֹֽשׁת ָ֗ ֶ
ְתּ ַ֙
בא לסתום אלא לפרש רבוי אסור אכילה של כל המאכלים גם אלו שמותרים בנוסף לאסורים תמיד או חלקית שגם נענשים עליהם מעל
שיעור מסוים.
אופן הסבר ב'

יכם דבר שהוא ענוי אב(ידת) בית נפש
דבר אחר ְתּענָּ֣וַּ֙אֶ ת-נ ְפ ֹֹֽשׁת ָ֗ ֶ
 קה"ע והכי פירושו ענוי שהיא בתוך חלל הגוף איירי.
ואי זו זו ,זו אכילה ושתייה ,משום ר' ישמעאל אמרו נאמר כאן תענו את-נפשתיכם ונאמר להלן ויענך וירעיבך ,מה ענוי שנא' להלן
ענוי רעבון אף עינוי שנאמר כאן עינוי רעבון ולמה ששה דברים כנגד ששה עינויין האמורים בפרשה והא ליתנון אלא חמישה
(אכילה ,שתיה ,סיכה ,נעילת הסנדל ,תשמיש) א"ר תנחומא ואחד מוסף ברחיצה.
 קה"ע רחיצה לא קחשיב בענויים דהא מרחיץ ידיו ,עכ"פ לא אמר הכי פריך והא אינן אלא חמישה עינויין בתורה תרי
באחרי מות ושלושה באמור אל הכהנים ומשני ר' תנחומא דעוד אחד במוסף דהיינו בפרשת פנחס שהוא ובעשור וכו' ופי'
זה נראה עיקר וכ"מ בתענית.
ב-בבלי יומא עד,ב מוסיף לכל מאכל קרא ,הקרא תענו את-נפשתיכם ועוד חמישה פסוקים ,סה"כ ששה פסוקים.
הקרא תענו את-נפשתיכם  -מונח רביע מרמז על לפחות ארבעה ענינים ,הגמרא מבררת ששה מקורות אכילה .תבנית הטעמים כאן מתואמת
עם העובדה או מרמזת שיש חמישה מקראות שאמורים להודיע ענוי לכל סוג מאכל.
יתכן שהקרא כאן הוא אזהרת עונש בכרת? והאחרים הם התראות על כל סוג מאכל .
לאופן הסבר ב'
יכםַ֙ -מונח רביע מתואמת עם כך ומרמזת לכך.
בבלי יומא עו,ב מונה חמישה פסוקים לחמישה עינויים .תבנית הטעמים ְתּענָּ֣וַּ֙אֶ ת-נ ְפ ֹֹֽשׁת ָ֗ ֶ
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ויקרא אחרי מות יז,י,טו:

תוֹכםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ֹאכלַ֙כּל-דִּ֑ם ַ֙
ָ֣רַ֙בּ ֔
ישַׁ֙אישַׁ֙מבָּ֣יתַ֙י ְשׂר ָ֗אלַ֙וּמן-הגּר ַ֙֙הגּ ְ
ִ֝
[י] ְו ֨א
םַ֙וה ְכר ָ֥תּיַ֙אֹתהַּ֙מ ֶ ָ֥קּ ֶרבַ֙ע ֹֽמּהּ׃ ַ֙
ַ֙וְ נתַ֙תָּ֣יַ֙פנָ֗יַ֙בּ ֶנּ ֙פֶ שׁ ַ֙֙הא ֶֹכ ָ֣לֶ תַ֙אֶ ת-ה ֔דּ ְ
ַ֙֙וּטר ֔פהַ֙בּאֶ זְרחַ֙וּבגּ ִ֑ר ַ֙
ֲשׁרַ֙תּ ֹאכֵ֤לַ֙נְ בלה ְ
[טו]ַ֙וכלֶ -נָ֗פֶ שַׁ֙א ֨ ֶ
ְ
הר׃ ַ֙
בַ֙וט ֹֽ
םַ֙וטמָ֥אַ֙עד-ה ֶע ֶר ְ
יוַ֙ורחָ֥ץַ֙בּמֶּ֛י ְ
סַ֙בּג ִ֝ד ְ
ַ֙וְ כ ֶ֨בּ ְ

ויקרא אח"מ יז,י מבית ישראל  -מונח רביע ,אור החיים וטעם כפל איש איש וגו'  ...והנה לפניך ההדרגות זו למעלה מזו (ומונה שמונה
דרגות שבקדושה בבני ישראל) א' זכרי ישראל ,ב' נשיהם ,ג' גר הבא מישראל וגיורת ,ד' גר הבא מגר וישראלית ,ה' גיורת כיוצא משתי
ההדרגות ,ו' גר הבא מגר וגיורת ,ז' גיורת הבאה מגר וגיורת ,ח' הגר עצמו
וקשור אליו ויקרא אח"מ יז,טו וכל-נפש  -רביע ,אור החיים אמר וכל-נפש ,לכלול כל המתרבים למעלה (יז,י) ח' הדרגות  ,...והזכיר
ב'הדרגות כלליות ,אזרח וגר ,ודקדק לומר באזרח ובגר ,פירוש כל שנכלל באזרח וכל שנכלל בגר ,וכללותם ארבעה במדרגות קדושה:
ישראל זכר  ,ישראל נקבה ,גר ,גיורת (בין יוצאי ישראלים וגרים ,בין יוצאי גרים)
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וַֹ֙בנ ְפשׁוַֹ֘֙הוּאַ֙ ַ֙
ויקרא אחרי מות יז,ידֹֽ :כּי-נֶ ָ֣פֶ שַׁ֙כּל-בּ ָ֗שׂרַ֙דּ ָ֣מ ְ
וַֹ֙הואַ֙כַּ֙ל-א ְֹכליוַ֙יכּ ֹֽרת׃ ַ֙
רַ֙ל ֹאַ֙ת ֹאכ ִ֑לוַַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙֙כָּ֣יַ֙נֶ ֵ֤פֶ שַׁ֙כּל-בּשׂר ַ֙֙דּ ָ֣מ ֔
ָ֣
לַ֙דּםַ֙כּל-בּשׂ
ָ֥
ֹֽואֹמר ַ֙֙ל ְבנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א

ֹֽכּי-נֶ ָ֣פֶ שַׁ֙כּל-בּ ָ֗שׂרַ֙ -מונח רביע ,יש שבע? חיות כשרות ומינים רבים של עופות כשרים.
וַֹ֙בנ ְפשׁוַֹ֘֙הוּאַ֙ -מונח זרקא סגול
דּ ָ֣מ ְ
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ויקרא אחרי מות יח,ל:

יכם׃ַ֙פ ַ֙
יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
אַ֙תטּ ְמּאוַּ֙בּ ֶהִ֑םַ֙אֲנ ַָ֥֙
ל ֹ ֹֽ
םַ֙ו ָ֥
יכ ְ
עשָׂ֣ וַּ֙ל ְפנ ֔ ֶ
בת ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙נ ֲַ֙
יַ֙לב ְל ֨תּיַ֙ע ֲִ֝שׂוֹתַ֙מ ֻח ֵ֤קּוֹתַ֙ה ֹֽתּוֹע ֹ
וּשׁמ ְר ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מ ְשׁמ ְר ָ֗תּ ְ
ְ
וּשׁמ ְר ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מ ְשׁמ ְר ָ֗תּי  -עשו
וּשׁמ ְר ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מ ְשׁמ ְר ָ֗תּי  -תניא ,רמז לשניות לעריות מן התורה ,אמר רב כהנאְ ,
תורה תמימה ְ
פג)
פב)
וּשׁמ ְר ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מ ְשׁמ ְר ָ֗תּי  -להזהיר ב"ד על כך [תו"כ]:
משמרת למשמרת [יבמות כ"א א']ְ :
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תורה תמימה הערה פב) עיין מש"כ לעיל בפ' י"ח בביאור שניות לעריות ,ומפרש בזה רמז מן התורה שיש כח ביד חכמים לאסור שניות לעריות
ולעשות ע"י סיג ומשמרת שלא לבא לידי איסור עריות מן התורה:
וּשׁמ ְר ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מ ְשׁמ ְר ָ֗תּי – מונח רביע ,התורה מצוה משמרת – איסור ערוה במשפחה דור אחד
ע"פ תורה תמימה הערה מז) על (יח,יח) ְ
מעלה (כגון אמו ,אשת אביו ,חמותו) ושני דורות מטה (כגון בת בתו ,בת בנו) .רבנן דרשו משמרת למשמרת שני דורות נוספים כלפי מעלה
(כגון אם אביו ,אם אמו ,אם אבי אביו ,אם אבי אמו) ולדעת איזו ראשונים כגון גם אשת אבי אם אביו ,שזה שני דורות כלפי מעלה ועוד הרחקה של
אשה שאינה מעורבת בצאצאים עד אל המדובר בו בתורה.
ודור אחד כלפי מטה (כגון בת בת בנו ,בת בת בתו) .מונח רביע בתפקיד הרחבת עריות שניות ב 3-דורות ועוד הרחקה ,או מן התורה ומדרבנן
בסה"כ  3דורות כלפי מעלה ועוד הרחקה אפשרית ,ו 3-דורות כלפי מטה ,סה"כ יותר מארבעה דורות של עריות.
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ויקרא קדשים יט,לה:

שׂוּרה׃ ַ֙
׃ַַַ֙֙֙[לה]ַַ֙֙ל ֹא-תעֲשָׂ֥ וַּ֙עוֶלַ֙בּמּ ְשׁפִּ֑טַ֙בּמּ ַ֕דּהַ֙בּמּ ְשׁקלַ֙וּב ְמּ ֹֽ

ויקרא קדשים יט,לו:

יכםַ֙ אֲשֶׁ ר־הֹוצָ֥אתיַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ַ֙֙ה'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
קַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֶכ ִ֑םַ֙אֲני ָ֣
יןַ֙צ ֶד ֹֽ
קַ֙ו ָ֥ה ֶ
ֶ֛ד ְ
תַ֙צ ֶַ֙
י־צ ֶדקַ֙אָ֥יפ ֶ
יַ֙צ ֶָ֣דקַ֙א ְבנ ָ֗ ֶ
ָ֧מ ֹאזְ נ ֶ

ויקרא קדשים יט,יג׃

יןַ֙פּעֻ לָּ֥תַ֙שׂ ֶ֛כירַ֙א ְתָּךַ֙עד־ ֹֹֽבּ ֶקר׃
ִ֑לַ֙ל ֹא־ת ָ֞ל ְ
ל ֹאַ֙תגְ ֹז ֹֽ
ת־רעֲָך ְַ֙ו ָ֣
ֹֽ
שׁקַ֙אֶ
ע ָ֥ ֹ
ַ֙ ֹֽל ֹא־ת ֲ

דברים כי תצא כד,יד  -טו׃

ָ֥רַ֙בּא ְר ְצָךַ֙בּ ְשׁע ֶ ֹֽריָך׃ ַ֙
יָךַ֙אוַֹ֙מגּ ְרָךֶ֛ ַ֙א ֲֶשׁ ְ
ָ֧
ָ֣יַ֙ואֶ ְביִ֑וֹןַ֙מא ַ֕ ֶח
שׁקַ֙שׂכירַ֙ענ ְ
ע ָ֥ ֹ
סַ֙[יד]ַַ֙֙ל ֹא -ת ֲ
יוַ֙הוּאַ֙נֹשׂאַ֙אֶ ת־נ ְפשִׁ֑ ֹו ַ֙
וּאַ֙וא ַ֕ל ָ֥
ַ֙֙ה ְ
כּיַ֙עני ֔
שּׁ ֶמשַׁ֙ ֵ֤
ןַ֙שׂכ ָ֜רֹוַ֙ ְוֹֽל ֹא־ת ָ֧בֹואַ֙על ָ֣יוַ֙ה ָ֗ ֶ
[טו]ַ֙ ְבּיֹומֹוַ֩֙ת ֨תּ ְ
ַ֙ח ְטאַ֙:ס
ָ֥הַ֙בָך ֹֽ
֔הַ֙והי ְ
ליָךַ֙֙אֶ ל־יְ הו ְ
ַ֙ ְו ֹֽל ֹא־י ְקרֵ֤אַ֙ע ֨ ֶ
שׁקַ֙ -זה הכובש שכר שכיר (ראה תו"כ קדושים פרשתא ב,ט) .וע"פ תו"כ הנ"ל הכובש שכר שכיר עובר
ע ָ֥ ֹ
רש"י (וי' קד' יט,יג) ֹֽל ֹא־ת ֲ
ל ָ֣יוַ֙ה ָ֗ ֶשּׁ ֶמשׁ – דרגא מונח
בחמש לאו ואחד עשה והמונח רביע המרמז לכך נמצא ב(דב' תצא כד,יד) בתבנית הטעמים לקרא וַ֙ ְוֹֽל ֹא־ת ָ֧בֹואַ֙ע ַ֙
שׁקַ֙שׂכיר אותו קרא כמו ב(וי' קד' יט,יג) (כעין היקש מזה לזה)
ע ָ֥ ֹ
רביע ,כאשר הדרגא מקשר אלפניו ל(דב' תצא כד,יד) ַ֙ל ֹא-ת ֲ

והעושק שכר שכיר נוטל נפשו – אולי כמו המרמה במידות שהוא כמו מודד שבשעת מדידה דומה לדיין כפי' רש"י ב(-וי' קד' יט,לה) גורם
יַ֙צ ֶָ֣דקַ֙א ְבני-
לחמשה דברים ובהם מסלק את השכינה  ...ומגלה ישראל מארצם ואלו מרומזים באופן כללי בתבנית הטעמים לקרא ָ֧מ ֹאזְ נ ֶ
ָ֗ ֶצ ֶדק – דרגא מונח רביע שהיא גם פרט מרכזי והדרגא מצביע אלפניו ל(וי' קד' יט,לה) ל ֹא-תעֲשָׂ֥ וַּ֙עוֶלַ֙בּמּ ְשׁפִּ֑ט
רש"י (וי' קד' יט,לה) ל ֹא-תעֲשָׂ֥ וַּ֙עוֶלַ֙בּמּ ְשׁפִּ֑טַ֙ -אם לדין ,הרי כבר נאמר "לא תעשו עול במשפט" (לעיל,טו) ,ומהו משפט השנוי כאן?
שׂוּרה) .מלמד שהמודד נקרא 'דיין' ,שאם שיקר במדה הרי הוא כמקלקל את
הוא המדה והמשקל והמשורה (בּמּ ַ֕דּהַ֙בּמּ ְשׁקלַ֙וּב ְמּ ֹֽ

הדין וקרוי 'עול'' ,שנוי' ,ו'משוקץ'' ,חרם' ו'תועבה' (ראה פירושו לעיל,טו) .וגורם לחמשה דברים האמורים בדיין :מטמא את הארץ,
ומחלל את השם ,ומסלק את השכינה ,ומפיל את ישראל בחרב ,ומגלה אותם מארצם (ראה תו"כ קדושים פרשתא ח פרק ח,ה) .במדה
 זו מדת הארץ (ראה שם,ו) .במשקל  -כמשמעו .ובמשורה  -היא מדת הלח והיבש.ֶצ ֶָ֣דקַ֙א ְבניֶ ָ֗ -צ ֶדק –מונח רביע ,מרמז לפי' רש"י ...גורם לחמשה דברים האמורים בדיין :מטמא את הארץ ,ומחלל את השם ,ומסלק את
השכינה ,ומפיל את ישראל בחרב ,ומגלה אותם מארצם (ראה תו"כ קדושים פרשתא ח פרק ח,ה).
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וַֹ֙מוֹתַ֙יוּמִ֑תַ֙ ַ֙
יוַ֙ואֶ ת-אמּ ָ֣
ב ְ
ֲשׁרַ֙יְ קלָּ֧לַ֙אֶ ת-א ֶ֛
ויקרא קדשים כ,טֹֽ :כּי-אָ֣ישַׁ֙ ָ֗אישַׁ֙א ֨ ֶ
ָ֥יוַ֙בּוֹ׃ ַ֙
יוַ֙וא ֶ֛מּוַֹ֙קלּלַ֙דּמ ֹֽ
ב ְ
א ָ֧
וֹתַ֙יוּמת׃ַ֙ס ַ֙
ֹֽ
וַֹ֙מ
יוַ֙ואמּ ָ֥
ב ְ
וּמקלָּ֥לַ֙א ֶ֛
שמות משפטים כא,יזְ :

ָ֣ישַׁ֙אישַׁ֙  -הברייתא מלמדת כי רבי יאשיה מרבה מהן בת ,טומטום ואנדרוגינוס ,ואילו רבי יונתן לומד מהפסוק ומקלל אביו ואמו
ָ֗
ֹֽכּי-א
מות יומת (שמות ,משפטים כא,יז) לרבות בת ,טומטום ואנדרוגינוס ,ואינו לומד זאת ( :ויקרא קדשים כ,ט).מאיש איש! כי לדעתו -דברה
תורה כלשון בני אדם .ומלים אלו לא יתירות לדרשה.
ָ֣ישַׁ֙אישַׁ֙  -מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע .רבי יאשיה מרבה מהמלים בת ,טומטום ואנדרוגינוס ,ב -ספרא קדושים פרשה י
ָ֗
ֹֽכּי-א
מ"ט

רבי יוסי הגלילי מלמד כי הגר חייב על אמו ואינו חייב על אביו ,ר' עקיבא אומר אביו ואמו קלל ,את שהוא חייב על אביו חייב על
אמו ,ואת שאינו חייב על אביו אינו חייב על אמו ,מודה רבי עקיבא בשתוקי שהוא חייב על אמו אף על פי שאינו חייב על אביו.
תורה שלמה [לה] איש איש ,להביא בני נח שהם מצווים בכבוד אבותם (מאור האפלה)

ָ֣ישַׁ֙אישַׁ֙  -מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע .רבי יאשיה מרבה מהמלים בת ,טומטום ואנדרוגינוס ,רבי עקיבא מרבה
ָ֗
מצאנו כי ֹֽכּי-א

שתוקי ,ומן הסתם גם שתוקית .אפשר גם כי הטומטום עד שיתברר מהו הוא גם שניים – זכר ונקבה .רבי יוסי הגלילי מלמד כי הגר חייב
על אמו ואינו חייב על אביו ,ור"ע דוחה דעה זאת ,מאור האפלה מרבה בני נח ,לכן לפנינו לפחות ארבע או שש.
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 354מונח רביע
ויקרא אמר כב,ב:

ָ֥יַ֙ה'׃
ֲשׁרַ֙הָ֧םַ֙מ ְקדּשֶׁ֛יםַ֙ליַ֙אֲנ ֹֽ
לַ֙ו ָ֥ל ֹאַ֙יְ ח ְלּלוַּ֙אֶ ת-שָׁ֣םַ֙ק ְדשִׁ֑יַ֙א ֨ ֶ
ָ֣יַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ֔א ְ
ָ֗יוַ֙וי ֹֽנָּֽזְ רוּ ַ֙֙מקּ ְדשׁ ְ
ןַ֙ואֶ ל-בּנ ְ
ה ִֹ֝ר ְ
(טבל) [ב]ַַ֙֙דּ ֨בּרַ֙ ֶ ֹֽאל-א ֲ

ויקרא אמר כב,ג:

'ַ֙וטֻ ְמאתוַֹ֙על ִ֑יוַ֙
ישׁוַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראלַ֙֙ל ֔ה ְ
ְ
ֲשׁרַ֙י ְק ֵ֤דּ
ֲכםַ֙אֶ ל-הקֳּ דשׁים ַ֙֙א ֨ ֶַ֙
יכםַ֙כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ
ד ֹ֨רת ִ֝ ֶ
םַ֙ל ֹ
א ָֹ֣מרַ֙אֲל ָ֗ ֶה ְ
ֱ
ָ֥יַ֙ה'׃ ַ֙
הואַ֙מ ְלּפניַ֙אֲנ ֹֽ
ַ֙וְ נ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ָ֧פֶ שַׁ֙ה ֶ֛
בבלי סנהדרין פג,א האוכל את הטבל מנלן  ...מניין  ...שהוא במיתה (בידי שמים)?  ...דאמר שמואל משום רבי אליעזר( ... :למי הטבל
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דומה יותר לתרומה או לנותר?) מסתברא ( ,בשבעה דברים הטבל דומה לתרומה וזה יותר מהארבעה דברים שבו הטבל דומה לנותר מבשר קדשים)

מתרומה הוה ליה למילף ,שכן :תרומה ,חוצה לארץ ,הותרה ,ברבים ,פירות ,פיגול ,ונותר

ֲכםַ֙– מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ... ,מסתברא( ,בשבעה
א ָֹ֣מרַ֙אֲל ָ֗ ֶהםַ֙– מונח רביע ,או אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶַ֙
ויקרא אמר כב,גֱ :
דברים הטבל דומה לתרומה וזה יותר מהארבעה דברים שבו הטבל דומה לנותר מבשר קדשים) מתרומה הוה ליה למילף ,שכן :תרומה ,חוצה

לארץ ,הותרה ,ברבים ,פירות ,פיגול ,ונותר
(וי' אמר כב,ג) ֱא ָֹ֣מרַ֙אֲל ָ֗ ֶהם – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה דברים ,המובאים בפתיחת המשנה הבאה:

[משנה מעילה פ"ב,מ"ט] מתני' .הקומץ ,והלבונה ,והקטורת ,ומנחת כהנים ,ומנחת כהן משיח ,ומנחת נסכים  -מועלין בהם
משהוקדשו ,קדשן בכלי  -הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה ,וחייבין עליו משום נותר ומשום טמא ,ופיגול אין בה.

(וי' אמר כב,ג)ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֲֶכם – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה אופני שכחה (אֲשֶׁ ר – ס"ת טמא' מקדש' בשר') או
שילוב של שלושתם ע"פ [רמב"ם שגגות פי"א,ה"א].
הסבר אחר (וי' אמר כב,ג) אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֲֶכם – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה מיני קדשים שהם מאכל שחלה עליהם
טומאת מקדש וקדשיו
[ספרא צו פרשה ט תחילת פרק טו] (ג) (טט :א) (וי' צו ז,כא) וְָּאכַ ֶ֛ל ִמ ְּבשַר־ ֶז֥בַח ַה ְּשּׁל ִ ַָ֖מים ֲא ֶ ֹ֣שׁר ל ַָ֑ה' ְּונִכ ְְּּר ָתֶ֛ה הַנֶ ֥פֶשׁ ה ִ ַַ֖הוא ֵמע ֶַמָֽיהָ :מה ת"ל לפי
ֹאכֹ֣ל ָב ִ֗ ָשר ִמ ֶזַּ֤בַח ַה ְּשּׁ ָלמִים והלא שלמים בכלל כל הקדשים היו ,יכול אין חייבים כרת משום טומאה
שהוא אומר (וי' צו ז,כ) ְּו ַה ֶָ֜נפֶשׁ ֲאשֶׁר־תּ ַ
ֲכםַ֙
יכםַ֙כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶַ֙
ד ֹ֨רת ִ֝ ֶ
אלא על השלמים בלבד (טט :ב) מניין לרבות כל הקדשים תלמוד לומר (וי' אמר כב,ג) ְל ֹ
אין לי אלא כיוצא בשלמים מה שלמים מיוחדים הנאכלים לשני ימים [ולילה אחד] (טט :ג) הנאכלים ליום אחד מנין ת"ל (וי' צו ז,כא)
שר אין לי אלא ששיריו נאכלים (טט :ד) עולה שאין שיריה נאכלים מנין ת"ל (וי' צו ז,כא) ֶז֥בַח אין לי אלא זבחי' העופות והמנחות (טט:
ָב ִ֗ ָ
ֲכםַ֙אֶ ל-
ה) שאינן מיני זבחים עד שאתה מרבה לוג שמן של מצורע מנין תלמוד לומר (וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ
ם ֙.
הקֳּ דשׁי ַ֙

 355מונח רביע
ויקרא אמר כב,ד:

ֲשָׁ֣רַ֙י ְטה ִ֑רַ֙ ַ֙
ֹאכלַ֙עדַ֙א ֶַ֙
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ֔
ַ֙֙אוַֹ֙ז֔בַ֙בּקֳּ דשׁים ָ֣
ןַ֙ו ֵ֤הוּאַ֙צר ֙וּע ָ֣
ה ָֹ֗ר ְ
ָ֣ישַׁ֙אישַׁ֙מזֶּ ֶָ֣֣רעַ֙א ֲ
ָ֞
א
וַֹ֙אישַׁ֙אֲשֶׁ ר-תּצָ֥אַ֙מ ֶמּנּוַּ֙שׁ ְכבת-זָֹֽֽרע׃ ַ֙
שַׁ֙א ֔
ָ֣
ַ֙֙בּכלְ -טמאֶ -נ֔פֶ
וְ הנֹּגע ְ
ה ָֹ֗רן – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,למשל מספר בני אהרן האסורים בקדשים (כאן במובן תרומה בלבד) :טמא ,ערל ,טבול
מזֶּ ֶָ֣֣רעַ֙א ֲ

יום ,בת כהן שלא נישאה ,בת כהן שנישאה שלא לכהן ונתאלמנה או נתגרשה וזרע אין לה ,אשת כהן ,כהן גדול
 356מונח רביע
ויקרא אמר כב,ט:

שׁם׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
'ַ֙מק ְדּ ֹֽ
ַ֙֙ח ְטאַ֙וּמָ֥תוַּ֙בוַֹ֙כָּ֣יַ֙יְ ח ְלּ ֻל ִ֑הוַּ֙אֲנָ֥יַ֙ה ְ
יַ֙ו ֹֽל ֹא-י ְשׂ ֵ֤אוַּ֙עליו ֔
[ט]ַַ֙֙ ְושׁ ְמ ָ֣רוַּ֙אֶ ת-מ ְשׁמ ְר ָ֗תּ ְ

ויקרא אמר כב,טְ :ושׁ ְמ ָ֣רוַּ֙אֶ ת-מ ְשׁמ ְר ָ֗תּי – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה כהנים החייבים מיתה בידי שמים:
תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פי"ב הי"ז

ואלו הן שבמיתה האוכל טבל וזר שאכל תרומה וכהן טמא שאכל תרומה טהורה וזר וטבול יום מחוסר בגדים ומחוסר כיפורים ושלא
רחוץ ידים ורגלים ופרועי ראש ושתויי יין ששמשו כולן במיתה אבל ערל ואונן ויושב הרי אלו באזהרה בעל מום במיתה דברי ר'
וחכמים אומרים בלא תעשה הזיד במעילה רבי אומר במיתה וחכמים אומרים בלא תעשה:
הי"ח ואלו חייבין עליהן מיתה זרק את הדם לפנים ולפני ולפנים הימנה בעוף מקטיר על גבי מזבח והמנסך שלשת לוגין מים ושלשת
לוגין יין בחוץ הרי אלו חייבין מיתה אבל הקומץ והמקבל והמהלך קבל הזר קבל הפסול קבל בשמאלו קבל בכלי חול נתן את הניתנין
למטה למעלה ואת הניתנין למעלה למטה את הניתנין בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים או ששחטן חוץ לזמנן וחוץ למקומן
הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן הרי אילו בלא תעשה:
 357מונח רביע
ויקרא אמר כב,כב:

לּפֶ תַ֙ל ֹא-ת ְק ָ֥ריבוַּ֙אלֶּ הַ֙ל ִ֑ה'ַ֙ ַ֙
ַ֙֙אוַֹ֙י ֔ ֶ
תַ֙אוַֹ֙גרב ָ֣
ֵ֤
וּץַ֙אוֹ-י ֶָ֗בּלֶ
ֹֽ
ַ֙אוַֹ֙שׁ ִ֝בוּרַ֙אוֹ-ח ָ֣ר
עוּ ֶֶרת ֩ ֨
שּׁהַ֙ל ֹא-ת ְתּנָ֥וַּ֙מ ֶהֶ֛םַ֙על-המּזְ בּחַ֙ל ֹֽה'׃ ַ֙
וְ א ָ֗ ֶ
וּץַ֙אוֹ-י ֶָ֗בּלֶ ת – מונח רביע ,לפחות ארבע סוגי יבלת,
ֹֽ
אוֹ-ח ָ֣ר

תורה תמימה הערות ויקרא פרק כב הערה קלד

קלד) ר"ל מי שיש לו יבלת ,והוא שם דבר ,ולא תואר לאבר שיש בו מום כשאר באורי המלות שבפרשה זו בזה הענין ,וכן תרגם
אונקלוס או יבלן .ובס' התוה"מ כתב דזה דוקא אם היבלת בעין אבל יבלת בגוף בודאי לא הוי מום ,כי זה דבר המצוי מאד .אבל לא
נראה לי כן ,אחרי דסתמא כתיב ,אלא נראה עפ"י מש"כ רש"י כאן יבלת וורוא"ה בלע"ז ,וכן פי' בעירובין ק"ג א' ,והוא הנקרא בלשון
לטינ"י וצרפת וועריאכס ,שתכונתו כעין יבלת גדולה וקשה ,וביבמות ק"כ א' פירש"י על שומא ג"כ וורוא"ה בלע"ז ,וכפי הנראה
שונים הן מיני וורוא"ה ,יש מהן מחלה [והוא יבלת] ויש מהן שומא בעלמא [וואור"ץ] ,והמלה וורוא"ה הוא שם כולל לשניהן:
בבלי בכורות מ,ב

גמ' .למימרא דיבלת הוי מומא? ורמינהו; ואלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה :בעל גרב ובעל יבלת! ותסברא? הא
כתיבא (ויקרא כ"ב) יבלת באורייתא! אלא ל"ק ,הא  -בגופו ,הא  -בעינו; מכדי ,קרא סתמא מה לי בגופו ומה לי בעינו? אלא לא
קשיא ,הא  -דאית בה עצם ,הא  -דלית בה עצם; דקרא  -דאית בה עצם ,מתני'  -דלית בה עצם ,בעינו  -הוי מומא ,בגופא  -לא הוי
מומא .ולית לה עצם בגופא פסולה הרי תלתול בעלמא הוא! דתנן ,ר"א אומר :בעלי התילולין פסולין באדם וכשירין בבהמה! אלא,
אידי ואידי בעינו ,ולא קשיא ,הא  -בשחור ,הא  -בלבן והא אין מומין בלבן? אלא ,אידי ואידי בלבן ,ואמר ר"ל :לא קשיא ,הא  -דאית
בה שער ,הא  -דלית בה שער.
יבלת עם עצם – מום בגוף הבהמה ,יבלת בלי עצם – תלתול בעלמא הוא ,יבלת בגוף לא הוי מום כי זה דבר מצוי מאד ,ויש יבלת גדולה
וקשה שלא מצויה כל כך ,ויש שומא
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יבלת בעין היא מום כנראה קבוע  ,אחת בשחור ואחת בלבן ,או רק בלבן אבל אחת יש בה שער ,ואחת אין בה שער.
ראה רביע
 358מונח רביע
ויקרא אמר כג,יד:

יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
ֲכםַ֙אֶ ת-ק ְרבּןַ֙אֱֹלה ֶ
אכ ָ֗לוַּ֙עד-עֶ ֙צֶ ם ַ֙֙היָּ֣וֹםַ֙ה ֔ ֶזּהַ֙ע ַ֚דַ֙הֲבָ֣יא ֔ ֶ
לַ֙ל ֹאַ֙ ֹֽת ֹ ְ
ָ֣
יַ֙וכ ְר ִ֝ ֶמ
וְ לֶ ֶחם ֩ ְַ֙וק ֨ל ְ
יכם׃ַ֙ס ַ֙
מ ְשׁ ֹֹֽבת ֶ ֹֽ
כלַ֙ ֹ
םַ֙בּ ֹ
יכ ְ
רת ֔ ֶ
ד ָ֣ ֹ
ַ֙֙ל ֹ
חֻ ֵ֤קּתַ֙עוֹלם ְ

רלב"ג הזהיר מאכילת
ם ֩ מהתבואה החדשה,
א' ְַ֙ולֶ ֶח ַ֙
ב'ולא קלי,
ג' ולא כרמל והוא ה'גרש' (ראה וי' ב,יד) ,רוצה לומר שנפרך בריחים של גרוסות קודם הקרבת העומר.
יַ֙וכ ְר ִ֝ ֶמלַ֙ – קדמא ואזלא ,ענין של הקדמת הכנתן לפני הקרבת העומר
ַ֙ ְוק ֨ל ְ

אכ ָ֗לוּ (– מונח רביע) שב לכל אחד מהם בייחוד ,לא
אַ֙ת ֹ ְ
ל ֹ ֹֽ
ולפי שבא זכר האזהרה אחר זכרונם ,למדנו שהם שלשה לאוין; כי אמרו ָ֣
למה שיכללם.
אכ ָ֗לוּ – מונח רביע ,עד עתה מנינו שלושה לאוין ,לפי תבנית הטעמים כנראה שיש כאן לפחות עוד ענין אחד .זהו איסור
אַ֙ת ֹ ְ
ל ֹ ֹֽ
טט ָ֣ -
חדש מן התורה בין בארץ בין בחו"ל כפירוש רלב"ג

ולפי שנאמר שאיסור החדש נוהג בכל מושבות ,למדנו שאיסור החדש נוהג מן התורה בין בארץ בין בחוצה לארץ .והוא מבואר מזה
המקום ,שהעומר מתיר החדש בכללו ,אע"פ שלא נקצר אבל הוא מחובר בקרקע.
אכ ָ֗לוּ – מונח רביע ,עד עתה מנינו ארבעה לאוין ,לפי תבנית הטעמים כנראה שיש כאן לפחות עוד ענין חמישי כהמשך
אַ֙ת ֹ ְ
ל ֹ ֹֽ
טט ָ֣ -
פירוש רלב"ג

והוא מבואר ,שאין העומר מתיר מה שלא היה מחובר לקרקע בעת הנפת העומר וצמח אחר זה ,כי אינו מתיר הוא כי אם הנקצרים
והעומדים ליקצר שהחלו בצמיחה ,אע"פ שלא נשלמה; ולזה יתיר העומר קציר החטים להדיוט ,אע"פ שהוא נקצר זמן ארוך אחר
הנפת העומר.
 359מונח רביע
תַ֙ה'ַ֙ ַ֙
ויקרא אמר כג,לחַ֙:מ ְלּבדַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣ת ִ֑
ֲשׁרַ֙תּ ְתּנוַּ֙ל ֹֽה'׃ ַ֙
יכםַ֙א ֶ ָ֥
בדַ֙כּל-נ ְדריכֶ ם ַ֙֙וּמ ְלּבד ַ֙֙כּל-נ ְד ָֹ֣בת ֔ ֶ
יכםַ֙וּמ ְלּ ֵַ֤֙
וּמ ְלּבָ֣דַ֙מ ְתּנֹֽ וֹת ָ֗ ֶ

ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א (וילנה ב ב  -ג א)(פירוש אור שמחה)

תַ֙ה'ַ֙(הנאמר בסוף פרשת המועדות) וּמ ְלּבָ֣דַ֙
כתיב וכו' (מביא ברייתא בתורת כהנים אמור פר' יב ויקרא אמר כג לח) מ ְלּבדַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣ת ִ֑
ֲשׁרַ֙תּ ְתּנוַּ֙ל ֹֽה'׃מה ת"ל ,שיכול אין ליקרב ברגל אלא קרבנות הרגל בלבד ,מניין קרבנות היחיד וקרבנות הצבור
יכםַ֙וגו' א ֶ ָ֥
תּנֹֽ וֹת ָ֗ ֶ
מ ְַ֙
תַ֙ה'ַ֙ (טט  ).. -א ֲֶשָׁ֥רַ֙תּ ְתּנוַּ֙ל ֹֽה'׃ַ֙אילו עופות
שהוקדשו ברגל שיבואו ברגל ,שהוקדשו לפני הרגל שיבואו ברגל ,ת"ל מ ְלּבדַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣ת ִ֑

ומנחות לרבות את כולם שיהו קריבין ברגל.
יכם – מונח רביע ,כעין ענין של יותר מארבע מיני קרבנות ליקרב ברגל ,כלשון הירושלמי מניין
וּמ ְלּבָ֣דַ֙מ ְתּנֹֽ וֹת ָ֗ ֶ
א' קרבנות היחיד
ב' וקרבנות הצבור שהוקדשו ברגל שיבואו ברגל,
ג' (קרבנות יחיד) וד' (קרבנות הצבור) שהוקדשו לפני הרגל שיבואו ברגלַ֙ ַַ֙֙,
ֲשׁרַ֙תּ ְתּנוַּ֙ל ֹֽה'׃ַ֙ ַ֙
תַ֙ה'ַ֙ (טט  ).. -א ֶ ָ֥
ת"ל מ ְלּבדַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣ת ִ֑
ה'ַ֙אילו עופות
ו' ומנחות לרבות את כולם שיהו קריבין ברגלַ֙ .
 360מונח רביע
ויקרא אמר כג,מ:

רבי-נ ִ֑חלַ֙ ַ֙
תַ֙וע ְ ַ֙
ב ְ
תַ֙תּמ ֔ריםַ֙ועֲנָָֽ֥ףַ֙עץ-ע ֹ
פּ ְ
וֹןַ֙פּ ֨ריַ֙ע ֵ֤ץַ֙הדר ַ֙֙כּ ָ֣ ֹ
אשׁ ְ
וּלק ְח ֨ ֶתּםַ֙ל ִ֝ ֶכםַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙הר ָ֗
ְ
יכםַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ ַ֙
ֶ֛יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּםַ֙ל ְפנ ָ֥
ְ

ראה בבלי תענית ג,א ,ירושלמי ר"ה פ"ד,ה"ג ,ענין צדדי בבלי מועד קטן ב,ב ג,א,

אשׁוֹן – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים .מדרשת [בבלי סוכה מג,א] (טט:
קיבוץ דרשות שונות על (וי' אמר כג,מ) בּיָּ֣וֹםַ֙הר ָ֗
אשׁוֹן  -מלמד שאינו דוחה (שבת) אלא יום טוב הראשון בלבד.
אשׁוֹן  -אפילו בגבולין( .טט :ג) הר ָ֗
א) בּיָּ֣וֹםַ֙ -ואפילו בשבת( .טט :ב) ר ָ֗
[משנה סוכה פ"ד,מ"ב] [*] לולב שבעה (במקדש ובמדינה ובשאר א"י) כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה
(רע"ב :במדינה זה ירושלים) ו(אם יום ראשון חל ב)שאר כל הימים ששה:
מדרשת [בבלי סוכה מג,א] ו[-פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ"ד,מ"ב] (טט :מן הכתוב) הלולב נטילתו חובה מן התורה (וי' אמר כג,מ)
וּשׂמ ְח ָ֗ ֶתּםַ֙ל ְפנ ֶ֛יַ֙הָ֥ 'ַ֙
אשׁוֹן בכל העולם ,ונטילתו כל שבעה חובה במקדש בלבד ,לפי שזהו כונת הכתוב (וי' אמר כג,מ) ְ
בּיָּ֣וֹםַ֙הר ָ֗
אשׁוֹן ואפילו בגבולין.
אשׁוֹן ,ובא בקבלה הר ָ֗
וּלק ְח ֨ ֶתּםַ֙ל ִ֝ ֶכםַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙הר ָ֗
יכםַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים( ,טט :ומקבלה) ואמר ה' (וי' אמר כג,מ) ְ
אֱֹלה ֶ
(ד) ביום ולא בלילה (ה) כר' אליעזר (או אלעזר) דמכשירי לולב דוחין את השבת (שמותר לתלוש ארבעה מיני לולב ביום טוב ראשון שחל
בשבת) דלילות ממועטים מן שבעת ימים ואייתר לדיד' ביום (ומלת ביום יתירה) שיהיה באותו יום ולא ידחה אף שהוא שבת.

(ו) ראה להלן דרשה ששית ע"פ [בבלי תענית ג,א] ערבה למזבח בנוסף על ערבה לארבעה מינים .הפסוק מונה :פרי עץ הדר ,כפת
תמרים ,ענף עץ עבת ,ערבי נחל .לכן החמישית היא הערבה למזבח .וע"פ [בבלי מועד קטן ב,ב ג,א] אפשר שיש גם ענין של שיעור
הערבה למזבח במספר ובאורך.
(ז) [משנה סוכה פ"ג,מי"ג] [*] יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת למחרת משכימין ובאין כל

אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו מפני שאמרו חכמים אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו ושאר ימות החג
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וּלק ְח ֨ ֶתּםַ֙ל ִ֝ ֶכם ע"פ המלבי"ם כל אחד ואחד ואחד לקיחה חד-פעמית בלולב שהוא
אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו( :וי' אמר כג,מ) ְ
אשׁוֹן בלבד.
רכושוַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙הר ָ֗
אשׁוֹן של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים
(ח) [משנה סוכה פ"ג,מי"ד] [*] רבי יוסי אומר יום טוב הר ָ֗
פטור מפני שהוציאו ברשות:
 361מונח רביע
ויקרא אמר כג,מג:

יכם׃ ַ֙
יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
יאיַ֙אוֹתםַ֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצרִ֑יםַ֙אֲנ ַָ֥֙
לַ֙בּהוֹצ ָ֥
ַ֙֙אתְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
רתיכֶ םַ֙כָּ֣יַ֙ב ֻסּ ָ֗כּוֹתַ֙הוֹשׁ ְ֙בתּי ֶַ֙
ד ֹֽ ֹ
ְלמעןַ֘֙י ְדעָ֣ וַּ֙ ֹ

בבלי ערכין לב,ב תניא ,ר' ישמעאל בר' יוסי :למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום ,אפשר כי הנלמד מ-
נחמיה ח,יז שמדובר על קידוש מחנה ישראל מקורו בהקשר הבא המרומז ע"י תבנית טעמים זהה
כּוֹת – זרקא מונח סגול ,דומה לענין ענני הכבוד המקיפים ומקדשים את מחנה ישראל
נחמיה ח,יז ֻסכּוֹת֘ ַ֙ויּ ְשׁ ָ֣בוַּ֙ב ֻסּ ַ֙
אפשר כי זה הרעיון המסתתר בדיון על גובה סכך סוכה כשרה ין  10טפח ועד  20אמה ב-בבלי סוכה ב על הפסוק ויקרא אמר כג,מג:

יכם׃ ַ֙
יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
יאיַ֙אוֹתםַ֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצרִ֑יםַ֙אֲנ ַָ֥֙
לַ֙בּהוֹצ ָ֥
רתיכֶ םַ֙כָּ֣יַ֙ב ֻסּ ָ֗כּוֹתַ֙הוֹשׁ ְ֙בתּי ַ֙֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
ד ֹֽ ֹ
ְלמעןַ֘֙י ְדעָ֣ וַּ֙ ֹ

ם  -זרקא מונח סגול ,על תוכן של ידיעה מרמזים לענין תוספת ידיעה ,על
רתיכֶ ַ֙
ד ֹֽ ֹ
אמר רבה דאמר קרא ויקרא אמר כג,מג ְלמעןַ֘֙י ְדעָ֣ וַּ֙ ֹ
סיכוך ומחיצות של קדושת מחנה ישראל
כָּ֣יַ֙ב ֻסּ ָ֗כּוֹת  -מונח רביע  -מלמד על לפחות ארבע ענינים ,וכאן מרמז לשבעה ענני כבוד ,ארבעה מארבע רוחות ,אחד למטה מתחת
רגליהם שלא ילכו יחף (תורה שלמה בהעלותך) אחד מעל ראשיהם ,אחד מלפניהם מיישר דרכם.
 362מונח רביע
יתַ֙עוֹלם׃ ַ֙
ֹֽ
לַ֙בּ ָ֥ר
ָ֥תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ָ֥יַ֙ה'ַ֙תּמִ֑ידַ֙מא ְ
תַ֙בּיָ֣וֹםַ֙השּׁ ָ֗בּתַ֙יע ְר ֶכֶ֛נּוַּ֙ל ְפנ ַ֙
ויקרא אמר כד,חְ :בּי֨וֹםַ֙השּׁ ִ֝בּ ְ
ְבּיָ֣וֹםַ֙השּׁ ָ֗בּת – מונח רביע ,כעין פעמיים ארבעה כהנים ,רביעיה של משמר יוצא ,שני מוציאי לחם ושני נושאי בזיכין ,רביעיה של משמר

נכנס ,שני מכניסי לחם ושני נושאי בזיכין.

ַ֙בּן-אשָּׁ֣הַ֙י ְשׂ ְרא ֔ליתַ֙ -פשטא מונח זקף-קטן [רש"י] מהיכן יצא ,רבי לוי אומר מעולמו יצא ,רבי
הסבר נוסף למונח רביע (כד,י) ויּצא ֙ ֶ
ברכיה אומר מפרשה שלמעלה יצא ,לגלג ואמר (כד,ח) ְבּיָֹ֣וםַ֙השּׁ ָ֗בּתַ֙יֹֽע ְר ֶכֶ֛נּוּ,
* ְבּיֹ֨וםַ֙השּׁ ָ֜בּתַ֙– קדמא ואזלא ְבּיָֹ֣וםַ֙השּׁ ָ֗בּתַ֙יֹֽע ְר ֶכֶ֛נּוַּ֙– מונח רביע תביר ,כפל ביום השבת להודיע קדמא קודם לשבת קודמת
הייתה האפיה ,וְ -בּיָֹ֣וםַ֙השּׁ ָ֗בּתַ֙מונח רביע רמז ליותר מארבע ימים

(המשך רש"י) דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום ,או שמא פת צוננת של תשעה ימים בתמיה.
 363מונח רביע
 364מונח רביע
ויקרא אמר כד,יד:

וַֹ֙ורגְ ָ֥מוַּ֙אֹתוַֹ֙כּל-הע ֹֽדה׃ַַ֙֙ ַ֙
יהםַ֙על-ר ֹאשִׁ֑ ְ
וַּ֙כל-השּׁ ְֹמעֶ֛יםַ֙אֶ ת-יְ ד ֶ
֔הַ֙וס ְמכָ֧ ֹֽ
ח ֶנ ְ
ַ֙֙למּ ֲ
ַ֙הוֹצָ֣אַ֙אֶ תֹֽ -המֲק ָ֗לּלַ֙אֶ ל-מחוּץ ֹֽ

ויקרא אמר כד,כג:

ויְ דבָּ֣רַ֙מֹשֶׁ ה֘ ַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראלַ֙ ַ֙
ח ֶנ֔הַ֙ויּ ְרגְּ ָ֥מוַּ֙אֹתוַֹ֙אִ֑בֶ ןַ֙ ַ֙
ַ֙֙למּ ֲ
לּלַ֙אֶ ל-מחוּץ ֹֽ
ויּוֹצָ֣יאוַּ֙אֶ תֹֽ -המֲק ַָ֗֙
ֹשׁה׃ַ֙פ ַ֙
וּבנֹֽי-י ְשׂראָ֣לַ֙ע ֔שׂוַּ֙כּא ֲֶשֶׁ֛רַ֙צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙אֶ ת-מ ֶ ֹֽ
ְ
ויקרא אמר כד,ידַ֙ :הוֹצָ֣אַ֙אֶ תֹֽ -המֲק ָ֗לּל – מונח רביע ,לפחות ארבע דברים בצווי להוצאת המקלל ,אפשר שזה מקור לנדרש בבבלי

סנהדרין מב,ב שללימוד זכות מחזירין אותו ,אפילו ארבע וחמש פעמים  -ובלבד שיש ממש בדבריו
אפשר שזה מקור לנדרש בבבלי סנהדרין מב,ב בארבעה ענינים הקיש את המקלל לפרים הנשרפים ולדשן להרחיק את בית הסקילה מבית
הדין ,הוצאה ,הכשרת מצווה ,כפרה.
ויקרא אמר כד,כג :ויּוֹצָ֣יאוַּ֙אֶ תֹֽ -המֲק ָ֗לּל – מונח רביע ,לפחות ארבע דברים במעשה הוצאת המקלל ,אפשר כי כאן הן הפעולות :סמיכת
ידי כל השומעים בבית הדין חזרה על קללתו ,דחיה ,ואם צריך רגימה באבן אחת ,ואם צריך רגימה בעוד אבנים ,תלייה ,אי הלנת התלוי.
 365מונח רביע
ויקרא בהר כה,ד:

יעתַ֙שׁבֵּ֤תַ֙שׁבּתוֹן ַ֙֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֔א ֶרץַ֙שׁבּתַ֙ל ִ֑ה' ַ֙
וּבשּׁנ ָ֣הַ֙ה ְשּׁב ָ֗
מר׃ ַ֙
ַ֙ל ֹאַ֙תזְ ֹֽ ֹ
עַ֙וכ ְר ְמָך ָ֥
ַ֙֙ל ֹאַ֙תזְ ֔ר ְ
שׂ ְדָך ָ֣
ַ֙ ֹֽ
יעת – מונח רביע ,אילו לפחות ארבע דרשות ילמדנו מכך? והאם הן קשורות להמשך המקרא?
וּבשּׁנ ָ֣הַ֙ה ְשּׁב ָ֗

אוסף (א) ע"פ פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת בהר דף ע עמוד א קשור להמשך המקרא ומלמד כי לשביתת הקרקע של
השנה שביעית ,היינו לא תזרע  ...לא תזמור יש לפחות ארבע או חמש הלכות.

יעתַ֙שׁבֵּ֤תַ֙שׁבּתוֹן ַ֙֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֔א ֶרץ .מהו שׁבֵּ֤תַ֙שׁבּתוֹן ַ֙֙(א) שתי שבתות להביא את שנחנטו פירותיהן בשביעית ולא נגמרו
ַ֙וּבשּׁנ ָ֣הַ֙ה ְשּׁב ָ֗
עד שנה שניה או שלישית שאתה נוהג בהן דין שביעית והן חייבין בפירות בשביעית שנאמר (ויקרא בהר כה,ה) ְשׁנ ָ֥תַ֙שׁבּתוֹןַ֙י ְהיֶ ָ֥הַ֙
ל ֹֽא ֶרץ מכאן אמרו במסכת שביעית בנות שוח שביעית שלהן שניה לשלש שנים .פירוש בנות שחה תאני חיורתי ואינן יפות כשאר כל
התאנים .והא אם נחנטו בשביעית אין פירות להאכל עד שנה שניה לשמטה הבאה שהן עושות שלש השנים שביעית וראשונה ושניה.
(ב) ולכל האילנות היא שנה שניה וחייבין פירותיהן במעשר ופטורין מן הביעור( .טט  -והביעור בשנה התשיעית)
(ג) ואלו בנות שוח נוהג בהן בשנה שניה דין שביעית פטורין הן מן המעשר וחייבין בביעור שנאמר (ויקרא בהר כה,ה) ְשׁנ ָ֥תַ֙שׁבּתוֹןַ֙
י ְהיֶ ָ֥הַ֙ל ֹֽא ֶרץ.
(ד) וכן אמר רבי יהודה בפרסיות שביעית שלהם מוצאי שביעית שהן עושין לשתי שנים.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

161/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(ה) שׁבּתַ֙ל ִ֑ה' .להודיע חומר השביעית שהרי שבת בראשית נאמרה בה שבת לה' ושביעית נאמר בה (ויקרא בהר כה,ד) שׁבּתַ֙להִ֑ '.
ַ֙ל ֹאַ֙תזְ ֹֽ ֹמר׃ כל מלאכה שבשדך וכל מלאכה שבכרמך כגון החרישה והעדור והניכוש והכיסוח והבקוע ואין
עַ֙וכ ְר ְמָך ָ֥
ְר ְ
ַ֙֙ל ֹאַ֙תז ֔
שׂ ְדָך ָ֣
ֹֽ
מאבקין ואין מפרקין ואין מזבלין ואין מקרסמין ואין מזרדין ואין מפסלין באילן כל מלאכות שצורך השדה והכרם אסור ושאר
מלאכות של (בית דין) מותרין:
לענין מספר השנים שבהן מורגשת השפעת שנה שביעית יש לומר כי (א)  45יום קודם לשנה שביעית אין לנטוע .ובימי בית המקדש שבתו
מעבודות שדה כבר מפסח בשנה הששית; (ב) השנה השביעית עצמה; (ג) השנה השמינית שבה יש לנהוג קדושת שביעית בירקות ופירות
שגדלו בשנה ש ביעית; (ד) בתאנים הנקראים בנות שוח יש קדושת שביעית גם בשנה תשיעית
אוסף (ב) ללא קשר להמשך המקרא
(א) ר"ה בתשרי הוא היום הקובע לכניסת ויציאת שנת שמיטה בבלי ראש השנה ח,ב ולשמיטין .מנלן? דכתיב (ויקרא בהר כה,ד) וּבשּׁנ ָ֣הַ֙
יעתַ֙שׁבֵּ֤תַ֙שׁבּתוֹן ַ֙֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙לַ֙ ֔א ֶרץ ,וגמר שנה שנה מתשרי ,דכתיב (דברים יא) מראשית השנה - .ולגמור שנה שנה מניסן ,דכתיב
ה ְשּׁב ָ֗

(שמות יב) ראשון הוא לכם לחדשי השנה - .דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שאין עמה חדשים ,ואין דנין שנה שאין עמה חדשים
משנה שיש עמה חדשים
(ב) ובמוצאי שביעית  -הקהל
(ג) ולא שביעית ליציאת עבד עברי ואמה עבריה

ולזה אפשר להוסיף את אוסף (ג) שבו שני פרטים קשורים לשביתת הארץ ,ע"פ זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) בהר קח,ב

יעתַ֙שׁבֵּ֤תַ֙שׁבּתוֹן ַ֙֙וגו',
וּבשּׁנ ָ֣הַ֙ה ְשּׁב ָ֗
(א) פקודא דא לשבות בשנה השביעית (היינו הכנה לשביתת הארץ)
(ב) ואבתריה לשבות בשביעי( ,השביתה עצמה בשנה השביעית)
(ג) ואבתריה להשמיט כספים בשביעית (שמיטת כספים בסיום השנה השביעית דברים ראה טו)
(ד) ואבתריה למנות שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה ,וגו'
בסה"כ ביניהם יותר מארבע הלכות הקשורות לשנה השביעית
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ויקרא בהר כה,ח:

עַ֙וא ְרבּעיםַ֙שׁנֹֽה׃
יםַ֙תּשׁ ְ
ַָ֥֙
ָ֣וַּ֙ל ָָ֗ךַ֙יְ מי ַ֙֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙השּׁ ֔נ
יםַ֙והי ְ
מ ְ
עַ֙פּע ִ֑
יםַ֙שָׁ֣ב ְ
ֶ
יםַ֙שָׁ֥בעַ֙שׁנ
ֶ
ַָ֣֙ל ָָ֗ךַ֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙שׁ ֔נ
סַ֙וְ ספ ְרתּ ְ
ַָ֣֙ל ָָ֗ךַ֙– מונח רביע ,אפשר לפחות ארבע דרשות מרישא של הפסוק כביאר התוה"מ (א) מלת שנים  -לשלול ספירת ימים ושבועות
וְ ספ ְרתּ ְ

(ב) לשלול שבע שנים בקדושת שמיטה ברצף (ג) לספור שבע שנים שבע פעמים (ד) לשלול ספירה ליובל מאמצע ימי השמיטה
ָ֣וַּ֙ל ָָ֗ךַ֙– מונח רביע ,ארבע דרשות בתו"כ
וְ הי ְ
עַ֙וא ְרבּעיםַ֙שׁנֹֽה
יםַ֙תּשׁ ְ
ָ֥
ַ֙י מי ַ֙֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙השּׁ ֔נ
ָ֣וַּ֙ל ָָ֗ך ְַ֙
בתו"כ ספרא בהר פרשה ב פרק א,ב יש ארבע דרשות על ְוהי ְ
ָ֣וַּ֙ל ָָ֗ךַ֙יְ מי ַ֙֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙השּׁ ֔ניםַ֙
שלוש דרשות לכולי עלמא (א) מניין שיספור לשני שבוע תלמוד לומר ְוהי ְ
עַ֙וא ְרבּעיםַ֙שׁנֹֽה,
תּשׁ ְ
ָך ָ֥ ...
ָ֣וַּ֙ל ַָ֗֙
(ב) מנין שיספור לשני יובל תלמוד לומר ְוהי ְ
ָ֣וַּ֙ל ָָ֗ךַ֙יְ מיַ֙֙
(ג) בתו"כ מובא בשם ר' יהודה עם הפסוק ולחכמים ללא הפסוק מניין עשה שביעית אף על פי שאין יובל תלמוד לומר וְ הי ְ

שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙השּׁ ֔נים,
עַ֙וא ְרבּעיםַ֙שׁנֹֽה דברי ר' יהודה
תּשׁ ְ
(ד) ומנין עשה יובל אף על פי שאין שביעית תלמוד לומר ָ֥
וחכמים אומרים והיובל אינו נוהג אלא אם כן יש עמו שביעית.
 368מונח רביע
ל ֹאַ֙ת ְב ְצרוַּ֙אֶ ת-נְ ז ֶ ֹֽריה׃
יחיה ְַ֙ו ָ֥
ל ֹאַ֙ת ְק ְצרוּ ַ֙֙אֶ תְ -ספ ֔ ֶ
עוַּ֙ו ֵ֤
ִ֑םַ֙ל ֹאַ֙תזְ ֔ר ְ
ָ֣
שּׁיםַ֙שׁנהַ֙תּ ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֶכ
ואַ֙שׁנ ֶ֛תַ֙החֲמ ָ֥
ְ
ָ֣לַ֙ה
ויקרא בהר כה,יא ַ֙ :יוֹב ָ֗
ָ֣לַ֙הוא – מונח רביע ,מלמדת על אבות ותולדות המלאכות האסורים בשנת היובל מן התורה ועל עוד
משוער כי תבנית הטעמים של יוֹב ָ֗

מצוות של שנת היובל .המלאכות האסורות בשנת השמיטה אסורות גם ביובל( :א) חרישה (ולא לוקה כי נלמדה בדרשה)( ,ב) זריעה,
(ג) קצירה (ותולדותיהן זמירה ובצירה) ולוקה עליהם; (ד) נטיעה היא אב מלאכה הנדרש מן הכתוב ולכן אין עליו חיוב מלקות .זה
מפני שהתורה פירטה המלאכות .אי הענישה על דבר הנדרש באמת יוצא דופן לעומת דברים אחרים הנלמדים בדרשה שלא בנושא
שנת היובל ויש עליהם חיוב עונש( ,ה) הלכת קדושת פירות .נוסף ביובל ( :ו) משמט קרקע בתחילתו( ,ז) מוציא עבדים בתחילתו
(ר"ה ,יוה"כ)
 369מונח רביע
םַ֙בּ ָ֣ריתַ֙ראשֹׁנ ִ֑ים ַ֙
ויקרא בחקתי כו,מהְ :וזכ ְר ָ֥תּיַ֙ל ֶה ְ
ָ֥יַ֙ה'׃ ַ֙
םַ֙לעינ ָ֣יַ֙הגּוֹיָ֗םַ֙ל ְהיָ֥וֹתַ֙ל ֶהֶ֛םַ֙לאֹלהיםַ֙אֲנ ֹֽ
ָ֣רַ֙הוֹצאתי -אֹתםַ֩֙מ ֶ֨א ֶרץַ֙מ ְצ ִ֝רי ְ
ֹֽ
ַ֙א ֲֶשׁ
ְלעינ ָ֣יַ֙הגּוֹיָ֗ם – מונח רביע[ ,מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פי"ג]  ...ד"א וחמושים עלו מלמד שעלו עמהם גרים ועבדים חמשה

כיוצא בהם.
םַ֙בּ ָ֣ריתַ֙ראשֹׁנ ִ֑יםַ֙שאזכור להם כן בין בארץ
דבר אחר ְלעינ ָ֣יַ֙הגּוֹיָ֗ם – מונח רביע ,מונה מלכויות שעבוד כפ'רמב"ן וטעם ְוזכ ְר ָ֥תּיַ֙ל ֶה ְ
בין בחוצה לארץ בגלות הנרמזת כאן ,וכן בכל הדורות .וזה טעם ְלעינ ָ֣יַ֙הגּוֹיָ֗ם ,כי יעשה להם בעבור שמו הגדול שלא יתחלל בגוים
תּיםַ֙בימי אספסינוס ,וְ ֹֽל ֹא-
ולא למענם ,כי לא עשו תשובה ולא נתכפרו עונותם .וכך אמרו רבותינו (תו"כ פרק ח י)( ,כו,מד) ֹֽל ֹאְ -מא ְס ֵ֤
יהם בימי גוג ומגוג:
כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ָ֥רַ֙בּריתיַ֙אתִּ֑ם בימי המןֶ֛ ,
םַ֙להפ ְ
ֹלּת ְ
גְ ע ְלתּים ַ֙֙בימי יוןְ ,לכ ֔
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ָ֣עַ֙בּטִ֑ ֹובַ֙ ַ֙
ֹובַ֙בּרעַ֙אֹו־ר ְ
ְ
ֹתֹוַ֙טָ֥
נּוַּ֙ו ֹֽל ֹא־י ָ֥מירַ֙א ֶ֛
יפ ְ
ל ֹאַ֙יחֲל ָ֗ ֶ
ויקרא בחקותי כז,יָ֣ :
ֹוַ֙י ְהיֶה־ ֹֹֽקּ ֶדשַׁ֙ :
וּאַ֙וּתמוּרת ֹֽ
ְ
ה־ה
ָ֥
הַ֙ו ֹֽהי
ירַ֙בּהמה ַ֙֙בּ ְבה ֔מ ְ
ְ
מ
וְ אם־ה ֨מרַ֙י ֵ֤
יפנּוּ – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע ,אפשר שכאן חמש ,כנאמר ב[-בבלי בכורות מב,א] ת"ש .ר' אלעזר
ל ֹאַ֙יחֲל ָ֗ ֶ
(וי' בח' כז,י) ָ֣

אומר( :טט :א) הטריפה (טט :ב) והכלאים (טט :ג) ויוצא דופן (טט :ד) טומטום (טט :ה) ואנדרוגינוס  -לא קדושים ולא מקדישין;
ואמר שמואל :לא קדושים  -בתמורה ,ולא מקדישין  -לעשות תמורה!
2.2.12.10.2.4

במדבר
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 375מונח רביע
במדבר ד,ה – יד:

רןַ֙הע ֻ ֹֽדת׃ַ֙ ַ֙
א ָ֥ ֹ
ְִ֑ךַ֙ו ֨כסּוּ֔ -בהַּ֙אתַ֙ ֲ
רכֶ תַ֙המּס ְ
הוֹרדוַּ֙אתַ֙פּ ָ֣ ֹ
֔הַ֙ו ַ֕
ח ֶנ ְ
ַ֙המּ ֲ
רןַ֙וּבניו ַ֙֙בּנְ ָֹ֣סע ֹֽ
ה ֵ֤ ֹ
[ה]ַ֙וּבאַ֙א ֲ
֨
הַ֙ושׂמוַּ֙בּ ֹֽדּיו׃ַ֙ ַ֙
ֶ֛ילַ֙תּכלֶ תַ֙מ ְלמ ְִ֑על ְ
ְ
וַּ֙בגֶדְ -כּל
וֹרַ֙תּחשַׁ֙וּפ ְרשָׂ֧ ֶ ֹֽ
֔
יוַ֙כּסוּי ַ֙֙עָ֣
[ו]ַ֙ונ ְתנָ֣וַּ֙ע ָ֗ל ְַ֙
ְ
תַ֙קשָׂ֣ וֹתַ֙הנּ ִֶ֑סְךַ֙וְ ֶלָ֥חֶ םַ֙התּמידַ֙
תַ֙וא ְ
פּת ְַ֙֙ואֶ ת-ה ְמּנקּ ֹ֔יּ ְ
תַ֙ואֶ ת-הכּ ֹ
ר ְ
ָ֣וַּ֙עליוַ֙אֶ ת-ה ֳקּע ֵ֤ ֹ
ֶדַ֙תּכלֶ ת ְַ֙ונ ְתנ ְ֠
ַ֘֙בָּ֣ג ְ
[ז]ַ֙וע ָ֣ל׀ַ֙שֻׁ ְלחָ֣ןַ֙הפּנָ֗יםַ֙י ְפ ְרשׂוּ ֶ
ְ
עלָ֥יוַ֙י ְהיֶ ֹֽה׃ַ֙ ַ֙
שַׁ֙ושׂמוַּ֙אֶ ת-בּ ֹֽדּיו׃ַ֙ ַ֙
וַֹ֙בּמ ְכסהַ֙עָ֣ וֹרַ֙תִּ֑ח ְ
ֹת ְ
֔יַ֙וכ ָ֣סּוַּ֙א ֔
םַ֙בַּ֚גֶדַ֙תּוֹל ָ֣עתַ֙שׁנ ְ
יה ֶ
[ח]ַ֙וּפ ְרשָׂ֣ וַּ֙עֲל ָ֗ ֶ
ֹתיה ְַ֙ואֶ ת-מ ְלק ֶחיה ְַ֙ואֶ ת-מ ְחתּ ֶֹתִ֑יה ְַ֙ואת ַ֙֙כּלְ -כּל ָ֣יַ֙שׁ ְמַ֔֙נהַּ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יְ שׁ ְרתוּ-
תַ֙וכ ָ֞סּוַּ֙אֶ תְ -מנֹרֵ֤תַ֙המּאוֹר ֙ ְַ֙ואֶ ת-נָ֣ר ֔ ֶ
ֶדַ֙תּ ָ֗כלֶ ְ
וּ׀ַ֙בָּ֣ג ְ
[ט]ַ֙ול ְק ָ֣ח ֶ
ְ
להַּ֙בּ ֶ ֹֽהם׃ַ֙ ַ֙
שַׁ֙ונ ְתנוַּ֙על-ה ֹֽמּוֹט׃ַ֙ ַ֙
ליהַ֙אֶ ל-מ ְכסהַ֙עָ֣ וֹרַ֙תִּ֑ח ְ
[י]ַ֙ונ ְתנֵ֤וַּ֙אֹתהּ ְַ֙֙ואֶ ת-כּל-כּ ֔ ֶ
ְ
שַׁ֙ושׂמוַּ֙אֶ ת-בּ ֹֽדּיו׃ַ֙ ַ֙
וַֹ֙בּמ ְכסהַ֙עָ֣ וֹרַ֙תִּ֑ח ְ
ֹת ְ
תַ֙וכ ָ֣סּוַּ֙א ֔
ֶדַ֙תּ ֔כלֶ ְ
ַ֙֙בָּ֣ג ְ
[יא]ַ֙וע ָ֣ל׀ַ֙מזְ בָּ֣חַ֙הזּ ָ֗הבַ֙י ְפ ְרשׂוּ ֶ
ְ
םַ֙בּמ ְכסהַ֙עָ֣ וֹרַ֙תִּ֑חשַׁ֙וְ נ ְתנוַּ֙על-
וַּ֙אוֹת ְ
֔
תַ֙וכ ָ֣סּ
ֶדַ֙תּ ֔כלֶ ְ
שַׁ֙ונ ְֹֽתנוּ ַ֙֙אֶ לֶ -בָּ֣ג ְ
שׁ ְרתוּ-בָ֣םַ֙בּ ָֹ֗קּ ֶד ְ
[יב]ַ֙ול ְקחוַּ֩֙אֶ ת-כּלְ -כּ ֨ליַ֙השּׁ ִ֝רתַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙יְ ֹֽ
ְ
ה ֹֽמּוֹט׃ַ֙ ַ֙
יוַ֙בּגֶדַ֙א ְרגּ ֹֽמן׃ַ֙ ַ֙
[יג]ַ֙וד ְשּׁנוַּ֙אֶ ת-המּזְ בִּ֑חַ֙וּפ ְרשָׂ֣ וַּ֙ע ֔ל ֶ
ְ
לַ֙כּל ָ֣יַ֙המּזְ בִּ֑חַ֙
כּ ְ
ָ֣יםַ֙ואֶ ת-המּזְ ר ֹ֔קתַ֙ ֹ
רַ֙יֹֽשׁ ְר ָ֧תוַּ֙על ָ֣יוַ֙בּ ָ֗ ֶהםַ֙אֶ ת-המּ ְח ֵֹ֤תּתַ֙אֶ ת-המּזְ ל ֹגת ְַ֙֙ואֶ ת-היּע ְ
ֲשָׁ֣ ְ
יוַ֙את-כּל-כּ ָ֞ליוַ֙א ֶַ֙
ָ֣וַּ֙על ֶ ֹֽ
[יד]ַ֙ונ ְתנ ְ֠
ְ
שַׁ֙ושׂ ָ֥מוַּ֙ב ֹֽדּיו׃ַ֙ ַ֙
יוַ֙כּ ֶ֛סוּיַ֙עָ֥ וֹרַ֙תּח ְ
וּפ ְרשָׂ֣ וַּ֙ע ָ֗ל ְ
וֹרַ֙תּחשׁ
֔
ת׃ַ֙[ו]ַ֙ונ ְתנָ֣וַּ֙ע ָ֗ליוַ֙מונח רביעְ ,כּסוּי ַ֙֙עָ֣
ְ
רןַ֙הע ֻ ֹֽד
א ָ֥ ֹ
במדבר ד,ה  -ו ְו ֨כסּוּ֔ -בהַּ֙אתַ֙ ֲ
ארן ההעדות מכוסה בכסוי ראשון בפרכת המסך שהיא רבוע של עשר על עשר אמה ,כסוי עליון בעור תחש שמרומז כי גם הוא רבוע
לפחות באותו גודל.
שלחן הפנים ,מנורת המאור ,מזבח הזהב כל אחד מכוסה בכסוי ראשון בבגד תכלת משלו ,שכנראה כל אחד רבוע ונראה שגודלו לפחות
חמש אמה במזבח הזהב ולכל השאר לפחות שמונה על שמונה
שׂיתַ֙שֻׁ ְלחןַ֙עֲצָ֣יַ֙שׁטִּ֑יםַ֙אמּתֵ֤יםַ֙א ְרכּוֹ ַ֙֙וְ אמָּ֣הַ֙ר ְח ֔בּוַֹ֙
במדבר ד,ז ְוע ָ֣ל׀ַ֙שֻׁ ְלחָ֣ןַ֙הפּנָ֗ים  -מונח פסק מונח רביע ,שמות תרומה כה,כגְ :וע ָ֥
וְ אמָּ֥הַ֙וחציַ֙קֹמ ֹֽתוֹ׃ לגובה השולחן של  1.5אמה יש להוסיף גובה קשוותיו עבור ששה לחמי לחם הפנים בשני עמודות ,גובה כל לחם היה

 14אצבע (ע"פ תבנית המשכן וכליו ,הרב שלום דב שטיינברג) ,עם נאמר כי הרווח מעליו היה  1אצבע ,סה"כ  15אצבע ללחם ,שהם
 3.75טפח ,כפול  6לחם שווה  22.5טפח שהם  3.75אמות (לפי  6טפח באמה ,לחם ראשון נח על השולחן עצמו) ,אז גובה צד אחד יחד
עם הלחמים היה  5.25אמות .הוסף חצי אמה מכל צד עבור רוחב השולחן ועוד לעטוף מתחת ,סה"כ כ 6.5 – 6-אמה לצד ,ובסיכום לפחות
 12אמה על  12אמה.
ֶדַ֙תּ ָ֗כלֶ תַ֙ -מונח פסק מונח רביע ְוכ ָ֞סּוַּ֙אֶ תְ -מנֹרֵ֤תַ֙המּאוֹר ְַ֙֙ואֶ ת-נָ֣ר ֔ ֶֹתיהַ֙וגו'
וּ׀ַ֙בָּ֣ג ְ
במדבר ד,ט ְול ְק ָ֣ח ֶ
מנורה  18טפחים גובה ,זה  3אמות לכל צד ,הוסף גובה נרות ,מכאן שצריך כנראה שמונה אמה על שמונה אמה
במדבר ד,יא ְוע ָ֣ל׀ַ֙מזְ בָּ֣חַ֙הזּ ָ֗הב  -מונח פסק מונח רביע ,גובה  2אמה ,רוחב  1אמה ,צריך לפחות חמש אמה לכן אפשר שהיה  8אמה על
 8אמה
יוַ֙בּגֶדַ֙א ְרגּ ֹֽמן׃  -מונח זקף-קטן טפחא סלוק
במדבר ד,יג ְוד ְשּׁנוַּ֙אֶ ת-המּזְ בִּ֑חַ֙– טפחא אתנח וּפ ְרשָׂ֣ וַּ֙ע ֔ל ֶ
 מזבח הנחשת מכוסה בבגד ארגמן .האם היה רבוע ומה היה גודלו?
 376מונח רביע
במדבר נשא ה,ו:

׀ו׀ַ֙דּבּר֘ ַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראלַ֙ ַ֙
לַ֙בּהִ֑ 'ַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְו ֹֽא ְשׁמהַ֙הנֶּ ָ֥פֶ שַׁ֙ה ֹֽהוא׃ ַ֙
יַ֙יעֲשׂוּ ַ֙֙מכּל-ח ָ֣טּ ֹאתַ֙הא ֔דםַ֙ל ְמ ָֹ֥עלַ֙מע ַ֙
כּ ֹֽ
ָ֣ישַׁ֙אוֹ-א ָ֗שּׁהַ֙ ֵ֤
ֹֽ
א
ָ֣ישַׁ֙אוֹ־א ָ֗שּׁהַ֙– מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,נער ונערה שהביאו סימן תחתון זה סימן גדלות ,והשאר איש מעל  13שנה ,אשה מעל
ֹֽ
א

 12שנה ,טומטום ,אנדרוגינוס ,גר

תורה שלמה נדה מח,א,ב מתני' בא סימן התחתון (שתי שערות ,סימן נערות) עד שלא בא העליון (בוחל) או חולצת או מתיבמת
(גדולה היא ,שהשערות סימן מובהק ועליהן סמכינן) וכו'
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תורה שלמה ספרי ואשמה הנפש ההוא ,למה נאמר ,לפי שהוא אומר או אשה ,אין לי אלא איש או אשה ,טומטום ואנדרוגינוס
מנין,ת"ל ואשמה הנפש ההיא ,הנפש ההיא הכל במשמע ,ואנשים והנשים והגרים במשמע ... ,ע"ז חמורה פטר בה את הקטן קל
וחומר לכל מצות שבתורה.
יַ֙יעֲשׂוּ ַ֙֙מכּל-ח ָ֣טּ ֹאתַ֙האַ֙ ֔דםַ֙
כּ ֹֽ
ָ֣ישַׁ֙אוֹ-א ָ֗שּׁהַ֙– מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,מובא ב-תורה שלמה [מד] במד"ר פ"ח-א ,על ֵ֤
ֹֽ
א
'ַ֙ו ֹֽא ְשׁמהַ֙הנֶּ ָ֥פֶ שַׁ֙ה ֹֽהוא׃ ַ֙
לַ֙בּ ִ֑ה ְ
ל ְמ ָֹ֥עלַ֙מע ַ֙

שש השוואות בין מעילת ישראל בישראל למעילת ישראל בגר ,שיהיה חייב קרבן .וי' ה,כא נפש כי תחטא ומעלה ,כך הקב"ה כתב פרשה
בתורה בין ישראל לגרים ,שאם גוזל אדם מישראל לגר דינו כגוזל מישראל,
 ...כי חטא כי תחטא ,ובגוזל הגר כתיב מכּל-ח ָ֣טּ ֹאתַ֙הא ֔דם,
לַ֙בּ ִ֑ה',
ומעלה מעל בה' (וי' ה,כא) ובזה כתיב ל ְמ ָֹ֥עלַ֙מע ַ֙
בזה כתיב (שם פס' כג) והיה כי יחטא ואשם ובגר כתיב ְו ֹֽא ְשׁמהַ֙הנֶּ ָ֥פֶ שַׁ֙ה ֹֽהוא
ֹאשׁוֹ
בזה כתיב (שם פס' כד) ושלם אותו בראשו ובגר כתיב ְוהשֵׁ֤יבַ֙אֶ ת-אֲשׁמוֹ ַ֙֙ ְבּר ֔
בזה כתיב (שם פס' כד) וחמישיתיו יוסף עליו ,ובגר כתיב וחֲמישׁתוַֹ֙יֹסָ֣ףַ֙על ִ֑יו
בזה כתיב ויקרא ה,כהְ :ואֶ ת-אֲשׁמָ֥ וַֹ֙יביאַ֙לַ֙ ִ֑ה' ובגר כתיב מ ְלּ ָ֗בדַ֙א ַ֚ילַ֙הכּפֻּ ֔רים ַ֙
 377מונח רביע
במדבר נשא ה,כז:

יםַ֙וצ ְבתָ֣הַ֙ב ְטנ֔הַּ֙וְ נ ְפלהַ֙יְ רכ ִ֑הַּ֙
ַ֙֙למ ֔ר ְ
אוַּ֙בהַּ֙המֵּ֤יםַ֙ה ְמ ֹֽא ֲררים ְ
ִ֝
ַ֙וּב
לַ֙בּאישׁהּ ֨
א ה֘ ַ֙ותּ ְמ ָֹ֣עלַ֙מָ֣ע ְ
ָ֣הַ֙אם-נ ְט ְמ ַ֙
םַ֙והיְ ת ֹֽ
וְ ה ְשׁ ָ֣קהַּ֙אֶ ת-ה ָ֗מּי ְ
הַ֙בּ ֶ ָ֥ק ֶרבַ֙ע ֹֽמּהּ׃ ַ֙
ֶ֛הַ֙לאל ְ
וְ היְ תָ֧הַ֙האשּׁ ְ
וְ ה ְשׁ ָ֣קהַּ֙אֶ ת-ה ָ֗מּים – מונח רביע( ,א) רבוי איברים הנפגעים בשתיה ,רמב"ן – בטן ,פה ,בטן ,ירך ,קרבה (שאר אברים)

(ב) רבוי תנאים להשקיה :מיכן אמרו ג' דברים מעכבין בסוטה .עד שלא קרב הקומץ .ועד שלא נמחקה המגלה (כראוי – הכתב לא
ניכר עוד) .ועד שלא תקבל עליה שבועה :והשקה בתראה שאם נמחקה המגלה ואמרה איני שותה משקין אותה על כרחה .אם אמרה
טמאה אני אין משקין אותה,
(ג) אחר חמשה מעשים רש"י בבלי סוטה יט,ב אחר כל המעשים כולן האמורים למעלה  -ומה אמור למעלה (חמשה מעשים) השבעה
וקבלה וכתיבה ומחיקה והקטרת המנחה.
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במדבר נשא ו,ב:

לַ֙ואמ ְרתַּ֙אֲל ֶהִ֑םַ֙ ַ֙
ַ֙דּבּרַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
֔ירַ֙להזּירַ֙ל ֹֽה'׃ ַ֙
ְ
דּרַ֙֙נֶ ֶֶָ֣֣דרַ֙נז
פלא ַ֙֙לנְ ֹ
הַ֙כּיַ֙י ְַ֙
ֵ֤
ָ֣ישַׁ֙אוֹ-א ָ֗שּׁ
ֹֽ
ַ֙א

בבלי נדרים ג,א
איש או-אשה  -מונח רביע ,תפקיד לפחות ארבע :איש ,אשה ,עבד (וכנראה שפחה) ,בן שתיים עשרה ויום ,בת אחת עשרה ויום (נלמד מ -
כי יפלא סמוך לזמן בגרות) ,ילדים שהודרו לנזירות ע"י הוריהם
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ֹאכל׃ ַ֙
גַ֙ל ֹאַ֙י ֹֽ
ֶ֛יםַ֙ועד-ז ָ֥
ֲשׁרַ֙יעשִֶׂ֝ הַ֙מגֶּ ָ֣פֶ ןַ֙ה ָ֗יּיןַ֙מח ְרצנּ ְ
כּלַ֙יְ מָ֣יַ֙נזְ ִ֑רוַַֹ֙֙מכֹּלַ֩֙א ֨ ֶ
במדבר נשא ו,דֹ :
מגֶּ ָ֣פֶ ןַ֙ה ָ֗יּין – מונח רביע ,לפחות ארבע לאוים (בבלי נזיר לח,ב) אכל ענבים לחים ויבשים ,חרצנים וזגים ,וסחט אשכול של ענבים
ושתה  -לוקה חמש;  ...ועוד דבין הביניים (בשר הענב שבין הזג לחרצן) (ע"פ תוס' בין הביניים פירוש (א) לר"ת ענבים קטנים הגדלים בין
ענבים גדולים ואוכלם בשלימותם ואף שלא יגיעו להיות ענבים גדולים חייב עליהם; פירוש (ב) אכל בשר הענב בלי קליפה וחרצן)
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,יג) ְּוק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כ ֶסף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,יט) ִהק ְִֶּ֨רב ֶאת־ק ְָּרבָנָ֜ ֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,כה) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 383מונח רביע
ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,לא) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ְּב ֶ ֹ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,לז) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ַה ָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,מג) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ַה ָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,מט) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ַב ֶ ַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ַה ָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,נה) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ַה ָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,סא) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,סז) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת ְּבלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שְֹּׁל ִ ֹ֣שׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
(במדבר נשא ז,עג) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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הּ ַ֙
תַ֙שֹׁלשָׁ֣יםַ֙וּמאה֘ ַ֙מ ְשׁקל ַ֙
ָ֞וַֹ֙קעֲרתֶ -כּ ֶָ֣סףַ֙א ָ֗ח ְ
(במדבר נשא ז,עט)ַ֙ק ְרבּנ ֹֽ
חה׃
ןַ֙למנְ ֹֽ
תַ֙בּלוּלָ֥הַ֙ב ֶשּׁ ֶמ ְ
ְ
ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗איםַ֙ ֶֹ֛סלֶ
ְ
יה
לַ֙בּ ֶשׁ ֶָ֣קלַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשַַַַַַַַַׁ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ְשׁנ ֶ
ָ֥יםַ֙שׁ ֶק ְ
ֶ
ַ֙֙כּ ֶסףַ֙שׁ ְבע
זְר קַ֙אֶ חד ֔ ֶ
ַ֙מ ֵַ֤֙
ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗אים – מונח רביע ,לפחות ארבעה לימודים.
ְ
יה
(במדבר נשא ז,עט)ַ֙ ְשׁנ ֶ

[בבלי זבחים פח,א] מתני' [זבחים פ"ט,מ"ז] .כלי הלח מקדשין את הלח ,ומדות יבש מקדשות את היבש .אין כלי הלח מקדשת את
היבש ,ולא יבש מקדש את הלח .כלי הקודש שניקבו ,אם עושין בהן מעין מלאכתן שהיו עושין והן שלימים  -מקדשין ,ואם לאו  -אין
מקדשין .וכולן אין מקדשין אלא בקודש.
ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗איםַ֙ ֶֹ֛סלֶ ת .א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא:
ְ
יה
גמ' .אמר שמואל :לא שנו אלא מדות ,אבל מזרקות מקדשין ,שנאמר( - :ז,עט)ַ֙ ְשׁנ ֶ
מנחה ,לחה היא! א"ל :לא נצרכה אלא ליבש שבה .איבעית אימא :מנחה לגבי דם כיבש דמי .אמר שמואל :כלי שרת (טט :א) אין
מקדשין אלא שלימין( ,טט :ב) אין מקדשין אלא מלאין( ,טט :ג) אין מקדשין אלא מתוכן; ואמרי לה :אין מקדשין אלא שלימין ומלאים
(טט :ד) ומבפנים .מאי בינייהו? איכא בינייהו :בירוצי מדות.
במתניתא תנא :אין מקדשין אלא (טט :א) שלימין (טט :ב) ומלאים (טט :ג) ומתוכן (טט :ד) ובפנים .א"ר אסי א"ר יוחנן :לא שנו אלא
שאין דעתו להוסיף ,אבל דעתו להוסיף  -ראשון ראשון קודש .תניא נמי הכי :מלאין  -אין מלאין אלא שלימין .אמר רבי יוסי :אימתי?
בזמן שאין דעתו להוסיף ,אבל דעתו להוסיף  -ראשון ראשון קודש.
[רמב"ם פסולי המוקדשין פ"ג ,ה"כ] כל כלי השרת (טט :א) אין מקדשין אלא במקדש (טט :ב) ואין מקדשין אלא מדעת (טט :ג) ואין
מקדשין אלא מתוכן (טט :ד) ואין מקדשין אלא שלימים ,ניקבו אם עושין מעין מלאכתן שהיו עושין והם שלימים מקדשין ואם לאו אין
מקדשין( ,טט :ה) ואין מקדשין אלא מליאין ,אבל המדות אין מקדשות חסרות אלא אם דעתו למלאותן ,ואם אין דעתו למלאותן
מקדשות להפסל אבל לא ליקרב.
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ַ֙לדבָּ֣רַ֙אתּוַֹ֙ ַ֙
וּב ֨ב ֹאַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ לָֹ֣ -א ֶהלַ֙מוֹעד֘ ְ
במדבר נשא ז,פטְ :
ליו׃ַ֙פ ַ֙
יןַ֙שׁנ ָ֣יַ֙ה ְכּ ֻרבִ֑יםַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ויְ דבּרַ֙א ֹֽ
ְ
רןַ֙הע ֻ ֔דתַ֙מבּ
א ָ֣ ֹ
ַ֙ויּ ְשׁ ֨מעַ֙אֶ ת-ה ִ֝קּוֹלַ֙מדּבּ ָ֣רַ֙א ָ֗ליוַ֙מע ֵ֤לַ֙הכּ ֹ֨פּ ֶרת ַ֙֙אֲשֶׁ ר ַ֙֙עלֲ -
(במ' נשא ז,פט)ַ֙מדּבָּ֣רַ֙א ָ֗ליו – מונח רביע ,אפשר כעין לפחות ארבעה דברים הנכללים בדבור זה .אפשר כי בפי' [ספורנו] הבא מופעים

שלושה מהם כמשולב:

מדּבָּ֣ר .בינו לבין עצמו( ,טט :א) כי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו את עצמו (טט :ב) ובזה ידע וייטיב לזולתו בנדיבות השפעה שאין
בה כיליות (טט :ג) ויראה פעולה במתפעל כפי הכנתו ובזה פירש אופן כל דבור האמור בתורה באמרו וידבר ה' :חסלת פרשת נשא
ואפשר שדברים נוספים הם השפעת רוח קודש והשפעת הכח הדברי האלקי המיוחד אל העולם ההוא המחודש כפי'
[ליקוטי אנשי שם] – כי בהשלמת הבנין כולו על מכונו כעין גוף אחד נתפשט השפע הא-לקי ותבא בו רוח הקדש ,אשר בו שמע קול
הדר נאה ומשובח ונמשך בו הכח הדברי האלקי המיוחד אל העולם ההוא המחודש ע''י זאת האומה הנבחרת כאשר אמרנו והכל
נגלה ומבואר.
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ַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראלַ֙ ַ֙
ןַ֙וּלבנָ֗יוַ֙מתֹּוְך֘ ְַ֙
ר ְ
ה ָ֣ ֹ
ָ֣ים׀ַ֙לא ֲ
ְ
במדבר בהעלותך ח,יט :ואֶ ְתּנ֨הַ֙אֶ ת־ה ְלו ָ֜יּםַ֙נְ ֻתנ
ל־בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑ל ַ֙
ְ
דַ֙וּלכפּרַ֙ע
ְ
לַ֙מֹוע
֔
ַ֙בּ ָֹ֣א ֶה
ֵ֤תַ֙בּנֹֽי־י ְשׂראל ֙ ְ
עבֹד ְ
ע ָֹ֞בדַ֙אֶ ת־ ֲ
ל ֲ
תַ֙בּנֹֽי־י ְשׂראלַ֙אֶ ל־ה ֹֹֽקּ ֶדשַׁ֙ :
ְ
ֶףַ֙בּגֶ ָ֥שֶׁ
וְ ֨ל ֹאַ֙י ְה ֶיָ֜הַ֙בּ ְבנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראלַ֙֙ ֔ ֶנג ְ
ןַ֙וּלבנָ֗יו – מונח רביע  ,אפשר מלמד ללפחות ארבעה תפקידי שירת לוים ולאו דווקא על כפרה( .א) להביא לעבודת
ר ְ
ה ָ֣ ֹ
(במ' בהע' ח,יט) ְלא ֲ

השם בשמחה (ב) לשבח ולפאר את ישראל לפני הקב"ה (ג) לכפר על כל ישראל לפי ר' מאיר שהשירה מעכבת את הקרבן ולכן מעכבת את
הכפרה ,לפי חכמים בעצם שירותם במקום בכורי ישראל (ד) לכפר על יחיד מישראל כנראה רק על קרבן תודה (ראה הרחבה בהמשך) (ה)
האם הכפרה היא ע"י הקרבנות (טט :א) [רמב"ם כלי המקדש פ"ג ,ה"ב] על כל עולות הציבור החובה (טט :ב) ועל שלמי עצרת בעת
ניסוך היין( ,ו) [רמב"ם ביכורים פ"ד ,הי"ז] בכניסת מביאי ביכורים לעזרה (ז) [רמב"ם ביכורים פ"ד ,ה"א] כל המביא בכורים טעון
קרבן ושיר (ז) הלל של ערב פסח (ח) קידוש עזרות והרחבת העיר
[בבלי ערכין יא,א] רב מתנה אמר ,מהכא( :דב' תבוא כח,מז) תִַּ֗ חַת ֲא ֶ ַ֤שׁר ֹלא־ ָע ַבדְּ תָּ ֶאת־הֹ֣ ' אֱֹל ֶ֔היָך ְּב ִש ְּמ ָ ַ֖חה וּב ְֹּ֣טוּב ל ָ ֵָ֑בב ,איזו היא עבודה

שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר :זה שירה .ואימא :דברי תורה ,דכתיב :פקודי ה' ישרים משמחי לב! משמחי לב איקרי טוב לא איקרי .ואימא:
בכורים ,דכתיב :ושמחת בכל הטוב! טוב איקרי ,טוב לבב לא איקרי .א"ר מתנה :מנין לביכורים שטעונין שירה? אתיא טוב טוב
מהכא.
האם יש עוד שיר של הלוים? הלל בפסח ,בערכין (דף יא ב) דשיר של נדבה אומרים שלא על הקרבן ,ג"כ עבודה היא והוי דוקא בלוים.
אפשר שביניהם נכללו  55פרקי תהלים המתחילים במלה "למנצח" ופרקים המזכירים השם אסף או בני קרח.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[בית אהרן – ביאורי הרמב"ם על פי המאירי :צוקרמן דוב בעריש  ,אוצר החכמה עמ'  ] 372 – 371משה רבנו נצטוה כלוי לשורר
פר' האזינו בסדר הזי"ו ל"ך בשש שבתות במוסף ,וחוזר חלילה ,מזה לימוד ללוים בבית המקדש ,ולבני ישראל בבתי כנסת ,ושירת הים ומי
כמוך במנחה של שבת .ט"ו שירי המעלות בשמחת בית השואבה שנאמרו בעזרת נשים,
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ֲשׂת־ה ֶפּסחַ֙בּיָֹּ֣וםַ֙ה ִ֑הוּאַ֙ ַ֙
םַ֙ול ֹא־י ְכלָ֥ וַּ֙לע ֹ
ַ֙֙לנֶ ָ֣פֶ שַׁ֙א ֔ד ְ
ֵ֤וַּ֙טמאים ְ
ֲשׁרַ֙הי ְ
במדבר בהעלתך ט,ו :וְַ֙י הָ֣יַ֙אֲנ ָ֗שׁיםַ֙א ֨ ֶ
רןַ֙בּיָֹּ֥וםַ֙ה ֹֽהוּא:
ה ֹ
ֶ֛הַ֙ול ְפנ ָ֥יַ֙א ֲ
ֹֽוָֽיּ ְק ְר ָ֞בוַּ֙ל ְפנ ָ֥יַ֙מ ֶֹשׁ ְ

(במ' בהע' ט,ו) ַוי ִ ְֹּ֣הי ֲאנָ ִ֗ ִשׁים – מונח רביע בתפקיד חמש [בבלי פסחים עו,ב] משנה .חמשה דברים באין בטומאה ואינן נאכלין בטומאה
[רמב"ם ביאת המקדש פ"ד] [הלכה יד] היו מקצת בית אב (של כהנים שעובדים ביום שחל בו פסח ראשון) טמאים ומקצתם טהורים אף על
פי שרובן טמאי מת לא יקריבו אלא הטהורים (הטהורים מקריבים ,הטמאים אוכלים) ,אם היו רוב הכהנים הנכנסין שם בירושלים בזמן
הקבוע טמאין יעשו בטומאה.
[הלכה טו] ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר ,מפני שהטומאה לא הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא עתה
מפני הדחק ,ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה צריכה ציץ לרצות עליה.
[הלכה טז] ומנין שטומאת מת דחויה בציבור שנאמר (במ' בהע' ט,ו) ַוי ִ ְֹּ֣הי ֲאנָ ִ֗ ִשׁים ֲא ֶ֨ ֶשׁר ָהיַ֤וּ ְּט ֵמאִ ים ל ֶ ְֹּ֣נפֶשׁ ָאדָ֔ ם ,כך למדו מפי השמועה
שאנשים יחידים הם שידחו לפסח שני אם היו טמאים ,אבל ציבור שהיו טמאי מת אינן נדחין אלא הטומאה תדחה ויעשו פסח
בטומאה ,והוא הדין לכל קרבן שקבוע לו זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאה.
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במדבר בהעלתך י,ב:

הַ֙וּלמסּעַ֙אֶ תֹֽ -המּחֲנֹֽ וֹת׃
ְ
ָ֣אַ֙הע ֔ד
ַ֙֙למ ְקר ֹֽ
ֵ֤וַּ֙לָך ְ
ִ֑םַ֙והי ְ
תַ֙כּ ֶסףַ֙מ ְקשׁהַ֙תּע ֲֶשָׂ֣הַ֙אֹת ְ
ר ֶ֔
ֲצוֹצ ָ֣ ֹ
ַ֙שׁתּי ַ֙֙ח ְ
ָ֣הַ֙ל ָָ֗ך ְ
עֲשׂ ְ

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך דף קנד עמוד א

ִ֑םַ֙וּבהנּשֵׂ֤אַ֙החיּוֹת ַ֙֙מע ָ֣לַ֙
ְ
לכֶ ת ַ֙֙החיּ֔ וֹתַ֙י ְלכָ֥ וַּ֙האוֹפנּיםַ֙אֶ ְצל
וּב ֨ ֶ
תַ֙כּ ֶסףַ֙וגו' ,רבי שמעון פתח (יחזקאל א,יט) ְ
ר ֶ֔
ֲצוֹצ ָ֣ ֹ
ַ֙שׁתּי ַ֙֙ח ְ
ָ֣הַ֙ל ָָ֗ך ְ
עֲשׂ ְ
וּב ֨ ֶלכֶ ת ַ֙֙החיּ֔ וֹתַ֙בקוזפירא דלעילא הוו אזלי דאי תימא דהאי לעילא לעילא לאו לתתא ,אלא כגוונא האי
ה ֔א ֶרץַ֙ינּ ְשׂאוַּ֙האוֹפ ֹֽנּים׃ְ ,

מקמי אנפין והאי לבתר אנפין

וּב ֨ ֶלכֶ ת ַ֙֙החיּ֔ וֹתַ֙הם מלאכי היצירה ,והליכתם היינו הנהגתם ופעולתם בחסד או בדיןַ֙י ְלכָ֥ וַּ֙האוֹפנּיםַ֙אֶ ְצל ִ֑ם שהם
מתוק מדבש ְ
מלאכי העשיה שאין להם כח לעצמם אלא יחד עם החיות  ...אלא כגוונא האי מקמי אנפין הספירות מקבלות שפע פנימי הראוי להם
מלפני פני המלך ,והאי לבתר אנפין והמלאכים מקבלים שפעם מאחורי הפנים ,דהיינו מצד אחוריים של הספירות ,המשפיעות את
השפע החיצוני להחיות קדש.

זיקא מארבע זיקין בד' מדורין ובד' סטרין בזיוון דאתברון בקולמיטין דאנפין נהירין ,בגין כך כעין (נאש"ר) כמראה החיות דאינון
ארבע זויין דגלין פרישן ארי"ה נש"ר ,שו"ר ,אד"ם דכליל כלהו ד' מלאכין דשלטין וכלילן כלא:
תַ֙כּ ֶסף – רביע  ...זקף-קטן ,כעין מידת כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש שהקריאה מכוונת למלאכים
ר ֶ֔
ֲצוֹצ ָ֣ ֹ
ַ֙שׁתּי ַ֙֙ח ְ
ָ֣הַ֙ל ָָ֗ך ְ
עֲשׂ ְ
ולבני ישראל.
ָך – מונח רביע ,רמז לארבעה מלאכים עיקריים ולכל צבא מרום שתחת ממשלתם ,ע"פ פירוש מתוק מדבש זיקא מארבע זיקין
הַ֙ל ַָ֗֙
ֲשָׂ֣ ְ
ע ַ֙
ניצוץ של אור הבא מארבעה ניצוצי אורות של חגת"מ דאצילות ,בד' מדורין הוא יורד בארבעה מדורים של הארבע כתות מלאכים ,מיכאל,
גבריאל ,אוריאל ,רפאל ,ובד' סטרין והם נמצאים בארבעה צדדים של כסא המלכות ... ,דאינון ארבע זויין דגלין פרישן שהם בארבעה
זויות  ,כעין הארבעה דגלים של שבטי ישראל שהיו פרושים במדבר ,כי עם כל מלאך יש עוד ב' מלאכים (רמ"ק ומק"מ ומפרשים) .וארבע
חיות הקדש הם ארי"ה נש"ר ,שו"ר ,שהם בחג"ת אד"ם דכליל כלהו ד' מלאכין אד"ם הוא במלכות ,והוא כולל את כל ארבעה מלאכים,
דשלטין וכלילן כלא שהם שולטים וכוללים את כל צבא מרום ,כי תחת ממשלתם ממונים שאר המלאכים איש איש על עבודתו ועל משאו
(רמ"ק ומפרשים)
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במדבר בהעלתך י,כט  -לב

בַ֙בּןְ -רעוּאָ֣לַ֙המּ ְדיניַ֘֙חֹתָ֣ןַ֙מֹשֶׁ הַ֙ ַ֙
הַ֙לחֹב ֶ
ֹשׁ ְ֠ ְַ֙
סַ֙[כט]ַ֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙מ ָ֗ ֶ
ְךַ֙כּיָ֥ -ה'ַ֙דּ ֶבּר-טוֹבַ֙על-י ְשׂר ֹֽאל׃ ַ֙
נוַּ֙ל ֹֽ
ִ֑םַ֙לכֵ֤הַ֙אתּ ֙נוּ ְַ֙֙והט ְָ֣ב ֔
ָ֣רַ֙ה'ַ֙אֹתוַֹ֙אֶ תָּ֣ןַ֙ל ֶכ ְ
ָ֗חנוַּ֙אֶ ל -המּקוֹם ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אמ ֔
נ ְֹסעָ֣יםַ֙׀ַ֙אֲנ ְ
הַ֙לחֹבב – מונח רביע תלישא-גדולה ,תלישא-גדולה בתפקיד שיעור אלפניו ,כרמז למונח רביע ע"פ ע"פ ספרי,
ֹשׁ ְ֠ ְ
סַ֙[כט]ַ֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙מ ָ֗ ֶ

ספרי זוטא חמישה שמות ,ע"פ מכילתא יתרו פ"א (לחותן משה) שבע שמות נקראו לו יתר ,יתרו ,חובב ,רעואל ,חבר ,פוטיאל ,קני
ראה תלישא
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ָ֥סוַּ֙משׂנְ ֶאיָךַ֙מפּנֶ ֹֽיָך׃ ַ֙
ְ
יָךַ֙וינֻ
'ַ֙ויפֻ ֙צוּ ַ֙֙ ֹֹֽאיְ ֶ֔ב ְ
ָ֣הַ֙׀ַ֙ה ְ
ָ֗
רןַ֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙מ ֶֹשִׁ֑הַ֙ קוּמ
היַ֙בּנְ ָֹ֥סעַ֙הא ֹ
במדבר בהעלתך י,לה :ויְ ֶ֛
ָ֣הַ֙׀ַ֙ה'ַ֙  -מונח פסק רביע ,נראה כי כאן בא להודיע על פעמיים ארבע קשורים אבל אינם באותה דרגה ,המרכבה בעלת ארבע
ָ֗
קוּמ

"אופנים" ו(כנראה ארבע) החיות הקודש שאינן באותו דרגה כמו המרכבה
בעל הטורים

קומה ה' ,בנסוע הארון ,כשנוסע הארון; מסיע עמו המרכבה וחיות הקדש ,בנסע באטב"ח חשמל ,בנסע בא"ת ב"ש שטח"ז שהוא
בגימטריא ככבוד המרכבה ,בנסע בגימטריא יעקב שדמות יעקב אשר הוא חקוק בכסא הכבוד נוסע עמהם,

ראה פסק
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במדבר בהעלתך יא,כו:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ידדַ֙ ַ֙
דַ֙ושׁםַ֩֙השּׁנ֨יַ֙מ ִ֝
ח ֶנֵ֡הַ֙שָׁ֣םַ֙האֶ ח ָ֣דַ֙׀ַ֙אֶ ְל ֵ֡דּ ְ
ָ֣יםַ֙׀ַ֙בּמּ ֲ
ֹֽ
וַּ֙שַֹֽׁ֙ני -אֲנשׁ
ויּשּׁא ֲָ֣ר ְ
וַּ֙בּמּחֲנֶ ֹֽה׃ ַ֙
ל ֹאַ֙י ְצאוַּ֙ה ִֹ֑אהֱלהַ֙ויּ ְֹֽתנ ְבּא ֹֽ
יםַ֙ו ָ֥
ותָּ֧נחַ֙עֲל ֶהָ֣םַ֙ה ָ֗רוּחַ֙וְ ה ֙מּה ַ֙֙בּ ְכּ ֻת ֔ב ְ
וּח – דרגא מונח רביע ,מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע,
ותָּ֧נחַ֙עֲל ֶהָ֣םַ֙ה ָ֗ר ַ֙

דרגא מונח רביע ,בתפקיד גלות השכינה וחזרתה – ע"פ תיב"ע ותרגום ירושלמי וגם ע"פ מדרש תנחומא ,ומה היו מתנבאין ,יש אומרין
על מפלתו של גוג ומגוג.,
וּח – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע ,מדרש תנחומא (בובר) פרשת בהעלותך סימן כב אלדד ומידד התנבאו מיד
ותָּ֧נחַ֙עֲל ֶהָ֣םַ֙ה ָ֗ר ַ֙
ושאר הזקנים למחר ,נתנבאו לעתיד לבוא אחרי ארבעים שנה ובאחרית הימים והזקנים על השליו; הם נכנסו לארץ והזקנים לא נכנסו; אלו
נתפרשו שמותן והזקנים לא; הזקנים פסקה נבואתן ,ואלו לא פסקה נבואתן ,הזקנים היתה נבואתן משל משה ,שכן אמר הכתוב,

ואצלתי מן הרוח (שם שם /במדבר י"א /יז) ,אבל אלו היתה נבואתן משל הקב"ה,
ראה דרגא מונח רביע
 399מונח רביע

ץַ֙כּנ֔עןַ֙אֲשֶׁ ר-אֲנָ֥יַ֙נֹתןַ֙ל ְבנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙ ַ֙
יםַ֙וי ֻת ֙רוּ ַ֙֙אֶ תֶ -א ֶָ֣ר ְ
במדבר שלח-לך יג,בְ :שׁלחְ -לָךָ֣ ַ֙אֲנ ָ֗שׁ ְ
שׂיאַ֙ב ֶ ֹֽהם׃
כּלַ֙נ ָ֥
אבֹתיו ַ֙֙תּ ְשׁ ֔לחוַּ֙ ֹ
דַ֙למטֵּ֤הַ֙ ֲ
ַ֙אישַׁ֙אֶ ִ֝ח ְ
אָ֣ישַׁ֙אֶ חד ֩ ֨
סכום כלי יקר( :במ' שלח יג,ב) ְשׁלחְ -לָךָ֣ ַ֙אֲנ ָ֗שׁים – .מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה לימודים (טט :א) אמר הקב"ה ,למשה תהיה טובה

משליחות זאת שיאריך  40שנה נוספות ולא למרגלים שגזרו על עצמם מיתה; (טט :ב) בחירת האנשים ע"י משה ברוח הקודש ולא שאין
תוכן כבר ם; (טט :ג) בחירת האנשים החשובים בעיני משה שלא רואה שעתידין להיות בעצה רעה; (טט :ד) בחירת אנשים שאין להן דרך
נשים לספר לשון הרע; (טט :ה) אמר הקדוש ברוך הוא לפי דעתי שאני רואה בעתיד היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ

כי לא יספרו בגנותה,
סכום מלקט מקורות אחרים מכלי יקרְ :שׁלחְ -לָךָ֣ ַ֙אֲנ ָ֗שׁים – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,אלו התכונות שחיפש משה באנשים ששלח
למשימה( :טט – א) הברורים (אפשר שמשמעה כמו בתיב"ע ברירין = נבחרים) שבכם (טט – ב) מן המסולתין (טט – נקיי הדעת) שבכם( ,טט – ג)
נשיאים (טט – בעלי תכונות המכשירות אותם להיות בעתיד מועמדים לנשיאות השבט)( ,טט – ד) חשובים ראשי שבטים (ראשי בית אב ,משפחות),
(טט – ה ,ו ,ז) חכמים וצדיקים ,שרי חמשים( ,טט – ח) גיבורים ,שאינם יראים ,ראויים ללכת בארץ נכריה ,מתחזקים לשאת מפרי הארץ,

(טט – ט) שנשא אותם לבם ללכת ,שתכוין את העם מי האיש שירצה ללכת לרגל את הארץ,
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יתםַ֙אֶ ת-ה ֹֽהר׃ ַ֙
ָ֣אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶהםַ֙עֲלָ֥ וַּ֙ ֶזה ַ֙֙בּ ֔ ֶנּגֶבַ֙ועֲל ֶ
ץַ֙כּנ ִ֑עןַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ויּ ֹ ֶ
ֹשׁהַ֙לתוּרַ֙אֶ תֶ -א ֶָ֣ר ְ
במדבר שלח יג,יז :ויּ ְשׁלֵ֤חַ֙אֹתם ַ֙֙מ ֔ ֶ
אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶהם – מונח רביע ,שאם יעשו כפי ההדרכה לא
טט :אפשר שהלויה שעשה להם והשמירה מרומזים בתבנית הטעמים של הכתוב וַָ֣֙יּ ֹ ֶ
ינזקו[ .בבלי יומא ה,ב] כפל לומר שלעיכובא ,דווקא כך יש לעשות ע"פ [תורה שלמה] א' ֶזהַ֙֙ -ע"פ הזוהר מסר להם מטהו (טט :ועליו
שם מפורש) או שם מיוחד להצילם  ,טעם ֶזה ַ֙֙– פשטא כמו מטה פשוט ,רמז לשם פשוט
ָֹ֣אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶהם – מונח רביע ,לפחות ארבעה דברים.
ויּ ֶ
לפי [מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן יב] הדריך את המרגלים לבחון ארבעה דברים בארץ והשפעתה על יושביה .ויּ ְשׁלֵ֤חַ֙אֹתם ַ֙֙
ֹשׁהַ֙[וגו'] עֲלָ֥ וַּ֙ ֶזה ַ֙֙בּ ֔ ֶנּגֶבַ֙ ,למה בנגב ,שכן (הבקרין) [התגרים] עושין מראין את הפסולת תחלה ,ואחר כך מראין את השבח( ,במ'
מ ֶ֔
ה־הוא ,שלש פעמים אמר להם משה היו מסתכלין בארץ ישראל( ,טט :א) יש ארץ שמגדלת גבורים,
ִַ֑֙
יתםַ֙אֶ ת־הא ֶרץַ֙מ
וּרא ֶַָ֥֙
שלח יג יח) ְ
(טט :ב) ויש מגדלת חלשים( ,טט :ג) ויש מגדלת אוכלוסין( ,טט :ד) ויש ממעטת אוכלוסין,
לפי [רמב"ן (במ' יג,ב)] הדריכם :עֲלָ֥ וַּ֙ ֶזה ַ֙֙בּ ֔ ֶנּגֶב ,וטעמו עלו זה הדרך בנגב( ,טט :א) שידעו את העם היושב בארץ הנגב מפאת הרוח
אשר ישראל שם החזק הוא ויצטרכו בענינם להשתמר מאד ולהחלץ( ,טט :ב) וכן הערים אם הם בצורות שישגבו בהן ויצטרכו לבנות
דיק וסוללות או שיבואו מצד אחר( .טט :ג) ואמר עוד שידעו בארץ עצמה הטובה היא אם רעה ,כי אם היא רעה יכבשו תחלה מן

המקומות האחרים ,כי הם היו תרים הר האמורי מצד חברון ,כי גם יהושע לא כבש את כולם.

ָ֣אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶהם – מונח רביע ,לפחות ארבעה דברים
סיכום נוכחי ל-ויּ ֹ ֶ
ָ֣אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶהם – מונח רביע ,שאם יעשו כפי ההדרכה לא
טט :אפשר שהלויה שעשה להם והשמירה מרומזים בתבנית הטעמים של הכתוב ויּ ֹ ֶ
ינזקו[ .בבלי יומא ה,ב] כפל לומר שלעיכובא ,דווקא כך יש לעשות ע"פ [תורה שלמה] (א) ֶזהַ֙֙ -ע"פ הזוהר מסר להם מטהו (טט :ועליו
שם מפורש) או שם מיוחד להצילם  ,טעם ֶזה ַ֙֙– פשטא כמו מטה פשוט ,רמז לשם פשוט
ָארן נתן להם לויה כדי לחזקם ולעודדם.
(ב) ע"פ [ספר הפרשיות הרב כיטוב ,שלח ,ע' שלח] (במ' שלח יג יח) ַוי ִ ְּ
שׁ ֶַ֨לח א ָֹת֥ם מ ֶ ֶֹ֛שׁה ִממִדְּ ַב֥ר פ ָ ַ֖
גם מטה האלקים נתן בידם להגן עליהם מפני כל צרה וסכנה.
[אור-החיים]  -ד"ה ויּ ְשׁלֵ֤חַ֙אֹתם ַ֙֙וגו' ... .ואולי שיודיע הכתוב שעשה להם לויה ונתן הכתוב טעם הלויה ואמר לתוּרַ֙וגו' שהוצרכו

לשמירה לפי שהלכו לדרך סכנה .עוד ירצה שנתכוין בלויה דרך אשר יתורו שכן משפט הלויה.

(ג) ברכם בקפיצת הדרך גם בתיור וגם שלא יוכלו אויבים להשיגם ,באומרו עֲלָ֥ וַּ֙ ֶזה ַ֙֙בּ ֔ ֶנּגֶב – מרכא פשטא זקף-קטן ,מרכא (=מאריך
בשמו בעדות המזרח) – מאריך צעדיהם לעבור מרחקים גדולים בקפיצת הדרך,
(ד) באומרו בּ ֔ ֶנּגֶב – הדריכם לעבור בחברון במערת המכפלה לבקש זכות אבות שהובטחה להם ארץ-כנען להינתן לזרעם העומדים לפניהם
רוֹן  -כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות ,שלא יהא
ועל שליחותם .אבל רק כלב ביצע זאת[רש"י] (במ' שלח יג,כב) ויּ ָ֣ב ֹאַ֙עד-חֶ ְב ַ֙
ניסת לחבריו להיות בעצתם .תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף מזכות אבות על כלב שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם
(ה) באומרו בּ ֔ ֶנּגֶב – הדריכם לעבור בחברון ,טרשים של ארץ-ישראל ולטעום מפירותיה המחזקים גוף ואמונה ,לא כל שכן שאר א"י ע"פ
םַ֙וּלק ְח ֶתּםַ֙מ ְפּ ָ֣ריַ֙הא ִֶ֑רץ
ְ
[ספר הפרשיות שם] (במ' שלח יג,כ)ַ֙ ְו ֨ה ְתחזּ ְק ֔ ֶתּ
יתםַ֙אֶ ת-ה ֹֽהר – הדריכם לעבור בהר המוריה שאברהם אבינו קרא לו הר ולהתפלל שם על כלל ישראל ועל הצלחת
(ו) באומרו ועֲל ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שליחותם.
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ָ֣בַ֙בּהַּ֙הֲטֹובָ֥הַ֙הואַ֙אם־רע ִ֑הַ֙ ַ֙
במדבר שלח יג,יט :וּמָ֣הַ֙ה ָ֗א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר־הוּא ַ֙֙יֹשׁ ֔
םַ֙בּמ ְבצ ֹֽרים:
יםַ֙א ְ
ָ֥
ָ֣הַ֙הע ָ֗ריםַ֙אֲשֶׁ ר־הוּאַ֙֙יֹושָׁ֣בַ֙בּ ֔הנּהַ֙ה ְבּ ֹֽמחֲנ
ַ֙ וּמ ֶ ֹֽ
(במ' שלח יג,יט) וּמָ֣הַ֙ה ָ֗א ֶרץ – מונח רביע[ ,כלי יקר] (במ' שלח יג,כ)  ...ועל דרך הנסתר  ...רצה משה לחקור אם ה ָ֗א ֶרץַ֙ההיא יושבת

בצל שדי וארץ אשר עיני ה' דורש אותה תמיד או אם היא תחת המערכה כשאר ארצות ,ורמז במילת עץ לצל שדי .ושם של ארבע רמוז
במלת עץ ,כיצד ,י"ה ,י' פעמים ה' ה' פעמים י' הרי מאה ,ו"ה ,ו' פעמים ה' ה' פעמים ו' הרי ששים ,סך הכל מאה וששים כמספר עץ
וכמספר צלם .וזה שאמר סר צילם מעליהם ועזבם למקרים וה' אתנו שומרינו וצילנו ,ומדקאמר מעליהם שמע מינה שצילו על הארץ
ההיא זולת שמעליהם סר מרעת יושבי בה ,אבל הארץ מצד עצמה ארץ אשר עיני ה' דורש אותה:
נתבונן במלת ה ָ֗א ֶרץ וטעמה רביע המרמז לשם של ארבע אותיות והארץ בצילו .ה ָ֗א ֶרץ מצד עצמה ארץ אשר עיני ה' דורש אותה:
ואפשר כי מלת וּמָ֣ה – מרמזת לשם הוי' במלוי אלף שהגי' שלו עולה מ"ה ולמשל בברכת ספירת העומר מכוונים בשם הוי' לצירוף זה
שבא לתיקון המידות.
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במדבר שלח יד,י:

דַ֙אל-כּלְ -בּניַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ַ֙פ ַ֙
לַ֙מוֹע ֶ ֹֽ
֔
ַ֙֙בּ ָֹ֣א ֶה
ה'ַ֙נ ְראה ְ
וּכ ָ֣בוֹד ַָ֗֙
ו ֹֽיּ ֹא ְמרַ֙וּ ֙ כּל-הָ֣ע ֔דה ל ְרגָּ֥וֹם אֹתם בּאֲבנ ִ֑ים ְ

לַ֙מוֹעד ,מלמד שהיו זורקין אבנים והיה הענן מקבלן.
֔
ַ֙בּ ָֹ֣א ֶה
ה'ַ֙נ ְראה ֙ ְ
וּכ ָ֣בוֹד ַָ֗֙
מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן כב ְ
לַ֙מוֹעד – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,שכבוד ה' מוסתר בענן שכאן גם קבל
֔
ה
ַ֙֙בּ ָֹ֣א ֶַ֙
ה'ַ֙נ ְראה ְ
וּכ ָ֣בוֹד ַָ֗֙
ְ
האבנים.
 403מונח רביע
 404מונח רביע
במדבר שלח יד,יד:

ֹאת
ב הא ֶָ֣רץ הזּ ַ֙
׃ וְ א ְמ ָ֗רוּ אֶ ל-יוֹשׁ ַ֘֙
ה'ַ֙ ְבּ ֶק ֶרבַ֙הע ָ֣םַ֙הזֶּ ִ֑הַ֙ ַ֙
שׁ ְמעַ֙וּ ֙ ֹֽכּי-אתָּ֣ה ַ֔֙
ֹֽ
שַׁ֙ליְ לה׃ ַ֙
ֹֽ
םַ֙וּבע ָ֥מּוּדַ֙א
ְ
ַ֙֙יוֹמ
יהם ֔
םַ֙וּבע ֻמָּ֣דַ֙ענָ֗ןַ֙א ֨תּהַ֙הֹל ְֵ֤ךַ֙ל ְפנ ֶ
ְ
ָ֣הַ֙ה'ַ֙ וע ֲֹֽנָֽנְ ָך ַ֙֙עֹ מָ֣דַ֙עֲל ֔ ֶה
עיןַ֙נ ְראָ֣ה׀ַ֙אתּ ַָ֗֙
ןַ֙בּ ִַ֝֙
אֲשֶׁ ר֨ -עי ְ

תרגום אונקלוס (יד) ויימרון ליתב ארעא הדא דשמעו ארי את יי דשכינתך שריא בגו עמא הדין דבעיניהון חזו (חזן) שכינת יקרך יי
ועננך מטל עלויהון ובעמודא דעננא את מדבר קדמיהון ביממא ובעמודא דאישתא בליליא:

שׁכִינַת יְּק ָָרך
שׁכִינְּתָּ ך שׁ ְַּרי ָא בְּגֹו ַעמָא הָדֵ ין דִ ְּבעֵינֵיהֹון חָמוּן ְּ
שׁמְּעוּ אֲרוּם ַאנְּתְּּ הוּא יְּי ָ דִ ְּ
ַארעָא הֲדָ א דְּ י ִ ְּ
תרגום יונתן (יד ) ְּוי ֵימְּרוּן ְּבחֶדְּ וָוא ְּליַתְּ בֵי ְּ
אֹורי ְּיתָ ך ַו ֲענָנָא ַמטְּלוּל עִי ַלוֵיהֹון דְּ לָא י ְּ ַהנְּזְּקוּן ִמשׁ ְָּרבָא וּ ִמ ְּט ָרא וּ ְּבעַמוּדָ א דַ ֲענָנָא ַאנְּתְּּ מְּדַ בֵר קדדָ מֵיהֹון בִי ָממָא
ְּורא דְּ סִינַי ְּו ַקבִילוּ תַ ָמן ַ
יְּי ָ עַל ַטו ָ
שׁתָ א לְַּאנְּה ָָרא ְּבלֵי ְּלי ָא:
ְּורי ָא וּגְּלִי ְּמתָּ א וּ ְּלמִידְּ לֵי ַמשׁ ְַּרי ָא וּ ְּבעַמוּדָ א דְּ אֵי ָ
מְּטֹול ְּל ַמ ָככָא ַטו ַ
שׁכִינַת יְּק ָָרך יְּי ָ  ,מלת יקרך משמעה כבוד ,בטעם רביע מרמז לכבוד ה' שהוא כסא
ָ֣הַ֙ה' – מונח רביע ,ת"א שכינת יקרך יי  ,תיב"ע ְּ
אתּ ַָ֗֙
הכבוד הנקרא גם המרכבה הא-לקית ובו ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם הרבה מלאכים בדרגות שונות.
וּבע ֻמָּ֣דַ֙ענָ֗ן – מונח רביע ,הענן המסתיר את כסא הכבוד ובו ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם הרבה מלאכים בדרגות שונות.
ְ
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במדבר שלח יד,טז:

'ַ֙להביא ַ֙֙אֶ ת-הע ָ֣םַ֙ה ֔ ֶזּהַ֙אֶ ל-הא ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר-נ ְשׁבָּ֣עַ֙לַ֙ ֶהִ֑םַ֙ ַ֙
תַ֙ה ְ
ָ֗
כלֶ
מבּ ְל ָ֞תּיַ֙יְ ָ֣ ֹ
ַ֙ויּ ְשׁחטםַ֙בּמּ ְד ֹֽבּר׃ ַ֙
תַ֙ה'ַ֙ -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל,
ָ֗
כלֶ
מבּ ְל ָ֞תּיַ֙יְ ָ֣ ֹ
רש"י (טז) מבּ ְל ָ֞תּיַ֙יְ ָ֣ ֹכלֶ תַ֙וגו'  -לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים ,ואינו דומה פרעה לשלשים ואחד מלכים  -זאת יאמרו על יושבי

הארץ הזאת:

תַ֙ה'ַ֙ -מונח רביע  ,כעין הרחקת עצם הבטוי בלתי יכולת מהבורא ויחוסו אל כסא הכבוד ,כמו כן רבוי של יותר מארבע אלו  31מלכי
ָ֗
כלֶ
ְַ֙י ָ֣ ֹ
כנען.
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במדבר שלח יד,כב:

בִּ֑ר ַ֙
יַ֙במ ְצריםַ֙וּבמּ ְד ַ֙
שׂית ְ
ֹתיַ֙אֲשֶׁ ר-ע ָ֥
ֹאיםַ֙אֶ תְ -כּבֹדי ְַ֙֙ואֶ תָֹ֣ -את ֔
כָּ֣יַ֙כל-האֲנ ָ֗שׁיםַ֙הר ֵ֤
קוֹלי׃ ַ֙
וַּ֙בּ ֹֽ
ל ֹאַ֙שׁ ְמע ְ
יםַ֙ו ָ֥
רַ֙פּע ֔מ ְ
ְ
ַ֚הַ֙ע ָ֣שֶׂ
ֹתיַ֙ ֶז ֶ
ַ֙ ויְ נ ָ֣סּוַּ֙א ָ֗

רש"י כדאיתא במסכת בבלי ערכין טו,א תניא :אמר ר' יהודה ,עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה :שנים בים ,ושנים במים ,שנים
במן ,שנים בשליו ,אחת בעגל ,ואחת במדבר פארן.
ויְ נ ָ֣סּוַּ֙א ָֹ֗תי – מונח רביע ,לרמז כי עשר הנסיונות מחולקים לארבעה זוגות של נסיונות שנים בים ,ושנים במים ,שנים במן ,שנים בשליו,
ושני נסיונות מרכזיים כל אחד לעצמו אחת בעגל ,ואחת במדבר פארן(.זה המרגלים)

ראה יתיב
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ֹתןַ֙ל ֶ ֹֽכם׃ ַ֙
יכםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אֲניַ֙נ ָ֥
ַ֙֙מוֹשׁ ָֹ֣בת ֔ ֶ
ְ
הִ֑םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙כָּ֣יַ֙ת ָֹ֗באוַּ֙אֶ ל-אֶ ֶ֙רץ
לַ֙ואמ ְרתַּ֙אֲל ֶַ֙
במדבר שלח טו,ב :דּבּר ַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
(במ' שלח טו,ב) כָּ֣יַ֙ת ָֹ֗באוּ  -מונח רביע ,אפשר שמלמד על יותר מדרשה אחת בקבוצת הטעמים "מונח רביע".

קבוצת דרשות אחת:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

168/333
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יכם ללמדך שבכל מקום
ַ֙֙מוֹשׁ ָֹ֣בת ֔ ֶ
ְ
(א) טעם רביע לעצמו ארבע דרשות ע"פ [ספרי במדבר שלח פיסקא (קז)] (א) (במ' שלח טו,ב) אֶ ל-אֶ ֶ֙רץ
שנא' משבותיכם בארץ הכתוב מדבר
שׁר הַ֤ ' אֱֹל ֵ֚ ֶה ֵ֚יָך נ ֵ ֹֹ֣תן ָ֔לך
(ב) חובת המצוות אחר ישיבה וירושה (וזה נלמד גם בכעין הקש ,או בנין אב מ( -דב' שפ' יז,יד) כִ ָֽי־תָ ֹ֣ב ֹא אֶל־ ָה ִָ֗א ֶרץ ֲא ֶ֨ ֶ
וִ ָֽ ִיר ְּשׁ ָ ַ֖תּה ְּוי ַ ָֹ֣שׁבְּתָּ ה ָ ָ֑בה הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהם שאינו אלא לאחר ירושה וישיבה [אף פורט אני

לכל ביאות שבתורה שלא יהו אלא לאחר ירושה וישיבה]
(ג) אחד מתלמידי ר' ישמעאל (אומר) בא הכתוב ללמדך שלא נתחייב היחיד בנסכים אלא מביאתן לארץ
(ד) ר"ש בן יוחי אומר בא הכתוב ללמדך על הנסכים שיהו קרבים בבמה
(ה) אבא חנין אומר משום ר"א למה נאמר לפי שהיה בדין הואיל ומצינו שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מועד כך נרבה נסכי בית
ֵ֤הַ֙לה ֙'ַ֙עֹ ל ָ֣הַ֙אֹו־ ֶז֔בחַ֙מגיד הכתוב שאעפ"י שריבה כלי בית עולמים מכלי
ֹֽ
יתםַ֙א ֶשּׁ
עולמים מנסכי אהל מועד ת"ל (במ' שלח טו,ג) ועֲשׂ ֨ ֶ
אהל מועד לא ריבה בנסכים.
קבוצת דרשות שניה :אפשר כי (במ' שלח טו,ב) כָּ֣יַ֙ת ָֹ֗באוּ  -מונח רביע ,מלמד עוד ארבע דרשות הנאמרות ב[-ספרי זוטא פרק טו,ב] על
הכתוב (במ' שלח טו,ב) דּבּרַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אל
(א) דרשה זאת בעצמה מחולקת לארבע מטרות (במ' שלח טו,ב) דּבּר ַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אל שיהו שוקלין שקלים ולוקחין נסכים (טט :א)
לעולות גוים (טט :ב) לעולות התושבים (טט :גר תושב) (טט :ג) לעולות הנמצאות (טט :אחר שאבדו) (טט :ד) ועל ידי מי שהניח עולתו וברח.
(ב) דרשה זאת בעצמה מחולקת לארבע מטרות (במ' שלח טו,ב) דּבּר ַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אל שיהו שוקלין שקלים ולוקחין נסכים (טט :א)

לשלמי גוים (טט :ב) ולשלמי תושבים (טט :ג) ולשלמים הנמצאים (טט :ד) ועל ידי מי שהניח שלמיו וברח.
(ג) דרשה זאת בעצמה מחולקת לשלוש מטרות (במ' שלח טו,ב) דּבַּ֙ר ַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אל שיהו שוקלין שקלים ולוקחים עצים (טט :א) שיהו
הכהנים מבשלין בו את חטאתיהן (טט :ב) ומנחותיהן (טט :ג) ועושין בו מדורות בית המוקד להתחמם כנגדן.
(ד) דרשה זאת בעצמה מחולקת לתשע מטרות (במ' שלח טו,ב) דּבּר ַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אל שיהו שוקלין שקלים (טט :א) ולוקחין פרת חטאת
(טט :ב) ושעיר משתלח (טט :ג) ועל ידי כהן המאבד (טט :ד) ועל ידי מי ששינה ועשה חטאת העוף למעלה (טט :ה) וחטאת בהמה למטה
(טט :ו) חובה כנדבה (טט :ז) ונדבה כחובה (טט :ח) ולבושי כהן גדול ביום הכפורים (טט :ט) ועשירית האיפה של כהן גדול שמת ולא
מינו כהן אחר תחתיו:
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יתםַ֙אֹתִ֑םַ֙
ָ֣תַ֙ה'ַ֙ועֲשׂ ֶ
ֹתוַֹ֙וּזְ כ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת-כּל-מ ְצֹו ֔
יתָ֣םַ֙א ָ֗
ַ֙וּרא ֶ
ַ֙לציצת ְ
במדבר שלח טו,לטְ ַ֙:והי ָ֣הַ֙לכֶ ם֘ ְ
יהם:
תּםַ֙זֹניםַ֙אחֲר ֶ ֹֽ
יכםַ֙אֲשֶׁ ר-א ֶ ָ֥
ֵ֤יַ֙לב ְבכֶ ם ְַ֙֙ואחֲרָ֣יַ֙עֹֽינ ֔ ֶ
ַ֙וְ ֹֽל ֹא-ת ִ֝תוּרוַּ֙אחֲר ְ
יתָ֣םַ֙א ָֹ֗תוַֹ֙– מונח זרקא סגול מונח רביע
ַ֙וּרא ֶ
ַ֙לציצת ְ
(טו,לט) ְוהי ָ֣הַ֙לכֶ ם֘ ְ

מונח  -במשמע מונח ,זרקא סגול – במשמע מוסיף מענינו על ענינו ,פתיל או פתילים מהציצת נכרך על הציצת
זרקא  -במשמע ציור (א) כריכות( ,ב) קשרים
סגו"ל ( -א) נוטריקון ס'ימן גו"ל היינו גי' = 39
(ב) נקודת הסגו"ל שליש אורך הציצת הוא גדיל ,היינו שיש כריכות סביבו והן בחוליות  ,שתי נקודות תחתונות של הסגו"ל שני
שליש אורך הציצת הם הפתילים ,הענפים הלא כרוכים סביבם.
(ג) באחת השיטות שלוש נקודות בטעם סגו"ל הן  3כריכות בחוליה;  13קבוצות של  3כריכות ,סה"כ  39כריכות
מונח רביע  -חמישה קשרים הסוגרים על ארבע חוליות של כריכות
בקריאה משולבת של המלים והסבר הטעמים מתקבל התוכן הבא:
וְ הי ָ֣הַ֙(אותיות) שם הוי"ה מונח לכֶ ם֘ ַ֙לכבודכם ב-כריכות פתיל (שהן כציור זרקא) מה-ציצתַ֙על ה-ציצתַ֙שמספרן ב-ס'ימן גימטרית גו"ל
יתָ֣םַ֙א ָֹ֗תוַֹ֙ -את שם הוי"ה מונח בין חמישה קשרים (שהן כציור זרקא)
וּרא ֶ
( = 39ט"ל כריכות = ט"ל אורות 13 ,קבוצות של  3כריכות) ְ
שברווחים שביניהם ארבע חוליות ובהן סדר הכריכות כך:
 בשיטת האר"י ז ,ח ,יא ,יג :
 חוליה ובה ז' (= )7כריכות ,כנגד שבעה רקיעים (הנהגה בתוך הטבע)
 ועוד חוליה ובה ח' (= ) 8כריכות (הנהגה מעבר לטבע) ,וסה"כ כריכות בשתי החוליות עולה ט"ו (= )=15אותיות י"ה ,משם
הוי"ה
 וחוליה של י"א (=אה"ה =  )11כריכות ,העולה אותיות ו"ה משם הוי"ה
 וחוליה של י"ג (= ) 13כריכות ,העולה אותיות אח"ד
 או בשיטת רבי שלמה מולכו כריכות י' ה' ו' ה' (אז זה שם הוי"ה ביתר גלוי)
 בשיטת ספר כלבו סימן קמו סוד על ענין ציצית הקשרים ,החוטים והכריכות מצטרפין לשם הוי"ה ושם אדנ"י בציצית.
 409מונח רביע
במדבר שלח טו,מא :סיום פרשת צצית

ֲשׁרַ֙הוֹצֵ֤אתיַ֙אֶ ְתכֶ ם ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצ ֔ריםַ֙ל ְהיָ֥וֹתַ֙ל ֶכםַ֙לאֹלהִ֑ים ַ֙
יכםַ֙א ֨ ֶ
ָ֞יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ָ֗ ֶ
[מא]ַַ֙֙אֲנ ָ֣
יכם׃ַ֙פ ַ֙
יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ַ֙אֲנ ָ֥
יכם – מונח רביע ,רמז לכסא הכבוד הניצב על ארבע רגליים( ,א) במובן של עשיית דין לטוב ולמוטב כפי' רש"י (מא) אֲנָ֞יַ֙הָ֣ 'ַ֙-
הָ֣ 'ַ֙אֱֹלה ָ֗ ֶ
יכםַ֙ -נאמן ליפרע (ראה שם) ... .אני הוא עתיד להבחין וליפרע מן התולה קלא אילן בבגדו,
נאמן לשלם שכר (ראה ספ"ב קטו) .אֱֹלה ָ֗ ֶ

ואומר :תכלת היא
יכם  -עוד למה נאמר?  ...על כרחכם אני מלככם!
יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
(ב) במובן של כסא מלכות כפי' רש"י (מא) אֲנ ָ֥
יכםַ֙ -גרשיים מונח רביע יצא מענינו ללמד על עצמו כי אני גרשיים ,מובדל מהנבראים ובעת ובעונה אחת מונח רביע מוברך
ָ֞יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ָ֗ ֶ
אֲנ ָ֣
בכל העולמות ,מחובר לכל רוחות העולם (ארבע ויותר רוחות) ולכל הנבראים ויצאתי בבכודי ובעצמי והוצאתי אתכם ממצרים.
/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט
169/333
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 410מונח רביע
במדבר קרח יח,ז:

בדָ֣תַ֙מתּנָ֗הַ֙אֶ תּןַ֙֙אֶ ת-
ע ֹ
רכֶ תַ֙ועֲב ְד ֶתִּ֑םַ֙ ֲ
ַ֙וּלמבָּ֥יתַ֙לפּ ֹ
מּ זְ בֶּ֛ח ְ
םַ֙לכלְ -דּבָ֧רַ֙ה ַ֙
ָ֣יָךַ֙א ְתָּךַ֙תּ ְשׁ ְמ ֨רוַּ֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְת ִ֝ ֶכ ְ
ְ֠
׃ַ֙[ז]ַַ֙֙ואתָּ֣הַ֙וּבנֶ
ְ
בַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
םַ֙והזּ ָ֥רַ֙הקּר
ְכּהֻ נּ ְת ֔ ֶכ ְ
ַ֙ ֲעבֹדָ֣תַ֙מתּנָ֗ה –מונח רביע,לפחות ארבע ענינים

בבלי יומא כד,א

אמר רב ארבע עבודות זר חייב עליהן מיתה :זריקה והקטרה וניסוך מים וניסוך היין ולוי אמר אף תרומת הדשן  ...מאי טעמא דרב
דכתיב במדבר חי ז ואתה ובניך ...ועבדתם עבדת מתנה וגו'  ...עבודת מתנה ולא עבודת סילוק

הגמרא מכריעה נגד לוי אבל מחפשת עבודה חמישית ומביאה דעת רבי יוחנן שאף מתנת שני גזרי עצים על המזבח היא עבודת מתנה תמה.

 411מונח רביע
במדבר חקת יט,ב:

תּוֹרהַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙לא ִֹ֑מרַ֙
אתַ֙ח ָ֣קּתַ֙ה ֔
ֻ
ז ֹ ַ֚
ַ֙֙מוּםַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙ל ֹא-עלָ֥הַ֙ע ֶליהַ֙עֹֹֽ ל׃ ַ֙
ֵ֤רַ֙אין-בּהּ ֔
ימהַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
הַ֙תּמ ָ֗
לַ֙וי ְק ָ֣חוַּ֙אלֶ יָךַ֩֙פ ֨רהַ֙א ֲֻד ִ֝מּ ְ
דּבָּ֣ר׀ַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗א ְ
דּבָּ֣ר׀ – מונח לגרמיה ,שנתיחס אליו כמונח פסקַ֙ ,אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אל– מונח רביע .נביא כאן דרכים אחדות בהבנת טעמי קרא זה( .א) מיהם

הרשאים להשתתף במצוות עשית אפר פרה אדומה ,הכנת מי נידה (הזאה) וההזאה על טמאי מת?
ע"פ המשנה פרה ומסכת יומא מא – מג עד לשלב אסוף אפר פרה אדומה עוסקים בה אלעזר (סגן כהן גדול בפרת משה) ולדורות במחלוקת
האם בשחיטה והזאת הדם רק כהן גדול ,או גם כהן הדיוט ,והאם גם זר שוחט וכהן רואה ,אבל בהשלכת ארז ואזוב ושני תולעת ושריפה
עוסקים כהנים .אבל החל מאיסוף אפר פרה מתרבים העוסקים כנדרש בפסוק (יט,ט)
ָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן נדרש ב-משנה
ַ֙
[ט]ַַ֙֙ואסָ֣ף – מונח (לגרמיה שלא שייך לכאן להסביר או הפסק) א
ְ
פרה פ"ד מ"ד ו-פ"ה מ"ד ו-בבלי יומא מג,א האנשים הכשרים לאסוף אפר פרה אדומה (יט,ט) הם גם הכשרים למלא מים ולקדש (יט,יז),
ולהזות (יט,יט) .ואלו הם :לת"ק כהן ,זר ,אשה ,עבד ,אנדרוגינוס .הרי חמישה .רבי יהודה פוסל אשה ומכשיר ילד שיש בו דעת להניח ,וכן
פוסל אנדרוגינוס ,הרי ארבעה .וביומא מלמד שאם האשה פסולה היא יכולה לסייע לילד ,הרי חמישה.
בסיכום  :בשלבים שונים של עשיית מצוות אפר פרה אדומה ,הכנת מי נידה (הזאה) וההזאה על טמאי מת רשאים להשתתף כהנים,
ישראלים (איש ,אשה ) עבד ,אנדרוגינוס (מחלוקת)  ,וילד שיש בו דעת (מחלוקת) .יתכן שַ֙-דּבָּ֣ר׀ – מונח לגרמיה ,מרמז להבדיל בין
השלבים עד איסוף האפר שהעשייה רק ביום ורק באנשים ואולי רק בכהנים ,ובין השלבים מהאיסוף והלאה שבם גם אחרים רשאים
להשתתף.
(ב) דּבּ ָ֣ר׀ַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אלַ֙ב מובן של מספר קריאות פרשת פרה בשנה .היות ופרשה זאת פותחת את פרשת חקת ,קוראים בה במנחה של
שבת קרח ,ובשחרית של יום שני ויום חמישי ,כמו כן קוראים בה בשבת חקת ,ובשבת שאחרי פורים או שבת שאחריה אם ראש חודש ניסן
חל בשבת ,ונקראת שבת פרה.
שׂר ָ֗אלַ֙  -מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן חמש ,מונח שלפניו כאילו מכפיל את החמש והתוצאה היא עשר,
(ג) דּבּ ָ֣ר׀ַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְַ֙
רמז לכך שבעבר נעשו תשע פרות אדומות ועתיד מלך המשיח לעשות פרה אדומה עשירית ואחרונה.
אנציקלופדיה תלמודית כרך כד[ ,ימות המשיח] טור תקצד

אף דיני טומאה וטהרה  -שאינם נוהגים בזמן הזה ,לפי שאין לנו אפר פרה להזאה על טומאת מת ,וכל דיני טומאה וטהרה בטלים
אצלנו ,לפי שאין לנו מקדש וקדשים  -יחזרו לנהוג בימות המשיח ,וכן כתבו ראשונים על אותה ששנינו ,שמשנצטוו במצות פרה-
אדומה עד שחרב הבית בשניה ,נעשו תשע פרות ,שהפרה העשירית יעשה אותה מלך המשיח .במדרשים אמרוְ :וי ְקחָ֣ וַּ֙אלֶ יָךַ֩֙פ ֨רהַ֙
א ֲֻד ִ֝מּהַ֙וגו' ,רמזו שכל הפרות יהיו בטלות ושל משה קיימת ,וממנה נגנז לקדש לעתיד .ויש מן האחרונים שכתב ,שמטעם זה פירשו
במשנה סדר מעשה הפרה ,ושהיו מזים מי חטאת על הכהן השורף את הפרה ,שכשיבוא הגואל ואליהו יראנו אפר הפרה ,נדע מה
לעשות.
 412מונח רביע
במדבר חקת יט,ו:

וְֹךַ֙שׂרפָ֥תַ֙הפּ ֹֽרה׃
ְ
תַ֙וה ְשׁ ַ֕ליְךַ֙אֶ ל-תּ
וֹבַ֙וּשׁנ ָ֣יַ֙תוֹל ִ֑ע ְ
ְ
זַ֙ואז
ָ֥ץַ֙א ֶֶ֛ר ְ
ֹהןַ֙ע ֶ
[ו]ַַ֙֙ול ָ֣קחַ֙הכּ ָ֗
ְ

ספרי דבי רב חקת פיסקא קכד ... .ורבי יהודה אומר ישרף שלא ימעיט את העצים ,מרבה הוא לה חבילי אזוב וחבילי איזוב יון
בשביל לרבות העפר ... .אזוב .ולא אזוב יון  ....ולא אזוב שיש לו שם לווי .וגו'.
טט  -ספרי דבי רב פעם מציין אזוב יון ופעם מציין אזוב ללא שם לווי.

אוצר החכמה ,חבצלת השרון ,מרדכי קרליבך ,ע'  697ובשקלים פ"ד מ"ב תנן דפרה אדומה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית באין
מתרומת הלשכה ,ובתו"י יומא סז,א כתב דהיינו לשון של זהורית של שעיר המשתלח לעזאזל ,וכ"ה בר"מ פ"ד שקלים ה"א ,אכן
הרע"ב שם ובגבורת ארי ביומא כתבו דהיינו לשון של פרה אשר השליך אל תוך שריפתה וגו' לשון של זהורית אשר אינה באה
מהלכות קרבן הפרה ,כי אם מהלכות טהרת הפרה וגו'

וְֹךַ֙שׂרפָ֥תַ֙הפּ ֹֽרה׃ כאשר הקרא מונה רק
ְ
ֹהן – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע דברים אשר ְַ֙וה ְשׁ ַ֕ליְךַ֙אֶ ל-תּ
[ו]ַַ֙֙ ְול ָ֣קחַ֙הכּ ָ֗
וֹבַ֙וּשׁנ ָ֣יַ֙תוֹל ִ֑עתַ֙אפשר כי רבוי העצים ,ורבוי האזוב וגם איזוב יון לפי הפעם הראשונה בספרי הם הדבר הרביעי
ְ
זַ֙ואז
ָ֥ץַ֙א ֶֶ֛ר ְ
שלושהַ֙ע ֶ
והחמישי המושלכים .אפשר כי גם לשון של זהורית אשר אינה באה מהלכות קרבן הפרה ,כי אם מהלכות טהרת הפרה .אינה שני תולעת
הנקרא גם כן לשון של זהורית אבל הוא מהלכות פרה אדומה ,לכן אפשר שהוא דבר נוסף.
ראה רביע חקת יט,ז
 413מונח רביע
במדבר חקת יט,ט:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַ֙בּמקָ֣ וֹםַ֙ט ִ֑הוֹרַ֙ ַ֙
ְ
וּץַ֙למּחֲנֶ
ֹֽ
[ט]ַַ֙֙ואסָ֣ף׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹרַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣פֶ רַ֙הפּ ֔רהַ֙וְ הנֶּ֛יחַ֙מ ָ֥ח
ְ
ָ֥אתַ֙הוא׃ ַ֙
ֹֽ
תַ֙למָ֥יַ֙נדּהַ֙חטּ
ָ֧לַ֙למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֛ר ְ
תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ֲד ְ
ְ֠ ְוהיְ תהַ֙לע ֨
[ט]ַַ֙֙ואסָ֣ף׀ – מונח פסק (הנקרא גם מונח לגרמיה) אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע,מונח פסק הוא כעין כתוב סדור שנחלק .קריאה ללא טעם
ְ
ַ֙
[ט]ַַ֙֙ואסָ֣ף מונח אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע ,משמעותה שלאיסוף צריך איש טהור והרבויים ממנו ומהפסוק (יט,י) נדרש כי האוסף
ְ
פסק ַַַ֙֙֙

והמסיט אפר פרה עד סיום האיסוף טמא ומטמא בגדיו.
סָ֣ף׀ – מונח פסק (כאן מתאים לו גם שמו מונח לגרמיה) ,אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע ,מלמדת על הפסקת
[ט]ַַ֙֙וא ַ֙
ְ
קריאה עם טעם פסק ַַַ֙֙֙
הטומאה מסיום כינוס אפר הפרה ,כלומר שכל העוסקים בפעולות אחרי הכינוס טהורים (העברה למשמרת ,מילוי מים ,קידוש ,טילטול
שיעור מי הזאה להזאה וההזאה עצמה)
[ט]ַַ֙֙ואסָ֣ף מונח אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע,
ְ
קריאה ללא טעם פסק
[ט]ַַ֙֙ואסָ֣ף – מונח אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן נדרש ב-משנה פרה פ"ד מ"ד ו-פ"ה מ"ד ו-בבלי יומא
ְ
מג,א האנשים הכשרים לאסוף אפר פרה אדומה (יט,ט) הם גם הכשרים למלא מים ולקדש (יט,יז) ,ולהזות (יט,יט) .ואלו הם :לת"ק כהן,
זר ,אשה ,עבד ,אנדרוגינוס .הרי חמישה  .רבי יהודה פוסל אשה ומכשיר ילד שיש בו דעת להניח ,וכן פוסל אנדרוגינוס ,הרי ארבעה.
וביומא מלמד שאם האשה פסולה היא יכולה לסייע לילד ,הרי חמישה.
ראה פסק
 414מונח רביע
במדבר חקת יט,ט,יז,יט:

תַ֙למָ֥יַ֙
ָ֧לַ֙למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֛ר ְ
תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ֲד ְ
וֹרַ֙והיְ תהַ֙לע ֨
הַ֙בּמ ָ֣קוֹםַ֙ט ִ֑ה ְ֠ ְ
ְ
וּץַ֙למּחֲנֶ
ֹֽ
הַ֙והנֶּ֛יחַ֙מ ָ֥ח
ַַַ֙֙֙[ט]ַַ֙֙ ְואסָ֣ף׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹרַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣פֶ רַ֙הפּ ֔ר ְ
ָ֥אתַ֙הוא׃ ַ֙
ֹֽ
נדּהַ֙חטּ
כּלי׃
מיםַ֙חַ֙יּיםַ֙אֶ לֹֽ ֶ -
תןַ֙עלֶ֛יוַ֙ ַָ֥֙
ִ֑אתַ֙ונ ָ֥
ְ
רַ֙שׂרפָ֣תַ֙החטּ
ל ְקחוּ ַ֙֙לטּ ֔מאַ֙מעֲפ ְ
ַַַ֙֙֙[יז]ַַ֙֙ ְו ֹֽ
ֶ֛יוַ֙ורחָ֥ץַ֙בּמּיםַ֙וְ טהָ֥רַ֙
ָ֧סַ֙בּגד ְ
יַ֙וכ ֶבּ ְ
יע ְ
ח ְטּאוֹ ַ֙֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ֔
הרַ֙֙על-הטּ ֔מאַ֙בּיָּ֥וֹםַ֙ה ְשּׁלישׁיַ֙וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁביעִ֑יַ֙ ְו ַ֙
הזּ ֵ֤הַ֙הטּ ֹ
ַַַ֙֙֙[יט]ַַ֙֙ ְו ַ֙
בּע ֶֹֽרב׃
ַַַ֙֙֙[ט]ַַ֙֙ ְואסָ֣ף׀ – מונח לגרמיה ,אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן נדרש במשנה פרה פ"ד מ"ד ופ"ה מ"ד ובבלי

ביומא מג,א האנשים הכשרים לאסוף אפר פרה אדומה (יט,ט) הם גם הכשרים למלא מים (יט,יז) ולקדש (יט,יט) ,ולהזות .ואלו הם :לת"ק
כהן ,זר ,אשה ,עבד ,אנדרוגינוס .הרי חמישה .רבי יהודה פוסל אשה ומכשיר ילד שיש בו דעת להניח ,וכן פוסל אנדרוגינוס ,הרי ארבעה.
וביומא מלמד שאם האשה פסולה היא יכולה לסייע לילד,הרי חמישה.
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במדבר חקת יט,יג:

ל ֹאַ֙י ְתח ָ֗טּאַ֙אֶ ת-מ ְשׁכֵּ֤ןַ֙יְ הוהַ֙֙ט ֔מּאַ֙ ַ֙
וּתַ֙ו ָ֣
ָ֣תַ֙בּנֶפֶ שַׁ֩֙הא ֨דםַ֙אֲשֶׁ ר-י ִ֝מ ְ
ַ֙בּמ ְ
]ַַ֙֙כּל-הנֹּגֵ֡ע ְ
ֹֽ
ַַַ֙֙֙[יג
וַֹ֙בוֹ׃ ַ֙
ָ֣אַ֙י ְה ֶי֔הַ֙עוֹדַ֙טֻ ְמא ָ֥ת ֹֽ
ַ֙מיַ֙נ ִ֝דּהַ֙ל ֹא-זֹרֵ֤קַ֙עליו ַ֙֙טמ ֹֽ
ַַַ֙֙֙וְ נ ְכ ְרתֶ֛הַ֙הנֶּ ָ֥פֶ שַׁ֙ההואַ֙מיּ ְשׂראִ֑לַַ֙֙כּי ֩ ֨

ספרי – מה תלמוד לומר טמא יהיה ,לפי שהוא אומר מי נדה לא זורק עליו אין לי אלא שלא הזה כל עיקר ,הזה ולא שנה מניין?
תלמוד לומר טמא יהיה ,הזה ושנה ולא טבל מניין? תלמוד לומר טומאתו בו ,הזה וטבל ולא העריב שמשו מניין? תלמוד לומר עוד
טומאתו בו .התורה והמצוה (מד)  ...וע"כ דורש לרבי שכולל באמת כל מיני חטוי עד חיטוי דמים למח"כ )למחוסר כפרה) ,שבכולם
וַֹ֙בוֹ שהוא מחוסר כפרה
וַֹ֙בוֹ שהוא טבול יום עוֹדַ֙טֻ ְמא ָ֥ת ֹֽ
ָ֣אַ֙י ְה ֶי֔הַ֙עוֹדַ֙טֻ ְמא ָ֥ת ֹֽ
חייב כרת ,וע"ז פירש כי מי נדה לא זורק וכן טמ ֹֽ
(כמ"ש בנזיר מ"ה ,מכות י"ד( וגו'



ְו ָ֣ל ֹאַ֙י ְתח ָ֗טּאַ֙ -מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן ע"פ ספרי מונה כל מצב שחסר לחטוי מלא :הזאת שלישי ,הזאת שביעי,
טבילה בשביעי ,הערב שמש בשביעי ,לרבי חיטוי דמים למחוסר כפרה
לרבות ב -עוֹד – טפחא ,לרבנן טבול יום החסר הערב שמש ולרבי מחוסר כפרה
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במדבר חקת יט,יא,יג,יד,טז:

ִ֑םַ֙וטמאַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ ַ֙
תַ֙לכל-נֶ ָ֣פֶ שַׁ֙אד ְ
ַ֙בּמ ְ
ַַַ֙֙֙[יא]ַַ֙֙הנֹּגָ֥ע ְ
ח ָ֗טּאַ֙אֶ ת-מ ְשׁכֵּ֤ןַ֙יְ הוהַ֙֙ט ֔מּאַ֙ ַ֙
ל ֹאַ֙י ְת ַ֙
וּתַ֙ו ָ֣
ָ֣תַ֙בּנֶפֶ שַׁ֩֙הא ֨דםַ֙אֲשֶׁ ר-י ִ֝מ ְ
ַ֙בּמ ְ
]ַַ֙֙כּל-הנֹּגֵ֡ע ְ
ֹֽ
ַַַ֙֙֙[יג
וַֹ֙בוֹ׃ ַ֙
ָ֣אַ֙י ְה ֶי֔הַ֙עוֹדַ֙טֻ ְמא ָ֥ת ֹֽ
ַ֙מיַ֙נ ִ֝דּהַ֙ל ֹא-זֹרֵ֤קַ֙עליו ַ֙֙טמ ֹֽ
ַַַ֙֙֙ וְ נ ְכ ְרתֶ֛הַ֙הנֶּ ָ֥פֶ שַׁ֙ההואַ֙מיּ ְשׂראִ֑לַַ֙֙כּי ֩ ֨
וּתַ֙בּ ִֹ֑א ֶהלַ֙כּל-הבֵּ֤אַ֙אֶ ל-ה ֹ֨א ֶהל ֙ ְַ֙וכל-א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּ ֹ֔א ֶהלַ֙יַ֙ ְטמאַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ ַ֙
ְ
םַ֙כּי-י ָ֣מ
תּוֹרהַ֙אד ֹֽ
ַַַ֙֙֙[יד]ַַ֙֙זַֹ֚אתַ֙ה ֔
וַֹ֙ב ִ֑ק ֶברַ֙י ְטמאַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ ַ֙
םַ֙א ְ
תַ֙אוְֹ -ב ֶעָ֥צֶ םַ֙אד ָ֣
וַֹ֙ב ֔מ ֹֽ
ַ֙א ְ
הַ֙בּחֲללֶ -ח ֶ֙רב ֙ ָ֣
[טז]ַַ֙֙ו ֹ֨כלַ֙אֲשֶׁ ר-יגִּ֝עַ֙עלְ -פּנ ָ֣יַ֙השּׂ ֶ ָ֗ד ֹֽ
ְ
ַַַ֙֙֙

ויקרא אמר כא,יא:

וַֹ֙ל ֹאַ֙יטּ ֹֽמּא׃ַ֙רש"י (יא) ועל כל נפשת מת וגו'  -באהל המת .נפשת מת  -להביא
יוַ֙וּלאמּ ָ֥
ְ
אַ֙לא ָ֥ב
תַ֙ל ֹאַ֙י ִ֑ב ֹ ְ
ָ֣
שׁתַ֙מ
ְוע ֶ֛לַ֙כּל-נ ְפ ָ֥ ֹ
רביעית דם מן המת שמטמא באהל (ראה סנה' ד,א).
תיב"ע כל די יקרב בשכיבא ובוולדא בר תשעא ירחין בגושמיה ובדמיה דיימית ...ספרי – זהו שאמרנו להביא את בן שמונה ימים,
התורה והמצוה לר"ע הנ"ל (סי' לח) מרבה מת הנמצא בנפש זה עובר וה"ה בן שמונה כנ"ל.

[טז]ַ֙עלְ -פּנ ָ֣יַ֙השּׂ ֶ ָ֗דה – מונח רביעי ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן מה גורם לטומאת מת ולשם טהרה מצריך הזאת יום שלישי ושביעי:
נמנות לפחות עשר סיבות לטמא טומאת מת :מת ,רביעית דם מת ,עובר בן מעל  40יום (תיב"ע על בן  9חדשים) ומת שמטמא הנוגע בו
בתוך אמו ודמו ,בן שמונה ימים שמת ,כלים שנגעו במת וכלים שנגעו בנטמא במת ,עצם אדם ,קבר לרבות גולל ודופק (רע"ב אהלות פ"ב
מ"ד) ,אהל.
בפסוק (טז) נמנים ארבעה ֹֽבּחֲללֶ -ח ֶ֙רב ַ֙֙ (משנה כלים פ"א מ"א כלי מתכת שנגע במת ,וגם כלים אחרים ,וכלים שנגעו באדם שנטמא במת
וַֹ֙ב ִ֑ק ֶבר
םַ֙א ְ
תַ֙אוְֹ -ב ֶעָ֥צֶ םַ֙אד ָ֣
מ ֹֽ
או בכלים שנטמאו במת)ַ֙ ָ֣אוַֹ֙ ְב ַ֔֙
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מהפסוק (יא) לומד על הנוגע בעובר בן תשעה חדשים שמת בתוך אמו או בדמו ,והוא הדין לבן שמונה ימים שמת,
מהפסוק (יד) לומד על טומאת אהל,
שׁתַ֙מת לומדים להביא רביעית דם מן המת שמטמא באהל לר"ע גם רביעית דם משני מתים
מהפסוק ויקרא אמר כא,יאְ :וע ֶ֛לַ֙כּל-נ ְפ ָ֥ ֹ
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במדבר בלק כב,ו:

הַ֙כּי-עצָ֥ וּםַ֙הוּא ַ֙֙מ ֔ ֶמּנּיַ֙אוּלֵ֤יַ֙אוּכלַ֙֙נכֶּ ה֔ -בּוַֹ֙ואֲג ֲר ֶשׁנּוַּ֙מן-הא ִֶ֑רץ ַ֙
֨אַ֙ארהִ֝ -לּיַ֙אֶ ת-הע ָ֣םַ֙ה ָ֗ ֶזּ ֹֽ
ַ֙לכה-נּ ֹֽ
וְ עתּה ֩ ְ
רַ֙יוּאר׃ ַ֙
ֹֽ
א
ֲשׁרַ֙תּ ֹ
ֹרְךַ֙וא ֶ ָ֥
ַ֙מב ֔
ברְך ֙ ְ
ַ֙כָּ֣יַ֙י ָ֗ד ְעתּיַ֙אֵ֤תַ֙אֲשֶׁ רְ -תּ ַ֙
֨אַ֙ארהִ֝ -לּי  -קדמא ואזלא
וְ עתּהַ֩֙ -תלישא-קטנה ְלכה-נּ ֹֽ
אֶ ת-הע ָ֣םַ֙ה ָ֗ ֶזּה – מונח רביע ,הצעה בלי מקור( :א) בלק מספר לבלעם שעם ישראל שוכן בארבע מחנות ובמרכזו מחנה לויה ושכינה( .ב)

כהנים ,לוים ,ישראלים ,גרים ,אולי עוד היו עמם ערב רב.
נתחיל ב-במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ המלמד על שעור הכאה שבקש בלק להשיג ,ממדרש זה לומדים על שעור חז"ל של
רובע הקב (=לוג) מסאה .וממנו נלמד כלל מלמד בכעין בנין אב.
בדרך הלכתית :המלה אוּלֵ֤י מביעה ספק .זאת אומרת יש כאן רמז ששיעורי חז"ל פעמים מלבר פעמים מלגיו .ובהקש מרובע הקב המרומז
במונח רביע של אֶ ת-הע ָ֣םַ֙ה ָ֗ ֶזּה לסאה ,לומדים לשיעורי חז"ל אחרים.
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ם ֙ דּ ֔בר כּא ֲֶשֶׁ֛ר יְ דבָּ֥ר הַ֙'ַ֙אל ִ֑יַ֙ויּ ְשׁ ָ֥בוַּ֙שׂ ֹֽרי-מוֹאבַ֙עם-בּ ְלעֹֽם׃ ַ֙
ֹתי אֶ ְתכֶ ַ֙
ה ֙ ה ֔לּיְ לה והֲשׁב ֵ֤
פ ַ֙
יהם לֵ֤ינוּ ֹ
ָ֣אמר אֲל ָ֗ ֶ
במדבר בלק כב,ח :ויּ ֹ ֶ
יהם – מונח רביע ,ע"פ זהר הסולם סי' רפו) יש לו לפחות ארבע ידיעות איך לבצע בקשת בלק וזה יקרה בלילה ,לכן עליהם
ָֹ֣אמר אֲל ָ֗ ֶ
ויּ ֶ

להתעכב( .א) לילה זמן שריית הסטרא אחרא (ב) אז יש למכשפים אפשרות לפעול בכשפים (ג) בשעת לילה נמצאים צדדים רעים (כנראה
כוחות טומאה בנוסף לס"א) והם בכח להזיק (ד) בשעת לילה שולטים צדדים רעים (כנראה כוחות טומאה בנוסף לס"א) הפוגעים (ה)
בשעת לילה מתפשטים הצדדים רעים (כוחות טומאה בנוסף לס"א) בעולם (כנראה ממקום הגעתם לעולם כמו מקומו של בלעם ומשם
פושטים לעולם וכך עלולים לגרום נזק)
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ףַ֙וזהִ֑ב ַ֙
וַֹ֙כּ ֶָ֣ס ְ
ל ֹאַ֙בית ֶ
ֶ֛קַ֙מ ָ֥
ליַ֙בל ְ
֙אמרַ֙֙אֶ ל-ע ְבדָ֣יַ֙ב ֔לקַ֙אם-י ֶתּןָ֥ -
במדבר בלק כב,יח :ויּ ָ֣עןַ֙בּ ְל ָ֗עםַ֙ויּ ֹ ֶ
דוֹלה׃ ַ֙
ֹֽ
הַ֙אוַֹ֙גְ
וֹתַ֙קטנּ ָ֥
ְ
ֱֹלהיַ֙לעֲשָׂ֥
ַ֙֙ה'ַ֙א ֔
בר ַ֙֙אֶ ת-פּי ָ֣
ע ֹ
לַ֙ל ֲ
ֹֽ
אַ֙אוּכ
ָ֗
לֹ
ַ֙ ָ֣
ויָּ֣עןַ֙בּ ְל ָ֗עם  -מונח רביע ,אפשר מרמז ע"פ מאור ושמש לכך שבלעם ניסה להקטין שם הוי'ה של ארבע אותיות המסמל חסד ורחמים
ולהגדיל שם אלקים (חמש אותיות) שהוא מקור הדינים והגבורות ,אם-י ֶתּןָ֥ -ליַ֙בלֶ֛קַ֙ -מרכא תביר ְמ ָ֥ל ֹאַ֙ביתוַֹ֙ -מרכא טפחא ,כעין

קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושדיניהם שונים ,היינו עוונות מסוגים שונים
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ה ַ֙
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אֶ ל-בּ ְלעם֘ ַ֙ליְ ל ַ֙
במדבר בלק כב,כ :ויּ ֨ב ֹאַ֙א ָ֥
אַ֙לָך ַ֙֙בָּ֣אוַּ֙האֲנ ֔שׁיםַ֙קוּםַ֙ל ְָ֣ךַ֙אתִּ֑ם ַ֙
רַ֙לוַֹ֙אם-ל ְק ֵ֤ר ֹ ְ
ָֹ֣אמ ָ֗
ַ֙ויּ ֶ
ֲשׂה׃ ַ֙
ֹתוַֹ֙תע ֶ ֹֽ
ַ֙וְ ָ֗אְךַ֙אֶ ת-הדּבֶ֛רַ֙אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙א ָ֥
רַ֙לוַֹ֙ -מונח רביע  -יש כאן לפחות ארבעה ענינים ברשות ללכת.
ָֹ֣אמ ָ֗
ויּ ֶ
אַ֙לָך ַ֙֙בָּ֣אוַּ֙האֲנ ֔שׁיםַ֙– מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה על שני לימודים ,מונח עשוי לרבות עוד לימוד,
(טט :א,ב) אם-ל ְק ֵ֤ר ֹ ְ

מהפך פשטא מורה שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשוטו של הכתוב.

 לימוד אחד היוצא מפשוטו המגביל את בלעם ְו ָ֗אְךַ֙אֶ ת-הדּבֶ֛רַ֙אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙א ָֹ֥תוַֹ֙תע ֶ ֲֹֽשׂה׃ועל זה מסיים רש"י  ...ואעפ"כ
וילך בלעם ,אמר ,שמא אפתנו ויתרצה.

 לימוד אחר עשוי להיות סוף הפסוק ְו ָ֗אְך משמעות המלה מגבילה את בלעם שיאמר רק אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙מה שה' שם בפיו ואח"כ
התברר שברך שלש פעמים בלי לשלוט על פיו ,וטעמי הכתוב אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙ -מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרבות,
כמו גם מלת אשר רבוייה היא לפי רבי יונתן (בבלי סוטה מו) ,ושלש ברכות שה' שם בפיו בעל כרחו ,משתלבות עם טעם רביע במלת וְ ָ֗אְךַ֙
לרמז לברכה רביעית שברך בלעם לבסוף מעצמו.
( טט :ג) קוּם – טפחא  ,כעין רבוי לא מוגבל העשוי להשפיע אלפניו ,אפשר כי גם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ -ל ְָ֣ךַ֙אתִּ֑ם – מונח
אתנח ,רבוי והגבלה ,לך אתם ל הגביל הליכתו שלא למטרת לקלל ישראל ,אלא למטרת להרבות כבודו אשר מתאוה לו כי השרים מכובדים
מהקודמים ,ובנוסף לך אתם בשביל שתי הסיבות שברש"י ובספורנו .
( טט :ד) רש''י שאם הקריאה שלך וסבור עתה ליטול עליה שכר קוּםַ֙ל ְָ֣ךַ֙אתִּ֑ם(. .טט :ה) ספורנו  -אם להועץ עמך ,לך עמם

להזהירם שלא יחטאו.
 421מונח רביע
במדבר בלק כב,ל :ראה מבוא רביע

כּה ַ֙
וֹתַ֙לָךַ֙ ִ֑ ֹ
ְ
הַ֙הה ְסכּ ָ֣ןַ֙ה ְס ֔כּנְ תּיַ֙לעֲשָׂ֥
ֹֽ
וֹדָך ַ֙֙עד-היָּ֣וֹםַ֙ה ֔ ֶזּ
אתֹנְ ִָ֝ךַ֙אֲשֶׁ ר-רכ ְָ֣בתַּ֙ע ָ֗ליַ֙מ ֹֽע ְ
אמרַ֙הא ִ֝תוֹןַ֙אֶ ל-בּ ְל ָ֗עםַ֙הֲלוֹאַ֩֙אנ ֹ֨כיַ֙ ֲ
ו ֨תּ ֹ ֶ
רַ֙ל ֹא׃ ַ֙
אמ ֹֽ
ַ֙ויּ ֹ ֶ
וֹדָךַ֙֙עד-
לי .וַ֙-מ ֹֽע ְ
ָך  ...רכ ְָ֣בתַּ֙ע ָ֗ליַ֙ -הרבה פעמים .ושם הפסֵ ק הדבר ,כי 'רביע' היה על ע ַָ֗֙
אתֹנְ ִַ֝֙
רבי יוסף בכור שור (ל) הֲלוֹאַ֩֙אנ ֹ֨כיַ֙ ֲ
היָּ֣וֹם קאי אהסכן ה ְס ֔כּנְ תּי .כאדם שאומר :המעולם עשיתי לך כן? וכך אמרה לו :מאחר שאיני רגילה בכך ,היה לך להבין ,שלא

בחנם הייתי עושה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

172/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 422מונח רביע
במדבר פינחס כה,יא

יַ֙בּתוֹכ ִ֑ם ַ֙
לַ֙בּקנְ ָ֥אוַֹ֙אֶ ת-קנְ את ְ
ָ֣לַ֙בּנֹֽי-י ְשׂר ֔א ְ
ֹהןַ֙השֵׁ֤יבַ֙אֶ ת-חֲמתי ַ֙֙מע ְ
רןַ֙הכּ ָ֗
ה ָ֣ ֹ
ִ֝רַ֙בּן-א ֲ
סַ֙בּן-אֶ ְלעז ֶ
ֹֽפּינְ ֨ח ֶ
לַ֙בּקנְ א ֹֽתי׃ ַ֙
לּיתיַ֙אֶ תְ -בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ַ֙וְ ל ֹא-כ ָ֥
רןַ֙הכּ ָֹ֗הןַ֙ -מונח רביע ,התוכן מלמד על אהרן הכהן ,סבו של פינחס שעבר על מידותיו והציל את בני ישראל .תבנית הטעמים -
ה ָ֣ ֹ
בֶּ ן-א ֲ

מונח רביע ,רבוי רב ללמד על כל מצות האמורות בתורה (ראה רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"י להלן) ;
בֶּ ן-א ֲה ָ֣ ֹרןַ֙הכּ ָֹ֗הןַ֙ -מונח רביע( ,א) כהן חמישי משוח ,בבלי זבחים קב,א מיתיבי ,חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל:
יבמה מלך ,אישה כהן גדול ,בנה סגן ,בן בנה משוח מלחמה ,ואחיה נשיא שבט ,ואבילה על שני בניה; וב-ויקרא רבה (מרגליות)
פרשה כ אלישבע ראתה חמש כתרים ביום אחד ,יבמה מלך אחיה נשיא בעלה כהן גדול שני בניה סיגני כהונה פינחס בן בנה משוח
מלחמה .ו-תורה תמימה קהלת פ"ב הערה יז סובר כי הגי' צ"ל ארבע שמחות ללא פינחס.
ןַ֙הכּ ָֹ֗הןַ֙ -מונח רביע( ,ב) בדרך הסוד ארבע שהן חמש נשמות
ר ַ֙
ה ָ֣ ֹ
בֶּ ן-א ֲ
ילקוט כתבי קודש ,חלק ה' אמרי קדוש השלם ,להגה"ק השרף ר"ר אורי מסטרעליסק זי"ע ,ע' רכט ,סעיף י"ט ֹֽפּינְ ֨חסַ֙בֶּ ן-אֶ ְלעזִ֝רַ֙
בֶּ ן-א ֲה ָ֣ ֹרןַ֙הכּ ָֹ֗הןַ֙וגו' ,הטעם קדמא אזלא מונח רביעי ,שמעתי מהרב החסיד ר' אהרן משה קאווע נ"י ששמע מזקינו הרב הצדיק ר'
חיים אברהם מטשעררזיץ זצ"ל שאמר בשם רבינו (כנראה הכוונה למגיד ממזריץ') לרמז בזה הידוע שפנחס הוא אליהו ואמרם ז"ל
שנכנסו בו נשמות נדב ואביהוא ולפ"ז הרי נייחו בו ארבע נשמות קדושות שזהו שקדם ואזיל .המתוק מדבש בשם הרמ"ק ואחרים
(א) נשמת פינחס (ב) נשמות נדב ואביהוא שהיו שורש אחד (ג) נשמת אליהו משבט גד (ד) נשמת אליהו משבט בנימין
סַ֙בּן-אֶ ְלעזִ֝ר  -קדמא ואזלא ,במובן שקדם ואזיל.שהיו מעוברות בו נשמות נדב ואביהוא בני אהרן שהן קדמו לו ,וכבר התעברה בו
ֹֽפּינְ ֨ח ֶ
נשמת אליהו שעדיין לא בא לעולם.
 423מונח רביע
מֹותַ֙
ה ַ֙֙ ְשׁ ַָ֣֙
חתַ֙ ְמנ ֶשָּׁ֣הַ֙ ֶבן־יֹוסִ֑ףַ֙וְ א ֙לֶּ ַ֙
שּׁהַ֙ ְלמ ְשׁ ְפּ ֹ
ן־מנ ֔ ֶ
ד ַ֙֙ ֶבּן־מכָ֣ירַ֙ ֶבּ ְ
ר ְבנהַ֙ ְבּנָֹ֣ותַ֙ ְצל ְפ ָ֗חדַ֙ ֶבּן־חֵ֤פֶ רַ֙בֶּ ן־גּ ְלע ַ֙
במדבר פנחס כז,אַ֙:ותּ ְק ַָ֜֙
ֹתיוַ֙מ ְחל ָ֣הַ֙נ ֹ֔עהַ֙ ְוחגְ לָ֥הַ֙וּמ ְלכּהַ֙ ְות ְר ֹֽצה:
ְבּנ ַ֔֙
ד ֙ ,הא כל אדם כשר שעומד בתוך השבט הרי זה שבח
ר ְבנהַ֙ ְבּנָֹ֣ותַ֙ ְצל ְפ ָ֗חדַ֙בֶּ ן־חֵ֤פֶ רַ֙ ֶבּן־גּ ְלע ַ֙
[ספרי זוטא פרק כז] (במ' פי' כז ,א) ותּ ְק ַָ֜֙

לכל שבטו קל וחומר לביתו קל וחומר לגופו קל וחומר למשפחתו קל וחומר לבית אביו

פ ָ֗חד – אזלא-גרש מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל (המשך ספרי זוטא
ר ְבנהַ֙ ְבּנָֹ֣ותַ֙ ְצל ְַ֙
(במ' פי' כז ,א) ותּ ְק ַָ֜֙
מלמד על אהליאב בן אחיסמך למטה דן ,ולעומתו שלומית בן דברי למטה דן ,נח ,אברהם ,נערה ישראלית שנשבתה בידי ארם ועוד.
ְבּנָֹ֣ותַ֙ ְצל ְפ ָ֗חד – מונח רביע – מלמד על לפחות ארבעה פרטים או לימודים :אדם כשר שבח לשבטו ,לביתו ,לגופו ,למשפחתו ,לבית
אביו.

 424מונח רביע
במדבר פנחס כז,יא:

יו ַ֙
ַ֙לאב ַ֙
וְ אם-אָ֣יןַ֙אחים֘ ְ
וַֹ֙וירָ֣שַׁ֙אֹתִ֑הּ ַ֙
רבַ֙אלֶ֛יוַ֙ממּ ְשׁפּ ְחתּ ְ
ַ֙וּנְ ת ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-נחֲל ָ֗תוַֹ֙ל ְשׁא ָ֞רוַֹ֙הקּ ָ֥ ֹ
ֹשׁה׃ַ֙פ ַ֙
ַ֙ל ֻח ָ֣קּתַ֙מ ְשׁ ֔פּטַ֙כַּ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙אֶ ת-מ ֶ ֹֽ
ַ֙וְ ֨היְ ִ֝תהַ֙ל ְבנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראל ֙ ְ
ַ֙לאביוַ֙ -זרקא סגול – מוסיף דבר על אביו מענין אביו .אב חי ומוסיף עליו אב מת ,ואם לאב המת אין בנים
טט  -סיכום ְואם-אָ֣יןַ֙אחים֘ ְ

ואין אחים מוסיפין לענין האב את אביו (היינו סבו של הבן שנפטר) וכך חוזר שוב בני הסבא ,אחי הסבא ,סבא רבא וכדומה
אם בן או בת שירשו או אמורים לרשת נפטרו ללא ילדים יורשים ,האב יורש אותם אפילו בקברו ומכח ירושה זאת מנחיל לבנים קיימים
אחרים ואם אין בנים ,לאחיו מאב .כתיבת אחים לאביו מכריח
א' שהאב קודם לאחי המת
ב' שהאב רק אחרי בת לבנו
ג' שהאב יורש בקבר להנחיל לבניו (אחי המת) או ד' להנחיל לאחיו של האב
ה' שאם אין גם אחים לאב הולכים לאבי אביו ואז הבנים או האחים וכך חוזר חלילה לעוד מדרגות לאחור בדורות.
דרשה זאת של חמישה לימודים רמוזה בטעמי הקרא וּנְ ת ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-נחֲל ָ֗תוַֹ֙  -מונח רביע ,לפחות ארבע נקודות לימוד ,כאן חמש.
 425מונח רביע
במדבר פינחס כז,כא:

ָ֣יַ֙ה'ַ֙ ַ֙
וַֹ֙בּמ ְשׁפָּ֥טַ֙האוּריםַ֙ל ְפנ ִ֑
דַ֙ושָׁ֥אלַ֙לֶ֛ ְ
ע ֹ֔מ ְ
[כא]ַ֙ול ְפנ֨יַ֙אֶ ְלעז ֵ֤רַ֙הכֹּהןַ֙֙י ֲ
ְ
וַֹ֙וכל-הע ֹֽדה׃ ַ֙
וּאַ֙וכלְ -בּני-י ְשׂראָ֥לַ֙אתּ ְ
אוַּ֙ה ְ
ֶ֛
וַּ֙ועל-פָּ֣יוַ֙י ָֹ֗ב
על֨ -פּיוַ֙י ְצ ִ֝א ְ
ירושלמי סנהדרין פ"ב ה"ה (וילנה יב א) ַ֙

מתני' ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד וגו'
פני משה כדתנן בפ"ק והכא תני דאף על גב דיש רשות למלך כדחשיב במתני' מ"מ במלחמת הרשות צריך ע"פ ב"ד של ע"א.
גמ' דכתיב במדבר פינחס כז כא על֨ -פּיוַ֙י ְצ ִ֝אוַּ֙ -קדמא ואזלא ְועל-פָּ֣יוַ֙י ָֹ֗באוַּ֙ -מונח רביע
פני משה ואף על גב דמשמעות הכתוב על אלעזר הוא מ"מ דריש מַ֙-הֶ֛ וּא ,דכתיב בתריה דדרשינן הֶ֛ וּא ,זה מלך ש-על-פיו ועל פי סנהדרין
מוציאין למלחמת הרשות
תבנית מפסקת ענין רישא הקרא בטעמים עליונים קדמא ואזלא כעין כלל ופרט או בנין אב.
תבנית מפסקת דבור הֶ֛ וּאַ֙ -תביר ,המלך מוציא למלחמת מצווה (שבעה עממין ועמלק) ואז וְ כלְ -בּני-י ְשׂר ָ֥אלַ֙אתּוַֹ֙ -מרכא טפחא ,יתור
לרבות חתן מחדרו וכלה מחופתה ,וממעט שאלת וְ כל-הע ֹֽדה׃ -סלוק ,כפרש"י עה"ת סנהדרין ושפת"ח הוסיף שהם עיני העדה.
אבל במלחמת הרשות הֶ֛ וּא  -תביר ,ממעט  -מגביל את המלך מלהחליט לבד ומצריכו לשאול את וְ כל-הע ֹֽדה׃ -סלוק ,רבוי תכונה שצריך
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

על-פי וְ כל-הע ֹֽדה׃הסנהדרין ,ואז ממעט מ -וְ כלְ -בּני-י ְשׂראָ֥לַ֙אתּוַֹ֙ -מרכא טפחא ,יתור לרבות כי פוטר ְועל-פָּ֣יוַ֙י ָֹ֗באוַּ֙ -מונח רביע ,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.
ראה תביר מרכא טפחא
 426מונח רביע
וֹןַ֙בּא ְרבּעָ֥הַ֙עַ֙שֶׂ֛רַ֙יוֹםַ֙ל ִֹ֑ח ֶדשׁ
במדבר פינחס כח,טז :וּב ָֹ֣ח ֶדשַׁ֙הרא ָ֗שׁ ְ

ֶפּסחַ֙לַ֙ ֹֽה'׃

[ירושלמי פסחים פ"ד,ה"ו (וילנא כח,ב)]

מתני' וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר הלילה ב"ש אוסרין וב"ה
מתירין עד שתנץ החמה :גמ' הא יום אסור רבי לעזר בשם רבי הושעיה יום פסח הוא לה' .רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן רבי לא
בשם רבי לעזר שני תלמידים שנו אותה .אמר רבי זעורה אשכחית אמר תלתא אינון חד אמר אסור וחד אמר מותר וחד אמר מנהג:
וּאַ֙ל ָ֗ה'ַ֙וקרא יתירא ָ֜הוּאַ֙אלא לומר לך יום
ֹֽ
חַ֙ה
ח־פּס ָ֜
ֶ֨
[קרבן העדה יר' פסחים פ"ד,ה"ו] יום פסח הוא לה' .דכתיב (שמ' בא יב,כז)ַ֙ ֶזֹֽב
שאתה זובח ָ֜הוּאַ֙יהיה ֹֽל ָ֗ה'ַ֙והיינו כולא יומא:
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:
אשכחית אמר תלתא תנאי .פליגי באיסור עשיית מלאכה בע"פ :וחד אמר מנהג .אורויי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן עובדא:
[פני משה יר' פסחים פ"ד,ה"ו] מתני' וחכמים אומרי' וכו' .חכמים ס"ל דעשיית מלאכה בע"פ קודם חצות לאו במנהגא תלייא מילתא
אלא מקומות יש שחלוקין בדינא שביהודה היו מתירין ועושין מלאכה עד חצות ובגליל היו אוסרין ולא עשו כל עיקר ואפי' קודם
חצות :הלילה .לדברי האוסרין כל היום פליגי דב"ש אוסרין כמו מלאכה האסורה בי"ט שאף הלילה אסורה וב"ה מתירין עד שתנץ
החמה בי"ד דמידי דהוה אתענית שהיום אסור באכילה והלילה שלפניו מותר:
גמ' הא יום אסור .אבגליל קאי דלדידהו לא פליגי ב"ש וב"ה אלא בליל י"ד הא יום אסור לד"ה ומנין וקאמר ר' הושעיה:
שַׁ֙פּסחַ֙ל ֹֽה':משמע דכל יום י"ד נקרא עשיית
ֹוןַ֙בּא ְרבּעָ֥הַ֙עשֶׂ֛רַ֙יֹוםַ֙ל ִֹ֑ח ֶד ֶ
אשׁ ְ
יום פסח הוא לה' .מדכתיב (במ' פי' כח,טז) וּב ָֹ֣ח ֶדשַׁ֙הר ָ֗
הקרבן פסח ואסור במלאכה כדאמרי' ריש פרקין אינו בדין שתהא עסוק במלאכתך וקרבנך קרב:
שני תלמידי חכמים שנו אותה .המתני' דריש פרקין דתלו אותם במנהג והמתני' דהכא דאיכא דאסרי כל היום תרי תנאי נינהו ומי
ששנה זו לא שנה זו :אשכחית אמר תלתא אינון .אשכחן הכא דתלתא תנאי חלוקין בדבר :חד אמר אסור .כל היום מדינא כהאי דאנשי
גליל :וחד אמר .מותר קודם חצות כאנשי יהודה וחד אמר דבמנהג תליא כתנא דריש פרקין:
יום פסח הוא לה' – אין פסוק כזה ,קה"ע ופני משה מביאים הפסוקים הבאים.

וּאַ֙ל ָ֗ה'ַ֙ ַ֙
ֹֽ
חַ֙ה
ח־פּס ָ֜
ֶ֨
קה"ע :שמות בא יב,כז :ואֲמ ְר ֵ֡ ֶתּםַ֙ ֶזֹֽב
ֹֽשׁתּח ֲֹֽווּ:
צּילַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ויּ ָֹ֥קּדַ֙העםַ֙ויּ ְ
םַ֙ואֶ ת־בּתָּ֣ינוַּ֙ה ִַ֑֙
םַ֙בּנגְ פָּ֥ ֹוַ֙אֶ ת־מ ְצרי ְ
ַ֙בּמ ְצ ֔רי ְ
ֵ֤יַ֙בנֹֽי־י ְשׂראל ֙ ְ
ָ֣רַ֙פּסחַ֙על־בּתּ ְ
א ֲֶשׁ ְ֠
שַׁ֙פּסחַ֙ל ֹֽה':
ֹוןַ֙בּא ְרבּעָ֥הַ֙עשֶׂ֛רַ֙יֹוםַ֙ל ִֹ֑ח ֶד ֶ
אשׁ ְ
פני משה :במדבר פינחס כח,טז :וּב ָֹ֣ח ֶדשַׁ֙הר ָ֗

הצעת פתרון בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו (מוצ"ש האזינו יג-יד תשרי התש"פ)
(במ' פי' כח,טז) וּב ָֹ֣ח ֶדשַׁ֙הרא ָ֗שֹׁון – מונח רביע מלמד על לפחות ארבע שיטות בנושא עשיית מלאכה בי"ד ניסן.
(במ' פי' כח,טז) ְבּא ְרבּעָ֥הַ֙עשֶׂ֛רַ֙יֹום – מרכא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והשונים בהלכותיהם בקשר
לנושא.
(שיטה א) משנה :בגליל היו אוסרים איסור גמור ולא מכח מנהג וביהודה מתירין [פני משה] בגליל היו אוסרין ולא עשו כל עיקר
ואפי' קודם חצות (ביום י"ד) .לשיטת בית שמאי לא עשו גם בליל י"ד ,לשיטת בית הלל עשו עד תנץ החמה.
(שיטה ב  -ד) גמרא :שלוש שיטות לשיטת בית הלל אמר רבי זעורה אשכחית אמר תלתא (תנאים) אינון
(שיטה ב) חד אמר אסור ( לשיטת בית שמאי לא עשו גם בליל י"ד ,לשיטת בית הלל עשו עד תנץ החמה)
(שיטה ג) וחד אמר מותר
(שיטה ד) וחד אמר מנהג[ :קה"ע] וחד אמר מנהג .אורויי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן עובדא:
התנא בה"א לומד שעשיית מלאכה או אי עשיית מלאכה בי"ד ניסן תלוי במנהג.
התנא בה"ה ע"פ [פני משה] לומד שחולקין בדין ,ולומד שהמנהג הוא אחד משיטות אחדות לגבי עשיית מלאכה בי"ד ניסן.
אם נוסיף את מחלוקת בית שמאי ובית הלל אז יש חמש שיטות.
ואם נוסיף שבשיטה ד' שלמעשה אין הוראה מחייבת אז יש עוד שיטה.
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במדבר מטות לא,כב:

ילַ֙ואֶ ת-העֹ ֹֽפ ֶרת׃ ַ֙
֔לַ֙את-ה ְבּד ְ
ףַ֙את-הנְּ ֹ֨חשֶׁ ת ַ֙֙אֶ ת-הבּ ְר ֶז ֶ ֹֽ
בַ֙ואֶ ת-הכּ ִֶ֑ס ֶ ֹֽ
ַ֙אְָ֥ךַ֙אֶ ת-הזּה ְ

במדבר מטות לא כג׃

ֲבירוּ ב ֹֽמּים׃
שׁ ֙ ְוט ֔הר ַ֕אְך ְבּמָ֥י נדּה י ְתחטּ ִ֑א ְו ֹ֨כל א ֲֶשָׁ֧ר ֹֽל ֹא-י ֶ֛ב ֹא בּאשׁ תּע ָ֥
ֲבירוּ בא ַ֙
ַ֙כּל-דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣ב ֹא ב ָ֗אשׁ תּע ֵ֤

אֲשֶׁ ר-י ָ֣ב ֹא ב ָ֗אשׁ  -מונח רביע ,יורה בקצרה אל כלים ממתכות ותערובות שלהן כגון אלו שהוזכרו בפסוק שלפניו (במ' מט' לא,כב) שבו
נמנים ששה מיני מתכות .ראה גרשיים מונח רביע
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במדבר מטות לב,יא:

בַ֙כּיַ֙
ע ִֹ֑ק ָ֥
ָ֥םַ֙לי ְצחקַ֙וֹּֽ ְלי ֲ
יַ֙לא ְברה ְ
ןַ֙ע ְשׂ ֵ֤ריםַ֙שׁנה ַ֙֙ו ֔מ ְעלהַ֙א ַ֚תַ֙האֲד ֔מהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּ ְֶ֛עתּ ְ
אם־י ְראוּ ַ֙֙האֲנ ָ֜שׁיםַ֙העֹ לָ֣יםַ֙ממּ ְצ ָ֗ריםַ֙מ ֶ֨בּ ֶַ֙
ֲריַ֙ :
ל ֹא־מ ְלאוַּ֙אח ֹֽ

מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן כה (וכן במדרש רבה פר' טז,סי' כג)

שׁר נִשׁ ַ ְַּ֖בעְּתִּ י ַלאֲב ָ ָֹ֑תם ,וכתיב (במ' מטות לב,יא) אם־י ְראוַּ֙֙האֲנ ָ֜שׁיםַ֙העֹ לָ֣יםַ֙ממּ ְצ ָ֗ריםַ֙מ ֶ֨בּןַ֙
[כה] (במ' שלח יד,כג) אִם־י ְִּראוּ ֶאת־ ָה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥
עֶ ְשׂ ֵ֤ריםַ֙שׁנה ַ֙֙ו ֔מ ְעלה( ,טט  -העֹ לָ֣יםַ֙ממּ ְצ ָ֗רים – מונח רביע ,תפקיד לפחות ארבע קבוצות) (טט – א ,מעל  )20בין שהיה בעצה (טט  -ב) ובין
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

174/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שלא היה בעצה (צריך להיות כתוב) (לא) נכנס ,אֲנ ָ֜שׁיםַ֙העֹ לָ֣יםַ֙ממּ ְצ ָ֗רים( ,טט  -ג) אם הביא שתי שערות והוא פחות מבן עשרים ,אם היה
עמהם בעצה לא היה נכנס .מכלל הן אתה שומע לאו לכן (טט – ד) עד גיל  20והביא  2שערות ולא היה בעצה  -נכנס( ,טט – ה) עד בן 20
ולא הביא  2שערות והיה בעצה – נכנס( ,טט – ו) כל מי שמעל גיל ( 60מדרש אגדה שלח יד,לד) צ"ע אם היה בעצה האם נכנס( ,טט – ז)
מעל גיל  60ולא היה בעצה  -נכנס
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במדבר מטות לב,לג:

לכֶ תַ֙עוֹגַ֙
יַ֙ו ֶ֨את-מ ְמ ֔ ֶ
ֹר ְ
אמ ֔
ַ֙מָ֣לֶ ְךַ֙ה ֱ
חן ֙ ֶ
לכֶ ת ַ֙֙סי ֹ
יוֹסףַ֙אֶ ת-מ ְמ ֨ ֶ
ָ֣הַ֙בןָ֗ -
ט׀ַ֙מנ ֶשּׁ ֶ
ְַ֙
ןַ֙ולחֲצָ֣י׀ַ֙שׁ ֶָ֣ב
אוּב ְ
֨יַ֙ר ִ֝
ֹשׁהַ֙ל ְבני-גד ֩ ְַ֙ול ְבנ ְ
ויּתָּ֣ןַ֙ל ֶהָ֣םַ֙׀ַ֙מ ֵ֡ ֶ
ֶמָ֣לֶ ְךַ֙הבּשִׁ֑ן ַ֙
ריַ֙הא ֶרץַ֙ס ֹֽביב׃ ַ֙
ץַ֙לע ֶר ֙יה ַ֙֙בּגְ ֻב ֹ֔לתַ֙ע ָ֥
ַ֙ ה ָ֗א ֶר ְ

יוֹסףַ֙ -מתחלה לא באו לפניו שבט מנשה ,אבל כאשר חלק הארץ לשני השבטים ,ראה שהיא
ָ֣הַ֙בןָ֗ -
ט׀ַ֙מנ ֶשּׁ ֶ
ְ
רמב''ן (לג) ְולחֲצָ֣י׀ַ֙שׁ ֶָ֣ב
ארץ גדולה יותר מן הראוי להם ,ובקש מי שירצה להתנחל עמהם ,והיו אנשים משבט מנשה שירצו בה ,אולי אנשי מקנה היו ,ונתן
להם חלקם .וטעם ולחצי  -חלק אחד מהם; וכן "אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן גינת ...והחצי אחרי עמרי" (מ"א טז,כא) .והענין ,כי בני
מנשה היו שמונה בתי אבות ,ככתוב ב'פרשת הפקודים' (במ' כו,כט-לב) ,ומשפחת המכירי ומשפחת הגלעדי ירשו בארץ הזאת ,כי היו
אנשי חיל ולכדו אותה לעצמם (ראה להלן,לט ואי') ,ונתן להם חלק רב מהם; ושש המשפחות עברו את הירדן ,דכתיב ביהושע "ויהי
לבני מנשה הנותרים למשפחותם לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע" (יז,ב)
יוֹסף – מונח לגרמיה ,מונח לגרמיה? או מונח פסק ,מונח רביע .פסק  -כעין אומר שהמלה חצי אינה חצי ממש
ָ֣הַ֙בןָ֗ -
ט׀ַ֙מנ ֶשּׁ ֶ
ְ
וְ לחֲצָ֣י׀ַ֙שׁ ֶָ֣ב
אלא חלק ,ויש כאן שתי משפחות שהסכימו לבקשת משה להתנחל בעבר הירדן מזרחה .מונח רביע כעין יותר מארבע וכאן מכוון לכך
ששש משפחות האחרות של מנשה התנחלו בעבר הירדן המערבי.
אפשר כאילו נאמר חצי מן החצי וזה שתי משפחות ,כי סה"כ היו במנשה שמונה משפחות ,חצי הם ארבע וחצי מן החצי הם שתיים.
ראה פסק
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במדבר מסעי לג,א:

רן׃ ַ֙
ה ֹֽ ֹ
הַ֙וא ֲ
ִ֑םַ֙בּיד-מ ֶֹשׁ ְ
םַ֙לצ ְבאֹת ְ
ָ֣יַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ָ֗אלַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְצ ֶ֛אוַּ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצרי ְ
[א]ַ֙ ִ֝אלֶּ הַ֙מ ְסע ְ

ָ֣יַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ָ֗אל – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן כלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,כאן מספר המסעות המלצה
[א]ַ֙ ִ֝אלֶּ הַ֙מ ְסע ְ
למספר השיטין (השורות) לכתיבת ספר תורה
ָ֣יַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ָ֗אלַ֙ר"ת אדום מדי בבל
ָ֣יַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ָ֗אל – מונח רביע ,הרב קלוגר בשם מגלה עמוקות ואתחנן אופן ר"מ ִ֝אלֶּ הַ֙מ ְסע ְ
מ ְסע ְ
יון ,וכן כתב מגלה עמוקות בפרשת בהעלתך 'מונח רביעי'  -אף שאנו מונחים בגלות רביעי הזה,
ָ֣יַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ָ֗אל – מונח רביע ,לפחות ארבע (אזלא-גרש=) גירושין של ב"י לגלויות בכללות ובתוכן תת גלויות וכן גלות מצרים.
מ ְסע ְ
ראה אזלא-גרש מונח רביע
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במדבר מסעי לה,לד:

וְֹךַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ַ֙פ
ְ
ןַ֙בּת
ָ֣יַ֙ה'ַ֙שׁ ַֹ֕כ ְ
ָ֣ןַ֙בּתוֹכ ִ֑הַּ֙כּ ַ֚יַ֙אֲנ ַ֔֙
ָ֣יםַ֙בּהַּ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אֲניַ֙שֹׁכ ְ
ַ֔֙
ֹשׁב
אַ֙תטמָּ֣אַ֙אֶ ת-ה ָ֗א ֶרץַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙א ֶתּם ַ֙֙י ְ
לֹ ְ
וְ ָ֧
ה'ַ֙שׁ ַֹ֕כן – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים  396 = 370 + 26גי' שצ"ו = דוי"ד ב"ן יש"י = כ"ח משיח"י ,הפרש מתקע"ו = 576 – 396
ַ֔֙

 180גי' מק"ם עולה שם ע"ב ס"ג מ"ה ( :סידור ר"י עמדין ,חנוכה) ויב"ן הוי"ה א-להי"ם (פ' בראשית) ,ר"ת דיוסי"ם ,עננ"י ,פני"ם,
עיני"ם (אוצר גי' הרב י"ר פאלוך)
ָ֣יַ֙ה'ַ֙שׁ ַֹ֕כן (א) ע"י כהנ"י (ב) ע"י כ"ח משיח"י הוא דוי"ד ב"ן יש"י (כלומר ע"י כהנים ועבודת בית המקדש וע"י משיח צדקנו)
הסבר אֲנ ַ֔֙
וְֹךַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל:
ְ
(ג) ע"י שם ע"ב ס"ג מ"ה מוסתר ב-עננ"י ְבּת
אַ֙תטמָּ֣אַ֙אֶ ת-ה ָ֗א ֶרץַ֙– מונח רביע ,המטמא את הארץ בעלת ארבע השמות ארץ י'שראל ,ארץ צ'בי ,ארץ ח'יים (לולי האמנתי לראות
לֹ ְ
וְ ָ֧
טובך בארץ החיים) ,ארץ ק'דש ,המבטאים את קדושתה נענש בגלות ממנה,
והתיקון בגלות שובר גזר הדין ומחזיר לארץ עם גואלם דוי"ד ב"ן יש"י כתפילה ד'לה י'קושים ו'קבץ נ'פוצים ס'מוך י'ה מ'ופלגים
(מ'פלתנו) ר"ת דיוסי"ם (גי' פ"ק – (ישעיה כח,ז) פ ַָ֖קוּ ְּפלִי ִל ָי ָֽה׃ –רש"י ויצאו מן הדין ,שאינן עושין אותו).
ראה דרגא מונח רביע
2.2.12.10.2.5

דברים
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דברים א,א:

לַ֙בּע ֶברַ֙היּ ְרדִּ֑ןַ֙
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙אֶ ל-כּל-י ְשׂר ֔א ְ
ריםַ֙א ֨ ֶ
׀א׀ַ֙אָ֣לֶּ הַ֙ה ְדּב ַָ֗֙
תַ֙ו ָ֥דיַ֙ז ֹֽהב׃ ַ֙
ר ְ
לַ֙ולבָ֥ןַ֙וחֲצ ֹ
ָ֧ןַ֙וּביןֶֹ֛ -תּפֶ ְ
ֹֽ
וֹלַ֙סוּףַ֙בּין-פּאר
ִ֝
ַ֙מ
בּמּ ְד ֵ֡בּרַ֙בּעֲרבה ֩ ֨

ע"פ ליקוטי שיחות האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן ,דברים א.
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙מֹשֶׁ הַ֙֙– קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו מלמד
׀א׀ַ֙אָ֣לֶּ הַ֙ה ְדּב ָ֗רים – מונח רביע לרמז על הספר החמישי בתורה א ֨ ֶ
עליו ,להודיענו שכשם שארבעה הספרים שלפניו מפי הגבורה נאמרו ו"שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" כך גם בספר החמישי השכינה
שׂר ֔אל – מהפך פשטא זקף-קטן ,מלמדים על שני אופנים עיקריים
דיברה מתוך גרונו ,אלא שהכתוב וטעמיו דּ ֶבֵּ֤רַ֙מֹשֶׁ הַ֙֙אֶ ל־כּל־י ְַ֙
לגילוי ע"י משה רבינו אלינו .דרך אחת היא כאילו בטעמים פשטא מונח (= שופר הולך בעדות מזרח) זקף-קטן להודיענו כי ארבעה ספרים
משה מסרם כשליח ,בלי התלבשות השכינה בהשגתו ,כעין קול פשוט העובר דרך שופר-הולך בלי כל גוון נוסף .וספר החמישי מסר לנו
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

משה כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח משום שהשכינה נתלבשה בהשגתו ונתאחדה עמו ודיברה "מתוך גרונו של משה" כעין מהפך
פשטא זקף-קטן ,ובנוסח עדות המזרח שופר-הפוך המהפך בקול הפשוט ונותן לו גוון ,זה דרשת תורה שבע"פ מתורה שבכתב.
ראה קדמא מהפך פשטא ,מהפך פשטא זקף-קטן
טעמי הטעמים – גמ' גיטין ס,א חד מ"ד תורה מגילה מגילה ניתנה ולפ"ז י"ל דזה מרומז במונח רביע שאחרי שארבעה ספרים ראשונים
נגמרו ומונחים לפני משה התחיל באלה הדברים.
טט  -׀א׀ַ֙אָ֣לֶּ הַ֙ה ְדּב ָ֗רים – מונח רביע ,ירמז למגילה חמישית.
חמש פעמים בתורה מקראות העוסקים בלימוד התורה או התורה שבע"פ וכולם בטעמי רביע ,מונח רביע ,כעין ענין של ארבע ויותר
(דב' א,א) ֵ ֹ֣אלֶה הַדְּּ ב ִִָ֗רים – מונח רביע
(דב' וילך לא,ב) וַיֹֹ֣אמֶר ֲא ֵל ִֶ֗הם – מונח רביע
(דב' וילך לא,יב) וּל ַ ְֹּ֣מעַן י ִ ְּלמ ְִּ֗דוּ – מונח רביע
ִירה ה ַ֔זּ ֹאת ְּו ַלמ ְָּד֥ה ֶאת־ ְּבנֵי־יִש ְָּר ֵ ַ֖אל
(דב' וילך לא,יט) ְּועַתִָּ֗ ה – רביע כִתְּ בַ֤ וּ ָלכֶם ֶאת־ ַהשּׁ ָ ֹ֣
ִירה ה ַָ֑זּ ֹאת ַ ַ֖עד תּ ָמָֽם :פ
(דב' וילך לא,ל) ַוי ְּדַ ֵ ֹ֣בר מ ֹ ִ֗ ֶ
שׁה – מונח רביע בְָּאזְּנֵי כָל־ק ַ ְֹּ֣הל יִש ְָּר ֵ֔אל ֶאת־דִּ ב ֵ ְּ֥רי ַהשּׁ ָ ַ֖
 433מונח רביע
דברים א,ד:

תַ֙בּאֶ ְד ֶ ֹֽרעי׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ר ְ
ָ֥בַ֙בּע ְשׁתּ ֹ
ַ֚וֹגַ֙מָ֣לֶ ְךַ֙הבּ ֔שׁןַ֙אֲשֶׁ ר-יוֹשׁ ְ
וֹןַ֙ו ָ֗אתַ֙ע ֶ
בַ֙בּ ֶח ְשׁ ִ֑בּ ְ
ֹריַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יוֹשׁ ְ
אמ ֔
ַ֙מָ֣לֶ ְךַ֙ה ֱ
חן ֙ ֶ
ֹתוַֹ֙א ַ֚תַ֙סי ֹ
אחֲרָ֣יַ֙הכּ ָ֗
אחֲרָ֣יַ֙הכּ ָֹ֗תוֹ  -מונח רביע ,לפחות ארבע סיבות להמתנה בתוכחה

(א) ספרי דברים פיסקא ב (אמנם ב( -א,ג) אבל לפי שבספרי פיסקא ג על (א,ד) וכן רש"י (שם) כתבו שמשה המתין עם התוכחה ,אז
הסיבות להמתנה לתוכחה שנאמרות ב(-א,ג) מתאימות לתבנית הטעמים מוהח רביע ב(-א,ד))
ַ֙֙בּא ְרבּעָ֣יםַ֙שׁ ֔נה ,מלמד שלא הוכיחם אלא סמוך למיתה ממי למד מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה
דבר אחר (א,ג) ֹֽוָֽיְ הי ְ
שנאמר +בראש' מט א +ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים+ ,שם /בראשית /מט ג +ראובן בכורי ,וכי אין אנו יודעים
שראובן בכור אלא מלמד שאמר לו ראובן בני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו (טט – א) כדי שלא תניחני ותלך ותדבק

בעשו אחי ,ומפני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיתה (טט – ב) כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו( ,טט – ג)
ושלא יהא חבירו רואהו ומתבייש ממנו( ,טט – ד) ושלא יהא בלבו עליו( ,טט – ה) וכדי שיפרשו ממנו בשלום שהתוכחה מביאה לידי
שלום
(ב) כפי'רש"י (עה"ת) (ד) אחֲרָ֣יַ֙הכּ ָֹ֗תוֹ  -אמר משה אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ( ,טט – א) יאמרו מה לזה עלינו ,מה
היטיב לנו( ,טט – ב) אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה שאין בו כח להכניסנו לארץ ,לפיכך המתין עד שהפיל (טט – ג) סיחון (טט – ד)
ועוג לפניהם (טט – ה) והורישם את ארצם ואחר כך הוכיחן:
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יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
תּןַ֙אוֹתֶ֛םַ֙ראשׁיםַ֙עֲל ֶ
יד ֔עיםַ֙ואֶ ָ֥
יכםַ֙אֲנשֵׁ֤יםַ֙חֲכמים ַֹֽ֙֙ו ֻ
דברים א,טוַ֙:ואֶ ָ֞קּחַ֙אֶ ת -ראשָׁ֣יַ֙שׁ ְבט ָ֗ ֶ
יכם׃
יםַ֙לשׁ ְבט ֶ ֹֽ
ְ
ֹטר
תַ֙ושׁ ְַ֙
וֹתַ֙ושׂרֵ֤יַ֙חֲמשּׁים ְַ֙֙ושׂרָ֣יַ֙עֲשׂ ֹ֔ר ְ
יםַ֙ושׂרָ֣יַ֙מ ָ֗א ְ
שׂ ֨ריַ֙אֲל ִ֝פ ְ
יכ ִ֑ם  ,מרומז בתבנית הטעמים מונח רביע של (דב' א,טו) אֶ ת-ראשָׁ֣יַ֙
אפשר כי מה שכתב [ילקוט שמעוני דב' רמז תתב] על ראשׁיםַ֙עֲל ֶ
יכם בתפקיד של לפחות ארבע כיבודים(:טט :א) ראשיכם במקח( ,טט :ב) ראשיכם בממכר( ,טט :ג) ראשיכם במשא ומתן( ,טט :א)
שׁ ְבט ָ֗ ֶ

ראשיכם בכניסה ויציאה נכנס ראשון ויצא אחרון
יד ֔עים אלו השבע מדות
יכם – מונח רביע ,בתפקיד של ארבע ועוד ,שמפרש ב[-מדרש תנאים] על אֲנשֵׁ֤יםַ֙חֲכמים ַֹֽ֙֙ו ֻ
אֶ ת-ראשָׁ֣יַ֙שׁ ְבט ָ֗ ֶ
שצריך שיהיו כולן אפלו בבית דין של שלשה חכמה יראה וענוה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להן ובעלי שם טוב:
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דברים א,יט:

ֶ֛הַ֙ה'ַ֙אֱֹלהינוַּ֙אֹתִ֑נוּ ַ֙
ָ֥
ֹריַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙צוּ
אמ ֔
םַ֙דּ ֶרְךַ֙ה ָ֣רַ֙ה ֱ
ית ֶ ַ֚
ָ֣רַ֙רא ָ֗ ֶ
נּוֹראַ֙ה ִ֝הוּאַ֙א ֲֶשׁ ְ
ֹרבַ֙ונֵּ֡לֶ ְךַ֙אָ֣תַ֙כּל -המּ ְדבּ ָ֣רַ֙הגּדוֹלַ֩֙וְ ה ֨
ונּסָּ֣עַ֙מח ָ֗
דשַׁ֙בּ ְרנֹֽע׃
ַ֙ונּ ַ֕ב ֹאַ֙עדַ֙ק ָ֥
נתחיל בהסבר בדרך פשט (א,יט) ונּסּ ָ֣עַ֙מח ָֹ֗רב – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים ,כעין רישום מקוצר מה ארע בהר סיני:

מתן תורה ,מעשה העגל ,הקמת המשכן ,פרה אדומה ,מנוי שופטים ושרים (אברבנאל במ' שלח יג) ,אירגון ארבע מחנות ישראל ,מחנה
לויה וכהנים .ועוד דרך( :א,יט) ונּסָּ֣עַ֙מח ָֹ֗רב – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים ,כמסקנה מהמדרשים:
(א) [ילקוט שמעוני תורה פרשת דברים רמז תתג] (מעתיק לשון [ספרי פיסקא יט]) והלא דברים קל וחומר ומה דברים שהן חמורין
כבשתים לפניהם ,דברים שאין חמורין עאכ"ו( ,ב) [(לקח טוב) דב' דב' ג,א] בני אדם שראו נחשים ועקרבים כקשתות מושלכין
לפניהם בוטחין הם שכל הכנענים יהו מושלכין לפניהם( :ג) מזה בטחון שארץ-ישראל היא ארץ טובה (ד) כך בטחון לכבוש אותה מיד
יתם – מונח רביע מלמד על לפחות ארבעה לימודים בהלכות ממונות (כגון עשרה ההבדלים בין דיני ממונות ודיני נפשות)
ָ֣רַ֙רא ָ֗ ֶ
(א,יט) א ֲֶשׁ ְ
ולפחות ארבעה תחומים בהלכות ממונות :בבא קמא  :ארבעה אבות נזיקין אדם או בהמה מזיקה ,הבית והעליה ,בבא מציעא :פ"א – פ"ב
מציאות ואבידות ,פ"ג הפקדות וחיובי שומרים ,פ"ד קנינים ,פ"ה איזהו נשך ,פ"ו – פ"י שכירות פועלים; בבא בתרא :פ"א – פ"ב הל'
םַ֙דּ ֶרְךַ֙הָ֣רַ֙
ית ֶ ַ֚
ָ֣רַ֙רא ָ֗ ֶ
שכנים ,פ"ג חזקה ,פ"ד – פ"י הסכמי קנין .בסה"כ עשרה תחומים .מענין לציין כי בחלק הפרטים יש עשר מלים א ֲֶשׁ ְ
ֶ֛הַ֙ה'ַ֙אֱֹלהינוַּ֙אֹתִ֑נוּ .האם יש קשר לעשרה תחומים בממונות?
ֹריַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙צוּ ָ֥
אמ ֔
ה ֱ
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דברים ואתחנן ג,כד:

ַ֙את-גּ ְד ְל ָ֔ך ְַ֙ואֶ ת-י ְדָךַ֙החֲז ִ֑קהַ֙ ַ֙
וֹתַ֙את-ע ְב ְדּ ָ֔ך ֶ֨
ֶ ֹֽ
ַ֙֙לה ְר ָ֣א
ָ֣יַ֙ה'ַ֙אתֵּ֤הַ֙החלּ ֙וֹת ְ
אֲדנ ָ֗
ֹתָך׃ ַ֙
יָךַ֙וכגְ בוּר ֶ ֹֽ
ָ֥הַ֙כמע ֲֶשׂ ְ
א ֲֶשֵׁ֤רַ֙מי-אלַ֙֙בּשּׁמָ֣יםַ֙וּב ֔א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר-יע ֲֶשׂ ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דּ ָ֔ךַ֙ -פתח להיות עומד ומתפלל אע"פ שנגזרה גזרה;
וֹתַ֙את-ע ְב ְ ַ֙
ֶ ֹֽ
ַ֙֙לה ְר ָ֣א
רש"י (כד) ה' אלהים  -רחום בדין .אתֵּ֤הַ֙החלּ ֙וֹת ְ
ָ֣יַ֙ה' – מונח
ָ֣יַ֙ה' – המלים קריאתן כפי' רש"י (כד) ה' אלהים  -רחום בדין .בדין משמעו ישיבת בית דין ,כסא דין ולזה מרמז אֲדנ ָ֗
אֲדנ ָ֗
רביע ,כסא דין (ארבע רגליים) ועליו מוכרע העולם לשבט או לרחמים כהמשך פירוש רש"י משולב בהסבר ע"פ טעמי המקרא  .וְ אֶ ת-
י ְדָךַ֙ – טפחא ללא מרכא בתפקיד רבוי לא מוגבל -,זו ימינך שהיא פשוטה לכל באי עולם (ראה שם) .החֲז ִ֑קה – אתנח מגביל היינו שאתה
כובש ברחמים את מדת הדין בחזקה
 438מונח רביע
דברים ואתחנן ד,ב:

ל ֹאַ֙תגְ ְרעוַּ֙מ ֶמִּ֑נּוַּ֙
םַ֙ו ָ֥
ַ֙מצוֶּ ָ֣הַ֙אֶ ְת ֔ ֶכ ְ
ֹכי ֙ ְ
ֹספוַּ֙על-הדּברַ֙֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙אנ ַ֙
ל ֹאַ֙ת ָ֗
ָ֣
יַ֙מצוֶּ ָ֥הַ֙אֶ ְת ֶ ֹֽכם׃ ַ֙
יכםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אנֹכ ְ
ַ֙֙ה'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
ל ְשׁ ָֹ֗מרַ֙אֶ ת-מ ְצֹות ָ֣

רש"י (ב) לא תספו  -כגון חמש פרשיות בתפילין ,חמשת מינין בלולב ,וחמש ציציות ,וכן ולא תגרעו (ראה ספ"ד פב).ראה דברים
ראה יג,א לא תסף עליו – חמשה טוטפות בתפילין ,וגו'
טט ָ֣ -ל ֹאַ֙ת ָֹ֗ספוַּ֙  -מונח רביע ,נראה להסביר כי התוכן והתבנית מונח רביע היא דוגמא לכל מצוות התורה.
הרביע מרמז על מצוות שבהן המספר ארבע הוא בסיס המצווה .המונח מרמז על התוספת הגורעת המצוה לגמרי.
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דברים ואתחנן ד,ט – י( :בהפניית בעל חיצ"י כהן ,כולל נתיבות צבי)

תּםַ֙
כּלַ֙יְ מָ֣יַ֙חיֶּ ִ֑יָךַ֙וְ הוֹד ְע ָ֥
ַ֙מ ָֹ֗אדַ֙פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨כּחַ֙אֶ ת-ה ְדּב ִ֝ריםַ֙אֲשֶׁ ר-ר ָ֣אוַּ֙עי ֶנָ֗יָךַ֙וּפֶ ן-יס ֙וּרוּ ַ֙֙מ ְלּב ְָ֣ב ָ֔ךַ֙ ֹ
ַ֙וּשׁ ֹ֨מרַ֙נ ְפ ְשׁ ִָ֝ך ְ
רַ֙לָך ֩ ְ
ְ
[ט]ַ֙רקַ֙השָּׁ֣מֶ
ֵ֡
םַ֙וא ְשׁמעםַ֙אֶ תְ -דּברִ֑יַ֙
רַ֙ה'ַ֙א ָ֗ליַ֙ה ְק ֶהל-לי ַ֙֙אֶ ת-ה ֔ע ְ
א ֹ֨מ ִ֝
ַ֙בּ ֱ
ַ֙בּחֹרב ֶ
ֱֹלהיָך֘ ְ
֨יַ֙ה'ַ֙א ֶ
ד תַּ֙ל ְפנ ָ֣
ֲשׁרַ֙ע ִ֝מ ְ ַ֙
יָךַ֙ול ְבנ ָ֥יַ֙בנֶ ֹֽיָך׃ַ֙[י]ַ֙יָ֗וֹםַ֙א ֨ ֶ
ְ
ְלבנֶ
יהםַ֙יְ למּ ֹֽדוּן׃
הַ֙ואֶ תְ -בּנ ֶ
ֲשׁרַ֙הֵ֤םַ֙חיּים ַ֙֙על-הָ֣אֲד ֔מ ְ
ֹתיַ֙כּל-היּמים ַ֙֙א ֨ ֶ
וּןַ֙לי ְראָ֣הַ֙א ָ֗
ֲשׁרַ֙י ְל ְמ ִ֝ד ְ
א ֶ֨
(דב' ד,ט) אֲשֶׁ ר-ר ָ֣אוַּ֙עי ֶנָ֗יָך – מ ונח רביע( ,א) רבוי שינון ,ויש ללמוד כל דבר לפחות ארבע פעמים ,ככמסקנה אפשרית מ -בבלי
יָך (ב) שלשלת הקבלה היא למעלה מארבע דורות,
רןַ֙אח ַ֙
ה ָ֣ ֹ
ֹשׁהַ֙דּבּר֘ ַ֙אֶ ל-א ֲ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
עירובין נד,ב על (וי' אח"מ טז,ב) :ו ֨יּ ֹ ֶ
פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨כּחַ֙אֶ ת-ה ְדּב ִ֝ריםַ֙אֲשֶׁ ר-ראָ֣ וַּ֙עי ֶנָ֗יָךַ֙יח) יכול אפילו תקפה עליו משנתו ,ת"ל ופן יסורו מלבבך ,הא אינו מתחייב בנפשו עד

שישב ויסירם מלבויט) [אבות פ"ג מ"ח]:
םַ֙לבנֶ יָך  -רבי חייא בר אבא אשכחיה לר' יהושע בן לוי דשדי דיסנא ארישיה וממטי ליה לינוקא לבי כנישתא אמר ליה מאי
תּ ְ
וְ הוֹד ְע ָ֥
כו)
כולי האי ,אמר ליה ,מי זוטר מה דכתיב והודעתם לבניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב [קדושין ל' א']:
םַ֙לבנֶ יָך  -א"ר יוחנן ,אם אתה יכול לשלשל את השמועה  -שלשלה ,ואם לאו תפוש או ראשון או אחרוןכז) ,מאי טעמא,
תּ ְ
וְ הוֹד ְע ָ֥
כח)
םַ֙לבנֶ יָך ולבני בניך יום אשר עמדת וגו' ,עד יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך [ירושלמי שבת פ"א ה"ב]:
תּ ְ
וְ הוֹד ְע ָ֥
יח) איירי בשוכח על ידי שמתעצל מלחזור עליה תמיד ,דבזה גלי אדעתיה שאינו חושש אם ישכחם .ואמנם אין לפרש דהלשון (דב'
ד,ט) אֲשֶׁ ר-ר ָ֣אוַּ֙עי ֶנָ֗יָך קאי על ראיית נסים במדבר ,דהא זה נאמר גם לדורות האחרונים שלא ראו עוד הנסים וכפי שנבאר בסמוך:
יט) ר"ל יכול אפילו אם היה הענין שלמד עמוק הרבה מכפי כח השגתו וע"י זה לא נקלט הדבר במוחו ושכחו והו"א דהזהירה
התורה שלא יזוז משם עד שישיגנו ויבינהו היטב ,ת"ל ופן יסירו ,מלמד שאינו חייב אלא אם הסירם מחמת עצלות והתרשלות
לחזור על מה שהשיג ביגיעה וכשרון- .
כו) עוד יתבאר מענין זה בסמוך:
כז) כלומר אם יודע אתה לסדר השתלשלות ההלכה ע"י מי שנאמרה איש מפי איש עד משה רבינו סדר ושלשל אותה ,ואם לאו
תפוס רק האומר הראשון או האחרון והאמצעים דולג ,ועיין באות הבא:
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דברים ואתחנן ד,לב:

ָ֣וַּ֙לפ ֶנָ֗יָךַ֙ ַ֙
ַ֙לי ֨מיםַ֙ראשֹׁנִ֝יםַ֙אֲשֶׁ ר-הי ְ
ָ֣יַ֙שׁאל-נא ֩ ְ
כּ ְ
םַ֙ועדְ -קצָ֣הַ֙השּׁמִ֑יםַ֙ ַ֙
ץַ֙וּלמ ְקצָ֥הַ֙השּׁמי ְ
ְ
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אדם ַ֙֙על-ה ֔א ֶר
ְלמן-היּוֹם ַ֙֙אֲשֶׁ רַ֩֙בּ ֨ראַ֙א ֵ֤
מהוּ׃ ַ֙
ה ֲֹֽנ ְהיָ֗הַ֙כּדּבֵ֤רַ֙הגּדוֹלַ֙֙ה ֔ ֶזּהַ֙אוַֹ֙הֲנ ְשׁמָ֥עַ֙כּ ֹֽ ֹ
ָ֣וַּ֙לפ ֶנָ֗יָך – פרט וכלל ופרט בתראה המרכב מפרטים אחדים .הפרט הראשון מציין רשות או אף
ַ֙לי ֨מיםַ֙ראשֹׁנִ֝יםַ֙אֲשֶׁ ר-הי ְ
ָ֣יַ֙שׁאל-נַ֙א ֩ ְ
כּ ְ
א ֩ בלי לציין מדוע נתינת הרשות שהרי בד"כ כל יום האדם שואל שאילות,
ָ֣יַ֙שׁאל-נ ַ֙
חובה? ליחיד לשאול כּ ְ
הכלל ְלי ֨מיםַ֙ראשֹׁנִ֝ים מגלה התחום הבעייתי שבו צריך בירור המותר והאסור לשאלה,

הפרט בתראה מציין השאלות המותרות ,ומתוך כך נלמד מה אסור לשאול
ָ֣וַּ֙לפ ֶנָ֗יָךַ֙– מונח רביע ,ענין של לפחות ארבע ,כאן חמשה ימי בראשית קודם לבריאת האדם ביום הששי
הפרט בתראה הראשון אֲשֶׁ ר-הי ְ
וזה מתואם עם לשון בבלי חגיגה יא,ב יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית  -תלמוד לומר לימים ראשנים אשר היו לפניך..
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דברים ואתחנן ו,ד – ט ,פרשת שמע

ֹדָך׃ַ֙[ו]ַ֙וְ היָ֞וַּ֙
ַ֙וּבכלְ -מא ֶַֹֽ֙
ַ֙וּבכל-נ ְפ ְשָׁך ְ
ִ֑יָךַ֙בּכלְ -לב ְבָךָ֥ ְ
ְ
ֱֹלה
תַ֙ה'ַ֙א ֶ
ינוַּ֙ה'ַ֙׀ַ֙אֶ ֹֽחד׃ַ֙[ה]ַ֙ ְוא ָ֣ה ְב ֔תַּ֙א ַָ֣֙
ַָ֥֙
ִ֑לַ֙ה'ַ֙אֱֹלה
פ [ד]ַ֙ ְשׁמעַ֙י ְשׂרא ַָ֥֙
ַ֙֙וּבלֶ ְכ ְתָּךָ֣ ַ֙ב ֶ ֔דּ ֶרְךַ֙
יתָך ְ
ַ֙בּב ֶ
ִ֑םַ֙בּשׁ ְב ְתָּךֵ֤ ְ
֔יָךַ֙ודבּ ְרתַּ֙בּ ְ
ָ֣םַ֙לב ֶנ ְ
יַ֙מצוְּ ָךֶ֛ ַ֙היּוֹםַ֙עלְ -לב ֶ ֹֽבָך׃ַ֙[ז]ַ֙ ְושׁנּנְ תּ ְ
ֹכ ְ
ֲשׁרַ֙אנ ָ֧
ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ָ֗אלֶּ הַ֙א ֨ ֶ
יתָךַ֙וּב ְשׁע ֶ ֹֽריָך׃ַ֙ס ַ֙
וּכת ְבתֶּ֛םַ֙עלְ -מ ֻזזָ֥וֹתַ֙בּ ֶ
פַ֙תַ֙בָּ֥יןַ֙עינֶ ֹֽיָך׃ַ֙[ט]ַ֙ ְ
ָ֥וַּ֙לטֹט ֹ
ִָ֑ךַ֙והי ְ
םַ֙לאוֹתַ֙על-י ֶד ְ
תּ ְ
וּקשׁ ְר ָ֥
קוּמָך׃ַ֙[ח]ַ֙ ְ
ַ֙וּב ֶ ֹֽ
וֹּֽ ְבשׁ ְכ ְבָּך ְ
בבלי סוטה לב לג טעמו של רבי (דב' ואתחנן ו,ו) ְוהיָ֞וַּ֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ָ֗אלֶּ הַ֙ -גרשיים מונח רביע ,והיו כהוויתן ,נאמרו בלשון הקודש ויאמרו

ע"י ישראל בלשון הקדש
רבנן לומדים והיו  -שיקראו כסדרן ולא למפרע (היינו ללא סדר)
מניין לרבי שמירת הסדר? דברים הדברים ,ה"א הידיעה מחייבת שמירת הסדר.
רבנן לא דורשים הדברים.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 טט – (דב' ואתחנן ו,ו) ְוהיָ֞וַּ֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ָ֗אלֶּ ה  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו .דעת רבנן בשמירת סדר
האמירה ,מתבט אה בהלכות תפילין ומזוזות ,שחייבים להכתב כסדר כתיבתן בתורה בזמן הכתיבה ומקומם על הקלף .חיוב זה לא חל
על שאר פרשיות התורה .אפשר כי כאן רביע מרמז לכסדרן למשל בתפילין של יד ,מונח כעין עוד רביע לרמז לכסדרן בתפילין של
ראש ,וכן כסדרן במזוזה.
 עוד ענין של יצא מן הכלל ללמד על עצמו נדון ב-בבלי ברכות בדיון בין רבי אליעזר לרבי עקיבא עד היכן בקריאת שמע צריך כוונה.
ר"א אומר מ-שמע עד והיו הדברים האלה ,ר"ע אומר עד סוף פרשת שמע ,משמע ששאר הקריאה והתפלה לא צריכים אותה רמת
םַ֙לאוֹתַ֙על-י ֶדִָ֑ךַ֙וְ היָ֥וַּ֙
תּ ְ
וּקשׁ ְר ָ֥
֔יָךַ֙ודבּ ְרתַּ֙בִּ֑ם  2 ,בפסוק (ו,ח) ְ
םַ֙לב ֶנ ְ
תּ ְ
כוונה .ועיקרי הדברים הם חמישה 2 :בפסוק (ו,ז) ְושׁנּנְ ָ֣
יתָךַ֙וּב ְשׁע ֶ ֹֽריָך׃ַ֙
וּכת ְבתֶּ֛םַ֙עלְ -מ ֻזזָ֥וֹתַ֙בּ ֶ
פתַ֙בָּ֥יןַ֙עינֶ ֹֽיָך׃ַ֙  ,ו 1-בפסוק (ו,ט) ְ
ְלטֹט ֹ
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דברים עקב ז,יב:

יתםַ֙אֹתִ֑םַ֙ ַ֙
תּםַ֙ועֲשׂ ֶ
הַ֙וּשׁמ ְר ֶ ָ֥
ְ
וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַ֙אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶ ֹֽ
ַ֙את-ה ְבּרית ְַ֙֙ואֶ ת-ה ֔ ֶחסֶ דַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּעַ֙ל ֲ
יָךַ֙ל ָָ֗ך ֶ ֹֽ
ְ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
וְ שׁמר ֩ ַ֨֙
הַ֙ח ֶ֙סדַ֙֙
ֶ
ופירשו רש"י ורבינו בחיי את הקרא ְועָֹ֥ ֵ֤שֶׂ

(א) רבינו בחיי דברים פרק יז ומה המטפל לעוברי עברה נענש כעוברי עבירה ,לא כל שכן המטפל לעושי מצוה שנותנין לו שכר
ָ֥רַ֙ח ֙סֶ ד ַ֙֙לאֲל ֔פים,
ֶ
כעושי מצוה ,שהרי מדה טובה מרובה על מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שנאמר( :שמות כי תשא לד,ז) נֹצ
יםַ֙ועל-רבּ ֹֽעים׃ .הקב "ה ארך אפיים ,ממתין לבניו של עובר עבירה עד
עֹוָ֣ןַ֙א ָ֗בוֹתַ֙על-בּנים ְַ֙֙ועלְ -בּנ ָ֣יַ֙בנ֔יםַ֙על-שׁלּשׁ ְ
ֹקד׀ַ֙ ֲ
וכתיב :פּ ָ֣
ארבע דורות אחריו .אם מתקנים אינו נפרע מהם על מעשי אבותיהם ואם לא מתקנים מענישם.
הַ֙ח ֶ֙סדַ֙֙ -נוצר חסד שאדם עושה ,לשלם שכר עד לְ ַאלְ פַ יִּ ם דור ,מלת לאֲל ֔פים הופכת ע"י כלל הלימוד
ֶ
(ב) רש"י שמות יתרו כ,ו ְועָֹ֥ ֵ֤שֶׂ
מיעוט רבים ללא מספר הרי זה שניים ,כאן מיעוט לאֲל ִ֑֔פים זה גם בשנוי הניקוד לְ ַאלְ פַ יִּ ם .וממשיך רש"י נמצאת מדה טובה יתירה על

מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שזו לארבעה דורות וזו לְ ַאלְ פַ יִּ ם:

[עבודת ישראל – הרב הופשטיין ישראל ,המגיד מקוז'מיץ ,פר' עקב (אוצר החכמה)] (הפנייה של הרב בראון ,התשע"ד)

וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַ֙הכתוב מרמז היסוד לכל עבודת השי"ת להיות במדרגת עקב ינכנע ושפל כמ"ש חז"ל שייף ועגיל שייף ונפיק
ולא מחזיק טיבותא לנפשי' וזש"ה ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַ֙אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ ה  .פי' אעפ"י שתשמעו ותשמרו כל התורה תהיו
ֱֹלהיָךַ֙(דב' עקב ז,יג) ואֲה ְָ֣ב ָ֔ךַ֙וּבר ְכָךַ֙וְ ה ְר ֶבִָּ֑ך וסוף הכבוד לבא.
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
בבחינת עקב ואז ְושׁמר ֩ ַ֨֙
והנה ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן נקוד בטעם מונח מונח רביע ומורה ג"כ ע"ז שלא יסתפק האדם בענוה ושפלו' מועט כי כל אשר ירבה
יותר להקטין א"ע באמת יהיה מונח מונח והטעם הוא למטה תחת תיבה להורות על ההכנעה אז יזכה לבחי' רביע שהוא על האותיות
ורביע פי' שתהיה השכינה רובצת עליו כאמ' דרביעא על בנין (כאמא הרובצת על בנים) ,וכמ"ש בתיקונים פי' טעם רביע ע"ש .וכן כאן
וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙כשתהיו בבחי' עקב אז תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ הַ֙ותזכו להיות מכון לשבטו יתברך.
וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קב – מונח מונח רבוי אחר רבוי של הכנעה אז זוכה ל -תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן – רביע שכינה רובצת [עבודת ישראל ע"פ ספר התיקונים],
דומה לענין (בר' א,ב) ו ְֹּ֣רוּ ַח אֱֹל ִ֔הים מ ְַּר ֶ ַ֖חפֶת ַעל־פְּנֵ ֥י ה ַָמָֽי ִם[ :רש"י] (בר' א,ב) ו ְֹּ֣רוּ ַח אֱֹל ִ֔הים מ ְַּר ֶ ַ֖חפֶת  -כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני
המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו ,כסא הכבוד של ארבע צדדים המרחף מעל עולמות הבריאה יצירה ועשיה מכסא הכבוד
הַ֙וּשׁמ ְר ֶ ָ֥תּם – ר"ת א-ה-ה-ו שם אהו"ה בצירוף חדש אייר ,המכונה
ְ
אתַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ
נמשך החיות לעולמות כגון המרומז בהמשך ֵַ֤֙
אור הגנוז של התורה ,שם הבינה והדעת ,קישור שמים וארץ ,שם קפיצת הדרך.
וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,כעין שתי קריאות
(א) עם פסק ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ -שם הוי' בצירוף חדש תשרי ,חדש עשרת ימי תשובה ,דין ורחמים.
זכו אזי הקריאה (ב) ללא פסק ְוהי ָ֣הַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן – מונח מונח רביע ,והיה לשון שמחה ,והשפעת החיות הא-לקית
ולאלו שלא זכו ניתנת האפשרות לתקן ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן – מונח רביע ,רמז לארבע דורות של המתנה של מדת הפורענות
 443מונח רביע
ָך
דברים עקב ח,גֹֽ :וָֽיְ ענְּ ָך֘ ַ֙ויּ ְרע ֶב ַ֙
אב ֶֹתִ֑יָך ַ֙
ל ֹאַ֙י ְדעוּןַ֙ ֲ
ַ֙ויּא ֲֹֽכ ְלָךֵ֤ ַ֙אֶ ת-המּן ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ל ֹא-י ֔ד ְעתּ ְַ֙ו ָ֥
ָ֥אַ֙פי-ה'ַ֙י ְחיֶ ָ֥הַ֙הא ֹֽדם׃ ַ֙
םַ֙כּיַ֙על-כּל-מוֹצ ֹֽ
ֶ֛
םַ֙לבדּוֹ ַ֙֙י ְחיֶ ָ֣הַ֙הא ֔ד
ְ
יַ֙ל ֹאַ֙על-ה ֶלֵּ֤חֶ
ַ֙כּ ָ֣
ֲָך ְ֠
ַ֙ ְלמָ֣עןַ֙הוֹדיע ָ֗

הסבר הילכתי :המן בכתוב משמש דוגמא למזון העשוי מחמשת מיני דגן שאינו לחם ,טעמו כלשד השמן (שמ' בשלח טז,לא) וכצפיחית
בדבש (במ' בהע' יא,ט) ,היינו בלילת קמח או סולת מחמשת מיני דגן בשמן או דבש שהם דוגמאות לבלילה משבעה מיני משקים (נוסיף
עליהם יין ,טל ,מים ,חלב (בפועל אוסרים לבלול בחלב מפני תקלת בשר וחלב))
הקרא י ְחיֶ ָ֥הַ֙הא ֹֽדם מרמז לברכה וטעם מרכא ירמז לרבוי ברכות .תכלית אכילה היא הברכה לה' על שמספק צרכינו וזן אותנו .האכילה
מזינה הגשמיות ,הברכה מזינה את הרוחניות ומקשרת לבורא.
להלן בעזרת הרב י"מ רושצקי הי"ו ,שו"ע או"ח סי' קסח ,סע' ו,ז:
ֲָך – מונח רביע ,ירמז לענין של לפחות ארבע או שתי רביעיות.
ְלמָ֣עןַ֙הוֹדיע ַָ֗֙
ֲָך – מונח רביע ,ירמז לארבעה מיני מזונות שאפילו שנעשו מחמשת מיני דגן ,ברכה שלפני אכילתם מזונות והברכה
(א) ְלמָ֣עןַ֙הוֹדיע ַָ֗֙
אחר אכילתם מעין שלוש .קבוצת פת הבאה בכיסמין כל אחת מהשלושה הבאים( :א) נילוש במי פירות (ב) כיס (כדמיון המן המונח בין טל
מתחתיו וטל מעליו) (ג) כעבים (כעכים ,מזונות שכוססין כמו מצה ,מציות ,קרקרים ,ביגעלע אפוי);
ובנפרד מהם (ד) מזונות שאין לו תואר פת הנקרא תוריתא דנהמא.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֲָך – מונח רביע ,ירמז לענין של לפחות ארבע או שתי רביעיותְ֠ ,כּי – תלשא ירמז לתפקיד אלפניו ולתפקיד לאחריו.
ןַ֙הוֹדיע ַָ֗֙
ַ֙
(ב) ְלמָ֣ע
ְ֠כּי – תלשא בתפקיד רמז אלפניו ירמז לשיעור המרומז בטעם מונח רביע ,והוא שיעור קביעת סעודה על פת הבאה בכיסמין ,ע"פ משנה
ברורה סימן קס"ח סע' ז אלו אכילת ארבעה ביצים.
ובסידור האדמו"ר הזקן (מחב"ד) כתב ששיעור שביעה לקביעת סעודה הוא חצי עומר ,העומר נפחו  43ביצים וחומש ביצה ,חצי עומר 21
ביצים ושלש חומשי ביצה.
אם יקבע סעודה על שלושה המינים הקרואים פת הבאה בכיסמין יברך על נטילת ידים ,המוציא .אם בסעודה יאכל מהפת הבאה בכיסמין
בשיעור של ארבע וי"א חמש ביצים מתחייב בברכת המזון .ובפחות מארבע ביצים יברך מעין שלוש.
ְ֠כּי – תלשא בתפקיד רמז לאחריו עשוי לרמז לשיעור זמן האכילה של הפת הבאה בכיסמין כדי להתחייב בברכת המזון ,או מזונות בכלל
לברכת מעין שלוש .באכילת לחם בשיעור כזית  ,תוך שיעור זמן אכילת פרס (מחלוקת רש"י ורמב"ם האם שיעור אכילת הפרס חצי
מארבע או חמש ביצים) מתחייב בברכת המזון ,בפת הבאה בכיסמין לא כתוב שיעור הגבלת זמן.

דובב מישרים חלק א סימן מח (בסוף דבריו) ועל כן נ"ל דאינו נכון לעשות על דרך זה שיאכל כדי שביעה מפת הבאה בכיסנין ביותר
מכדי אכילת פרס ,כי לדעתי גם בכה"ג הוי כקבע כנ"ל.

ָך – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד בנושא עינוי מיוחד לעם ישראל במדבר ,מטרתו בהמשך פסוק (ח,ב) ,ופרטיו
(דב' עקב ח,ב) ְל ֨מען ענּ ְֹת ִַ֝֙
באים בפסוק (ח,ג)
ֲָך – מונח רביע ,מלמד שבד"כ אדם המורכב מארבע
הסבר אמוני :לפי המהלך של תולדות יצחק הכתוב (דב' עקב ח,ג) ְלמָ֣עןַ֙הוֹדיע ַָ֗֙
יסודות ,ניזון במאכל המורכב מארבע יסודות .אבל ויּא ֲֹֽכ ְלָךֵ֤ ַ֙אֶ ת-המַּ֙ן ֙ – מהפך פשטא ,בזמן השהיה במדבר היה היפוך בהזנת בני ישראל.
השי"ת הפיק במאמרו מן שהוא דבר (פשוט ,שאינו מרכב מארבע היסודות) שיוצא מיי' שהוא פשוט אחר שיצא מפיו יהי מן ויהי מן ,ואף-
תּ – מונח זקף-קטן ,כי הידיעה המקובלת על המזון היא שמאמר השי"ת עובר
על-פי-כן המן הפשוט זן לאדם המרכב ,וזהוַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ל ֹא-י ֔ד ְע ַ֙
דרך שני אמצעי ביניים( ,א) תנועת הגלגלים (חמריים שמיים) שמהוה את (ב) ארבע היסודות ומהן מורכב המזון( .זוהר פרשת וארא מלמד
כי ארבע היסודות קשורים לארבע חיות של כסא הכבוד – המרכבה ,אפשר שיש לומר כי שרשם במרכבה ומשתלשלים מחמריים שמיים,
ֲָך – מונח רביע ,ילמד על שלבים רבים להתהוות המזון המרכב :דבר ה' ,מלאכים ,חמריים שמיים ,ארבע יסודות,
ולכן ְלמָ֣עןַ֙הוֹדיע ַָ֗֙
מזון).
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דברים עקב ט,ד:

יַ֙ה'ַ֙ל ֶרשֶׁ תַ֙אֶ ת-הא ֶָ֣רץַ֙הזּ ִֹ֑אתַ֙ ַ֙
ַ֙בּצ ְדקתי ַ֙֙הֱביאָ֣נ ֔
ֹתםַ֙׀ַ֙מ ְלּפנֶיָך֘ ַ֙לאמֹר ְ
ֱֹלהיָךַ֙א ָ֥
דףַ֙ה֩'ַ֙א ֨ ֶ
ה ָ֣ ֹ
אל -תּ ֹאמָ֣רַ֙בּ ְלב ְב ָָ֗ךַ֙בּ ֲ
וּבר ְשׁעת ַ֙֙הגּוֹי ָ֣םַ֙ה ֔אלֶּ הַ֙ה'ַ֙מוֹרישָׁ֥םַ֙מפּנֶ ֹֽיָך׃ ַ֙
ְ
יַ֙ה'ַ֙ל ֶרשֶׁ ת .במראות אלהים הביאני (יחזקאל מ ב) .הביאני אל בית היין (שה"ש ב ד).
בעה"ט (ד) הֱביאָ֣ני .ד' במסורה .הֱביאָ֣נ ֔

הביאני המלך חדריו (שם א ד) .זהו שדרשו חז"ל (מכילתא בשלח טו ב) ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל .וזהו במראות
אלהים הביאני שכולם היו נביאים וזכו למראה אלהים .וכן במתן תורה הביאני אל בית היין ,פירוש לפני הר סיני (שהש"ר ב ד) ,ונתן
לי התורה שנדרשת ע' פנים (במדב"ר יג טו) .הביאני המלך חדריו והראני השמים ושמי השמים (דב"ר ב לב):
ָך – מונח רביע ,אל תתגאה על לפחות ארבעה דברים ,כגון כפי' בעה"ט שזכית לארבעה גלויים רוחניים :נביאות ,תורה
אל-תּ ֹאמָ֣רַ֙בּ ְלב ְב ַָ֗֙
הנדרשת בשבעים פנים ,פנימיות התורה ,השמים ושמי השמים,
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ה ֙'ַ֙א ֔ליַ֙גּםַ֙בּפָּ֥עםַ֙ה ֹֽהוא׃
םַ֙לה ְשׁמָ֣ידַ֙אֶ ְת ֶכ ִ֑םַ֙ויּ ְשׁמֵ֤עַ֙ ַ֙
יכ ְ
ה'ַ֙עֲל ֶ
ֲשׁר קצָ֧ף ֶַ֛֙
ף ֙ ְוהָ֣ח ֔מה א ֨ ֶ
דברים עקב ט,יט :כָּ֣י י ָֹ֗ג ְרתּי מ ְפּנ ֵ֤י הא ַ֙

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא

 ...כָּ֣יַ֙י ָֹ֗ג ְרתּיַ֙מ ְפּנ ֵ֤יַ֙האף ַ֙֙וְ הָ֣ח ֔מה ,חמשה מלאכי חבלה היו שם ,אף וחמה וקצף והשמד והשחת ,אותה שעה באו שלשה האבות
ועמדו בשלשה מהם נשתיירו אף וחמה אמר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד שנא' (תהלים ז)
קומה ה' באפך ,ואני אעמוד בחמה שנאמר (שם /תהלים /קו) ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו,
כָּ֣יַ֙י ָֹ֗ג ְרתּי – מונח רביע ,בתפקיד חמשה מלאכי חבלה היו שם ,אף וחמה וקצף והשמד והשחת,
מ ְפּנ ֵ֤יַ֙האף ַ֙֙ ְוה ָ֣ח ֔מה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן (במלה אחת),
מ ְפּנ ֵ֤יַ֙– מהפך מחמשה להותיר לשניים ע"י אותה שעה באו שלשה האבות ועמדו בשלשה מהם

נשתיירו האף ְַ֙֙והָ֣ח ֔מה אמר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד שנא' (תהלים ז) קומה ה' באפך,
ואני אעמוד בחמה
בבלי נדרים לב,א  ...והכתיב( :דב' עקב ט,יט) כָּ֣יַ֙י ָֹ֗ג ְרתּיַ֙מ ְפּנ ֵ֤יַ֙האף ְַ֙֙וה ָ֣ח ֔מה!(טט – זקף-קטן בתפקיד שתים) (טט – א) תרי (טט – שני מיני)
חימה הוו( .טט – ב) ואיבעית אימא :גונדא (טט – גדוד) דחימה .טט – ְוהָ֣ח ֔מה  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ריבה וריבה את

הכל ,נאמר בלשון יחיד חמה ,ונדרש גדוד – הרבה אופני חמה)
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דברים עקב יא,יזְ :וח ֨רהַ֙אף-יְ הו ִ֝הַ֙בּ ָ֗ ֶכםַ֙ ַ֙
הַ֙ל ֹאַ֙תתּןַ֙אֶ ת-יְ בוּל ִ֑הַּ֙ ַ֙
ָ֥
רַ֙והָ֣אֲד ֔מ
ַ֙וְ עצֵ֤רַ֙אֶ ת-השּׁמ ֙ים ְַ֙֙ול ֹא-י ְהיֶ ָ֣הַ֙מ ֔ט ְ
ֹתןַ֙ל ֶ ֹֽכם׃ַַ֙֙ ַ֙
ֹבהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יְ הוהַ֙נ ָ֥
ָ֣םַ֙מה ָ֗רהַ֙מעלַ֙֙הַ֙א ֶָ֣רץַ֙הטּ ֔
ַ֙ואֲב ְד ֶתּ ְ
ָ֣םַ֙מה ָ֗רה גולה אחר גולה וכן אתה מוצא בעשרת שבטים גולה
[ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מג] דבר אחר (דב' עקב יא,יז) ואֲב ְד ֶתּ ְ

אחר גולה וכן אתה מוצא בשבט יהודה ובנימן גולה אחר גולה גלו בשנת שבע לנבוכדנאצר ובשנת שמונה עשרה ובשנת עשרים
ושלש .ר' יהושע בן קרחה אומר משל לליסטיס שנכנס לשדה של בעל הבית קצר קופתו ולא הקפיד בעל הבית קצר בשבלים ולא
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אשֹׁון ֵה ֵַ֞קל ַ ַ֤א ְּרצָה זְּבלוּן ו ַ ְֹּ֣א ְּרצָה
מוּצֹ֣ק לָה כ ֵ ָֹ֣עת ה ִָר ִ֗
הקפיד בעל הבית עד שגדש בקופתו ויצא וכן הוא אומר (ישעיה ח ,כג) ִכֹ֣י ֹלֹ֣ א מוּע ָ֘ף ַל ֲא ֶ ֹ֣שׁר ָ
נַפְּתָּ ִ֔לי ְּוהַָאח ֲַ֖רֹון ִהכ ִ ְָּ֑ביד .רבי שמעון בן יוחי אומר אם מי שנאמר בהם מהרה לא גלו אלא לאחר זמן קל וחומר למי שלא נאמר בהם
מהרה.
ָ֣םַ֙מה ָ֗רה – מונח רביע( ,הצעת הרב א"מ פרל היו) ,בתפקיד לפחות ארבע גלויות בבית ראשון( :א) גלות
(דב' עקב יא,יז) ואֲב ְד ֶתּ ְ
שניים וחצי שבטים( ,ב) גלות עשרת השבטים (תשעה וחצי מטות)( ,ג) גלות יהויקים וחזרתו (ד) גלות יהויכין והחרש והמסגר; (ה)
גלות צדקיהו וחרבן בית ראשון; (ו) גלות שארית הפליטה למצרים אחרי רצח גדליה בן-אחיקם.
ָ֣םַ֙מה ָ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה לימודים – דרשות מהכתוב:
דרך לימוד נוספת (דב' עקב יא,יז) ואֲב ְד ֶתּ ְ

ָ֣םַ֙מה ָ֗רה ,מיד אני מגלה אתכם ואיני נותן לכם ארכה אם תאמרו
(טט :א) [ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מג] (דב' עקב יא,יז) ואֲב ְד ֶתּ ְ
אנשי מבול נתן להם ארכה מאה ועשרים שנה ,אנשי מבול לא היה להם ממי שילמדו אתם יש לכם ממי שתלמדו.
ָ֣םַ֙מה ָ֗רה גולה אחר גולה וכן אתה מוצא בעשרת שבטים גולה אחר גולה וכן אתה מוצא
(טט :ב) דבר אחר (דב' עקב יא,יז) ואֲב ְד ֶתּ ְ
בשבט יהודה ובנימן גולה אחר גולה גלו בשנת שבע לנבוכדנאצר ובשנת שמונה עשרה ובשנת עשרים ושלש .ר' יהושע בן קרחה
אומר משל לליסטיס שנכנס לשדה של בעל הבית קצר קופתו ולא הקפיד בעל הבית קצר בשבלים ולא הקפיד בעל הבית עד שגדש
אשֹׁון ֵה ֵַ֞קל ַ ַ֤א ְּרצָה זְּבלוּן ו ַ ְֹּ֣א ְּרצָה נַפְּתָּ ִ֔לי ְּוהַָאח ֲַ֖רֹון ִהכ ִ ְָּ֑ביד .רבי
מוּצֹ֣ק לָה כ ֵ ָֹ֣עת ה ִָר ִ֗
בקופתו ויצא וכן הוא אומר (ישעיה ח ,כג) ִכֹ֣י ֹלֹ֣ א מוּע ָ֘ף ַל ֲא ֶ ֹ֣שׁר ָ
שמעון בן יוחי אומר אם מי שנאמר בהם מהרה לא גלו אלא לאחר זמן קל וחומר למי שלא נאמר בהם מהרה.
ָ֣יַ֙אלֶּ הַ֙וגו' ,אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה
ָ֣םַ֙מה ָ֗רה[ ,יח] ְושׂ ְמ ֶתּם ַ֙֙אֶ תְ -דּבר ֔
(טט :ג) דבר אחר (דב' עקב יא,יז) ואֲב ְד ֶתּ ְ
לארץ היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים ,משל למלך בשר ודם שכעס על אשתו וטרפה בבית אביה אמר לה הוי
מקושטת בתכשיטיך שכשתחזרי לא יהו עליך חדשים כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו
עליכם חדשים הוא שירמיהו אומר (ירמיה לא ,כ) ה ִַצֵּ֧יבִי ָלֹ֣ך צִי ִִ֗נים וגו' אלו המצות שישראל מצויינים בהם( ,ירמיה לא ,כ) ש ִ ַ֤שמִי לָך
שׁכ ֵָח֥ך ְּי ָֽרוּשׁ ִָ֗לָ ִם וגו' תִּ דְּ ַב֥ק־לְּשֹׁו ִֶ֨ני׀ וגו'( ,ירמיה לא ,כ) ִ ֹ֣שׁתִ י ִל ֵ֔בך לַ ָֽ ְּמס ִָלַ֖ה
ְּרוּרים זה חורבן בית המקדש ,וכן הוא אומר (תה' קלז ה,ו) אִ ָֽם־ ֶא ְּ
תַּ מ ִ֔
ֶ ֹ֣דּ ֶרך הלכתי ה ָ ָָ֑לכְּתְּּ אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל ראו באלו דרכים הלכתם ועשו תשובה מיד אתם חוזרים לעריכם שנאמר (ירמיה
ְּתוּלֹ֣ת יִש ְָּר ֵ֔אל ַ֖שׁבִי אֶל־ע ַ ָ֥רי ִך ֵאָֽלֶה:
לא ,כ) ֵ֚שׁוּבִי ב ַ

ָ֣םַ֙מה ָ֗רה מעלַ֙֙הא ֶָ֣רץ ,מעלַ֙֙הא ֶָ֣רץַ֙הטּ ֹ֔בהַ֙אתם גולים ואין אתם נכנסים לארץ טובה כיוצא
(טט :ד) דבר אחר (דב' עקב יא,יז) ואֲב ְד ֶתּ ְ
בה .רבי יהודה אומר טובה זו תורה וכן הוא אומר (משלי ד,ב) ִכַ֤י ֶ ֹ֣ל ַקח ֵ֭טֹוב נ ַ ָֹ֣תתִּ י ל ֶָכָ֑ם [בארץ ישראל] ְ֝תָּֽ ָֹורתִִ֗ י ַאָֽל־תַּ עֲז ָֹֽבוּ :בחוצה לארץ
סליק פיסקא
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יהִ֑םַ֙
שׁיםַ֙אֹתםַ֙אֶ ת-אֱֹלה ֶ
ֹֽבדוּ-שָׁ֣םַ֙הגּוֹיָ֗םַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙א ֶתֶּ֛םַ֙י ְֹר ָ֥
ֹמוֹתַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙ע ְ
דוּןַ֙את-כּל-ה ְמּק ָ֞
ֶ ֹֽ
ָ֣דַ֙תּא ְבּ
דברים ראה יב,ב :אבּ ְ֠ ְ
וֹתַ֙ותחתַ֙כּל-עָ֥ץַ֙רע ֲֹֽנָֽן׃ ַ֙
יםַ֙הרמים ְַ֙֙ועל-הגְּ ב ֔ע ְ
ֹֽ
ַ֙עלֶ -הה ֵ֤ר
יםַ֙הרמים ַ֙֙וכו' .ולא ההרים אלהיהם [גמרא (עבודה זרה
ֹֽ
ֹמוֹתַ֙וכו' עלֶ -הה ֵ֤ר
דוּןַ֙את-כּל-ה ְמּק ָ֞
ֶ ֹֽ
ָ֣דַ֙תּא ְבּ
[משך חכמה] (דב' ראה יב,ב) אבּ ְ֠ ְ
מה ,ב)] שההרים עצמם מותרים( .דב' ראה יב,ג) ְואבּ ְד ֶתָּ֣םַ֙אֶ תְ -שׁ ֔מםַ֙מן-המּקוֹםַ֙ה ֹֽהוּא׃ ,והמקום עצמו מותר( .דב' ראה יב,ד) ל ֹא-תעֲשָׂ֣ וּןַ֙
יכם׃ פירוש שלא תעשון כן לצורך ה' לאבד עבודה זרה מן המקום ולבנות מזבח במקומו ,דיש נעבד במחובר אצל
֔כּןַ֙לַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
רַ֙ה'ַ֙א ֱֹֹֽלהיכֶ ם ַ֙֙על פי נביא מותר ,שאין לך הר וגבעה
יַ֙אם-אֶ ל-המּ ָ֞קוֹםַ֙אֲשֶׁ ר-י ְב ֨ח ֵ֤
גבוה ,ומכשירי קרבן כקרבן דמי( .דב' ראה יב,ה) ְ֠כּ ֹֽ

שלא עבדו עליו עבודה זרה כדאמרו במשנה פרק כל הצלמים .וכן אמר בירושלמי (פרק ג משנה ה) על הך משנה :סברינן מימר דבר
שיש בו רוח חיים אעפ"י שאינו אסור להדיוט אסור לגבוה (והכי נמי במחובר אסור לגבוה אעפ"י שאין לו תפיסת יד אדם) ,בית
ֲשׁר דִּ ֶ ַ֖בר ב ֵ ְּ֥שׁם ָֽה' .:ועיין הראב"ע בפירושו .ונראה שהרמב"ם
הבחירה איכן נבנה? על פי נביא (דהי"א ,כא,יט) ַו ַיַ֤עַל דָּ וִיד בִדְּ בַר־ ָ֔גד א ֶ ֥
פירש כן ,דזה לשונו (איסורי מזבח ד ,ח) :כל שיש בו שם לעבודה זרה ,לא יעשה למלאכת הקודש (אף על פי שהוא מותר בהנאה -
עכ"ל) ,היינו אף שביטלו ודמחובר ,יעויין שם.

(דב' ראה יב,ב) ֶ ֹֽאת-כּל-ה ְמּקֹ ָ֞מוֹתַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙ ֹֽע ְבדוּ-שָׁ֣םַ֙הגּוֹיָ֗םַ֙מקף מונח רביעֹֽ ,ע ְבדוּ-שָׁ֣םַ֙– מקף כרב-מצב עבודת הגויים ,אפשר שיש בעבודת
גויים דברים שאינם נאסרים ויש בעבודת גויים דברים הנאסרים ,ואז תבנית הטעמים של ע ְֹֽבדוּ-שָׁ֣םַ֙הגּוֹיָ֗ם – מונח רביע עשויה ללמד על
לפחות ארבעה נושאים בנושא עבודת הגוים שאינם נאסרים ושנאסרים (א) המקום של הע"ז מותר ע"פ נביא אבל לא לעבודת ה'; (ב)
העבודה זרה אסורה; (ג) שלא תעשון כן לצורך ה' לאבד עבודה זרה מן המקום ולבנות מזבח במקומו ,דיש נעבד במחובר אצל גבוה,
ומכשירי קרבן כקרבן דמי( .ד) סברינן מימר דבר שיש בו רוח חיים אעפ"י שאינו אסור להדיוט אסור לגבוה (והכי נמי במחובר אסור
לגבוה אעפ"י שאין לו תפיסת יד אדם) ; (ה) ונראה שהרמב"ם פירש כן ,דזה לשונו (איסורי מזבח ד ,ח) :כל שיש בו שם לעבודה זרה,

לא יעשה למלאכת הקודש (אף על פי שהוא מותר בהנאה  -עכ"ל) ,היינו אף שביטלו ודמחובר,
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םַ֙תּגדּעִ֑ וּןַ֙
יה ְ
שַׁ֙וּפסילָ֥יַ֙אֱֹלה ֶ
ְ
יהם ַ֙֙תּ ְשׂ ְרפָ֣ וּןַ֙בּ ֔א
ֲשׁר ֶ
ֹתםַ֙וא ֹֽ
םַ֙ושׁבּ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת -מצָּ֣ב ֔
ֹת ְ
דברים ראה יב,גְ :ונתּ ְצ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מז ְְבּח ָ֗
ַ֙וְ אבּ ְד ֶתָּ֣םַ֙אֶ תְ -שׁ ֔מםַ֙מן-המּקוֹםַ֙ה ֹֽהוּא׃ ַ֙

[ירושלמי (וילנא כז,ב) מסכת עבודה זרה פ"ד,ה"ד]  ...אמר רבי יוחנן מצבה כל שהוא יחידית מזבח כל שאבניו מרובות
ם ַ֙֙תּ ְשׂ ְרפָ֣ וּןַ֙בּ ֔אשַׁ֙  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,ללמד על הקש לצדדים ,מפועל לפועל,
יה ַ֙
ֲשׁר ֶ
ֹתםַ֙וא ֹֽ
ם ַ֙֙אֶ ת־מצָּ֣ב ֔
וְ שׁבּ ְר ֶתּ ַ֙
או שיבור או גידוע או נתיצה לכל אחת ואחת (לכל אבן ואבן) לאבד ע"ז בכל הדרכים האלה.
ם ַ֙֙אֶ ת־מצָּ֣ב ֹ֔תם  ... -מונח רביע  ...זקף-קטן ,כעין סתום שבא לפרש ,מצבה ,זה אבן אחת ,שבר
ֹתםַ֙ ְושׁבּ ְר ֶתּ ַ֙
וְ נתּ ְצ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת־מזְ ְבּח ָ֗
לשתיים כמרומז בזקף-קטן בתפקיד שתיים ,מזבח ,זה לפחות שתי אבנים ,לכן שבירת כל אבן לפחות לשתיים מייצר לפחות ארבע חלקים
וזה מרומז במונח רביע בתפקיד לפחות ארבע (הרב א"מ פרל הי"ו ,מרחשון התשע"ו).
וְ נתּ ְצ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מזְ ְבּח ָֹ֗תם – מונח רביע ,ע"פ [בבלי עבודה זרה מה,ב מו,א] מרמז ללפחות ארבע פעולות בכיבוש ארץ ישראל.
בכיבוש הראשון מבצעים הרס בלי פנוי א' ְונתּ ְצ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מזְ ְבּח ָֹ֗תם והנח
ב' וְ שׁבּ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת-מצָּ֣ב ֹ֔תם והנח
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

םַ֙תּגדּעִ֑ וּןַ֙ביעור עבודת
יה ְ
וּפסילָ֥יַ֙אֱֹלה ֶ
יהם ַ֙֙תּ ְשׂ ְרפָ֣ וּןַ֙בּ ֔אשׁ ְ
ֲשׁר ֶ
אחרי סיום הכיבוש עוברים בארץ ומבצעים פנוי יסודי ושינויים ג' וא ֹֽ

כוכבים ,כאן יש מחלוקת ור' יוסי בר' יהודה האי סברא מנא ליה? נפקא ליה (דברים יב,ב) מאבד תאבדון,אבד ואח"כ תאבדון .ורבנן?
הא מיבעי ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה.
ד' ורבי יוסי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה? נפקא ליה (דברים יב,ג) מְ -ואבּ ְד ֶתָּ֣םַ֙אֶ תְ -שׁ ֔מםַ֙מן-המּקוֹםַ֙ההַֹֽ֙וּא׃ .ורבנן? ההוא
לכנות לה שם; דתניא ,ר"א אומר :מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"ל :ואבדתם את שמם,
ה' אפשר שאם לא מאבדים את שמם לגמרי אזי משנים את שמם לגנאי לכנות לה שם .יכול לשבח? לשבח ס"ד? אלא ,יכול לא לשבח
ולא לגנאי? ת"ל( :דברים ז) שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא,
 449מונח רביע
ם ַ֙
וּםַ֙שׁ ָ֣מוַֹ֙שׁ ַ֙
ְ
ֱֹלהיָך֘ ַ֙לשָׂ֣
רַ֙ה'ַ֙א ֶ
ֲשׁרַ֙י ְב ִ֝ח ָ֣
דברים ראה יב,כאֹֽ :כּי-י ְר ֨חקַ֙מ ְמּ ִָ֝ךַ֙המּ ָ֗קוֹםַ֙א ֨ ֶ
שָׁך׃ ַ֙
כלַ֙אוּ ָ֥תַ֙נ ְפ ֶ ֹֽ
יָךַ֙בּ ֹ
ְ
֙'ַ֙ל ָ֔ךַ֙כּא ֲֶשׁרַ֙צוּיתִָ֑ךַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְו ֹֽאכ ְלתּ ַ֙֙בּ ְשׁע ֶ ֔ר
ֲשׁרַ֙נתֵ֤ןַ֙ה ְ
ַ֙ וְ זב ְח ָ֞תַּ֙מ ְבּק ְרָךָ֣ ַ֙וּמצּ ֹאנְ ָָ֗ךַ֙א ֨ ֶ
ָךַ֙– מונח רביע ,ששה דברים פוסלים שחיטה ,רבי יוסףבכור שור (כא) כּא ֲֶשׁרַ֙צוּיתִָ֑ך תעשה הזביחה ,רמז להילכות
מ ְבּק ְרָךָ֣ ַ֙וּמצּ ֹאנְ ַָ֗֙

שחיטה :שהיה דרסה ,חלדה ,הגרמה ועיקור .רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה (ראה חולין כז,א-כח,א).
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ֱֹלהִ֑יָך
ָ֣הַ֙כןַ֙לה'ַ֙א ֶ
דברים ראה יב,לא :ל ֹא־תע ֲֶשׂ ֔
יהם:
שַׁ֙לאֹלה ֶ ֹֽ
ֹֽ
א
יהםַ֙י ְשׂ ְרפָ֥ וַּ֙ב ַ֙
ת־בּ ֹנָ֣ת ֔ ֶ
ְ
יהם ְַ֙֙ואֶ
ת־בּנ ֶ
ְ
יהםַ֙כָּ֣יַ֙ג ֵ֤םַ֙אֶ
אֹלה ֔ ֶ
תַ֙ה'ַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙שׂנָ֗אַ֙עשׂוּ ַ֙֙ל ָ֣
ֲב ָ֜
כּיַ֩֙כל־תֹּוע ֨

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פא
ֱֹלהיָך ,יש כן לעבדה (טט :אמרו שבעבודות של ע"ז יש לעבד לה') ויש כן למתעבד (טט :אמרו שבעבודות לה'
(דב' ראה יב,לא) ֹלא־תַ ע ֶ ֹ֣
ֲשה ֵ֔כן ַל ַ֖ה' א ֶ ָ֑
יש לעבוד לע"ז)
ש ִֵ֗נא – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה דברים הקשורים לעבודת ה' ולהבדיל לעבודה זרה כהמשך [ספרי]:
ֲא ֶ ֹ֣שׁר ָ
מיכן אמרו (טט :א) בדבר שמקריבים אותו למזבח אם מקריבים אותו לעבודה זרה חייב( ,טט :ב) דבר שמקריבים אותו לעבודה זרה אם
הקריבו למזבח פטור( ,טט :ג) דבר שאין מקריבים אותו למזבח והקריבו לעבודה זרה אם מקריבים כיוצא בו (טט :לע"ז) חייב (טט :ד)
ואם לאו פטור ,יכול לא יהו מקריבים חטאות ואשמות (טט :לה' ,אפשר כי מתיחס ל-טט :א) תלמוד לומר (דב' ראה יב,לא) כִי כָל־תֹּו ֲע ֶַ֨בת ָ֜ה'
ש ִֵ֗נא דבר השנאוי ומתועב למקום( ,טט :ה) דבר אחר לא נתכונו להקריב אלא מה שהמקום שונא( .טט :כמו שממשיך [ספרי] ואומר)
ֲא ֶ ֹ֣שׁר ָ
(דב' ראה יב,לא) ִכֹ֣י ַגַ֤ם אֶת־ ְּבנֵיהֶם ְּו ֶאת־ ְּב ֹ֣נ ֹתֵ י ֶ֔הם ,אין לי אלא בניהם ובנותיהם אבותם ואמותם מנין תלמוד לומר ְּבנֵיהֶם גם בניהם (טט :יתור
מלת גם ,ויתור מלת את שלא הזכיר הספרי) ב ְֹּ֣נ ֹתֵ י ֶ֔הם גם בנותיהם (טט :בכתוב של בנותיהם אין מלת גם ,מלה זאת מגיעה מַ -גַ֤ם ֶאת־ ְּבנֵיהֶם ונעשה בה
שימוש חוזר .יש גם יתור מלת את שלא הזכיר הספרי) אמר רבי עקיבה אני ראיתי גוי אחד שכפתו לאביו והניחו לפני כלבו ואכלו סליק

פיסקא
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ל ֹאַ֙תגְ רעַ֙מ ֶ ֹֽמּנּוּ׃ַ֙פ ַ֙
יוַ֙ו ָ֥
ֹתוַֹ֙ת ְשׁ ְמרוַּ֙לעֲשִׂ֑ וֹתַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ל ֹא-תֹסָ֣ףַ֙ע ֔ל ְ
ַ֙֙מצוֶּ ָ֣הַ֙אֶ ְת ֔ ֶכםַ֙א ָ֥
ֵ֤רַ֙אנֹכי ְ
דברים ראה יג,א :אָ֣תַ֙כּל -הדּ ָ֗ברַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ

רש"י לא תסף עליו  -חמשה טוטפות בתפילין ,חמשה מינין בלולב ,ארבע ברכות בברכת כהנים (ראה ספ"ד פב)
האדמו"ר ממ"ש ליקוטי שיחות ט ע'  53ולעיל בפר' ואתחנן (ד,ב) על הפסוק לא תוסיפו על הדבר ,נקט חמש פרשיות בתפילין ,ויש
לבאר דהנה מדלא תוסיפו שנאמר בפעם הר אשונה למדים שאין להוסיף דבר שאינו שייך למצוה ,לכן נקט שם פרשיות ,שהרי הפרשה
החמישית אינה שייכת לתפילין  ...אך כאשר האיסור מופיע פעם שניה ,מוסיפיפם ללימוד שאסור להוסיף אפילו דבר השייך למצוה ,לכן
נקט טוטפות ,בתים ,שהרי הוספת בית ,אפילו בית ריק ללא פרשה ,מוסיפה בזכרון יציאת מצרים.
אָ֣תַ֙כּל-הדּ ָ֗בר – מונח רביע ,לרמז לחמשה טוטפות אשר מפורש בכתוב אחריו ל ֹא-תֹסָ֣ףַ֙ע ֔ליו
דברים ואתחנן ד,ב:
ל ֹאַ֙תגְ ְרעוַּ֙מ ֶמִּ֑נּוַּ֙
םַ֙ו ָ֥
ַ֙מצוֶּ ָ֣הַ֙אֶ ְת ֔ ֶכ ְ
ֹספוַּ֙על-הדּברַ֙֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙אנֹכי ֙ ְ
ל ֹאַ֙ת ָ֗
ָ֣
יַ֙מצוֶּ ָ֥הַ֙אֶ ְת ֶ ֹֽכם׃ ַ֙
יכםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אנֹכ ְ
ַ֙֙ה'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶַ֙
ל ְשׁ ָֹ֗מרַ֙אֶ ת-מ ְצֹות ָ֣

רש"י (ב) לא תספו  -כגון חמש פרשיות בתפילין ,חמשת מינין בלולב ,וחמש ציציות ,וכן ולא תגרעו (ראה ספ"ד פב).ראה דברים
ראה יג,א לא תסף עליו – חמשה טוטפות בתפילין ,וגו'
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רַ֙כּנ ְפ ְשָׁךַ֙בּסּ ֶָ֣תרַ֙לא ִֹ֑מר ַ֙
ֲשׁ ְ
ָךַ֙אוַֹ֙רעֲָךֶ֛ ַ֙א ֶ ָ֥
יק ָ֧
ַ֙אוֹ׀ַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ח ֶָ֗
ַ֙אוֹ -ב ְתּ ִָ֝ך ָ֣
ָךַ֙אוֹ-בנְ ָ֨ך ֹֽ
ית ֵָ֡ךַ֙אחָ֣יָךַ֙ ֶבןְ֠ -א ֶמּ ֹֽ
דברים ראה יג,זַ֙ :כָּ֣יַ֙יְ ֹֽס ְ
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶ ֹֽ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ֔ד ְעתַּ֙אתּהַ֙ו ֲ
הַ֙ונֹֽע ְבדה ַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔ריםַ֙אֲשֶׁ ר ָ֣
ַ֙ נ ְל ָ֗כ ְ

ראה רביע
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הַּ֙לפיֹֽ -ח ֶרב׃ ַ֙
ֶ֛הַּ֙ואֶ תְ -בּ ֶה ְמתּ ְ
ָ֧הַּ֙ואֶ ת-כּל-אֲשֶׁ ר-בּ ְ
ֲרםַ֙אֹת ְ
ואַ֙לפי-ח ִֶ֑רבַַַַַַ֙֙֙֙֙֙הח ֨
ְ
ביַ֙העָ֥ירַ֙הה
כּהַ֙אֶ תֹ -י ְָ֥שׁ ֶַ֛֙
דברים ראה יג,טז :הכּ ָ֣הַ֙ת ָ֗ ֶ
רש"י (טז) הכּ ָ֣הַ֙ת ָ֗ ֶכּה  -אם אינך יכול להמיתם במיתה הכתובה בהם ,המיתם באחרת (ראה ספ"ד צד).
ר' יוסף בכור שור (טז) הכּ ָ֣הַ֙ת ָ֗ ֶכּה  -וכן "מות יומת" (במ' לה,כא) ,וכן "הרג תהרגנו" (לעיל,י)  -באים ללמדנו ,שאם אין אתה יכול
להמיתו במיתה הכתובה בו ,המיתהו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו (ראה ב"מ לא,ב)ְ .לפי-ח ִֶ֑רבַ֙(טט  -אוַ֙ ְלפיֹֽ -ח ֶרב)  -ואע"פ

שהיחיד העובד עבודה זרה בסקילה ,אין דרך בני עיר אחת למסור עצמן לסקילה אלא יוצאין להלחם ,ולכך אמר הכתוב להכותם
בחרב .ויחיד  -ממונו פלט ונותן ליורשיו ,יכין רשע וילבש צדיק (ע"פ איוב כז,יז) ,אבל עיר יורשיהם נהרגים עמהם.
ביותר ממדיח אחד ,אנשי העיר הנידחת נהרגים בסייף ,אבל כפי' בית הבחירה למאירי סנהדרין פד,א נביא שהדיח (עיר לבדו) הרי הוא
בסקילה (כדעת ר' עקיבא במסית ראהדב' ראה יג,ו) והמודחים אף על פי שהם רוב העיר נדונים כיחידים בסקילה (שזה דין עובדי ע"ז) שאין
נדונים בדין עיר הנדחת ליהרג בסייף אא"כ היו המדיחים שנים כמו שיתבאר:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כּ ָ֣הַ֙ת ָ֗ ֶכּה – מונח רביע ,מלמדת באחת מארבע מיתות בית דין או בכל
כּה – כפל המלים מלמד על כל מיתה ,תבנית הטעמים ה ַ֙
הכּ ָ֣הַ֙ת ָ֗ ֶ
מיתה אחרת (הפנית הרב א"מ פערל).
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ֱֹלהִ֑יָך
ַ֙֙לנ ְכ ֔ריַ֙כָּ֣יַ֙ע ֵ֤םַ֙קדוֹשׁ ַ֙֙א ֔תּהַ֙ה'ַ֙א ֶ
כר ְ
הַּ֙אוַֹ֙מ ֹ
ֹאכלָ֣ וַּ֙כלְ ְ֠ -נבלהַ֙לגּ֨רַ֙אֲשֶׁ ר -בּ ְשׁע ֶ ִ֝ריָךַ֙תּ ְתּנֶ ֶָ֣֣נּהַ֙ואֲכ ָ֗ל ֵ֤
ל ֹאַ֙ת ְ
דברים ראה יד,כאָ֣ :
ַ֙ל ֹאְ -תבשָּׁ֥לַ֙גְּ דיַ֙בּחֲלָ֥בַ֙א ֹֽמּוֹ׃ַ֙פ
ה ַ֙
ַ֙מ ְהיָ֣וֹתַ֙משֶּׂ ַ֙
שמות בא יב,דְ ַ֙ :ואם-י ְמע ָ֣טַ֙הבּית֘ ֹֽ
שּׂה׃ ַ֙
כסּוַּ֙על-ה ֶ ֹֽ
ַ֚ישַׁ֙לפָ֣יַ֙א ְכ ֔לוַֹ֙תּ ֹ
ְ
שׁתַ֙א
וַֹ֙בּמ ְכסָ֣תַ֙נְ פ ִ֑ ֹ
רבַ֙אֶ ל-בּית ְ
וּאַ֙וּשׁכנֶ֛וַֹ֙הקּ ָ֥ ֹ
ְ
חַ֙ה
ַ֙ ְול ָ֣ק ָ֗
וּאַ֙וּשׁכנֶ֛וַֹ֙ -מונח רביע ,רבינו בחיי שמות פרק יב ולקח הוא ושכנו .התורה חסה על ממונם של ישראל בד' מקומות:
ְ
חַ֙ה
ְול ָ֣ק ָ֗

האחד ,בכאן כי מאחר שנותר עומד לשרפה לכך חסה עליך התורה תחלה ואמרה" :ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא
ושכנו" ,כדי שלא תפסיד ממונך .והב'( :ויקרא צו ז ,כד) "וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו".
השלישי ,הוא שכתוב בנבלה( :דברים ראה יד ,כא) "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי" .הד' ,בית המנוגע שנאמר:
(ויקרא מצורע יד ,לו) "וצוה הכהן ופנו את הבית" ,לפי שאם יתכבסו הבגדים הצבועים יהיו נפסדים ויסור צבעם וכן כלי חרס אם
נטמאו אין להם תקנה אלא בשבירה ,לפיכך חסה התורה ואמרה "ופנו את הבית".
וי' צו ז,כד – אין רביע ,ויקרא מצורע יד,לו ופנו את-הבית – מונח רביע ,דברים ראה יד,כא תתננה ואכלה – מונח רביע
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ָ֥רַ֙תּ ְשׁא ְלָךַ֙נ ְפ ֶשִָׁ֑ךַ֙ ַ֙
כלַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
רַ֙וּב ֶ֛ ֹ
ְ
רַ֙וּב ָ֗צּ ֹאןַ֙וּביּ ֙ין ַ֙֙וּבשּׁ ֔כ
ַ֙
ףַ֙בּכֹלַ֩֙אֲשֶׁ רְ -תּא ֶוּ֨הַ֙נ ְפ ְשׁ ִָ֝ךַ֙בּבּ ָ֣ק
כּ ֶס ְ
דברים ראה יד,כוְ :ונתתָּ֣הַ֙ה ֵ֡ ֶ
יתָך׃ ַ֙
תּהַ֙וּב ֶ ֹֽ
יָךַ֙ושׂמ ְחתַּ֙א ָ֥
ֱֹלה ְ
ַ֙֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ַ֙שּׁםַ֙ל ְפני ָ֣
וְ אכ ְָ֣לתּ ָ֗
ףַ֙בּכֹלַ֩֙
ְַ֙
כּסֶ
[רע"ב מע"ש פ"א,מ"ה] הלוקח מים ומלח וכו'  -מים ומלח אין נקנים בכסף מעשר שני ,דכתיב (דב' ראה יד,כו) ְונתתָּ֣הַ֙ה ֵ֡ ֶ
רַ֙תּ ְשׁא ְלָךַ֙נ ְפ ֶשִָׁ֑ך – חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה
ֲשׁ ֹֽ
כלַ֙א ֶ ָ֥
וּב ֶ֛ ֹ
אֲשֶׁ רְ -תּא ֶוּ֨הַ֙נ ְפ ְשׁ ִָ֝ךַ֙ -כלל ,בּבּ ָ֣קרַ֙וּב ָ֗צּ ֹאןַ֙וּביּ ֙ין ַ֙֙וּבשּׁ ֔כרַ֙ -פרטְ ,

דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שהוא אוכל וגדולי קרקע ,דבקר וצאן גדלים מן הצמחים שהם גדולי קרקע ,ותלוש ,ודבר
המתקיים עד שמוליכן לירושלים ,אף כל דבר שהוא אוכל וגדולי קרקע ותלוש ,ודבר המתקיים ,יצאו מים ומלח שאע"פ שהן אוכל
אינן גדולי קרקע ,יצאו פירות המחוברים לקרקע ,שאינן תלושים ,יצאו פירות הנרקבים קודם שיגיעו לירושלים שאינן דבר המתקיים,
שכל אלו אין נקחים בכסף מעשר:
ע"פ [רע"ב מע"ש פ"א,מ"ה] אפשר כי תבנית הטעמים של (דב' ראה יד,כו) בּבּ ָ֣קרַ֙וּב ָ֗צּ ֹאן – מונח רביע מרמזת לארבעה איפיונים לדברים
הניקחים בכסף מע"ש (טט:א) אוכל (טט:ב) וגדולי קרקע (טט:ג) ותלוש( ,טט:ד) ודבר המתקיים,
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דברים ראה טו,יז:
עֹולָ֑ם ו ְַּא֥ף ַל ֲא ָמתְּ ָךַ֖ תַּ ֲעשֶה-כֵ ָֽן׃
(דב' ראה טו,יז) ְּו ָל ַקח ָ ְֹּ֣תּ אֶתַ -המ ְַּר ִֵ֗צ ַע ְּונָתַ ָ ַ֤תּה בְָּאזְּנֹו וּבַדֶּ֔ לֶת ְּו ָה ָי ֥ה לְָּךַ֖ ֶ ֹ֣עבֶד ָ
ִישֹׁו אֲדֹנָיו ֶאלֹ֣ ָ -האֱֹל ִ֔הים ְּו ִהגִישֹׁו ֶאל-הַדֶּ֔ לֶת ַ֖אֹו אֶלַ -המְּזוּ ָזָ֑ה ו ְָּר ֶַ֨צע אֲד ָֹנַ֤יו ֶאתָ-אזְּנֹו ַב ַמ ְּר ֵ֔צ ַע ַו ֲעב ַָ֖דֹו לְּע ֹלָ ָֽם׃ ס
(שמ' מש' כא,ו)ַ֙ ְּו ִהג ַ֤
נט)

תורה תמימה בּמּ ְר ֔צעַ֙ -תניא ,רבי אומר מרצע ,מה מרצע מיוחד של מתכת אף כל דבר שהוא של מתכת [קדושין כ"א ב']:
תורה תמימה הערה נט) לאפוקי מדעת ר' יוסי דאפילו בקוץ ובכל דבר של עץ שרי לרצוע ,ונתפרש טעמייהו בגמרא ,ולפנינו יתבאר
אי"ה ענין זה בפ' ראה בפסוק ולקחת את המרצע ,כי שם מקומו ,וקיי"ל כרבי:
בבלי קידושין כא,ב  ...תנו רבנן :מרצע  -אין לי אלא מרצע; מנין לרבות הסול ,והסירא (כלי עץ) ,והמחט ,והמקדח ,והמכתב (כלי
מתכת)? ת"ל( :דב' ראה טו,יז) ְּו ָל ַקח ָ ְֹּ֣תּ  -לרבות כל דבר שנקח ביד (ע"פ רש"י למעט סם שאינו נוקב מכח אדם אלא מאליו) ,דברי ר' יוסי בר'
יהודה; רבי אומר :מה מרצע מיוחד של מתכת ,אף כל של מתכת .ד"א :המרצע  -להביא המרצע הגדול.
(שמ' מש' כא,ו)ַ֙בּמּ ְר ֔צעַ֙– זקף-קטן בתפקיד של שתיים( ,א) תוצאת דרשת רבי בכלל ופרט כל של מתכת (ב) המרצע הגדול  ...מיוחד

שבמרצעין

ְּו ָל ַקח ָ ְֹּ֣תּ ֶאתַ -ה ַמ ְּר ִֵ֗צ ַע – מונח רביע ,לפחות ארבע ,כדרשת ר' יוסי בר' יהודה לרבות הסול ,והסירא ,והמחט ,והמקדח ,והמכתב.
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םַ֙ליְ לה׃ ַ֙
ֹֽ
ֱֹלהֶ֛יָךַ֙ממּ ְצרי
ַ֙ה'ַ֙א ֶ
יבַ֙הוֹציא ֲִָ֝ך ָ֧
֨
יַ֙בּ ָֹ֣ח ֶדשַׁ֙הַ֙ א ָ֗ב
ֱֹלהִ֑יָךַַַַ֙֙֙֙ ָ֞כּ ְ
ַ֙פּסחַ֙ה'ַ֙א ֶ
יבַ֙ועשָׂ֣ית ֔ ֶ
דברים ראה טז,א :שׁמוֹר ַ֙֙אֶ תָֹ֣ -ח ֶדשַׁ֙הא ֔ב ְ
יַ֙בּ ָֹ֣ח ֶדשַׁ֙הא ָ֗ביבַ֙ -גרשיים מונח רביע ,מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ענינים הקשורים למת הוציאך
ָ֞כּ ְ
הוֹציא ֲִָ֝ךַ֙ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון
֨

אחד ספרי חדש כשר לא חם ולא צונן ,טט  -מזג אויר שוה
שתיים שויון יום ולילה
שלש חודש שלפניו משווים שנת לבנה לשנת חמה בערך כל שלוש שנים
ארבע חודש שסמוך לו או בו פעם בעשרים ושמונה שנה ברכת החמה על חזרת החמה למקום תלייתה בשמים בבריאה כאשר עלתה
הבריאה במחשבה.
חמש בעושה  -הקב"ה בלבד תלוי מעשה ההוצאה ממצרים ,ודומה לו פרשת ציצית אני ה' א-לקיכם  -גרשיים מונח רביע
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מיםַ֙ ֹֽתּ ֹאכל־עלָ֥יוַ֙מצֹּותַ֙ ֶל ֶָ֣חםַ֙ ִֹ֑עניַ֙ ַ֙
ֹאכֵ֤לַ֙עליַ֙ו ַ֙֙ח ֔מץַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֶ֛
דברים ראה טז,ג :ל ֹא־ת ַ֙
כּלַ֙יְ מָ֥יַ֙חיֶּ ֹֽיָך:
ָ֣רץַ֙מ ְצ ֔ריםַ֙ ֹ
ָך ַ֙֙מ ֶא ֶַ֙
את ַ֙
֙את ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצ ֔ריםַ֙ ְלמָ֣עןַ֙תּזְ ָֹ֗כּרַ֙אֶ ת־יֵֹ֤וםַ֙ ֹֽצ ְ
כָּ֣יַ֙ ְבחפּזָֹ֗וןַ֙יצ ַ֙
ל ַ ְֹּ֣מעַן תִּ ז ְִּ֗כ ֹר – מונח רביע .בדיון ב[-בבלי ברכות יב,ב] המוליך אל ה-משנה .מזכירין יציאת מצרים בלילות .וגו' ,מוזכרות פרשות אחדות

שבהן יש הזכרה של יציאת מצרים .והן לא נקבעו להאמר יחד עם קריאת שמע .ואז מגיע הדיון בפרשת צצית שמכילה ששה ענינים ,יציאת
מצרים ועוד חמישה ענינים אחרים ששלושה מהם הם אזהרות להמנע מדברים שהם נגד עקרונות אמונה שבפרשות שמע (נגד קבלת עול
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מלכות שמים) ,ו והיה אם שמוע (נגד קבלת עול מצוות) .אפשר כי לכך מרמזת תבנית הטעמים של ל ַ ְֹּ֣מעַן תִּ ז ְִּ֗כ ֹר – מונח רביע ,כעין לפחות
ארבע ענינים שצריכים להיות בפרשה של הזכרת יציאת מצרים שנאמרת בקריאת שמע.
[בבלי ברכות יב,ב]

פרשת ציצית מפני מה קבעוה? אמר רבי יהודה בר חביבא :מפני שיש בה חמשה דברים :מצות ציצית ,יציאת מצרים ,עול מצות,
ודעת מינים ,הרהור עבירה ,והרהור עבודה זרה .בשלמא הני תלת  -מפרשן; עול מצות  -דכתיב :וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה',
ציצית  -דכתיב :ועשו להם ציצית וגו' ,יציאת מצרים  -דכתיב :אשר הוצאתי וגומר ,אלא דעת מינים ,הרהור עבירה ,והרהור עבודה זרה
מנלן?  -דתניא :אחרי לבבכם  -זו מינות ,וכן הוא אומר :אמר נבל בלבו אין אלהים ,אחרי עיניכם  -זה הרהור עבירה ,שנאמר :ויאמר
שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני ,אתם זונים  -זה הרהור עבודה זרה ,וכן הוא אומר :ויזנו אחרי הבעלים.
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ןַ֙לָךַ֙ל ְשׁב ֶט ִ֑יָךַ֙ ַ֙
ֹת ְ
ֱֹלהֶ֛יָךַ֙נ ָ֥
רַ֙ה'ַ֙א ֶ
ֲשׁ ַָ֧֙
ַ֙֙בּכלְ -שׁע ֶ ֔ריָךַ֙א ֨ ֶַ֙
יםַ֙תּ ֶתּןְ -לָך ְ
ֹֽ
ֹט ָ֗ר
ָ֣יםַ֙ושׁ ְ
דברים שפטים טז,יח :שׁ ְֹפט ְ
ַ֙וְ שׁ ְפטָ֥ וַּ֙אֶ ת-העםַ֙מ ְשׁפּטֹֽ ֶ -צ ֶדק׃
ָך ֙ :שופטים ושוטרים תתן לך
[רש"י] ְבּכלְ -שׁע ֶ ֔ריָך  -בכל עיר ועיר (ראה [ספרי פרשה ד קמד]) .ל ְשׁב ֶט ִ֑יָךַ֙ -מוסב על ֹֽתּ ֶתּןְ -ל ַ֙
לשבטיך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נותן לך .ל ְשׁב ֶט ִ֑יָךַ֙ -מלמד שמושיבין דיינין לכל שבט ושבט ובכל עיר ועיר (ראה שם).
[בבלי סנהדרין פו,ב משנה פי"א מ"ב] .זקן ממרא על פי בית דין ,שנאמר (דב' שפ' יז,ח) כָּ֣יַ֙יפּלאַ֩֙מ ְמּ ָ֨ךַ֙ד ִ֝ברַ֙למּ ְשׁ ָ֗פּט .שלשה בתי

דינין היו שם ,אחד יושב על פתח הר הבית ,ואחד יושב על פתח העזרה ,ואחד יושב בלשכת הגזית ,באין לזה שעל פתח הר הבית,
ואומר :כך דרשתי ,וכך דרשו חבירי ,כך לימדתי וכך לימדו חבירי .אם שמעו  -אמר להם ,ואם לאו  -באין להן לאותן שעל פתח עזרה.
ואומר :כך דרשתי וכך דרשו חבירי ,כך לימדתי וכך לימדו חבירי ,אם שמעו  -אמר להם ,ואם לאו  -אלו ואלו באין לבית דין הגדול
שבלשכת הגזית ,שממנו יוצא תורה לכל ישראל ,וגו'.
[ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק דברים פרשת שופטים] לומד מ[-בבלי סנהדרין פו,ב] כי שלושה בתי דינין שליד המקדש מרומזים
ָ֣יםַ֙ושׁ ְֹט ָ֗ריםַ֙(כמו שנתבאר
שׁע ֶ ֔ריָךַ֙וגו'ֹֽ .תּ ֶתּןְ -לָך ַ֙֙היינו שתתן בלבך שׁ ְֹפט ְ
ַ֙֙בּכלְַ֙ -
יםַ֙תּ ֶתּןְ -לָך ְ
ֹֽ
ֹט ָ֗ר
ָ֣יםַ֙ושׁ ְ
בפסוק (דב' שפ' טז,יח) שׁ ְֹפט ְ
במאמר הקודם) .ואמר הלשון ְבּכלְ -שׁע ֶ ֔ריָךַ֙שתיבת כל כולל שלוש (כידוע מכמה מקומות) והוא כמו שאמרו (סנהדרין פו,ב) שיש

שלושה בתי דינין אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה ואחד יושב בלשכת הגזית .והם כנגד קדושת השלושה
מחנות על פתח הר הבית נראה בפשוטו שהוא מבחוץ להר הבית והוא קדושת ירושלים מחנה ישראל .ועל פתח העזרה היינו בהר
הבית והוא קדושת מחנה לויה .ובלשכת הגזית הוא כנגד מחנה שכינה שכבר היה פתוח לחציו שבקודש שלא היה מחיצה בינתים
(יומא כ"ה א) וגו'

ָ֣יםַ֙ושׁ ְֹט ָ֗רים – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע .ע"פ המקורות הנ"ל לכל עם ישראל מערכת משפטית בעלת חמשה שלבים:
שׁ ְֹפט ְ
שלושה שלבים ליד המקדש הממונה על כולם בלשכת הגזית ,ותחתיו היושב על פתח העזרה ,ותחתיו היושב על פתח הר הבית ,ותחתיו שני
שלבים במדינה בית דין לכל שבט ,בית דין לכל עיר.
כמו-כן היה בית דין של כהנים לעניני המקדש[ .משנה כתובות פ"א,מ"ה] האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת

בתולים מפני שמתייחד עמה אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהן כתובתן מנה בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז
ולא מיחו בידם חכמים:
[בבלי עירובין לב,א][ ,פסחים צ,ב] דאמר רב שמעיה :חזקה אין בית דין של כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר.
 460מונח רביע
יקם:
ריַ֙צדּ ֹֽ
יםַ֙ויסלּףַ֙דּ ְב ָ֥
ֹֽ
דַ֙כּ יַ֙ה ָֹ֗שּׁחדַ֙יְ עוּר ַ֙֙עינ ָ֣יַ֙חֲכ ֔מ
ַָ֣֙
ִ֑יםַ֙ול ֹא־ת ָ֣קּחַ֙ ֹ֔שׁח
טַ֙ל ֹאַ֙תכּירַ֙פּנ ְ
ָ֥
דברים שפטים טז,יט :ל ֹא־ת ֶטּ ָ֣הַ֙מ ְשׁ ֔פּ
[ספרי דברים שופטים פיסקא קמד] (דב' שפ' טז,יט) ל ֹא־ת ֶטּ ָ֣הַ֙מ ְשׁ ֔פּט ,שלא תאמר איש פלוני נאה איש פלוני קרוביָ֥ .ל ֹאַ֙תכּירַ֙פּנ ִ֑ים,
שלא תאמר איש פלוני עני איש פלוני עשירְ .ול ֹא־ת ָ֣קּחַ֙ ֹ֔שׁחד ,אין צריך לומר לזכות את החייב ולחייב את הזכיי אלא אפילו לזכות
יקם ,ואין צריך לומר
ריַ֙צדּ ֹֽ
את הזכיי ולחייב את החייב .כָּ֣יַ֙ה ָֹ֗שּׁחדַ֙יְ עוּר ַ֙֙עינ ָ֣יַ֙חֲכ ֔מים ,ואין צריך לומר עיני טפשיםֹֽ .ויסלּףַ֙דּ ְב ָ֥

דברי רשעים.
יקם ,אומרים על אסור מותר ועל
ריַ֙צדּ ֹֽ
ָ֣יַ֙ה ָֹ֗שּׁחדַ֙יְ עוּר ַ֙֙עינ ָ֣יַ֙חֲכ ֔מים ,אומרים על טמא טהור ועל טהור טמאֹֽ ,ויסלּףַ֙דּ ְב ָ֥
דבר אחר כּ ַ֙
יקם ,אין יוצא
ריַ֙צדּ ֹֽ
מותר אסור .דבר אחר כָּ֣יַ֙ה ָֹ֗שּׁחדַ֙יְעוּר ַ֙֙עינ ָ֣יַ֙חֲכ ֔מיםַ֙אין יוצא ידי עולמו עד שיורה צדק בהוראתוֹֽ .ויסלּףַ֙דּ ְב ָ֥
ידי עולמו עד שיודע מה שמדבר.
(דב' שפ' טז,יט) כָּ֣יַ֙ה ָֹ֗שּׁחדַ֙יְ עוּר ַ֙֙עינ ָ֣יַ֙חֲכ ֔מים ,תבנית טעמים רביע  ...זקף-קטן כעין מידה שהמהרז"ו קורא לה סתום שלא בא לסתום
(דב' שפ' טז,יט) כָּ֣יַ֙ה ָֹ֗שּׁחד – מונח רביע בתפקיד ללמד לפחות ארבעה פרטים בהם יעוותו פסקי הדינים של החכמים
אלא לגלות.
(עיוות א) אומרים על טמא טהור (עיוות ב) ועל טהור טמא (עיוות ג) אומרים על אסור מותר (עיוות ד) ועל מותר אסור
 461מונח רביע
דברים שפטים יז,א:

יָךַ֙הוּא׃ַ֙סַַ֙֙ ַ֙
ֹֽ
ֱֹלה
ִ֑עַ֙כּיַ֙תוֹעֲבֶ֛תַ֙ה'ַ֙א ֶ
כּלַ֙דּב ָ֣רַ֙ר ָ֧
ֲשׁרַ֙י ְהיֶ ָ֥הַ֙בַ֙וֹ ַ֙֙ ֔מוּםַ֙ ֹ
שׂהַ֙א ֨ ֶ
ֱֹלהיָךַ֙שָׁ֣ וֹרַ֙ו ָ֗ ֶ
ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
ל ֹא-תזְ בּחַ֩֙ל ַ֨֙

בבלי זבחים לו,ב

שׂהַ֙
ֱֹלהיָךַ֙שָׁ֣ וֹרַ֙ו ָ֗ ֶ
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
יהא חייב? והתניא ,רבי יהודה אומר :יכול חטאת ששחטה בדרום יהא חייב? ת"ל( :דב' שפ' יז,א) ל ֹא-תזְ בּח ֩ ֨
וגו' ֹכּלַ֙דּבָ֣רַ֙רִ֑ע ,על דּבָ֣רַ֙רִ֑ע אתה מחייבו ,ואי אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום! תרי תנאי אליבא דרבי יהודה.
ח ֩ – תרסא ,יצא ממחיצת צפון לשחיטה ,וגם מחשבה על הבאת דם חטאת להיכל ,היינו חוץ למקומו (דומה לפסוק על הפסול
ל ֹא-תזְ בּ ַ֙

בהבאת דם חטאת להיכל ,שבו פזר תלישא ,תלישא בתפקיד מחיצה ,פזר מעביר לפסולים אחרים שקרו במקדש שישרפו)
שָׁ֣ וֹרַ֙ו ָ֗ ֶשׂה – מונח רביע ,פסולים שונים ודומה לפסולים בעלי מום קבוע שגם שם מונח רביע.
כּלַ֙דּב ָ֣רַ֙רִ֑ע – קדמא מרכא מונח זקף-קטן ,לכתחילה בקבוצת פסולים ,בפועל לר"ע בעל דוק שעלה לא ירד.
ַ֙מוּםַ֙ ֹ
ֲשׁרַ֙י ְהיֶ ָ֥הַ֙בוֹ ֙ ֔
א ֶ֨
 462מונח רביע
יָךַ֙בּוַֹ֙ ַ֙
ִ֑
ֱֹלה
ֶ֛רַ֙ה'ַ֙א ֶ
ַ֙֙מלֶ ְךַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְבח ָ֥
ליָך ֔ ֶ
שׂיםַ֙ע ֨ ֶ
דברים שפטים יז,טו :שָׂ֣ וֹםַ֙תּ ֵ֤
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יָךַ֙הוּא׃ַ֙ ַ֙
ֹֽ
ָ֥רַ֙ל ֹא-אח
אַ֙תוּכלַ֙לתֵ֤תַ֙ע ֨ ֶליָך ַ֙֙אָ֣ישַׁ֙נ ְכ ֔ריַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
ָ֗
ְךַ֙ל ֹ
ָ֣
ַ֙֙מלֶ
ליָך ֔ ֶ
ַ֙ מ ֶ ָ֣קּ ֶרבַ֙א ָ֗ ֶחיָךַ֙תּשֵׂ֤יםַ֙ע ֨ ֶ

ַ֙֙מלֶ ְךַ֙ -מונח מהפך פשטא זקף-קטן ,ע"פ רש"י יבמות קב,א הרבה שימות כתובים כאן שיהו מקרב אחיך .לזה ירמז
שׂיםַ֙ע ֨ ֶליָך ֔ ֶ
שָׂ֣ וֹםַ֙תּ ֵ֤
ַ֙֙מלֶ ְך – מהפך פשטא זקף-קטן .לתבנית זאת דרשה אחת כפשוטו
שׂיםַ֙ע ֨ ֶליָך ֔ ֶ
טעם מונח במלת שָׂ֣ וֹם לפני תבנית הטעמים של הקרא תּ ֵ֤
המתיחסת למלך ,דרשה אחרת יוצאת מפשוטו המתיחסת לכל מינוי שררות בישראל שלא יהא מגוי או גר או בן גרים עד שיהא אביו או
אמו מישראל.
מ ֶ ָ֣קּ ֶרבַ֙א ָ֗ ֶחיָךַ֙– מונח רביע ,לפחות ארבע וכאן שררות רבות הנקראות ֔ ֶמלֶ ְך בשררות אלו נמנים ע"פ רמב"ם הלכות מלכים פ"א ה"ד

שר צבא שר חמשים או שר עשרה ,אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות ,ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהא
אלא מישראל ,וב -כסף משנה הלכות מלכים פ"א ה"ד הוסיף עליהם  ...לרבות שוטרי הרבים וגבאי צדקה וסופרי דיינין מכין
ברצועות ת"ל מ ֶ ָ֣קּ ֶרבַ֙א ָ֗ ֶחיָךַ֙תּשֵׂ֤יםַ֙ע ֨ ֶליָך ַ֙֙...
 463מונח רביע
ים ַ֙
דברים שפטים יז,טז :רק֘ ַ֙ל ֹא-י ְר ֶבּה-לָּ֣ וַֹ֙סוּס ַ֙
הַ֙עוֹד׃ ַ֙
ֹֽ
דּ ֶרְךַ֙הזֶּ
םַ֙ל ֹאַ֙תֹס ָ֗פוּןַ֙לשֶׁ֛ וּבַ֙בּ ֶ ָ֥
ָ֣
וֹתַ֙סוּסַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ֹֽוה ֙'ַ֙אמָ֣רַ֙ל ֔ ֶכ
ִ֑
הַ֙למעןַ֙ה ְר ָ֣בּ
ֵ֤יבַ֙את-העם ַ֙֙מ ְצ ֔ריְ מ ְ
ֶַ֙
ַ֙וְ ֹֽל ֹא-ישׁ

מוצע לומר כי (דב' שפ' יז,טז) ֹלֹ֣ א תֹס ִִ֗פוּן – מונח רביע מרמז ללפחות ארבעה דברים הקשורים לנושא ל ֶָ֛שׁוּב ב ֶַדּ ֶ֥רך ַה ֶזַּ֖ה עָֹֽוד למצרים.
(דבר א) [ ירושלמי סוכה פ"ה,ה"א] מלמד שנאמרו שלוש אזהרות בתורה לא לשוב למצרים מפני שלסוף יפלו בחרב כמו שנאמר בנביא,
ָאמר ָל ֶ֔כם – כל מקום שנאמר "וה' " זה ה'
הן בבחינת חזקה שאכן כך יקרה .ואפשר שזה מרומז בפתיחת הסיפא של (דב' שפ' יז,טז) וַ ָֽה' ַ ֹ֣
ֱֹלהיָך – פשטא מונח זקף-קטן .הכתוב מלמד על פסק דין מגלוי אלוקות
ובית דינו ,בנוסף זה בתבנית טעם עליון של (שמ' ית' כ,ב) ָאָֽנ ִֹכַ֖י ֹ֣ה' א ֶ֔ ָ֑
שממנו נתנו עשרת הדברות ,ואפשר כי הוא כדברי האר"י המובאים ב[-מאיר בת עין ,רב ביקייאם מאיר ,ע' תצו (אוצר החכמה)] נפקא
לדינא  ...לסברת ראב"ע שנשאר ו ניצוצות במצרים ,מותר לדור במצרים ואינו גורם גלות לשכינת עוזנו על חנם ח"ו( .וכאן מצטט את
[הגהות מיימוניות מלכים פ"ה,ה"ז] שלא אסרה תורה אלא לבאים מארץ-ישראל) .אבל לדעת רבי עקיבא שלא נשארו ניצוצות במצרים,
אסור לדור בה ,וההולך לדור בה גורם גלות לשכינת עוזנו על חנם כנזכר בדברי רבינו האר"י זלה"ה.
ָאמר ָל ֶ֔כם  -זקף-קטן בתפקיד שתים ,מרמז לנבואות שני נביאים ישעיהו
לפי רבי עקיבא אפשר להסביר שטעם מלת (דב' שפ' יז,טז) וַ ָֽה' ַ ֹ֣
וירמיהו על הכליון ליורדים לדור במצרים הגורמים לגלות השכינה על חנם .החל מהתשי"ז כמעט ואין בה מבני ישראל.
ָאמר ָל ֶ֔כם ֹלֹ֣ א תֹס ִִ֗פוּן ל ֶָ֛שׁוּב
(דברים ב-ה) [דבר מלכות שפטים התשע"ח ע' נד ,נקודות משיחות קודש – אדמו"ר ממ"ש] (דב' שפ' יז,טז) וַ ָֽה' ַ ֹ֣
ב ֶַדּ ֶ֥רך ַה ֶזַּ֖ה עָֹֽוד
בטעם אסור הישיבה במצרים בזמן הזה פרש הרמב"ם בספר המצוות (לא תעשה מ"ו) (טט:א) כדי שלא נלמד כפירתם (טט:ב) שלא ננהג
כמנהגיהם המגונים לדעת התורה( .....טט:ג) האיסור לדור במצרים בזמן הזה הוא מחמת אותם מצרים שנשארו במקומותם (טט :למרות
הבלבול של סנחריב) ואף שהם מיעוט ,הרי לגבי הבא לגור אצלם הם "קבוע" ו"כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" ואינם בטלים ברוב
שאינם מצריים.
האדמו"ר ממ"ש הוסיף ענין רביעי "לא תוסיף" לשוב למצרים אבל (טט:ד) מותר לגר מצרי לבוא בקהל אף שיש מיעוט מצרים שנשארו
(טט :גם לאחר הבלבול שעשה סנחריב) ,וזה מדין קבוע כמחצה על מחצה דמי ,וכל דפריש מרובא קפריש ומותר מיד (טט :וכאן יש להביא
הנימוק שלעיל ו"כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" ואינם בטלים ברוב שאינם מצריים ועוד שע"י הגיור ממעט את המצרים)
טט :באופן זה אפשר להוסיף קנין עבדים מהם .ועוד שמא יראו עצמות בני אפרים שהרגום פלשתים ביציאתם ממצרים קודם ליציאת
מצרים בצווי ה' למשה (זה על בסיס [שמות רבה בשלח כ,יא] )(לפני "חזון העצמות היבשות" של הנביא יחזקאל לשיטה שהחזון על בני
אפרים אלו ,או שהחזון לא היה עליהם).
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ֹבחָ֥יַ֙הזֶּ בחַ֙אם-שָׁ֣ וֹרַ֙אםֶ -שִׂ֑הַ֙ ַ֙
כּהֲנִ֝יםַ֙מאָ֣תַ֙ה ָ֗עםַ֙מאֶ֛תַ֙ז ְ
דברים שופטים יח,גְ :ו ֶזֵ֡הַ֙י ְה ֶיהַ֩֙מ ְשׁ ֨פּטַ֙ה ֹ
םַ֙והקּ ֹֽבה׃ ַ֙
רעַ֙ ְוה ְלּחיָֽי ְ
ֹהןַ֙הזְּ ָ֥ ֹ
ַ֙וְ נתן ַ֙֙לכּ ֔

[מדרש תנאים לדברים פרק יח]

(דב' שפ' יח,ג) ְו ֶזֵ֡הַ֙י ְה ֶיהַ֩֙מ ְשׁ ֨פּטַ֙ה ֹכּהֲנָ֜ים .למה נאמר לפי שהוא אומר (דב' ראה יב,כא) ְּוזָ ַב ְּח ֵ֞ ָתּ ִמ ְּבק ְָּרָךֹ֣ וּמִצָֹֽאנ ְִָּ֗ך  ...ו ְָּאָֽ ַכלְּתָּ (אלו חולין) שומע
כּהֲנָ֜ים( :שלשה אברים אלו מן החולין תתן לכהנים)
רע ְַ֙וה ְלּחיָֽיםַ֙ ְוהקּ ֹֽבה במשמע ת"ל (דב' שפ' יח,ג) ְו ֶזֵ֡הַ֙י ְהיֶהַ֩֙מ ְשׁ ֨פּטַ֙ה ֹ
אני אף הזְּ ָ֥ ֹ
מאָ֥תַ֙ה ָ֗עםַ֙מאת המותר לעם להוציא את השוחט ונמצא טרפה והשוחט לע"ז והנוחר והמעקר :ד"א מאָ֥תַ֙ה ָ֗עםַ֙להוציא כהנים
ולוים:

מאָ֥תַ֙ה ָ֗עם – מונ ח רביע בתפקיד לפחות ארבעה לימודים .כאן מתנות כהונה מבשר חולין מהמותר לעם להוציא (א) טרפה( ,ב)
תקרובת ע"ז( ,ג) המתה בנחירה( ,ד) המתה בעקירת סימנים( ,ה) למעט מתנת כהנים ולוים( ,ו) [ספרי] ולא מאת אחרים (נכרים)( ,ז)
וממעט חיה שהיא בכלל בהמה [שפת"ח]
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יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
םַ֙קר ָ֥ביםַ֙היֶּ֛וֹםַ֙למּ ְלחמהַ֙על-אֹיְ ב ֶ
ַ֙֙שׁמָ֣עַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙א ֨ ֶתּ ְ
דברים שפטים כ,גְ :ואמֵ֤רַ֙אֲל ֶהם ְ
יהם׃ ַ֙
ֶ֛וַּ֙ואל-תּע ְרצוַּ֙מ ְפּנ ֶ ֹֽ
וַּ֙ו ֹֽאל-תּ ְח ְפּז ְ
יר ָ֧א ְ
ְָ֣ךַ֙לב ְב ָ֗ ֶכםַ֙אלֹֽ -תּ ְ
אל-יר ְ
ֶ֛וַּ֙ואל-תּע ְרצוּ ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים שאומות העולם עושים :מגיפין
וַּ֙ו ֹֽאל-תּ ְח ְפּז ְ
יר ָ֧א ְ
ְָ֣ךַ֙לב ְב ָ֗ ֶכםַ֙אלֹֽ -תּ ְ
רש"י אל-יר ְ

בתריסיהם להקישן זה לזה כדי להשמיע קול שיפחדו אלו שכנגדם וינוסו ,ורומסים בסוסיהם ומצהילין אותם להשמיע שעטת פרסות
ְָ֣ךַ֙לב ְב ָ֗ ֶכםַ֙ -מפני צהלת סוסים (ראה שם).
סוסיהם ,וצווחין בקולם ,ותוקעין בשופרות ומיני משמיעי קול (ראה ספ"ד קצב) .אל-יַ֙ר ְ
אלֹֽ -תּ ְיר ָ֧אוַּ֙ -מהגפת התריסין (ראה שם)ְ .ו ֹֽאל-תּ ְח ְפּזֶ֛וַּ֙ -מקול הקרנות (ראה שם)ְ .ואל-תּע ְרצוּ  -מקול הצווחה (ראה שם).
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דברים שפטים כ,יט:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וַֹ֙ל ֹאַ֙
ֹאכלַ֙וְ אֹת ָ֣
דּחַ֙עליו ַ֙֙גּ ְר ֔ ֶזןַ֙כּ ַ֚יַ֙מ ֶמָּ֣נּוַּ֙ת ֔
חיתַ֙אֶ ת-עצהּ ַ֙֙לנְ ֵ֤ ֹ
הַּ֙ל ֹא-ת ְשׁ ֵ֤
יםַ֙להלּחָ֧םַ֙ע ֶל ָ֣יהַ֙ ְלת ְפ ָ֗שׂ ֹֽ
ְ ֹֽ
ֹֽכּי-תצָ֣ וּרַ֙אֶ ל-עירַ֩֙י ֨מיםַ֙ר ִ֝בּ
תַ֙כּיַ֙האדם ַ֙֙ע ָ֣ץַ֙השּׂ ֶ ֔דהַ֙ל ָ֥ב ֹאַ֙מפּנֶ יָךַ֙בּמּ ֹֽצוֹר׃ ַ֙
ֵ֤
ר
ת ְכ ִ֑ ֹ
נו)
ְלת ְפ ָ֗שׂהַּ֙ -לתפשה ולא להשביתה [ספרי]( :ראה לעיל (כ,י)) .ע"פ תורה תמימה הערה מו) על (דב' שפ' כ,י) עד שלושה ימים ממתינים

לתשובת שלום ואין משביתין ברעב ,צמא ,תחלואים .אם לא השלימו אז מיום רביעי צרים גם באופנים אלה.
ראה דרגא מונח רביע
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דברים כי-תצא כא,טו – יז:

הַ֙וה ְשּׂנוּאִ֑הַ֙ ַ֙
הַ֙וי ְֹֽלדוּ-לָ֣ וַֹ֙בנ֔יםַ֙האֲהוּב ְ
נוּא ְ
ָ֣תַ֙שׂ ֔
ישַׁ֙שׁתָּ֣יַ֙נ ָ֗שׁיםַ֙האחֵ֤תַ֙אֲהוּבה ֙ ְַ֙והאח ְַ֙
ְ
ַ֙ל ִ֝א
סַ֙[טו]ַַ֙֙ ֹֽכּי-ת ְה ֶי֨ין ְ
יאה׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
כרַ֙ל ְשּׂנ ֹֽ
וְ הי ֶ֛הַ֙הבָּ֥ןַ֙ה ְבּ ֹ
ְשׁתָּ֣יַ֙נ ָ֗שׁים – מונח רביע ,מרמז לארבע נשים שאין לאיש בהן הויה ומספור מנינם משולב ב-ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רטו
ישַׁ֙שׁתָּ֣יַ֙נ ָ֗שׁים ,שיש בהם הויה יצאו (ט  -א) שפחה (ט  -ב) ונכרית שאין בהם הויה משמע מוציא את אלו (ט  -ג)
ְ
ַ֙ל ִ֝א
(טו) ֹֽכּי-ת ְה ֶי֨ין ְ
ומוציא את היבמה (ט  -ד) ומוציא את הארוסה שאין להן הויה [תלמוד לומר שתי נשים].
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דברים כי-תצא כא,יח:

יהם׃ ַ֙
ל ֹאַ֙י ְשׁמעַ֙אֲל ֶ ֹֽ
וַֹ֙ו ָ֥
ֹת ְ
וַֹ֙וי ְסּ ָ֣רוַּ֙א ֔
יוַ֙וּב ָ֣קוֹלַ֙א ִ֑מּ ְ
ְ
ַ֙בּ ָ֥קוֹלַ֙אב
ֹמ ע ְ
ָ֣רַ֙וּמוֹרהַ֙אינֶ ָ֣נּוַּ֙שׁ ַ֔֙
ֶ֔
ָ֣הַ֙ל ָ֗אישַׁ֙בַּ֚ןַ֙סוֹר
ְ
׃ַ֙סַ֙כּי-י ְהיֶ
ֹֽ

בבלי סנהדרין סח,ב

משנה .בן סורר ומורה ,מאימתי נעשה בן סורר ומורה  -משיביא שתי שערות ,ועד שיקיף זקן ,התחתון ולא העליון ,אלא שדברו
חכמים בלשון נקיה .שנאמר (דברים כ"א) כי יהיה לאיש בן ,בן  -ולא בת ,בן  -ולא איש .קטן פטור ,שלא בא לכלל מצות.
ָ֣הַ֙ל ָ֗אישַׁ֙בַּ֚ן – מונח רביע ,ללמד לפחות ארבע הגדרות בבן זה.
ְ
ֹֽכּי-י ְהיֶ
א' איש – משיביא שתי שערות ,ועד שיקיף זקן ,התחתון - ,סביב הגיד .היינו שבא לכלל מצוות (היינו בן שלש עשרה ויום)
ב' כי יהיה לאיש בן,
ג' בן  -ולא בת,
ד' בן  -ולא איש – קטן משמע .אמר רב יהודה אמר רב :דאמר קרא וכי יהיה לאיש בן  -בן הסמוך לגבורתו של איש .איש הביא בן,
והבן הזה נהיה לאיש ( 13שנה –  13ושלשה חדשים) ועדיין לא הוליד בן
ה' קטן פטור ,אמר רב חסדא :קטן שהוליד  -אין בנו נעשה בן סורר ומורה ,שנאמר כי יהיה לאיש בן ,לאיש בן( ,טט – לגדול שהוליד
בן) ולא לבן בן( .טט – ולא לבן – היינו קטן שהוליד בן)
ֹֽכּי-י ְהיֶ ָ֣הַ֙ ְל ָ֗אישַׁ֙בַּ֚ן – יתיב (נניח לרביע ונתיחס רק ליתיב) ,יתיב בתפקיד דווקא כך ,לאיש בן ולא מצבים אחרים .הצירוף הזה של רב
חסדא מ ראה כי לטעמים יש חיבורים שאינם כהבנה תחבירית שבה הרביע עוצר והיתיב עוצר והם לא מתחברים ביחד.
ראה רביע ,יתיב
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ֹבא:
לַ֙וס ֹֽ
ַ֙בּקֹל ִ֑נוַּ֙זֹול ְ
ֹרהַ֙אינֶ ָ֥נּוַּ֙שֹׁמע ְ
ֹוַ֙בּנ ֵ֤נוַּ֙ ֶזה ַ֙֙סֹורָ֣רַ֙וּמ ֶ ֔
יר ְ
דברים תצא כא,כְ :וא ְמ ָ֞רוַּ֙אֶ ל־ז ְקנ ָ֣יַ֙ע ָ֗
(דב' תצא כא,יט) ְו ָ֥ת ְפשׂוַּ֙בֹו  -פי' קהתי ע"פ המאירי שצריך הסכמת שניהם בהחלטה ברורה ְו ָ֥ת ְפשׂוַּ֙בֹו – (סלוק) מרכא טפחא (א) סמוכים

ֵיהָֽם׃ ולכן בהסכמת שניהם
ָאביו וּב ְֹּ֣קֹול ִא ָ֑מֹו ְּויִס ְֹּ֣רוּ א ֹ֔תֹו וְֹּל֥ א יִשׁ ַ ְַּ֖מע ֲאל ֶ
שהכתוב לפניו מלמד עליו( ,דב' תצא כא,יח) א ֶ
ֵינֹ֣נוּ שׁ ֹ ֵ֔מ ַע ב ְּ֥קֹול ִ ַ֖
כא,יט) ְו ָ֥ת ְפשׂוַּ֙בֹו וגו'
ירֹו –מונח רביע,
ירֹו – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו .אֶ ל־ז ְקנ ָ֣יַ֙ע ָ֗
(דב' תצא כא,כ) ְוא ְמ ָ֞רוַּ֙אֶ ל־ז ְקנ ָ֣יַ֙ע ָ֗
בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כמסומן בתוך המשנה הבאה ,אבל כל הלימודים האלו נלמדים מהתוכן:
[משנה סנהדרין פ"ח,מ"ד] [*](טט :א) היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה (טט :ב) אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה
(דב' תצא

(טט :ג) עד שיהו שניהם רוצים רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה (קהתי :שוה בקול במראה בקומה) לאביו אינו נעשה בן סורר
ומורה (קהתי :ואין הלכה כר' יהודה) (טט :ד) היה אחד מהם גידם או חגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה
מ ָ֞רוַּ֙ולא אלמין ְבּנ ֵ֤נוַּ֙ ֶזה ַ֙֙ולא סומין אינֶ ָ֥נּוַּ֙שֹׁמעַ֙
ֹתֹוַ֙ולא חגרין (כא,כ) ְוא ְַ֙
הֹוציאוַּ֙א ֶ֛
ָ֧
ָ֣יוַ֙וא ִ֑מֹּו ולא גדמין ְו
ת ְפשׂוַּ֙בֹוַ֙אב ְ
תצא כא,יט)ַ֙ ְו ָ֥
ְבּקֹל ִ֑נוּ ולא חרשין מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו ,חזר וקלקל נדון בעשרים ושלשה ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה (טט :הדיינין)
הראשונים שנאמר (דב' תצא כא,כ) ְבּנ ֵ֤נוַּ֙ ֶזה ַ֙֙זהו שלקה בפניהם .ברח עד שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון פטור ואם משנגמר
דינו ברח ואחר כך הקיף זקן התחתון חייב:
בן סורר ומורה שנאמר (דב'

ירֹו – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו.
(דב' תצא כא,כ) ְוא ְמ ָ֞רוַּ֙אֶ ל־ז ְקנ ָ֣יַ֙ע ָ֗
ירֹו –מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו ,כמסומן בתוך המשנה הבאה:
אֶ ל־ז ְקנ ָ֣יַ֙ע ָ֗
[משנה סנהדרין פ"ח,מ"ה] [*] בן סורר ומורה נדון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייב (טט :א) שמיתתן של רשעים הנאה להן
והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם (טט :ב) יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם (טט :ג)
פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם (טט :ד) כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן
והנאה לעולם (טט :ה) שקט לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם:
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יָךַ֙לכל-נֶ ִֶֶ֑֣דרַ֙ ַ֙
ְ
ֱֹלה
ֶ֛יתַ֙ה'ַ֙א ֶ
ָ֥
ָ֣ירַ֙כּלֶ בַ֙בּ
ָ֗ ֶ
ִ֝הַ֙וּמח
ְ
דברים כי-תצא כג,יט :ל ֹא-תביאַ֩֙אֶ ְתנ֨ןַ֙זוֹנ
יהם׃ַ֙ס ַ֙
ֱֹלהיָךַ֙גּםְ -שׁנ ֶ ֹֽ
ֶ֛תַ֙ה'ַ֙א ֶ
כּיַ֙תוֹעֲב ָ֥
ַ֙ ָ֧

ומחיר כלב  -מונח רביע ,מרמז על לפחות ארבעה פרטים נוספים שיכללו באתנן זונה והם ע"פ ירושלמי בכורים פ"א ה"ו (וילנה ה,א) ...
חזר ולקחן ממנו ,נשמיענה מן הדא (תמורה ל,ב) נתן לה קדשים הרי אלו מותרין ,יינות שמנין וסלתות כל דבר שכיוצא בו קרב לגבי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

המזבח ואסור(.ראה רמב"ם איסורי מזבח פ"ג [פ"ד] הלי"ב [הלי"ד] טו)
אין בכלל אלא פרכילי ענבים ועטרות של שיבלין ...אלא כי נן קיימין בשהיו הגפנים משלה ומכרה לו פירותיהן וחזר ונתנן לה
באתננה וגו'
פני משה  -אין בכלל וכו' .כלומר אין לנו לרבות בכלל שאמר "וכל דבר שכיוצא בו קרב" אלא אלו פרכילי ענבים ועטרות של שיבלין
שהבכורים באין מהן וכיוצא בהן שהרי הקרב על גבי המזבח כבר נשנו ,ואם כן האי "וכל דבר" לרבות בכורים הוא דאתא שאף הן
באין לבית (טט  -המקדש) ואסור להביאן מאתנן וגו'.

טט  -אתנן זונה  -כלל ופרט ראשון כגון בהמה באתננה שאסורה להביא לקרבן
מחיר כלב  -מונח רביע מרמזת על לפחות ארבעה פרטים נוספים על השניים שמנינו עד עתה באתננה (בהמה ומחיר כלב) ,האחרים הם :א'
יינות; ב' שמנין ; ג' וסלתות; ד' כל דבר שכיוצא בו קרב לגבי המזבח ואסור ומפרט פרכילי ענבים ועטרות של שיבלין שהבכורים באין מהן
וכיוצא בהן.
 471מונח רביע
וַֹ֙לא ָ֗שּׁהַ֙ ַ֙
וּבַ֙לק ְח ִ֝תּהַּ֙ל ְהיָ֧וֹתַ֙לָ֣ ְ
ְ
ֲשׁרְ֠ -שׁ ְלּחהַּ֙ל ֨שׁ
דברים כי-תצא כד,ד :ל ֹא-יוּכ ָ֣לַ֙בּ ְעל ָ֣הַּ֙הראשָׁ֣ וֹןַ֙א ֶ ֹֽ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙ ַ֙
הַ֙כּי-תוֹעבָ֥הַ֙הואַ֙ל ְפנ ִ֑
ָ֣רַ֙הטּ ֔מּא ֹֽ
ַ֙ ֹֽאחֲרי ַ֙֙א ֲֶשׁ ֻ
ֲלה׃ַ֙ס ַ֙
ןַ֙לָךַ֙נח ֹֽ
ֹת ְ
ֱֹלהיָךַ֙נ ָ֥
ַ֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ל ֹאַ֙תחֲטיאַ֙֙אֶ ת-ה ֔א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר ֙ ָ֣
ַ֙וְ ֵ֤

תבנית הרישא של הקרא פרט וכלל ופרט,
ההסבר הבא מהווה חלק מתוך בבלי יבמות קח,ב .הפרט הראשון כעין ארבע תלישא-גדולה (שלוש מונח תלישא-גדולה) אלו ארבעה גטי
הכריתות במצבים הבאים מנשואים לנשואים ,לארוסים מן הארוסים ,מן הארוסים לנשואים ,מן הנשואים לארוסים .והפרט האחרון הוא
וַֹ֙לא ָ֗שּׁהַ֙– דרגא מונח רביע ,הדרגא מקשר הפרט האחרון לפרט הראשון כי מדובר כאן בארבעה מצבי גירושין ונשואין שניים
ל ְהיָ֧וֹתַ֙לָ֣ ְ
ָ֣רַ֙הטּ ֔מּאהַ֙שבו מדובר ע"פ ה-ספרי קלה גם
לאשה ואז נאסרת עליהם בעקבות נשואיה השניים .ובא לנתק עם הרביע מהפרט ֹֽאחֲרי ַ֙֙א ֲֶשׁ ֻ
בסוטה שנסתרה ונאסרת על בעלה ללא גירושין וזהו המצב החמישי לאסרה על בעלה והוא נוצר ללא גירושין.
 472מונח רביע
ָ֥רַ֙בּא ְר ְצָךַ֙בּ ְשׁע ֶ ֹֽריָך׃ ַ֙
יָךַ֙אוַֹ֙מגּ ְרָךֶ֛ ַ֙א ֲֶשׁ ְ
ָ֧
ָ֣יַ֙ואֶ ְביִ֑וֹןַ֙מא ַ֕ ֶח
שׁקַ֙שׂכירַ֙ענ ְ
ע ָ֥ ֹ
דברים כי תצא כד,יד – טו׃ סַ֙[יד]ַ֙ל ֹא -ת ֲ
יוַ֙הוּאַ֙נֹשׂאַ֙אֶ ת-נ ְפשִׁ֑ וַֹ֙ ַ֙
וּאַ֙וא ַ֕ל ָ֥
ַ֙֙ה ְ
שַׁ֙כּיַ֙עני ֔
ֵ֤
שּׁ ֶמ
וַֹ֙וֹֽל ֹא-ת ָ֧בוֹאַ֙על ָ֣יוַ֙ה ָ֗ ֶ
ןַ֙שׂכ ִ֝ר ְ
[טו]ַ֙ ְבּיוֹמוַֹ֩֙ת ֨תּ ְ
ַ֙ח ְטא׃ַ֙ס ַ֙
ָ֥הַ֙בָך ֹֽ
ה'ַ֙ ְוהי ְ
ָך ַ֙֙אֶ לַ֙֔ -
לי ַ֙
ַ֙וְ ֹֽל ֹא-י ְקרֵ֤אַ֙ע ֨ ֶ
רש"י (וי' קד' יט,יג) ל ֹא-ת ֲע ָ֥ ֹשׁק אֶ ת-רע ֲַָ֙ך -ַ֙.זה הכובש שכר שכיר (ראה תו"כ קדושים פרשתא ב,ט) .וע"פ תו"כ הנ"ל הכובש שכר שכיר
בוֹאַ֙על ָ֣יוַ֙ה ָ֗ ֶשּׁמֶ שַׁ֙– דרגא
עובר בחמש לאו ואחד עשה והמונח רביע המרמז לכך נמצא ב(דב' תצא כד,יד) בתבנית הטעמים לקרא ְוֹֽל ֹא-ת ַָ֧֙
שׁקַ֙שׂכיר אותו קרא כמו ב(וי' קד' יט,יג) (כעין היקש מזה לזה)
ע ָ֥ ֹ
מונח רביע ,כאשר הדרגא מקשר אלפניו ל(דב' תצא כד,יד) ַ֙ל ֹא-ת ֲ

על ָ֣יוַ֙ה ָ֗ ֶשּׁ ֶמשׁ  -מונח רביע ,אפשר מרמז ל -תו"כ קדושים פרשתא ב,ט הכובש שכר שכיר עובר בחמש לאו ואחד עשה
(א) כל סוג שכיר מהנ"ל ששכרו בעל הבית עצמו עובר בלא תלין ,לעומתו כל סוג שכיר ששכרו ע"י שליח ,לא עובר.
(ב) כמו-כן אם השכיר תבע שכרו בזמן בעל הבית עובר ,אם השכיר לא תבע שכרו בזמן בעל הבית לא עובר.
(ג) תו"כ (יא) יכול אפילו המחהו אצל החנוני ואצל השולחני יהי עובר עליו .תלמוד לומר אתך לא ילין אתך לרצונך:
(ד) וכן אם יש לו הכסף לשלם ולא משלם בעל הבית עובר ,אין לא הכסף לשלם בעל הבית לא עובר.
(ה) שכירות בהמה וגם שכירות כלים אינו עובר בלא תלין אבל עובר בלא תעשוק.
(ו) ועוד מדברי החפץ חיים שם  ...דברי משנה כחשיב שם דברים שעובר בהן על ביומו תתן שכרו וגם הלאו דבל

תלין .ועוד דבר דיש בו משום ביומו ואין בו משום בל תלין כגון גר תושב .ואמאי לא כחשיב בהיפך דיש דבר שיש
משום בל תלין ואין בו משום ביומו תתן שכרו כגון קרקעות ועיין .השו"ע אומר כי יש מחלוקת האם עובר בהלנת
שכר שכירות קרקע ובתים.

 473מונח רביע
ֹהןַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְהיֶ הַ֙בּיּמָ֣יםַ֙ההִ֑ם ַ֙
דברים כי-תבוא כו,ג :וּבאת ַ֙֙אֶ ל-הכּ ֔
תַ֙לנוּ׃ ַ֙
ֹֽ
אבֹתינוַּ֙ל ֶָ֥ת
ָ֧עַ֙ה'ַ֙ל ֲ
ֲשׁרַ֙נ ְשׁבּ ֶ֛
ֱֹלהיָךַ֙כּי-ב ֙אתי ַ֙֙אֶ ל-ה ֔א ֶרץַ֙א ֨ ֶ
ַ֙וְ אמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליוַ֙הגּ ֵ֤ ְֶ֣דתּיַ֙היּוֹם ַ֙֙ל ָ֣ה'ַ֙א ֔ ֶ
[ספרי דב' כי תבוא פיסקא רצט] (כו,ג) ְואמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליו ,ולא כפוי טובה.
(דב' תבוא כו,ג)ַ֙ ְואמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליו – מונח רביע ,לפחות ארבעה פרטים המלמדים שאין המביא בכורים כפוי טובה.
[ערבי נחל בראשית בראשית  -דרוש כ] ואמרו רז"ל (ספרי שם) ְואמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליו ,שאינך כפוי טובה .ירצה( ,טט :הוכחה א) כי במה
שהבאתי הראשית( ,טט :הוכחה ב) הגדתי ו(טט :בזה) הוריתי שאיני כפוי טובה (טט :מוצע לומר שזה על הפירות)( ,טט :הוכחה ג) במה שבאתי
לאל שהוא ראשית ומיבחר העולם ,נגד זה אני רואה את עצמי מחוייב ליתן לו ג"כ הראשית ,נמצא במה (טט :א) שהבאתי הביכורים
(טט :ב) הגדתי ו(טט :בזה)הוריתי שאיני כפוי טובה על נתינת ארץ ישראל (טט :מוצע לומר שזה שונה מהודיה על הפירות ,וזאת הוכחה ד) ,וזה
הגּ ֵ֤ ְֶ֣דתּיַ֙היּוֹם ַ֙֙וכו'( .בסה"כ ארבעה פרטים המוכיחים שאינו כפוי טובה :הבאת פרי ראשית ,של ארץ ראשית ,לאל ראשית ,הגדה – בוודוי
,

והודיה לאל על הארץ ועל פירותיה)
ע"פ [מאור ושמש] ְ -ואמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליו – מלמד על לפחות ארבע אמירות בוודוי ביכורים וזאת האמירה הראשונה .אפשר כי תבנית הטעמים
של ְואמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליו – מונח רביע מוסיפה עליהן את הפנימיות של הבאת הבכורים .כוונת בריאת העולם ותוכן עבודתינו להעלות
העולמות והניצוצות הקדושות ,ולהבדיל הקליפה מהקדושה[ .מאור ושמש] מציג שאלות אחדות ונרשום קיצור הסברו לכל שאלה.
א' ,אמרו 'הגדתי היום לה' אלקיך' ,מדוע לא יאמר 'אלקינו' לכלול גם עצמו – .הסבר כי הישראלי תולה השפעת ה' בעבודת הכהנים
והצדיקים ,ובהבאת הביכורים מראה שאינו כפוי טובה על תפילתם ועבודתם עבור כלל ישראל.

ב' ,מה צורך הגדה זו .גם ,מה טעם שמזכירין בהבאת בכורים מה שבקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו יותר מבכל המצות כנ"ל,
וכבר דיברנו בזה ,אמנם הרבה פנים לתורה .גם ,מה צורך להזכיר כאן יציאת מצרים – .הסבר ,סיפור היכן נתגלגלו ניצוצין קדושים
וכיצד ה' עזר לאבותינו לגאלם ממקומות אלו ,וזה מעיד על עזרתו לכל ישראל שימשיכו ויגאלו הקדושה ובכך יעלו העולמות.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ְֵ֤ךַ֙את-ע ְמָּך ַ֙֙אֶ ת-י ְשׂר ֔אלַ֙וְ את ַ֙֙האֲד ֔מהַ֙א ֶ ֲָ֥שׁרַ֙נַ֙תתּהַ֙ל ִ֑נוּ ,הלא אֵין ַמחְּסֹור
ג' עוד יש להבין ,על אמרו [טו]ַ֙ה ְשׁקיפהַ֩֙מ ְמּ ֨עוֹןַ֙ק ְד ְשׁ ִָ֝ךַ֙מן-השּׁ ָ֗מיםַ֙וּבר ֶ ֹֽ
ל ִֵירָאיו וְּד ְֹּרשֵׁי ה' ֹלא י ַ ְּחסְּרוּ כָל טֹוב ,ולפי המובן אין צורך להתפלל על זה ,כי ראוי לבטוח בה' שהוא זן ומפרנס לכל ,ובודאי לא יחסר
דבר – .הסבר צריך להתמיד בתפילה לעזרת ה' כדי לא להגיע לכוחי ועוצם ידי עשו לי את כל אלה.

שלא בשאלות ה[-מאור ושמש] אבל בהסבר ד' ע"י הבאת הביכורים מוסרים לכהנים את גאולת הקדושה שבבכורים ,שהיא נעלה ביותר כי
היא קדושת ארץ-ישראל ,כדי לא לקלקל את גאולתה ובכך לקלקל את הישראלי המגדל ומביא .והכהנים גואלים אותה בהנפה.
 474מונח רביע
יתִָ֑ךַ֙ ַ֙
יָךַ֙וּלב ֶ
ְ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ֶ
ַָ֣֙בכל-ה ָ֗טּוֹבַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙נֹֽתןְ -לָךֶ֛ ָ֥
דברים כי-תבוא כו,יאְ :ושַׂ֙מ ְחתּ ְ
ָ֥רַ֙בּק ְר ֶ ֹֽבָּך׃ַ֙ס ַ֙
֔יַ֙והגּרַ֙א ֲֶשׁ ְ
אתּה ְַ֙֙והלּו ְ

רש''י ושמחת בכל הטוב  -מכאן אמרו (ראה פסחים לו,ב) :אין קורין בכורים אלא בזמן שמחה :מעצרת ועד החג ,שאדם מלקט
תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו; אבל מן החג ואילך מביא ואינו קורא .וגו'
ד"ז מבעלי תוס'  -אמרו רבותינו בפסחים בפרק כל שעה מעצרת (טט שבועות) עד החג (טט סוכות) מביא וקורא  ...דכל התבואות
מתבכרות בין שני זמנים הללו.
ַָ֣֙בכל-ה ָ֗טּוֹב – מונח רביע ,ע"פ רש"י בזמן שמחה :מעצרת ועד החג ואלו חמישה חדשים :סיון ,תמוז ,מנחם-אב ,אלול ,תשרי
וְ שׂמ ְחתּ ְ
 475מונח רביע
דברים כי תבוא כו,יג( :נערך בעזרת נחלת יעקב) ממאמר ודוי ביעור תרו"מ לנוסח הכללי של הברכות בשם ומלכות

הַ֙כּכל-מ ְצו ְתָךַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙צוּיתִ֑ניַ֙ ַ֙
וֹםַ֙ולא ְלמ ֔נ ְ
תּיוַ֙ללּוי ְַ֙֙ולַ֙גּר ַ֙֙ליּ ָ֣ת ְ
תַ֙וג֨םַ֙נְ ת ֵ֤
ֱֹלהיָךַ֙בּע ְָ֧רתּיַ֙ה ָֹ֣קּ ֶדשַׁ֙מן-ה ָ֗בּי ְ
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
וְ אמ ְר ֵ֡תַּ֙ל ְפני ֩ ֨
ל ֹאַ֙שׁ ֹֽכ ְחתּי׃ ַ֙
יָךַ֙ו ָ֥
ֹות ְ
ַ֙ל ֹא-עב ְָ֥רתּיַ֙ממּ ְצ ֶ
משנה מסכת מעשר שני פ"ה מ"י במנחה ביום טוב האחרון היו מתודין כיצד היה הודוי בּע ְָ֧רתּיַ֙ה ָֹ֣קּ ֶדשַׁ֙מן-ה ָ֗בּיתַ֙(דברים כו) זה
וֹםַ֙ולא ְלמנ֔הַ֙זה מעשר עני הלקט
תּיוַ֙זו תרומה ותרומת מעשר לגּרַ֙֙ליּ ָ֣ת ְ
תּיוַ֙ללּוי ַ֙֙זה מעשר לוי ְוג֨םַ֙נְ ת ֵ֤
מעשר שני ונטע רבעי נְ ת ֵ֤
והשכחה והפאה אף על פי שאינן מעכבין את הודוי מן-ה ָ֗בּיתַ֙זו חלה:
בּע ְָ֧רתּיַ֙ה ָֹ֣קּ ֶדשַׁ֙מן-ה ָ֗בּית – דרגא מונח רביע ,נתיחס כאן לתבנית הט עמים מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה דברים שמבערים

מן הבית בערב פסח של שנה רביעית (מהפסוק כאן) ושל שנה שביעית (שמקורה יתברר להלן) ,פי' רש"י ע"פ ספרי לבער (במשמע
להוציא) מן-ה ָ֗בּית (א) מעשר שני (ב) נטע רבעי (ג) מעשר ראשון (ד) תרומה (ה) בכורים (ו) מעשר עני (המעכב) וגם הלקט
והשכחה והפאה אף על פי שאינן מעכבין (ז) חלה – רמב"ם מע"ש פי"א ,הי"ב מן-ה ָ֗בּית זו חלה שהיא המתנה של כהנים בבית.
ֹתהּ׃ ַ֙
ימוַּ֙תרוּמִ֑הַ֙כּ ְתרוּמָ֣תַ֙ ֹ֔גּ ֶרןַ֙כּןַ֙תּ ָ֥רימוַּ֙א ֹֽ
ְ
חלה נקראת תרומה ב-במדבר שלח טו,כ :ראשׁית ַ֙֙עֲר ָֹ֣סת ֔ ֶכםַ֙חלּהַ֙תּ ָ֣ר
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הַ֙ואֶ ת-המּ ְשׁפּטִ֑יםַ֙ ַ֙
יָךַ֙מצ ְוָּךָ֧ ַ֙לעֲשֶׂ֛ וֹתַ֙אֶ ת-ה ֻח ָ֥קּיםַ֙האלֶּ ְ
ְ
ֱֹלה
ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
דברים כי-תבוא כו,טז :סַ֙[טז]ַ֙היָּ֣וֹם ה ָ֗ ֶזּה ַ֨֙
שָׁך׃ ַ֙
ַ֙וּבכל-נ ְפ ֶ ֹֽ
םַ֙בּכלְ -לב ְבָך ְ
ַ֙֙אוֹת ְ
֔
ֵַ֤֙ועשׂ ֙ית
ַ֙וְ שׁמ ְרתּ ְ
(דב' תבוא כו,טז) היָּ֣וֹם ה ָ֗ ֶזּה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע דרשות שונות מהכתוב "היום הזה" וחלקן במשמע של "כל יום" .הנשמה

מתחדשת "כל יום" ע"י בוראה ומביאה כעין ביכורים לבוראה ,מעשיה הטובים וה' מברכה שתשנה ותביא כל יום .להלן הסבר ע"פ [פתרון
תורה פרשת והיה כי תבוא [המתחיל בעמוד ( ]]277טט :א) תפילה שלש פעמים ביום (טט :ב) תפילה מביאה להתחטאות ותשובה (טט :ג)
המביא ביכורים מבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ-ישראל והקב"ה מברכו שישנה ויביא לשנה הבאה (טט :ד) אמר ר' לוי כך
אמר להן משה לישראל בכל יום תהא תורה חביבה עליכם כאילו היום קיבלתן אותה מהר סיני( ,טט :ה) "היום הזה" היינו בכל יום
ישראל עושים את ה' חטיבה ([רש"י בבלי ברכות ו,א] חשיבות ושבח) אחת בעולם וה' עושה את ישראל חטיבה אחת בעולם.
 477מונח רביע
ֱֹלהיָךַ֙
דשַׁ֙להָ֥ 'ַ֙א ֶ
ל ְהי ְֹתָךָ֧ ַ֙עם־ק ֶ֛ ֹ
תַ֙ו ַֹֽ֙
ָ֣םַ֙וּלת ְפא ִֶ֑ר ְ
ְ
הַ֙וּלשׁ
ְ
דברים כי-תבוא כו,יטֹֽ :וּ ְלת ְתָּךָ֣ ַ֙עֶ ְליָֹ֗וןַ֙ע ֵ֤לַ֙כּל־הגֹּוים ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ֔שׂהַ֙ל ְתהלּ
כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֹֽבּרַ֙:ס ַ֙
(דב' תבוא כו,יט) ֹֽוּ ְלת ְתָּךָ֣ ַ֙עֶ ְליָֹ֗ון – מונח רביע ,התפקיד לפחות ארבע ,רמז למשלו של ר' יהושע בן לוי כשם שאצבע גדולה שביד היא

כובשת את ארבע אצבעות כך עתידין ישר' לכבוש את אומות העולם תחתיהן,
ובמעט שנוי ב[-מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תבוא] אמר ר' יהושע בן לוי כשם שהעליה כובשת ,כך ישראל עתידין לכבוש
ָ֣םַ֙וּלת ְפא ִֶ֑רת .חסלת פרשת תבא.
ְ
וּלשׁ
ארבע מלכיות ,שנאמר (דב' תבוא כו,יט) ֹֽוּ ְלת ְתָּךָ֣ ַ֙עֶ ְליָֹ֗וןַ֙ע ֵ֤לַ֙כּל־הגֹּוים ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ֔שׂהַ֙ל ְתהלּה ְ
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ֱֹלהיָךַ֙נֹתָ֣ןַ֙ל ְִ֑ךַ֙ ַ֙
דברים כי תבוא כז,ב – ג[ :ב]ַַ֙֙ ְוהיָ֗הַ֙בּיּוֹם֘ ַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙תּע ְב ָ֣רוַּ֙אֶ ת-היּ ְרדּןַ֙אֶ ל-ה ַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ רָ֥ -ה'ַ֙א ֶ
תַּ֙אֹתםַ֙בּ ֹֽשּׂיד׃ ַ֙
וֹתַ֙ושׂ ְד ָ֥
ֹל ְ
ֵַ֤֙לָךַ֙֙אֲבנ ָ֣יםַ֙גְּ ד ֔
ַ֙ והֲקמֹת ְ
אתַ֙בּע ְב ֶרִָ֑ךַ֙ ַ֙
ְ
הַ֙הזּ ֹ
תּוֹר ַ֙
ָ֥
ןַ֙את-כּל-דּ ְברֶ֛יַ֙ה
יה ֶ ֹֽ
[ג]ַַ֙֙ ְוכת ְבתַָּ֣֙עֲל ָ֗ ֶ
יָךַ֙לְך׃
ֹֽ
אב ֶֹת
ֱֹלהיֲ -
ֶ֛רַ֙ה'ַ֙א ֹֽ
ַ֙֙וּד ֔בשַׁ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֶבּ ָ֥
ַ֙א ֶָ֣רץַ֙זבֵ֤תַ֙חלב ְ
ָ֣ןַ֙ל ָָ֗ך ֶ
ֱֹלהָ֣יָך׀ַ֙נֹת ְ
ַ֙ ְל ֵ֡מעןַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙תּ ֨ב ֹאַ֙אֶ ל-ה ִ֝א ֶרץַ֙אשֶׁ רָ֥ -ה'ַ֙א ֶ
יהן – מונח רביע ,לפחות ארבע ,כאן כפירוש בעה"ט בפסוק (כז,ח) התורה הזאת באר היטב ,בגימטריא גם בשבעים
[ג]ַַ֙֙ ְוכת ְבתַָּ֣֙עֲל ָ֗ ֶ

לשונות,

בפרשה זו נעלם סמ"ך לומר אע"פ שכתוב (פסוק ב) ביום אשר תעברו את הירדן; נתרחקו ס' מילין קודם שהקימו את האבנים; כדאיתא בסוטה (עיי"ש לג; ב וסנהדרין מד;

א):
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יטב׃ַ֙ס
תּוֹרהַ֙הזּ ֹאתַ֙בּאָ֥רַ֙ה ֹֽ
ָ֥
ָ֗יםַ֙את-כּל-דּ ְברֶ֛יַ֙ה
ֶַֹֽ֙
דברים כי תבוא כז,חְ :וכת ְבתַָּ֣֙על-האֲבנ
תּוֹרהַ֙מכאן אמרו חז"ל
ָ֥
התורה בסימניה ,י"מ גימפל בניש ,התשנ"ט ע' ק"ח ,שפת"ח מפנה לפירושו ב(-דברים א,ה) בּאֶ֛רַ֙אֶ ת-ה

שניתנה התורה בשבעים לשון ,רמז לדבר במילת היטב – ה ,הי ,היט ,היטב בגימ' שבעים.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְ כת ְבתַָּ֣֙עַ֙ל-האֲבנָ֗ים –מונח רביע , ,לפחות ארבע ,כאן כפירוש בעה"ט בפסוק (כז,ח) התורה הזאת באר היטב ,בגימטריא גם בשבעים
לשונות ,ראה גם דברים כי תבוא כז,ג
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יַ֙לפנֶ ִ֑יָךַ֙ ַ֙
ליָךַ֙כּל-ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ָ֗אלֶּ הַ֙ה ְבּרכה ְַ֙֙וה ְקּל ֔להַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נתתּ ְ
ַ֙כי-י ֹ֨באוַּ֙ע ִ֝ ֶ
דברים נצבים ל,אְ :והיה ֩ ֹֽ
יָךַ֙שׁמּה׃ ַ֙
ֹֽ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ֶ
ָךַ֙בּ ֨כל-הגּוֹי֔םַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙הדּיחֲָךֶ֛ ַָ֥֙
ַ֙והֲשׁבֹת ַ֙֙אֶ לְ -לב ֶ֔ב ְ
ַ֙כי-י ֹ֨באוַּ֙ע ִ֝ ֶליָךַ֙ -תרסא קדמא ואזלא ,כעין פרט וכלל מלמד ופרט בתראה לפתור הפרט קדמאה,
וְ היה ֩ ֹֽ
הפרט בתראה :כּל-ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ָ֗אלֶּ הַ֙ -מונח רביע ה ְבּרכה ְַ֙֙וה ְקּל ֔להַ֙ -פשטא זקף-קטן

(א) רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ע"פ מהרז"ו כעין אם כל המידות מידה סתום שבא לגלות ,תדע בעתיד כי בהשגחה פרטית אמת
הדברים מתוך שבאו עליך הברכה ואחריה הקללה
(ב) כּל-ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ָ֗אלֶּ הַ֙ -מונח רביע ,כעין רישום מקוצר הכולל הברכות והאזהרות החל ב(-דב' א,א) אָ֣לֶּ ה ה ְדּב ָ֗רים  -מונח רביע,
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חמש פעמים בתורה מקראות העוסקים בלימוד התורה או התורה שבע"פ וכולם בטעמי רביע ,מונח רביע ,כעין ענין של ארבע ויותר
(דב' א,א) ֵ ֹ֣אלֶה הַדְּּ ב ִִָ֗רים – מונח רביע
(דב' וילך לא,ב) וַיֹֹ֣אמֶר ֲא ֵל ִֶ֗הם – מונח רביע
(דב' וילך לא,יב) וּל ַ ְֹּ֣מעַן י ִ ְּלמ ְִּ֗דוּ – מונח רביע
ִירה ה ַ֔זּ ֹאת ְּו ַלמ ְָּד֥ה ֶאת־ ְּבנֵי־יִש ְָּר ֵ ַ֖אל
(דב' וילך לא,יט) ְּועַתִָּ֗ ה – רביע כִתְּ בַ֤ וּ ָלכֶם ֶאת־ ַהשּׁ ָ ֹ֣
ִירה ה ַָ֑זּ ֹאת ַ ַ֖עד תּ ָמָֽם :פ
(דב' וילך לא,ל) ַוי ְּדַ ֵ ֹ֣בר מ ֹ ִ֗ ֶ
שׁה – מונח רביע בְָּאזְּנֵי כָל־ק ַ ְֹּ֣הל יִש ְָּר ֵ֔אל ֶאת־דִּ ב ֵ ְּ֥רי ַהשּׁ ָ ַ֖
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הַ֙בּחָ֥גַ֙ה ֻסּ ֹֽכּוֹת׃ ַ֙
ֶ֛דַ֙שׁנ ָ֥תַ֙ה ְשּׁמטּ ְ
ָ֗יםַ֙בּמֹע ְ
ְ
ץ׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנ
דברים וילך לא,י :ויְ צָ֥וַ֙מ ֶֹשׁהַ֙אוֹתָ֣םַ֙לא ִֹ֑מרַ֙מ ָ֣קּ ֶ
[רש"י סוטה מא,א] צריכי  -כל הסימנין הללו (לא,י) מ ָ֣קּץ׀ וְ -שׁנ ָ֥תַ֙ה ְשּׁמטּהַ֙וְ ַ֙-בּחָ֥גַ֙ה ֻסּ ֹֽכּוֹת וְ ַ֙-בּמֹע ֶ֛ד.
[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוטה פ"ח מ"ח] בשמיני ,אמרו שרוצה לומר בשמינית ,כלומר השנה השמינית (החל) מן (סוף)
השמטה (הקודמת) ,והיא תחלת השמטה השניה בלי ספק .והקריאה ביום שני של סוכות של אותה השנה ,והוא אמרם אי כתב רחמנא
בחג הסוכות הוה אמינא אפילו ביום טוב האחרון ,כתב רחמנא (לא,יא) ְבּ ָ֣בוֹאַ֙כל-י ְשׂר ָ֗אלַ֙מאתחלתא דמועדא ,כלומר מיום ראשון של
חול המועד .ומוסרין ספר תורה מיד ליד לכבוד ולהדור.

לפי [בבלי סוטה מא,א] ו[-רש"י] ו[-פי' המש' לרמב"ם] כדי לקבוע זמן להקהל צריך לעבור לפחות ארבע דרשות (מקץ ,שמטה ,בחג,
במעד ,בבוא) אפשר שזה מרומז בֶ -שָׁ֣בעַ֙שׁנָ֗ים – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים כדי לברר ממתי החלו למנות שנים
לשמיטין ומתי בדיוק יתקים מצות "הקהל".
( ...לא,י) מ ָ֣קּץ׀  -מונח לגרמיה ֶשָׁ֣בעַ֙שׁנָ֗יםַ֙ -מונח רביע ,מלמד לפחות ארבעה דברים .ולהלן ארבעה דברים לפי פירוש
[ליקוטי אנשי שם]  ...האדם מצד טבעו עלול ומוכן למועדי רגל יכרע ויפול תחת ארבעה אבות נזיקים מוטבעים ביצירתו ומהם

בענינים הכרחיים אליו שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת שלימויותיו.
(טט :א) הכרח היולאניתי אשר הוא צריך אל המזון ואל הלבוש  ...חשבה הרב המורה (רמב"ם) ז"ל לסבה חמשית בפרק ל"ד חלק א'.
(טט :ב) אפילו ימצאו אליו כל צרכיו  ...עוד יולדו בתקופות הימים טרדות ובהלות ומשוי מצבי הכוכבים בתנועותיהן  ...יולידו
בגופות האדם הרבה חליים פגעים ונגעים  ...שהאריך בזה בעל בחינת העולם.
(טט :ג) המעיקים אשר מצד הזולת  ...שזכר הרב המורה בתחלת פרק ע'(טט )? :ובזולתו פרק י"א חלק שני.
(טט :ד) ירושת הדעות הכוזבות אשר יושמו בפי הלומדים מחסרון ידיעת המלמדים אם מרוע אמונותיהם ודעותיהם אם מהשבושים
אשר יפלו בלמוד...
כיוון בחכמת בוראו כי לשמיעתם את דברי התורה מפי המלך באותו פומבי הנפלא (טט :ע"פ מאור ושמש זמן הקהל הוא זמן ערבים זה לזה)
יכון זמן מיוחד שבו יושלמו כל הענינים מהארבעה הצדדים הנזכרים על צד היותר שלם שאפשר ... .בהיות (מוצאי) שמיטה כבר
נסתלק המטריד הראשון כי נאמר (וי' בהר כה,כא) ְּו ִצ ִַ֤וּיתִ י ֶאת־ב ְִּרכָתִ י ָל ֶ֔כם ַבשּׁ ָָנַ֖ה ַה ִשּׁ ִ ָ֑שּׁית ְּו ָע ָשת ֶאת־הַתְּּ בוּ ָ֔אה ִלשְֹּׁלַ֖ שׁ ַה ָשּׁ ִנ ָֽים :והנה בהיות
המיוחד מכל המועדים חג הסוכות כבר נסתלק המטריד השני (טט והמעיק השלישי  -המעיקים) הוא הנזק הנמשך מבלתי שווי תקופות
הימים  ...כי ברבות העם המתעסקים במצוה יראה כח ההשגחה אפילו על הדברים המתרגשים לבוא בעודם בבתיהם כמו מגנבים
ומשמירות גרועות( .טט ההשגחה המופלגת מגינה על הכל)
הלמוד הרביעי קריאת התורה תסיר שבוש הדעות והאמונות הנפסדות
 485מונח רביע
תּוֹרה-הזּ ֹאתַ֙על-סִ֑פֶ ר ַ֙
ריַ֙ה ֹֽ
ֹשׁהַ֙ל ְכ ֶֹ֛תּבַ֙אֶ ת-דּ ְב ָ֥
ָ֣י׀ַ֙כּכלָּ֣ וֹתַ֙מ ָ֗ ֶ
דברים וילך לא ,כד :ויְ ה ְ
דַ֙תּ ֹֽמּם׃ ַ֙
ַ֙ע ֻ

מדרש תהלים (בובר) מזמור צ [ג] [תפלה למשה איש האלהים] .אמר ר' חלבו בשם ר' הונא שלש עשרה ספרי תורות כתב משה אותו
היום שמת ,שנים עשר לשנים עשר שבטים ,ואחת שהניח בארון ,שאם יבקשו לזייף מתוכה לא היו יכולין לזייף.

ֹשׁהַ֙ אפשר כי כאן בקריאה ללא פסק כאשר כל מונח מציין כעין רביע בתפקיד ארבע ,מתקבל  4+ 4 + 4והם שנים עשר
ָ֣י׀ַ֙כּכלָּ֣ וֹתַ֙מ ָ֗ ֶ
ויְ ה ְ
תּוֹרה-הזּ ֹאתַ֙על-סִ֑פֶ ר והוא הספר שהניח בארון
ריַ֙ה ֹֽ
ֹשׁהַ֙ל ְכ ֶֹ֛תּבַ֙אֶ ת-דּ ְב ָ֥
ָ֣י׀ַ֙כּכלָּ֣ וֹתַ֙מ ָ֗ ֶ
ספרי תורה לשנים עשר שבטים ואחד כפשט ויְ ה ְ
והוא המקור לכל ספרי התורה.
 486מונח רביע  ,לפחות ארבע ,רובץ

יַ֙מֹותֹוַ֙ :
ֹֽ
ת־בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ל ְפנ
ְ
ֶ֛הַ֙אישַׁ֙האֱֹלהיםַ֙אֶ
רְךַ֙מ ֶֹשׁ ָ֥
ֲשׁרַ֙בּ ָ֥
דברים וזה"ב לג,אְ ַ֙:וז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כהַ֙א ֨ ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמב] (דב' וזה"ב לג,א)ַ֙ ְוז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כה ,הרי זו מוסיף על ברכה ראשונה שברכם יעקב אביהם
(בר' ויחי מט,כח) ְְּ֠וז ֹאת ֲאשֶׁר־דִּ ֶֶ֨בר ל ֶ ַָ֤הם ֲאבִיהֶם ַוי ָ ְֹּ֣ב ֶרך אֹותָ֔ ם נמצינו למידים שממקום שסיים יעקב אבינו לברך את ישראל משם התחיל
משה לברכם שנאמר דב' וזה"ב לג,א)ַ֙ ְוז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כהַ֙א ֨ ֲֶשׁרַ֙בּ ָ֥רְך( :דב' וזה"ב לג,א)ַ֙ ְוז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כה הרי זה מוסיף על ברכה ראשונה ואיזו
היא (טט :ראה הסבר נוסף להלן) (תה' צ,א) תְּּ ִפל ָ֘ה לְּמ ֶ ֶֹׁ֪שׁה אִ ָֽישׁ־ ָהא ֱֹֹ֫ל ִה֥ים ועדין הדבר תלוי אין אנו יודעים אם תפילה קודמת לברכה אם ברכה
קודמת לתפילה כשהוא אומר וזאת הברכה הוי תפילה קודמת לברכה ,ואין ברכה קודמת לתפילה.
(טט :ראה הסבר נוסף על לעיל) הרי זה מוסיף על ברכה ראשונה ואיזו היא (טט :היא הכתובה ב(-וי' שמ' ט,כג) ַו ֵיֹ֣צ ְּ֔אוּ וַ ָֽיְּב ֲָרכַ֖ וּ ֶאת־ה ָ ָָ֑עם  .ועל
ִיהי׀ ַ֤נ ֹעַם אֲד ֹנָ ֥י אֱֹל ִֵ֗הינוּ ָֹ֫עלֵ ֥ינוּ)
כך פ' [רש"י] שמשה ואהרן ברכו (תה' צ,יז) ו ִ ַ֤

[מדרש תנאים] (דב' וזה"ב לג,א)ַ֙ה ְבּר ָ֗כה אל תקרא הברכה אלא הבריכה מה בריכה מטהרת טמאים כך משה מקרב רחוקים להלן בתיה
יַ֙ראוּבן ְואל־י ִֹ֑מת .
וכאן (דב' וזה"ב לג,ו) יְ ָ֥ח ְ
(דב' וזה"ב לג,א)ַ֙ ְוז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה דברים מרומזים כאן( .א) ברכת יעקב( ,ב) (ג)לפחות שתי
ברכות ,שמשה ברך את ישראל כנדרש ב[-ספרי וזה"ה שמב]( .ד) [מדרש תנאים] ברכה – בריכה; (ה) [מדרש תנאים] ָ֥אישַׁ֙
האֱֹלהיםַ֙מלמד שהיה מברך (ע"פ [שפת"ח] (דב' א,יא) ללא תנאי) והקב"ה מקיים וזה מורחב בהסבר להלן של [בעלי התוס'] [בעה"ט]
(דב' וזה"ב לג,א)ַ֙ה ְבּר ָ֗כה – רביע ,בתפקיד רובץ
בּר ָ֗כה הטעם
[מגן אברהם – ב ,הרב טברסקי אברהם ,ע' תשעז (אוצר החכמה)] (דב' וזה"ב לג,א)ַ֙ ְוז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כה וגו' הנה על תיבת ה ְַ֙

הוא רביע ואיתא בזהר הקדוש (ח"א כד ).רביע סליק לעילא ,היינו שמשה רבנו ע"ה ברך את בני ישראל בברכה זו שיתעלו למעלה עד
רום המעלות העליונות ,שיזכו לבחינת רביע שמרמז לבחינתתטז) (זוה"ק ח"ג רנה ):אימא דרביעת על בנין ,שתהיה אימא עילאה רביעת
עליהם תמיד להגן בעדם ולהסתירם מכל הרעות שבעולם ,ועל זה מרמז מצות סוכה וגו' כי 'סכך' בגי' 'מאה' אותיות 'האם' בחינת אמא
עילאה בחינת בינה שהיא תשובה שעל ידה זוכים לבחינת אימא דרביעת (=רובצת) על בנין

משה רבנו ריבה ברכות (ראה בעה"ט להלן) אבל בענוונותו (תביר בתפקיד מיעוט) יחס הכל לברכת ה' כפי' [דעת זקנים מבעלי התוספות]
(דב' וזה"ב לג,א) פי' הר' יוסף קרא שלפיכך כתב ָ֥אישַׁ֙האֱֹלהים לומ' שעל פיו של הקדוש ברוך הוא ברכן:
ֶ֛הַ֙אישַׁ֙האֱֹלהים .ר"ת מאה וס"ת השם וס"ת משה .וזהו (דב' א,יא) ֵ֞ה' אֱֹל ֵ ֹ֣הי ֲאבָֹֽותֵ ִֶ֗כם י ֵ ֵֹּ֧סף ֲעלֵיכֶ ֶ֛ם כ ֶָכַ֖ם
[בעל הטורים] (דב' וזה"ב לג,א) מ ֶֹשׁ ָ֥
ֶ ֹ֣אלֶף ְּפע ִ ָָ֑מים (דב' א,יא) שאמר תנו לו מאה ברכות בכל יום [מנחות מג,ב] ,ובכל ברכה וברכה (ערך של) יו"ד זהובים [חולין פז,א] הרי
אלף .לכך אמר (דב' א,יא) י ֵ ֵֹּ֧סף השם ֲעלֵיכֶ ֶ֛ם כ ֶָכַ֖ם ֶ ֹ֣אלֶף ְּפע ִ ָָ֑מיםַ֙ משלי (ע"פ [שפת"ח] (דב' א,יא) ללא תנאי) .וִיב ֵ ָֹ֣רך ֶאתְּ ֶ֔כםַ֙משלו [דב"ר א יג]
(ע"פ [שפת"ח] (דב' א,יא) על תנאי שתקיימו התורה והמצווה).
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שמואל א ב,כב:

ןַ֙מ ִֹ֑אדַ֙ ַ֙
סַ֙[כב]ַַ֙֙ועליַ֙ז ָ֣ק ְ
ְ
לַ֙מוֹעד׃ַַַ֙֙֙
ֹֽ
וֹתַ֙פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶה
ֶ
צּ ְב ֔א
ֲשׁר-י ְשׁ ְכּבוּן ַ֙֙אֶ ת-הנּ ֔שׁיםַ֙ה ָ֣ ֹ
לַ֙ואֵ֤תַ֙א ֶ ֹֽ
ַ֙֙לכל-י ְשׂר ֔א ְ
ֲשׁרַ֙יעֲשֵׂ֤ וּןַ֙בּניו ְ
ַ֙וְ שׁ ָ֗מעַ֙אתַ֩֙כּל-א ֨ ֶ
ןַ֙מ ִֹ֑אד – טפחא מונח אתנח ,תבנית בר' א,א ,ע"פ הרד"ק זמן הרתת של הכהן הפוסלו מלעבד ולא נפסל בשנים.
[כב]ַַ֙֙ועליַ֙ז ָ֣ק ְ
ְ
ת ֩ – רביע תרסא ,כעין ארבעה תפקידי תרסא,
וְ שׁ ָ֗מעַ֙א ַ֙

א' עברו על שיעור זמן בי שול הבשר לאכילה כדרך שמלכים אוכלים צלי וחרדל ,אף שמותר לאכול לא מבושל די צרכו הכהנים צריכים
להקפיד (ב,יג) ובא נער הכהן כבשל הבשר מלת ובא – קדמא מעידה על קדימת זמן קודם היותו מבושל די צרכו ,וגם (ב,טו) ולא-יקח
ממך בשר מבושל כי אם-חי
ב' עברו על שיעור כמות הבשר המגיע לכהנים (ב,יד) כל אשר יעלה המזלג
ג' עברו על שיעור זמן אכילה בהקדמת זמן האכילה לפני סיום זמן ההקטרה (ב,טו) גם בטרם יקטירון את-החלב ולרד"ק גירסה שלא זרקו
הדם קודם להקטרת החלב
ד' ע"י שהשהו הקרבת קיני נשים (הזבות והיולדות) אפשר שגרמו לפסילת הקנים כי הצפרים הגיעו לשיעור הציהוב ואינם כשרים עוד.
וכמו-כן גרמו לנשים ללון חוץ לבתיהן לילה אחד (מבוסס על רש"י ,רד"ק ,רלב"ג)
רש"י ויקרא א,יד התרים  -גדולין ולא קטנים .בני היונה  -קטנים ולא גדולים (ראה חולין כב,א) .מן התרים או מן בני היונה  -פרט

לתחלת הציהוב ,שבזה ושבזה שהוא פסול; שגדול הוא אצל בני יונה וקטן אצל תורים.
ואפשר כי נפסל צפור החטאת ,וזה כמו מחיצה למנוע אכילת קדשים,

רש"י ויקרא תזריע יב,ז והקריבו  -למדך שאין מעכבה לאכול בקדשים אלא אחד מהם; ואי זה הוא? זה חטאת .שנאמר וכפר עליה -
הכהן ,וטהרה  -מי שהוא בא לכפר ,בו הטהרה תלויה (ראה תו"כ תזריע פרשתא ג פרק
ראה תלישא ,מהפך פשטא זקף-קטן

 488רביע
שׁתָּ ָ֑רֹות
ֱֹלהי ַהנֵכָ ֶ֛ר ִמתֹּוכ ְֶּכַ֖ם ְּו ָה ַע ְּ
שׁבִים א ֔
ָל־בית יִש ְָּרא ֵ֘ל לֵאמ ֹר אִם־ ְּבכָל־ ְּל ַב ְּב ִֶ֗כם ַא ֶ ַ֤תּם ָ
שמואל א ז,ד :ו ַֹ֣י ֹאמֶר שְּׁמוּ ִֵ֗אל אֶל־כ ֵ ֹ֣
ֶל־ה' ָה ִָ֜סירוּ ֶאת־א ֵ ֵּ֧
שׁתִּ ָֽים:
ְּו ָה ִֶ֨כינוּ ְּל ַבב ְֶּכַ֤ם אֶל־ה' ְּו ִעב ְֹּ֣דהוּ ְּלב ַ֔דֹּו ְּויַצֵ ֥ל ֶאתְּ ֶכַ֖ם ִמ ַי ֥ד ְּפ ִל ְּ
[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת כלים הקדמה]

וטומאת עבודה זרה יש בה ארבעה אבות,

ֱֹלהי ַהנֵכָר ֲא ֶ ֹ֣שׁר בְּת ֹ ְּכ ֶ֔כם ערכנו חיפוש
לפי שהרמב"ם כתב בהמשך כי לע"ז יש רמז בתורה ובו המלים (בר' וישלח לה,ב) ָה ִָ֜סרוּ ֶאת־א ֵ ַ֤
שׁבִים
ָל־בית יִש ְָּרא ֵ֘ל לֵאמ ֹר אִם־ ְּבכָל־ ְּל ַב ְּב ִֶ֗כם ַא ֶ ַ֤תּם ָ
ומצאנו פסוק עם תוכן דומה ומקדימו טעם רביע (שמו"א ז,ד) וַיֹֹ֣אמֶר שְּׁמוּ ִֵ֗אל אֶל־כ ֵ ֹ֣
שׁתִּ ָֽים:
שׁתָּ ָ֑רֹות ְּו ָה ִֶ֨כינוּ ְּל ַבב ְֶּכַ֤ם אֶל־ה' ְּו ִעב ְֹּ֣דהוּ ְּלב ַ֔דֹּו ְּוי ַצֵ ֥ל ֶאתְּ ֶכַ֖ם ִמ ַי ֥ד ְּפ ִל ְּ
ֱֹלהי ַהנֵכָ ֶ֛ר ִמתֹּוכ ֶ ְַּ֖כם ְּו ָה ַע ְּ
א ֔
ֶל־ה' ָה ִָ֜סירוּ ֶאת־א ֵ ֵּ֧
ֱֹלהי ַהנֵכָ ֶ֛ר ִמתֹּוכ ְֶּכַ֖ם  .אפשר שטעם רביע מלמד על ארבע אבות בעבודה זרה.
שׁבִים א ֔
(שמו"א ז,ד) אִם־ ְּבכָל־ ְּל ַב ְּב ִֶ֗כם ַא ֶ ַ֤תּם ָ
ֶל־ה' ָה ִָ֜סירוּ ֶאת־א ֵ ֵּ֧
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

והטומאה בכללותה דרבנן .ובגמר שבת אמרו טומאת עבודה זרה דרבנן ,ויש לה רמז בתורה והוא מה שאמר יעקב אבינו (בר' וישלח
ֱֹלהי ַהנֵכָר ֲא ֶ ֹ֣שׁר בְּת ֹ ְּכ ֶ֔כם וְּהִ ָֽ ַטה ֲ֔רוּ ְּו ַהח ֲִלַ֖יפוּ ִשמְֹּלתֵ יכֶ ָֽם :וראשון לארבעה אבות אלו
לה,ב) ַו ַ֤י ֹאמֶר יַעֲק ֹב אֶל־ב ֔
ֵיתֹו ו ֶ ְַּ֖אל כָל־ ֲא ֶ ֹ֣שׁר ע ִָ֑מֹו ָה ִָ֜סרוּ ֶאת־א ֵ ַ֤
עבודה זרה עצמה ,והוא שעבודה זרה עצמה מטמא כשרץ כלומר שהיא מטמא אדם וכלים במגע וכלי חרש באויר ולא תטמא במשא.
ובתנאי שתהא כזית כמו שבארנו בשלישי דעבודה זרה ,אבל אם היה אותו הדבר הנעבד פחות מכזית אינו מטמא .ואם נלקחה חתיכה
מגוף עבודה זרה ואפילו היתה גדולה ככל האפשר אינה מטמאה לפי שאין עבודה זרה מטמאה לאברים ,אבל מטמא כל הנעבד אם
היה כזית או יותר.
והאב השני משמשי עבודה זרה ,כזית מהם מטמא טומאת שרץ ,ואפילו נשבר מהם חלק והיה בו כזית הרי זה מטמא אדם וכלים
במגע ,וזו חומרא במשמשיה .וכבר פירשה המשנה בבית עבודה זרה ואמרה אבניו ועציו ועפרו מטמאין כשרץ שנאמר שקץ תשקצנו
ותעב תתעבנו .ובתוספת זבים המכניס ראשו ורובו לבית עבודה זרה טמא ,כלי חרש שהכניס אוירו לבית עבודה זרה טמא ,ספסלין
וקתדראות שהכניס רובן לבית עבודה זרה טמאין ,הכוונה בזה שהאדם הזה או הכלי יהיה בשעת ביאתו לבית עבודה זרה כמגע שרץ.
והאב השלישי תקרובת עבודה זרה ,וכבר נתבאר בתחלת גמר חולין שתקרובת עבודה זרה והוא הדבר שמקריבין לפניה דרך עבודה
מטמא במגע ובמשא כנבלה כמו שבארנו בשלישי דעבודה זרה .וכן נתבאר בעבודה זרה שיין נסך מטמא כמו תקרובת עבודה זרה
והוא האב הרביעי ,למדו לכך ממה שאמר יתעלה אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם .ואמרו שלשה יינות הן יין שנתנסך לעבודה
זרה מטמא טומאה חמורה בכזית ,וענין טומאה חמורה שהוא מטמא אדם וכלים ,וזו היא שקוראים טומאה חמורה בכל מקום ,וכל מה
שמטמא האכלין והמשקין בלבד קוראין אותו טומאה קלה .ומה שאמרתי כאן שיין נסך אב הטומאה כוונתי בכך היין שנתברר לנו
שנתנסך לעבודה זרה וזה הוא שמטמא כנבלה ,אבל סתם יינן מטמא טומאה קלה כמו שבארנו שם שהוא כמו משקין טמאין.
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דמּוַּ֙ ֶ ֹֽסלה:
ל־תּחֱטָ֥אוַּ֙א ְמ ָ֣רוַּ֙ב ְֲֽ֭לב ְבכֶ םַ֙עֹֽל־מ ְשׁכּ ְב ָ֗ ֶכםַ֙ ְו ָ֣ ֹ
ֶּ֫ ֶ
רגְ ַָ֗֙זוַּ֙ ְוֹֽא
(תה' ד ,ה) ַ֙

אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש :לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע,
ל־תּחֱטָ֥אוּ .אם נצחו  -מוטב ,ואם לאו  -יעסוק בתורה ,שנאמר :א ְמ ָ֣רוַּ֙ב ְֲֽ֭לב ְבכֶ ם; אם נצחו -
ֶּ֫ ֶ
ֹֽא
ד ,ה) רגְ ַָ֗֙זוּ) שנאמר (תה' ד ,ה) רגְ ַָ֗֙זוַּ֙ ְו ַ֙
מוטב ,ואם לאו  -יקרא קריאת שמע ,שנאמר :עֹֽל־מ ְשׁכּ ְב ָ֗ ֶכם; אם נצחו  -מוטב ,ואם לאו  -יזכור לו יום המיתה ,שנאמר :וְ ָ֣ ֹדמּוַּ֙ ֶ ֹֽסלה.
(טט :ארבעה שלבים מרומזים בטעם רביע של (תה'

(תה' ד ,ה) רגְ ַָ֗֙זוּ – רביע ,ארבעה שלבים בהרגזת יצר טוב על יצר רע כנדרש ב[-בבלי ברכות ה ,א] ,עוצר בינוני – ענין לעצמו
(תה' ד ,ה) עֹֽל־מ ְשׁכּ ְב ָ֗ ֶכם – מקף בורר בין משכב שבו אומר ק"ש עליו ,לפניו ,ובין משכב שאינו אומר?
רביע ,כעין ארבעה דברים ,אפשר לגבי משכב שיאמר עליו ק"ש .ארבעה דברים שהם המעט שיאמר לפני שינת לילה .או כנאמר ב-
[שו"ע או"ח רלט ,ס"א] שק"ש על המיטה תהיה סמוך לשינה ,אחרי ק"ש על המיטה אין אוכלים ושותים ולא מדברים
 491רביע

ֱֹלהים רבֹּתָ֣ים א ְלפָ֣י שׁנְ אִ֑ן
תה' סח,יחֶ :רֵ֤כֶ ב א ָ֗

שמות כי תשא לב,א:

םַ֙כּי-בֹשָׁ֥שַׁ֙מ ֶֹשׁהַ֙ל ֶר ֶָ֣דתַ֙מן-ההִ֑רַ֙ ַ֙
ויּ ָ֣ ְֶ֣ראַ֙ה ֔ע ֹֽ
ַ֙֙לפ ֔נינוַּ֙כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙הֶ ע ֱ֨לנוּ ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙
ֱֹלהיםַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֹֽלכוּ ְ
ַ֙֙קוּם׀ַ֙עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
ֹאמ ֵ֤רוַּ֙אליו ָ֣
ה ָֹ֗רןַ֙ויּ ְ
ויּקּ ֨הלַ֙ה ִ֝עםַ֙עֹֽל-א ֲ
הַ֙לוֹ׃ ַ֙
נוַּ֙מה-הָ֥י ֹֽ
םַ֙ל ֹאַ֙יד ְע ֶ
ָ֥
מ ְצ ֔רי
רמב"ן  . ...ורבותינו למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו ,אמרו (שמ"ר ג,ב) :ר ָֹ֥אה ר ֶ֛איתי אֶ ת-עֳנָ֥י עמּי (שמ' ג,ז)  -אמר לו

הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין תורתי ,ואני

ֱֹלהים רבֹּתָ֣ים א ְלפָ֣י שׁנְ אִ֑ן
רואה היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין (ג"א קרונין) שלי ,שאתן להם את התורה ,שנאמר ֶרֵ֤כֶ ב א ָ֗
וּפני-שָׁ֥ וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין' -
(תה' סח,יח) ,ושומטין אחד מן טטרא מולין שלי ,שכתוב ְ

ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע' ,כמו שאמרו (נזיר ח,ב) :טטראגון  -ארבע; 'מולין'  -פרדות ... ,משל לארבע חיות
הנושאות המרכבה.

ֱֹלהים – רביע ,ולידה מלת ֶרֵ֤כֶ ב
ֱֹלהים – רביע ,כתובה באותו טעם כמו מלת (תה' סח,יח) א ָ֗
ע"פ פי' רמב"ן מלת (שמ' כ"ת לב,א) א ָ֗

המרמזת אל המרכבה הא-לקית ו -משל לארבע חיות הנושאות המרכבה .ודרשת רבותינו שהעם שומטין אחד מן טטרא מולין שלי,
וּפני-שָׁ֥ וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע',
שכתוב ְ
וּפני-שָׁ֥ וֹרַ֙מה ְשּׂמ ֹאולַ֙(יח' א,י) ,שהוא אחד מארבע חיות הנושאות המרכבה הא-לקית.
ֱֹלהים – רביע ,טטרא בלשון יון ארבע ,רמז לְ ַ֙-
א ָ֗
ראה מונח רביע ,שמות כי תשא לב,א:
 492רביע
ִ֑הַ֙כּ ֶנָ֗שֶׁ רַ֙יטָ֥ וּשַׂ֙עֲליֹֹֽ -אכֶ ל׃ ַ֙
איוב ט,כו :ח ְֲֽ֭לפוַּ֙עם-אֳניָּ֣וֹתַ֙א ֶב ְִ֝
ְִ֝כּ ֶנָ֗שֶׁ ר – רביע מוגרש ,אפשר מרמז כי ממהר לאוכל בארבעה סימני טומאה

 1.1.21.22.2נ"ך – מונח רביע
 493מונח רביע
הַ֙לה ְתפּלּלַ֙אֶ לֹֽ -ה'׃
אדֹנ ִ֑יַ֙אֲנ ָ֣יַ֙הא ָ֗שּׁהַ֙הנּ ֶצֵּ֤בֶ תַ֙ע ְמּכה ַ֙֙בּ ֔ ֶז ְ
אדֹנ֔יַ֙חָ֥יַ֙נ ְפ ְשָׁךַ֙ ֲ
֙אמר ַ֙֙בָּ֣יַ֙ ֲ
שמואל א' א,כו :ותּ ֹ ֶ
ה ֙ בּ ֶז֔ה - ,אמר רבי יהושע בן לוי :מכאן ,שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה.
[בבלי ברכות לא,ב] אֲנ ָ֣יַ֙הא ָ֗שּׁהַ֙הנּ ֶצּ ֵֶ֤בתַ֙ע ְמּכ ַ֙
שּׁה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,כאן לפחות ארבע אמות של תפלה.
אֲנ ָ֣יַ֙הא ַָ֗֙

 494מונח רביע
ִ֑רַ֙ואֶ ת-המָּ֥יםַ֙אֲשֶׁ ר-בּ ְתּעלהַ֙ל ֹֽחכה׃ ַ֙
יםַ֙ואֶ תֹֽ ֶ -העפ ְ
יםַ֙ואֶ ת-האֲבנ ְ
פּלַ֙אשָׁ֗ -ה'ַ֙ו ֵ֤תּ ֹאכלַ֙אֶ ת-העֹ לה ְַ֙֙ואֶ תֹֽ -הע ֔צ ְ
מלכים א יח,לח :ותּ ָ֣ ֹ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ותּ ָ֣ ֹפּלַ֙אשָׁ֗ -ה' –מונח רביע ,מרמז לדרשה בבלי יומא כא,ב והתניא :חמשה דברים נאמרו באש של מערכה :רבוצה כארי ,וברה כחמה,
ויש בה ממש ,ואוכלת לחין כיבשין ,ואינה מעלה עשן!
או ותּ ָ֣ ֹפּלַ֙אשָׁ֗ -ה' –מונח רביע ,מרמז לדרשה בבלי יומא כא,ב תנו רבנן :שש אשות הן ,יש אוכלת ואינה שותה ,ויש שותה ואינה
אוכלת ,ויש אוכלת ושותה ,ויש אוכלת לחין כיבשין ,ויש אש דוחה אש ,ויש אש אוכלת אש .יש אש אוכלת ואינה שותה  -הא דידן.
שותה ואינה אוכלת  -דחולין .אוכלת ושותה  -דאליהו ,דכתיב (מלכים א' יח,לח) ְואֶ ת-המָּ֥יםַ֙אֲשֶׁ ר-בּ ְתּעלהַ֙ל ֹֽחכה .אוכלת לחין
כיבשין  -דמערכה ,יש אש דוחה אש  -דגבריאל ,ויש אש אוכלת אש  -דשכינה ,דאמר מר :הושיט אצבעו ביניהם ושרפן.
 495מונח רביע
אֹלהים׃ ַ֙
ֹֽ
יַ֙עזַ֙ל
יַ֙כּ ִ֝ ֹ
יםַ֙שׁ ֹֽתּים-זָ֥וַּ֙שׁמ ְִ֑עתּ ָ֥
ְ
ֱֹלה
תהלים סב,יב :אחֵ֤ת׀ַ֙דּ ֶ֬בּרַ֙א ָ֗
מר׃ַ֙ס ַ֙
ֱֹלהיםַ֙אֶ֛תַ֙כּל-ה ְדּב ָ֥ריםַ֙האלֶּ הַ֙לא ַֹֹֽ֙
בהסבר ל -שמות יתרו כ,א׃ ויְ דבָּ֣רַ֙א ֔

ַאחת׀ – מהפך לגרמיה ,מהפך נקרא גם שופר הפוך ,שמעו כעין קול שופר ,והדבור
שׁ ַ ָֽ
ַאחת׀ דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים ְּ
תּי ִם-ז֥ וּ שׁ ָ ָָ֑מעְּתִּ י – ַ ַ֤
(תה' סב,יב) ַ ַ֤
הא -לקי הוא מדרגה אחת שמשה שמע תכנה וסודותיה ברור .לרמב"ם העם לא שמע ברור אפילו את שתי הדברות הראשונות .אבל
מהזוה ר מלה אחת נחלקת לשבעים ענפים שעולים מתוכה (הסולם סעיף שמה) אז אפשר כי כל אחד מהעם שמע לפי דרגות השגותיו
אבל לא שמעו סודות .דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים – עילוי רביע ,אפשר כעין מונח רביע ,והן חמש מדרגות אחרות (הסולם סעיף שמט)  .אחרי ירידת
הקול במדרגות היה דיבור של שתי גירסות "עשרת הדברות" או שתי דברות ראשונות לכל ישראל והשאר באמצעות משה.
ַאחת׀ – מהפך לגרמיה ,אפשר להסביר ע"פ הדר זקנים (מבעלי התוספות) שבקריאה ללא פסק (תה'
ַאחת׀ דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים – ַ ַ֤
(תה' סב,יב) ַ ַ֤
ַאחת דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא כל י' הדברות בדבור אחד.
סב,יב) ַ ַ֤
ַאחת׀ דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים (א) מלמד שחזר על כל דבור ודבור בפני עצמו( ,ב) שמשה פסק טעמים לפי השגתו
בקריאה עם פסק (תה' סב,יב) ַ ַ֤
בדברי ה'.
ֱֹלהים – דבר אחד (להפסיק =) לכפור בעבודה זרה ,צווה א-לקים ארבע פעמים דבר
ע"פ מזרחי (רא"ם) במדבר פרק טו אחֵ֤ת׀ דּ ֶ֬בּר א ָ֗
ה' אל משה ,צוה ה' אליכם ביד משה ,צוה לנביאים ,צוה לאבות החל באדם הראשון.
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םַ֙וצרִ֑הַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ִ֝מ ְשׁ ָ֗לחתַ֙מ ְלאֲכָ֥יַ֙ר ֹֽעים׃ ַ֙
ֲרוֹןַ֙א ָ֗פּוַֹ֙עֶ ְברָ֣הַ֙וזָ֣ע ְ
תהלים עח,מט :יְ שׁלּח֨ -בּם׀ַ֙ח ֬

[הגדה של פסח] רבי יוסי הגלילי אומר מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות?
רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של ארבע מכות? ...
רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של חמש מכות? ...

שׁ ָ֗לחתַ֙מ ְלאֲכָ֥יַ֙ר ֹֽעים׃ ַ֙
םַ֙וצרִ֑הַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ִ֝מ ְַ֙
ֲרוֹןַ֙א ָ֗פּוַֹ֙עֶ ְברָ֣הַ֙וזָ֣ע ְ
תהלים עח,מט :יְ שׁלּח֨ -בּם׀ַ֙ח ֬
יְ שׁלּח֨ -בּם׀ַ֙– מקף אזלא לגרמיה (אזלא תקנית נקראת גם קדמא בנוסח אשכנז) כעין קדמא פסק ,קדמא מרמז על אפשרות של תבנית
כעין כלל הצריך לפרט או פרטים ,וגם ענין שארע קודם ,כאן גזר הדין על מצרים .ענין הפסק במיוחד לדרשת רבי עקיבא כביכול
מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו פועלים מעצמם.
והפרטים הם:
ח ֲ֬רוֹןַ֙א ָ֗פּוַֹ֙ -עלוי רביע ,אפשר לדמותם לכעין מונח-עליון ,רביע ,ואז מרמז ללפחות ארבעה פרטים.
אפשר שרבי אליעזר דורש כאילו טעם פסק לא קיים ואז ח ֲ֬רוֹןַ֙א ָ֗פּוֹ הוא חלק ממלות הכלל ְַ֙ישׁלּח֨ -בּםַ֙ח ֲ֬רוֹןַ֙א ָ֗פּוַֹ֙ויש ארבע פרטים
– כמאמר רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של ארבע מכות? ארבע אופני ביצוע הענישה המנויים בכתוב החל מַ֙-

עֶ ְברָ֣ה אחד ,וזָ֣עםַ֙שתיםְ ,וצרִ֑ה שלושִ֝ ַ֙,מ ְשׁ ָ֗לחתַ֙מ ְלאֲכָ֥יַ֙ר ֹֽעים׃ ארבעַ֙ .

רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של חמש מכות? לרבי עקיבא יְ שׁלּח֨ -בּם׀ַ֙קודם יצא גזר הדין הכללי מלפני הקב"ה
וטעם פסק כביכול מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו פועלים מעצמם ,ויש חמישה אופני ביצוע גזר
הדין
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דַ֙פּינְ חסַ֙ויְ פלּ ִ֑לַ֙ו ִ֝תּע ָ֗צרַ֙המּגּ ֹֽפה:
ע ָֹ֣מ ֹֽ ֲֽ֭
תהלים קו,ל :ויּ ֲ

[בבלי ברכות כו,ב]  ...רבי יוסי ברבי חנינא אמר :תפלות אבות תקנום; רבי יהושע בן לוי אמר :תפלות כנגד תמידין תקנום .תניא
כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא ,ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי .תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא :אברהם תקן תפלת שחרית -
דַ֙פּינְ חסַ֙ויְ פלּ ִ֑ל; יצחק תקן
ע ָֹ֣מ ֹֽ ֲֽ֭
שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ,ואין עמידה אלא תפלה ,שנאמר (תה' קו,ל) ויּ ֲ
תפלת מנחה  -שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ,ואין שיחה אלא תפלה ,שנאמר תפלה לעני כי  -יעטף ולפני ה' ישפך שיחו,
יעקב תקן תפלת ערבית  -שנאמר ויפגע במקום וילן שם ,ואין פגיעה אלא תפלה ,שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא
בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי.

ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי :מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות  -שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות; ורבי יהודה
אומר :עד ארבע שעות ,שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות.

דַ֙פּינְ חסַ֙ויְ פלּ ִ֑לַ֙ו ִ֝תּע ָ֗צרַ֙המּגּ ֹֽפה :אחרי מלת ויְ פלּ ִ֑ל מלתַ֙ו ִ֝תּע ָ֗צר בטעם רביע מוגרש,
ע ָֹ֣מ ֹֽ ֲֽ֭
מוצע לומר שבפסוק תהלים קו,ל :ויּ ֲ
אם זה דומה לתבנית מונח רביע בכ"א ספרים פרט לספרי אמ"ת אז יש פה לימוד של לפחות ארבע .תניא דרבנן לומדת עד חצות היינו
שש שעות ,תניא דר' יהודה לומדת עד ארבע שעות והמלה עצמה משמעה עצירה.
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אסתר ט,כב:

וֹתַ֙אוֹתםַ֙יְ מי ַ֙֙
ָ֗
לַ֙ליָ֣וֹםַ֙טִ֑ וֹבַ֙לעֲשָׂ֣
ַ֙֙לשׂ ְמ ֔חהַ֙וּמא ֶב ְ
םַ֙וה ָֹ֗ח ֶדשַׁ֙אֲשֶׁ רַ֩֙נ ְֶה ֨פְּךַ֙ל ֶהֵ֤םַ֙ מיּגוֹן ְ
יה ְ
כּיּ ָ֗מיםַ֙אֲשֶׁ ר-נ֨חוַּ֙ב ֶהֵ֤םַ֙היְּ הוּדים ַ֙֙מ ָֹ֣איְ ב ֔ ֶ
ָ֣ישַׁ֙לר ֔עהוַּ֙וּמתּנוֹתַ֙לאֶ ְבי ֹֹֽנים׃ ַ֙
ְ
ָ֣הַ֙ושׂ ְמ ֔חהַ֙וּמ ְשׁ ֵֹ֤לחַ֙מנוֹת ַ֙֙א
מ ְשׁ ֶתּ ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וֹתַ֙אוֹתםַ֙– מונח רביע ,ימי קריאת מגילה" יא ,יב ,יג ,יד ,טו
ָ֗
לעֲשָׂ֣
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הַ֙וכא ֲֶשֶׁ֛רַ֙קיְּ מָ֥ וַּ֙על-
יהםַ֙מ ְר ֳדּכֵ֤יַ֙היְּ הוּדי ְַ֙֙ואֶ ְסתָּ֣רַ֙המּ ְל ֔כּ ְ
יהםַ֙כּאֲשֶׁ רַ֩֙ק ֨יּםַ֙עֲל ִ֝ ֶ
פּ ֨ריםַ֙ה ִ֝אלֶּ הַ֙בּזְמנּ ָ֗ ֶ
אסתר ט,לאְ :לק ֵ֡יּםַ֙אֶ ת-יְ מיַ֩֙ה ַֻ֙
וֹתַ֙וזעֲק ֹֽתם׃ ַ֙
ריַ֙הצּוֹמ ְ
םַ֙ועל-ז ְרע ִ֑םַ֙דּ ְב ָ֥
נ ְפשׁ ְ

טט – ע"פ ירושלמי מגילה שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן ימים אין כתיב כאן אלא כּיַּ֙ ָ֗מים (טט  -רביע) תן ימים כנגד ימים אחד עשר
ושנים עשר כנגד ארבעה עשר וחמשה עשר או שנים עשר ושלשה עשר כנגד ארבעה עשר וחמשה עשר אמר רבי חלבו יום שלשה
עשר יום מלחמה היה הוא מוכיח על עצמו שאין בו ניחה מעתה אל יקראו בו לפניו ולאחריו קורין ובו אינן קורין
מלכתחילה יש ארבעה ימים לקריאת מגילה וביום י"ג קורין רק משום שקוראים לפניו ואחריו.
יהםַ֙– רביע אפשר שלכפריים הנשארים בכפריהם יש גם כן ארבעה ימים והם יא יב יג ויד אם יבואו לעיר פרזות או טו אם
טט – בּזְ מנּ ָ֗ ֶ
יבואו לעיר חומה.
ראה תלישא ,קדמא ואזלא
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לֶ֣םַ֙לאמֹרַ֙ ַ֙
יהם֘ ַ֙וּבירוּשׁ ָ֣
וֹלַ֙בּכל-ער ֶ
ְ
ירוַּ֙ק
ָ֥
ֲב
יעוַּ֙ויע ֨
ְ
נחמיה ח,טו :וא ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְשׁ ָ֗מ
כּתַ֙כּכּ ֹֽתוּב׃ַ֙ס ַ֙
תַ֙ס ֹ
ֲשׂ ֻ
ָ֣יַ֙תמ ֔ריםַ֙ועֲליַ֙ע ָ֣ץַ֙עבִֹ֑ תַ֙לע ֹ ָ֥
ָ֣ץַ֙שׁ ֶמןַ֙ועֲלֵ֤יַ֙הֲדס ַ֙֙ועֲל ְ
רַ֙והב ֙יאוּ ַ֙֙עֲלי-ז ֙ית ַ֙֙ועֲלי -ע ֔ ֶ
ְצאָ֣ וַּ֙ה ָ֗ה ְ
ֹר – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה הקול – ההכרזה היא על
לֶ֣םַ֙לאמ ַ֙
םַ֙וּבירוּשׁ ָ֣
יה ַ֘֙
וֹלַ֙בּכל-ער ֶ
ְ
ירוַּ֙ק
ָ֥
ֲב
וְ יע ֨
איסוף עצים וסכך לבנית סוכות ,בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות בשבת .וא ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְשׁ ָ֗מיעוַּ֙ -מונח רביע אפשר

כי חזרו ולמדו על ארבע רשויות לשבת יחיד ,רבים ,כרמלית ,פטור ,כי ההר והיער הם כרמלית.
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וּבַ֙לע ְב ֻדתםַ֙
ְ
נוּ־ר ֹאשַׁ֙לשָׁ֥
ֹת ֙יָך ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙עשָׂ֣יתַ֙עמּ ֔ ֶהםַ֙ויּ ְקשׁוּ ַ֙֙אֶ ת־ע ְר ֔פּםַ֙ויּ ְתּ ֶַ֛֙
אנָ֣וַּ֙ל ְשׁ ָֹ֗מע ְַ֙ול ֹא־ז ְכ ֵ֤רוַּ֙נ ְפ ְלא ֶ
נחמיה ט,יז :ויְ מ ֲ
ל ֹאַ֙עֲז ְב ֹֽתּם:
דַ֙ו ָ֥
ב־וחסדַ֙חסֶ ְ
ֶ
םַ֙ור
וּםַ֙א ֶרְך־אפָּ֥י ְ
ֶ ֹֽ
יחֹותַ֙חנָּ֧וּןַ֙וְ ר ֶ֛ח
ַ֙סל ָ֜
א ֨לֹוהּ ְ
ְבּמ ְרי ִ֑םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְואתּהַ֩֙ ֱַ֙
(נחמיה ט,יז)ַ֙ויְ מ ֲאנָ֣וַּ֙ל ְשׁ ָֹ֗מעַ֙ – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע ,אפשר מרמז לנאמר ב[-ש"ר] בשביל ה' דברים  ...עכשיו כבר

נתן לנו  ...נחזור למצרים
[שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כד]
ב ר' יהודה אומר אמרו ישראל באותה שעה כלום הוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים אלא בשביל ה' דברים ,אחת לתת לנו ביזת
מצרים ,שנית להרכיבנו על ענני כבוד ,ג' לקרוע לנו את הים ,ד' להפרע לנו מן המצריים ,ה' לומר לפניו שירה ,עכשיו כבר נתן לנו
ביזת מצרים ,והרכיבנו על ענני כבוד ,וקרע לנו את הים ,ופרע מן המצריים ,ואמרנו שירה לפניו נחזור למצרים,
אשַׁ֙ונשָׁ֥ וּבהַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה ,נעשה עבודת כוכבים ותלך בראשנו ונחזור למצרים,
ְ
אמרו לא נשתייר אדם במצרים (במ' שלח יד,ד) נ ְתּנ ָ֥הַ֙ר ֹ
ָך ֙ ַ֙
ֹת ֙י ַ֙
אנָ֣וַּ֙ל ְשׁ ָֹ֗מע ְַ֙ול ֹא־ז ְכ ֵ֤רוַּ֙נ ְפ ְלא ֶ
יכול שאמרו ולא עשו תלמוד לומר (נחמיה ט,יז) ויְ מ ֲַ֙
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ְּכוּתֹו ְּב ַמעֲלַ֖ ֹו ה ֵַכֹ֣נוּ ְּו ִה ְּק ָ ָ֑דּשְּׁנוּ ְּו ִה ָ֕נם ִלפ ְֵּנַ֖י ִמז ְַּב֥ח הָֽ' :ס.
(דהי"ב כט,יט) ו ֵ ְֹּ֣את כָל־ ַה ֵכ ִִ֗לים א ֶ ֹ֣
ָאחז ְּב ַמל ֶ֛
ֲשׁר ִהזְּנִי ַח ַה ֶֶ֨מלֶך ָ ֵּ֧
[ערכי תנאים ואמוראים רבי יוסי בן שאול תלמידו של רבי] [בבלי עבודה זרה נב,ב נד,ב]
גרסינן באידיהן של גוים פרק רבי ישמעאל ,)32בעי מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי ,כלים ששמשו בהן בבית חוניו מהו שישתמשו בהן

בבית המקדש... .
ומיבעיא לרבי יוסי בן שאול בכלים שנשתמשו בעבירה אם ראויין לתשמיש מקדש או לא .וא"ל אסורים .ומקרא היה בידינו
ְּכוּתֹו ְּב ַמעֲלַ֖ ֹו ה ֵַכֹ֣נוּ ְּו ִה ְּק ָ ָ֑דּשְּׁנוּ ְּו ִה ָ֕נם ִלפ ְֵּנַ֖י ִמזְּבַ ֥ח הָֽ' :ס .מאי
ושכחנוהו .איתיביה (דהי"ב כט,יט) ו ְֵּאֹ֣ת כָל־ ַה ֵכ ִִ֗לים א ֶ ֹ֣
ָאחז ְּב ַמל ֶ֛
ֲשׁר ִהזְּנִי ַח ַה ֶֶ֨מלֶך ָ ֵּ֧
לאו היכינום דאטבלינהו ,והקדשנום שחזרו ומשחום בשמן המשחה .אלמא כיון דמדאורייתא לא מיתסרי דהא הקדש נינהו ואין אדם
אוסר דבר שאינו שלו ,אינהו נמי לא גזור עלייהו ,הואיל ולאו בני דיעה נינהו .)35וא"ל רבי ברוך אתה לשמים שהחזרת אבידתי .דהיינו
מקרא שהיה בידינו לאיסור ,הכינום .שגונזום .הקדשנום שהקדשנום אחרים תחתיהם .אלמא הני קמאי קנסינהו.
(דהי"ב כט,יט) ו ֵ ְֹּ֣את כָל־ ַה ֵכ ִִ֗לים – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה פרטים או לימודים ,אפשר שמרמז ללפחות ארבעה מערכות כלים
לעבודת המקדש .המקף ירמז לברור בין כלים ששימשו לעבירה ,ובין כלים שלא שימשו לעבירה .או בין כלים שאפשר לטהר לשימוש
חוזר כגון מזבח עולה ,מזבח זהב ,שולחן לחם הפנים ,מנורת הזהב ,ובין כלים שגנזו ועשו חדשים תחתם.
ָל־בית ָ֑ה'
בפסוק הקודם מוזכרות שתי מערכות מכלי המקדש (דהי"ב כט,יח) ַוי ָבַ֤ ֹואוּ ְּפנִימָה אֶל־ ִחזְּ ִק ָיֹ֣הוּ ַה ֶ֔מלֶך וַיֹֹ֣אמ ְּ֔רוּ ט ַ ִַ֖ה ְּרנוּ ֶאת־כ ֵ ֹ֣
אֶת־ ִמז ַ ְַּ֤בח הָעֹולָה ְּואֶת־כָל־ ֵכ ָ֔ליו ְּואֶת־שׁל ְַּח֥ן הַ ָֽ ַמע ֶ ֲַ֖רכֶת ְּואֶת־כָל־כֵלָ ָֽיו :אפשר להוסיף מזבח הזהב וכל כליו (שיכלול את הכנת
הקטורת) ,מנורת הזהב וכל כליה .מערכות אלו כתובות בתורה בשלושה הפסוקים הבאים:

מֹועד ו ֵ ְַּ֖את א ֲ֥רֹון ָהעֵדָֽת( :כז) ְּואֶת־הַשּׁ ְּלחָן ְּואֶת־כָל־ ֵכ ָ֔ליו ְּואֶת־ ַהמְּנ ָ ַֹ֖רה ְּואֶת־כ ֵֶלָ֑י ָה ו ֵ ְַּ֖את
(שמות תשא ל) (כו) וּ ָמ ַ
ֶת־א ֹהֶל ֵ ָ֑
שׁח ָ ְּ֥תּ בַ֖ ֹו א ֹ֣
ִמז ְּבַ ֥ח ַהקְּט ֹ ֶָֽרת( :כח) ְּואֶת־ ִמז ְּבַ ֥ח הָע ָֹלַ֖ה ְּואֶת־כָל־כ ֵָלָ֑יו ְּואֶת־ ַהכִיַֹ֖ר ְּואֶת־ ַכנָֹֽו:
 1.1.21.22.2ארבעה ויותר עניינים או הלכות שונות הנדרשים מקרא אחד – ללא [מונח] רביע
אַ֙תעוֹנֹֽנוּ׃ ַ֙
לֹ ְ
וַּ֙ו ָ֥
אַ֙תנחֲשׁ ְ
ִ֑םַ֙ל ֹ ְ
ָ֥
ֹאכלוַּ֙על-הדּ
ל ֹאַ֙ת ְ
ויקרא קדשים יט,כוָ֥ :

[בבלי ברכות י,ב] (אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן) ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב :מאי דכתיב( :ויקרא קדשים
יט כו) לא תאכלו על הדם - ,לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם.
[בבלי סנהדרין סג,א]  ...הני נמי לאו שבכללות הוא ,ואין לוקין על לאו שבכללות!
א .דתניא :מנין לאוכל מן הבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה תלמוד לומר ( -ויקרא קדשים יט כו) לא תאכלו על הדם.
ב .דבר אחר :לא תאכלו על הדם  -לא תאכלו בשר ועדין דם במזרק.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ג .רבי דוסא אומר :מניין שאין מברין על הרוגי בית דין  -תלמוד לומר לא תאכלו על הדם.
ד .רבי עקיבא אומר :מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין כלום כל אותו היום  -תלמוד לומר לא תאכלו על הדם .ודומה
לו בבלי מועד קטן יד ב
ױדתניא ,רבי עקיבא אומר :מנין לסנהדרין (שראו באחד) שהרגו את הנפש שאין טועמין כל אותו היום  -תלמוד לומר
(ויקרא יט) לא תאכלו על הדם .אלא  -לעיוני בדיניה,
ה( .אמר רבי יוחנן) (מסורת הש"ס) :ר' יוחנן אומר :אזהרה לבן סורר ומורה מנין  -תלמוד לומר לא תאכלו על הדם.
ואמר רבי אבין בר חייא ואיתימא רבי אבין בר כהנא :על כולם אינו לוקה ,משום דהוה ליה לאו שבכללות.
ֹאכלוַּ֙על-הדִּ֑ם חז"ל דרשו בבלי סנהדרין סג א חמש דרשות ,ועוד דרשה בבלי ברכות י ב .סה"כ שש דרשות
ל ֹאַ֙ת ְ
טט – על הקרא ָ֥
שונות ולא שש פרטים בהלכה אחת או בעניין אחד שעל כך מרמז מונח רביע.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 3.3.23.22טעם מפסיק  /עוצר עליון – זרקא
ע"פ תיקוני הזהר חלק ב' גג זי"ן הזרקא נמשל למאזניים .אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של מעלה ומוריד או מקרב ומרחיק או
מגדיל ומקטין או מוסיף ומחסר או מאריך או מקצר (עצם ,זמן)
ר מגלה עמוקות פירש כי צלופחד היה הצד הטוב של קין וזרקא מרמז כי מת בעטיו של נחש .טט
במדבר פינחס כז,ג אבינוַּ֘֙מָ֣תַ֙בּמּ ְדבּ ַ֙
– ענין נחש בזרקא תומך בתפקיד זרקא כמרמזת לענין של תנועה ,תנודה.
זוהר בלק דף רה משולב עם פירוש הסולם ע' קלו (( )321אוצר החכמה) (הפניית הרב עזריאל זילברברג)

שעט) אמר ההוא ינוקא וכו' אמר אותו הילד אני חוזר לדברים הראשונים אבינוַּ֘֙מָ֣תַ֙בּמּ ְדבּרַ֙טעם זה דהיינו הזרקא שהוא על המלה
ר,
אבינוַּ֘֙ציורו דומה לנחש התלוי על ערפו ומושך זנבו לפיו .וציור זה הוא בטעם הזרקא הנמשך על המלה אבינוּ֘ למעלה מָ֣תַ֙בּמּ ְדבּ ַ֙
 ...אלא כיון שאותו נחש הכרוך בזנבו למעלה שבציור הזרקא אשר על המלה אבינוַּ֘֙מאריך הטעם ,ע"כ כתוב ְב ֶח ְט ָ֣אוַֹ֙ ,מהו בחטאו,
ְבחֶ ְט ָ֣אוַֹ֙של נחש ההוא.
ע"פ הכוזרי מאמר שני סעיפים ע"ב – פ"א הטעמים סלוק ,אתנח ,זקף(-קטן) ,סגול הם הפסק ענין וכל אחד מהם מרבה .הטעמים סלוק
ואתנח הם גם הפסק דבור .לענ"ד הפסק ענין משמעו שלעניני מידות שהתורה והמדרש נדרשים בהם בטעם הזה נפסק הרצף של ההסקה
ומתחיל רצף חדש ,כגון רבוי אחר רבוי שמתחיל אחרי זקף-קטן וטעמיו [מרכא] טפחא [מונח] אתנח או [מרכא] טפחא [מרכא] סלוק.
זרקא  -בארמית ובערבית :כחול בהקשר לים ודיג .בערבית מרוקאית ולובית – ירוק ,בקריאה של העדה המרוקאית זרקא משמעה צעקה
וקריאתה בבת אחד בתו עליון ,לעומת השלשלת העולה בסלסול מהתו הנמוך לתו העליון.
א' אפשר שזהו צבע הכרתי (מיזוג בין גווני כחול וירוק וצהוב) ,כמו כן "ויעש אלקים את-הרקיע" (בר' א  )...זרקא סגול
ב' הזרקא כעין צורת חכה ,כמו האות  Sבמאוזן( .חכה ועוד ציוד דיג ישעיה יט ח)
זרקא
1
בראשית פרק א,ז:

י־כן׃ ַ֙
יםַ֙ אֶ ת־הרקיעַ֙ויּ ְב ָ֗דּלַ֙בֵּ֤יןַ֙המּ ֙ים ַ֙֙אֲשֶׁ רַ֙֙מתָּ֣חתַ֙לר ֔קיעַ֙וּבָ֣יןַ֙ה ֔מּיםַ֙א ֲֶשׁרַ֙מע ָ֣לַ֙לר ִ֑קיעַ֙ ֹֽוָֽיְ ה ֹֽ
ַ֙ויָּ֣עשַׂ֙אֱֹלה ַ֘֙
יםַ֙אֶ ת־הרקיעַ֙– מונח זרקא סגול,מופע ראשון בתורה
ויָּ֣עשַׂ֙אֱֹלה ַ֘֙

את-הרקיע – רקיע והרחבה עליו או בלתי ישיר כמו "וידבר שר המשקים את-פרעה" (בר' מקץ מא ט)
ראה בבלי חגיגה בענין שני רקיעים ובענין שבעה או שמונה רקיעים.
א-לקים – מידת הגבורה והוא ענין של הגבלה ,צמצום והעלם .אפשר שמרמז לתפקיד הזרקא שמגביל ,מצמצם ,מעלים מענין התוכן של
טעם הסגול .ע"פ פירוש משכיל לאיתן לרב יקותיאל גרין נ"י ל -שער היחוד והאמונה לאדמו"ר הזקן פרק א ,כל רקיע מן המוזכרים
בבבלי חגיגה הוא בעל תפקיד מוגבל מתוך כלל ענין הרקיע .אפשר להסתכל על טעם הסגול מלמטה למעלה ולומר שעל הענין המסומן
בשני אריחים מוסף משהו מאותו ענין אבל מוקטן ממנו .אפשר להסתכל על טעם הסגול מלמעלה למטה ולומר שלענין המסומן באריח אחד
מוסף ענין דומה לו בעל פרט אחד או בעל פריטים אחדים מוגבלים לעומת הענין המקורי.
באופן אחד הזרקא פועלת להגביל ,לצמצם ,להעלים (כעין להקטין) משהו מענין הסגול ולהוסיף עליו .וזה ע"פ בראשית פרק א,זַ֙ויּ ָ֣עשַׂ֙
יםַ֙אֶ ת־הרקיעַ֙– מונח זרקא סגול,מופע ראשון בתורה
אֱֹלה ַ֘֙

אפשר שהמונח לפני הסגול יקבל תכונת סגול ואז תהיינה שתי תוספות.
זרקא
2
באופן אחר הזרקא פועלת להסרת ההגבלה ,להרחבה ,להבאה לגלוי מהנעלם כגון
אמרַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙אֶ ל-העם֘ ַ֙אל-תּיראוַּ֙וגו'ַ֙ ַ֙
שמות בשלח יד,יג ו ֨יּ ֹ ֶ
יבת
סוּסים ו ֶ ֶ֛ר ֶכב ֵאשׁ ס ִב ִ֥
טט – לענ"ד ,ע"פ הדוגמא של המכילתא מלכים ב' ו,יז ויִּ פ ְַ֤קח ה' ֶאתֵ -ע ֵינֵ֣י ה ַ֔נּער ו ַ֗יּרא ו ִה ֵֵ֨נּה ָה ָָ֝הר ָמ ֵ֨ ֵלא ִ ִ֥
ישׁע׃הזרקא מביאה להסרת מגבלה ,גלוי נעלם.
ֱא ִל ָ ָֽ
טעם מפסיק  /עוצר  /מלך – זרקא – כעין זורק אל ומושך אליו הענין המתאפין ע"י הסגול או אל המונח או שני המונחים שבינו לסגול
ואם יש שתי זרקות כל אחת מושכת אליה או אל מונחיה את אפיון הסגול .הצירוף זרקא סגול מוסיף ענין בראש פסוק ומפסיקו אבל אינו
מפסיק דיבור כמו אתנח.
טעם מפסיק  /עוצר  /מלך – סגול – מוסיף עוד אופן (הלכתי או מדרשי) מעין ענינו המתואר בתיבות .האופן הנוסף דומה לענין הבסיסי
ולפעמים קטן ממנו ,כגון שנה ומוסיף עליה חודש ,מיתת בי"ד בסקילה (פעולה יוצאת) ומקדים לה מיתה בנפילת הנידון ,שנראית כאילו
פעולה סבילה .יתכן שההקטנה היא בהשפעת הזרקא שמושכת אליה הענין וכך מצירה אותו .צורתו כביכול מרמזת על המוסבר ,שתי
לבנים והוסף עליהן לבנה.
זרקא
3
במדבר פינחס כז,ג:

ָ֥יוַּ֙לוֹ׃ַ֙
וַֹ֙מתַ֙וּבניםַ֙ל ֹא-ה ֹֽ
חַ֙כּיְ -ב ֶח ְט ָ֣א ֔
ה'ַ֙בּעֲדתִֹ֑ -קר ֹֽ
ִ֝הַ֙בּ ָ֣תוְֹךַ֙הע ָ֗דהַ֙הנּוֹע ֶ֛דיםַ֙עלַ֙ -
אבינוַּ֘֙מָ֣תַ֙בּמּ ְדבּר ְַ֙ו ֨הוּאַ֙ל ֹא-הי ְ
ר מגלה עמוקות פירש כי צלופחד היה הצד הטוב של קין וזרקא מרמז כי מת בעטיו של נחש .טט – ענין נחש בזרקא
אבינוַּ֘֙מָ֣תַ֙בּמּ ְדבּ ַ֙

תומך בתפקיד זרקא כמרמזת לענין של תנועה ,תנודה.
זוהר בלק דף רה משולב עם פירוש הסולם ע' קלו (( )321אוצר החכמה) (הפניית הרב עזריאל זילברברג)
שעט) אמר ההוא ינוקא וכו' אמר אותו הילד אני חוזר לדברים הראשונים אבינוַּ֘֙מָ֣תַ֙בּמּ ְדבּרַ֙טעם זה דהיינו הזרקא שהוא על המלה
ר,
אבינוַּ֘֙ציורו דומה לנחש התלוי על ערפו ומושך זנבו לפיו .וציור זה הוא בטעם הזרקא הנמשך על המלה אבינוּ֘ למעלה מָ֣תַ֙בּמּ ְדבּ ַ֙
 ...אלא כיון שאותו נחש הכרוך בזנבו למעלה שבציור הזרקא אשר על המלה אבינוַּ֘֙מאריך הטעם ,ע"כ כתוב ְב ֶח ְט ָ֣אוַֹ֙ ,מהו בחטאו,
ְבחֶ ְט ָ֣אוַֹ֙של נחש ההוא.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

194/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

זרקא
4
מוסיף או גורע  /ממ עט משהו מסוג הסגול על סוג המונח ואולי בלי מונח על הסגול
דוגמא להקדמת זמן שזהו במשמעות גורע:
דברים ואתחנן ד כה,כו:

רדֶּ֛ןַ֙שׁמּהַ֙
ֲשׁרַ֙א ִ֝ ֶתּםַ֙עֹ ְב ָ֧ריםַ֙אֶ ת-היּ ְ ַ֙
ץַ֙כּי-א ָֹ֣בדַ֙תּ ֹאבדוּןַ֘֙מהרַ֙מע ָ֣לַ֙ה ֔א ֶרץַ֙א ֨ ֶ
םַ֙ואֶ ת-ה ָ֗א ֶר ֹֽ
ַ֙[כו]ַ֙ העידֹתיַ֩֙ב ֨ ֶכםַ֙היִּ֝וֹםַ֙אֶ ת-השּׁמָ֣י ְ
ַ֙כּיַ֙השּׁמדַ֙תּשּׁמ ֹֽדוּן׃ ַ֙
ליה ָ֥
יכֵ֤ןַ֙ימים ַ֙֙ע ֔ ֶ
ִ֑הַּ֙ל ֹא-תאֲר ֻ
ְלר ְשׁתּ ֹֽ

טט ע"פ רש"י( :כה) ונושנתם  -רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין ונושנתם .והוא הקדים ע"י
א ָֹ֣בדַ֙תּ ֹאבדוּןַ֘֙מהרַ֙– מונח זרקא סגול ,מוסיף במהר היינו מק דים בזמן ,או מחסיר מזמן "ונושנתם" גי' שמונה מאות חמישים
ושתים ,שתי שנים שמיוצגות ע"י "אבד תאבדון" מונח זרקא ,כדי שלא יתקיים בהם "כי אבד תאבדון (טט – מהר) "  ...וצדקה
עשה עמנו שמהר והקדים להביא הגלות שתי שנים לפני זמנה.
מרחיק או מקרב  -כגון לפני ה' בסוטה ונזיר  -מרחיק מצפון המזבח מול שער האולם לשער ניקנור
אולי מכלל הלימוד ריבוי מיעוט רבוי שמרבה משהו מיוחד מאד שדומה בתכונה מסוימת אולי כלל אחר מקבוצת כללים זאת
מרבה עניין משותף שלא גלוי מן הפשט בין תיבת הזרקא ,תיבת המונח שבין הזרקא לסגול ,תיבת הסגול
כאומר ה זרקא נותן עניין נוסף בתיבות שאחריו בתבנית או "מושך" אליו עניין נוסף מהתיבות שאחריו בתבנית

 3.3.23.23טעם מפסיק  /עוצר עליון – סגול
פירוש מעבר לקצוב ,למידה ,בהשאלה מעל לשכל ,מעבר לטעם ודעת ,מעל הטבע ,בנבואה ,ברוח הקודש ,ברוח משפט וגבורה .מכאן גם
הקשר להלכה למשה מסיני ,דברים שנגלו למשה רבנו בנבואה ,ברוח הקודש בנוסף על הכתוב בתורה שבכתב.
ספר הכוזרי – מיוחס ביסודו להחכם החבר ר' יצחק הסנגרי ז"ל ,חברו בלשון ערבי הרב החכם הכולל ר' יהודה הלוי הספרדי ז"ל,
והעתי קו ללשוננו הקדושה הרב החכם ר' יהודה אבן תבון ז"ל
מאמר שני
פירוש הרב מרדכי גניזי שנת : 1969

סמוך לפתיחת סעיף פ' [ ...על פי שלושה כללי יסוד אנו מנקדים את הלשון העברית ,הכלל הראשון  ...ע"פ שבע התנועות לפי
תכונתן העצמית .הכלל השני פונה לשפר וליפות את צירופי המלים והמשפט בכללו ...הכלל השלישי הוא קביעת הנקוד ע"פ הטעמים
שבמסורת ,ואף זה יכול להוות גורם הבא לשנות את הנקוד שראוי היה להיות ע"פ שני הכללים הראשונים].
אמצע סעיף פ'

 ...וכן אנו רואים "פעל" בשני קמצין והוא פועל עבר .ונבקש עילת זה ונמצאהו באתנח או בסוף-פסוק ,ונאמר שזה הנח נתישב
בתכונה השנית בעבור העמידה וההפסק .ונמצא הענין הזה הולך כן ,עד שנמצא עוד פועל בשני קמצים בזקף ,ונבקש עילתו ונמצאהו
מקום הפסק בענין ,והיה דינו שיהיה אתנח או סוף-פסוק ,לולא דחקים אחרים הצריכו שלא יפול באתנח ולא בסוף-פסוק,
[הרב מ' גניזי היות וציון של אתנחתא וסוף-פסוק הוא ציון של הפסק גמור ,והפסק שלא במקומו עלול לקלקל את המובן ,ונקבע
זקף שהוא הפסק קטן]
כאשר נמצא גם כן פתחים באתנח ובסוף-פסוק על זולת ההלוך ההוא,
 ...ואיך תתישב בציר"י ,אבל היא נותנת המעטה שבתנועות והיא סגו"ל ,זה בתכונה הראשונה (טט -התכונה העצמית) עד שתעתיקנה
התכונה השנית (טט – תיקון הלשון) אל הציר"י בהפסק... .
סוף סעיף פ'

 ...ובמה שמבדיל בין הנפעל העומד ובין הנפעל העובר ,וינקדו נאסף אל עמי בקמץ ,וכאשר נאסף בפתח ,וינקדו וישחטַ ,וי ְִשחָ ט
בקמץ ואם אינם במקום הפסק דבור ,זה היה במקום הפסק ענין
והרבה שמנהיגים הסגול הבא אחר הזרקא מנהג האתנח והסוף פסוק והזקף וישתנה מהתכונה הראשונה ... .ולא הראיתי לך כי אם
מעט מהחכמה הזאת הדקה ושאינה מופקרת אבל היא בעילות ובמסורות.
פירוש הרב מרדכי גניזי שנת : 1969
 ...ופעמים להבחין בין העבר לעתיד ,ובין נפעל ההוה לנפעל עבר .והמלה ַוי ְִשחָ ט שנכפל שלוש פעמים בקמץ (בויקרא ח')
טט  -ויקרא ח' טו -טעם רביע בראש פסוק (פר מלואים לחטאת) ,ח' יט – טעם אתנח בראש פסוק (איל מלואים לעולה) ,ח'
כג – בטעם שלשלת ופסק בראש פסוק (איל מלואים לשלמים) .השלישי הוא כעין מידה סדור שנחלק ,ויתכן שהאחרים דומים
לו וצ"ע.

כדי להורות על הפסקת הענין ,למרות שאינו הפסק דיבור.
ופעמים רבות יש לסגול הבא אחר הזרקא  ,תכונת אתנחתא או זקף או סוף-פסוק ,וישתנו מתכונתם הראשונה ... .ואמנם לא הראתי לך
רק חלק קטן מחכמה עיונית זו ,ומן הראוי שתדע שחכמה זו בעלת כללים וחוקים ,והיא מסורה לנו במסורת.
פירוש קול יהודה

וינקדו וישחט ,והם ג' ַוי ְִשחָ ט בקמ"ץ( ,ויקרא ח') וזכרם המכלול באבן כ"ד
ַ֙בּאֶ ְצבּ ֔עוַֹ֙ויְ חטּאַ֙אֶ ת-המּזְ בִּ֑ח ְַ֙ואֶ ת-ה ָ֗דּםַ֙יצקַ֙֙
 .1ויקרא ח,טוַַַ֙֙֙:ויּ ְשׁ ָ֗חטַ֙ויּ ֨קּחַ֙מ ֶֹשֵׁ֤הַ֙אֶ ת-הדּם ְַ֠֙֙ויּתּןַ֙על-ק ְרנ֨וֹתַ֙המּזְ בֵּ֤חַ֙סביב ֙ ְ
ליו׃ַַ֙֙ ַ֙
הוַּ֙לכפָּ֥רַ֙ע ֹֽ
ְ
ַ֙וָֽיְ ק ְדּשׁ
וֹדַ֙המּזְ ֔בּח ֹֽ
ַ֙
אֶ ל-יְ ָ֣ס
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 .2ויקרא ח,יטַַַ֙֙֙:ויּ ְשׁחִ֑טַ֙ויּזְ ֹ֨רקַ֙מ ֶֹשָׁ֧הַ֙אֶ ת-הדֶּ֛םַ֙על-המּזְ בּחַ֙ס ֹֽביב׃ַַ֙֙ ַ֙
֔יתַ֙ועלָֹ֥ -בּ ֶהןַ֙רגְ לוַֹ֙היְ מ ֹֽנית׃ ַ֙
ִ֑יתַ֙ועלֵֹ֤ -בּ ֶהןַ֙ידוֹ ַ֙֙היְ מַ֙נ ְ
רןַ֙היְ מנ ְ
ה ֹ
ַ֙.3ויקרא ח,כגַַַ֙֙֙:ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ַ֙ויּ ֵ֤קּחַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙מדּ ֔מוַֹ֙ויּתֶּ֛ןַ֙עלְ -תּנָ֥וְּךַ֙ ֹֹֽאזֶן-א ֲ

ועם היות שכתב שם המכלול כי גם השלשלת יש לה משפט הפסק ,אין החבר סובר כמוהו רק היה זה להפסק ענין ,כי שם גמרו על
דבר אחד ומשם ואילך מספר והולך ענין מתחלף עם היות ואין שם הפסק הדבור ,כי השלשלת אצלו איננה מפסקת.
והרבה שמנהיגים הסגול וגו' ר"ל שעל הרוב הנהיגו באלו משפט ההפסק לבא מפניהם במצור התכונה הראשונה (טט – התכונה
העצמית של התנועות) לשנות ענינה מנקודה לנקודה כמו שזכרנו .וז"א (ג"א בזולת) (ג"א וישתנה) מהתכונה הראשונה  .ובענין הזקף
הדבר הזה מבואר וכבר קדם זכר ענינו למעלה .אמנם בענין הסגו"ל הבא אחר הזרקא ,לבד זה מצאתי בספר המכלול אצל האבן
הראשה למשקל פָ עַ ל ובשלשת הספרים (טט – ספר איוב ,משלי ,תהלים) המקל השלישי לזרקא שהוא במקום סגולה בשאר הספרים
יש לו משפט אתנח וסוף-פסוק וכו' ,ע"כ:
ושאינה מופקרת ..ר"ל מבלי גבול וסדור שכלי וכהלכתא בלי טעמא .אבל היא בעילות ובמסורות .בטעמים ישרים ובסבות נכונות,
כמו שיתבאר ב(טט מאמר) שלישי סימן כ"הומן זו והלאה עד סימן ל"ה.
פירוש אוצר נחמד

וינקדו וישחט ,..... ,ובמסורה ז"ל ג' קמ"ץ בענין ומשתנין בטעמא ,קדמא רביע ,תנין אתנחתא,תליתא שלשלת ,ע"כ:
ואם אינן במקום הפסק דבור .אע"פ שאינם במקום הפסק הדבור ,וכלל נודע שבזולת הפסק הוא בפת"ח .כמו וישחט הראשון הנקוד
רביע ,וכן השלישי הנקוד שלשלת הנה השלשלת אין לו דין אתנח וס"פ והוא הפחות שבמפסיקים ,וכ"ש הבחור בספר טוב טעם פרק
ד'.
וזה היה במקום הפסק ענין .עכ"ז הוא קמוץ מפני שמורה הפסק המעשה של שחיטה .ובאמת יש לשאול א"כ מדוע לא ניתן טעם
אתנח תחת מלת וישחט הראשון כמו תחת השני ,ולמה בא השלשלת בשלישי ולא האתנח או הרביע גם כן ,אך הוא הדבר אשר דבר,
שיש למחבר החכמה הזאת סודות נעלמים מזולת פשט המקרא ,כמו שכתבתי למעלה בסימן זה בשם הבחור:
טט – לענ"ד חלק מסודות נעלמים אלו הם דרכי דרשות התורה המעוגנים בטעמים.

והרבה שמנהיגים הסגול הבא אחר הזרקא מנהג האתנח והסוף פסוק .רוצה לומר שאע"פ שהטעמים המשנים הנקודות אינם רק
אס"ף ,ר"ל אתנח ,סוף-פסוק ,אם כל זה נמצא שגם הסגו"ל הבא אחר הזרקא והזקף (טט – וגם טעם הזקף ללא קשר לסגול ,כי לא יבוא
זקף לפני סגול) יש לו מנהג האס"ף לשנות הנקוד .דע שזה שמנו הזרקא בכלל המלכים המפסיקים ,היינו הסגו"ל שאחריו שהוא עיקר
ם  ,אך לעולם לא יבוא זרקא בלי סגול אחריו לכך
היַ֙ ְבּשׁלּ ָ֣חַ֙פּ ְרעֹ ה֘ ַ֙אֶ ת-הע ַ֙
המפסיק,לא הזרקא ,כמו ב -שמות בשלח יג,יזַַַַ֙֙֙֙:ויְ ַָ֗֙
קראו לזרקא מפסיק בדרך העברה ,וכ"כ בספר טוב טעם פ"ד ,ולכך אמר החבר הסגו"ל הבא אחר הזרקא.
לׂ ֹאַ֙יַ֙ ְשׂ ֔בּעַַ֙֙,
שׁמֵ֤ןַ֙יְ שֻׁ רוַּ֙ן ַ֙֙וַ֙יַּ֙ ְב ֔עט  ,חבקוק ב,הְ :וַ֙ ַָ֣֙
ואולם הזקף יש הרבה במקרא המשנה הנקודה ,כמו דברים האזינו לב,טו :ויּ ְַ֙
רח
רהַ֙ה ֵ֤אישַׁ֙כּמ ֙וֹנַ֙י ַ֙֙יַ֙ ְב ַ֔֙
נחמיה ו,יאַ֙ :וא ְֹמ ַָ֗֙

והרבה דומיהן שבא הקמ"ץ במקום הפת"ח בעי"ן הפעל .אמנם הסגו"ל שאחר הזרקא לא נמצא רק בשלושת הספרים (שהם תהלים,
משלי ,איוב) וכמ"ש הרד"ק במכלול באבן הראשה במשקל פָ עַ ל וזה לשונו  ,ובשלשת הספרים המקל השלישי לזרקא שהוא במקום
סגולה בשאר הספרים יש לו משפט אתנח וסוף-פסוק ,כמו
ָ֪הַ֙ו ֶּ֫אישָׁ֥ן (טט – גירסת האוצר נחמד טעם ואישן –
ַ֮֙כּיַ֙אֻ ְמ ֶּ֫ללַ֙אָ֥ניַ֙  ,תהלים ד,טְ ַַַ֙֙֙:בּשַׁ֙לָ֣ וֹםַ֙י ְחדּו ַ֮֙אֶ ְשׁ ְכּב ְ
תהלים ו,ג :חנָָּֽ֥ניַ֙יְ הוה ֵ֤
אתנח!!! לכתוב לכתר על-כך) עכ"ל .ר"ל מאחר שהזרקא הוא על ה' והמלה השלישית מן הזרקא הוא מקום הסגו"ל בשאר ספרים,
ובא כאן הסוף-פסוק במקומו ,שהסגו"ל מפסיק כמו הסוף-פסוק ,ולכך נקוד אל"ף אָ֥נַ֙יַ֙ בקמ"ץ (טט ואילו) בלא הפסק אֲני בפת"ח.
ישׁן הוא במקום הסגו"ל ,ולכך בא קמ"ץ תחת שי"ן ואישן במקום הפת"ח .הרי נמצא שגם לסגו"ל מנהג האתנח
א ַָ֥֙
וכן הטעם במלת ְַ֙ו ֶַּ֫֙
וסוף-פסוק .וכל זה שיערו מחברי הטעמים ע"פ כוונות עצומות וסודות נעלמים ממנו:

טט – בגירסת הכתר טעם אני וטעם ואישן ,הינו טעם "עולה ויורד" והוא מפסיק ארוך מהאתנח (הרב עמנואל סילבר נ"י לונדון)
אפשר שלכן קורא לו "אוצר נחמד" סוף-פסוק.

ושאינה מופקרת כצ"ל ,אינה כחומה פרוצה  ,כמו שחשבו רבים על לשון הקודש:
אבל היא בעילות ובמסורות ..ר"ל בטעמים נכונים וידועים:
ובמסורות ..אל תחשוב שבא איזה בלבול בלשון מחמת אורך הזמן ,כי יש לנו מסורות השומרות אותנו מכל טעות ושגיאה.
=-=-=-=-=-

אגרות-קודש כרך ב' מאת כ"ק אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצוק"ל אגרת שמ"ג

 ...והנה בעניני עבודה ישנם ענינים שבשכל וענינים סגוליים ... .בירור כח המתאוה ע"י שמשתמש בו רק בטוב – שכ"ז הוא ע"פ טעם
ודעת .צדקה תרומם ,שנעשו מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה – עניין סגולי .מובן שאין כל האנשים וגם לא כל הזמנים באדם אחד
שווים ומה שלפעמים הוא במצבו רק ענין סגוליי ,הנה במצב אחר נעשה ענין שכליי.

טט – ענין סגוליי הוא מעבר לענין שכליי שהוא בגדר טעם ודעת (קצוב ,מידה ,גבול).

רןַ֙
א ָ֣ ֹ
ַ֙לדבּ ָ֣רַ֙אתּוַֹ֙ויּ ְשׁ ֨מעַ֙אֶ ת-ה ִ֝קּוֹלַ֙מדּבָּ֣רַ֙א ָ֗ליוַ֙מע ֵ֤לַ֙הכּ ֹ֨פּ ֶרת ַ֙֙אֲשֶׁ ר ַ֙֙עלֲ -
וּב ֨ב ֹאַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ לָֹ֣ -א ֶהלַ֙מוֹעד֘ ְ
במדבר נשא ז,פטְ ַַַ֙֙֙:
ליו׃ַ֙פ
יןַ֙שׁנ ָ֣יַ֙ה ְכּ ֻרבִ֑יםַ֙ויְ דבּרַ֙א ֹֽ
ְ
הע ֻ ֔דתַ֙מבּ

ירושלמי יומא פ"ז ה"ג (וילנה ל"ח ב') ד"ה אית תניי תני הקול היה שומע אית תניי תני הכתב היה בולט.
קה"ע – הקול היה שומע .דעל ידי שרוח הקודש מתלבש בו היה שומע את הקול מדבר אליו.

 3.3.23.22טעם מפסיק  /עוצר תחתון – יתיב
יתיב – יושב  /קיים  /לא פחות ולא יותר ,בדיוק ,אכן כך הדבר
סַ֙ףַ֙אֶ תְ -תּבוּא ֹֽתנוּ׃ ַ֙
א ֹ
ל ֹאַ֙ ֶנ ֱ
עַ֙ו ָ֥
ַ֚ןַ֙ל ֹאַ֙נזְ ֔ר ְ
ֹאמ ֔רוַּ֙מה-נּ ֹאכלַ֙בּשּׁנ ָ֣הַ֙ה ְשּׁביעִ֑תַ֙ה ָ֣
דוגמת מפתח ויקרא בהר כה,כְ ַ֙ :וכָ֣יַ֙ת ְ

הן (יתיב) לא נזרע ולא נאסף – אור החיים אכן לא נזרע ולא נאסוף שלוש שנים כי כך צווה השם ונבטח שה' יקיים הבטחתו וברכתו.
ַ֚ןַ֙ל ֹאַ֙נזְ ֔רעַ֙– ספיחין דומיא (באופן דומה) לזריעה
בבלי פסחים נא ב – תוספות ה ָ֣
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙דּ ֶרְךַ֙ ְמ ָ֣בוֹאַ֙ה ֔ ֶשּׁ ֶמשׁ ֹֽ ,אחֲרי ַ֙֙נקוד בפשטא (כ) וַ֚ ֶ -דּ ֶרְךַ֙נקוד במשפל (טט  -יתיב) והוא (ל) דגוש ואם היה
רש"י (דברים ראה יא,ל) ֹֽאחֲרי ֙ ֶ ַ֚
אחרי דרך דבור אחד היה נקוד אחרי במשרת בשופר (מ) הפוך ודרך בפשטא ורפה
שפת"ח (כ) פשטא הוא אחד הטעמים המבטלים הנקראים מלכים ומפסיק התיבה שאחריה.
(ל) במשפל הוא הנקרא בלשוננו יתיב (מ) שופר הפוך הוא הנקרא בלשוננו מהפך שהוא כמו שופר ונקרא משרת פירוש שהוא מושך
התיבה לתיבה שלאחריו משום הכי נקרא משרת כלומר שהוא משרת לתיבה אחרת (טט  -שהיא בד"כ בטעם עוצר).
ַ֙֙דּ ֶרְךַ֙ -הרי הם כמו שני 'פשט ֹות' ,אבל בשביל שטעמו של ֶ ַ֚דּ ֶרְךַ֙באות ראשונה ,נעשה 'שופר מהפך'.
רשב"ם (דברים ראה יא,ל) ֹֽאחֲרי ֶ ַ֚
(וזה לא כדעת רש"י שטעם זה שמו משפל – באשכנז יתיב)
יתיב
1
בראשית א,יא:
מופע ראשון של יתיב ,מופע ראשון של גרשיים ,מופע ראשון של תלישא-גדולה
ץַ֙וָֽיְ היֹֽ -כן׃ ַ֙
ַ֙֙למינ֔וַֹ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ז ְרעוֹ-בוַֹ֙על-הא ִֶ֑ר ֹֽ
הַ֙פּרי ְ
ְ
יַ֙עשֶׂ
ָ֣ץַ֙פּ ָ֞ר ֵֹ֤
ַ֚שׂ בַ֙מזְ ָ֣ריעַ֙ ֶז֔רעַ֙ע ְ
ַ֙֙דּשֶׁ אַ֙ע ֶַ֙
יםַ֙תּ ְדשֵׁ֤אַ֙הא ֶ֙רץ ֶ ָ֗
ֹֽ
ֱֹלה
ָ֣אמרַ֙א ָ֗
[יא]ַ֙ ויּ ֹ ֶ
וַֹ֙למינ ִ֑הוַּ֙ויּ ָ֥ ְָֽראַ֙אֱֹלהיםַ֙כּיֹֽ -טוֹב׃ ַ֙
ֲשׁרַ֙ז ְרעוֹ-ב ְ
ַ֙֙למינ֔הוַּ֙וְ ע ָ֧ץַ֙עֹֹֽ שֶׂ הְ -פּ ֶ֛ריַ֙א ֶ ָ֥
ץַ֙דּשֶׁ אַ֙ע ָ֣שֶׂ בַ֙מזְ ֵ֤ריעַ֙ ֶז ֙רע ְ
תּוֹצאַ֙ה ִ֝א ֶר ְ֠ ֶ
[יב]ַַ֙֙ו ֨

ַ֚שׂבַ֙מזְ ָ֣ריעַ֙ ֶז֔רעַ֙יתיב – דווקא כך ,במדויק כך הדבר ,אכן כך הדבר ,באופן דומה
יַ֙ע ֶַ֙
הערה :פרקי אבות פ"א מי"ח רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם קים ,על האמת ,ועל הדין ,ועל השלום;,
דשא נוטריקון (מדה ל' מל"ב המידות לרבי אליעזר ברבי יה"ג) ד'ין ,ש'לום ,א'מת
עשב נוטריקון ע'ושה ש'לום ב'מרומיו
2
3
4

יתיב
יתיב
יתיב

דרך (יתיב) שלושת ימים  -בדיוק שלושה ימי דרך בין המחנות
לא פחות או לא פחות ולא יותר
ע ִֹ֑קבַ֙ ַ֙
ְךַ֙שׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙י ֔מיםַ֙בּינוַֹ֙וּבָ֣יןַ֙י ֲ
םַ֙דּ ֶר ְ
בראשית ויצא ל,לוַַַ֙֙֙:ו ָ֗יּשֶׂ ֶ ַ֚
רת׃ַ֙ ַ֙
ע ָֹ֗קבַ֙ר ֶֹע ֶ֛הַ֙אֶ תָ֥ -צ ֹאןַ֙לבןַ֙הנּוֹת ֹֽ ֹ
ַ֙ ְוי ֲ
ְךַ֙שׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙י ֔מיםַ֙נלְךַ֙בּמּ ְדבִּ֑רַ֙ ַ֙
דּ ֶר ְ
שמות וארא ח,כגַ֚ ֶ ַַַ֙֙֙:
לינוּ׃ַַ֙֙ ַ֙
ֱֹלהינוַּ֙כּא ֲֶשׁרַ֙י ֹאמָ֥רַ֙א ֹֽ
ַ֙ ְוזב ְ֙חנוּ ַ֙֙ליהו ָ֣הַ֙א ֔
ְךַ֙שׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙ימִ֑יםַ֙ ַ֙
֔הַ֙דּ ֶר ְ
במדבר בהעלותך י,לגַַַ֙֙֙:ויּ ְסעוּ ַ֙֙מה ָ֣רַ֙יְ הו ֶ
נוּחה׃ַ֙ ַ֙
םַ֙מ ֹֽ
ְךַ֙שׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙י ֔מיםַ֙ל ָ֥תוּרַ֙ל ֶה ְ
םַ֙דּ ֶר ְ
יה ֶַַ֚֙
וֹןַ֙בּרית-יְ הו ִ֝הַ֙נֹסָ֣עַ֙ל ְפנ ָ֗ ֶ
ֲר ְ
ַ֙וא ֨

5

יתיב

ֱֹלהים׃ ַ֙
יַ֙ה'ַ֙א ֹֽ
יר ֔אוּןַ֙מ ְפּנ ָ֥
םַ֙תּ ְ
ַ֚יַ֙ט ֶָ֣ר ֹֽ
שמות וארא ט,לְ :ואתּהַ֙ועֲב ֶדִ֑יָךַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙י ַ֕ד ְעתּיַ֙כּ ֶ
(כּ ַ֚יַ֙– יתיב ,במשמע דווקא כך) ממשיך במריו בה',

יתיב
6
שמות בא יב,טז:

ק ֶדשַׁ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֶכ ִ֑םַ֙ ַ֙
יעיַ֙מ ְקראֹ -
ֵ֤וֹםַ֙הראשׁוֹןַ֙֙מ ְקראֹ֔ -ק ֶדשַׁ֙וּביּוֹם ַ֙֙ה ְשּׁב ֔
ֹֽ
[טז]ַ֙וּביּ
וּאַ֙לבדּוַֹ֙יע ֶשָׂ֥הַ֙ל ֶ ֹֽכם׃ ַ֙
ְ
שַׁ֙ה
ָ֥
ָ֣לַ֙לכלֶ -נ֔פֶ
כּלְ -מלאכה ַ֙֙ל ֹא-יע ֶשָׂ֣הַ֙ב ֔ ֶהםַ֙א ְַ֚ךַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙יאכ ְ

בבלי שבת כד ,ב (וגם בבלי ביצה כח ,ב)

וּאַ֙לבדּוַֹ֙יעשה לכם ,הוא  -ולא מכשירין ,לבדו  -ולא מילה שלא בזמנה ,דאתיא בקל וחומר.
ְ
רבא אמר :אמר קרא (שמות יב) ָ֥ה
ָ֣לַ֙לכלֶ -נ֔פֶ שַׁ֙ יע ֶ ָ֥שׂהַ֙ל ֶ ֹֽכם׃.
וּאַ֙לבדּוַֹ֙ -קראי יתירי נינהו ,דמצי למכתב א ְַ֚ךַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙יאכ ְ
ְ
רש"י שבת כד ,ב ָ֥ה
מכשירין  -מכשירי האוכל ,כגון לעשות שפוד וסכין ותנור וכירים.
ְלבדּוַֹ֙ -למעוטי מילה שלא בזמנה ,דלא דחיא שבת ויום טוב ,דאי לא מעטיה קרא אתיא בקל וחומר דתידחי בפרק ר' אליעזר (שבת
קלב ,ב) ,דהכי תניא התם :ומה צרעת שדוחה את עבודה ועבודה דוחה את השבת  -מילה שלא בזמנה דוחה אותה ,דהכי תניא התם:
מילה דוחה את הצרעת בין בזמנה בין שלא בזמנה ,ויליף לה מקראי ,שבת שנדחית מפני עבודה  -אינו דין שתהא מילה שלא בזמנה
דוחה אותה ,אתא ְלבדּוַֹ֙ לאפוקי מהאי קל וחומר ,דלא תדרוש ליה ,וממילא שמעינן מינה דמצוה שאין זמנה קבוע ויכול לעשותה
למחר  -אינה דוחה יום טוב ,והוא הדין לשריפת קדשים טמאים.

טט  -א ְַ֚ך – יתיב ,תפקיד דווקא כך ,כאן מצוה שזמנה קבוע ואינו יכול לעשותה למחר – דוחה שבת ויום טוב,
בבלי פסחים ד א ב
אך – יתיב – רש"י חץ – לא פחות ולא יותר ,לא פחות מחצי יום איסור ,לא יותר מחצי יום היתר
חץ – מתחלף באותיות בל – מחצי יום ארבעה עשר בל יראה ובל ימצא
ראה פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
יתיב
7
שמות יתרו יט,ו:

רַ֙תּדבּרַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ַַ֙֙ ַ֙
ֲשׁ ְ
יםַ֙וגָ֣וֹיַ֙ק ִ֑דוֹשַׁ֙א ַ֚לֶּ הַ֙ה ְדּב ֔ריםַ֙א ֶ ָ֥
כּהֲנ ְ
ָ֧םַ֙תּ ְהיוּ -לֶ֛יַ֙מ ְמ ֶלָ֥כֶ תַ֙ ֹ
וְ א ֶתּ ֹֽ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רש''י א ַ֚לֶּ הַ֙ה ְדּב ֔רים – יתיב לא פחות ולא יותר (ראה מכיל' יתרו בחדש ב).
יתיב
8
שמות ויקהל לה,א:

ֹתם׃ ַ֙
ֲשׂתַ֙א ֹֽ
ֶ֛תַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂראלַ֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙אֲל ֶהִ֑םַ֙א ַ֚לֶּ הַ֙ה ְדּב ֔ריםַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙לע ֹ ָ֥
הַ֙את-כּל-עֲד ְ
ֹשׁ ֶ ֹֽ
וַ֙יּ ְקהָ֣לַ֙מ ָ֗ ֶ

ראב"ע פירוש א' קצר

 -א ַ֚לֶּ הַ֙ה ְדּב ֔רים  -על מצות שבת ,בעבור שהיא שקולה כנגד כל המצות ,או בעבור 'אבות מלאכות' .וטעם "לא

תבערו" (להלן,ג)  -בעבור שהכהנים ידליקו האש ויערכו הנר בשבת; או לאסור הדלקת הנר בשבת; כי כבר אסר מעשה מאכל (ראה שמ' טז,כג) .והנכון בעיני ,ש -א ַ֚לֶּ הַ֙
ה ְדּב ֔ריםַ֙ -הם דברי מעשה כל המשכן ,על כן אמר :לעשות אותם( ,ב) ואמר ששת ימים אחר כן; והטעם ,כי השם ציוהו שתעשו המשכן ,רק ששת ימים
בשבוע תעשוהו .כל העושה בו מלאכה  -אע"פ שהיא מלאכת השם  -יומת.
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יתיב

קּ ֶדשַׁ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙צוֹּֽיתי׃ַ֙ ַ֙
ֹאכלָ֥ וַּ֙אֹתֶ֛הַּ֙בּ ֹ
שַׁ֙פּנ ִ֑ימהַ֙א ֨כוֹלַ֙תּ ְ
קּ ֶד ְ
ויקרא שמיני י,יחַ֙ :הַ֚ןַ֙ל ֹא-הוּבָ֣אַ֙אֶ ת-דּ ֔מהַּ֙אֶ ל -ה ֹ
הַ֚ן – יתיב ,דווקא מפני שלא הובא דמה ,ולא נפסלה
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יתיב

וַֹ֙ועד-רגְ ל ִ֑יו ַ֙
וֹרַ֙וכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַ֙מר ֹאשׁ ְ
ויקרא תזריע יג,יבְ :ואם-פּ ֨רוֹחַ֙תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ֹהן׃
ְלכל-מ ְראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ
[תו"כ פ"ג פ"ד] (ב) (יג,יב) א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔גע עור הראוי לקבל נגע פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת,
הכתוב לכאורה מרבה (יג,יב) א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַַ֙֙ותבנית הטעמים מלמדת למעט
(יג,יב) א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֔ ֶנּגע – יתיב מונח זקף-קטן ,טעם יתיב בתפקיד "דווקא כך" מרמז לדרש המדגיש עור הראוי לקבל נגע
(יג,יב) א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔גע – יתיב מונח זקף-קטן ,טעם זקף-קטן בתפקיד של שתיים מרמז לדרש פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת,
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יתיב

יָך
רןַ֙אח ַ֙
ה ָ֣ ֹ
ֹשׁהַ֙דּבּר֘ ַ֙אֶ ל-א ֲ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ויקרא אחרי מות טז,ב :ו ֨יּ ֹ ֶ
רכֶ ת ַ֙
אַ֙בכל-עת ַ֙֙אֶ ל-ה ֹ֔קּ ֶדשַׁ֙מבּיתַ֙לפּ ִ֑ ֹ
ַ֙וְ אל-י ֵ֤ב ֹ ְ
ַ֚יַ֙בּענ֔ןַ֙אר ֶאהַ֙על-הכּ ֹֹֽפּ ֶרת׃ ַ֙
ל ֹאַ֙י ֔מוּתַ֙כּ ֶ
רן ֙ ְַ֙ו ָ֣
ַ֙אֶ לְ -פּנ֨יַ֙הכּ ִֹ֝פּ ֶרתַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙על-הא ֹ

ראה דיון מפורט [בבלי מנחות כז,ב] ורבי יהודה? (אבל רבי יהודה למד מ(-ויקרא אח"מ טז,ב) לימא קרא פני ,מאי אל? ש"מ אל דוקא.

כלומר דווקא כניסה עם הפנים למערב ודווקא מול פני הכפרת שעל ארון העדות למזרח היא במיתה .אבל כל כניסה אחרת לצורך אינו
ַ֚יַ֙בּענ֔ןַ֙פעמיים זקף-קטן
ל ֹאַ֙י ֔מוּתַ֙כּ ֶ
רן ֙ ְַ֙ו ָ֣
במיתה .ואפשר כי אֶ לְ -פּנ֨יַ֙הכּ ִֹ֝פּ ֶרתַ֙– קדמא אזלא מלמד על בנין אב כי אחריו א ֲֶשֵׁ֤רַ֙על-הא ֹ
בין שני קיסרים,

ַ֚יַ֙בּענ֔ן  -יתיב  -דווקא כך ,תן הקטורת על הגחלים דווקא בקדש הקדשים ואז יהיה גלוי ה' בענן כמו בסיני (הנני בא אליך בעב הענן –
כּ ֶ
זרקא סגול) ובמשכן .או כזוהר כי ה' כבר ניצב בענן בקה"ק וכאשר הכ"ג שומע שירת הכרובים מעלה הקטורת שהיא ענן שנהיה לשבעה
עננים
ועוד פירוש על דרך הכניסה כּ ַ֚יַ֙– יתיב ,בתפקיד דווקא כך ,כניסה עם הפנים מערבה מול הכפרת שעל הארון.
בֶּ ענ֔ן – זקף -קטן ,בתפקיד שני עננים ,כפי' רש"י ושפת"ח (א) עמוד ענן המסתיר על גלוי שכינה (ב) ענן הקטורת שמעלה כהן גדול בקדש
הקדשים
12

יתיב

וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽה׃ ַ֙
ֹֽ
זַ֙בּמּחֲנֶ ִ֑הַ֙אַ֚וַֹ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְשׁ ֔חטַ֙מח
ֲשׁרַ֙י ְשׁ ִ֝חטַ֙שָׁ֥ וֹרַ֙אוֶֹ -כֶ֛שֶׂ בַ֙אוֹ-ע ֹֽ
ויקרא אח"מ יז,גָ֥ :אישַׁ֙אישׁ ַ֙֙מבָּ֣יתַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙א ֨ ֶ
גירסת הכתרַ֙י ְשׁ ֔חט גירסת המלבי"ם י ְשׁ ֔חט
התוה"מ (צ)  ...ולפ"ז מ"ש בג' הספרא ת"ל א ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְשׁ ֔חטַ֙ומ"ש בגי' הגמ' ת"ל ֶזָ֣הַ֙הדּ ֔ברַ֙הוא ענין אחד ,שר"ל הלא כתוב לשון
י ְשׁ ֔חט והלשון דוקא ,דהא כתיבַ֙ ֶזָ֣הַ֙הדּ ֔בר שהפ' נאמרה ככה אמר ובדיוק.
אַ֚וֹ  -יתיב דווקא ,בדיוק י ְשׁ ֔חט דווקא שחיטה (ולא מליקה) ֶזָ֣הַ֙הדּ ֔בר שכל דיבור ודיבור נאמר בדיוק מאת ה',

13

יתיב

עַ֙פּעמִ֑יםַ֙ ַ֙
יםַ֙שָׁ֣ב ְ
ֶ
֔יםַ֙שָׁ֥בעַ֙שׁנ
ֶ
ַָ֣֙ל ָָ֗ךַ֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙שׁנ
סַ֙וספ ְרתּ ְ
ויקרא בהר כה,חְ :
עַ֙וא ְרבּעיםַ֙שׁנֹֽה׃
֔יםַ֙תּשׁ ְ
ָ֥
ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙השּׁנ
ָ֣וַּ֙ל ָָ֗ךַ֙יְ מי ַ֙֙שֶׁ ַ֙
וְ הי ְ
אפשר כי תבנית הטעמים של יְ מי ַ֙֙שֶׁ ַ֚בעַ֙שׁ ְבּ ָֹ֣תתַ֙השּׁ ֔נים – פשטא יתיב (כעין פשטא מלעלית) מונח זקף-קטן ,תבנית טעמים שעשויה לסמן

כעין משפט מוסגר .אפשר שלר' יהודה המשפט המוסגר מאפשר לנתק הקשר בין שביעית ויובל ,לקיים שביעית ולא לקיים יובל.
אבל לחכמים יְ מי ַ֙֙שֶׁ ַ֚בע – פשטא יתיב = פשטא מלעלית ,כאילו מוטעם פשטא פשטא בתפקיד רגילות וכן שֶׁ ַ֚בע – יתיב בתפקיד דווקא כך,
וכך דעת התוה"מ [יד]  ...דווקא עם מנה שמיטות  ...אז זה תומך לדעת חכמים והיובל אינו נוהג אלא אם כן יש עמו שביעית.
14

יתיב

רַ֙לְך׃ ַ֙
ַֹֽ֙
תַ֙הוּאַ֙מֹכ
ָ֣רַ֙תּבוּ ֹ֔א ָ֥
ַ֙֙מ ָֹ֣עטַ֙השּׁנ֔יםַ֙תּ ְמעיטַ֙מ ְקנ ִ֑תוַֹ֙כּ ַ֚יַ֙מ ְספּ ְ
וַֹ֙וּלפי ְ
רבַ֙השּׁנָ֗יםַ֙תּ ְר ֶבּה ַ֙֙מ ְקנ ֔ת ְ
ויקרא בהר כה,טזְ :לפָ֣י׀ַ֙ ָ֣ ֹ

כי -יתיב ,דווקא מספר תבואות ראויות ולפחות שתיים ,כפי'רש"י ב(-כה,טו)  ...כלומר מספר שנים של תבואות ,ולא של שדפון ,ומיעוט
שנים (שי"ן קמוצה) שנים (שי"ן שואית) הנדרש מ(-כה,טו) שני-תבואת.
15
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

סףַ֙אֶ תְ -תּבוּא ֹֽתנוּ׃ ַ֙
א ֹ
ל ֹאַ֙ ֶנ ֱ
עַ֙ו ָ֥
ְר ְ
ַ֚ןַ֙ל ֹאַ֙נז ֔
ֹאמ ֔רוַּ֙מה-נּ ֹאכלַ֙בּשּׁנ ָ֣הַ֙ה ְשּׁביעִ֑תַ֙ה ָ֣
ויקרא בהר כה,כְ ַ֙ :וכָ֣יַ֙ת ְ
הן (יתיב) לא נזרע ולא נאסף – אור החיים אכן (נאמין) לא נזרע ולא נאסוף (לא נקצור) שלוש שנים כי כך צווה השם ונבטח שה' יקיים
הבטחתו וברכתו..
ַ֚ןַ֙ל ֹאַ֙נזְ ֔רעַ֙– ספיחין דומיא (באופן הדומה) לזריעה
[תוספות בבלי פסחים נא ב] ה ָ֣
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יתיב

לַ֙הם׃ ַ֙
ֹֽ
במדבר א,טז :א ַ֚לֶּ הַ֙ ְקריּאָ֣יַ֙ ְקרוּאָ֣יַ֙הע ֔דהַ֙נְ שׂיאיַ֙מטָּ֣ וֹתַ֙אֲבוֹתִ֑םַ֙ראשֶׁ֛יַ֙א ְלפָ֥יַ֙י ְשׂרא
א ַ֚לֶּ הַ֙– יתיב בתפקיד דווקא כך ,כמו שנדרש ב-במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח  ...אף על פי שסתמן הכתוב בא ונתן
לַ֙הם׃ַ֙(יז)ַ֙
ֹֽ
ֲבוֹתםַ֙ראשֶׁ֛יַ֙א ְלפָ֥יַ֙י ְשׂרא
ִ֑
סימניהן ואתה יודע מי הם נאמר להלן (במ' א,טז) א ַ֚לֶּ הַ֙ ְקריּאָ֣יַ֙ ְקרוּאָ֣יַ֙הע ֔דהַ֙נְ שׂיאיַ֙מטָּ֣ וֹתַ֙א
ֵי־שָֽׁם :רוצה לומר
מֹועד ַאנְּשׁ ֵ
מתַ֙:ונאמר כאן (במ' קרח טז,ב) נְּש ֵ
וַּ֙בּשׁ ֹֽ ֹ
רןַ֙א ַ֚תַ֙האֲנשָׁ֣יםַ֙ה ֔אלֶּ הַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְקּב ְ
ה ִ֑ ֹ
הַ֙וא ֲ
ויּ ָ֥קּחַ֙מ ֶֹשׁ ְ
ִיא֥י ע ֵָדֶ֛ה ק ְִּר ֵא֥י ֵ ַ֖

שבקורח לא רצה הכתוב לבייש את קרואי העדה הידועים מפר' במדבר ולכן סתמן אבל נתן סימנים מיהם ומזה אתה למד מה היה גודל
ההמרדה שעשה קורח.
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יתיב

םַ֙שׁנָָֽ֥יםַ֙ליּוֹםַ֙עֹ לָ֥הַ֙ת ֹֽמיד׃ ַ֙
ימ ְ
ָ֧הַ֙תמ ֶ֛
יםַ֙בּנֹֽי-שׁנ ְ
ְ
'ַ֙כּב ֨שׂ
שּׁהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙תּ ְקריבוַּ֙לַ֙ ִ֑ה ְ
במדבר פינחס כח,גְ :ואמ ְרתַָּ֣֙ל ֔ ֶהםַ֙ ֶז ַ֚הַ֙הא ֔ ֶ
ֶז ַ֚הַ֙הא ֔ ֶשּׁהַ֙– יתיב זקף-קטן – אור החיים – לא פחות (בשיעור) ,בפסוק ב' צווה על קרבן התמידים ,בפסוק ג' צווה על שיעור התמידים
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יתיב

מר׃ ַ֙
ָ֥אמרַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
במדבר נשא ז,ד – ה[ :ד]ַַ֙֙ויּ ֹ ֶ
עבֹד ֹֽתוֹ׃ ַ֙
ישַׁ֙כּ ָ֥פיַ֙ ֲ
ְ
ִ֑דַ֙ונתתֵּ֤הַ֙אוֹתם ַ֙֙אֶ ל-ה ְלו ֔יּםַ֙א
עבֹדתַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ְ
ע ַֹ֕בדַ֙אֶ תֲ -
םַ֙והיַ֕וַּ֙ל ֲ
ַ֚חַ֙מא ֔תּ ְ
[ה]ַַ֙֙ק ֹֽ
ק ַ֚ח  -יתיב ,דווקא כך קרה הדבר ,מדרש רבה שיר השירים "פו ב אמר לו הקב"ה ,משה ,אילו להם הייתי אומר שיביאו ,הייתי אומר לך
םַ֙והיַ֕וּ ,מאתם היו הדברים.
ַ֚חַ֙מא ֔תּ ְ
ֹֽ
שתאמר להם .אלא ק

צריך בירור במדרש רבה במדבר שבו כתוב פעם עד שנאמרה לו מפי הגבורה "קח מאתם" ואח"כ כתוב "אלא כך מאתם

מאתם היה הדבר" .האם ה"כך" היא שגיאה או שהמדרש מדגיש "דווקא כך מאתם יצא (קרה) הדבר" .ההסבר של טט על ק ַ֚ח

 יתיב ,דווקא כך קרה הדבר ,מבוסס על דוגמאות אחרות במקרא .אם המדרש רבה כאן אינו טעות סופר הרי זה סיוע בעלמשקל רב לתמוך בהשערה שטעם יתיב משמעו בין היתר דווקא כך ,לפחות כך.

פיב י"ח מאתם היה הדבר הא הסכימה דעתם
םַ֙והיַ֕וּ – זקף-קטן זקף-גדול  -גלוי דעת/רצון ה' כנאמר ב-מדרש במדבר רבה נשא "
ַ֚חַ֙מא ֔תּ ְ
ֹֽ
ק
לדעת העליונה  .זאת אומרת שדעת/רצון ה' קדם למעשה וע"פ מדרש רבה שיר השירים "פו ב שבט או נשיא שבט יששכר כוונו להלכה
שלא בדרך רוח הקודש ששרתה עד אז רק על משה.
ראה זקף-קטן זקף-גדול ,ראה שלוש פעמים זקף

 19יתיב
במדבר שלח יד,כב

םַ֙וּבמּ ְדבִּ֑ר ַ֙
ַ֙
יַ֙במ ְצרי
שׂית ְ
ֹתיַ֙אֲשֶׁ ר-ע ָ֥
ֹאיםַ֙אֶ תְ -כּבֹדי ְַ֙֙ואֶ תָֹ֣ -את ֔
כָּ֣יַ֙כל-האֲנ ָ֗שׁיםַ֙הר ֵ֤
קוֹלי׃ ַ֙
וַּ֙בּ ֹֽ
ל ֹאַ֙שׁ ְמע ְ
יםַ֙ו ָ֥
רַ֙פּע ֔מ ְ
ְ
ַ֚הַ֙ע ָ֣שֶׂ
ֹתיַ֙ ֶז ֶ
ַ֙ ויְ נ ָ֣סּוַּ֙א ָ֗

רש"י כדאיתא במסכת בבלי ערכין טו,א תניא :אמר ר' יהודה ,עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה :שנים בים ,ושנים במים ,שנים
במן ,שנים בשליו ,אחת בעגל ,ואחת במדבר פארן.
ֶז ַ֚ה – יתיב ,בתפקיד דווקא ,אמנם רבי יוסף בכור שור מפרש זאת ממילת ֶז ַ֚ה עצמה (כב) כי כל האנשים וגו' ,וינסו אותי זה עשר פעמים
 מדקאמר זה  -משמע דווקא ,כמו שאמרו רבותינו (ראה ערכין טו,א) .אבל אם אמר 'עשר פעמים' בלא 'זה' ,משמע כמו "ואפו עשרנשים" (וי' כו,כו) ,שאינו דווקא ,אלא 'הרבה'.
 20יתיב
 21יתיב
ממעט כגון במדבר חקת יט,ב  ...זאת [יתיב] חקת התורה [מונח זקף-קטן] ע"פ בבלי יומא מא? זאת – מיעט ,התורה – ריבה ,ובסה"כ
קורא לכך רבוי ומיעוט
ימהַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙
הַ֙תּמ ָ֗
ק ָ֣חוַּ֙אלֶ יָךַ֩֙פ ֨רהַ֙א ֲֻד ִ֝מּ ְ
לַ֙וי ְַ֙
תּוֹרהַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙יְ הוהַ֙לא ִֹ֑מרַ֙דּבּ ָ֣ר׀ַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗א ְ
אתַ֙ח ָ֣קּתַ֙ה ֔
ֻ
במדבר חקת יט,בַַַ֙֙֙:ז ֹ ַ֚
ַ֙֙מוּםַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙ל ֹא-עלָ֥הַ֙ע ֶליהַ֙עֹֹֽ ל׃ַַ֙֙ ַ֙
ֹֽאין-בּהּ ֔
תּוֹרהַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙יְ הוהַ֙אֶ ת-
אתַ֙ח ָ֣קּתַ֙ה ֔
ֻ
אמרַ֙אֶ ְלעז ֵ֤רַ֙הכֹּהן ַ֙֙אֶ ל -אנְ שָׁ֣יַ֙הצּ ֔באַ֙הבּאיםַ֙למּ ְלחמִ֑הַ֙ז ֹ ַ֚
במדבר מטות לא,כאַַַ֙֙֙:ו ֨יּ ֹ ֶ
ֹשׁה׃ ַ֙
מ ֶ ֹֽ
תּוֹרהַ֙אֲשֶׁ ר-צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙לא ִֹ֑מרַ֙ ַ֙
קּתַ֙ה ֔
אתַ֙ח ָ֣
ֻ
בבלי יומא מב,א ואמר רב עלה :אלעזר וחוקה שנינו בה[.ב]ַַ֙֙ז ֹ ַ֚
[ג]ַַ֙֙וּנְ ת ֶתָּ֣םַ֙א ֹ֔תהַּ֙אֶ ל-אֶ ְלעזרַ֙הכֹּהִ֑ןַ֙ורב ,מאי שנא פרה  -דכתיב אלעזר וחוקה,
טט – [ב]ַַ֙֙זַֹ֚אתַ֙– יתיב בתפקיד דווקא ,רב אומר פרה של משה מיעט שבה אלעזר שוחט ולא מסיח דעת ,בפרות בעתיד או כ"ג או

כ"ה
 22יתיב
במדבר חקת יט,ט

הַ֙בּמקָ֣ וֹםַ֙ט ִ֑הוֹרַ֙
ְ
וּץַ֙למּחֲנֶ
ֹֽ
[ט]ַַ֙֙ואסָ֣ף׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹרַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣פֶ רַ֙הפּ ֔רהַ֙וְ הנֶּ֛יחַ֙מ ָ֥ח
ְ
ָ֥אתַ֙הוא׃ ַ֙
ֹֽ
תַ֙למָ֥יַ֙נדּהַ֙חטּ
ָ֧לַ֙למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֛ר ְ
תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ֲד ְ
ְ֠ ְוהיְ תהַ֙לע ֨
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

א ַ֚תַ֙יתיב – בתפקיד בדווקא שאחר שנשרפה הפרה אין ראוי להוסיף בעצים כלל ,כי אפרם לא יהיה אפר הפרה (רלב"ג) אָ֣פֶ רַ֙הפּ ֔רה –
מונח זקף-קטן ,שני דברים :א' הפרה ,ב' ו-כל הנשרף עמה אפר הפרה ,כי הם דברים נטפלים לה( .רלב"ג)
 23יתיב
במדבר בלק כה,ח

לַ֙ואֶ ת-האשּׁהַ֙אֶ לֳ -קבתִ֑הּ ַ֙
יהםַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣ישַׁ֙י ְשׂר ֔א ְ
קר ַ֙֙אֶ תְ -שׁנ ֔ ֶ
ה ֻקּ ָ֗בּהַ֙ויּ ְד ֹ
רַ֙אישׁ-י ְשׂר ִ֝אלַ֙אֶ לַ֙ -
ְ֠ויּב ֹאַ֙א ֨ח ֹֽ
לַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ ַ֙
ַ֙ו ֹֽתּעצר ַ֙֙המּגּ ֔פהַ֙מע ְ
אל-קבתה  -אתנח ,ת"א הצניע ואמר מעיה ,תיב"ע פירש בדיוק מקום הדקירה באיש ובאשה וזה מרומז א ַ֚ת – יתיב ,בדיוק כך.

ראה טפחא ,אתנח ,תלישא
 24יתיב
 25יתיב
במדבר פינחס כח,ב

לַ֙ואמ ְרתַּ֙אֲל ֶהִ֑םַ֙ ַ֙
[ב]ַַ֙֙צ ַ֚וַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
יַ֙בּמוֹע ֲֹֽדוֹ׃ ַ֙
וַּ֙לה ְק ָ֥ריבַ֙ל ְ
ֹחיַ֙תּ ְשׁ ְמ ַ֕ר ְ
ַ֙ניח ֔
יַ֙ריח ֹֽ
יַ֙לא ָ֗שּׁ ַ֚
ַ֙אֶ ת -ק ְרבּנ֨יַ֙ל ְח ִ֝מ ְ

ַ֙צ ַ֚ו – יתיב ,צ"ע
ח ֔חיַ֙ – יתיב זקף-קטן
ַ֙ני ַֹ֙
ריח ֹֽ
יַ֙לא ָ֗שּׁי -רביעַ֚ ַ֙ ,
אֶ ת-ק ְרבּנ֨יַ֙ל ְח ִ֝מ ְ
א' שש כוונות בשחיטה
ב' ארבע כוונות בהקטרה  -זבחים מו
ב"א לשם השם ְ -לא ָ֗שּׁיַ֙ -לשון אני
ב"ב לשם אישים  -להקטיר האש מגזרי עצים
יח
ר ַ֙
יח  -יתיב דווקא כך באופן שיעלה ַ֚
ר ַ֙
ב"ג לשם ריח  -שלא יצלה ויקטיר אלא ַ֚
ב"ד לשם ניחוח  -שאמרתי ונעשה רצוניֹֽ ַ֙,ניח ֹ֔חי  -זקף-קטן ,מרבה בו ניחוח
 26יתיב
במדבר פינחס כח,ג:

ֲשׁרַ֙תּ ְקריבוַּ֙לַ֙ ִ֑ה' ַ֙
שּׁהַ֙א ֶ ָ֥
וְ אמ ְרתַָּ֣֙ל ֔ ֶהםַ֙ ֶז ַ֚הַ֙הא ֔ ֶ
םַ֙שׁנָָֽ֥יםַ֙ליּוֹםַ֙עֹ לָ֥הַ֙ת ֹֽמיד׃ ַ֙
ימ ְ
ָ֧הַ֙תמ ֶ֛
יםַ֙בּנֹֽי-שׁנ ְ
ְ
ַ֙ ְכּב ֨שׂ

ואמרת להם  -מונח זקף-קטן  -רש''י אזהרה לב''ד שפת''ח שיזהירו לישראל על התמידים
ֶז ַ֚הַ֙הא ֔ ֶשּׁה  -יתיב זקף-קטן

אור-החיים  -לבל יחשבו כי מה שיצו ה' כבש אחד וגו' לתמידין הוא לצד ההסתפקות ולא לשיעור הנגבל בשלילת היותר ממנו
והפחות ממנו ,לזה יחד אמירה להגביל הדבר ואמר זה האשה (טט-יתיב זקף-קטן) זה ולא יותר ממנו (טט  -זה  -יתיב  -לא יותר ולא
פחות)

 ...נמצאת אומר שבפסוק ראשון צו את וגו' נצטוו על התמדת הקרבת התמידין
ובפסוק זה נצטוו על שיעור הקרבת התמידין
 27יתיב
שׁ ַ ַ֖תּי ִם עִ ָֽיר:
ַארב ִָע֥ים וּ ְּ
ֵיהם תִּ תְּּ נ֔ וּ ְּ
במדבר מסעי לה,ו :ו ֵ ְֹּ֣את ֶהָֽע ִִָ֗רים ֲא ֶ ַ֤שׁר תִּ תְּּ נוּ ַל ְּל ִו ִ֔ים ֵ֚ ֵאת ֵ
שׁשׁ־ע ֵ ָֹ֣רי ַה ִמ ְּק ָ֔לט אֲ ֶ ֹ֣שׁר תִּ תְּּ נ֔ וּ לָנ֥ס ָ ַ֖שׁמָה הָר ֵ ָֹ֑צ ַח ַו ֲעל ֶ ֹ֣
שׁשׁ־ע ֵ ָֹ֣רי ַה ִמ ְּק ָ֔לט ֲא ֶ ֹ֣שׁר תִּ תְּּ נ֔ וּ – זקף -קטן  ...זקף קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש ,אפשר שזה המקור להקיש את מ"ב ערי הלוים לשש
ֵ֚ ֵאת ֵ
ערי המקלט לקליטת רוצחים
אבל טעם יתיב במלת ֵ֚ ֵאת בתפקיד דווקא כך ,מחלק בין שש ערי המקלט שיהיו עם שאר התנאים (רמב"ם הל' רוצח וגו' פ"ח,ה"ה,ה"ח,ה"י
ועוד) ולא יהיו תנאים אלו במ"ב ערי הלוים.
 28יתיב
 29יתיב
דברים א,ד:

תַ֙בּאֶ ְד ֶ ֹֽרעי׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ר ְ
ָ֥בַ֙בּע ְשׁתּ ֹ
ָ֣לְךַ֙הבּ ֔שׁןַ֙אֲשֶׁ ר-יוֹשׁ ְ
ַ֚וֹגַ֙מ ֶַ֙
וֹןַ֙ו ָ֗אתַ֙ע ֶ
בַ֙בּ ֶח ְשׁ ִ֑בּ ְ
ֹריַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יוֹשׁ ְ
אמ ֔
ַ֙מָ֣לֶ ְךַ֙ה ֱ
חן ֙ ֶ
ֹתוַֹ֙א ַ֚תַ֙סי ֹ
אחֲרָ֣יַ֙הכּ ָ֗

בַ֙בּחֶ ְשׁבִּ֑ וֹןַ֙וְ ָ֗אתַ֙ע ַ֚וֹג – יתיב ,כפי'רש"י (עה"ת) סי ֹחן ַ֙֙וגו' א ֲֶשָׁ֥רַ֙יוֹשׁב וגו'  -אילו לא היה סיחון קשה
ֲשׁרַ֙יוֹשׁ ְ
ַ֙֙מָ֣לֶ ְךַ֙האֱמֹ ֔ריַ֙א ֶ ָ֥
א ַ֚ת – יתיב סיחֹ ן ֶ
והיה שרוי בחשבון ,היה קשה ,שהמדינה קשה ,ואילו היתה עיר אחרת וסיחון שרוי בתוכה היתה קשה ,שהמלך קשה ,על אחת כמה
וכמה שהמלך קשה והמדינה קשה:
רת  -המלך קשה והמדינה קשה:
ָ֥בַ֙בּע ְשׁתּ ֹ
אֲשֶׁ ר-יוֹשׁ ְ
א ַ֚ת סיחֹ ן ַ֙֙– יתיב בתפקיד דווקא כך( ,ספרי פי' ג) על אחת כמה וכמה שהמלך (סיחון) קשה ,והמדינה קשה
וְ ָ֗אתַ֙ע ַ֚וֹגַ֙ – יתיב בתפקיד דווקא כך( ,ספרי פי' ג) על אחת כמה וכמה שהמלך (עוג) קשה ,והמדינה קשה
 30יתיב
דברים שפטים כ,יט:

ל ֹאַ֙
ֹאכלַ֙וְ אֹתוַֹ֙ ָ֣
דּחַ֙עליו ַ֙֙גּ ְר ֔ ֶזןַ֙כּ ַ֚יַ֙מ ֶמָּ֣נּוַּ֙ת ֔
חיתַ֙אֶ ת-עצהּ ַ֙֙לנְ ֵ֤ ֹ
הַּ֙ל ֹא-ת ְשׁ ֵ֤
ַ֙לת ְפ ָ֗שׂ ֹֽ
יםַ֙להלּחָ֧םַ֙ע ֶל ָ֣יה ְ
ְ ֹֽ
ֹֽכּי-תצָ֣ וּרַ֙אֶ ל-עירַ֩֙י ֨מיםַ֙ר ִ֝בּ
תַ֙כּיַ֙האדם ַ֙֙ע ָ֣ץַ֙השּׂ ֶ ֔דהַ֙ל ָ֥ב ֹאַ֙מפּנֶ יָךַ֙בּמּ ֹֽצוֹר׃ ַ֙
ֵ֤
ר
ת ְכ ִ֑ ֹ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹאכל – יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב בתפקיד דווקא כך ,כאן במשמעות של ודאות ,וכתב בעל הדף על הדף בבא קמא צא,ב
כּ ַ֚יַ֙מ ֶמָּ֣נּוַּ֙ת ֔
שהרמב"ם ס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,ולפי"ז כתב הגאון השואל ומשיב זצ"ל ליישב קושית המפרשים על שיטת הרמב"ם
דס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,כשהתורה אסרה או חייבה ,היא לא התייחסה אלא אך ורק לצד החיובי בוודאי ,אבל בספק דין
תורה ,הרי הוא אסור רק מדרבנן שפסקו להחמיר בספיקא דאורייתא .חומרא זו אינה קיימת בספיקא דרבנן.
והקשו מפרשי הרמב"ם עליו כי מפסוקים (כ,יט) (כ,כ) משמע שכדי לכרות עץ צריך לדעת בודאות שהעץ אינו עץ מאכל .אבל בספק אסור
לכרתו .ולכאורה אין זה תואם לדעת הרמב"ם (שבספק דאורייתא לקולא ומותר לכרות) ורק מדרבנן לחומרא ,אם התורה אוסרת ספק עץ
מאכל בהשחתה ,עלינו ללמוד מאיסור זה לכל איסורי התורה ,שכאשר אין אנו ידועים בוודאות שהדבר אינו אסור ,עלינו לאוסרו.
ולפי"ד השיטמ"ק הנ"ל דענין קציצת עץ מאכל יש לו קשר לחיי האדם ,מיישב השואל ומשיב את הקושי' הנ"ל ,דבמפרשים מביאים משמו של רבי
אברהם בן הרמב"ם שאמר :שלמרות ששיטתו של אביו הרמב"ם שספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,כלל זה אינו תקף כאשר אנו עוסקים בספק
נפשות,
 31יתיב
דברים שפטים כא,יח:

יהם׃ ַ֙
ל ֹאַ֙י ְשׁמעַ֙אֲל ֶ ֹֽ
וַֹ֙ו ָ֥
ֹת ְ
וַֹ֙וי ְסּ ָ֣רוַּ֙א ֔
יוַ֙וּב ָ֣קוֹלַ֙א ִ֑מּ ְ
ְ
ַ֙בּ ָ֥קוֹלַ֙אב
ֹמע ְ
ָ֣רַ֙וּמוֹרהַ֙אינֶ ָ֣נּוַּ֙שׁ ֔
ֶ֔
ָ֣הַ֙ל ָ֗אישַׁ֙בַּ֚ןַ֙סוֹר
ְ
׃ַ֙סַ֙כּי -י ְהיֶ
ֹֽ
ָ֣הַ֙ל ָ֗אישַׁ֙בַּ֚ן – מונח רביע ,ללמד לפחות ארבע הגדרות בבן זה.
ְ
כּי-י ְהיֶ
ַֹֽ֙

א' איש – משיביא שתי שערות ,ועד שיקיף זקן ,התחתון - ,סביב הגיד .היינו שבא לכלל מצוות (היינו בן שלש עשרה ויום)
ב' כי יהיה לאיש בן,
ג' בן  -ולא בת,
ד' בן  -ולא איש – קטן משמע .אמר רב יהודה אמר רב :דאמר קרא וכי יהיה לאיש בן  -בן הסמוך לגבורתו של איש .איש הביא בן,
והבן הזה נהיה לאיש ( 13שנה –  13ושלשה חדשים) ועדיין לא הוליד בן
ה' קטן פטור ,אמר רב חסדא :קטן שהוליד  -אין בנו נעשה בן סורר ומורה ,שנאמר כי יהיה לאיש בן ,לאיש בן( ,טט – לגדול שהוליד
בן) ולא לבן בן( .טט – ולא לבן – היינו קטן שהוליד בן)
ֹֽכּי-י ְהיֶ ָ֣הַ֙ ְל ָ֗אישַׁ֙בַּ֚ן – יתיב (נניח לרביע ונתיחס רק ליתיב) ,יתיב בתפקיד דווקא כך ,לאיש בן ולא מצבים אחרים .הצירוף הזה של רב
חסדא מראה כי לטעמים יש חיבורים שאינם כהבנה תחבירית שבה הרביע עוצר והיתיב עוצר והם לא מתחברים ביחד.
ראה רביע ,יתיב
 32יתיב
ישעיהו מב טז

ישׁוֹרַ֙א ַ֚לֶּ הַ֙
ַ֙֙למ ֔
וֹרַ֙וּמעֲקשּׁים ְ
ֹֽ
יהםַ֙ל ָ֗א
יבוֹתַ֙ל ֹא -י ְדעוַּ֙א ְדריכ ִ֑םַ֙אשׂיםַ֩֙מ ְח ֨שְׁךַ֙ל ְפנ ִ֝ ֶ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ֔דעוַּ֙בּנְ ת ָ֥
יםַ֙בּ ֶד ֶ֙רְך ָ֣
ְ
וְ הוֹל ְכתָּ֣יַ֙ע ְו ָ֗ר
תּים׃ ַ֙
ל ֹאַ֙עֲז ְב ַֹֽ֙
םַ֙ו ָ֥
ה ְדּב ֔ריםַ֙עֲשׂית ְ

רד"ק עשיתים  -עבר במקום עתיד ,וכמהו רבים ,ובדברי הנבואות ברוב ,שהעתידות כְ אִ לו נעשו.
א ַ֚לֶּ הַ֙ה ְדּב ֔ריםַ֙עֲשׂיתם – יתיב זקף-קטן טפחא – אפשר להסביר ע"פ רד"ק כיון שהעתידות כאילו נעשו אז כאשר יתגלו יהיו בדיוק כמו
שנחזו
 3.3.23.22טעם מפסיק  /עוצר עליון – אזלא-גרש או גרשיים
אזלא גרש – מלעיל ,גרשיים – מלרע
בשיתוף עם קדמא במילה נפרדת לפניו (היינו בלי מקף) מציין ענין מרכזי ,כעין כלל או שבסביבתו יש לימוד כלל ופרט או רבוי ומיעוט,
דווקא ענין זה.
קדמא ואזלא בתיבה אחת או תיבות מחוברות במקף מציין התקבצות של פרטים עד שכאילו שוים ,שויון ,בעושה תלוי המעשה או הדבר.
אזלא-גרש או גרשיים קדמא – שנוי סדר ובו ענין מאוחר מקדים ענין מוקדם ובא לפעמים להודיע על השלמת הענין
אזלא-גרש או גרשיים [מונח] רביע – כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו
אזלא-גרש או גרשיים מהפך פשטא – כעין יצא מן הכלל לדון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר
אזלא-גרש או גרשיים [דרגא] [מרכא] תביר [מרכא] טפחא – כעין יצא מן הכלל לדון בדבר אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר

 1.1.21.22.2טעם מפסיק  /עוצר עליון – אזלא-גרש
בדרש הולך מהעניין שלפניו ,מגורש או מגרש עצמו מהעניין אלפניו – כגון בשמות בשלח טז,ב וילונו  ,יוצא מהענין שהיה עוסק בו כגון
יוצא מן הכלל ,דבר שאמור להתרחש מאוחר הבא לפני דבר האמור להתרחש לפניו
אזלא-גרש
1
שמות בשלח טז,א:

ֵ֤תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂראלַ֙֙אֶ ל-מ ְדבּר֔ -סיןַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙בּין-אילםַ֙וּבָ֣יןַ֙סינ ִ֑יַ֙ ַ֙
ילםַ֙ויּ ִֹ֝באוַּ֙כּל-עֲד ְ
ַ֙֙מא ֔
ויּ ְסעוּ ֹֽ
֔יַ֙לצאתםַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
בּחֲמ ֨שּׁהַ֙עשָׂ֥רַ֙יוֹם ַ֙֙ל ָֹ֣ח ֶדשַׁ֙השּׁנ ְ
ֵ֤תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂראלַ֙֙אֶ ל-מ ְדבּר֔ -סין – אזלא-גרש מהפך פשטא זקף-קטן ,אפשר כי אזלא-גרש ירמז על כי באופן מסוים חלקם
ויּ ִֹ֝באוַּ֙כּל-עֲד ְ

גרשו עצמם מלימוד התורה שנתנה להם במרה.

מכלתא דרשב"י סוף פרשה א' – (מתיחס ל(-טו,כז)) ויחנו שם על המים .ומה תלמוד לומר ויחנו שם על המים מלמד שהיו עוסקים
בדברי תורה שנתנה להם במרה.
אזלא-גרש
2
שמות בשלח טז,ב

רןַ֙בּמּ ְד ֹֽבּר׃ ַ֙
ה ֹ
ָ֥הַ֙ו ֹֽעל-א ֲ
ָ֧תַ֙בּני-י ְשׂראֶ֛לַ֙על-מ ֶֹשׁ ְ
ויּ ִֹ֝לּינוַּ֙ויּ ִ֝לּוֹנוַּ֙כּל-עֲד ְ

וילינו  -כתיב ,וילונו  -קריא – אזלא-גרש
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רש''י  -לפי שכלה הלחם ,טט  -כי ויּ ִ֝לּוֹנוַּ֙ -בטעם אזלא-גרש רמז כפהתו"מ כי תלונתם הייתה בדין כי אזל הלחם,
התורה והמצוה – (טז,ז)  -התלונה שלא הכין מזונם במדבר היתה צודקת  ...דיהיב חיי יהיב מזוני ...ואם מנע מזונם זה נגד כבודו
הגדול ...ולכן שמע ה' תלונתם שהיתה בדין

 1.1.21.22.1טעם מפסיק  /עוצר עליון – גרשיים
גרשיים
3
בראשית א,יא
מופע ראשון של יתיב ,מופע ראשון של גרשיים ,מופע ראשון של תלישא-גדולה
ץַ֙וָֽיְ היֹֽ -כן׃ ַ֙
ַ֙֙למינ֔וַֹ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ז ְרעוֹ-בוַֹ֙על-הא ִֶ֑ר ֹֽ
הַ֙פּרי ְ
ְ
יַ֙עשֶׂ
ָ֣ץַ֙פּ ָ֞ר ֵֹ֤
ַ֙֙דּשֶׁ אַ֙ע ַ֚שֶׂ בַ֙מזְ ָ֣ריעַ֙ ֶז֔רעַ֙ע ְ
יםַ֙תּ ְדשֵׁ֤אַ֙הא ֶ֙רץ ֶ ָ֗
ֹֽ
ֱֹלה
ָ֣אמרַ֙א ָ֗
[יא]ַ֙ ויּ ֹ ֶ
וַֹ֙למינ ִ֑הוַּ֙ויּ ָ֥ ְָֽראַ֙אֱֹלהיםַ֙כּיֹֽ -טוֹב׃ ַ֙
֔הוַּ֙וע ָ֧ץַ֙עֹֹֽ שֶׂ הְ -פּ ֶ֛ריַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙ז ְרעוֹ-ב ְ
ַ֙֙למינ ְ
ץַ֙דּשֶׁ אַ֙ע ָ֣שֶׂ בַ֙מזְ ֵ֤ריעַ֙ ֶז ֙רע ְ
תּוֹצאַ֙ה ִ֝א ֶר ְֶ֠
[יב]ַַ֙֙ ו ֨

הארץ הוציאה העשב כמצווה אבל בעץ עשתה שיקול בהבנת דבר הבורא (אור החיים) ושינתה.
הערה :פרקי אבות פ"א מי"ח רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם קים ,על האמת ,ועל הדין ,ועל השלום;,
דשא נוטריקון (מל"ב/ל"ג/מ"ט המידות שבהן התורה נדרשת) ד'ין ,ש'לום ,א'מת
עשב נוטריקון ע'ושה ש'לום ב'מרומיו
גרשיים – יצא מענינו לדון בדבר אחר ,כאן חידוש בעץ לגבי הדשאים א .למינו  ,ומהם למדו הדשאים; ב .שלושה מיני עצים (עץ פרי ,עץ
פרי עשה פרי ,עץ סרק)
4

גרשיים

מת׃ַ֙ס ַ֙
֔הַ֙וּשֹׁלשׁיםַ֙שׁנ ִ֑הַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ויּ ֹֽ ֹ
ְ
יַ֙תּשֵׁ֤עַ֙מאוֹת ַ֙֙שׁנ
ֹֽהיָ֞וַּ֙כּל-יְ מֵ֤יַ֙אדםַ֙֙אֲשֶׁ ר֔ -ח ְ
בראשית ה,ה :ויּ ְ
ויּ ְֹֽהיָ֞וַּ֙כּל-יְ מֵ֤יַ֙אדםַ֙֙– גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר
ַ֙ויּ ְֹֽהיָ֞וַּ֙  -גרשיים ,יצא צריך להיות ללמד על עצמו ,אף שהמשך תבנית הטעמים היא כעין יצא להקל ולא להחמיר( .ר' א' שיכמנטר)
שנברא כבן עשרים שנה ולכן כתוב בו אֲשֶׁ ר֔ -חי ולא כמו כל האחרים שלא כתוב בם אשר-חי ,כי במותו היה כבן  950שנה!!!

בראשית רבה (וילנא) פרשה יד

ז עפר ,ר"י בר סימון אומר עופר ,עולם על מליאתו נברא אר"א בר שמעון אף חוה על מליאתה נבראת ,אמר רבי יוחנן אדם וחוה כבני
עשרים שנה נבראו,
5

גרשיים

וּםַ֙וָֽיְ נ ְצּלוַּ֙אֶ ת-מ ְצ ֹֽרים׃ַ֙פ ַ֙
ֹֽ
ֶ֛םַ֙בּעינ ָ֥יַ֙מ ְצריםַ֙ויּ ְשׁאלִ֑
תןַ֙אֶ ת-חָ֥ןַ֙הע ְ
שמות בא יב,לוָ֞ :ה'ַ֙נ ַ֨֙

רש"י (לו) וישאילום  -אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם :אתה אומר אחד ,טול שנים ולך (ראה מכיל' בא פסחא יג).
רשב"ם (לו) נתן את חן העם  -לתת להם במתנה ,כדכתיב ב'אלה שמות'" :ונתתי את חן העם ...בעיני מצרים" (שמ' ג,כא) .וישאלום
 מצרים לישראל; ישראל היו השואלים ,ומצרים המשאילים השלימו שאילתם ,ומתנה היתה.יקם׃ ַ֙
וּןַ֙ל ֹאַ֙ת ְלכוַּ֙ר ֹֽ
ָ֥
ָ֣יַ֙תל ֔כ
םַ֙והיה ַ֙֙כּ ֹֽ
הַ֙בּעינ ָ֣יַ֙מ ְצרִ֑י ְ
ְ
ָ֥ןַ֙העם -הזֶּ
תּיַ֙אֶ ת-ח ֹֽ
שמות ג,כאְ :ונת ֶ֛

רלב"ג (לו) וישאילום  -רוצה לומר :מצרים היו מתעוררים מעצמם להשאיל אותם מה שלא שאלו מהם ,כי נתן השם יתעלה את חן
העם בעיני מצרים.

ֶ֛םַ֙בּעינ ָ֥יַ֙מ ְצריםַ֙ויּ ְשׁאלִ֑ וּםַ֙– גרשיים קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח
ָ֞ה'ַ֙נ ֨תןַ֙אֶ ת-חָ֥ןַ֙הע ְ
ָ֞ה'ַ֙נ ֨תןַ֙– גרשיים קדמא ,ע"פ רש"י והמכילתא כעין שינוי סדר בו המאוחר הטבעי מקדים את המוקדם הטבעי ,כי בדרך העולם פלוני
שואל ואלמוני משאיל ,אבל כאן בלשון רלב"ג מצרים היו מתעוררים מעצמם להשאיל אותם מה שלא שאלו מהם.
ע"פ רשב"ם נ ֨תןַ֙אֶ ת-חָ֥ןַ֙הע ֶ֛ם קדמא – יורה כי כבר קדמה הבטחת הקב"ה ב -שמ' ג,כא על ענין "ונתתי את חן העם ...בעיני מצרים"
ָ֞ה'ַ֙נ ֨תןַ֙– גרשיים קדמא ,חיבור בין הפירושים ירמז על כעין ענין שהתחיל בהבטחה ב - -שמ' ג,כא הושעה ועתה השלם.
טט – בד"כ מצאנו תבנית בעלת תפקיד כזה בתבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא
ראה קדמא ,אזלא-גרש או גרשיים קדמא
גרשיים
6
שמות תרומה כז,יח , :תצוה כז,א:

חשֶׁ ת׃ַ֙ס ַ֙
תַ֙החצרַ֙נְ ֹֽ ֹ
ד ֶ
ֶ֛יוַ֙וכל-י ְת ָ֥ ֹ
וַֹ֙וכל-יְ תדֹת ְ
עבֹד ִ֑ת ְ
כלַ֙ ֲ
ןַ֙בּ ֹ
ַ֙כּל ָ֣יַ֙המּ ְשׁ ֔כּ ְ
ַ֙[יט]ַ֙ ְלכֹל ֙ ְ
ֲֹלתַ֙נרַ֙תּ ֹֽמיד׃ַ֙ ַ֙
וֹרַ֙להע ַָ֥֙
ְ
יָךַ֙שָׁ֣מֶ ןַ֙זָָֽ֥יתַ֙ז ְֶָֽ֛ךַ֙כּתיתַ֙למּ ִ֑א
ֶ
ל
לַ֙וי ְק ֨חוַּ֙א ִ֝ ֶ
הַ֙תּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗א ְ
[כ]ַַ֙֙וא ָ֞תּ ְ
ְ
ַ֙

הַ֙תּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙– נח שת ומשה שהוא גלגול שלהם
ת׃ַ֙סַַ֙֙וא ָ֞תּ ְ
ְ
ַ֙נְ ֹֹֽחשֶׁ
ואתה תצוה – גרשיים מונח פסק – כנראה שתי מידות שהתורה רצתה ללמד.
א' כנראה מידה י"א דרבי אלעזר בריה"ג סדור שנחלק לומר שאתה שייך למדרש המקשר את משה לשת ונח.
ב' אבל כיון שרצתה גם ללמד דבר שיצא מענינו לידון בענין אחר שלא כענינו ,יצא להחמיר ולא להקל ,לכן הפסק לא אחרי התבה
הראשונה בפסוק אלא אחרי התבה השניה .כאן ההחמרה ששמן המאור יהיה כתית מראש האילן ,מכה אחת לטיפה היוצאת ואחר-כך
זית אחר.
7

גרשיים

ם ַ֙
יה ַ֙
אשַׁ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ֘לַ֙ל ְפ ֻקד ֶ
ְ
רֹ
שמות כי תשא ל,יבַ֙ :כָּ֣יַ֙ת ָ֞שּׂאַ֙אֶ תַָ֥֙ -
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כּפֶ רַ֙נ ְפשֶׁ֛ וַֹ֙ליהוהַ֙בּ ְפ ָֹ֣קדַ֙אֹתִ֑םַ֙ ַ֙
ַ֙וְ נ ְ֨תנִ֝וַּ֙אָ֣ישַׁ֙ ָ֧ ֹ
ֹתם׃ ַ֙
ַ֙וְ ל ֹא-י ְהיֶ ָ֥הַ֙ב ֶהֶ֛םַ֙נֶ ָֽגֶףַ֙בּ ְפ ָֹ֥קדַ֙א ֹֽ
ם  -זרקא סגול
יה ַ֙
כָּ֣יַ֙ת ָ֞שּׂא – גרשיים אֶ תָ֥ -ר ֹאשׁ  -מרכא ְבּנֹֽי-י ְשׂרא ֘לַ֙ל ְפ ֻקד ֶ

כָּ֣יַ֙ת ָ֞שּׂא – מונח גרשיים ,כע ין שני יוצאים מן הכלל ,שני מנינים בהן נתנו מחצית השקל כל אחד ,כפי' רש"י (טו)  ...לכפר על נפשותיכם
 לפי שרמז להם כאן שלש תרומות ,שנכתב כאן תרומת ה' שלש פעמים (כאן ולעיל,יג-יד) :אחת  -תרומת אדנים ,שמנאן כשהתחילובנדבת המשכן ,ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל ... ,והשנית  -אף היא על ידי מניין שמנאן משהוקם המשכן( ... ,במ' א,א); ונתנו
כל אחד מחצית השקל ,והן לקנות מהן קרבנות ציבור של כל שנה ושנה ,והושוו בהם עניים ועשירים ,ועל אותה תרומה נאמר :לכפר
על נפשותיכם  -שהקרבנות לכפרה הן באין .והשלישית היא תרומת המשכן ,כמה שנאמר "כל מרים תרומת כסף ונחושת" (שמ'
לה,כד); ולא היתה יד כולן שוה בה ,אלא איש מה שנדבו לבו.
רלב"ג סובר כי רק מנין הראשון היה בחצאיי שקלים ,ובספירה שניה ושלישית לא נהגו כן .בכל אופן המנין הראשון יוצא מן הכלל,
וכך נשאר לדורות לענין קנין קרבנות ציבור.

אשַׁ֙בּנֹֽי-י ְשׂראל֘ ַ֙
ְ
בספר אגרא דכלה עה"ת ,הרב צבי אלימלך מדינוב זי"ע חלק שמות ע'  )54דרש על הפסוק כָּ֣יַ֙ת ָ֞שּׂאַ֙אֶ תָ֥ -ר ֹ

יהםַ֙נחסר מרכא (טט במלים אֶ תָ֥ -ר ֹאשׁ ) משרת לזרקא הוא לדעתי נרמז גם בגלות החל הזה כשקורין פרשת שקלים ,משה רבנו
ל ְפ ֻקד ֶ
ע(ו)מד וזוקף את ראשם
יהִ֑ם הנה המרכא רמוז על המרך (טט – מלת מרך בטעם
צתַ֙אֹיְ ב ֶ
םַ֙בּא ְר ֹ
הנה בתוכחה הוא (ויקרא בחקתי כו,לו) ְוהבֵ֤אתיַ֙ ֹ֨מ ֶרְך ַ֙֙בּ ְלב ֔ב ְ
פשטא ,ואגרא דכלה מתכווין למורך – מרכא בלשון נופל על לשון ללמד ל-כי תשא) והוא סמוך לזרקא ,היינו כשנזרקו ישראל בארצות
אויביהם אז ישאו ראש כמו מראש יהיו לסגול"ה:
אגרא דכלה דורש כי בגלות ,ב"י נחסרים מפחד וזה גורם לשיבה בתשובה (זורקם מלמטה ללמעלה) ובזכות ברית משה רבנו בפרשת כי-
תשא הקב"ה מנשאם להיות לסגולה ,כָּ֣יַ֙ת ָ֞שּׂאַ֙ -מונח גרשיים ,בתפקיד יצא מן הכלל ,שבני ישראל יוצאים מן הכלל של העמים היוצאים
לגלות ונעלמים בגלותם ,כי הקב"ה מחמיר עמם על קיום התורה וזאת מעלתם להיות עם סגולה בשליחות ה' בגולה לאסוף את ניצוצי
הקדושה (כיוצא מברית בין הבתרים במה אדע כי אירשנה ) ומקל עמם לקיימם ויזכו לגאולה וישובו לארץ-ישראל ויבנה בית-המקדש
ויזכו לימי המשיח ולתחיית המתים ולחיי העולם הבא.
גרשיים
8
גרשיים
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 10גרשיים
ֹאכלוּ׃
זַ֙ל ֹאַ֙ת ֹֽ
וֹרַ֙ו ֶכֶ֛שֶׂ בַ֙וע ָ֥
ְ
ויקרא צו ז,כג ׃ דּבֶּ֛רַ֙אֶ לְ -בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂראלַ֙לא ִֹ֑מרַ֙כּלִ֝ -חלֶ בַ֙שָׁ֥
כּלִ֝ -חלֶ בַ֙– אזלא-גרש ,הקבוצה שפועל עליה היא בפסוק עצמו – שור כשב ועז – חלבן נאסר וחלב חיות טהורות הותר
ֹאכלוּ׃
ָ֣יַ֙פר ֔סוֹתַ֙מעֲלָ֥תַ֙גּרהַ֙בּ ְבּהמ ִ֑הַ֙אֹתהַּ֙תּ ֹֽ
ַ֙֙שׁתּ ְ
הַ֙ושֹׁסֵ֤עתַ֙שֶׁ ֙סע ְ
דב' ראה יד,וַ֙ ְוכלְ -בּה ָ֞מהַ֙מ ְפ ֶר ֶָ֣סתַ֙פּ ְר ָ֗ס ְ
וְ כלְ -בּה ָ֞מהַ֙– גרשיים ,הקבוצה שפועל עליה היא בפסוק שלפניו – עשר הבהמות והחיות הטהורות – הן מותרות לאכילה אם לא חלים
עליהם אפילו אחד מן עשרה התנאים הנלמדים בספרי
ֲבירוַּ֙
ָ֧רַ֙ל ֹא-י ֶ֛ב ֹאַ֙בּאשַׁ֙תּע ָ֥
ִ֑אַ֙ו ֹ֨כלַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
ְךַ֙בּמָ֥יַ֙נדּהַ֙י ְתחטּ ְ
רַ֙א ְ
ֲבירוַּ֙באשׁ ְַ֙֙וט ֔ה ַ֕
במד' מטות לא,כג :כּל-דּ ָ֞ברַ֙אֲשֶׁ ר -י ָ֣ב ֹאַ֙ב ָ֗אשַׁ֙תּע ֵ֤
ב ֹֽמּים׃

כּל-דּ ָ֞ברַ֙ -גרשיים  -אשר יעבר באש וגו' ,הקבוצה שפועל עליה היא בפסוק שלפניו – שש מתכות באופן של כעין כלל ופרט וכלל
לרבות דומות להן שכלים שלא עשויים מהן אין יש להגעילן באש ממש או במים רותחים
אפשר שמקראות שבאים להכליל ולרבות על קבוצה הנמנית באותו פסוק או בפסוק אחר וטעמן גרשיים
בעצם באים להוציא \ למעט את התת-קבוצה מן ההלכה הנלמדת במקום.
11

גרשיים

רןַ֙ ַ֙
ה ִ֑ ֹ
דּדַ֙א ֲ
ןַ֙בּנ ָ֥יַ֙עֻ זּיאלַ֙ ָ֣ ֹ
ֹשׁהַ֙אֶ לֹֽ -מישׁאל ֙ ְַ֙ו ֶאָ֣לַ֙אֶ ְלצ ֔פ ְ
ויקרא שמיני י,דַַ֙֙ :ויּ ְקרָ֣אַ֙מ ָ֗ ֶ
וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽה׃ ַ֙
ֹֽ
ָ֣תַ֙פּני-ה ֹ֔קּ ֶדשַׁ֙אֶ ל-מח
וַּ֙שׂ ֵ֤אוַּ֙אֶ ת-אֲחיכֶ ם ַ֙֙מא ְ
םַ֙ק ְר ָ֞ב ְ
ָֹ֣אמרַ֙אֲל ָ֗ ֶה ְ֠
ויּ ֶ

דד אהרן  -מונח אתנח
ויאמר אלהם  -מונח רביע  -אמירות אחדות ,כגון הצווי לקרוב ע"י חניתות ,גרירה ,נשיאה בכותונתם ,אל מחוץ למחנה
קרבו  -תלישא-גדולה גרשיים בתבה אחת  -בעל הטורים  -מלמד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום
והוציאו אותם לחוץ.
שאו את-אחיכם  -מהפך פשטא
מאת פני-הקדש  -מונח ז"ק
אל-מחוץ  -טפחא
למחנה  -סלוק
 טט ת"ג ראשון  /נבחר או ערעור
ם֙
וַּ֙שׂ ֵ֤אוַּ֙אֶ ת-אֲחיכֶ ַ֙
ְ֠ק ְר ָ֞ב ְ

 מצד גרשיים בלבד זה יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על חבירו ,אם היה שרץ היה מוציאו כהן בכלי ,אדם מת כאן אינו מת
מצוה לכהן כי יש לויים אך הם אסורים להכנס בקדש לכן גררום ע"י כלי.
 מצד הגרשיים מהפך פשטא זה יצא מענינו לידון בענין אחר
 אפשר שזה כענינו – להקל ,נשיאה מהקדש בגרירה בכלי שלא מקבל טומאה ע"י לויים וכך גם הלויים לא נכנסים למקום
האסור להם
מצד הגרשיים מהפך פשטא אפשר שזה יש לדון
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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גרשיים

אתוֹ ַ֙
קּ ֶדשַׁ֙עד-צ ִ֑
וַֹ֙לכפָּ֥רַ֙בּ ֹ
דַ֙בּב ֶֹ֛א ְ
לַ֙מוֹע ְ
ָ֗
ָ֣ה׀ַ֙בּ ָֹ֣א ֶה
ְ
ויקרא אחרי-מות טז,יזְַ֙ :וכל-א ָ֞דםַ֙ל ֹא-י ְהיֶ
וַֹ֙וּבעדַ֙כּלְ -קהָ֥לַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ ַ֙
ית ְ
ַ֙֙וּבע ָ֣דַ֙בּ ֔
ֵ֤רַ֙בּעֲדוֹ ְ
ַ֙וְ כ ֶפּ ֹֽ

"וכל-אדם" – גרשיים – יוצא מענינו ,כאן בצירוף "לא-יהיה" – מונח לגרמיה – לא יהיה בהוויתו ,כ"ג מתפשט מגשמיותו ועומד לפני
הקב"ה .באהל מועד  -מונח רביע – לפחות ארבעה ענינים ,אפשר שמרמז אותן שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באהל מועד
(האם ארבע הדמויות החקוקות בכסא הכבוד ,או מלאכי המרכבה בעלי ארבע הפנים והאופנים)
בבאו – תביר ,מחלק "עד-צאתו" לשייך "לכפר בקדש" וללא שייך.
לכפר בקדש  -מרכא טפחא
עד-צאתו – אתנח ,השייך ל"לכפר בקדש" הינו ענין שאם ראוי יוצא חי ,והלא שייך שאם לא ראוי היינו ממועט מיציאה חי.
13

גרשיים

יכם׃
יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
םַ֙קדֹשָׁ֣יםַ֙תּ ְהיִ֑וַּ֙כָּ֣יַ֙ק ֔דוֹשַׁ֙אֲנ ָ֥
תַּ֙אֲל ֶה ְ
ֶ֛לַ֙ואמ ְר ָ֥
ָ֧תַ֙בּני-י ְשׂרא ְ
וי' קדשים יט,ב דּ ָ֞בּרַ֙אֶ ל-כּל-עֲד ְ
ע''פ פירוש התורה והמצוה (מלבי"ם) תו''כ יובן כי דּ ָ֞בּרַ֙ -גרשיים – כעין יצא מן הכלל ,כי שלא כמו בפרשות אחרות בהן נאמר קודם

לאהרן ואח''כ לבניו ואח''כ לזקנים ואח''כ לעם ,כאן ע"פ תו''כ נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלוים בה ,מלבי''ם  -הקהיל את
כולם ביחד (כל ישראל גברים נשים וטף והסנהדרין בראשן) כי פרשה זו רובה גופי תורה ,פי' מצוות רבות שצריך לדעתם ולקיימם כפי
הגוף והפשט כולם בשוה.
צ''ל האם גרשיים דרגא תביר אתנח הוא בי''ג מדות שהתורה נדרשת בהן לפי רבי ישמעאל ברבי יוסי
כעין מדה ח'  -כל דבר שהיה בכלל  ...ללמד על הכלל כולו יצא
או כעין מדה ט'  -כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שהוא כענינו ,יצא להקל ולא להחמיר
או כעין מדה י'  -כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שלא כענינו ,יצא להקל ולהחמיר
או כעין מדה י''א  -כל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר החדש ,אי אתה יכול להחזירו לכללו ,עד שיחזירנו הכתוב בפרוש
טט  -הגרשיים מצביע על יציאה מן הכלל,
הדרגא מרחיבה את פעולת התביר המיעוט\רבוי לכלל
התביר  -פועל לצמצם ,למעט  -בד''כ משמעו להקל ,אבל כאן המלצת הפרישות במותר בא להחמיר
צ''ל האם כאן טוען אחר כענינו או טוען אחר שלא כענינו
ומדוע ''דבר'' אינו במהפך שיש לו גם משמעות של יוצא מהרגילות ,כי כנראה רוצה ללמד אחד מאופני ח-יא
ותבנית עם המהפך לא יבצע זאת.
גרשיים  -גם עשוי להיות לימוד בנין אב מכתוב אחד או שני כתובים וזה למשל הקישור ל''אחרי מות'' או הקהל בספר דברים  -שאיש
לא יוכל לטעון שלא הייתה אפשרות לברר \שפתי חכמים כאן ורש''י בדברים\
הענין היה אזהרות מפני תועבות ,ונאמר באופן הרגיל .בא ענין קדושים תהיו הודעת הפרישה במותר וזה נראה כטוען אחר שלא כענינו
ונאמר בהקהל לכן אפשר שדומה למידה י' יצא להקל ולהחמיר או מידה יא עד שיחזירנו הכתוב לכללו ואלו העונשים על התועבות
שבאחרי מות.
אם מדה י' להחמיר מובן התקדשו במותר ,להקל מהו?
14

גרשיים

וַֹ֙ונגְ ֹֽאל׃ ַ֙
שּׂיגהַ֙יד ְ
ָ֧רַ֙בּשׂ ֶ֛רוַֹ֙ממּ ְשׁפּ ְחתּוַֹ֙יגְ א ֶל ִ֑נּוַַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙֙ ֹֽאוֹ-ה ָ֥
נּוַּ֙אוֹ-מ ְשּׁא ְ
ל ֹֽ
וַֹ֙אוַֹ֙בֶ ן-דֹּדוֹ ַ֙֙יגְ א ֔ ֶ
ֹד ֵ֤
ויקרא בהר כה,מטַ֙ :אוֹ-ד ָ֞

או-דדו – גרשיים או בן-דדו יגאלנו  -מהפך פשטא ז''ק
או-משאר בשרו  -דרגא תביר ממשפחתו יגאלנו  -טפחא אתנח
גרשיים מהפך  -שלא כמו בעבד עברי \רמב''ן כה מז  -בשאר הנמכרים\ שגאולתו רשות ,יצא מן הכלל לדון בדבר אחר  -כאן גאולת
הנמכר לעבד לגר ותושב  -שלא כענינו  -כי אין חובת גאולה לע''ע אצל ישראל ,יצא להקל ולהחמיר ,להקל  -שיגאלו אותו ולא יוכל הגר
למנוע ואפילו מנכה בדמיו לפי שנות עבודה ולא יעלה ערכו וגם אם זקן ונחלש יעריכו שוויו ויגאלו ,ואם מת בעליו הכנעני\הגר יוצא
לחפשי ואינו צריך לשלם ליורשיו
להחמיר  -שלא נגאל בשש כע''ע אלא ע''י כסף ולא בתמורת כלים או תבואות ,וגם לא ע''י שימשכן את העבד ויצא \ספורנו כה נ\ ,ואף
שהנכרי תחת ידך \ שפת''ח רש''י מסברא אומר כן דאי בעובד אלילים שלא תחת ידו מה אתה יכול לעשות לו עד שיאמר הכתוב עליו ויצא
בשנת היובל וגו'\ לא תבא עליו בעקיפין מפני חלול השם
בשרו  -תביר ממעט ב-יגאלנו – סלוק מרבה אפיון כגון של אמצעי תשלום ,והתביר כנראה מחמיר וממעט את אמצעי התשלום שאינם
כסף שתמורתם יגאלנו ,ויגאל רק בכסף.
התביר טפחא מרבה בקרובים ובכל ישראל ת''כ צח\ג\ או השיגה ידו יד עצמו ,ונגאל ביד כל אדם ,מה ת''ל יגאלנו ג''פ לרבות את כל
הגאולות שיהיה כסדר הזה.
הדרגא גורמת להתפשטות המיעוט  -ההחמרה \\\ אל תחילת הפסוק \הדד או הבן דד או שאר בשר \ ואל הפסוק הקודם כה מח ''אחרי נמכר
גאלה תהיה-לו אחד מאחיו יגאלנו'' באופן א' כרש''י  -מיד אל תניחהו שיטמע עד שנת היובל .טט וזה חל בכל ישראל .רמב''ן כי בשאר
הנמכרים הגאולה בקרובים רשות \טט וכאן חובה\
15

גרשיים

יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
יכםַ֙על-פּגְ ריַ֙גּלּוּל ֶ
םַ֙ונֹֽתתּי ַ֙֙אֶ ת-פּגְ ר ֔ ֶ
יכ ְ
םַ֙וה ְכרתּי ַ֙֙אֶ ת-חמָּ֣נ ֔ ֶ
יכ ְ
מת ָ֗ ֶ
ויקרא בחקתי כו,לְ :וה ְשׁמ ְד ָ֞תּיַ֙אֶ ת-בּ ֹֽ ֹ
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וְ געֲלָ֥הַ֙נ ְפשׁיַ֙אֶ ְת ֶ ֹֽכם׃

יכם  -רביע  -יש כאן ארבעה ענינים
מת ָ֗ ֶ
את-בּ ֹֽ ֹ
וְ ה ְשׁמ ְד ָ֞תּי – גרשיים ֶַ֙
א' השמדת הבמות ,רש''י מגדלים ובירניות
יכםַ֙ -פשטא מונח ז''ק שתי ענינים בע''א ,רש''י מין ע''א שמעמידין על הגגות וע''ש שמעמידין בחמה  ,ת''י מנחשים
ב' וְ ה ְכרתּי ַ֙֙אֶ ת-חמָּ֣נ ֔ ֶ
וקוסמים
יכםַ֙ -כרסם תפוח הרעב מתבקע ועדיין מנשק לע''א \השוה ישעיה ''לא דעת ולא תבונה''
ג' וְ נֹֽתתּי ַ֙֙אֶ ת-פּגְ ר ֔ ֶַ֙
יכ ִ֑םַ֙ -רש''י שבת לג א  -עבודה זרה .רשב''ם  -בבית במותיכם תהרגו .טט  -בית הע''א והע''א נהרסים ונראים כמו פגר
ד' על-פּגְ ריַ֙גּלּוּל ֶ
ומטמאים
גרשיים רביע \\\ -עיין סנהדרין סג סד\\\
הקרא היחיד בכל פרשת התוכחה העוסק בהשמדת הע''א ,משמשיה וכליה והוא טובה לעם ולארץ-ישראל ולחזוק הקשר לקב''ה
דבר שיצא מן הכלל לדון בענין אחר יצא להקל ולא להחמיר ,או אולי יצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא  ,בכל
אופן תומך בדרך החסידות המסבירה שכל התוכחות ברכות הן ,ברור שע''י העונש יבואו לתיקון הדרך.
16

גרשיים

תַ֙ה'׃
שׁ ֹֽ
רַ֙בּעֶ ְר ְכָּךָ֥ ַ֙נְ פ ֹ
ישַׁ֙כּיַ֙י ְפלאַ֙נֶ ִֶֶ֑֣ד ְ
ָ֥
םַ֙א
ויקרא בחקתי כז,ב ׃ַ֙דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראל ֙ ְַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙אֲל ֔ ֶה ַ֕
דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראלַ֙֙ -גרשיים מהפך פשטא

גרשיים  -נדר ענין יוצא דופן
רש''י ליתן ערך נפשו לומר ערך דבר שנפשו תלויה בו עלי .שפת''ח לאפוקי יד ורגל שאין נפשו תלויה בו אם אמר ערך יד או ערך רגל לא
אמר כלום ופטור מכלום.
 17גרשיים
במדבר בלק כב,לא

חוַּ֙לא ֹֽפּיו׃ַ֙וַ֙ ַ֙
ְ
הַ֙בּי ִ֑דוַֹ֙ויּ ָֹ֥קּדַ֙ויּ ְשׁתּ
וַֹ֙שׁלֻ פ ְ
ְךַ֙וח ְר ָ֥בּ ְ
ויְ ג ָ֣לַ֙ה֘ 'ַ֙אֶ ת-עינ ָ֣יַ֙ב ְלעםַ֙ו ָ֞יּ ְראַ֙אֶ ת-מ ְלאְֵ֤ךַ֙ה ֙'ַ֙נצָּ֣בַ֙בּ ֶ ֔דּ ֶר ְַ֙

וירא את-מלאך ה'  -גרשיים מהפך פשטא ,וכו'

יצא מן הכלל לדון בדבר אחר שכענינו להקל ,ע''פ בעל הטורים בכ''ב ל''ב ''הנה אנכי יצאתי לשטן'' יצאתי ממדתי ממדת רחמים
שמלאך רחמים היה.
להקל  -מדת רחמים על רשע ,מלאך רחמים שהשאירו חי והרג האתון שלא יתביש
 18גרשיים
במדבר בלק כג,ג

ָך ַ֙
םַ֙לב ָ֗לקַ֙ה ְתיצּב֘ ַ֙על-עֹ ל ֶת ַ֙
אמרַ֙בּ ְל ִ֝ע ְ
ו ֨יּ ֹ ֶ
יַ֙והגּ ְֶָ֣֣דתּיַ֙ל ְִ֑ך ַ֙
יַ֙וּדבָ֥רַ֙מה-יּ ְראנ ְ
את ְ
הַ֙אוּליַ֙יקּרֵ֤הַ֙ה֙'ַ֙ל ְקר ֔
ָ֞
ַ֙וְ א ְל ָ֗כ
ְךַ֙שׁפי׃ ַ֙
ֶ ֹֽ
ַ֙ויּלֶ

התיצב על-עולתך (זרקא סגול) אולי (גרשיים) יקרה (מהפך) ה' לקראתי
אוּלי  -גרשיים – יצא מן הכלל שהנבואה משם הוי' תבוא על דרך מקרה בחו''ל שלא על המים ועוד על גוי,
ָ֞
 19גרשיים
במדבר מסעי לג,ט

באוַּ֙אילִ֑מהַ֙ ַ֙
ויּ ְסעוּ ַ֙֙ממּ ֔רהַ֙ויּ ֹ
שׁם׃ ַ֙
ריםַ֙ויּחֲנוֹּֽ -
יםַ֙תּמ ַ֙
ְ
םַ֙ושׁ ְב ָ֥ע
םַ֙שׁתָּ֣יםַ֙עֶ ְשׂ ָ֞רהַ֙עי ֹנָ֥תַ֙מֶ֛י ְ
ְ֠וּ ְבאיל ְ

בעה"ט  -ויבאו אילמה .ולא אמר ויחנו באילם ,מלמד שלא היה דעתם לחנות שם עד שנעשה להם נס שיצאו י"ב עינות מים ,ואז חנו
שם.

ְ֠ וּ ְבאילםַ֙ -תלישא-גדולה ,נס יחודי של תלישא-גדולה מהשמים ,הבקעות מקורות מים לגוף ומים לנפש  -תורה ורוח הקדש ושבעים
יםַ֙תּמרים – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין יצא מן הכלל אחד
ְ
םַ֙ושׁ ְב ָ֥ע
ינָ֥תַ֙מֶ֛י ְ
זקני סנהדרין ,בְ -שׁתָּ֣יםַ֙עֶ ְשׂ ָ֞רהַ֙– מונח גרשיים ,ע ֹ
או שניים ,לידון בענין אחר שלא כענינו ,יצא להקל ולהחמיר.
 כעין יצא מן הכלל אחד או שניים ,כפירוש בעה"ט מלמד שלא היה דעתם לחנות שם עד שנעשה להם נס
 לידון בענין אחר שלא כענינו שיצאו י"ב עינות מים,
 יצא להקל ואז חנו שם.
 ולהחמיר שמינו סנהדרין של שבעים .
ראה תלישא גדולה ,ראה מרכא תביר מרכא טפחא
 20גרשיים
דברים כי תצא כג,ג-ד-ה

עוֹלם׃ ַ֙
ַ֚םַ֙דּוֹרַ֙עֲשׂי ֔ריַ֙ל ֹא-י ָ֥ב ֹאַ֙ל ֶהֶ֛םַ֙בּ ְקהָ֥לַ֙ה'ַ֙עדֹֽ -
ָ֣לַ֙ה'ַ֙גּ ָ֣
[ד]ַ֙ ֹֽל ֹא-י ָ֧ב ֹאַ֙עמּוֹנֶ֛יַ֙וּמוֹאביַ֙בּ ְקה ִ֑
את ֶכ ָ֣םַ֙ממּ ְצרִ֑יםַ֙ ַ֙
ְךַ֙בּצ ְ
ֲשׁרַ֙ל ֹא-ק ְדּ ֵ֤מוַּ֙אֶ ְתכֶ ם ַ֙֙בּ ֶלּ ֶָ֣חםַ֙וּב ֔מּיםַ֙בּ ֶדּ ֶר ְ
[ה]ַַ֙֙עלְ -דּ ָ֞ברַ֙א ֨ ֶ
לךּ׃ַ֙
םַ֙ל ֹֽק ְל ֶ ֹֽ
ֲרםַ֙נהֲרי ְ
ָ֣םַ֙בּןְ -בּ ָ֗עוֹרַ֙מ ְפּ ֶ֛תוֹרַ֙א ָ֥
ליָךַ֙אֶ ת-בּ ְלע ֶ
ַ֙ואֲשֶׁ רַ֩֙שׂ ֨כרַ֙ע ִ֝ ֶ

ג' לא-יבא ממזר בקהל ה' וגו'
ד' לא-יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא-יבא להם בקהל ה' עד-עולם:
ה' ַ֙עלְ -דּ ָ֞ברַ֙ -גרשיים
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אשר לא-קדמו אתכם  -קדמא מהפך פשטא
בלחם ובמים  -מונח זקף-קטן
 טט  -כעין יצא מענינו לדון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר
ע"פ ספרי הענין הוא לבוא בקהל ה'.
בפסוק קודם מדבר בממזר ומרבה ממזרת שלא יבואו בקהל ה' .היית אומר שהיות וגם כאן מדבר במואבי ועמוני זכר ירבה מואבית
ועמונית ,על-כן על-דבר  -גרשיים ,יוצא מענינו לדון בדבר אחר ,אשר  -קדמא היינו מביא לפסוק (ה) להקדים בלחם ומים את זכרי מואב
ועמון (מפסוק ד) שדרך הזכר לצאת ולקדם לא-קדמו אתכם  -מהפך פשטא ,בסה"כ כתוב (פסוק ה) שחבירו (פסוק ד) מלמד עליו שרק
זכרים יוצאים לקדם זרים בלחם ומים ,ולכן המהפך פשטא מרמז שהכתוב יצא להקל ולא להחמיר ולכן זכרי מואב ועמון לא יבואו בקהל ה'
ואילו הנקבות מותרות לבוא.
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 3.3.23.22טעם מפסיק  /עוצר עליון – שלשלת
שלשלת –ארבעים ושש פעמים בתנ"ך ע"פ הכתר  .ארבעה פעמים בתורה .פעם אחת בישעיה ,פעם אחת בעמוס ופעם אחת בעזרא.
האחרים בתהלים משלי ואיוב .לפי המסורה בישעיה שמונה פעמים שלשלת ללא פסק אחריה .לפי ספירת טט בכתר שבע פעמים ללא פסק.
 .1בראשית וירא יט,טז:

יוַ֙בּ ֶח ְמלָ֥תַ֙ה'ַ֙על ִ֑יוַ֙ויֹּ צ ֻאָ֥הוַּ֙ויּנּ ֻחהוַּ֙מ ָ֥חוּץַ֙ל ֹֽעיר׃ַַ֙֙ ַ֙
ֹת ְ
ָ֣יַ֙בנ ֔
ַ֙֙שׁתּ ְ
וַֹ֙וּביד ְ
וַֹ֙וּביד -א ְשׁ ָ֗תּ ְ
יםַ֙בּי ָ֣ד ְ
ְ
ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ַַ֙֙ויּחֲז֨יקוַּ֙האֲנ ִ֝שׁ

 .2בראשית חיי שרה כד,יב:

אדֹנָ֥יַ֙א ְבר ֹֽהם׃ַַ֙֙ ַ֙
עםַ֙ ֲ
ָ֥אַ֙לפַ֙ניַ֙היִּ֑וֹםַ֙ועֲשׂהֶ ַ֕ -ח ֶסדַ֙ ַ֙
אדֹנ ָ֣יַ֙א ְבר ֔הםַ֙ה ְקרה-נ ְ
ה'ַ֙אֱֹלהיַ֙֙ ֲ
ֹאמר׀ַ֙ ַָ֗֙
ַ֙ויּ ָ֓

 .3בראשית וישב לט,ח:

ןַ֙בּי ֹֽדי׃ ַ֙
ת ְ
כלַ֙אֲשֶׁ ר-יֶשׁ-לוַֹ֙נ ָ֥
תַ֙ו ָ֥ ֹ
דעַ֙אתּיַ֙מה-בּבִּ֑י ְ
אדֹנ֔יַ֙ל ֹא-י ָ֥
אדֹנ֔יוַ֙הָ֣ןַ֙ ֲ
אן׀ַ֙ויּ ֹ֙אמֶ רַ֙֙אֶ ל-אָ֣שֶׁ תַ֙ ֲ
ויְ מ ַָ֓֙

 .4ויקרא צו ח,כג:

֔יתַ֙ועלָֹ֥ -בּ ֶהןַ֙רגְ לוַֹ֙היְ מ ֹֽנית׃ ַ֙
רןַ֙היְ מנ ִ֑יתַ֙ ְועלֵֹ֤ -בּ ֶהןַ֙ידוַֹ֙֙היְ מנ ְ
ה ֹ
ה ַ֙֙מדּ ֔מוַֹ֙ויּתֶּ֛ןַ֙עלְ -תּנָ֥וְּךַ֙ ֹֹֽאזֶן-א ֲ
ַ֙ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ַַ֙֙ויּ ֵ֤קּחַ֙מֹשֶׁ ַ֙

שלשלת – הרב י"מ כרמל (מכון אבני שוהם) ע"פ קדושת לוי יש לנגנה בשלושה סלסולים ,ויש המסלסלים רק שני סלסולים.
הרב א"מ פערל הי"ו בשם גדולים ששלוש פעמים שלשלת במשמעות קשור אל המקור .לוט קשור בנאמנותו לאברהם וכאילו מרגיש
תחינת אברהם על סדום ועליו ,בעבד אברהם קשור אל אברהם ,ביוסף קשור ליעקב,
ֹאמר׀ – על בסיס ההסבר ב[-תורה שלמה צו [כח]] ע"פ מדרש מאור האפלה ל(-ויקרא צו ח,כג) וַ֙יּ ְשׁ ָ֓חט׀ שרתת מהתרגשות,
(בר' ח"ש כד,יב)ַַ֙֙ויּ ָ֓
שצריך כוונה בתפילה ,כי זה היה הזווג הראשון של בן ישראל שיקבע את כל עם ישראל ,רתת מפחד שמא ישנה משהו במחשבה .ושלשלת
ֹאמר׀ .זו אחד מן שבעה דברים הנטעמין בשלשלת (ואינו מפרט אותם),
נקרא גם מרעים וזה כנאמר ב[-שכל טוב (בובר)] (בר' חי"ש כד,יב) ויּ ָ֓
וכולן לדורשה ,וזה לפי שהרים קולו ואמר (לקב"ה) כיון שהתחלת גמור( :מקור [תורה שלמה חיי שרה [עט]])
(בר' וירא יט,טז)ַ֙ ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ – על בסיס ההסבר ב[-תורה שלמה [כח]] ע"פ מדרש מאור האפלה ל(-ויקרא צו ח,כג) וַ֙יּ ְשׁ ָ֓חט׀ שרתת
מהתרגשות ,רתת והתרו צץ בין צערו על כספו ,צערו על סדום כולה ,על בנותיו הנשואות הנשארות בסדום צערו על חייו בסדום ובין
הצורך להציל עצמו ומשפחתו שעמו בביתו .חזר ועשה חשבון נפש בין נאמנותו לאברהם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא אשת אברהם
(ואחות לוט) ובין על שעקר מאברהם והתישב בסדום .בדרך פנימיות התורה ע"פ הנידון בכגון בבלי יבמות עה – עח ,מואבי ועמוני
אסורים לבוא בקהל ,מואבית ועמונית מותרים לבוא בקהל ,השלשלת תרמז שמנאמנות לוט לאברהם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא
אשת אברהם (ואחות לוט) השתלשלו רות המואבית אם מלכות בית דוד ,ונעמה העמונית אשת שלמה אם רחבעם ואילו זכרי אומות אלו
אמנם יכולים להתגייר אבל מופסקים מלבוא בקהל.
אן׀ַ֙ -שלשלת[,העמק דבר][ ,שערי אהרון]  -מיאן וחזר ומיאן .השלשלת מבטאה ענין חזר וחזר שוב ושוב .כך גם
(בר' וישב לט,ח)ַ֙ויְ מ ַָ֓֙
המשמעות בתפלת עבד אברהם ,התפלל ,הפציר וחזר והתפלל וחוזר חלילה.

(וי' צו ח,כג) ַ֙ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ מלמד על שלשלת זאת בפסוק (וי' צו ח,טו) [תורה שלמה [כח]] במכלל יופי :ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ַ֙קמוץ מפני השלשלת (ח,כג) כי
יש לה משפט הפסק .ובמאור האפלה :הטעם הזה אשר על ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ַ֙נקרא שלשלת ונקרא גם מרעים .לפי שהשוחט צריך כונה בקדשים
וזה היה הראשון ששחט אהרן ולכן רעד ופחד ונתרתת שמא ישנה משהו במחשבה לפי שעדיין לא הורגל לגשת לעבודה והכרחי
שיתרגש בקרבן.
הפסוק מלמד על שחיטת משה באיל המילואים השני אבל מכלל יופי מלמד על אהרן הכהןַ֙ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ – שלשלת מתארת באופן של ציור
רתיתת אהרן בשחיטה הראשונה שהייתה של פר החטאת.
(וי' צו ח,כג) ַ֙ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ אפשר כי הוא מקור לפעולת שחיטה ע"י העברת הסכין במתינות שוב ושוב ,בבלי חולין ז,ב או לב,ב אמר רבא:

השוחט בסכין רעה ,אפילו כל היום כולו  -כשרה .מוליך ומביא וכל זמן שלא פסק השחיטה כשרה.
(בר' וישב לט,ח)ַ֙ויְ מ ָ֓אן׀ – שלשלת פסק ,אפשר ע"פ [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' וישב לט,יא] שיעקב שאל את יוסף "רצונך שלא
תמנה עמהם (וב-בבלי סוטה לו,ב וב-לקח טוב ויחי מט,כד שתמחה משם (משני אבני השוהם באפוד שעל כתפי כהן גדול ועליהן

חקוקים י"ב שמות השבטים)" (בחושן אבנו של יוסף היא שוהם) ,השמות באבני האפוד הם שלשלת הדורות והחיבור בין חלקי בני
ישראל ,ופסק – להימחק מהשלשלת (הפניית הרב י"מ כרמל ,מכון אבני שוהם).
֙אמרַ֙֙– פשטא[ ,חומש העמק דבר] ויְ מ ָ֓אן׀ :העיד הכתוב שהוא בלי שום טעם מאן לעשות
(בר' וישב לט,ח)ַ֙ויְ מ ָ֓אן׀ – שלשלת פסק ,ויּ ֹ ֶ

בעילתו בעילת זנות ,אלא שהוכרח לתת לאשת אדוניו טעמים כמוסים מזה ... .ומשום הכי איתא פסיק ,כדי שלא נפרש דמשום הכי
֙אמרַ֙֙וגו'" אבל הפסיק מלמד שהמיאון היה בפני עצמו.
מיאן בשביל "ַ֙ויּ ֹ ֶ
[המפרש על העמק דבר] :על תפקיד הפסיק עיין ברבינו בפסוק י' ולעיל יח טו ,כח ,ט ... .ובספר "יאר הפסיק" למוהר"ר ישראל איסר
שפירא זצ"ל (נכד הנציב) לאחר שהביא את דברי הנציב מוולוזין ,הוסיף :ובפסיקתא זוטרתא איתא "ַ֙ויְ מ ָ֓אן׀ – מיאון אחר מיאון
הרבה פעמים ,דכתיב בפסיק ובשלשלת.

הבחור יעקב משה אלייאני הי"ו בשם [ברכת אליהו" הרב אליהו בן-הרוש זצ"ל] נדפס בג'רבה שנת ומלא ברכת ה' (התד"ש) בראשית
וישב ע' ל"ט  ...והראה לה שהדבר אצלו מן הנמנע בשום פנים וזהו ויְ מ ָ֓אן׀ בפסק ובשלשלת להגביה הקול להורות על תכלית המיאון.

יש לקרוא הכתוב פעם עם פסק ופעם ללא הפסק.
ר ֙  ...ע "פ חומש העמק דבר הנצי"ב מוולוז'ין יוסף אמר לה הרבה תירוצי מיאון אבל את
֙אמ ַ֙
מ ָ֓אן׀ – שלשלת פסק ,ויּ ֹ ֶ
טט ( -בר' וישב לט,ח)ַ֙ויְ ַ֙
֙אמר ַ֙֙היא התירוצים שאמר לה ,הקריאה עם הפסיק ויְ מ ָ֓אן׀ַ֙ויּ ֹ֙אמֶ ר ַ֙֙הוא מה
הסיבה האמיתית לא אמר לה .הקריאה ללא פסיק ויְ מ ָ֓אןַ֙ויּ ֹ ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שלא אמר לה לסיבת הפגישה עמה .הרב משה קובלסקי (מאורות הדף) בשם הרעבע מקלויזנבורג מתורץ מה לא אמר לה שכל הענין הוא
בשבילו ירידה לנסיון כדי ללמוד להתגבר על היצר .וע"פ [בבלי סוטה לו,ב] ו[-לקח טוב וישב לט,יא] הירתעות יוסף מהתנתקות מעם
ישראל ומשליחותו שהתגלתה בחלומותיו.
[בבלי סוטה לו,ב] מתחילה "יוסף מאי?" בפרשה יש גלוי ונסתר .הנסתר הוא המביא לרועה אבן ישראל.
טט – העמק דבר מסביר שהשלשלת מורה על טעמים רבים לה אבל ליוסף לא היה צריך טעם למאן ,ונראה כי ברכת אליהו מסביר גם
כן כי יוסף מן הנמנע אצלו המעשה ואמר לה תירוצים רבים מהשגתה.
[טעמא דקרא ,הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי (אוצר החכמה) ע' .,]15

ֹאמר׀ (בר' וישב לט,ח)ַ֙ויְ מ ַָ֓֙אן׀ַ֙(וי' צו ח,כג) וַ֙יּ ְשׁ ָ֓חט׀.
(בר' וירא יט,טז)ַ֙ ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ טעמו שלשלת ועוד ג"פ בתורה (בר' ח"ש כד,יב)ַַ֙֙ויּ ָ֓
וראיתי בספר א' דשלשלת מורה להארכת הענין ועפ"ז נראה לפרש את כולהו( ,בר' וירא יט,טז)ַ֙ ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ שהתמהמה יותר מהראוי,
ֹאמר׀ שהאריך בדבריו הרבה אלא שלא הספיק לסיים ובאת רבקה כמ"ש טרם כלה לדבר וגו' .
(בר' ח"ש כד,יב)ַַ֙֙ויּ ָ֓
(בר' וישב לט,ח)ַ֙ויְ מ ַָ֓֙אן׀ַ֙משום שמאן בתוקף הרבה שלא תפציר בו יותר,
(וי' צו ח,כג) ַ֙ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ משום שהאריך בשחיטת השלמים יותר מהעולה והחטאת כדי שיצא הרבה דם (טט  -הנפש) שהי' צריך להזות ממנו
על התנוכים והבהונות [ואע"ג דבכל הזבחים קי"ל ביומא מ"ח א' דלכתחלה צריך לקבל כל הדם עי' במאירי שם ל"ב ב' שאינו אלא
מדרבנן .הערת ח"א].
ועוד ג' בנ"ך נבהלו בישעי' י"ג י"ל ע"פ מכילתא פ' שמעו עמים כעס של העכו"ם שאין בו רצון והוא בהלה ארוכה ע"ש.
ֵיהָֽם:
ֶל־ר ֵעהוּ י ִתְּ ָ֔מהוּ פְּנֵ ֥י ְּלה ִ ַָ֖בים ְּפנ ֶ
ִילוּן ִ ַ֤אישׁ א ֵ
(ישעיהו יג,ח) וְּ ָֽנִ ְּב ָהלוּ׀ צ ִ ַ֤
ִירים וַ ָֽ ֲח ָבלִים י ָֹֽאחֵז֔ וּן כַיֹול ָ ֵַ֖דה יְּח ָ֑

ויאמר בריש עמוס י"ל משום שנתנבא בזה זמן רב קודם ועי"ז הוחזק לנביא כמ"ש הגאון מלבי"ם ז"ל וזהו ויאמר באורך.
קֹולֹו ו ְָּאָֽבְּלוּ נ ְֹּ֣אֹות הָר ֹ ִ֔עים ְּוי ֵ ַָ֖בשׁ ֥ר ֹאשׁ ַהכ ְַּר ֶמָֽל :פ
(עמוס א,ב) וַי ֹא ַמר׀ ה' ִמצִיֹ֣ ֹון י ִ ְּ
שׁ ָ֔אג וּמִירוּשָׁלַ ִַ֖ם י ֵ ִֹ֣תּן ָ֑

ואמר לי' בעזרא ה' גבי כורש שאמר לדניאל שיטול כלי ביהמ"ק והוא (ששבצר כמ"ש בפסיקתא וברש"י) כדא' בילקוט אסתר פ'
ותמאן שכשהי' כורש עדיין אצל נבוכדנצר א"ל דניאל שימלוך ויוציא כלי ביהמ"ק וזהו ואמר לי' מזמן מרובה.
וּב֥ית ֱאל ָ ַָ֖הא י ִתְּ בְּנֵ ֥א עַל־ ַאתְּ ֵ ָֽרה :ס
שא ֵאָֽזֶל־ ֲא ֵ ֹ֣חת ה ִ֔מֹו ְּבהֵיכ ְָּלַ֖א ִ ֹ֣דּי בִירוּשׁ ְֶּלָ֑ם ֵ
(עזרא ה,טו) ַו ֲאמַר־ ֵלה׀ אלה (כתיב) ֵ֚ ֵאל (קרי) ָמָֽאנַ ָ֔יא ֵ֚ ֵ

[באר הפרשה – וירא (התשע"ו) הרב אברהם אלימלך בידרמן ע' יא] (בר' וירא יט,טז)ַ֙ ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ – עוד עצה להתגבר בעת הנסיון
הרב הקדוש ה'בית אברהם' זי"ע [בית אברהם צו ד"ה וישחט] כי ג' פעמים יש בתורה 'שלשלת'  .א .בפרשתן בתיבת (בר' וירא יט,טז)ַ֙
ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ ,ב( .בר' וישב לט,ח)ַ֙ויְ מ ַָ֓֙אן׀ גבי יוסף הצדיק ,ג .בפרשת צו בתיבת (וי' צו ח,כג) וַ֙יּ ְשׁ ָ֓חט׀ ,מרמז על 'דרך העבודה' ,כשבא האדם
לתאוות עולם הזה אפילו בהיתר ,מתחילה יקיים בנפשו ( -בר' וירא יט,טז)ַ֙ ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ שלא ימהר למלא תאוותו ,ולא יחשוש שעיכוב
ואיחור התאווה יזיק לו ,לאחר מכן ( -בר' וישב לט,ח)ַ֙ויְ מ ַָ֓֙אן׀ ,שילחם עם יצרו בזעקת 'איני רוצה' עד שכבר לא ירצה לילך אחר תאוות
לבו (היינו כשלבו עדיין יתאווה מכל מקום לא יסכים לילך אחריהם) ,ועל ידי זה יזכה ( -וי' צו ח,כג) וַ֙יּ ְשׁ ָ֓חט׀ ,שישחט יצרו הרע וכבר לא
יתאווה כלל למטעמותיו.
סיכום:
שלשלת מלמד (א) על קושי או צורך רגשי ,מחשבתי ,בחירה
ָ֓
שלשלתַ֙ 4פעמים בתורה תמיד מלווה בטעם פסקַ֙׀ אחריו ,אפשר כי טעם
ָ֓
בין טוב למוטב ,העשוי להתבטא בהשהיה וחזרה על דברים ,וטעם פסקַ֙׀ מלמד התגברות עליו ,הפסקת הקושי ע"י האיש הנתון במצב או
ע"י גורם אחר( .ב) מלמד על השהיה וחזרה על דברים( ,ג) ע"פ [טעמא דקרא ,הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי (אוצר החכמה) ע'
]15הארכת זמן הענין ,ריחוק זמן שיקרה הענין.
לוט – קושי להנתק מסדום ,מופסק ע"י המלאכים שנשלחו להצילו,
עבד אברהם – מבקש למרות שרצה שיצחק ישא את בתו לאשה ,מופסק ע"י התבטלותו לאברהם אדונו.
יוסף – קושי העמידה בנסיון אשת פוטיפר ,מופסק ע"י הופעת דמות אביו יעקב,
משה – קושי הכנת אהרן לתפקיד כהן גדול כי בכך מתקיים ד בר ה' שמשה איבד הכהונה כי סירב שבעה ימים ללכת בשליחות ה' לגאול את
ישראל והתגברות על כך בגלל צווי ה'.
הקטע הבא כנראה לא נכתב בקשר לשלשלת אבל מתאים למסקנותינו[ .תבונות כפיו – א :שרייבר אשר זאב ,ע' ( 173אוצר החכמה)]
 ...והחלק השני בהנאה הזו הוא החלק של 'אין שמחה כהתרת הספיקות' כי האדם היה מבולבל היו לו הרבה רצונות שונות ,והוא

התלבט מה לעשות ,והנה הוא גילה את הדבר הנכון המשתלם לו ביותר ,והספיקות שלו התבטלו .ונמצא כי ההנאה הראשונה היא
מעצם העשיה של הדבר המתאים לו ,כי בזה הוא ממושמע להוראות ה'חכמה' זוהי הנאה של 'עשה טוב' ,אולם ההנאה השנית היא
הנאה מזה ,שהוא לא עושה את הדברים הבלתי נכונים וזוהי הנאה של 'סור מרע' .אפשר גם לומר שההנאה הראשונה היא הנאה של
'אהבה' וההנאה השניה היא של 'יראה' ולא נאריך בזה.
ראה פסיק  /פסק

 3.3.23.22תלישא-גדולה (תלשא) ,תלישא-קטנה (תרסא) בין יתר תפקידיהם רמז אל שיעורין,
חציצין ,מחיצין ,מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בעונשין
 3.3.23.22טעם מפסיק  /עוצר עליון – תלישא-גדולה (תלשא)  322פסוקים  329מופעים
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 3.3.23.22טעם מחבר  /משרת עליון – תלישא-קטנה 222 ,פסוקים  222מופעים
 3.3.23.29טעם מפסיק  /עוצר עליון – פזר 223 ,פסוקים 229 ,מופעים 222 ,מהם עם תלישא-
גדולה או תלישא-קטנה אחרי פזר ,כעין העברת אפיון או תפקיד מהנלמד אחרי הפזר
כגון תפקיד תלישא למקום אחר ואם צריך גם למקומו
ראה פרק מיוחד פזר תלישא
2.2.13

טעם מפסיק  /עוצר אמצעי – פסק או פסיק ,כולל מונח לגרמיה

בתורה פסק (שלא כחלק ממונח לגרמיה (=מונח פסק)) מופיע ב 113-פסוקים ו 122-מופעים.
בר'  ; 34 31שמ'  ; 15 13וי'  ; 10 10במ'  ; 37 37דב' 26 24
מונח לגרמיה (=מונח פסק)) מופיע ב 246-פסוקים ו 259-מופעים.
בר'  ; 55 51שמ'  ; 63 60וי'  ; 43 42במ'  ; 44 41דב' 54 52
סה" פסק בתורה בשני האופנים  359פסוקים  381מופעים
"יאר הפסיק" רב שפירא ישראל איסר מסביר את הפסק של מונח לגרמיה (מונח פסק) כפסק
תפקידי פסק – פסיק
כלל א' – הנוגע בטעם פסק – פסיק.
פסק בא בין מילה המסתיימת באות אהו"י (אל"ף ה"ה ו"ו יו"ד) ובין מלה המתחילה באות אהו"י .הפסק מסמן הדגשת הפרדה בקריאה כדי
שישמעו שתי מלים ולא רצף של מלה אחת בגלל הבלעת אותיות אהו"י ע"י הקורא.
אפשר כדי ליצור הפרדה בין מ"ם ובין תי"ו (מלת מ"ת) כעין שנוי משמעות
פסק מכניס השהיות כפצוי על הברות "חסרות" כגון "יאר (פסק) ה' פניו אליך ויחנך"  .תבנית הטעמים של "יאר ה' פניו" דרגא תביר
טפחא ,והמשמעות של הכתוב הארת פנים שווה לכל אחד מישראל ,אבל ללא פסק היה צריך להיות שם מרכא במקום דרגא והמשמעות
תהיה של הארה פנים שונה לכל אחד מישראל
אפשר כדי למנוע קריאה הנשמעת כמצרפת שרלאמר כעין שנוי משמעות
אפשר כדי למנוע קריאה הנשמעת אחים נחנו כעין שנוי משמעות
אפשר כדי למנוע כעין גישום של ה' כעין שנוי משמעות
מופע של כעין סדור שנחלק (בראש חצי פסוק ,במונח לגרמיה ,באופנים אחרים)
העברת ענין דומה למוזכר מפורש באחד מצידי הפסק אל הצד שבו אין תיאור הענין (כגון מלת אם ,כי)
מצוה שונה על צד אחד ועל צד שני של הפסק .תוצאות שוות.
מצוה שווה על צד אחד ועל צד שני של הפסק תוצאות שונות.
 3.3.22.2פסק
הפסק בא בין שני טעמים ,הטעמים האלו יוצרים חיבור ענין משותף \ מושג משותף או דומה בין התבה או התבות מימין לפסק ובין התבה
או התבות משמאל לפסק .לכן יש לקרוא הכתוב פעם עם פסק ופעם ללא הפסק .כדי שישתלב הכתוב בשני הטעמים יש לקרוא ללא הפסק.
כדי לחלק הכתוב היינו כעין סדור שנחלק (מידה י"א לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי) יש לקרוא עם הפסק .דוגמא מובהקת לכך היא
"שמע ישראל ה' א-לקינו ה' (פסק) אחד .ברור שיש לקרוא הפשט ה' אחד ברצף ללא הפסק,שם הוי' הוא מייצג עצמותו ומהותו של הבורא
והאחד מעיד על יחידות ואחדות הבורא ואין בלתו .הקריאה עם הפסק באה לדרוש כגון ע"פ בעל הטורים שהמלה ה' מייצגת מידות ה'
והאחד אומר שהכל אחדות.
פסק מציין הבדל משמעותי בענין משותף או מושג (שם) דומה בין הענין בצד ימין ובין הענין בצד שמאל של הפסק ,יכול להיות מצב של
שם אחד וענין דומה והלכה דומה ,יכול להיות שם אחד וענין שונה והלכה שונה לכל אחד .נראה לומר שאין קביעות שצד ימין יהיה חשוב
באופן כלשהו מצד שמאל.
מונח פסק (נקרא גם מונח לגרמיה) מונח :לומר שהמונח מימין נושא אותו שם (היינו ענין) כמו המונח משמאל אבל שונה ממנו בהלכה או
שמות שונים אבל אותה הלכה (מחמצת מחמת עצמו ,מחמצת מחמת שאור)(שאור ,חמץ)
תבנית הטעמים :סלוק ,טעם פותח ,פסק או אתנח ,טעם פותח ,פסק – מציינת כעין מידה סדור שנחלק.
מידה י"א דרבי אלעזר בריה"ג – ראו י היה להיות סדור ונחלק ,פסק אחרי מלה ראשונה בפסוק ,או שתי מלים בגלל צורך הפסוק השני.
דוגמת מפתח בראשית וישלח לו ,יא  -יב

םַ֙וּקנֹֽז׃ ַ֙
ְ
וַֹ֙וג ְעתּ
רַ֙צפָ֥ ְ
ָ֣ןַ֙אוֹמ ְ
֔
וַּ֙בּנ ָ֣יַ֙אֱליפִ֑זַ֙תּימ
[יא]ַַ֙֙ ויּ ְהי ְ
תּלֶ דַ֙לֶ אֱליפזַ֙אֶ ת-עֲמל ִ֑ק ַ֙
ַ֙֙בּן-ע ֔שׂוַ֙ו ָ֥
ֶשַׁ֙לאֱליפז ֶ
ילג ֶ ֹֽ
[יב]ַַ֙֙ ְות ְמנ ָ֣ע׀ַ֙היְ תָ֣הַ֙פ ָ֗ ֶ
שׂו׃ ַ֙
הַ֙בּנ ָ֥יַ֙עדהַ֙אָ֥שֶׁ תַ֙ע ֹֽ
ְ
ַ֙ ַ֕אלֶּ
המילה ְַ֙ות ְמנ ָ֣ע׀ מוטעמת בטעם 'מונח לגרמיה (-מונח פסק)' .לבאר זאת נביא כמה מקורות.
ילגֶשׁ  ... -ועל דרך הפשט יש לחשוב בו ,כי תמנע פילגש אליפז אחרי לידתה את עמלק ילדה
כתב ה[-רמב"ן] (לו,יב) ְות ְמנ ָ֣ע׀ַ֙היְ תָ֣הַ֙פ ָ֗ ֶ

בן ,ותקש בלדתה ותמת ,ותקרא את שמו תמנע בעבור הזכיר שמה .ואביו אליפז קרא לו קרח,
 ...ואני עוד סובר בכתוב הזה מה שאמרו רבותינו בשלושים ושתים מדות (מדה יא) שהאגדה נדרשת ,אמרו סדור היה ראוי להיות
םַ֙וּקנֹֽז׃
ְ
רַ֙צפָ֥ וַֹ֙וְ ג ְעתּ
ָ֣ןַ֙אוֹמ ְ
֔
וַּ֙בּנ ָ֣יַ֙אֱליפִ֑זַ֙תּימ
אלא שנחלק  ...וגם רודפי הפשט יאמרו כן בפסוקים אחרים ,וכן זה יאמר (לו,יא)ַ֙ ויּ ְהי ְ
ילֶַ֙גשׁ ...והיא הסבה שלא הזכיר שמה ,כי לא רצה לאמר שני פעמים ותמנע לזכר
(טט סלוק) (לו,יב) ְות ְמנ ָ֣ע׀ .וחזר ואמר היְ תָ֣הַ֙פ ָ֗ ֶ
ולנקבה.
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ימן וְּאֹומָר צ ְִּפֹ֣י
[רשב"ם]ַ֙ ְות ְמנ ָ֣ע׀ַ֙היְ תָ֣הַ֙פ ָ֗ ֶ
ִיפז תֵּ ָ ַ֤
ילגֶשַׁ֙ראיתי ב[-שוחר טוב] ְות ְמנ ָ֣ע׀ַ֙מחובר גם לפסוק העליון שכן ב(-דהי"א א,לו) ב ֵ ְַּ֖ני ֱאל ָ ָ֑
ילגֶשַׁ֙ הראשון (טט :בדברי הימים) זכר מבני אליפז והשני (טט :בבראשית) נקבה.
ְּוגַעְּתָּ֔ ם ק ְַּנַ֖ז וְּתִ מְּנָ ֥ע ַו ֲע ָמלֵ ָֽק :ס ְ ...ות ְמנ ָ֣ע׀ַ֙היְ תָ֣הַ֙פ ָ֗ ֶ
[תורה שלמה [יח]]  ...ב[-לקח טוב] כתב ויש מפרש ְות ְמנ ָ֣ע׀ַ֙על פירוש לגרמיה[ ,פי' מלה נפרדת] כי הפרידו הכתוב וכתב וְ ת ְמנ ָ֣ע׀ ,כי
תמנע זכר הוא וגו'  ...וביתר ביאור ב[-שכל טוב] כי הקו המפסיק בא להורות כי תמנע עולה לכאן ולכאן כי היה תמנע זכר בנו של
אליפז ותמנע נקבה וגו'
סיכום[ :רמב"ן] סובר כי ְות ְמנ ָ֣ע׀ הוא מידה י"א מל"ב מידות של רבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי – סדור שנחלק[ ,רשב"ם] ע"פ [שוחר טוב]
מלמד כי ְות ְמנ ָ֣ע׀ מחובר גם לפסוק שלפניו[ ,לקח טוב] מלמד כי ְות ְמנ ָ֣ע׀ לגרמיה [פי' מלה נפרדת] (טט :וזהו טעם מונח לגרמיה) וביתר
ביאור ב[-שכל טוב] כי הקו המפסיק (טט :טעם פסק) בא להורות כי תמנע עולה לכאן ולכאן
ע"פ סברת רמב"ן ב(-בר' וישלח לו,יב) מתקבלת התוצאה כי הטעם מונח לגרמיה (-מונח פסק) ב(-בר' וישלח לו,יב) וְ ת ְמנ ָ֣ע׀ וגו' הוא מופע של
מידה י"א מל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם ,מידת סדור שנחלק ובארוכה סדור היה ראוי להיות אלא שנחלק .כאן זוהה,
בפירושי הראשונים (רשב"ם ע"פ שוחר טוב ,תורה שלמה [יח] ע"פ לקח טוב ,שכל טוב) קשר בין תבנית טעמי מקרא ומידת דרשת תורה.
ואפשר שמכאן יש ללמוד למקומות אחרים בעלי אותה תבנית טעמים בצורה דומה .למידה י"א יש מופעים ע"פ תוכן כדוגמאות המובאות
ע"י המהרז"ו בהקדמה לפירוש מדרש רבה.
קריאה עם פסק מחבר את המלה בראש הפסוק לפסוק שלפניו וזהו שם הזכר תמנע ,קריאה ללא פסק תמנע (הנקבה) היתה פילגש וגו'
מרכא פסק טפחא – הפסק מפריד בתוך תבנית של יתור לרבות ומרמז שבתנאים מסוימים יבוא איחוד לביטוי של היתור לרבות.
ראה פרק התבניות.
מונח פסק אתנח ,מרכא פסק סלוק  -מצד אחד של הפסק ענין אחד וכולל ,מצד אחר של הפסק רבוי ,פרוט הענינים הנכללים באחד .הכולל
עשוי להיות מימין או משמאל לפסק!!!
ראה מבוא.
כך גם בצירופים של דרגא פסק תביר ,ועוד דוגמאות
זוהר וארא או וירא אברהם פסק אברהם ,שמואל פסק שמואל ,משה משה
אין דומה נבואת שמואל קודם לגלוי שכינה אליו לנבואת לשמואל שאחרי גלוי שכינה אליו ,כך אין דומה נבואת אברהם אבינו קודם לברית
לנבואת אברהם אבינו אחרי הברית .אבל משה אין פסק בו שהשכינה עמו מלידתו.







יאר ה' פניו – קדמא דרגא פסק תביר  -רש''י פני שכינה פני תורה
ישא ה' פניו – קדמא מהפך פסק פשטא  -רש''י קודם גזר הדין אחר גזר הדין
ה' ה'  -מונח פסק מונח  -קודם החטא אחר החטא
שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד  -מרכא פסק סלוק  -מימין גלויי מידות ה' משמאל אחד יחיד ואין בלעדיו ,הכל מאוחד בו
את הצפר  -מונח פסק  -הצפור יחד עם האגודה ונפרדת ממנה .היינו לרבות צפור המצורע להיות מוקפת בכפות ידיו של הכהן
המטהר יחד עם אגודת האזוב והארז ,אך האגודה מוקפת בחוט תולעת שני והצפור מחוץ לאגודה


היקש –

וכי פסק (שמותבא יב טו) להקיש חמץ לשאור ולהיפך

או פסק
מה שנראה רבוי הינו הכל אחד
בין תיבה לפני אחרונה ואחרונה בסוף פסוק – פסק סלוק ,כמו בשמע ישראל  ...ה' פסק אחד .כאילו תיבת הקיסר כוללת
ונבדלת מתיבת המרכא.
בין תיבה לפני אחרונה ואחרונה באמצע פסוק (בין אחרונה – אתנח ,לזו שלפניה)
 2.2.14מהפך פסק פשטא ( 9מופעים 6 ,מהם בקדמא מהפך פשטא 2 ,ברביע מהפך פשטא 1 ,אתנח מהפך פשטא)
שמות כי-תשא ל,לד:
ֵ֤ףַ֙׀ַ֙וּשׁח ֙לֶ ת ַ֙֙– מהפך פשטא בד"כ ללא פסק ביניהם .תפקיד הפסק להדגיש שמדובר בשם דומה אך במשמעות
ְ
קחְ -לָךָ֣ ַ֙ס ָ֗מּים נט
שונה .אכן זהו לימוד הגמרא בבלי כריתות ו,ב דאי כתב נטף ,ה"א :מין אילן אין ,אבל גידולי קרקע לא ,מש"ה כתב ושחלת;

ואי כתב ושחלת ,ה"א :גידולי קרקע אין ,אבל מין אילן אימא לא ,משום הכי כתב נטף;

נטף ושחלת מייצגים גידולי קרקע ,אבל בנטף מייצג אילנות ,השחלת מייצג שאר גידולי קרקע וי"א שבהן נכללים גם מיני שבלולים
הצמודים לקרקע ויונקים ממנה.
 2.2.15קדמא פסק אזלא ( 6מופעים בתורה)
 2.2.16דרגא פסק תביר ( 13מופעים בתורה)
וַּ֙בני־י ְשׂראלַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽריםַ֙ :
ֲמשֶׁ֛יםַ֙עלָ֥ ְ
ם־סוּףַ֙וח ֻ
ִ֑
ֶ֛םַ֙דּ ֶרְךַ֙המּ ְדבּרַ֙י
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ ת־הע ֶ ָ֥
שמות בשלח יג,יח :ויּ ֨סּבַ֙א ָ֧
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ ת סיבה (א) למנוע שטף קריאה שבה אות "מ" אחרונה של מלת
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ ת־הע ֶ֛ם – פסק בין המלים א ָ֧
(שמ' בשלח יג,יח) ויּ ֨סּבַ֙א ָ֧
"אלקים" תתחבר לאות "ת" של מלת "את" בהתעלמות מאות "א" של מלת "את".

 2.2.17מרכא פסק טפחא ( 6מופעים בתורה)
מרכא פסק טפחא – הפסק מפריד בתוך תבנית של יתור לרבות ומרמז שבתנאים מסוימים יבוא איחוד לביטוי של היתור לרבות.
שמות בשלח טו,יח שירת הים ה'  -מרכא פסק  -ימלך  -טפחא לעלם ועד:
 בעל הטורים ה' ימלך .פסק ,לומר לך כשיבא העת שיאמרו ה' מלך ה' מלך ה' ימלך לעולם ועד .אז תפסוק מלכות אדום
/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.



ע"פ אור החיים ממשפט באומה אחת לא ניכר הכחשת כל האלהות (חול) אשר אומות העולם אותם יעבודו .ולזה אין מלכותו
ניכרת לעולם (טט –הפסק מפריד בין ה' ובין ימלך המייצג כאן מלכות שלימה) ,מה שאין כן לעתיד לבוא כי יעשה ה' משפט
בכל הגויים אז יהיה ה' למלך על כל הארץ ,והוא אומרו ה' ימלך :

 3.3.22.2רשימת מופעי פסק
 .1ספר בראשית פרק א פסוק ה:
ִי־ב ֹקֶר יֹ֥ום א ֶָחָֽד :פ
שׁך ָ ֹ֣ק ָרא ָ ָ֑ליְּלָה וַ ָֽיְּה ֶ
ֱֹלהים ׀ לָאֹור י֔ ֹום ְּול ַַ֖ח ֹ ֶ
ַויִק ְֶָּ֨רא א ִ ַ֤
ִי־ע ֶ֥רב וַ ָֽיְּה ַ֖
 .2ספר בראשית פרק א פסוק י:
ֱֹלהים כִי־טָֹֽוב:
ַויִק ְֶָּ֨רא א ִ ַ֤
ֱֹלהים ׀ ַלי ַ ָבשָׁה ֶ֔א ֶרץ וּ ְּל ִמ ְּקוֵ ֥ה ה ַ ַַ֖מי ִם ק ָ ָֹ֣רא י ִ ַָ֑מים ַו ַי ְּ֥רא א ִ ַ֖
 .3ספר בראשית פרק א פסוק כא:
ֹלהים כִי־טָֹֽוב:
ָל־נפֶשׁ ַה ַח ָיֹ֣ה ׀ הָר ֹ ֶֶּ֡מ ֶ
ַויִב ָ ְֹּ֣רא אֱֹל ִ֔הים ֶאת־הַתַּ נִי ִנַ֖ם ַהגְּד ִֹלָ֑ים ו ֵ ְֹּ֣את כ ֶ ֹ֣
שת ֲאשֶׁר שׁ ְָּר ֶ֨צוּ ַה ַָ֜מי ִם ְּלמִינֵ ִֶ֗הם ְּו ֵֶ֨את כָל־עַ֤ ֹוף ָכנָף ְּל ִמי ֵ֔נהוּ ַו ַי ְּ֥רא ֱא ִ ַ֖
 .4ספר בראשית פרק א פסוק כז:
ֱֹלהים ב ָ ָֹ֣רא א ָֹ֑תֹו זָכָ ֥ר וּנְּק ָ ֵַ֖בה ב ָ ָ֥רא א ָֹתָֽם:
ַויִב ְֶָּ֨רא א ִ ַ֤
ֱֹלהים ׀ ֶאת־הָָאדָ ם ְּב ַצל ְּ֔מֹו ב ֶ ְּ֥צלֶם א ִ ַ֖
 .5ספר בראשית פרק ב פסוק כא:
ְּתּנָה:
ִישׁן ַוי ִ ִַ֗קח ַאחַת ִמ ַצלְּע ֹתָ֔ יו ַויִס ְּ֥ג ֹר ב ָ ַָ֖שר תַּ ח ֶ ָֽ
ָָאדם ַוי ָ ָ֑
ֱֹלהים ׀ תַּ ְּרדֵּ ָמֶ֛ה עַל־ה ָ ַ֖
ַויַפֵל ֶ֨ה' א ִ ֵּ֧
 .6ספר בראשית פרק ב פסוק כב:
ָָאדָֽם:
ָָאדם ְּל ִא ָ ָ֑שּׁה ַויְּב ֶ ִַ֖א ָה אֶל־ה ָ
ֹלהים ׀ ֶאָֽת־ ַהצֵלָ ֶ֛ע ֲאשֶׁר־ל ַ ָ֥קח מִן־ה ָ ַ֖
ַויִבֶן ֶ֨ה' ֱא ִ ֵּ֧
 .7ספר בראשית פרק ג פסוק יד:
ֹאכַ֖ל כָל־י ְֵּמ֥י ַח ֶי ָֽיָך:
ָארוּר ַאתָּ ה ִמכָל־ ַה ְּב ֵה ָ֔מה וּמ ִַ֖כ ֹל ַח ַיֹ֣ת ַהש ֶ ָָ֑דה עַל־גְּחֹנְָּךֹ֣ תֵ ֵ֔לך ְּועָפָ ֥ר תּ ַ
וַי ֹאמֶר ֶ֨ה' א ִ
ֱֹלה֥ים ׀ ֶאָֽל־ ַהנָח ָ֘שׁ ִכֹ֣י ע ִ ֹ֣
ָשיתָ זּ ֹאת ַ֤
 .8ספר בראשית פרק ג פסוק טו:
וּבין ז ְַּר ָ ָ֑עה ֵ֚הוּא י ְּשׁוּפְָּךֹ֣ ֔ר ֹאשׁ ְּוא ָ ַַ֖תּה תְּּ שׁוּפֶ ֥נוּ ע ֵ ָָֽקב :ס
שּׁה ֵ
וּבין ָה ִא ֔ ָ
ֵיבה ׀ ָא ִ֗ ִ
וּב֥ין ז ְַּרעֲָךַ֖ ֵ ֹ֣
שׁית ֵבָֽינְָּך ֵ ֹ֣
ְּוא ָ ֹ֣
 .9ספר בראשית פרק יב פסוק יז:
שׁת ַאב ָ ְָּֽרם:
ֵיתֹו עַל־דְּּ ַב֥ר ש ַ ַָ֖רי ֵ ֥א ֶ
ַויְּנַ ֶַ֨גע ֵּ֧ה' ׀ ֶאת־פ ְַּר ֶ֛ע ֹה נְּג ִָע֥ים גְּד ִֹלַ֖ים וְּאֶ ת־ב ָ֑
 .10ספר בראשית פרק יד פסוק טו:
ֵיהם ׀ לַ ֶ֛יְּלָה ֥הוּא ַו ֲע ָב ָ ַ֖דיו ַוי ֵ ַָ֑כם וַ ָֽי ְִּרדְּּ פֵם עַד־חֹו ָ֔בה ֲא ֶ ֥שׁר ִמש ְַּ֖מ ֹאל לְּדַ ָמָֽשֶק:
ַוי ֵ ָח ֵֶ֨לק ֲעל ֶ ֵּ֧
 .11ספר בראשית פרק יז פסוק יג:
יתֶ֛י ִב ְּבש ְַּר ֶכַ֖ם ִלב ִ ְּ֥רית עֹולָ ָֽם:
ה ִֵּ֧מֹול ׀ י ִֶ֛מֹול י ְִּל֥יד בֵיתְּ ָךַ֖ וּ ִמקְּ ַנֹ֣ת ַכס ֶ ְָּ֑פָך ְּו ָהי ָ ְֵּּ֧תה ב ְִּר ִ
 .12ספר בראשית פרק יז פסוק יד:
יתי הֵפַ ָֽר :ס
ְּוע ֵ ָֹ֣רל ׀ זָ ִָ֗כר ֲא ֶ ַ֤שׁר ֹלָֽא־י ִמֹול ֶאת־ב ַ ְֹּ֣שר ע ְָּרל ָ֔תֹו ְּונִכ ְְּּר ָתֶ֛ה הַנֶ ֥פֶשׁ ה ִ ַַ֖הוא ֵמע ֶ ַָ֑מי ָה ֶאת־ב ְִּר ִ ַ֖
 .13ספר בראשית פרק יח פסוק טו:
ָח ְּקתְּּ :
ֵאמ ֹר ֹל֥ א צ ַ ַָ֖ח ְּקתִּ י ִכֹ֣י ׀ י ֵ ָָ֑רָאה ו ַ֥י ֹאמֶר ׀ ֹלַ֖ א ִכ֥י צ ָ ָֽ
וַתְּּ ַכ ֵֶ֨חשׁ ש ָ ֵָּ֧רה ׀ ל ֶ֛
 .14ספר בראשית פרק יח פסוק כא:
ֵדעָה:
ה־נֹ֣א ְּוא ְֶּר ֶ֔אה ַה ְּכ ַצ ֲע ָק ָתֶ֛ה ה ַָבָ֥אה ֵא ַלַ֖י ע ָֹ֣שוּ ׀ כ ָָלָ֑ה ְּואִם־ֹלַ֖ א א ָ ָֽ
ֵא ֲָֽרדָ ָ
 .15ספר בראשית פרק יט פסוק ט:
שׁ ֔פֹוט עַתָּ֕ ה נ ַ ָ֥רע לְָּךַ֖ מ ֶ ֵָ֑הם ַוי ִ ְּפצ ְֶּ֨רוּ ב ִ ַָ֤אישׁ בְּלֹוט מְּ ֔א ֹד וַ ָֽיִג ְַּ֖שׁוּ ִלשׁ ְּ֥ב ֹר ה ַָדָּֽלֶת:
שׁ ֹ֣פ ֹט ָ
וַי ֹאמ ְֹּ֣רוּ ׀ גֶשׁ־ ִָ֗הלְָּאה וַי ָֹֽא ְּמרוּ ָה ֶא ָ ַ֤חד ָבָֽא־לָגוּר ַוי ִ ְּ
 .16ספר בראשית פרק כא פסוק יד:
שׁבַע:
שׁל ֶ ְָּ֑ח ָה ו ֵ ַֹ֣תּלֶך וַתֵּ֔ תַע ְּבמִדְּ ַ ַ֖בר ב ְֵּא֥ר ָ ָֽ
שׁכ ְָּמֶ֛ה ְּו ֶאת־ ַה ֶ ַ֖ילֶד וַ ָֽי ְּ ַ
ַויַשׁ ְֵּכֹ֣ם ַאב ְָּר ָ ֹ֣הם ׀ ב ֶַּ֡ב ֹקֶר ַו ִי ַָֽקָֽח־ ֶלחֶם ְּו ֵֶ֨ח ַמת ַָ֜מי ִם ַוי ֵ ִֹ֣תּן אֶל־ ְ֠ ָהגָר ָ ֵּ֧שם עַל־ ִ
 .17ספר בראשית פרק כא פסוק יז:
ֶל־קֹול ה ַ ַַ֖נעַר
שׁ ַ ֵּ֧מע א ִ
יר ִ֔אי כִ ָֽי־ ָ
ַאל־תּ ְּ
ַה־לֹ֣ך ה ָָגָ֑ר
שּׁ ַ֔מי ִם ו ַ֥י ֹאמֶר ָלַ֖ה מ ָ
ֱֹלהים ׀ אֶל־ ָהגָר מִן־ ַה ָ
ַויִשׁ ַ ְֹּ֣מע אֱֹלה ֘
ִ ֹ֣
ת־קֹול ַהנַעַר ַוי ִקְּ ָרא מַ ְּל ֶַ֨אך א ִ ַ֤
ֱֹלהֶ֛ים א ֥
ִים ֶא ֹ֣
הוּא־שָֽׁם:
ָ
ַב ֲא ֶ ֥שׁר
 .18ספר בראשית פרק כב פסוק יא:
שּׁ ַ֔מיִם ו ַַ֖י ֹאמֶ ר ַאב ְָּר ָ ֹ֣הם ׀ ַאב ְָּר ָ ָ֑הם ו ַַ֖י ֹאמֶר הִנֵ ָֽנִי:
ַויִק ְֶָּ֨רא ֵא ָָ֜ליו ַמל ַ ְַּ֤אך ה' מִן־ ַה ָ
 .19ספר בראשית פרק כב פסוק יד:
ֵָאמר הַי֔ ֹום ב ְַּה֥ר ַ֖ה' י ֵָר ֶאָֽה:
ַויִק ָ ְֵּּ֧רא ַאב ְָּר ָהֶ֛ם ֵשָֽׁם־ ַה ָמ ֥קֹום ה ַַ֖הוּא ֹ֣ה' ׀ י ְִּר ֶ ָ֑אה ֲאשֶׁר י ֵ ֹ֣
 .20ספר בראשית פרק כג פסוק ו:
ֱֹלהים ַאתָּ ה בְּתֹו ֵ֔כנוּ ְּב ִמב ַ ְֹּ֣חר ְּקב ֵָ֔רינוּ ק ְַּ֖ב ֹר ֶאת־ ֵמ ֶ ָ֑תָך ִ ֹ֣אישׁ ִמ ֶ֔מנוּ ֶאת־ ִקב ְֶּ֛רֹו ֹלא־יִכְּלֶ ֥ה ִמ ְּמָךַ֖ מִ ק ְּ֥ב ֹר ֵמ ֶתָָֽך:
שׁ ָמ ֵ ֹ֣ענוּ ׀ אֲד ִִֹ֗ני נְּ ֶ֨ ִ
ְּ
שיא א ִ ַ֤
 .21ספר בראשית פרק כו פסוק כח:
ֵינָָ֑ך ְּונִכ ְְּּר ָת֥ה ב ִ ְַּ֖רית ע ִָמָֽך:
ֵינֹ֣ינוּ וּב ֶ
ֵינֹותינוּ ב ֵ
וַי ֹאמ ְִּ֗רוּ ָר ֹ֣אֹו ָראִינוּ֘ כִ ָֽי־ ָה ָיֹ֣ה ֹ֣ה' ׀ ִע ָמך ו ִַ֗נ ֹאמֶר תְּּ ִֶ֨הי נָ ֥א ָאלָ ֶ֛ה ב ֵ ַ֖
 .22ספר בראשית פרק כט פסוק ט:
עֹודנוּ מְּדַ ֵ ֹ֣בר ע ָ ִָ֑מם ו ְָּר ֵ ֹ֣חל ׀ ִָ֗בָאה עִם־הַצ ֹאן ֲא ֶ ֹ֣שׁר לְָּא ִ֔בי ָה ִכ֥י ר ָ ַֹ֖עה הִ ָֽוא:
ֶ ַ֖
 .23ספר בראשית פרק ל פסוק ח:
ֱֹלהים ׀ נִפ ַ ְֶּ֛תּלְּתִּ י עִם־ ֲאח ִ ַֹ֖תי גַם־י ָָ֑כ ֹלְּתִּ י וַתִּ ק ָ ְּ֥רא שׁ ְַּ֖מֹו נַפְּתָּ לִ ָֽי:
ַו ֹ֣תּ ֹאמֶר ָר ִֵ֗חל נַפְּתּוּ ֵֶ֨לי א ִ ֵּ֧
 .24ספר בראשית פרק ל פסוק כ:
שׁ ָ ֹ֣שּׁה ָב ִנָ֑ים וַתִּ ק ָ ְּ֥רא ֶאת־שׁ ְַּ֖מֹו זְּבלָֽוּן:
שׁי כִ ָֽי־י ָלַ ֥דְּ תִּ י לַ֖ ֹו ִ
ֱֹלה֥ים ׀ א ֹתִ י֘ ֵזֹ֣בֶד טֹוב ַה ַפעַם יִזְּב ֵ ְֹּ֣לנִי אִי ֔ ִ
ו ַֹ֣תּ ֹאמֶר ֵל ִָ֗אה זְּבָדֶַ֨ נִי א ִ
 .25ספר בראשית פרק לז פסוק כב:
ִיבֹו אֶל־ָאבִ ָֽיו:
שׁפְּכוּ־דָ ם ַהשׁ ְִּלֹ֣יכוּ א ִֹ֗תֹו אֶל־הַבַ֤ ֹור ַהזֶּה ֲא ֶ ֹ֣שׁר ַב ִמדְּ ָ֔בר ְּו ָיַ֖ד ַאל־תִּ ְּ
ו ֶַ֨י ֹאמֶר ֲאל ֶ ֵֹ֣הם ׀ ְּראוּבֵן֘ ַאל־תִּ ְּ
ְּחוּ־בֹו ְּל ִַ֗מעַן ה ִַצַ֤יל א ֹתֹו ִמי ָדָ֔ ם ַל ֲהשׁ ַ֖
שׁל ָ֑
 .26ספר בראשית פרק לט פסוק י:
ֶל־יֹוסף יֹֹ֣ום ׀ יָ֑ ֹום וְֹּלא־שׁ ַָמ֥ע אֵלֶ ֶ֛י ָה ִלשְּׁכַ ֥ב ֶאצ ְָּלַ֖ה ִל ְּהיֹ֥ות ע ִָמָֽה:
ַוי ְּ ִ֕הי כְּדַ ב ָ ְּ֥רה א
ֵ ַ֖
 .27ספר בראשית פרק מב פסוק יג:
ַאחים ׀ ֲאנַ ֶ֛חְּנוּ בְּנֵ ֥י אִישׁ־ ֶא ָ ַ֖חד ב ֶ ְֹּ֣א ֶרץ כ ָ ְָּ֑נעַן ְּו ִה ֵֶ֨נה ַהק ַָ֤ט ֹן ֶאת־ָא ִבינוּ הַי֔ ֹום ְּו ָה ֶא ָ ַ֖חד ֵאינֶ ָֽנוּ:
וַי ֹאמ ְִּ֗רוּ ְּ
שׁ ֵנֹ֣ים ָעשָר ֲעבָדֶֶ֨ יָך ִ ֵּ֧
 .28ספר בראשית פרק מב פסוק כא:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שׁר ָר ִָ֜אינוּ צ ַ ָ֥רת נַפ ְֶּ֛שֹׁו ְּבהִתְּ ַ ָֽחנֲנ֥ ֹו א ֵֵלַ֖ינוּ וְֹּלֹ֣ א שָׁ ָ ָ֑מעְּנוּ עַל־כֵן ָ ֹ֣בָאה ֵא ֵ֔לינוּ ַהצ ָ ַָ֖רה הַזּ ָֹֽאת:
וַי ֹאמ ְֵּ֞רוּ ִ ֹ֣אישׁ אֶל־ָא ִִ֗חיו ֲאב ָ֘ל ֲאשׁ ִ ֵֹ֣מים ׀ ֲאנַחְּנוּ֘ עַל־ָאחִינוּ ֲא ֶ֨ ֶ
 .29ספר בראשית פרק מב פסוק כב:
שׁ ַמע ֶ ְָּ֑תּם ְּוגַם־דָּ ַ֖מֹו הִנֵ ֥ה נִדְּ ָ ָֽרשׁ:
ֵאמ ֹר ַאל־תֶּ ֶחט ְּ֥אוּ ַב ֶ ַ֖ילֶד וְֹּלֹ֣ א ְּ
ֵאמ ֹר הֲלֹוא ָא ֶַ֨מ ְּרתִּ י ֲאל ֶ
ַויַעַן ְּראוּ ֵֶ֨בן א ֹתָָ֜ ם ל ִ֗
ֵיכֵּ֧ם ׀ ל ֶ֛
 .30ספר בראשית פרק מג פסוק יא:
ְּהֹורידוּ ל ִ ַָ֖אישׁ ִמנ ָ ְָּ֑חה ְּמ ַ ַ֤עט צ ִדרי וּ ְּמ ַ ֹ֣עט דְּּ ַ֔בשׁ נ ְֹּ֣כ ֹאת ו ָֹ֔לט ָב ְּט ִנַ֖ים
ם־כֹ֣ן ׀ א ֘
ו ֶַ֨י ֹאמֶר ֲא ֵל ֶָ֜הם יִש ְָּר ֵ ֹ֣אל ֲאבִי ִֶ֗הם אִ ֵ
ֵפֹוא ֹ֣ז ֹאת עֲשוּ ק ְֵּ֞חוּ ִמזִּמ ַ ְַּ֤רת ָה ָא ֶרץ ִב ְּכלֵי ֶ֔כם ו ִ ֥
שׁקֵדִ ָֽים:
וּ ְּ
 .31ספר בראשית פרק מו פסוק ב:
ֱֹלהים ׀ ְּליִש ְָּראֵל ְּבמ ְַּר ֹ֣א ֹת ַה ַ֔ליְּ ָלה ו ַַ֖י ֹאמֶר יַע ֲֹ֣ק ֹב ׀ יַע ֲָ֑ק ֹב ו ַַ֖י ֹאמֶר הִנֵ ָֽנִי:
ו ֶַ֨י ֹאמֶר א ִ ַ֤
 .32ספר שמות פרק יג פסוק יח:
ַם־סוּף ַוחֲמ ִ ֶ֛שׁים עָל֥ וּ ְּבנֵי־יִש ְָּר ֵ ַ֖אל מ ֵֶא ֶ֥רץ ִמצ ָ ְָּֽרי ִם:
ֱֹלהים ׀ ֶאת־ה ָָעֶ֛ם ֶדּ ֶ֥רך ַהמִדְּ ָ ַ֖בר י ָ֑
ַוי ַ ֵֶ֨סב א ִ ֵּ֧
 .33ספר שמות פרק יד פסוק כא:
ַמי ִם:
ַו ֵֶ֨יט מ ֶ ֹֹ֣שׁה ֶאת־י ָדֹו֘ עַל־ ַהי ָם ַויֹֹ֣ולֶך ֹ֣ה' ׀ אֶ ת־ ְ֠ ַהי ָם ב ְֶּ֨רוּ ַח ק ִ ַָ֤דים ַעזָּה כָל־ ַה ַ֔ליְּלָה ַו ָי֥שֶם ֶאת־ ַה ָיַ֖ם ֶלח ָָר ָ ָ֑בה ַוי ִ ָב ְּק ַ֖עוּ ה ָ ָֽ
 .34ספר שמות פרק טו פסוק יח:
ה֥ ' ׀ יִמְֹּלַ֖ ך לְּע ֹלָ ֥ם ו ֶָעָֽד:
 .35ספר שמות פרק טז פסוק ה:
שּׁי ְּוה ִ ֵַ֖כינוּ ֵ ֹ֣את ֲאשֶׁר־י ִ ָָ֑ביאוּ ְּו ָה ָיֹ֣ה ִמשְּׁ ֶ֔נה ַע֥ל ֲא ֶשָֽׁר־יִלְּקְּ ַ֖טוּ יֹ֥ום ׀ יָֹֽום:
שּׁ ִ֔
ְּו ָהי ָה ַביֹֹ֣ום ַה ִ
 .36ספר שמות פרק יז פסוק ו:
ֵינַ֖י זִקְּ נֵ ֥י י ִש ְָּר ֵאָֽל:
שׁה ְּלע ֵ
שׁ ָ ֹ֣תה ה ָ ָָ֑עם ַו ַיַ֤עַש כֵן מ ֹ ֔ ֶ
ַצוּר בְּח ֵֹרב ְּוה ִִכֹ֣יתָ ב ִַ֗צוּר ְּויָצ ְּ֥אוּ ִמ ֶמֶ֛נוּ ַ ַ֖מיִם ְּו ָ
ִהנְּ ִנֹ֣י עֹמֵד ְּל ָפ ֶֶ֨ניָך ָ ֥שּׁם ׀ ַעָֽל־ה ֘
 .37ספר שמות פרק יז פסוק טו:
ַו ִי֥בֶן מ ֶ ַֹ֖שׁה ִמז ֵ ְָּ֑ב ַח ַויִק ָ ְּ֥רא שְּׁ ַ֖מֹו ֥ה' ׀ נִסִ ָֽי:
 .38ספר שמות פרק כ פסוק ד:
ַמי ִם׀ ִמ ַֹ֥֣תּחַת ל ִָָ֗אָֽ ֶרץ:
ֹלֹ֣ א־תַ ֲע ֶ֨ ֶ
שה־ל ֥ ְָֹּ֣ך ֶ ֹ֣פסֶל ׀ ְּוכָל־תְּּ מוּ ֶּ֔֡נָה ֲא ֶ ֹ֣ ַ֤שׁר ַבשּׁ ַ ָֹ֣מי ִם ׀ ִמ ֶּ֔֡ ַמעַל ַו ֲא ֶ ֥שׁר ב ֶָ֨ ַָ֖א ֶרץ ִמ ַָ֜ ָ ָ֑תּחַת ַו ֲא ֶ ֥שׁר ב ַ ַ֖ ֹ֣
 .39ספר שמות פרק כג פסוק יז:
ָָאד ֹן ׀ ָֽה':
שָֹׁל֥ שׁ ְּפע ִ ַָ֖מים ַבשּׁ ָָנָ֑ה ֵי ָָֽראֶה כָל־זְּכֹ֣ ְּ
וּר ָ֔ך אֶל־פ ְֵּנַ֖י ה ֥
 .40ספר שמות פרק ל פסוק יג:
רוּמה ַל ָֽה':
שּׁקֶל ַמח ֲִצֹ֣ית ַה ֔ ֶ
ֶזֹ֣ה ׀ י ִתְּּ נִ֗ וּ כָל־הָעֹבֵר עַל־ ַהפְּקדִ֔ ים ַמח ֲִצ֥ית ה ֶ ַַ֖שּׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ֶעש ִ ְַּ֤רים ג ֵָרה ַה ֔ ֶ
שּׁקֶל תְּּ ָ ַ֖
 .41ספר שמות פרק ל פסוק לד:
שׁ ֵחלֶת ְּו ֶח ְּל ְּב ָ֔נה ס ִ ַַ֖מים וּלְּב ָֹנֹ֣ה ז ַָכָ֑ה ַב֥ד ב ַ ְַּ֖בד י ִ ְּה ֶי ָֽה:
שׁה ַקח־לְָּךֹ֣ ַס ִִ֗מים נ ָ ַָ֤טף ׀ וּ ְּ
וַי ֹאמֶר ֶ֨ה' אֶל־מ ֹ ָ֜ ֶ
 .42ספר שמות פרק לד פסוק ו:
ב־חסֶד ֶו ֱא ֶמָֽת:
ַויַע ֲֶ֨ב ֹר ה֥ ' ׀ עַל־ ָפנָיו֘ ַויִק ְָּרא ֹ֣ה' ׀ ֔ה' ֵא֥ל ַר ַ֖חוּם ְּוחַנָ֑ וּן ֶא ֶ֥רך ַא ַ ַ֖פי ִם ו ְַּר ֶ ֥
 .43ספר שמות פרק לד פסוק כג:
ֱֹלה֥י יִש ְָּר ֵאָֽל:
ָָאד ֹן ׀ ַ֖ה' א ֵ
שָֹׁל֥ שׁ ְּפע ִ ַָ֖מים ַבשּׁ ָָנָ֑ה ֵי ָָֽראֶה כָל־זְּכֹ֣ ְּ
וּר ָ֔ך ֶאת־פְּנֵ ֶ֛י ה ֥
 .44ספר שמות פרק לה פסוק לה:
שּׁ ִנֶ֛י וּב ֵ ַַ֖שּׁשׁ וְּא ֵ ָֹ֑רג עֹשֵי כָל־ ְּמלָא ָ֔כה וְּחֹשׁ ֵ ְַּ֖בי ַמ ֲחשָׁבָֹֽת:
ְּתֹולעַת ַה ָ
ֲשֹות כָל־מ ְֶּלֹ֣אכֶת ח ָ ָֹ֣רשׁ ׀ וְּחֹשֵׁב וְּר ֹ ֵֵ֞קם בַתְּּ ֵ ֹ֣כלֶת וּב ְּ
ִמ ֵֶ֨לא א ֹתָָ֜ ם ָח ְּכ ַמת־ ִֵ֗לב ַלע ֘
ַָארגָ ִָ֗מן ב ַ ֵּ֧
 .45ספר ויקרא פרק ה פסוק יב:
ֶו ֱהבִיא ָ֘ה אֶל־הַכֹהֵן ְּוק ַ ָֹ֣מץ הַכ ֵ ֹֹ֣הן ׀ ְ֠ ִממֶ נָה מ ְֶּ֨לֹוא קמ ְָּ֜צֹו ֶאת־ַאזְּכ ָָרתָ ה ְּוהִקְּ ִ ֹ֣טיר ַה ִמזְּ ֵ֔בחָה ַ ַ֖על ִא ֵ ֹ֣שּׁי ָ֑ה' ח ָ ַַ֖טאת הִ ָֽוא:
 .46ספר ויקרא פרק י פסוק ג:
ו ֶַ֨י ֹאמֶר מ ָֹ֜שֶׁ ה ֶאָֽל־ַאה ֲִ֗ר ֹן הוּא ֲאשֶׁר־דִּ ֶֶ֨בר הַ֤ ' ׀ לֵאמ ֹר ִבקְּר ַ ֹֹ֣בי אֶ קָדֵ֔ שׁ ְּועַל־פְּנֵ ֥י כָל־ה ָ ַָ֖עם ֶאכ ֵ ָָ֑בד ַוי ִַ֖דּ ֹם ַאה ֲָֽר ֹן:
 .47ספר ויקרא פרק י פסוק ו:
ָל־בית
וַיֹֹ֣אמֶר מ ֶ ֹֹ֣שׁה ֶאָֽל־ַאה ֲֶּ֡ר ֹן וּ ְּל ֶא ְּל ָעזָר וּלְּאִ ָֽיתָ ֶָ֨מר ׀ ָב ָָ֜ניו ָ ָֽראשֵׁיכֶ ֥ם ַאל־תִּ פ ָ ְֹּ֣רעוּ׀ וּ ִבגְּדֵ ֶ
יכַ֤ם ֹלָֽא־תִ פְּר ֹמוּ וְֹּלֹ֣ א תָ ֔מתוּ ו ְַּע֥ל כָל־ ָהע ָ ֵַ֖דה יִק ְָּ֑צ ֹף ַו ֲאחֵיכֶם כ ֵ ֹ֣
יִש ְָּר ֵ֔אל יִבְּכוּ ֶאת־ ַהש ְֵּר ָ֔פה ֲא ֶ ַ֖שׁר ש ַ ָ֥רף ָֽה':
 .48ספר ויקרא פרק י פסוק יב:
שׁה ֶאָֽל־ַאה ֲִ֗ר ֹן ו ֶ ְֹּ֣אל ְ֠ ֶא ְּל ָעזָר ְּו ֶאל־ ִֶ֨איתָ ָמ֥ר ׀ ָבנָיו֘ ַהנָֹֽותָ ִרים ְּק ֹ֣חוּ ֶאת־הַמִ נְּ ִָ֗חה הַנֹותֶ ֶרת ֵמ ִא ֵ ֹ֣שּׁי ֔ה' ְּו ִאכְּל֥ וּ ָה מ ַַ֖צֹות ֵ ֹ֣אצֶל ַה ִמז ֵ ְָּ֑ב ַח ִכֶ֛י ֥ק ֹדֶ שׁ קָדָ ִ ַ֖שׁים
ַוי ְּדַ ֵֶ֨בר מ ֹ ָ֜ ֶ
הִ ָֽוא:
 .49ספר ויקרא פרק יא פסוק לב:
יוּבֶ֛א ְּוט ֵָמ֥א עַד־ה ֶ ַָ֖ע ֶרב
ָאכַ֖ה ב ֶ ָָ֑הם ב ַ ֵַּ֧מיִם ָ
ָשה ְּמל ָ
ו ְֹּ֣כ ֹל ֲאשֶׁר־י ִפ ֹל־ ָעלָיו ֵמ ֶֶ֨הם ׀ בְּמ ֹתָָ֜ ם יִטְּמִָ֗ א ִמכָל־ ְּכלִי־עֵץ ֹ֣אֹו ֶ ַ֤בגֶד אֹו־עֹור ֹ֣אֹו ֔ ָ
שק כָל־ ְּכ ִ֕לי ֲאשֶׁר־יֵע ֶ ֥
ְּוט ֵָהָֽר:
 .50ספר ויקרא פרק יא פסוק לה:
ִירי ִם י ָ ַ֖תּץ ְּטמ ִ ֵֹ֣אים ֵ ָ֑הם וּ ְּט ֵמ ִ ַ֖אים י ִ ְּהי֥וּ לָכֶ ָֽם:
ְְּ֠וכ ֹל ֲאשֶׁר־י ִֶ֨פ ֹל ִמנִ ְּבל ָָת֥ם ׀ ָעלָיו֘ י ִ ְּטמָא תַּ נֵּ֧ וּר ְּוכ ַ ֶ֛
 .51ספר ויקרא פרק יג פסוק ג:
ש ֶָ֨ער ַב ֶָ֜נגַע ה ַָפֹ֣ך ׀ ָל ִָ֗בן וּמ ְַּר ֵ ַ֤אה ַהנֶגַע עָמ ֹק ֵמעֹ֣ ֹור ְּבש ָ֔רֹו נֶ ֥גַע צ ַ ַָ֖רעַת ָ֑הוּא ו ְָּר ָא֥הוּ הַכ ֵ ַֹ֖הן ְּוט ִֵמ֥א א ֹתָֽ ֹו:
ו ְָּר ָ ֹ֣אה הַכ ֵ ֹֹ֣הן ֶאת־ה ֶ ַֹ֣נגַע בְּעֹור־ ְ֠ ַה ָבשָר ְּו ֵ
 .52ספר ויקרא פרק יג פסוק מה:
ש ָ ַ֖פם יַע ֶ ְָּ֑טה ְּוט ֵָמ֥א ׀ ט ֵ ַָ֖מא יִק ָ ְָּֽרא:
ְּו ַהצ ָָ֜רוּ ַע ֲאשֶׁר־בֹ֣ ֹו ַה ִֶ֗נגַע ְּבגָדֵָ֞ יו י ִ ְּהיַ֤וּ פְּרמִים וְּר ֹאשֹׁו יִ ְּה ֶיֹ֣ה פ ָ֔רוּ ַע ְּועַל־ ָ
 .53ספר ויקרא פרק כא פסוק י:
שׁחָה וּמ ִֵלֹ֣א ֶאת־י ָ֔דֹו ִלל ְַּ֖ב ֹשׁ ֶאת־ ַה ְּבג ִ ָָ֑דים ֶאת־ר ֹאשֹׁו ֹלֹ֣ א יִפ ְָּ֔רע וּ ְּבג ָ ַָ֖דיו ֹל֥ א יִפ ְָּֽר ֹם:
ֹאשֹׁו ׀ ֶ ַ֤שׁמֶן ַה ִמ ְּ
ְּוהַכ ֹ ֵהן ַהג ֶָ֨דֹול ֵמ ֶא ָָ֜חיו ֲֽאשֶׁר־יוּצַ ֥ק עַל־ר ֹ֣
 .54ספר ויקרא פרק כג פסוק כ:
ְּו ֵה ִנֹ֣יף הַכ ֵ ֹֹ֣הן ׀ א ֹתֶָּ֡ ם עַל ֶֶ֨לחֶם ַהבִכ ִ ַ֤רים תְּּ נוּפָה ִל ְּפ ֵנֹ֣י ֔ה' עַל־שׁ ְֵּנַ֖י ְּכב ִ ָָ֑שים ֶ֛ק ֹדֶ שׁ יִ ְּהי֥וּ ל ַַ֖ה' לַכ ֵֹהָֽן:
 .55ספר במדבר פרק ג פסוק ב:
ִיהוּא ֶא ְּל ָע ָזַ֖ר ְּואִיתָ ָמָֽר:
ו ֵ ְֶּ֛אלֶה שׁ ְּ֥מֹות בְּ ָֽנֵי־ַאה ֲַ֖ר ֹן ַהב ְֹּ֣כ ֹר ׀ נ ָ ָָ֑דב וַאֲ ב ֕
 .56ספר במדבר פרק ג פסוק לח:
יוּמָֽת:
שׁ ֹמ ְִּרים ִמשְּׁ ֶ ֹ֣מ ֶרת ַה ִמקְּדָּ֔ שׁ ְּל ִמשְּׁ ֶ ַ֖מ ֶרת ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ֵ ָ֑אל ְּו ַה ָזּ ֥ר ַהק ֵ ַָ֖רב ָ
שׁ ֶָּ֡כן ֵ ֹ֣קדְּ מָ ה ִל ְּפנֵי ָֽא ֹהֶל־מֹו ֵֶ֨עד ׀ ִמז ְָָּ֜רחָה מ ֶ ֹֹ֣שׁה׀ וְַּאה ֲֹ֣ר ֹן וּ ָב ִָ֗ניו ָֽ
ְּוהַח ֹ ִנֹ֣ים ִלפ ְֵּנֹ֣י ַה ִמ ְּ
 .57ספר במדבר פרק ה פסוק כב:
ָאמָֽן:
ָאמ֥ן ׀ ֵ
ְָּאר ִ ַ֤רים ָה ֵאלֶה בְּ ָֽ ֵמ ַ֔עי ִך ַלצְּב֥ ֹות ֶ ַ֖בטֶן ְּו ַלנ ְִּפֹ֣ל י ֵ ָָ֑רך וְָּאמ ָ ְּ֥רה ָה ִא ָ ַ֖שּׁה ֵ
וְּ֠ בָאוּ ַה ֶַ֨מיִם ַהמ ֲ
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .58ספר במדבר פרק ו פסוק כ:
שׁ ֶתּ֥ה ַהנָ ִזַ֖יר ָיָֽי ִן:
ְַּאחֶ֛ר י ִ ְּ
רוּמה ו ַ
ְּו ֵהנִיף אֹותֶָ֨ ם הַכ ֵֹה֥ן ׀ תְּּ נוּפ ָ֘ה ִלפ ְֵּנֹ֣י ה' ַ֤ק ֹדֶ שׁ הוּא לַכ ֹ ֵ֔הן ֵ֚ ַעל ֲח ֵזֹ֣ה הַתְּּ נוּ ָ֔פה ו ַ ְַּ֖על ֹ֣שֹׁוק הַתְּּ ָ ָ֑
 .59ספר במדבר פרק ו פסוק כה:
י ָ ֵֶ֨אר ֵּ֧ה' ׀ פָנָ ֶ֛יו א ֵֶלַ֖יָך וִ ָֽיחנֶ ָֽ ָך :ס
 .60ספר במדבר פרק ו פסוק כו:
שׁלָֹֽום :ס
שא הַ֤ ' ׀ ָפנָיו ֵא ֶ֔ליָך ְּוי ֵ ָ֥שם לְָּךַ֖ ָ
י ִ ֶ֨ ָ
 .61ספר במדבר פרק ז פסוק יג:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁ ְּב ִע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶ ל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ְּוק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .62ספר במדבר פרק ז פסוק יט:
יהם ׀ מְּ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנֵ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ִהק ְִֶּ֨רב ֶאת־ק ְָּרבָנָ֜ ֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 .63ספר במדבר פרק ז פסוק כה:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .64ספר במדבר פרק ז פסוק לא:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .65ספר במדבר פרק ז פסוק לז:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .66ספר במדבר פרק ז פסוק מג:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .67ספר במדבר פרק ז פסוק מט:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .68ספר במדבר פרק ז פסוק נה:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .69ספר במדבר פרק ז פסוק סא:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .70ספר במדבר פרק ז פסוק סז:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .71ספר במדבר פרק ז פסוק עג:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ֹלשׁים וּמ ֘
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת ְּ
שׁנ ֶ ֹ֣
שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .72ספר במדבר פרק ז פסוק עט:
ֵיהם ׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁ ֶקל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
 .73ספר במדבר פרק ט פסוק י:
ֵאמ ֹר ִ ֹ֣אישׁ ִ ֹ֣אישׁ כִי־י ִ ְּה ֶי ָֽה־ט ֵ ָֹ֣מא ׀ ָל ֶֶּ֡נפֶשׁ אֹו בְּדֶֶ֨ ֶרך ְּרח ֹ ָָ֜קה ָל ִֶ֗כם ֵ֚אֹו לְּד ֹ֣ ֹר ֹתֵ י ֶ֔כם ו ָ ְּ֥עשָה ֶ ַ֖פסַח ַל ָֽה':
דַּ ֵבֶ֛ר אֶל־בְּנֵ ֥י יִש ְָּר ֵ ַ֖אל ל ָ֑
 .74ספר במדבר פרק י פסוק כט:
ֶר־טֹוב
וַיֹֹ֣אמֶר מ ִֹ֗שֶׁ ה ְ֠ ְּלחֹבָב ב ְּ
עוּאל ַהמִדְּ יָנִי֘ ח ֵ ֹֹ֣תן מֹשֶׁה נֹס ִ ְֹּ֣עים ׀ ֲא ִַ֗נחְּנוּ אֶל־ ַהמָקֹום ֲא ֶ ֹ֣שׁר ַ ֹ֣
ֶן־ר ֵ ֹ֣
ָאמר ֔ה' א ַֹ֖תֹו ֶא ֵ ֹ֣תּן ל ֶָכָ֑ם ל ְָּכַ֤ה ִאתָּ נוּ ְּוה ַ ֵֹ֣טבְּנוּ ָ֔לך כִ ָֽי־ה֥ ' דִּ ב ַ֖
עַל־יִש ְָּר ֵאָֽל:
 .75ספר במדבר פרק י פסוק לה:
שנ ֶ ְַּ֖איָך ִמפָנֶ ָֽיָך:
קוּמה ׀ ִ֗ה' ְּוי ָפצוּ ָֽא ֹי ְּ ֶ֔ביָך ְּויָנ֥סוּ ְּמ ַ
ָָאר ֹן ו ַֹ֣י ֹאמֶר מ ֶ ָֹ֑שׁה ָ ֹ֣
ַוי ְִּהֶ֛י ִבנ ְּ֥ס ֹ ַע ה ַ֖
 .76ספר במדבר פרק יא פסוק כה:
שׁב ְִּע֥ים ִ ַ֖אישׁ ַהזְּּ ֵק ִנָ֑ים ַוי ְּ ִִ֗הי כְּנַ֤ ֹו ַח ֲעלֵיהֶם ה ָ֔רוּ ַח ַו ִי ָֽתְּ נַב ְַּ֖אוּ וְֹּל֥ א י ָָסָֽפוּ:
ַו ֵֶ֨י ֶרד ֥ה' ׀ ֶב ָענָן֘ ַוי ְּדַ ֵ ֹ֣בר ֵאלָיו ַו ִָ֗יאצֶל מִן־הָרוּ ַח ֲא ֶ ֹ֣שׁר ָע ָ֔ליו ַוי ִתֵּ֕ ן עַל־ ִ
 .77ספר במדבר פרק יא פסוק כו:
שּׁ ִֶ֨ני מֵידָָ֜ ד ו ָ ֵַּ֧תּנַח ֲעל ֶ ֵֹ֣הם ה ִָ֗רוּ ַח ְּו ֵהמָה ַבכְּת ִ֔בים וְֹּל֥ א יָצ ְַּ֖אוּ ה ָָ֑א ֹ ֱהלָה ַו ִי ָֽתְּ נַב ְַּ֖אוּ ַבָֽ ַמחֲנֶ ָֽה:
שּׁא ֲֹ֣רוּ שְּׁנֵ ָֽי־ ֲאנ ִ ָֹ֣שׁים ׀ ַבָֽ ַמ ֲח ֶֶּ֡נה ֵ ֹ֣שׁם הָאֶ ָ ֹ֣חד ׀ ֶאלְּדֶָּּ֡ ד ְּושֵׁם ַה ֵ
ַוי ִ ָ
 .78ספר במדבר פרק טו פסוק לא:
ִכַ֤י דְּ בַר־ה' ָב ָ֔זה ְּו ֶאת־ ִמ ְּצו ַָ֖תֹו ה ַ ֵָ֑פר ִהכ ֵ ֵָּ֧רת ׀ תִּ כ ֵ ֶָ֛רת הַנֶ ֥פֶשׁ ה ִ ַַ֖הוא ֲעוֺנָ ֥ה ָבָֽה :פ
 .79ספר במדבר פרק טז פסוק ז:
וּתְּ נֹ֣ וּ ב ֵ ָֹ֣הן ׀ ֵֶּ֡אשׁ ְּושִימוּ ֲעלֵי ֶֶ֨הן ׀ ק ְָּ֜ט ֹ ֶרת ִלפ ְֵּנַ֤י ה' ָמ ָ֔חר ְּו ָה ִָ֗יה ה ִָאֶ֛ישׁ ֲאשֶׁר־יִב ְַּח֥ר ַ֖ה' ֹ֣הוּא ַהק ָָ֑דֹושׁ ַרב־ל ֶָכַ֖ם בְּנֵ ֥י לֵוִ ָֽי:
 .80ספר במדבר פרק יז פסוק כא:
שיא ֶא ָָ֜חד ַמ ֶֶ֨טה ְּלנ ִ ַָ֤שיא ֶאחָד ל ֵ ְֹּ֣בית אֲב ֹתָ֔ ם שְּׁנֵ ֥ים ע ָ ַָ֖שר מ ַָ֑טֹות וּמַ ֵט֥ה ַאה ֲַ֖ר ֹן ב ְּ֥תֹוך
שׁה אֶל־ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ִֵ֗אל ַוי ִתְּּ נֹ֣ וּ א ֵָלֹ֣יו ׀ כָל־נ ְִּשָֽיאֵי ֶֶּ֡הם ַמטֶה ְּלנָ ֶ֨ ִ
ַוי ְּדַ ֵֶ֨בר מ ֹ ָ֜ ֶ
ַטֹותָֽם:
מ ָ
 .81ספר במדבר פרק יז פסוק כח:
ֹ֣כ ֹל ַהק ֵ ֵָּ֧רב ׀ ַהק ֵ ֶָ֛רב אֶל־ ִמשְּׁכַ ֥ן ַ֖ה' י ָָ֑מוּת ה ִַא֥ם ַ ַ֖תּמְּנוּ ִלגְּ ָֽוֺ ַע :ס
 .82ספר במדבר פרק כ פסוק כא:
ַוי ְּמ ֵ ָֹ֣אן ׀ א ֱִ֗דֹום נְּת ֹן ֶאת־יִש ְָּר ֵ֔אל ע ֲַ֖ב ֹר ִבגְּב ָ֑לֹו ַו ֵי ֥ט יִש ְָּר ֵ ַ֖אל ֵמעָלָ ָֽיו :פ
 .83ספר במדבר פרק כא פסוק א:
שׁבִי:
שׁ ְּב ׀ מ ֶ ִַ֖מנוּ ֶ ָֽ
שׁ ֵ֞ ַמע ַה ְּכנַ ֲע ִנַ֤י ֶמָֽלֶך־ע ֲָרד י ֵ ֹֹ֣שׁב ַה ֶ֔נגֶב ֵ֚ ִכי ָ ֹ֣בא יִש ְָּר ֵ֔אל ֶ ַ֖דּ ֶרך ָה ֲאתָ ִ ָ֑רים ַוי ִ ָלחֶם ְּביִש ְָּר ֵ֔אל ַו ִי ֥ ְּ
ַוי ִ ְּ
 .84ספר במדבר פרק כב פסוק כ:
שׁים ַ֖קוּם ֵלֹ֣ך ִא ָ ָ֑תּם ְּו ִַ֗אך ֶאת־הַדָּ ָבֶ֛ר ֲאשֶׁר־אֲדַ ֵב֥ר א ֵֶלַ֖יָך א ֹ֥תֹו תַ ע ֲֶשָֽה:
ֱֹלה֥ים ׀ אֶל־ ִב ְּלע ָ֘ם ַליְּלָה ו ַֹ֣י ֹאמֶר ִ֗לֹו אִם־ ִלק ְַּ֤ר ֹא לְָּך ָ ֹ֣באוּ ָה ֲאנָ ֔ ִ
ַוי ֶָ֨ב ֹא א ִ
 .85ספר במדבר פרק ל פסוק יג:
ִישׁה ֲהפ ֵָ֔רם ו ַַ֖ה' ִיָֽסְּלַ ָֽח־לָ ָֽה:
שׁמְּ עֹו כָל־מֹו ֶָ֨צא ְּ
ְּואִם־ ָהפֵר י ָ ֵֶ֨פר א ָֹת֥ם ׀ אִישׁ ָ֘ה ְּביֹֹ֣ום ָ
שפ ֶ ֵָּ֧תי ָה ִלנְּדָ ֶ ֶ֛רי ָה וּלְּאִ ַס֥ר נַפ ָ ְַּ֖שׁה ֹלֹ֣ א י ָָ֑קוּם א ָ ֹ֣
 .86ספר במדבר פרק לב פסוק א:
ת־א ֶרץ ִג ְּל ָ֔עד ְּוהִנֵ ֥ה הַמָ ַ֖קֹום מ ְּ֥קֹום ִמקְּ נֶ ָֽה:
אוּבֶ֛ן ְּו ִל ְּבנ ָ
וּ ִמקְּ ֶנֹ֣ה ׀ ִַ֗רב ָה ֵ֞י ָה ִלב ְֵּנֵּ֧י ְּר ֵ
ת־א ֶרץ י ַ ְּעזֵר ְּו ֶא ֶ ֹ֣
ֵי־גַ֖ד עָצֹ֣ וּם מ ְָּ֑א ֹד ַוי ְִּר ֵ֞אוּ ֶא ֶ ַ֤
 .87ספר במדבר פרק לב פסוק כט:
ת־א ֶ֥רץ
ֵיכָ֑ם וּנְּתַ ֶתּ֥ם ל ֶָהֶ֛ם ֶא ֶ
ְּשׁה ה ָ ַָ֖א ֶרץ ִל ְּפנ ֶ
ֵי־גֹ֣ד וּ ְּבנ ְּ
ו ֶַ֨י ֹאמֶר מ ָֹ֜שֶׁ ה ֲא ֵל ִֶ֗הם אִם־י ַ ַעב ְֹּ֣רוּ ְּבנ ָ
ֵי־ר ֵ ֹ֣
אוּבן ׀ ְ֠ ִאתְּּ כֶם ֶאָֽת־ ַהי ְַּרדֵֵּ֞ ן כָל־חָלַ֤ וּץ ַל ִמ ְּל ָחמָה ִלפ ְֵּנֹ֣י ֔ה' ְּונִ ְּכב ָ ֥
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַה ִגל ָ ְַּ֖עד ַלאֲח ָזּ ָֽה:
 .88ספר במדבר פרק לב פסוק לג:
שׁה ִל ְּבנֵי־גָד ְּו ִל ְּב ֵֶ֨ני ְּראוּ ֵָ֜בן ְּו ַלח ֲִצֹ֣י׀ ֵ ֹ֣שׁבֶט׀ מְּ נ ֶ ַֹ֣שּׁה בֶן־יֹו ִֵ֗סף ֶאת־מַ ְּמ ֶלכֶת סִיח ֹן ֶ ֹ֣מלֶך ָהאֱמ ִֹ֔רי ְּו ֶֶ֨את־מַ ְּמ ֶ֔ל ֶכת ַ֖עֹוג ֶ ֹ֣מלֶך ַהב ָ ָָ֑שׁן ָה ִָ֗א ֶרץ ְּלע ֶָרי ָה
ַוי ֵ ִֹ֣תּן ל ֶ ָֹ֣הם ׀ מ ֹ ֶּ֡ ֶ
ִבגְּב ֹ֔לת ע ֵ ָ֥רי ה ָ ַָ֖א ֶרץ סָבִ ָֽיב:
 .89ספר במדבר פרק לה פסוק טז:
יוּמת הָר ֹצֵ ָֽ ַח:
ְּואִם־ ִב ְּכ ִֶ֨לי ב ְַּר ֶזֵּ֧ל ׀ הִכָ ֶ֛הוּ ַוי ַָ֖מ ֹת ר ֵ ֹֹ֣צ ַח ָ֑הוּא ֥מֹות ַ ַ֖
 .90ספר דברים פרק א פסוק לג:
יֹומָֽם:
הַה ֹ ֵֶ֨לך ִל ְּפנֵי ֶָ֜כם בַדִֶּ֗ ֶרך ל ָ֥תוּר לָכֶ ֶ֛ם מ ַָ֖קֹום ַלחֲנ ָֹֽתְּ ֶכָ֑ם ב ֵ ָֹ֣אשׁ ׀ ִַ֗ליְּלָה ל ְַּר ָֽא ֹתְּ כֶם בַדֶּ ֶרך ֲא ֶ ֹ֣שׁר ֵתָּֽלְּכוּ־ ָ֔בה וּ ֶבע ָָנַ֖ן ָ
 .91ספר דברים פרק ג פסוק כ:
שּׁ ֔תֹו ֲא ֶ ֥שׁר נ ַ ַָ֖תתִּ י לָכֶ ָֽם:
שׁבְּתִֶּ֗ ם ֵ֚ ִאישׁ לִ ָֽיר ָ
שׁר ֵּ֧ה' ֱאֹלהֵיכֶ ֶ֛ם נ ֵֹת֥ן ל ֶ ַָ֖הם ב ֵ ְֹּ֣עבֶר ַהי ְַּר ֵ ָ֑דּן ְּו ַ
ְ֠ ַעד ֲאשֶׁר־י ָ ִֶ֨ני ַח ה֥ ' ׀ ַל ֲאחֵיכ ֶ֘ם ָככֶם ְּוי ְָּר ֹ֣שׁוּ גַם־ ֵ֔הם ֶאת־ ָה ָ֕א ֶרץ ֲא ֶ֨ ֶ
 .92ספר דברים פרק ד פסוק לב:
שּׁ ָ ָ֑מי ִם ֲה ִנ ָֽ ְּה ִָ֗יה כַדָּ ָ ַ֤בר
שּׁ ַ ַ֖מי ִם ְּועַד־ק ֵ ְֹּ֣צה ַה ָ
ֱֹלהים ׀ ָאדָ ם עַל־ ָה ָ֔א ֶרץ וּ ְּל ִמקְּ צֵ ֥ה ַה ָ
ִכֹ֣י שְַּׁאל־נָא ְּלי ָ ִֶ֨מים ִראשׁ ִָֹ֜נים ֲאשֶׁר־ ָהיֹ֣וּ ְּל ָפ ִֶ֗ניָך ְּלמִן־הַיֹום ֲאשֶׁר ב ֶָָ֨רא א ִ ַ֤
ַהגָדֹול ַה ֶ֔זּה ַ֖אֹו ֲהנִשׁ ְַּמ֥ע כָמָֹֽהוּ:
 .93ספר דברים פרק ה פסוק ד:
ָפ ִנֹ֣ים ׀ ְּב ָפ ִִ֗נים דִּ ֶֶ֨בר ֵּ֧ה' ִעמָכֶ ֶ֛ם ב ָ ַָ֖הר ִמ ֥תֹּוך ה ֵָאָֽשׁ:
 .94ספר דברים פרק ה פסוק ח:
ַמי ִם׀ ִמ ַֹ֥֣תּחַת ל ִָָ֗אָֽ ֶרץ:
ֹלֹ֣ א־תַ ע ֶ֨ ֶ ָֽ
ֲשה־ל ֥ ְָֹּ֣ך ֶ ֹ֣פסֶל ׀ כָל־תְּּ מוּ ֶּ֔֡נָה ֲא ֶ ֹ֣ ַ֤שׁר ַבשּׁ ַ ָֹ֣מי ִם ׀ מִ ֶּ֔֡ ַמעַל ַו ֲא ֶ ֥שׁר ב ֶָ֨ ַָ֖א ֶרץ ִמ ָָ֑֜ ָתּחַת ַו ֲא ֶ ֥שׁר ב ַ ַ֖ ֹ֣
 .95ספר דברים פרק ה פסוק כב:
ֱֹלהֶ֛ינוּ ַ֖עֹוד ו ָָמָֽתְּ נוּ:
ת־קֹול ֵּ֧ה' א ֵ
ְּועַתָּ ה ָ ֹ֣למָה נ ָ֔מוּת ִכֹ֣י ָֽת ֹא ְּכ ֵ֔לנוּ ה ֵָא֥שׁ ַהגְּד ָֹלַ֖ה ה ַָ֑זּ ֹאת אִם־יֹס ְִּפֹ֣ים ׀ ֲא ִַ֗נחְּנוּ ְ֠ ִלשְּׁמ ֹ ַע אֶ ֶ֨
 .96ספר דברים פרק ו פסוק ד:
ֹלהינוּ ֥ה' ׀ א ֶָחָֽד:
שׁ ַ ְַּ֖מע יִש ְָּר ֵ ָ֑אל ה֥ ' ֱא ֵ ַ֖
 .97ספר דברים פרק ו פסוק כב:
ֵיתֹו ְּלעֵינֵ ָֽינוּ:
אֹות ֹת וְּ֠ מֹפְּתִ ים גְּד ֹ ִֶ֨לים ו ְָּר ִ ֵּ֧עים ׀ ְּב ִמצ ַ ְֶּ֛רי ִם ְּבפ ְַּר ֥ע ֹה וּ ְּבכָל־ב ַ֖
ַוי ֵ ִֹ֣תּן ֶּ֡ה' ֹ֣
 .98ספר דברים פרק ז פסוק א:
שׁי ְּוהָאֱ מ ִָֹ֜רי ְּו ַה ְּכנַ ֲע ִנֹ֣י ְּו ַהפ ְִּר ִִ֗זּי ו ְַּהָֽ ִחוִּי ְּו ַהי ְּבוּ ִ֔סי
ִם־ר ִ ֹ֣בים ׀ ִמ ָפ ֶֶּ֡ניָך ַהחִתִּ י ְּו ַהג ְִּר ָג ֶ֨ ִ
שׁ ָ ָ֑תּה ְּונ ַ ָֹ֣שׁל גָֹֽוי ַ
ָא־שׁמָה ל ְִּר ְּ
ִכַ֤י י ְּבִ ָֽי ֲאָך הֹ֣ ' ֱאֹל ֶ֔היָך אֶל־ ָה ָ֕א ֶרץ ֲאשֶׁר־ ַא ָתּ֥ה ב ָ ַ֖
ֲצוּמים מִ ֶמָֽ ָך:
ִ
שׁב ָ ְֹּ֣עה גֹו ִ֔ים ַר ִב֥ים ַוע ִ ַ֖
 .99ספר דברים פרק ז פסוק כו:
ִי־ח ֶ֥רם הָֽוּא :פ
שׁקְּצֶ ֶ֛נוּ וְּתַ ֵע֥ב ׀ תְּּ ָֽתַ ע ֶ ֲַ֖בנוּ כ ֵ
שׁ ֵ ֵּ֧קץ ׀ תְּּ ַ
וְֹּלא־תָ ִ ַ֤ביא תָֽ ֹו ֵעבָה אֶל־בֵיתֶ֔ ָך ְּו ָה ִי ֥יתָ ֵ ַ֖ח ֶרם כ ָָ֑מ ֹהוּ ַ
 .100ספר דברים פרק ח פסוק טו:
ַמֹוצַ֤יא לְָּך ַ֔מיִם מ ִַ֖צוּר ַה ַחלָמִ ָֽישׁ:
ָֽין־מיִם ה ִ
הַמֹו ִֶ֨ליכ ֲָָ֜ך ַבמִדְּ ָ ֹ֣בר׀ ַהג ָֹ֣ד ֹל ְּוה ִָ֗
ַנֹורא נ ָ ַָ֤חשׁ ׀ ש ָָרף ְּו ַעק ְָּ֔רב ְּו ִצמ ַָ֖אֹון ֲא ֶ ֹ֣שׁר ֵא ָ ָ֑
 .101ספר דברים פרק ט פסוק ד:
ישׁם
שׁעַת הַגֹו ִיֹ֣ם ָה ֵ֔אלֶה ַ֖ה' ִ
שׁת ֶאת־ה ָ ָֹ֣א ֶרץ ה ַָ֑זּ ֹאת וּב ְִּר ְּ
ִיאנִי ֔ה' ל ֶ ַָ֖ר ֶ
ֹאמר ִב ְּל ָבב ְִָּ֗ך ַבה ֲֹ֣ד ֹף ה' אֱֹל ֶֶ֨היָך א ָֹת֥ם ׀ ִמ ְּל ָפנ ֶ֘יָך לֵאמ ֹר ְּבצִדְּ ָקתִ י ֱהב ַ ֹ֣
ַאל־תּ ַ ֹ֣
מֹור ָ ֥
ִמפָנֶ ָֽיָך:
 .102ספר דברים פרק ט פסוק כא:
שׁלִך ֶאת־ ֲעפ ָ֔רֹו אֶל־ה ַ ַַ֖נחַל הַי ֵ ֹ֥רד
ֶר־דּק ְּלע ָ ָָ֑פר וָ ָֽ ַא ְּ
וְּ ָֽ ֶאת־ ַחטַאתְּ ֵ֞ ֶכם ֲאשֶׁר־ ֲעש ֶ ֹ֣
ִיתם ֶאת־ ָה ִֵ֗עגֶל ָל ַקחְּתִּ י֘ ָו ֶאש ְֹּ֣ר ֹף א ֹֹ֣תֹו ׀ ָבאֵשׁ ָוא ֶֶ֨כ ֹת א ַֹ֤תֹו טָחֹון הֵי ֵ֔טב ַע֥ד ֲאשׁ ַ ַ֖
מִן־ ָה ָהָֽר:
 .103ספר דברים פרק טז פסוק טז:
ְּכוּר ָָ֜ך ֶאת־פ ְֵּנֹ֣י׀ הֹ֣ ' אֱֹל ִֶ֗היָך ַבמָקֹום ֲא ֶ ֹ֣שׁר י ִ ְּב ָ֔חר ב ַ ְֵּּ֧חג ַהמַצֶ֛ ֹות וּב ְַּח֥ג ַהשָּׁב ַ֖עֹות וּב ַ ְֹּ֣חג הַס ָ֑כֹות ו ְֵֹּּ֧לא י ֵָר ֶאֶ֛ה ֶאת־פְּנֵ ֥י ַ֖ה'
שּׁ ֶָּ֡נה י ֵָר ֶֶ֨אה כָל־ז ְּ
שָׁלֹ֣ ֹושׁ ְּפע ִ ָֹ֣מים ׀ ַב ָ
יקם:
ֵר ָ ָֽ
 .104ספר דברים פרק יז פסוק ח:
ֱֹלהיָך בָֹֽו:
יב ֹת ִב ְּ
ָֽין־דּין לְּדִִ֗ ין ֵ
ִכֹ֣י י ִ ָפלֵא ִמ ְּמ ֶָ֨ך דָ ָָ֜בר ַל ִמ ְּ
שׁ ִָ֗פט ֵבָֽין־דֶָּ֨ ם ׀ לְּדָָ֜ ם ֵב ִ ֹ֣
שׁע ֶ ָָ֑ריָך ְּו ַק ְּמ ָ ֹ֣תּ ְּו ָע ִ֔ליתָ ֶֶ֨אל־ ַהמ ָ֔קֹום ֲא ֶ ֥שׁר יִב ְַּחֶ֛ר ה֥ ' א ֶ ַ֖
וּב֥ין נֶגַע ָל ֶ֔נגַע דִּ ב ֵ ְּ֥רי ִר ַ֖
 .105ספר דברים פרק כב פסוק ו:
ֵיצים ֹלא־תִ ַק֥ח ה ֵ ַָ֖אם
ִכֹ֣י יִק ֵ ָֹ֣רא קַן־צִפֹ֣ ֹור ׀ ְּל ָפ ֶֶּ֡ניָך בַדֶָּ֜ ֶרך ְּבכ ֵ ֹ֣
ָל־עץ׀ ֹ֣אֹו עַל־ ָה ִָ֗א ֶרץ ֶאפְּרֹחִים ֹ֣אֹו בֵי ִ֔צים ְּוה ֵ ַָ֤אם ר ֹ ֶבצֶת עַל־ ָה ֶאפְּר ֹ ִ֔חים ַ֖אֹו עַל־ ַהב ִ ָ֑
עַל־ ַה ָב ִנ ָֽים:
 .106ספר דברים פרק כה פסוק יט:
שׁתָּ֔ ה תִּ ְּמחֶה ֶאת־ ֵזֹ֣כֶר ֲע ָמ ֵ֔לק ִמ ַ ַ֖תּחַת ַהשּׁ ָ ָָ֑מי ִם ֹלַ֖ א תִּ שְּׁכָ ָֽח:
ָל־א ֹי ְּ ֶָ֜ביָך ִמ ָס ִִ֗ביב ָב ָא ֶרץ ֲא ֶ ֹ֣שׁר ָֽה'־ ְ֠ ֱאֹלהֶיָך נ ֹתֵֶ֨ ן לְָּךַ֤ נַ ָֽ ֲחלָה ל ְִּר ְּ
ֹלהיָך ׀ ְ֠ ְּלָך ִמכ ֶ֨
ְּו ָה ֶָּ֡יה ְּב ָה ִנֹ֣י ַח הֹ֣ ' ֱא ֶ ֹ֣
פ
 .107ספר דברים פרק כז פסוק ט:
ֹלהָֽיָך:
ֹ֣ית ְּל ָ֔עם ל ַַ֖ה' ֱא ֶ
שׁמַע יִש ְָּר ֵ֔אל ַהיַֹ֤ום ַהזֶּה נִ ְּה ֵי ָ ָֽ
אמ ֹר ַהס ְֵּכַ֤ת ׀ וּ ְּ
ַוי ְּדַ ֵ ַ֤בר מֹשֶׁה ְּוהַכ ֹ ֲה ִנֹ֣ים ַה ְּל ִו ִ֔ים ֶא֥ל כָל־יִש ְָּר ֵ ַ֖אל ֵל ָ֑
 .108ספר דברים פרק כח פסוק יב:
ֲשה י ֶ ָָ֑דָך ְּו ִה ְּל ִויתָ גֹו ִיֹ֣ם ַר ִ֔בים ְּו ַא ָ ַ֖תּה ֹל֥ א תִ לְּוֶ ָֽה:
ְּ
שּׁ ִַ֗מי ִם ל ֵ ַָ֤תת מ ְַּט
יִפ ַ ְֹּ֣תּח הֹ֣ ' ׀ ְ֠ ְּלָך ֶאת־אֹוצ ֶָ֨רֹו ה ַָ֜טֹוב ֶאת־ ַה ָ
ָֽר־ַארצְָּך ְּבע ִ֔תֹּו וּ ְּלב ֵָ֕רך ֵ ַ֖את כָל־ ַמע ֵ ֹ֣
 .109ספר דברים פרק כח פסוק כ:
שּׁמֶדְּ ָךַ֤ ְּועַד־ ֲא ָב ְּדָך ַמ ֵ֔הר ִמפְּנֵ ֶ֛י ֥ר ֹ ַע ַמ ֲעל ֶָלַ֖יָך ֲא ֶ ֥שׁר
יְּשׁ ַַלֹ֣ח הֹ֣ ' ׀ ְ֠ ְּבָך ֶאת־ ַה ְּמא ָ ֵַ֤רה ֶאת־ ַהמְּהוּמָ ה ְּו ֶאת־ ַה ִמגְּ ֶ֔ע ֶרת ְּבכָל־ ִמשְּׁלַ ֥ח י ָדְּ ָךַ֖ ֲא ֶ ֹ֣שׁר תַּ ע ֶ ֲָ֑שה ַ ֹ֣עד ִה ָ
ְּתּנִי:
ֲעזַב ָ ָֽ
 .110ספר דברים פרק כח פסוק כה:
שׁב ְָּע֥ה דְּ ָר ִכַ֖ים תָּ נֹ֣ וּס ְּלפ ָָנָ֑יו ְּו ָה ִיֹ֣יתָ ְּל ַז ָֽ ֲע ֔ ָוה ל ְַּ֖כ ֹל ַמ ְּמלְּכ֥ ֹות ה ָָא ֶָֽרץ:
י ִתֶּ נ ְֶָּ֨ך ה֥ ' ׀ נִג ָ֘ף ִלפ ְֵּנֹ֣י אֹיְּבֶיָך ב ֶ ְַּ֤ד ֶרך ֶאחָד תֵּ ֵצֹ֣א ֵא ָ֔ליו וּ ְּב ִ
 .111ספר דברים פרק כח פסוק סח:
ָאמ ְּרתִּ ָֽי ל ְָּ֔ך ֹלא־ת ִֹס֥יף ַ֖עֹוד ל ְִּרא ָ ָֹ֑תה ְּוהִתְּ ַמכ ְַּרתֶֶּ֨ ם ָ ֵּ֧שׁם לְּאֹי ְֶּבֶ֛יָך ַל ֲעב ִָד֥ים ְּולִשְּׁ פ ַָ֖חֹות ו ְֵּא֥ין ק ֹנֶ ָֽה :ס
ֶוה ֱִשָֽׁיב ְֶָּ֨ך ה֥ ' ׀ ִמצ ְַּרי ִ֘ם ָב דאנִיֹות בַדֶּ ֶרך ֲא ֶ ֹ֣שׁר ַ ֹ֣
 .112ספר דברים פרק כט פסוק יב:
שׁבַע ַלאֲב ֹתֶ֔ יָך לְַּאב ְָּר ָה֥ם ְּליִצ ָ ְַּ֖חק ָֽוּ ְּליַעֲקָֹֽב:
ֶר־לָ֑ך ְּו ַכ ֲא ֶ ַ֤שׁר נִ ְּ
ל ַ ְֹּ֣מעַן ה ִ ָָֽקים־א ֹתְּ ָך הַיֶ֨ ֹום ׀ ָ֜לֹו ְּל ִָ֗עם וְּהַ֤ וּא ִי ָֽ ְּהי ֶה־לְָּך לֵ ָֽאֹל ִ֔הים ַכ ֲא ֶ ַ֖שׁר דִּ ב ָ
 .113דברים האזינו לב,לט" :יאר הפסיק"
ָאמית ַו ֲא ַח ִֶ֗יה ָמ ַח ְּצתִּ י וַאֲ ִנֹ֣י א ְֶּר ָ֔פא ו ְֵּא֥ין ִמי ִ ַָ֖די מַ צִ ָֽיל:
ֱֹלהים ִעמ ִ ָָ֑די ֲא ִנֵּ֧י ִ ֹ֣
ְּר ֹ֣אוּ ׀ עַתִָּ֗ ה ִכֹ֣י ֲא ִנַ֤י ֲאנִי ֔הוּא ו ְֵּא֥ין א ִ ַ֖
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 3.3.22.3רשימת מופעי פסק מוסברים
פסק
1
בראשית א,ה :מופע ראשון בתורה

חד׃ַ֙פ ַ֙
ב ֶקרַ֙יָ֥וֹםַ֙אֶ ֹֽ
בַ֙וָֽיְ היֹ -
הַ֙וָֽיְ היֶ -ע ֶָ֥ר ֹֽ
ְךַ֙קראַ֙ל ִ֑יְ ל ֹֽ
ָ֣
חשֶׁ
֔וֹםַ֙ול ֹ
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙לאוֹר ַ֙֙י ְ
[ה]ַ֙ ויּ ְק ֨ראַ֙א ֵ֤
ֱֹלהיםַ֙׀– קדמא מהפך פסק ,לאוֹר ַ֙֙י֔וֹםַ֙– פשטא זקף-קטן
ויּ ְק ֨ראַ֙א ֵ֤

טט – משמעות אפשרית לפסק – ע"פ התוה"מ (המלבי"ם) ד"ה "ובאה התשובה (טט – של רשב"ג ב"ר פ"ג),מלמד שנתעטף הקב"ה
כשלמה ,ותבין עפ"י המבואר כי האור המוחלט והעצם הנשגב ית' נקרא בכתבי הקודש בשם אור ,באורך נראה אור ,ה' אורי ,והיה
אור ישראל לאש וכדומה ונקרא בדברי המקובלים אור קדמון אור צח אור מצחצח ,וגבוה מעל גבוה יאמרו אור אין סוף ,וכו' (טט –
בסוף הסעיף נאמר) ויאמר אלקים יהי אור ,שצוה שישתלשל האור העליון ויתעטף במסך עד שיתגשם להיות אור מוחש ,ולפ"ז לא
היה בריאה יש מאין רק יש מיש אור מוחש מן האור השכלי ,שנקרא גם כן אור ויתיחס אליו.

אפשר כי מפירוש התוה"מ המשמע היא שנברא חומר יש מאין ,ולתוך חומר זה השתלשל אור העליון וכאשר החומר מאיר זה תוצאה של
גישום של האור העליון אחרי אין סוף תמורות.
אפשר כי משמעות הפסק – הבדלה בין אלקים הנקרא אור ובין אור המוחש .מלת (א,ג) אֱֹלהיםַ֙בטפחא שהוא טעם עוצר ולכן ואינה
ֱֹלהיםַ֙– מהפך שהוא טעם מחבר אל מלת לאוֹרַ֙֙
היַ֙נמצאת בינה ומלת (א,ג) ִ֑אוֹר .מלת (א,ה) א ֵ֤
מחוברת למלה שאחריה וגם מלת יְ ָ֣
שאחריה לכן טעם הפסק מדגיש ההבדל ביניהן (שם אחד – אור,המייצג שני רעיונות שונים).

2
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ֹתםַ֙ :
ראַ֙א ֹֽ
ֹתֹוַ֙זכָ֥רַ֙וּנְ קבהַ֙בּ ָ֥
ֹוַ֙בּ ֶצָ֥לֶ םַ֙אֱֹלהיםַ֙בּרָ֣אַ֙א ִ֑
ַ֙֙בּצ ְל ֔מ ְ
ת־האדם ְ
ֹֽ
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ
בראשית א,כז :ויּ ְב ֨ראַ֙א ֵ֤

[בבלי ברכות סא,א] בשלמא למאן דאמר פרצוף
הַ֙בּראִ֑םַ֙(צ"ע מדוע לא השתמש ב(-בר' א,כז) זכָ֥רַ֙וּנְ קבהַ֙בּ ָ֥ראַ֙אֹ ֹֽתם ),
היינו דכתיב (בר' ה,ב) זכָ֥רַ֙וּנְ קב ְ
הַ֙בּראִ֑םַ֙
הַ֙בּראִ֑ם?  -כדרבי אבהו ,דרבי אבהו רמי :כתיב (בר' ה,ב) זכָ֥רַ֙וּנְ קב ְ
אלא למאן דאמר זנב  -מאי (בר' ה,ב) זכָ֥רַ֙וּנְ קב ְ
וכתיב +בראשית ט' +כי בצלם אלהים עשה את האדם! הא כיצד  -בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים ,ולבסוף לא נברא אלא אחד.
ָֹ֗וםַ֙בּ ֵ֤ר ֹאַ֙אֱֹלהים ַ֙֙א ֔דםַ֙בּ ְד ָ֥מוּתַ֙אֱֹלהיםַ֙עשָׂ֥הַ֙א ֹֹֽתֹו:
ְ
ִ֑םַ֙בּי
דתַ֙אד ְ
רַ֙תֹּול ֹ
ְ
הַ֙ספֶ
בראשית ה,אֶ :ז ָ֣ ֔
םַ֙בּיֹוםַ֙ה ֹֽבּ ְר ֹֽאםַ֙:ס
ת־שׁמם ַ֙֙א ֔ד ְ
ְ
ֹתםַ֙ויּ ְקרֵ֤אַ֙אֶ
הַ֙בּראִ֑םַ֙ויְ ב ֶָ֣רְךַ֙א ָ֗
בראשית ה,ב :זכָ֥רַ֙וּנְ קב ְ
ֹתםַ֙ :
ראַ֙א ֹֽ
ֹתֹוַ֙זכָ֥רַ֙וּנְ קבהַ֙בּ ָ֥
ֹוַ֙בּ ֶצָ֥לֶ םַ֙אֱֹלהיםַ֙בּרָ֣אַ֙א ִ֑
ַ֙֙בּצ ְל ֔מ ְ
ת־האדם ְ
ֹֽ
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ
בראשית א,כז :ויּ ְב ֨ראַ֙א ֵ֤

[תורת הפסק ,הרב מרסיאנו] [בבלי כתובות ח,א] דכולי עלמא חדא יצירה הואי ,מר סבר בתר מחשבה אזלינן ומר סבר בתר מעשה
ַ֙֙בּצ ְל ֔מֹו
ת־האדם ְ
ֹֽ
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ
אזלינן (רש"י שנים עלו במחשבה להיבראות ונברא אחד) כי הא דר יהודה רמי ,כתיב (בר' א,כז) ויּ ְב ֨ראַ֙א ֵ֤
הַ֙בּראִ֑ם ,הא כיצד? בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים ,ולבסוף נברא אחד.
וכתיב (בר' ה,ב) זכָ֥רַ֙וּנְ קב ְ
וביאר בס' 'משאת המלך' היתה בריאה במחשבה החלוקה מהבריאה במאמר וקיימות הנך ב' בריאות.
(בר' א,כז) ויּ ְב ֨רא – קדמא במשמע בתחילה,
ַ֙֙בּצ ְל ֔מֹו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים( ,א) אפשרות לשני אופני בריאה
ת־האדם ְ
ֹֽ
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ
(בר' א,כז) א ֵ֤
קריאה עם פסק (א) לעצור בקריאה בין מלת אלקים המסיימת באות "מ" ובין מילת אֶ תַ֙כדי למנוע בליעת האות "אלף" ועלול
להישמע ברכת השם בלשון סגי נהור מ -ת .אבל זה לא מספיק כי יש מופעים רבים ללא פסק( .ב) צ"ע לסיבה רעיונית אחרת.
ֱֹלהים׀ היא הבריאה במחשבהְ ,בּצ ְל ֔מֹו היא הצורה הרוחנית של כל הבריאה בכלל ושל האדם
קריאה עם פסק (בר' א,כז) ויּ ְב ֨ראַ֙א ֵ֤
בפרט שהוא יעבוד את הבורא.
ַ֙֙בּצ ְל ֔מֹו היא הבריאה במאמר של עולם המעשה ְבּצ ְל ֔מֹו החמרי מהצורה
ת־האדם ְ
ֹֽ
ֱֹלהיםַ֙אֶ
קריאה ללא פסק (בר' א,כז) ויּ ְב ֨ראַ֙א ֵ֤
הרוחנית.
ַ֙֙בּצ ְל ֔מֹו – מהפך פשטא זקף-קטן ,במשמע שנוי מהמחשבה שבתחלה.
דם ְ
ת־הא ַ֙
ֹֽ
ֱֹלהיםַ֙אֶ
קריאה ללא פסק (בר' א,כז) א ֵ֤
כנאמר ב[-בבלי ברכות סא,א] בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים ,ולבסוף לא נברא אלא אחד
3
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ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙תּ ְרדּמֶ֛הַ֙על-האדםַ֙ויּישִׁ֑ן ַ֙
ַ֙ה'ַ֙א ָ֧
בראשית ב,כא :ויּפּל ֩ ֨
ס ֹגָּ֥רַ֙בּשׂרַ֙תּ ְח ֶ ֹֽתּנּה׃ ַ֙
ַ֙ויּ ָ֗קּחַ֙אחת ַ֙֙מצּ ְלעֹ ֔תיוַ֙ויּ ְַ֙
ֱֹלהים׀ַ֙תּ ְרדּמֶ֛ה – פסק בין מלת א-להים ומלת תרדמה ,אפשר כדי למנוע קריאת האות
ל ֩ – תרסא בתפקיד שיעור ,א ָ֧
(בר' ב,כא) ויּפּ ַ֙

האחרונה ממלת א-להים והאות הראשונה ממלת תרדמה ביחד "מת" כעין ברכת השם .אבל זה עשוי להיות הרמז לשיעור הנאמר ב[-בבלי
ברכות נז,ב] שינה  -אחד מששים למיתה .
4
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םַ֙לאשִּׁ֑הַ֙ויְ ב ֶאהַ֙אֶ ל-הא ֹֽדם׃
יםַ֙׀ַ֙את-הצּלֶ֛עַ֙אֲשֶׁ ר-ל ָ֥קחַ֙מן-האד ְ
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ָ֧
בראשית ב,כב :ויּ ֶבן ֩ ֨
יםַ֙׀ַ֙את-הצּלֶ֛ע – פסק ,שלוש ההברות בין דרגא לתביר אינו מצריך פסק להשהיה נוספת .וסיבה אחת לפסק לקרוא במתינות
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
א ָ֧

שישמע מ"ם סופית ולא תיבלע אל"ף כדי שלא ישמע קללת א-לקים (מ"ת).
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ֲשׁרַ֙תּע ֲֶשׂהַ֙אֹתִ֑הַּ֙ ַ֙
בראשית נח ו,טו – טז[ :טו]ַ֙ ְו ֶזַ֕הַ֙א ֶ ָ֥
ֹלשׁיםַ֙אמּהַ֙קוֹמ ֹֽתהּ׃ ַ֙
הַּ֙וּשׁ ָ֥
ְ
א ֶַ֚רְךַ֙התּ ֔בהַ֙חֲמשֵּׁ֤יםַ֙אמּה ַ֙֙ר ְח ֔בּ
ַ֙ ְשׁ ָֹ֧לשַׁ֙מ ָ֣אוֹתַ֙א ָ֗מּהַ֙ ֹ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֲשׂה׃ ַ֙
ָ֥םַ֙וּשׁלשׁיםַ֙תּע ֶ ֹֽ
ְ
ֶ֛םַ֙שׁניּ
הַ֙בּצדָּ֣הַּ֙תּשִׂ֑יםַ֙תּ ְחתּיּ ְ
הַ֙וּפָ֥תחַ֙התּב ְ
ֶ
ַ֙֙תּכ ֶלּ ָ֣נּהַ֙מ ְל ֔מ ְעל
הַ֙ואֶ ל -אמּה ְ
צהַ֙ר׀ַ֙תּע ֲֶשָׂ֣הַ֙לתּ ָ֗ב ְ
[טז]ַ֙ ָ֣ ֹ

טעם מלת (ו,טז) ָ֣ ֹצהר׀ – מונח לגרמיה (= מונח פסק) ,קריאה עם פסק היא כעין מדה סדור שנחלק והיא מדה י"א מל"ב מידות של ר'
ימן אֹו ָ֔מר צְּפ֥ ֹו ְּו ַגע ָ ְַּ֖תּם וּקְּנַ ָֽז( :יב) וְּתִ מ ְַּנֹ֣ע׀
ִיפז תֵּ ָ ֹ֣
אלעזר בן ר' יוסי הגלילי ודומה לאופן הלימוד של הרמב"ן ב(-בר' וישלח לו,יא) ַויִהְּיַ֖ וּ ב ְֵּנֹ֣י ֱאל ָ ָ֑
ָהי ָ ְֹּ֣תה פִי ִֶ֗לגֶשׁ לֶ ָֽ ֱאלִיפַז  ,שכאשר תמנע מסיימת את הפסוק הקודם נלמד שזהו שם של בן אליפז וכאשר תמנע נקראת ברצף בפסוקה זהו שם
ֹלשׁיםַ֙אמּהַ֙קוֹמ ֹֽתהּ׃ַ֙[טז] ַ֙
וּשׁ ָ֥
פלגש אליפז .לכן מוצע לומר כי גם כאן קריאה ברצף של סוף פסוק (ו,טו ) ותחלת פסוק שאחריו [טו] ְ ...
ָ֣ ֹצהר׀ – פסק ,זהו כעין מדה סדור שנחלק.
המשמעות המתקבלת מתואמת עם (א) הדרשה ב[-בבלי סנהדרין דף קח,ב] אמר רבי יוחנן :אמר לו הקדוש ברוך הוא לנח :קבע בה
אבנים טובות ומרגליות ,כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים; וגם עם (ב) הנאמר ב[-פרקי דרבי אליעזר] רבי מאיר אומר שאבן אחת של

מרגליות היתה תלויה בתיבה והיתה מאירה לכל הבריות שבתוכה כנר שהיא מאיר בתוך הבית וכשמש הזה שהוא מאיר בצהרים.

משמע משתי הדרשות שהיה אור בכל קומות התיבה כדי לאפשר טיפול בבריות ובסביבת מגוריהם .יתכן להוסיף כי צורת טעם הפסק עצמו
מרמז על עמוד אור (מובא מ-תורה שלמה [קפב] המצטט את ילקוט שמעוני רמז נג)
בקריאה ללא פסק מתקבל הפירוש שנח עשה חלון לתיבה.
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ל־דּבָ֥רַ֙שׂריַ֙אָ֥שֶׁ תַ֙א ְב ֹֽרםַ֙ :
יתֹוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ע ְ
יםַ֙ואֶ ת־בּ ִ֑
֨עַ֙ה'׀ַ֙אֶ ת־פּ ְר ֶֹ֛עהַ֙נְ געָ֥יםַ֙גְּ דֹל ְ
בראשית לך-לך יב,יז :ויְ נגּ ָ֧
ָ֧ה'׀ַ֙אֶ ת־פּ ְר ֶֹ֛עה – פסק (א) להפריד בין מלה בטעם מחבר (משרת) המסתיימת באחת מאותיות אהו"י ובין מלה שאחריה המתחילה

באחת מאותיות אהו"י; (ב) להפריד בין שם הוי"ה שהוא יחיד ואין בלעדו ,שם קודש ואמת ובין שם של עבודה זרה כי הפרעונים
חשבו עצמם לע"ז כנאמר ב(-יחזקאל כט,ג) וב( -יחזקאל כט,ט)
7
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וּםַ֙וענָּ֣וַּ֙אֹתִ֑םַ֙ ַ֙
ַ֙֙ל ֹאַ֙ל ֔ ֶהםַ֙ועֲבד ְ
ַ֙בּאֶ ֶ֙רץ ָ֣
ֲָך ְַ֙
רַ֙לא ְב ָ֗רםַ֙י ֹ֨דעַ֙תּ ִ֝דעַ֙כּי-ג ָ֣ר׀ַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ז ְרע ָ֗
ָ֣אמ ְ
בראשית לך-לך טו,יג :ויּ ֹ ֶ
א ְרבָּ֥עַ֙מאוֹתַ֙שׁנֹֽה׃ ַ֙

ראב"ע (יג) כי גר יהיה זרעך  -נקרא בלשון הקדש האיש שיש לו משפחה ,כ'סעיף' שהוא דבק בשורש; על כן נקרא "אזרח" (שמ'
יב,מט) ,כי טעמו "כאזרח רענן" (תה' לז,לה; ראה ראב"ע שם) .וטעם גר  -כמו 'גרגר' (ראה יש' יז,ו) שנכרת מהסעיף וגו'.
טט – באופן של כּי-ג ָ֣רַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ז ְרע ֲָָ֗ךַ֙מונח מונח רביע אברהם אבינו הוא השורש וזרעו כ'סעיף' דבק בשורש.
באופן של כּי-ג ָ֣ר׀ַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ז ְרע ֲָָ֗ךַ֙ מונח פסק אברהם אבינו הוא השורש וזרעו כמו 'גרגר' שנכרת מהסעיף.
 דוגמה הימול ימול  -דרגא פסק תביר  -שש עשרה מקראות בתבנית זאת בתורה ,מימין במילת עבד מבוגר משמאל במילת עבד שנולד


לשפחה
כרת תכרת  -דרגא פסק תביר  -הנפש ההוא

וַֹ֙ונ ְכ ְרתֶ֛הַ֙הנֶּ ָ֥פֶ שַׁ֙ההואַ֙מַ֙ע ֶמִּ֑יהַ֙ ַ֙
ֵ֤רַ֙ל ֹא-ימּוֹלַ֙֙אֶ תְ -בּשָׂ֣רַ֙ע ְרל ֔ת ְ
בראשית לך-לך יז,ידְ :וערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כרַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
ַ֙אֶ תְ -בּריתיַ֙ה ֹֽפר׃ַ֙ס
(בר' לך יז,יד)ַ֙ ְוערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כרַ֙ -מונח פסק (כאן אינו מונח לגרמיה) רביע ,טט הפסק מדגיש מקום ההבדל בין זכר לנקבה
(בר' לך יז,יד) ְוערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כר – קריאה עם פסק וקריאה בלי פסק
(בר' לך יז,יד) ְוערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כר – קריאה בלי פסק ,תבנית הטעמים מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים ,כאן לפחות ארבעה פרטים

שיש להם שוני כלשהו מערלה פשוטה של ישראלי קטן ,שחייבים במילה

[תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק פט"ו,ה"ט] (טט :א) המשוך( ,טט :ב) ומי שנולד מהול (טט :ג) ומי שנתגייר מהול (טט :ד) ותינוק
שעברה זמנו (טט :ה) ושאר כל הנמולין (ישראלים שלא נימולו וגרים)

יתַ֙עוֹלם׃ (יז,יד) ְוערָ֣לַ֙׀ – (סלוק) מונח פסק –
ֹֽ
יתיַ֙בּ ְבשׂ ְר ֶכםַ֙ל ְב ָ֥ר
ָ֧הַ֙בר ֶ֛
(בר' לך יז,יד) ְוערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כר – קריאה עם פסק (יז,יג)ַ֙ ְוהיְ ת ְ
אפשרות למידה סדור שנחלק (י"א מל"ב מידות) ,שמשמעו שאף-על-פי שנימול עדיין יקרא ערל בגלל פגמים במילה.
[תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק יט דף יז טור ב /ה"ג /ה"ו ]/אילו ציצין המעכבין את המילה רבי אבונא בשם רבי ירמיה בחופה

רוב גובהה של עטרה רבי יוסה בן חנינא אומר בחופה רוב גובה עטרה רבי טביי בשם שמואל בודקין אותו בשעה שמתקשה .מל ולא פרע את המילה
כאילו לא מל (ראה יז,יג)
ועוד שגם מנולד מהול צריך להטיף דם שהיא ערלה כבושה ,וגר שנתגייר והוא מהול מחלוקת האם יש להטיף ממנו דם (ראה יז,יד).
המילה צריכה להיות ע"י מי שנימול ,ומחלוקת האם המילה צריכה להיות לשם ה' (כרבי יהודה לעומת דעת רבי יוסי שלא צריכה כוונה
זאת).
ועוד קריאה עם פסק [תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק פט"ו,ה"ט]  ...אמ' ר' יוסה מנין למילה שהיא ממקום פרי שנ' (וי' קד' יט,כג)
ֵ֤רַ֙ל ֹא-ימּוֹלַ֙֙אֶ תְ -בּשָׂ֣רַ֙ע ְרל ֔תוַֹ֙ממקום שהולד ניכר אם זכר אם נקבה משם
ְּתּם ע ְָּרל ַָ֖תֹו ֶאת־פ ְִּריָ֑ ֹו וכת' (בר' לך יז,יד) ְוערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כרַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
ַוע ֲַרל ֶ ֥

מלין אותו אמ' ר' שמעון בן לעזר לא נחלקו בית שמיי ובית הלל על מי שנולד מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית מפני שהיא ערלה
כבושה על מה נחלקו על גר שנתגייר כשהוא מהול שבית שמיי או' צריך להטיף ממנו דם ברית ובית הלל אומ' אין צריך להטיף ממנו
דם ברית.
[רש"י] (בר' לך יז,יד) ְוערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כר כאן לימדך ,שהמילה באותו מקום שהוא מבדיל בין זכר לנקבה (ראה שבת קח,א).
(בר' לך יז,יד)ַ֙ ְוערָ֣לַ֙׀ַ֙ז ָ֗כרַ֙ -מונח פסק (כאן אינו מונח לגרמיה) רביע ,טט הפסק מדגיש מקום ההבדל בין זכר לנקבה

פסק
8
הדוגמאות הבאות הם אוסף כל ההתיחסויות שמצאנו בחומש העמק דבר לנצי"ב מוולוז'ין לענין הפסק
אַ֙כּיַ֙צ ֹֽח ְק ְתּ׃
ָ֥אמרַ֙׀ַ֙ל ֹ ָ֥
רַ֙ל ֹאַ֙צח ְקתּיַ֙כָּ֣יַ֙׀ַ֙ירִ֑אהַ֙ויּ ֹ ֶ
ָ֥
רהַ֙׀ַ֙לא ֶֹ֛מ
בראשית וירא יח טו :ו ְתּכ ֨חשַׁ֙שׂ ָ֧
ו ְתּכ ֨חשַׁ֙שׂרָ֧הַ֙׀– קדמא דרגא פסק ,לַ֙א ֶֹ֛מרַ֙– תבירָ֥ ,ל ֹאַ֙צח ְקתּיַ֙– מרכא טפחא ,כָּ֣יַ֙׀ – מונח פסק ,ירִ֑אהַ֙– אתנח,
ָֹ֥אמרַ֙׀ַ֙– מרכא פסק ,ל ֹאַ֙– טפחאָ֥ ,כּיַ֙צ ֹֽח ְק ְתּ׃– מרכא סלוק
ויּ ֶ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

חומש העמק דבר – ותכחש שרה לאמר :יש כאן פסיק כדי להפריד (עיין אור החיים) כפירוש רש"י בסמוך פסוק כ"א עשו (פסק) כלה.
והיינו ,שבא ללמד שלא הכחישה מיד בשמעה דבר ה' מפי אברהם ,אלא הפסיקה ,ונוח היה לה להודות ולפרש האמת כי צחקה
מזקנת אברהם ,אבל יראה להשיב לאברהם כזה ... .אמנם "כי (פסק) יראה" להודות שכוונת הצחוק שלה היה בשביל אברהם ,משום
הכי גם כן לא פירשה היא דבר ה',ואברהם לא הבין הדבר.
ָֹ֥אמרַ֙׀ַ֙– מרכא פסק ,ל ֹאַ֙– טפחאָ֥ ,כּיַ֙צ ֹֽח ְק ְתּ׃– מרכא סלוק :לפי הפשט השיב לה אברהם כך .אבל חז"ל ברבה (מח ,כ) פירשו
ויּ ֶ
אַ֙כּיַ֙
שהקב"ה השיב .והוא כדברינו ,שאברהם הבין שמסתמא לא תכחיש בשקר דבר ה' ,ויש דברים בגו,אלא הקב"ה השיב לה – ל ֹ ָ֥
צ ֹֽח ְק ְתּ׃ ,היינו במה שאמרת "ואדני זקן" ... .ומה פעל ועשה דבר הצחוק ,שבשביל זה הגיע לה עסק אבימלך והיה לה למורת רוח
מאד .וגו'
ָֹ֥אמרַ֙׀ַ֙– מרכא פסק ,ל ֹאַ֙– טפחאָ֥ ,כּיַ֙צ ֹֽח ְק ְתּ׃– מרכא סלוק :גם כאן יש פסיק ,שגם אברהם לא השיב מיד "לא" ,כי ודאי הבין
ויּ ֶ
שאין הדבר כמשמעו שצחקה ולא האמינה ,אלא שלא הבין את האמת ,עד שמכל מקום אמר לה "כי צחקת".
טט – הפסק מורה על אפשרות שיש שני דוברים הקב"ה ואברהם אל שרה ,והשהייה בתגובות כדי להבין משמעות המאמרים.

יש כאן הבעת מחשבות פנימיות השונות מן הנאמר בפה .הדבר דומה ב"וימאן (פסק) ויאמר" מחשבה פנימית של יוסף לעומת מאמרו
לאשת אדוניו.
פסק
9
בראשית וירא יח,כא:

ִ֑הַ֙ואם-ל ֹאַ֙א ֹֽדעה׃ ַ֙
ָ֣אַ֙ואֶ ְר ֶ֔אהַ֙ה ְכּצעֲקתֶ֛הַּ֙הבָּ֥אהַ֙אליַ֙עשָׂ֣ וַּ֙׀ַ֙כּל ְ
ֹֽארֲ דה -נּ ְ

שמות כי תשא לג,ה:

ִ֑יָךַ֙וע ָ֗תּהַ֙הוֹרֵ֤דַ֙עֶ ְדיְ ָךַ֙֙
ָ֥הַ֙בק ְר ְבָּך ְַ֙וכלּית ְ
ףַ֙רָ֧געַ֙אֶ חֶ֛דַ֙אֶ ע ֱֶל ְ
א ֵֹ֤מרַ֙אֶ לְ -בּנֹֽי-י ְשׂראלַ֙֙א ֶתָּ֣םַ֙עםְ -קשׁה֔ -עַֹ֙ ֶר ֶ
ֹשׁהַ֙ ֱ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ו ֨יּ ֹ ֶ
לְּך׃ ַ֙
יָךַ֙וא ְדעהַ֙מָ֥הַ֙אֶ עֱשֶׂ הֹֽ -
ל ְ
מע ֔ ֶ

 ...הכצעקתה הבאה אלי עשו (פסק) כלה .חומש העמק דבר – רש"י וכן עומדים במרדם ,כלה אני עושה בהם ,ואם לא יעמדו במרדן,
אדעה מה אעשה ,להפרע מה ן ביסורין ולא אכלה אותן .וכיוצא בו מצינו במקום אחר ,ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה לעשות לך
(שמות כי תשא לג ,ה)  ,ולפיכך יש הפסק נקודת פסיק בין עשו לכלה ,כדי להפריד תיבה מחברתה .וגו'
10

פסק

וַֹ֙מ ִ֑אוּמהַ֙ ַ֙
תּעשַׂ֙ל ְ
אלָ֥ -
רַ֙ו ַ֙
ֵ֤חַ֙י ְָֽדָךַ֙֙אֶ ל-הנּ֔ע ְ
אמרַ֙אל-תּ ְשׁל ֹֽ
בראשית וירא כב,יב :ו ָ֗יּ ֹ ֶ
ידָךַ֙מ ֶ ֹֽמּנּי׃ ַ֙
ל ֹאַ֙חשׂ ְֶ֛כתַּ֙אֶ ת-בּנְ ָךָ֥ ַ֙אֶ ת-יְ ֹֽח ְ
הַ֙ו ָ֥
ַ֙אתּ ְ
יַ֙כּי-יְ רֵ֤אַ֙אֱֹלהים ֙ ֔
כָּ֣י׀ַ֙עתָּ֣הַ֙י ָ֗ד ְעתּ ֹֽ
ַ֙֙אתּה – טעם הפסק בתפקיד העברת הרעיון שמשמאל לפסק אל המלה שמימין לפסק
יַ֙כּי-יְ רֵ֤אַ֙אֱֹלהים ֔
כָּ֣י׀ – מונח לגרמיה עתָּ֣הַ֙י ָ֗ד ְעתּ ֹֽ

וללמד על אותו ענין אבל באיכות שונה .משמאל לפסק מודיע הקב"ה את ידיעתו על יראת א-לקים של אברהם כפי שגלוי לפניו מתמיד,

מימין לפסק מודיע על על יראת א-לקים של אברהם קודם לנסיון העקידה כפי שמתגלה לאחרים ,כפי' רש"י (כב,א) אחר הדברים האלה -
יש מרבותינו אומרים (סנה' פט,ב) :אחר דבריו של שטן שהיה מקטרג ואומר :מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד
ואיל אחד .אמר לו :כלום עשה אלא בשביל בנו; אם אומר לו :זבח אותו לפני ,אינו מעכב .וכן כפי' רש"י (כב,יב) מתשובת הקב"ה אחר
העקידה לומדים מי תמה לפני העקידה ִמ ַדת הדין ואומות התמיהין מה היא חיבתי אצלך
ואחרי הסבר זה אפשר להסביר גם את תבנית הטעמים הבאה
וַֹ֙מ ִ֑אוּמהַ֙כָּ֣י׀  -אתנח מונח לגרמיה ,כעין סדור שנחלק (י"א מל"ב מידות) ע"פ רש"י
תּעשַׂ֙ל ְ
רַ֙ואלָ֥ -
ֵ֤חַ֙י ְָֽדָךַ֙֙אֶ ל-הנּ֔ע ְ
אמרַ֙אל-תּ ְשׁל ֹֽ
ו ָ֗יּ ֹ ֶ
אל תעש בו מום כָּ֣י׀ = כדי להוכיח יראת א-לקים שלך ,הציות שלך בלי הרהור מה בין כי ביצחק יקרא לך זרע ,ובין קח את בנך מוכיח
בגלוי לעולם את יראת הא-לקים שלך.
[רש"י] (בר' וירא כב,יב) [אל תעש בו מום][ .כי עתה ידעתי  -אמר רבי אבא (ב"ר נו,ח) :אמר לו אברהם :אפרש לפניך את שיחתי;
[דבר מלכות התשע"ח ,ע' סג ,נקודות משיחות קודש שיחה וירא התשמ"ח ,אדמו"ר ממ"ש] מהו הצורך בנתינת טעם כָּ֣י׀ַ֙עתָּ֣הַ֙
ֵ֤חַ֙י ְָֽדָךַ֙֙אֶ ל-הנּ֔ער ) שעל זה בא המענה כָּ֣י׀ַ֙עתָּ֣הַ֙
י ָ֗ד ְעתּי וגו'? ועל כרחך צריך לומר שהיה איזה ענין בינתים (אחרי הצווי אל-תּ ְשׁל ֹֽ
י ָ֗ד ְעתּי וגו' .ולכן מפרש רש"י שבנתים היתה שיחתו של אברהם להקב"ה ,שיחה שלימה וכו' אתמול אמרת לי" :כי ביצחק יקרא לך
ֵ֤חַ֙י ְָֽדָךַ֙֙אֶ ל-הנּ֔ער!?
זרע" (בר' כא,יב) ,וחזרת ואמרת" :קח נא את בנך" (לעיל,ב); עכשיו אתה אומר לי :אל-תּ ְשׁל ֹֽ
כָּ֣י׀ – מונח לגרמיה בכעין מידה י"א מל"ב מידות ,סדור שנחלק ,בקריאה עם פסק מילת "כי" מסיימת את הכתוב לפניה ובאה ללמד על

חזרת א"א על דברי ה' בבינתים שפירש רש"י .בקריאה ללא פסק זהו מאמר ה' אל אברהם כנותן טעם להפסקת העקידה.
וַֹ֙מ ִ֑אוּמהַ֙כָּ֣י׀ בהן הקב"ה מפסיק את אברהם
תּעשַׂ֙לַ֙ ְ
רַ֙ואלָ֥ -
ֵ֤חַ֙י ְָֽדָך ַ֙֙אֶ ל-הנּ֔ע ְ
כָּ֣י׀ – גי'  ,30כעין רמז אל שלושים האותיות אל-תּ ְשׁל ֹֽ
אבינו משחיטת יצחק ואזי א"א מפרש שיחתו לפני ה'.
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פסק

ץַ֙מוֹל ְדתּיַ֙ ַ֙
רַ֙לק ִ֝חניַ֙מבָּ֣יתַ֙אביַ֘֙וּמ ֶא ֶָ֣ר ֹֽ
ֲשׁ ְ
בראשית חיי שרה כד,זָ֣ :ה'׀ַ֙אֱֹלהָ֣יַ֙השּׁ ָ֗מיםַ֙א ֨ ֶ
ֲָךַ֙אֶ תּןַ֙אֶ ת-הא ֶָ֣רץַ֙הזּ ִֹ֑אתַ֙ ַ֙
֨רע ֔
רַ֙לז ְ ַ֙
ֵ֤רַ֙נ ְשׁ ֹֽבּע-לי ַ֙֙לא ֹ֔מ ְ
ֲשׁרַ֙דּ ֶבּרִ֝ -ליַ֙וא ֲֶשׁ ֹֽ
וא ֨ ֶ
שּׁם׃ ַ֙
תַּ֙אשֶּׁ֛הַ֙ל ְבניַ֙מ ֹֽ
֔יָךַ֙ולק ְח ָ֥
ַ֙֙לפ ֶנ ְ
ָ֗הוּאַ֙י ְשׁלֵ֤חַ֙מ ְלאכוֹ ְ
(כד,ז) ָ֣ה'׀ַ֙אֱֹלהָ֣יַ֙השּׁ ָ֗מים – ) ָ֣ה'׀ַ֙– מונח לגרמיה (מונח פסק) סיבה (א) מפסיק בין אותיות אהו"י ,מילת י-ה-ו – ה מסתיימת באות ה"א

ומוטעמת בטעם מונח שהוא טעם מחבר (משרת) והמלה א-להי פותחת באות אל"ף.

סיבה (ב) כמוסבר ב[-ליקוטי שיחות כ] בקריאה עם פסק המשמעות תהיה ש -עד אברהם היה הקב"ה אלקי השמים היינו שאלקות היה
נחשב לדבר שמימי ,שאינו שיך לעולם ולעניני העולם.
בקריאה ללא פסק המשמעות תהיה שא"א הוריד והכניס אלקות בעולם ובכל עניני העולם
ר־לי  -קדמא ואזלא ,כעין כלל כללי – מקיף ואחריו כלל פרטי
ָ֜
ֲשׁרַ֙דּבֶּ
רַ֙לק ָ֜חני – קדמא ואזלא  ...וא ֨ ֶ
ֲשׁ ְ
(כד,ז) א ֨ ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רַ֙לק ָ֜חניַ֙מבָּ֣יתַ֙אביַ֘֙ -ולא אמר ואלהי הארץ ,ולמעלה אמרב (פסוק ג) ואשביעך בה'
ֲשׁ ְ
[רש"י] (בר' חי"ש כד,ז) ָ֣ה'׀ַ֙אֱֹלהָ֣יַ֙השּׁ ָ֗מיםַ֙א ֨ ֶ
אלהי השמים ואלהי הארץ .אמר לו עכשיו הוא אלהי השמים ואלהי הארץ ,שהרגלתיו בפי הבריות ,אבל כשלקחני מבית אבי היה אלהי
השמים ולא אלהי הארץ ,שלא היו באי עולם מכירים בו ,ושמו לא היה רגיל בארץ:
[דבר מלכות חי"ש התשע"ח ע' מ ,ליקוטי שיחות כ ע'  565אדמו"ר ממ"ש]
עכשיו הוא אלהי השמים ואלהי הארץ ,... ,אבל כשלקחני מבית אבי היה אלהי השמים  ...עד אברהם היה הקב"ה אלקי השמים היינו

שאלקות היה נחשב לדבר שמימי ,שאינו שיך לעולם ולעניני העולם .בא אברהם אבינו ,האב הראשון והיהודי הראשון ,ועם עבודה
של מסירות נפש הוריד והכניס אלקות בעולם ובכל עניני העולם ,בכל פרטי חיי היום יום ,כך שכולם הכירו שה' הוא גם אלקי הארץ.
ֱֹלהָ֣יַ֙השּׁ ֔מיםַ֙וֹֽאֹלהיַ֙
ואכן ,הכוונה הפנימית של חיי היום יום היא ,לפרסם אלקות באופן כזה ,שכל הסביבה תראה שה' הוא (כד,ג) א ַ֙
הא ִֶ֑רץ

 12פסק
בראשית תולדת כח,ט:

שּׁה׃ַ֙סַַ֙֙ ַ֙
וַֹ֙לא ֹֽ
ֲחוֹתַ֙נְ ביֶ֛וֹתַ֙על-נשׁיוַ֙לָ֥ ְ
אלַ֙בּן-א ְבר ִ֝הםַ֙א ָ֧
ֶ
חַ֙את-מחֲל ָ֣ת׀ַ֙בּת-י ְשׁמ ֨ע
ויּ ָ֥לֶ ְךַ֙עשׂוַ֙אֶ ל-י ְשׁמע ִ֑אלַ֙ויּ ֵ֡קּ ֶ ֹֽ

ויקח – פזר ,את-מחלת – מונח פסק ,בת-ישמעאל בן-אברהם – קדמא ואזלא ,חומש העמק דבר  ...דמתחילה בא אל ישמעאל ,ולא
משום שהוא בן אברהם ,אלא מחשבת רשע היתה בלבו ,אך אחרי שמת (ישמעאל) הרהר תשובה ולקח בתו באשר היא בת ישמעאל
בן אברהם (טט  -שגם הוא עשה תשובה) ונמחלו עונותיו .ובשביל שנשתנה הדבר ממה שהיה בתחילה משום הכי בא פסיק בינתיים.
טט – יש כאן כעין תבנית של סדור שנחלק אף שלא אחרי סלוק או אתנח .מימין לפסק ויּ ָ֥לֶ ְךַ֙עשׂוַ֙אֶ ל-י ְשׁמע ִ֑אל ,ולא נאמר בן-
חַ֙את-מחֲל ָ֣ת׀ַ֙(פסק) עד כאן מצד מחשבת רשע ,אבל מחלת בת-ישמעאל בן-
אברהם שזה מעיד על זמן שהיה ישמעאל רשע ,ויּ ֵ֡קּ ֶ ֹֽ
אברהם היינו מצד שעשה תשובה כמו ישמעאל הראוי עתה להיקרא בן-אברהם .יש לקרוא הכתוב פעם עם פסק ופעם ללא הפסק.
ֶ ֹֽאת-מחֲל ָ֣ת׀ַ֙– מונח פסק  ,מצינו באגדת ספר שמואל שלושה מוחלים להם עונותיהם ,גר שנתגייר ,והעולה לגדולה ,והנושא אשה,

ולמד הטעם מכאן ,לכך נקראת מחלת שנמחלו עונותיו.
 13פסק
בראשית ויצא כט,יג:

יתוַֹ֙ ַ֙
ֹתוַֹ֙ויּ ֵֶ֤֣רץַ֙ל ְקראתוֹ ַ֙֙ויְ ח ֶבּק-לוֹ ַ֙֙ויְ נשֶּׁ ק֔ -לוַֹ֙ויְ ביאהוַּ֙אֶ ל-בּ ִ֑
אח ָ֗
בַ֙בּןֲ -
ע ָֹ֣ק ֶ
ַ֙ויְ היַ֩֙כ ְשׁ ֹ֨מעַ֙ל ִ֝בןַ֙אֶ ת-שָׁ֣מע׀ַ֙י ֲ
ָ֣רַ֙לל ֔בןַ֙אָ֥תַ֙כּל-ה ְדּבריםַ֙ה ֹֽאלֶּ ה׃ ַ֙
ַ֙ויְ ספּ ְ
בַ֙בּןֲ -אח ָֹ֗תוַֹ֙ -הרב כיטוב ספר הפרשיות מביא מדרש על הפסק שהיו הרבה משמיעים ללבן על גבורת יעקב ועל שפע
ע ָֹ֣ק ֶ
אֶ ת-שָׁ֣מע׀ַ֙י ֲ

המים שהחל במקום עם בואו ,אבל התעלם מכך עד שהודיעוהו שיעקב הוא בן-אחותו ,שאז אמר שהכל יכבדוהו (ללבן) כי בזכותו
בן-אחותו הגיע.
בַ֙בּןֲ -אח ָֹ֗תוַֹ֙ -מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,הפסק כאן בתפקיד של כעין כתוב סדור שנחלק ,מידה י"א דרבי
ע ָֹ֣ק ֶ
אֶ ת-שָׁ֣מע׀ַ֙י ֲ
אלעזר בריה"ג,
קריאה עם פסק משמעותה התעלמות לבן מאיש בשם יעקב,
קריאה ללא פסק משמעותה התכבדות לבן ביעקב בן-אחותו כי כביכול בזכות לבן הגיע למקום.

14

פסק

ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אֹתיַ֘֙ז ָ֣ ֶבדַ֙טוֹבַ֙ ַ֙
אמרַ֙ל ָ֗אהַ֙זְב ֨דניַ֙א ָ֥
בראשית ויצא ל,כ׃ ו ָ֣תּ ֹ ֶ
ראַ֙אֶ תְ -שׁמוַֹ֙זְ ֻב ֹֽלוּן׃ ַ֙
יַ֙כּי-יל ְָ֥דתּיַ֙לוַֹ֙שׁשָּׁ֣הַ֙בנ ִ֑יםַַַַ֙֙֙֙ותּ ְק ָ֥
ישׁ ֹֽ
הפּ ֙עם ַ֙֙יזְ ְבּל ָ֣ניַ֙א ֔
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙– קדמא מרכא פסק
זְ ב ֨דניַ֙א ָ֥
ישׁיַ֙וגו' – פשטא מונח זקף-קטן
אֹתיַ֘֙ז ָ֣ ֶבדַ֙טוֹבַ֙– זרקא מונח סגול ,הכל כעין כלל הצריך לפרט ופרטו הפּ ֙עם ַ֙֙יזְ ְבּל ָ֣ניַ֙א ֔

אפשר שזה כעין לימוד אלפניו
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙– מרכא פסק ֹאתיַ֘֙  ,אפשר כי פסק בא להבדיל בין הענין זבד אלקים והענין זבד האדם ,כאן לאה ,אפשר שפסק בא להוסיף
א ָ֥
השהייה בקריאה כדי שאות אל"ף לא תבלע ועלול להשמע "מתי" שזה ברכת השם.
 15פסק
בראשית ויצא ל,לב:

הַ֙שׂכ ֹֽרי׃ַ֙
ִ֑יםַ֙והי ְ
קדַ֙בּעזּ ְ
וּאַ֙ונ ֹ
ְ
יםַ֙וטלָ֥
וּאַ֙וכל-שֶׂ ה-חוּם ַ֙֙בּ ְכּשׂ ֔ב ְ
דַ֙וט ָ֗ל ְ
רַ֙בּכל-צ ֹאנְ ִָ֝ךַ֙היָּ֗ וֹםַ֙ה ֨סרַ֙מ ִ֝שּׁםַ֙כּלֶ -שָׂ֣ה׀ַ֙נ ָֹ֣ק ְ
ע ֹ֨ב ְ
אֶ ֱַ֙
רַ֙בּכל-צ ֹאנְ ִָ֝ךַ֙היָּ֗ וֹםַ֙ה ֨סרַ֙מ ִ֝שּׁם – קדמא ואזלא  ....קדמא ואזלא  ,ראה קו"א  ...קו"א
ע ֹ֨ב ְ
אֶ ֱ
הַ֙שׂכ ֹֽרי
ִ֑יםַ֙והי ְ
קדַ֙בּעזּ ְ
וּאַ֙ונ ֹ
ְ
יםַ֙וטלָ֥
וּאַ֙וכל-שֶׂ ה-חוּם ַ֙֙בּ ְכּשׂ ֔ב ְ
דַ֙וט ָ֗ל ְ
שָׂ֣ה׀ – פסק נ ָֹ֣ק ְ
ה ֨סרַ֙מ ִ֝שּׁםַ֙כּלֶַ֙ -
דַ֙וט ָ֗לוּאַ֙וכו' ולהרכיבו על המלים כּלֶ -שָׂ֣ה׀
פסק בתפקיד להעביר התאור שאחרי הפסק ׀ַ֙נ ָֹ֣ק ְ
קדַ֙בּעזּ ִ֑ים
וּאַ֙ונ ֹ
ְ
יםַ֙וטלָ֥
וּאַ֙וכל-שֶׂ ה-חוּם ַ֙֙בּ ְכּשׂ ֔ב ְ
דַ֙וט ָ֗ל ְ
קריאה ללא פסק משמע מה מוסר מעדרי לבן ה ֨סרַ֙מ ִ֝שּׁםַ֙כּלֶ -שָׂ֣הַ֙נ ָֹ֣ק ְַ֙
ם ַ֙֙
דַ֙וט ָ֗לוּאַ֙וְ כל-שֶׂ ה-חוּ ַ֙
קריאה עם פסק ,היינו מהפסק והלאה משמע שכר יעקב מעדרי לבן שנשארו ללא בעלי החיים הדומים לשכר נ ָֹ֣ק ְ
הַ֙שׂכ ֹֽרי׃
ִ֑יםַ֙והי ְ
קדַ֙בּעזּ ְ
וּאַ֙ונ ֹ
ְ
יםַ֙וטלָ֥
בּ ְכּשׂ ֔ב ְ

 16פסק ,דוגמת מפתח
בראשית וישלח לו,יב:

תּלֶ דַ֙לֶ אֱליפזַ֙אֶ ת-עֲמל ִ֑ק ַ֙
ַ֙֙בּן-ע ֔שׂוַ֙ו ָ֥
ֶשַׁ֙לאֱליפז ֶ
ילג ֶ ֹֽ
וְ ת ְמנ ָ֣ע׀ַ֙היְ תָ֣הַ֙פ ָ֗ ֶ
שׂו׃ ַ֙
הַ֙בּנ ָ֥יַ֙עדהַ֙אָ֥שֶׁ תַ֙ע ֹֽ
ְ
ַ֙ ַ֕אלֶּ

17

פסק

ץַ֙כּנֹֽען:
ִ֑יוַ֙בּ ֶא ֶר ְ
ץַ֙מגוּרָ֣יַ֙אב ְ
בַ֙בּ ֶא ֶר ְ
ע ֹ֔ק ְ
בראשית וישב לז,א :ויּ ָ֣שֶׁ בַ֙י ֲ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בראשית וישב לז,ב:

ֶ֛הַ֙ואֶ תְ -בּנ ָ֥יַ֙ז ְלפּהַ֙נְ שָׁ֣יַ֙אבִ֑יוַ֙ ַ֙
אןַ֙ו ָ֣הוּאַ֙נָ֗ערַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֥יַ֙ב ְלה ְ
בַ֙יוֹסףַ֙בֶּ ןְ -שׁ ֹֽבע-עֶ ְשׂרֵ֤הַ֙שׁנה ַ֙֙הי֨הַ֙ר ֶֹע ֵ֤הַ֙אֶ ת-אֶ חיו ַ֙֙בּ ֔צּ ֹ ְ
ָ֞
ע ָֹ֗ק
ֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲ
אָ֣לֶּ ה׀ַ֙תּ ְ
יהם׃ ַ֙
תםַ֙רעהַ֙אֶ ל-אֲב ֶ ֹֽ
ויּבָ֥אַ֙יוֹסֶ֛ףַ֙אֶ ת-דּבּ ָ֥
(בר' וישב לז,א) ויָּ֣שֶׁ בַ֙י ֲע ֹ֔קב – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן כשני לימודים ,מונח עשוי להוסיף לימוד של מצב ביניים.

ע"פ [כלי יקר] לימוד (א)  ...שמאשים את יעקב על שביקש לישב בעולם הזה ישיבה של קבע להיות כתושב בעולם הזה במקום מגורי
אביו ,כי אביו לא כן עשה אלא היה בעולם הזה כגר וכאורח נטה ללון ,לפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא (בר' תול' כו,ג) ֵ֚גוּר ב ָ ָֹ֣א ֶרץ ה ַ֔זּ ֹאת

ְּתֹושׁב ָאנ ִֹכַ֖י ִעמ ֶ ָָ֑כם
 ...אף-על-פי שיצחק כמו אברהם היו תושבי ּ ְֶא ֶר ְ
ץַ֙כּנֹֽען כי שלהם היא מן הדין (בר' חי"ש כג,ד) גֵר־ו ָ ֥
ַאר ַב֥ע
ִי־גֹ֣ר׀ י ִ ְּה ֶיֹ֣ה ז ְַּרע ֲִָ֗ך ְּב ֶא ֶרץ ֹלֹ֣ א ָל ֶ֔הם ַו ֲעב ַָ֖דוּם ְּועִנֹ֣ וּ א ָ ָֹ֑תם ְּ
לימוד (ב) דבר אחר ,שכבר נאמר לאברהם (בר' לך טו,יג) וַי ֹֹ֣א ֶמר לְַּאב ְִָּ֗רם י ֶָ֨ד ֹ ַע תֵּ דַָ֜ ע כ ֵ
מ ֵַ֖אֹות שָׁנָ ָֽה :וגם יעקב יש לו חלק בפריעת חוב זה והוא ביקש ישיבה של שלוה במקום מגורי אביו  ...בארץ כנען ,ורצה לקבל חלק
ץַ֙כּנֹֽען ,ואילו לא בטלה
במתנת הארץ ,ולא רצה לשלם חוב כי גר יהיה זרעך ,על כן קפצה עליו רוגזו של יוסף לכך נאמר ְבּ ֶא ֶר ְ
מיעקב ישיבה של מנוחה לא היו ימים אלו עולים לו למספר ארבע מאות שנה והיה מתאחר הקץ בהכרח:
ובקשר לכך כתב ה[-אלשיך] ויָּ֣שֶׁ בַ֙י ֲע ֹ֔קב .הנה פסוק זה יראה בלתי מקושר לא למעלה (טט :לכתוב לפניו) ולא למטה (טט :לכתוב אחריו).
והנה אמרו רבותינו ז"ל [בראשית רבה פד,ג] בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם
לעולם הבא אלא וכו' .הנה שקשרו הכתוב אל מה שאחריו.
אָ֣לֶּ ה׀ַ֙תּ ְֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲע ָֹ֗קב – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,יש כאן שתי קריאות( .א) קריאה עם פסק אָ֣לֶּ ה׀ַ֙– מונח לגרמיה ,מלמד
ץַ֙כּנֹֽען ובין מלת (בר' וישב לז,ב) אָ֣לֶּ ה׀ כאשר טעם פסק של המונח
ץַ֙מגוּרָ֣יַ֙אבִ֑יוַ֙ ְבּ ֶא ֶר ְ
בַ֙בּ ֶא ֶר ְ
ע ֹ֔ק ְ
על קשר בין (בר' וישב לז,א) ויָּ֣שֶׁ בַ֙י ֲ
ץַ֙כּנֹֽען ובכך לקיים את גזרת ברית בין הבתרים בלי השעבוד והענוי.
לגרמיה מפסיק את כוונת יעקב בישיבתו כגר ְבּ ֶא ֶר ְ
בַ֙יוֹסף ,כל תולדות הללו (בני יעקב) לא באו אלא בזכותו של יוסף.
ָ֞
ע ָֹ֗ק
ֹל ָ֣דוֹתַ֙י ֲ
(ב) קריאה ללא פסק כ[-מדרש ילמדנו] ד"א אָ֣לֶּ הַ֙תּ ְ
18
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ם ַ֙
ָ֣םַ֙׀ַ֙ראוּבןַ֘֙אל-תּ ְשׁ ְפּכוּ-ד ַ֙
ְ
אמרַ֙אֲל ֶה
בראשית וישב לז ,כב[ :כב]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
רַ֙וידַ֙אל-תּ ְשׁ ְלחוִּ֑ -בוֹ ַ֙
ֹתוַֹ֙אֶ ל-ה ֵ֤בּוֹרַ֙ה ֶזּהַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּמּ ְד ֔בּ ְ
ַ֙ה ְשׁלָ֣יכוַּ֙א ָ֗
צּילַ֙אֹתוֹ ַ֙֙מיּ ֔דםַ֙להֲשׁיבוַֹ֙אֶ ל-א ֹֽביו׃ ַ֙
ַ֙ ְל ָ֗מעןַ֙ה ֵ֤
ָ֣םַ֙׀ַ֙ראוּבן֘ – קדמא מונח פסק זרקא,
ְ
אמרַ֙אֲל ֶה
[כב]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
רמב"ן  ... -כי גם אני (ראובן) שנאתיו ורציתי שיומת ע"י אחרים .אבל אתם אל תהיו שופכים דם בידיכם חלילה לכם  ...והכתוב ספר
מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו (זה משמאל לפסק) אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קבלו ממנו (זה מימין לפסק) כמו
ם בידכם ולא אמר דמו ...
שאמר להם "הלא דברתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם" (בר' מקץ )  ...אמר אל-תּ ְשׁ ְפּכוּ-ד ַ֙

כי הראה עצמו שלא יאמר לאהבתו  ...לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיו.
אמרַ֙– קדמא בתפקיד בתחילה ,אֲל ֶהָ֣םַ֙׀ מונח פסק במשמע של נתק ,אי קבלה ,כפי' רמב"ן דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא
ו ֨יּ ֹ ֶ
קבלו ממנו.
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פסק – התמהמות לוט
פסק – תפילת עבד אברהם
פסק – תשובות רבות של יוסף
פסק – שחיטת פר אהרן

יוַ֙בּ ֶח ְמלָ֥תַ֙ה'ַ֙על ִ֑יו ַ֙
ֹת ְ
ָ֣יַ֙בנ ֔
ַ֙֙שׁתּ ְ
וַֹ֙וּביד ְ
וַֹ֙וּביד-א ְשׁ ָ֗תּ ְ
יםַ֙בּי ָ֣ד ְ
ְ
בראשית וירא יט,טזֹֽ :וָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ַ֙ויּחֲז֨יקוַּ֙האֲנ ִ֝שׁ
ַַ֙֙ויֹּ צ ֻאָ֥הוַּ֙ויּנּ ֻחהוַּ֙מ ָ֥חוּץַ֙ל ֹֽעיר׃ַַ֙֙ ַ֙
הסבר לטעם פסק במלת (בר' וירא יט,טז)ַ֙ ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ –
[יאר הפסיק ,הרב י"א שפירא זצ"ל]  ...ועוד יש לומר ע"פ רש"ר הירש זצ"ל שהיה (לוט) מופסק מדעתו כדי להכריע בדבר (בגלל
בשורת חורבן סדום ואבדן משפחתו הקרב דעתו הייתה משובשת)
[אור החיים] (בר' וירא יט,טז) ויּחֲז֨יקוַּ֙האֲנ ָ֜שׁים .הגם שאחד מהם הוא המציל את לוט אבל האחר שבא להפוך אין לו לעשות ב'

שליחיות ,אפשר לומר כי להיות שהמציל שהוא רפאל הוא המציל וגבריאל אינו אלא מסייע לא מקרי זה עושה ב' שליחיות .וטעם
גבריאל שסייע אין זה אלא מכשירי השחתת סדום שלא יתעכב כל עוד שהיה לוט בתוכה והיה רפאל מונעו מעשות דבר עד שיצא
לוט:

(בר' וירא יט,טז) ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ַ֙ויּחֲז֨יקוַּ֙האֲנ ָ֜שׁים – מוצע הסבר לכתוב זה ע"פ הבנה ב[-אור החיים] המבוסס על תפקיד טעם פסק כמופע
עֹוָ֥ןַ֙
של מידה י"א מל"ב מידות של ראבריה"ג "סדור שנחלק" .בקריאה עם פסק החל מסוף הפסוק הקודם (בר' וירא יט,טו) פֶּ ן־תּסּ ֶפהַ֙בּ ֲ
ה ֹֽעיר( :בר' וירא יט,טז) ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ ההתמהמות היא של לוט כי המלאכים פונים אליו.
חז֨יקוַּ֙האֲנ ָ֜שׁים ההתמהמות היא של המלאכים שהיה רפאל מונע מגבריאל מעשות דבר
בקריאה ללא פסק (בר' וירא יט,טז) ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהַּ֙ויּ ֲַ֙
עד שיצא לוט:
(בר' וירא יט,טז) ֹֽוָֽיּ ְתמ ְה ָ֓מהּ׀ַ֙ויּחֲז֨יקוּ – פסק בין שתי המלים להפריד בין שתי אותיות מהאותיות אהו"י מפני שהמלה הראשונה מסתיימת
באות "הא" והמלה הבאה פותחת באות "וו" .אבל יש להקשות כי גם במלים ויּחֲז֨יקוַּ֙האֲנ ָ֜שׁים הראשונה מסתיימת ב"-וו" והאחרת פותחת
ב"-הא" ואין פסק ביניהם.
ָ֥אַ֙לפניַ֙היִּ֑וֹם ַ֙
אדֹנ ָ֣יַ֙א ְבר ֔הםַ֙ה ְקרה-נ ְ
ר׀ַ֙ה'ַ֙אֱֹלהי ַ֙֙ ֲ
ָ֗
ֹאמ
בראשית חיי שרה כד,יב :ויּ ָ֓
הם׃ַַ֙֙
אדֹנָ֥יַ֙א ְבר ַֹֽ֙
ַ֙ועֲשׂהֶ ַ֕ -ח ֶסדַ֙עםַ֙ ֲ
דעַ֙אתּיַ֙מה-בּבִּ֑ית ַ֙
אדֹנ֔יַ֙ל ֹא-י ָ֥
אדֹנ֔יוַ֙הָ֣ןַ֙ ֲ
בראשית וישב לט,ח :ויְ מ ָ֓אן׀ַ֙ויּ ֹ֙אמֶ ר ַ֙֙אֶ ל-אָ֣שֶׁ תַ֙ ֲ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ןַ֙בּי ֹֽדי׃ ַ֙
ת ְ
כלַ֙אֲשֶׁ ר-יֶשׁ-לוַֹ֙נ ָ֥
ַ֙ ְו ָ֥ ֹ
רןַ֙היְ מנ ִ֑ית ַ֙
ה ֹ
ויקרא צו ח,כג :ויּ ְשׁ ָ֓חט׀ַ֙ויּ ֵ֤קּחַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙מדּ ֔מוַֹ֙ויּתֶּ֛ןַ֙עלְ -תּנָ֥וְּךַ֙ ֹֹֽאזֶן-א ֲ
֔יתַ֙ועלָֹ֥ -בּ ֶהןַ֙רגְ לוַֹ֙היְ מ ֹֽנית׃ ַ֙
ְַַ֙֙ועלֵֹ֤ -בּ ֶהןַ֙ידוֹ ַ֙֙היְ מנ ְ

ראה שלשלת
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ץַ֙כּנ ִ֑עןַ֙ ַ֙
דַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְ
וַּ֙שׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙עֲב ֶ ֨דיָךַ֙א ָ֧
ֹאמ ָ֗ר ְ
בראשית מקץ מב,יג ַ֙:ויּ ְ
וֹםַ֙והאֶ חדַ֙אינֶ ֹֽנּוּ׃ ַ֙
ְ
טןַ֙אֶ ת-אב ֙ינוּ ַ֙֙היּ֔
ַ֙וְ הנּ֨הַ֙הקּ ֵ֤ ֹ
ץַ֙כּנ ִ֑ען
דַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְ
וַּ֙שׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙עֲב ֶ ֨דיָךַ֙א ָ֧
ֹאמ ָ֗ר ְ
וַ֙ יּ ְ

תבנית פרט קדמאה וכלל הצריך לפרט ופרט בתראה המפרט הפרט קדמאה
ץַ֙כּנ ִ֑ען פרט בתראה המפרט הפרט קדמאה
דַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְ
א ָ֧
מצד אחד אחים  -דרגא פסק אנחנו  -תביר ,מחולקים ביניהם א' מצד אמותיהם וכתוצאה יחסים ביניהם ,ב' מצד יחסם ליוסף
מצד אחר קריאה ללא פסק אחים אנחנו בני איש-אחד  -דרגא פסק תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים בנושא מסוים השווים ביחס
לענין בני איש-אחד בארץ כנען ,רש"י מב,יא נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם.
ראה רביע ,תלישא-קטנה ,דרגא תביר טפחא
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יכם׃ ַ֙
֔הַ֙שׁלחָ֥ניַ֙אֱֹלהיםַ֙ל ְפנ ֶ ֹֽ
ָ֣יַ֙ל ֹֽמ ְחי ְ
תּםַ֙אֹתיַ֙הִ֑נּהַַַַַַ֙֙֙֙֙֙כּ ְ
םַ֙כּיְ -מכ ְר ֶ ָ֥
יכ ֹֽ
ַ֙֙בּע ָ֣ינ ֔ ֶ
וַּ֙ואל-י ֙חר ְ
בראשית ויגש מה,הְ :ועתָּ֣ה׀ַ֙אל-תּע ְָ֣צ ָ֗ב ְ
וְ עתָּ֣ה׀ַ֙ -מונח פסק בראש פסוק (סיבה א לפסק) כעין מידה ל"א של רבי אלעזר בריה"ג סדור שנחלק ומלת ְועתָּ֣ה׀ַ֙ושייכת לשני פסוקים.
זה ממשיך אֲשֶׁ רְ -מכ ְר ֶ ָ֥תּםַ֙אֹתיַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה ְועתָּ֣ה׀ַ֙אף שאני משנה למלך  -אני עדיין מכור ,כהסבר הרב כיטוב  -שיוסף היה מלך עבד

שמעולם לא שוחרר אף על-פי שנשא את אסנת בת פוטי פרע כהן און שעל-פי הרמב"ן היה אמור לתת לו מעמד של משוחרר.
וְ עתָּ֣ה׀ַ֙אל-תּע ְָ֣צ ָ֗בוּ  -מונח פסק רביע ( ,סיבה ב לפסק) מפני שבא להפריד בית מלה המסתימת באות אהו"י ובין מלה הפותחת באות אהו"י
(סיבה ג לפסק) – כעין שני שמות לענין משותף אחד ,או שם אחד ושני ענינים שונים ,צ"ע
ְעתָּ֣ה׀ַ֙אל-תּע ְָ֣צ ָ֗בוּ  -מונח רביע (כעין קריאה בלי פסק) ,לפחות ארבעה ענינים הקשורים לעצב ,או משהו אחר
א' אל תעצבו על העבר  -על השנאה; ב' על מעשה המכירה; ג' אל תעצבו על ההוה  -בושה מאביהם (רש"י) ,ד' על העתיד – כי איני
ברשות עצמי אלא שליח א-לקים
25
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ע ִֹ֑קב ַ֙
ע ָֹ֣קבַ֙׀ַ֙י ֲ
אמרַ֙י ֲ
ַ֙בּמ ְר ָֹ֣אתַ֙ה ֔לּיְ להַ֙ויּ ֹ ֶ
יםַ֙׀ַ֙לי ְשׂראל ֙ ְ
ְ
ֱֹלה
אמרַ֙א ֵ֤
בראשית ויגש מו,ב :ו ֨יּ ֹ ֶ
אמרַ֙ה ֹֽנָּֽני׃
ַ֙ויּ ֹ ֶ

ויאמר אלקים  -קדמא מהפך פסק
יעקב יעקב  -מונח פסק אתנח
רמב"ן בפסוק א'  ...והנה בזכות הקרבנות נראה אליו אלקי יצחק אביו במראות הלילה במדת הדין רפה ,זהו שאמר אלקים במראת

הלילה

ויאמר אלקים  -קדמא מהפך פסק  -אלקים  -מדת גבורה הנקרא גם דין ,טעמו מהפך פסק לומר במדת הדין רפה
יעקב יעקב  -מונח פסק אתנח  ,ע"פ (זוהר ועוד) אין דומה יעקב לפני כל הנסיונות ליעקב השלם אחרי כל הנסיונות ,ראה פסק לעיל
בראשית ב,ד
ראה על התבנית מונח פסק אתנח
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ְךַ֙בּעָ֥ וֹדַ֙כּ ְברתֶ -א ֶרץַ֙ל ָ֣ב ֹאַ֙אֶ ְפרִ֑תהַ֙ ַ֙
ץַ֙כּנ ֙עןַ֙֙בּ ֶ ֔דּ ֶר ְ
לַ֙בּ ֶא ֵֶ֤ר ְ
ןַ֙מתהַ֩֙ע ֨ליַ֙ר ִ֝ח ְ
ָ֣י׀ַ֙בּבֹאָ֣יַ֙מפּ ָ֗דּ ֩
בראשית ויחי מח,ז ַ֙ :ואֲנ ְ
ל ֶחם׃ַַ֙֙ ַ֙
ַ֙֙בּ ֶד ֶָ֣רְךַ֙אֶ ְפ ֔רתַ֙הואַ֙בָּ֥יתַ֙ ֹֽ
ואֶ ְק ְבּ ֶרֵ֤הַ֙שּׁם ְ
ואֲנ ָ֣י׀ַ֙ -מונח לגרמיה (מונח פסק) ,אני יעקב גרמתי הפסקת חייה של רחל ,וכך לא היו חיי שלמים כנדרש ב-בבלי סנהדרין כב,ב ואין
ןַ֙מתהַ֩֙ע ֨ליַ֙ר ִ֝חל.
ָ֣י׀ַ֙בּבֹאָ֣יַ֙מפּ ָ֗דּ ֩
אשה מתה אלא לבעלה  -שנאמר (בר' ויחי מח,ז) ואֲנ ְ
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שמות וארא ז:

וַּ֙ל ֹֽדם׃ ַ֙
ֶה ְפכָ֥ ְ
רַ֙ונ ֶ
א ְ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙הנּ֨הַ֙אנ ִֹ֝כיַ֙מ ֶכּ ָ֣ה׀ַ֙בּמּ ֶטּ ָ֣הַ֙אֲשֶׁ רְ -בּי ָ֗דיַ֙על-המֶּ֛יםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙בּיְ ֹ
'ַ֙בּז ָֹ֣אתַ֙תּ ֔דעַ֙כּיַ֙אֲנ ִ֑
ָ֣רַ֙ה ְ
כַּ֚הַ֙ אמ ֔
[יז]ַַ֙֙ ֹ
יהםַ֙וְ ע ֶ֛לַ֙
ָ֣םַ֙ועל-אגְ מ ָ֗ ֶ
יה ְ
ֹתם׀ַ֙על-יְ אֹר ֶ
הר ָ֣
ימיַ֙מ ְצ ִ֝ריםַ֙עֹֽל-נ ֲ
טה-י ְדָךַ֩֙על-מ ֨
ןַ֙קחַ֙מ ְטָּךָ֣ ַ֙וּנְ ֹֽ
ה ֵֹ֡ר ָ֣
רַ֙אל-א ֲ
א ָֹ֣מ ֶ ֹֽ
ֹשׁהַ֙ ֱ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
[יט]ַַ֙֙ו ֨יּ ֹ ֶ
ַ֙֙בּכלֶ -א ֶָ֣רץַ֙מ ְצ ֔ריםַ֙וּבעציםַ֙וּבאֲב ֹֽנים׃ ַ֙
ִ֑םַ֙והֵ֤יהַ֙דם ְ
םַ֙ו ֹֽי ְהיוּ-ד ְ
יה ְ
כּל-מ ְקוָ֥הַ֙מימ ֶ
שמות וארא ז,יט תורה שלמה (פא*) פסיק בפסוק ז,יז מ ֶכּ ָ֣ה׀ַ֙בּמּ ֶטּ ָ֣הַ֙אֲשֶׁ רְ -בּי ָ֗דיַ֙ומשמעו פעמיים יד ,הנלקחת מצד שמאל של הפסיק

לצד ימין של הפסיק ,יד משה ויד אהרן ה ָמ ַטה את ה ָמ ֶטה.
ראה פזר תלישא ,קדמא ואזלא
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ם ַ֙
יַ֙בּשׁלּ ָ֣חַ֙פּ ְרעֹ ה֘ ַ֙אֶ ת-הע ַ֙
שמות בשלח יג,יז :ויְ ָ֗ה ְ
הַ֙ושָׁ֥בוַּ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃ ַ֙
ֹתםַ֙מ ְלחמ ְ
יםַ֙פּן-ינַּ֙ חָ֥םַ֙הע ֶ֛םַ֙בּ ְרא ָ֥
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
וֹבַ֙הוּאַַַַַ֙֙֙֙֙כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗
ִ֑
יםַ֙כּיַ֙קר
ָ֥
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּ
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
יםַ֙דּ ֶר ֶ
ֶ ַ֚
ֱֹלה
ַ֙וְ ל ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹתםַ֙מ ְלחמה( ,טט – א) זו מלחמת עמלק שנא' וירד העמלקי וגו' (במדבר יד מה)( .טט – ב)
יםַ֙פּן-ינּחָ֥םַ֙הע ֶ֛םַ֙בּ ְרא ָ֥
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
כָּ֣י׀ַ֙אמָ֣רַ֙א ָ֗
ֱֹלהיםַ֙זו מלחמת בני אפרים שנ' ובני אפרים שותלח וברד בנו (דהי"א ז,כא) ַוה ֲָרגִ֗ וּם ַאנְּשֵׁי־גַת וכתיב (תה' עח,ט)
ד"א כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗

ְּתֹור ִ֗תֹו ֵמאֲנ֥ וּ
ֱֹלהים וְּ֝ ב ָ
שׁת ְ֝ ָהפ ְִּ֗כוּ ְּביֹֹ֣ום ק ָ ְָּֽרב( :תה' עח,ט) ְ֝ ָהפ ְִּ֗כוּ ְּביֹֹ֣ום ק ָ ְָּֽרב מפני מה ש(-תה' עח,י) ֹלֹ֣ א ֵ֭ ָ
ֵי־ק ֶ
בְּ ָֽנֵי־ ֶאפ ְִַּ֗רי ִם נֹו ְּ
שׁמְּרוּ ב ִ ְֹּ֣רית א ִ ָ֑
שׁ ֵ ֥קי רֹומ ָ ָ֑

לָלֶ ָֽכֶת :עברו על הקץ ועל השבועה (פסיקתא דרב כהנא שמונים שנה נפל מהם מאה ושמונים אלף ,ויש אומרים ויצאו  30שנה קודם לכן)( .טט – ג)
ֱֹלהים ,כדי שלא יחזרו לאחוריהם והרי דברים
ד"א שלא יראו עצמות אחיהם מושלכין בפלשת ויחזרו להם( .טט – ד) ד"א כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗

קל וחומר ומה אם כשהקיפם דרך עקומה אמרו (במ' שלח יד,ד) נִתְּּ נָ ֥ה ַ֖ר ֹאשׁ ְּונ ָ֥שׁוּבָה ִמצ ָ ְָּֽרי ְּ ָמה:אלו באין בפשוטה על אחת כמה וכמה.
ֱֹלהים – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,אפשר כי המונח לגרמיה מקבל את תכונת
הסבר לתפקיד תבנית הטעמים של כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗
הנאמר אחרי הפסק וכאילו כתוב "אמר אלקים" דברים שהם לענין אחד ושוב כתוב "אמר אלקים" דברים שהם לענין אחר .אכן ,במכילתא
שלוש סיבות ראשונות עוסקות במלחמות ואילו הסיבה הרביעית עוסקת במרידה בה'.
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וַּ֙בני־י ְשׂראלַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽריםַ֙ :
ֲמשֶׁ֛יםַ֙עלָ֥ ְ
ם־סוּףַ֙וח ֻ
ִ֑
בּ רַ֙י
ֶ֛םַ֙דּ ֶרְךַ֙המּ ְד ַ֙
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ ת־הע ֶ ָ֥
שמות בשלח יג,יח :ויּ ֨סּבַ֙א ָ֧
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ ת סיבה (א) למנוע שטף קריאה שבה אות "מ" אחרונה של מלת
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ ת־הע ֶ֛ם – פסק בין המלים א ָ֧
(שמ' בשלח יג,יח) ויּ ֨סּבַ֙א ָ֧

"אלקים" תתחבר לאות "ת" של מלת "את" בהתעלמות מאות "א" של מלת "את".
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שמות בשלח יד,י :וּפ ְרעֹ הַ֙ה ְק ִ֑ריבַ֙ ַ֙
וַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראלַ֙אֶ ל-הַֹֽ֙'׃ ַ֙
ַ֙מ ֹ֔אדַ֙ויּ ְצע ֲָ֥ק ְ
ֹֽיראוּ ֙ ְ
יהםַ֙ויּ ְ
םַ֙והנּ ָ֥הַ֙מ ְצרָ֣ים׀ַ֙נֹסָ֣עַ֙אחֲר ָ֗ ֶ
יה ְ
ַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ֨אלַ֙אֶ ת -עינ ִ֝ ֶ
ויּ ְשׂאוּ ֩ ְ
רש"י (י) וּפ ְרעֹ הַ֙ה ְק ִ֑ריבַ֙ -היה לו לכתוב 'קרב' ,ומהו הקריב? הקריב עצמו ,ונתאמץ לקדם לפניהם (ראה מכיל' בשלח ויהי ב) ,כמו
יהם  -בלב אחד כאיש אחד (ראה מכיל' שלח ויהי ב) .דבר אחר :וְ הנּ ָ֥הַ֙מ ְצרָ֣ים׀ַ֙נֹסָ֣עַ֙
שהתנה עמהם (ראה פירושו לעיל,ו) .נֹסָ֣עַ֙אחֲר ָ֗ ֶ
יהם  -ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצרים; תנחומא (בשלח יג) .ויּ ְצע ֲָ֥קוַּ֙ -תפשו אומנות אבותם; באברהם
אחֲר ָ֗ ֶ

הוא אומר" :אל המקום אשר עמד שם" (בר' יט,כז); ביצחק" :לשוח בשדה" (בר' כד,סג); ביעקב" :ויפגע במקום" (בר' כח,יא).

יהם – מרכא מונח לגרמיה מונח רביע,
וְ הנּ ָ֥הַ֙מ ְצרָ֣ים׀ַ֙נֹסָ֣עַ֙אחֲר ָ֗ ֶ
קריאה עם פסק :אפשר כי ְוהנּ ָ֥ה – מרכא ,בתפקיד של חידוש על מישהו מרוחק ,ויחד עם מ ְצרָ֣ים׀  -מונח לגרמיה בתפקיד של עומד
לעצמו ,מרמז ל -ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצרים  ,והוא מנותק מהמצרים
יהם  -בלב אחד כאיש אחד
קריאה ללא פסקְ :והנּ ָ֥הַ֙מ ְצרָ֣יםַ֙נֹס ָ֣עַ֙אחֲר ָ֗ ֶ
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יוַ֙ושׁמ ְרתַּ֙כּל-חֻ ִ֑קּיוַ֙ ַ֙
ֹות ְ
ַ֙֙למ ְצ ֔
הַ֙ו ֹֽהאֲזנְ תּ ְ
ֲשׂ ְ
ֵ֤רַ֙בּעיניו ַ֙֙תּע ֔ ֶ
יָךַ֙והיּשׁ ְ
ֱֹלה ְ
וֹל׀ַ֙ה'ַ֙א ָ֗ ֶ
ָ֣
עַ֙ל ָ֣ק
ֹאמרַ֩֙אם -שׁ ֨מוֹעַ֙תּ ְשׁ ִ֝מ ְ
שמות בשלח טו,כו :ויּ ֶ
יָךַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙ר ְֹפ ֶ ֹֽאָך׃ַ֙ס ַ֙
ֶ֛
ל
יַ֙במ ְצר ֙ים ַ֙֙ל ֹא-אשָׂ֣יםַ֙ע ֔ ֶ
ֲלהַ֙אֲשֶׁ ר-שׂ ְֵ֤מתּ ְ
כּלֹֽ -המּח ָ֞
ֱֹלהיָךַ֙– מונח לגרמיה מונח רביע ,מונח לגרמיה (מונח פסק) אפשר מפסיק בין קול לשם הוי' כדי למנוע גישום.
וֹל׀ַ֙ה'ַ֙א ָ֗ ֶ
ָ֣
ְלקָ֣
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שמות בשלח טז,כא – כב:

שַׁ֙ונ ֹֽמס׃ ַ֙
ישַׁ֙כּפָ֣יַ֙א ְכלִ֑ וַַַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוחָ֥םַ֙ה ֶשּׁ ֶמ ְ
ְ
[כא]ַ֙ויּ ְל ְקטֵ֤ וַּ֙אֹתוֹ ַ֙֙בּ ָֹ֣בּ ֶקרַ֙בּ ֹ֔בּ ֶקרַ֙א
ֹשׁה׃ ַ֙
ידוַּ֙למ ֶ ֹֽ
ְ
ב ֙אוּ ַ֙֙כּל-נְ שׂיאָ֣יַ֙הע ֔דהַ֙ויּגּ
֔הַ֙שׁנ ָ֥יַ֙העֹ ֶמרַ֙לאֶ חִ֑דַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ויּ ֹ
וַּ֙לחֶ ם ַ֙֙מ ְשׁ ֶנ ְ
[כב]ַ֙ ויְ הָ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙השּׁ ָ֗שּׁיַ֙ל ְקטָ֥ ֨ ֶ
שַׁ֙ונ ֹֽמס  -מרכא טפחא סלוק [כב]ַ֙ויְ הָ֣י׀ַ֙ -מונח פסק ,כעין סדור שנחלק
[כא]ַ֙וחָ֥םַ֙ה ֶשּׁ ֶמ ְ
ְ

תיב"ע  -והווה שייח ומתעביד מבועין דמיין וגו'
רש"י  -הנשאר בשדה נמוח ונעשה נחלים וגו'
טט  -ע"פ תיב"ע ורש"י תיבת "ויהי" מפסוק כב משמשת עבור פסוק כא לתאר הישארות המן בצורת נוזל שממנו שתו חיות המדבר ולא
התנדפותו כפי פשוטו של מקרא.
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יכ ִ֑ם ַ֙
דרֹת ֶ
תַ֙ל ֹ
נּוַּ֙למ ְשׁ ֶמ ֶר ְ
ל ֹאַ֙העֹ֨ ֶמר ַ֙֙מ ֔ ֶמּ ְ
'ַ֙מ ֵ֤
ָ֣הַ֙ה ְ
ֲשָׁ֣רַ֙צוּ ֔
ֹשׁהַ֙ ֶז ֵ֤הַ֙הדּברַ֙֙א ֶַ֙
ָ֣אמרַ֙מ ָ֗ ֶ
שמות בשלח טז,לב :ויּ ֹ ֶ
יאיַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
רַ֙בּהוֹצ ָ֥
ֲשׁרַ֙הֶ אֱכ ְֵ֤לתּיַ֙אֶ ְתכֶ ם ַ֙֙בּמּ ְד ֔בּ ְ
לּ ֶחםַ֙א ֨ ֶ
ַ֙ ְלמָ֣ען׀ַ֙י ְר ָ֣אוַּ֙אֶ ת -ה ָ֗ ֶ
ה ָ֗ ֶלּ ֶחם כמאמר [מאור עיניים] (שמות בשלח טז,לג) שבמדבר המן
ְלמָ֣ען׀ַ֙ -מונח פסק ,כעין סדור שנחלק ,קריאה ללא פסק ְלמָ֣עןַ֙י ְר ָ֣אוַּ֙אֶ תַ֙ -

ניתן ללא התכסות והתלבשות בסיבה מן הסיבות
ְלמָ֣ען׀ַ֙ -מונח פסק ,קריאה עם פסק כמאמר [מאור עיניים] (שמות בשלח טז,לג) לידיעת הדורות שהמן ניתן כל יום בהתכסות והתלבשות
בסיבה מן הסיבות
 יראו את-הלחם  -מונח רביע
ראה קדמא ,מהפך פשטא זקף-קטן
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'ַ֙לעינ ָ֥יַ֙כל-העםַ֙על-הָ֥רַ֙סינֹֽי׃ ַ֙
דַ֙ה ְ
ֶ֛
ר
כניםַ֙ליָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁלישִׁ֑יַ֙כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁיַ֙י ָ֧
שמות יתרו יט,יאְ ַ֙ :והיָ֥וַּ֙נְ ֹ
שּׁה׃ ַ֙
ִ֑יםַ֙אל-תּגְּ שׁוַּ֙אֶ ל-א ֹֽ
ֹֽ
היָ֥וַּ֙נְ כֹניםַ֙ל ְשׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙ימ
֙אמרַ֙֙אֶ ל-ה ֔עםַ֙ ֱ
ַ֙[טו]ַ֙ויּ ֹ ֶ

בבלי שבת פו,א משנה .מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי (שתהא) [מסורת הש"ס[ :שהיא]] טמאה  -שנאמר

(שמות יתרו יט,טו)

היָ֥וַּ֙נְ כֹניםַ֙ל ְשׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙ימִ֑ים .אפשר שיש ללמוד גם מ(-שמות יתרו יט,יא) וְ היָ֥וַּ֙נְ כֹניםַ֙ליָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁלישִׁ֑יַ֙כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי
ֱ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי – מונח לגרמיה מונח רביע ,כעין שם אחד המורכב על שני ענינים .השם כאן ענין של חמש או יותר ,דרשה אחת
לעונות של  12שעות ודרשה אחת לימים.
דרשה אחת לענין מתן תורה וממנו לסוגיה לכמה זמן שכבת זרע מסרחת .רמז מסוים נמצא בס"ת י' מ' י' ובר"ת כ' ב' ה' כאילו נאמר ימי
כבה ,כלומר מספר ימים עד שמשהו כבה ,כאן לא יזריע עוד.
בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי פולטת שכבת זרע ביום השלישי  -טהורה ,דברי רבי אלעזר בן עזריה .לומד כפשט הכתוב.
בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי רבי ישמעאל אומר :פעמים שהן ארבע עונות (טעם רביע)  ,פעמים שהן חמש עונות (טעם מונח רביע) ,פעמים שהן שש
עונות (טעם מונח רביע במשמע של יותר מארבע ,או בקריאה ללא פסק מונח מונח רביע).
רבי עקיבא מונה חמש עונות במדויק המרומזות במונח רביע בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי ואחרי זה פסקה מהנשים טומאת זרע (טעם פסק),
לכולם אחרי זה פסקה מהנשים טומאת זרע (טעם פסק),

כָּ֣י׀ַ֙דרשה אחרת לענין מדרבנן אם פסקה ראית דם וסת עד סוף יום רביעי למחבר שו"ע ,או עד סוף יום חמישי להרמ"א (כעין כבה אור
השמש המרומז בשילוב ר"ת וס"ת כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי ימ"י כב"ה) אז יכולה לספור שבעה נקיים.
כּי׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי ימ"י כב"ה ותבנית הטעמים מונח רביע של הכתוב בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁי או רק
החמישה ימים המרומזים בשילוב ר"ת וס"ת ַָ֣֙
רביע עוברים לימין הפסק ומורכבים על מלת כָּ֣י׀ שהיא עצמה גי'  30כעין רמז לאחת מהעונות הבינוניות .תפקיד פסק כאן  -שם אחד היינו
ערך ארבע או חמש ושתי מצוות.
 35פסק
שמות יתרו כ,י :בטעם תחתון

ֱֹלהִ֑יָךַ֙ ַ֙
ֶ֣ת׀ַ֙ה'ַ֙א ֶ ָ֗
ָ֣
יעיַ֙שׁבּ ָ֣
וְ י֨וֹם ַ֙֙ה ְשּׁב ִ֔֝

ָךַ֙וג ְרָךַ֙֙א ֶ ֲָ֥שֶָׁ֣֣רַ֙בּ ְשׁע ֶ ֹֽ֔ריָך׃ ַ֙
ַ֙֙וּב ֶה ְמ ֔תֶּ ָ֗ ְ
ֲמ ְת ִָ֝ך ְ
ָךַ֙וא ֹֽ
אכהַ֙אתָּ֣ה׀ַ֙וּבנְ ָךְַָֹֽ֣֙֠ -וּב ָ֗ ֶתָּךַ֙ע ְב ְדּ ֨ ֵ֤
ֲשָׂ֣הַ֙כלְ -מל ִֵ֝֡
ל ֹא-תע ֶ ֨
ַ֙ ָ֣

קדמא ואזלא ,מונח פסק מונח רביע .אתה מכיל את הבאים אחריו אבל אתה [פסק] ובנך וגו' ע"פ ראב"ע כולם חייבים בשביתת שבת אבל
יש הפרש בדין

36

פסק

הַ֙ו ֹ֨רחב ַ֙֙א ְרבָּ֣עַ֙בּא ֔מּהַ֙היְ ריעהַ֙האֶ ח ִ֑ת ַ֙
ַ֙֙בּא ֔מּ ְ
ֵ֤הַ֙ועֶ ְשׂרים ֹֽ
תַ֙שׁמֹנֶ ְ
שמות תרומה כו,בָֹ֣ :א ֶרְך׀ַ֙היְ ריע ָ֣הַ֙הא ָ֗ח ְ
תַ֙לכל-היְ ריעֹֹֽ ת׃ ַ֙
דּהַ֙אח ְ
ַ֙מ ָ֥

יעה ָהַָֽא ִַ֗חת  -איזו קשירה היתה במשכןז) ,א"ר יוסי בר חנינא ,מאורגי יריעות למדו ,מאי
[תורה תמימה(=תו"ת)] (שמ' תר' כו,ב) ֹ֣א ֹ ֶרך׀ ַהי ְִּר ָ ֹ֣
ח)
ַאחת)  ,נפסק היה קושרו [ירושלמי שבת פ"ז ה"ב]:
טעמא( ,שמ' תר' כו,ב) ֹ֣א ֹ ֶרך׀ ַהי ְִּר ָ ֹ֣
יעה ָהַָֽא ִַ֗חת  -שתהא כולה ַא ִַ֗חת (טט :או ַ ַ֖
[תו"ת הערה ז] ר"ל משום דכל אבות מלאכות האסורות בשבת ילפינן ממלאכות שהיו במשכן ,ואחת מאבות מלאכות דשבת היא
קשירה ,וא"כ צריך למצוא ענינו במשכן ,ועל זה פריך (מקשה) היכן מצינו קשירה במשכן (ראה הרחבה [ירושלמי שבת]) :
ָ֣הַ֙הא ָ֗חת – אזלא מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,שמכאן למדו על קשירה של
ֹֽ
(שמ' ויקהל לו,ט) ָֹ֜א ֶרְךַ֙היְ ריע
חוט למלאכת אריגת יריעות המשכן שהיריעות תארגנה מכעין חוטים שכל אחד מהם הוא כעין חוט ארוך אחד.
[תו"ת הערה ח] ר"ל שתהא היריעה נארגת באחת ולא שיארגו חתיכות חתיכות ואח"כ יתפרן יחד ולא היו החוטין ארוכין כל כך והיו
צריכין לקשור:
יעה ָהַָֽא ִַ֗חת – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,כעין שתי קריאות בכתוב ,קריאה עם פסק (שמ' תר' כו,ב)
(שמ' תר' כו,ב) ֹ֣א ֹ ֶרך׀ ַהי ְִּר ָ ֹ֣
ֹ֣א ֹ ֶרך׀ מלמד על חוט שנפסק מפני שלא היה ארוך מספיק כדי להיות נארג לכל אורך  28האמות של היריעה .לכן קושר אליו חוט אחר
ואז מונע אריגה של חתיכות חתיכות  .בסיום האריגה מכניס את קצות החוטים הקשורים והבולטים מעל האריגה לתוך היריעה וכך
מסתירם( .מדוע לא חותכם?)
יעה ָהַָֽא ִַ֗חת מלמד על אורך היריעה הארוגה כפי הצווי של  28אמה שתהא היריעה נארגת
קריאה ללא פסק (שמ' תר' כו,ב) ֹ֣א ֹ ֶרך ַהי ְִּר ָ ֹ֣
באחת.

 37פסק
שמות תרומה כז,יט ,שמות תצוה כז,כ:

חשֶׁ ת׃ַ֙ס
תַ֙החצרַ֙נְ ֹֽ ֹ
ד ֶ
ֶ֛יוַ֙וכל-י ְת ָ֥ ֹ
וַֹ֙וכל-יְ תדֹת ְ
עבֹד ִ֑ת ְ
כלַ֙ ֲ
ןַ֙בּ ֹ
ַ֙כּל ָ֣יַ֙המּ ְשׁ ֔כּ ְ
[יט]ַ֙לכֹל ֙ ְ
ְ

ֲֹלתַ֙נרַ֙תּ ֹֽמיד׃ ַ֙
וֹרַ֙להע ָ֥
ְ
יָךַ֙שׁ ֶָ֣מןַ֙זָֽ ָ֥יתַ֙ז ְֶָֽ֛ךַ֙כּתיתַ֙למּ ִ֑א
ֶ
ל
לַ֙וי ְק ֨חוַּ֙א ִ֝ ֶ
הַ֙תּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗א ְ
[כ]ַ֙וא ָ֞תּ ְ
ְ

נְ ֹֹֽחשֶׁ ת אותיות נח שת( ,תחילת פר' תצוה) ְוא ָ֞תּה זה משה ,וביחד מתקבל נח שת ומשה ,רמז לאגדתא ע"פ ספר סדר הדורות – הרב

הלפרין עם הגהות החיד"א ד"ה ב"א שס"ח  ...משה הוא שת וגו' ,ד"ה ב"א תל"ה  ...שם נח משה כולם שורש אחד מצד חסד של הבל

וגו' (משה אותיות מ"ש משם בן נח ,אות ה"א מאברהם אבינו)
ְתּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙אֶ ת – אמנם טעם פסק בין שתי אותיות גרוניות ,אבל נראה שמשמש לדרשות אחדות.
הַ֙תּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙– גרשיים מונח פסק – רמז אפשרי לדרשה כעין מידה י"א ממידות רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי סדור שנחלק לומר
וְ א ָ֞תּ ְ
שמלת ְוא ָ֞תּהַ֙שייך למדרש המקשר את משה לשת ונח.

הַ֙תּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אלַ֙– גרשיים מונח לגרמיה (= מונח פסק) מונח רביע ,לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא
וְ א ָ֞תּ ְ
לתורה שבע"פ ,משוער ,כי תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע מלמדת על אחת משתי המידות מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ר' יוסי הגלילי

(כד) מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו( ,כה) מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על חבירו.
משוער כי אחד מתפקידי טעם פסק לרמז לקריאת הכתוב פעם עם פסק ופעם ללא פסק ולקבל שתי דרשות שונות.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַ֙תּצוֶּ ָ֣הַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אל בקריאה ללא פסק ,שיש בו שני טעמי מונח ,כל מונח כאילו מציין ענין אחד ,והתבנית
משוער כי בכתוב ְוא ָ֞תּ ְ
כולה מציינת כעין שתי פעמים מידה דבר שיצא מענינו ללמד דבר מיוחד על עצמו.
ראה גרשיים מונח רביע
38

פסק

םַ֙כּי-בֹשָׁ֥שַׁ֙מ ֶֹשׁהַ֙ל ֶר ֶָ֣דתַ֙מן-ההִ֑רַ֙ ַ֙
שמות תשא לב,א :ויּ ְֶָ֣֣ראַ֙ה ֔ע ֹֽ
ֵ֤רַ֙הע ֱ֨לנוּ ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙
ֶ
ַ֙֙לפ ֔נינוַּ֙כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשׁ
ֱֹלהיםַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֹֽלכוּ ְ
ַ֙֙קוּם׀ַ֙עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
ֹאמ ֵ֤רוַּ֙אליו ָ֣
ה ָֹ֗רןַ֙ויּ ְ
ויּקּ ֨הלַ֙ה ִ֝עםַ֙עֹֽל-א ֲ
הַ֙לוֹ׃ ַ֙
נוַּ֙מה-הָ֥י ֹֽ
םַ֙ל ֹאַ֙יד ְע ֶ
ָ֥
מ ְצ ֔רי

שמות כי תשא לב,כג:

הַ֙לוֹ׃ַ֙ ַ֙
םַ֙ל ֹאַ֙יד ְענוַּ֙מֶ ה-הָ֥י ֹֽ
ָ֥
ֵ֤רַ֙הע ֱ֨לנוּ ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצ ֔רי
ֶ
וַּ֙לפנ ִ֑ינוַּ֙כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשׁ
ֱֹלהיםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְלכ ְ
רוַּ֙ליַ֙עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ֔
֔
ָ֣אמ
ויּ ֹ ְ

כּיֶ -זָ֣ה – מקף כרב-מצב משה (א) חי (ב) מת רש"י בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה וערבוביא לומר
ודאי מת משה ,לכך בא ערבוביא לעולם .אמר להם מת משה[ ,בבלי שבת פט,א]  ...ולא השגיחו עליו .הראה להן דמות מטתו.
[שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא,ז] רבנן אמרי השטן מצא את ידיו אותה שעה שהיה משה נראה תלוי בין השמים והארץ
והיו מראין אותו באצבע ואומר (לב,א) כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישׁ,
כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישׁ  -בקריאה עם פסק כעין רמז לפסקו חיי משה ,וזאת מטתו של משה המת הנשאת באויר רקיע השמים.
הַ֙לוֹ [כתר יונתן תרגום
נוַּ֙מה-הָ֥י ֹֽ
ד ְע ֶ
ל ֹאַ֙י ַ֙
בקריאה ללא פסק משה חי וקיים שהלך להביא התורה (בבלי מנחות נג,ב; ש"ר תשא מא,ז) רק ָ֥
לתיב"ע]  ...נשרף בהר ,של אש להבה ,מן לפני ה' לא ידענו מה היה לו בסופו.

אפשר להסביר ללא פסק ע"פ [מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא סימן יט]  ...אמרו להם אהרן וחור (טט :כּי-זֶ ָ֣הַ֙מֹ ֶשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישׁ) עכשיו
יורד מן ההר לא השגיחו ,ויש אומרים שעמד שטן והראה להם דמות מטתו מן ההר ממה שאמרו (לב,א) כּיֶ -זָ֣ה׀ (טט :בקריאה עם פסק)
מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישׁ (טט :לא חוזר מן ההר) ,אפשר גם להסביר ע"פ [זוהר כרך ג ,תזריע מח,א] (לב,א) כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישׁ אמאי לא אקרי אדם,
אמר ליה משום דאקרי עבד למלכא העם הכיר במיוחדותו של משה וסבר שנשאר בשמים  .טעם פסק ירמז שהמלים כּיֶ -זָ֣ה׀ מלמדות על
משה האלקי ,והמלים ללא פסק כּי-זֶ ָ֣הַ֙מֹ ֶשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישׁ מלמדות על משה האיש ,והמשך הזוהר מלמד שמלת אדם זה שלמות ,מלת איש אינו שלמות.
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֔הַ֙ו ָ֥קראַ֙לֹוַ֙ ָֹ֣אהֶ לַ֙מֹוע ִ֑ד ַ֙
ח ֶנ ְ
ן־המּ ֲ
ח ֶנָ֗הַ֙ה ְרחקַ֙֙מ ֹֽ
וּץַ֙למּ ֲ
ֹֽ
לַ֙ונֹֽטה־לָ֣ ֹו׀ַ֙מ ָ֣ח
שמות כי תשא לג,ז :וּמֹשֶׁ הַ֩֙י ֨קּחַ֙אֶ ת ־ה ָֹ֜א ֶה ְ
וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽהַ֙ :
ֹֽ
לַ֙מֹועדַ֙א ֲֶשׁרַ֙מ ָ֥ח
֔
שַׁ֙ה'ַ֙יצא ַ֙֙אֶ ל־ ָֹ֣אהֶ
ל־מב ָ֣קּ ֔
ְ
ַ֙ וְ היה ַ֙֙כּ

וְּנָ ָֽטָה־לֹ֣ ֹו׀ ִמ ֹ֣חוּץ לַ ָֽ ַמ ֲח ִֶ֗נה – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רבי ע .שני אופני קריאת הכתוב .קריאה ללא פסק קריאה עם פסק .בקריאה
עם פסק ,נלמד מִ -מ ֹ֣חוּץ לַ ָֽ ַמ ֲח ִֶ֗נה – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה דברים ,כאשר ָ֜א ֹהֶל משמעו בית וטעם פסק כפתח סגור[ :שו"ע
אה"ע סימן כ"ב ס"א] אסור להתיחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה אסור לאיש להתייחד עם אשה (א) בין ישראלית (ב) בין
נכרית (גזרת שמאי והלל)( ,ג) בין פנויה אע"פ שאינה ערוה (גזרת ב"ד של דוד) (ד) בין נשואה( ,ה) בין זקנה (ו) בין ילדה (מגיל
שלוש ומעלה) ,ואפשר כי טעם פסק מלמד על חוץ מאמו ובתו ,ואשתו נדה,
י ִ ֶַ֨קח ֶאת־ה ָָ֜א ֹהֶל וְּנָ ָֽטָה־לֹ֣ ֹו ִמ ֹ֣חוּץ לַ ָֽ ַמ ֲח ִֶ֗נה – קדמא ואזלא כעין כלל שכאשר ָ֜א ֹהֶל משמעו אשתו עמו אז אין חשש ליחוד ,וכן בקריאה ללא
פסק אפשר שמלמד לבית שפתחו פתוח לרשות הרבים אין חשש להתיחד שם עם הערוה [שו"ע אה"ע סימן כ"ב ס"ט]

וּץַ֙למּ ֲח ֶנָ֗הַ֙לרמז לדברי רש"י ז"ל דלא משום ששמה
ֹֽ
וּמֹשֶׁה – תרסא ,שיעור אפשרי להתרחקות מנודה[ .יאר הפסיק] ְונֹֽטה־לָ֣ ֹו׀ַ֙מ ָ֣ח
הוא מקומו (טט :של משה) רק משום ההפסקה להפסיקו מעמהם (מעם ישראל) ,כיון שהיו כמנודים לרב (הקב"ה) והמנודה לרב
מנודה לתלמיד (למשה) כמבואר במו"ק טז,א ,ועי' בתרגום יונתן כאן.
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א ַ֙
רַ֙ה'ַ֙׀ַ֙על-פּניוַ֘֙ויּ ְקר ַ֙
ָ֥
ע ֹ֨ב
שמות כי תשא לד,ו :ויּ ֲ
ֱמת׃
םַ֙ורבֶ -חָ֥סֶ דַ֙ ֶוא ֶ ֹֽ
וּםַ֙וחנִּ֑וּןַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ֶא ֶָ֥רְךַ֙אפּי ְ
'ַ֙׀ַ֙ה'ַ֙אָ֥לַ֙רח ְ
֔
הָ֣

בראשית ב,ד :כאן אין פסק אלא מקושר לפסוקים עם פסק

ץַ֙ושׁ ֹֽמים׃
יםַ֙א ֶָ֥ר ְ
ֶ
ֱֹלה
וֹתַ֙ה'ַ֙א ַ֙
ַָ֥֙
ִ֑םַ֙בּיָ֗וֹםַ֙עֲשֶׂ֛
ץַ֙בּה ֹֽבּ ְרא ְ
םַ֙והא ֶר ְ
הַ֙תוֹל ָ֧דוֹתַ֙השּׁמֶ֛י ְ
ְ
אָ֣לֶּ

בפסוק זה אין פסק אך ראה המאמר המצורף [האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל זי"ע שבת פרשת שמיני מבה"ח אייר שנת? ע' ]1365

ֹשׁהַ֙מ ֶֹשׁה ולא פסיק טעמא בגווייהו.
דזהו מה שארז"ל (שמ' ג,ד) מ ֶַָ֥֙
דהשלימות דבריאת העולם( ,בר' ב,ד) "ַ֙ ְבּיָ֗וֹםַ֙עֲשֶׂ֛ וֹתַ֙הוי'" היא ע"י הוי' דלתתא דוקא ,מספר ז' ,שלימות ההיקף ,ופסיק טעמא בגווייהו
'ַ֙׀ַ֙ה') ,שיש הפסק בין שם הוי' דלתתא ושם הוי' דלעילא.
(טט( :שמ' תשא לד,ו) ָ֣ה ֔
ֹשׁהַ֙מ ֶֹשׁה לא פסיק טעמא בגווייהו ,היינו שמשה רבינו כפי שהוא למטה הוא קשור עם ענין משה למעלה ,כי
מה שאין כן (שמ' ג,ד) מ ֶַָ֥֙
נקרא משה על שם "כי מן המים משיתיהו" וגו'.
'ַ֙׀ַ֙ה' ,תרין עלמין (נשא קל"ח? קל"א? א') נינהו ,דא באתגליא ודא
כעין ענין זה [בראשית ויצא זהר קנח א] תא חזי כגונא דא (שמות תשא לד,ו) ָ֣ה ֔
באתכסיא ,ועל דא פסיק טעמא בגויהו ,ומעלמא דא עד עלמא דא כלא חד:
'ַ֙׀ַ֙ה' ,שני עולמות הם ,זה בגלוי וזה בסתר ,ועל כן פוסק הטעם בתוכם ,ומעולם זה
תרגום :בא וראה ,כמו כן (שמ' תשא לד,ו) ָ֣ה ֔
(דלתתא ,הגלוי) עד עולם זה (דלעילא ,הנסתר) הכל אחד:
'ַ֙׀ַ֙ה'ַ֙ -אני הוא קודם שיחטא האדם ,ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה.
[בבלי ראש השנה יז,ב] (שמ' תשא לד,ו) ָ֣ה ֔
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

קריאה עם פסק מייצגת שעד לגאולה יש מציאות של חטא .בחטא האדם כביכול מפסיק הקשר שלו לה' שאם לא היה מפסיק לא היה חוטא,
ולגבי בעל תשובה ה' הוא אחד לפני שיחטא האדם ואחרי שיחטא ויעשה תשובה .קריאה ללא פסק מייצגת אחדות ה' בכל מצב של האדם.

'ַ֙׀ַ֙ה' ב) אין הענין שיבוטל ח"ו אחד משני שמות הוי' אלא המדובר הוא
֔
[אגרות קודש ,כ"ד סיון התשי"ד ,אדמו"ר ממ"ש] (שמ' תשא לד,ו) הָ֣
בהפסיק טעמי שביניהם שלע"ל יהיה הוי' אחד שני השמות באחדות.

קריאה עם פסק – מצב עד לגאולה ,הוי' דלתתא בורא עולם האתגליא ,הוי' דלעילא בעולם הנסתר
קריאה ללא פסק – לעתיד לבוא לעת הגאולה ,תתגלה האחדות בין שני שמות הוי' ,תתגלה אחדות בין עולם דלתתא ועולם דלעילא

'ַ֙׀ַ֙ה' – טעם פסק ,קריאה עם פסק זה לעת עתה עד הגאולה ומשמעה אותו שם משני צידי פסק אבל אחד מהם מייצג שם
(שמ' תשא לד,ו) ָ֣ה ֔
הוי' דלתתא שהוא עשה שלימות בריאת העולם ,עולם האתגליא ,אחד מהם מייצג שם הוי' דלעילא ,עולם האתכסיא.
קריאה ללא פסק משמעה לעתיד לבוא יתגלה כי מעולם זה (דלתתא ,הגלוי) עד עולם זה (דלעילא ,הנסתר) הכל אחד
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הַ֙ונ ְֶעל ָ֣םַ֙מ ֶמִּ֑נּוַּ֙ ַ֙
ֲשׁרַ֙יְ בטָּ֧אַ֙האדֶ֛םַ֙בּ ְשׁ ֻבע ְ
יבַ֙לכֹלַ֙א ֨ ֶ
ְ֠ ְ
יט
ֹוַ֙לה ָ֗
ע׀ַ֙א ְ
ָ֣
ר
םַ֙לה ַָ֣֙
ַ֙לב ֨טּאַ֙ב ְשׂפ ָ֜תי ְ
ויקרא ה,דָ֣ :אֹו ֶנֵ֡פֶ שַׁ֙כָּ֣יַ֙תשּׁבע ֩ ְ
םַ֙לאחָ֥תַ֙מ ֹֽאלֶּ ה:
עַ֙ואשׁ ְ
ד ְ
וְ הוּא־י ָ֥

[ירושלמי (וילנא לא,ב) מסכת שבועות פ"ו,ה"ו]

מתני' אילו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות אין בהן לא תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה
וחמשה שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם ר"ש אומר דברים שהוא חייב באחריותן נשבעין עליהן ושאינו חייב באחריותן
אין נשבעין עליהן ר"מ אומר יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע ואין חכמים מודין לו כיצד אמר עשר גפנים טעונות מסרתי לך והלה
אומר אינן אלא חמש רבי מאיר מחייב וחכמי' אומרין כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע:
גמ' [ ...דף לב עמוד א] (ר' ישמעאל הביא מקור מפסוק)
ע ֩ כלל (המרומז בתבנית הטעמים של ְלב ֨טּאַ֙ב ְשׂפ ָ֜תים – קדמא ואזלא)
ר' ישמעאל דרש (ויקרא ה,ד) ָ֣אֹו ֶנֵ֡פֶ שַׁ֙כָּ֣יַ֙תשּׁב ַ֙

יטיבַ֙פרט ְ֠ ְלכֹלַ֙א ֨ ֲֶשׁרַ֙יְ בטָּ֧אַ֙חזר וכלל כלל ופרט וכלל אין אתה דן אלא כעין הפרט.
ֹוַ֙לה ָ֗
ָ֣ע׀ַ֙א ְ
ְלהַ֙ר ָ֣

יטיב – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,בקריאה ללא פסק מונח מונח רביע ,כעין פעמיים רביע,
ֹוַ֙לה ָ֗
ָ֣ע׀ַ֙א ְ
(ויקרא ה,ד) ְלהר ָ֣
פעמיים ארבעה לימודים המפורטים בהמשך הירושלמי

מה הפרט בתביעת ממון ולעצמו ומוציא בדין ויש לו דמים ודמיו קצובין ובמטלטלין ופטור על העונש ועל הקנס.
(טט :א) בתביעת ממון פרט לאומר לחבירו תן לי מאתים זוזים שאמרת ליתן לי ולא נתתה.
(טט :ב) לעצמו פרט לאומר לחבירו קיללתני וביישתני שפטור.
(טט :ג) ומוציא בדין פרט לאומר לחבירו אנסת ופיתיתה בת פלוני.
(טט :ד) ויש לו דמים פרט לשטרות.
(טט :ה) ודמיו קצובין פרט לעבדים.
(טט :ו) ובמטלטלין פרט לקרקעות.
(טט :ז) ופטור על העונש פרט לאומר לחבירו הדלקת גדישי בשבת שפטור.
(טט :ח) ופטור על הקנס פרט לתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה שהן קנס.
יטיב – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,בקריאה עם פסק ההסבר עשוי להיות כפי' [יאיר הפסיק ע' ס,
ֹוַ֙לה ָ֗
ָ֣ע׀ַ֙א ְ
(ויקרא ה,ד) ְלהר ָ֣
יטיב שדיניהם אינם שוים ְלהרָ֣ע׀ַ֙אינו חב אלא אם נשבע ְלהרָ֣ע׀ַ֙לעצמו ,אבל אם נשבע
ֹוַ֙לה ָ֗
ָ֣ע׀ַ֙א ְ
הרב איסר שפירא] (ויקרא ה,ד) ְלהר ָ֣
יטיב לאחרים ,עי' בספרא ובמס' שבועות דף כ"ז א'.
יטיב חייב גם אס נשבע ְלה ָ֗
ְלהרָ֣ע׀ַ֙לאחרים פטור ,וְ ַ֙-לה ָ֗
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ויקרא צו ז,יב[ַ֙ :יב]ַ֙אָ֣םַ֙על-תּוֹדה֘ ַ֙י ְקריבֶ נּוַּ֙ ַ֙
שּׁמֶ ן׃ַ֙
לוֹּלתַ֙בּ ֹֽ
תַ֙בּ ָ֥
וֹתַ֙משֻׁ חָ֣יםַ֙בּשּׁ ִֶ֑מןַַַַַ֙֙֙֙֙ ְו ָֹ֣סלֶ תַ֙מֻ ְר ֶ֔בּכֶ תַ֙חֹלּ ְ
ְ
יקיַ֙מצּ
ןַ֙וּרק ָ֥
שּׁ ֶמ ְ
לוֹּלתַ֙בּ ֔ ֶ
ַ֙֙בּ ָ֣
תּוֹדהַ֙חלֵּ֤ וֹתַ֙מצּוֹת ְ
וְ ה ְק ָ֣ריב׀ַ֙עלֶ -זָ֣בחַ֙ה ָ֗
ַ֙֙ל ֶָ֣חםַ֙ח ֔מץַ֙י ְקריבַ֙ק ְרבּנִ֑וֹ
[יג]ַ֙על-חֹלּת ֶ
תּוֹדהַ֙– ארבעה מיני לחם׃ חלות ,ורקיקין ,ורבוכה שלשה מיני מצה ,וכתיב( :וי' צו ז,יג)ַ֙על-חֹלּתַ֙֙
רש"י (יב) ְ ...וה ְק ָ֣ריב׀ַ֙עלֶ -זָ֣בחַ֙ה ָ֗
ֶל ָ֣חֶ םַ֙ח ֔מץ וגו ' .וכל מין ומין עשר חלות .כך מפורש במנחות (עז,א) .ושעורן  -חמש סאין ירושלמיות ,שהן שש מדבריות; עשרים
עשרוןֻ .מ ְר ֶ֔בּכֶ תַ֙ -לחם חלוט ברותחין כל צרכו.
תּוֹדה – מונח מונח רביע ,בקריאה ללא פסק שיעורן של ארבעה מיני לחם שש סאים מדבריות ,רביע מייצג 4
ְוה ְק ָ֣ריב׀ַ֙עלֶ -זָ֣בחַ֙ה ָ֗

סאים ,כל מונח מייצג סאה .סה"כ  6סאים.
תּוֹדה – מונח פסק מונח רביע ,בקריאה עם פסק ,ילמד כי מעשרה עשרונים יעשו  30מצות 10 ,חלות10 ,
ְוה ְק ָ֣ריב׀ַ֙עלֶ -זָ֣בחַ֙ה ָ֗
רקיקין 10 ,רבוכה .מעשרה עשרונים האחרים יעשו  10לחמי חמץ .הפסק חילק נפחי סולת שווים למצות בשלושה סוגים וללחם חמץ
בסוג אחד.
איפה = שלושה סאים = עשרה עשרונים =  10עומר (שמ' בשלח והעמר עשירית האיפה הוא) .כל שלוש מצות היוו עומר ,כגון שלוש
מצות שנתנו לכהנים מלחמי התודה.
43

פסק

ָ֣יַ֙ה'ַ֙
נּוֹת ֶ֙רת ַ֙֙מאשּׁ ֔
ַ֙ק ָ֣חוַּ֙אֶ ת-המּנְ ָ֗חהַ֙ה ֶ
מרַ֙׀ַ֙בּניוַ֘֙הנֹּֽ וֹתרים ְ
רַ֙ואֶ ל֨ -אית ָ֥
ָ֣לַ֙אֶ ְלעז ְ
ןַ֙ו ֶא ְ֠
ה ָֹ֗ר ְ
הַ֙אל-א ֲ
ויקרא שמיני י,יב :פַ֙ויְ ד ֨בּרַ֙מ ִֹ֝שֶׁ ֶ ֹֽ
יםַ֙הוא׃ ַ֙
ֹֽ
כּיַ֙ ָֹ֥ק ֶדשַׁ֙קדשׁ
וְ א ְכלָ֥ וּהַ֙מצּוֹתַ֙אָ֣צֶ לַ֙המּזְ בִּ֑חַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ֶ֛
וְ אֶ ל֨ -איתמָ֥רַ֙׀ַ֙– גרסת כתר קדמא מרכא בתבה אחת פסק ,גרסא אחרת קדמא מונח בתבה אחת פסק
ָ֣לַ֙אֶ ְלעזרַ֙ -מונח תלישא-גדולהְ ,ואֶ ל֨ -איתמָ֥רַ֙׀ַ֙– קדמא מרכא פסק ,בעקבות מיתת נדב ואביהו  ,הבחירה עברה אל אלעזר להיות
וְ ֶא ְ֠

ראשון שממנו תמשיך שושלת הכהנים הגדולים לדורות ,ולתקופה מוגבלת (פסק) לעלי ובני בניו שהיו מאיתמר.
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44

פסק

םַ֙לכל-ה ֶשּׁ ֶרץַ֙השֹּׁרָ֣ץַ֙על-הא ִֶ֑רץַ֙ ַ֙
כל׀ַ֙הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּעַ֙ע ַ֚דַ֙כּל-מ ְרבָּ֣הַ֙רגְ ֔לי ְ
וֹןַ֙ו ָ֣ ֹ
ַ֙הוֹלְךַ֙על-גּ ִ֝ח ְ
֨
ויקרא שמיני יא,מב :כֹּל ֩
ץַ֙הם׃ ַ֙
ָ֥ק ֹֽ
ֹאכלוּםַ֙כּיֶ -שׁ ֶ
ל ֹאַ֙ת ְ
ָ֥
אפשר כי הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע רגליים ,כי החפושית בעלת שש רגליים כעין שתי רגלים – ידיים

וארבע רגלים,
וכן דומים לה הרבה בעלי שלד חיצוני השורצים על הארץ ,כגון נמלה ,ושרץ העוף ,כגון דבורה ותיקן ,הם בעלי ראש הנראה נפרד,
כעין חזה ,וכעין בטן הנראים כעין יחידה אחת ועוד בטן/זנב של פרקים .ארבע רגלים להליכה מחוברות לגוף ,שתיים באיזור החזה
הסמוך לראש ,שתיים באיזור הבטן הסמוך לחזה .עוד זוג רגלים מחובר בין הראש ובין החזה .במינים שונים של חרקים זוג זה משמש
גם לאחוז בדברים לכן הוא כעין זוג ידיים.
המלים ְו ָ֣ ֹכל׀ַ֙הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע והטעמים האמצעיים מתארים כעין תמונת תבנית כללית של חרקְ ,ו ָ֣ ֹכל׀ – פסק (ללא מונח) מתאר
הראש ,הוֹל ְָ֣ך – המלה מתארת החזה ,על-א ְר ָ֗בּע – שתי מלים המחוברות לכעין מלה אחת ע"י טעם אילם – מקף והמלה מתארת
הבטן ואליו מחוברת בטן הפרקים.
ראה רביע ,מקף
45

פסק

רַ֙לחטּ ִ֑את ַ֙
ת ְ
הַ֙וּבן-יוֹנ ָ֥הַ֙אוֹֹ -
ֶ
ַ֙֙לעֹ ֔ל
שַׂ֙בּןְ -שׁנתוֹ ְ
יאַ֙כּ ֵֶ֤ב ֶ
ֶ
וַֹ֙לבתַ֙תּ ָ֞ב
ַ֘֙א ְ
הַּ֙לבן ָ֣
ֳר ְ
ל ֹאת׀ַ֙יְ מָ֣יַ֙טה ַָ֗֙
ויקרא תזריע יב,ו – ז[ :ו]ַ֙וּב ְמ ָ֣
ֹהן׃
ַ֙אֶ לֶ -פָּ֥תחַ֙ ֹֹֽא ֶהל-מוֹעדַ֙אֶ ל-הכּ ֹֽ
(וי' תז' יב,ד) יְ מָ֥יַ֙טה ֳֹֽרהּ לרבות יולדת נקבה  .טעם מרכא מרבה ,טעם סלוק מגביל .בסה"כ כעין ללמד את רבוי ההגבלות של היולדת

זכר ,שחלות גם על היולדת נקבה והן (נגיעה בקדש ואכילה ,נגיעה במקדש מבפנים)
אפשר כי טעם פסק ב(-וי' תז' יב,ו) וּב ְמ ָ֣ל ֹאת׀ – מספק תמיכה נוספת בדעת רב שתקופת דמי טהרה פוסקת בליל  41או  81אף על פי
ששופעת.
 46פסק
ויקרא תזריע יג,ג:

תַ֙הוּאַ֙ ַ֙
וֹרַ֙בּשׂ ֔רוַֹ֙נֶ ָָֽ֥געַ֙צרע ִ֑
ְ
מקַ֙֙מעָ֣
רַ֙ושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בןַ֙וּמ ְראֵ֤הַ֙ה ֶנּ ֙גע ַ֙֙ע ֹ
בּשׂ ְ
עַ֙בּעוֹרְ֠ -ה ַ֙
וְ ראָ֣הַ֙הכֹּהָ֣ןַ֙אֶ ת-הנֶּ ֶָ֣֣ג ְ
ןַ֙וטמָּ֥אַ֙א ֹֹֽתוֹ׃ ַ֙
וְ ראָ֥הוַּ֙הכֹּה ְ
וְ שׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בן  -קדמא ואזלא מונח פסק רביע,

משנה נגעים פ"ד משנה ד שתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור עקרן מלבין וראשן משחיר טמא כמה יהא בלבנונית רבי
מאיר אומר כל שהוא ר' שמעון אומר כדי לקרוץ בזוג וגו'
המלים מלמדות על שער כסימן טומאה ,הטעמים  -קדמא ואזלא מלמדים בציור קדימות – סמיכות החלק הלבן בשער למראה הנגע שבעור
(עיקרן של השערות לבן אזי זה סימן טומאה)
לכולי עלמא אורך השערה כדי שתהיה ניטלת בזוג .אבל לגבי שיעור אורך הלבנונית רבי מאיר אומר כלשהו מעל עור הבשר הלבן,
ורבי שמעון אומר אורך כדי שתהיה ניטלת בזוג .והלכה כרבי מאיר לגבי שיעור אורך הלבנונית של השערה.
רע"ב עיקרה משחיר וראשה מלבין טהור ,דאמר קרא ְושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפ ְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בן העיקר הסמוך לנגע הפך לבן.
ראה תלישא
בקריאה אחת עם פסק ְושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בן  -קדמא ואזלא מונח פסק רביע ,מה שכתבנו לעיל על חלוקת השערה .טעם פסק מצייר
שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור.
בקריאה אחת בלי פסק ְושׂ ַ֨֙ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפְָ֣ךַ֙ל ָ֗בן  -קדמא ואזלא מונח רביע ,לסימן השער יותר מארבעה הלכות נגעים פ"ד מ"א ששער
לבן (א) מטמא בתחלה (ב) ומטמא בכל מראה לובן (ג) ואין בו סימן טהרה מ"ג ששער לבן מטמא (בשלושה נגעים מראה לובן בשחין
ובמכוה ואלו לא הלכות השער עצמו) (ד) במכונס (ה) ובמפוזר (ו) במבוצר (ז) ושלא במבוצר
לפחות ארבע תבניות טעמים בפסוק זה מציירות את המצב:
תלישא-גדולה – מציירת מחיצה לציין גבולות הנגע ,המחיה והביצור,
רביע – מצייר הגודל המינימלי של הנגע שהוא רבוע כגריס הקלקי,
פסק – מצייר שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור,
קדמא ואזלא – מצייר קדימות – סמיכות החלק הלבן בשער למראה הנגע שבעור ,עיקרן של השערות לבן אזי זה סימן טומאה ,ואילו
ראשן עשוי להיות שחור.
ראה מונח רביע
 47פסק
 48פסק
ויקרא תזריע יג,כא,כו:

ירוַֹ֙הכֹּהןַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ַַַ֙֙֙
ִ֑הַ֙וה ְסגּ ָ֥
וֹרַ֙והָ֣יאַ֙כה ְ
להַ֙אינֶ ֶָֽ֛נּהַ֙מן-הע ְ
ןַ֙וּשׁפ ַָ֥֙
ְ
ֵ֤הַ֙אין-בּהּ ַ֙֙שׂע ָ֣רַ֙ל ֔ב
ֹהןַ֙וְ הנּ ֹֽ
[כא]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָ֗
ְ
ירוַֹ֙הכֹּהןַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃ַַַ֙֙֙ ַ֙
ִ֑הַ֙וה ְסגּ ָ֥
וֹרַ֙והָ֣ואַ֙כה ְ
ןַ֙וּשׁפלָ֥הַ֙אינֶ ֶָֽ֛נּהַ֙מן-הע ְ
ְ
ֵ֤הַ֙אין-בּבּ ֶה ֶ֙רת ַ֙֙שׂע ָ֣רַ֙ל ֔ב
ןַ֙והנּ ֹֽ
ֹה ְ
[כו]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָ֗
ְ
הּ ֙ ,ולא בחוט היוצא ממנה ,יכול אפילו יש בו רוחב שתי
ֵ֤הַ֙אין-בּ ַ֙
ספרא תזריע פרשה ד (ה) (יג,כא) וְ אָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙כולה כאחת ְוהנּ ֹֽ
ֵ֤הַ֙אין-בּבּהֶ ֶ֙רת ַ֙֙שׂע ָ֣רַ֙ל ֔בן.
שערות ,ת"ל (יג,כו) ְוהנּ ֹֽ
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(יג,כא) מלת בה – אין בנגע המקורי שער לבן ,אבל יכול להיות בחוט היוצא מהבהרת ,שרוחבו פחות משתי שערות  -יוסגר
(יג,כו) מלת בהרת רבתה חוט היוצא מהבהרת שרוחבו שתי שערות וגם שיש בחוט שתי שערות לבנות במקומות כלשהם – התוכן מלמד על
הסגר ,המשלים (הלא כתוב) לתוכן מלמד על החלטה.
[כא]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח פסק (= מונח לגרמיה) מונח רביע,
ְ
[כא]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ הפסק ירמז על חוט היוצא מהנגע ,שרוחבו פחות משתי שערות ולכן מנותק מהנגע.
ְ
קריאה עם פסק
[כא]ַַ֙֙ואָ֣םַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן א' יצרף חוט שרוחבו שתי שערות עם הבהרת הנלמד ממכוה (יג,כו)
ְ
קריאה בלי פסק
ב' כפי' החפץ חיים :דה"ל למכתב ואם יראה ,מאי יראנה ,כולה כאחת( ,טט – שטוחה אז טמאה) כדרשינן בעור הבשר וראהו כולו
כאחת( ,טט  -לעומת י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח רביע ,לרמז לראש וארבעה צדדים) שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו שופעת

אילך ואילך טהורה

היות והתורה כתבה נגע שחין וחזרה וכתבה נגע מכוה כדי לומר שאינם מצטרפים זה עם זה לכן בכל אחד יש חזרה על תאורם ,ושאין
לומדים זה מזה פרט לענין רוחב חוט היוצא מהנגע הנלמד מ(-יג,כא) בה ומ(-יג,כו) בהרת
[כו]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ַ֙י ְר ֶא ָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח פסק (= מונח לגרמיה) מונח רביע,
ְ
ַ֙
[כו]ַַ֙֙ואָ֣ם׀ הפסק ירמז על חוט היוצא מהנגע ,שרוחבו פחות משתי שערות ולכן מנותק מהנגע ,הנלמד משחין (יג,כא).
ְ
קריאה עם פסק
[כו]ַַ֙֙ואָ֣םַ֙י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן א' יצרף חוט שרוחבו שתי שערות עם הבהרת.
ְ
קריאה בלי פסק
ב' כפי' החפץ חיים :דה"ל למכתב ואם יראה ,מאי יראנה ,כולה כאחת( ,טט – שטוחה אז טמאה) כדרשינן בעור הבשר וראהו כולו
כאחת( ,טט  -לעומת י ְר ֶאָ֣נּהַ֙הכּ ָֹ֗הן – מונח רביע ,לרמז לראש וארבעה צדדים) שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו שופעת

אילך ואילך טהורה
ראה מונח רביע

49

פסק

ר ֹאשׁוֹ ַ֙֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙פ ֔רוּע ְַ֙ועל-שׂפםַ֙י ְע ֶט ִ֑ה ַ֙
ֵ֤וַּ֙פ ֻרמים ְַ֙֙ו ַ֙
עַ֙בּג ָ֞דיוַ֙י ְהי ְ
ויקרא מצורע יג,מהְ :והצּ ִ֝רוּעַ֙אֲשֶׁ רָ֣ -בּוַֹ֙ה ֶנָּ֗ג ְ
ַ֙וְ טמָ֥אַ֙׀ַ֙טמאַ֙י ְק ֹֽרא׃ ַ֙
ִ֑הַַ֙֙וטמָ֥אַ֙׀ – (אתנח) פסק ,כעין סדור שנחלק
ְ
וְ על-שׂפםַ֙י ְע ֶט
טמאַ֙י ְק ֹֽרא׃  -פסק כאןַ֙ ְוטמָ֥אַ֙׀ַ֙טמאַ֙ אמנם שם אחד ,אבל שתי הלכות שונות ,אחת נוגעת למצורע הנוהג כמו אבל ,שלא יחשבוהו

לאבל ,ואחת מתיחסת ל -כל המטמאים את האדם חייבין להודיע לכל שהן טמאין (רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י ה"ח)
הרב דוד פאלוך הי"ו הפנה אל העמק דבר טמא שלפני הפסק אינו קריאת המצורע אלא שייך אל שלפניו ועל שפם יעטה וטמא (היינו
כעין סדור שנחלק) להודיע שהוא נוהג כמו אבל ועוטה על שפמו ,אלא כדי שלא יחשבוהו לאבל עליו לקרוא טמא ,להודיע שיתרחקו ממנו
ויבקשו עליו רחמים.
ראה מרכא טפחא
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בּשַׁ֙אֶ ת-ה ְבּג ִ֑דיםַ֙ ַ֙
וַֹ֙׀ַ֙שֵׁ֤מֶ ןַ֙המּ ְשׁחה ַ֙֙וּמלּ ָ֣אַ֙אֶ ת-י ֔דוַֹ֙ל ְל ֹ
ֶ
ויקרא אמר כא,יְ :והכֹּהןַ֩֙הגּ ֨דוֹלַ֙מאֶ ִ֝חיוַ֙אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣
רם׃ ַ֙
יוַ֙ל ֹאַ֙י ְפ ֹֽ ֹ
ָ֥
עַ֙וּבגד
ְ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ְפ ֔ר
ַ֙אֶ ת-ר ֹאשׁוֹ ָ֣
אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣ וַֹ֙׀ – מרכא מונח פסק ֶשׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁחהַ֙֙– מהפך פשטא ,כעין מידה כתוב סדור שנחלק
* קריאה אחת ללא פסק אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣ וֹ ֶשׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁחהַ֙֙משמעה כהן משוח בשמן המשחה וזה יכול להיות כהן גדול וגם כהן

משוח מלחמה
* קריאה אחת עם פסק אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣ וַֹ֙׀ – מרכא מונח פסק ֶשׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁחהַ֙֙משמעה כהן משוח מלחמה שהוא גדול מאחיו
לנסיבות מסוימות .או כהן גדול אשר נפסל והעבירוהו מתפקידו כגון כי נטמא ,כי נפל בו מום
ה ֙ – מונח מרמז לאופן משיחת כ"ג וכן כלי הקדש באות כ היוונית
שׁח ַ֙
וַֹ֙׀ַ֙שׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְַ֙
ֶ
על-ר ֹאשָׁ֣
ה ֙ – מונח פסק לפני תבנית מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מונח כזה מרמז על כעין יותר מסדרה אחת של תבנית
וַֹ֙׀ַ֙שׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁח ַ֙
ֶ
על-ר ֹאשָׁ֣
בּשַׁ֙אֶ ת-ה ְבּג ִ֑דים מרובה בגדים
מהפך פשטא מונח זקף-קטן( ,א) משיחת כ"ג שהוא גם וּמלּ ָ֣אַ֙אֶ ת-י ֔דוַֹ֙ל ְל ַֹ֙
(ב) משיחת כהן משוח מלחמה כאשר טעם פסק מעיד שהוא לא מרובה בגדים
וַֹ֙׀ַ֙שֵׁ֤מֶ ןַ֙
ֶ
אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙פועל בבנין הופעל ,סביל ,וזה [תורה שלמה קט] ע"פ [תנחומא] ְוהכֹּהןַ֩֙הגּ ֨דוֹלַ֙מאֶ ִ֝חיוַ֙אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣
ה ֙ נותנין שמן המשחה באמצע ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג
המּ ְשׁח ַ֙

ש ִ֗שֹון ֵמָֽ ֲחב ֶ ֵָֽריָך ,כשבאין למשחו (לכהן גדול,
[תורת הפסק ,הרב מורסיאנו] הביא [ילקוט שמעוני ,תהלים רמז תש"נ] (תה' מה,ח) ֶ ֥שׁמֶן ָ

אחרי אהרן) היו מכניסין כהנים ומעמידין לצד ונותנין שמן המשחה באמצע ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של הכהן גדול ַַ֙֙על-
ר ֹאשָׁ֣ וַֹ֙׀ – מקף בורר בין משמעות "על" כמהצד ובין מעליו ,מונח מרמז למשיחה "כי" כעין "נון" ולא כעין "איקס" ,טעם פסק מרמז יוצק

רק בראש [רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ט]  ...ולא ימשח במקומות אחרות ולא ירבה בשמן.
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ויקרא אמר כב,ג:

'ַ֙וטֻ ְמאתוַֹ֙על ִ֑יוַ֙ ַ֙
ישׁוַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראלַ֙֙ל ֔ה ְ
ְ
ֲשׁרַ֙י ְק ֵ֤דּ
ֲכםַ֙אֶ ל-הקֳּ דשׁים ַ֙֙א ֨ ֶ
יכםַ֙כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ
ד ֹ֨רת ִ֝ ֶ
םַ֙ל ֹ
א ָֹ֣מרַ֙אֲל ָ֗ ֶה ְ
ֱ
ָ֥יַ֙ה'׃ ַ֙
הואַ֙מ ְלּפניַ֙אֲנ ֹֽ
ַ֙וְ נ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ָ֧פֶ שַׁ֙ה ֶ֛
ה' – תבנית טעמים ארוכה המסתימת
ַ֙ל ַ֔֙
ישׁוַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראל ֙ ֹֽ
ְ
ֲשׁרַ֙י ְק ֵ֤דּ
ֲכםַ֙אֶ ל-ה ֳקּדשׁים ַ֙֙א ֨ ֶ
(וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכַּ֙ל-ז ְרע ָ֗ ֶ

בזקף-קטן המרמז לשני קבוצות קדשים (א) שיש להם מתירין (ב) שאין להם מתירין.
לימוד תוכן הכתוב לפי קבוצה (א) קדשים שיש להם מתירין
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֲשׁר-י ְקרָ֣ב -
(וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙א ֶַ֙
(וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ  -מקף כבורר בין איש שלא היו לו עד שתי ידיעות (א) שהוא טמא (ב) שזה מקדש או קודש ,קודם שנכנס
למקדש או קודם שאכל ובין בעל שתי הידיעות הנ"ל קודם שנכנס או אכל (שאליו מתיחס הכתוב בהמשך)
(וי' אמר כב,ג)ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-זַ֙ ְרע ָ֗ ֲֶכם – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה אופני שכחה (אֲשֶׁ ר – ס"ת טמא' מקדש' בשר') או
שילוב של שלושתם ע"פ [רמב"ם שגגות פי"א,ה"א].
(וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ – מונח לגרמיה (מונח פסק) ,טעם פסק בכעין מידה י"א מל"ב מדות "סדור שנחלק" ,וה[-יאר הפסיק ,הרב י"א
שפירא] (על) כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙בתו"כ דריש כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙לרבות זר (הביא) והמלבי"ם ז"ל מבאר מדלא כתיב כל איש מכל
זרעכס אשר יקרב (שתו"כ למד זר בגלל שכל-זרעכם לא צמוד לכל-איש) .וא"כ הוי כאן מאמר מחולק (כעין מדה י"א מל"ב מידות סדור
ֲכם
שנחלק) והמפסיק (טעם פסק) מדגיש כי אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מפריד בין כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙לבין מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ

בקריאה ללא פסק משמעות הכתוב שלא היה העלם ידיעה והטמא עבר על טומאת מקדש וקדשיו ומתחייב כרת.
קריאה עפ פסק מלמדת (וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ – מונח לגרמיה (מונח פסק) – (מונח מרבה עוד תנאי ממעט והוא) נעלמה ממנו (פסקה)
הידיעה שהוא טמא לפני שנכנס טמא למקדש או לפני שאכל קודש ו/או פסקה ממנו הידיעה שזה מקדש ו/או פסקה ממנו הידיעה שזה
קודש .ויתכן שההעלם קרה לפני אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣ב היינו לפני שקרבו מתיריו.
(וי' אמר כב,ג) אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣ב – מלת "אשר" מרבה "יקרב" של אכילה מקדשים הנאכלים ע"י אדם ו/או מזבח ,ואכילה קדשים שאינם
נאכלים בד"כ ע"י אדם אלא רק מזבח ופה נאכלו ע"י אדם.
(וי' אמר כב,ג) אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣ב – מקף כרב-מצב ,במצב (א) קדשים שיש להם מתירין בורר בין קריבה (=אכילה) של אדם טמא לפני
שהוקרבו מתירי קרבן ובין קריבה אחר הקרבת מתירי קרבן (חלב וזריקת דם); במצב (ב) קדשים שאין להם מתירין בורר בין אכילה
של אדם טמא לפני שקדשו בכלי ובין אכילה של אדם טמא אחרי שקדשו בכלי
ראה קדמא ואזלא במלה אחת
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רןַ֙וּבנָ֗יוַ֙ ֹֹֽשׁ ְמרים ַ֙֙מ ְשׁ ֶמ ֶָ֣רתַ֙המּ ְק ֔דּשַׁ֙
ה ָ֣ ֹ
ָ֣ה׀ַ֙וא ֲ
ְרחהַ֙מ ֶֹשׁ ְ
מוֹעדַ֙ ׀ַ֙מז ִ֝
ןַ֙ק ְדמהַ֙ל ְפניַ֩֙ ֹֹֽא ֶהל֨ -
במדבר ג,לחְ :והחֹנ ָ֣יםַ֙ל ְפנ ָ֣יַ֙המּ ְשׁ ֵ֡כּ ָ֣
בַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
תַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַַַ֙֙֙ ְוהזּ ָ֥רַ֙הקּר
ְלמ ְשׁ ֶמ ֶר ְ

בעל הטורים  -יש פסיק בין משה לאהרן לומר משה במקום אחד ואהרן ובניו במקום אחד לבד.
מוֹעדַ֙|ַ֙ -מונח תלישא-קטנה קדמא פסק – מונח תלישא בכעין שני תפקידי תלישא ,אפשר כי מרמז לשתי
טט ָ֣ ַ֙-ק ְדמה ל ְפניַ֩֙ ֹֹֽא ֶהל֨ -
מחיצות ,אהל מועד מחיצה לעצמו,
רןַ֙וּבנָ֗יו – מונח רביע מחיצה לעצמם  ,הפסק מדגיש הבדל משמעותי בין
ה ָ֣ ֹ
מזְ ִ֝רחהַ֙מ ֶֹשׁ ָ֣ה׀– אזלא ,מונח פסק משה מחיצה לעצמוְ ,וא ֲ
ימינו לשמאלו.
ראה פזר תלישא
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,יג) ְּוק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 54פסק
ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ְּב ֶ ֹ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,יט) ִה ְּק ִֶ֨רב ֶאת־ק ְָּרבָנָ֜ ֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כ ֶסף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,כה) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,לא) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁ ְּב ִע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,לז) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 58פסק
ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ַה ָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,מג) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 59פסק
ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ַה ָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,מט) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 60פסק
ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ַה ָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,נה) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 61פסק
ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ַה ָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,סא) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 62פסק
ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,סז) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 63פסק
ֵיהם׀ ְּמ ֵל ִִ֗אים ֶ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה
שׁב ְִּע֥ים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ְֹּ֣שׁקֶל ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ְּ
שׁ ָקלָה ִמז ָ ְַּ֤רק ֶאחָד ֶ֔כסֶף ִ
ֵָאה ִמ ְּ
ְֹּלשׁים וּמ ֘
שׁנ ֶ ֹ֣
ת־כסֶף ַא ִַ֗חת שׁ ִ ֹ֣
(במדבר נשא ז,עג) ק ְָּרב ֵָ֞נֹו ַ ָֽקע ֲַר ֶ ֹ֣
ב ֶ ַַ֖שּׁמֶן ְּל ִמנ ְָּחָֽה:
 64פסק
הּ ַ֙
תַ֙שֹׁלשָׁ֣יםַ֙וּמאה֘ ַ֙מ ְשׁקל ַ֙
ָ֞וַֹ֙קעֲרתֶ -כּ ָ֣סֶ ףַ֙א ָ֗ח ְ
(במדבר נשא ז,עט)ַ֙ק ְרבּנ ֹֽ
חה׃
ןַ֙למנְ ֹֽ
תַ֙בּלוּלָ֥הַ֙ב ֶשּׁ ֶמ ְ
ְ
ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗איםַ֙ ֶֹ֛סלֶ
ְ
יה
לַ֙בּ ֶשׁ ֶָ֣קלַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשַַַַַַַַַׁ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ְשׁנ ֶ
םַ֙שׁ ֶק ְ
ַ֙֙כּ ֶסףַ֙שׁ ְבעָ֥י ֶ
ַ֙מזְרֵ֤קַ֙אֶ חד ֔ ֶ

ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗אים – פסק( ,א) להפריד בקריאה בין אות מ"ם המסיימת מלה בטעם מונח שהוא טעם מחבר ובין אות מ"ם
ְ
יה
(במדבר נשא ז,עט)ַ֙ ְשׁנ ֶ
הפותחת את המלה הבאה( .ב) אפשר שזה מופע של מידה י"א לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי "סדור שנחלק" .אפשר שיש כאן קריאה עם
פסק וקריאה ללא פסק ,קריאה ללא פסק משמעה (א) ע"פ [ספרי נשא מט] מלמד ששני הכלים בעלי נפח פנימי שוה; (ב) שני הכלים
יהָ֣םַ֙׀ שהקערה
מלאים סולת וגו' בנפח שוה .קריאה עם פסק מצרף "מלת שניהם" לכתוב לפני טעם אתנח ,להיקרא ְבּ ֶשׁ ֶָ֣קלַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשַׁ֙ ְשׁנ ֶ
והמזרק משקלם נמדד בשקל הקדש ,כי בפסוק עצמו לא נאמר מהי יחידת המדידה של קערת כסף.
ָ֞וַֹ֙קעֲרתֶ -כּ ֶָ֣סףַ֙א ָ֗חת ,מגיד שלא נעשו מתחילה אלא על שם קרבנות :מזְרֵ֤קַ֙אֶ חַ֙דַ֙֙
[ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מט] (מט) ק ְרבּנ ֹֽ

ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗איםַ֙מה זה בשקל
ְ
יה
לַ֙בּ ֶשׁ ֶָ֣קלַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשׁ ,אין לי אלא מזרק שנתפרש בו בשקל הקדש קערה מנין ת"ל ְשׁנ ֶ
ָ֥יםַ֙שׁ ֶק ְ
ֶ
כּסֶ ףַ֙שׁ ְבע
ֶ֔
ַ֚לַ֙כּ ֶָ֣סףַ֙הכּ ֔ליםַ֙א ְלפָּ֥יםַ֙וְ א ְרבּע-מַ֙אוֹתַ֙
כּ ֶ
הקדש אף זה בשקל הקדש ר' חנניה בן אחי ר' יהושע אומר אין צריך שהרי כבר נאמר (ז,פה)ַ֙ ֹ
הּ שומע אני הואיל ולא שוה לו במשקל
ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗אים לפי שהוא אומר (ז,עט) ְשֹׁלשָׁ֣יםַ֙וּמאה֘ ַ֙מ ְשׁקל ַ֙
ְ
יה
ָ֥קלַ֙ה ֹֹֽקּ ֶדשׁ ומה ת"ל (ז,עט)ַ֙ ְשׁנ ֶ
ְבּ ֶשׁ ֶ
ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗אים ומה הפרש בין קערה למזרק קערה גילדה (טט :דופן) עבה מזרק גילדו (טט :דופן) דק.
ְ
יה
לא תשוה לו במדה ת"ל (ז,עט)ַ֙ ְשׁנ ֶ
ָ֣םַ֙׀ַ֙מל ָ֗אים ֶֹ֛סלֶ תַ֙זו מן הנדבה( :ז,פ)ַ֙כף אחת שעושה מה שבתוכה אחת :עשרה זהב היא של זהב ומשקלה של כסף או
ְ
יה
(ז,עט)ַ֙ ְשׁנ ֶ
היא של כסף ומשקלה של זהב ת"ל (ז,פו)ַ֙כל זהב הכפות עשרים ומאה הא אין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון היא של

זהב ומשקלה של כסף :מלאה קטורת ,זו קטורת נדבה (סליק פיסקא).
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פסק

ָ֥סוַּ֙משׂנְ ֶאיָךַ֙מפּנֶ ֹֽיָך׃ ַ֙
ְ
יָךַ֙וינֻ
'ַ֙ויפֻ ֙צוּ ַ֙֙ ֹֹֽאיְ ֶ֔ב ְ
ָ֣הַ֙׀ַ֙ה ְ
ָ֗
רןַ֙ויָֹּ֣אמֶ רַ֙מ ֶֹשִׁ֑הַ֙קוּמ
היַ֙בּנְ ָֹ֥סעַ֙הא ֹ
במדבר בהעלתך י,לה :ויְ ֶ֛
ָ֣הַ֙׀ַ֙ה'ַ֙  -מונח פסק רביע ,נראה כי כאן בא להודיע על פעמיים ארבע קשורים אבל אינם באותה דרגה ,המרכבה בעלת ארבע
ָ֗
קוּמ

"אופנים" ו(כנראה ארבע) החיות הקודש שאינן באותו דרגה כמו המרכבה
בעל הטורים

קומה ה' ,בנסוע הארון ,כשנוסע הארון; מסיע עמו המרכבה וחיות הקדש ,בנסע באטב"ח חשמל ,בנסע בא"ת ב"ש שטח"ז שהוא
בגימטריא ככבוד המרכבה ,בנסע בגימטריא יעקב שדמות יעקב אשר הוא חקוק בכסא הכבוד נוסע עמהם,

ראה מונח רביע

 66פסק
 67פסק
רַ֙והיָ֗הַ֙ה ֶ֛אישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥רַ֙ה'ַ֙הָ֣ וּאַ֙הקּ ִ֑דוֹשַׁ֙ ַ֙
ןַ֙׀ַ֙ק ִֹ֝ט ֶרתַ֙ל ְפנ ֵ֤יַ֙ה ֙'ַ֙מ ֔ח ְ
ְ
יה
שַׁ֙ושׂימוַּ֩֙עֲל ֨ ֶ
ָ֣ןַ֙׀ַ֙א ְ
ֵ֡
וּתנָ֣וַּ֙בה
במדבר קרח טז,זְ :
םַ֙בּנ ָ֥יַ֙ל ֹֽוי׃ ַ֙
רב-ל ֶכ ְ

מוצגות השערות בתפקידי טעם פסק בפסוק:
ָ֣ןַ֙׀ַ֙אשׁ  -מונח מונח פסק ,קריאה עם פסק עבור מעשה קרח ,קריאה בלי פסק עבור מעשה הקטורת והמנורה במשכן ובמקדש.
ֵ֡
וּתנָ֣וַּ֙בה
ְ
ןַ֙׀ַ֙ק ִֹ֝ט ֶרת – קדמא פסק ואזלא ,קריאה עם פסק עבור מעשה קרח ,כי ע"פ תיב"ע קטורת עדת קרח לא הייתה של קודש ,קריאה בלי
ְ
יה
עֲל ֨ ֶ
פסק עבור מעשה הקטורת והמנורה במשכן ובמקדש .וראה בהמשך שימוש אחר לפסק זה.
68

פסק

הַ֙בּמ ָ֣קוֹםַ֙ט ִ֑הוֹרַ֙ ַ֙
ְ
וּץַ֙למּחֲנֶ
ֹֽ
הַ֙והנֶּ֛יחַ֙מ ָ֥ח
במדבר חקת יט,טְ :ואסָ֣ף׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹרַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣פֶ רַ֙הפּ ֔ר ְ
ָ֥אתַ֙הוא׃ ַ֙
ֹֽ
מיַ֙נדּהַ֙חטּ
תַ֙ל ַָ֥֙
ָ֧לַ֙למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֛ר ְ
תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ֲד ְ
ְ֠ ְוהיְ תהַ֙לע ֨
ַ֙[ט]ַַ֙֙ ְואסָ֣ף׀ – מונח פסק (הנקרא גם מונח לגרמיה) אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע,מונח פסק הוא כעין כתוב סדור שנחלק .קריאה ללא טעם
פסק ַַַ֙֙֙[ט]ַַ֙֙ ְואסָ֣ף מונח אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע ,משמעותה שלאיסוף צריך איש טהור והרבויים ממנו ומהפסוק (יט,י) נדרש כי האוסף

והמסיט אפר פרה עד סיום האיסוף טמא ומטמא בגדיו.
קריאה עם טעם פסק ַַַ֙֙֙[ט]ַַ֙֙ ְואסָ֣ף׀ – מונח פסק (כאן מתאים לו גם שמו מונח לגרמיה) ,אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע ,מלמדת על הפסקת
הטומאה מסיום כינוס אפר הפרה ,כלומר שכל העוסקים בפעולות אחרי הכינוס טהורים (העברה למשמרת ,מילוי מים ,קידוש ,טילטול
שיעור מי הזאה להזאה וההזאה עצמה)
קריאה ללא טעם פסק [ט]ַַ֙֙ ְואסָ֣ף מונח אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע,
[ט]ַַ֙֙ ְואסָ֣ף – מונח אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹר – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן נדרש ב-משנה פרה פ"ד מ"ד ו-פ"ה מ"ד ו-בבלי יומא
מג,א האנשים הכשרים לאסוף אפר פרה אדומה (יט,ט) הם גם הכשרים למלא מים ולקדש (יט,יז) ,ולהזות (יט,יט) .ואלו הם :לת"ק כהן,
זר ,אשה ,עבד ,אנדרוגינוס .הרי חמישה  .רבי יהודה פוסל אשה ומכשיר ילד שיש בו דעת להניח ,וכן פוסל אנדרוגינוס ,הרי ארבעה.
וביומא מלמד שאם האשה פסולה היא יכולה לסייע לילד ,הרי חמישה.
ראה מונח רביע
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פסק

ה ַ֙
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אֶ ל-בּ ְלעם֘ ַ֙ליְ ל ַ֙
במדבר בלק כב,כ :ויּ ֨ב ֹאַ֙א ָ֥
שׂה׃ ַ֙
ע ֶ ֹֽ
ֹתוַֹ֙ת ֲַ֙
אַ֙לָך ַ֙֙בָּ֣אוַּ֙האֲנ ֔שׁיםַ֙קוּםַ֙ל ְָ֣ךַ֙אתִּ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְו ָ֗אְךַ֙אֶ ת-הדּבֶ֛רַ֙אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙א ָ֥
רַ֙לוַֹ֙אם-ל ְק ֵ֤ר ֹ ְ
ָֹ֣אמ ָ֗
ַ֙ויּ ֶ
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙ -פסק  -להפסיק בין הטהור ובין הטמא ,להפסיק בין האחדות והמחיה ובין המפריד והמאבד
ויּ ֨ב ֹאַ֙א ָ֥
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אֶ ל-בּ ְלעם֘ ַ֙ליְ ל ַ֙הַ֙ -קדמא מרכא פסק – ע"פ [מאור ושמש] (במ' בלק כב,יח) לכתחילה (רמוז בקדמא) הצדיקים ממשיכים
ויּ ֨ב ֹאַ֙א ָ֥
(רמוז במרכא) את ההויות לתוך הטב"ע שהיא בגי' אלקי''ם ומיחדים הכל כי ה' הוא האלקים (יחוד ואחדות הטבע בא-לקות) חיבור מעבר
לטבע לתוך הטבע .בלעם ושאר הרשעים מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים (רמוז בפסק) השם הוי'
מ-הטב"ע שהוא גי' אלקי''ם

70

פסק – לא מוסבר הפסק!!!

ַ֙בּיָ֣וֹםַ֙שׁ ְמעוַֹ֙ ַ֙
ֹתםַ֙׀ַ֙אישׁהּ֘ ְ
במדבר מטות ל,יגְ :ואם-הפרַ֩֙י ֨פרַ֙א ָ֥
הַּ֙ל ֹאַ֙י ִ֑קוּםַ֙ ַ֙
ָ֣
ַ֙וּלאסָּ֥רַ֙נ ְפשׁ
אַ֙שׂפ ֶתָ֧יהַ֙לנְ ד ֶרֶ֛יה ְ
מוֹצ ְ
ַ֙כּל֨ -
להּ׃ ַ֙
לחֹֽ -
הַ֙י ְס ֹֽ
ַ֙אישָׁ֣הַּ֙הֲפ ֔רםַ֙ויהו ֹֽ

וְ אם-הפרַ֩֙י ֨פרַ֙ -תלישא-קטנה קדמא
ֹתםַ֙׀  -מרכא פסק או מונח פסק
א ָ֥
ַ֙בּיָ֣וֹםַ֙שׁ ְמעוַֹ֙ -זרקא מונח סגול
אישׁהּ֘ ְ
אור החיים ע"פ בבלי נדרים פי"א רבוי כל מוצא שפתיה

אמר רב יהודה נדרה מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה ,מתוך שהוא מפר למתענה מפר גם לשאינה מתענה  ...דבר שיש בו
הפרה כשהוא מפר מפר את כולם יחד.
ולסברת רב אסי שחלק שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה.

טט ְ -ואם-הפרַ֩֙ -תלישא-קטנה ,ענין של שיעורין יחסיים ע"פ מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,

כ -בבלי נדרים פי"א רבוי כל מוצא שפתיה אמר רב יהודה נדרה מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה,
נדר מככר מסוים מהווה ענוי ,נדר מככר אחר לא מהווה ענוי

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

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

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

ְואם-הפרַ֩֙ -תלישא-קטנה ,ענין של שיעורין יחסיים ע"פ מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,
י ֨פרַ֙– קדמא ,כלל בסדר קדימות קודם מפר את חלק הנדר שבו יש ענוי אבל זה אינו מפר את החלק שאינו ענוי
ראה תלישא-קטנה ,קדמא וגו'
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פסק

אמרַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֲל ָ֗ ֶהםַ֙ ַ֙
נושא העיון הוא "משפטי התנאים" ובהמשך האם הם חלים על "נדר על תנאי" במדבר מטות לב,כט :ו ֨יּ ֹ ֶ
יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
'ַ֙ונ ְכ ְבּשָׁ֥הַ֙הא ֶרץַ֙ל ְפנ ֶ
ָ֣יַ֙ה ְ
םַ֙את-היּ ְר ָ֞דּןַ֙כּל-חלֵ֤ וּץַ֙למּ ְלחמה ַ֙֙ל ְפנ ֔
ָ֣ןַ֙׀ַ֙א ְתּכֶ ֶ ֹֽ
ָ֣דַ֙וּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וַּ֙בני-ג
אם-יע ְב ָ֣ר ְ
ץַ֙כּנֹֽען:
םַ֙בּ ֶא ֶָ֥ר ְ
ָ֥וַּ֙בת ְֹכ ֶכ ְ
חז ְ
ִ֑םַ֙ו ֹֽנ ֹא ֲ
ם־ל ֹאַ֙יֹֽע ְב ֶ֛רוַּ֙חֲלוּציםַ֙א ְתּ ֶכ ְ
ָ֧
ֲחזֹּֽה׃ַ֙במדבר מטות לב,לְ :וא
הםַ֙אֶ תֶ -א ֶָ֥רץַ֙הגּ ְלעדַ֙לא ֻ
תּםַ֙ל ֶֶַ֛֙
וּנְ ת ֶ ָ֥

בפסוקים (לב,כט -ל) משה רבנו מתנה לבני גד ובני ראובן את קבלת נחלה בעבר הירדן המזרחי בעזרתם בכיכוש עבר הירדן המערבי ואי
קבלת נחלה זאת אם לא יעזרו אלא קבלת נחלה בעבר הירדן המערבי .חז"ל חלקו האם משפטי התנאים לקיום מעשה צריכים להיות כמו
ארבעה תנאי בני גד ובני ראובן או שיש נסיבות בהם בהתחייבות על תנאי לא צריכים להתקיים כל הארבעה תנאים לקיום מעשה.
אפשר שתחילת דברי משה ב(-במדבר מטות לב,כט) מלמדת על ארבעה משפטי תנאים כדי שהמתנה יהיה חייב לקיים את המעשה המותנה
כפי שמונה [בבלי קדושין סא,א] ,אבל ממקורות שונים נלמד שבד"כ מספיק תנאי מפורש או גלוי דעת (לא מפורש) ולא צריך תנאי כפול.
הסבר לתבנית הטעמים :רבי שמעון בן גמליאל אומר :אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול .כדי לדחות את ר' מאיר האומר שכל תנאי צריך
שיהיה כפול .התנאים הכפולים הם כעין שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין .כל אחד מלמד למקומו אבל כללית לא צריך תנאי כפול.
איכא דאמרי ל(דחות את)רבנן קאמר להו(האומרים שלא צריך תנאי כפול) ,וגמרינן מינייהו (לומדים מכולם שצריך תנאי כפול).
מוצע לומר כי (במ' מט' לב,ל) ו ֨יּ ֹאמֶ רַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙ -קדמא ואזלא ,מלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשים
כמרומז בטעם רביע של אֲל ָ֗ ֶהם וזה יהיה בנין אב לכל התורה .אבל על בסיס [בבלי קידושין מט,ב] מספיק גלוי דעת (לא מפורש מלא).
ָ֣ןַ֙׀ַ֙א ְתּכֶ ם – מונח מונח מונח פסק תלשא ,כעין ארבע טעמי תלשא ,וכל אחד
ָ֣דַ֙וּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וַּ֙בני-ג
אפשר שעל זה מלמד אם-יע ְב ָ֣ר ְ
לומד אלפניו ולאחריו (סה"כ  8לימודים בתפקידי תלשא).כאן לפחות ה 4-לכתוב אלפניו בתפקיד אומדנא ,שבי"ד יאמוד כל תנאי מה-
 4התנאים כאשר נאמר בגילוי דעת (לא מפורש מלא) להוכיח שהתנאי תקני ומחייב .אפשר שבקריאה ללא פסק מלמד על התחייבות
ב 4-תנאים .ואילו בקריאה עם פסק מלמד על התחייבות עם  3תנאים וגם פחות וזה ברוב התחייבויות מותנות .כי מכלל הן אתה שומע
לאו ,לכן לא צריך תנאי (א) – תנאי כפול .הסביר רבי חנינא בן גמליאל שבתנאי בני גד ובני ראובן ללא התנאי הכפול היה במשמע
שלא ינחלו גם בא"י המערבית .וכך גם בכתובים הנוספים שהביא [רש"י] שללא תנאי הלאו לא ברור המעשה אם התנאי לא התקיים.
 72פסק
 73פסק
ֹריַ֙
אמ ֔
ַ֙֙מָ֣לֶ ְךַ֙ה ֱ
חן ֶ
לכֶ ת ַ֙֙סי ֹ
יוֹסףַ֙אֶ ת-מ ְמ ֨ ֶ
ָ֣הַ֙בןָ֗ -
ט׀ַ֙מנ ֶשּׁ ֶ
ְ
ןַ֙ולחֲצָ֣י׀ַ֙שׁ ֶָ֣ב
אוּב ְ
֨יַ֙ר ִ֝
ֹשׁהַ֙ל ְבני-גד ֩ ְַ֙ול ְבנ ְ
במדבר מטות לב,לג :ויּתָּ֣ןַ֙ל ֶהָ֣םַ֙׀ַ֙מ ֵ֡ ֶ
ריַ֙הא ֶרץַ֙ס ֹֽביב׃ ַ֙
ץַ֙לע ֶר ֙יהַ֙֙בּגְ ֻב ֹ֔לתַ֙ע ָ֥
וֹגַ֙מָ֣לֶ ְךַ֙הבּשִׁ֑ןַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ה ָ֗א ֶר ְ
לכֶ תַ֙ע ֶ
וְ ֶ֨את-מ ְמ ֔ ֶ

יוֹסףַ֙ -מתחלה לא באו לפניו שבט מנשה ,אבל כאשר חלק הארץ לשני השבטים ,ראה שהיא
ָ֣הַ֙בןָ֗ -
ט׀ַ֙מנ ֶשּׁ ֶ
ְַ֙
רמב''ן (לג) ְולחֲצָ֣י׀ַ֙שׁ ֶָ֣ב
ארץ גדולה יותר מן הראוי להם ,ובקש מי שירצה להתנחל עמהם ,והיו אנשים משבט מנשה שירצו בה ,אולי אנשי מקנה היו ,ונתן
להם חלקם .וטעם ולחצי  -חלק אחד מהם; וכן "אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן גינת ...והחצי אחרי עמרי" (מ"א טז,כא) .והענין ,כי בני
מנשה היו שמונה בתי אבות ,ככתוב ב'פרשת הפקודים' (במ' כו,כט-לב) ,ומשפחת המכירי ומשפחת הגלעדי ירשו בארץ הזאת ,כי היו
אנשי חיל ולכדו אותה לעצמם (ראה להלן,לט ואי') ,ונתן להם חלק רב מהם; ושש המשפחות עברו את הירדן ,דכתיב ביהושע "ויהי
לבני מנשה הנותרים למשפחותם לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע" (יז,ב)
יוֹסף – מונח לגרמיה ,מונח לגרמיה? או מונח פסק ,מונח רביע .פסק  -כעין אומר שהמלה חצי אינה חצי ממש
ָ֣הַ֙בןָ֗ -
ט׀ַ֙מנ ֶשּׁ ֶ
ְ
וְ לחֲצָ֣י׀ַ֙שׁ ֶָ֣ב
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אלא חלק ,ויש כאן שתי משפחות שהסכימו לבקשת משה להתנחל בעבר הירדן מזרחה .מונח רביע כעין יותר מארבע וכאן מכוון לכך
ששש משפחות האחרות של מנשה התנחלו בעבר הירדן המערבי.
אפשר כאילו נאמר חצי מן החצי וזה שתי משפחות ,כי סה"כ היו במנשה שמונה משפחות ,חצי הם ארבע וחצי מן החצי הם שתיים.
ראה מונח רביע
74

פסק

ֹצח׃
וּאַ֙מוֹתַ֙יוּמתַ֙הר ֹֽ
ָ֥
ַ֙ה
מתַ֙רֹצָ֣ח ִ֑
במדבר מסעי לה,טזְ :ואם -בּ ְכ ֨ליַ֙ב ְר ֶז ָ֧לַ֙׀ַ֙הכֶּ֛הוַּ֙ויּ ֹ
קריאה עם פסקַ֙ב ְר ֶז ָ֧לַ֙׀ַ֙הכֶּ֛הוּ  -דרגא פסק תביר ,הפסק מתאר את מחט המתכת כפרש"י שהברזל ממית בכל שהוא ,אפילו מחט;

לפיכך לא נתנה בו תורה שיעור לכתוב בו 'אשר ימות בו' (ראה ספ"ב קס).
מתַ֙– דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים להכאה הממיתה בלי שיעור בכלי ואלו
קריאה ללא פסק ְואם-בּ ְכ ֨ליַ֙ב ְר ֶז ָ֧לַ֙׀ַ֙הכֶּ֛הוַּ֙ויּ ֹ
ַ֙הוּא – מונח אתנח ,הורג במזיד.
כלי מתכת והמכה בהן חלה עליו ההגדרהַ֙רֹצָ֣ח ִ֑
ראה דרגא תביר טפחא
 75פסק
ֲשֹותָֽם׃
שׁר ָאנ ִֹכֵּ֧י ְּמ ַצוְָּּךֶ֛ הַיַ֖ ֹום ַלע ָ
שׁ ָפ ִִ֗טים ֲא ֶ֨ ֶ
דברים ואתחנן ז,יא :וְּשָׁ מ ְַּרתֶָּ֨ ֶאת-הַמִ ְּצ ְָ֝וה ְּו ֶאת-הַח ִ ֹ֣קים ְּו ֶאתַ -ה ִמ ְּ
ֲשׂוֹתם  -ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם (ראה עירובין כב,א).
רש"י (דב' וא' ז,יא) היּוֹםַ֙לע ֹֽ
אתִ֑םַ֙ ַ֙
יתםַ֙ ֹ
תּםַ֙ועֲשׂ ֶ
הַ֙וּשׁמ ְר ֶ ָ֥
ְ
דברים עקב ז,יבְ :והי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַ֙אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶ ֹֽ
ַ֙את-ה ְבּרית ְַ֙֙ואֶ ת-ה ֔ ֶחסֶ דַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּעַ֙ל ֲ
יָךַ֙ל ָָ֗ך ֶ ֹֽ
ְ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
וְ שׁמר ֩ ַ֨֙

ֲשׂוֹתם (דב' עקב ז,יב) וְ הי ָ֣ה׀ היא כעין המידה סדור שנחלק ,כאן מלת "והיה" משמשת
מוצע לומר כי תבנית הטעמים (דב' וא' ז,יא) היּוֹםַ֙לע ֹֽ
ֲשׂוֹתם – (ו) וְ הי ָ֣ה׀ למחר
ֲשׂוֹתם ְוהי ָ֣ה׀ ונדרש הכתוב המשולב כפ' רש"י (דב' וא' ז,יא) היּוֹםַ֙לע ֹֽ
(א) כסיום למלים (דב' וא' ז,יא) היּוֹםַ֙לע ֹֽ
לעולם הבא ליטול שכרם (ראה עירובין כב,א).
(ב) כפתיחה לפ' עקב.
[דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג,א]

אמרו לו ישראל ואימתי את נותן לנו שכר המצות שאנו עושים אמר להם הקדוש ברוך הוא מצות שאתם עושים מפירותיהן אתם
אוכלים עכשיו אבל שכרו בעקב אני נותן לכם מנין ממה שקרינו בעניניו (דב' עקב ז,יב) ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן.
פירוש [מדרש המבואר] אמר להם הקדוש ברוך הוא מצות שאתם עושים מפירותיהן אתם אוכלים עכשיו (בעולם הזה ,כמו שכתוב
במשנה קיד' (לט,ב) כל העושה מצוה  ...ימיו בעולם הזה" (רש"י שם)) אבל שכרו (הקרן עצמו של שכר המצוות) בעקב (בסוף,
בעולם הבא) אני נותן לכם (שהרי שכר מצוה אין שייך שינתן בעולם הזה (קיד' שם) ,שהרי אמרו במשנה (אבות ד,יז) "יפה שעה אחת
של קורת רוח להתענג על הוי"ה (בעולם הבא) מכל חיי העולם הזה" ).מנין? ממה שקרינו בעניניו (דב' עקב ז,יב) ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ע ָ֣קֶ בַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן.
ֲשׂוֹתםַ֙ .ואמרו בגמ' (עיר' כב,א) "היום בעולם הזה – לעשותם ,ולא למחר – לעולם
(שלמעלה נאמר (דב' וא' ז,יא) ְושׁמ ְר ֨תַַּ֙֙...היּוֹםַ֙לע ֹֽ
הבא  -לעשותם ,היום – לעשותם ,ולמחר לקבל שכרם ,שנאמר כאן (דב' עקב ז,יב) ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קב – בסוף  -תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן וגו' – ינתן לכם שכרכם
ַ֙את-ה ְבּרית ְַ֙֙ואֶ ת-ה ֔ ֶח ֶסד
יָךַ֙ל ָָ֗ך ֶ ֹֽ
ְ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
 וְ שׁמר ֩ ֲַ֨֙שׂוֹתם כדי להתענג בעולם הבא על הוי"ה אותיות ְוהי ָ֣ה׀
בקריאה עם פסק (דב' וא' ז,יא) היּוֹםַ֙לע ֹֽ
בקריאה ללא פסק (דב' עקב ז,יב) ְוהי ָ֣הַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן – הפירושים האחרים בכתוב.
אתִ֑םַ֙ ַ֙
יתםַ֙ ֹ
תּםַ֙ועֲשׂ ֶ
הַ֙וּשׁמ ְר ֶ ָ֥
ְ
דברים עקב ז,יבְַ֙ :ו הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַ֙אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶ ֹֽ
ַ֙את-ה ְבּרית ְַ֙֙ואֶ ת-ה ֔ ֶחסֶ דַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נ ְשׁבּעַ֙ל ֲ
יָךַ֙ל ָָ֗ך ֶ ֹֽ
ְ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
וְ שׁמר ֩ ַ֨֙
הַ֙ח ֶ֙סדַ֙֙
ֶ
ופירשו רש"י ורבינו בחיי את הקרא ְועָֹ֥ ֵ֤שֶׂ

(א) רבינו בחיי דברים פרק יז ומה המטפל לעוברי עברה נענש כעוברי עבירה ,לא כל שכן המטפל לעושי מצוה שנותנין לו שכר
ָ֥רַ֙ח ֙סֶ ד ַ֙֙לאֲל ֔פים,
ֶ
כעושי מצוה ,שהרי מדה טובה מרובה על מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שנאמר( :שמות כי תשא לד,ז) נֹצ
יםַ֙ועל-רבּ ֹֽעים׃ .הקב"ה ארך אפיים ,ממתין לבניו של עובר עבירה עד
ָ֣יַ֙בנ֔יםַ֙על-שׁלּשׁ ְ
עֹוָ֣ןַ֙א ָ֗בוֹתַ֙על-בּנים ְַ֙֙ועלְ -בּנ ַ֙
ֹקד׀ַ֙ ֲ
וכתיב :פּ ָ֣
ארבע דורות אחריו .אם מתקנים אינו נפרע מהם על מעשי אבותיהם ואם לא מתקנים מענישם.
הַ֙ח ֶ֙סדַ֙֙ -נוצר חסד שאדם עושה ,לשלם שכר עד לְ ַאלְ פַ יִּ ם דור ,מלת לאֲל ֔פים הופכת ע"י כלל הלימוד
ֶ
(ב) רש"י שמות יתרו כ,ו ְועָֹ֥ ֵ֤שֶׂ
מיעוט רבים ללא מספר הרי זה שניים ,כאן מיעוט לאֲל ִ֑֔פים זה גם בשנוי הניקוד לְ ַאלְ פַ יִּ ם .וממשיך רש"י נמצאת מדה טובה יתירה על

מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שזו לארבעה דורות וזו לְ ַאלְ פַ יִּ ם:

[עבודת ישראל – הרב הופשטיין ישראל ,המגיד מקוז'מיץ ,פר' עקב (אוצר החכמה)] (הפנייה של הרב בראון ,התשע"ד)

וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַ֙הכתוב מרמז היסוד לכל עבודת השי"ת להיות במדרגת עקב ינכנע ושפל כמ"ש חז"ל שייף ועגיל שייף ונפיק
ולא מחזיק טיבותא לנפשי' וזש"ה ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַ֙אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ ה  .פי' אעפ"י שתשמעו ותשמרו כל התורה תהיו
ֱֹלהיָךַ֙(דב' עקב ז,יג) ואֲה ְָ֣ב ָ֔ךַ֙וּבר ְכָךַ֙וְ ה ְר ֶבִָּ֑ך וסוף הכבוד לבא.
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
בבחינת עקב ואז ְושׁמר ֩ ַ֨֙
והנה ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן נקוד בטעם מונח מונח רביע ומורה ג"כ ע"ז שלא יסתפק האדם בענוה ושפלו' מועט כי כל אשר ירבה
יותר להקטין א"ע באמת יהיה מונח מונח והטעם הוא למטה תחת תיבה להורות על ההכנעה אז יזכה לבחי' רביע שהוא על האותיות
ורביע פי' שתהיה השכינה רובצת עליו כאמ' דרביעא על בנין (כאמא הרובצת על בנים) ,וכמ"ש בתיקונים פי' טעם רביע ע"ש .וכן כאן
וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙כשתהיו בבחי' עקב אז תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ הַ֙ותזכו להיות מכון לשבטו יתברך.
וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קב – מונח מונח רבוי אחר רבוי של הכנעה אז זוכה ל -תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן – רביע שכינה רובצת [עבודת ישראל ע"פ ספר התיקונים],
דומה לענין (בר' א,ב) ו ְֹּ֣רוּ ַח אֱֹל ִ֔הים מ ְַּר ֶ ַ֖חפֶת עַל־פְּנֵ ֥י ה ַָמָֽי ִם[ :רש"י] (בר' א,ב) ו ְֹּ֣רוּ ַח אֱֹל ִ֔הים מ ְַּר ֶ ַ֖חפֶת  -כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו ,כסא הכבוד של ארבע צדדים המרחף מעל עולמות הבריאה יצירה ועשיה מכסא הכבוד
הַ֙וּשׁמ ְר ֶ ָ֥תּם – ר"ת א-ה-ה-ו שם אהו"ה בצירוף חדש אייר ,המכונה
ְ
נמשך החיות לעולמות כגון המרומז בהמשך אֵ֤תַ֙המּ ְשׁפּטים ַ֙֙ה ֔אלֶּ
אור הגנוז של התורה ,שם הבינה והדעת ,קישור שמים וארץ ,שם קפיצת הדרך.
וְ הי ָ֣ה׀ַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,כעין שתי קריאות
(א) עם פסק ְוהי ָ֣ה׀ַ֙ -שם הוי' בצירוף חדש תשרי ,חדש עשרת ימי תשובה ,דין ורחמים.
זכו אזי הקריאה (ב) ללא פסק ְוהי ָ֣הַ֙ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּן – מונח מונח רביע ,והיה לשון שמחה ,והשפעת החיות הא-לקית
שׁ ְמ ָ֗עוּן – מונח רביע ,רמז לארבע דורות של המתנה של מדת הפורענות
ולאלו שלא זכו ניתנת האפשרות לתקן ע ֶָ֣קבַ֙תּ ְַ֙
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ַ֙בּכלְ -שׁע ֶרִ֑יָך ַ֙
ֱֹלהֶ֛יָךַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙נֹֽתןְ -לָך ְ
תַ֙ה'ַ֙א ֶ
רַ֙כּב ְר ֨כּ ָ֧
ָ֣ח׀ַ֙ואכ ְלתַָּ֣֙ב ָ֗שׂ ְ
ַ֙בּכל -אוּ֨תַ֙נ ְפ ְשׁ ִָ֝ךַ֙תּזְ בּ ְ
דברים ראה יב,טו :רק ֩ ְ
יַ֙וכאיֹּֽל׃ ַ֙
ֲלנּוַּ֙כּ ְצּב ְ
ֵ֤אַ֙והטּהוֹרַ֙֙י ֹאכ ֔ ֶ
ַ֙הטּמ ְ

רק  -תלישא-קטנה בכל-אות נפשך  -קדמא ואזלא תזבח – מונח לגרמיה (מונח פסק) ואכלת – מונח

בבלי בכורות טו א ב
ואינן יוצאין לחולין .מנא הני מילי? דת"ר (דברים ראה י"ב י"ב) תזבח  -ולא גיזה ,בשר  -ולא חלב ,ואכלת  -ולא לכלביך ,מכאן שאין
פודין את הקדשים להאכילן לכלבים( .טו ב) איכא דאמרי (י"ב י"ב) תזבח ואכלת  -אין לך בהן היתר אכילה אלא משעת זביחה ואילך,
אבל פודין את הקדשים להאכילן לכלבים (ה"נ דאמר).
בבלי תמורה לא א
כל הקדשים שנעשו טרפה אין פודין כו' :מנא ה"מ? דת"ר( :י"ב י"ב) תזבח  -ולא גיזה ,ואכלת  -ולא לכלביך ,בשר  -ולא חלב ,מכאן
שאין פודים את הקדשים להאכילן לכלבים .איכא דאמרי :תזבח ואכלת  -אין לך בהן היתר אלא משעת זביחה ואילך ,קסבר :פודין
את הקדשים להאכילן לכלבים .הדרן עלך כל האסורין.
ָ֣ח׀ַ֙ואַ֙כ ְלתַָּ֣֙קריאה אחת ללא פסק וקריאה אחת עם
טט – איכא דאמרי מראה על מחלוקת תנאים .אפשר שהיא מרומזת באופן קריאת תּזְ בּ ְ
פסק.
טט – הגמרא כאילו העמידה הפסוק פעם עם פסק תּזְ בָּ֣ח׀  -ולא גיזהְ ,ואכ ְלתַָּ֣֙  -ולא לכלביך ,ופעם ללא פסק איכא דאמרי :תּזְבּ ָ֣חַ֙

וְ אכ ְלתַָּ֣֙ -אין לך בהן היתר אלא משעת זביחה ואילך ,קסבר :פודין את הקדשים להאכילן לכלבים
ָ֣ח׀ַ֙ואכ ְלתַָּ֣֙קריאה עם פסק משמעה תזבח  -ולא גיזה ,ואכלת  -ולא לכלביך ,בשר  -ולא חלב ,מכאן שאין פודים את
טט  -תּזְ בּ ְ
הקדשים להאכילן לכלבים .היינו קדשים שנפל בם מום קבוע פודים ,שוחטים בכל הדקדוקים כמו שחיטה למזבח ונוהגים בם קצת
מקדושתם כי נאכלים ע"י אדם בלבד ,ואינם משמשים לגיזה ,חלב ולא להאכלת כלבים.
ָ֣חַ֙ואכ ְלתַָּ֣֙קריאה ללא פסק כפרש"י (בבלי בכורות טו ב) איכא דאמרי תזבח ואכלת וכו'  -מהכא מפיק גיזה וחלב דאסור
טט  -תּזְ בּ ְ
ובשר אורחיה דקרא ולא דריש ואכלת לאפוקי כלבים .ולא דורש מלת ואכלת לאסור האכלת כלבים אלא מותר להאכיל כלבים .רש"י
בבלי תמורה לא א איכא דאמרי תזבח ואכלת בשר אין לך בו היתר אכילה אלא משעת זביחה  -לאפוקי חלב וגיזה דהנאה דמחיים
היא אבל פודין את הקדשים להאכילן לכלבים ולא מייתר ליה לואכלת למדרש ולא לכלביך ומהך דרשא משמע דלכלביך שפיר דמי
דהכי משמע אתה לא תאכל קודם זביחה כלומר לא תתהני מחיים אבל כלביך דלאחר מיתה הוא אפי' בלא זביחה שפיר דמי ופודין את
הקדשים להאכילן לכלבים תרי תנאי נינהו וגו'
טט – קדשים הראויים לאדם תזבח ואכלת אבל כל הקדשים שנעשו טרפה נפסלים מאכילת אדם ופרש"י פודים את הקדשים להאכילן
לכלבים .ישירות ללא זביחה.
ראה תלישא-קטנה
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רַ֙כּנ ְפ ְשָׁךַ֙בּסּ ֶָ֣תרַ֙לא ִֹ֑מר ַ֙
ֲשׁ ְ
ָךַ֙אוַֹ֙רעֲָךֶ֛ ַ֙א ֶ ָ֥
יק ָ֧
ַ֙אוֹ׀ַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ח ֶָ֗
ַ֙אוֹ -ב ְתּ ִָ֝ך ָ֣
ָךַ֙אוֹ-בנְ ָ֨ך ֹֽ
ָ֣יָךַ֙בןְ֠ -א ֶמּ ֹֽ
ֶ
ית ֵָ֡ךַ֙אח
דברים ראה יג,זַ֙ :כָּ֣יַ֙יְ ֹֽס ְ
ֹתיָך׃ ַ֙
אב ֶ ֹֽ
תַּ֙אתּהַ֙ו ֲ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ֔ד ְע ַ֙
הַ֙ונֹֽע ְבדה ַ֙֙אֱֹלהָ֣יםַ֙אֲח ֔ריםַ֙אֲשֶׁ ר ָ֣
ַ֙ נ ְל ָ֗כ ְ
יקָך – בקריאה ללא פסק הלימוד על היתר ייחוד בן עם אמו .בקריאה עם פסק בן האב אסור בייחוד עם
ַ֙אוֹ׀ַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ח ֶָ֗
ַ֙אוֹ-ב ְתּ ִָ֝ך ָ֣
ֹֽאוֹ-בנְ ָ֨ך ֹֽ

אשת אביו שאינה אמו.
78

פסק

ַ֙֙וּלכל-ח ֔טּאתַ֙ ְבּכל-ח ְטאַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ ֶיחֱט ִ֑א ַ֙
ישַׁ֙לכל-עֹון ְ
ְ
דַ֙בּ ָ֗א
ַ֙עדַ֙אֶ ִ֝ח ְ
דברים שפטים יט,טוֹֽ :ל ֹא-יקוּם ֩ ֨
ֹלשׁה-עדיםַ֙י ָ֥קוּםַ֙דּ ֹֽבר׃ ַ֙
יַ֙שׁ ֹֽ
יםַ֙אוַֹ֙עלָ֥ -פּ ְ
ֶ֛
ָ֣י׀ַ֙שׁנ ָ֣יַ֙ע ָ֗ד
ַ֙על-פּ ְ
ָ֣י׀ַ֙שׁנ ָ֣יַ֙ע ָ֗דיםַ֙– מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,קריאה ללא פסק משמעה העדים צריכים להעיד בפיהם לפני בית הדין ,ולא
על-פּ ְ

ע"י מפסיק (כעין קריאה עם פסק שמשמעה שמשהו מפסיק) בינם ובין בית הדין כפי' רש"י (גיטין עא) ולא שיכתבו עדותם באגרת
וישלחו לבית דין ולא שיעמוד תורגמן בין העדים ובין הדיינים:
79

פסק

כּוֹת׃ ַ֙
הַ֙בּחָ֥גַ֙ה ֻסּ ַֹֽ֙
ֶ֛דַ֙שׁנ ָ֥תַ֙ה ְשּׁמטּ ְ
ָ֗יםַ֙בּמֹע ְ
ְ
ץ׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנ
דברים וילך לא,י :ויְ צָ֥וַ֙מ ֶֹשׁהַ֙אוֹתָ֣םַ֙לא ִֹ֑מרַ֙מ ָ֣קּ ֶ
ץ׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנָ֗ים – מונח לגרמיה מונח רביע ,שתי קריאות לכתוב זה .קריאה עם פסק שבה מלת "מקץ" עומדת בפני
(דב' וילך לא,י) מ ָ֣קּ ֶ

עצמה כפי שנדרש ב[-בבלי סוטה מא,א] וב[-יאר הפסיק] .
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ץַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנָ֗ים – שמשמעותה שעברו שבע שנים כמו ב( -שמ' תשא לד,כ – כא)
אפשר שיש גם קריאה ללא פסק( .דב' וילך לא,י) מ ָ֣קּ ֶ
אבל צריך את שני הכתובים כהסבר [בעלי התוספות ע' שט -שי (אוצר החכמה)] וכן ב[-תוספות השלם כי תשא ,השלמות לס'
שמות ,גליס יעקב ,ע' קנא (אוצר החכמה)]
וקשיא לר"ת מאורליינס למאן דאמר שהכתוב מדבר בשביעית כמו שפירש"י שם כאן למה לי האי קרא (טט :בחריש ובקציר תשבות)
הַ֙בּחָ֥גַ֙ה ֻסּ ֹֽכּוֹת׃ ַ֙
ֶ֛דַ֙שׁנ ָ֥תַ֙ה ְשּׁמטּ ְ
ָ֗יםַ֙בּמֹע ְ
ְ
ץ׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנ
הא נפקא לן הכא מן (דב' וילך לא,י) ויְ צָ֥וַ֙מ ֶֹשׁהַ֙אוֹתָ֣םַ֙לא ִֹ֑מרַ֙מ ָ֣קּ ֶ

ץ׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנָ֗יםַ֙בשנה הראשונה של שמיטה בשמינית ולמה קורא אותה שנת השמיטה
האמור בפרשת וילך שפירש"י שם וז"ל מ ָ֣קּ ֶ
שעדיין שביעית נוהגת בה בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית עכ"ל ,וגם כן נדרש בפ"ק דר"ה וא"כ תרי קראי למה לי ואפילו
למאן דאמר שאין כחריש ובקציר תשבות מדבר בשביעית כמו שפרש"י כאן ,קשה שהרי הוא דורש בפ"ק דר"ה שמוסיפין מחול על
הקדש מן ועניתם את נפשותיכם וגו' ולמה לי ועניתם לדרוש כן תיפוק ליה מהאי קרא דפרשת וילך כמו שפירש"י שם (טט :בוילך),
וי"ל שמה שפרש"י בפרשת וילך גבי מקץ שבע שנים היינו אליבא דמאן דאמר דהאי קרא דהכא מדבר כשביעית ,ומ"מ תרוייהו צריכי
דאי מהתם (טט :בוילך) הוה מינא דהאי כנוהג מנהג שביעית בשמינית היינו לאסור בסחורה ולהתחייב לביעור וכשאר דיני פירות
שביעית אכל לחרוש ולקצור ולעבוד לצורך אותם פירות לא הייתי אוסר דדבר התלוי כעבודת הארץ כיון דנפקא שביעית שריא אפילו
לפירות שביעית קמ"ל אידך קרא ,וניחא דדריש מהאי קרא דהכא תוספת שביעית דאי לאו הכי מאי תוספות שייך בפירות שגדלו
בשביעית כמאי דאסירי בשמינית כך פי' בעלי התוספות בפ"ק דר"ה .טט :הקריאה ללא פסק משמעה נוהגים קדושת שביעית בשנה
שמינית בפירות שהביאו שליש גידולם בשביעית (מסחר  ,ביעור ושאר דיני פירות שגדלו בשביעית) .ואין נוהגים איסורי שביעית של
חריש קציר ועבודת הארץ.

ץ׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנָ֗ים – מונח לגרמיה מונח רביע ,מ ָ֣קּץ׀ַ֙  -מונח לגרמיה מלמד שמלת "מקץ" כאן מלמדת על זמן שאחרי
(דב' וילך לא,י) מ ָ֣קּ ֶ
ר"ה של השנה השמינית ולא על סיום השנה השביעית.
ץ׀ַ֙שָׁ֣בעַ֙שׁנָ֗ים .עי' ברבינו בחיי ז"ל שמקץ זה לא דמי ל(-דב' ראה טו,א)
[יאר הפסיק ,הרב י"א שפירא (אוצר החכמה)] (דב' וילך לא,י) מ ָ֣קּ ֶ
שׁבַע־ ָשׁ ִנַ֖ים תַּ ע ֶ ֲ֥שה ְּשׁ ִמ ָטָֽה :האמור גבי שמיטה לעיל (טו א) (טט :בפר' ראה מדבר בשמיטת כספים שנשמטים רק בסוף שנה השמיטה) ,ואף
מ ֵ ִ֥קץ ֶ ָֽ

ששניהם הכוונה סוף ,מ"מ קץ האמור כאן הוא חוץ למספר השבע ,והאמור בשמיטה הוא מכלל השבע ,דשמיטה אינה משמטת אלא
כסוף ,עכ"ד עיי"ש .ומדויק כאן המפסיק ,דר"ל כשהשביעית כבר נפסקה ונגמרה לגמרי ועי' סוטה מ"א א'.

עשויה להיות קריאה עם פסק בצורה הבאה (דב' וילך לא,י) ויְ צָ֥וַ֙מ ֶֹשׁהַ֙אוֹתָ֣םַ֙לא ִֹ֑מרַ֙מַ֙ ָ֣קּץ׀ לומר = לקרוא את פרשות הקהל בעת
שיחול המ ָ֣קּץ׀  .כדי להוכיח זאת נזכיר את שאמרנו בפתיחת העיון (לא,י) ויְ צָ֥וַ֙מ ֶֹשׁה – (סלוק) מרכא טפחא ,עשויה לפעול בתפקיד
סמוכים (כעין מידה כ"ב מל"ב מידות של ר'אלעזר בריה"ג) מדבר שחבירו (כאן (דב' וילך לא,ט)) מוכיח עליו .אפשר שמלמד שני
דברים( .לימוד א) מי קורא בספר תורה בהקהל.
[רץ כצבי – ירח האיתנים ,סימן כג ,ד ,ד"ה ע' רצו ,רייזמן צבי( ,אוצר החכמה)] בביאור האם הקהל חייב בקריאה של מלך כ[-רש"י
בבלי מגילה ה,א] או שבאין מלך יקרא גדול העם כמשמע מ[-רמב"ם הל' חגיגה פ"ג,ה"ד?] וכמשמע בע' רצז ע"פ [ספר החינוך ,מצוה
תריב] שלא כתב בשרשי המצוה שהמלך הוא הקורא ,אלא שהוא מחויב לקרוא אם יש מלך .עיקר שורש המצוה הוא עצם ההיקהלות
והקריאה לחיזוק יראת ה' .ובע' רחצ ציטט ממה שכתב ה[-מנחת חינוך אות ב] הנה מבואר בש"ס סוטה (מא,א) דהמלך היה קורא ,ואיני
יודע אם הלכה למשה מסיני כך היא דדווקא מלך ,ואם אין מלך בישראל אין מצוה כלל ... ,ואפשר דלאו דווקא מלך ,רק גדול שבדורו עליו
היה המצוה אם לא היה מלך ,וכן נראה מצד הסברא .טט :הקריאה עם פסק בצורה הבאה (דב' וילך לא,י) ויְ צָ֥וַ֙מ ֶֹשׁהַ֙אוֹתָ֣םַ֙לא ִֹ֑מרַ֙מ ָ֣קּץ׀
יתַ֙ה'ַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְואֶ ל-כּל-ז ְקניַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃
ִ֑
וֹןַ֙בּ ָ֣ר
ָ֣שׂ ֔איםַ֙אֶ ת-אֲר ְ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙לו֔יַ֙ה ֹנּ ְ
היא צירוף של שני פסוקים (דב' וילך לא,ט) ֹֽוָֽיּ ְתּנָ֗הַּ֙אֶ ל-ה ֹֹֽכּהֲנים ְ
(דב' וילך לא,י) ויְ צָ֥וַ֙מ ֶֹשׁהַ֙אוֹתָ֣םַ֙לא ִֹ֑מרַ֙מ ָ֣קּץ׀  .מלת אוֹתָ֣םַ֙מתיחסת אל הכהנים ,הלוים ,וזקני ישראל המוזכרים ב(-דב' וילך לא,ט) ובדיעבד
גדול העם בדורו מביניהם יקרא את פרשות הקהל לחיזוק יראת ה' והערבות ההדדית בכלל ישראל.
80

פסק

ץ ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙חֲזָ֣קַ֙ ֶואֱמ ַ֙
הוֹשָּׁ֣עַ֙בּן-נָ֗וּןַ֙ויּ ֶ
ֻ
דברים וילך לא,כג – כד[ :כג]ַ֙ויְ ָ֞צוַ֙אֶ ת-יְ
אלַ֙אֶ ל-הא ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר-נ ְשׁבּ ְָ֣עתּיַ֙ל ֶהִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְואנֹכיַ֙אֶ ְהיֶ ָ֥הַ֙ע ֹֽמְּך׃ַ֙ ַ֙
ַ֙כָּ֣יַ֙א ָ֗תּהַ֙תּביאַ֙֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ַ֔֙
דַ֙תּ ֹֽמּם׃ ַ֙
תּוֹרה-הזּ ֹאתַ֙על-סִ֑פֶ רַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ע ֻ
ריַ֙ה ֹֽ
ֹשׁהַ֙ל ְכ ֶֹ֛תּבַ֙אֶ ת-דּ ְב ָ֥
ָ֣י׀ַ֙כּכלָּ֣ וֹתַ֙מ ָ֗ ֶ
[כד]ַ֙ויְ ה ְ
(לא,כג)ַ֙ ְואנֹכיַ֙אֶ ְהיֶ ָ֥הַ֙ע ֹֽמְּך – סלוק (לא,כד) ויְ הָ֣י׀ַ֙ -מונח פסק (מונח לגרמיה בראש פסוק) – (א) אפשרות למידה סדור שנחלק ,המלמד

שכיוון שיהושע היה חזק ואמץ בשלוש ההנהגות שהצטווה עליהן ,ה' היה בהתמדה עמו .דומה לפרשת המן (שמ' בשלח טז,כא,כב) ו ְַּח֥ם ה ֶ ַַ֖שּׁ ֶמשׁ
ְּונ ָָמָֽס( :כב) ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ שנדרש שהמן שנמס נהיה לנחל שממנו שתו בעלי החיים ומי שצד אותם טעם טעם מיוחד בבשרם.
(ב) בקריאה ללא פסק (לא,כד) ויְ הָ֣י ְכּכלָּ֣ וֹתַ֙– רוצה לומר צער משה בכלותו לכתב את-דברי (השירה) התורה-הזאת ,שמשה כותב בדמע
 בבכיועוד בקריאה ללא פסק
מדרש תהלים (בובר) מזמור צ [ג] [תפלה למשה איש האלהים] .אמר ר' חלבו בשם ר' הונא שלש עשרה ספרי תורות כתב משה אותו
היום שמת ,שנים עשר לשנים עשר שבטים ,ואחת שהניח בארון ,שאם יבקשו לזייף מתוכה לא היו יכולין לזייף.
ֹשׁהַ֙ אפשר כי כאן בקריאה ללא פסק כאשר כל מונח מציין כעין רביע בתפקיד ארבע ,מתקבל  4 + 4 + 4והם שנים עשר
ָ֣י׀ַ֙כּכלָּ֣ וֹתַ֙מ ָ֗ ֶ
ויְ ה ְ
תּוֹרה-הזּ ֹאתַ֙על-סִ֑פֶ ר והוא הספר שהניח בארון
ריַ֙ה ֹֽ
ֹשׁהַ֙ל ְכ ֶֹ֛תּבַ֙אֶ ת-דּ ְב ָ֥
ָ֣י׀ַ֙כּכלָּ֣ וֹתַ֙מ ָ֗ ֶ
ספרי תורה לשנים עשר שבטים ואחד כפשט ויְ ה ְ
והוא המקור לכל ספרי התורה.
2.2.17.3
81

תבניות הטעמים מונח פסק אתנח; מרכא פסק סלוק

פסק

ֲשׁר-י ְל ְקטוַּ֙יָ֥וֹםַ֙׀ַ֙יֹֽ וֹם׃ ַ֙
יַ֙והכינוַּ֙אָ֣תַ֙אֲשֶׁ ר-יבִ֑יאוַַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוהי ָ֣הַ֙מ ְשׁ ֶנ֔הַ֙עָ֥לַ֙א ֶ ֹֽ
שּׁ ְ
שמות בשלח טז,הְ :והיה ַ֙֙בּיָּ֣וֹםַ֙השּׁ ַ֔֙

ספר [חידושי הרי"ם] (פרשת בשלח) עמ' נ"א ,ר"ח ניסן תר"ב..." :עלה בלבי מחשבה שזיכני השי"ת לחוש בכל יום ויום דבר בפרשת
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

המן ומילא הפרנסה שיזמין לי השי"ת תהי מהתורה הקדושה...וכן אמר הילל ברוך השם יָ֥וֹםַ֙׀ַ֙יֹֽ וֹם שבכל יום יש התחדשות ,שנאמר
חדשים לבקרים וכו' (רבה אמונתך) ולכל אדם כפי הצורך לו לעבודתו את השי"ת
[ליקוטי הרה"ק מרימינוב ,חלק מנחם ציון-תודעה]... ..הרה"ק מרימינוב עשרים ושתים שנה דרש-דרש מידי שבת בשבתו על פרשת
המן[ ,בבלי יומא עו,א]...-שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה לא ירד להם מן פעם אחת בשנה...עמד ופסק מעותיו בכל יום והיה
מקביל פני אביו כל יום  ...נמצא כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים וגו'.

טט – ל[-ראב"ע] יָ֥וֹםַ֙׀ַ֙יֹֽ וֹם יום פסק יום – מדגיש בעבור שעמד זה הפלא ארבעים שנה בתמידות ב-עשרה ניסים יש בו :כל שבוע אותה
קביעות ,חמישה ימי ירידה ומדידת עומר אחד לגולגולת ,יום הששי – ירידה ומדידת שני עומר לגולגולת.
וע"פ [חידושי הרי"ם בשלח] בכל יום יש לחוש התחדשות במן וזה ההתחדשות בעבודת ה' והפועל היוצא בפרנסה.
וב[-פנים מאירות] (או [יפה עיניים] ראה להלן) כתב ואין יום דומה ליום אבל המן עומד כל יום באותה התחדשות ,אותו טעם ,ועד היום
עומד לדורות יום יום ,לא מבאיש ומחכה להתגלות בגאולה בקרוב בימינו ,אמן
יָ֥וֹםַ֙׀ַ֙יֹֽ וֹם  -מרכא פסק סלוק ,רבוי בקשות ,כל יום בקשה חדשה בשביל דבר אחד בעבודת ה' והפועל היוצא בפרנסה.
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פסק

ןַ֙ולנְ פָּ֣לַ֙ירְִ֑ךַ֙ ַ֙
וֹתַ֙בּטֶ ְ
ֶ
ַ֙֙בּמ ֔עיְךַ֙ל ְצ ָ֥בּ
במדבר נשא ה,כבְ֠ :וּבאוַּ֙ה ֨מּיםַ֙ה ְמא ֲר ֵ֤ריםַ֙הא ֙לֶּ ה ְ ֹֽ
רהַ֙האשּׁהַ֙אמָ֥ןַ֙׀ַ֙א ֹֽמן׃ ַ֙
וְ א ְמ ָ֥

[ספר בשבילי התורה ,הרב ש"ב ליבערמאן זצ"ל ,מכתב הסכמה של הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל]

 ...שלענ"ד אין להשוות עניית אמן של סוטה לעניית אמן של ברכות ,דגבי סוטה אף אם תכוין בפירוש לא להשבע מ"מ דברים שבלב
אינם דברים ,והולכין רק אחר כוונת המשביע,
מה שאין כן בעניית אמן על ברכה שהוא בינו ובין קונו ,ברור שהולכין רק אחר כוונת הלב וגו'
 טט  -אפשר שע"פ הרב שז"א זצ"ל אמָ֥ןַ֙פסק א ֹֽמן  ,תיבת אמן מכל צד הפסק היא אמנם שם אחד ,אבל אמן אחד מייצג כוונת המשביע
והיא הקובעת ואמן אחד מייצג כוונת הנשבעת ואין מתחשבים בכוונתה.
רהַ֙האשּׁהַ֙אמָ֥ןַ֙׀ַ֙א ֹֽמן
(במ' נשא ה,כב) :פר' סוטה ְוא ְמ ָ֥
וְ א ְמ ָ֥רהַ֙האשּׁה  -מרכא טפחא ,יתור לרבות כי מילת האשה קרא יתירה ,האשּׁה ,טפחא כעין פותחת טפח להתאפיין ע"י אמָ֥ןַ֙׀  -מרכא
פסק .האפיון הזה מתפשט עד ְוא ְמ ָ֥רה  -מרכא ,אפשר להסביר ע"פ הרב ש"ז אויערבאך זצ"ל כי היתור ְוא ְמ ָ֥רהַ֙האשּׁהַ֙מראה שאין
הולכין אחרי מאמרה כי אפשר שכוונה בלב לא להשבע.
פסק א ֹֽמן סלוק ,הוא האמן של כוונת המשביע והוא הקובע .המשביע כוון כפ' [רש"י] קבלת שבועה ,אמן על האלה ,אמן על השבועה,
אמן אם מאיש זה ,אמן אם מאיש אחר ,אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה ,שומרת יבם וכנוסה [בבלי סוטה יח,א]
[שפת"ח] פירש את רש"י (ע"פ [בבלי קידושין כז ב]) דמחד אמן מפיק שפיר על האלה ועל השבועה ואיש זה ואיש אחר  ...ואידך

אמן קאי על ארוסה ושומרת יבם וגו'.
 טט – לפי שפת"ח משני צדי פסק יש רבוי אמנים .ע"פ ההסבר על כוונת המשביע ,האמן מימין הפסק הוא רבוי כוונות המשביע
שמגלגל שבועה על דברים שונים בהזדמנות השבעה זאת.
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פסק

ינוַּ֙ה'ַ֙׀ַ֙אֶ ֹֽחד׃ ַ֙
ָ֥
דברים ואתחנן ו,דְ :שׁמעַ֙י ְשׂראִ֑לַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥ה'ַ֙אֱֹלה
(דב' וא' ו,ד) ָ֥ה'ַ֙׀ בקריאה עם פסק ע"פ [רבינו בחיי] מימין לפסק שמות השם כוללים עשר ספירות ,ומשמאל לפסק במלת אֶ ֹֽחד נכללות

כל עשר הספירות

[בעל הטורים] (ו,ד) ..ויש פסיק בין ה' לאחד לומר אע"פ שראיתם כמה דמיונות ואע"פ שאני בא עם זה במדת הדין ועם זה במדת
הרחמים אעפ"כ הכל אחד,

(דב' וא' ו,ד) ָ֥ה'ַ֙׀ בקריאה עם פסק ע"פ [בעל הטורים] (ו,ד) מימין הפסק מידות השם משמאל הפסק הכל אֶ ֹֽחד (כלומר מצד ימין רבוי
מצד שמאל הכל מתאחד לאחדָ֥ ( .ה'ַ֙׀ – טעם מרכא בתפקיד רבוי ,אֶ ֹֽחד – טעם סלוק כמגביל לומר שהשם לבדו ואין בלעדו.
[ דרך מצוותיך ,אדמו"ר צמח צדק זצוק"ל ,שרש מצוות התפילה ,סעיף יג]

 ...פירוש אֶ ֹֽחד היינו מצד התלבשות אא"ס (אור אין סוף) בז"א (בזעיר אנפין) ,שהז"א יש בו התחלקות חסד שבגבורה וגבורה שבחסד
כו' שהיה אפשר לומר שהוא בבחינת פירוד לכך בא לומר ,שעם כל זה הוא אֶ ֹֽחד ממש  ...וזהו א' חד ,ע"י אלופו של עולם נעשה חד
ממש.

טט – ע"פ [צמח צדק] מימין הפסק צד התלבשות אור אין סוף בספירות כאילו נפרדות ,משמאל הפסק מדגיש שע"י אלופו של עולם
נעשה חד ממש.

 2.2.17.4תבנית הטעמים דרגא פסק תביר
בירור תפקיד טעם פסק תבנית הטעמים דרגא פסק תביר.
בכללי הטעמים המחלקים בין טעמים עוצרים (מלכים) וטעמים מחברים (משרתים) (השיטה התחבירית) מוכרים הכללים הבאים:
כלל א' – הנוגע בטעם פסק – פסיק.
פסק בא בין מילה המסתיימת באות אהו"י (אל"ף ה"ה ו"ו יו"ד) ובין מלה המתחילה באות אהו"י .הפסק מסמן הדגשת הפרדה בקריאה כדי
שישמעו שתי מלים ולא רצף של מלה אחת בגלל הבלעת אותיות אהו"י ע"י הקורא.
כלל ב' – אם בין הברה המוטעמת בטעם תביר ובין הטעם שבמלה שלפניה יש פחות משתי הברות (אחת או אפס) אם טעם זה צריך להיות
דרגא או מרכא אז זה יהיה מרכא ולא דרגא .אם המרחק לפחות שתי הברות יהיה זה טעם דרגא המקדים לתביר ולא מרכא.
בתורה יש ששה עשר פסוקים בעלי תבנית טעמים דרגא פסק תביר  .בששה פסוקים בין טעם דרגא ובין טעם תביר יש לפחות שתי הברות
ויותר .ששה פסוקים אלו תואמים את הכלל ,בלי להתיחס עתה לפסק .אולם בעשרה פסוקים כמו בר' לך-לך יז,יג ה ָ֧מּוֹלַ֙׀ַ֙ימֶּ֛ וֹלַ֙ -דרגא
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

פסק תביר ,בין טעם דרגא ובין טעם תביר יש לכל היותר הברה אחת (וביניהם גם מופע אחד של אפס הברות)ַ֙ה ָ֧מּוֹל י ֶ֛מּוֹל  .לכן מלת
המָּ֧ וֹל הייתה אמורה להיות מוטעמת בטעם מרכא ולא דרגא! יש שמונה פסוקים כאלה בתורה ועוד שניים שווא תנועה.
מצד הקריאה אפשר כי טעם הפסק מכניס השהיה של הברה אחת נוספת לפחות ,ולכן דרגא ולא מרכא! חיפשנו הסברים שאתם אפשר
לתרץ הימצאות טעם פסק בפסוקים שונים ולחלק מהם לא מצאנו תירוץ .התירוצים הללו מתאימים גם לתבנית מרכא תביר.
לכן מוצעת השערה המבוססת על כך ,שמצאנו עד עתה כמאה מופעים המוטעמים מרכא תביר או דרגא תביר שיש בם הסבר להטעמה
רעיונית המבדילה באופן ברור בין משמעות תבנית אחת לעומת תבנית אחרת .מועלית השערה כי רוצה רחמנא שנלמד גם בפסוקים אלו
לפי ההטעמה הרעיונית של דרגא תביר ולא מרכא תביר .בדרגא תביר מדובר על קבוצת פרטים הקשורים בנושא מסוים ושעל כל אחד
חלה ההלכה או הענין או שהם מצטרפים לצורך ההלכה או הענין .במרכא תביר מדובר על קבוצת פרטים הקשורים בנושא מסוים ושלא על
כל אחד חלה ההלכה או הענין או שהם לא מצטרפים לצורך הענין.
 .1בראשית ב,כא :אפשר כדי ליצור הפרדה בין מ"ם ובין תי"ו (מלת מ"ת)

ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙תּ ְרדּמֶ֛הַ֙על-האדםַ֙ויּישִׁ֑ןַ֙ויּ ָ֗קּחַ֙אחת ַ֙֙מצּ ְלעֹ ֔תיוַ֙ויּ ְס ֹגָּ֥רַ֙בּשׂרַ֙תּ ְח ֶ ֹֽתּנּה׃ַַ֙֙ ַ֙
ַ֙ה'ַ֙א ָ֧
ויּפּל ֩ ֨

 .2בראשית ב,כב :אפשר כדי ליצור הפרדה בין מ"ם ובין תי"ו (מלת מ"ת)

םַ֙לאשִּׁ֑הַ֙ויְ ב ֶאהַ֙אֶ ל-הא ֹֽדם׃ַַ֙֙ ַ֙
יםַ֙׀ַ֙את-הצּלֶ֛עַ֙אֲשֶׁ ר-ל ָ֥קחַ֙מן-האד ְ
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ָ֧
ויּבֶ ן ֩ ֨

 .3בראשית יב,יז :אפשר כי בגלל אהו"י

יתוַֹ֙עלְ -דּבָ֥רַ֙שׂריַ֙אָ֥שֶׁ תַ֙א ְב ֹֽרם׃ַַ֙֙ ַ֙
יםַ֙ואֶ ת-בּ ִ֑
֨עַ֙ה'ַ֙׀ַ֙אֶ ת-פּ ְר ֶֹ֛עהַ֙נְ געָ֥יםַ֙גְּ דֹל ְ
ויְ נגּ ָ֧

 .4בראשית יד,טו :פסק מכניס  2השהיות

אלַ֙לד ֹֽמּשֶׂ ק׃ַַ֙֙ ַ֙
ְ
חוֹבהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙מ ְשּׂמ ֹ
ִ֑םַ֙וָֽיּ ְר ְדּפם ַ֙֙עד֔ -
הַ֙הוּאַ֙ועֲבדיוַ֙ויּכּ ֹֽ
ָ֥
יהָ֧םַ֙׀ַ֙לֶ֛יְ ל
ויּח ֨לקַ֙עֲל ֶ

 .5בראשית יז,יג:

יתַ֙עוֹלם׃ַַ֙֙ ַ֙
ֹֽ
ר
יתיַ֙בּ ְבשׂ ְר ֶכםַ֙ל ְב ַָ֥֙
ָ֧הַ֙בר ֶ֛
ִָ֑ךַ֙והיְ ת ְ
יתָךַ֙וּמ ְקנ ָ֣תַ֙כּ ְס ֶפּ ְ
לידַ֙בּ ְ
המָּ֧ וֹלַ֙׀ַ֙י ֶ֛מּוֹלַ֙יְ ָ֥

 .6בראשית יח,טו :אפשר כדי למנוע קריאה הנשמעת כמצרפת שרלאמר

ח ְק ְתּ׃ַַ֙֙ ַ֙
אַ֙כּיַ֙צ ֹֽ
רַ֙ל ֹאַ֙צח ְקתּיַ֙כָּ֣יַ֙׀ַ֙ירִ֑אהַ֙ויָֹּ֥אמֶ רַ֙׀ַ֙ל ֹ ָ֥
ָ֥
ו ְתּכ ֨חשַׁ֙שׂרָ֧הַ֙׀ַ֙לא ֶֹ֛מ

 .7בראשית ל,ח:

אַ֙שׁמוַֹ֙נ ְפתּ ֹֽלי׃ַַ֙֙ ַ֙
ר ְ
כ ְלתּיַ֙ותּ ְק ָ֥
ֹתיַ֙גּם-י ִ֑ ֹ
אח ַ֙
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙נ ְפתּ ְֶ֛לתּיַ֙עםֲ -
תּוּליַ֙א ָ֧
אמרַ֙ר ָ֗חלַ֙נ ְפ ֨
ו ָ֣תּ ֹ ֶ

 .8בראשית מב,יג :אפשר כדי למנוע קריאה הנשמעת אחים נחנו

וֹםַ֙והאֶ חדַ֙אינֶַֹֽ֙נּוּ׃ַַ֙֙ ַ֙
ְ
טןַ֙אֶ ת-אב ֙ינוּ ַ֙֙היּ֔
ןַ֙והנּ֨הַ֙הקּ ֵ֤ ֹ
ץַ֙כּנ ִ֑ע ְ
דַ֙בּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוַּ֙בּנ ָ֥יַ֙אישׁ-אֶ ח ְ
חיםַ֙׀ַ֙אֲנ ְֶ֛ח ְ
וַּ֙שׁנ ָ֣יםַ֙עשׂרַ֩֙עֲב ֶ ֨דיָךַ֙א ָ֧
ֹאמ ָ֗ר ְ
ויּ ְ

 .9בראשית מב,כב:

ִ֑םַ֙וגם-דּמוַֹ֙הנּ ָ֥הַ֙נ ְד ֹֽרשׁ׃ַַ֙֙ ַ֙
אַ֙שׁמ ְע ֶתּ ְ
לֹ ְ
דַ֙ו ָ֣
יכָ֧םַ֙׀ַ֙לא ֶֹ֛מרַ֙אלֶ -תּ ֶח ְטאָ֥ וַּ֙ביֶּ לֶ ְ
ֹתםַ֙לא ָֹ֗מרַ֙הֲלוֹאַ֩֙א ֨מ ְרתּיַ֙אֲל ֶ
אוּבןַ֙א ִ֝
ַ֙ר ֨
ויּען ֩ ְ

 .10שמות יג,יח:

וַּ֙בני-י ְשׂראלַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ַַ֙֙ ַ֙
ֲמשֶׁ֛יםַ֙עלָ֥ ְ
וּףַ֙וח ֻ
ֶ֛םַ֙דּ ֶרְךַ֙המּ ְדבּרַ֙יםִ֑ -ס ַ֙
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אֶ ת-הע ֶ ָ֥
ויּ ֨סּבַ֙א ָ֧

 .11במדבר ו,כה :אפשר כדי למנוע כעין גישום של ה' ,הערת פנים לכל אחד מבני ישראל
יחנֶּ ָֹֽֽךּ׃ַ֙סַַ֙֙ ַ֙
יָךַ֙ו ֻ
ֹֽ
רַ֙ה'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙א ֶל
ָ֧
י ֨א

רַ֙ה'ַ֙׀ַ֙ -קדמא דרגא פסק ,מצד כללי הטעמים בתחביר היה צריך להיכתב טעם מרכא ולא טעם דרגא כי אין בין הדרגא לתביר שאחריו
ָ֧
י ֨א
שתי הברות ללא טעם .אבל הקב"ה רצה דווקא טעם דרגא ולכן סיבה אחת לפסק להוסיף פיצוי במקום הברה .כמו כן אפשר להסביר כי
טעם פסק בא להפריד בין שם הוי' ובין מילת פנים כי לה' אין פנים אלא דברה תורה בלשון בני אדם.
אבל ע"פ תבנית הטעמים הבאה יובן הפסוק באור חדש:
הָ֧ 'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙א ֶליָך – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין ,קבוצת הפרטים הם כל בני ישראל וה' י ֨אר –
קדמא ,מקדים ה' בהארת פנים במתנה לכולם ללא הבדל ,כנאמר ב-ספרי פסקא נא יתן לך מאור פנים ,ר' נתן אומר זה מאור שכינה...,
ד"א י ֨אר זה מאור תורה וגו' .ונאמר ב -אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק ד' דף קו ...השכל מתבונן בהתבוננות חיצונית  -תתאה,

זו בחינת הדעת .לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה' היא בחינת מתנה נתונה מאת ה' מן השמים

ֱֹלהֶ֛יָךַ֙(אֶ ת-
לַ֙ה'ַ֙א ֶ
וּמ ָ֧
יחנֶּ ָֹֽֽךּ׃) (במד' נשא ו,כה) וכש''כ (דברים נצבים ל,ו) ֨
יָךַ֙(ו ֻ
ֹֽ
רַ֙ה'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙א ֶל
ָ֧
מהארת בחינת פנים העליונים כש''כ י ֨א
ְלב ְבָךַ֙(קדמא דרגא תביר טפחא)) וכו' .
ורבי אברהם המלאך אמר (שמות יתרו יט,כ) ויּ ֶֶָ֧֣רד ֶ֛ה'ַ֙על-הָ֥רַ֙סיני  -דרגא תביר שה' צמצם אורו אין סוף צימצומים כדי שנוכל לזכות

באורו.
ראה קדמא ,דרגא תביר טפחא
 .12במדבר טו,לא:

ָ֥הַ֙בהּ׃ַ֙פַַ֙֙ ַ֙
ֹֽ
֔הַ֙ואֶ ת -מ ְצותוַֹ֙הפִ֑רַ֙הכּרָ֧תַ֙׀ַ֙תּכּרֶ֛תַ֙הנֶּ ָ֥פֶ שַׁ֙ההואַ֙עֲֹונ
יַ֙דבר-ה ֙'ַ֙בּז ְ
כּ ְ
ֵ֤

 .13במדבר קרח יז,כח:

רבַ֙׀ַ֙הקּרֶ֛בַ֙אֶ ל-מ ְשׁכָּ֥ןַ֙ה'ַ֙י ִ֑מוּתַ֙ה ָ֥אםַ֙תּ ְמנוַּ֙לגְ ֹֹֽוע׃ַ֙סַַ֙֙ ַ֙
כּלַ֙הקּ ַָ֧֙
ָ֣ ֹ
ָ֥ןַ֙ה' – מונח דרגא פסק תביר מרכא טפחא ,מונח מרמז שסדרת הטעמים שאחריו יש להתיחס אליה
כּלַ֙הקּרָ֧בַ֙׀ַ֙הקּרֶ֛בַ֙אֶ ל-מ ְשׁכּ ַ֙
[כח]ַ֙ ָ֣ ֹ
פעמים אחדות (אפשר לענינים שונים)
דרגא פסק תביר מרכא טפחא – כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים ,שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה .קבוצה אחת תהיה
לשעתו כאשר עדיין לא הוזהרו ,וכולם היו רשאין ליכנס לחצר אהל מועד ,מיתה לכל אחד מהעם כי אינו זהיר מספיק בקשר למשכן ה'.
אבל לדורות דרגא תביר מרכא טפחא יציין קבוצת עבודות מתנה ה מסתיימות בעבודה מסוימת (נקראת עבודה תמה) .מונח בראש התבנית
ירמז לקבוצות אחדות .בבלי יומא כד דורש חמש קבוצות עבודות מ(-במ' קרח יח,ז) ֲעבֹדָ֣תַ֙מתּנָ֗ה .
הקּרָ֧בַ֙׀ַ֙הקּרֶ֛ב – פסק ,אפשר שמבחין בין קריבות והעונשים (א) קריבות של אנשים שונים (ב) קריבות לעבודות שונות .חז"ל למדו מ-
בַ֙יוּמת׃ ,שאין הזר חייב מיתה אלא על עבודה תמה (עיין בבלי יומא כד).
ֹֽ
םַ֙והזּ ָ֥רַ֙הקּר
עבֹדָ֣תַ֙מתּנָ֗הַ֙אֶ תּןַ֙֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְת ֔ ֶכ ְ
(במ' קרח יח,ז) ֲ
כּלַ֙
בַ֙יוּמת׃ .יתכן מהפסוק (יז,כח) ָ֣ ֹ
ֹֽ
והשאלה הנשאלת היא מניין שיש חילוקים בחיוב הזר .הלוא התורה סותמת באמרה ְוהזּ ָ֥רַ֙הקּר
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָ֥ןַ֙ה'ַ֙י ִ֑מוּת הפסק מבחין בין סוגי הקריבות וזה הביא את חז"ל לדרוש ועֲב ְד ֶתִּ֑םַ֙עֲבֹ דָ֣תַ֙מתּ ָ֗נה עבודה תמה
הקּרָ֧בַ֙׀ַ֙הקּרֶ֛ב אֶ ל-מ ְשׁכּ ַ֙
(מסיימת סדרת עבודות) שרק על אלו זר חייב.
בַ֙יוּמת׃ַ֙
ֹֽ
עבֹדָ֣תַ֙מתּנָ֗הַ֙אֶ תּןַ֙֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְת ֔ ֶכם –  ...רביע  ...זקף-קטן תבנית של כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ְוהזּ ָ֥רַ֙הקּר
ֲ
פ במיתה בידי שמים על קריבה (היינו עשיה) של אחת מחמש העבודות המסיימות קבוצות עבודות.
רכֶ תַ֙ועֲב ְד ֶתִּ֑ם ַ֙
ַ֙וּלמבָּ֥יתַ֙לפּ ֹ
םַ֙לכלְ -דּבָ֧רַ֙ המּזְ בֶּ֛ח ְ
ָ֣יָךַ֙א ְתָּךַ֙תּ ְשׁ ְמ ֨רוַּ֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְת ִ֝ ֶכ ְ
ְ֠
במדבר קרח יח,א – זְ :ואתָּ֣הַ֙וּבנֶ
בַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
םַ֙והזּ ָ֥רַ֙הקּר
עבֹדָ֣תַ֙מתּנָ֗הַ֙אֶ תּן ַ֙֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְת ֔ ֶכ ְ
ַ֙ ֲ

ראה דיון בנושא ב(-במ' קרח יז,כח) בבלי יומא כד,א אמר רב ארבע עבודות זר חייב עליהן מיתה :זריקה והקטרה וניסוך מים
וניסוך היין ולוי אמר אף תרומת הדשן  ...מאי טעמא דרב דכתיב (במ' קרח יח,ז) ְואתָּ֣הַ֙וּבנֶ ָ֣יָך  ...ועֲב ְד ֶתִּ֑םַ֙ ֲעבֹדָ֣תַ֙מתּנָ֗ה וגו' ...
עבודת מתנה ולא עבודת סילוק

ֲעבֹדָ֣תַ֙מתּנָ֗ה  -מונח רביע  ,ארבע אלו ועוד עבודה המתחילה בתרומת הדשן ומסתיימת במתן שני גזרי עצים על המזבח.
קריבת זר לעבודה אפילו בטהרה שמיתתו בידי שמים ,ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם (הלכות ביאת המקדש פ"ט) ד"ה וזר לא

יקרב אליכם ... .אע"פ שהזרים מוזהרים שלא יתעסקו בעבודה מהעבודות הקרבנות בל אין חייבים מיתה אלא על עבודה תמה ,לא 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.
 .14במדבר לה,טז :אפשר כדי למנוע קריאה הנשמעת ברזל כהו

ֹצח׃ַַ֙֙ ַ֙
וּאַ֙מוֹתַ֙יוּמתַ֙הר ֹֽ
ָ֥
ַ֙ה
מתַ֙רֹצָ֣ח ִ֑
וְ אם -בּ ְכ ֨ליַ֙ב ְר ֶז ָ֧לַ֙׀ַ֙הכּ ֶ֛הוַּ֙ויּ ֹ

 .15דברים ו,כב :שווא

וַֹ֙לעינֹֽינוּ׃ַַ֙֙ ַ֙
הַ֙וּבכל-בּית ְ
ְ
םַ֙בּפ ְר ָֹ֥ע
ָ֧יםַ֙׀ַ֙בּמ ְצרֶ֛י ְ
ְ
יםַ֙ורע
ֹל ְ
תַ֙וּמ ְֹפתיםַ֙גְּ ד ֨
ויּתָּ֣ןַ֙ ֵ֡ה'ַ֙אוֹ ָֹ֣ת ְ֠

 .16דברים ז,כו :שווא

םַ֙הוּא׃ַ֙פ ַ֙
ָ֥בַ֙׀ַ֙תּתע ֲֶבנּוַּ֙כּי-ח ֶָ֥ר ֹֽ
ְ ֹֽ
ץַ֙׀ַ֙תּשׁ ְקּ ֶצֶ֛נּוַּ֙וְ תע
ְ
ָךַ֙והיָ֥יתַ֙ח ֶרםַ֙כּ ִֹ֑מהוַּ֙שׁ ָ֧קּ
ית ְ
יאַ֙תוֹעבה ַ֙֙אֶ ל -בּ ֔ ֶ
ֹֽ
ב
וְ ל ֹא-ת ֵ֤
'ַ֙צב ִ֑אוֹת
וֹשַׁ֙ה ְ
ָ֣
ישעיה ו,ג׃ ְוק ֨ראַ֙ ֶז ֵ֤הַ֙אֶ לֶ -זה ְַ֙֙וא ֔מרַ֙ק ָ֧דוֹשַׁ֙׀ַ֙ק ֶ֛דוֹשַׁ֙קד
בוֹדוֹ׃ ַ֙
ץַ֙כּ ֹֽ
ל ֹאַ֙כל-הא ֶר ְ
ַ֙ ְמ ָ֥

(ישעיהו ו,ג) ק ֵָּ֧דֹושׁ׀ ק ֶָ֛דֹושׁ ק ַָ֖דֹושׁ הֹ֣ ' ְּצב ָָ֑אֹות – דרגא פסק תביר מרכא טפחא ,שכל מלאך וכל אחד מישראל מקדש בשווה.
 3.3.22.2אתנח פסק ,סלוק פסק
 84קיסר פסק
בראשית ג,כא,כב:

שׁם׃ַ֙פ ַ֙
ָ֧םַ֙וּלא ְשׁ ֶ֛תּוַֹ֙כּ ְתנָ֥וֹתַ֙עוֹרַ֙ויּ ְלבּ ֹֽ
ְ
יםַ֙לאד
ְ
ֱֹלה
ַ֙ [כא]ַַ֙֙ויּעשַׂ֩֙יְ הו֨הַ֙א ִ֝
ַ֙֙כּאחָ֣דַ֙מ ֔ ֶמּנּוַּ֙לדעתַ֙טָ֣ וֹבַ֙ורִ֑עַ֙ ַ֙
ֱֹלהיםַ֙הֵ֤ןַ֙האדםַ֙֙היה ְ
ַ֙ [כב]ַַ֙֙ויָֹּ֣אמֶ ר׀ַ֙יְ הו ָ֣הַ֙א ָ֗
לם׃ ַ֙
ָ֥יַ֙לעֹ ֹֽ
אכלַ֙וח ְ
יםַ֙ו ַ֙
וַֹ֙ולקח ַ֙֙גּ ַ֚םַ֙מע ָ֣ץַ֙הח ֔יּ ְ
ַ֙וְ עתָּ֣ה׀ַ֙פֶּ ן-י ְשׁל ָ֣חַ֙י ָ֗ד ְ
ַ֙
ָ֣אמר׀ – (כא) סלוק (כב) מונח לגרמיה (מונח פסק) כעין מידה סדור שנחלק.
שׁם׃[ַ֙.כב]ַַ֙֙ויּ ֹ ֶ
[כא]ַַ֙֙...ויּ ְלבּ ֹֽ

ע"פ פירוש ר' יוסף בכור שור (ריב"ש) ,הרד"ק ועוד אפשר ש" -וילבשם ויאמר" אף שהקב"ה "הלבישם" היינו גמל עמהם חסד בעצמו
ולבדו ריב"ש (כב) הן האדם היה כאחד ממנו  -דרך ענותנותו של הקדוש ברוך ששיתף עם משרתיו; וכן דרך כל לובשי ענוה
שקוראין משרתיהם ותלמידיהם 'חברים'.וגו' ומהם האדם צריך ללמוד להיות כמוהו.
ע"פ פירוש הרד"ק היות והלבישם והרי הם שוב מתהלכים בגן עדן ,הם עלולים לשלוח ידם ולאכול מעץ החיים כמו שאכלו קודם חטא

אכילה מעץ הדעת כאשר הם כבר לא ראויים לכך ,לפיכך לא רצה שישאר בגן ,פן ישלח ידו ולקח ויאכל גם מעץ החיים כמו שהיה
אוכל ,וחיה זמן רב;
 85קיסר פסק
בראשית נח ו,טו,טז:

ֲשׁרַ֙תּע ֲֶשׂהַ֙אֹתִ֑הַּ֙ ַ֙
[טו]ַ֙ו ֶזַ֕הַ֙א ֶ ָ֥
ְ
ֹלשׁיםַ֙אמּהַ֙קוֹמ ֹֽתהּ׃ ַ֙
הַּ֙וּשׁ ָ֥
ְ
תּ ֔בהַ֙חֲמשֵּׁ֤יםַ֙אמּה ַ֙֙ר ְח ֔בּ
א ֶַ֚רְךַ֙ה ַ֙
ַ֙ ְשׁ ָֹ֧לשַׁ֙מ ָ֣אוֹתַ֙א ָ֗מּהַ֙ ֹ
ֲשׂה׃ ַ֙
ָ֥םַ֙וּשׁלשׁיםַ֙תּע ֶ ֹֽ
ְ
ֶ֛םַ֙שׁניּ
הַ֙בּצדָּ֣הַּ֙תּשִׂ֑יםַ֙תּ ְחתּיּ ְ
הַ֙וּפָ֥תחַ֙התּב ְ
ֶ
ַ֙֙תּכ ֶלּ ָ֣נּהַ֙מ ְל ֔מ ְעל
הַ֙ואֶ ל -אמּה ְ
צהר׀ַ֙תּע ֲֶשָׂ֣הַ֙לתּ ָ֗ב ְ
ַ֙[טז]ַ֙ ָ֣ ֹ

ֹלשׁיםַ֙אמּהַ֙קוֹמ ֹֽתהּ׃ַ֙ ָ֣ ֹצהר׀ַ֙ -מרכא טפחא סלוק מונח פסק (מונח לגרמיה)
וּשׁ ָ֥
ְ
כעין מידה סדור שנחלק .כאילו נאמר ושלשים אמה קומתה צוהר  -היינו מקור אור ,חלון או אבן יקרה המאירה להם לכל גובה התיבה.
הפסק עצמו עומד כעמוד כמרמז על עמוד אור.
 86קיסר פסק
בראשית נח ז,א – ב:

יקַ֙לפניַ֙בּ ָ֥דּוֹרַ֙הזֶּ ֹֽה׃ַ֙ ַ֙
ְ
ִ֑הַ֙כּי-א ְֹתָךָ֥ ַ֙ר ֶ֛איתיַ֙צ ָ֥דּ
יתָךַ֙אֶ ל-התּב ֹֽ
תּהַ֙ ְוכל-בּ ְ
ַ֙בּ ֹא-א ָ֥
ַ֙֙ל ֹ֔נח ֹֽ
ֵ֤אמרַ֙יְ הוה ְ
[א]ַַ֙֙ויּ ֹ ֶ
םַ֙אישַׁ֙וְ א ְשׁ ֹֽתּוֹ׃ ַ֙
ואַ֙שׁנָֽי ָ֥
ְ
הַ֙ה
ֶ֛
ֹר
אַ֙טה ָ֥
רַ֙ל ֹ ְ
ָ֣
אשֶׁ
ָ֣ישַׁ֙וא ְשׁ ִ֑תּוַֹ֙וּמן-ה ְבּה ֵ֡מהַ֙ ְ֠ ֲ
ְ
הַ֙תּקּחְ -לָךֶ֛ ַ֙שׁ ְבעָ֥הַ֙שׁ ְבעהַ֙א
הוֹר ֹֽ
כּל׀ַ֙ה ְבּהמ ָ֣הַ֙ה ְטּ ָ֗
ַ֙[ב]ַַ֙֙מ ָ֣ ֹ

כּל׀ַ֙בדור הזה סלוק ,מכל  -מונח פסק
יקַ֙לפניַ֙בּ ָ֥דּוֹרַ֙הזֶּ ֹֽה׃ַַ֙֙מ ָ֣ ֹ
ְ
איתיַ֙צ ָ֥דּ
ַ֙ ֹֽכּי-א ְֹתָךָ֥ ַ֙ר ֶַ֛֙
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כאילו נאמר " כי-אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה מכל "
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בראשית וישב לז,יט  -כ

הַ֙בּא׃ ַ֙
ֲֹלמוֹתַ֙הלּ ֶז ֹֽ
ֹאמרוַּ֙אָ֣ישַׁ֙אֶ ל-אחִ֑יוַ֙הנָּ֗הַ֙בֶּ֛עלַ֙הח ָ֥
׃ַ֙[יט]ַ֙ ויּ ְ
ֹתיו׃ ַ֙
הוַּ֙ונ ְר ֶַ֕אהַ֙מה-יּ ְהיוַּ֙חֲֹלמ ֹֽ
וֹתַ֙וא ַ֕מ ְרנוַּ֙חיּ ָ֥הַ֙רעהַ֙אֲכל ְִ֑ת ְ
ֹר ְ
ַ֙֙בּאח ָ֣דַ֙הבּ ֔
ָ֗הוַּ֙ונ ְשׁלכ ֙הוּ ְ
וַּ֙ונה ְרג ְ
כ ְ
ָ֣ה׀ַ֙ל ַָ֣֙
ְ
ַ֙[כ]ַ֙ ְועתּ

הַ֙בּא  -רביע תביר מרכא טפחא סלוק
ֲֹלמוֹתַ֙הלּ ֶז ֹֽ
(בר' וישב לז,יט) הנָּ֗הַ֙בֶּ֛עלַ֙הח ָ֥
(בר' וישב לז,כ) ְועתָּ֣ה׀ַ֙ -מונח פסק
אפשרות למידה סדור שנחלק
אפשרות להחלת אפיון מ -לכו ונהרגהו על ועתה
טט  -סדור שנחלק
הַ֙בּא (בר'
ֲֹלמוֹתַ֙הלּ ֶז ֹֽ
[מקראות גדולות מ"ג פירושים?] ע"פ [פירוש מחשבות האחים על יוסף] בסיפא (בר' וישב לז,יט) הנָּ֗הַ֙בֶּ֛עלַ֙הח ָ֥
וישב לז,כ) ְועתָּ֣ה׀ַ֙ינסה למלוך עלינו כחלומותיו לכן מותר להרגו אפילו בלי הערמה כדי למנוע נזק מעצמנו.
החלת אפיון מ -לכו ונהרגהו על ועתה
יש לומר ש-ועתה הוא הדיון המשפטי וגזר הדין ו-לכו ונהרגהו הוא ביצוע גזר הדין ,כלומר מהביצוע נלמד שהיה גזר דין
88
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הַּ֙לבִ֑ן ַ֙
הַ֙וָֽיְ הי-ל ְ
ֹֽ
רעֹ֔
ַ֙לבת-פּ ְ ַ֙
שמות ב,י :ויּגְ דָּ֣לַ֙ה ָ֗ ֶיּלֶ דַ֙ו ְתּבא ֙הוּ ֙ ְ
יתהוּ׃ ַ֙
םַ֙משׁ ֹֽ
רַ֙כּיַ֙מן-המּי ְ
ָ֥
ֹשׁהַ֙ו ַ֕תּ ֹאמֶ
ֵ֤אַ֙שׁמוַֹ֙֙מ ֔ ֶ
ַ֙ותּ ְקר ְ
אַ֙בּס ְבֹלתִ֑ם
שמות ב,יא :ויְ הָ֣י׀ַ֙בּיּמָ֣יםַ֙ה ָ֗הםַ֙ויּגְ דֵּ֤לַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙ויּצָ֣אַ֙אֶ ל-אֶ ֔חיוַ֙ויּ ְָֽר ְ
ַ֙ויּ ְרא ַ֙֙אָ֣ישַׁ֙מ ְצ ֔ריַ֙מ ֶכָּ֥הַ֙אישׁ-ע ְבריַ֙מאֶ ֹֽחיו׃ ַ֙

יתהוּ׃ ויְ הָ֣י׀ כעין מידה
םַ֙משׁ ֹֽ
רַ֙כּיַ֙מן-המּי ְ
אמ ָ֥
יתהוּ [יא]ַ֙ויְ הָ֣י׀ַ֙ -פסק ,בקריאה ברצף כאילו ללא סלוק ו ַ֕תּ ֹ ֶ
םַ֙משׁ ֹֽ
[ַ֙ י] ָ֥כּיַ֙מן-המּי ְ
שה אותו והוא מֺשֶה (האיש) מֺשֶה (כפועל
סדור שנחלק להודיע שבקביעת שמו ע"פ ה' ויְ הָ֣י׀ַ֙ -פסק ,במשמע כך הוא היה ,היא ָמ ַ
שמשמעו ממלט) אחרים
הַּ֙לבִ֑ן ַ֙
הַ֙וָֽיְ הי-ל ְ
ֹֽ
ַ֙לבת-פּ ְרעֹ֔
שמות ב,י :ויּגְ דָּ֣לַ֙ה ָ֗ ֶיּלֶ דַ֙ו ְתּבא ֙הוּ ֙ ְ
יתהוּ׃ ַ֙
םַ֙משׁ ֹֽ
רַ֙כּיַ֙מן-המּי ְ
ָ֥
ֹשׁהַ֙ו ַ֕תּ ֹאמֶ
ֵ֤אַ֙שׁמוַֹ֙֙מ ֔ ֶ
ַ֙ותּ ְקר ְ
ֹלתם ַ֙
אַ֙בּס ְב ִ֑
שמות ב,יא :ויְ הָ֣י׀ַ֙בּיּמָ֣יםַ֙ה ָ֗הםַ֙ויּגְ דֵּ֤לַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙ויּצָ֣אַ֙אֶ ל-אֶ ֔חיוַ֙ויּ ְָֽר ְ
ַ֙ויּ ְרא ַ֙֙אָ֣ישַׁ֙מ ְצ ֔ריַ֙מ ֶכָּ֥הַ֙אישׁ-ע ְבריַ֙מאֶ ֹֽחיו׃ ַ֙
ַ֙

אַ֙שׁמוַֹ֙֙מֹ ֔ ֶשׁה  -ממלט ומושה את האחרים .הטעם שקראתיו משה הורות שימלט את האחרים הוא כי אמנם משיתיהו מן
ר ְ
ספורנו ותּ ְק ֵ֤
המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם בגזרת עירין כדי שימלט הוא את האחרים.
אור החיים  ...כי לא השיגה לידע בחינת השם כי שמו נפלאות יגיד וצא ולמד מה שכת' בספר הזוהר מה ירמוז שם זה וה' השם שמות
בארץ שם בפיה שם משה וגו'
יתהוּ׃ ויְ הָ֣י׀ כעין מידה סדור שנחלק תקע"ו להודיע
םַ֙משׁ ֹֽ
רַ֙כּיַ֙מן-המּי ְ
אמ ָ֥
טט י' כי מן-המים משיתיהו י"א ויהי  -פסק ,ו ַ֕תּ ֹ ֶ
שבקביעת שמו ע"פ ה' כך היה ָמשַה אותו ומֺשֶה (האיש) מֺשֶה (ממלט) אחרים
 89קיסר פסק
שמות תרומה כז,יט ,תצוה כז,כ:

חשֶׁ ת׃ַ֙ס ַ֙
תַ֙החצרַ֙נְ ֹֽ ֹ
ד ֶ
ֶ֛יוַ֙וכל-י ְת ָ֥ ֹ
וַֹ֙וכל-יְ תדֹת ְ
עבֹד ִ֑ת ְ
כלַ֙ ֲ
ןַ֙בּ ֹ
ַ֙כּל ָ֣יַ֙המּ ְשׁ ֔כּ ְ
[יט]ַ֙לכֹל ֙ ְ
ְ
ַ֙
ֲֹלתַ֙נרַ֙תּ ֹֽמיד׃ַ֙ ַ֙
וֹרַ֙להע ָ֥
ְ
יָךַ֙שָׁ֣מֶ ןַ֙זָָֽ֥יתַ֙ז ְֶָֽ֛ךַ֙כּתיתַ֙למּ ִ֑א
ֶ
ל
לַ֙וי ְק ֨חוַּ֙א ִ֝ ֶ
הַ֙תּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙אֶ תְ -בַּ֙נ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗א ְ
[כ]ַ֙וא ָ֞תּ ְ
ְ
ַ֙

הַ֙תּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙– נח שת ומשה שהוא גלגול שלהם
ת׃ַ֙סַַ֙֙וא ָ֞תּ ְ
ְ
ַ֙נְ ֹֹֽחשֶׁ
ואתה תצוה – גרשיים מונח פסק – כנראה שתי מידות שהתורה רצתה ללמד.
(א) כנראה מידה י"א דרבי אלעזר בר יה"ג סדור שנחלק לומר שאתה שייך למדרש המקשר את משה לשת ונח.
(ב) אבל כיון שרצתה גם ללמד דבר שיצא מענינו ללמד על עצמו ,לכן הפסק לא אחרי התבה הראשונה בפסוק אלא אחרי התבה
השניה .ששמן המאור יהיה כתית מראש האילן ,מכה אחת לטיפה היוצאת ואחר-כך זית אחר.

 3.3.22.2מונח לגרמיה (מונח פסק)
בתורה מופיע ב 246-פסוקים  259מופעים בר'  ;55 51שמ'  ; 63 60וי'  ; 43 42במ'  ; 44 41דב' 54 52
"יאר הפסיק" רב שפירא ישראל איסר מסביר את הפסק של מונח לגרמיה (מונח פסק) כפסק

 1.1.27.2.2רשימת הפסוקים

 .1ספר בראשית פרק א פסוק כט:
י־עץ ז ֵ ֹֹ֣ר ַע ָז ַָ֑רע לָכֶ ֥ם ִי ָֽ ְּה ֶיַ֖ה לְָּאכְּלָ ָֽה:
וַיֹֹ֣אמֶר אֱֹל ִִ֗הים ִהנֵה נָתֶַ֨ תִּ י ָל ֶָ֜כם ֶאת־כ ֵ ֹ֣
ָל־עשֶב׀ ז ֵ ֹֹ֣ר ַע ִֶ֗ז ַרע ֲאשֶׁר עַל־פ ְֵּנֹ֣י כָל־ ָה ָ֔א ֶרץ ְּו ֶאת־כָל־ה ֵָעֶ֛ץ ֲאשֶׁר־ב֥ ֹו פ ְִּר ֵ ַ֖
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 .2ספר בראשית פרק א פסוק ל:
רֹומש עַל־ ָה ִָ֗א ֶרץ ֲאשֶׁר־בֹו ֶ ֹ֣נפֶשׁ ַח ָ֔יה ֶאת־כָל־ ֶי ֶ֥רק ֵ ַ֖עשֶב לְָּאכ ְָּלָ֑ה וַ ָֽיְּהִי־כֵ ָֽן:
ָל־עֹוף ַה ָ
ָארץ וּ ְּלכ ֶ֨
ָֽוּ ְּלכָל־ ַח ַיֹ֣ת ְ֠ ָה ֶ
שּׁ ַָ֜מי ִם וּל ְֹּ֣כ ֹל׀ ֵ ֹ֣
 .3ספר בראשית פרק ב פסוק ה:
ְָּאדם ַ֔אי ִן ַלע ֲַ֖ב ֹד ֶאת־ ָהאֲדָ ָמָֽה:
ָל־עשֶב ַהש ֶ ַָ֖דה ֶ ֹ֣ט ֶרם יִצ ָ ְָּ֑מח כִי ֶֹ֨לא הִמְּ ִָ֜טיר הַ֤ ' אֱֹלהִים עַל־ ָה ָ֔א ֶרץ ו ָ ֹ֣
ו ְֹּ֣כ ֹל׀ ִ ֹ֣שי ַח ַהשָדִֶ֗ ה ֵ֚ ֶט ֶרם ִי ָֽ ְּה ֶיֹ֣ה ָב ָ֔א ֶרץ ְּוכ ֵ ֥
 .4ספר בראשית פרק ג פסוק כב:
ְָּאכַ֖ל ו ַָח֥י לְּע ֹלָ ָֽם:
ְַּאחד ִמ ֶ֔מנוּ ל ַ ַָ֖דעַת ֹ֣טֹוב ו ָ ָָ֑רע ְּוע ָ ַֹ֣תּה׀ פֶן־יִשׁ ְַּלֹ֣ח י ִָ֗דֹו ְּו ָל ַקח ֵ֚ ַגם ֵמ ֵ ֹ֣עץ ַה ַח ִ֔יים ו ַ
וַיֹֹ֣אמֶר׀ ֹ֣ה' ֱאֹל ִִ֗הים ֵ ַ֤הן הָָאדָ ם ָהי ָה כ ַ ֹ֣
 .5ספר בראשית פרק ו פסוק טז:
ֲש ָה:
שׁל ִ ִַ֖שׁים תַּ ע ֶ ָֽ
שׁנִ ִי ֥ם וּ ְּ
ֲשה לַתֵּ ִָ֗בה ְּואֶל־ ַאמָה תְּּ כ ֶ ַֹ֣לנָה ִמ ְּל ַ֔מ ְּעלָה וּפֶ ֥תַ ח הַתֵּ ָ ַ֖בה ְּבצ ָ ִֹ֣דּה תָּ ִ ָ֑שים תַּ חְּתִּ ִי ֶ֛ם ְּ
ֹ֣צ ֹהַר׀ תַּ ע ֶ ֹ֣
 .6ספר בראשית פרק ז פסוק ב:
שׁתָּֽ ֹו:
שׁ ָ֑תֹּו וּ ִמן־ ַה ְּב ֵה ֶָּ֡מה ְ֠ ֲאשֶׁ ר ֹלֹ֣ א טְּה ָ ֹ֥רה ִהֶ֛וא שׁ ַ ְַּ֖ני ִם ִא֥ישׁ ְּו ִא ְּ
שׁב ָ ְַּ֖עה ִ ֹ֣אישׁ ְּו ִא ְּ
שׁב ְָּע֥ה ִ
ְּהֹורה תִּ ָֽ ַקח־לְָּךֶ֛ ִ
מ ִֹ֣כ ֹל׀ ַה ְּבה ָ ֵֹ֣מה ַהט ִָ֗
 .7ספר בראשית פרק ז פסוק כא:
ָָאדָֽם:
וּב ַח ָ֔יה וּ ְּבכָל־ה ֶ ַַ֖שּׁ ֶרץ הַשּׁ ֵ ֹֹ֣רץ עַל־ה ָ ָָ֑א ֶרץ ו ְַּ֖כ ֹל ה ָ
ַויִגְּ ֵַ֞וע כָל־ב ָ ָֹ֣שר׀ הָר ֵ ֹֹ֣מש עַל־ ָה ִָ֗א ֶרץ בָעַ֤ ֹוף וּ ַב ְּב ֵהמָה ַ ֹ֣
 .8ספר בראשית פרק ז פסוק כג:
ך־נ ֹ ַח ַו ֲא ֶ ֥שׁר ִא ַ֖תֹּו בַתֵּ ָבָֽה:
ַד־רמֶש ְּועַד־עֹ֣ ֹוף ַה ָ
ֵָאדם עַד־ ְּבהֵמָ ה ע ֶ
ַו ִָ֜ימַח ֶאָֽת־כָל־ ַהי ְֹּ֣קוּם׀ ֲא ֶ ֹ֣שׁר׀ עַל־פ ְֵּנֹ֣י ָהאֲדָ ִָ֗מה מ ָ ַ֤
שּׁ ַ֔מי ִם ַויִ ָמ ַ֖חוּ מִן־ה ָ ָָ֑א ֶרץ ַוי ָ ִֵּ֧שּׁאֶר אַ ֶ֛
 .9ספר בראשית פרק ח פסוק כ:
ַו ִי֥בֶן ֶ֛נ ֹ ַח ִמז ֵ ְַּ֖ב ַח לַ ָָֽ֑ה' ַויִ ֵַ֞קח ִמ ֹ֣כ ֹל׀ ַה ְּבה ָ ֵֹ֣מה ַהטְּה ִָֹ֗רה וּמִכ ֹל הָעֹ֣ ֹוף ַהט ָ֔הֹור ַו ַי֥עַל עֹֹלַ֖ ת ַב ִמז ְֵּבָֽ ַח:
 .10ספר בראשית פרק יא פסוק ד:
ֶה־לַ֖נוּ ֵ ָ֑שׁם פֶן־נ ַָ֖פוּץ עַל־פְּנֵ ֥י כָל־ה ָָא ֶָֽרץ:
שּׁ ַ֔מי ִם וְּנַ ָֽ ֲעש ָ
ֹאשֹׁו ַב ָ
וַי ֹאמ ְֵּ֞רוּ ָ ֹ֣הבָה׀ נִ ְּבנ ָ
ֶה־לֹ֣נוּ ִִ֗עיר וּ ִמגְּדָּ ל וְּר ֹ֣
 .11ספר בראשית פרק יג פסוק י:
שׁ ֵ ֹ֣חת ִ֗ה' ֶאת־סְּד ֹם ְּו ֶאת־עֲמ ָֹ֔רה ְּכגַן־ה' כ ֶ ְֹּ֣א ֶרץ ִמצ ְַּ֔רי ִם בֹא ֲָכַ֖ה ָֽצ ֹעַר:
ַויִשָא־לֹ֣ ֹוט ֶאת־עֵי ִָ֗ניו ַוי ְַּרא ֶאת־כָל־כ ִַכֹ֣ר ַהי ְַּרדֵּ֔ ן ִכ֥י כ ָלַ֖ה ַמשׁ ֶ ְָּ֑קה ִלפ ְֵּנֹ֣י׀ ַ
 .12ספר בראשית פרק יג פסוק טז:
ִם־יוּכֹ֣ל ִִ֗אישׁ ִלמְּנֹות ֶאת־ע ֲַפֹ֣ר ָה ָ֔א ֶרץ גַ ָֽם־ז ְַּרעֲָךַ֖ יִמָנֶ ָֽה:
ַ
ש ְּמ ִתּ֥י ֶאָֽת־ז ְַּרעֲָךַ֖ ַכע ַ ֲֹ֣פר ה ָ ָָ֑א ֶרץ ֲא ֶ ֹ֣שׁר׀ א
ְּו ַ
 .13ספר בראשית פרק יד פסוק ב:
ִיא־צ ֹעַר:
ָֽ
וּמלֶך ֶ ַ֖בלַע ה
שׁנ ָ ְֹּ֣אב׀ ֶ ֹ֣מלֶך ַאדְּ ִָ֗מה ְּו ֶ
ע ָֹ֣שוּ ִמ ְּל ָח ִָ֗מה ֶאת־ ֶב ַרע ֶ ֹ֣מלֶך ס ְּ֔ד ֹם ְּו ֶאת־ב ְִּר ַ ַ֖שׁע ֶ ֹ֣מלֶך עֲמ ָ ָֹ֑רה ִ
שׁ ְּמ ֵאבֶר ֶ ֹ֣מלֶך צְּב ֹי֔ י ִם צְּבֹו ִ֔ים ֶ ֥
 .14ספר בראשית פרק טו פסוק א:
שכ ְָּרָךַ֖ ה ְַּר ֵב֥ה מְּאָֹֽד:
ֵאמ ֹר ַאל־תִּ ָ ֹ֣ירא ַאב ְִָּ֗רם ָאנֹכִי מ ֵָגֹ֣ן ָ֔לך ְּ
ַ ֹ֣
ַאחר׀ הַדְּּ ב ִ ָֹ֣רים ָה ִֵ֗אלֶה ָה ָיַ֤ה דְּ בַר־ה' אֶל־ַאב ְָּ֔רם ַבָֽ ַמ ֲח ֶזַ֖ה ל ָ֑
 .15ספר בראשית פרק טו פסוק יג:
ַאר ַב֥ע מ ֵַ֖אֹות שָׁנָ ָֽה:
ִי־גֹ֣ר׀ י ִ ְּה ֶיֹ֣ה ז ְַּרע ֲִָ֗ך ְּב ֶא ֶרץ ֹלֹ֣ א ָל ֶ֔הם ַו ֲעב ַָ֖דוּם ְּועִנֹ֣ וּ א ָ ָֹ֑תם ְּ
וַיֹֹ֣אמֶר לְַּאב ְִָּ֗רם י ֶָ֨ד ֹ ַע תֵּ דַָ֜ ע כ ֵ
 .16ספר בראשית פרק יז פסוק ח:
עֹולָ֑ם ְּו ָה ִי ֥יתִ י ל ֶ ַָ֖הם לֵאֹלהִ ָֽים:
ָל־א ֶרץ ְּכ ַ֔נעַן ַל ֲאח ַזַּ֖ת ָ
ְּונָתַ ִ ֹ֣תּי ְ֠ ְּלָך וּ ְּלז ְַּרע ֲֶָ֨ך ַאח ֲֶָ֜ריָך ֵ ֹ֣את׀ ֶ ֹ֣א ֶרץ מְּג ִֶ֗ריָך ֵ֚ ֵאת כ ֶ ֹ֣
 .17ספר בראשית פרק יז פסוק כ:
ָשר נְּשִיאִם יֹו ִ֔ליד וּנְּתַ ִ ַ֖תּיו לְּג֥ ֹוי גָדָֽ ֹול:
ֵית֥י א ַֹ֖תֹו ִבמ ְֹּ֣א ֹד ְּמ ָ֑א ֹד ְּ
ית֥י א ֶֹ֛תֹו ְּוה ְִּרב ִ
שׁ ַמעְּתִּ יָך ה ִֵנֹ֣ה׀ ב ַ ֵֹ֣רכְּתִּ י א ִֹ֗תֹו ְּו ִהפ ְֵּר ִ
ֵאל ְּ
שׁ ָמע ֘
ָֽוּ ְּלי ִ ְּ
שׁנֵים־ע ָ ַ֤
 .18ספר בראשית פרק יח פסוק כה:
שׁפָ ָֽט:
שׁע ְּו ָה ָי ֥ה ַכצ ִ ַַ֖דּיק כ ָָר ָ ָ֑שׁע ח ִ ָֹ֣ללָה ָ֔לך הֲשֹׁפֵט כָל־ ָה ָ֔א ֶרץ ֹל֥ א יַע ֶ ֲַ֖שה ִמ ְּ
ִם־ר ֔ ָ
ָח ִֶ֨ללָה ל ְָָּ֜ך ֵמע ֲֹ֣ש ֹת׀ כַדָּ ָ ֹ֣בר ַה ִֶ֗זּה ְּלה ִ ַָ֤מית צַדִּ יק ע ָ
 .19ספר בראשית פרק יט פסוק יד:
שׁ ִח֥ית ַ֖ה' ֶאת־ה ִ ָָ֑עיר ַוי ְִּה֥י ִכ ְּמצ ֵ ַַ֖חק ְּבעֵינֵ ֥י חֲתָ נָ ָֽיו:
ַוי ֵ ֵֶ֨צא ָ֜לֹוט ַוי ְּדַ ֵ ֹ֣בר׀ אֶל־חֲתָ ָנֹ֣יו׀ ֹל ְּק ֵ ֹ֣חי בְּנ ֹתִָ֗ יו וַי ֹאמֶר ַ֤קוּמוּ צְּאוּ מִן־הַמָ ֹ֣קֹום ַה ֶ֔זּה כִ ָֽי־ ַמ ְּ
 .20ספר בראשית פרק כב פסוק יב:
ָשכְּתָּ ֶאת־ ִבנְָּך֥ אֶת־י ְּחִ ָֽידְּ ָךַ֖ מ ִֶמָֽנִי:
ו ִַ֗י ֹאמֶר ַאל־תִּ שׁ ְַּלַ֤ח ָי ָֽדְּ ָך אֶל־ ַה ַ֔נעַר ו
ְַּאל־תּעַש לַ֖ ֹו מ ְָּ֑אוּמָה ִכֹ֣י׀ ע ָ ַֹ֣תּה י ָדִַ֗ עְּתִּ י כִ ָֽי־י ֵ ְַּ֤רא אֱֹלהִים ַ֔אתָּ ה וְֹּל֥ א ח ַ ֶ֛
ַ֥
 .21ספר בראשית פרק כג פסוק יז:
ֶר־בֹו ְּוכָל־ ָהעֵץ ֲא ֶ ֹ֣שׁר ַבשָדֶ֔ ה ֲא ֶ ֥שׁר ְּבכָל־גְּבלַ֖ ֹו סָבִ ָֽיב:
ַו ָיֹ֣קָם׀ ש ֵ ְֹּ֣דה ֶעפ ְִּ֗רֹון ֲאשֶׁר ַב ַמ ְּכ ֵפ ָ֔לה ֲא ֶ ַ֖שׁר ִלפ ְֵּנֹ֣י ַממ ֵ ְָּ֑רא ַהשָדֶ ה ְּו ַה ְּמע ָ ָֹ֣רה ֲאשׁ ֔
 .22ספר בראשית פרק כד פסוק ז:
ֵאמ ֹר ְּל ֶַ֨ז ְּרע ֲָ֔ך ֶא ֵ ַ֖תּן אֶת־ה ָ ָֹ֣א ֶרץ ה ַָ֑זּ ֹאת ִ֗הוּא יִשׁ ְַּלַ֤ח ַמלְָּאכֹו
שׁר דִּ בֶר־ ִָ֜לי ַו ֲא ֶ ַ֤שׁר ִנָֽשׁ ְַּבָֽע־לִי ל ֔
שׁר ְּל ָק ַָ֜חנִי מ ֵ ִֹ֣בית ָאבִי֘ וּמ ֶ ֵֹ֣א ֶרץ מָֽ ֹולַדְּ תִּ י ַו ֲא ֶ֨ ֶ
שּׁמִַ֗ י ִם ֲא ֶ֨ ֶ
ֱֹלהי ַה ָ
הֹ֣ '׀ א ֵ ֹ֣
ְּל ָפ ֶ֔ניָך ְּו ָל ַקח ָ ְּ֥תּ ִא ָ ֶ֛שּׁה ִל ְּב ִנַ֖י מ ִָשָּֽׁם:
 .23ספר בראשית פרק כד פסוק ל:
ֵאמ ֹר כָֹֽה־דִ ֶב֥ר א ֵַלַ֖י ה ִ ָָ֑אישׁ ַוי ָב ֹא אֶל־ ָה ִ֔אישׁ ְּוהִנֵ ֶ֛ה ע ֵֹמ֥ד
שׁמ ְִּ֗עֹו ֶאת־דִּ ב ֵ֞ ְֵּרי ִרב ָ ְַּ֤קה אֲח ֹתֹו ל ֔
ים עַל־י ֵ ְֹּ֣די אֲח ֹתֹו וּ ְּכ ָ
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ כ ְִּר ֹ֣א ֹת ֶאת־ ַה ִֶ֗נזֶם וְּ ָֽ ֶאת־ ַה ְּצמִדִ ֘
עַל־ ַה ְּגמ ִַלַ֖ים עַל־ה ָָעָֽי ִן:
 .24ספר בראשית פרק כו פסוק יח:
שׁתִּ֔ ים ַאח ֵ ֲַ֖רי ֹ֣מֹות ַאב ְָּר ָ ָ֑הם ַויִק ָ ְַּ֤רא ָלהֶן שׁ ֵ֔מֹות ַכשּׁ ֵ֕מ ֹת ֲאשֶׁר־ק ָ ָ֥רא
ַו ֶָ֨ישָׁב י ִ ְּצ ָָ֜חק ַויַח ְֹּ֣פ ֹר׀ ֶאת־ ְּבא ֵֹ֣ר ֹת ַה ִַ֗מי ִם אֲ ֶ ַ֤שׁר ָ ָֽחפְּרוּ בִימֵי ַאב ְָּר ָ ֹ֣הם ָא ִ֔ביו ַויְּסַתְּּ ֹ֣מוּם ְּפ ִל ְּ
ָל ֶ ַ֖הן ָאבִ ָֽיו:
 .25ספר בראשית פרק כו פסוק לב:
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ַב ֹ֣יֹום ה ִַ֗הוּא ַוי ָב ֹאוּ ַעב ֵ ְֹּ֣די י ִ ְּצ ָ֔חק ַוי ִַגֹ֣דוּ ֔לֹו עַל־א ֹ֥דֹות ַהב ֵ ְַּ֖אר ֲא ֶ ֹ֣שׁר ח ָ ָָ֑פרוּ וַיֹ֥אמְּרוּ לַ֖ ֹו ָמ ָצ֥אנוּ ָ ָֽמי ִם:
 .26ספר בראשית פרק כז פסוק א:
ֵשו׀ בְּנֹ֣ ֹו ַהג ִָ֗ד ֹל ו ַַ֤י ֹאמֶר ֵאלָיו ְּב ִ֔ני וַיֹ֥אמֶ ר א ֵָלַ֖יו הִנֵ ָֽנִי:
וַ ָֽיְּהִי כִ ָֽי־ז ֵ ָֹ֣קן י ִ ְּצ ָ֔חק וַתִּ כ ְֶּה֥ין ָ ֵע ָינַ֖יו מ ְֵּר ָ֑א ֹת ַויִק ֵ֞ ְָּרא ֶאת־ע ָ ֹ֣
 .27ספר בראשית פרק כח פסוק ט:
שׁ ָמ ֵֶ֨עאל בֶן־ַאב ְָּר ָָ֜הם ֲא ֵּ֧חֹות נְּ ָביֶֹ֛ות עַל־נ ָ ַָ֖שׁיו ל֥ ֹו ְּל ִא ָשָּֽׁה :ס
שׁ ָמ ֵ ָ֑עאל ַוי ִ ֶַּ֡קח ֶאָֽת־ ָמח ֲַלֹ֣ת׀ בַת־י ִ ְּ
ַו ֵי֥לֶך ע ָ ֵַ֖שו אֶל־י ִ ְּ
 .28ספר בראשית פרק כט פסוק יג:
ֵיתֹו ַויְּס ֵַפֹ֣ר ְּל ָל ָ֔בן ֵא֥ת כָל־הַדְּּ ב ִ ַָ֖רים ה ֵָאָֽלֶה:
ת־שׁ ַמע׀ יַע ֲֹ֣ק ֹב בֶן־אֲח ִֹ֗תֹו ַו ָי ַָ֤רץ ִלק ְָּראתֹו ַוי ְּ ַחבֶק־לֹו ַויְּנַשּׁ ֔
ַויְּהִי ִכשׁ ְֶּ֨מ ֹ ַע ָל ָָ֜בן ֶא ֵ ֹ֣
ִיאהוּ אֶל־ב ָ֑
ֶק־לֹו ַויְּב ֵ ַ֖
 .29ספר בראשית פרק ל פסוק לב:
שכ ִ ָָֽרי:
ש ִ֔בים ְּוטָל֥ וּא ְּונ ַָ֖ק ֹד ָב ִע ִזָּ֑ים ְּו ָה ָיַ֖ה ְּ
ָל־שה׀ נ ָֹ֣ק ֹד ְּוט ִָ֗לוּא ְּוכָל־שֶה־חוּם ַב ְּכ ָ
ֶאע ֱֶ֨ב ֹר ְּבכָל־צ ֹאנ ְָָּ֜ך הַיִ֗ ֹום ָה ֵֶ֨סר ִמ ָ֜ ָ
שּׁם כ ֶ ֹ֣
 .30ספר בראשית פרק לא פסוק כט:
ַד־רע:
ִשּׁמֶר לְָּךֶ֛ מִדַּ ֵב֥ר עִ ָֽם־יַע ֲַ֖ק ֹב מ ִ֥טֹוב ע ָ ָֽ
ָאמר א ֵַלֹ֣י ל ִ֗
ֵאמ ֹר ה ָ ֵּ֧
י ֶשׁ־ל ֵ ְֹּ֣אל י ָדִ֔ י ַלע ֲ֥שֹות ִעמ ֶָכַ֖ם ָ ָ֑רע וֵאֹל ֵֶ֨הי ֲאבִי ֶָ֜כם ֶ ֹ֣א ֶמשׁ׀ ַ ֵּ֧
 .31ספר בראשית פרק לא פסוק לג:
שׁ ֵתּ֥י ָה ֲאמ ַָ֖ה ֹת וְֹּלֹ֣ א מ ָ ָָ֑צא ַויֵצֵא מ ֵֹ֣א ֹהֶל ֵל ָ֔אה ַוי ַָ֖ב ֹא ב ְּ֥א ֹהֶל ָר ֵחָֽל:
ַוי ֶָ֨ב ֹא ָל ָָ֜בן ב ְּ֥א ֹהֶל יַע ֲֹ֣ק ֹב׀ וּב ְֹּ֣א ֹהֶל ֵל ִָ֗אה וּב ְֶּ֛א ֹהֶל ְּ
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .32ספר בראשית פרק לא פסוק נא:
וַיֹ֥אמֶר ל ָ ַָ֖בן ְּליַע ֲָ֑ק ֹב ה ִֵנֹ֣ה׀ ה ַַגֹ֣ל ַה ִֶ֗זּה ְּו ִהנֵה ַה ַמ ֵצ ָ֔בה ֲא ֶ ֥שׁר י ִ ַָ֖ריתִ י בֵי ִנ֥י וּבֵינֶ ָָֽך:
 .33ספר בראשית פרק לב פסוק כג:
ת־ַאח֥ד ע ָ ַָ֖שר יְּל ָ ָָ֑דיו ַויַע ֲ֕ב ֹר ֵ ַ֖את ַמע ֲַב֥ר י ַבָֹֽק:
ַ
שׁפְּח ֹתָ֔ יו ְּו ֶא
שׁ ֵ ֹ֣תּי ִ
שׁ ֵ ַ֤תּי נָשָׁיו ְּו ֶאת־ ְּ
ַו ָיֹ֣קָם׀ ב ַ ַֹ֣ליְּלָה ִ֗הוּא ַויִ ֵַ֞קח ֶאת־ ְּ
 .34ספר בראשית פרק לה פסוק ה:
ַל־הָֽע ִָרים אֲ שֶׁר ְּסבִיבֹ֣ ֹותֵ י ֶ֔הם וְֹּלֹ֣ א ָ ָֽרדְּ ֔פוּ ַאח ֵ ֲַ֖רי בְּנֵ ֥י יַעֲקָֹֽב:
ַוי ָ ִָ֑סעוּ ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ח ַ ִֹ֣תּת אֱֹל ִִ֗הים ע ֶ
 .35ספר בראשית פרק לו פסוק יב:
שׁת ע ֵָשָֽו:
ִיפז ֶאת־ ֲעמ ֵָלָ֑ק ֵ֕אלֶה בְּנֵ ֥י ע ָ ַָ֖דה ֵ ֥א ֶ
וְּתִ מ ְַּנֹ֣ע׀ ָהי ָ ְֹּ֣תה פִי ִֶ֗לגֶשׁ לֶ ָֽ ֱאלִיפַז בֶן־ ֵע ֔ ָ
שו ו ֵ ַ֥תּלֶד ֶל ֱאל ַ ַ֖
 .36ספר בראשית פרק לו פסוק מג:
לוּפֹ֣י א ֱִ֗דֹום ל ְָּֽמ ֹשְּׁב ֹתָ ם ב ֶ ְֹּ֣א ֶרץ אֲחזָּתָ֔ ם ה֥ וּא ע ָ ֵַ֖שו א ֲִב֥י אֱדָֽ ֹום :פ
ִירם ֵ ֹ֣אלֶה׀ ַא ֵ
יאל אַלֹ֣ וּף ע ָ ָ֑
אַל֥ וּף ַמגְּדִּ ֵ ַ֖
 .37ספר בראשית פרק לז פסוק ב:
יֹוסֶ֛ף
ָאביו ַוי ֵָב֥א ֵ
ֵ ֹ֣אלֶה׀ תֹּל ְֹּ֣דֹות יַע ֲִ֗ק ֹב יֹו ֵ֞ ֵסף בֶן־שׁ ְַּבָֽע־ ֶעש ֵ ְַּ֤רה ָ
שׁנָה ָה ֶָ֨יה ר ֶ ַֹ֤עה ֶאת־ ֶאחָיו ב ַ֔צ ֹאן ו ְֹּ֣הוּא ִַ֗נעַר ֶאת־בְּנֵ ֥י ִבל ְָּהֶ֛ה ְּו ֶאת־בְּנֵ ֥י זִל ָ ְַּ֖פה נ ֵ ְֹּ֣שׁי ִ ָ֑
ִיהָֽם:
ֶאת־דִּ ב ָָת֥ם ָר ָ ַ֖עה אֶל־ ֲאב ֶ
 .38ספר בראשית פרק לז פסוק כ:
ְַּאחד הַב ֹ֔רֹות וְָּא ַ֕מ ְּרנוּ ַח ָי ֥ה ָר ָ ַ֖עה ֲאכ ָָלָ֑תְּ הוּ ְּונ ְִּראֶ֕ ה מַה־יִהְּיַ֖ וּ חֲֹלמ ָֹתָֽיו:
ְּוע ָ ַֹ֣תּה׀ לְּכֹ֣ וּ ְּונַה ְַּר ִֵ֗גהוּ ְּונַ ְּ
שׁ ִל ֵכהוּ ב ַ ֹ֣
 .39ספר בראשית פרק לח פסוק כד:
ִיאוּ ָה וְּתִ ש ֵ ָָֽרף:
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ְּכ ִמשְֹּׁלֹ֣ שׁ חדדָ ִ֗ ִ
שׁים וַי ֶַ֨גד ל ָ ַ֤
ִיהוּדה לֵ ָֽאמ ֹר ָזָֽנְּתָ ה תָּ ָ ֹ֣מר ַכלָתֶ֔ ָך וְּגַ ֶ֛ם הִנֵ ֥ה ה ָ ַָ֖רה ִלזְּנוּ ִנָ֑ים וַיֹֹ֣אמֶר י ְּהוּדָ֔ ה הֹוצ ַ֖
 .40ספר בראשית פרק לח פסוק כט:
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ְּכ ֵמ ִ ֹ֣שׁיב י ִָ֗דֹו ְּו ִהנֵה י ָָצֹ֣א ָא ִ֔חיו ו ַ֕תּ ֹאמֶ ר מַה־פ ַ ַָ֖רצְּתָּ ע ֶָלֹ֣יָך ָ ָ֑פ ֶרץ ַויִק ָ ְּ֥רא שׁ ְַּ֖מֹו פָ ֶָֽרץ:
 .41ספר בראשית פרק לט פסוק כג:
ֵ ֹ֣אין׀ ַ ֹ֣שר בֵית־ה ִַ֗ס ֹהַר ר ֶ ַֹ֤אה ֶאָֽת־כָל־מְּאוּמָה ְּבי ָ֔דֹו ַב ֲא ֶ ֥שׁר ַ֖ה' ִא ָ֑תֹּו ַו ֲאשֶׁר־ה֥ וּא ע ֶ ַֹ֖שה ה֥ ' ַמצְּלִ ָֽי ַח :פ
 .42ספר בראשית פרק מ פסוק יג:
אשֹׁון ֲא ֶ ֥שׁר ָה ִיַ֖יתָ מַ שׁ ֵ ְָּֽקהוּ:
שׁפָט ָה ִָֽר ֔
שָׁך ַוה ֲִשָֽׁיבְָּךַ֖ עַל־כ ֶַנָָ֑ך ְּונָתַ ָ ַ֤תּ כֹוס־פ ְַּרע ֹה ְּבי ָ֔דֹו ַכ ִמ ְּ
שׁת י ָ ִִ֗מים י ָ ִַ֤שא פ ְַּרע ֹה ֶאת־ר ֹא ֔ ֶ
בְּעֹ֣ ֹוד׀ שְֹּׁלֹ֣ ֶ
 .43ספר בראשית פרק מ פסוק יט:
ַל־עץ וְָּאכַ ֥ל הָעֶ֛ ֹוף ֶאת־ ְּבש ְָּרָךַ֖ ֵמעָלֶ ָֽיָך:
ת־ר ֹא ְּ
שא פ ְַּר ַ֤ע ֹה ֶא ָֽ
שׁת י ָ ִִ֗מים י ִ ֶ֨ ָ
בְּעֹ֣ ֹוד׀ שְֹּׁלֹ֣ ֶ
שָׁך ֵמ ָע ֶ֔ליָך וְּתָ לָ ֥ה אֹותְּ ָךַ֖ ע ֵ ָ֑
 .44ספר בראשית פרק מ פסוק כ:
ת־ר ֹאשׁ ַ ֥שר הָא ִ ַֹ֖פים ב ְּ֥תֹוך ֲעב ָָדָֽיו:
ת־ר ֹאשׁ׀ ַ ֹ֣שר ַה ַמ ְּ
שׁ ֶ ַ֖תּה ְּלכָל־ ֲעב ָ ָָ֑דיו ַוי ִ ֵ֞ ָ
שׁי יֵ֚ ֹום ה ֶלֹ֣דֶ ת ֶאת־פ ְַּר ֔ע ֹה ַו ַי֥עַש ִמ ְּ
שּׁלִי ִ֗ ִ
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ַב ֹ֣יֹום ַה ְּ
שׁ ִִ֗קים ְּו ֶא ֶ֛
שא ֶא ֹ֣
 .45ספר בראשית פרק מא פסוק ה:
יאֹות וְּטֹבָֹֽות:
שׁ ִנָ֑ית ְּוה ִֵנֹ֣ה׀ ֶ ֹ֣שׁבַע ִ
שׁן וַ ָֽיַחֲֹלַ֖ ם ֵ
ַוי ִי ֕ ָ
שׁ דב ִִ֗לים ע ֹלֶ֛ ֹות ְּבקָנֶ ֥ה ֶא ָ ַ֖חד ב ְִּר ֥
 .46ספר בראשית פרק מא פסוק כב:
שׁ דב ִִ֗לים עֹֹלֶ֛ ת ְּבקָנֶ ֥ה ֶא ָ ַ֖חד ְּמל ֵ֥א ֹת וְּטֹבָֹֽות:
ֲֹלמי ְּוה ִֵנֹ֣ה׀ ֶ ֹ֣שׁבַע ִ
ו ֵ ַָ֖א ֶרא ַבח ִ ָ֑
 .47ספר בראשית פרק מא פסוק מח:
ן־א ֹכֶל ֶבע ִ ָָ֑רים ֵּ֧א ֹכֶל שְּדֵ ה־ה ִָעֶ֛יר ֲא ֶ ֥שׁר ְּסבִיב ֶ ַֹ֖תי ָה נ ַָת֥ן בְּתֹוכָ ָֽה:
ָל־א ֹכֶל׀ ֶ ֹ֣שׁבַע ָ
שׁ ִִ֗נים ֲא ֶ ַ֤שׁר הָיוּ ב ֶ ְֹּ֣א ֶרץ ִמצ ְַּ֔רי ִם ַוי ִתֶּ ַ֖
ַויִק ְֵּ֞ב ֹץ ֶאת־כ ֹ֣
 .48ספר בראשית פרק מה פסוק ה:
ֱֹלהים ִל ְּפנֵיכֶ ָֽם:
ְּוע ָ ַֹ֣תּה׀ ַאל־תֵּ ָ ֹ֣עצ ְִּ֗בוּ וְַּאל־י ִחַר ב ֵ ְֹּ֣עינֵי ֶ֔כם כִ ָֽי־ ְּמכ ְַּר ֶתּ֥ם א ִ ַֹ֖תי ֵ ָ֑הנָה ִכֹ֣י לְּמִ ָֽ ְּח ָ֔יה ְּ
שׁל ַ ָ֥חנִי א ִ ַ֖
 .49ספר בראשית פרק מו פסוק טו:
שֹׁלָֽשׁ:
ְֹּלשׁים ְּו ָ
ֵ ֹ֣אלֶה׀ ב ְֵּנֹ֣י ֵל ִָ֗אה ֲא ֶ֨ ֶ
ְּנֹותיו שׁ ִ ֥
ָל־נפֶשׁ בָנָ ֶ֛יו וּב ָ ַ֖
שׁר יָל ָ ְַּ֤דה ְּל ַיָֽעֲק ֹב ְּבפ ַ ַֹ֣דּן א ֲָ֔רם ו ֵ ְַּ֖את דִּ ָינֹ֣ה ב ִָ֑תֹּו כ ֶ ֵּ֧
 .50ספר בראשית פרק מז פסוק כט:
ָשיתָ ִעמָדִ י ֶ ֹ֣חסֶד ֶו ֱא ֶ֔מת ַאל־נָ ֥א
ַויִק ְְּּרבֹ֣ וּ י ְֵּמָֽי־יִש ְָּרא ֵ֘ל ָלמוּת ַויִק ָ ְֹּ֣רא׀ ִלבְּנֹ֣ ֹו לְּיֹו ִֵ֗סף ו ַַ֤י ֹאמֶר לֹו אִם־ ֶָ֨נא מ ָָצַ֤אתִ י חֵן ְּבעֵי ֶ֔ניָך ִשָֽים־נָ ֥א י ָדְּ ָךַ֖ ַ ֹ֣תּחַת י ְֵּר ִכָ֑י ְּוע ִ ַ֤
תִ ְּקב ֵ ְַּ֖רנִי ְּב ִמצ ָ ְָּֽרי ִם:
 .51ספר בראשית פרק מח פסוק ז:
ת־א ֶרץ ל ָֹ֣ב ֹא ֶאפ ָ ְָּ֑רתָ ה ָו ֶא ְּקב ֶ ְַּ֤ר ָה שָּׁם ב ֶ ְֹּ֣ד ֶרך ֶאפ ְָּ֔רת ִ ַ֖הוא ֵב֥ית לָ ָֽחֶם:
ַו ֲא ִנֹ֣י׀ בְּב ִ ֹֹ֣אי ִמפַדִָּ֗ ן ֵמתָ ה ָע ֶַ֨לי ָר ֵָ֜חל ב ֶ ְַּ֤א ֶרץ ְּכנַעַן בַדֶּ֔ ֶרך בְּע֥ ֹוד ִכב ְַּר ֶ ַ֖
 .52ספר שמות פרק ב פסוק יא:
ְֹּלתם ַוי ְַּרא ִ ֹ֣אישׁ מִ צ ְִּ֔רי מַכֶ ֥ה אִישׁ־ ִעב ִ ְַּ֖רי ֵמ ֶא ָחָֽיו:
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ַבי ִ ָֹ֣מים ָה ִֵ֗הם ַויִג ַ ְַּ֤דּל מֹשֶׁה ַוי ֵֵצֹ֣א ֶאל־ ֶא ָ֔חיו ַו ַי ְַּ֖רא ְּב ִסב ָ ָ֑
 .53ספר שמות פרק ג פסוק ח:
ֶל־א ֶֶ֛רץ ז ַָב֥ת ח ָָלַ֖ב וּדְּ ָ ָ֑בשׁ אֶל־מ ְַּ֤קֹום ַהָֽ ְּכנַ ֲענִי ו ַ ְֹּ֣החִתִּ֔ י ְּוהָאֱ מ ִֹרי ְּו ַהפ ְִּר ִ֔זּי
וּר ָח ָ֔בה א ֶ
ֶל־א ֶרץ טֹובָה ְּ
ָוא ֵ֞ ֵֵרד ְּל ַהצִילֹ֣ ֹו׀ ִמ ַיֹ֣ד ִמצ ְִַּ֗רי ִם ָֽוּ ְּל ַהעֲֹלתֹו֘ מִ ן־ה ָ ָֹ֣א ֶרץ ַההִוא א ֶ ַ֤
ְּו ַה ִח ִוַּ֖י ְּו ַהי ְּבוּסִ ָֽי:
 .54ספר שמות פרק ד פסוק יח:
שׁלָֹֽום:
ַעֹודם ַח ִיָ֑ים ו ֵַּ֧י ֹאמֶר י ִתְּ ֶ֛רֹו לְּמ ֶ ַֹ֖שׁה לֵ ֥ך ְּל ָ
שׁה ַו ָיֹ֣שָׁב׀ אֶל־ ֶיֹ֣תֶ ר ח ֹתְּ נִ֗ ֹו וַיַֹ֤א ֶמר לֹו ֵ ֹ֣א ֲלכָה ִָ֗נא ְּואָשׁוּבָה א
ַו ֵֶ֨ילֶך מ ֹ ָ֜ ֶ
ֶל־ַאחי ֲאשֶׁר־ ְּב ִמצ ְַּ֔רי ִם ְּוא ְֶּר ֶ ַ֖אה ה ָ ֹ֣
ַ ֹ֣
 .55ספר שמות פרק ו פסוק ה:
שׁ ִַ֗מעְּתִּ י ֶאָֽת־נַ ֲא ַקת ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּראֵ֔ ל ֲא ֶ ֥שׁר ִמצ ַ ְַּ֖רי ִם ַמ ֲעב ִ ִֹ֣דים א ָ ָֹ֑תם ָו ֶאז ְַּ֖כ ֹר אֶ ת־ב ְִּריתִ ָֽי:
ו ְַּגֹ֣ם׀ ֲא ִנֹ֣י ָ
 .56ספר שמות פרק ז פסוק יז:
ָאמר ֔ה' ב ְֹּ֣ז ֹאת תֵּ דַ֔ ע ִכַ֖י ֲא ִנֹ֣י ָ֑ה' ִה ֵֶ֨נה ָאנ ֹ ִָ֜כי מ ֶַכֹ֣ה׀ ַב ַמ ֶ ֹ֣טה ֲאשֶׁר־ ְּבי ָדִִ֗ י עַל־ה ַ ֶַ֛מיִם ֲא ֶ ֥שׁר ַבי ְַּ֖א ֹר ְּונֶ ֶהפְּכ֥ וּ ל ְָּדָֽם:
ֵ֚כ ֹה ַ ֹ֣
 .57ספר שמות פרק ז פסוק יט:
ְּיוּ־דם
ו ֶַ֨י ֹאמֶר ָ֜ה' אֶל־מ ֹ ִ֗ ֶ
שׁה אֱ ֹ֣מ ֹר ֶאָֽל־ַאה ֲֶּ֡ר ֹן ַ ֹ֣קח ַמטְָּךֹ֣ וּנ ְֵּטָֽה־י ָדְּ ָך עַל־מֵי ֵֶ֨מי מִ צ ְַָּ֜רי ִם ַעָֽל־נַהֲר ָ ֹֹ֣תם׀ עַל־י ְּא ֵֹר ֶ ֹ֣
יהם ְּו ִיָֽה ָ ָ֑
יהם ְּועַל־ַאגְּ ֵמי ִֶ֗הם ו ְַּעֶ֛ל כָל־ ִמקְּוֵ ֥ה מֵ י ֵמ ֶ ַ֖
ָל־א ֶרץ ִמצ ְַּ֔רי ִם וּ ָבע ִ ֵַ֖צים וּ ָב ֲא ָב ִנ ָֽים:
ו ָ ְַּ֤הי ָה דָ ם ְּבכ ֶ ֹ֣
 .58ספר שמות פרק ז פסוק כ:
ֵינַ֖י ֲעב ָ ָָ֑דיו ַוי ָ ֵ֥הפְּכֶ֛ וּ כָל־ה ַ ַ֥מי ִם ֲאשֶׁר־ ַבי ְַּ֖א ֹר ל ְָּדָֽם:
ֵיני פ ְַּר ֔ע ֹה וּ ְּלע ֵ
ַויַעֲשוּ־כֵן מ ֹ ֶ֨ ֶ
שׁה וְַּאה ֲָ֜ר ֹן ַכ ֲא ֶ ֹ֣שׁר׀ צ ִָוֹּ֣ה ִ֗ה' ַו ָי ֶַ֤רם בַמַ טֶה ַו ַיַ֤ך ֶאת־ ַה ַמי ִם ֲא ֶ ֹ֣שׁר ַבי ְּ֔א ֹר ְּלע ֵ ֹ֣
 .59ספר שמות פרק ח פסוק ה:
ו ֶַ֨י ֹאמֶר מ ֶ ֹֹ֣שׁה ְּלפ ְַּרע ֹ֘ה הִתְּ פ ֵ ָֹ֣אר ָעלַי ְּל ָמ ַ ֹ֣תי׀ ַאע ִ ְֹּ֣תּיר ל ְִָּ֗ך ְּו ַל ֲעבָדֶ יָך ָֽוּ ְּל ַע ְּמ ָ֔ך ְּל ַהכ ְִּרית ַהָֽ ֲצפ ְַּרדְּּ ִ֔עים ִמ ְּמָךַ֖ וּ ִמב ֶ ָָ֑תּיָך ַ ֥רק ַבי ְַּ֖א ֹר תִּ שּׁ ַָא ְָּֽרנָה:
 .60ספר שמות פרק ט פסוק יד:
ִכֹ֣י׀ ב ַ ַֹ֣פעַם ה ִַ֗זּ ֹאת ֲא ִֶ֨ני שׁ ֹ ֵָ֜ל ַח ֶאת־כָל־ ַמגֵפ ֹתַ י ֶאָֽל־ ִלב ְָּ֔ך וּ ַב ֲעב ֶ ַָ֖דיָך וּ ְּבע ֶ ַָ֑מָך ַבעֲבֹ֣ וּר תֵּדַ֔ ע ִכֶ֛י ֵא֥ין כ ַָ֖מ ֹנִי ְּבכָל־ה ָָא ֶָֽרץ:
 .61ספר שמות פרק י פסוק ה:
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ְָּאכֹ֣ל׀ ֶאת־ ֶיֹ֣תֶ ר ַה ְּפ ֵל ִָ֗טה ַהנִשׁ ֶ ְַּ֤א ֶרת ָלכֶם מִן־ ַהב ָָ֔רד וְָּאכַל ֶאת־כָל־ ָה ֵ֔עץ הַצ ֵ ֹ֥מ ַח ל ֶָכַ֖ם מִן־ ַהש ֶָדָֽה:
יוּכַ֖ל ל ְִּר ֹ֣א ֹת ֶאת־ה ָ ָָ֑א ֶרץ ו ַ
ת־עין ָה ָ֔א ֶרץ וְֹּל֥ א ַ
ְּו ִכסָה ֶא ֵ ֹ֣
 .62ספר שמות פרק יא פסוק ב:
ֵי־כסֶף וּכְּלֵ ֥י ז ָָהָֽב:
ֶר־נַ֖א בְָּאז ְֵּנֹ֣י ה ָ ָָ֑עם ְּוי ִ ְּ
דַּ ב ָ
שׁא ֲֵ֞לוּ ִ ֹ֣אישׁ׀ ֵמ ֵ ֹ֣את ֵר ִֵ֗עהוּ ְּו ִאשָּׁה מ ֵ ֵֹ֣את ְּרעוּתָ֔ ה ְּכל ֶ ַ֖
 .63ספר שמות פרק יא פסוק ג:
שׁה ג ַָ֤דֹול מְּא ֹד ב ֶ ְֹּ֣א ֶרץ מִ צ ְַּ֔רי ִם ְּבעֵינֵ ֥י ַעב ְֵּדָֽי־פ ְַּר ַ֖ע ֹה וּ ְּבעֵינֵ ֥י ה ָָעָֽם :ס
ֵינֹ֣י ִמצ ָ ְָּ֑רי ִם ַגֹ֣ם׀ ה ִ ָֹ֣אישׁ מ ֹ ִ֗ ֶ
ת־ח֥ן ה ָ ַָ֖עם ְּבע ֵ
ַוי ֵ ִֵּ֧תּן הֶ֛ ' ֶא ֵ
 .64ספר שמות פרק יא פסוק ז:
וּב֥ין יִש ְָּר ֵאָֽל:
וּל ְֹּ֣כ ֹל׀ ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ִֵ֗אל ֹלַ֤ א ֶיָֽח ֱַרץ־ ֶכלֶב לְּשׁ ֹנ֔ ֹו ְּלמ ִ ֵַ֖אישׁ ְּועַד־ ְּבה ָ ֵָ֑מה ְּל ַמעַן ֵתָּֽדְּ ֔עוּן ֲאשֶׁר יַפ ְֶּלֹ֣ה ֔ה' ֵב֥ין מִ צ ַ ְַּ֖רי ִם ֵ
 .65ספר שמות פרק יב פסוק טו:
אשׁ ֹן עַד־יֹ֥ום
יכָ֑ם ִכֹ֣י׀ כָל־א ֵֹכֹ֣ל ָח ִֵ֗מץ ְּונִכ ְְּּר ֵ֞תָ ה ה ֶ ַַ֤נפֶשׁ ַההִוא ִמי ִ ְּ
אשֹׁון תַּ שׁ ְִּב֥יתוּ ש ְַּ֖א ֹר ִמבָתֵּ ֶ
שׁב ַ ְַּ֤עת יָמִים מַצֹ֣ ֹות תּ ֹא ֵ֔כלוּ ֵ֚ ַאך ַביֹֹ֣ום ה ִָר ֔
ִ
ש ָר ֵ֔אל ִמיֹ֥ום ה ִָר ַ֖
שּׁבִעִ ָֽי:
ַה ְּ
 .66ספר שמות פרק יב פסוק יט:
יכָ֑ם ִכֹ֣י׀ כָל־א ֵֹכֹ֣ל ַמ ְּח ִֶ֗מצֶת ְּונִכ ְְּּר ֵ֞תָ ה ַה ֶ ַ֤נפֶשׁ ַההִוא ֵמע ַ ֲֹ֣דת יִש ְָּר ֵ֔אל ב ֵַגַ֖ר וּ ְּב ֶאז ַ ְּ֥רח ה ָָא ֶָֽרץ:
שׁב ַ ְֹּ֣עת י ָ ִ֔מים ש ְּ֕א ֹר ֹל֥ א יִמ ֵ ַָ֖צא ְּבבָתֵּ ֶ
ִ
 .67ספר שמות פרק יב פסוק כט:
שּׁ ִ֔בי ֲא ֶ ַ֖שׁר ב ֵ ְֹּ֣בית ה ַָ֑בֹור ו ְַּ֖כ ֹל בְּכ֥ ֹור ְּבה ֵָמָֽה:
ְּכֹור ב ֶ ְֹּ֣א ֶרץ ִמצ ְַּריִם ִמב ְַּ֤כ ֹר פ ְַּרע ֹה הַי ֵ ֹֹ֣שׁב עַל־ ִכס ְּ֔אֹו ֵ֚ ַעד בְּכֹ֣ ֹור ַה ְּ
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ַבח ֲִצֹ֣י ַה ִַ֗ליְּלָה ו ַ֘ה' ה ִָכֹ֣ה כָל־ב ֘
 .68ספר שמות פרק יג פסוק יב:
שׁר י ִ ְּה ֶי ֥ה לְָּךֶ֛ ַהזְּּכ ִ ַָ֖רים ַל ָֽה':
ָל־פטֶר׀ ֶ ֹ֣שׁגֶר ְּב ֵה ִָ֗מה ֲא ֶ֨ ֶ
ֶר־רחֶם לַ ָָֽ֑ה' ְּוכ ֶ ֹ֣
ְּו ַה ֲעב ְַּר ָ ֥תּ כָל־פֶ ָֽט ֶ ַ֖
 .69ספר שמות פרק יג פסוק יז:
ְּשׁבוּ ִמצ ָ ְָּֽרי ְּ ָמה:
ַוי ְּ ִִ֗הי ְּבשׁ ַַלֹ֣ח פ ְַּרע ֹ֘ה ֶאת־ ָהעָם וְֹּלא־נ ָ ָֹ֣חם אֱֹל ִִ֗הים ֵ֚דֶּ ֶרך ֶ ֹ֣א ֶרץ ְּפ ִל ְּ
שׁתִּ֔ ים ִכ֥י ק ַָ֖רֹוב ָ֑הוּא ִכֹ֣י׀ ַ ֹ֣
ָאמר אֱֹל ִִ֗הים פֶ ָֽן־יִנ ֵָח֥ם ה ָָעֶ֛ם ב ְִּרא ָֹת֥ם ִמ ְּלח ָ ַָ֖מה ו ָ ֥
 .70ספר שמות פרק יד פסוק י:
וּפ ְַּר ַ֖ע ֹה ִהק ִ ְָּ֑ריב ַויִשְּאוּ בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּר ֵֶ֨אל ֶאת־עֵינֵי ֶָ֜הם ְּוהִנֵ ֥ה ִמצ ַ ְֹּ֣רי ִם׀ נ ֵ ֹֹ֣ס ַע ַאח ֲֵרי ִֶ֗הם ַו ִי ְָּֽיראוּ מ ְּ֔א ֹד ַוי ִ ְּצע ֲ֥קוּ בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּר ֵ ַ֖אל אֶל־ ָֽה':
 .71ספר שמות פרק יד פסוק כ:
שׁך ַו ָ ַ֖יאֶר ֶאת־ה ָ ַָ֑ליְּלָה וְֹּלא־ק ַ ָ֥רב ֶז ֶ֛ה אֶל־ ֶזַ֖ה כָל־הַלָ ָֽיְּלָה:
ַוי ֵָ֞ב ֹא ֵ ֹ֣בין׀ ַמח ֲֵנֹ֣ה ִמצ ְִַּ֗רי ִם וּבֵין ַמח ֲֵנֹ֣ה י ִשְּ ָר ֵ֔אל ַוי ִ ְַּ֤הי ֶהָֽ ָענָן ְּוה ַ֔ח ֹ ֶ
 .72ספר שמות פרק טו פסוק כו:
ֶר־ש ְּמתִּ י ְּב ִמצ ְַּרי ִם ֹלא־ ָא ִ ֹ֣שים
שׁמ ְַּר ָ ַ֖תּ כָל־ח ָ ָ֑קיו כ ַ
שה ו ְַּהָֽ ֲאזַנְּתָּ ְּל ִמ ְּצוֺתָ֔ יו ְּו ָ
שׁ ַָ֜מע ל ְֹּ֣קֹול׀ ֹ֣ה' ֱאֹל ִֶ֗היָך ְּו ַהי ָ ַָ֤שׁר ְּבעֵינָיו תַּ ֲע ֔ ֶ
שׁ ֶ֨מֹו ַע תִּ ְּ
וַי ֹאמֶר אִם־ ָ
ָל־הָֽ ַמ ֲח ֵ֞ ָלה אֲ שׁ ַ ַ֤
ָע ֶ֔ליָך ִכֶ֛י ֲא ִנ֥י ַ֖ה' רֹפ ְֶּאָָֽך :ס
 .73ספר שמות פרק טז פסוק כב:
ִיאי ָהעֵדָ֔ ה ַוי ַ ִגַ֖ידוּ לְּמ ֶֹשָֽׁה:
שּׁי לָקְּ ֥טוּ ֶלחֶם ִמ ְּ
שּׁ ִ֗ ִ
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ַב ֹ֣יֹום ַה ִ
שׁ ֶ֔נה שְּׁנֵ ֥י ה ַָ֖ע ֹמֶר ָל ֶא ָ ָ֑חד ַוי ָב ֹאוּ כָל־נְּש ֵ ֹ֣
 .74ספר שמות פרק טז פסוק כט:
שּׁבִיעִ ָֽי:
יֹומיִם שְּׁבֹ֣ וּ׀ ִ ֹ֣אישׁ תַּ חְּתִָּ֗ יו ַאל־ ֵי֥צֵא ִאֶ֛ישׁ ִמ ְּמק ַֹ֖מֹו ַב ֥יֹום ַה ְּ
שּׁבָת עַל־ ְ֠ ֵכן הֹ֣ וּא נ ֵֹת֥ן ָלכֶ ֶ֛ם ַביֹ֥ום ַה ִ
ָֽי־ה' נ ַ ָֹ֣תן ל ֶָכֹ֣ם ַה ַ
ְּר ִ֗אוּ כִ ֘
שּׁ ִ ַ֖שּׁי ֶ ֹ֣לחֶם ָ ָ֑
 .75ספר שמות פרק טז פסוק לב:
ִיא֥י ֶאתְּ ֶכַ֖ם
שׁר ֶהא ַ ֱַ֤כלְּתִּ י ֶאתְּ כֶם ַבמִדְּ ָ֔בר בְּהֹוצ ִ
יכָ֑ם ל ַ ְֹּ֣מעַן׀ י ְִּר ֹ֣אוּ ֶאת־ ַה ִֶ֗לחֶם ֲא ֶ֨ ֶ
וַיֹֹ֣אמֶר מ ִֹ֗שֶׁ ה ֶזַ֤ה הַדָּ בָר ֲא ֶ ֹ֣שׁר צ ִָוֹּ֣ה ֔ה' ְּמֹלַ֤ א הָע ֹמֶר ִממֶ֔ נוּ ְּל ִמשְּׁ ֶ ַ֖מ ֶרת לְּד ֹר ֹתֵ ֶ
מ ֵֶא ֶ֥רץ ִמצ ָ ְָּֽרי ִם:
 .76ספר שמות פרק יז פסוק ז:
ִם־אָֽי ִן :פ
ֵאמ ֹר ֲה ֵיֵּ֧שׁ הֶ֛ ' ְּבק ְִּר ֵ ַ֖בנוּ א ָ
ַל־ריב׀ ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ִֵ֗אל ְּו ֶַ֨על נַס ָ ַֹ֤תם ֶאת־ה' ל ֔
יבה ע ִ ֹ֣
ַויִק ְָּרא ֵ ֹ֣שׁם ַהמ ָ֔קֹום מַ ָ ַ֖סה וּ ְּמ ִר ָ ָ֑
 .77ספר שמות פרק יח פסוק יב:
ֵאֹלהים ַוי ֶָ֨ב ֹא ַאה ֲָ֜ר ֹן ו ְֹּ֣כ ֹל׀ זִק ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ִֵ֗אל ֶל ֱאכָל־לֶ ֶ֛חֶם עִם־ח ֵֹת֥ן מ ֶ ַֹ֖שׁה ִלפְּנֵ ֥י ָהאֱֹלהִ ָֽים:
ַוי ִ ֵַ֞קח י ִתְּ ֶ֨רֹו ח ֵֹת֥ן מ ֶ ֶֹ֛שׁה ע ֹלָ ֥ה וּזְּב ִ ַָ֖חים ל ִ ָ֑
 .78ספר שמות פרק יט פסוק יא:
ַל־ה֥ר סִינָ ָֽי:
שׁי י ֵ ֵֵּ֧רד הֶ֛ ' ְּלעֵינֵ ֥י כָל־ה ָ ַָ֖עם ע ַ
שּׁ ִל ִ֗ ִ
ִישׁי ִכֹ֣י׀ ַב ֹ֣יֹום ַה ְּ
ְּו ָהי֥וּ נְּכ ֹ ִנַ֖ים ַל ֹ֣יֹום ַה ְּ
שּׁל ִ ָ֑
 .79ספר שמות פרק כ פסוק ד:
ַמי ִם׀ ִמ ַֹ֥֣תּחַת ל ִָָ֗אָֽ ֶרץ:
ֹלֹ֣ א־תַ ֲע ֶ֨ ֶ
שה־ל ֥ ְָֹּ֣ך ֶ ֹ֣פסֶל ׀ ְּוכָל־תְּּ מוּ ֶּ֔֡נָה ֲא ֶ ֹ֣ ַ֤שׁר ַבשּׁ ַ ָֹ֣מי ִם ׀ ִמ ֶּ֔֡ ַמעַל ַו ֲא ֶ ֥שׁר ב ֶָ֨ ַָ֖א ֶרץ ִמ ַָ֜ ָ ָ֑תּחַת ַו ֲא ֶ ֥שׁר ב ַ ַ֖ ֹ֣
 .80ספר שמות פרק כ פסוק י:
שׁע ֶ ֔ ָָֽריָך:
ֱֹלהיָך ֹלֹ֣ א־תַ ע ֶֹ֣֨ ֲֶשה כָל־ ְּמלָא ֶָּ֜֡ ָכה ַא ָ ֹ֣תּה׀ וּ ִבנ ְָֹּ֣ך ָֽ־וְּ֠ בִתִֶּ֗ ָך ַעבְּדְּּ ֶ֨ ַָ֤ך ַוא ֲָמָֽתְּ ָָ֜ך וּ ְּב ֶה ְּמ ִ֔֗תֶּ ָך ְּוג ְֵּרָךַ֖ ֲא ֶ ֹ֣ ֥שׁר ִב ְּ
וְּיֶ֨ ֹום ַה ְּ
שּׁבִי ָ֔֜ ִעי שׁ ָ ַַ֖ב ֹ֣ת׀ ל ַֹ֣ה' א ִֶ֗ ָ֑
 .81ספר שמות פרק כא פסוק לב:
שׁ ָק ִִ֗לים י ִתֵּ ן לַ ָֽאד ָֹ֔ניו ְּוה ַַ֖שֹּׁור יִס ֵ ָָֽקל :ס
ֹלשׁים ְּ
ָאמה ֶ ֹ֣כסֶף׀ ְּ
שׁ ִ ֹ֣
ִם־עבֶד י ִגַ ֥ח ה ַַ֖שֹּׁור ֹ֣אֹו ָ ָ֑
א ֶ ֶ֛
 .82ספר שמות פרק כב פסוק כד:
שׁך:
ִימוּן ע ָָלַ֖יו נֶ ָֽ ֶ
ִם־כסֶף׀ תַּ ל ְֶּוֹ֣ה ֶאת־ ַע ִִ֗מי ֶא ֶ
א ֶ ֹ֣
ת־הָֽ ָענִי עִמָ֔ ך ֹלא־תִ ְּה ֶי ֥ה לַ֖ ֹו כְּנ ֶ ָֹ֑שׁה ֹלא־תְּ ש ֥
 .83ספר שמות פרק כג פסוק לא:
שׁ ָ ַ֖תּמֹו ִמפָנֶ ָֽיָך:
שׁ ִ ֹ֣תּי ֶאת־גְּבל ְִָּ֗ך ִמי ַם־סוּף ְּועַד־ ָיֹ֣ם ְּפ ִלשְּׁתִּ֔ ים וּ ִממִדְּ ָ ַ֖בר עַד־ ַהנ ָ ָָ֑הר ִכֹ֣י׀ ֶא ֵ ֹ֣תּן ְּבי ֶדְּ ִֶ֗כם ֵ֚ ֵאת יֹשׁ ֵ ְֹּ֣בי ָה ָ֔א ֶרץ ְּוג ֵַר ְּ
ְּו ַ
 .84ספר שמות פרק כה פסוק לב:
שּׁ ִנ ָֽי:
ְֹּלשׁה׀ ְּק ֵנֹ֣י ְּמנ ִָֹ֗רה ִמצִדָּ ה ָה ֶא ָ֔חד וּשְֹּׁלשָׁה קְּ ֵנֹ֣י מְּ נ ָֹ֔רה ִמצ ָ ִַ֖דּה ַה ֵ
ְּו ִ
שׁ ָ ֹ֣שּׁה ָק ִ֔נים יֹצ ִ ְַּ֖אים ִמצ ֶ ִָ֑דּי ָה שׁ ָ ֹ֣
 .85ספר שמות פרק כו פסוק ב:
ַאחת ְּלכָל־ ַהי ְִּריעָֹֽת:
יעה הַָא ִַ֗חת שְּׁמ ֶֹנַ֤ה ְּו ֶעש ְִּרים ָבָֽ ַא ָ֔מה וְּר ֹחַב ְּ
ֹ֣א ֹ ֶרך׀ ַהי ְִּר ָ ֹ֣
יעה ָה ֶא ָ ָ֑חת מ ִָדּ֥ה ַ ַ֖
ַאר ַ ֹ֣בע ָב ַא ָ֔מה ַהי ְִּר ָ ַ֖
 .86ספר שמות פרק כו פסוק ח:
שׁ ֵתּ֥י ֶעש ֵ ְַּ֖רה י ְִּריעָֹֽת:
יעה ָה ֶא ָ ָ֑חת מ ָ ִֹ֣דּה ַא ַ֔חת ְּל ַע ְּ
יעה הַָא ִַ֗חת שְֹּׁלשִׁים ָבָֽ ַא ָ֔מה וְּר ֹחַב ְּ
ֹ֣א ֹ ֶרך׀ ַהי ְִּר ָ ֹ֣
ַאר ַ ֹ֣בע ָב ַא ָ֔מה ַהי ְִּר ָ ַ֖
 .87ספר שמות פרק כז פסוק טז:
ַארב ָָעָֽה:
ֵיהם ְּ
ֲשה ר ֵ ָֹ֑קם עַמָֽדֵ יהֶם ְּ
ְּשׁשׁ ָמ ְּ
ְּתֹולעַת ָ
שׁעַר ֶה ָח ֵָ֜צר מ ָ ָֹ֣סך׀ ֶעש ִ ְֹּ֣רים אַ ִָ֗מה תְּּ ֵֶ֨כלֶת ו ְּ
וּ ְּל ֶ֨ ַ
שׁ ָזַ֖ר ַמע ֵ ֹ֣
ַאר ָב ָ֔עה וְַּאדְּ נ ֶ ַ֖
שׁ ִנֶ֛י ו ֵ ֥
ְַּאר ָג ָָ֜מן ו ַ ֵּ֧
 .88ספר שמות פרק כז פסוק יח:
שׁת:
ֵיהם נ ְָּֽח ֹ ֶ
שּׁים וְּק ָֹמֶ֛ה ח ֵָמ֥שׁ א ַַ֖מֹות ֵ ֹ֣שׁשׁ ָמ ְּ
ֹ֣א ֹ ֶרך ֶה ָחצֵר ֵמ ֶָ֨אה ָב ַא ָָ֜מה ו ְֹּ֣ר ֹחַב׀ ֲח ִמ ִ ֹ֣שּׁים ַב ֲח ִמ ִ֗ ִ
שׁ ָזָ֑ר וְַּאדְּ נ ֶ ַ֖
 .89ספר שמות פרק כז פסוק כ:
ְּו ַא ֵ֞תָּ ה תְּּ צ ֶַוֹּ֣ה׀ ֶאת־ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ִֵ֗אל ְּויִק ְֶּ֨חוּ ֵא ֶָ֜ליָך ֶ ֹ֣שׁמֶן ַז֥י ִת ָז ֶ֛ך כ ִ ַָ֖תית ַלמ ָָ֑אֹור ְּל ַהעֲֹל֥ ת ֵנַ֖ר תָּ מִ ָֽיד:
 .90ספר שמות פרק כח פסוק מג:
שׁ ָ ַ֤תּם אֶל־ ַה ִמזְּ ֵב ַח ְּלשׁ ֵ ָֹ֣רת ב ַ֔ק ֹדֶ שׁ וְֹּלא־יִש ְּ֥אוּ ָע ַֺ֖ון ו ֵ ָָ֑מתוּ ח ַק֥ת עֹולָ ֶ֛ם לַ֖ ֹו וּ ְּלז ְַּרע֥ ֹו ַאח ָ ֲָֽריו :ס
ֶל־א ֹהֶל מֹו ִֵ֗עד ֹ֣אֹו ְּבגִ ְּ
ְּוהָיוּ עַל־ַאה ֲֶ֨ר ֹן ְּועַל־ ָב ָָ֜ניו בְּב ָ ֹֹ֣אם׀ א ֹ֣
 .91ספר שמות פרק כט פסוק כב:
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֲשׁר ֲעלֵי ֶ֔הן ו ֵ ְַּ֖את ֹ֣שֹׁוק ַהי ִ ָָ֑מין ִכֶ֛י
ְּו ָל ַקח ָ ְֹּ֣תּ מִן־ ְ֠ ָהַאי ִל ַה ֵֶ֨חלֶב ְּוהַָא ְּל ָָ֜יה ְּו ֶאת־ה ֵ ַֹ֣חלֶב׀ ַהָֽ ֲמכ ֶ ַֹ֣סה ֶאת־ ַה ִֶ֗ק ֶרב ְּו ֵֶ֨את י ֶ ַֹ֤ת ֶרת ַה ָכבֵד ו ֵ ְֹּ֣את׀ ְּ
שׁ ֵ ֹ֣תּי ַה ְּכל ִָ֗י ֹת ְּו ֶאת־ ַה ֵחלֶב א ֶ ֹ֣
ֵא֥יל מִל ִ ַ֖אים הָֽוּא:
 .92ספר שמות פרק כט פסוק כז:
הוּרם ֵמאֵ יל ַהמִל ִ֔אים ֵמ ֲא ֶ ֥שׁר לְַּאה ֲַ֖ר ֹן וּ ֵמ ֲא ֶ ֥שׁר ְּלבָנָ ָֽיו:
שׁ ֵ֞תָּ ֵ ֹ֣את׀ ֲח ֵזֹ֣ה הַתְּּ נוּ ִָ֗פה ְּו ֵאת ֹ֣שֹׁוק הַתְּּ רוּ ָ֔מה ֲא ֶ ֥שׁר ַ
ְּוקִדַּ ְּ
הוּנַ֖ף ַו ֲא ֶ ֹ֣שׁר ָ ָ֑
 .93ספר שמות פרק ל פסוק ד:
ָהמָה:
ָשאת א ַֹ֖תֹו ב ֵ ָֽ
תּ ֲעשֶה־לֹ֣ ֹו׀ ִמ ַ ֹ֣תּחַת ְּלז ִֵ֗רֹו ֵ֚ ַעל ְּ
שׁתֵּ י ַטב ְֶּ֨ע ֹת זָ ָָ֜הב ַ ָֽ
וּ ְּ
שׁ ֵ ֹ֣תּי ַצלְּע ֹתָ֔ יו תַּ ע ֶ ֲַ֖שה עַל־שׁ ְֵּנֹ֣י צ ָ ִָ֑דּיו ְּו ָהי ָה ְּלב ִ ָֹ֣תּים ְּלבַדִּ֔ ים ל ֵ ֥
 .94ספר שמות פרק לא פסוק ז:
ֵ ֹ֣את׀ ֹ֣א ֹ ֶהל מֹו ִֵ֗עד ְּו ֶאת־הָָאר ֹן לָ ָֽע ֵ֔דת ְּו ֶאת־ ַהכ ַַ֖פ ֹ ֶרת ֲא ֶ ֹ֣שׁר ע ָָלָ֑יו ו ֵ ְַּ֖את כָל־כְּלֵ ֥י ה ָָֽא ֹהֶל:
 .95ספר שמות פרק לב פסוק א:
ֵה־לֹ֣נוּ אֱֹל ִִ֗הים ֲא ֶ ַ֤שׁר ֵיָֽלְּכוּ ְּל ָפ ֵ֔נינוּ כִי־ ֶזֹ֣ה׀ מ ֶ ֹֹ֣שׁה ָה ִִ֗אישׁ ֲא ֶ ַ֤שׁר
ַו ַי ְֹּ֣רא ָה ָ֔עם כִ ָֽי־ב ֵ ֹ֥שׁשׁ מ ֶ ַֹ֖שׁה ל ֶ ָֹ֣רדֶ ת מִן־ה ָ ָָ֑הר ַוי ִ ָק ֵֶ֨הל ָה ָָ֜עם ַעָֽל־ַאה ֲִ֗ר ֹן וַי ֹאמ ְַּ֤רוּ ֵאלָיו ֹ֣קוּם׀ ֲעש ָ
ה־היָה לָֹֽו:
ֶה ֱע ָלנוּ מ ֶ ֵֹ֣א ֶרץ ִמצ ְַּ֔ריִם ֹל֥ א י ַ ַָ֖דעְּנוּ מֶ ָ ֥
 .96ספר שמות פרק לב פסוק כג:
ֶה־הי ָה לָֹֽו:
וַיֹֹ֣אמְּרוּ ִ֔לי ֲעש ָ
ֵה־לֹ֣נוּ ֱאֹל ִ֔הים ֲא ֶ ֥שׁר יֵלְּכַ֖ וּ ְּלפ ֵָנָ֑ינוּ כִי־ ֶזֹ֣ה׀ מ ֶ ֹֹ֣שׁה ָה ִִ֗אישׁ ֲא ֶ ַ֤שׁר ֶה ֱע ָלנוּ מ ֶ ֵֹ֣א ֶרץ מִ צ ְַּ֔רי ִם ֹל֥ א י ַ ַָ֖דעְּנוּ מ ָ ֥
 .97ספר שמות פרק לב פסוק לד:
ָאתָֽם:
ְָּאכַ֖י י ֵֵלֹ֣ך ְּלפ ֶָנָ֑יָך וּ ְּביֹֹ֣ום ָפקְּדִ֔ י וּ ָפקַדְּ ִתּ֥י ֲעל ֶ ֵַ֖הם ַחט ָ
ְּוע ֵַ֞תָּ ה ֵלֹ֣ך׀ נ ֵ ְֹּ֣חה ֶאת־ ָה ִָ֗עם ֶ ַ֤אל ֲאשֶׁר־דִּ ַב ְּרתִּ י ָ֔לך הִנֵ ֥ה ַמל ִ
 .98ספר שמות פרק לג פסוק ז:
ֶל־א ֹהֶל מֹו ֵ֔עד ֲא ֶ ַ֖שׁר ִמ ֥חוּץ לַ ָֽ ַמחֲנֶ ָֽה:
וּמֹשֶׁה י ִ ֶַ֨קח ֶאת־ה ָָ֜א ֹהֶל וְּנָ ָֽטָה־לֹ֣ ֹו׀ ִמ ֹ֣חוּץ לַ ָֽ ַמ ֲח ִֶ֗נה ה ְַּרחֵק מ ַ ָֽ
מֹועד ְּו ָהי ָה כָל־ ְּמב ֵ ַֹ֣קשׁ ֔ה' יֵצֵא א ֹ֣
ִן־ה ַמ ֲח ֶ֔נה ו ָ ְּ֥ק ָרא לַ֖ ֹו ֹ֣א ֹהֶל ֵ ָ֑
 .99ספר שמות פרק לג פסוק טז:
וּב ֶ ַֹ֣מה׀ יִוּ ַ ָֹ֣דע ֵא ִ֗פֹוא כִ ָֽי־מָ ֶָ֨צאתִ י ֵ ַ֤חן ְּבעֵינֶיָך ֲא ִנֹ֣י ְּו ַע ֶ֔מָך הֲלַ֖ ֹוא ְּב ֶלכְּתְּּ ָךֹ֣ ע ָ ִָ֑מנוּ ְּונִ ְּפ ִלינוּ ֲא ִנֹ֣י ְּו ַע ְּמ ָ֔ך ִמ ֶָ֨כל־ ָה ָ֔עם ֲא ֶ ַ֖שׁר עַל־פְּנֵ ֥י ָהאֲדָ ָמָֽה :פ
 .100ספר שמות פרק לד פסוק ז:
ַל־רבֵעִ ָֽים:
שׁל ִ ֵַ֖שׁים ְּוע ִ
ָאבֹות עַל־ ָבנִים ְּועַל־ב ְֵּנֹ֣י ָב ִ֔נים עַל־ ִ
שׁע ְּו ַחט ָ ָָ֑אה ְּונַקֵ ה ֹלֹ֣ א יְּנַקֶ֔ ה פ ֵ ֹֹ֣קד׀ ֲע ֺֹ֣ון ִ֗
נ ֹצֵ ֥ר ֶחסֶד ָל ֲא ָל ִ֔פים נ ֵ ֹ֥שא ָע ֶֺ֛ון ו ֶ ַָ֖פ ַ
 .101ספר שמות פרק לד פסוק טו:
ְּיֹושׁב ה ָ ָָ֑א ֶרץ ְּוזָנֹ֣ וּ׀ ַאח ֵ ֲֹ֣רי אֱֹלהֵי ִֶ֗הם ְּוזָבְּחוּ לֵאֹלֹ֣ הֵי ֶ֔הם ְּוק ָ ָֹ֣רא ל ְָּ֔ך וְָּא ַכל ָ ְַּ֖תּ ִמזִּ ְּב ָֽחֹו:
פֶן־תִּ כ ְּ֥ר ֹת ב ִ ְַּ֖רית ל ֵ ֹ֣
 .102ספר שמות פרק לד פסוק כז:
ַל־פֹ֣י׀ הַדְּּ ב ִ ָֹ֣רים ָה ִֵ֗אלֶה כ ַ ֵָּ֧רתִּ י ִאתְּּ ָךֶ֛ ב ִ ְַּ֖רית ְּו ֶאת־יִש ְָּר ֵאָֽל:
שׁה כְּתָ ב־לְָּךַ֖ ֶאת־הַדְּּ ב ִ ָֹ֣רים ה ֵ ָָ֑אלֶה ִֵ֞כי ע ִ
וַיַֹ֤אמֶר ה' אֶל־מ ֹ ֔ ֶ
 .103ספר שמות פרק לה פסוק טז:
ֶר־לֹו ֶאת־ב ָ ַַ֖דּיו ְּו ֶאת־כָל־כ ֵָלָ֑יו ֶאת־ ַהכ ִַ֖י ֹר ְּו ֶאת־ ַכנָֹֽו:
שׁת ֲאשׁ ֔
ֵ ֹ֣את׀ ִמז ַ ְֹּ֣בח הָע ֹ ִָ֗לה ְּו ֶאת־ ִמכ ַ ְַּ֤בר ַהנְּח ֹ ֶ
 .104ספר שמות פרק לה פסוק כב:
ַוי ָ֥ב ֹאוּ ָה ֲאנ ִ ַָ֖שׁים עַל־ ַהנ ִ ָָ֑שׁים ֹ֣כ ֹל׀ נ ִ ְֹּ֣דיב ִֵ֗לב ְ֠ ֵהבִיאוּ ָ ֹ֣חח ָו ֶָ֜נזֶם ְּוט ַ ַַ֤בעַת וְּכוּמָז כָל־כ ְִּלֹ֣י זָ ָ֔הב ְּוכָל־ ִ֕אישׁ ֲא ֶ ֥שׁר ֵה ִנֶ֛יף תְּּ נוּפַ ֥ת ז ָ ַָ֖הב ַל ָֽה':
 .105ספר שמות פרק לו פסוק א:
ְּו ָעשָה ְּב ַצ ְּל ֵֶ֨אל וְָּא דהלִי ָָ֜אב ו ְֹּ֣כ ֹל׀ ִ ֹ֣אישׁ ֲחכַם־ ִֵ֗לב ֲאשֶׁר נָתֶַ֨ ן ָ֜ה' ָחכ ָ ְַּ֤מה וּתְּ בוּנָה ָב ֵ֔המָ ה ל ַ ָֹ֣דעַת ַלע ֲ֔ש ֹת אֶ ָֽת־כָל־מ ְֶּלַ֖אכֶת עֲב ַ ֹֹ֣דת ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ל ְּ֥כ ֹל ֲאשֶׁר־צ ִָוַּ֖ה ָֽה':
 .106ספר שמות פרק לז פסוק טז:
ש ֺ֔ות ֲא ֶ ֥שׁר י ַ ַ֖סך ב ֵ ָָ֑הן ז ָ ַָ֖הב ָטהָֹֽור :פ
ַו ַָ֜יעַש ֶאָֽת־ ַהכ ִֵלֹ֣ים׀ ֲא ֶ ֹ֣שׁר עַל־הַשּׁ ְּל ִָ֗חן אֶת־ ְּקעָר ָ ַֹ֤תיו ְּו ֶאת־כַפ ֹתָ יו ְּו ֵאת ְּמנַקִי ֹתָ֔ יו ְּו ֶֶ֨את־ ַה ְּק ָ
 .107ספר שמות פרק לז פסוק יח:
שּׁ ִנ ָֽי:
ְֹּלשׁה׀ ְּק ֵנֹ֣י מְּנ ִָֹ֗רה ִמ ִצדָּ ה ָה ֶא ָ֔חד וּשְֹּׁלשָׁה קְּ ֵנֹ֣י מְּ נ ָֹ֔רה ִמצ ָ ִַ֖דּה ַה ֵ
ְּו ִ
שׁ ָ ֹ֣שּׁה ָק ִ֔נים יֹצ ִ ְַּ֖אים ִמצ ֶ ִָ֑דּי ָה שׁ ָ ֹ֣
 .108ספר שמות פרק לז פסוק כז:
ָשאת א ַֹ֖תֹו ב ֶָהָֽם:
שׁתֵּ י ַטב ְֶּ֨ע ֹת זָ ָָ֜הב ָעָֽשָה־לֹ֣ ֹו׀ ִמ ַ ֹ֣תּחַת ְּלז ִֵ֗רֹו ֵ֚ ַעל ְּ
וּ ְּ
שׁ ֵ ֹ֣תּי ַצלְּע ֹתָ֔ יו ַ ַ֖על שׁ ְֵּנֹ֣י צ ָ ִָ֑דּיו ְּלב ִ ָֹ֣תּים ְּלבַדִּ֔ ים ל ֵ ֥
 .109ספר שמות פרק לח פסוק ט:
שׁ ָ֔זר מ ָ ֵַ֖אה ָבא ַָמָֽה:
ַו ַ ַ֖יעַש ֶאת־ ֶהח ֵ ָָ֑צר ִלפ ַ ְֹּ֣את׀ ֶ ֹ֣נגֶב תֵּ י ִָ֗מנָה ַקל ֵ ְַּ֤עי ֶה ָחצֵר ֵ ֹ֣שׁשׁ ָמ ְּ
 .110ספר שמות פרק לח פסוק כד:
ְּשׁקֶל הַקָֹֽדֶ שׁ:
שׁע ְּו ֶעש ְִּרים ִכ ָ֔כר וּ ְּ
כָל־ ַהזָּ ִָ֗הב ֶהָֽעָשוּי ַל ְּמלָא ָ֔כה ב ְַּ֖כ ֹל מ ְֶּלֹ֣אכֶת ה ַָ֑ק ֹדֶ שׁ ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ז ַ ְֹּ֣הב הַתְּּ נוּ ִָ֗פה ֵ ַ֤תּ ַ
ְֹּלשׁים ֶ ַ֖שׁקֶל ב ֶ ֥
שׁ ֶַ֨בע ֵמ ֵּ֧אֹות וּשׁ ִ ֶ֛
 .111ספר שמות פרק לט פסוק לט:
ֶר־לֹו ֶאת־ב ָ ַַ֖דּיו ְּו ֶאת־כָל־כ ֵָלָ֑יו אֶת־ ַהכ ִַ֖י ֹר ְּו ֶאת־ ַכנָֹֽו:
שׁת ְּו ֶאת־ ִמכ ַ ְַּ֤בר ַהנְּח ֹשֶׁת ֲאשׁ ֔
ֵ ֹ֣את׀ ִמז ַ ְֹּ֣בח ַהנ ְִּ֗ח ֹ ֶ
 .112ספר ויקרא פרק ד פסוק ז:
ֶר־פ ַתח ֥א ֹהֶל
ָל־דּם ַה ִָ֗פר י ִ ְּ
מֹועד ו ֵ ְֹּ֣את׀ כ ַ ֹ֣
שׁפ ֹך אֶל־י ְּסֹוד ִמז ַ ְֹּ֣בח הָע ֹ ָ֔לה ֲאשׁ ֶ ַ֖
ְּונָתַ ן הַכ ֹ ֵֶ֨הן מִן־הַדָָּ֜ ם עַל־ ְ֠ ַק ְּרנֹות ִמזְּ ֶַ֨בח קְּ ַ֤ט ֹ ֶרת ַה ַסמִים ִלפ ְֵּנֹ֣י ֔ה' ֲא ֶ ַ֖שׁר ב ְֹּ֣א ֹהֶל ֵ ָ֑
מֹועָֽד:
ֵ
 .113ספר ויקרא פרק ד פסוק יח:
מֹועָֽד:
ֶר־פתַ ח ֥א ֹהֶל ֵ
מֹועד ו ֵ ְֹּ֣את כָל־הַדִָּ֗ ם י ִ ְּ
שׁפ ֹך אֶל־י ְּסֹוד ִמז ַ ְֹּ֣בח הָע ֹ ָ֔לה ֲאשׁ ֶ ַ֖
וּמִן־הַדֵָּ֞ ם י ֵ ִֹ֣תּן׀ עַל־ק ְַּר ֹ֣נ ֹת ַה ִמזְּ ִֵ֗ב ַח ֲאשֶׁר ִלפ ְֵּנֹ֣י ֔ה' ֲא ֶ ַ֖שׁר ב ְֹּ֣א ֹהֶל ֵ ָ֑
 .114ספר ויקרא פרק ה פסוק ד:
ְַּאחת מ ֵֵאָֽלֶה:
שפָתַָ֜ י ִם ְּלה ַ ָֹ֣רע׀ ֹ֣אֹו ְּלהֵי ִִ֗טיב ְ֠ ְּלכ ֹל ֲא ֶ֨ ֶ
שּׁבַע ְּל ַב ֵֶ֨טא ִב ְּ
ֹ֣אֹו ֶֶּ֡נפֶשׁ ִכֹ֣י תִ ָ
ָָאדם ִבשְּׁב ָ ַ֖עה ְּונֶע ְַּלֹ֣ם מ ֶ ִָ֑מנוּ וְּהוּא־י ַ ָ֥דע ְּו ָא ֵ ַ֖שׁם ל ַ ֥
שׁר יְּב ֵ ֵַּ֧טא ה ָ ֶ֛
 .115ספר ויקרא פרק ז פסוק יב:
ַשּׁמֶן:
ִיקי מ ַַ֖צֹות ְּמשׁ ִ ֹ֣חים ב ָ ַָ֑שּׁמֶן ו ְֹּ֣ס ֹלֶת מ ְּר ֶ֔בכֶת ח ַַ֖ל ֹת בְּלוֹּל֥ ת ב ָ ָֽ
שּׁמֶן ְּ
ִ ֹ֣אם עַל־תֹּודָ ֘ה יַק ְִּריבֶנוּ ְּו ִהק ִ ְֹּ֣ריב׀ עַל־ ֶזֹ֣בַח הַתֹּודִָ֗ ה חַלַ֤ ֹות מַצֹות בְּלוֹּלֹ֣ ת ַב ֔ ֶ
וּרק ֵ ֥
 .116ספר ויקרא פרק ז פסוק טז:
ַנֹות֥ר מ ֶ ִַ֖מנוּ יֵָאכֵ ָֽל:
ֵָאכָ֑ל וּמִ ָֽ ָמח ָ֔דרת ְּוה ָ
ִם־נֹ֣דֶ ר׀ ֹ֣אֹו נְּדָ ִָ֗בה ֵ֚זֶבַח ק ְָּרבָנ֔ ֹו ְּביֶֹ֛ום ַהק ְִּריב֥ ֹו ֶאת־זִב ְַּ֖חֹו י ֵ
ְּוא ֶ
 .117ספר ויקרא פרק ז פסוק כא:
שּׁל ִ ַָ֖מים ֲא ֶ ֹ֣שׁר ל ַָ֑ה' ְּונִכ ְְּּר ָתֶ֛ה הַנֶ ֥פֶשׁ ה ִ ַַ֖הוא
ָל־שׁקֶץ ָט ֵ֔מא וְָּאכַ ֶ֛ל ִמ ְּבשַר־ ֶז֥בַח ַה ְּ
ְּו ֶָ֜נפֶשׁ כִ ָֽי־תִ ַגֹ֣ע ְּבכָל־ ָט ִֵ֗מא בְּטמ ַ ְַּ֤את ָאדָ ם ֹ֣אֹו׀ ִב ְּבה ָ ֵֹ֣מה ְּט ֵמאִָ֗ ה ֵ֚אֹו ְּבכ ֶ ֹ֣
ֵמע ֶַמָֽי ָה :פ
 .118ספר ויקרא פרק ז פסוק לד:
ֵיהם ָו ֶא ֵ ֹ֣תּן ְ֠א ֹתָ ם לְַּאה ֲֶ֨ר ֹן הַכ ֵ ַֹ֤הן וּ ְּל ָבנָיו ְּלחָק־עֹו ָ֔לם מ ֵ ֵַ֖את בְּנֵ ֥י יִש ְָּר ֵאָֽל:
כִי ֶאת־ ֲח ֵֶ֨זה הַתְּּ נוּ ָָ֜פה ו ֵ ְֹּ֣את׀ ֹ֣שֹׁוק הַתְּּ רוּמִָ֗ ה ָל ַקחְּתִּ י מ ֵ ֵֹ֣את בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּר ֵ֔אל ִמזִּב ֵ ְַּ֖חי ַ
שׁ ְּלמ ֶ ָ֑
 .119ספר ויקרא פרק ח פסוק ב:
שׁ ֵנֹ֣י ָהָֽאֵי ִ֔לים ו ֵ ְַּ֖את ַס֥ל ַה ַמצָֹֽות:
שׁ ָ ָ֑חה ו ֵ ְֹּ֣את׀ ַפֹ֣ר ַה ַח ִָ֗טאת ְּו ֵאת ְּ
ַ ַ֤קח ֶאָֽת־ַאהֲר ֹן ְּו ֶאת־ב ָָנֹ֣יו ִא ֔תֹּו ְּו ֵאת ַה ְּבגָדִ֔ ים ו ֵ ְַּ֖את ֶ ֹ֣שׁמֶן ַה ִמ ְּ
 .120ספר ויקרא פרק ח פסוק כו:
ַל־ה ֲח ָל ִ֔בים ו ַ ְַּ֖על ֥שֹׁוק ַהיָמִ ָֽין:
ַאחת ו ְָּר ִ ֹ֣קיק ֶא ָ ָ֑חד ַוי ָשֶם ע ַ ֹ֣
וּ ִמ ֶַ֨סל ַהמ ַָ֜צֹות ֲא ֶ ֹ֣שׁר׀ ִלפ ְֵּנֹ֣י ִ֗ה' ְ֠ ָלקַח ַח ֶַ֨לת מ ַָצַ֤ה ַאחַת וְּ ָֽ ַח ֶַ֨לת לֶ ֥חֶם ֶ ֶ֛שׁמֶן ַ ַ֖
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 .121ספר ויקרא פרק י פסוק ו:
ָל־בית
וַיֹֹ֣אמֶר מ ֶ ֹֹ֣שׁה ֶאָֽל־ַאה ֲֶּ֡ר ֹן וּ ְּל ֶא ְּל ָעזָר וּלְּאִ ָֽיתָ ֶָ֨מר ׀ ָב ָָ֜ניו ָ ָֽראשֵׁיכֶ ֥ם ַאל־תִּ פ ָ ְֹּ֣רעוּ׀ וּ ִבגְּדֵ ֶ
יכַ֤ם ֹלָֽא־תִ פְּר ֹמוּ וְֹּלֹ֣ א תָ ֔מתוּ ו ְַּע֥ל כָל־ ָהע ָ ֵַ֖דה יִק ְָּ֑צ ֹף ַו ֲאחֵיכֶם כ ֵ ֹ֣
יִש ְָּר ֵ֔אל יִבְּכוּ ֶאת־ ַהש ְֵּר ָ֔פה ֲא ֶ ַ֖שׁר ש ַ ָ֥רף ָֽה':
 .122ספר ויקרא פרק י פסוק ט:
עֹולַ֖ם לְּד ֹר ֹתֵ יכֶ ָֽם:
מֹועד וְֹּלֹ֣ א תָ ָ֑מתוּ ח ַק֥ת ָ
ַאל־תּ ְּ
שׁ ֵ֞ ָכר
ַיֹ֣י ִן ְּו ֵ
ֵ ֹ֣
ֶל־א ֹהֶל ֵ ַ֖
שׁתְּּ ׀ ַא ָ ֹ֣תּה׀ וּב ֶָנֹ֣יָך ִאתִָּ֗ ך בְּבֹאֲכֶ ֶ֛ם א ֥
 .123ספר ויקרא פרק י פסוק יד:
שׁל ֵ ְַּ֖מי בְּנֵ ֥י יִש ְָּר ֵאָֽל:
ְּו ֵאת ֲח ֵֶ֨זה הַתְּּ נוּ ָָ֜פה ו ֵ ְֹּ֣את׀ ֹ֣שֹׁוק הַתְּּ רוּ ִָ֗מה ָֽתּ ֹאכְּלוּ ְּבמ ָֹ֣קֹום ָט ֔הֹור ַאתָּ֕ ה וּבָנֶ ֥יָך וּבְּנ ֶ ַֹ֖תיָך ִא ָ ָ֑תּך כִ ָֽי־ ָח ְּקָךַ֤ ְּוחָק־ ָבנֶיָך נִתְּּ נ֔ וּ ִמזִּב ְֵּח֥י ַ
 .124ספר ויקרא פרק י פסוק טז:
ש ִ ֹ֣עיר ַה ַח ִָ֗טאת דָּ ֥ר ֹשׁ דָּ ַ ֶ֛רשׁ מ ֶ ַֹ֖שׁה ְּוה ִֵנֹ֣ה ש ָ ָֹ֑רף ְַ֠וי ִקְּ צ ֹף עַל־ ֶא ְּל ָע ָזַ֤ר ְּועַל־אִ ָֽי ָתמָר ְּב ֵנֹ֣י ַאה ֲ֔ר ֹן הַנֹותָ ִ ַ֖רם לֵאמָֹֽר:
ו ֵ ְֹּ֣את׀ ְּ
 .125ספר ויקרא פרק י פסוק יז:
ֵיהם ִלפְּנֵ ֥י ָֽה':
מ ִַ֗דּוּ ַע ֹלָֽא־ ֲא ַכל ֶ ְַּ֤תּם ֶאת־ ַה ַחטָאת ִבמ ְֹּ֣קֹום ה ַ֔ק ֹדֶ שׁ ִכֶ֛י ֥ק ֹדֶ שׁ קָדָ ִ ַ֖שׁים ִ ָ֑הוא וְּא ָ ֹֹ֣תה׀ נ ַ ָֹ֣תן ָל ִֶ֗כם ָלשֵאת ֶאת־ ֲע ֺֹ֣ון ָהעֵדָ֔ ה ְּלכַפֵ ֥ר ֲעל ֶ ַ֖
 .126ספר ויקרא פרק יא פסוק ג:
שׁסַע פ ְָּר ֔ס ֹת ַמעֲלַ ֥ת ג ָ ֵַ֖רה ַב ְּבה ָ ֵָ֑מה א ָ ַֹ֖תה תּ ֹאכֵ ָֽלוּ:
ֹ֣כ ֹל׀ ַמפ ֶ ְֹּ֣רסֶת פ ְַּר ִָ֗סה וְּשׁ ַ ַֹ֤סעַת ֶ
 .127ספר ויקרא פרק יא פסוק כו:
יננָה ַמ ֲע ָ֔לה ְּט ֵמ ִא֥ים ֵ ַ֖הם ל ֶָכָ֑ם כָל־הַנ ֹגֵ ֥ ַע ב ֶ ַָ֖הם יִט ְָּמָֽא:
ֵיננָה שׁ ֹ ִַ֗סעַת ְּוג ֵָרה ֵא ֶ ֹ֣
לְּ ָֽכָל־ ַה ְּב ֵה ֶָּ֡מה ֲא ֶ ֹ֣שׁר הִוא ַמפ ְֶֶּ֨רסֶת פ ְַּר ָָ֜סה ו ֶ ְֹּ֣שׁסַע׀ א ֶ ֹ֣
 .128ספר ויקרא פרק יא פסוק כז:
ַל־ַאר ַ֔בע ְּטמ ִֵא֥ים ֵ ַ֖הם ל ֶָכָ֑ם כָל־הַנ ֹגֵ ֥ ַע ְּבנִ ְּבל ָ ַָ֖תם יִט ְָּמ֥א עַד־ה ָָע ֶָֽרב:
ְּ
ָל־הָֽ ַחי ָה הַה ֶ ֹֹ֣לכֶת ע
הֹולֹ֣ך עַל־ ַכ ִָ֗פיו ְּבכ ַ
ו ְֹּ֣כ ֹל׀ ֵ
 .129ספר ויקרא פרק יא פסוק מב:
ִי־שׁקֶץ ֵהָֽם:
ְּ
הֹולֹ֣ך ע
כ ֹל הֹו ֵֶ֨לך עַל־ג ָָ֜חֹון ו ְֹּ֣כ ֹל׀ ֵ
ַל־ַאר ִַ֗בע ֵ֚ ַעד כָל־מ ְַּר ֵ ֹ֣בה ַרגְּ ַ֔לי ִם ְּלכָל־ה ֶ ַַ֖שּׁ ֶרץ הַשּׁ ֵ ֹֹ֣רץ עַל־ה ָ ָָ֑א ֶרץ ֹל֥ א ת ֹאכְּלַ֖ וּם כ ֶ ֥
 .130ספר ויקרא פרק יא פסוק מה:
שׁים ִכ֥י ק ַָ֖דֹושׁ ָאָֽנִי:
ִיתם קְּד ֹ ֔ ִ
ֵאֹלהים ִו ְּהי ֶ ֹ֣
ִכֹ֣י׀ ֲא ִנֹ֣י ִ֗ה' ַ ָֽה ַמע ֲֶלַ֤ה ֶאתְּ כֶם מ ֶ ֵֹ֣א ֶרץ ִמצ ְַּ֔ריִם ִלה ְּ֥י ֹת ל ֶָכַ֖ם ל ִ ָ֑
 .131ספר ויקרא פרק יב פסוק ו:
ֶל־מֹועד אֶל־הַכ ֵֹהָֽן:
אֹו־ת ֹר ְּלח ָ ַָ֑טאת אֶל־פֶ ֥תַ ח ָֽא ֹה
שׁנָתֹו לְּע ֹ ָ֔לה וּבֶן־יֹונָ ֥ה
וּ ִבמְֹּלֹ֣ את׀ י ֵ ְֹּ֣מי ָטה ִָ֗דרה ְּלבֵן֘ ֹ֣אֹו ְּלבַת תָּ ֵ֞ ִביא ֶ ַ֤כבֶש בֶן־ ְּ
ֵ ַ֖
ַ֖
 .132ספר ויקרא פרק יג פסוק כא:
שׁב ְַּע֥ת י ָמִ ָֽים:
שׁפָלָ ֥ה אֵינֶ ֶ֛נָה מִן־ה ַָ֖עֹור ו ִ ְֹּ֣היא כ ָ ֵָ֑הה ְּו ִה ְּסג ִ֥ירֹו הַכ ֵ ַֹ֖הן ִ
ש ָ ֹ֣ער ָל ָ֔בן וּ ְּ
ו ִ ְֹּ֣אם׀ י ְִּר ֶ ֹ֣אנָה הַכ ֹ ִֵ֗הן ְּוה ִֵנַ֤ה ֵאָֽין־בָה ֵ
 .133ספר ויקרא פרק יג פסוק כו:
שׁב ְַּע֥ת י ָמִ ָֽים:
שׁפָלָ ֥ה אֵינֶ ֶ֛נָה מִן־ה ַָ֖עֹור ו ִ ְֹּ֣הוא כ ָ ֵָ֑הה ְּו ִה ְּסג ִ֥ירֹו הַכ ֵ ַֹ֖הן ִ
ש ָ ֹ֣ער ָל ָ֔בן וּ ְּ
ו ִ ְֹּ֣אם׀ י ְִּר ֶ ֹ֣אנָה הַכ ֹ ִֵ֗הן ְּוה ִֵנַ֤ה ֵאָֽין־ ַב ַב ֶה ֶרת ֵ
 .134ספר ויקרא פרק יג פסוק מט:
ִי־עֹור נֶ ֥גַע צ ַ ַָ֖רעַת ָ֑הוּא ְּוה ְָּר ָ ַ֖אה ֶאת־הַכ ֵֹהָֽן:
שּׁ ִ ַ֤תי אֹו־ ָב ֵע ֶרב ֹ֣אֹו ְּבכָל־ ְּכל ֔
ְּו ָה ֶָ֨יה ַה ֶָ֜נגַע י ְַּרק ַ ְֹּ֣רק׀ ֹ֣אֹו אֲדַ מְּדִָּ֗ ם ַב ֶבגֶד ֶ֨אֹו ב ָָ֜עֹור אָֹֽו־ ַב ְּ
 .135ספר ויקרא פרק יג פסוק נב:
שׁתִּ֔ ים ֵ֚אֹו ֶאת־כָל־כ ְִּלֹ֣י ה ָ֔עֹור ֲאשֶׁר־י ִ ְּה ֶי ֥ה ַ֖בֹו ה ָ ַָ֑נגַע כִ ָֽי־צ ַ ַָ֤רעַת ַמ ְּמ ֶא ֶרת ִ֔הוא ב ֵ ַָ֖אשׁ
שּׁ ִ ֹ֣תי׀ ֹ֣אֹו אֶת־ ָה ִֵ֗ע ֶרב ַב ֶצמֶר ֹ֣אֹו ַב ִפ ְּ
ְּוש ֶַָ֨רף ֶאת־ ַה ֶָ֜בגֶד ֥אֹו ֶאָֽת־ ַה ְּ
תִּ ש ֵ ָָֽרף:
 .136ספר ויקרא פרק יג פסוק נה:
שה ט ֵ ָֹ֣מא ֔הוּא ב ֵ ַָ֖אשׁ תִּ ש ְְּּר ֶ ָ֑פנוּ פ ֶ ְֹּ֣חתֶ ת ִ֔הוא ְּבק ַָרח ְַּ֖תֹּו ֥אֹו ְּבגַ ַבחְּתָּֽ ֹו:
ו ְָּר ֶָ֨אה הַכ ֹ ֵָ֜הן ַאח ֵ ֲֹ֣רי׀ הכ ֵ ַֹ֣בס ֶאת־ ַה ִֶ֗נגַע ְְּ֠ו ִהנֵה ֹלא־ ָה ֶַ֨פך ה ֶ ַַ֤נגַע ֶאת־עֵינֹו ְּוה ֶ ַֹ֣נגַע ֹלָֽא־ ָפ ֔ ָ
 .137ספר ויקרא פרק יג פסוק נט:
ִי־עֹור ְּל ַטה ֲַ֖רֹו ֥אֹו ְּל ַט ְּמ ָֽאֹו :פ
שׁתִִּ֗ ים ַ֤אֹו ַה ְּ
תֹּורת נֶגַע־צ ַָָ֜רעַת ֶ ֥בגֶד ה ֶ ַֹ֣צמֶר׀ ֹ֣אֹו ַה ִפ ְּ
ְ֠ז ֹאת ֶַ֨
שּׁתִ י ֹ֣אֹו ָה ֵ֔ע ֶרב ַ֖אֹו כָל־ ְּכל ָ֑
 .138ספר ויקרא פרק יד פסוק ו:
שּׁח ָ֔טה ַ ַ֖על ה ַ ַ֥מי ִם ַהָֽ ַח ִי ָֽים:
ַתֹּולעַת ְּו ֶאת־ ָהא ֵָ֑ז ֹב ְּו ָט ֶַ֨בל אֹותָָ֜ ם ו ֵ ְֹּ֣את׀ ַהצ ִֹ֣פ ֹר ַה ַח ִָ֗יה בְּדַ ם ַהצ ִֹ֣פ ֹר ַה ְּ
ת־ע֥ץ ה ֶָא ֶֶ֛רז ְּו ֶאת־ ְּ
ֶאת־ ַהצ ִַ֤פ ֹר ַהָֽ ַחי ָה י ַ ִֹ֣קח א ֹתָ֔ ה ְּו ֶא ֵ
שׁ ִנ֥י ה ַ ַ֖
 .139ספר ויקרא פרק יד פסוק כח:
ַל־ב ֹהֶן ַרגְּלַ֖ ֹו ַהי ְּ ָמ ִנָ֑ית עַל־מ ְַּ֖קֹום ַדּ֥ם ָהא ָָשָֽׁם:
ְּונָתֶַ֨ ן הַכ ֹ ֵָ֜הן מִן־ה ֶ ֹ֣
ַל־ב ֹהֶן יָדֹו ַהי ְּ ָמ ִ֔נית ְּוע ֥
ַשּׁמֶן׀ ֲא ֶ ֹ֣שׁר עַל־כ ִַ֗פֹו עַל־תְּּ ֵ֞נוּך ַ֤א ֹזֶן ַה ִמ ַטהֵר ַהיְּ ָמ ִ֔נית ְּוע ַ֤
 .140ספר ויקרא פרק יד פסוק נא:
שׁ ִנֹ֣י הַתֹּו ִַ֗לעַת ְּו ֵא ֘ת ַהצ ִֹ֣פ ֹר ַה ַחי ָה ְּוט ַ ָֹ֣בל א ֹתִָ֗ ם בְּדַ ם ַהצ ִֹ֣פ ֹר ַהשְּּׁחוּ ָ֔טה וּב ַ ַַ֖מי ִם ַה ַח ִיָ֑ים ְּו ִה ָזּ ֥ה אֶל־ה ַ ַַ֖בי ִת ֶ ֥שׁבַע
ת־עָֽץ־ ְ֠ ָהא ֶֶרז ְּו ֶאת־ ֶָ֨הא ֵָ֜ז ֹב ו ֵ ְֹּ֣את׀ ְּ
ְּול ַ ָֹ֣קח ֶא ֵ
ְּפעָמִ ָֽים:
 .141ספר ויקרא פרק טו פסוק יד:
וּבא׀ ִלפ ְֵּנֹ֣י ִ֗ה' אֶל־ ֶפתַ ח ֹ֣א ֹהֶל מֹו ֵ֔עד וּנְּתָ ָנַ֖ם אֶל־הַכ ֵֹהָֽן:
שׁ ֵ ֹ֣תּי ת ִֹ֔רים ֥אֹו שׁ ְֵּנַ֖י ב ְֵּנֹ֣י ָ
שּׁמִ י ִִ֗ני ִי ַָֽקָֽח־לֹו ְּ
וּ ַביֹֹ֣ום ַה ְּ
יֹונָ֑ה ָ ֹ֣
 .142ספר ויקרא פרק טז פסוק יג:
ְּונ ַ ֵָּ֧תן ֶאָֽת־ ַהק ְֶּ֛ט ֹ ֶרת עַל־ה ֵ ַָ֖אשׁ ִלפ ֵ ְֹּ֣ני ָ֑ה' ְּוכ ָ ִֹ֣סה׀ ע ֲַנֹ֣ן ַהק ְִּ֗ט ֹ ֶרת ֶאת־ ַהכ ֶַ֛פ ֹ ֶרת ֲא ֶ ֥שׁר עַל־ ָהע ֵַ֖דוּת וְֹּל֥ א יָמָֽוּת:
 .143ספר ויקרא פרק טז פסוק יז:
ֵיתֹו וּב ַ ְַּ֖עד כָל־ק ְַּה֥ל יִש ְָּר ֵאָֽל:
ֵאתֹו ְּוכ ִֶפַ֤ר ַבָֽעֲדֹו וּב ַ ְֹּ֣עד ב ֔
ְּוכָל־ָאדֵָ֞ ם ֹלא־י ִ ְּה ֶיֹ֣ה׀ ב ְֹּ֣א ֹהֶל מֹו ִֵ֗עד בְּב ֶֹ֛אֹו ְּלכַפֵ ֥ר ב ַַ֖ק ֹדֶ שׁ עַד־צ ָ֑
 .144ספר ויקרא פרק טז פסוק כז:
יֹוציא אֶל־ ִמ ֹ֣חוּץ לַ ָֽ ַמח ֲֶנָ֑ה ְּוש ְָּרפֹ֣ וּ ָב ֵ֔אשׁ ֶאת־ע ֹר ָֹת֥ם ְּו ֶאת־ ְּבש ָ ַָ֖רם
ש ִ ֹ֣עיר ַה ַח ִָ֗טאת ֲא ֶ֨ ֶ
ְּו ֵאת ֶַ֨פר ַה ַח ָָ֜טאת ו ֵ ְֹּ֣את׀ ְּ
שׁר ָ ַ֤
הוּבא ֶאת־דָּ מָם ְּלכ ֵַפֹ֣ר ב ַ֔ק ֹדֶ שׁ ִ ַ֖
ְּו ֶאת־פ ְִּר ָשָֽׁם:
 .145ספר ויקרא פרק יט פסוק לד:
ִיתם ב ֶ ְֹּ֣א ֶרץ ִמצ ָ ְָּ֑רי ִם אֲ ִנַ֖י ֥ה' אֱֹלהֵיכֶ ָֽם:
ְּכ ֶאז ָ ְֹּ֣רח ִמכֶם י ִ ְּה ֶֶ֨יה ָל ֶָ֜כם ה ֵַגֹ֣ר׀ ה ַָגֹ֣ר ִאתְּּ ִֶ֗כם וְָּא ַהב ָ ְּ֥תּ לֹו כ ָ֔מֹוָך כִ ָֽי־ג ִ ֵ֥רים ֱהי ֶ ַ֖
 .146ספר ויקרא פרק כ פסוק ב:
יוּמת ַע֥ם ה ָ ַָ֖א ֶרץ י ְִּרגְּמ֥הוּ ב ָָאָֽבֶן:
ְּואֶל־ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּרא ֵ֘ל תּ ֹאמַר ִ ֹ֣אישׁ אִישׁ ִמ ְּב ֵֶ֨ני יִש ְָּר ֵָ֜אל וּמִן־ה ֵַגֹ֣ר׀ ה ָ ַֹ֣גר ְּביִש ְָּר ִֵ֗אל ֲא ֶ֨ ֶ
שׁר י ֵ ִֵּ֧תּן ִמזּ ְַּרעֶ֛ ֹו ל ַַ֖מ ֹלֶך ֹ֣מֹות ָ ָ֑
 .147ספר ויקרא פרק כ פסוק ה:
ש ְּמתִֶּ֨ י ֲא ִנֵּ֧י ֶאת־פָנַ ֶ֛י ב ִָא֥ישׁ ה ַַ֖הוּא וּ ְּב ִמשְּׁ ַפח ְָּ֑תֹּו ְּו ִהכ ְַּרתִֶּ֨ י א ָֹ֜תֹו ו ֵ ְֹּ֣את׀ כָל־הַזּ ֹ ִנֹ֣ים ַאח ֲִָ֗ריו ִלזְּנֶ֛ ֹות ַאח ֵ ֲ֥רי ה ַַ֖מ ֹלֶך מ ִֶק ֶ֥רב ע ַָמָֽם:
ְּו ַ
 .148ספר ויקרא פרק כב פסוק ג:
ָאתֹו ע ָָלָ֑יו ְּונִכ ְְּּר ֵ֞תָ ה ה ֶ ֵַּ֧נפֶשׁ ה ִַהֶ֛וא ִמ ְּלפ ַָנַ֖י
ָל־אישׁ׀ ֲאשֶׁר־יִק ַ ְֹּ֣רב ִמכָל־ז ְַּר ֲע ִֶ֗כם אֶל־ ַהקדדָ שִׁים ֲא ֶ֨ ֶ
א ֱֹ֣מ ֹר ֲא ֵל ִֶ֗הם לְּד ֶֹ֨ר ֹתֵ י ֶָ֜כם כ ִ ֹ֣
שׁר יַק ִ ְַּ֤דּישׁוּ בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּראֵל לַ ָֽ֔ה' וְּטמְּ ַ֖
ֲא ִ ֥ני ָֽה':
 .149ספר ויקרא פרק כג פסוק יז:
ִכוּרים ַל ָֽה':
מִמֹושׁ ְֶּ֨ב ֹתֵ י ֶָ֜כם תָּ ִ ֹ֣ביאּוּ׀ ֶ ֹ֣לחֶם תְּּ נוּ ִָ֗פה ֵ֚ ְּ
ָאפינָה ב ִ ַ֖
שׁתַּ יִם שׁ ְֵּנֹ֣י ֶעשְּר ִֹ֔נים ֹ֣ס ֹלֶת תִּ ְּה ֶ֔יינָה ח ֵ ַָ֖מץ תֵּ ֶ ָ֑
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 .150ספר ויקרא פרק כג פסוק כא:
יכַ֖ם לְּד ֹר ֹתֵ יכֶ ָֽם:
אתֶ ם ב ֶ ְֹּ֣עצֶם׀ ַהיֹֹ֣ום ַה ִֶ֗זּה מִ ָֽק ְָּרא־ק ֹדֶ שׁ י ִ ְּה ֶיֹ֣ה ָל ֶ֔כם כָל־מְּלֶ ֥אכֶת עֲב ָ ַֹ֖דה ֹלֹ֣ א תַ ע ֲָ֑שוּ ח ַק֥ת עֹולָ ֶ֛ם ְּבכָל־מֹושׁ ְּ֥ב ֹתֵ ֶ
וּק ְָּר ֵ֞
 .151ספר ויקרא פרק כה פסוק טז:
בוּא ֹת ה֥ וּא מ ֵֹכַ֖ר לָ ָֽך:
שּׁ ִ֔נים תַּ ְּמ ִ ַ֖עיט מִ ְּקנ ָָ֑תֹו ֵ֚ ִכי מִ ס ְַּפֹ֣ר תְּּ ֔
שּׁ ִִ֗נים תַּ ְּרבֶה ִמקְּ נ ָ֔תֹו וּ ְּלפִי מְּ ֹ֣ע ֹט ַה ָ
ל ְִּפֹ֣י׀ ֹ֣ר ֹב ַה ָ
 .152ספר ויקרא פרק כה פסוק כב:
בוּאה י ָ ָָ֑שׁן ַ ֹ֣עד׀ ַהשּׁ ָָנֹ֣ה הַתְּּ שִׁי ִִ֗עת עַד־בֹוא תְּּ בֹ֣ וָּאתָ֔ ה תּ ֹאכְּלַ֖ וּ י ָָשָֽׁן:
וּז ְַּרעְּתִֶּ֗ ם ֵ֚ ֵאת ַהשּׁ ָָנֹ֣ה ַה ְּ
שּׁמִי ִ֔נת ַו ֲא ַכל ֶ ְַּ֖תּם מִן־הַתְּּ ָ ֹ֣
 .153ספר ויקרא פרק כז פסוק טז:
ו ִ ְֹּ֣אם׀ ִמש ֵ ְֹּ֣דה אֲחזּ ִָ֗תֹו יַק ְִּדּ֥ישׁ אִישׁ לַ ָֽ֔ה' ְּו ָה ָי ֥ה ע ְֶּרכְָּךַ֖ ל ְִּפֹ֣י ז ְַּר ָ֑עֹו ֵ֚זֶ ַרע ֹ֣ח ֹמֶר שְּע ִֹ֔רים ַב ֲח ִמ ִ ַ֖שּׁים ֶ ֥שׁקֶל כָ ָֽסֶף:
 .154ספר במדבר פרק ג פסוק לח:
יוּמָֽת:
שׁ ֹמ ְִּרים ִמשְּׁ ֶ ֹ֣מ ֶרת ַה ִמקְּדָּ֔ שׁ ְּל ִמשְּׁ ֶ ַ֖מ ֶרת ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ֵ ָ֑אל ְּו ַה ָזּ ֥ר ַהק ֵ ַָ֖רב ָ
שׁ ֶָּ֡כן ֵ ֹ֣קדְּ מָ ה ִל ְּפנֵי ָֽא ֹהֶל־מֹו ֵֶ֨עד ׀ ִמז ְָָּ֜רחָה מ ֶ ֹֹ֣שׁה׀ וְַּאה ֲֹ֣ר ֹן וּ ָב ִָ֗ניו ָֽ
ְּוהַח ֹ ִנֹ֣ים ִלפ ְֵּנֹ֣י ַה ִמ ְּ
 .155ספר במדבר פרק ד פסוק ז:
ו ַ ְֹּ֣על׀ שׁל ַ ְֹּ֣חן ַה ָפ ִִ֗נים יִפ ְְּּרשוּ֘ ֶ ֹ֣בגֶד תְּּ ֵכלֶת ְּונָתְּ נֹ֣ וּ ְ֠ ָעלָיו ֶאת־ ַה דקע ַָ֤ר ֹת ְּו ֶאת־ ַהכַפ ֹת ְּו ֶאת־ ַה ְּמנַק ִ֔י ֹת ו ֵ ְַּ֖את ְּק ֹ֣שֹות ה ָ ַָ֑נסֶך וְּלֶ ֥חֶם הַתָּ ִ ַ֖מיד עָלָ ֥יו י ִ ְּה ֶי ָֽה:
 .156ספר במדבר פרק ד פסוק ט:
תוּ־לַ֖ה ב ֶָהָֽם:
שׁ ְּמ ָ֔נה ֲא ֶ ֥שׁר יְּשׁ ְָּר ָ
ת־נֹ֣ר ֹתֶ֔ י ָה ְּו ֶאת־ ַמ ְּל ָק ֶ ַ֖חי ָה ְּו ֶאת־מַ חְּתּ ֶ ָֹ֑תי ָה ְּו ֵאת כָל־כ ְֵּלֹ֣י ַ
ְּו ָל ְּק ֹ֣חוּ׀ ֶ ֹ֣בגֶד תְּּ ִֵ֗כלֶת ְּוכ ִֵ֞סוּ ֶאת־מְּנ ַ ַֹ֤רת הַמָ אֹור ְּו ֶא ֵ
 .157ספר במדבר פרק ד פסוק יא:
ו ַ ְֹּ֣על׀ ִמז ַ ְֹּ֣בח ַהזָּ ִָ֗הב יִפ ְְּּרשוּ ֶ ֹ֣בגֶד תְּּ ֵ֔כלֶת ְּוכ ִֹ֣סוּ א ֹ֔תֹו ְּב ִמכ ֵ ְַּ֖סה עֹ֣ ֹור ָ ָ֑תּחַשׁ ְּוש ַָ֖מוּ ֶאת־ב ַָדָּֽיו:
 .158ספר במדבר פרק ד פסוק טז:
ֶר־בֹו ב ְַּ֖ק ֹדֶ שׁ וּ ְּבכֵלָ ָֽיו :פ
שׁכָן ְּוכָל־ ֲאשׁ ֔
שׁ ָ ָ֑חה פְּקדִַּ֗ ת כָל־ ַה ִמ ְּ
וּפְּקדֵַּ֞ ת ֶא ְּל ָע ָזֹ֣ר׀ בֶן־ַאה ֲֹ֣ר ֹן הַכ ֹ ִֵ֗הן ֶ ַ֤שׁמֶן ַהמָאֹור וּקְּ ֹ֣ט ֹ ֶרת ַה ַס ִ֔מים וּ ִמנ ַ ְּ֥חת הַתָּ ִ ַ֖מיד ו ֶ ְֹּ֣שׁמֶן ַה ִמ ְּ
 .159ספר במדבר פרק ד פסוק יט:
שאָֹֽו:
ת־ק ֹדֶ שׁ ַהקדדָ ִ ָ֑שׁים ַאה ֲַ֤ר ֹן וּ ָבנָיו י ָ֔ב ֹאוּ ְּוש ָֹ֣מוּ אֹותִָ֗ ם ִא֥ישׁ ִאֶ֛ישׁ עַל־עֲב ֹדָ ַ֖תֹו ְּואֶל־ ַמ ָ
ו ְֹּ֣ז ֹאת׀ ע ֲֹ֣שוּ ָל ִֶ֗הם ְּוחָיוּ וְֹּלֹ֣ א י ָ֔מתוּ ְּבגִ ְּ
שׁ ָ ַ֖תּם ֶא ֹ֣
 .160ספר במדבר פרק ד פסוק כו:
ָשה
ְּו ֵאת ַק ְּל ֵֶ֨עי ֶה ָח ֵָ֜צר ְּו ֶאת־מ ַ ָֹ֣סך׀ ֶפֹ֣תַ ח׀ ַ ֹ֣שׁעַר ֶה ָח ִֵ֗צר ֲא ֶ֨ ֶ
שׁר עַל־ ַה ִמשׁ ְָּכַ֤ן ְּועַל־ ַה ִמזְּ ֵב ַח ָס ִ֔ביב ְּו ֵאת ֵמָֽיתְּ ֵרי ֶ֔הם ו ְֶּאָֽת־כָל־כ ְֵּלַ֖י עֲב ֹדָ ָ ָ֑תם ְּו ֵֶ֨את כָל־ ֲא ֶ ֵּ֧שׁר יֵע ֶ ֶ֛
ל ֶ ַָ֖הם ְּוע ָָבָֽדוּ:
 .161ספר במדבר פרק ז פסוק ז:
ַאר ַ ֹ֣בעַת ַה ָב ָ֔קר נ ַ ַָ֖תן ִלב ְֵּנֹ֣י ג ְֵּר ָ֑שֹׁון כ ִ ְַּ֖פי עֲב ֹדָ ָתָֽם:
שׁ ֵ ֹ֣תּי ָה ֲעג ִָ֗לֹות ְּו ֵאת ְּ
ֵ ֹ֣את׀ ְּ
 .162ספר במדבר פרק ז פסוק ח:
ַאר ַ ֹ֣בע ָה ֲעג ִָֹ֗לת ְּו ֵאת שְּׁמ ַֹנֹ֣ת ַה ָב ָ֔קר נ ַ ַָ֖תן ִלב ְֵּנֹ֣י מ ְָּר ִ ָ֑רי ְּכפִי ע ֲֹ֣ב ֹדָ תָ֔ ם ְּבי ַד אִ ָֽיתָ ָ֔מר ֶבָֽן־ַאה ֲַ֖ר ֹן ַהכ ֵֹהָֽן:
ו ֵ ְֹּ֣את׀ ְּ
 .163ספר במדבר פרק ז פסוק פד:
שׁ ֵתּ֥ים ֶעש ֵ ְָּֽרה:
שר כַפ֥ ֹות ז ָ ַָ֖הב ְּ
שׁ ֵנֹ֣ים ָע ֔ ָ
שׁ ֵ ֹ֣תּים ֶעש ְִֵּ֗רה מִ ָֽז ְְּּרקֵי־ ֶכסֶף ְּ
ִיאי יִש ְָּר ֵ ָ֑אל ַקע ֲֶ֨ר ֹת ֶָ֜כסֶף ְּ
ֹ֣ז ֹאת׀ חֲנ ַכֹ֣ת ַה ִמזְּ ִֵ֗ב ַח בְּיֹום ִה ָמ ַ ֹ֣שׁח א ֹ֔תֹו מ ֵ ֵַ֖את נְּש ֵ ֹ֣
 .164ספר במדבר פרק ז פסוק פח:
שׁ ִ ָ֑שּׁים ֵ֚ז ֹאת חֲנ ַכֹ֣ת הַמִ זְּ ֵ֔ב ַח ַאח ֵ ֲַ֖רי ִה ָמ ַ ֥שׁח א ֹתָֽ ֹו:
ָשים בְּנֵ ָֽי־שׁ ָָנַ֖ה ִ
שׁ ִ֔
שׁשִּׁים עַתּ ִ ֹ֣דים ִ
ֵילַ֤ם ִ
ְַּאר ָבע ָ֘ה פ ִָרים א ִ
שּׁ ָל ִִ֗מים ֶעש ִ ְֹּ֣רים ו ְּ
ו ְֵּ֞כ ֹל ְּב ַ ֹ֣קר׀ ֶזֹ֣בַח ַה ְּ
שּׁים ְּכב ִ ֥
 .165ספר במדבר פרק ח פסוק יט:
ִתֹּוך ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּראֵל ַלע ֲֵ֞ב ֹד ֶאת־עֲב ַ ַֹ֤דת בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּראֵל ב ְֹּ֣א ֹהֶל מֹו ֵ֔עד וּ ְּלכ ֵ ַַ֖פר עַל־ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ֵ ָ֑אל ו ְֶֹּ֨לא י ִ ְּה ֶָ֜יה ִבב ְֵּנַ֤י
ָו ֶאתְּּ ֶָ֨נה ֶאת־ ַה ְּל ִו ִָ֜ים נְּת ִנֹ֣ים׀ לְַּאה ֲֹ֣ר ֹן וּ ְּל ָב ִָ֗ניו מ ֘
שׁת בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּר ֵ ַ֖אל אֶל־הַקָֹֽדֶ שׁ:
יִש ְָּראֵל ֶ֔נגֶף בְּגֶ ֥ ֶ
 .166ספר במדבר פרק ט פסוק יג:
ֶר־הוּא ט ָָ֜הֹור וּב ֶ ְֹּ֣ד ֶרך ֹלא־ ָה ִָ֗יה ְּוחָדַ ל ַלע ֲֹ֣שֹות ַה ֶ֔פסַח ְּונִכ ְְּּר ָתֶ֛ה הַנֶ ֥פֶשׁ ה ִ ַַ֖הוא ֵמע ֶ ַָ֑מי ָה ִכֹ֣י׀ ק ְָּר ַ ֹ֣בן ִ֗ה' ֹלַ֤ א ִהק ְִּריב ב ְֹּ֣מ ֹע ֲ֔דֹו ֶחט ְּ֥אֹו י ָ ִַ֖שא ה ִָא֥ישׁ
ְּו ָהאִישׁ ֲאשׁ ֶ֨
ַההָֽוּא:
 .167ספר במדבר פרק י פסוק לא:
ַל־כֹ֣ן י ָדִַ֗ עְּתָּ חֲנ ֹתֵ נוּ ַבמִדְּ ָ֔בר ְּו ָה ִי ֥יתָ ָלַ֖נוּ ְּלעֵינָ ָֽי ִם:
ַאל־נַ֖א תַּ ע ֲֹ֣ז ֹב א ָ ָֹ֑תנוּ ִכֹ֣י׀ ע ֵ
ָ
ו ַ֕י ֹאמֶר
 .168ספר במדבר פרק י פסוק לב:
ֵיטיב ֶ֛ה' ע ָ ִַ֖מנוּ ְּוה ַ ֵ֥טבְּנוּ לָ ָֽך:
ְּו ָה ָיַ֖ה כִי־תֵ ֵלֹ֣ך ע ָ ִָ֑מנוּ ְּו ָה ָיֹ֣ה׀ ה ַֹ֣טֹוב ה ִַ֗הוּא ֲא ֶ֨ ֶ
שׁר י ִ ֵּ֧
 .169ספר במדבר פרק יא פסוק טו:
ֵינָ֑יָך וְַּאל־א ְֶּר ֶ ַ֖אה ב ְָּרעָתִ ָֽי :פ
־ע ֹשֶה ִִ֗לי ה ְָּר ֵ ַ֤גנִי נָא ה ָ֔ר ֹג אִם־מָצָ ֥אתִ י ֵ ַ֖חן ְּבע ֶ
ְּוא ָ ֹ֣
ִם־ככָה׀ ַאתְּּ ֹ֣
 .170ספר במדבר פרק יא פסוק יט:
יֹומי ִם וְֹּלֹ֣ א׀ ֲח ִמ ָ ֹ֣שּׁה י ָ ִִ֗מים וְֹּלא ֲעש ָ ָֹ֣רה יָ ִ֔מים ו ְַֹּ֖לא ֶעש ִ ְּ֥רים י ָֹֽום:
ֹלֹ֣ א יֹ֥ום ֶא ָחֶ֛ד תּ ֹאכְּלַ֖ וּן וְֹּלֹ֣ א ָ ָ֑
 .171ספר במדבר פרק יא פסוק כ:
ֵאמ ֹר לָ ֥ מָה ֶזַּ֖ה י ָצָ ֥אנוּ ִממִ צ ָ ְָּֽרי ִם:
ַ ֹ֣עד׀ ֹ֣ח ֹדֶ שׁ י ָ ִִ֗מים ַ ַ֤עד ֲאשֶׁר־יֵצֵא ֵמָֽ ַא ְּפ ֶ֔כם ְּו ָה ָי ֥ה ל ֶָכַ֖ם ְּלז ָ ָָ֑רא ִַ֗יעַן כִ ָֽי־ ְּמַאס ֶ ְַּ֤תּם ֶאת־ה' ֲא ֶ ֹ֣שׁר ְּבק ְִּר ְּב ֶ֔כם וַתִּ בְּכַ֤ וּ ְּל ָפנָיו ל ֔
 .172ספר במדבר פרק יא פסוק לא:
ִיבֹות ַהָֽ ַמח ֲֶנָ֑ה וּ ְּכ ַא ָמ ַ ַ֖תיִם עַל־פְּנֵ ֥י ה ָָא ֶָֽרץ:
ִים מִן־ ַהי ָם ַוי ִֶ֨ט ֹשׁ ע ַ
ש ְּלו ֘
ו ְָּ֜רוּ ַח נ ַ ָֹ֣סע׀ מֵ ֵ ֹ֣את ִ֗ה' ַו ָיֹ֣גָז ַ
ַל־הָֽ ַמ ֲח ֶָ֜נה כ ֶ ְֵּּ֧ד ֶרך יֹֹ֣ום ִ֗כ ֹה וּכ ֶ ְַּ֤ד ֶרך יֹום ֔כ ֹה ְּסב ַ֖
 .173ספר במדבר פרק יא פסוק לב:
ִיבֹות ַהָֽ ַמחֲנֶ ָֽה:
ָאסף ֲעש ָ ָֹ֣רה דחמ ִ ָָ֑רים ַוי ִ ְּ
ַו ָיֹ֣קָם ָה ֶָּ֡עם כָל־הַיֹום ה ֶַ֨הוּא ְּוכָל־ ַה ַָ֜ליְּלָה ו ְֹּ֣כ ֹל׀ יֹֹ֣ום ַ ָֽה ָמ דח ִָ֗רת ַו ַיַָֽאסְּפוּ ֶאת־ ַה ְּ
שׁט ְַּ֤חוּ ָלהֶם שׁ ָ֔טֹו ַח ְּסב ַ֖
ש ָ֔לו ַה ַמ ְּמ ִ֕עיט ַ ַ֖
 .174ספר במדבר פרק יד פסוק יד:
שׁמְּעוּ כִ ָֽי־ ַא ָ ֹ֣תּה ֔ה' ב ֶ ְַּ֖ק ֶרב ה ָ ָֹ֣עם ַה ֶזָּ֑ה ֲאשֶׁר־ ֶַ֨עי ִן ְּב ַָ֜עי ִן נ ְִּר ָ ֹ֣אה׀ ַא ָ ֹ֣תּה ִ֗ה' ַועֲנָ ָֽנְָּך ע ֵ ֹֹ֣מד ֲע ֵל ֶ֔הם וּ ְּבע ַֹ֣מד ָע ִָ֗נן ַאתֶָּ֨ ה ה ֵֹלַ֤ך
וְָּאמ ְִּ֗רוּ אֶל־יֹושׁ ֵ֘ב ה ָ ָֹ֣א ֶרץ הַזּ ֹאת ָ ָֽ
ִל ְּפנֵיהֶם יֹו ָ֔מם וּ ְּבע ַ֥מוּד ֵ ַ֖אשׁ לָ ָֽיְּלָה:
 .175ספר במדבר פרק יד פסוק לה:
ְּשׁם י ָמָֽתוּ:
ֲא ִנֹ֣י ֘ה' דִּ ב ְַּרתִּ י אִם־ֹלֹ֣ א׀ ֹ֣ז ֹאת ֶא ֱע ִ֗ ֶ
שה ְּלכָל־ ָהע ָ ֵַ֤דה ה ָָרעָה ה ַ֔זּ ֹאת הַנֹוע ִ ַָ֖דים ע ָ ָָ֑לי בַמִ דְּ ָב֥ר ַה ֶזּ ֶ֛ה י ַ ִַ֖תּמוּ ו ָ ֥
 .176ספר במדבר פרק טו פסוק ל:
ת־ה' הֹ֣ וּא ְּמג ֵ ַָ֑דּף ְּונִכ ְְּּר ָ ֶ֛תה הַנֶ ֥פֶשׁ ה ִ ַַ֖הוא מִ ֶק ֶ֥רב ע ַָמָֽה:
ֲשה׀ ְּב ָיֹ֣ד ָר ִָ֗מה מ ָ
ְּו ַה ֶָ֜נפֶשׁ ֲא ֶשָֽׁר־תַּ ע ֶ ֹ֣
ִן־הָֽ ֶאז ְָּרח וּמִן־ ַה ֵ֔גר ֶא ַ֖
 .177ספר במדבר פרק טז פסוק יז:
ָאתי ִם ַמח ְָּ֑תּ ֹת ְּו ַא ָתּ֥ה וְַּאה ֲַ֖ר ֹן ִא֥ישׁ ַמחְּתָּ תָֽ ֹו:
וּ ְּק ֹ֣חוּ׀ ִ ֹ֣אישׁ ַמחְּתָּ ִ֗תֹו וּנְּתַ ֶ ַ֤תּם ֲעלֵיהֶם קְּ ֔ט ֹ ֶרת ְּו ִהק ְַּרב ְֵּ֞תֶּ ם ִלפ ְֵּנַ֤י ה' ִ ֹ֣אישׁ ַמחְּתָּ ֔תֹו ֲח ִמ ִ ֥שּׁים וּמ ַ ַ֖
 .178ספר במדבר פרק יז פסוק יב:
ל־תֹּוך ַה ָק ָ֔הל ְּוהִנֵ ֶ֛ה ה ֵֵח֥ל ה ֶ ַַ֖נגֶף ב ָ ָָ֑עם ַויִתֵּ ן ֶאָֽת־ ַהק ְּ֔ט ֹ ֶרת ַויְּכ ֵ ַַ֖פר עַל־ה ָָעָֽם:
ַוי ִ ֶַ֨קח ַאה ֲָ֜ר ֹן ַכ ֲא ֶ ֹ֣שׁר׀ דִּ ֶ ֹ֣בר מ ֹ ִ֗ ֶ
שׁה ַויָ ָרץ אֶ ֹ֣
 .179ספר במדבר פרק יז פסוק יז:
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דַּ ֵ ֹ֣בר׀ אֶל־ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ִֵ֗אל ו ַ ְֹּ֣קח ֵמ ִאתֶָּּ֡ ם מַ ֶ ֹ֣טה ַמטֶה ְּל ֵֶ֨בית ָָ֜אב מ ֵ ֵַ֤את כָל־נ ְִּשָֽי ֵאהֶם ל ֵ ְֹּ֣בית אֲב ֹתָ֔ ם שְּׁנֵ ֥ים ע ָ ַָ֖שר מ ַָ֑טֹות ִ ֹ֣אישׁ ֶאת־שׁ ְּ֔מֹו תִּ כ ְַּ֖תּ ֹב עַל־מ ֵַטָֽהוּ:
 .180ספר במדבר פרק יח פסוק טו:
ֶה־לָ֑ך ַ ֹ֣אך׀ פ ָֹ֣ד ֹה תִ פְּדִֶּ֗ ה ֵ֚ ֵאת בְּכֹ֣ ֹור הָָאדָ֔ ם ו ְֵּאֶ֛ת ְּבכָֹֽור־ ַה ְּבה ֵָמ֥ה ַה ְּטמ ָ ֵַ֖אה תִּ פ ְֶּדָּֽה:
ָָאד֥ם וּ ַב ְּבה ָ ֵַ֖מה ִי ָֽ ְּהי ָ
שר ֲאשֶׁר־יַק ִ ְֵּּ֧ריבוּ לַהֶ֛ ' ב ָ
ָל־פטֶר ְֶ֠רחֶם לְּ ָֽכָל־ ָב ֵ֞ ָ
כ ֶ ֹ֣
 .181ספר במדבר פרק יח פסוק יט:
ָק־עֹולָ֑ם ב ְִּרית ֶֶ֨מלַח עֹולָ ֥ם הִוא ִלפ ְֵּנֹ֣י ֔ה' לְָּךַ֖ וּ ְּלז ְַּרעֲָך֥ ִא ָתָּֽך:
ָ
שׁר י ִ ָ֥רימוּ בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּרא ֵ֘ל לַ ָֽה' נ ַ ָֹ֣תתִּ ָֽי ל ְִָּ֗ך וּ ְּלב ֶָנֵּ֧יָך ְּו ִלבְּנ ֶֹתֶ֛יָך ִאתְּּ ָךַ֖ ְּלח
שׁים ֲא ֶ֨ ֶ
רוּמ ֹת ַהקדדָ ִ֗ ִ
ֹ֣כ ֹל׀ תְּּ ֹ֣
 .182ספר במדבר פרק יט פסוק ב:
ֵאמ ֹר דַּ ֵ ֹ֣בר׀ אֶל־ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ִֵ֗אל ְּוי ִ ְּק ֹ֣חוּ ֵאלֶיָך פ ֶָָ֨רה אֲד ָָ֜מה תְּּ מִי ִָ֗מה ֲא ֶ ַ֤שׁר ֵאָֽין־בָה ֔מוּם ֲא ֶ ֶ֛שׁר ֹלא־עָלָ ֥ה ע ֶָלַ֖י ָה עָֹֽל:
ֵ֚ז ֹאת ח ַ ֹ֣קת ה ָ֔
ַתֹּורה ֲאשֶׁר־צ ִָוּ֥ה ַ֖ה' ל ָ֑
 .183ספר במדבר פרק יט פסוק ט:
ְָּאסף׀ ִ ֹ֣אישׁ ט ִָ֗הֹור ֵ֚ ֵאת ֵ ֹ֣אפֶר ַהפ ָָ֔רה ְּו ִה ִ ֶ֛ני ַח ִמ ֥חוּץ לַ ָֽ ַמח ֲֶנַ֖ה ְּב ָמ ֹ֣קֹום ט ָָ֑הֹור ְְּ֠ו ָהי ְּתָ ה ַלעֲדֶַ֨ ת בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּר ֵ ֵּ֧אל ְּל ִמשׁ ְֶּמ ֶֶ֛רת ל ְֵּמ֥י נ ָ ִַ֖דּה ח ַָט֥את הִ ָֽוא:
ו ַ ֹ֣
 .184ספר במדבר פרק כ פסוק ה:
שׁתָּֽ ֹות:
וּמיִם ַ ַ֖אי ִן ִל ְּ
ְּול ָ ַָ֤מה ֶה ֱעלִיתנוּ ִמ ִמצ ְַּ֔רי ִם ְּלה ִ ָֹ֣ביא א ֹתָ֔ נוּ אֶל־ ַהמ ָ֥קֹום ה ָ ַָ֖רע ַה ֶזָּ֑ה ֹלֹ֣ א׀ מְּ ֹ֣קֹום ִֶ֗ז ַרע וּתְּ ֵא ָנַ֤ה ְּוגֶפֶן ו ְִּר ֔מֹון ַ ֥
 .185ספר במדבר פרק כו פסוק ב:
ת־ר ֹאשׁ׀ כָל־ע ַ ֲֹ֣דת ְּבנֵי־יִש ְָּר ִֵ֗אל ִמ ֶֶ֨בן ֶעש ִ ְּ֥רים שָׁנָ ֶ֛ה ו ַ ַָ֖מ ְּעלָה ל ֵ ְֹּ֣בית אֲב ָ ָֹ֑תם כָל־י ֹצֵ ֥א צ ָ ַָ֖בא ְּביִש ְָּר ֵאָֽל:
ש ְֵּ֞אוּ ֶא ֹ֣
 .186ספר במדבר פרק כו פסוק נח:
הֹול֥ד אֶ ת־ ַעמ ָ ְָּֽרם:
שׁ ַ ַ֖פחַת ַהק ְָּר ִ ָ֑חי וּקְּ ָ ַ֖הת ִ
שׁי ִמ ְּ
שׁ ַ ֹ֣פחַת הַמוּ ֔ ִ
שׁ ַ ַ֤פחַת ַה ַמ ְּחלִי ִמ ְּ
שׁ ַ ַ֤פחַת ַהָֽ ֶחבְּרֹנִי ִמ ְּ
שׁ ֶַ֨פחַת ַה ִל ְּב ִָ֜ני ִמ ְּ
שׁ ְּפ ֹ֣ח ֹת ֵל ִ֗ ִוי ִמ ְּ
ֵ ֹ֣אלֶה׀ ִמ ְּ
 .187ספר במדבר פרק כו פסוק נט:
שׁה ו ֵ ְַּ֖את מ ְִּר ָי ֥ם ֲאח ָֹתָֽם:
שׁר יָל ְָּד֥ה א ָֹתֶ֛ה ְּל ֵל ִוַ֖י ְּב ִמצ ָ ְָּ֑רי ִם ו ֵ ַֹ֣תּלֶד ְּל ַעמ ְִָּ֗רם ֶאָֽת־ַאהֲר ֹן ְּו ֶאת־מ ֹ ֔ ֶ
שׁת ַעמ ְִָּ֗רם יֹו ֶכבֶד בַת־ ֵל ֔ ִוי ֲא ֶ֨ ֶ
ו ֵ ְֹּ֣שׁם׀ ֵ ֹ֣א ֶ
 .188ספר במדבר פרק כו פסוק סב:
ֶן־ח ֹדֶ שׁ ו ָ ָָ֑מ ְּעלָה ִכֹ֣י׀ ֹלֹ֣ א הָתְּ ָפק ְִּ֗דוּ בְּתֹוך ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ֵ֔אל ְ֠ ִכי ֹלא־נ ַ ִַ֤תּן ָלהֶם נַ ֲח ָ֔לה ב ְַּ֖תֹוך בְּנֵ ֥י יִש ְָּר ֵאָֽל:
ַוי ִ ְּהיֹ֣וּ פְּקדֵ י ִֶ֗הם שׁ ָ ַ֤
ְֹּלשׁה ְּו ֶעש ְִּרים ֶ֔אלֶף כָל־ז ָָכַ֖ר ִמב ֹ֣
 .189ספר במדבר פרק לא פסוק יט:
שּׁבִי ִ֔עי ַא ֶ ַ֖תּם וּשְּׁ בִיכֶ ָֽם:
שּׁלִישִׁי וּ ַב ֹ֣יֹום ַה ְּ
שׁב ַ ְֹּ֣עת י ִ ָָ֑מים כ ֹל ה ֵֶֹ֨רג ֶָ֜נפֶשׁ ו ְֹּ֣כ ֹל׀ נ ֵ ֹֹ֣ג ַע ֶב ָח ִָ֗לל תִּ ָֽתְּ ַחט ְֵּ֞אוּ ַביַֹ֤ום ַה ְּ
ְּו ַאתִֶּ֗ ם חֲנֶ֛ וּ ִמ ֥חוּץ לַ ָֽ ַמח ֲֶנַ֖ה ִ
 .190ספר במדבר פרק לא פסוק ל:
ָָאדם מִן־ ַהב ָ ֶָ֛קר מִן־ ַהחֲמ ִ ֹ֥רים וּמִן־ה ַַ֖צ ֹאן ִמכָל־ ַה ְּבה ָ ֵָ֑מה ְּונָתַ ָ ַ֤תּה א ֹתָ ם ַל ְּל ִו ִ֔ים שֹׁמ ְֵּ֕רי
ָאחז מִן־ ַה ֲח ִמ ִ֗ ִ
וּ ִמ ַמ ֲח ִֶ֨צת בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּר ֵָ֜אל תִּ ַ ֹ֣קח׀ ֶא ָ ֹ֣חד׀ ֹ֣
שּׁים מִן־ה ָ ֵּ֧
ִמשׁ ֶ ְַּ֖מ ֶרת ִמשְּׁכַ ֥ן ָֽה':
 .191ספר במדבר פרק לא פסוק נב:
שׁבַע־מ ֵ֥אֹות ַו ֲח ִמ ִ ַ֖שּׁים ָ ָ֑שׁקֶל ֵמ ֵאת ש ֵ ָֹ֣רי ָה ֲא ָל ִ֔פים וּמֵ ֵ ַ֖את ש ֵ ָ֥רי ַה ֵמאָֹֽות:
ָשר ֶ ֶ֛אלֶף ְּ
שׁ ֶ֨ ָ
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ כָל־ז ַ ְֹּ֣הב הַתְּּ רוּמִָ֗ ה ֲא ֶ ַ֤שׁר ה ִֵרימוּ לַ ָֽ֔ה' ִ
שּׁה ע ָ ֥
 .192ספר במדבר פרק לב פסוק לג:
שׁה ִל ְּבנֵי־גָד ְּו ִל ְּב ֵֶ֨ני ְּראוּ ֵָ֜בן ְּו ַלח ֲִצֹ֣י׀ ֵ ֹ֣שׁבֶט׀ מְּ נ ֶ ַֹ֣שּׁה בֶן־יֹו ִֵ֗סף ֶאת־מַ ְּמ ֶלכֶת סִיח ֹן ֶ ֹ֣מלֶך ָהאֱמ ִֹ֔רי ְּו ֶֶ֨את־מַ ְּמ ֶ֔לכֶת ַ֖עֹוג ֶ ֹ֣מלֶך ַהב ָ ָָ֑שׁן ָה ִָ֗א ֶרץ ְּלע ֶָרי ָה
ַוי ֵ ִֹ֣תּן ל ֶ ָֹ֣הם ׀ מ ֹ ֶּ֡ ֶ
ִבגְּב ֹ֔לת ע ֵ ָ֥רי ה ָ ַָ֖א ֶרץ סָבִ ָֽיב:
 .193ספר במדבר פרק לה פסוק ה:
ְַּאת־קדְּ מָה ַאלְּפַ ֶׁ֪ י ִם ָב ַא ָָ֟מה ְּו ֶאת־פְַּאת־נֶגֶב ַא ְּל ֶַ֨פי ִם ָב ַא ָָ֜מה ְּו ֶאת־פְַּאת־ ָיֹ֣ם׀ ַאל ַ ְֹּ֣פי ִם ָב ַא ִָ֗מה ְּו ֵֶ֨את פ ְַּא֥ת צָפֶ֛ ֹון ַאלְּפַ ֥ י ִם ָבא ָ ַַ֖מה
וּמַדּ ֵֹ֞תֶ ם ִמ ֹ֣חוּץ ָל ִִ֗עיר ֶאת־פ ֵ ֹ֣
ְּוה ִ ָֹ֣עיר ב ָ ַָ֑תּוֶך ֵ֚זֶה י ִ ְּה ֶיֹ֣ה ָל ֶ֔הם ִמג ְֲּר ֵ ַ֖שׁי ֶהע ִ ָָֽרים:
 .194ספר במדבר פרק לה פסוק יד:
ֵ ֹ֣את׀ שְֹּׁלֹ֣ שׁ ֶה ָע ִִ֗רים תִּ תְּּ נוּ ֵמ ֵ ֹ֣עבֶר ַלי ְַּרדֵּ֔ ן ְּו ֵאת שְֹּׁלֹ֣ שׁ ֶהע ִָ֔רים תִּ תְּּ נַ֖ וּ ב ֶ ְֹּ֣א ֶרץ כ ָ ְָּ֑נעַן ע ֵ ָ֥רי ִמ ְּק ָלַ֖ט תִּ ְּה ֶי ָֽינָה:
 .195ספר דברים פרק א פסוק ז:
שּׁפֵלָ ֥ה וּב ֶ ַַ֖נגֶב וּב ְֹּ֣חֹוף ַה ָיָ֑ם ֶ ַ֤א ֶרץ ַהָֽ ְּכנַ ֲענִי ְּו ַה ְּלבָנ֔ ֹון עַד־ ַהנ ָָה֥ר ַהג ַָ֖ד ֹל נְּהַר־פ ָ ְָּֽרת:
שׁ ֵכנָיו ָבע ֲָר ָב֥ה ב ָָהֶ֛ר וּ ַב ְּ
וּב ֹאוּ ַה֥ר הָאֱ מ ִֹרי֘ ְּואֶל־כָל־ ְּ
פְּנֹ֣ וּ׀ וּסְּעֹ֣ וּ ָל ִֶ֗כם ֶ֨
 .196ספר דברים פרק א פסוק כח:
ְּצוּר ֹת ַבשּׁ ָ ָָ֑מי ִם ְּוגַם־בְּנֵ ֥י ֲענ ִ ַָ֖קים ָר ִא֥ינוּ ָשָֽׁם:
ָאנֹ֣ה׀ א ַ ֲֹ֣נחְּנוּ ע ֹ ִִ֗לים ַאחֵינוּ הֵמֶַ֨ סוּ ֶאת־ ְּל ָב ֵָ֜בנוּ ל ִ֗
ָ
ֵאמ ֹר ַ ֹ֣עם ג ַָ֤דֹול ו ָָרם ִמ ֶ֔מנוּ ע ִ ֶָ֛רים גְּדֹֹל֥ ת וּב ַ֖
 .197ספר דברים פרק א פסוק מא:
ֹלהינוּ וַ ָֽתַּ ְּחג ְִּ֗רוּ ֵ֚ ִאישׁ ֶאת־כ ְֵּלֹ֣י ִמ ְּל ַח ְּמ ֔תֹּו וַתָּ ִ ַ֖הינוּ ַלעֲֹל֥ ת ה ָָה ָָֽרה:
וַ ָֽתַּ עֲנֹ֣ וּ׀ וַתּ ֹאמ ְֹּ֣רוּ ֵא ִַ֗לי ָחטָאנוּ֘ לַה' אֲ ַ ַ֤נחְּנוּ נַ ָֽ ֲעלֶה ְּונִ ְּל ַ֔ח ְּמנוּ כ ְּ֥כ ֹל ֲאשֶׁר־צ ִָוַּ֖נוּ ֹ֣ה' ֱא ֵ ָ֑
 .198ספר דברים פרק ב פסוק ז:
שׁ ִָ֗נה ַ֤ה' אֱֹל ֶהיָך ִע ָ֔מך ֹל֥ א ח ַ ַָ֖ס ְּרתָּ דָּ ָבָֽר:
ַארב ִ ָֹ֣עים ָ
ֲשה י ָדֶ֔ ָך י ַ ָֹ֣דע ֶלכְּתְּּ ָ֔ך אֶת־ ַהמִדְּ ָב֥ר ַהג ַָ֖ד ֹל ַה ֶזָּ֑ה ֶזֹ֣ה׀ ְּ
כִי ֶ֨ה' ֱאֹל ֶָ֜היָך ֵב ַָֽרכ ְִָּ֗ך בְּכ ֹל ַמע ֵ ֹ֣
 .199ספר דברים פרק ב פסוק יד:
ַד־תּ ֹם כָל־ה ַָ֜דֹּור ַאנ ֵ ְַּ֤שׁי ַה ִמ ְּל ָחמָה מ ֶ ִֹ֣ק ֶרב ַ ָֽה ַמ ֲח ֶ֔נה ַכ ֲא ֶ ֶ֛שׁר
ְֹּלשׁים וּשְּׁמ ֶֹנַ֖ה שׁ ָָנָ֑ה ע ֶ֨
ְּו ַהי ָ ֵ֞ ִמים ֲאשֶׁר־ה ַ ָֹ֣לכְּנוּ׀ ִמק ֵ ָֹ֣דשׁ ַב ְּר ִֵ֗נ ַע ַ ַ֤עד ֲאשֶׁר־ ָע ַב ְּרנוּ ֶא ַ ֹ֣
ת־נחַל ֶ֔ז ֶרד שׁ ִ ֥
נִשׁ ְַּב֥ע ַ֖ה' ל ֶָהָֽם:
 .200ספר דברים פרק ג פסוק י:
שׁן ַעד־ ַסל ְָּכַ֖ה ְּואֶדְּ ֶ ָ֑רעִי ע ֵ ֶָ֛רי ַממְּלֶ ֥כֶת ַ֖עֹוג ַבב ָָשָֽׁן:
ִישׁ ֹר ְּוכָל־ ַה ִג ְּלעָד ְּוכָל־ ַה ָב ֔ ָ
ֹ֣כ ֹל׀ ע ֵ ָֹ֣רי ַהמ ִ֗
 .201ספר דברים פרק ג פסוק כז:
ֵינָ֑יָך כִי־ֹל֥ א תַ ע ֲַ֖ב ֹר ֶאת־ ַהי ְַּר ֵדּ֥ן ַה ֶזּ ָֽה:
וּר ֵ ֹ֣אה ְּבע ֶ
ימנָה וּ ִמז ָ ְַּ֖רחָה ְּ
ְּשא עֵינֶ ֶ֛יָך ָיֵּ֧מָה ְּוצ ֶָ֛פ ֹנָה וְּתֵ ָ ֥
ע ֲֵלֹ֣ה׀ ֹ֣ר ֹאשׁ ַה ִפ ְּס ִָ֗גה ו ָ ֥
 .202ספר דברים פרק ד פסוק ה:
שׁ ָתָּֽה:
ֱֹלהי ַלע ֲֹ֣שֹות ֵ֔כן ב ֶ ְֹּ֣ק ֶרב ָה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶתֶּ֛ם ב ִָא֥ים ָ ַ֖שׁמָה ל ְִּר ְּ
ְּר ֵ ֹ֣אה׀ ל ַ ִֹ֣מדְּ תִּ י ֶאתְּ ִֶ֗כם חקִים וּ ִמ ְּ
שׁ ָפ ִ֔טים ַכ ֲא ֶ ֥שׁר צ ִַַ֖וּנִי ֹ֣ה' א ָ ָ֑
 .203ספר דברים פרק ד פסוק לד:
שה
ְּמֹור ִ ַ֖אים גְּד ִֹלָ֑ים ְ֠ ְּככ ֹל ֲאשֶׁר־ ָע ֶ֨ ָ
ֹ֣אֹו׀ ֲהנ ָ ִֹ֣סה אֱֹל ִִ֗הים ְ֠ ָלבֹוא ָל ֶַ֨קחַת לֹ֣ ֹו גֹוי֘ מ ֶ ִֹ֣ק ֶרב גֹוי ְּבמַ ס ֹת בְּא ֶֹ֨ת ֹת וּבְּמֹופְּתִָ֜ ים וּ ְּב ִמ ְּל ָח ִָ֗מה וּ ְּב ָיַ֤ד ֲחזָקָה וּ ִבז ְֹּ֣רֹו ַע נְּטוּ ָ֔יה וּב ָ
ָל ֶָ֜כם ֵּ֧ה' ֱאֹלהֵיכֶ ֶ֛ם בְּמִ צ ַ ְַּ֖רי ִם ְּלעֵינֶ ָֽיָך:
 .204ספר דברים פרק ד פסוק מז:
שׁ ֶמשׁ:
שׁנֵי ַמל ְֵּכֹ֣י ָהאֱמ ִֹ֔רי ֲא ֶ ַ֖שׁר ב ֵ ְֹּ֣עבֶר ַהי ְַּר ֵ ָ֑דּן ִמז ַ ְַּ֖רח ָ ָֽ
שׁן ְּ
ת־א ֶרץ׀ עֹ֣ ֹוג ֶמלֶך־ ַה ָב ִ֗ ָ
ְּ
ַו ִי ְָּֽיר ֶ֨שׁוּ ֶא
ת־ַאר ָ֜צֹו ְּו ֶא ֶ ֹ֣
 .205ספר דברים פרק ה פסוק ח:
ַמי ִם׀ ִמ ַֹ֥֣תּחַת ל ִָָ֗אָֽ ֶרץ:
ֹלֹ֣ א־תַ ע ֶ֨ ֶ ָֽ
ֲשה־ל ֥ ְָֹּ֣ך ֶ ֹ֣פסֶל ׀ כָל־תְּּ מוּ ֶּ֔֡נָה ֲא ֶ ֹ֣ ַ֤שׁר ַבשּׁ ַ ָֹ֣מי ִם ׀ מִ ֶּ֔֡ ַמעַל ַו ֲא ֶ ֥שׁר ב ֶָ֨ ַָ֖א ֶרץ ִמ ָָ֑֜ ָתּחַת ַו ֲא ֶ ֥שׁר ב ַ ַ֖ ֹ֣
 .206ספר דברים פרק ה פסוק יד:
שׁע ֶָ֔ריָך ְּל ִַ֗מעַן
ְּשֹׁור ֶָ֨ך ַוחֲמ ְֹּר ָָ֜ך ְּוכָל־ ְּב ֶה ְּמתִֶּ֗ ָך וְּגֵ ְָּֽרָך ֲא ֶ ֹ֣שׁר ִב ְּ
ֲשה כָל־ ְּמלָא ֶָּ֡כה ַא ָ ֹ֣תּה וּ ִבנְָּךָֽ־וּב ֶ ִֹ֣תָּך ְּו ַע ְּב ְּדָּךָֽ־ ְַ֠ו ֲא ָמתֶ ָך ו ְּ
וְּיֶ֨ ֹום ַה ְּ
ֱֹלהיָך ֹלֹ֣ א תַ ע ֶ ֹ֣
שּׁבִי ָ֔֜ ִעי שׁ ָ ַַ֖ב ֹ֣ת׀ ל ַֹ֣ה' א ִֶ֗ ָ֑
י ָנֶ֛ וּ ַח ַעבְּדְּּ ָך֥ ַו ֲא ָמתְּ ָךַ֖ כ ָָ֑מָֹֽוָך:
 .207ספר דברים פרק ה פסוק טו:
שּׁם ְּב ָי ַ֥֤ד ֲחז ָ ַָ֖קה וּ ִבז ְֹּ֣ר ֹ ַע נְּטוּ ָ֑֔ ָיה עַל־ ִֵ֗כן ִצוְָּּך הֹ֣ ' אֱֹל ֶ֔היָך ַלע ֲַ֖שֹות אֶ ת־יֹ֥ום ַהשּׁ ַָבָֽת :ס
ֱֹלהיָך ִמ ֔ ָ
ֹ֣י־עבֶד ָה ִיֹ֣יתָ ׀ ב ֶ ְֹּ֣א ֶרץ ִמצ ְִַּ֔֗רי ִם וַי ֹ ִֶ֨צ ֲא ָָ֜ך הַ֤ ' א ֶ ַ֤
ְּוזָכ ְַּר ֵ֞ ִ֗תָּ ִכ ֶ ַ֥֤
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .208ספר דברים פרק ה פסוק טז:
ֹלהיָך נ ֵֹת֥ן לָ ָֽך :ס
ֱֹלהיָך ל ַ ְֹּ֣מעַן׀ יַא ֲִריכֹ֣ן י ָ ִֶ֗מיָך וּ ְּל ַמעַן ִיֹ֣יטַב ָ֔לך ֵ֚ ַעל ָהאֲדָ ָ֔מה ֲאשֶׁר־ה֥ ' ֱא ֶ ַ֖
כ ֵ ַַ֤בד ֶאת־ָא ִביָך ְּו ֶאת־ ִא ֶ֔מָך ַכ ֲא ֶ ֥שׁר ִצוְָּּךַ֖ הֹ֣ ' א ֶ ָ֑
 .209ספר דברים פרק ה פסוק כד:
ֱֹלהֶ֛ינוּ א ֵֶלַ֖יָך ְּושׁ ַ ָ֥מעְּנוּ ְּוע ִָשָֽינוּ:
שׁר י ְּדַ ֵָ֜בר ֵּ֧ה' א ֵ
ֱֹלהינוּ ו ַ ְֹּ֣אתְּּ ׀ תְּּ דַ ֵ ֹ֣בר ֵא ִֵ֗לינוּ ֵאת כָל־אֲ ֶ֨ ֶ
ק ַ ְַּ֤רב ַאתָּ ה ָֽוּ ֲ
ֹאמר ֹ֣ה' א ֵ ָ֑
שׁ ָ֔מע ֵאֶ֛ת כָל־ ֲא ֶ ֥שׁר י ַ ַ֖
 .210ספר דברים פרק ז פסוק ו:
ֱֹלהיָך ב ְֵָּ֞ך ב ַ ָֹ֣חר׀ הֹ֣ ' ֱאֹל ִֶ֗היָך ִל ְּהיֹ֥ות לֹו ל ַ ְֹּ֣עם סְּג ָ֔לה מִכ ֹל ָהָֽ ַע ִ֔מים ֲא ֶ ַ֖שׁר עַל־פְּנֵ ֥י ָהאֲדָ ָמָֽה:
ִכֹ֣י ַ ַ֤עם קָדֹושׁ ַאתָּ֔ ה ל ַַ֖ה' א ֶ ָ֑
 .211ספר דברים פרק ז פסוק יב:
ֲשׁר נִשׁ ַ ְַּ֖בע ַלאֲב ֶֹתָֽיָך:
ִיתם א ָ ָֹ֑תם ְּו ָ
שׁ ָפטִים הָאֵ֔ לֶה וּ ְּ
שׁמ ְִּ֗עוּן ֵ ַ֤את ַה ִמ ְּ
ְּו ָה ָיֹ֣ה׀ ֵ ֹ֣עקֶב תִּ ְּ
שׁמַר ֶ֨ה' אֱֹל ֶָ֜היָך ל ְִָּ֗ך ֶאָֽת־ ַהב ְִּרית ְּו ֶאת־ ַה ֶ֔חסֶד א ֶ ֥
שׁמ ְַּר ֶתּ֥ם ַו ֲעש ֶ ַ֖
 .212ספר דברים פרק ח פסוק טו:
ַמֹוצַ֤יא לְָּך ַ֔מיִם מ ִַ֖צוּר ַה ַחלָמִ ָֽישׁ:
ָֽין־מיִם ה ִ
הַמֹו ִֶ֨ליכ ֲָָ֜ך ַבמִדְּ ָ ֹ֣בר׀ ַהג ָֹ֣ד ֹל ְּוה ִָ֗
ַנֹורא נ ָ ַָ֤חשׁ ׀ ש ָָרף ְּו ַעק ְָּ֔רב ְּו ִצמ ַָ֖אֹון ֲא ֶ ֹ֣שׁר ֵא ָ ָ֑
 .213ספר דברים פרק ט פסוק ה:
שׁר נִשׁ ַ ְַּ֤בע
ישׁם ִמ ָפ ֶ֔ניָך וּ ְּל ַָ֜מעַן ה ִ ָֹ֣קים ֶאת־הַדָּ ִָ֗בר ֲא ֶ֨ ֶ
שׁ ַ ֹ֣עת׀ הַגֹו ִיֹ֣ם ָה ִֵ֗אלֶה הַ֤ ' ֱאֹל ֶהיָך ִ
ת־ַאר ָ ָ֑צם ִֵ֞כי ב ְִּר ְּ
ְּ
שׁת ֶא
ֹלֹ֣ א ְּבצִדְּ ָקתְּ ִָ֗ך וּבְּי ֹשֶׁר ְּל ָ ֹ֣בב ְָּ֔ך ַא ָתּ֥ה ָ ַ֖בא ל ֶ ָֹ֣ר ֶ
מֹור ָ ֹ֣
ה' ַלאֲב ֹתֶ֔ יָך לְַּאב ְָּר ָה֥ם ְּליִצ ָ ְַּ֖חק ָֽוּ ְּליַעֲקָֹֽב:
 .214ספר דברים פרק ט פסוק ז:
ִיתם
ֱֹלהיָך ַבמִדְּ ָ ָ֑בר ְּלמִן־הַיֵ֞ ֹום ֲאשֶׁר־י ָ ָֹ֣צאתָ ׀ מ ֶ ֵֹ֣א ֶרץ ִמצ ְִַּ֗רי ִם ע ָֽ
זְּכ ֹר ַאל־תִּ ְּ
ַד־ב ֹ ֲאכֶם עַד־ ַהמ ָֹ֣קֹום ַה ֶ֔זּה ַממ ִ ְּ֥רים ֱהי ֶ ַ֖
שׁ ַ֔כח ֵ ֵּ֧את ֲאשֶׁר־ ִהקְּצַ ֶ֛ פְּתָּ ֶאת־ה֥ ' א ֶ ַ֖
עִם־ ָֽה':
 .215ספר דברים פרק יא פסוק ב:
ֵיכָ֑ם ֶאת־גָדְּ ֕לֹו ֶאת־י ָדֹו ַה ֲחזָ ָ֔קה וּזְּר ַֹ֖עֹו ַהנְּטוּ ָי ָֽה:
ת־מוּסר ֹ֣ה' אֱֹלה ֶ
ֹלא־ר ֔אוּ ֶא
ָ
וִ ָֽידַ עְּתֶּ ֘ם הַיֹום ִכֹ֣י׀ ֹלֹ֣ א ֶאת־ ְּבנֵי ִֶ֗כם ֲא ֶ ַ֤שׁר ֹלָֽא־י ָדְּ עוּ ַו ֲא ֶ ֹ֣שׁר
ַ ַ֖
 .216ספר דברים פרק יא פסוק כה:
וּמֹוראֲ ֶָ֜כם י ֵ ִֹ֣תּן׀ הֹ֣ ' ֱאֹלהֵי ִֶ֗כם עַל־פ ְֵּנַ֤י כָל־ ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ ֹ֣שׁר תִּ דְּ ְּרכוּ־ ָ֔בה ַכ ֲא ֶ ַ֖שׁר דִּ ֶב֥ר לָכֶ ָֽם :ס
ַ
ֵיכָ֑ם ַפחְּדְּּ ֶֶ֨כם
ֹלא־י ִתְּ י ַצֵ ֥ב ִ ַ֖אישׁ ִב ְּפנ ֶ
 .217ספר דברים פרק יב פסוק טו:
שׁע ֶ ָָ֑ריָך ַהט ֵ ַָ֤מא ְּו ַהטָהֹור י ֹא ֲכ ֶ֔לנוּ ַכצ ִ ְַּ֖בי ְּו ָכ ַא ָי ָֽל:
ֱֹלהֶ֛יָך ֲא ֶ ֥שׁר נָ ָֽתַ ן־לְָּךַ֖ ְּבכָל־ ְּ
שר ְּכב ְִּר ֶַ֨כת ֵּ֧ה' א ֶ
שׁ ָָ֜ך תִּ ז ַ ְֹּ֣בח׀ וְָּא ַכל ָ ְֹּ֣תּ ָב ִ֗ ָ
ַרק ְּבכָל־ ַא ֶ֨ ַוּת נַ ְּפ ְּ
 .218ספר דברים פרק יג פסוק ו:
ַמֹוצ֥יא ֶאתְּ ֶכֹ֣ם׀ מ ֶ ֵֹ֣א ֶרץ ִמצ ְִַּ֗רי ִם ְּוהַפָֹֽדְּ ָך מ ֵ ִֹ֣בית ֲעבָדִ֔ ים ְּלהַדִּ ָֽיחֲָך מִן־הַדֶּ֔ ֶרך
ַל־ה' אֱֹלהֵי ֶָ֜כם ה ִ
ְּו ַהנ ִ ָֹ֣ביא ה ֶַּ֡הוּא ֹ֣אֹו חֹלֵם ַהח ֲֶ֨לֹום ה ַָ֜הוּא יוּ ִָ֗מת ִכֹ֣י דִ בֶר־ ְ֠ ָס ָרה ע ֶ֨
ֱֹלהיָך ל ֶ ָֹ֣לכֶת ָ ָ֑בה וּ ִבע ְַּר ָ ֥תּ ה ָ ַָ֖רע ִמק ְִּר ֶבָָֽך :ס
ֲא ֶ ֵּ֧שׁר ִצוְָּּךֶ֛ ה֥ ' א ֶ ַ֖
 .219ספר דברים פרק יג פסוק ז:
ֱֹלהים ֲאח ִֵ֔רים ֲאשֶׁר ֹלֹ֣ א י ָדַ֔ עְּתָּ ַא ָ ַ֖תּה
שׁת חֵי ִֶ֗קָך ֵּ֧אֹו ֵרעֲָךֶ֛ ֲא ֶ ֥שׁר ְּכנַ ְּפ ְּ
ָאחיָך בֶן־ ְ֠ ִא ֶמָך אָֹֽו־ ִבנ ְֶָּ֨ך אָֹֽו־בִתְּּ ָָ֜ך ֹ֣אֹו׀ ֵ ֹ֣א ֶ
ֵאמ ֹר נֵ ְּל ִָ֗כה וְּנַ ָֽ ַעבְּדָ ה א ִ ֹ֣
ִכֹ֣י י ְּסִ ָֽיתְּ ֶָּ֡ך ִ ֹ֣
שָׁךַ֖ ב ֵ ַֹ֣סתֶ ר ל ָ֑
ַואֲב ֶֹתָֽיָך:
 .220ספר דברים פרק יד פסוק כג:
ֹאנָָ֑ך ל ַ ְֹּ֣מעַן תִּ ְּל ִַ֗מד ְּלי ְִּר ָאֶ֛ה ֶאת־ה֥ '
שָׁךֹ֣ ְּוי ִ ְּצה ֶָ֔רָך וּבְּכ ֥ ֹר ֹת ְּבק ְָּרָךַ֖ וְּצ ֶ
ְּשר דְּּ גָ ָֽנְָּך תִּ יר ֹ ְּ
וְָּא ַכל ְֵּ֞תָּ ִלפ ְֵּנֹ֣י׀ ֹ֣ה' אֱֹל ִֶ֗היָך ַב ָמ ֹ֣קֹום ֲאשֶׁר־יִ ְּבח ַ֘ר ְּלשׁ ֵַכֹ֣ן שׁ ְֹּ֣מֹו שָׁם ַמע ַ ַ֤
ֱֹלהיָך כָל־ ַהי ָמִ ָֽים:
א ֶ ַ֖
 .221ספר דברים פרק יד פסוק כח:
שׁע ֶ ָָֽריָך:
בוּאתְּ ָ֔ך ַבשּׁ ָָנַ֖ה ה ִ ַָ֑הוא ְּו ִהנַח ָ ְַּ֖תּ ִב ְּ
ִמ ְּק ֵ ֹ֣צה׀ שָֹׁלֹ֣ שׁ ָ
שׁ ִִ֗נים תֹּוצִיא ֶאת־כָל־ ַמ ְּעשַר תְּּ ָ ֹ֣
 .222ספר דברים פרק טו פסוק י:
שָך וּב ְַּ֖כ ֹל ִמשְּׁלַ ֥ח י ֶָדָָֽך:
נ ַָ֤תֹון תִּ תֵּ ן ֔לֹו וְֹּלא־י ַ ֵ֥רע ְּל ָבבְָּךַ֖ בְּתִ ְּתָּךֹ֣ ָ֑לֹו ִֵ֞כי ִבג ְַּלֹ֣ל׀ הַדָּ ָ ֹ֣בר ַה ִֶ֗זּה יְּב ֶָרכְָּך הֹ֣ ' אֱֹל ֶ֔היָך בְּכָ ָֽל־ ַמ ֲע ֔ ֶ
 .223ספר דברים פרק טז פסוק יא:
שׁע ֶָ֔ריָך ְּוהַגֵ ֶ֛ר ְּו ַהי ָ֥תֹום ְּוהַָא ְּלמ ָָנַ֖ה ֲא ֶ ֹ֣שׁר בְּקִ ְּר ֶ ָ֑בָך ַבמ ִָ֗קֹום ֲא ֶ ַ֤שׁר י ִ ְּבחַר ֹ֣ה'
ש ַמח ְֵּ֞תָּ ִלפ ְֵּנֹ֣י׀ הֹ֣ ' ֱאֹל ִֶ֗היָך ַאתֶָּ֨ ה וּ ִבנְָּךֹ֣ וּבִתֶּ ָ֘ך ְּו ַעבְּדְּּ ָךֹ֣ ַו ֲא ָמתֶ ָך ְּו ַה ֵלוִי ֲא ֶ ֹ֣שׁר ִב ְּ
ְּו ָ
אֱֹל ֶ֔היָך ְּלשַׁכֵ ֥ן שׁ ְַּ֖מֹו ָשָֽׁם:
 .224ספר דברים פרק טז פסוק טז:
ְּכוּר ָָ֜ך ֶאת־פ ְֵּנֹ֣י׀ הֹ֣ ' אֱֹל ִֶ֗היָך ַבמָקֹום ֲא ֶ ֹ֣שׁר י ִ ְּב ָ֔חר ב ַ ְֵּּ֧חג ַהמַצֶ֛ ֹות וּב ְַּח֥ג ַהשָּׁב ַ֖עֹות וּב ַ ְֹּ֣חג הַס ָ֑כֹות ו ְֵֹּּ֧לא י ֵָר ֶאֶ֛ה ֶאת־פְּנֵ ֥י ַ֖ה'
שּׁ ֶָּ֡נה י ֵָר ֶֶ֨אה כָל־ז ְּ
שָׁלֹ֣ ֹושׁ ְּפע ִ ָֹ֣מים ׀ ַב ָ
יקם:
ֵר ָ ָֽ
 .225ספר דברים פרק יז פסוק ג:
שׁ ַ ַ֖תּחוּ ל ֶ ָָ֑הם ְּול ֶ ַֹ֣שּׁ ֶמשׁ׀ ֹ֣אֹו ַלי ִֵָ֗ר ַח ֶ֛אֹו ְּלכָל־צ ְָּב֥א הַשָּׁ ַ ַ֖מי ִם ֲא ֶ ֥שׁר ֹלא־ ִצ ִוּ ָֽיתִ י:
ֱֹלהים ֲאח ִֵ֔רים ַוי ִ ְּ
ַו ִֵ֗ילֶך וַ ָֽיַעֲב ֹד א ִ ֹ֣
 .226ספר דברים פרק יז פסוק ו:
ַל־פי ֵע֥ד א ֶָחָֽד:
ע ִ
ְֹּלשׁה ע ִ ֵַ֖דים ַ ֹ֣
יוּמת ה ֵ ַָ֑מת ֹלֹ֣ א יוּ ַ֔מת ע ִ ַ֖
ַל־פֹ֣י׀ שׁ ַ ְֹּ֣ני ִם עֵדִִ֗ ים ֶ֛אֹו שׁ ָ ֥
 .227ספר דברים פרק יח פסוק יד:
ֱֹלהָֽיָך:
יֹורשׁ אֹותָ֔ ם אֶל־ ְּמעֹנֲ ִנ֥ים ְּואֶל־קֹס ִ ְַּ֖מים י ִשְּׁ ָ ָ֑מעוּ ְּו ַאתָּ֕ ה ֹלֹ֣ א ֵ֔כן נָ ֥תַ ן לְָּךַ֖ ה֥ ' א ֶ
ִכֹ֣י׀ הַגֹו ִיֹ֣ם ָה ִֵ֗אלֶה ֲא ֶ ַ֤שׁר ַאתָּ ה ֵ ֹ֣
 .228ספר דברים פרק יט פסוק טו:
ְֹּלשָֽׁה־ע ִ ֵַ֖דים י ָ֥קוּם דָּ ָבָֽר:
ַל־פ֥י שׁ ָ
ַל־פֹ֣י׀ שׁ ְֵּנֹ֣י עֵדִִ֗ ים ֶ֛אֹו ע ִ
ָל־חטְּא ֲא ֶ ֹ֣שׁר יֶח ָ ֱָ֑טא ע ִ
ֹלָֽא־י ָקוּם ֵֶ֨עד ֶא ָָ֜חד ְּב ִִ֗אישׁ ְּלכָל־ ָעוֺן וּ ְּלכָל־ ַח ָ֔טאת ְּבכ ֵ ַ֖
 .229ספר דברים פרק כב פסוק ו:
ֵיצים ֹלא־תִ ַק֥ח ה ֵ ַָ֖אם
ִ ֹ֣כי יִק ֵ ָֹ֣רא קַן־צִפֹ֣ ֹור ׀ ְּל ָפ ֶֶּ֡ניָך בַדֶָּ֜ ֶרך ְּבכ ֵ ֹ֣
ָל־עץ׀ ֹ֣אֹו עַל־ ָה ִָ֗א ֶרץ ֶאפְּרֹחִים ֹ֣אֹו בֵי ִ֔צים ְּוה ֵ ַָ֤אם ר ֹ ֶבצֶת עַל־ ָה ֶאפְּר ֹ ִ֔חים ַ֖אֹו עַל־ ַהב ִ ָ֑
עַל־ ַה ָב ִנ ָֽים:
 .230ספר דברים פרק כב פסוק כב:
שׁנֵי ֶ֔הם ה ִָאֶ֛ישׁ הַשּׁ ֹכֵ ֥ב עִם־ ָה ִא ָ ַ֖שּׁה ְּו ָה ִא ָ ָ֑שּׁה וּ ִבע ְַּר ָ ֥תּ ה ָ ַָ֖רע ִמיִש ְָּר ֵאָֽל :ס
כִ ָֽי־י ִ ָמ ֵֶ֨צא ִָ֜אישׁ שׁ ֵֹכֹ֣ב׀ עִם־ ִא ָ ֹ֣שּׁה בְּעָֽלַת־ ִַ֗בעַל וּ ֵמתוּ גַם־ ְּ
 .231ספר דברים פרק כב פסוק כד:
ת־הָֽנַע ֲִָ֗ר ַהָֽנַע ֲִָ֗רה עַל־דְּּ בַר ֲא ֶ ֹ֣שׁר ֹלא־ ָצע ָ ֲֹ֣קה ָב ִ֔עיר ְּו ֶֶ֨את־ ָה ִ֔אישׁ עַל־דְּּ ַב֥ר
ִים ָומֵתוּ ֶא ַ
ֶל־שׁעַר׀ ה ִ ָֹ֣עיר ַה ִִ֗הוא וּ ְּס ַקלְּתֶֶּ֨ ם א ָֹת֥ם ָב ֲא ָבנ ֘
וְּהֹוצֵאתֶֶ֨ ם ֶאת־ ְּ
שׁנֵי ֶָ֜הם א ַ ֹ֣
שׁת ֵר ֵ ָ֑עהוּ וּ ִבע ְַּר ָ ֥תּ ה ָ ַָ֖רע ִמק ְִּר ֶבָָֽך :ס
ת־א ֶ
ֲאשֶׁר־ע ִָנַ֖ה ֶא ֵ ֹ֣
 .232ספר דברים פרק כג פסוק טו:
כִי ֶ֨ה' ֱאֹל ֶָ֜היָך ִמתְּ ה ֵַלֹ֣ך׀ ב ֶ ְֹּ֣ק ֶרב ַמ ֲח ִֶ֗נָך ְּלהַצִ ָֽילְָּך ְּול ֵ ַָ֤תת א ֹי ְּ ֶביָך ְּל ָפ ֶ֔ניָך ְּו ָה ָי ֥ה ַמח ֲֶנַ֖יָך ק ָָ֑דֹושׁ ְּוֹלָֽא־י ְִּר ֶ ַ֤אה בְָּך ע ְֶּר ַוֹ֣ת דָּ ָ֔בר ו ָ ְַּ֖שׁב מֵַאח ֶ ֲָֽריָך :ס
 .233ספר דברים פרק כו פסוק ב:
ש ְּמ ָ ֹ֣תּ ב ֶ ַָ֑טנֶא ו ְָּהָֽ ַלכְּתָּ אֶל־ ַה ָמ ֔קֹום ֲא ֶ ַ֤שׁר י ִ ְּבחַר הֹ֣ ' אֱֹל ֶ֔היָך ְּלשַׁכֵ ֥ן
ֹלהֶ֛יָך נ ֵֹת֥ן ָלַ֖ך ְּו ַ
שׁר ֵּ֧ה' ֱא ֶ
ֵַארצְָּךֶ֛ ֲא ֶ֨ ֶ
אשׁית׀ כָל־פ ִ ְֹּ֣רי ָהאֲדָ ִָ֗מה ֲא ֶ֨שֶׁ ר תָּ ִ ֵּ֧ביא מ ְּ
ְּו ָל ַקח ְֵּ֞תָּ מ ֵֵר ִ ֹ֣
שׁ ְַּ֖מֹו ָשָֽׁם:
 .234ספר דברים פרק כו פסוק ה:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שׁם לְּג֥ ֹוי ג ַָ֖דֹול עָצ֥ וּם ו ָ ָָֽרב:
ְּו ָע ִֶ֨ניתָ וְָּאמ ְַּרתָָּ֜ ִלפ ְֵּנֹ֣י׀ ֹ֣ה' אֱֹל ִֶ֗היָך א ֲַרמִי א ֵ ֹֹ֣בד ָא ִ֔בי ַו ֵי ֶֹ֣רד ִמצ ְַּ֔ריְּמָה ַו ָי֥גָר ָ ַ֖שׁם ִב ְּמ ֵ ֹ֣תי ְּמ ָ ָ֑עט ַויְּהִי־ ֕ ָ
 .235ספר דברים פרק כז פסוק ג:
ֱֹלהיָך׀ נ ֵ ֹֹ֣תן ל ְִָּ֗ך ֶ ֹ֣א ֶרץ ז ַ ַָ֤בת ָחלָב וּדְּ ַ֔בשׁ ַכ ֲא ֶ ֥שׁר דִּ ֶבֶ֛ר ה֥ '
ַתֹּורה ה ַַ֖זּ ֹאת ְּב ָעב ֶ ְָּ֑רָך ְּל ֶַּ֡מעַן ֲאשֶׁר תָּ ֶ֨ב ֹא אֶל־ ָה ָָ֜א ֶרץ ֲֽאשֶׁר־ה֥ ' א ֶ ֹ֣
ְּוכָתַ ב ָ ְֹּ֣תּ ֲעלֵי ִֶ֗הן ֶאָֽת־כָל־דִּ ב ֵ ְֶּ֛רי ה ָ ֥
אֱֹל ֵהָֽי־אֲב ֶ ַֹ֖תיָך לָ ָֽך:
 .236ספר דברים פרק כח פסוק יג:
שׁר ָאנ ִֹכֵּ֧י ְּמ ַצוְָּּךֶ֛ הַיַ֖ ֹום ִלשׁ ְּ֥מ ֹר ְּו ַל ֲעשָֹֽות:
שׁ ֵ֞ ַמע אֶל־ ִמ ְּצ ֺֹ֣ות׀ ֹ֣ה' אֱֹל ִֶ֗היָך ֲא ֶ֨ ֶ
וּנ ָ ְָּֽתנ ְֶָּ֨ך הַ֤ ' לְּר ֹאשׁ וְֹּלֹ֣ א ְּלזָ ָ֔נב ְּו ָהי ִיתָ ַ ֹ֣רק ְּל ַ֔מ ְּעלָה וְֹּל֥ א תִ ְּה ֶיַ֖ה ל ָ ְָּ֑מטָה כִ ָֽי־תִ ְּ
 .237ספר דברים פרק כח פסוק נה:
שׁע ֶ ָָֽריָך:
שׁר י ִָצ֥יק לְָּךֶ֛ אֹיִבְָּךַ֖ ְּבכָל־ ְּ
ְַּאחד ֵמ ִֶ֗הם ִמב ַ ְַּ֤שר ָבנָיו ֲא ֶ ֹ֣שׁר י ֹא ֵ֔כל ִמב ְִּל֥י ִהשְּׁאִ ָֽיר־לַ֖ ֹו ָ֑כ ֹל ְּבמָצֹור וּ ְּבמ ָ֔צֹוק ֲא ֶ֨ ֶ
ִמ ֵ ֹ֣תּת׀ ל ַ ֹ֣
 .238ספר דברים פרק כח פסוק נז:
שׁע ֶ ָָֽריָך:
שׁר י ִָצ֥יק לְָּךֶ֛ אֹיִבְָּךַ֖ ִב ְּ
ֶר־כ ֹל ב ָ ַָ֑סתֶר ְּבמָצֹור וּבְּמָ ֔צֹוק ֲא ֶ֨ ֶ
ָֽוּ ְּב ִ
שׁ ְּלי ֵָ֞תָ ה ה ֵ ֹ֣
ַיֹוצת׀ מ ֵ ִֹ֣בין ַרגְּ ִֶ֗לי ָה וּ ְּב ָבנֶי ָה ֲא ֶ ֹ֣שׁר תֵּ ֵ֔לד כִ ָֽי־ת ֹאכְּלֵ ֥ם בְּחֹס ַ֖
 .239ספר דברים פרק ל פסוק ט:
ֶר־שש עַל־אֲב ֶֹתָֽיָך:
וְּהֹותִ ְּ
ָֽירָך ֶ֨ה' ֱאֹל ֶָ֜היָך ב ְֹּ֣כ ֹל׀ ַמע ֵ ֹ֣
ֲשה י ָדִֶ֗ ָך ִבפ ְִֶּ֨רי ִב ְּטנ ְָָּ֜ך וּ ִבפ ִ ְֵּּ֧רי ְּב ֶה ְּמתְּּ ָךֶ֛ וּ ִבפ ִ ְּ֥רי ַאדְּ ָמתְּ ָךַ֖ לְּט ָ ָֹ֑בה ִכֹ֣י׀ י ָֹ֣שׁוּב ִ֗ה' ל ַָ֤שוּש ָע ֶליָך ל ְּ֔טֹוב ַכ ֲאשׁ ָ ַ֖
 .240ספר דברים פרק לא פסוק ג:
ְּהֹושׁ ַע ֵ֚הוּא ע ֵ ֹֹ֣בר ְּל ָפ ֶ֔ניָך ַכ ֲא ֶ ַ֖שׁר דִּ ֶב֥ר ָֽה':
שׁ ָ ָ֑תּם י ִ֗
ִיר ְּ
שׁ ֵ֞ ִמיד ֶאת־הַגֹו ִי ֥ם ה ֵ ֶָ֛אלֶה ִמ ְּלפ ֶָנַ֖יָך ו ִ
ֶ֨ה' אֱֹל ֶָ֜היָך הֹ֣ וּא׀ ע ֵ ֹֹ֣בר ְּל ָפ ִֶ֗ניָך הָֽוּא־י ַ ְּ
 .241ספר דברים פרק לא פסוק ו:
ֵיהם ִכֹ֣י׀ ֹ֣ה' ֱאֹל ִֶ֗היָך ֵ֚הוּא הַה ֵֹלֹ֣ך ִע ָ֔מך ֹל֥ א י ְַּרפְָּךַ֖ וְֹּל֥ א י ַ ַעז ְֶּבָֽ ָך :ס
ִחז ְֹּ֣קוּ ְּו ִאמ ְּ֔צוּ ַאל־תִּ ְּ
ָֽיר ֥אוּ וְַּאל־תַּ ע ְַּר ַ֖צוּ מִ ְּפנ ֶ ָ֑
 .242ספר דברים פרק לא פסוק ח:
ו ֵַ֞ה' הֹ֣ וּא׀ הַה ֵֹלֹ֣ך ְּל ָפ ִֶ֗ניָך ֵ֚הוּא י ִ ְּה ֶיֹ֣ה ִע ָ֔מך ֹל֥ א י ְַּרפְָּךַ֖ וְֹּלֹ֣ א י ַ ַעז ֶ ְָּ֑ב ָך ֹל֥ א תִ ָ ַ֖ירא וְֹּל֥ א ת ֵָחָֽת:
 .243ספר דברים פרק לא פסוק י:
שּׁ ִמ ָ ַ֖טה ב ְַּח֥ג הַסכָֹֽות:
שׁ ִִ֗נים בְּמ ֵֹעֶ֛ד שְּׁנַ ֥ת ַה ְּ
ֵאמ ֹר מִ ֵ ֹ֣קץ׀ ֶ ֹ֣שׁבַע ָ
ַוי ְּצַ ֥ו מ ֶ ַֹ֖שׁה ָ ֹ֣
אֹותם ל ָ֑
 .244דברים וילך לא,טז" :יאר הפסיק"
שׁמָה ְּבק ְִּר ֔בֹו ַו ֲעזָ ַ֕בנִי ְּו ֵהפֵר ֶאת־ב ְִּריתִ֔ י
שׁר הַ֤ וּא בָא־ ָ
ֱֹלהי נֵכַר־ ָה ִָ֗א ֶרץ ֲא ֶ֨ ֶ
ו ַַ֤י ֹאמֶר ה' אֶל־מ ֹ ֔ ֶ
שׁה ִהנְָּך֥ שׁ ֵֹכַ֖ב עִם־אֲב ֶ ָֹ֑תיָך ְּוקָם ָה ֶָ֨עם ַה ֶָ֜זּה ְּוז ָָנֹ֣ה׀ ַאח ֵ ֲֹ֣רי׀ א ֵ ֹ֣
ֲא ֶ ֥שׁר כ ַ ַָ֖רתִּ י ִאתָּֽ ֹו:
 .245דברים וילך לא,כ" :יאר הפסיק"
ֱֹלהים ֲאח ִֵרים ַו ֲעב ָ֔דוּם ְּו ִ ֹ֣נא ֲ֔צוּנִי ְּוה ֵ ֵַ֖פר ֶאת־ב ְִּריתִ ָֽי:
כִ ָֽי־ ֲאבִי ֶָ֜אנוּ ֶאָֽל־ ָהאֲדָ ָ ֹ֣מה׀ ֲאשֶׁר־נִשׁ ַ ְֹּ֣בעְּתִּ י ַלאֲב ֹתִָ֗ יו ז ַ ַָ֤בת ָחלָב וּדְּ ַ֔בשׁ וְָּאכַ ֥ל ְּוש ַ ַָ֖בע וְּדָ ֵ ָ֑שׁן וּ ָפ ֵ֞נָה אֶל־א ִ ַ֤
 .246דברים וילך לא,כד" :יאר הפסיק"
ַל־ספֶר ַ ַ֖עד תּ ָמָֽם:
שׁה ִלכ ְֶּ֛תּ ֹב ֶאת־דִּ ב ֵ ְּ֥רי ה ָ ָֽ
ַוי ִ ְֹּ֣הי׀ ְּככַלֹ֣ ֹות מ ֹ ִ֗ ֶ
ַתֹּורה־ה ַַ֖זּ ֹאת ע ֵ ָ֑

 1.1.27.2.1רשימת מופעי מונח לגרמיה מוסברים
 3.3.22.2נ"ך
 90פסק
וַּ֙בני-י ְשׂראָ֥לַ֙׀ַ֙ממּ ְצרים֘ ַ֙ק ְב ָ֣רוַּ֙ב ְשׁכֶ םַ֙ ַ֙
וֹתַ֙יוֹסףַ֙אֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ
יהושע כד,לבְ :ואֶ ת-ע ְצ ָ֣מ ְ֠
ָ֣הַ֙קשׂיט ִ֑הַ֙ ַ֙
םַ֙בּמא ְ
ֲמוֹרַ֙א ֲֹֽביְ -שׁ ֶכ ְ
ֶ֛תַ֙בּני-ח ָ֥
ע ֶֹ֛קבַ֙מא ְ
ֲשׁרַ֙קנ ָ֧הַ֙י ֲ
ַ֙ ְבּ ֶח ְל ָ֣קתַ֙השּׂ ֶ ָ֗דהַ֙א ֨ ֶ
ֲלה׃
ףַ֙לנח ֹֽ
ֹֽהיָ֥וַּ֙ל ְבנֹֽי-יוֹס ְ
ַ֙ויּ ְ

[בבלי סוטה יג,ב] קשו קראי אהדדי ,כתיב( :שמות יג) ויקח משה את עצמות יוסף עמו ,וכתיב :ואת עצמות יוסף אשר העלו בני
ישראל וגו'! א"ר חמא בר' חנינא :כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו ,מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו.
וֹתַ֙יוֹסף – מונח תלישא-גדולה ,רמז למדרש בבבלי סוטה יג המובא ברד"ק "כי משכם גנבוהו ולשכם החזירוהו (נחזיר
וְ אֶ ת-ע ְצ ָ֣מ ְ֠
אבידתו)" ,יוסף מובחר שארונו מהלך עם ארון השכינה
וַּ֙בני-י ְשׂראָ֥לַ֙׀ַ֙ממּ ְצרי ַ֘֙
ם
אֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ

פסק בין ישראל ובין ממצרים ,משה התעסק בארון יוסף במצרים ובני ישראל התעסקו בהולכתו במדבר וקבורתו בשכם ,לכן מצד שמשה
לא גמר גמילות חסד זאת א"ר חמא בר' חנינא :כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו ,מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו.
טט – מצד שמשה העלה עצמות יוסף ממצרי ם ,בני ישראל מופסק (פסק) מפעולת ההוצאה ממצרים ,מצד שבני ישראל השלימו המצוה
ונקראת על שמם הטעם "מרכא" או "מונח"
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פסק

יעני׃ ַ֙
יםַ֙לקוֹלְךַ֙ה ְשׁמ ֹֽ
ְ
יב
יּוֹשׁ ֶָ֣בתַ֙בּגּנָּ֗יםַ֙חֲב ֶ֛ריםַ֙מ ְקשׁ ָ֥
שיר השירים ח,יג – יד׃ [יג]ַ֙ ה ֶ
יַ֙בשׂ ֹֽמים׃ ַ֙
ר ְ
עׂפֶ רַ֙האיּ ֔ליםַ֙עלַ֙ה ָ֥
ַ֚וַֹ֙ל ָ֣
ה־לךֵ֤ ַ֙ל ְצבי ַ֙֙ א ְ
ְ
יַ֙וּ ְדמ
ָ֣חַ֙׀ַ֙דּוֹד ֹֽ
ָ֗
[יד]ַ֙ ְבּר

׀ַ֙בּרָ֣חַ֙׀ַ֙  -ע"פ מידה י"א של רבי אליעזר ברבי
ָ֣חַ֙׀ַ֙דּוֹדי – מונח פסק (מונח לגרמיה) רביע ,כעין קריאה עם פסק ואז מלת ׀יד ְ
ָ֗
[יד]ַ֙ ְבּר
ָ֣חַ֙דּוֹדי וגו'
ָ֗
׀יד׀ַ֙בּר
ְ
יַ֙בּרָ֣חַ֙׀ וקריאה ללא פסק בתוך פסוק (ח,יד)
יענ ְ
יוסי ,סדור שנחלק .כאילו מסיימת את הנאמר בפסוק (ח,יג) ה ְשׁמ ֹֽ
אם החברים מקשיבים לקולך ,היה לו לכתוב "השמיעי לנו" בלשון רבים .ומדוע "השמיעני" – סלוק ,מיעט בריבוי "מקשיבים לקולך"
יעני ? אלא שהקב"ה כביכול מתאוה לקול כנסת ישראל שיהיה מוקדש לו בלבד .ומה מבקש הקב"ה לשמוע? ע"פ
ואמר בלשון יחיד ה ְשׁמ ֹֽ
ריַ֙
עׂפֶ רַ֙האיּ ֔ליםַ֙עלַ֙ה ָ֥
ַ֚וַֹ֙ל ָ֣
ה־לךֵ֤ ַ֙ל ְצבי ַ֙֙א ְ
ְ
ָ֣חַ֙׀ַ֙דּוֹדי .צא אתה בראשונה מכאן .ודמה לך ֹֽוּ ְדמ
ָ֗
ביאור הגר"א שיר השירים ח יד ְבּר
ְבשׂ ֹֽמים׃ פירוש ,בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן .עכ"ד .וכנסת ישראל אכן משמיעה:
ְבּרָ֣חַ֙׀ַ֙– צא מהגלות שכביכול כפית על עצמך ע"י זעקת כנסת ישראל וכך הוצא השכינה הקדושה משביה בגלות ועמה כל
צבאות ה' – בני ישראל.
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ל ֹאַ֙י ֹֽמרַ֙ :
עַ֙ו ָ֣
ָ֥עַ֙לה ָ֗ר ְ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙יְ כבִּ֑דַ֙נ ְשׁבּ ְִ֝
סַ֙ואֶ ת־י ְרא ָ֣
ֵ֤ה׀ַ֙בּע ֮ינ ֵ֤יוַ֙נ ְמ ָ֗א ְ
תהלים טו,ד :נ ְב ֶז ְ ֹֽ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֵ֤ה׀ַ֙בּע ֮ינ ֵ֤יוַ֙נ ְמ ָ֗אס – זה חזקיהו המלך
רבֹו – זה המקרב את קרוביו( .תה' טו,ד) נ ְב ֶז ְ ֹֽ
ל־ק ֹֽ ֹ
ְ
[בבלי מכות כד,א] (תה' טו,ג) ְו ִ֝חֶ ְר ָ֗פּהַ֙ל ֹא־נשָׂ֥אַ֙ע
שגירר עצמות אביו במטה של חבלים.
ֵ֤ה׀ַ֙בּע ֮ינ ֵ֤יוַ֙נ ְמ ָ֗אס  -הנמאס
רבֹו  -לא סבל חרפת קרובו( .תה' טו,ד) נ ְב ֶז ְ ֹֽ
ל־ק ֹֽ ֹ
ְ
[רש"י בבלי מכות כד,א] (תה' טו,ג) וְ ִֶ֝ח ְר ָ֗פּהַ֙ל ֹא־נשָׂ֥אַ֙ע
להקב"ה נבזה הוא בעיניו של אדם זה חזקיהו שנבזה היה בעיניו אביו שנמאס בעבודת כוכבים .שגיררו במטה של חבלים  -גמרא היא
ולא קרא.
רבֹו זהו המקרב כו' .נראה לומר שאמר (תה' טו,ג)
ל־ק ֹֽ ֹ
ְ
[מהרש"א חידושי אגדות בבלי מכות כד,א] ואמר (תה' טו,ג) וְ ִֶ֝ח ְר ָ֗פּהַ֙ל ֹא־נשָׂ֥אַ֙ע
ל־ק ֹֽ ֹרבֹו היינו שמוכיחן ובזה הוא מקרבן אף לעצמו כי כן דרך כל הארץ על איש טוב וישר לומר ולהודיע שהוא
ְ
וְ ִ֝חֶ ְר ָ֗פּהַ֙ל ֹא־נשָׂ֥אַ֙ע
קרובו אבל על איש הרע אף אם קרובו הוא מכחיש בו והרי זה אם אינו מוכיחן שישובו למוטב הרי הוא מרחיקו ממנו שהוא מכחיש
ֵ֤ה׀ַ֙בּע ֮ינ ֵ֤יוַ֙נ ְמ ָ֗אס זה חזקיהו שגירר כו' .בפרק מקום שנהגו ובפרק נ"ה פירש רש"י כדי
אח"כ בו שאינו קרובו .ואמר (תה' טו,ד) נ ְב ֶז ְ ֹֽ
שיוסרו הרשעים ויותר נראה לפרש משום כפרה כדאמרי' פרק נ"ה כי היכי דתהוי ליה כפרה לאבוה.
ֵ֤ה׀ַ֙בּע ֮ינ ֵ֤יוַ֙נ ְמ ָ֗אס – מהפך לגרמיה (מהפך פסק) צנורית מהפך רביע .אפשר שטעם פסק כאן הוא מופע של מידה י"א מל"ב
(תה' טו,ד) נ ְב ֶז ְ ֹֽ
של ר' אלעזר בריה"ג "סדור שנחלק" ויש כאן קריאה עם פסק שבה מלת "נבזה" משלימה את הכתוב לפניה בפסוק (טו,ג) .וקריאה ללא
פסק שבה מלת "נבזה" פותחת את הכתוב אחריה.
רבֹו( :תה' טו,ד) נ ְב ֶז ֵ֤ה׀ הפירוש יהיה כנלמד ב[-מהרש"א חידושי אגדות בבלי מכות
ל־ק ֹֽ ֹ
ְ
בקריאה עם פסק (תה' טו,ג) ְו ִ֝חֶ ְר ָ֗פּהַ֙ל ֹא־נשָׂ֥אַ֙ע
רבֹו (טט:
ל־ק ֹֽ ֹ
ְ
רבֹו זהו המקרב כו' .נראה לומר שאמר (תה' טו,ג) וְ ִֶ֝ח ְר ָ֗פּהַ֙ל ֹא־נשָׂ֥אַ֙ע
ל־ק ֹֽ ֹ
ְ
כד,א] ואמר (תה' טו,ג) ְו ִ֝חֶ ְר ָ֗פּהַ֙ל ֹא־נשָׂ֥אַ֙ע
הנ ְב ֶז ֵ֤ה׀ (תה' טו,ד)) היינו שמוכיחן ובזה הוא מקרבן אף לעצמו (טט :ואינו מכחיש היותו קרובו ותוך כך) מוכיחן שישובו למוטב
וכן אפשר לומר שגרירת עצמות אחז ע"י חזקיהו בנו הייתה לא מתוך התכחשות לאביו הנבזה ,אלא כדי להביא כפרה לאביו הנבזה במעשיו
בעולם הזה.
ל־ק ֹֽ ֹרבֹו  -לא סבל
ְ
ֵ֤ה׀ַ֙בּע ֮ינ ֵ֤יוַ֙נ ְמ ָ֗אס היא כמו [רש"י בבלי מכות כד,א] (תה' טו,ג) ְו ִֶ֝ח ְר ָ֗פּהַ֙ל ֹא־נשָׂ֥אַ֙ע
קריאה ללא פסק (תה' טו,ד) נ ְב ֶז ְ ֹֽ
ֵ֤ה׀ַ֙בּע ֮ינ ֵ֤יוַ֙נ ְמ ָ֗אס  -הנמאס להקב"ה נבזה הוא בעיניו של אדם זה חזקיהו שנבזה היה בעיניו אביו שנמאס
חרפת קרובו( .תה' טו,ד) נ ְב ֶז ְ ֹֽ
בעבודת כוכבים .שגיררו במטה של חבלים  -גמרא היא
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עֹולם:
ֹוטַ֙ל ֹֽ
ְ
אַ֙ל ָ֥קחַ֙עֹֹֽ שׂה־אִ֑לֶּ הַ֙ל ֹאַ֙י ָ֣מּ
יַ֙ל ֹ ֶּ֫
שׁחדַ֙על־נ ָ֗ק ָ֥
ָ֣ןַ֙בּנֶשֶׁ ְך֘ ְַ֙ו ָ֥ ֹ
תהלים טו,ה :כּ ְספֵּ֤ ֹו׀ַ֙ל ֹא־נת ְ
עַ֙ו ָ֣ל ֹאַ֙י ֹֽמר ,זה שמחסר את כיסו להצר לנפשו
ָ֥עַ֙לה ָ֗ר ְ
[מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור טו]  ...ר' אבין אמר (תה' טו,ד) נ ְשׁבּ ְִ֝
ְך .זה הקדוש ברוך הוא ,שלא נתן
ָ֣ןַ֙בּנֶשֶׁ ַ֘֙
לעשות מצות .ורבנן אמרי זה שהשביע את יצרו לבלי עבור עבירה( .תה' טו,ה) כּ ְספֵּ֤ ֹו׀ַ֙ל ֹא־נת ְ

את התורה בדמים אלא בחנם ,שנאמר (ישעיה נה א) לְּכַ֤ וּ ִשׁבְּרוּ וֶ ָֽא ֱ֔כ ֹלוּ וּלְּכֹ֣ וּ ִשׁב ְִּ֗רוּ בְּלֹוא־כֶ ֶ֛ סֶף וּבְּל֥ ֹוא ְּמ ִ ַ֖חיר ,ואין כספו אלא תורה ,שנאמר

(תה' יב ז) [אִ ָֽמ ֲֹ֣רֹות ֘ה' ֲאמ ֶָׁ֪רֹות ט ְֹּ֫ה ֥ ֹרֹות] ֶ ֹ֣כסֶף ֵ֭ ָצרוּף ַבע ֲִלֹ֣יל ל ָ ָָ֑א ֶרץ.
[ילקוט שמעוני תהלים רמז תרסה]
ְך – מהפך לגרמיה (מהפך פסק) מונח צנורא .אפשר שטעם פסק כאן הוא מופע של מידה י"א מל"ב של ר'
ָ֣ןַ֙בּנֶשֶׁ ַ֘֙
(תה' טו,ה) כּ ְספֵּ֤ ֹו׀ַ֙ל ֹא־נת ְ
אלעזר בריה"ג "סדור שנחלק" ויש כאן קריאה עם פסק שבה מלת "כספו" משלימה את הכתוב לפניה בפסוק (טו,ד) .וקריאה ללא פסק
שבה מלת "כספו" פותחת את הכתוב אחריה.
עַ֙ו ָ֣ל ֹאַ֙י ֹֽמר( :תה' טו,ה) כּ ְספֵּ֤ ֹו׀ַ֙הפירוש יהיה כנלמד ב[-מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור
ָ֥עַ֙לה ָ֗ר ְ
בקריאה עם פסק (תה' טו,ד) נ ְשׁבּ ְִ֝
ל ֹאַ֙י ֹֽמר ,זה שמחסר את כיסו (טט :כספו)
עַ֙ו ַָ֣֙
ָ֥עַ֙לה ָ֗ר ְ
טו] וכן ב[-ילקוט שמעוני תהלים רמז תרסה]  ...ר' אבין אמר (תה' טו,ד) נ ְשׁבּ ְִ֝

להצר לנפשו לעשות מצות.
ְך – זה הקדוש ברוך הוא ,שלא נתן את התורה בדמים אלא בחנם ,שנאמר (ישעיה נה א)
ָ֣ןַ֙בּנֶשֶׁ ַ֘֙
קריאה ללא פסק (תה' טו,ה) כּ ְספֵּ֤ ֹו׀ַ֙ל ֹא־נת ְ
שׁב ְִּ֗רוּ בְּלֹוא־כֶ ֶ֛ ֶסף וּבְּל֥ ֹוא ְּמ ִ ַ֖חיר ,ואין כספו אלא תורה ,שנאמר (תה' יב ז) [אִ ָֽמ ֲֹ֣רֹות ֘ה' ֲא ָמ ֶׁ֪רֹות ט ְֹּ֫ה ֥ ֹרֹות] ֶ ֹ֣כסֶף ֵ֭ ָצרוּף ַבע ֲִלֹ֣יל
שׁבְּרוּ וֶ ָֽא ֱ֔כ ֹלוּ וּלְּכֹ֣ וּ ִ
לְּכַ֤ וּ ִ
ל ָ ָָ֑א ֶרץ.
[בבלי בבא מציעא עא,א] תניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא ברבית  -עליו הכתוב אומר (תה'

עֹולם :הא למדת שכל המלוה ברבית נכסיו
ֹוטַ֙ל ֹֽ
ְ
אַ֙ל ָ֥קחַ֙עֹֹֽ שׂה־אִ֑לֶּ הַ֙ל ֹאַ֙י ָ֣מּ
יַ֙ל ֹ ֶּ֫
שׁחדַ֙על־נ ָ֗ק ָ֥
ָ֣ןַ֙בּנֶשֶׁ ְך֘ ְַ֙ו ָ֥ ֹ
טו,ה) כּ ְספֵּ֤ ֹו׀ַ֙ל ֹא־נת ְ
מתמוטטין.
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אֹלהים׃ ַ֙
ֹֽ
יַ֙עזַ֙ל
יַ֙כּ ִ֝ ֹ
יםַ֙שׁ ֹֽתּים-זָ֥וַּ֙שׁמ ְִ֑עתּ ָ֥
ְ
ֱֹלה
תהלים סב,יב :אחֵ֤ת׀ַ֙דּ ֶ֬בּרַ֙א ָ֗
מר׃ַ֙ס ַ֙
ֱֹלהיםַ֙אֶ֛תַ֙כּל-ה ְדּב ָ֥ריםַ֙האלֶּ הַ֙לא ֹֽ ֹ
בהסבר ל -שמות יתרו כ,א׃ ויְ דבָּ֣רַ֙א ֔

ַאחת׀ – מהפך לגרמיה ,מהפך נקרא גם שופר הפוך ,שמעו כעין קול שופר ,והדבור
שׁ ַ ָֽ
ַאחת׀ דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים ְּ
תּי ִם-ז֥ וּ שׁ ָ ָָ֑מעְּתִּ י – ַ ַ֤
(תה' סב,יב) ַ ַ֤
הא-לקי הוא מדרגה אחת שמשה שמע תכנה וסודותיה ברור .לרמב"ם העם לא שמע ברור אפילו את שתי הדברות הראשונות .אבל
מהזוהר מלה אחת נחלקת לשבעים ענפים שעולים מתוכה (הסולם סעיף שמה) אז אפשר כי כל אחד מהעם שמע לפי דרגות השגותיו
אבל לא שמעו סודות .דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים – עילוי רביע ,אפשר כעין מונח רביע ,והן חמש מדרגות אחרות (הסולם סעיף שמט)  .אחרי ירידת
הקול במדרגות היה דיבור של שתי גירסות "עשרת הדברות" או שתי דברות ראשונות לכל ישראל והשאר באמצעות משה.
ַאחת׀ – מהפך לגרמיה ,אפשר להסביר ע"פ הדר זקנים (מבעלי התוספות) שבקריאה ללא פסק (תה'
ַאחת׀ דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים – ַ ַ֤
(תה' סב,יב) ַ ַ֤
ַאחת דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא כל י' הדברות בדבור אחד.
סב,יב) ַ ַ֤
ַאחת׀ דִּ ֶֶ֬בר אֱֹל ִִ֗הים (א) מלמד שחזר על כל דבור ודבור בפני עצמו( ,ב) שמשה פסק טעמים לפי השגתו
בקריאה עם פסק (תה' סב,יב) ַ ַ֤
בדברי ה'.
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ָ֥וַּ֙תה ֹֹֽמֹות:
ִ֑ילוַּ֙אףַ֙י ְרגְּ ז ְ
ָ֗
ֹלהיםַ֙ר ָ֣אוָּךַ֙מָּ֣יםַ֙יח
וָּךַ֙מּים׀ַ֙אַ֙ ָ֗
֨
תהלים עז,יז :ר ֵ֤֮א
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מלבי"ם (יז) ר ֵ֤֮אוָּך ,שיעור הכתוב המים ראוך אתה אלהים ,המים ר ָ֣אוָּךַ֙אתה מָּ֣ים! יחִ֑ילוּ ,מצייר במליצתו שאלהים התראה על
המים בצורת מים ,כי יען שה' הוא עצם מקור הנמצאות ושורש כל הנמצאות נמצא בו ,עי"כ יתבטלו כל הנמצאים לפניו .ובאופן זה
יצייר שעת ירצה לבטל טבע הנמצא ,יתגלה לפניו בכחו השרשי שבו יעמוד הנמצא ההוא ,שעת ירצה לבטל כח האש יתגלה בכח
השרשי של האש בצורת אש ,ואז ה' אלהיך אש אוכלה אש ,כי יתבטל טבע החלקי בהתגלות הכל ,בעת רצה לבטל טבע המים התלבש
בצורת המים השרשים שמשם בא מציאות המים ,ועז"א שע"י שהמים ראוך אלהים בצורת מים היסודיים ,וראוך שאתה מים ,עי"ז
ָ֥וַּ֙תה ֹֹֽמֹות::
יחִ֑ילוַּ֙גם י ְרגְּ ז ְ
֨מּים׀ – אזלא לגרמיה
ֹלהים – פסק ,סיבה (א) הפסקה בין אות מ"ם בסוף מלה ואות אל"ף (גרונית) בראש המלה הבאה
֨מּים׀ַ֙א ָ֗
סיבה (ב) משני צידי טעם פסק המלים הם שני שמות לענין אחד .המלה מימין לפסק ֨מּים׀ משמעותה מים במציאות הטבע.
ֹלהים משמעותה המים השרשים שמשם בא מציאות המים ,אלהים בצורת מים היסודיים.
המלה משמאל לפסק ׀ַ֙א ָ֗
96

פסק

לּכוּ:
ָ֣וַּ֙שׁח ִ֑קיםַ֙אף־ ֲִ֝חצ ָ֗ ֶציָךַ֙י ְתה ֹֽ
בֹותַ֙קֹולַ֙נ ְתנ ְ
מוַּ֙מים׀ַ֙ע ַָ֗֙
֨
תהלים עז,יחֹ :ז ְֵ֤ר
מלבי"ם (יח) ֹז ְֵ֤רמוּ ,מצייר שבקיעת מי הים למטה נתהוה ע"י התגלות טבע זאת בשרשם למעלה ,שמשם בא הנס ,וכמ"ש (תה' עז,יז)
וָּךַ֙מּים׀ ,ועפ"ז יצייר שבקיעת המים בהים למטה נשתלשל מן בקיעת המים בעננים בעיגול הנשימה ,שכמו שיחצו המים בעב
֨
ר ֮אֵ֤

וענן ע"י רוח ורעמים וברקים ,כן נבקעו ויחצו בתהומות ,ושוב מצייר הפעולות שיתהוו בעבים ועננים שבעיגול הנשימה ,שהם
נמשכים ובאים מגבוה על גבוה עליהם ,ומשתלשלים מבקיעות והחצות עבים עליונים למעלה מעבים הטבעיים אשר בשמים רק
מעבים אשר הם בשחקים (שמבואר אצלנו ששם שחקים מציין תמיד המקום הגבוה משמים ,ששם תחדל הטבע והמערכה ,כי שם
מקום הפלאות והנס וההשגחה) ,וכאלו ע"י רעם וברק ובקיעת העבים בשחקים העליונים נעשה רעם וברק ובקיעת העבים באדים
התחתונים אשר ברקיע הטבעיי ,וע"י בקיעת העבים והמים שברקיע נבקעו כל מימי הים ומי תהום רבה ,והיא מליצה נפלאה לצייר
שהכל השתלשל מן ההנהגה העליונה הנסיית ששרשה בשחקים ,שמשם ירדה לשמים להתלבש בסדרי הטבע ,ומשם יתהפך בעת
מוַּ֙מים׀ַ֙
֨
הצורך כחומר חותם מן הטבע אל הנס ,שההשגחה והפלא תתהפך אל הטבע ושוב תתהפך הטבע ותהי לפלא .וז"ש תחלה ֹז ְֵ֤ר
ע ָ֗בֹות העבות הגבוהות זורמו מים בשפע רב שנתבקעו העבים העליונים ,וזה בא ע"י הרעם והברק העליון הנסיי ,שעל הרעם הנסיי
ָ֣וַּ֙שׁח ִ֑קים ,ועל הברק הנסיי אמר אף־ ֲִ֝חצ ָ֗ ֶציָךַ֙י ְתה ֹֽלּכוּ ,:ואח"כ ירד והשתלשל מן הנס אל הטבע ,שמן קול הרעם
אמר קֹולַ֙נ ְתנ ְ
בשחקים ישולשל.
ֹז ְֵ֤רמוּ – מהפך ,מהנהגה עליונה בשחקים ,השתלשלות לשמים להתלבש בסדרי הטבע ,ומשם יתהפך בעת הצורך כחומר חותם מן הטבע
אל הנס ,שההשגחה והפלא תתהפך אל הטבע ושוב תתהפך הטבע ותהי לפלא.
֨מּים׀ – אזלא לגרמיה
֨מים׀ ע ָ֗בֹותַ֙– פסק ,סי בה (א) הפסקה בין אות מ"ם בסוף מלה ואות עי"ן (גרונית) בראש המלה הבאה
מוַּ֙מּים ע ָ֗בֹות משמעותה גשם מהעבים במציאות הטבע.
֨
סיבה (ב) קריאה ללא פסק ֹז ְֵ֤ר
מוַּ֙מים׀ ע ָ֗בֹות משמעותה העבות הגבוהות זורמו מים בשפע רב שנתבקעו העבים העליונים.
֨
קריאה עם פסק ֹז ְֵ֤ר
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 2.2.18טעם מחבר  /משרת אמצעי – מקף
מקף – טעם אמצעי אילם (אין לא נגינה משלו) המחבר שתיים או שלוש ונדיר מאד ארבע מלים לרצף אחד עבור תבנית טעמים של טעם
אחד או שניים (כגון עוצר או מחבר ועוצר (כגון קדמא ז"ק ,מונח ז"ק)) .הרצף הזה הוא כעין מלה אחת כגון להפסק מהמלה הבאה או
לחיבור למלה הבאה ,כגון לצורך חישוב גימטריה הלכתית או אגדתא וכד'
אֶ ת־ל ָ֣ב – חמש פעמים בתורה במקף ,סיבות( :א) מפני כלל הטעמה הנקרא נסוג לאחור ,כאן שתי מלים כל אחת בת הברה אחת ,הטעמה
נפרדת לכל מלה יוצרת צפיפות טעמים (בשם ר' יעקב לויפר הי"ו).
במדבר חקת יט,טו אין-צ ָ֥מיד פּתיל על ִ֑יו  -ת"א  -דלית מגופת שייע מקף עלוהי
תיב"ע  -דלית מגופתא מחברא ביה מקף על פומיה
טט  -פתיל = מחברא ביה מקף ,חיבור מקיף .למדנו ש -מקף משמעו שע"י הקפת עצמים אחדים הם נחשבים כמחוברים ליחידה אחת.
מקף – בתפקיד בד"כ בורר לימוד אחד מרב-אפשרויות .רב-מצב ,רב-שלב ,רב-חלק ,רב-משמעות .דוגמאות למצבים :צירוף ענין נספח
לענין עיקרי ,לפי תורת המקף (הרב י"י פוזן) מצב של מיעוט הדגשה .החלשה של הכתוב המוחלט ,כגון (דב' שפ' טז,יט) ל ֹא־ת ֶטּ ָ֣הַ֙מ ְשׁ ֔פּט
בדין מרומה [בבלי סנהדרין לב,ב] ביה"ד מטה המשפט לפי מסקנותיו ולא לפי הטענות המרומות.
מק"ף גי'  220עולה הורד"ה (רב יוסף לנדאו הי"ו יב אדר ב' התשע"ט)
מקף – בתפקיד בורר בד"כ מצב אחד מרב אפשרויות
בתורה טעם מקף מופיע  11475פעם .מילתַ֙אֶ ל  1149מופעים ב 1003 -פסוקים.
מילת אֶ ל -עם מקף  1145מופעים ב 999 -פסוקים .ממספרי מופעי אֶ ל וַ֙-אֶ ל -משמע כי רק ארבעה מופעים של מלת אֶ ל הם בטעם אחר.
מילת ְואֶ ל  98מופעים ב 85 -פסוקים .מילת ְואֶ ל -עם מקף  90מופעים ב 82 -פסוקים .משניהם משמע כי רק שמונה מופעים של מלת
וְ אֶ ל הם בטעם אחר.
בַ֙אֶ ל – אין ,כַ֙אֶ ל – אין ,לַ֙אֶ ל – אין ,מַ֙אֶ ל – אין,
מילת אֶ ל -עם מקף מהווה  9.978%ממספר מופעי מקף בתורה ,מילת ְואֶ ל -עם מקף מהווה  0.00784%ממופעי מקף בתורה.
שתיהן ביחד מהוות  10.76%ממופעי מקף בתורה .שתיהן ביחד מהוות  99.03%ממופעי מלת אֶ ל בתורה .המתאם הזה אומר
דרשני.
ֹשׁה (בלא התחשבות בטעם מלת משה) מופיע בתנ"ך ג"ר פעמים ,צח"ק בתורה ,ה' ביהושע.
צירוף המלים אֶ ל-מ ֔ ֶ
הצעה :בני ישראל תקנו ר"ב ניצוצות קדושה במצרים ,ומעיד הכתוב (דב' ואת' ג,כו) ו ֶַ֨י ֹאמֶר הַ֤ ' ֵאלַי ַרבָ֔ -לך – ַרבָ֔ -לך – שתי דרשות
שבאחת מהן משה בעל לפחות ר"ב ניצוצות ומֵ -אלַי – פשטא בתפקיד אחד,יתר עליהם בניצוץ אחד (הצעת הפסוק ע"י ר' אליהו
שגב).
ֹשׁה – מקף בתפקיד רב-מצב של משה (א) בקבלת דבור – אמירה מה' הוא בכעין דרגת אַ֙ל
אֶ ל-מ ֔ ֶ
זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי דף רמ עמוד א פירוש הסולם :שעג) ת"ח כד אוקים וכו' בוא וראה ,כשהקים משה את

המשכן ,הוקם משכן אחר עמו ,דהיינו המלכות .ומשכן העליון ,שהוא בינה ,מקים ותומך הכל ,משום שמשכן העליון ,הוא סתום
וגנוז למעלה למעלה .ומשכן אחר שהוא המלכות ,הוקם על המשכן שלמטה ,שעשה משה ,ועומד עליו בכח משכן ההוא העליון
על הכל ,שהוא בינה .וכמו שהוקם המשכן שלמטה בידי משה ,אף כך למעלה ,דהיינו המלכות ,הוקם על ידי ההוא  ,שהוא מדרגת
משה ,דהיינו ז"א .מאין לנו .כי כתוב( ,שמות פקודי מ,יח) ו ֨יּ ֶקםַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּן ,אֶ ת הוא בדיוק (טט  -ר"ת אֶ ת-המּ ְשׁ ָ֗כּןַ֙ויּתַּ֙ן ֙ אֶ ת
– ר"ת א' ה' ו' ועוד ה' ו' א'  ,פעמיים שם מיוחד הו"א הו"א ,אפשר רמז לז"א)  ,שהוא להראות ששני משכנות נתקנו בסוד משה.
שהם המשכן שלמטה ,והמשכן שלמעלה שהוא המלכות ,שנתקן ג"כ ע"י מדרגת משה שהוא ז"א.
ֱֹלהים  -להגיד כי ברכתו מקויימת ,כי איש אלהים היה ,בדרגת נבואה גבוהה מאד – אספקלריה המאירה,
רמב"ן (דב' וזאת לג,א) ִא֥ישׁ ָהא ִ ַ֖
ראה פ'רלב"ג (וי' שמ' י,כ) (וי' שמ' יא,א) (ב) במסירת דבר ה' הוא בדרגת נבואה הקרובה לאדם.
ִיטב ְּבעֵינָ ָֽיו׃ פ רלב"ג  ...עם שרוב התבודד שכל משה במושכלות היה מונע אותו מהשיבו מחשבתו באלו
(וי' שמ' י,כ) ַויִשׁ ַ ְֹּ֣מע מ ֹ ֔ ֶ
שׁה ַוי ַ ַ֖
העניינים המעשיים הזמניים באופן שלם .הלא תראה שזה היה מונע אותו מלסדר דבריו עם בני אדם באופן ראוי ,ולזה היה אהרן לו למליץ,
כמו שנזכר בסדר 'ואלה שמות' (ראה שמ' ד,י-טז).
ֵאמ ֹר ֲאל ֵֶהָֽם׃ רלב"ג להעיר ,שרוב התבודדות משה במושכלות היה סבת שגגתו במה שקצף על
(וי' שמ' יא,א) ַוי ְּדַ ֵ ֵּ֧בר הֶ֛ ' ֶאל-מ ֶ ֹ֥שׁה ו ְֶּאָֽלַ-אה ֲַ֖ר ֹן ל ֥
שריפת שעיר החטאת (ראה וי' י,טז) ,זכר בזה הדבור אהרן ,להעיר כי מזה הצד בעינו חויב שיהיה לו אהרן למליץ ,לדבר הדברים לישראל
בעבורו ,כמו שזכרנו (שם,כ).
מש"ה = מ"ה ש' = אד"ם ברחמי"ם = אד"ם א(לף) ל(מד) ה(י) י(וד) מ(ם) (א-להים עם המלוי).
ֱֹלהים ֶאת-ב ְֵּנֹ֣י יִש ְָּר ֵ ָ֑אל ִלפ ְֵּנַ֖י מֹותָֽ ֹו׃
(דברים וזאת הברכה לג,א) ו ְֹּ֣ז ֹאת ַהב ְָּר ִָ֗כה ֲא ֶ֨ ֶ
שׁר ב ַ ֵ֥רך מ ֶ ֶֹ֛שׁה ִא֥ישׁ ָהא ִ ַ֖
ֱֹלהים  -להודיע כי בנבואה ברך אותם.
ראב"ע ִא֥ישׁ ָהא ִ ַ֖
ֱֹלהים  -פירוש :שלוחו של מקום .וכן תחילת הספר
ר' יוסף בכור שור ו ְֹּ֣ז ֹאת ַהב ְָּר ִָ֗כה  -שבירכן כמוכן ברוח הקודש ,וזהו שנאמר֥ ִ :אישׁ ָהא ִ ַ֖
ֱֹלהים ,לומר ,שעל פי הקדוש ברוך הוא ברכם.
"דבר משה אל כל ישראל" (דב' א,א) .ופירש רבי יוסי קרא ,שלכך קראו כאן ִא֥ישׁ ָהא ִ ַ֖
ֱֹלהים  -להגיד כי ברכתו מקויימת ,כי איש אלהים היה ,ותפלת ישרים רצונו (ע"פ מש' טו,ח) .והנה יקרא הכתוב למשה
רמב"ן (א) ִא֥ישׁ ָהא ִ ַ֖
ֱֹלהים ,וכן שאר הנביאים (ראה ש"א ט,י) כדוד (ראה נחמ' יב,לו) ואליהו (ראה מ"א יז,יח) וזולתם ,ולא יאמר הכתוב 'איש ה''
רבינו ִא֥ישׁ ָהא ִ ַ֖
אבל יאמר "משה עבד ה'" (דב' לד,ה) .והטעם יודע לכל משכיל ,וכן על דרך האמת.
מילת אֶ ת (בסגול)  2396מופעים ב 1854-פסוקים ,מילת אֶ ת -עם מקף( ,בסגול)  2396מופעים ב 1854-פסוקים ,היינו שכולם עם מקף
מילת ְואֶ ת (בסגול)  641מופעים ב 437-פסוקים ,מילתַ֙ ְואֶ ת -עם מקף (בסגול)  641מופעים ב 437-פסוקים ,היינו שכולם עם מקף
באֶ ת ,כאֶ ת  ,לאֶ ת  ,מאֶ ת – אין .מילת אֶ ת -עם מקף (בסגול) ומילתַ֙ ְואֶ ת -עם מקף (בסגול) מהוות ביחד  26.4662%ממופעי מקף בתורה.
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את (בצירה)  219מופעים ב 212-פסוקים ,אין עם מקף
מילת ַ֙
את (בצירה)  185מופעים ב 155-פסוקים ,אין עם מקף
מילת ְו ַ֙
את ( -בצירה)  118מופעים ב 114-פסוקים,
את אין ,מ ַ֙
את  ,ל ַ֙
באַ֙ת  ,כ ַ֙
מילת על עם ובלי מקף  993מופעים ב 827-פסוקים ,מהם מילת על -עם מקף  880מופעים ב 741-פסוקים
מילת ְועל עם ובלי מקף  116מופעים ב 96-פסוקים ,מהם מילת ְועל -עם מקף  92מופעים ב 77-פסוקים
מילת מע ָ֣ל –  58מופעים ב 58-פסוקים כולם ללא מקף( ,בטעמים שונים)
מילת מעֹֽל –  2מופעים ב 2-פסוקים
מלבי"ם – התוה"מ [מא] (ויקרא פרשת מצרע יד,ט)  ...והדרוש הזה בנוי לתלפיות על היסוד שהנחנו (ויקרא ס' שצא) שיש

הבדל בין שימוש הלמד ובין שימוש מלת על .שהלמ"ד מורה החלוקה ומלת על מורה הצירוף ,שאם ירצה לומר ,לכל אחד ואחד
יאמר בלמ"ד ,וארבעה פנים לאחד .שני העומר לאחד ,פי' לכל אחד .אבל מלת על תציין הכל ביחד.

ם ֙ -עם מקף  232מופעים ב 223-פסוקים
ם ֙ עם ובלי מקף  279מופעים ב 266-פסוקים ,מילת ְוא ַ֙
מילת ְוא ַ֙
מילת אם עם ובלי מקף  184מופעים ב 168-פסוקים ,מילת אם -עם מקף  174מופעים ב 160-פסוקים , ,משני אלה המסקנה היא
כי  10אם הן בלי מקף
מילת באם ,כאם – אין ,לאם ,מאם
מילת כּי עם ובלי מקף  988מופעים ב 884-פסוקים ,מילת כּי -עם מקף  410מופעים ב 388-פסוקים
מילת ְוכי -עם ובלי מקף  50מופעים ב 50-פסוקים ,מילת ְוכי -עם מקף  34מופעים ב 34-פסוקים

מילתַ֙ל ֹא עם ובלי קדומת ,עם ובלי מקף  1369מופעים ב 1067-פסוקים ,מילתַ֙*ל ֹא -עם ובלי קדומת ,עם מקף  530מופעים ב469-
פסוקים ,מילתַ֙ל ֹא -עם מקף  368מופעים ב 343-פסוקים
מילת *נַ֙א עם ובלי קדומת ,עם ובלי מקף  134מופעים ב 118-פסוקים ,מילת נַ֙א עם מקף  1מופעים ב 1-פסוקים ,מילת ַ֙-נא עם
מקף לפניה  85מופעים ב 77-פסוקים,
ראה בסוף סעיף מקף ,סעיף מקף אל-משה
מר :אשר נמצא רק בתורה ב 5 -פסוקים 5 ,מופעים.
ָ֥אמרַ֙ה'ַ֙אֶ ל־מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
שמות תשא לא,יבַ֙:ויּ ֹ ֶ
מר׃ אשר נמצא רק בתורה ב 70 -פסוקים 70 ,מופעים.
הסבר לפסוק [א]ַ֙ויְ דבָּ֥רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
ראשון שמות וארא ו,י  ...אחרון במדבר מסעי לה,ט.

 1.1.22.2.2בראשית
1

מקף

חשֶׁ ְך׃
ֱֹלהיםַ֙בָּ֥יןַ֙האוֹרַ֙וּבָ֥יןַ֙ה ֹֽ ֹ
ֱֹלהיםַ֙אֶ ת-האוֹרַ֙כּי-טִ֑ וֹבַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ויּ ְבדָּ֣לַ֙א ֔
בראשית א,ד :ויּ ְֶָ֧֣ראַ֙א ֶ֛

[ליקוטי תורה ,האדמו"ר שניאור זלמן מלאדי ,קונטרס שיר השירים ,ע' ד'ב' באמצע טור 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
ֱֹלהיםַ֙אֶ ת-האוֹרַ֙כּי-טִ֑ וֹב לגנוז ונגנז בבחי' חשך ישת חשך סתרו כו' וזהו יושב בסתר עליון ...
א,ד) ויּ ְֶָ֧֣ראַ֙א ֶ֛
 ...וזהו (שאומרים ביוצר של שמע) ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית פי' ובטובו מה שראה (בר' א,ד) כּי-טִ֑ וֹב לגנוז האור מזה
נתהווה בחי' חידוש מעשה בראשית להיות מאין ליש בבחי' גילוי התענוג וההשגה ...
(בר'

(בר' א,ד) כּי-טִ֑ וֹב – מקף כבורר בין משמעויות מלת "טוב" כגון כאן (א) אין מחשבה תופסת במהותו (ב) הגניזה מביאה לבריאת יש מאין
(ג) [רש"י] (בר' א,ד) שאינו ראוי להשתמש בו לרשעים או ג"א לעולם (ד) אור וחיות לכל נברא לפי תפקידו
(בר' א,ד) כּי-טִ֑ וֹב – אתנח ,כמגביל כאן גונז לעתיד לבוא ,כגונז כדי לברוא יש מאין ,כגונז באותיות התורה ,ע"פ [חסידות מבוארת] כּי-
טִ֑ וֹבַ֙ – אתנח ,מגביל האור והחיות האלקי בכל נברא לפי תפקידו.
2

מקף

רתַ֙הגְּ דֹלִ֑יםַ֙
א ֹ
ֱֹלהיםַ֙אֶ תְ -שׁנ ָ֥יַ֙ה ְמּ ֹ
בראשית א,טז :ויּ ָ֣עשַׂ֙א ֔
הַ֙ואתַ֙הכּוֹכַ֙ ֹֽבים׃
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשָׁ֣לֶ תַ֙ה ֔לּיְ ל ְ
טן ֙ ְ
וֹםַ֙ואֶ ת-המּ ֵ֤אוֹרַ֙הקּ ֹ
ְ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשָׁ֣לֶ תַ֙היּ֔
אֶ ת-המּ ֵ֤אוֹרַ֙הגּדֹל ֙ ְ

בראשית וישלח לג,ה:

ֹאמרַ֙היְ ל ַ֕דיםַ֙אֲשֶׁ ר-חנָָֽ֥ןַ֙אֱֹלהיםַ֙אֶ ת-ע ְב ֶ ֹֽדָּך׃ַַ֙֙
אמרַ֙מי-אָ֣לֶּ הַ֙לּ ְִ֑ךַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ויּ ַ֕
יניוַ֙ויּ ְֵֶ֤֣ראַ֙אֶ ת-הנּשׁים ְַ֙֙ואֶ ת-היְ ל ֔דיםַ֙ויּ ֹ ֶ
ויּשָּׂ֣אַ֙אֶ ת-ע ָ֗
אַ֙את-הנּשׁים ְַ֙֙ואֶ ת-היְ ל ֔דיםַ֙[המתחיל באות שכו]]
[פירוש הסולם לזוהר  -במדבר פרשת בלק מאמר (בר' וישלח לג,ה) ויּ ְֵֶ֤֣ר ֶַ֙

פירוש המלכות היתה תחילה ,גדולה כמו ז"א ,בסוד ב' מאורות הגדולים ,אבל אז לא יכלה להשפיע לישראל .ובכדי להשפיע לישראל
מיעטה את עצמה ז' פעמים ,דהיינו שיצאה מכל ז' ספירות הגדולות שלה והיתה לנקודה תחת יסוד ,שאח"ז נבנה מחדש ונעשתה
ראויה לכלול בתוכה כל ז"ס דז"א( .עי' ב"א מאות ק"י עד אות קט"ו) וז"ש ,אזער גרמיה לגבי עילא ז' זמנין לגבי ז' דרגין עלאין
דעליה וכו' דהיינו ,כדי שתוכל להבנות מז"ס חג"ת נהי"מ דז"א .וז"ש רוח קודשא עביד אזעירו דגרמיה עד גשתו ,שהמלכות הנקראת
רוח הקודש מיעטה את עצמה עד שיכלה להתחבר בז"א כנ"ל .ואם לא מיעטה את עצמה ,לא היתה יכולה לגשת אליו.
[אות שלב] כיון דמטא לגביה וכו' :כיון שהמלכות הגיעה אליו ,לז"א ,בקשה ממנו והודיעה לו צער של בניהם למטה ,בעולם הזה,
ושניהם ,ז"א ומלכות ,נכנסים להיכל נסתר וגנוז של יום הכפורים ,שהוא בינה ,אימא שלהם ,כי ביוה"כ זו"ן עולים לאמא .ומבקשים
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

על ישראל לכפר להם .אז כתוב ,כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר וגו' .אכפר עליכם לא כתוב ,אלא יכפר עליכם ,לשון נסתר ,שרומז על
הבינה.
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשָׁ֣לֶ תַ֙היּ֔ וֹם – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
(בר' א,טז) אֶ ת-המּ ֵ֤אוֹרַ֙הגּדֹל ֙ ְ
ַ֙֙למֶ ְמ ֶשָׁ֣לֶ תַ֙ה ֔לּיְ לה – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז
טן ְ
(בר' א,טז) ְואֶ ת-המּ ֵ֤אוֹרַ֙הקּ ֹ
ֹל ֙ – מקף כשמדובר בצבא השמים המאור הגדול הוא השמש ,כשמדובר בפנימיות התורה המאור הגדול הוא
(בר' א,טז) אֶ ת-המּ ֵ֤אוֹרַ֙הגּד ַ֙
זעיר אנפין.
טַ֙ן ֙ – מקף כשמדובר בצבא השמים המאור הקטן הוא הלבנה ,כשמדובר בפנימיות התורה המאור הקטן הוא
(בר' א,טז) ְואֶ ת-המּ ֵ֤אוֹרַ֙הקּ ֹ
מלכות והיורד ממנה לעולם הבריאה היא השכינה שנעשית עתיק דבריאה [לקוטי תורה מספר שיר השירים ,האדמו"ר הזקן ,ע' ח"ב (=
.])16
3

מקף

ֹתםַ֙ :
ראַ֙א ֹֽ
ֹתֹוַ֙זכָ֥רַ֙וּנְ קבהַ֙בּ ָ֥
ֹוַ֙בּ ֶצָ֥לֶ םַ֙אֱֹלהיםַ֙בּרָ֣אַ֙א ִ֑
ַ֙֙בּצ ְל ֔מ ְ
ת־האדם ְ
ֹֽ
ֱֹלהים׀ַ֙אֶ
בראשית א,כז :ויּ ְב ֨ראַ֙א ֵ֤

ת־הָָֽאדָם – מלת "את" מרבה וגם בדרשה של מ"אלף עד תיו"
[זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר [דף קיז עמוד א]] (בר' א,כז) ֶא ָ
(עשה לו/אותו) בדיוקנא דעלאי ותתאי והוה כליל מכלא (שלמות מהכל)

ת־הָָֽאדָ ם – מקף בורר בין תכונות אדם זכר ובין תכונות אדם נקבה.
(בר' א,כז) ֶא ָ
ֶת־הָָֽאדָ ם ְּב ַצל ְּ֔מֹו – זקף-קטן בתפקיד שנים ,תרין דרגין (שתי דרגות) דכלילן דכר ונוקבא חד לדכר וחד לנוקבא,
אדם זכר (בר' א,כז) א ָ
והנקבה אחוזה בצד הזכר.
ת־הָָֽאדָ ם ְּב ַצל ְּ֔מֹו – זקף-קטן בתפקיד שנים( ,גם הנקבה כלולה) מתרין סטרין למהוי שלים בכלא,
אדם נקבה (בר' א,כז) ֶא ָ

4

מקף

ב ֶקרַ֙יָ֥וֹםַ֙השּׁ ֹֽשּׁי׃ַ֙פ ַ֙
בַ֙וָֽיְ היֹ -
וֹבַ֙מ ִֹ֑אדַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ֹֽוָֽיְ היֶ -ע ֶָ֥ר ֹֽ
ְ
הַ֙והנּה-ט
בראשית א,לא :ויּ ֵ֤ ְֶ֣ראַ֙אֱֹלהים ַ֙֙אֶ ת-כּל-א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ֔שׂ ְ

– טפחא מקף אתנח
ֵה־טֹוב מ ְָּ֑א ֹד
(בר' א,לא)
ְּו ִהנ ַ֖
ֵה־טֹוב – מקף כרב-מצב ע"פ [שפת אמת תולדת התרל"א] (בר' תול' כו,יג) עָ֥ד ֹֽכּי-גדל ְמ ֹֹֽאד (א) גדל גלוי אור התורה ,גלוי החיות
ְּו ִהנ ַ֖
מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם (ב) לעומת ה -מ ְָּ֑א ֹד הוא היצר הרע שצריך להיות מוגבל
לעבודת השם יתברך (כגון זורע ,מעשר ,מברך על המזון ,נותן לתלמידי חכמים) ולא לשם עצמו (ראה בראשית תולדת כו,יג)
ֵה־טֹוב – טפחא ,אם לא פסקא טעמא היה משמע רק יצר הטוב  .עתה שפסקא טעמא מבחינים בין יצר טוב ובין היצר רע ,וטפחא
ְּו ִהנ ַ֖
בתפקיד שנוי משמעות ללמד שבעולם המעשה צריך את היצר הרע כדי להתקיים ולקיים את מצוות ה'.
5

מקף

םַ֙לנֶ ָ֥פֶ שַׁ֙חיֹּֽה׃ ַ֙
ָ֥חַ֙בּאפּיוַ֙נ ְשׁמָ֣תַ֙חיּ ִ֑יםַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ויְ ָ֥היַ֙האד ְ
ֱֹלהיםַ֙אֶ ת-הא ָ֗דםַ֙עפר ַ֙֙מן-הָ֣אֲד ֔מהַ֙ויּפּ ְ
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝
בראשית ב,ז :ויּיצֶ ר ֩ ֨
רד"ק מן-הָ֣אֲד ֔מה – כלומר :מן המשובח שבה ,כי גופו הוא חומר נקי משאר בעלי חיים ,וצורתו – השלימה שבצורות; לפיכך הוא

הולך בקומה זקופה ... .והעילה האחרת  -שהאדם צומח מן השמים; כלומר :שכל צמח צומח מעקרו ,ונהיה העקר בזה ממול

השמים; לפיכך אנו צומחים מן השמים ,ומפני זה נקרא האדם 'פרי מהופָ ך' (החכם רבי יוסף בן צדיק ,ספר העולם הקטן ,ע' .)24
מן-הָ֣אֲד ֔מה – מקף מלמד על רב-מצב האדמה ,האדמה בעלת חלקים בדרגות שבח שונות.
6

מקף

וֹבַ֙ל ֹֽמאֲכ ִ֑ל ַ֙
ְ
הַ֙וטָ֣
ָ֥דַ֙למ ְר ֶא ְ
אד ֔מהַ֙כּל-ע ֶ֛ץַ֙נ ְֶחמ ְ
חַ֙ה'ַ֙אֱֹלהים ַ֙֙מן-הָ֣ ֲַ֙
ֵ֤
בראשית ב,ט :ויּ ְצ ָ֞מ
֔ןַ֙ו ַ֕עץַ֙הדּעתַ֙טָ֥ וֹבַ֙ו ֹֽרע׃ ַ֙
ַ֙֙בּ ָ֣תוְֹךַ֙הגּ ְ
ֵ֤ץַ֙החיּים ְ
ַ֙וְ ע ֹֽ
מן-הָ֣אֲד ֔מה – מקף מלמד על רב-מצב האדמה ,האדמה בעלת חלקים בדרגות שבח שונות.
מן-הָ֣אֲד ֔מה – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,מלמד על אדמת גן-עדן המשובחה מכל האדמות[ ,רד"ק (בר' ב,ז)]

7
8
9
10
11
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מקף
מקף
מקף
מקף
מקף
מקף
 .1בראשית
 .2בראשית
 .3בראשית
 .4בראשית

םַ֙שׁםַ֙אֶ ת-האדםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ֹֽצר׃ַַ֙֙ ַ֙
֔
ֱֹלהיםַ֙גּןְ -בּע ֶדןַ֙מ ֶ ִ֑קּ ֶדםַ֙ויָּ֣שֶׂ
ב,ח :ויּ ָ֞טּעַ֙ה'ַ֙א ֶ֛
הַּ֙וּלשׁ ְמ ֹֽרהּ׃ַַ֙֙ ַ֙
ְ
ןַ֙לע ְבד
הוַּ֙בגן֔ -ע ֶד ְ
ְ
ח ָ֣
ב,טו :ויּ ֶ֛קּחַ֙ה'ַ֙אֱֹלהיםַ֙אֶ ת-האדִ֑םַ֙ויּנּ ַ֙
שּׁם׃ַַ֙֙ ַ֙
ֲשׁרַ֙לֻ קּחַ֙מ ֹֽ
בד ַ֙֙אֶ ת-הָ֣אֲד ֔מהַ֙א ֶ ָ֥
ע ֹ
ןַ֙ל ֲ
ג,כגֹֽ :וָֽיְ שׁ ְלּחֶ֛הוַּ֙ה'ַ֙אֱֹלהיםַ֙מגּן-ע ִֶ֑ד ֹֽ
ג,כד :ויְ ג ֶָֽרשַׁ֙אֶ ת-האדִ֑םַ֙ ַ֙
יםַ֙ו ֨אתַ֙לֵ֤הטַ֙ה ֶח ֶ֙רבַ֙֙המּ ְתה ֔ ֶפּכֶ תַ֙ל ְשׁ ַֹ֕מרַ֙אֶ תֶ -דּ ֶרְךַ֙עָ֥ץַ֙החיֹּֽים׃ַ֙סַַ֙֙ ַ֙
םַ֙לגןִ֝ -ע ֶדןַ֙אֶ ת-ה ְכּ ֻר ָ֗ב ְ
ויּ ְשׁכּןַ֩֙מ ֶ֨קּ ֶד ְ
שׁבוּ׃ַַ֙֙ ַ֙
צוּרוֹתַ֙י ֹֽ
וֹתַ֙בּ ָ֥
ְ
וֹתַ֙וה ֶנּהֱרס
וֹתַ֙ו ֹֽהנ ֲשׁ ָ֥מּ ְ
יםַ֙החֳר ֶ֛ב ְ
ֶ
ןַ֙והֶ ע ָ֧ר
הַ֙כּגן-ע ִֶ֑ד ְ
 .5יחזקאל לו,להְ :וא ְמ ָ֗רוַּ֙הא ֵֶ֤רץַ֙הלּ ֙זוּ ַ֙֙הנְּ שׁ ֔מּהַ֙היְ ת ְ
יוַ֙תּלהָ֣טַ֙לֶ הבִ֑הַ֙ ַ֙
הַ֙אשַׁ֙ ְואחֲר ְ
 .6יואל ב,גְ :לפניו ַ֙֙א ְָ֣כל ֔
הַ֙לּוֹ׃ַ֙ ַ֙
הַ֙וגםְ -פּליטהַ֙ל ֹא-הָ֥יְ ת ֹֽ
ָ֣רַ֙שׁמ ֔מ ְ
ָ֗יוַ֙ו ֹֽאחֲריו ַ֙֙מ ְדבּ ְ
ץַ֙לפנ ְ
ְכּגן֨ -ע ֶדןַ֙ה ִ֝א ֶר ְ
ַ֙
"גן-עדן" מופיע בתנ"ך תמיד במקף .וכן ב(-בר' א,י) אֶ ת-הגּ ִֶ֑֣ן  .אפשר שמלמד על ענין בעל חלקים אחדים .סדר השתלשלות ,הרב יוסף
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אייבס,פכ"ח גן עדן  ...נאמר "ילכו מחיל אל חיל" (תה' ד' ח') ומבואר בגמ' " ...תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא
בעולם הבא" (בבלי ברכות סד,א) ,והאריז"ל מבאר שאי מנוחתם בעולם הבא נובע מכך ש"בעולם שלאחר מיתה ,ת"ח עוסקים בתורה
ועולין ממדרגה למדריגה ומישיבה לישובה .כי אפילו משה רבינו ע"ה ,עולה ומשיג יותר ,כי כמו שה' יתברך אין לו סוף כך תורתו
אין לה סוף" (ליקוטי הש"ס ,שם)
והיינו" ,שיש כמה וכמה מעלות ומדרגות גן-עדן (מקף של טט) זה למעלה מזה עד רום המעלות" (אגרת הקודש להתניא ,אגרת יז) ...
בכללות מחולק גן-עדן לשתי מדריגות והם 'גן-עדן העליון' (געה"ע) שמשכנה בעולם הבריאה ,ו'גן-עדן התחתון' (געה"ת) אשר
משכנה בעולם היצירה ובעיקר בעולם העשיה.
14

מקף

אשׁים׃ ַ֙
הַ֙לא ְרבּעָ֥הַ֙ר ֹֽ
דַ֙והי ְ
ןַ֙לה ְשׁקוֹתַ֙אֶ ת-הגּ ִֶ֑֣ןַַ֙֙וּמשּׁם ַ֙֙יפּ ֔ר ְ
בראשית ב,יְ :ונהר ַ֙֙יֹצָ֣אַ֙מ ֔ע ֶד ְ
סדר השתלשלות ,הרב יוסף אייבס,פכ"ח גן עדן ְ ...ונהר ַ֙֙יֹצָ֣אַ֙מ ֔ע ֶדןַ֙ ְלה ְשׁקוֹתַ֙אֶ ת-הגִֶּ֑֣ןַ֙ ...הנה מעדן יוצא נהר  ...הוא הגילוי אור

האלקי לתוך הגן שיתעדנו ויתענגו בו הנשמות השוכנות שם ... .ולהיות שגלוי האור האלקי בגן עדן העליון הוא במדריגה הרבה
יותר נעלית מגלוי האור שבגן עדן התחתון ,לזאת כאשר עולה הנפש מגן עדן התחתון לגן עדן העליון היא צריכה לטבול ב'נהר דינור'
– נהר של אש (ספר הבהיר)

אֶ ת-הגּ ִֶ֑֣ן – מקף ,אפשר שמלמד על ענין בעל חלקים אחדים .הנהר היוצא מעדן משקה בכל חלק של גן-עדן ,והנשמות טובלות בו בכל
מעבר מחלק גן עדן אחד לחלק גן-עדן הגבוה ממנו.
 15מקף
 16מקף
יטיבַ֙ל ֶפּתחַ֙חטּ ָ֣אתַ֙רֹבִ֑ץַ֙ ַ֙
ַ֙֙ל ֹאַ֙ת ֔
תַ֙ואם ָ֣
ַ֙֙שׂ ֔א ְ
בראשית ד,ז :הֲלֵ֤ וֹאַ֙אם-תּיטיב ְ
וַֹ֙ואתּהַ֙תּ ְמשׁלֹֽ -בּוֹ׃ ַ֙
ַ֙֙תּשָׁ֣ וּק ֔ת ְ
ליָך ְ
ַ֙וְ א ֨ ֶ

ב ֙ – מקף בתפקיד רב-מצב( ,א) הטבה של אמת – מתמדת ,מודה בתשובה( ,ב) הטבה בערמה (ע"פ תולדות יצחק בר' ד,ח)
אם-תּיטי ַ֙
תּ ְמשׁלֹֽ -בּוֹ  -מקף כבורר בין להתגבר ובין להיכנע .ע"פ רש"י אם תרצה תתגבר עליו,
 17מקף
 18מקף
ח ֹיָ֣תַ֙אתְִּ֑ךַ֙זכָ֥רַ֙וּנְ קבהַ֙י ְהיֹֽ וּ׃ ַ֙
הַ֙לה ֲ
כּלַ֙תּ ָ֥ביאַ֙אֶ ל-התּב ְ
רַ֙שׁנֶָ֧֣יםַ֙מ ֶ֛ ֹ
יַ֙מכּל-בּ ָ֞שׂ ְ
בראשית נח ו,יטַ֙:וּמכּלְ֠ -הח ֹֽ
ע"פ [בראשית רבתי פרשת בראשית עמוד ]30
הסבר הילכתי .וּמכּלְ֠ -החי – מקף תלשא ,מקף כבורר לקרבן בעל חי תם ולא תלוש איבר ולומד זאת מלא תביא תלוש אבר לתבה ,מזה
לימוד לאיסור קרבן של מחוסר אבר לבני נח ולא כל-שכן לישראל.
התוס' לומד מהעוף מחוסר האיבר שאסור לקרבן לישראל (אף שאין בו דרישה לתמות וזכרות) ואם זה גם נאמר מסיני אז אסור גם לבני
נח לקרבן לה'.
הסבר אגדתי וּמכּלְ֠ -החי – מקף ,ענין בעל מצבים אחדים ,כאן בריות בעלי סוגי חיות שונים.
וּמכּלְ֠ -החי – תלשא ,במשמע תלוש ,היינו בריות בעלות חיות התלושות מבשר ,אילו שדים ,כנראה הם המזיקין ,שנבראו בין
השמשות של ערב שבת ואין להם בשר (מסכת אבות) ,ועוד בריות הם עוג שהוא בן אחיה בן המלאך שמחזאי ,וסיחון אחיו או בן דוד
של עוג (שאשת חם הייתה מעוברת עמו) ושניהם בעלי חיות מיוחדת.
וטעם מקף במלים ֹֽמכּל-בּ ָ֞שׂר מלמד על ענין בעל מצבים אחדים ,כאן בשר שנברא בבריאת העולם ,בשר המלאכים שנפלו מהשמים
ולבשו גוש עפר.
וטעם גרשיים במלים ֹֽמכּל-בּ ָ֞שׂר מלמד (א) שאף שהמזיקין מהלכן בין בני אדם (שהם בעלי בשר) אבל הם מגורשים מבני אדם שלא
רוצים בנוכחותם ,היינו שאין מהלכן עם בני אדם( .ב) רמז לנפילים בני מלאכים שגורשו (נפלו מהשמים) ונהיו לבשר.
 19מקף
 20מקף
 21מקף
כּרַ֙אֱֹלהים ַ֙֙אֶ תֹ֔ -נח ְַ֙ואֵ֤תַ֙כּלֹֽ -החיּה ְַ֙֙ואֶ ת-כּל-ה ְבּה ֔מהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אתּוַֹ֙בּתּבִ֑הַ֙ ַ֙
בראשית נח ח,א :ויּזְ ֵ֤ ֹ
שׁכּוַּ֙ה ֹֽמּים׃ ַ֙
ֱֹלהיםַ֙ר ֙וּח ַ֙֙על-ה ֔א ֶרץַ֙ויּ ֹ
ֲברַ֙א ָ֥
ַ֙ויּע ֨

שׁתְּּ ָך֥ וּנ ְֵּשָֽׁי־ ָבנֶיַ֖ ָך ִא ָתָּֽך,:
יתי א ָ ִָ֑תּך וּבָאתָ אֶל־ ַה ֵתּ ָ֔בה ַאתָּ֕ ה וּ ָבנֶ ֶ֛יָך ְּו ִא ְּ
[בבלי סנהדרין קח,ב] ומנלן דנאסרו  -דכתיב (בר' נח ו,יח) ַו ֲהקִמ ִֹת֥י אֶת־ב ְִּר ִ ַ֖
וכתיב בר' נח ח,טז) ֵ ַ֖צא מִן־הַתֵּ ָ ָ֑בה ַאתָּ֕ ה ְּו ִא ְּשׁתְּּ ָךֶ֛ וּב ֶָנַ֖יָך וּנ ְֵּשָֽׁי־ב ֶָנַ֖יָך ִא ָתָּֽך :ואמר רבי יוחנן :מיכן אמרו שנאסרו בתשמיש המטה .תנו רבנן:

שלשה שמשו בתיבה ,וכולם לקו :כלב ,ועורב ,וחם .כלב  -נקשר ,עורב  -רק ,חם  -לקה בעורו.

ח – "את" מרבה על נח ע"פ [רש"י] את הבהמות וממה שכתב שלא שמשו בתיבה הכותב מוסיף את בניו
(בר' נח ח,א) ויּזְ ֵֹ֤כּרַ֙אֱֹלהים ַ֙֙אֶ תֹ֔ -נ ַ֙
ונשותיהם ,מקף כבורר בין נח ובניו הטובים (שם ויפת) ותפילת צדיקים ובין שני בעלי חיים ששמשו בתיבה וגם בנו (חם) הלא טוב.
ה ֙ – מקף ,בורר בין כל החיות שלא שמשו בתיבה ,ובין הכלב ששימש בתיבה,
כּלֹֽ -החיּ ַ֙
ְואֶ ת-כּל-ה ְבּה ֔מה – מקף אחד בורר בין כל העופות שלא שמשו ובין העורב ששמש.
או נאמר כי כל-החיה מלמדת על העופות ,כל-הבהמה מלמדת על הכלב
ואע"פ שהיה חם בן לא טוב וצאצאיו לא יהיו טובים ,ואע"פ שהכלב והעורב לא היו טובים זכרם א-לקים לטובה.

22

מקף

יַ֙וּביןַ֙ה ֹֽא ֶרץ׃ ַ֙
ַָ֥֙
וֹתַ֙בּ ֔ריתַ֙בּינ
ְ
ַ֙ל ָ֣א
יַ֙בּענ ִֶ֑֣ןַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְו ֹֽהיְ תה ֙ ְ
בראשית נח ט,יג :אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּיַ֙נתתּ ֶ
אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּיַ֙– מקף כרב-מצב של תפקיד הקשת ע"פ סוף [תורה שלמה פ] (טט – א) אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּי שהוא מידת הדין הנתונה בענן בעת הדין
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וֹתַ֙בּ ֔רית  .טט :מידת הדין בהופעתה בקשת מעידה באנושות שתחזור בתשובה לעבוד את ה' ,ובו בעת מעידה שלא
ְ
(טט – ב) תהיה ְל ָ֣א
ישוב מבול מכחיד.
אֶ ת-ק ְשׁ ַ֕תּיַ֙– מקף כרב-שלב הקשת ע"פ [תורה שלמה פא] (שלב  -א) קשת נבראה בששת ימי בראשית ,בערב שבת בין השמשות ,כי
אין כל חדש תחת השמש (ב"ר לומד זאת ממלת נתתּי בזמן עבר) ועדיין לא היתה כאות ברית ,ובמדרש הגדול כתב שעלתה במחשבה
מששת ימי בראשית; (שלב  -ב) והויא אות ומופת בימי נח והייתה לאות ברית מכאן ואילך.
23

מקף

ֵ֤אמרַ֙ה ֙'ַ֙אֶ ל-א ְב ֔רםַ֙לֶ ְךְ -לָךֶ֛ ַ֙מא ְר ְצָךָ֥ ַ֙וּמ ֹֽמּוֹל ְד ְתָּךַ֙וּמבָּ֣יתַ֙אבִ֑יָךַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙אֶ ל-הא ֶרץַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙א ְר ֶ ֹֽאךּ׃ ַ֙
בראשית לך-לך יב,א :ויּ ֹ ֶ

בהפניה מ[-תורה שלמה [לה] זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך דף עט עמוד ב]

 ...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
בריך הוא בג"כ לך לך והאי דרגא לא יכיל אברהם לאתאחדא ביה עד דייעול לארעא דתמן יקבל ליה לההוא דרגא

ָך אל המקום שבו תוכל להתקרב לקב"ה ואילו בדרגתו הראשונה שבמקומו לא
אברהם לא היה דבוק בקב"ה כראוי ,לכן אמר לו לֶ ְךְ -ל ֶַ֛֙
יכול אברהם להתאחד בו עד שיעלה לארץ ששם יקבל הדרגא הנעלה.
ָך – מקף כרב-מצב דרגות דבקות אברהם בקב"ה( ,א) דרגתו בחו"ל (ב) דרגתו בארץ-ישראל ,תביר – מרמז לדרגתו בחו"ל החסרה
לֶ ְךְ -ל ֶַ֛֙
בדבקות הראויה בקב"ה בגלל סביבתו עע"ז .ולכן לֶ ְךְ -לָךֶ֛ ַ֙ -תביר בתפקיד התמעט – התנתק מתכונות ומעשי ע"ז של א ְר ְצָךָ֥ ַ֙
וּמ ֹֽמּוֹל ְד ְתָּך – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,שריבה על המקום עצמו את המעשים הרעים שעשו ,מקום חרון אף ה' בגלל עבודה זרה.
לֶ ְךְ -לָךֶ֛ ַ֙ -תביר בתפקיד התמעט  -התנתק וּמבָּ֣יתַ֙אבִ֑יָך ,כי בו אין לך צאצאים ,אבל תדע כי וּמבָּ֣ית – מונח מרבה שמבית אביך יצאו
רבקה ,רחל ,לאה ,בלהה ,זלפה ,אבִ֑יָך – מונח ,מגביל שרק מבית אביך יצאו הנשים ולא ממקום אחר.
[שפת אמת בראשית פרשת לך לך שנה תרלה]

והנה אברהם אבינו ע"ה הי' חפץ מאוד להטות כל הברואים אליו ית' .והשי"ת אמר לו (בר' נח יב,א) לֶ ְךְ -לָךֶ֛ ַ֙כו' ואעשך לגוי גדול כו'
ואברכה מברכיך כו' .ואברהם אבינו ע"ה הי' סובר כי נכון יותר להיות כל העולם מיוחדין אליו יתברך ולא יהיו מתנגדים כלל והשי"ת
הראה לו כי נכון יותר להיות אומה נבחרת לו ית' על צד היותר טוב ויהיו מברכים ומקללים והאומה הבחורה יגברו הכל.
ָך – מקף כבורר בין רצון אברהם להטות כל הברואים אליו ית' ובין רצון ה' להיות אומה נבחרת לו ית' והאומה
(בר' נח יב,א) לֶ ְךְ -ל ֶַ֛֙
הבחורה יגברו הכל.
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ואַ֙מ ֹֹֽאדַ֙ :
ְ
הַ֙כּי־יפָ֥הַ֙ה
יַ֙כּ ָ֥בֹואַ֙א ְברםַ֙מ ְצרִ֑יְ מהַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ויּ ְר ֵ֤אוַּ֙המּ ְצרים ַ֙֙אֶ ת־הָ֣א ֔שּׁ ֹֽ
בראשית לך-לך יב,יד :ויְ ַ֕ה ְ
ֹֽכּי־יפָ֥ה – מקף כמברר בין יופי המעורר ליצר רע של עבירה ובין יופי שמעורר (יצר הרע) לעבודת ה' ולבנין עולם.
יָךַ֙בּי ֶדִָ֑ךַ֙ויּ ֶתּן־לָ֥ ֹוַ֙מעֲשׂרַ֙מ ֹֹֽכּלַ֙ :
ְ
בראשית לך-לך יד,כ :וּברוְּך ַ֙֙אָ֣לַ֙עֶ ְליֹ֔וןַ֙אֲשֶׁ ר־מגָָּֽ֥ןַ֙צ ֶר
(בר' לך יד,כ) ויּ ֶתּן־לָ֥ ֹו מקף כבורר האם אברהם נתן מעשר למלכיצדק שלא מן הדין כערעור מלך סדום או האם נתן המעשר למלכיצדק כי
השבי והמלקוח שיך לאברהם מן הדין [רד"ק].
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וַּ֙תּחתַ֙העֹֽץ:
יכ ִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙וְ ֹֽהשּׁעֲנ ָ֥
םַ֙ורחֲצוַּ֙רגְ ל ֶ
ט־מי ְ
֔
ָ֣אַ֙מע
בראשית וירא יח,ד :י ֹֻֽקּח־נ ְ
(בר' וירא יח,ד) י ֹֻֽקּח־נ ָ֣א – מקף בורר בין נטילה בכלי (בעל קיבול לפחות רביעית ) ובין נטילה בשולי כלים וחפני אדם לחבירו .ורק נטילה
בכלי תקינה .כנאמר ב[-משנה ידים פ"א,מ"ב] [*] בכל הכלים נותנין לידים אפילו בכלי גללים בכלי אבנים בכלי אדמה אין נותנין

לידים לא בדפנות הכלים ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית ולא יתן לחבירו בחפניו מפני שאין ממלאין ואין מקדשין

ט־מים – שיעור מים לנטילת ידיים ליחיד .אפשר כי טעם מקף בורר את שיעורי המים לאחדים אם אין רביעית מים לכל
֔
(בר' וירא יח,ד) ְמע
הנוטלים כנאמר ב[-משנה ידים פ"א,מ"א] [*] מי רביעית נותנין לידים לאחד אף לשנים מחצית לוג (טט 2 = :רביעיות) לשלשה (כאן היו

שלושה אנשים) או לארבעה מלוג לחמשה ולעשרה ולמאה רבי יוסי אומר ובלבד שלא יפחות לאחרון שבהם מרביעית מוסיפין על
השניים ואין מוסיפין על הראשונים:
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ע ֹ֔ברוַּ֙ ֹֽכּי-על-כָּ֥ןַ֙עֲב ְר ֶתּםַ֙עֹֽל-ע ְב ְדּ ֶכ ִ֑םַ֙ ַ֙
םַ֙וסע ֲֵ֤דוַּ֙ל ְבּכֶ ם ַ֙֙אחָ֣רַ֙תּ ֲ
ל ֶח ְ
בראשית וירא יח,הְ :ואֶ ְק ֨חהַ֙פתֶ ִ֝ -
ָֹ֣אמ ֔רוַּ֙כָּ֥ןַ֙תּע ֲֶשׂהַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֹֽבּ ְרתּ׃ ַ֙
ויּ ְ
פתֶ ִ֝ -ל ֶחם  -מקף ,רב -מצב של פת ושל לחם( :א) לחם במובנו המקובל עיסה מקמח או סולת מחמשת מיני דגן בלולה במים ואפויה

בתנור ,מינימום סועד – כביצה? ,ולברכת המזון כזית( .ב) פת הבאה בכיסנין ועוד שני מצבים שבשיעור מתאים ברכתם ברכת
המזון( .ג) מצה  -לחם עוני .כאן הדבר ארע בערב פסח אפשר שזאת מצה עשירה ,ולוט אפה מצות למלאכים בערב שאחרי היום
והיה ליל פסח)
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בראשית וירא כב,יג:

ְךַ֙בּק ְרנ ִ֑יוַ֙ ַ֙
יניוַ֙ויּ ְרא ְַ֙֙והנּה֔ -אילַ֙א ַ֕חרַ֙ ֶנאֱחָ֥זַ֙בּ ְסּב ְ
ויּ ֨שּׂאַ֙א ְבר ִ֝הםַ֙אֶ ת-ע ָ֗
תַ֙בּנֹֽ וֹ׃ ַ֙
הַ֙תּח ְ
ָ֥
ָ֥הוַּ֙לעֹ ל
ְ
ַ֙ויּ ֵ֤לֶ ְךַ֙א ְברהם ַ֙֙ויּ ָ֣קּחַ֙אֶ ת-ה ֔אילַ֙ויּעֲל
וְ הנּה֔ -איל – זקף -קטן ,ע"פ כלי יקר ,שני מיני אילים ממעשה בראשית (א) אילים שנבראו ביום שישי (ב) אילו של יצחק שנברא בערב

שבת בין השמשות.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ואיל זה הוא אשר מרומז בְ -והנּה֔ -איל – מקף כרב-מצב (א) חפשי (ב) עצור כי מסובך בסבך ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה
ְךַ֙בּק ְרנ ִ֑יו מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את
יניוַ֙ויּ ְרא ְַ֙֙והנּה֔ -אילַ֙א ַ֕חרַ֙ ֶנאֱחָ֥זַ֙בּ ְסּב ְ
כט י ויּ ֨שּׂאַ֙א ְבר ִ֝הםַ֙אֶ ת-ע ָ֗

האיל ניתש מחורש זה ונסבך בחורש אחר
וְ הנּה֔ -איל – זקף-קטן ,ע"פ פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת תולדות פרק כז ( ...טט – א) אם לקרבנך המציא ,דכתיב
ְךַ֙בּק ְרנ ִ֑יו( ,טט – ב) למאכלך לא כל שכן:
(בר' וירא כב,יג) ְוהנּה֔ -אילַ֙א ַ֕חרַ֙ ֶנאֱחָ֥זַ֙בּ ְסּב ְ
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תוֹשׁבַ֙אנֹכיַ֙עמּ ֶכ ִ֑םַ֙
ָ֥
בראשית חיי שרה כג,ד :גּרְ -ו

רהַ֙מתיַ֙מ ְלּפנֹֽי׃
םַ֙ואֶ ְק ְבּ ָ֥
ֲחזּתֶ -ק ֶ֙ברַ֙֙עמּ ֔ ֶכ ְ
ַ֙ ְתּנ֨וַּ֙לֵ֤יַ֙א ֻ

גּרְ -ותוֹשָׁ֥ב – מקף כרב-משמע של מלת "גר" וכרב-משמע מלת "תושב" .גּרְ -ותוֹשָׁ֥ב – מקף כמקיף ומצרף דברים אחדים לדבר אחד.
גּר – (א) [רש"י] (בר' ח"ש כג,ד) 'גר מארץ אחרת ונתיישבתי עמכם'( .ב) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' ויגש מז,ד) וַי ֹאמ ְֹּ֣רוּ אֶל־פ ְַּר ִ֗ע ֹה
תוֹשׁבַ֙
ַָ֥֙
ָָאר ֘ץ בָאנוּ לא ירדנו פה להשתקע אלא לגור בארץ באנו ,היינו מגורים זמניים( .ג) [ר' חיים פלטיאל] (בר' ח"ש כג,ד) גּר-וְ
לָגֹ֣ וּר ב ֶ
אנֹכיַ֙עמּ ֶכ ִ֑ם  .פי' אני גר לה' (טט :כאילו כתוב גר ל"אנכי ה' אלקיך")
תֹּושׁב ְּוש ִָכַ֖יר
וְ תוֹשָׁ֥ב – (א) [רש"י] (בר' ח"ש כג,ד) 'גר מארץ אחרת ונתיישבתי עמכם' היינו מגורים קבועים( .ב) (שמ' בא יב,מה) ָ ֥
תֹּושׁב  -זה גר תושב (טט :בן נח השומר שבע מצוות בני נח ואוכל נבלות) [גור אריה] (וי' בהר כה,מז) וְּתֹושָׁב ִע ָ֔מך (טט :נכרי)
ֹלא־י ָֹֽאכַל־בָֹֽו[ :רש"י] ָ ֥
תֹּושׁב כ ֵֹהֶ֛ן ְּוש ִָכַ֖יר  -תושבו של כהן  ...זה (טט :עבד
תֹּושׁב כ ֵֹהֶ֛ן ְּוש ִָכַ֖יר ֹלא־יֹ֥אכַל ָֽק ֹ ֶדשׁ[ :רש"י] ַ ֥
שנתיישב אצל ישראל( :ג) (וי' אמר כב,י) ֥ ַ ...
עברי) נרצע שהוא קנוי לו עד היובל( :ד) תושב משרש ישב במשמע של מלך ומושל .הצעה זאת נתמכת בפסוקים הבאים:
שׁבָֹֽון:
יֹושׁב ְּב ֶח ְּ
ָשיתָ ֔לֹו ַכ ֲא ֶ ֹ֣שׁר ָע ִ֗ ִ
(במ' חקת כא,א) ַוי ִ ְּ
שׁ ֵ֞ ַמע ַה ְּכנַ ֲע ִנַ֤י ֶמָֽלֶך־ע ֲָרד י ֵ ֹֹ֣שׁב ַה ֶ֔נגֶב (במ' חקת כא,לד) (דב' ג,ב) ְּוע ִ ֹ֣
שיתָ ְּלסִיח ֹן ֶ ֹ֣מלֶך ָהָֽאֱמ ִֹ֔רי ֲא ֶ ֥שׁר ֵ ַ֖
באֶדְּ ֶ ָֽרעִי :וקצת דומה לו (דב' ד,מו)
שׁן ֲאשֶׁר־יֹו ֵ ֥שׁב ְּב ַעשְּׁתָּ ַ֖ר ֹת ְּ
יֹושׁב ְּב ֶחשׁ ְָּ֑בֹון ְּו ִֵ֗את ֵ֚עֹוג ֶ ֹ֣מלֶך ַה ָב ֔ ָ
(דב' א,ד) ַאח ֵ ֲֹ֣רי הַכ ִֹ֗תֹו ֵ֚ ֵאת סִיח ֹן ֶ ֹ֣מלֶך ָהָֽאֱמ ִֹ֔רי ֲא ֶ ֥שׁר ֵ ַ֖
שׁב ְּ֔תֹּו ַ ַ֖על כ ֵ ִֹ֣סא ַמ ְּמ ַלכ ְָּ֑תֹּו
(דב' שפ' יז,טו) מ ֶ ִֹ֣ק ֶרב ַא ִֶ֗חיָך תָּ ִ ַ֤שים ָע ֶליָך ֶ֔מלֶך ( ...דב' שפ' יז,יח) ְּו ָה ָיֹ֣ה ְּכ ִ
ת־רקֶם
ִיאי מִדְּ ִָ֗ין ֶאת־א ֱִוַ֤י ְּו ֶא ֶ
ִישׁ ֹר וְּכָ ָֽל־ ַמ ְּמל ְִּ֗כוּת סִיחֹון ֶ ֹ֣מלֶך ָה ֱאמ ִֹ֔רי ֲא ֶ ֥שׁר מ ַָלַ֖ך ְּב ֶחשׁ ְָּ֑בֹון ֲאשֶׁר ִה ֶָ֨כה מ ֹ ָ֜ ֶ
(יהושע יג,כא) וְּכ ֹל ע ֵ ָֹ֣רי ַהמ ֔
שׁה א ֹֹ֣תֹו׀ ְּו ֶאת־נְּש ֵ ֹ֣
ִיחֹון יֹשׁ ֵ ְַּ֖בי ה ָָא ֶָֽרץ:
ִיכֹ֣י ס ֔
ת־רבַע נְּס ֵ
ְּו ֶאת־צַ֤ וּר ְּו ֶאת־חוּר ְּו ֶא ֶ֔
שׁבָֹֽון :ועוד רמז לשרש ישב
יֹושׁב ְּב ֶח ְּ
ב(-יהושע יג,כא) יש מקבילה של מלת ֲא ֶ ֥שׁר מ ַָלַ֖ך ְּב ֶחשׁ ְָּ֑בֹון לנאמר ב(-במ' חקת כא,לד) (דב' ג,ב) ֲא ֶ ֥שׁר ֵ ַ֖
ְֹּלמ ֹה ְּבנֵך יִמְֹּלֹ֣ ך ַאח ֲַ֔רי ו ְַּ֖הוּא י ֵ ֵֹ֣שׁב עַל־ ִכס ִ ְָּ֑אי וּמ ַַ֖דּוּ ַע מָלַ ֥ך אֲדֹנִ ָי ָֽהוּ :ועוד פסוקים בתנ"ך.
ִיכֹ֣י ס ֔
כמושל נְּס ֵ
ִיחֹון יֹשׁ ֵ ְַּ֖בי ה ָָא ֶָֽרץ( :מל"א א,יג) כִ ָֽי־שׁ ַ֤
עכשיו נציע משמעות נוספת לצירוף גּרְ -ותוֹשָׁ֥ב (א) ע"פ לעיל "גר" (ג) [ר' חיים פלטיאל] (בר' ח"ש כג,ד) גּרְ -ותוֹשָׁ֥בַ֙אנֹכיַ֙עמּ ֶכ ִ֑ם  .פי'
אני גר לה' (טט :כאילו כתוב גר ל"אנכי ה' אלקיך") (ב) ע"פ "תושב" לעיל (ד) תושב משרש ישב במשמע של מלך ומושל .גר הנבדל
באמונתו בה' מיושבי המקום שהם עדיי ן עובדי עבודה זרה .ומלך חסד ,טבע מטבעות למסחר הוגן ,שלא אכף שלטון מחלט (א) מפני היותו
עניו ואיש חסד עובד ה' (ב) מפני גזרת ברית בין הבתרים שה' גזר ולכן לא הגיע עדיין זמן לשלטון ,והוא כעין גר במשמע זמני.
ר ֙ – מקף כרב-מצב ע"פ [ר' חיים פלטיאל] (א ) מקום קבורה למת אחד (ב) מקום קבורה לכל המתים של משפחת אברהם.
ֲחזּתֶ -ק ֶ֙ב ַ֙
א ֻ
וכוונת התורה כאן למצב (ב).
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ַ֙ק ֹֹֽבר׃ ַ֙
ָ֣יַ֙שׁמ ֔עניַ֙אֶ ֶרץַ֩֙א ְר ֨בּעַ֙מ ָֹ֧אתַ֙שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶֶ֛סףַ֙בּינָ֥יַ֙וּבינְ ָךַ֙מה-הִ֑ואַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְואֶ ת-מ ְתָך ְ
אדֹנ ְ
בראשית חיי שרה כג,טוֲ :
(בר' חי"ש כג,טו) שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶֶַ֛֙סף – מקף ,בתפקיד מספר מצבים לשקל( ,א) כפשוטו( ,ב) שקל גדול כ -רש"י (כג,טז) (בבא מציעא פז) שנטל

ממנו שקלים גדולים שהם קנטרין
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ָ֣יַ֙בני־חִ֑תַ֙ ַ֙
רַ֙בּאזְ נ ְ
כּ ֶסףַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֶבּ ְַ֙
ַ֙֙לעֶ ְפ ֹ֔רןַ֙אֶ ת־ה ַ֕ ֶ
בראשית חיי שרה כג,טז :ויּ ְשׁמָ֣עַ֙א ְברהם֘ ַ֙אֶ ל־עֶ ְפרֹוןַ֙ויּ ְשׁ ֵֹ֤קלַ֙א ְברהם ְ
ֹחרַ֙ :
לַ֙כּ ֶסףַ֙עֹ ברַ֙לסּ ֹֽ
ַ֙֙שׁ ֶָ֣ק ֔ ֶ
א ְרבֵּ֤עַ֙מאֹות ֶ
(בר' חי"ש כג,טו)ַ֙אֶ ת-ה ַ֕ ֶכּ ֶסףַ֙– מקף כבורר בין קנינו של עובד כוכבים בכסף בלבד ובין קנינו של עובד כוכבים במשיכה בלבד .תוספות:

בכסף בלבד ,רבנו תם במשיכה בלבד.
כּ ֶסףַ֙– זקף-גדול ,לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר
(בר' חי"ש כג,טו)ַ֙אֶ ת-ה ַ֕ ֶַ֙
כתבו [תוספות בבלי בבא בתרא נד,ב] ד"ה עובד כוכבים .דכל קנינו של ע"כ בכסף כדאמרינן ב[-פ"ק דקידושין (יד,ב)] ( ...טט ונאמר

על ישראלי שנמכר עבד לע"כ) ועוד תניא התם (וי' בהר כה,נב) מ ֶכּ ֶסף מ ְקנ ֹֽתוֹ׃ בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבואה וכלים דהיינו חליפין
שמע דהוא דין בשטר אינו נקנה אפילו כל שוה כסף.

(בר' חי"ש כג,טו)אֶ ת-ה ַ֕ ֶכּ ֶסףַ֙ -זקף-גדול ,לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר .נקודה באופן אחד – עובד כוכבים (ע"כ) מסלק
רשותו משדה ע"י כסף בלבד ,ושתי נקודות באופן אחר  -ע"כ אינו מסלק רשותו מקרקע ע"י חליפין (כגון תבואה וכלים ובכל שוה
כסף) ,ולא בשטר שלא כמו ישראל כפי שנדרש ב(-כג,ט) שיש לו ארבעה אופני קנין בקרקע – חליפין ,כסף ,חזקה ,שטר
ואומר ר"ת דאדרבה אין קנינו של ע"כ בכסף אלא במשיכה וגו'
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בַ֙שׁמּה׃ַ֙
ֹֽ
יַ֙ל ֹאַ֙תשׁ
יָךַ֙ונ ַ֕קּיתַ֙מ ְשּׁ ֻבעתיַ֙ז ִֹ֑אתַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙רָ֣קַ֙אֶ תְ -בּ ֔נ ָ֥
ֲר ְ
ֵ֤הַ֙האשּׁה ַ֙֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙אח ֶ ֔
ֹֽ
ֹאב
בראשית חיי שרה כד,חְ :ואם֨ -ל ֹאַ֙ת ֶ
ֹאבָ֣הַ֙הא ֔שּׁה (זקף-קטן כשתיים) שיש בזה
העבד מברר תנאי השבועה עם האשה גדולה ורק הסכמתה מספיקה (בר' חי"ש כד,ה) אוּלי ַ֙֙ל ֹא-ת ֶ

שני אופנים (א) לא מסכימה לנישואין וכבוגרת אין דעה לקרובים (ב) רוצה בנישואין אבל להשאר במקומה (ראה בהמשך)
ֲריָךַ֙
ֵ֤הַ֙האשּׁהַ֙֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙אח ֶ ֔
ֹֽ
ֹאב
במענה לבירור העבד על אשה גדולה ,אברהם מוסיף תנאי כפול כמשפטי התנאים (בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -ל ֹאַ֙ת ֶ
וְ נ ַ֕קּיתַ֙מ ְשּׁ ֻבעַ֙תיַ֙ז ִֹ֑את
ֵ֤הַ֙האשּׁה ַ֙֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙אח ֶ ֲ֔ריָך – מקף קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ֹֽ
ֹאב
(בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -ל ֹאַ֙ת ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -ל ֹא – מקף מברר ע"פ [בבלי קדושין סא,ב] בין שני מצבים לר' חנינא בן גמליאל (א) האשה מסכימה הקרובים לא
מסכימים (ב) הקרובים מסכימים האשה לא מסכימה
(בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -ל ֹא – קדמא ,תנאי מוקדם לליקוחין הסכמת כולם ולא ליקוחין בעל כורחם של הקרובים או בעל כרחה של האשה.
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א ֹֹֽבת׃
שּׁ ֲ
תַ֙צאתַ֙ה ֹ
ַָ֥֙
בַ֙לע
ָ֣תַ֙ע ֶר ְ
בראשית חיי שרה כד,יא :ויּ ְברְָ֧ךַ֙הגְּ מלֶּ֛יםַ֙מ ָ֥חוּץַ֙לעירַ֙אֶ לְ -בּאָ֣רַ֙המִּ֑יםַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְלע ֔ ֶ
[רד"ק] (בר' חי"ש כד,יא) אֶ לְ -בּאָ֣רַ֙המִּ֑יםַ֙ -סמוך לבאר המים :אֶ לְ -בּאָ֣ר – מקף בורר משמע סמוך ולא משמע בתוך( .בר' חי"ש כד,יא) אֶ ל-
ְבּאָ֣רַ֙המִּ֑ים – מונח (רבוי אין הסבר) אתנח כהגבלה .כאן הגבלת הבאר לשתית בהמות .כפי' [שו"ת מהרי"ק החדשים סימן לה] ...

דבאר ומעין היו שם ,מן המעיין היו שותים הבני אדם ובאר היו שותים הבהמות  ...והיינו דכתיב שאיבה לגבי באר ומילוי לגבי מעין,
דבדבר העמוק שייך לישנא דשאיבה ובמעין שהוא על פני הקרקע שייך לישנא דמילוי( ,מדגיש את המאמץ של רבקה בהשקיית הגמלים)
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ר ַ֙
ָ֣הַ֙לדבּ ַ֙
בראשית חיי שרה כד,טוֹֽ :וָֽיְ היָ֗ -הוּאַ֙טֶ ֶרם֘ ַ֙כּלּ ְ
ָ֣לַ֙בּן-מ ְל ֔כּהַ֙אָ֥שֶׁ תַ֙נחוֹרַ֙אֲחָ֣יַ֙א ְברהִ֑םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוכדּהַּ֙על-שׁ ְכ ֹֽמהּ׃ ַ֙
ֹצאתַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֻלּדהַ֙֙ל ְבתוּא ֶ
ַ֙וְ הנּ ָ֧הַ֙ר ְב ָ֣קהַ֙י ָ֗
ֹֽוָֽיְ היָ֗ -הוּא – מקף כרב-מצב אפשר במשמע של (א) הקב"ה (ב) עבד אברהם .הקב"ה "עד מהרה ירוץ דברו" שנענה טֶ ֶרם֘ ַ֙כּלּ ָ֣הַ֙(עבד
ר – זרקא מונח סגול,
אברהם)ַ֙ ְלדבּ ַ֙
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בראשית חיי שרה כד,מא :מסיפור העבד לומדים ששבועת אברהם מלווה באלה .ושני אופני ניקוי מהשבועה.

ְךַ֙והיָ֥יתַ֙נקיַ֙מאל ֹֽתי:
ַ֙֙ל ְ
תּנוּ ֔
ם־ל ֹאַ֙י ְַ֙
ֵ֤
ִ֑יַ֙וא
יַ֙כּיַ֙תבֹואַ֙אֶ ל־מ ְשׁפּ ְחתּ ְ
אֵ֤זַ֙תּנּקֶ הַ֙֙מאָ֣ל ֔ת ָ֥
[בעל הטורים] (בר' חי"ש כד,מא) ָ֥כּיַ֙תבֹואַ֙אֶ ל־מ ְשׁפּ ְחתִּ֑י .ולא אמר "אל בית אבי" ,לומר שאם לא ימצא מבית אב יקח מבית אםַ֙:
אֶ ל־מ ְשׁפּ ְחתִּ֑י – מקף כמברר בין בית אב ובין בית אם .אֶ ל־מ ְשׁפּ ְחתִּ֑י – אתנח כמגביל קודם לבדוק בבית אב.
ַ֙֙לְךַ֙– מקף מהפך פשטא זקף-קטן ,מקף מברר אם האשה ברשותם או ברשות עצמה .אם
ם־ל ֹאַ֙י ְתּנוּ ֔
ֵ֤
תנאי כפול ,תלך למשפחהְ .וא
ה ַ֙֙
ברשותם היינו האשה קטנה ולא יתנו לך – נקי משבועה באלה .אם היא ברשות עצמה ואינה מסכימה – (בר' חי"ש כד,מא) אֵ֤זַ֙תּנּקֶ ַ֙
מאָ֣ל ֔תי .ופי' [בעל הטורים] ואברהם אמר (בר' חי"ש כד,ח) מ ְשּׁ ֻבעתי .שהוא החמיר עליהם לומר שהביאו באלה שהיא חמורה יותר (עיין

שבועות לו א) ,כדי שיתרצו:
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צ ֹֽחק׃ ַ֙
םַ֙הוֹלידַ֙אֶ ת-י ְַ֙
ָ֥
קַ֙בּן-א ְברהִ֑םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙א ְברה
דתַ֙י ְצח ֶ
הַ֙תּוֹל ָ֥ ֹ
ְ
בראשית תולדת כה,יטְ :ואֶ֛לֶּ
בֶּ ן-א ְברהִ֑ם – מקף אתנח ,אתנח להגביל את ליצני הדור האומרים "מאבימלך התעברה שרה וגו' " (רש"י) ,מקף מרמז כי ההגבלה
םַ֙הוֹלידַ֙אֶ ת-י ְצ ֹֽחק( ,ב)
ָ֥
בעלת אופנים אחדים ע"פ רש"י (א) הקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל א ְברה
םַ֙הוֹלידַ֙אֶ ת-י ְצ ֹֽחק
ָ֥
רד"ק  ...שהיה ישר ונאמן והולך בדרך טובה ואהוב לבריות כמו אביו עד שהכל אומרים עליו א ְברה
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ְך ֙ ְוג ֔דל עָ֥ד ֹֽכּי-גדל ְמ ֹֹֽאד׃
ויּ ֵ֤לֶ ְך הלוֹ ַ֙
בראשית תולדת כו,יג :ויּגְ דּל האִ֑ישׁ
(בר' תול' כו,יג) עָ֥ד ֹֽכּי-גדל ְמ ֹֹֽאד – מרכא מקף טפחא סלוקֹֽ .כּי-גדל – מקף כרב-מצב ע"פ שפת אמת תולדת התרל"א (א) גדל גלוי
אור התורה ,גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם (ב) לעומת מעשה עשו שביצר הרע
הטעה לאביו שאף שהוא איש שדה כאילו הוא ממשיך הכל להש"י  ,וע"י בחירה ב(-א) הְ -מ ֹֹֽאד בטעם סלוק ,שעבודת יצחק מגבילה
ומסלקת (עולה מהעולם) את היצר הרע
או נאמר זאת במקביל למעשה בראשית (בר' א,לא)( :ב) לעומת הְ -מ ֹֹֽאד הוא היצר הרע שצריך להיות מוגבל לעבודת השם יתברך (כגון
זורע ,מעשר ,מברך על המזון ,נותן לתלמידי חכמים) ולא לשם עצמו זו מגמת מעשה עשו שביצר הרע הטעה לאביו שאף שהוא איש שדה
כאילו הוא ממשיך הכל להש"י ,
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נּוַּ֙מ ֹֹֽאד:
נוַּ֙כּי־ע ֹֽצ ְמתּ־מ ֶמּ ְ
ְַ֚ךַ֙מע ֔מּ ֹֽ
ימלֶ ְךַ֙אֶ ל־י ְצחִ֑קַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ל ֹֽ
ָ֥אמרַ֙אֲב ֶ
בראשית תולדת כו,טז :ויּ ֹ ֶ
(בר' תול' כו,טז) ֹֽכּי־ע ֹֽצ ְמתּ־מ ֶמּנּוּ – מקף מקף ,מקף אחד כבורר בין משמעויות מלת מ ֶמּנּוּ (יחיד ,רבים)
כפי'[רד"ק] (בר' תול' כו,טז) ֹֽכּי־ע ֹֽצ ְמתּ־מ ֶמּנּוּ  -עצמת בעושר ורב טובה יותר ממנו ,ר"ל מאחד ממנו או מרבים ממנו ,ואולי לקנאת

פלשתים בך ירעו עמך ,ואף על פי שאני הזהרתי העם עליך שלא לנגוע בך .ואאז"ל כתב ,כי מ ֶמּנּוּ ,משלנו ,כלומר משלנו גדלת
ועצמת מאוד:

(בר' תול' כו,טז) ֹֽכּי־ע ֹֽצ ְמתּ־מ ֶמּנּוּ – מקף מקף ,מקף אחד כבורר בין משמעויות מלת ע ֹֽצ ְמתַּ֙
[רש"י] (בר' תול' כו,יד) אוברוינ"א – בשפה הפולנית יש השפעה צרפתית ובפולנית יש מילה דומה במשמע "הגנה"
מילון  NOUVEAU PETIT LAROUSEערך  BROIGNEמוסבר  DEFENSE DE CORPSיחידת הגנה
(בר' תול' כו,יד) וע ֲֻבדּה – טפחא בתפקיד שנוי בשילוב פ'[רש"י] ירמז לפעולה רבִּ֑ה של הגנה רבִּ֑ה – אתנח כמגביל את התקפות
הפלישתים על משפחת ונכסי יצחק אבינו .מזה יובן הנאמר ב( -בר' תול' כו,טז) ֹֽכּי־ע ֹֽצ ְמתַּ֙ – מקף כבורר בין משמעויות ע ֹֽצ ְמתַּ֙ ואחת
המשמעויות היא כי ליצחק אבינו יש הגנה אלקית וגם אמצעי הגנה גשמיים שמרתיעים פורעים בין מאורגנים מטעם המלכות ובין מן העם
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מלנגוע בו.
 42מקף
בראשית תולדת כז,לו:

קחַ֙בּ ְרכתִ֑י ַ֙
חַ֙והנּ ָ֥הַ֙עתּהַ֙ל ָ֣
בַ֙וָֽיּ ְע ְקב ֙ני ַ֙֙ ֶזָ֣הַ֙פע ֲ֔מיםַ֙אֶ תְ -בּכֹרתָ֣יַ֙ל ֔ק ְ
ע ָֹ֗ק ֹֽ
אַ֙שׁ ִ֝מוַֹ֙י ֲ
ר ְ
אמרַ֙הֲכיַ֩֙ק ַ֨֙
ו ֵ֡יּ ֹ ֶ
יַ֙בּר ֹֽכה׃ ַ֙
ָ֥לתַּ֙לּ ְ
ֹאמרַ֙הֲל ֹא-אצ ְ
ַ֙ויּ ַ֕
תּ – מקף כרב-מצב ע"פ שו"ת בית שערים חלק יו"ד סימן שכח (א) שיכול לתת לעבד על מנת שאין לרבו רשות בו כי אינו
ָ֥ל ַ֙
הֲל ֹא-אצ ְ

תנאי רק שיורא (ב) אין תקנה לתת לעבד על מנת שאין לרבו רשות בו ,דהוי מתנה על מה שכתוב בתורה
ר"מ ס"ל דא"י לשייר רק לנותן ולא לעבד המקבל ורבנן ס"ל דגם לעבד מהני שיורא
 43מקף
בראשית תולדת כז,מ:

ארָך׃ ַ֙
תַּ֙עֻ לּוַֹ֙מעָ֥לַ֙צוּ ֶ ֹֽ
דַ֙והיַ֙הַ֙֙כּא ֲֶשָׁ֣רַ֙תּ ֔רידַ֙וּפר ְק ָ֥
ע ִֹ֑ב ְ
֔הַ֙ואֶ ת-אחיָךַ֙תּ ֲ
ַ֙ת ְח ֶי ְ
וְ על-ח ְר ְבָּךָ֣ ֹֽ

ָך – מקף כרב-מצב תורה שלמה [קפ] (א) ר' לוי אמר על (עול) חרבך ואת חיי (ב"ר סז ).ובהסבר :הכנס חרבך לנדנה שלא
וְ על-ח ְר ְבּ ַָ֣֙
תרצח ואתה תחיה( .ב) ובפענח רזא מביא ג' פירושים ,על-חרבך בחרבך תשמור אותו וכרכיו ועיירותיו (של יעקב) ,בחרבך תחיה
ותצליח ,אם אינך רוצה להיות תחתיו אז תריד באומות ותכבוש כרכיהם בחרבך ופרקת עלו.
44
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י־ק ֶדםַ֙ :
הַ֙בנ ֶ ֹֽ
קבַ֙רגְ ל ִ֑יוַ֙ויּלֶ ְךַ֙א ְָ֥רצ ְ
ע ֹ
בראשית ויצא כט,א :ויּשָּׂ֥אַ֙י ֲ
י־ק ֶדם - :מקף כבורר בין איזורים שונים ממזרח לארץ כנען,
ְבנ ֶ ֹֽ
י־ק ֶדם – מרכא סלוק ,רבוי הגבלות שמכל האיזורים שממזרח לארץ כנען הגביל יעקב עצמו אל העיר חרן.
הַ֙בנ ֶ ֹֽ
א ְָ֥רצ ְ

45
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יַ֙לעשִׂ֑וַ֙ ַ֙
וּןַ֙לאדֹנ ְ
ֹֽ
ֹאמ ֔ר
כּהַ֙ת ְ
בראשית וישלח לב,ה :ויְ צֵ֤וַ֙אֹתם ַ֙֙לא ֹ֔מרַ֙ ָ֣ ֹ
ע ֹ֔קבַ֙עם־לבָ֣ןַ֙גּ ְ֔רתּיַ֙ואחרַ֙עד־עֹֽתּהַ֙ :
כּהַ֙אמר ַ֙֙ע ְב ְדָּךָ֣ ַ֙י ֲ
ֵ֤ ֹ
ע ֹ֔קב – אפשר שכאן שני הלימודים יוצאים מהפשט .ואפשר ששניהם ממשיכים במלים עם־לבָ֣ןַ֙גּ ְ֔רתּי
כּהַ֙אמרַ֙֙ע ְב ְדָּךָ֣ ַ֙י ֲ
(לב,ה) ֵ֤ ֹ
המדרשים ב"ר ותנחומא מדגישים שלמרות הישיבה עם־לבָ֣ן שטעם מקף מברר בין אפשרות של התדרדרות יעקב ובין התעלות
יעקב וממשיך במלת גּ ְ֔רתּי – המתפרש לא רק כפשט אלא גם במידה של שנוי סדר אותיות (מוסיפין וגורעין) וגימטריה תרי"ג מצוות,

היינו יעקב התעלה בבית לבן ,מכאן שה' משגיח עליו וכך מירא את עשו מלתוקפו.
עם־לבָ֣ן – מונח מרבה על לבן את עשו .אם עשו לא יפגע ביעקב הוא יוכל להתקן ,כמו שלבן שלמרות רמאותו לא פגע ביעקב זכה
לתיקון כלשהו ע"י יעקב.
 46מקף
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קב ַ֙֙יאמָ֥רַ֙עוֹד ַ֙֙שׁ ְמ ָ֔ךַ֙כּיַ֙אם-י ְשׂראִ֑ל ַ֙
ע ֹ
אַ֙י ֲ
רַ֙ל ֹ ֹֽ
ֵ֤
אמ
בראשית וישלח לב,כט :ו ָ֗יּ ֹ ֶ

תּוּכל׃
יםַ֙ועם-אֲנשׁיםַ֙ו ֹֽ
ֱֹלה ְ
ַ֙ ֹֽכּי-שׂ ָ֧ריתַ֙עם-א ֶ֛
ית (א) [שכל טוב] נתגוששתה ,לחמת ,רבת[ ,שכל טוב] נשתררה ונתגברה (ב) נעשית שר כפי'
ית – מקף כרב-משמעות מלת שׂ ָ֧ר ַ֙
ֹֽכּי-שׂ ָ֧ר ַ֙

[כלי יקר]  ...כי ע''י כושר מפעלך תהיה שר ונגיד עם אלקים ואנשים ותוכל וזהו ישראל ישר אל .ע"פ [כלי יקר] שתי המשמעויות
מתמזגות לשם ישר אל  -ישראל
ֱֹלהים (א) ה' אלקינו (ב) מלאך ה' (ג) דיין  .כאן התורה ממשיכה עם המשמעות (ב) מלאך ה'.
ֱֹלהים – מקף כרב-משמעות מלת א ֶ֛
עם-א ֶ֛
וְ עם-אֲנשׁים – מקף כרב-משמעות מלת אֲנשׁים (א) [שכל טוב] אלו עשו ולבן ,שהם אנשים גדולים שבדור
49
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וַֹ֙שׁם׃ַ֙ ַ֙
ָ֣אַ֙שׁ ֔ ֶמָךַ֙ו ַ֕יּ ֹאמֶ רַ֙לָ֥מּהַ֙זֶּ הַ֙תּ ְשׁאָ֣לַ֙ל ְשׁמִ֑יַ֙ויְ ב ֶָ֥רְךַ֙אֹת ֹֽ
֙אמרַ֙֙ה ֹֽגּידה -נּ ְ
בַ֙ויּ ֹ ֶ
בראשית וישלח לב,ל :ויּ ְשׁאָ֣לַ֙יעֲקָֹ֗ ַ֙
ה ֹֽגּידה-נּ ָ֣א – מקף כרב-מצב (א) האם אתה שייך לקדושה (נ"א שער קדושה) (ב) או אתה שייך לטומאה

50
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אמרַ֙מי-אָ֣לֶּ הַ֙לּ ְִ֑ך ַ֙
בראשית וישלח לג,ה :ויּשָּׂ֣אַ֙אֶ ת-עינָ֗יוַ֙ויּ ְֵֶ֤֣ראַ֙אֶ ת-הנּשׁים ְַ֙֙ואֶ ת-היְ ל ֔דיםַ֙ויּ ֹ ֶ
ֹאמרַ֙היְ ל ַ֕דיםַ֙אֲשֶׁ ר-חנָָֽ֥ןַ֙אֱֹלהיםַ֙אֶ ת-ע ְב ֶ ֹֽדָּך׃ ַ֙
ַ֙ויּ ַ֕
(בר' וישלח לג,ה)ַ֙מי-אָ֣לֶּ ה – מקף כברור בין שתי אפשרויות.כנלמד ב[-שכל טוב (בובר)] כל הנשים שפחות הן או נשיך ,והילדים בניך הן

או עבדים,
51
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תַּ֙מנְ חתיַ֙מיּ ִ֑דיַ֙ ַ֙
יָךַ֙ולק ְח ָ֥
ְ
ַ֙בּעי ֔ ֶנ
ע ָֹ֗קבַ֙אל־נא ַ֙֙אם־נ֨אַ֙מצֵ֤אתיַ֙חן ֙ ְ
ָ֣אמרַ֙י ֲ
בראשית וישלח לג,י :ויּ ֹ ֶ
תַ֙פּנ ָ֥יַ֙אֱֹלהיםַ֙ותּ ְר ֹֽצניַ֙ :
ל־כּןַ֙ראָ֣יתיַ֙פ ֶנָ֗יָךַ֙כּ ְר ֶֹ֛א ְ
ָ֞
כָּ֣יַ֙ע

הסוגיה :האם מותר להחניף לרשעים בעולם הזה?
ָאמר שָֹֽׁו ַע (טט:
דרש ר' יהודה בר מערבא ,ואיתימא ר' שמעון בן פזי - :מותר ע"י הסקה (ישעיהו לב,ה) ֹלָֽא־יִק ֵ ָ֥רא עֶ֛ ֹוד ְּלנ ָ ַָ֖בל נ ִ ָָ֑דיב וּ ְּלכִי ַ֕לי ֹל֥ א ֵי ָֽ ֵ ַ֖
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זה בעולם הבא) ,מכלל דבעולם הזה שרי
תַ֙פַּ֙נ ָ֥יַ֙אֱֹלהיםַ֙ותּ ְר ֹֽצני.
ר' שמעון בן לקיש אמר - ,מותר מהכא( :בר' וישלח לג,י)ַ֙ראָ֣יתיַ֙פ ֶנָ֗יָךַ֙כּ ְר ֶֹ֛א ְ
א' לוי  -אסור

תַ֙פּנ ָ֥יַ֙אֱֹלהיםַ֙ותּ ְר ֹֽצני.
נתבונן במאמר הבא :ר' שמעון בן לקיש אמר ,מהכא( :בר' וישלח לג,י)ַ֙ ראָ֣יתיַ֙פ ֶנָ֗יָךַ֙כּ ְר ֶֹ֛א ְ
תַ֙פּנ ָ֥יַ֙אֱֹלהיםַ֙ותּ ְר ֹֽצני.
ר ֶֹ֛א ְ
ל־כּןַ֙ראָ֣יתיַ֙פ ֶנָ֗יָךַ֙כּ ְ ַ֙
ָ֞
נתבונן בהרחבה של הסיפא של הפסוק (בר' וישלח לג,י)ַ֙כָּ֣יַ֙ע
ל־כּן – מקף ,כרב -מצב של שימוש בחנופה( :א) מצב של אונס שיתיר חנופה (ב) מצב שאינו של אונס שיאסור חנופה (ג) הרב זילבר
ָ֞
ע
בשם רבנו יונה במצב שאינו אונס נתינת כבוד כגון בקימה אבל לא בדבור.
ל־כּןַ֙ראָ֣יתיַ֙פ ֶנָ֗יָךַ֙– ג רשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל .כאן במצב אונס החנופה הכרחית לרשע ,מכאן ללמד שלא
ָ֞
ע
להחניף אחרת.
ל־כּןַ֙ראָ֣יתיַ֙פ ֶנָ֗יָךַ֙– מונח גרשיים מונח רביע ,מונח מרבה המשמע של התבנית הבאה ליותר מדרשה אחת מאותו סוג.
ָ֞
כָּ֣יַ֙ע
 52מקף
 53מקף
֨אַ֙ר ִ֝אהַ֙אֶ תְ -שׁלֵ֤ וֹםַ֙א ֶח ֙יָך ְַ֙֙ואֶ תְ -שׁלָ֣ וֹםַ֙ה ֔צּ ֹאןַ֙והֲשׁבניַ֙דּבִ֑ר ַ֙
רַ֙לוַֹ֙לֶ ְך-נ ְ
ָ֣אמ ָ֗
בראשית וישב לז,יד :ויּ ֹ ֶ

אַ֙שׁ ֶ ֹֽכמה׃
קַ֙ח ְב ֔רוֹןַ֙ויּב ֹ ְ
ַ֙ויּ ְשׁלח ֙הוּ ַ֙֙מע ֶָ֣מ ֶ
לֶ ְך-נ֨א – מקף בתפקיד רב-שלב ,המסביר מדוע יוסף לא עצר בשכם כאשר לא מצא את אחיו והמשיך לדותן.
אֶ תְ -שׁלֵ֤ וֹם – מקף בתפקיד רב-מצב יחסי האחים עם יוסף (יחס בני לאה לעומת יחסי בני השפחות),

ובין בני לאה היו אחים שנאמר על יחסם ליוסף (בר' וישב לז,ד) ֹֽוָֽיּ ְשׂנְ אוּ א ִֹ֑תוֹ ְו ָ֥ל ֹא י ְכלוּ דּ ְבּ ָ֥רוֹ ְלשׁ ֹֹֽלם׃ (בר' וישב לז,יא) ויְ קנְ אוּ-בוֹ אֶ חִ֑יו,
והשנאה והקנאה מביאים להיזק.
54
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בראשית וישב לז,כה :ויּ ְשׁבוַּ֘֙לֶ אֱכל-לֶ ֶחםַ֙ ַ֙
אליםַ֙בּאהַ֙מגּ ְלע ִ֑דַ֙ ַ֙
וַּ֙והנּהַ֙֙א ְֹרחָ֣תַ֙י ְשׁ ְמע ֔
יהם ַ֙֙ויּ ְר ֔א ְ
ויּ ְשׂ ֵ֤אוַּ֙עֹֽינ ֶ
הוֹרידַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃ ַ֙
יםַ֙ל ָ֥
ְ
טַ֙הוֹלכ
ְ
ַ֙֙וּצ ָ֣ריַ֙ו ֹ֔ל
ֹשׂ ָ֗איםַ֙נְ כ ֹאת ְ
יהָ֣םַ֙נ ְ
וּגְ מלּ ֶ
ם –  3פעמים בתורה 3 ,בנביא ,תמיד עם מקף .מקף כרב-מצב( ,א) מאפה מחמשת מיני דגן ובפרט לחם (ב)כל דבר מאכל כגון
לֶ אֱכל-לֶ ֶח ַ֙

יין ע"פ רש"י (בר' ויצא לא,נד) לאכל לחם  -כל דבר מאכל קרוי לחם ,כמו (דניאל ה,א) עבד לחם רב( ,ירמיה יא,יט) נשחיתה עץ בלחמו:

שתיית יין בסעודה היא בכלל אכילה ונלמדת מ-בבלי יומא עו,א  ...שתיה בכלל אכילה היא .דאמר ריש לקיש :מנין לשתיה שהיא בכלל
אכילה  -שנאמר (דב' ראה יד,כג) וְָּא ַכל ְֵּ֞תָּ ִלפ ְֵּנֹ֣י׀ הֹ֣ ' אֱֹל ִֶ֗היָך ַבמ ָֹ֣קֹום ֲא ֶשׁר-י ִ ְּבח ַ֘ר ְּלשׁ ֵַכֹ֣ן שׁ ְֹּ֣מֹו שָׁם ַמע ַ ְַּ֤שר דְּּ גָ ָֽנְָּך תִּ יר ֹ ְּשָׁךֹ֣ ְּוי ִ ְּצה ֶָ֔רָך ,תירוש חמרא הוא
וקרי ליה וְָּא ַכל ְֵּ֞תָּ .
 55מקף
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עַ֙לא ֹֽחיו׃ ַ֙
הַ֙לב ְל ָ֥תּיַ֙נְ תןֶ -זָֽר ְ
ָ֣תַ֙א ְרצ ְ
יַ֙לּ ֹאַ֙לוַֹ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙הזּ ִֶ֑֣רעַַ֙֙ ְוהיָ֞הַ֙אם֨ -בּאַ֙אֶ ל-אֵ֤שֶׁ תַ֙אחיו ְַ֙֙ושׁח ֔
ןַ֙כּ ָ֥
עַ֙אוֹנ ֶ֛
֔
בראשית וישב לח,טַ֙ :ויֶָּ֣֣ד
אם֨ -בּא – מקף בתפקיד רב-מצב ,ביאה לשם שמים להקים שם אחיו על נחלתו ,ביאה שלא לשם שמים להנאת עצמו ,אֶ ל-אֵ֤שֶׁ ת – מקף
בתפקיד רב-מצב אשה שהיא זיווגו ,אשה שאינה זיווגו ,נְ תןֶ -זָֽרע – מקף בתפקיד רב-מצב ,ביאה מעברת ,ביאה לא מעברת
58
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יַ֙ואתַ֙שָׂ֥רַ֙הא ֹֹֽפיםַ֙ :
ֹת ְַ֙
יַ֙בּמ ְשׁ ָ֗מרַ֙בַּ֚יתַ֙שָׂ֣רַ֙הטּבּ ֔חיםַ֙א ַ֕
ֹת ְ
בראשית מקץ מא,י :פּ ְרעֹ הַ֙קצָ֣ףַ֙על־עֲבדִ֑יוַ֙ויּ ֨תּןַ֙א ָ֜
על־עֲבדִ֑יו – מקף כרב-מצב של עבדיו (א) אשמים (ב) לא אשמים .על־עֲבדִ֑יו – אתנח ,מגביל שלא הבחינו בין אשם ולא אשם ונהגו

בשניהם בשוויון תנאי המאסר (המשמר)
 59מקף
 60מקף
 61מקף
ח ַ֙
ַ֙צ ְפנ ָ֣תַ֙פּ ְענַ֙ ַ֙
בראשית מקץ מא,מה :ויּ ְק ֨ראַ֙פ ְר ָֹ֣עהַ֙שׁם-יוֹסף֘ ֹֽ
ןַ֙לאשִּׁ֑ה ַ֙
א ְ
יַ֙פֶ֛רעַ֙כֹּהָ֥ןַ֙ ֹ
ַ֙ויּ ֶתּן-לָ֣ וַֹ֙אֶ תֹֽ -א ְסנָ֗תַ֙בּת-פָּ֥ וֹט ֶ
ַ֙ויּצָ֥אַ֙יוֹסףַ֙עלֶ -א ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ח ,נוטריקון "צדיק "פטפט "נגד "תאותו "פוטיפר"ענה "נפשו "חנם:
דעת זקנים מבעה"ת ֹֽצ ְפנ ָ֣תַ֙פּ ְענ ַ֙
ויּתֶּ ן-לָ֣ וַֹ֙אֶ תֹֽ -א ְסנָ֗תַ֙ויתן לו את אסנת ,וא"ת יוסף שהי' מלך איך נשא בת הדיוט ,ונ"ל לפי שמתחלה הי' יוסף עבד לפוטיפר אמר

בלבואם לא אעשה רצונו לישא בתו יזלזלני וילשין אותי שהייתי עבדו אשאנה ויכבדני ,ועוד י"ל שנשאה מפני שהית' מזרע יעקב
כדפי' רש"י בפ' וישלח דבת דינה הית' משכם ותלה לה יעקב אבינו קמיע בצוארה והשליכה והובאה למצרים ע"י נס כדפרישית
וגדלה פוטיפר בביתו ולכך נקראת על שמו כמו שמצינו גבי משה רבינו ע"ה אלה בני בתיה וגו' ,וכשעבר יוסף בכל ארץ מצרים יצאו
כל הנשים לראות יפיו של יוסף כדכתיב בנות צעדה עלי שור וכל אחת זורקת לו חפץ או תכשיט וזו לא היה לה מה לזרוק וזרקה לו
הקמיע שהיה בצוארה ועיין בו וראה שהיא מזרעו של יעקב ונשאה:

ויּתֶּ ן-לָ֣ וֹ – מקף  ,רב-מצב כאילו נתן מעצמו אבל כך יועד מן השמים כי זרקה לפני יוסף את הקמיע ששם עליה יעקב ויוסף בחרהַ֙אֶ ת-
ֹֽא ְסנָ֗ת – מקף ,רב מצב כאילו היא מצרית ואינה מצרית בּת-פָּ֥ וֹטי – מקף ,רב-מצב כאילו בת השר ואינה בת השר כי היא בת דינה משכם.
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ב ֙ ְלבנ֔יו למּה תּ ְתר ֹֽאוּ׃
ק ַ֙
ע ֹ
ֵ֤אמר ֹֽי ֲ
ע ֹ֔קב ָ֥כּי יֶשֶׁ -שׁ ֶבר ְבּמ ְצרִ֑ים ויּ ֹ ֶ
בראשית מקץ מב,א :ויּ ָ֣ ְֶ֣רא ֹֽי ֲ

ב ֙ ְלבנ֔יו למּה תּ ְתר ֹֽאוּ היות והרסו כרך גדול של שכם ,וארץ כנען היתה ממלכות או בחסות מצרים ,היה לבני יעקב מקום
ק ַ֙
ע ֹ
ֵֹ֤אמר ֹֽי ֲ
ויּ ֶ
וֹןַ֙ואֶ ל-לויַ֘֙עֲכ ְר ֶתָּ֣םַ֙אֹתיַ֙וב(-בר' מקץ
ע ִֹ֝קבַ֙אֶ ל-שׁ ְמעָ֣ ְ
אמרַ֙י ֲ
לחשוש מלהתפס במצרים על מעשיהם( .ראה הסברנו ב(-בר' וישלח לד,ל) ו ֨יּ ֹ ֶ
מב,יט) כי נאמר [משנה מסכת אבות פ"ד,מ"ג] הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו

שעה ואין לך דבר שאין לו מקום:

ֶשׁבֶ ר – נוטריקון ש'ם ב'ן ר'חל (מקור לא ידוע) .יֶשֶׁ -שׁ ֶבר – מקף בתפקיד רב-משמע ,אוכל ,שבירת סוד היעלמות יוסף ,סוד הצלת עם
ישראל כי מפני ששם בן רחל משנה למלך לא יאונה רע לבני יעקב
63
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אתםַ֙ל ְר ֹֽאוֹת׃ ַ֙
אַ֙כּי-עֶ ְרוָ֥תַ֙הא ֶרץַ֙בּ ֶ ָ֥
ִ֑םַ֙ל ֹ ֹֽ
אמרַ֙אֲל ֶה ַ֕
בראשית מקץ מב,יב :ויּ ֹ ֶ
הפסוק ללא מלת ַ֕ל ֹא הוא בתבנית מלאה של (דב' וא' ו,ד) שמע ישראל ,ובפנימיות התורה צריך התחזקות בקבלת עול מלכות שמים כדי
לברר את ניצוצי הקדושה שהם בהסתר הארץֹֽ .כּי-עֶ ְרַ֙וָ֥ת – מקף כרב-משמע מילת ערוה ,מקום התורפה ,מקום עבירות (מצרים ערוות

הארץ) או המקום המוסתר .פשט דברי יוסף על מקום התורפה ,פנימיות דבריו עוסק בבירור ניצוצי הקדושה מן המוסתר.
64
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ָ֣םַ֙לבדִּ֑ם ַ֙
וַֹ֙ול ֶה ְ
וַֹ֙לבדּ ְ
שׂימוַּ֙לֶ֛ ְ
בר' מקץ מג,לב :ויּ ָ֥
ואַ֙למ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ְ
ַ֙֙ל ֶחםַ֙כּי-תוֹעבָ֥הַ֙ה
כלַ֙אֶ תֹֽ -הע ְברים ֔ ֶ
א ֵ֤ ֹ
אַ֙יוּכ ִ֝לוּןַ֙המּ ְצ ָ֗ריםַ֙לֶ ֱ
ְ
ַ֙ל ֹ
ַ֙֙לב ֔דּםַ֙כּי ֩ ֨
ליםַ֙אתּוֹ ְ
ַ֙וְ למּ ְצ ָ֞ריםַ֙הא ְֹכ ֵַ֤֙
כּי-תוֹעבָ֥ה – מקף כרב -מצב (א) לעברים משמע מלה זאת דבר מאוס ,עבירה כמו עבודה זרה ,עריות לשון הקודש (ב) למצרים משמע

מלה זאת יראתם,
גם לעברים וגם למצרים משמע המלה "יראה" אלא שלעברים זאת עבודה זרה למצרים זאת "אלהות" כמו שתרגם אונקלוס  ...ארי בעירא
דמצראי דחלין לה עבראי אכלין.
 65מקף
בראשית מקץ מד,ב:

תַ֙כּ ֶָ֣סףַ֙שׁ ְב ִ֑רוֹ ַ֙
ןַ֙וא ֶ
ַ֙֙בּפי ַ֙֙א ְמתָּ֣חתַ֙הקּ ֹ֔ט ְ
כּ ֶסףַ֙תּשׂים ְ
יעיַ֙גְּ בָ֣יעַ֙ה ָ֗ ֶ
וְ אֶ ת-גְּ ב ָ֞
ַ֙ו ַ֕יּעשַׂ֙כּ ְדבָ֥רַ֙יוֹסףַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֹֽבּר׃ ַ֙
יעי .לפי שהי' לו גביעי כסף וגביעי זהב ,לפיכך חזר ופירש גביעי
שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ  -ויגש פרק מד,ב ְואֶ ת-גְּ ב ָ֞
יעי – מקף כרב-מצב (א) גביע זהב שלא לניחוש (ב) גביע כסף כביכול לניחוש
גביע הכסף ,אותו שהוא מנחש בוְ :ואֶ ת-גְּ ב ָ֞
יעיַ֙גְּ בָ֣יעַ֙ה ָ֗ ֶכּ ֶסף  -גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עריכת קידוש שבת ויום טוב ,שהוא מדאורייתא,
בדרך הלכתית ְואֶ ת-גְּ ב ָ֞

על יין שהוא מדרבנן( .יש המפרש שהסעודה של יוסף ואחיו היתה בליל שבת שהיה גם ליל פסח) .מצוות הקידוש וההבדלה הן מדאורייתא
(רמב"ם הל' שבת פכ"ט,א) ע"פ הגהות מיימוניות הלכות שבת פכ"ט ה"ו [ז] וכן פי' ר"י בפרק ערבי פסחים ובפרק מי שמתו ובפ"ג
דשבועות דקידוש מדאורייתא אבל מה שהצריכו לאומרו על היין אינו אלא מדרבנן ע"ש ,ע"כ:
יעי – מקף כרב-מצב (א) גביע ותוכנו שלא מתאים לקידוש( ,ב) גביע ותוכנו המתאים לקידוש
וְ אֶ ת-גְּ ב ָ֞
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אדֹנַ֙י ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲ
הוּדהַ֙ויּ ֶ
ָ֗
בראשית ויגש מד,יח :ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליוַ֙יְ
וָֹךַ֙כּפ ְרעֹֹֽ ה׃ ַ֙
ְ
ַ֙בּע ְב ֶדִָּ֑ךַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥כּיַ֙כמ
֔יַ֙ואל-יָ֥חרַ֙א ְפָּך ְ
אדֹנ ְ
ַ֙בּאזְ נ ָ֣יַ֙ ֲ
ַ֙יְ ד ֶבּר-נ֨אַ֙ע ְב ְדָּךֵ֤ ַ֙דבר ֙ ְ
(בר' ויגש מד,יח) יְ דבֶּ ר-נ֨א – מקף כבורר בין משמעויות שונות למלת "דבר" דיבור ,דֶ ֶבר (? הכוונה לפגע כלשהו); ומשמעויות שונות למלת

"נא" בקשה ,או למשל ע"פ [אברבנאל] (נחום ג,ח) שם עיר במצרים שהיתה חזקה כל כך בעמה ובגבוריה שלא היו לה חומות  ...הייתה
אומנת למלכי מצרים .משמעות דיבור ובקשה מתאימה לפשט הכתוב ונלמד ב[-שכ"ט] הממליץ על פיוס.
משמעות פגע ונוא מתאימה למוציא הכתוב מהפשט וללימוד שיהודה איים על יוסף.

(בר' ויגש מד,יח) יְ דבֶּ ר-נ֨א – מקף כבורר ,מרמז למאמר [שפ"א שנת תרלו] וכשמברר האדם זה המכוון באמיתיות לבו .אף שנתלכלך
בחטא יכול למצוא פתח התשובה:
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אמרַ֙יוֹסָ֧ףַ֙אֶ ל-אֶ חֶ֛יוַ֙גְּ שׁוּ-נ ָ֥אַ֙אליַ֙ויּגּ ִ֑שׁוּ ַ֙
בראשית ויגש מה,ד[ַ֙ :ד]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
תּםַ֙אֹתיַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃ ַ֙
יכםַ֙אֲשֶׁ רְ -מכ ְר ֶ ָ֥
אמרַ֙אֲני ַ֙֙יוֹסָ֣ףַ֙אֲח ֔ ֶ
ַ֙ו ָ֗יּ ֹ ֶ
אֲשֶׁ רְ -מכ ְר ֶ ָ֥תּם – מקף כרב-מצב מטרת המכירה (א) האחים מכרוהו כדי להיפטר ממנו (ב) ה' כיוון המכירה כדי להקל על ירידת יעקב

וביתו לקיים גזירת ברית בין הבתרים .ובקו רעיוני זה ממשיך יוסף דבריו.
68
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בראשית ויגש מה,ט :מהֲרוַּ֘֙ועֲלָ֣ וַּ֙אֶ ל־אביַ֙ ַ֙
מד:
ע ֹֽ ֹ
יַ֙אל־תּ ֲ
דהַ֙אל ֹֽ
ֹוןַ֙לכל־מ ְצרִ֑יםַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְר ָ֥
יםַ֙לאד ְ
ְ
ֱֹלה
ַ֙יֹוסףַ֙שׂמָ֧ניַ֙א ֶ֛
֔
כּהַ֙אמר ַ֙֙בּנְ ָךָ֣
ואֲמ ְר ֶתָּ֣םַ֙א ָ֗ליוַ֙ ֵ֤ ֹ
ְלכל־מ ְצרִ֑ים – מקף רב-מצב (א) ממש לכולם (ב) פרט לכהניםְ .לכל־מ ְצרִ֑ים – סלוק מגביל לפי הידוע מההמשך כי אדמת כהני

מצרים לא הייתה לפרעה והם הגבילו בכך את טהרת העולם.
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 69מקף
בראשית ויחי מז,ל:

ֱשׂהַ֙כ ְדב ֶ ֹֽרָך׃ ַ֙
ֹאמרַ֙אנֹכיַ֙אֶ ע ֶ ָ֥
םַ֙וּקב ְרתּניַ֙בּ ְק ֻברתִ֑םַ֙ויּ ַ֕
ְ
ֹתיַ֙וּנְ שׂאת ֙נַ֙ י ַ֙֙ממּ ְצ ֔רי
אב ֔
שׁכ ְבתּי ַ֙֙עםֲ -
וְ ֹֽ
וְ ֹֽשׁכ ְבתּי ַ֙֙עםֲ -אב ֹ֔תי – מקף בתפקיד רב-שלב בקבורה ארעית ,קבורה קבועה ,או קבורה קבועה וצריך לפנות ,ויעקב מבקש שלו

תהיה קבורה קבועה בלבד .
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וַֹ֙ולוַֹ֙י ְקּהָ֥תַ֙ע ֹֽמּים׃ ַ֙
יל ְ
יֹלהַ֙(כתיב)ַ֙שׁ ֔
ַ֚דַ֙כּי-י ָ֣ב ֹאַ֙שׁ ֔
הַ֙וּמחֹקקַ֙מבָּ֣יןַ֙רגְ ל ִ֑יוַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ע ֹֽ
ְ
יהוּד
֔
ַ֙֙מ
סוּרַ֙שׁ ֶ֙בט ֹֽ
בראשית ויחי מט,יֹֽ :ל ֹא-י ַָ֥֙
יֹלה (בצורת הכתיב) וכפי' [רש"י] מלך המשיח שהמלוכה שלו (ראה ב"ר צט,ח) ,וכן תרגם
ַ֚דַ֙כּי-י ָ֣ב ֹא שׁ ֔
(בר' ויחי מט,י) ע ֹֽ

אונקלוס.

ריב"א (מבעלי התוספות) מברר (בר' מקץ מג,ז) את מסקנת רש"י שלמילת "כי" יש ארבע לשונות (משמעויות)
כי :אם ,אשר  -דהא ,כאשר ,דהא ודאי
(בר' ויחי מט,י) ע ַ֚דַ֙ ֹֽכּי-י ָ֣ב ֹא – מקף כבורר בין ארבע לשונות (=משמעויות) של מלת "כי" וכאן משמעות "כי" היא לא רק "כאשר" אלא
יותר מכך "דהא ודאי"
יֹלה – גי' משיח (אדמו"ר ממ"ש זצ"ל)
במשמע זה יובן (בר' ויחי מט,י) ע ַ֚ד – יתיב דווקא כך ֹֽכּי דהא ודאי י ָ֣ב ֹא שׁ ֔
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י־שׁוּרַ֙ :
ףַ֙בּןַ֙פֹּרתַ֙עֲלי־ע ִ֑יןַ֙בּנַֹ֕ותַ֙צעֲדהַ֙עֲל ֹֽ
ָ֥
ַ֙֙יֹוס
בראשית ויחי מט,כב :בֵּ֤ןַ֙פֹּרת ֔
(מט,כב) עֲלי־ע ִ֑יןַ֙– מקף כבו רר בין משמעויות מלת "עין" ואפשר גם של מלת "עלי" .למלת "עין" לפחות המשמעויות (א) מעין ,באר
(אונקלוס) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] שיהא שבטו פרה ורבה כמעיין הנובע( ,ב) עין איבר ראיה (רש"י) .לשתי המשמעויות יש
פירושים.
(מט,כב) עֲלי־ע ִ֑ין – מקף כבורר בין משמעויות מלת "עלי" (א) על – מעל ,ליד ,סמוך (ב) [מדרש אגדה (בובר)] (בר' ויחי מט,כב) אל תיקרי
(מט,כב) עֲלי־ע ִ֑ין ,אלא עולי עין ,שאין עין הרע שולט בזרעו :עולי – במשמע מכוסה ,מוגן
י־שׁוּר – .מקף כבורר בין משמעויות מלת "שור"( ,א) פ'[רש"י] חומה (ב) פ'[רש"י] ראיה .לשתי המשמעויות יש פירושים.
(מט,כב) עֲל ֹֽ

 1.1.22.2.1שמות
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יוֹסף׃
שמות א,ח :פ ויָָּֽ֥קם ֶמלֶ ְך-חדשׁ על-מ ְצרִ֑ים א ֲֶשָׁ֥ר ֹֽל ֹא-ידע אֶ תֹֽ -
יוֹסף
ל ֹא-ידע אֶ תֹֽ -
רש"י (ח)ַ֙ויָָּֽ֥קם ֶמלֶ ְך-חדשׁ  -רב ושמואל (סוטה יא,א) ,חד אמר :חדש ממש ,וחד אמר :שנתחדשו גזרותיו .א ֲֶשָׁ֥ר ַֹֽ֙
 עשה עצמו כאילו לא ידעו (ראה סוטה יא,א).[האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן שיחות קדש טז ע'  ,] 10רב שדקדק בהוראת אסור והתר ,אומר שהיה רשע גדול בין אדם למקום.

ושמואל שהיה רגיל לפסק דיני ממונות ,סבור שהיה רשע גדול בין אדם לחברו .שנתחדשו גזרותיו – רשעות גדולה בין אדם לחברו,
שהרי יוסף גמל לו טוב ,אך לא כל כך בין אדם למקום כי בני ישראל באו אליו וקבלו מלכותו ,לכן יש לו לדעתו הצדקה משמים
לשלט בהם כרצונו .חדש ממש – רשעות גדולה בין אדם למקום שהרי אין לו אמתלא זו כלפי שמיא ,אך לא כל כך בין אדם לחברו
שהרי יוסף לא גמל לו טוב.

ויָָּֽ֥קם ֶמלֶ ְך-חדשׁ  -מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות רשעות (א) בין אדם למקום (ב) בין אדם לחברו,
מֶ לֶ ְך-חדשׁ  -מקף בתפקיד רב-מצב( ,א) חדש ממש (ב) שנתחדשו גזרותיו
על-מ ְצרִ֑ים – ע"פ ה[-תוה"מ ויקרא מצורע] ,מלת על מלמדת על צירוף משהו למצרים ,אולי כ[-ראב"ע בפירוש הארוך] (ח) ויָָּֽ֥קם
מֶ לֶ ְך-חדשׁ  -שלא היה מזרע המלוכה; כי הוא כמו "הקים בני את עבדי" (ש"א כב,ח) .כעין עבד כי ימלוך ומתנכר למיטיביו.
א ֲֶשָׁ֥ר ֹֽל ֹא-ידע – מקף בתפקיד רב-מצב( ,א) ידע (ב) עשה עצמו כאילו לא ידע
יוֹסף – מקף בתפקיד רב -מצב( ,א) רב טוב שעשה למצרים ולפרעה (ב) לדעת פרעה כמלך חדש לא עשה יוסף טוב למצרים ולפרעה.
אֶ תֹֽ -
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לחַ֙ :
אַ֙בּיד־תּ ְשׁ ֹֽ
לח־נ ְ
ִ֑יַ֙שׁ ֹֽ
אדֹנ ְ ֹֽ
אמרַ֙בָּ֣יַ֙ ֲ
שמות ד,יג :ויּ ֹ ֶ
[רש"י] ְבּיד־תּ ְשׁ ֹֽלח ְ -בּידמי שאתה רגיל לשלוח,ת והוא אהרן .דבר אחר ְבּיד אחר שתרצה לשלוח ,שאין סופי להכניסם לארץ

ולהיות גואלם לעתיד ,יש לך שלוחים הרבה:
[שפת"ח ת] ולפי זה קשה למה לא אמר בהדיא שלח ביד אהרן לכך אמר ד"א כו' ולפי ד"א קשה דאין שייך לו' שהיה מוציא מפיו דבר רע בעצמו
לכך צריך גם לטעם ראשון .מהרש"ל:
לח – מקף כרב-מצב (א) אהרן (ב) הגואל העתידי
ְּ ְְבּיד־תּ ְשׁ ַֹֽ֙
78
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָ֣רַ֙ה'ַ֙שׁלָּ֥חַ֙אֶ ת-עמּיַ֙וְ יע ְב ֻ ֹֽדני׃
כַּ֚הַ֙אמ ַ֔֙
הַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליוַ֙ ֹ
ֹשׁהַ֙בּ ֹאַ֙אֶ ל-פּ ְר ִֹ֑ע ְ
ֵ֤אמרַ֙ה֙'ַ֙אֶ ל-מ ֔ ֶ
שמות וארא ז,כו:לפני מכת צפרדעים ויּ ֹ ֶ
ֹשׁה – מקף כרב-מצב של רצון משה ללכת בשליחות ה' או לא ללכת בשליחות ה'.
אֶ ל-מ ֔ ֶ
אֶ ל-פּ ְר ִֹ֑עה – מקף ,כרב-מצב בעל בחירה (א) להיטהר ,להיטיב (ב) להיטמא ,להרע.
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ַ֙בּצֲפ ְר ְדּ ֹֽעים׃ ַ֙
בוּלָך ֹֽ
ְ
הַ֙לשׁלּ ִ֑חַ֙הנּ ָ֣הַ֙אנ ָֹ֗כיַ֙נֹגֶָֽ֛ףַ֙אֶ ת-כּל-גְּ
שמות וארא ז,כזְ :ואם-מאָ֥ןַ֙אתּ ְ
בוּלָךַ֙ – מקף מקף אחד מהם כרב-מצב של מקום הגבול ,האם התחום שייך למצרים או שייך לכוש.
ְ
אֶ ת-כּל-גְּ
ַ֙בּצֲפ ְר ְדּ ֹֽעים ,רז"ל אמרו המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים
בוּלָך ֹֽ
ְ
שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה י,ב אֶ ת-כּל-גְּ

גרם להם שיעשו שלום ביניהם ,כיצד היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני המצריים ,המצריים אומרים עד כאן תחומנו והכושים אומרים
ע"כ תחומנו כיון שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהם ,הגבול שהיו נכנסות לתוכו הדבר ידוע שאין השדה שלו שנאמר אֶ ת-כּל-
בוּלָךַ֙ ,גבולך ולא של אחרים,
ְ
גְּ
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ֹשׁהַ֙:ס
ֶ֛רַ֙דּ ֶבָּ֥רַ֙ה'ַ֙אֶ ל־מ ֶ ֹֽ
ל ֹאַ֙שׁמעַ֙אֲל ֶהִ֑םַ֙כּא ֲֶשׁ ַ֙
הַ֙ו ָ֥
שמות וארא ט,יב :ויְ חזּ ֵ֤קַ֙ה ֙'ַ֙אֶ ת־ל ָ֣בַ֙פּ ְרעֹ֔ ְ
אֶ ת־ל ָ֣ב – חמש פעמים במקף ,סיבות( :א) מפני כלל הטעמה הנקרא נסוג לאחור ,כאן שתי מלים כל אחת בת הברה אחת ,הטעמה נפרדת

לכל מלה יוצרת צפיפות טעמים (בשם ר' יעקב לויפר הי"ו).
(ב) מקף כרב-מצב משמעות לב .מבחינה רעיונית באו שתי מלים בנות הברה אחת כדי ללמד על רב משמעות מלת לב כגון [בבלי ברכות
לב,א] אמר רבי חמא ברבי חנינא :אלמלא שלש מקראות הללו  -נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל :חד ,דכתיב( :מיכה ד,ו) (בַיֶ֨ ֹום ה ַָ֜הוּא
ם־ה' ָֽא ֹ ְּספָה ה ַֹ֣צ ֹ ֵל ָ֔עה ְּו ַהנִדָּ ָ ַ֖חה ֲאק ֵ ַָ֑בצָה) ַו ֲא ֶ ַ֖שׁר ה ֲֵרעָֹֽתִ י ,:וחד ,דכתיב( :ירמיהו יח,ו)  ...ה ִֵנַ֤ה כַח ֹמֶר ְּב ַיֹ֣ד הַיֹו ֵ֔צר כֵן־ ַא ֶתּ֥ם ְּבי ִ ַָ֖די ֵב֥ית יִש ְָּר ֵאָֽל :ס וחד,
נְּא ִ֗

ָתַתּ֥י ל ֶ ַָ֖כם לֵ ֥ב ב ָָשָֽר:
דכתיב( :יחזקאל לו,כו) ( ְּונָ ַת ִ ַ֤תּי ָלכֶם ֵלֹ֣ב חָדָ֔ שׁ ו ְּ֥רוּ ַח חֲדָ ָ ַ֖שׁה א ֵ ֶֹ֣תּן ְּבק ְִּרב ֶ ְָּ֑כם) ַו ֲה ִֶ֨סר ֹ ִָ֜תי אֶת־ ֵלַ֤ב ָה ֶאבֶן ִמ ְּבש ְַּר ֶ֔כם ְּונ ִ

בשני חלקי הפסוק (יחזקאל לו,כו) מדובר על שני מצבי לב אדם .לב ההולך אחר היצר הרע ,לב ההולך אחר היצר הטוב[ .מכילתא דרבי
ת־לַ֤ב פ ְַּרע ֹה שהיה לבו חלוק אם לרדוף אם לא לרדוף:
ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה א] (שמ' בשלח יד,ח) ַוי ְּ ַח ֵזֹּ֣ק ִ֗ה' ֶא ֵ
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יהִ֑םַ֙ ַ֙
ה'ַ֙אֱֹלה ֶ
יםַ֙ויע ְבדוַּ֙אֶ תַָ֣֙ -
מוֹקשַׁ֙שׁלּח ַ֙֙אֶ ת-הָ֣אֲנ ֔שׁ ְ
ַ֙֙ל ֔
ָ֥הַ֙לנוּ ְ
ֹאמרוַּ֩֙ע ְב ֨דיַ֙פ ְר ִ֝ ֹעהַ֙א ָ֗ליוַ֙עד-מתי ַ֙֙י ְה ֶי֨הַ֙ ֶז ֨
שמות בא י,ז :ויּ ְ
עַ֙כּיַ֙א ְבדהַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ַַ֙֙ ַ֙
ַ֙ה ֲֶט ֶָ֣רםַ֙תּ ֔ד ָ֥
(שמ' בא י,ז) עד-מתי ַ֙֙– מקף כבורר בין משמעות "מתי" (א) זמן מסוים ו(-ב) תקופת זמן כמו ב(-משלי ו,ט) עַד־מ ַ ַָ֖תי עָצֵ ֥ל׀ תִּ שׁ ְָּכָ֑ב ְ֝ ָמתִַ֗ י
שּׁנ ֶָתָָֽך :כאן תקופת זמן .עד-מתי ַ֙֙– פשטא ,מיוחדת ועצמאית ,ואחריו תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד הקש
תָּ ֥קוּם ִמ ְּ

ודבר החוזר וקורה .השאלה היא על התמשכות זמן גאולת מצרים ומזה הקש על זמן הגאולה העתידה אחרי הגלות הרביעית.
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ֹתם׃ ַ֙
מוֹשׁב ֹֽ
וֹרַ֙בּ ְ
ְ
יוַ֙שׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙ימִ֑יםַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ֹֽוּ ְלכלְ -בּנ ָ֧יַ֙י ְשׂראֶ֛לַ֙הָ֥יהַ֙א
מוַּ֙אישַׁ֙מתּ ְחתּ ְ
ָ֥
יוַ֙ול ֹאֶ֛ -ק
שמות בא י,כגֹֽ :ל ֹא-ר ָ֞אוַּ֙אָ֣ישַׁ֙אֶ ת-א ָ֗ח ְ

[רש"י] (שמ' בא י,כב)  ...ולמה הביא עליהם חשךפ ,שהיו בישראל באותו הדור רשעים ,ולא היו רוצים לצאת ,ומתו בשלשת ימי אפלה
כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הן לוקין כמונו.

(שמ' בא י,כג) ֹֽוּ ְלכלְ -בּנ ָ֧יַ֙י ְשׂראֶ֛ל – מקף בורר בין (א) ע"פ [רש"י] (שמ' בא י,כב) המסרב לצאת ממצרים[ ,אדמו"ר ממ"ש] מתנגד לקשר
לקב"ה ,מוציא עצמו מהקב"ה וישראל ולכן נקרא רק בני ולא ישראל ומת בחושך.
(ב) ובין ְבּנ ָ֧יַ֙י ְשׂראֶ֛ל שרצו בקשר לקב"ה ורצו לצאת ממצרים.
= -=-=-השאר שלושה פסוקים הבאים ביחד =-=-=-
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אָ֣ ֶרץַ֙מ ְצריםַ֙
ַ֙בּ ֶַ֙
ל־בּכֹור֘ ְ
ְ
שמות בא יא,ה :וּמָ֣תַ֙כּ
ֹורַ֙בּה ֹֽמה:
ְַ֙
לַ֙בּכָ֥
כ ְ
םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ו ֹ
ְ
ַ֚דַ֙בּכָ֣ ֹורַ֙השּׁ ְפ ֔חהַ֙א ֲֶשׁרַ֙אח ָ֣רַ֙הרחִ֑י
מ ְבּכֵ֤ ֹורַ֙פּ ְרעֹ הַ֙֙היֹּ שָׁ֣בַ֙על־כּ ְס ֔אֹוַ֙ע ְ
כֹור – מקף אפשר ע"פ [רש"י (שמ' בא יב,כט)] בשעת מכת בכורות ,ממעט בשעת ההודעה – הנבואה את פרעה אף
ל־בּ ַ֘֙
ְ
(שמות בא יא,ה) כּ

פרעה בכור היה ונשתייר מן הבכורות ,ועליו הוא אומר (שמות וארא ט,טז) [ַ ...בע ֲַ֖בוּר ה ְַּרא ֹתְּ ָךֹ֣ אֶת־כ ִ ָֹ֑חי  ...בים סוף].:
ָ֣יַ֙ב ֶ ֹֽא ֶרץ־מ ְצרים֘ ַ֙בּלּ ָ֣יְ להַ֙הזֶּהַ֙ ַ֙
שמות בא יב,יבְ :ועב ְרתּ ְ
ָ֥יַ֙ה':
ָ֥הַ֙שׁפטיםַ֙אֲנ ֹֽ
םַ֙אע ֱֶשׂ ְ
ִ֑הַ֙וּבכל־אֱֹלהָ֥יַ֙מ ְצרֶ֛י ֶ ֹֽ
ְ
ד־בּהמ
ְ
םַ֙וע
םַ֙מ אד ְ
ַ֙֙בּ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצ ֔רי ַ֙
ל־בּכֹור ְ
ְ
יתיַ֙כ
וְ הכּ ֵ֤
ר ֙ – מקף אפשר ע"פ [רש"י (שמ' בא יב,כט)] בשעת מכת בכורות ,ממעט בשעת ההודעה – הנבואה את פרעה אף
ל־בּכֹו ַ֙
ְ
(שמות בא יב,יב) כ

פרעה בכור היה ונשתייר מן הבכורות ,ועליו הוא אומר (שמות וארא ט,טז) [ַ ...בע ֲַ֖בוּר ה ְַּרא ֹתְּ ָךֹ֣ אֶת־כ ִ ָֹ֑חי  ...בים סוף]:
ַ֚דַ֙בּכָ֣ ֹורַ֙ה ְשּׁ ֔ביַ֙
כרַ֙פּ ְרעֹ הַ֙֙היֹּ שָׁ֣בַ֙על־כּ ְס ֔אֹוַ֙ע ְ
ַ֙בּ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצריםַ֙מ ְבּ ֵ֤ ֹ
ל־בּכֹור֘ ְ
ְ
שמות בא יב,כט :ויְ הָ֣י׀ַ֙בּחֲצָ֣יַ֙ה ָ֗לּיְ להַ֙וֹֽה֘ 'ַ֙הכּ ָ֣הַ֙כ
ֹורַ֙בּה ֹֽמה:
ְ
לַ֙בּכָ֥
כ ְ
ֹורַ֙ו ֹ
ְ
בּ
רַ֙בּבָ֣יתַ֙ה ִַ֑֙
א ֲֶשׁ ְ
כֹור – מקף אפשר ע"פ [רש"י (שמ' בא יב,כט)] בשעת מכת בכורות ,ממעט בשעת ההודעה – הנבואה את פרעה אף פרעה בכור היה
ל־בּ ַ֘֙
ְ
כ

ונשתייר מן הבכורות ,ועליו הוא אומר (שמות וארא ט,טז) [ַ ...בע ֲַ֖בוּר ה ְַּרא ֹ ְּתָךֹ֣ ֶאת־כ ִ ָֹ֑חי  ...בים סוף]:
= -=-=-השאר שלושה פסוקים אלה ביחד =-=-=-
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ֹאכלֵ֤ וּ מ ֶמּ ֙נַּ֙וּ ֙ נ֔א וּבשָׁ֥ל ְמ ֻבשּׁל בּמִּ֑ים ַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ כָּ֣י אםְ -צלי֔ -אשׁ ר ֹאשָׁ֥ וֹ עלְ -כּרעיו ְועל-ק ְר ֹֽבּוֹ׃
שמות בא יב,ט :אל-תּ ְ
שׁל ְמ ֻבשּׁל לגבי הבשר
בירור במשמעות ב ָ֥
ֹאכלֵ֤ וּ  -מקף כבורר האם יוצאים באכילת רקיק השרוי או לא יוצאים
(שמות בא יב,ט) אל-תּ ְַ֙
ֹאכלֵ֤ וּ מ ֶמּ ֙נַּ֙וּ ֙ נ֔א וגו' רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח ,רבי יוסי אומר
[בבלי פסחים מא,א] אל-תּ ְ
יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח  ...ר"מ בשָׁ֥ל ְמ ֻבשּׁל  -מכל מקום (פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע
מצליה .אבל צליה ואח"כ בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע את האפיה ,כך לגבי בשר הבישול מפקיע מהצליה .לר"מ הבישול מקלקל
בגלל גזרת הכתוב בפסח שיהיה בצליה)....
צליה כל צרכו ואפילו חריכה (שמות בא יב,ח) ְצלי־אָ֣שׁ מצוות עשה ( .שמות בא יב,ט) מצוות לא תעשה.
(שמות בא יב,ט) ְצלי־אָ֣שׁ  -מקף כבורר בין רק צלי אש ובין צלי אש ועוד אופן בישול לפניו ואחריו
(שמות בא יב,ט) אםְ -צלי֔ -אשׁ  -מקף כבורר בין רק צלי אש ובין צלי שלא מאש ישירה אלא מאש סביב קדרה שבה תלוי הפסח ,צליה
בחמה (שמש) ,חמי טבריה? ,אבנים רותחות ,שיפוד מלובן
עלְ -כּרעיו – מקף בורר חלק מכרעיו שלא נאכל ,לפי [בבלי חולין צו צז] צלי מצמית את הגידים ,לכן שמן שעל גיד הנשה האסור לא
מפעפע לתוך הירך בצליה ,האוכל מקלף הבשר ואוכל עד גיד הנשה ומניח לגיד הנשה לשריפה.
ְועל-ק ְר ֹֽבּוֹ  -מקף בורר חלק מקרבו שלא נאכל ,אלה חלב ,כליות ,אליה ,לכן צריך להוציאם מהפסח לפני הצליה.
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םַ֙ורא ֙יתי ַ֙֙אֶ ת-ה ֔דּםַ֙וּפס ְחתּיַ֙עֲל ֶכ ִ֑םַ֙ ַ֙
ָ֣םַ֙שׁ ְ
םַ֙ל ָֹ֗אתַ֙ע ֵ֤לַ֙הבּתּים ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙א ֶתּ ֔
שמות בא יב,יגְ :והיהַ֩֙ה ֨דּםַ֙ל ִ֝ ֶכ ְ
יַ֙בּ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
יתַ֙בּהכֹּת ְ
ְ
ח
ַ֙֙למ ְשׁ ַ֔֙
וְ ל ֹאֹֽ -י ְה ֶי֨הַ֙ב ֶכָ֥םַ֙ ֶנ ֙ ֶגף ְ
ף ֙ ,אבל
וְ ל ֹאֹֽ -י ְה ֶי֨ה – מקף בתפקיד רב-מצב( ,טט – א) הרי שהיה מצרי בבית ישראל ,יכול ימלט? תלמוד לומרְ :ול ֹאֹֽ -י ְה ֶי֨הַ֙ב ֶכָ֥םַ֙ ֶנ ֙ ֶג ַ֙
הווה הוא במצרים (טט – ולא פוגע בבני ישראל בגלל המצרי שבביתם)( .טט  -ב) הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי ,שומע אני :ילקה בגינו?
ף ֙ (ראה מכיל' בא פסחא ז).
תלמוד לומרְ :ול ֹאֹֽ -י ְה ֶי֨הַ֙ב ֶכָ֥םַ֙ ֶנ ֙ ֶג ַ֙
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צּוֹת ַ֙
וּשׁמ ְר ֶתּם֘ ַ֙אֶ ת-המּ ַ֙
שמות בא יב,יזְ :
תַ֙עוֹלם׃ ַ֙
ֹֽ
םַ֙ח ָ֥קּ
יכ ֻ
דרֹת ֶ
הַ֙ל ֹ
םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙וּשׁמ ְר ָ֞ ֶתּםַ֙אֶ ת-היָּ֥וֹםַ֙הזֶַּ֙ ֶ֛ ְ
ְ
יכםַ֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצרִ֑י
יַ֙בּעֶ ֙צֶ ם ַ֙֙היָּ֣וֹםַ֙ה ֔ ֶזּהַ֙הוֹצָ֥אתיַ֙אֶ ת-צ ְבאוֹת ֶ
ַ֙ ָ֗כּ ְ
צֹּות – מקף בורר במצה שצריכה שימור ,אפשר כי זה הבירור שב[-בבלי פסחים לח,ב] מצה
וּשׁמ ְר ֶתּם֘ ַ֙אֶ ת־המּ ַ֙
(שמ' בא יב,יז) ְ

המשתמרת לשם מצה ,יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח.
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ֹאכלוַּ֙מ ֹֽצּוֹת׃ַ֙פ ַ֙
יכםַ֙תּ ְ
ַ֙מוֹשׁ ָֹ֣בת ֔ ֶ
ְ
תַ֙ל ֹאַ֙ת ֹאכ ִ֑לוַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙ ְבּכֹל ֙
ָ֣
שמות בא יב,כַ֙:כּל-מ ְח ֶמצֶ
משנה פסחים פ"ג,מ"א
[*] אלו עוברין (הרע"ב :אלו (טט :תערובות) מתבערין) בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי וזומן של צבעים

ועמילן של טבחים וקולן של סופרים רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח הרי אלו
באזהרה ואין בהן משום כרת:
ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג

ואין בהם כרת  -דעל חמץ גמור ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התערובת ,אבל לוקה על אכילתו אם אכל כזית חמץ בתוך התערובת
בכדי אכילת פרס .אבל אם לא אכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת פרס אינו לוקה מן התורה ,מיהו איסורא מיהא איכא,
דחמץ בפסח אוסר בתערובתו בכל שהוא:

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.
מצֶ ת – מלמדת על חמץ גמור
מלת מ ְח ֶַ֙
מלת כּל – מלמדת על תערובת חמץ בהיתר
מצֶ ת – מקף כרב-מצב של תערובת מחמצת :ע"פ [משנה ברורה סי' תמב ס"ק א]( :א) מין שאינו במינו אינו בטל מדאורייתא
כּל־מ ְח ֶַ֙
ברובא לדעת הסוברין דטעם כעיקר מן התורה (ב) מין במינו דמדאורייתא ברובא בטל ומותר לאכלו
במצב (ב) אין בעיה מן התורה ,לכן המסקנה שהכתוב ממשיך במצב (א) מין שאינו במינו
מצֶ ת – טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד (א) רבוי עם שנוי ,מרבה איסור האכילה של חצי שיעור של תערובת חמץ בהיתר.
כּל־מ ְח ֶַ֙

ת ֹאכ ִ֑לוּ – אתנח מגביל,
ָ֣ל ֹאַ֙– מונח ,מרבה הגבלות( :א) חצי שיעור תערובת חמץ בהיתר ,אסור אבל פטור (וכן ברע"ב)
(ב) [ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג] אכל כזית תערובת בכדי אכילת פרס – לוקה ולא ענוש כרת באכילת כזית חמץ גמור
בכדי אכילת פרס.
 95מקף
שמות בא יב,כב:
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ב ְל ֶתּם֘ ַ֙בּדָּ֣םַ֙אֲשֶׁ ר-בּסּף ְַ֙והגּ ְע ֶתֵּ֤םַ֙אֶ ל-המּ ְשׁקוֹף ְַ֙֙ואֶ לְ -שׁתָּ֣יַ֙ה ְמּזוּ ֹ֔זתַ֙מן-הדּםַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּסִּ֑ףַ֙ ַ֙
ָ֗וֹבַ֙וּט ַ֙
ְ
אגֻדָּ֣תַ֙אז
וּלק ְח ָ֞ ֶתּםַ֙ ֲ
ְ
וַּ֙אישַׁ֙מ ֶ ֹֽפּתח-בּיתוַֹ֙עדֹֹֽ -בּ ֶקר׃ ַ֙
םַ֙ל ֹאַ֙ת ְצ ֶ֛א ָ֥
ָ֥
וְ א ָ֗ ֶתּ
ף
ף – מקף-כרב-מצב (טט  -א) לפי דעת רבי ישמעאל (מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה יא) אֲשֶׁ ר-בּסּ ַ֙
אֲשֶׁ ר-בּסּ ַ֙
עוקה חוקק בצד האסקופה ושוחט בתוכה אין סף אלא אסקופה ( ,טט  -ב) אבל במקדש כדברי רבי עקיבא אין סף אלא כלי שנאמר

והספים והמזמרות

(טט  -ג) מעמיד כלי (הנקרא סף) לקבלת דם הפסח על מפתן הפתח (הנקרא סף).
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וּםַ֙וָֽיְ נ ְצּלוַּ֙אֶ ת-מ ְצ ֹֽרים׃ַ֙פ ַ֙
ֹֽ
ֶ֛םַ֙בּעינ ָ֥יַ֙מ ְצריםַ֙ויּ ְשׁאלִ֑
שמות בא יב,לוָ֞ :ה'ַ֙נ ֨תןַ֙אֶ ת-חָ֥ןַ֙הַ֙ע ְ
(שמ' בא יב,לו)ַ֙ ֹֽוָֽיְ נ ְצּלוַּ֙אֶ ת-מ ְצ ֹֽרים – מקף בורר בין ניצוצות קדושים ,סלוק מגביל להוצאת הניצוצות הקדושים שהיה על בני-ישראל

לברר[ .דבר מלכות התשע"ט,ע' צא ,ליקוטי שיחות כא ,ע'  80אדמו"ר ממ"ש] בכל דבר בעולם יש ניצוץ אלקי המחיהו ומקיימו.
מאר שבני ישראל הוציאו את כל ניצוצות הקדושה ממצרים ,היתה מצרים צריכה להתבטל לגמרי! כיצד איפוא היא מוסיפה להתקים?
אלא בני-ישראל בררו רק את הניצוצות שהיה עליהם לברר .אך לא את הניצוצות שנתנו למצרים לצורך עצם קיומה.
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'ַ֙בּפִ֑יָךַ֙ ַ֙
ֶ֛הַ֙תֹּורתַ֙ה ְ
ָ֥
֔יָךַ֙ל ָ֗מעןַ֙תּ ְהיֶ
ְ
ַ֙וּלזכּרֹון ַ֙֙בָּ֣יןַ֙עי ֶנ
ַ֙ל ָ֜אֹותַ֙על־י ְד ָָ֗ך ְ
ַ֙ל ָ֨ך ְ
שמות בא יג,טְ :והיה ֩ ְ
הַ֙הֹוצאֲָךָ֥ ַ֙ה'ַ֙ממּ ְצ ֹֽריםַ֙ :
ֹֽ
ַ֚יַ֙בּי ָ֣דַ֙חֲז ֔ק
כּ ְ
ָך – מקף כרב-מצב משמע מקום תפילה של יד .ע"פ [מדרש תנאים] (דב' וא' ו,ח) עַל־י ֶ ָָ֑דָך (א) כף היד (ב) בגובה שביד.
הפרטים :על־י ְד ַָ֗֙
ָך  -זו גובה שביד; ונבחר בגובה שביד (כמו גובה בראש ,מול הלב).
ע"פ [בבלי מנחות לז,ב] (שמ' בא יג,ט) על־י ְד ַָ֗֙
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ָ֥הַ֙לָךֶ֛ ַ֙הזְּ כריםַ֙ל ֹֽה'׃
ְ
ֲשׁרַ֙י ְהיֶ
ֶרַ֙בּהַ֙ ָ֗מהַ֙א ֨ ֶ
ר׀ַ֙שָׁ֣ג ְ
ֶ
'ַ֙וכלֶ -פָּ֣טֶ
תַּ֙כלֹֽ ֶ -פּטֶ רֶ -ר ֶחםַ֙להִ֑ ְ
שמות בא יג,יבְ :והעֲב ְר ָ֥
[בבלי בכורות יט,א] מתני' [בכורות פ",מ"ט] .יוצא דופן והבא אחריו ,רבי טרפון אומר :שניהם ירעו עד שיסתאבו ,ויאכלו במומן
לבעלים ,רבי עקיבא אומר :שניהן אינן בכור ,הראשון  -מפני שאינו פטר רחם ,והשני  -מפני שקדמו אחר.
שניהן [רמב"ם בכורות פ"ב ,ה"ד] יוצא דופן והבא אחריו שניהן אינן בכור ,הראשון מפני שאינו פטר רחם והאחרון מפני שקדמו
אחר ,אפילו יצאה נקבה דרך דופן וזכר דרך רחם אינו בכור.
[בבלי בכורות יט,א] גמ'  ...אמר ליה (אביי) :לעולם בכור לדבר אחד לא הוי בכור( ,מיישבת הגמרא) ורישא ה"ק (כך נתקן לשון הברייתא)
אי זכר  -יכול אפי' (שהוא עצמו) יוצא דופן (ולא מדובר על זכר אחר נקבה כי זה מתמעט מהנימוק שבכור חלקי אינו נקרא בכור)  -ת"ל (שמ' בא
ר־ר ֶחם ,רבינא אמר :לעולם בכור לדבר אחד (חלקי) הוי בכור ,וסיפא ה"ק ,אי סלקא דעתך יצא אחר יוצא דופן (יהיה) קדוש
ֶ
יג,יב) ֶ ֹֽפּטֶ
(כי פטר את הרחם ומזה הוא בכור חלקי)( ,טט :הנחת עבודה שהכוונה ל( )-שמ' בא יג,ב) ְבּ ָ֜כֹור דכתב רחמנא למה לי?
ר־ר ֶחם נפקא! אלא שמע מינה :בכור  -למעוטי היכא
ֶ
[בבלי בכורות יט,ב] אי למעוטי היכא דיצתה נקבה לפניו  -מ(שמ' בא יג,יב) ֶ ֹֽפּטֶ
דיוצא אחר יוצא דופן.

שלושה מיעוטים (א) יצא אחר יוצא דופן מתמעט ממלת (שמ' בא יג,ב) ְבּ ָ֜כֹור
ר־ר ֶחם
ֶ
(ב) הוא עצמו יוצא דופן נדחה (שמ' בא יג,יב) ֶ ֹֽפּטֶ
ר־ר ֶחם
ֶ
(ג) יצא אחר נקבה נדחה מ(-שמ' בא יג,יב) ֶ ֹֽפּטֶ
ר־ר ֶחם – מקף מקף אלו שני המיעוטים (ב) ו(-ג) .ראה להלן [מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פי"ג] הלומד
ֶ
ל־פּטֶ
(שמ' בא יג,יב) כ ֶ ֹֽ

מיעוטים בדומה ובשונה מהגמרא.
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ַ֚יַ֙בּ ָֹ֣חזֶקַ֙י֔דַ֙הוֹציאָ֥נוַּ֙ה'ַ֙ממּ ְצ ֹֽרים׃ַ֙ס ַ֙
פתַ֙בָּ֣יןַ֙עינֶ ִ֑יָךַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙כּ ְ
הַ֙וּלטוֹט ֹ
ְ
ֵ֤הַ֙לאוֹת ַ֙֙על-י ְֶָ֣֣ד ֔כ
שמות בא יג,טזְ :והי ְ
ַ֚יַ֙בּ ָֹ֣חזֶקַ֙י֔דַ֙הֹוציאָ֥נוַּ֙ה'ַ֙ממּ ְצ ֹֽריםַ֙:ס
פתַ֙בָּ֣יןַ֙עינֶ ִ֑יָךַ֙כּ ְ
הַ֙וּלטֹוט ֹ
ְ
ֵ֤הַ֙לאֹות ַ֙֙על־י ְֶָ֣֣ד ֔כ
שמות בא יג,טזְַ֙ :ו הי ְ
(שמ' בא יג,טז) י ְֶָ֣֣ד ֔כה – זקף-קטן מרמז לשני לימודים (לימוד א) יד שמאל (לימוד ב) לרבות את הגידם להנחת תפילין.
(שמות בא יג,טז) על־י ְֶָ֣֣ד ֔כה – מפתח את נושא הנחת תפילין ע"י גידם.
(שמות בא יג,טז) על־י ְֶָ֣֣ד ֔כה – מקף כמברר ברב-מצב של גידם חסר יד שמאל כולה (עד הכתף) או חסר זרוע שמאל עד הארכובה של

היד = מרפק)
הרב מיכל זילבר הי"ו :תנא קמא לומד גידם ביד שמאל שאין לו זרוע ויש רק קיבורת – הגידם הזה פטור בכלל מהנחת תפילין של יד.
אחרים לומדים "ידכה" זה הגידם ביד שמאל שיש לו קיבורת ומניח תפילין על הקיבורת הזאת.
[אור זרוע] מסביר את תנא קמא שמי שאין לו כל הזרוע השמאלית ויש לו רק קיבורת שמאל פטור מהנחת תפילין של יד,
אם יש לו קצת זרוע ,מניח בקיבורת שמאל.
[תוס'] מסביר את תנא קמא שמי שאין לו כל היד השמאלית (עד הכתף) פטור גם מהנחה בימין .החסר זרוע שמאל מניח בקיבורת
שמאל .ומסביר את אחרים שמי שאין לו כל היד השמאלית (עד הכתף) חייב בהנחה בימין.
[רמ"א] פוסק שבעל קיבורת שמאל יניח בלא ברכה.
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ם ַ֙
יַ֙בּשׁלּ ָ֣חַ֙פּ ְרעֹ ה֘ ַ֙אֶ ת-הע ַ֙
שמות בשלח יג,יזַ֙ :ויְ ָ֗ה ְ
וֹבַ֙הוּא ַ֙
ִ֑
יםַ֙כּיַ֙קר
ָ֥
ץַ֙פּל ְשׁ ֔תּ
ְךַ֙א ֶָ֣ר ְ
יםַ֙דּ ֶר ֶ
ֶ ַ֚
ֱֹלה
ַ֙וְ ל ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
הַ֙ושָׁ֥בוַּ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃ ַ֙
ֹתםַ֙מ ְלחמ ְ
יםַ֙פּן-ינּחָ֥םַ֙הע ֶ֛םַ֙בּ ְרא ָ֥
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
ַ֙כָּ֣י׀ַ֙אמ ָ֣רַ֙א ָ֗
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לשורש נחָ֣ם שימושים אחדים (א) ניחומים (קבלת ניחומים) [שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ ,יא] ,בתוך כך אפשר
ָשה – נחמה היתה לפניו שבראו (את האדם) בתחתונים; (ב) נהוג ,הולכה[ ,מכילתא דרבי ישמעאל  -בשלח]; (ג) ע"פ המשך
ַוי ָ ִֹ֣נחֶם ֔ה' כִ ָֽי־ע ָ ֥
[רש"י (בר' ו,ו) ַוי ָ ִֹ֣נחֶם] כל לשון ניחום שבמקרא לשון נמלך מה לעשות וכן [רש"י (בר' ו,ו)] ִכ֥י נ ַ ִַ֖ח ְּמתִּ י ִכ֥י ֲעשִיתִ ָֽם – חשבתי מה לעשות להם
על אשר עשיתים :וכאן [רש"י (שמ' בשלח יג,יז) ] ֶ ֹֽפּן-ינּחָ֥ם – יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב:

לכלול (בר' ו,ו)]

וְ ל ֹא-נחָ֣ם – מקף כרב-מצב של משמעות שורש נחָ֣ם ומלמד שכאן יש ללמוד לפי מצב (א) ומצב (ב) לעיל ולא כמצב (ג).
לעומת זה ֶ ֹֽפּן-ינּחָ֥ם – מקף כרב-מצב של משמעות שורש נחָ֣ם ומלמד שכאן יש ללמוד לפי מצב (ג) ולא לפי מצב (א) ולא כמצב (ב) לעיל

נחָ֣ם (א) נהוג ,הולכה ,ראה להלן [מכילתא דרבי ישמעאל] ; (ב) נחומים [שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ ,יא]  ...מה עשה הקדוש
ברוך הוא נטל דמם של בני אפרים וטבל בו כליו כביכול שנא' (ישעיה סג) מדוע אדום ללבושך ,אמר הקדוש ברוך הוא איני מתנחם
ֱֹלהים ,אף על פי ששלחם פרעה לא נתנחם
ֱֹלהים[ .שם ,יב] ד"א ְול ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
עד שאנקום נקמתן של בני אפרים שנאמר ְול ֹא-נחָ֣םַ֙א ָ֗
הקדוש ברוך הוא( ,על מה שעשו המצרים לישראל בניו) הביא עליהם עשר מכות וגאל בניו ,אף על פי כן היה אומר איני מתנחם עד
שאהרוג לכלן שנאמר (שמות יד) וינער ה' את מצרים בתוך הים וכתיב (שמות ט"ו) סוס ורוכבו רמה בים ,וכתיב (יואל ד) מצרים
לשממה תהיה לכך נאמר ְול ֹא-נחָ֣ם.
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שמות בשלח יד,י:

וַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראלַ֙אֶ ל-הַֹֽ֙'׃ ַ֙
ַ֙מ ֹ֔אדַ֙ויּ ְצע ֲָ֥ק ְ
ֹֽיראוּ ֙ ְ
יהםַ֙ויּ ְ
םַ֙והנּ ָ֥הַ֙מ ְצרָ֣ים׀ַ֙נֹסָ֣עַ֙אחֲר ָ֗ ֶ
יה ְ
ַ֙בנֹֽי-י ְשׂר ֨אלַ֙אֶ ת -עינ ִ֝ ֶ
וּפ ְרעֹ הַ֙ה ְק ִ֑ריבַ֙ויּ ְשׂאוּ ֩ ְ
וַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראל– מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות ,האדמו"ר ממ"ש לקו"ש חי"א ע'  52ואילך" ,אך האמת היא שאין התפלה רק
ויּ ְצע ֲָ֥ק ְ

לתועלת עצמו ,אלא כמו שכתב הרמב"ם (בכותרת להלכות תפלה) שהמצוות-עשה דתפלה היא "לעבוד את ה' בכל יום בתפלה",
שעיקרה אינה בקשת צרכיו אלא "לעבוד את ה'" ,שעל ידי התפלה מתקרב האדם ומתיחד עם הקב"ה .לכן כנו את הצעקה להקב"ה
בשם "אמנות (אמנות)" ללמדנו שאין התפלה והזעקה רק לתועלת המתפלל שיושיעו הקב"ה מצרותיו ,אלא  ...עסוק תמידי  ...אֶ ל-הַֹֽ֙'׃
מקף בתפקיד בחירה של עבודת ה' בדביקות תמידית או בדביקות שאינה תמידית ,וטעם סלוק מגביל שהבחירה היא תפלת דביקות תמידית
לה'.
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ֹאמרוַּ֙לא ִֹ֑מר
ַ֙֙ליהו֔הַ֙ויּ ְ
ַ֙וּבנ֨יַ֙י ְשׂר ִ֝אלַ֙אֶ ת-השּׁירֵ֤הַ֙הזּ ֹאת ֹֽ
שמות בשלח טו,אַ֙ :אָ֣זַ֙י ֹֽשׁיר-מֹשֶׁ ה ֩ ְ
וּסַ֙ור ְֹכבוַֹ֙רמָ֥הַ֙ביֹּֽם׃
הַ֙ס ְ
ַ֙כּי-ג ָֹ֣אהַ֙גּ ֔א ָ֥
הַ֙ליהוה ֙ ֹֽ
ֹֽ
ַ֙אשֵׁ֤יר
ה ֩ – מקף ,בתפקיד ענין בעל מצבים או חלקים אחדים ,ע"פ בבלי סוטה ל,ב לרבי עקיבא משה אמר שירת הים בחלקים והעם
י ֹֽשׁיר-מֹשֶׁ ַ֙

אמר בחלקים או כל פעם ענה הללוקה .לשיטת רבי נחמיה בתחילה משה פתח ואח"כ הוא והעם אמרו ביחד.
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הַ֙פלֶ א׃ ַ֙
תַ֙עשׂ ֶ ֹֽ
אַ֙תהֹלּ ַָֹ֥֙
נוֹר ְ
מכהַ֙נ ְֶאדָּ֣רַ֙בּ ִֹ֑קּ ֶדשַַַַַַַַׁ֙֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥
ַ֙֙ה'ַ֙ ָ֥מיַ֙כּ ֹ
הַ֙בּאלם ַ֔֙
שמות בשלח טו,יאֹֽ :מי-כ ֵֹ֤מכ ֹֽ
ֹֽמי-כ ֵֹ֤מכה – מקף כרב-מצב (א) ה' אחד יחיד ומאוחד ,תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם (ב) מתגלה בכל כח לעצמו
ֹֽמי-כ ֵֹ֤מכה – מהפך ,כע ין שאלה רטורית ,לומר שגם בכל כח לעצמו אין מקום להשוואה לשום דבר אחר.
בסידור משה ואהרן סימן כאן כעין פסק ֹֽמי-כ ֵֹ֤מכה׀ ופירש כי בבקיעת כל מימות של ששת ימי בראשית בקע עמם את מי הנילוס שהיה

ע"ז של מצרים ובזה הכירו שה' הוא הא-לקים .אפשר כי צורת הסימון בכעין פסק נועדה לתת התבוננות ,והיא מתארת בציור את הבקיעה.
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ֶ֛םַ֙ל ֶחםַ֙מן-השּׁמִ֑ים ַ֙
מ ָ֥טירַ֙ל ֶכ ֶ
ֹשׁהַ֙הנְ נ֨יַ֙מ ְַ֙
ֵ֤אמרַ֙ה ֙'ַ֙אֶ ל-מ ֔ ֶ
שמות בשלח טז,ד :ויּ ֹ ֶ
ְָ֥ךַ֙בּתוֹרתיַ֙אםֹֽ -ל ֹא׃ ַ֙
וַֹ֙למָ֧עןַ֙אֲנ ֶסֶּ֛נּוַּ֙הֲיל ְ
יוֹמ ְ
ָ֣וֹםַ֙בּ ֔
ְ
ל ְקטוּ ְַ֙֙דּבר-י
ֵ֤םַ֙ו ֹֽ
ַ֙וְ י ֨צאַ֙הע ְ
יוֹמוַֹ֙ -צורך אכילת היום ילקטו ביומו (ת) ולא ילקטו היום לצורך מחר (מכילתא)
ָ֣וֹםַ֙בּ ֔
ְ
[רש"י] ְ -דּבר-י
[שפת"ח ת] פירוש ְדּבר  -ענין וצורך ,ומפני שצורך היום הוא לכמה דברים לכן פי' המכוון פה  -צורך אכילת היום,
(שמ' בש' טז,ד)ַ֙ ְדּבר-יָ֣וֹם – מקף בורר משמע מלת "דבר" ענין וצורך ולא משמע כגון שם עצם או דיבור

 107מקף
וַּ֙כּי-ה֘ 'ַ֙נתָ֣ןַ֙ל ֶכ ָ֣םַ֙השּׁבּתַ֙ ַ֙
שמות בשלח טז,כטְ :ר ָ֗א ֹֽ
יעי׃
אַ֙אישַׁ֙מ ְמּקֹמוַֹ֙בּיָּ֥וֹםַ֙ה ְשּׁב ֹֽ
יַ֙ל ֶָ֣חםַ֙יוֹמִ֑יםַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְשׁ ָ֣בוּ׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙תּ ְח ָ֗תּיוַ֙אל-י ָ֥צ ֶ֛
כֶ֛םַ֙בּיָּ֥וֹםַ֙השּׁשּׁ ֶ
ֹתןַ֙ל ֶַ֙
ןַ֙הוּאַ֙נ ָ֥
עלְ֠ -כּ ָ֣
אַ֙אישַׁ֙מ ְמּקֹמוַֹ֙(בדרשת אל-י ָ֥צא – מקף ,ענין בעל מספר משמעויות כאן דרשה נוספת אל-יוציא (אל-יֹצא)) הוצאה מרשות
אל-י ָ֥צ ֶ֛

לרשות כשיעוריהן המפורשים בחז"ל [בבלי עירובין יז,ב כפירוש רש"י ותוספות]
שיעור שלישי חיוב בעקירת והנחת חפץ במקום חשוב ואין מקום חשוב בפחות מד' טפחים ע"פ בבלי שבת ד,א ,רש"י ו-תוספות שם.
דרשת אל-י ָ֥צא – מקף ,כענין בעל מספר משמעויות כאן דרשה נוספת בשנוי הניקוד אל-י ָ֥צא אל-יוציא (אל-יֹצא) חפץ וזה מרומז בר"ת
התיבות ְשׁ ָ֣בוּ׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙תּ ְח ָ֗תּיו ש' א' ת' – היינו נשיאת חפץ.
 108מקף
מר׃ַ֙ס ַ֙
ֱֹלהיםַ֙אֶ֛תַ֙כּל-ה ְדּב ָ֥ריםַ֙האלֶּ הַ֙לא ֹֽ ֹ
שמות יתרו כ,א׃ ויְ דבָּ֣רַ֙א ֔

זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו דף פג עמוד ב (הסוגריים משלבים את פי' הסולם)
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שמז)ַ֙אֱֹל ֔היםַ֙דא גבורה ,אֶ֛ת ,דאתכליל בימינא (נכלל בימין) כמה דתנינן (בר' א,א) ֵא֥ת ַהשּׁ ַ ַָ֖מיִם דאיהו ימינא ו ְֵּא֥ת ה ָָא ֶָֽרץ דאיהו שמאלא
דכתיב (יש' מח,יג) ַאף-י ָדִ י ָיֹ֣סְּדָ ה ֶ֔א ֶרץ וִימִי ִנַ֖י ִטפ ָ ְֹּ֣חה שׁ ָ ָָ֑מי ִם ,וימינא דא הוא אֶ֛ת (דהיינו חסד) ,כּל ,לאכללא (בא לכלול) כל שאר כתרין
(ספירות) ,ה ְדּב ָ֥רים ,מתקשרן דא בדא (הדברים מתקשרים ונכללים זה בזה) ,האלֶּ ה ,כל אינון טעמין כל אינון רזין כל אינון סתרין גזרין
ועונשין (הטעמים הסודות הסתרים הגזרות והעונשים),
כּל-ה ְדּב ָ֥רים – מקף כרב-מצב (א) ספירה לעצמה (ב) ספירה מקושרת ונכללת מכל הספירות האחרות .אפשר כי זה מוליך גם
לרעיון ש-כּל-ה ְדּב ָ֥רים – מקף כרב-מצב (א) דיבור לעצמו (ב) דיבור הכולל את כל המצוות המבוססות עליו .ומזה לרעיון (א) כל
מצוה לעצמה (ב) כל מצוה כלולה מכל המצוות

 109מקף
 110מקף
ֱֹלהיםַ֙אֲח ִ֝ריםַ֙על-פּנָ֗י בטעם עליון
ָך ֩ א ֨
ל ֹאַ֙ ֹֽי ְהיֶהְ -ל ַ֙
נמשיך עם (שמ' יתרו כ,ג) ָ֣
ֱֹלהיםַ֙אֲחריםַ֙על־פּנֹֽי :בטעם תחתון
ָ֥הַ֙לָךֶ֛ ַ֙א ָ֥
ְ
ֹא־י ְהיֶ
נמשיך עם (שמ' יתרו כ,ג) ל ֹֽ
ָך ֩ (א) יהיה
ָך ֩ – מקף שאחרי מלת "יהיה" בורר בין משמעויות ֹֽי ְהיֶהְ -ל ַ֙
נקדים לברר תפקיד טעם מקף בין המלים (שמ' יתרו כ,ג) ֹֽי ְהיֶהְ -ל ַ֙
ָך ֩ בהויתך ,במחשבתך אמונה ב-אלהים זולתי השם יתברך לבדו ,טעם
ֱֹלהיםַ֙אֲח ִ֝רים ( .ב) לא ֹֽי ְהיֶהְ -ל ַ֙
בהויתך – היינו ברשותך א ֨
תלישא בתפקיד עקירה (= שכחה = שוגג) של ידיעת אמונת הבורא בלבד .התורה ממשיכה עם מצב (ב) .ברשותך קשור לטעם תחתון.
[מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא דבחדש פרשה ו]
ֱֹלהיםַ֙אֲחרים .למה נאמר ,לפי שנאמר (שמ' יתרו כ,ד) ֹֹ֣ל ָֽא ַ ָֽת ֲע ֶ֨ ֶשה־ל ֹ֣ ְָּ֥ך ֶֹ֣֨ ֶפסֶל׀ ְּוכָל־תְּּ מוּ ֶּ֡֔נָה ,אין לי אלא שלא
ָ֥הַ֙לָךֶ֛ ַ֙א ָ֥
ְ
ֹא־י ְהיֶ
(שמ' יתרו כ,ג) ל ֹֽ
ֱֹלהיםַ֙אֲחרים.
ל ֹאֹֽ -י ְהיֶ ָ֥ה ְלָךֶ֛ ַ֙א ָ֥
יעשה ,העשוי כבר ,מנין שלא יקיים ,תלמוד לומר (שמ' יתרו כ,ג) ַֹֽ֙
ֱֹלהיםַ֙אֲח ִ֝רים
ֹא־י ְהיֶ ָ֥ה (א) לא תעשה א ֨
ֹא־י ְהיֶ ָ֥ה – (בטעם תחתון) מקף שלפני מלת "יהיה" בורר בין משמעויות ל ֹֽ
(שמ' יתרו כ,ג) ל ֹֽ
ובין (ב) לא תקיים .כאן לפי [מכילתא דרי"ש] התורה בוררת המשמעות (ב) לא תקיים .ולא משנה הנסיבות שבהן הע"ז הגיעה אל
הישראלי.
 111מקף
לַ֙וא ֲֶשָׁ֥רַ֙בּא ֶרץַ֙מתִּ֑חת
א ֲֶשֵׁ֤רַ֙בּשּׁמ ֙ים ַַ֙֙֙מ ֔מּע ַֹֽ֙

ַַ֙֙וכלְ -תּמוּנ֔ה
ָך פֶ ֶ֙סל ֙ ְ
הַ֙ל ַָ֥֙
ֲשׂ ְ
שמות יתרו כ,ד :טעם תחתון ל ֹא-תע ֨ ֶ
ַֹֽ֙וא ֲֶשָׁ֥רַ֙בּמּיםַ֙מ ָ֥תּחתַ֙ל ֹֽא ֶרץ׃ בטעם תחתון
ֲשׂה – מקף כבורר ב ין שני אופנים( .אופן א) עשיה ע"י עצמו (אופן ב) מצוה לאחרים או לוקח מאחרים ע"ז לשם ע"ז
(כ,ד) ל ֹא-תע ֨ ֶ

ב(-אופן א) לוקה שתיים ב(-אופן ב) לוקה אחד.
 112מקף
 113מקף
שמות יתרו כ י ,טעם תחתון הדיון הבא מבוסס על הטעם התחתון של פסוק זה.

ֲשֶָׁ֣֣רַ֙בּ ְשׁע ֶ ֹֽריָך׃ ַ֙
ַ֙֙וּבהֶ ְמ ֔ ֶתָּךַ֙ ְוג ְרָךַַ֙֙א ֶ ָ֥
ֲמ ְתָך ְ
תָּךַ֙ע ְב ְדּךֵ֤ ַ֙וא ֹֽ
אכהַ֙אתָּ֣הַ֙|ַ֙וּבנְ ךַַָ֣֙֙וּב ָ֗ ֶַ֙
ל־מל ִ֝
ְ
ֲשׂהַ֙כ
לָ֣ א־תע ֨ ֶ

אכהַ֙– מקף בתפקיד רב-מצב ל"ט אבות
ל־מל ִ֝
ְ
ֲשׂה– מקף בתפקיד רב-מצב כגון שוגג ומזיד בלי התראה מזיד בהתראה כ
ַ֙לָ֣ א־תע ֨ ֶ
מלאכות ותולדותיהן ,רב-מצב (א) לא-תעשה בגבולין (ב) אבל אתה עושה חלקן במקדש לעבודת המקדש שחייבים להיות במועדם,
(ג) עושה בגבולין מילה במועדה ,פיקוח נפש.
 114מקף
 115מקף
ןַ֙לְך׃ַ֙ס
ֹת ֹֽ
ֱֹלהיָךַ֙נ ָ֥
ה'ַ֙א ֶ
ִָ֑ךַ֙למ ֙ען ַ֙֙יאֲרכָ֣ וּןַ֙י ֔ ֶמיָךַ֙ע ַ֚לַ֙האֲד ֔מהַ֙אֲשֶׁ רַָ֥֙ -
יָךַ֙ואֶ ת-א ֶמּ ְ
שמות יתרו כ,יב׃ סַ֙[יב]ַ֙כּבָּ֥דַ֙אֶ ת-אב ְ
אֶ ת־אביָך – מקף כרב-מצב כיבוד האב (א) מכבד (ב) לא מכבד ,אֶ ת־א ֶמִָּ֑ך – מקף כרב-מצב כיבוד האם( ,א) מכבד (ב) לא מכבד
כּבָּ֥דַ֙אֶ ת־אביָך – מרכא טפחא כיתור לרבות ,מרבה מצבים שלא לכבד אב ואם ,ומצאנו לפחות שלושה המצבים הבאים שאין כבוד
(א) שו"ע יו"ד הל' כבוד אב ואם סימן רמ סעיף יב  . ..אם עוסק במצוה עוברת כגון קבורת מת או לויה ,אם אפשר שתיעשה ע"י
אחרים ,יעסוק בכבוד אביו  ...אחרת פטור מכבוד אב (ב"י בשם הר"ן)
(ב) שם ,סעיף יג תלמוד תורה גדול מכבוד אב ואם.
(ג) שם ,סעיף טו אמר לו אביו לעבור על דברי תורה ,בין מצות עשה בין מצות לא תעשה ,ואפילו של דבריהם ,לא ישמע לו.
ש"ך יורה דעה סימן רמ ס"ק יז יז לא ישמע לו  -דכתיב איש אמו ואביו תיראו אני ה' כולכם חייבים בכבודי:
(ד) רמב"ם הל' אבל הקדמה  ...אין אדם מתאבל על הרוגי בית דין  ...רמב"ם אבל פ"א,ה"י הפורשין מדרכי צבור והם האנשים שפרקו עול
המצות מעל צו ארן ואין נכללין בכלל ישראל בעשיית המצות ובכבוד המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא הרי הן כבני חורין לעצמן
[כשאר האומות] וכן האפיקורוסין [והמומרים] והמוסרין כל אלו אין מתאבלין עליהן ,אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשין לבנים ומתעטפים לבנים
ואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא ,ועליהם הכתוב אומר הלא משנאיך ה' אשנא.
 116מקף
 117מקף
 118מקף
שמות יתרו כ,כא :מְַ֙זבָּ֣חַ֙אֲדמה֘ ַ֙תּעֲשֶׂ ה-לּיַ֙ ַ֙

ֹלת ֙יָך ְַ֙֙ואֶ תְ -שׁל ֔ ֶמיָךַ֙אֶ תֹֽ -צ ֹאנְ ָך ְַ֙ואֶ תְ -בּק ֶרִָ֑ךַ֙ ַ֙
חתַָּ֣֙ע ָ֗ליוַ֙אֶ ת-עֹ ֶ
וְ זב ְַ֙
ְבּכל-המּקוֹם ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙אזְ כָּ֣ירַ֙אֶ תְ -שׁ ֔מיַ֙א ָ֥בוֹאַ֙א ֶליָךַ֙וּבר ְכ ֹֽתּיָך׃ ַ֙
תּעֲשֶׂ ה-לַּ֙י – מקף כבורר בין כפ'[רש"י] שתהא תחילת עשייתו לשמי :ובין עשיה בכל כוונה אחרת.
ם ֙ – מקף כבורר בין אזכרת השם המפורש במקום שהשכינה שם ובין אזכרה גם במקום שאין השכינה שם.
(שמ' ית' כ,כא) ְבּכל-המּקוֹ ַ֙
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
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(שמ' ית' כ,כא) אֶ תְ -שׁ ֔מי – מקף בורר בין שם המפורש שלא ניתן רשות להזכירו רק בבית המקדש שהשכינה באה שם ובין שאר שמות
הקודש שנזכרים בכל מקום .ודומה לו טעם מקף ב(-במ' נשא ו,כז) ְּוש ָ֥מוּ אֶת־שׁ ִ ְַּ֖מי
119
120
121
122

מקף
מקף
מקף
מקף

י־הוּאַ֙ ֶז֔ה ַ֙
ל־שׂהַ֙על־שׂ ְל ָ֜מהַ֙על־כּל־אֲב ָ֗דהַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ֹאמר ַ֙֙כּ ָ֣
ֶ֨
חמֹורַ֙ע
ל־שֹׁו רַ֙על־ ְ֠ ֲ
ֵ֡
ר־פּשׁעַ֙ע
ֵ֡ ֶ
ל־דּב
(שמ' מש' כב,ח) עֹֽל־כּ ְ
םַ֙לרעֹֽהוּ:
ָ֥םַ֙שׁנָֽי ְ
ֱֹלהיםַ֙יְ שׁלּ ְ
יהִ֑םַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְרשׁיעֻ ן ַ֙֙א ֔
ר־שׁנ ֶ
ְ
אַ֙דּב
ֱֹלהיםַ֙יב ֹ ְ
ַ֚דַ֙הא ֔
ֹֽ
ַ֙ ע
סיכום ע"פ הדיון ב[-בבלי בבא קמא סג,א] (שמ' מש' כב,ח) עֹֽל-כּלְ -דּברֶ ֵ֡ -פּשׁע – מקף מקף מקף,

מקף (א) מסמן רב-מצב בבחירת מידת הדרישה (א) כלל ופרט וכלל (ב) רבוי מיעוט רבוי
מקף (ב) מסמן רב-מצב האם הפשע חל על (א) בעלי חיים שנבלותיהם מטמאים במגע ובמשא (ב) מצב (א) ועוד עופות
מקף (ג) מסמן רב-מצב האם הפשע חל על (א) מחשבה או (ב) חל על דיבור (לשליח) ושליחת יד בידי הנפקד או שלוחו
[בבלי בבא מציעא מד,א] גמרא .מנהני מילי?  -דתנו רבנן( :שמ' מש' כב,ח) עֹֽל-כּלְ -דּברֶ ֵ֡ -פּשׁע ,בית שמאי אומרים :מלמד שחייב על
המחשבה כמעשה ,ובית הלל אומרים :אינו חייב עד שישלח בו יד  ...או יצווה לשלוחו או עבדו ְדּברֶ ֵ֡ -פּשׁע
הסבר למקף (א) במקומות אחרים בגמרא בפסוק זה מסתפקים במידת הלימוד כלל ופרט וכלל .ב[-בבלי קמא סג,א] מטרת הגמרא להוכיח
כי הפשע חל על בעלי חיים שנבלותיהם מטמאים וגם על עופות .ורק לימוד במידת רבוי מיעוט רבוי מביאה למסקנה זאת לכן היא הנבחרת
כאן ,ונדחית מידת כפכ.
הסבר למקף (ב) מתוך לימוד ברבוי מיעוט רבוי מובן שדרך הלימוד היא כמצב (ב) בעלי חיים שנבלותיהם מטמאים במגע ובמשא ועופות
הסבר למקף (ג) נמצא לעיל
הסבר לטעם פזר (שמ' מש' כב,ח) עֹֽל-כּלְ -דּברֶ ֵ֡ -פּשׁע – מקף מקף מקף ,שלושה המקפים מגלים שיש שלושה רבדים בפסוק.
רובד (א) פשט הפסוק עוסק (א) בחיובי שמירה ובמידת הלימוד כלל ופרט וכלל וגם במידת הלימוד רבוי מיעוט רבוי ממעטים קרקעות
עבדים ושטרות מחיובי השמירה
רובד (ב) פשט הפסוק עוסק (ב) בשומר הטוען טענת מודה במקצת הנלמד מ(-שמ' מש' כב,ח) א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ֹאמרַ֙֙כַּ֙י-הָ֣ וּאַ֙ ֶז֔ה גם בו נתמעטו
באותן מידות לימוד של רובד (א) קרקעות עבדים ושטרות
רובד (ג) טעם פזר מעביר הלכות דין מודה במקצת לכל הלכות ממונות ללא קשר לשומרים וגם שם נתמעטו באותן באותן מידות לימוד של
רובד (א) קרקעות עבדים ושטרות
רובד (ב) ו(-ג) מודה במקצת

ע"פ [רמב"ם טוען ונטען פ"ד ה"א] אין מודה במקצת חייב שבועה מן התורה עד שיטעננו בדבר שבמדה או במשקל או במנין ויודה
לוד בדבר שבמדה או שבמשקל או שבמנין ,כיצד עשרה דינרין יש לי בידך אין לך בידי אלא חמשה ,כור חטים יש לי בידך אין לך
בידי אלא לתך ,שתי ליטרין של משי יש לי בידך אין לך בידי אלא רוטל הרי זה חייב (על טענה מוגדרת במידה או משקל או מנין ,מודה
במקצת בהודאה מוגדרת במידה או משקל או מנין ,חייב שבועה) וכן כל כיוצא בזה ,אבל אמר לו כיס מלא דינרין מסרתי לך (טענה לא מוגדרת)
לא מסרת לי אלא חמשים (הודאה מוגדרת) ,מאה דינרין מסרתי לך (טענה מוגדרת) לא מסרת לי אלא צרור של דינרין (הודאה לא מוגדרת)
ולא מנית אותן בפני ואיני יודע מה היה בו ומה שהנחת אתה נוטל הרי זה פטור (משבועה) וכן כל כיוצא בזה.
[פי' מוסד הרב קוק ד] במשנה (שבועות מב,ב) כתוב "אין נשבעין אלא על דבר שבמידה שבמשקל ושבמנין" ,ואפשר לפרש
שהכפירה בלבדה שעליה נשבעים צריכה להיות מסוימת ולא ההודאה( .טט :לכן אם אמר לו  100דינרים מסרתי לך והנתבע אומר לא

מסרת לי אלא צרור של דינרים היה צריך להישבע .שהרי הכפירה היא מסוימת כי כופר במאה אבל ההודאה אינה מסוימת כי אינה מוגדרת
במדה משקל מנין)
אולם בברייתא שם כתוב אלא עד שיטעננו בדבר שבמידה ובמשקל ובבמנין ויודה לו בדבר שבמידה ובמשקל ובמנין( .טט :לכן
במקרה הנ"ל אינו נשבע)
(שמ' מש' כב,ח) א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ֹאמר ַ֙֙כּיָ֣ -הוּאַ֙ ֶז֔ה

כּיָ֣ -הוּא – מקף כרב-מצב על מה נשבעים במודה במקצת (א) פרוש למשנה שהכפירה בלבדה שעליה נשבעים צריכה להיות מסוימת
ולא ההודאה( .ב) פרוש למשנה ע"פ הברייתא שנשבעים כאשר הטענה היא בדבר שבמידה או במשקל או בבמנין ויודה לו בדבר
שבמידה או במשקל או במנין .ע"פ הרמב"ם התורה מלמדת על מצב (ב)
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רןַ֙מ ְלמ ְִ֑עלה ַ֙
רתַ֙על-הא ֹ
פּ ֶַ֙
שמות תרומה כה,כאְ :ונתתַָּ֧֙אֶ ת-הכּ ֶ֛ ֹ
ליָך׃ ַ֙
ַ֙וְ אֶ ל-הָ֣א ֹ֔רןַ֙תּתּןַ֙֙אֶ ת-הָ֣ע ֻ ֔דתַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אֶ תּןַ֙א ֶ ֹֽ
רמב"ן שמות פקודי מ  ...כי לא יקרא הארון כן (ארון העדות) רק בהיות בו לוחות העדותְ .ואֶ ל-הָ֣א ֹ֔רן – מקף כרב-מצב שם הארון (א)

ללא העדות אינו נקרא ארון העדות( ,ב) מרגע שהעדות ניתנת לתוכו (אפשר אפילו בשעת ההכנסה) מיד נקרא ארון העדות.

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) כא) ְונתתַָּ֧֙אֶ ת-הכּ ֶ֛ ֹפּ ֶרתַ֙על-הא ֹרןַ֙מ ְלמ ְִ֑עלה .לפי שיש על בסמוך ,ויש על לפני ,לפיכך הוצרך לומר
תּןַ֙א ֶ ֹֽליָך .להביא שברי לוחות שהיו מונחין בארון:
מ ְלמ ְִ֑עלהְ :ואֶ ל-הָ֣א ֹ֔רןַ֙תּתּןַ֙֙אֶ ת-הָ֣ע ֻ ֔דתַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙אֶ ַ֙
רן – מקף כרב-משמע של מלת על( :א) סמוך (ב) לפני (ג) מ ְלמ ְִ֑עלה  .וכאן טעם אתנח של מלת מ ְלמ ְִ֑עלה מגביל את נתינת
על-הא ֹ
רןַ֙במשמע מ ְלמ ְִ֑עלה
פּ ֶרת על-הא ֹ
הכּ ֶ֛ ֹ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ֹתיה ְַ֙והאירַ֙על־ע ֶָ֥ברַ֙פּנֶ ֹֽיה:
יתַ֙אֶ ת־נר ֶֹתיהַ֙שׁ ְבע ִ֑הַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְו ֶ ֹֽהעֱלהַ֙֙אֶ ת־נָ֣ר ֔ ֶ
שׂ ַ֙
שמות תרומה כה,לזְ :וע ָ֥
יה – מקף כרב-מצב ושני המצבים מוסברים להלן .ושיטת רש"י היא כמצב (ב) שהנרות אינם מגוף המנורה.
(שמ' תר' כה,לז) אֶ ת־נר ֶֹת ַ֙
[דבר מלכות תצוה התשע"ח לקוטי שיחות טז אדמו"ר ממ"ש ,ע' ( ] 324שמ' תר' כה,לז) ְוע ָ֥שׂיתַ֙אֶ ת־נר ֶֹתיהַ֙שׁ ְבע ִ֑ה (טט :מצב א) י"א
שהנרות היו חלק מגוף המנורה ,מ ְקשָׁ֥הַ֙אחת( ,טט :מצב ב) וי"א שלא היו חלק מגוף המנורה ,אלא ששמו אותם על המנורה [מנחות
פח,ב] .ונראה  ,ששיטת רש"י  ,בדרך הפשט ,היא כדעה הב' ,שהרי (א) הצווי על עשית הנרות (שמ' תר' כה,לז) נאמר לאחר (שמ' תר' כה,לו)

כֻּ לֶּ֛הַּ֙מ ְקשָׁ֥הַ֙אחת( ,ב) בפרשת פקודי (לט,לז) נאמר שהביאו ֶאת־ ַהמְּנ ֶָֹ֨רה ַהטְּה ָ ֹ֥רה אֶת־נֵר ֹתִֶ֗ י ָה ,ולפי הדעה הא' אין לומר שהביאו את
המנורה וגם את נרותיה.
ושיטת רמב"ם היא כמצב (א) שכתב [רמב"ם בית הבחירה פ"ג,ה"ד] בד"א בשעשאוה זהב אבל שאר מיני מתכות אין עושין בה גביעים
כפתורים ופרחי' ,וכן מנורה הבאה זהב תהיה כולה ככר עם נרותיה ותהיה כולה מקשה מן העשתות ,ושל שאר מיני מתכות אין
מקפידין על משקלה ,ואם היתה חלולה כשירה.
[רמב"ם בית הבחירה פ"ג,ה"ו] המלקחים והמחתות וכלי השמן אינן מכלל הככר שהרי נאמר במנורה זהב טהור וחזר ואמר (שמ' תר'
כה,לח) וּמ ְלק ֶחָ֥יהַ֙וּמ ְחתּ ֶֹתיהַ֙זהָ֥בַ֙ט ֹֽהֹור ,:ולא נאמר נרותיה זהב טהור מפני שהנרות קבועין במנורה והם מכלל הככר.
יה – מקף כרב-מצב (א) מנורת זהב נרותיה ממנה (ב) מנורה שאינה מזהב נרותיה לא חייבים
דרך הסבר אחרת :שמ' תר' כה,לז) אֶ ת־נר ֶֹת ַ֙
להיות ממנה.
ֹֽיה  ,על־ע ֶָ֥בר – מקף כרב-מצב מיהו הנר המערבי (א) הנר האמצעי שבגוף המנורה (ראה מנחות צח,ב; רמב"ם) (ב) הנר
על־ע ֶָ֥ברַ֙פּנֶ ַ֙
השני מצד מזרח [ספרא אמור פרשה יג סוף פרק יז] (ז) להעלות נר שתהא שלהבת עולה ,להעלות נר שתהא נר המערבי תדיר שממנו

יהיה מתחיל ובו יהיה מסיים ובשעה שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות הוא היה מקדם לפניהם ,כיצד נכנס ומצא שתי נרות מזרחיים
דולקים מדשן את המזרחי ומניח את המערבי דולק שממנו מדליקים את המנורה בין הערבים ,מצאו שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח
העולה ,תמיד אף בשבת ,תמיד אף בטומאה.

או על־ע ֶָ֥בר – מקף כרב-מצב כיוון עמידת המנורה (א) מזרח מערב (ב) צפון דרום

[בבלי מנחות צח,ב] תנו רבנן :מזרח ומערב היו מונחין ,דברי רבי; רבי אלעזר בר' שמעון אומר :צפון ודרום .מ"ט דרבי? גמר
ממנורה ,מה מנורה מזרח ומערב ,אף הני נמי מזרח ומערב .ומנורה גופה מנלן? מדכתיב בנר מערבי :יערוך אותו [אהרן וגו'] לפני ה',
מכלל דכולהו לאו לפני ה' ,ואי סלקא דעתך צפון ודרום ,כולהו נמי לפני ה' נינהו .ור' אלעזר בר' שמעון מאי טעמא? גמר מארון ,מה
ארון צפון ודרום ,אף הני נמי צפון ודרום.
(אפשר רמב"ם סבר כמצב (ב) צפון דרום) [רמב"ם בית הבחירה פ"ג,ה"ח] ששת הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה
כולן פניהם לנר האמצעי שעל קני המנורה וזה הנר האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי.
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שמות תרומה כז,יט:

חשֶׁ ת׃ַ֙ס ַ֙
תַ֙החצרַ֙נְ ֹֽ ֹ
ד ֶ
ֶ֛יוַ֙וכל-י ְת ָ֥ ֹ
וַֹ֙וכל-יְ תדֹת ְ
עבֹד ִ֑ת ְ
כלַ֙ ֲ
ןַ֙בּ ֹ
ַ֙כּל ָ֣יַ֙המּ ְשׁ ֔כּ ְ
ְלכֹל ֙ ְ
רש"י (יט)  ..י ְת ָ֥ ֹדתַ֙ -כמין נגרי נחשת עשויין ליריעות האהל ולקלעי החצר ,קשורים במיתריהם סביב סביב בשפוליהן ,כדי שלא תהא

הרוח מגביהתן .ואיני יודע אם תוחבן בארץ ,או קשורין ותלויין ,וכובדן מכביד שיפולי היריעות שלא ינועו ברוח( .תרי"ק) :ואומר
אני ,ששמן מוכיח עליהן שהן תקועין בארץ ,ולכך נקראין 'יתידות' ,ומקרא מסייעני" :אוהל בל בל יצען בל יסע יתידותיו לנצח" (יש'
לג,כ)].
דת – מקף בתפקיד
וְ כל-יְ תדֹתֶ֛יו – מקף בתפקיד רב-מצב ,עבור יריעות האהל מועד ומכאן לכל אהל ,הנלמד מפירוש רש"י לְ -וכל-י ְת ָ֥ ֹ

רב-מצב ,עבור קלעי החצר ומכאן לכל מחיצה( :טט – א) ואיני יודע אם תוחבן בארץ( ,טט – ב) או קשורין ותלויין ,וכובדן מכביד שיפולי
היריעות שלא ינועו ברוח.
והתוצאה ההלכתית נלמדת ב-נקודות משיחות הקדש ,לקוטי שיחות ו' האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן זצ"ל עמ' 166

ואיני יודע אם תוחבן בארץ ,או קשורין ותלויין( ,רש"י (כז,יט)) לספק זה יש גם נפקא מינה להלכה .דהנה ,מלאכת בנין אסורה בשבת
מן התורה רק בבנין של קבע .ומאחר שכל הלאכות שבת נלמדות ממלאכת המשכן ,נקבע הגדר של 'בנין קבע' על פי בנין המשכן.
ולפי זה( :טט –א) לפי הצד הראשון  ,האסור של בנית אהל בשבת מן התורה חל דוקא על בנית אהל באופן של 'תחובין'; (טט – ב)
ואילו לפי הצד השני ,די בכך שהאהל חזק ואינו מתנענע ברוח.
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שמות תצוה כז,כ:

ֲֹלתַ֙נרַ֙תּ ֹֽמיד׃ַַ֙֙ ַ֙
וֹרַ֙להע ָ֥
ְ
יָךַ֙שָׁ֣מֶ ןַ֙זָָֽ֥יתַ֙ז ְֶָֽ֛ךַ֙כּתיתַ֙למּ ִ֑א
ֶ
ל
לַ֙וי ְק ֨חוַּ֙א ִ֝ ֶ
הַ֙תּצוֶּ ָ֣ה׀ַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗א ְ
א ָ֞תּ ְ
ְו ַ֙

אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ָ֗אל  ,טעם המקף בַ֙-אֶ תְ -בּנ ָ֣י בתפקיד של רב-מצב( ,א) לא נאמן( ,ב) נאמן לספק שמן למאור ולמנחות לענין טהרה,
תרו"מ ,מקור ה זיתים ,ושנשארו גלמיים עד הסחיטה .כדוגמת הדרשה ע"פ רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פ"ח שדרשנו לבאר (בר'

ֹאכ ֨לוּ ְבנֹֽי-י ְשׂר ִ֝אל אֶ ת-גּ ָ֣יד הנּ ָ֗ ֶשׁה ְבנֹֽי-י ְשׂר ִ֝אל – מקף בתפקיד של מספר מצבים בנאמנותם של בני
וישלח לב,לג)ַ֙עלֵ֡ -כּן ל ֹא-י ְ
ישראל על גיד הנשה ועל שאר עניני כשרות.
 130מקף

לַ֙לכהֲנוֹ-לִ֑יַ֙ ַ֙
וְֹךַ֙בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂרא ְ
ְ
יָךַ֙ואֶ ת-בּנ ָ֣יוַ֙א ָ֗תּוַֹ֙מ ֶ֛תּ
ה ֹ֨רןַ֙א ִ֝ח ְ
שמות תצוה כח,אְ :וא ֵ֡תּהַ֙ה ְקרָ֣בַ֙אלֶ יָךַ֩֙אֶ ת-א ֲ
רן׃ ַ֙
ה ֹֽ ֹ
רַ֙בּנ ָ֥יַ֙א ֲ
ָ֥רַ֙ואיתמ ְ
יהוּאַ֙אֶ ְלעז ְ
ה ַֹ֕רןַ֙נדָ֧בַ֙ואֲב ֶ֛
א ֲ
ְלכהֲנוֹ-לִ֑י – הסבר ע"פ זהר חלק ב ,פירוש זהר בהיר  ,הרב אייכנשטיין יצחק (אוצר החכמה) ,ד"ה ואתה הקרב אליך ,אות ו"ו
ָך ֩ – מונח תרסא,
יתירה ללמד שעבודת הכהונה נתנה למי שיוכל להביא ליחודים נעלים (כמו שנרמז מתבנית הטעמים של ה ְקרָ֣בַ֙אלֶ י ַ֙
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בעל בחינה נעלה) .כדי שמשה יוכל להתעלות ולהשיג דברים נעלים ,עליו להעזר בעבודת אהרן ובניו שעבודתם מביאה ליחודים
עליונים .בזכות יחודים אלו יש קירוב של בני ישראל אל ה'.
ְלכהֲנוֹ-לִ֑י – מקף ,כרב-מצב שתהא הכהונה ליחוד בין ו"ו (שש מדות הנקרא זעיר אנפין) ובין השכינה הקדושה הנקראת "לי" ,וכך
יהיה קירוב בנ"י אל ה' ולא למטרה אחרת.
לכהֲנוֹ-לִ֑י – אתנח ,מגביל את בני ישראל והלוים מלבצע הנאמר ב(-דהי"א כג,יג) כתפקידי הכהנים ְּ ...להַקְּ טִיר ִל ְּפ ֵֶ֨ני ֵּ֧ה' ְּלשׁ ְָּר ֶ֛תֹו וּ ְּלב ֵ ָ֥רך
ְַ֙
ִבשׁ ְַּ֖מֹו עַד־עֹולָ ָֽם :כי רק הכהנים בעלי היכולת להביא לקירוב בעבודתם לה'.
ובפסוק (כח,ג) ְלכהֲנוֹ-לִ֑י – אתנח ,מגביל הכניסה לכהונה לרבוי בגדים כפ' רש"י (שמ' תצ' כח,ג) ְלק ְדּשׁוֹ ְלכהֲנוֹֹֽ -לי׃ להכניסו בכהונה
על ידי הבגדים וגו' ומפסוק אחר נלמד הכניסה לכהונה במשיחת שמן המשחה .החלוקה בפסוקים שונים לבגדים ולשמן המשחה מורה
שבדורות שאין שמן המשחה הכהנים נכנסים לכהונה בלבישת בגדי הכהונה בלבד.
 131מקף
וֹדַ֙וּלת ְפ ֹֽא ֶרת׃
ְ
ִ֑יָךַ֙לכב
ְ
רןַ֙אח
ה ָ֣ ֹ
שַׁ֙לא ֲ
ק ֶד ְ
שׂיתַ֙בגְ דיֹ -
שמות תצוה כח,בְ :וע ָ֥
(שמ' תצ' כח,ב) ְוע ָ֥שׂיתַ֙בגְ דיֹ -ק ֶדשׁ – מקף כרב-מצב ,אפשר שכפי'[רמב"ן] (א) עשויים לשמן ,ויתכן שיהיו צריכים כוונה (ב) שחסרו

עשייה לשמה ו/או חסרו כוונה .והתורה תלמד עשייה לשמה וכוונה.
 132מקף
 133מקף
םַ֙וּלמלּא-בםַ֙אֶ ת-י ֹֽדם׃ַ֙ ַ֙
ְ
ִ֑יוַ֙למ ְשׁחָ֣הַ֙ב ֔ ֶה
ָ֥וַּ֙לבניוַ֙אחֲר ְ
ה ֹ֔רןַ֙י ְהי ְ
ָ֣רַ֙לא ֲ
שמות תצוה כט,כט ַ֙:וּבגְ דֵ֤יַ֙ה ֹ֨קּ ֶדשׁ ַ֙֙א ֲֶשׁ ְ
וּלמלּא-בם – מקף בתפקיד רב-מצב מנוי לכ"ג ברבוי בגדים בנוסף למשיחה בשמן המשחה ,המנוי רק
ע"פ בבלי יומא יח,ב משנה ְ ....
ברבוי בגדים כגון בבית ראשון אם התקלקל כ"ג ביום הכפורים ,אֶ ת-י ֹֽדם – מקף התפקיד רב-מצב אם ראוי להיות כהן גדול ,אם אינו
ראוי ,סלוק מגביל שגם אם נתמנה ונמצא לא ראוי יעבור מתפקידו בהסרת רבוי בגדים.
 134מקף
ֹתוַֹ֙וְ הי ֵ֤הַ֙המּזְבּח ַ֙֙ ָֹ֣ק ֶדשַׁ֙קד ֔שׁיםַ֙כּל-הנֹּגָ֥עַ֙בּמּזְ בּחַ֙י ְק ֹֽדּשׁ׃ַ֙ס
יםַ֙תּכפּר ַ֙֙על -המּזְ ֔בּח ְַ֙וקדּ ְשׁתַּ֙א ִ֑
ְ
שמות תצוה כט,לז :שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ָ֗מ

(שמ' תצ' כט,לז) כָל־הַנ ֹגֵ ֥ ַע – מקף כבורר בין ראוי למזבח שיקדש בנגעו בו ,ובין שאינו ראוי למזבח שלא יקדש
באותו אופן לימוד בפר תשא (שמ' תשא ל,כט) כּל־הנֹּגָ֥עַ֙בּ ֶהםַ֙י ְק ֹֽדּשׁ (שמ' תשא ל,כט) כּל־הנֹּגָ֥עַ֙ – מקף כבורר בין הבא לכלי שרת
שראוי לאותו כלי יקדש בבואו לתוך הכלי ובין הבא לכלי שרת שאינו ראוי לבוא אליו שלא יקדש.
 135מקף
ליו:
ְךַ֙ל ֹאַ֙ת ְסּכוַּ֙ע ֹֽ
ָ֥
ַ֕ס
ִ֑הַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ונ ֶ
ְ
הַ֙ועֹ ל ָ֣הַ֙וּמנְ ח
ט ֶרתַ֙זר ְ
ֶ֛יוַ֙ק ָ֥ ַֹ֙
שמות תצוה ל,ט :ל ֹא־תעֲלָ֥ וַּ֙על ְ
נושא (ב) (שמ' תצ' ל,ט)ַ֙ל ֹא־תעֲלָ֥ וּ – מקף כבורר במי שייכת מצוה זאת האם בזר או בכהן .הדבר מבורר בתבנית הטעמים הבאה.

 136מקף
רן ַ֙֙על-ק ְרנ ֹ֔תיוַ֙אחתַ֙בּשַּׁ֙נ ִ֑ה – של מזבח הזהב
ה ֹ
ֵ֤רַ֙א ֲ
שמות תצוה ל,יְ :וכ ֶפּ ֹֽ
שׁיםַ֙הוּאַ֙ל ֹֽה'׃ַ֙פ ַ֙
יכםַ֙ ֹֹֽק ֶדשׁ-קד ָ֥
רת ֔ ֶ
ד ָ֣ ֹ
ַ֙֙ל ֹ
מ ָ֞דּםַ֙חטּ ָ֣אתַ֙הכּפֻּ ָ֗ריםַ֙אחֵ֤תַ֙בּשּׁנה ַ֙֙יְ כפֵּ֤רַ֙עליו ְ

הרי"א כתב (ל,י) ֹֹֽק ֶדשׁ-קד ָ֥שׁיםַ֙הוּא ל ֹֽה' ,שהיא קדושה יתירה (במזבח הזהב) מבשלחן ובמנורה .אפשר כי הרבוי מרומז גם בכתוב
(ל,י) ֹֹֽק ֶדשׁ-קד ָ֥שׁיםַ֙הוּא – מקף בתפקיד בורר בין (א) מקדש רק הראוי למזבח הזהב ובין (ב) הראוי והלא ראוי למזבח הזהב.
וטעמי (ל,י) ֹֹֽק ֶדשׁ-קד ָ֥שׁיםַ֙הוּא – מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות שמזבח זהב מקדש דבר שאינו ראוי לו ודבר הראוי לו כי הוא בעל
שתי קדושות ,שהוא מזבח וכלי שר ת ועוד שיש בו קדושה יתירה ,שלא כמו מזבח הנחשת וכלי השרת שלהם רק קדושה אחת .והסבר זה
שונה ממה שכתב [תו"ש הערה לו] בשם [-זבחים פז,א] שמ-מלת (ל,י) ל ֹֽה' למדו הרבוי.
אבל טעם מלת (ל,י) ל ֹֽה' – סלוק בתפקיד הגבלה ,שלא יעשו במזבח הזהב עם כוונה לעכו"ם ,ולהגביל בו מלאכת מזבח כמו המזבח
החיצון רק לפעם בשנה ביום הכפורים לשם כפרה ורק בדם.
 137מקף
ןַ֙תּרוּמָ֥תַ֙הַֹֽ֙'׃ ַ֙
שמות כי תשא ל,ידָֹ֗ :כּלַ֙העֹ בר ַ֙֙על-ה ְפּ ֻק ֔דיםַ֙מ ֶבֶּ֛ןַ֙עֶ ְשׂ ָ֥ריםַ֙שׁנהַ֙ומ ְִ֑עלהַ֙יתּ ְ
על-ה ְפּ ֻק ֔דים – טעם מקף בתפקיד רב-מצב ילמד (א) שממשכנים מי שחייב ל-יתּןַ֙ ְתּרוּמָ֥תַ֙הַֹֽ֙' ולא נתן מעצמו( ,ב) מי מתנדב

ליתן ומקבלים ממנו תרומת ה'( ,ג) מי לא מקבלים ממנו תרומת ה'.
 138מקף
 139מקף
הַ֙ל ֹֽה':
ַֹֽ֙
שּׁ
תַ֙לה ְק ָ֥טירַ֙א ֶַ֙
ַ֙֙לשׁ ֔ר ְ
ֹוַ֙בג ְשׁתֵּ֤םַ֙אֶ ל־המּזְ בּ ֙ח ְ
ִ֑תוַּ֙א ְ
ָ֣
ל ֹאַ֙י ֻמ
םַ֙ו ָ֣
שמות תשא ל,כְ :בּב ָֹ֞אםַ֙אֶ ל־ ָֹ֧א ֶהלַ֙מֹוע ֶ֛דַ֙י ְרחֲצוּ־מי ְ
[רש"י] (שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָֹ֞אםַ֙אֶ ל־ ָֹ֧א ֶהלַ֙מֹוע ֶ֛ד  -להקטיר קטרת שחרית ובין הערבים ,או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה
זרה:
[תורת המונח (הרב י"י פוזן) ע' סא] טעם מונח במלת ָ֣אֹו בא להדגיש שְ -בּב ָֹ֞אם אל אהל מועד היא אל קדושה הגבוהה מקדושת העזרה ו-
ג ְשׁתֵּ֤םַ֙אֶ ל־המּזְ בּ ַ֙֙ח ֙  .ועוד כתב [תורת המונח (הרב י"י פוזן) ע' סד] בשם [המאירי בבלי יומא מג,ב] חיוב ביאה ריקנית להיכל ,דווקא אם

בא דרך פתח מזרחית .אבל אם בא דרך פשפשים ,לא חל עליו שם ביאה ריקנית להיכל .ונראה ,שגם כאן
מדבר שבא דרך פתח במזרח .ומכל מקום אינו מחויב עד שבא כולו.

ְבּב ָֹ֞אםַ֙אֶ ל־ ָֹ֧אהֶ לַ֙מֹוע ֶ֛ד

מסקנה  :כהן יכול להיות בעזרה ללא קדוש ידים ורגלים (קיו"ר) כאשר אינו משרת (נקרא גישה ריקנית) .חיוב קיו"ר חל עליו כאשר
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

עומד ְלשׁ ֔רתַ֙ ְלה ְק ָ֥טירַ֙א ֶשּׁהַ֙– מרכא טפחא כיתור לרבות על לשרת (לעבוד) להקטיר אשה במזבח ,כל עבודות שרות אחרות
במקדש .אבל ְבּב ָֹ֞אם אל אהל מועד אל קדושה הגבוהה מקדושת העזרה חל חיוב קיו"ר גם על ביאה ריקנית במלוא גופו דרך הפתח
ֶל־א ֹהֶל – מקף כרב-מצב על דרך ביאה לאהל מועד המחייבת קיו"ר (א) על ביאת מלוא גופו מפתח המזרח בין לעבודה בין
במזרח .א ֵּ֧
ביאה ריקנית (ב) על ביאה דרך פשפשים לא מחויב בקיו"ר וזה רק ביאה ריקנית (שלא לשם עבודה) כי לכל שרות חייב לפחות קיו"ר
של הפעם הראשונה ביום[ .בבלי זבחים יט,ב] (א) אי כתיב ְבּב ָֹ֞אםַ֙ולא כתיב ְבג ְשׁתֵּ֤ם הוה אמינא אפילו אביאה ריקנית .טט :אבל
שׁ ָ ַ֤תּם אֶל־ ַה ִמזְּ ֵב ַח ְּלשׁ ֵָ֔רת משמע ,שהרחצה היא לשם עבודה בפנים אהל מועד ובחצר אהל מועד .י ְרחֲצוּ־מים – מקף
היות וכתוב ְּבגִ ְּ
כרב-מצב הרחצה (א) קיו"ר באופן הראוי (ב) כל רחצה אחרת .וגם רב-מצב המים (א) מים ראויים (ב) מים לא ראויים (ראה להלן)
[רש"י] (שמ' תשא ל,כ) וְֹּלֹ֣ א י ָָ֑מתוּ (טט :ע"פ רש"י (ל,כא) בכניסה להיכל)  -הא אם לא ירחצו ימותו (מיתה בידי שמים [רמב"ם הל' ביאת מקדש
פ"ה,ה"א]) ,שבתורה נאמרו כללות ,ומכלל לאו אתה שומע הן[ :רש"י] אֶל־ ַה ִמזְּ ֵב ַח  -החיצון ,שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר:
מֹועֶ֛ד והיה משמע שביאת אהל מועד כדי לבא למזבח
ֶל־א ֹהֶל ֵ
אֶל־ ַה ִמזְּ ֵב ַח – מקף כרב-מצב (א) מזבח הפנימי כי הפסוק פותח בְּב ֹ ֵָ֞אם א ֵּ֧
הפנימי (ב) מזבח החיצון .וכאן מלמד על מזבח חיצון לשם עבודה.
[רש"י] (שמ' תשא ל,כא) וְֹּלֹ֣ א י ָָ֑מתוּ  -לחייב מיתה על המשמש במזבח ואינו רחוץ ידים ורגלים ,שהמיתה הראשונה (שב(-שמ' תשא ל,כ)) לא
שמענו אלא על הנכנס להיכל:
 140מקף
ק ֶדשַׁ֙י ְהיֶ ֹֽה׃
ֹקחַַַַַ֙֙֙֙֙ ֶשָׁ֥מֶ ןַ֙מ ְשׁחתֹ -
רקחַ֙מ ְרקחתַ֙מעֲשָׂ֣הַ֙ר ִ֑
ֹתוַֹ֙שֶׁ ֶַ֚מןַ֙מ ְשׁחתֹ֔ -ק ֶדשַׁ֙ ָ֥ ֹ
שמות תשא ל,כהְ :ועשָׂ֣יתַ֙א ָ֗
(ל,כה) שֶׁ ַ֚מֶ ןַ֙ -יתיב בתפקיד דווקא כך מ ְשׁחתֹ֔ -ק ֶדשׁ  -מקף כבורר ע"פ [בבלי הוריות יא,ב] בין שימוש בשמן למשחת-קודש יחידה

בענין מסוים ובין משחת-קדש חוזרת
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שַׁ֙קדשִׁ֑יםַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙כּל־הנֹּגָ֥עַ֙בּ ֶהםַ֙י ְק ֹֽדּשׁ:
םַ֙והיוַּ֙ ָֹ֣ק ֶד ֹֽ
ֹת ְ
שמות תשא ל,כטְ :וקדּ ְשׁתַָּ֣֙א ֔

(שמ' תצ' כט,לז) כָל־הַנ ֹגֵ ֥ ַע – מקף כבורר בין ראוי למזבח שיקדש בנגעו בו ,ובין שאינו ראוי למזבח שלא יקדש
באותו אופן לימוד בפר תשא (שמ' תשא ל,כט) כּל־הנֹּגָ֥עַ֙בּ ֶהםַ֙י ְק ֹֽדּשׁ (שמ' תשא ל,כט) כּל־הנֹּגָ֥עַ֙ – מקף כבורר בין הבא לכלי שרת
שראוי לאותו כלי יקדש בבואו לתוך הכלי ובין הבא לכלי שרת שאינו ראוי לבוא אליו שלא יקדש.
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ל־בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראלַ֙֙לא ֹ֔מרַ֙אְָ֥ךַ֙אֶ ת־שׁ ְבּתֹתיַ֙תּ ְשׁ ִֹ֑מרוַּ֙ ַ֙
ְ
שמות תשא לא,יגְ :וא ָ֞תּהַ֙דּ ֨בּרַ֙אֶ
'ַ֙מקדּ ְשׁ ֶ ֹֽכםַ֙ :
תַ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה ְ
ֶ֛
יכםַ֙ל ַ֕דע
רת ֔ ֶ
ד ָ֣ ֹ
ַ֙֙ל ֹ
ֵ֤יַ֙וּביניכֶ ם ְ
ֹֽ
ֹותַ֙הואַ֙בּינ
ָ֜
ַ֙א
כּי ֩ ֨
יכם:
יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
תתיַ֙תּ ְשׁ ִֹ֑מרוַּ֙אֲנ ָ֥
אוַּ֙ואֶ ת־שׁ ְבּ ֹ
יר ְ
ֹוַ֙ואביו ַ֙֙תּ ֔
ויקרא קדשים יט,ג :אָ֣ישַׁ֙א ֵ֤מּ ְ
יַ֙ה'׃ ַ֙
ויקרא קדשים יט,ל :אֶ ת-שׁ ְבּתֹתָ֣יַ֙תּ ְשׁ ֹ֔מרוַּ֙וּמ ְקדּשׁיַ֙תּירִ֑אוַּ֙אֲנ ֹֽ
ויקרא בהר כו,ב :אֶ ת-שׁ ְבּתֹתָ֣יַ֙תּ ְשׁ ֹ֔מרוַּ֙וּמ ְקדּשׁיַ֙תּירִ֑אוַּ֙אֲניַ֙הַֹֽ֙'׃ַ֙פ ַ֙

[מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא  -מסכתא דשבתא פרשה א] פרשת כי תשא (שמ תשא לא,יב) וַיֹ֥אמֶר ַ֖ה' אֶל־מ ֶ ֹ֥שׁה לֵאמָֹֽר .:לא על ידי
מלאך ולא על ידי שליח (טט :שהם מעולם הבריאה ולמטה)( - .שמ תשא לא,יג) אְָ֥ךַ֙אֶ ת־שׁ ְבּתֹתיַ֙תּ ְשׁ ִֹ֑מרוּ ,למה נאמר ,לפי שהוא אומר
ית' כ,י) ֹֹ֣ל ָֽא־תַ ע ֶֹ֣֨ ֲֶשה כָל־ ְּמלָא ֶָּ֡֜ ָכה ,אין לי אלא דברים שהם משום מלאכה ,דברים שהן משום שבות מנין ,תלמוד לומר אְָ֥ךַ֙אֶ ת־שׁ ְבּתֹתיַ֙
תּ ְשׁ ִֹ֑מרוּ ,להביא דברים שהן משום שבות( .טט :ללמד ששבות דרבנן אף היא מעולם האצילות)
[מדרש אגדה (בובר)] (שמ' תשא לא,יג) ְּו ַא ֵ֞תָּ ה דַּ ֵֶ֨בר אֶל־ב ְֵּנַ֤י יִש ְָּראֵל .להורותם בדרך ישרה :אְָ֥ךַ֙אֶ ת־שׁ ְבּתֹתיַ֙תּ ְשׁ ִֹ֑מרוּ .רבי יוסי הגלילי
אומר אך מיעוט ,ומה מיעט ,כי יש שבתות ,שאתה שובת ,ויש שבתות שאין אתה שובת :כגון שהוצרכו להביא מילדות ,או להציל מן
הלסטים ,או מן הדליקה ,או מכל דבר שיש בו פקוח נפש ,או חולה לבשל לו ,כל אלו וכיוצא בהם דוחין את השבת ,כי אות היא ביני
וביניכם .ולא ביני ובין אומות העולם ,אות היא שישראל עבדים להקב"ה :כי אני ה' מקדשם .לעתיד לבוא ליום שכולו שבת:
(שמ' תשא לא,טז) ושמרו בני ישראל את השבת .ר' נתן אומר חלל עליו שבת אחת ,כדי שישמור שבתות הרבה :לעשות את השבת .מלמד
שכל המשמר את השבת כאילו הוא עשאה:
[תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק פט"ו] אמ' ר' יוסה מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת שנ' את שבתתי תשמרו יכול מילה
ועבודה ופיקוח נפש ת"ל אך חלק פעמים שאתה שובת ופעמים שאי אתה שובת ר' ליעזר או' מילה דוחין עליה את השבת מפני מה
מפני שחייבין עליה כרת לאחר זמן והרי דברים קל וחומר ומה על אבר אחד ממנו דוחין את השבת דין הוא שידחה שבת על כולו
אמרו לו ממקו' שבאת מה להלן ודיי ולא ספק אף כאן ודיי ולא ספק .אמ' ר' עקיבא וכי במה החמירה תורה בעבודה או בשבת
החמירה בעבודה יותר מבשבת שעבודה דוחה את השבת ואין שבת דוחה אותה והרי דברים קל וחומר ומה עבודה שדוחה את השבת
ספק נפשות דוחה אותה שבת שעבודה דוחה אותה אינו דין שספק נפשות דוחה אותה הא למדת שספק נפשות דוחה את השבת
(שמ'

ֹתיַ֙תּ ְשׁ ִ֑ ֹמרוַּ֙ – מקף כבורר בין דחית שמירת שבת על ספק פקוח נפש ובין דחיית שמירת רק על וודאי
(שמ' תשא לא,יג) ָ֥אְךַ֙אֶ ת־שׁ ְבּת ַ֙
פקוח נפש .ר' עקיבא פוסק גם על ספק פקוח נפש דוחה שבת,
(וי' קד' יט,ג) ְואֶ ת־שׁ ְבּתֹתי – מקף כבורר בין דחית שמירת שבת מהסיבות הנמנות ,ובין אי שמירת שבת שלא מהסיבות הנמנות
תתָ֣י – מקף כבורר בין שמירת שבת רק משום מלאכה האסורה מהתורה ובין שמירת שבת גם משום שבות שתקנו
(וי' קד' יט,ל) אֶ ת-שׁ ְבּ ֹ
תתיַ֙תּ ְשׁ ִ֑ ֹמרוַּ֙ המנוצל אז מוצע להצמיד דרשה זאת לכתוב פנוי.
רבנן .אמנם נדרש על (שמ' תשא לא,יג) ָ֥אְךַ֙אֶ ת־שׁ ְבּ ֹ
תתָ֣י – מקף כבורר בין דחית שמירת שבת מפני השבת עצמה ובין מפני יראת ה' [מסכת סופרים פ"ג,הי"ז]
(וי' בהר כו,ב) אֶ ת-שׁ ְבּ ֹ
לא מן השבת אתה מתיירא ,אלא ממי שפיקד עליו ,לא מן המקדש אתה מתיירא ,אלא ממי שפיקד עליו,
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ר ֶדתַ֙מן-הה ִ֑רַ֙ ַ֙
םַ֙כּי-בֹשָׁ֥שַׁ֙מ ֶֹשׁהַ֙ל ֶַָ֣֙
שמות כי תשא לב,א :ויּ ְֶָ֣֣ראַ֙ה ֔ע ֹֽ
ֵ֤רַ֙הע ֱ֨לנוּ ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙
ֶ
ַ֙֙לפ ֔נינוַּ֙כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשׁ
ֱֹלהיםַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֹֽלכוּ ְ
ַ֙֙קוּם׀ַ֙עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗
ֹאמ ֵ֤רוַּ֙אליו ָ֣
ה ָֹ֗רןַ֙ויּ ְ
ויּקּ ֨הלַ֙ה ִ֝עםַ֙עֹֽל-א ֲ
הַ֙לוֹ׃ ַ֙
נוַּ֙מה-הָ֥י ֹֽ
םַ֙ל ֹאַ֙יד ְע ֶ
ָ֥
מ ְצ ֔רי

שמות כי תשא לב,כג:

הַ֙לוֹ׃ַ֙ ַ֙
םַ֙ל ֹאַ֙יד ְענוַּ֙מֶ ה-הָ֥י ֹֽ
ָ֥
ֵ֤רַ֙הע ֱ֨לנוּ ַ֙֙מ ֶא ֶָ֣רץַ֙מ ְצ ֔רי
ֶ
וַּ֙לפנ ִ֑ינוַּ֙כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישַׁ֙א ֲֶשׁ
ֱֹלהיםַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְלכ ְ
עשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ֔
רוַּ֙ליַ֙ ֲַ֙
֔
ָ֣אמ
ויּ ֹ ְ
ַ֙֙לפנ֔ינוַּ֙  -אלהות הרבה אִ יוּו להם (ראה סנה' סג,א).
עֲשׂה-ל ָ֣נוּ  -מקף כרב משמע מה מבקש העם (א) רש"י (לב,א) א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְֹֽלכוּ ְ
ֱֹלהים  -שופט ודיין ,מנהיג ַודבָ ר ,כמו "נתתיך אלהים לפרעה" (שמ' ז,א) ,וכמו "עד האלהים יבא
(ב) ר' יוסף בכור שור עֲשׂה-ל ָ֣נוַּ֙א ָ֗

דבר שניהם" (שמ' כב,ח); וחס ושלום לא נתכוונו לעבודה זרה.
[בבלי שבת פט,א]  ...לסוף ארבעים יום בא שטן ועירבב את העולם ,אמר להן :משה רבכם היכן הוא? אמרו לו :עלה למרום .אמר
להן :באו שש  -ולא השגיחו עליו .מת  -ולא השגיחו עליו .הראה להן דמות מטתו .והיינו דקאמרי ליה לאהרן (לב,א) כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙
ה ָ֗אישׁ וגו'.

רש"י (לב,א) כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישׁ  -כמין דמות (גר' שו"ת בר-אילן משה ,גי' כת"ר ממוחשב ִמטָ ה) הראה להם השטן ,שנושאים אותו
באויר רקיע השמים:
כּיֶ -זָ֣ה – מקף כרב-מצב משה (א) חי (ב) מת רש"י בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה וערבוביא לומר
ודאי מת משה ,לכך בא ערבוביא לעולם .אמר להם מת משה[ ,בבלי שבת פט,א]  ...ולא השגיחו עליו .הראה להן דמות מטתו.
[שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא,ז] רבנן אמרי השטן מצא את ידיו אותה שעה שהיה משה נראה תלוי בין השמים והארץ
והיו מראין אותו באצבע ואומר (לב,א) כּיֶ -זָ֣ה׀ַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙ה ָ֗אישׁ,
 148מקף
֔הַ֙ו ָ֥קראַ֙לֹוַ֙ ָֹ֣אהֶ לַ֙מֹוע ִ֑ד ַ֙
ח ֶנ ְ
ן־המּ ֲ
ח ֶנָ֗הַ֙ה ְרחקַ֙֙מ ֹֽ
וּץַ֙למּ ֲ
ֹֽ
לַ֙ונֹֽטה־לָ֣ ֹו׀ַ֙מ ָ֣ח
ת־ה ָֹ֜א ֶה ְ
ַ֙
שמות כי תשא לג,ז :וּמֹשֶׁ הַ֩֙י ֨קּחַ֙אֶ
וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽהַ֙ :
ֹֽ
לַ֙מֹועדַ֙א ֲֶשׁרַ֙מ ָ֥ח
֔
שַׁ֙ה'ַ֙יצא ַ֙֙אֶ ל־ ָֹ֣אהֶ
ל־מב ָ֣קּ ֔
ְ
ַ֙ וְ היה ַ֙֙כּ

ֶאת־ה ָָ֜א ֹהֶל – מקף כבורר אהל כבית ,אהל כאשתו.
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יקם:
הַ֙ו ֹֽל ֹא־יר ָ֥אוַּ֙פניַ֙ר ֹֽ
לַ֙בּכֵ֤ ֹורַ֙בּ ֶנ ֙יָך ַ֙֙תּ ְפ ֶ ֔דּ ְ
כּ ְ
ם־ל ֹאַ֙ת ְפ ֶדּהַ֙ועֲר ְפ ִ֑תֹּוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ָ֣ ֹ
ָ֥
הַ֙וא
שׂ ְ
ָ֣הַ֙ב ֔ ֶ
ֵ֤ט רַ֙חֲמֹורַ֙֙תּ ְפ ֶדּ ְ
וּפ ֶַ֙
שמות תשא לד,כֶ :
(שמ' תשא לד,כ) ְו ֹֽל ֹא־יר ָ֥אוּ – מקף כבורר ,ע"פ [רש"י] בין לימוד בפשט המקרא ובין לימוד שלא כפשט.
ל ֹא־יר ָ֥אוַּ֙פני – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים של שימוש בכתוב לאפשרויות הלכתיות אחדות שלא כפשט,
(שמ' תשא לד,כ) ְו ַֹֽ֙

כמסומן בפי' רש"י הבא:

יקם – (אפשרות א) לפי פשוטו של מקרא דבר בפני עצמו הוא ,ואינו מוסב על הבכור ,שאין במצות
(שמ' תשא לד,כ) ְו ֹֽל ֹא־יר ָ֥אוַּ֙פניַ֙ר ֹֽ
יקם ,מצוה עליכם להביא עולת ראיית פנים,
בכור ראיית פנים ,אלא אזהרה אחרת היא וכשתעלו לרגל לראות ְו ֹֽל ֹא־יר ָ֥אוַּ֙פניַ֙ר ֹֽ
(אפשרות ב) ולפי מדרש ברייתא מקרא יתר הוא ,ומופנה לגזרה שוה ,ללמד על הענקתו של עבד עברי שהיא חמשה סלעים מכל מין
מ
ומין כפדיון בכור ,במסכת קדושין (דף יז א):
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ק ֶדשַׁ֙להַֹֽ֙'׃ ַ֙
שׂיתַ֙צּיץַ֙זהָ֣בַ֙ט ִ֑הוֹרַ֙וּפתּ ְחתֵַּ֤֙עליו ַ֙֙פּתּוּחָ֣יַ֙ח ֹ֔תםַ֙ ֹ
שמות תצוה כח,לוְ :וע ָ֥
וּלַ֙פּנֹֽי־המּ ְצנֶ פֶ תַ֙י ְהיֶ ֹֽהַ֙ :
ְ
ל־מ
ָ֥
תַ֙והיהַ֙על־המּ ְצנ ִ֑פֶ תַ֙אֶ
ָ֣ילַ֙תּ ֔כלֶ ְ
ְ
ל־פּת
[לז]ַ֙ ְושׂ ְמתֵַּ֤֙אֹתֹו ַ֙֙ע ְ
ִ֑םַ֙והי ֵ֤הַ֙על־מ ְצחֹו ַ֙֙
יה ְ
לַ֙ל ֹֽכל־מ ְתּ ֹנתַ֙קַ֙ ְדשׁ ֶ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
עֹוָ֣ןַ֙הקֳּ ד ָ֗שׁיםַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙י ְקדּ ֙ישׁוּ ְ
ה ָֹ֜רןַ֙אֶ ת־ ֲ
הרֹן ְַ֙ונ ֨שׂאַ֙א ֲ
[לח]ַ֙ ְוהיה֘ ַ֙ על־מָ֣צחַ֙א ֲ
ָ֥יַ֙ה'ַ֙ :
ידַ֙לרצָ֥ ֹוןַ֙ל ֶהםַ֙ל ְפנ ֹֽ
ְ
תּ ֔מ
ק ֶדשַׁ֙להַֹֽ֙'׃ ַ֙
ָ֣יַ֙חוֹתםַ֙ ֹ
֔
הָ֣בַ֙ט ִ֑הוֹרַ֙ויּ ְכ ְתּ ָ֣בוַּ֙ע ָ֗ליוַ֙מ ְכתּב ַ֙֙פּתּוּח
קּ ֶדשַׁ֙ז ַ֙
יץַ֙נָֽזֶר-ה ֹ
ֹֽ
שמות פקודי לט,לֹֽ :וָֽיּעֲשֶׂ֛ וַּ֙אֶ תָ֥ -צ
ֹשׁהַ֙:ס ַ֙
תתַ֙על־המּ ְצנֶ פֶ תַ֙מ ְלמ ְִ֑עלהַ֙כּא ֲֶשֶׁ֛רַ֙צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙אֶ ת־מ ֶ ֹֽ
ָ֣ילַ֙תּ ֔כלֶ תַ֙ל ָ֥
ְ
ַ֙֙פּת
[לא]ַ֙ ויּ ְתּנֵ֤וַּ֙עליו ְ
פת
וּלַ֙פּנֹֽי־המּ ְצנֶ ֶַ֙
ְ
ל־מ
ָ֥
(שמ' תצ' כח ,לז) על־המּ ְצנ ִ֑פֶ תַ֙אֶ
(שמ' תצ' כח ,לז) על־המּ ְצנֶ פֶ ת – מקף כרב-מצב של החיבור של הציץ והאריג שתחתיו אל המצנפת( :א) חיבור קבוע כעין אצל מלכים

ושרים וזה נדחה אצל כהן גדול ופוסל את המצנפת והציץ; (ב) חיבור שאינו קבוע אלא לכל פעם שהכהן גדול לובש את בגדי הזהב.
ל־פּתָ֣יל – מקף כרב-מצב הגדרת פתיל( :א) כפה על הראש וזה נדחה כי לא יתכן אצל כהן גדול;
(שמ' תצ' כח ,לז) ע ְ
(ב) כעין חוט או חבל (משיחה) לחיבור וקשירה וזה אפשרי אצל כהן גדול (ג) היקף בלבד כמין נזר אשר איננו מכסה את הקדקד .בציץ
ָ֣ילַ֙תּ ֔כלֶ ת משיחה (אריג או שזור) של מלאכת גדיל רחבה שתי אצבעות כמו רוחב הציץ .היא החלק האחורי של הציץ בין הציץ ובין
ְ
ְפּת
מצח כהן גדול .ואולי הפתילים לקשירה יצאו מן המשיחה הזאת ויצאו דרך הנקבים ואז היו מעל לציץ ועמם קשרו מאחרי המצנפת של כהן גדול.
כעין כבול כמופיע במשנה שבת ,שהציץ היה מחובר אליו כמוסבר [בגדי כהונה ,ר' מ"ל שחור ע' קז ,קח] ע"פ [ספר מאור עיניים ר' עזריה מן

האדומים],
יץַ֙נָֽזֶר-ה ֹקּ ֶדשׁ ; (שמ' פק' לט,ל) אֶ תָ֥ -ציץ – מקף כרב-מצב מהו הציץ (א) כמקיף את כל הראש כמו כתר (ב) נמצא רק
ֹֽ
(שמ' פק' לט,ל) אֶ תָ֥ -צ
על המצח בין אוזן לאוזן ,וזה המצב שעליו התורה מדברת.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹֽנָֽזֶר-ה ֹקּ ֶדשׁ – אריג של תכלת על ראש כהן גדול שהציץ מחובר אליו ,ואינו חציצה
קּ ֶדשׁ – מקף כרב-מצב מהו נזר הקדש (א) כמקיף את כל הראש (ב) נמצא רק על המצח בין אוזן לאוזן ,וזה המצב שעליו התורה מדברת.
ֹֽנָֽזֶר-ה ֹ
הוֹר – אתנח מגביל לזהב טהור בלבד (לא תערובת ,לא לא טהור)  .היות ושני כתובים הבאים כאחד
(שמ' תצ' כח,לז) (שמ' פק' לט,ל) זה ָ֣בַ֙ט ִַ֑֙
אז צריך עיון מהו הלימוד השני.
 154מקף
הוֹתר׃ַ֙ס
ִ֑הַּ֙ו ֹֽ
ֶ֛םַ֙לכל-ה ְמּלאכהַ֙לעֲשָׂ֣ וֹתַ֙אֹת ְ
תהַ֙דיּ ְ
אכהַ֙היְ ָ֥
שמות ויקהל לו,זְ :וה ְמּל ָ֗
ֶ֛םַ֙לכל-ה ְמּלאכהַ֙ -ומלאכת ההבאה היתהש דים של עושי המשכן .לכל המלאכה של
תהַ֙דיּ ְ
אכהַ֙היְ ַָ֥֙
[רש"י] (שמ' ויקהל לו,ז) ְוה ְמּל ָ֗

משכן לעשות אותה ולהותיר:
אכהַ֙קאי אהבאות נדבה ותיבות ְלכל-ה ְמּלאכהַ֙קאי אהמלאכה מלאכת המשכן מפני שאין טעם
[שפת"ח ש] כלומר תיבת ה ְמּל ָ֗
לומר המלאכה היתה מספקת לכל המלאכה אם הוא ממין אחד גם כינוי דים שב על עושי המלאכה:

אכה – רביע ,צ"ע
(שמ' ויקהל לו,ז) וְ ה ְמּל ָ֗
(שמ' ויקהל לו,ז) ְלכל-ה ְמּלאכה – ע"פ [שפת"ח א] זאת מלאכת הכנת המשכן ,טעם מקף כבורר בין ל"ט מלאכות המשכן,
ֶ֛םַ֙לכל-ה ְמּלאכה – מרכ א תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לבנין המשכן והשונים ביניהם בענין
תהַ֙דיּ ְ
(שמ' ויקהל לו,ז) היְ ָ֥
כלשהו לגבי הנושא .אפשר שמלמד על הבדל בין ל"ט המלאכות לבנין המשכן [משנה שבת פ"ז,מ"ב] .בשלב ההכנה היו מלאכות שלא
היה בהן הבאת חומרים כגון מלאכת "המוציא"  ,הכותב ,המוחק ,המכה בפטיש ,ובין מלאכות האחרות מל"ט המלאכות במשכן
שלצרכן הובאו חומרים להכנת המשכן.

 155מקף
ֲשׁרַ֙צוּ ָ֧הַ֙הֶ֛ 'ַ֙אֶ ת-מ ֶֹשׁהַ֙כָּ֥ןַ֙ע ֹֽשׂוּ׃ַ֙פ ַ֙
לַ֙כּכֹלַ֙א ֨ ֶ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ֠ ְ
ֹדתַ֙מ ְשׁכּןַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑דַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ ֹֽוָֽיּעֲשׂוּ ְ
עב ַ֕
שמות פקודי לט,לב :ו ַ֕תּכֶ לַ֙כּלֲ -
כּלֲ -עב ַֹ֕דת – מקף כבורר בין מלאכות שעשו החכמים ובין מלאכת המנורה שנעשתה מעצמה .כפי' [אור החיים]  -א' שכלתה

המלאכה אשר צוה ה' ב' לצד שהיו בה מלאכות שנעשו מעצמן שהיא מנורה שאמרו ז"ל שנעשית מעצמה ,לזה לא כינה הכל
עליהם כי יש חלק במלאכה שהוא לא נעשה אלא הכאה בקורנס והיא מעצמה כלתה.

 1.1.22.2.2ויקרא
 156מקף
מר׃ ַ֙
ויקרא א,א( :וי' א,א)ַ֙ויּ ְקראַ֙אֶ ל-מ ֶֹשִׁ֑הַ֙ויְ דבֵּ֤רַ֙ה ֙'ַ֙א ֔ליוַ֙מ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעדַ֙לא ֹֽ ֹ
חד:
ינוַּ֙ה'׀ַ֙אֶ ֹֽ
ָ֥
ִ֑לַ֙ה'ַ֙אֱֹלה
(דב' וא' ו,ד) ְשׁמעַ֙י ְשׂרא ָ֥
[דבר מלכות התשע"ו ,ע"פ התוועדויות התשמ"ב כרך ב ,ע'  1107אדמו"ר ממ"ש]
נשלב בקטע הסבר ע"פ טעמי המקרא ומלות "שמע ישראל" :בשמה של הפרשה ויּ ְקרא טמונה הוראה בעבודת האדם לקונו :בכל עת
ובכל שעה "קוראים" לכל יהודי מן השמים ,ודורשים ממנו ( :טט( :דב' וא' ו,ד) ְשׁמעַ֙י ְשׂראִ֑ל את ויּ ְקרא ו)-התעלה! (אֶ ל-מֹ ֶשִׁ֑ה – מקף
כרב-שלב) לך מחיל אל חיל בעבודתך!
שני פנים לקריאה זו (המרומז בזקף-קטן של א ֔ליו בתפקיד שנים)  :לבעל מדרגה גבוהה (ו-אֶ ל-מֹ ֶשִׁ֑ה הוא דוגמא לכך) זו קריאת אתגר .... -
עליך לחתור להישגים נעלים יותר .ואילו למי שמצוי בשפל המדרגה – ויּ ְקרא (טעם טפחא בתפקיד שנוי ורבוי) זו קריאת עידוד – אל לך
להתיאש  ...תמיד בכחך (מטעם טפחא לעשות שנוי ורבוי) (אֶ ל-מֹ ֶשִׁ֑ה – מקף כרב-מצב (א) מצב ירוד כגון בסירוב פרעה ,במעשה העגל (ב) מצב
עליה ,וכן מקף כרב-שלב) להתעלות ממצבך הירוד ולצאת מאפלה לאורה.

 157מקף
 158מקף
 159מקף
 160מקף
 161מקף
זְבּחַַ֙֙ :
ם ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙על־ה ֔אשַׁ֙א ֲֶשׁרַ֙על־המּ ֹֽ
ל־העצי ַ֙
ֹֽ
ֹתםַ֙ע
ת־פּ ְד ִ֑רוַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙ ְוערְֵ֤ךַ֙הכֹּהַ֙ן ַ֙֙א ֔
ַ֙
ויקרא א,יבְ :ונתֵּ֤חַ֙אֹתַ֙וֹ ַ֙֙לנְ ת ֔חיוַ֙ ְואֶ ת־ר ֹאשׁוַֹ֙ ְואֶ
(וי' א,יב)ַ֙ ְואֶ ת־ר ֹאשׁוַֹ֙ ְואֶ ת־פּ ְד ִ֑רוֹ  -מקף בורר בין הולכה לכבש ואח"כ למזבח בלא סדר מסוים ,ובין הולכה בסדר מסוים .כאשר
הראש בראש( .וי' א,יב)ַ֙ ְואֶ ת־ר ֹאשׁוֹ  -טפחא ב תפקיד שנוי ,אפשר שמרמז להולכתו הפוך ,קרניו כלפי מטה ובית השחיטה כלפי מעלה.
(וי' א,יב)ַ֙ ְואֶ ת־פּ ְד ִ֑רוֹ  -מקף בורר בין הולכת הפדר לעצמו לכבש ואח"כ למזבח ע"י כהן הנושא אותו בלבד ,ובין הולכת הפדר כאשר
הוא מכסה את בית השחיטה ,ונישא ע"י כהן הנושא את הראש ההפוך.
ח שלא ישנה בהם מקום המערכה (הח"ח :שלא יעשה להם מערכה
ם ֙ א ֲֶשָׁ֣רַ֙על־ה ֔אשַׁ֙א ֲֶשׁרַ֙על־המּזְ ֹֽבּ ַ֙
ל־העצי ַ֙
ֹֽ
(המשך ספרא) (וי' א,יב) ע
אחרת רק המערכה שמקריבין עליה קרבן התמיד).
ם ֙ – מקף כבורר בין מקום האברים מעל העצים ובין מקום האברים סמוך לעצים ,ומשמע מעל העצים.
ל־העצי ַ֙
ֹֽ
(וי' א,יב) ע
(וי' א,יב) על־ה ֔אשׁ – מקף כבורר בין מקום האברים מעל אש המערכה ובין מקום האברים סמוך לאש המערכה ,ומשמע מעל האש.
ח – מקף כבורר בין מקום האברים מעל המערכה המרכזית (החדשה בכל יום) שבמזבח ובין מקום האברים סמוך
(וי' א,יב) על־המּזְ ֹֽבּ ַ֙
למערכה זאת או מעל מערכה מיוחדת לקרבן התמיד .ומשמע מעל האש מעל עצי המערכה המרכזית (החדשה בכל יום).
 162מקף
 163מקף
 164מקף
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַ֙ל ֹֽה':
ֹֽ
טירוַּ֙מ ֶמֶּ֛נּוַּ֙א ֶשּׁ
שַׁ֙ל ֹא־ת ְק ָ֧
ל־דּ ֔ב ֹֽ
אר ְַ֙֙וכ ְ
ל־שׂ ֹ
ְ
כּיַ֙כ
'ַ֙ל ֹאַ֙תע ֶשׂהַ֙חמִ֑ץַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ֵ֤
ויקרא ב,יא :כּל־המּנְ ָ֗חהַ֙א ֲֶשֵׁ֤רַ֙תּ ְקר ֙יבוּ ַ֙֙ל ֔ה ָ֥
כּל־המּנְ ָ֗חה – מקף בורר בין מנחה למנחה (ראה לקח טוב) וממעט מהנאמר כאן את מנחת שתי לחם חמץ הבאים בשבועות.
שַׁ֙ל ֹא־ת ְק ָ֧טירוּ אין לי
ַ֙֙וְ ...דּ ֔ב ֹֽ
אר ְַ֙
ּ(ויקרא ב,יא)ַ֙כּל־המּנְ ָ֗חה – רביע בתפקיד ארבע דברים שלא נעשה מהם מנחה (מנחות נח ,א) ְשׂ ֹ
אלא כולו (שאר או דבש) מקצתו מניין תלמוד לומר כל עירובו מניין תלמוד לומר ֵ֤כּיַ֙כל,
ל־דּ ֔בשׁ – מקף מקף אחד בורר מצב עירוב של שאר ,אחד בורר עירוב של דבש ושניהם אסורים
אר ְַ֙֙וכ ְ
ל־שׂ ֹ
ְ
כ
ר ֙) בבל תקטירו.
א ַ֙
ל־שׂ ֹ
ְ
[בבלי נזיר לו,א] זעירי אמר :אף (טט :הגמרא מביאה עוד היתר המצטרף לאיסור והוא תערובת) שאור ((וי' ב,יא) כ

[רש"י]

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

שַׁ֙ל ֹא־ת ְק ָ֧טירוּ.
ל־דּ ֔ב ֹֽ
אר ְַ֙֙וכ ְ
ל־שׂ ֹ
ְ
כּיַ֙כ
ב,יא) ֵ֤
ר ֙ – מקף בורר בין מצב שאין בשאור כזית ועיסה משלימו לכזית ובין מצב שאין בשאור כזית ועיסה אינה משלימו
א ַ֙
ל־שׂ ֹ
ְ
(וי' ב,יא) כ
ל־דּ ֔בשׁ  .וכל-דבש עצמו מלמד דבר נוסף ראה להלן.
לכזית .והלכה זאת חלה גם על ְוכ ְ
נברר מהו "כל-דבש"[ .קרבן אהרן ויקרא  -דבורא דחובה פרשה יא תחילת פרק כ] והפירות אינם ראויים למזבח דכתיב (ויקרא
נ
ל־דּ ֔בשׁ  -כל מתיקת פרי קרויה דבש:
טירוּ ודבש הוא כל מיני מתיקה[ ,רש"י] (וי' ב,יא) ְכ ְ
שַׁ֙ל ֹא־ת ְק ָ֧
ל־דּ ֔ב ֹֽ
אר ְַ֙֙וכ ְ
ל־שׂ ֹ
ְ
כּיַ֙כ
ב,יא) ֵ֤
[שפת"ח נ] ממה שאמר בסמוך שמביאים ביכורים מתמרים ותאנים ואלו היה כל-דבש לא תקטירו פירושו דבש דבורים מהו
אשׁית תַּ ק ִ ְּ֥ריבוּ כלומר אפילו מן הדבש והא ביכורים אינן באים מדבש דבורים אלא ודאי כל מתיקת
שנאמר אחר כך (וי' ב,יב) ק ְָּר ַ ֥בן ֵר ִ ֶ֛
פרי קרוי דבש:
ל־דּ ֔בשׁ – מקף בורר בין הקרבת דבש או/ו שאור לריח ניחוח עם או בלי קרבן (שזה אסור) ובין הקרבתם כעצים (מותר)
(וי' ב,י) ְוכ ְ
[רמב"ם איסורי מזבח פ"ה ,ה"א]

ל־דּ ֔בשַׁ֙
ל־שׂאֹ רַ֙֙וְ כ ְ
ְ
כּיַ֙כ
שאור ודבש אסורין לגבי המזבח ואיסורן בכל שהן שנאמר (ויקרא ב,יא) ֵ֤

ֹֽל ֹא־ת ְק ָ֧טירוּ וגו' ,ואינו חייב אלא אם הקטירן עם הקרבן או לשם קרבן ,ואחד המקטיר עצמן או המקטיר תערובות שלהן לוקה על
כל אחד מהן בפני עצמו ,ואם הקטיר שניהן כאחד אינו לוקה אלא אחת לפי ששניהם נאמרו בלאו אחד[ .השגת הראב"ד] שניהם
כאחד וכו' .א"א בספרים שלנו רבא מחייב ב' וד' ואביי פוטר משום לאו שבכללות.
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רַ֙בּ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑דַ֙ ַ֙
ָ֣יַ֙ה'ַ֙א ֲֶשׁ ְ
ט ֶרתַ֙הסּמּים ַ֙֙ל ְפנ ֔
חַ֙ק ֵ֤ ֹ
ר נוֹתַ֙מזְ ֨בּ ְ
ֹהןַ֙מן-ה ִ֝דּםַ֙עלְ֠ -ק ְ ַ֙
ויקרא ויקרא ד,יחְ :ונתןַ֩֙הכּ ֨
לַ֙מוֹעד׃ ַ֙
ֹֽ
פְּך ַ֙֙אֶ ל-יְ סוֹד ַ֙֙מזְבּ ָ֣חַ֙העֹ ֔להַ֙אֲשֶׁ רֶ -פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶה
ַ֙וְ אָ֣ת׀ַ֙כּל-דָּ֣םַ֙ה ָ֗פּרַ֙י ְשׁ ֹ
רש"י (עה"ת) ְואָ֣ת׀ַ֙כּל-דָּ֣םַ֙– שיירי הדם ,שפת"ח – רובו (נחשב) ככולו .כּל-דָּ֣ם – מקף כרב-מצב (א) כולו לגמרי (ב) רובו נחשב

ככולו.
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מֵאלֶה ְּונִס ְַּלֹ֣ח ָ֑לֹו ְּו ָהי ְָּת֥ה לַכ ֵ ַֹ֖הן כַמִ נ ָ ְָּֽחה :ס
ָאתֹו ֲאשֶׁ ר־ח ָָטֶ֛א מֵ ַ
ַָֽאח֥ת ֵ ַ֖
ויקרא ה,יגְּ :ו ִכפֶר ָע ֶָ֨ליו הַכ ֹ ֵָ֜הן עַל־ ַחט ֵּ֧
ָאתֹו – מקף כבורר בין המתחייב באחת מקרבנות עולה ויורד מתחייב בכולן ובין שאין מתחיי' באחת אין מתחייב בכולן
(וי' ה,יג) עַל־ ַחט ֵּ֧
(וי' ה,יג) ֲאשֶׁר־ח ָָטֶ֛א – מקף כבורר בין מלך מבית דוד ובין מלך שלא מבית דוד
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יו ַ֙
רןַ֙אֶ ת-הדּם֘ ַ֙אל ַ֙
ה ָ֣ ֹ
בוַּ֙בּנ֨יַ֙א ֲ
ְ
ויקרא שמיני ט,טְ֠ :ויּ ְקר
ָ֣וֹתַ֙המּזְ בִּ֑ח ְַ֙ואֶ ת-הדָּ֣םַ֙י ֔צקַ֙אֶ ל-יְ סוֹדַ֙המּזְ ֹֽבּח׃ ַ֙
ַ֙
ַ֙ויּ ְט ֵֹ֤בּלַ֙אֶ ְצבּעוֹ ַ֙֙בּ ֔דּםַ֙ויּתּןַ֙על-ק ְרנ
(וי' שמ' ט,ט)ַ֙ ְואֶ ת-הדָּ֣ם – מקף מברר בין יש דם ובין אין דם  ...אֶ ל-יְ סוֹד – מקף מברר אם היציקה על היסוד היא למצוה או חובה.
[משנה זבחים פ"ה,מ"ב] [*] פרים הנשרפים (טט :בדומה לעגל החטאת של אהרן במילואים) ושעירים הנשרפים שחיטתן בצפון וקבול דמן
בכלי שרת בצפון ודמן טעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב מתנה אחת מהן מעכבת שירי הדם (היינו כמו ב(-וי' שמ' ט,ט)ַ֙וְ אֶ ת-הדָּ֣ם)
היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון אם לא נתן (היינו כמו (וי' שמ' ט,ט)ַ֙ ְואֶ ת-הדָּ֣ם – מקף כגון שלא נותר דם ,ולא י ֔צקַ֙אֶ ל-יְ סוֹד –
רַ֙ואֶ ת־העִ֑ ֹורַ֙שׂרָ֣ףַ֙
מקף ללמד שהיציקה היא למצוה ולא חובה) לא עכב אלו ואלו נשרפין בבית הדשן (כמו שנאמר (וי' שמ' ט,יא) ְואֶ ת־הבּשׂ ְ
וּץַ֙למּחֲנֶ ֹֽה:):
ֹֽ
בּ ֔אשַׁ֙מח

 169מקף
 170מקף
 171מקף
 172מקף
אַ֙כבוֹד-ה'ַ֙אֶ ל-כּל-העֹֽם׃ ַ֙
ר ְ
וַּ֙וָֽיְ ברֲ כוַּ֙אֶ ת-הע ִ֑םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ויּ ָ֥
לַ֙מוֹעדַ֙ויּ ָ֣ ְצ ֔א ֹֽ
֔
רןַ֙֙אֶ לָֹ֣ -א ֶה
ה ֹ
ֵ֤הַ֙ו ֹֽא ֲ
ב ֹאַ֙מ ֶֹשׁ ְ
ויקרא שמיני י,כג :ויּ ַ֨֙
[מאור ושמש] למה נכנס משה עם אהרן ללמדו על מעשה הקטורת פירוש ,כיון שראה משה שירד ממדריגתו  -נכנס עמו וְ לִ מְ ד ֹו שיוכל

אַ֙כבוֹד-ה'ַ֙אֶ ל-כּל-העֹֽם׃ַ֙פירוש ,אחר
ר ְ
וַּ֙וָֽיְ ב ֲרכוַּ֙אֶ ת-הע ִ֑םַ֙ויּ ָ֥
לקשר את ישראל לשרשן ,וזהו ללמדו על מעשה 'הקטורת' .ויּ ָ֣ ְצ ֔א ֹֽ
אַ֙כבוֹד-ה'ַ֙אֶ ל-כּל-העֹֽם
ר ְ
וַּ֙וָֽיְ ב ֲרכוַּ֙אֶ ת-הע ִ֑ם פירוש ,אחר כך ברכו אֶ ת-הע ִ֑ם  -ויּ ָ֥
שֶ לִ מְ ד ֹו זאת שיוכל לקשר אותם לשרשם  -ויּ ָ֣ ְצ ֔א ֹֽ
שעל ידי שהיה מקשר אותם לשרשם  -נראה ְכבוֹד-ה'ַ֙אֶ ל-כּל-העֹֽם וגו'.
אַ֙כבוֹד-ה'ַ֙אֶ ל-כּל-העֹֽם 'עם' מלשוןגחלים עוממות,
ר ְ
[דבר מלכות ,התשע"ט ,ע' לב ,ליקוטי שיחות כרך ז ע' ( ]237וי' שמ' ט,כג) ויּ ָ֥

מורה על בחינה נמוכה .בשבעת ימי המילואים היתה השראת השכינה ע"י עבודת ישראל (הקרבת קרבנות) ,עבודת 'המטה' ממשיכה
אור מסדר ההשתלשלות .אך ביום השמיני היתה השראה זו מצד הקב"ה .לכן נמשכה בחינה שלמעלה מסדר ההשתלשלות .ובהתאם
לכלל שכל הגבוה יותר יורד למטה יותר -הגיע הגלוי גם ל'עם'.
(וי' שמ' ט,כג) ֹֽוָֽיְ ברֲ כוַּ֙אֶ ת-הע ִ֑ם – מקף בתפקיד רבוי מדרגות בעם.
(וי' שמ' ט,כג) ֹֽוָֽיְ ב ֲרכוַּ֙אֶ ת-הע ִ֑ם – טפחא בתפקיד שנוי ,הלימוד ועבודת משה ואהרן בחנוכת המשכן חולל שנוי שאהרן יוכל לקשר את העם
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לשרשם ,שכבוד ה' יתגלה גם לפשוטי העם.
(וי' שמ' ט,כג) ויּ ָ֥ראַ֙ ְכבוֹד-ה' – מקף בתפקיד רבוי מדרגות בגלוי כבוד ה'.
אַ֙כבוֹד-ה' – מרכא טפחא ,רבוי גלוי כבוד ה'
ר ְ
(וי' שמ' ט,כג) ויּ ָ֥
ָ֣יַ֙ה'ַ֙מבית קודשי הקדשים דרך מזבח
אַ֙כבוֹד-ה'ַ֙אֶ ל-כּל-העֹֽם  -כיצד? (וי' שמ' ט,כד) ותֵּ֤צאַ֙אשׁ ַ֙֙מלּ ְפנ ֔
ר ְ
[רשב"ם] (וי' שמ' ט,כג) ויּ ָ֥

הזהב להקטיר קטרת שהוא קודם להקטרת תמיד כדאמר במסכת יומא ,ושם מצא בני אהרן אצל [מזבח] הזהב ושרפן ,ואחר כך יצא
הַ֙ואֶ ת־החֲלבִ֑ים:
חַ֙אֶ ת־העֹ ל ְ
ובא לו על המזבח (וי' שמ' ט,כד) ותּ ֹ֙אכלַ֙֙על־המּזְ ֔בּ ַ֙
(וי' שמ' ט,כג)ַ֙אֶ ל-כּל-העֹֽם – מקף מקף ,אפשר שכל מקף ממעט אדם אחד ואלו נדב ואביהו שנשרפו קודם ליציאת האש אל מזבח החיצון.
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הַ֙ואֶ ת־החֲלבִ֑יםַ֙ ַ֙
ָ֣יַ֙ה'ַ֙ותּ ֹ֙אכלַ֙֙על־המּזְ ֔בּחַ֙אֶ ת־העֹ ל ְ
ויקרא שמיני ט,כד :ותֵּ֤צאַ֙אשׁ ַ֙֙מלּ ְפנ ֔
יהם:
ל־פּנ ֶ ֹֽ
נּוַּ֙וָֽיּ ְפּלוַּ֙ע ְ
ויּ ְֵֶ֤֣ראַ֙כּל־העם ַ֙֙ויּ ֹ֔ר ֹֽ
ם ֙ – מקף אפשר שממעט את הנשרפים שבאותה עת עוד לא נודעה שרפתן.
(וי' שמ' ט,כד) ויּ ְֵֶ֤֣ראַ֙כּל־הע ַ֙
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יוַ֙וטמָ֥אַ֙עד־הע ֶֹֽרב:
ָ֥סַ֙בּגד ְ
ויקרא שמיני יא,כהְ ַ֙:וכל־הנֹּשׂאַ֙מנּ ְבלתִ֑םַ֙יְ כבּ ְ
ָ֥סַ֙בּגדיו .מלמד שהנושא מטמא בגדים ,והלא דין הוא ,ומה אם מגע מרובה אינו
תו"ש ע' קיח ,תורת כהנים – ו-הנֹּשׂא  ...יְ כבּ ְ
ָ֥סַ֙בּגדיו .מלמד שהנושא מטמא בגדים.
מטמא בגדים משא מועט אינו דין שלא יטמא? ת"ל הנֹּשׂא  ...יְ כבּ ְ
וְ כל־הנֹּשׂא – מקף כרב-מצב (א) מגע מרובה (ב) מגע מועט,
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ַ֙בּנ ְבלתםַ֙י ְט ֹֽמא:
ָֽןַ֙וּבֹורַ֙מ ְקוה־מיםַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ט ִ֑הֹורַ֙ ְונֹגָ֥ע ְ
ֶ֛
ויקרא שמיני יא,לו :אְָ֣ךַ֙מ ְעי ָ֥

[ספרא שמיני פרשה ט סוף פרק י (א) ( -ד)]

(הלכה (ג) מטעם המונח כרבוי) (ד) מ ְקוה־מים ,לא מקוה כל משקים כולם  ,...מ ְקוה־מים – מקף כרב-מצב המקוה (א) רבי מאיר
אומר כל הפוסלו בשלשת לוגים פוסלים אותו בשינוי מראה( ,ב) רבי יוסי אומר כל הפוסל בשלשת לוגין אין פוסלין אותו בשנוי
מראה .וכך היא הלכה (ג) למקוה-מים ולבור ,וכנראה לא שייך במעיין
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אִ֑ ֶרץַ֙ ַ֙
םַ֙לכל-ה ֶשּׁ ֶרץַ֙השֹּׁרָ֣ץַ֙על-ה ַ֙
כל׀ַ֙הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּעַ֙ע ַ֚דַ֙כּל-מ ְרבָּ֣הַ֙רגְ ֔לי ְ
וֹןַ֙ו ָ֣ ֹ
ַ֙הוֹלְךַ֙על-גּ ִ֝ח ְ
֨
ויקרא שמיני יא,מב :כֹּל ֩
ץַ֙הם׃ ַ֙
ָ֥ק ֹֽ
ֹאכלוּםַ֙כּיֶ -שׁ ֶ
ל ֹאַ֙ת ְ
ָ֥
(יא,מב)ַ֙ ְו ָ֣ ֹכל׀ַ֙הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע – רש"י בשם ת"כ א' הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע  -זה עקרב ,ב' שמלת כל – מרבה את החיפושית והדומה לדומה.
אפשר כי הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע רגליים ,כי החפושית בעלת שש רגליים כעין שתי רגלים – ידיים

וארבע רגלים,
וכן דומים לה הרבה בעלי שלד חיצוני השורצים על הארץ ,כגון נמלה ,ושרץ העוף ,כגון דבורה ותיקן ,הם בעלי ראש הנראה נפרד,
כעין חזה ,וכעין בטן הנראים כעין יחידה אחת ועוד בטן/זנב של פרקים .ארבע רגלים להליכה מחוברות לגוף ,שתיים באיזור החזה
הסמוך לראש ,שתיים באיזור הבטן הסמוך לחזה .עוד זוג רגלים מחובר בין הראש ובין החזה .במינים שונים של חרקים זוג זה משמש
גם לאחוז בדברים לכן הוא כעין זוג ידיים.
המלים ְו ָ֣ ֹכל׀ַ֙הוֹל ְָ֣ךַ֙על-א ְר ָ֗בּע והטעמים האמצעיים מתארים כעין תמונת תבנית כללית של חרקְ ,ו ָ֣ ֹכל׀ – פסק (ללא מונח) מתאר
הראש ,הוֹל ְָ֣ך – המלה מתארת החזה ,על-א ְר ָ֗בּע – שתי מלים המחוברות לכעין מלה אחת ע"י טעם אילם – מקף והמלה מתארת
הבטן ואליו מחוברת בטן הפרקים.
ראה מונח רביע ,פסק
ל ֙ – בני יעקב ששמו גם ישראל .אֶ לְ -בּנ ֵ֤י – מקף כבורר ברב-מצב בני ישראל
בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂרא ַ֙
ל ֙  ,דייקא ְַ֙
(וי' תז' יב,ב) דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂרא ַ֙
לענין טומאת יולדת (ברוב הלידות)( .א) היולדת היא אשה שאמה ישראלית( ,ב) היולדת היא גיורת או שפחה ושפחה משוחררת
שקבלו עול מצוות( ,ג) נוכרית (ד) הח"ח מוסיף נוכרית שקבלה עול מצוות תיכף אחרי לידה (ד) כותים כאומה שקבלו אמונת ישראל
נחשבים כגרי אריות .עד שגילו שהם גם עע"ז היו חייבים במילה וטומאת יולדת .אח"כ אינם חלק מעם ישראל ואינם חייבים .התורה
ממשיכה עם מצב (א) ו(-ב) בנושא טומאת יולדת.
 177מקף
מר׃ַ֙מופע  21של התוכן – כל פרשת תזריע בדבור אחד
ויקרא תזריע יב,א – ב[ :א]ַ֙ויְ דבָּ֥רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
תַ֙דֹּותהַּ֙תּ ְט ֹֽמא׃ ַ֙
דּ ְ
ט ְמאה ַ֙֙שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ֔מיםַ֙כּימֶ֛יַ֙נ ָ֥
[ב]ַ֙דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראלַ֙֙לא ֹ֔מרַ֙אשּׁה ַ֙֙כָּ֣יַ֙תזְ ֔ריע ְַ֙וי ְלדהַ֙זכ ִ֑רַַ֙֙ ְו ֹֽ
ל ֙ – בני יעקב ששמו גם ישראל .אֶ לְ -בּנ ֵ֤י – מקף כבורר ברב-מצב בני ישראל
ל ֙  ,דייקא ְבּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂרא ַ֙
(וי' תז' יב,ב) דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂרא ַ֙

לענין טומאת יולדת (ברוב הלידות)( .א) היולדת היא אשה שאמה ישראלית( ,ב) היולדת היא גיורת או שפחה ושפחה משוחררת
שקבלו עול מצוות( ,ג) נוכרית (ד) הח"ח מוסיף נוכרית שקבלה עול מצוות תיכף אחרי לידה (ד) כותים כאומה שקבלו אמונת ישראל
נחשבים כגרי אריות .עד שגילו שהם גם עע"ז היו חייבים במילה וטומאת יולדת .אח"כ אינם חלק מעם ישראל ואינם חייבים .התורה
ממשיכה עם מצב (א) ו(-ב) בנושא טומאת יולדת.
 178מקף
 179מקף
 180מקף
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 181מקף
ויקרא תזריע יב,ד:

ֳרהּ׃ַ֙ ַ֙
ַ֙֙ל ֹאַ֙ת ֔ב ֹאַ֙עדְ -מל ֹאתַ֙יְ מָ֥יַ֙טה ֹֽ
ָ֗עַ֙ואֶ ל-המּ ְקדּשׁ ָ֣
שַׁ֙ל ֹא-תגּ ְ
ִ֑הַ֙בּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ
ַ֙֙וּשׁ ָֹ֣לשֶׁ תַ֙י ֔מיםַ֙תּשׁבַ֙בּ ְדמָ֣יַ֙טהֳר ְ
ֹלשׁיםַ֙יוֹם ְ
וּשׁ ָ֥
ְַ֙
שַׁ֙ל ֹא-תגָּ֗ע – מונח רביע ,לפחות ארבעה לימודים (ראה מונח רביע):
(וי' תז' יב,ד) ְבּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ
ְבּכלָֹ֣ -ק ֶדשׁ – מקף כרב-מצב של קדש ,ע"פ תו"כ (א) מעשר שני (ב) קדשים.
התורה ממשיכה עם מצב (ב) לגבי קדש שאינו מעשר שני שבו טבול יום (של אותו יום ושל יום ארוך כמו היולדת) ֹֽל ֹא-תגָּ֗ע – מקף

כרב-מצב משמעות "תגע" (א) נגיעה בלבד (ב) אכילה .לר"ל על נגיעה לוקה ,לר' יוחנן על נגיעה לא לוקה .שלוש כריתות שתיים
בפר' צו ואחת בפר' אמר מלמדות על אכילת קודש ע"י טמא שעונשה כרת.
ההיקש שהתורה מלמדת מביאת מקדש בטומאה אל אכילת קדש טהור ע"י טמא ,מלמד שאזהרת קודש הוא רק לגבי אכילת קודש אחר
שַׁ֙ל ֹא-תגָּ֗ע יכול (לא תגע) אף למעשר (שני) ,תלמוד
זריקה ולא על נגיעה מ[-ספרא תזריע פרשה א פרק א] (ח) (וי' תז' יב,ד) ְבּכלָֹ֣ -ק ֶד ֹֽ

ַ֙֙ל ֹאַ֙ת ֔ב ֹא מה מקדש שיש בו נטילת נשמה אף קודש (תרומה וקרבן קדשים) שיש בו נטילת נשמה יצא המעשר
לומר ְואֶ ל-המּ ְקדּשׁ ָ֣
(שני שאינו במיתה).
שׁ ֙ – מקף כרב-מצב של מקדש לגבי דרגות טומאה וטהרה שונים ,וכתוצאה מכך על איזו כניסה אין נטילת נשמה ועל איזו
וְ אֶ ל-המּ ְקדּ ַ֙
כניסה יש נטילת נשמה כנלמד ב-משנה כלים פ"א,מ"ח [*] לפנים מן החומה (של ירושלים) מקודש מהם שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני הר
הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם החיל מקודש ממנו שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם עזרת נשים מקודשת ממנו שאין
טבול יום נכנס לשם ואין חייבין עליה חטאת עזרת ישראל מקודשת ממנה שאין מחוסר כפורים נכנס לשם וחייבין עליה חטאת עזרת הכהנים מקודשת ממנה שאין
ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה לשחיטה לתנופה:
משנה ט [*] בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש נכנסים לשם ההיכל מקודש ממנו שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידים ורגלים קדש
הקדשים מקודש מהם שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכפורים בשעת העבודה אמר רבי יוסי בחמשה דברים בין האולם ולמזבח שוה להיכל שאין בעלי מומין
ופרועי ראש ושתויי יין ושלא רחוץ ידים ורגלים נכנסים לשם ופורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה:

היולדת הטמאה אסורה להיכנס להר הבית ,שבו מחנה לויה (רע"ב) ,טבולת יום ארוך אסורה להיכנס לעזרת נשים שהיא חלק ממחנה
לויה (רע"ב) אבל אינה חייבת חטאת על כניסתה לשם.
(וי' תז' יב,ד) עדְ -מל ֹאתַ֙– ע"פ [רש"י בבלי נזיר ו,ב] מקף בורר בין (א) עד ולא עד בכלל (יום או שעות דעת רבי יאשיה) (ב) עד ועד
בכלל (דעת רבי יונתן) .וכאן המשמע תקופת זמן בימים ולא בשעות ועד ועד בכלל.
 182מקף
 183מקף
ֳרה׃ ַ֙
שּׁיםַ֙יוֹם ְַ֙֙ושָׁ֣שֶׁ תַ֙י ֔מיםַ֙תּשׁבַ֙עלְ -דּמָ֥יַ֙טה ֹֽ
ִ֑הַּ֙ושׁ ָ֥
םַ֙כּנדּת ְ
ט ְמאָ֥ה ְשׁ ֻבעי ְ
דַ֙ו ַֹֽ֙
ל ְ
ויקרא תזריע יב,הְ :ואם-נְ קבָ֣הַ֙ת ַ֔֙
(וי' תז' יב,ה) ְואם-נְ קבָ֣ה – מקף כרב-מצב ,הצעה (א) נקבה ודאית (ב) ולד שמהותו נעלם [התוה"מ] (מינו נעלם – טומטום ,מינו זה וזה
– אנדרוגינוס).
ֳרה
תּשׁבַ֙עלְ -דּמָ֥יַ֙טה ֹֽ
(וי' תז' יב,ה)ַ֙ ַ֙

לר' אליעזר (וי' תז' יב,ה) עלְ -דּמָ֥יַ֙טהֳ ֹֽרה – מקף כבורר האם לטמא דמי קושי אחרי לידה נוספת בתוך ימי מלאת ללידה קודמת או לטהר.
עלְ -דּמָ֥יַ֙טהֳ ֹֽרה – מרכא מרבה לטומאה ע"פ תו"כ מקושי לפני לידה בימי נדה לקושי בימי נדה אחרי לידה ,הדם טמא.
טה ֳֹֽרה – סלוק בתפקיד הגבלה ,ע"פ תו"כ לר' אליעזר מגביל את דם הטוהר מטהרתו .אם בימי דם טוהר ילדה שוב וראתה דם מתוך קושי
[בבלי נדה לח,ב] 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,

אחרי שתטהר מטומאת לידה הדם שתראה יהיה דם טהור.
לרבנן (וי' תז' יב,ה) עלְ -דּמָ֥יַ֙טהֳ ֹֽרה – מקף כבורר האם לטמא דמי קושי אחרי לידה בתוך ימי מלאת ללידה קודמת או לטהר .רבנן מטהרים
ֳרה
תּשׁבַ֙– טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה עלְ -דּמָ֥יַ֙טה ֹֽ
שׁבַ֙– טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד התפשטות אפיון הכתוב אחריה אל הכתוב לפניהַ֙ ְושׁ ָ֥שּׁיםַ֙יוֹם ְַ֙֙ושָׁ֣שֶׁ תַ֙י ֔מים ומלמד כנאמר
תּ ַ֙
בתו"כ להביא את המקשה בתוך שמונים של נקבה (היינו בתוך ה 66-ימי דמי טהרה) שכל דמים שהיא רואה טהורים עד שיצא הולד
רבנן לא מתיחסים ללידת קושי או שופי ולא מתיחסים ללידה בתקופת נדה או זיבה ,ומטהרים כל הדמים מיום  8לזכר ומיום  15לנקבה
טה ֳֹֽרה – סלוק בתפקיד הגבלה ,אין הסבר.
 184מקף
 185מקף
 186מקף
 187מקף
 188מקף
 189מקף
רַ֙לחטּ ִ֑את ַ֙
ת ְ
הַ֙וּבן-יוֹנ ָ֥הַ֙אוֹֹ -
ֶ
ַ֙֙לעֹ ַ֔֙
ל
שַׂ֙בּןְ -שׁנתוֹ ְ
יאַ֙כּ ֵֶ֤ב ֶ
ֶ
וַֹ֙לבתַ֙תּ ָ֞ב
ַ֘֙א ְ
הַּ֙לבן ָ֣
ֳר ְ
ל ֹאת׀ַ֙יְ מָ֣יַ֙טה ָ֗
ויקרא תזריע יב,ו :וּב ְמ ָ֣
ֹהן׃
ַ֙אֶ לֶ -פָּ֥תחַ֙ ֹֹֽא ֶהל-מוֹעדַ֙אֶ ל-הכּ ֹֽ

ַ֙֙לעֹ ֔להַ֙שנתו שלו לא שנה למנין עולם (וכן ב-בבלי ערכין יח,ב)
שַׂ֙בּןְ -שׁנתוֹ ְ
יאַ֙כּ ֵֶ֤ב ֶ
ֶ
[ספרא תזריע פרשה א פרק ג] (ג) (וי' תז' יב,ו) תּ ָ֞ב
ֶבּןְ -שׁנתַ֙וֹ ֙ – מקף כבורר ברב-מצב כיצד מונים גיל הכבש (טט :א) שנה למנין עולם כגון מתשרי לתשרי ,וכפי' [הח"ח] נולד יום אחד
לפני ר"ה תעלה לו שנה וכשנכנס בו יום אחד אחר ר"ה תחשוב אותו שנה שניה (טט :ב) שנתו שלו
ודרשת תו"כ היא שנתו שלו לא שנה למנין עולם .וב[-תוספתא פרה פ"א,ה"ד] מיום שלשים והלאה (דל' יום בשנה חשובים שנה)
ואם הקריבן מיום השמיני כשר.
רַ֙לחטּ ִ֑את ,או זה או זה (הח"ח :אבל לא באופן אחר)( ,יולדת עשירה מביאה עולת בהמה
ת ְ
וּבן-יוֹנ ָ֥הַ֙אוֹֹ -
(המשך תו"כ פרק ג (ג)) (וי' תז' יב,ו) ֶ
וחטאת העוף ,ומה שמביאה העניה עולת העוף וחטאת העוף נלמד ב(-וי' תז' יב,ח)) הלא דין הוא ומה אם במקום שלא כשרה חטאת העוף עם
עולת בהמה (הח"ח :כגון מצורע עשיר ,נזיר טהור) ,כשרה חטאת בהמה עם עולת בהמה ,כאן שכשרה חטאת העוף עם עולת בהמה אינו
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רַ֙לחטּ ִ֑את או זה או זה (אתנח –
ת ְ
וּבן-יוֹנ ָ֥הַ֙אוֹֹ -
דין (אולי) שתכשר חטאת בהמה עם עולת בהמה( ,כי רוצה להביא בעשירות) תלמוד לומר ֶ
מגביל לכתוב בלבד ולא יביא בהמה לחטאת שהיא יקרה מתור) .
חידוש [התוה"מ כח] שהדחיה של הקו"ח שהוצעה בתו"כ באה מהשנוי בסדר העופות בפסוק ,שהעוף היקר בא בסוף (ולא ככל המקומות

האחרים שבא בראש) ומזה לומדים שלא יביא יותר יקר מתור שזה בהמת חטאת.
תר – מקף בבן יונה ומקף באו-תר בורר עוף הכשר לקרבן
(וי' תז' יב,ו) וּבֶ ן-יוֹנ ָ֥הַ֙אוֹֹ -
תר – ע"פ [ספרא – דבורא דנדבה פרשה ו פ"ח,אות ה] מקף בבן יונה בורר את שלא הצהיב עדיין (קטן) ,מקף
(וי' תז' יב,ו) וּבֶ ן-יוֹנ ָ֥הַ֙אוֹֹ -
בתור בורר את שהזהיב (גדול) .אבל ראה אפשרויות נוספות בסיכום ובמקורות המובאים אח"כ.
אֶ לֶ -פָּ֥תחַ֙ ֹֹֽא ֶהל-מוֹעד – משמעות מלים אלו :חצר המשכן במדבר שבין הקלעים .וב[-תוספתא כלים פ"א,הי"ב] בבית המקדש
משער נקנור ולפנים מחנה שכינה הן הן קלעים שבמדבר  .היולדת מחוסרת כפרה ומביאה קרבנותיה עד שער נקנור ומוסרת אותם
לכהן להכניסם למחנה שכינה (העזרה).
אֶ לֶ -פָּ֥תח – מקף כרב-משמע של אֶ ל( ַ֙-א) [רש"י] בתוך חצר המשכן ובמקדש בתוך העזרה (ב) [חזקוני] ביולדת הגעה עד לשער
ולא נכנסת לעזרה.
הערה :הפסוק ב(-במ' נשא ה) ,מבורר ב(-בבלי פסחים) ומלמד על שלוש מחנות ומי משולח מכל מחנה .אבל לא לומדים משם עד היכן
מגיע מחוסר הכפורים .ולגבי היולדת ,שהיא מחוסרת כפורים ,הדבר נלמד מכאן.
(וי' תז' יב,ו) אֶ לֶ -פָּ֥תחַ֙ ֹֹֽא ֶהל-מוֹעד – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב .בעזרת הרב א"מ פרל .לכניסת נשים
לעזרת ישראל היה שער הנשים שהיה בקיר הצפוני של העזרה בין הקיר המזרחי ובין בית המוקד .מקובל שרק שער ניקנור בין
החומות לא נתקדש .אם מחוסרות הכפורים הגיעו לשער הנשים ולא אל שער ניקנור או במקום שער ניקנור ואם שער הנשים בין
החומות לא נתקדש אז מחוסרות הכפורים (היולדת ,המצורעת ,הזבה) יכלו להגיע עד הפתח לעזרה ולראות משם בזוית את שער
האולם ואולי בקושי את שער ההיכל (אהל מועד) בחלקו העליון (בגלל הזוית ובגלל הפרשי הגובה) .אם שער הנשים נתקדש אז
מחוסרות הכיפורים עמדו מחוץ לחומה ואז בקושי ראו את שער האולם ולא את פתח ֹֹֽא ֶהל-מוֹעדַ֙מכאן שטעם המקף מרמז אל שער
האולם המוביל לאהל מועד ולא את ֶ ָ֥פּתחַ֙ ֹֹֽא ֶהל-מוֹעד .
ֹהן – מקף כבורר האם היולדת העבירה קורבנותיה לכהן או לשליח שהעביר לכהן .ליולדת עניה היה שופר קינין
(וי' תז' יב,ו) אֶ ל-הכּ ֹֽ
ואם שמה בו כסף או שליח שלה שם כסף אז טעם מקף מרמז שלא נתנה קן ממש אלא יכלה לתת כסף לקן בשופר וללכת מהמקדש.
ֶל־מֹועד ִלפְּנֵ ֥י
שּׁמִי ִנֶ֛י ְּל ָטה ָדר ַ֖תֹו אֶל־הַכ ֵ ָֹ֑הן אֶל־פֶ ֥תַ ח ָֽא ֹה
הערה על שלוש מקף ברצף( :א) טהרת מצורע דל (ויקרא מצורע יד,כג) ְּו ֵה ִֶ֨ביא א ֹתָָ֜ ם בַיֵּ֧ ֹום ַה ְּ
ֵ ַ֖
ֹהן – אחד משני מופעי מקף בתורה ב"-אהל-מועד" ו"-אל-הכהן" במקף בצמוד
הָֽ' 3 :מקף; (ב) (וי' תז' יב,ו) אֶ לֶ -פָּ֥תחַ֙ ֹֹֽא ֶהל-מוֹעדַ֙אֶ ל-הכּ ֹֽ
ל"אהל-מועד".

[תוספות בבלי עירובין לב,א] וכן [רא"ש ו-תוספות הרא"ש שם]  ...וכן גבי קיני זבה ויולדת אף על גב דמצווין (הכהנים) להקריב
באותו יום מיהא לא מיחייבי (הכהנים להקריב באותו יום) אי לאו משום שסומכות עליהן (על הכהנים שיקריבו באותו היום) וחזקה שליח
עושה שליחותו.

ֹהן – לשיטת חכמים התוכן מלמד שהכהן מקריב מה שיולדת (עשירה או עניה) הנמצאת במקום הביאה ,וקינין של יולדות
אֶ ל-הכּ ֹֽ
עניות ,שנקנו מכסף שהופקד בשופר קינין אין הכהן חושש שמא (בשופר) דמי חטאות (של נשים) מיתות מעורבות בהן (ואינו חושש
שמא יש בין הנשים ,שכסף עבור קיניהן הופקד בשופר ,שמתו לפני הקרבת קיניהן).
ֹהן – מקף כרב-מצב (א) רשות להקריב באותו יום (ב) רשות להקריב ביום אחר
אֶ ל-הכּ ֹֽ
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ָ֣דַ֙לחטּ ִ֑אתַ֙ ַ֙
דַ֙לעֹ להַ֙וְ אֶ ח ְ
ח ְ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙יוֹנ֔הַ֙אֶ ָ֥
וַֹ֙שׁני ְ
יםַ֙א ְ
ֵ֤
ֹר
ָ֣הַ֙שׁ ֹֽתּי-ת ָ֗
הַ֙ ְול ְקח ְ
ויקרא תזריע יב,חְ :ואם֨ -ל ֹאַ֙ת ְמצ ָ֣אַ֙ידהּ֘ ַ֙דָּ֣יַ֙שֶׂ ַ֙
ןַ֙וט ֹֽהרה׃ַ֙פ ַ֙
וְ כ ֶפָּ֥רַ֙ע ֶלֶ֛יהַ֙הכֹּה ְ
(המשך [ספרא תזריע פרשה א פ"ד] (א)) (וי' תז' יב,ח) ְואם֨ -ל ֹאַ֙ת ְמצָ֣אַ֙ידהּ֘ ַ֙דָּ֣יַ֙שֶׂ הַ֙(טט :א) אין אומרים לה ללוות (כדי להביא קרבן
עשיר) (טט :ב) ולא (אומרים לה) לעסוק באומנותה (ולחסוך כדי להביא קרבן עשיר)( ,טט :ג) יש לה שה ואין לה צורכין (גר' [התוה"מ לד] –
צרכיו) (ע"פ הח"ח נסכים להביא עם השה) מנין שתביא קרבן עני תלמוד לומר ֵ ֹ֣דּי שֶה.
(וי' תז' יב,ח) ְּואִםֶֹ֨ -לא – מקף כרב-מצב (א) יש לה פחות משווי שה (ב) יש לה ֵ ֹ֣דּי שֶה אבל אין לה צורכין (נסכים (מנחה ,יין)),

לכן (וי' תז' יב,ח) ְּואִםֶֹ֨ -לא – קדמא ,צורכי מחיתה קודמים לצורכין של השה ולכן תביא כיולדת דלה ו-אין אומרים לה ללוות ולא
לעסוק באומנותה (ולחסוך כדי להביא קרבן עשיר),

שׁנֵי ב ְֵּנֹ֣י יֹו ָ֔נה ֶא ָח֥ד לְּע ָֹלַ֖ה ְּו ֶא ָ ֹ֣חד ְּלח ָ ַָ֑טאת
שׁ ֵתָּֽי-ת ִִֹ֗רים ַ֤אֹו ְּ
(וי' תז' יב,ח) ְּו ָל ְּק ָ ֹ֣חה ְּ
שׁ ֵתָּֽי-ת ִִֹ֗רים – מונח רביע ,לתנא (א) לפחות ארבע לימודים על הקדמת עולה לחטאת בכתוב (וי' תז' יב,ח) ֶא ָח֥ד לְּע ָֹלַ֖ה ְּו ֶא ָ ֹ֣חד ְּלח ָ ַָ֑טאת.
ְּו ָל ְּק ָ ֹ֣חה ְּ
שלושה נימוקים (המסומנים תוה"מ – א ,ב ,ג) ונימוק רביעי (המסומן טט :ד) .לתנא (ב) יש רק שלושה נימוקים להקדמת עולה לחטאת
בכתוב ,וחולק על הרביעי כי לדעתו העולה תהיה ממין החטאת.
שׁ ֵתָּֽי-ת ִִֹ֗רים – מקף כרב-מצב (א) לילך אחר חטאת (דעת תנא (ב) המסומן טט :ג ,ד) (ב) לילך אחר ראשונה (דעת תנא (א) המסומן טט :א ,ב)
ְּ
שׁנֵי ב ְֵּנֹ֣י יֹו ָ֔נה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לתנא (ב) החטאת קובעת סוג העוף לעולה .זקף-קטן ילמד על שני המצבים
ָקְּחה שְּׁ ֵתָּֽי-ת ִִֹ֗רים ַ֤אֹו ְּ
ְּול ָ ֹ֣
(טט :ג) ו( -טט :ד) בהן היולדת הפכה (מהפך) בעוף העולה מעוף החטאת ולכן עליה להביא עוף אחר ממין עוף החטאת.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וַֹ֙לנֶ ֶָ֣֣געַ֙צרִ֑עת ַ֙
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂר ְ
תַ֙והי ְ
ַ֙֙אוַֹ֙ב ֔ ֶה ֶר ְ
ֵ֤תַ֙אוֹ-ספּ ֙חת ָ֣
ַ֙֙שׂא ֹֽ
ֵ֤הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרוֹ ְ
ְ
םַ֙כּי-י ְהיֶ
ויקרא תזריע יג,ב :א ָ֗ד ֹֽ
כּה ֲֹֽנים׃ ַ֙
ןַ֙אוַֹ֙אֶ ל-אחָ֥דַ֙מבּניוַ֙ה ֹ
ֹה ֶ֛
רןַ֙הכּ ֔
ה ָ֣ ֹ
ַ֙וְ הוּבא ַ֙֙אֶ ל-א ֲ

התורה והמצוה (מלבי"ם) מבאר את תורת כהנים כי אם היה כתוב מלת אשר היה מורה על קנין הנמצא בעצם מכבר ,נגע צרעת שכבר
היה באדם .אלא כתיב ֹֽכּי-י ְהיֶ ֵ֤הַ֙ומלת כי מורה כי יהיה מעתה משעת החיוב ,שרק אם נולדו משעת החיוב ,מטמאות.
הדרשה מתבניות הטעמים תהיה:
ֹֽכּי-י ְהיֶ ֵ֤ה – מקף כרב-מצב זמן הופעת מראה הנגע( :א) זמן פטור (ב) זמן חיובְ .בעוֹרְ -בּשׂרַ֙וֹ ֙ – מקף כרב-מצב מקום מראה הנגע( :א)
מקום שבודקים בו נגע (ב) מקום שאין בודקין בו נגע.
ֵ֤הַ֙בעוֹרְ -בּשַׂ֙רוֹ ַ֙֙–
ְ
א ָ֗דם – רביע בתפקיד ארבע ,כִ ָֽי-י ִ ְּה ֶיַ֤ה בְּעֹורְּ -בשָרֹו לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ,ותבנית הטעמים של ֹֽכּי-י ְהיֶ
מהפך פשטא מורה להוציא הכתוב מפשוטו וללמד שאם מראות אלו נולדו בו בשעת הפטור כנמנה ב[-משנה נגעים פ"ז מ"א ובספרא תזריע
פ"א] והם בגוי ונתגייר ,בקטן ונולד ,בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין אזי אינן מטמאות.
ֵ֤תַ֙אוֹ-ספּ ֙חת ַ֙֙אָ֣ וַֹ֙ב ֔ ֶה ֶרת
א ָ֗דם – רביע בתפקיד ארבע ,כִ ָֽי-י ִ ְּה ֶיַ֤ה בְּעֹורְּ -בשָרֹו לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ,אשר תיאורן הואְ :שׂא ֹֽ
– מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לימוד אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו .אפשר כי פשוטו של מקרא מלמד ב ֔ ֶה ֶרת – זקף-קטן ,בתפקיד
של מספר שניים ,שני אבות מראות ,בהרת ושאת ושתי תולדות הנלמדות ממיקום ֹֽאוֹ-ספּ ֙חת ַ֙֙ בין שני האבות.
הלימוד היוצא מפשוטו הוא שאין סדר הכתוב כסדר עזות הלובן כפי שמלמדת [משנה נגעים פ"א מ"א ופירוש קהתי] ארבע המראות אלו

נבדלים ביניהם בלובן שבנגע ותו"כ מברר זאת בדרשת (יג,ד) :בהרת עזה כשלג (הלבנה מכולן) ,ושאת לבנה ,היינו כצמר לבן ,ותולדת
הבהרת הלבנה שגוונה כסיד ההיכל ,ותולדת השאת לובנה כקרום ביצה.

וַֹ֙לנֶ ֶָ֣֣געַ֙צרִ֑עת [ירושלמי שבועות פ"א ה"א (וילנה ב,א)]  ...א"ר מנא מנו אותן חכמים שנים ומנו אותן ארבעה .מה
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂר ְ
וְ הי ְ
שניים מצטרפין זע"ז אף ארבעה מצטרפין זע"ז .רבי לעזר בשם ר' אבין אם בשאינו מינו מצטרף לא כ"כ מין במינו .א"ר יוסי בי רבי
בון (ויקרא תזריע יג,ב) והיו אין כתיב כאן אלא ְוהי ָ֥הַ֙מלמד שהן מצטרפין זע"ז.
[לב ירושלים] ללמד שכולן מצטרפין להויה אחת לטמא אם יש מכולם צירוף של שיעור גריס.
ְבעוֹרְ -בּשׂרוֹ – מקף כרב-מצב מקום מראה הנגע לצירוף ארבע המראות ( :א) מקום שבודקים בו נגע מצטרף (ב) מקום שאין בודקין בו
נגע אינו מצטרף.
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות כל צירוף בין כל ארבע המראות.
וְ הי ְ

רן – מקף בתפקיד בורר מתוך רב-מצב הנגע ביחס לפוסק לגביו (היות ונרמז שגם אהרן נצטרע בשעה שנצטרעה מרים לכן
ה ָ֣ ֹ
(יג,ב) אֶ ל-א ֲ
מוצע שמקף זה ילמד לרב מצב הזה)( :א) פוסק על נגע של אחרים (ב) אינו פוסק לגבי נגעי עצמו ,כפסק [רמב"ם הל' טומאת צרעת
פ"ט,ה"א]  ...וכל הנגעים אדם רואה אותן חוץ מנגעי עצמו.

[משנה אחרונה מסכת נגעים פ"ג,מ"א] שהטומאה והטהרה בידי כהן .בת"כ יליף לה מדכתיב (יג,ב) ֶ֛אוַֹ֙אֶ ל-אחָ֥דַ֙מבּניוַ֙ה ֹכּה ֲֹֽנים.
אבל מדכתיב וטמאו הכהן (יג,ח,יא,כ) וטהרו הכהן (יג,ו,כג,כח,כלז ליכא למילף דאיכא למימר כשמטמאו ע"י שלוחו ישראל נמי קרינן ביה
וטמאו הכהן .ואין לומר איפכא דהכהנים אתי למימר שההוראה דוקא בכהן .ודכתיב אחָ֥דַ֙דמשמע אפילו ישראל היינו לאמירה
שאומר הכהן לישראל אמור טמא .דההוא אחד גבי והובא כתיב והובא אל אהרן או אל אחד וגו' ומשמע דלההוראה אפילו ישראל
(אבל לא לאמירה):
בדרך ההסבר של [משנה אחרונה נגעים פ"ג,מ"א] יש הווה אמינא שכהן ישלח ישראל להורות טמא או טהור.
(יג,ב) אֶ ל-אחָ֥ד – מקף בתפקיד בורר מתוך רב-מצב של ראיית נגעים (א) שכהן היודע לראות ולא מתאפשר לו לראות יאמר לישראל
שיאמר טמא או טהור (ב) שישראל יאמר לכהן שאינו יודע לראות שיאמר טמא או טהור .והתורה מצוה על מצב ב.

 196מקף
 197מקף
וֹרַ֙וּשׂערהַ֙ל ֹא-הפְָ֣ךַ֙לבִ֑ן ַ֙
ְ
מק ַ֙֙אין-מ ְר ֶאָ֣הַ֙מן-ה ֔ע
וַֹ֙וע ֹ
וֹרַ֙בּשׂ ָ֗ר ְ
ְ
ואַ֙בּעָ֣
ְ
֨הַ֙ה
ַ֙לבנ ִ֝
ויקרא תזריע יג,דְ :ואם-בּ ֶה ֶרת ֩ ְ

ַ֙וְ ה ְסגָּ֧ירַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙אֶ ת-הנֶּ ָֽגעַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃
ת ֩ – מקף כבורר בין (א ) הסגרת רק מראה עמוק מדומה בלי סימני טומאה ובין (ב) הסגרת
ומסייע ברבוי טעם מקף של (יג,ד) ְואם-בּ ֶה ֶר ַ֙

מראה מדומה שאינו עמוק אך עדיין לא שוה לעור .וכאן נבחר מצב (ב).
(יג,ד) וְ עמֹ ק ַ֙֙אין-מ ְר ֶאָ֣הַ֙מן-ה ֔עוֹר – מקף בורר בעמוק מדומה של בהרת ושל שאת ותולדותיהן (כאשר השאת פחות עמוק מהבהרת ולכן
נקרא שאת – גבוה) .האם הם לא נראים עמוק מפני השפעת שער שחור ,ו/או דם פתוך (מ"ה מ"ו) – המשנים היראות הלבן שלא יראה
עמוק .או האם הם לא נראים עמוק כי אין שרשן "מכת צרעת" אלא כיעור בעור.
 198מקף
ויקרא תזריע יג,הְ :וראָ֣הוַּ֙הכֹּהןַ֘֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁביעַ֙י ַ֙
ירוַֹ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙ימיםַ֙שׁ ֹֽנית׃ ַ֙
שׂהַ֙הנֶּ ָֽגעַ֙בּעִ֑ וֹרַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוה ְסגּ ָ֧
ָ֣דַ֙בּעינ֔יוַ֙ל ֹא-פ ָ֥
ַ֙וְ הנּ ֵ֤הַ֙ה ֶנּ ֙גע ַ֙֙עַ֙מ ְ
[ספרא תזריע פרשה ב פרק ב (ד)] ( ...יג,ה) ל ֹא-פשָׂ֥ה – מקף מלמד שה"לא פשה" אין פירושו שלא פשה בכלל ,אלא שביום הבדיקה

הוא כמו שהיה בראיה הראשונה
 199מקף
ִ֑ןַ֙וּמ ְחי ֶ֛תַ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙בּ ְשׂ ֹֽאת׃ ַ֙
וֹרַ֙ו ַ֕היאַ֙ה ְפכהַ֙שׂע ָ֣רַ֙לב ֹֽ
ֵ֤הַ֙שׂאתְ -לבנה ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ןַ֙והנּ ְ
ֹה ְ
ויקרא תזריע יג,יְ :וראָ֣הַ֙הכּ ָ֗
ה ֙ – מקף כבורר בין משמע ממש נשא מעל עור הבשר שסביבו ובין משמע רק נראה כנשא (רא"ם פירש לבן המראה נשא
(יג,י) ְשׂאתְ -לבנ ַ֙

מעל לבן הבהרת  ,אבל בממשות העור מקומם שוה בגובהו לעור סביבתם ) וזה מקביל ל(-וי' תז' יג,ד) ְּואִם־ ַבה ֶֶרת ְּל ָב ֶָ֨נה מקף כבורר בין
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

משמע ממש (וי' תז' יג,ג) וּמ ְַּר ֵ ַ֤אה ַהנֶגַע עָמ ֹק ֵמעֹ֣ ֹור ְּבש ָ֔רֹו שסביבו ובין משמע רק נראה עמוק
 200מקף
 201מקף
וַֹ֙ועד-רגְ ל ִ֑יו ַ֙
וֹרַ֙וכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַ֙מר ֹאשׁ ְ
ר וֹחַ֙תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ויקרא תזריע יג,יבְ :ואם-פּ ַ֨֙
ֹהן׃ ַ֙
ְלכל-מ ְראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ

(יג,יב) ְועד-רגְ ל ִ֑יו – מקף כבורר בין כל עור רגליו ובין רק החלק הנרה ללא פעולת גלוי מיוחדת.
(יג,יב) ְלכל-מ ְראה – מ קף בורר בין מקום הנראה בלי שום פעולת גילוי ובין מקום שנראה רק בפעולת גילוי ,וכן בורר בין כהן
שראיתו תקינה ובין כהן שאין ראיתו תקינה
 202מקף
 203מקף
 204מקף
תַ֙וא ֹֽ ֹזב׃ ַ֙
זַ֙וּשׁנָ֥יַ֙תוֹלע ְ
ָ֣ץַ֙א ֶר ְ
וֹתַ֙וע ֶ֔
וֹתַ֙טה ִֹ֑ר ְ
ְ
ֶ֛רַ֙שׁ ֹֽתּי-צפּ ֳָ֥ריםַ֙חיּ
ֹהןַ֙וְ ל ָ֧קחַ֙למּטּה ְ
ויקרא מצורע יד,דְ :וצוּה ַ֙֙הכּ ֔
ספרא מצורע פרשה א (יא) (וי' מצ' יד,ד) ְול ָ֧קח  ...צפּ ֳָ֥רים ,מיעוט ציפרים שנים אם כן למה נאמר ְשׁ ֹֽתּי -שיהו שוות ,ומנין שאף על פי

שאינן שוות כשירות תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ה) צּפָּ֣ וֹר (וי' מצ' יד,ו) צּ ֵ֤ ֹפּרַ֙ריבה (או פעם שניה (וי' מצ' יד,ז) צּ ָ֥ ֹפּר ).

(וי' מצ' יד,ד) ְשׁ ֹֽתּי-צפּ ֳָ֥רים – מקף ,כרב-מצב (א) לכתחילה הצפרים צריכות להיות שוות (ב) בדיעבד אם לא שוות לא מעכב.
הפסוקים הבאים מלמדים על צווים לקחת שני בעלי חיים מאותו מין לקרבן מסוים .כאשר מופיע מקף הלימוד הוא לכתחילה שוויון
בין שני בעלי חיי ם ובדיעבד כשרים לקרבן גם זוגות שאינן שווים .כאשר לא מופיע מקף אין דרישה של לכתחילה שוויון בין שני בעלי
חיים.
הַּ֙תּמימִ֑הַ֙ ַ֙
םַ֙וכ ְבשָׂ֥הַ֙אחֶ֛תַ֙בּתְ -שׁנת ְ
ימ ְ
ַ֙֙תּמ ֔
חַ֙שׁנֹֽיְ -כבשׂים ְ
ויקרא מצורע יד,י :וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗יַ֙י ֵ֤קּ ְ
דַ֙שׁמֶ ן׃ַַ֙֙ ַ֙
ֹֽ
ןַ֙ו ָֹ֥לגַ֙אֶ ח
שּׁ ֶמ ְ
ַ֙֙בּלוּל ָ֣הַ֙ב ֔ ֶ
וּשֹׁלשָׁ֣הַ֙עֶ ְשׂרֹנָ֗יםַ֙ ֵֹ֤סלֶ תַ֙מְַ֙נ חה ְ
ְ
ם ֙ – מקף ,בורר בין לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ)ַ֙ .
ְשׁנֹֽיְ -כבשׂי ַ֙
ֹהן׃ ַ֙
יַ֙כּבשִׂ֑יםַ֙ ֶֹ֛ק ֶדשַׁ֙י ְהיָ֥וַּ֙לה'ַ֙לכּ ֹֽ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙עלְ -שׁנ ְ
יםַ֙תּנוּפה ַ֙֙ל ְפנ ַ֔֙
ְ
ַ֙ל ֶחםַ֙הבּכֻּ ֵ֤ר
ויקרא אמר כג,כְ :והנ ָ֣יףַ֙הכֹּהָ֣ןַ֙׀ַ֙א ֵֹ֡תםַ֙על ֩ ֨ ֶ
יַ֙כּבשִׂ֑ים – שלא במקף ,לא נדרש לכתחילה שוויון בין בעלי החיים .עלְ -שׁני – מקף ,מתוך אופני תנופה אחדים ,עושה כך:
ְשׁנ ְ
מניח זה בצד זה ומניף  ...רבי לטעמיה דאמר על בסמוך [תורה שלמה [קמב] בשם מנחות סא,א סב,א]
ֶ֛הַ֙בּלוּלָ֥הַ֙ב ֶשּׁ ֶמןַ֙וְ נ ְס ֹֽכּוֹ׃ַ֙ ַ֙
ִ֑םַ֙וּשׁנ ָ֣יַ֙עֶ ְשׂר ָֹ֗ניםַ֙ ָֹ֧סלֶ תַ֙מנְ ח ְ
ְ
הַ֙תּמימ
יםַ֙בּנֹֽי-שׁנ ְ
ְ
שׂ
תַ֙שׁנֹֽיְ -כב ָ֥
בּ ְ
וּביוֹם ַ֙֙השּׁ ַ֔֙
במדבר פינחס כח,טְ :
ם ֙ – מקף ,בורר בין לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב ע"פ [בבלי יומא סב,ב] מוספין של שבת  -ודאי
ְשׁנֹֽיְ -כבשׂי ַ֙
צריכין שיהיו שניהן שוין .רש"י ומוספין של שבת  -שנאמר בהם ְשׁנֹֽיְ -כב ָ֥שׂיםַ֙ -ודאי שנים שוים לעיכובא ,מדלא הדר כתב בהו
אחד לרבות ,אף על פי שאינן שוין להכשיר (היות ולא חזר הכתוב ופירט כמו בתמידין כבש אחד כבש שני שמשמעו שאי שוויון לא מעכב) ,
כך שמעתי ,וקשיא לי :עיכובא מנלן (וקשה לרש"י האם אי הפירוט אכן מלמד עיכוב) ,ונראה בעיני דהכי גרס :מוספין ודאי שנים
למצוה ,מצותן (לכתחילה) להיות שוין (אבל אי שוויון לא מעכב) ,ולא גרסינן מדלא כתיב אחד אחד (ולא גורסים בגמרא אחד אחד כדי
שאי שוויון לא יעכב) ,ושיטתא דתלמידי תרביצאי היא (שאי שוויון לא מעכב).
לה׃ַ֙ ַ֙
דַ֙לעֹ ֹֽ
ִ֑אתַ֙ואָ֥ילַ֙אֶ ח ְ
ְ
יםַ֙לחטּ
ְ
יריַ֙עזּ
חַ֙שׁנֹֽיְ -שׂע ָ֥
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙י ֶ֛קּ ְ
ויקרא אח"מ טז,ה :וּמ ָ֗אתַ֙עֲדת ְ
ירי – מקף ,בורר בין לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ).
ְשׁנֹֽיְ -שׂע ָ֥

 עד כאן עיון במשנה יא -205
206
207
208
209
210

מקף
מקף
מקף
מקף
מקף
מקף

כל כלי-חרש בתורה במקף
 .1ויקרא צו ו,כא :קרבן חטאת
שּׁלָה וּמ ַ ֹ֥רק וְּשׁ ַ ַ֖טף ב ַָמָֽי ִם׃
שׁת ב ֔ ָ
וּ ְּכלִיֶ -ח ֶֶ֛רש ֲא ֶ ֥שׁר תְּּ בשַּׁל-בַ֖ ֹו יִשּׁ ֵ ָָ֑בר ְּואִםִ -בכ ְִּלַ֤י נְּח ֹ ֶ
 .2ויקרא שמיני יא,לג :שרץ בכלי חרש
תֹּוכֹו ֹ֣כ ֹל ֲא ֶ ֵּ֧שׁר בְּתֹוכֶ֛ ֹו יִט ָ ְַּ֖מא וְּא ֹ֥תֹו תִ שְּׁבָֹֽרוּ׃
ְּו ֶָ֨כלְּ -כלִיֶ֔ -ח ֶרש ֲאשֶׁר-י ִ֥פ ֹל מ ֶ ֵַ֖הם ֶאלָ֑ -
 .3ויקרא מצורע יד,ה :טהרת מצורע
שׁ ַ ַ֖חט ֶאתַ -הצִפֹ֣ ֹור ָה ֶא ָ ָ֑חת אֶלְּ -כלִיַ֖ ֶ -ח ֶרש עַל֥ ַ -מי ִם ַח ִי ָֽים׃
ְּו ִצוָּה הַכ ֹ ֵ֔הן ְּו ָ
 .4ויקרא מצורע יד,נ :טהרת בית מצורע
שׁ ַ ַ֖חט ֶאתַ -הצ ִֹ֣פ ֹר ָה ֶא ָ ָ֑חת אֶלְּ -כלִיַ֖ ֶ -ח ֶרש עַל֥ ַ -מי ִם ַח ִי ָֽים׃
ְּו ָ
 .5ויקרא מצורע טו,יב :שבירת כלי חרש שנגע בו הזב
וּ ְּכלִיֶ -ח ֶֶ֛רש ֲאשֶׁר-יִגַע-ב֥ ֹו ַה ָזַּ֖ב יִשּׁ ֵ ָָ֑בר ְּו ֶָ֨כלְּ -כלִיֵ֔ -עץ יִשּׁ ֵ ַָ֖טף ב ַָמָֽי ִם׃
 .6במדבר נשא ה,יז :כלי חרש לסוטה
שׁ ָ֔כן י ִַק֥ח הַכ ֵ ַֹ֖הן ְּונ ַָת֥ן אֶל-ה ַָמָֽי ִם׃
ְּול ַ ֵָּ֧קח הַכ ֵֹהֶ֛ן ַ ֥מי ִם קְּד ִ ַֹ֖שׁים ִב ְּכלִיָ֑ ָ -ח ֶרש וּמִןֶ -ה ָע ִָ֗פר ֲא ֶ ַ֤שׁר ִי ָֽ ְּהי ֶה ְּבק ְַּר ַ ֹ֣קע ַה ִמ ְּ
אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶרשׂ  -מקף ,מרמז על מספר מצבים של כלי או כלי חרש,
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(א) מקדה שבר כלי שעשוי להחזיק משהו שימושי ולכן מקבל חשיבות ואסור להוצאה בהלכות שבת

משנה מסכת שבת פ"ח,מ"ז חרס כדי ליתן בין פצים (רמב"ם – חצי אריח) לחבירו דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר כדי לחתות בו את האור
רבי יוסי אומר כדי לקבל בו רביעית אמר רבי מאיר אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר (ישעיה ל) ולא ימצא במכתתו חרס לחתות
אש מיקוד אמר לו רבי יוסי משם ראיה (שם /ישעיה ל )/ולחשוף מים מגבא:

(ב) כלי חרש שלם שהיה בשימוש
(ג) כלי חרש חדש שלא היה בשמוש( .וי' מצ' יד,ה) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶרשׂ – טפחא על-מָ֥ים חיֹּֽים – מקף מרכא סלוק ,מלת חיֹּֽים או טעם סלוק
מגביל המים למים שלא נעשה בהן מלאכה ,טעם טפחא במלת ֶח ֶרשׂ בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ,כנדרש ב(-מ"ד)  ...רבי
אליעזר אומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף ְכּלי שלא נעשה בהם מלאכה ,התוה"מ [כ]  ...להקיש את הכלי אל המים שיהיה
חדש ,וכ"ה בסוטה (דף טו)( .והרמב"ם כתב שהוא קבלה כיון שאין מבואר בקרא) .טט  -ודומה ללימוד תו"כ ב(-וי' מצ' יד,ד) מאזב
לשני תולעת ששניהם כבתחילה (ללא שימוש קודם).
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תַ֙וא ֹֽ ֹזב׃ ַ֙
זַ֙וּשׁנָ֥יַ֙תוֹלע ְ
ָ֣ץַ֙א ֶר ְ
וֹתַ֙וע ֶ֔
וֹתַ֙טה ִֹ֑ר ְ
ְ
ֶ֛רַ֙שׁ ֹֽתּי-צפּ ֳָ֥ריםַ֙חיּ
ןַ֙ול ָ֧קחַ֙למּטּה ְ
ֹה ְ
ראה ויקרא מצורע יד,דְ :וצוּה ַ֙֙הכּ ֔
הַּ֙תּמימִ֑הַ֙ ַ֙
ָ֥הַ֙אחֶ֛תַ֙בּתְ -שׁנת ְ
םַ֙וכ ְבשׂ ַ֙
ימ ְ
ַ֙֙תּמ ֔
חַ֙שׁנֹֽיְ -כבשׂים ְ
ויקרא מצורע יד,י :וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינָ֗יַ֙י ֵ֤קּ ְ
דַ֙שׁמֶ ן׃ַַ֙֙ ַ֙
ֹֽ
ןַ֙ו ָֹ֥לגַ֙אֶ ח
שּׁ ֶמ ְ
ַ֙֙בּלוּל ָ֣הַ֙ב ֔ ֶ
וּשֹׁלשָׁ֣הַ֙עֶ ְשׂרֹנָ֗יםַ֙ ֵֹ֤סלֶ תַ֙מנְ חה ְ
ְ
ם ֙ – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ)ַ֙ .
ְשׁנֹֽיְ -כבשׂי ַ֙
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ֹֽתק׃
תַ֙ולנּ ֶַ֙
ִ֑הַ֙לכל-נֶ ָָֽ֥געַ֙הצּרע ְ
ויקרא מצרע יד,נד :ז ֹאתַ֙התּוֹר ְ
ְלכל-נֶ ָָֽ֥גע – מקף כרב-מצב (א) נגע טהור (ב) נגע טמא והכתוב ממשיך בנגעים הטמאים
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ִ֑אַ֙ו ֹֽכל-ה ְכּלֶ֛יַ֙אֲשֶׁ ר-ישָׁ֥בַ֙עליוַ֙י ְט ֹֽמא׃ַ֙
ֲשׁרַ֙י ְשׁכָּ֥בַ֙עלֶ֛יוַ֙הזּבַ֙י ְטמ ְ
ויקרא מצרע טו,ד :כּל-המּ ְשׁ ָ֗כּבַ֙א ֨ ֶ
כּל-המּ ְשׁ ָ֗כּב – מקף ,כרב-מצב המשכב ואפשר גם של מושב (טט – א) יש משכב שנטמא בטומאת זב חמורה (אב הטומאה) (ב) יש משכב
שנטמא בטומאת זב קלה (ראשון לטומאה)( .ג) לא נטמא כלל (משנה כלים כד) תו"כ מברר תחילה כלים שנטמאים בטמאה חמורה.
וְ ֹֽכל-ה ְכּלֶ֛י – מקף כרב-מצב (א) כלי יחיד לישיבה (ב) כלים אחדים לישיבה עליהם בעת ובעונה אחת
אֲשֶׁ ר-ישָׁ֥ב – מקף כרב-מצב (א) הכלי שרוב משענת הזב עליו (ב) הכלי שמיעוט משענת הזב עליו (ג) כלים אחדים עליהם משענת הזב
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תַ֙וא ֹֽ ֹזב׃ ַ֙
וּשׁנָ֥יַ֙תוֹלע ְ
ָ֣ץַ֙א ֶרזַ֙ ְ
וֹתַ֙וע ֶ֔
וֹתַ֙טה ִֹ֑ר ְ
ְ
ֶ֛רַ֙שׁ ֹֽתּי-צפּ ֳָ֥ריםַ֙חיּ
ןַ֙ול ָ֧קחַ֙למּטּה ְ
ֹה ְ
ראה ויקרא מצורע יד,דְ :וצוּה ַ֙֙הכּ ֔
לה׃ַ֙ ַ֙
דַ֙לעֹ ֹֽ
ִ֑אתַ֙ואָ֥ילַ֙אֶ ח ְ
ְ
יםַ֙לחטּ
ְ
יריַ֙עזּ
חַ֙שׁנֹֽיְ -שׂע ָ֥
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙י ֶ֛קּ ְ
ויקרא אח"מ טז,ה :וּמ ָ֗אתַ֙עֲדת ְ
ירי – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ).
ְשׁנֹֽיְ -שׂע ָ֥
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ֹהן׃
לַ֙מוֹעדַ֙וּנְ תנםַ֙אֶ ל-הכּ ֹֽ
֔
ָ֣יַ֙ה'ַ֙אֶ ל-פֶּ ֙תח ַ֙֙ ָֹ֣א ֶה
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙יוֹנ ִ֑הַ֙וּבָ֣א׀ַ֙ל ְפנ ַָ֗֙
וַֹ֙שׁנ ְ
יםַ֙א ְ
ָ֥
ֹר
ַ֙֙שׁתָּ֣יַ֙ת ֔
יַ֙י ֹֽקּח-לוֹ ְ
ינ ֹֽ
שּׁמ ָ֗
ויקרא מצורע טו,יד :וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְַ֙
[ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ג פרק ה] (יג) ֹֽי ֹֽקּח-לַ֙וֹ ֙( ,מלת לַ֙וֹ ֙ יתירה ומלמדת) לעצמו ,שאם הפרישו לזיבתו הראשונה ,לא יביאם
לזיבתו שנייה( ,הח"ח :פסוק יד .לַ֙וֹ ֙ לעצמו כלומר לעצמה של ראיה זו דהיינו שההפרשה תהיה לזיבה שהוא עכשיו בה שאם הפרישו וכו')
ֹֽי ֹֽקּח-לַ֙וֹ ֙ – מקף כרב -מצב לאיזה זיבה לקיחת הקרבן .אם לקח לזיבה (א) ופירש כוונתו אינו יכול לשנות זאת לשם זיבה (ב)  .אם הפריש

ל(-ב) אינו יכול לשנות ל(-א) .אבל לפי [הח"ח] עליו לקחת קרבן לשם הזיבה האחרונה ואם היא ביום השמיני אז מקיים הבאת קרבן
בזמנו.
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לַ֙מוֹעד׃ַ֙ ַ֙
ַֹֽ֙
ֹהןַ֙אֶ לֶ -פּתחַ֙ ָֹ֥א ֶה
ִ֑הַ֙והביאֵ֤הַ֙אוֹתם ַ֙֙אֶ ל-הכּ ֔
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙יוֹנ ְ
וַֹ֙שׁנ ְ
יםַ֙א ְ
ָ֥
ֹר
ַ֙֙שׁתָּ֣יַ֙ת ֔
ָ֗יַ֙תּ ֹֽקּח-להּ ְ
(וי' מצ' טו,כט) וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁמינ ֹֽ
[ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ה פרק ט] (ג) (הח"ח :כל אלו הברייתות ג .ד .ה .מבוארות למעלה בפ"ה בזב עיי"ש בביאורנו ונאמר
בשניהם לפי שיש בזב מה שאין בזבה ,שהזב מטמא בראיות כבימים וזבה לא ,ויש בזבה מה שאין בזב דזבה מיטמאה באונס וזב לא) (וי' מצ' טו,כט)

הּ ֙ שאם הפרישתן לזיבתה הראשונה לא תביאה לזיבתה שנייה
תּ ֹֽקּח-ל ַ֙
ַֹֽ֙
הקטע הבא מעתק מהזב בשנוי הגוף בלבד מ-לו ל-לה.

(הח"ח :פסוק יד .לַ֙וֹ ֙ לעצמו כלומר לעצמה של ראיה זו דהיינו שההפרשה תהיה לזיבה שהוא עכשיו בה שאם הפרישו וכו')
הּ ֙ – מקף כרב-מצב לאיזה זיבה לקיח ת הקרבן .אם לקח לזיבה (א) ופירש כוונתו אינו יכול לשנות זאת לשם זיבה (ב)  .אם
ֹֽתּ ֹֽקּח-ל ַ֙

הפריש ל(-ב) אינו יכול לשנות ל( -א) .אבל לפי הח"ח עליו לקחת קרבן לשם הזיבה האחרונה ואם היא ביום השמיני אז מקיים הבאת קרבן
בזמנו.
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תוֹכם׃
ָ֥רַ֙בּ ֹֽ
םַ֙בּט ְמּאָ֥םַ֙אֶ ת-מ ְשׁכּניַ֙א ֲֶשׁ ְ
ַ֙֙בּטֻ ְמא ֔ת ְ
ל ֹאַ֙י ֻמ ֙תוּ ְ
ִ֑םַ֙ו ֵ֤
תּםַ֙אֶ תְ -בּנַ֙י-י ְשׂראלַ֙מטֻּ ְמאת ְ
(וי' מצ' טו,לא) וְ הזּ ְר ֶ ָ֥
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(וי' מצ' טו,לא) אֶ תְ -בּני-י ְשׂראל –מקף אחד (א) לפרוש מעט (ב) לפרוש הרבה .ורבה אמר יפרוש עונה
מקף (א) לא לסמן קבר (ב) לסמן קבר.
(וי' מצ' טו,לא) אֶ ת-מ ְשׁכַּ֙ני – מקף כרב-מצב לאיסור טומאת מקדש (א) בין מתוכו בין מאחוריו (ב) מתוכו .כאן התורה ממשיכה עם
מצב (ב) ב ְֵּנַ֤י יִש ְָּראֵל כיולדת מה יולדת אינה מטמאה אלא מתוכו אף כולם לא יטמאו אלא מתוכו .ואין הבדל לגבי טומאת מקדש
וקדשיו בין דרגות הטומאה הבא מטומאה חמורה כיולדת והבא מטומאה קלה טמא מת ובועל נדה וכל המטמאין את האדם כולם
עוברים בלאו .כך נלמד גם ב(-וי' תז' יב,ד) ְּואֶל־ ַה ִמקְּדָּ שׁ אלא שטעם מקף של ְּואֶל־ ַה ִמקְּדָּ שׁ מלמד על דרגות טומאה וטהרה וכתוצאה מכך
על איזו כניסה אין נטילת נשמה ועל איזו כניסה יש נטילת נשמה.
בספק טומאה [אנציקלופדיה תלמודית כרך כ ,טמאת מקדש וקדשיו [המתחיל בטור שפד]] אין כרת.
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'ַ֙לכפָּ֣רַ֙על ִ֑יו ַ֙
ויקרא אח"מ טז,יְ :והשּׂ ָ֗עירַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙ע ֨להַ֙עלֵ֤יוַ֙הגּוֹרלַ֙֙לעֲזאז֔לַ֙יעֳמד-חֶ֛יַ֙ל ְפנ ָ֥יַ֙ה ְ
ֹתוַֹ֙לעֲזאזלַ֙המּ ְד ֹֽבּרה׃ ַ֙
ַ֙ ְלשׁלָּ֥חַ֙א ֶ֛
(וי' אח"מ טז,י) יעֳמד-חֶ֛י – מקף כבורר בין דעת ר' יהודה שהשעיר המשתלח זקוק לעמוד חי עד כפרת דמים של השעיר לה' ,ובין דעת

ר' שמעון שהשעיר המשתלח זקוק לעמוד חי עד כפרת דברים של כ"ג על ישראל[ .חידושי הריטב"א] לר'יהודה דוידוי אינו מעכב
ולרבי שמעון מוקים לה בוידוי משום דסבירא ליה וידוי מעכב,
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ויקרא אח"מ טז,יב:
ֹֽגּחֲליָ֞ -אשׁ – מקף כרב-מצב של משמעות "גחלי-אש" (א) גחלים הבטלים לאש (ב) אש הבטלה לגחלים .התורה ממשיכה עם (ב)

ט ֶרתַ֙סמּיםַ֙דּ ִ֑קּהַַ֙֙וְ הביאַ֙מבָּ֥יתַ֙לפּ ֹֽרֹ כֶ ת׃ ַ֙
יוַ֙ק ָ֥ ֹ
ל ֹאַ֙ח ְפ ֔נ ְ
'ַ֙וּמ ָ֣
הַ֙גּחֲליָ֞ -אשַׁ֙מע ֵ֤לַ֙המּזְ בּח ַ֙֙מלּ ְפנ ָ֣יַ֙ ֔ה ְ
חַ֙מ ֹֽל ֹאְ֠ -המּ ְחתּ ֹֽ
ְול ָ֣ק ְ
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אַ֙תג ֶלּהַ֙עֶ ְרו ֹֽתהּ׃ַ֙ס ַ֙
לֹ ְ
ֲחוֹתָךַ֙הִ֑ואַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥
ַ֙֙מוֹל ֶָ֣דתַ֙א ֔ביָךַ֙א ְ
ֶ
ויקרא ,אח"מ יח,יא :עֶ ְרו֨תַ֙בּת-אֵ֤שֶׁ תַ֙אב ֙יָך
ָך ֙ בראויה לקידושין:
ָך ֙ ,לימד שאינו חייב על אחותו משפחה ונכרית לכך נאמר בּת-אֵ֤שֶׁ תַ֙אב ֙י ַ֙
[רש"י] עֶ ְרו֨תַ֙בּת-אֵ֤שֶׁ תַ֙אב ֙י ַ֙

[אבן עזרא] ערות בת אביך ,יש אומרים שהיא האחות מאב ואם ואנחנו ידענו כי השוכב עמה עובר על שני לאוין ויש אומרים כי זה
מוֹל ֶָ֣דתַ֙א ֔ביָךַ֙שגדלה אביך והטעם שלקח האב אשה והיתה לה בת קטנה וכן
ֶ
הפסוק לחזוק והצדוקים אמרו שאיננה בת אם ויפרשו
יפרשו על תמר וראייתם כי לא ימנעני ממך רק לא היתה מולדת דוד ואחר שהמעתיקים אמרו כי בת אשת אב מותרת אין צורך להשיב
על הבודאים מלבם ויתכן להיות בת אשת אביך בת אנוסה ,ומלת שאר ובשר ,קרובים בטעם:

עֶ ְרו֨תַ֙בּת-אֵ֤שֶׁ ת – קדמא מקף כרב-מצב (א) בת אשת האב מקודם (המרומז ע"י טעם קדמא) לנישואיה לאב (ב) בת האב מאונס אשת
האב קודם (המרומז ע"י טעם קדמא) לנישואין (ג) בת אשת האב מהנישואין (ד) בת אשת האב שלא ראויה לקידושין .הבת ממצב (ב)
ו(-ג) אסורה .הבת ממצב (א) ו(-ד) מותרת.

 226מקף
ל ֹא ת ְק ֔רב ְלגלּוֹת עֶ ְרו ֹֽתהּ׃ ַ֙
בּנדָּ֣ת טֻ ְמאתִ֑הּ ָ֣
ויקרא אח"מ יח,יטְ :ואֶ ל-אשּׁה ְַ֙
מח)
[תורה תמימה] (יט) ְואֶ ל-אשּׁה  -לחייב על כל אשה ואשה [מכות י"ד א']:
(וי' אח"מ יח,יט) ְואֶ ל-אשּׁה – מקף בתפקיד רב-מצב (א) ידיעה והימנעות או זדון מעשה (ב) העלם ידיעה המביא למעשה בשוגג ,ורמז לדבר

מקף הוא טעם אלם – מצב של העלם בגלל אילם ,אם היה שואל היה נודע לו שהאשה נדה וכמו ערוה אסורה עליו .בשנוי מאות אל"ף
לאות עי"ן מצב של העלם ידיעה המביא למעשה בשוגג.
ומטעם טפחא של ְואֶ ל-אשּׁה נלמד רבוי שבזדון (שידע) או בהעלם ידיעה אחד בא על אחת או הרבה עריות,
 227מקף
הַ֙הוא׃ַַ֙֙ ַ֙
רַ֙ל ֹאַ֙ת ְשׁכּבַ֙מ ְשׁ ְכּבָ֣יַ֙אשִּׁ֑הַ֙תּוֹעב ֹֽ
ָ֥
ויקרא אח"מ יח,כבְ ַ֙:ו ֶ֨את-ז ֔כ
(וי' אח"מ יח,כב) ְו ֶ֨את-ז ֔כר – מקף כבורר בין זכר שאינו אנד' ובין אנד'.
לגבי אנד' (וי' אח"מ יח,כב) ְו ֶ֨את-ז ֔כר – קדמא זקף-קטן במלים מוקפות ,כעין מדה ל"א מל"ב מדות מוקדם שהוא מאוחר בענין.

בדרך הליכה הזכרות הוא המוקדם באדם וכן באנד' .הנקבות הוא המאוחר.
אפשר שלדעת רבי יוסי במשנה [בבלי יבמות פב,ב – פג,א] אם האנד' הוא זכר אז סקילה רק אם בא עליו דרך זכרות,
הזכרות מרומז בטעם קדמא בתפקיד המוקדם ,ופעל כעין פעולה בנקבות המאוחרת בענין.
 228מקף
 229מקף
לַ֙הוּא׃
ֹֽ
הַּ֙תּבֶ
ֶ֛הַ֙לר ְבע ֶ ָ֥
ָ֧יַ֙בהמ ְ
ע ָֹ֞מדַ֙ל ְפנ ְ
הַ֙ל ֹא-ת ֲ
ַ֙לט ְמאה-בִ֑הַַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוא ָ֗שּׁ ֹֽ
ןַ֙שׁכ ְב ְתָּך ְ
תּ ְ
ת ָ֥
וּבכלְ -בּהמֶ֛הַ֙ל ֹאַ֙ -
ויקרא אח"מ יח,כגְ :
וּבכלְ -בּהמֶ֛ה – תביר
תּן – מקף ול(-וי' אח"מ יח,כג) ְ
הסבר ל(-וי' אח"מ יח,כג) ל ֹא-ת ָ֥
[רמב"ם איסורי ביאה פ"א ,הי"א] כל הבא ביאה אסורה בלא קישוי ,אלא שהיה האבר שלו מדולדל כמו אבר ג המתים כגון החולים,

או מי שנולד כך כגון סריס חמה אף על פי שהכניס את האבר בידו אינו חייב לא כרת ולא מלקות ואין צריך לומר מיתה ,שאין זו
ביאה ,אבל פוסל הוא מן התרומה וב"ד מכין את שניהם מכת מרדות .אפשר שמכאן נלמד גם אל העושה כן בבהמה.
וּבכלְ -בּהמֶ֛ה – מקף אפשר כבורר בין דעת רבא ובין דעת אביי ב[-הגהות מיימוניות ג] כרבא דאמר הכי המשמש
(וי' אח"מ יח,כג) ְ
מת בעריות פטור ודלא כאביי בשילהי ידיעות הטומאה דאמר חייב ע"כ:
[צפנת פענח הלכות תרומות פרק א] אך זה נ"ל דלגבי בהמה אם רבעה באבר מת לא פסלה לקרבן כיון דלא מקריא ביאה רק ערוה
ובהמה אין עליה שם ערוה ע' יבמות דף נ"ד ע"ב וכ"מ ,סנהדרין נה ,רמב"ם איסורי מזבח,
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[צפנת פענח הלכות איסורי ביאה פרק א ,ה"י] לענין אם בא באבר מת על הבהמה אם נהרגת ולא הוה כמו שגגה לקמן בהל' י"ז רק
י"ל דהוה כמו קטן בן ט' ,וגם אם נאסרת למזבח עיין במש"כ רבינו בהל' איסורי מזבח פ"ד ה"ג ע"ש בהשגות ,ועיין בהך דתמורה ד'
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.
(וי' אח"מ יח,כג) ל ֹא-ת ָ֥תּן – מקף בורר בין נתינה חיה שהיא בעונש ובין נתינה מתה שאינה בעונש מן התורה .ואפשר שעל זה מרמז
וּבכלְ -בּהמֶ֛ה
טעם תביר של (וי' אח"מ יח,כג) ְ
וּבכלְ -בּהמֶ֛ה – מקף בורר בין בעל חיים שאינו אדם ובין כנוי לעם הארץ כמובא ב[-בבלי פסחים מט,ב]
(וי' אח"מ יח,כג) ְ
ָארוּר שׁ ֵֹכַ֖ב עִם־כָל־ ְּבה ָ ֵָ֑מה.
ולא ישא בת עמי הארץ ,מפני שהן שקץ ,ונשותיהן שרץ ,ועל בנותיהן הוא אומר (דב' תבוא כז,כא) ֕
(בעקבות הסבר [אוצר בלום ,מינצברג פמ"י ,ע' ו-ב( ,אוצר החכמה)]) [של"ה פר' נח דרך חיים תוכחת מוסר יט] לקדש עצמו
ָארוּר שׁ ֵֹכַ֖ב עִם־כָל־ ְּבה ָ ֵָ֑מה.
בשעת תשמיש  ...דאם לא לכן עליו נאמר (דב' תבוא כז,כא) ֕

 230מקף
 231מקף
 232מקף
יכם׃ ַ֙
םַ֙קדֹשָׁ֣יםַ֙תּ ְהיִ֑וַּ֙כָּ֣יַ֙ק ֔דוֹשַׁ֙אֲניַ֙הָ֥ 'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
תַּ֙אֲל ֶה ְ
ֶ֛לַ֙ואמ ְר ָ֥
ָ֧תַ֙בּני -י ְשׂרא ְ
ויקרא קדשים יט,בַ֙ :דּ ָ֞בּרַ֙אֶ ל-כּל-עֲד ְ
אֶ ל-כּל-עֲדָ֧ת – מקף מקף ,כל מקף בורר .כגון בין ישראל ,ועבד שמל וטבל לשם עבדות וקבל עליו מצוות הנוהגות בעבד ,ובין גר תושב,
ועבד שלא מל וטבל אלא קבל עליו שבע מצוות בני נח ,ובין עבד שהוא כותי גמור ,או כותי גמור [שו"ע או"ח סי' דש]
ְבּני-י ְשׂראֶ֛ל –מקף ,בורר כגון בין הגדולים החייבים בקיום המצוות ובין הקטנים שאינם חייבים בקיום מצוות ,ומחנכים אותם לקיום
מצוות ,מפני חינוך מצווים להפרישם מעבירה.
 233מקף
יכם:
אֹלה ֶ ֹֽ
ה'ַ֙ ֱַ֙
הִ֑םַ֙אֲניַ֙ ַָ֥֙
אָ֣הַ֙ב ֶַ֙
ל־תּב ְקשׁוַּ֙ ְלט ְמ ַ֙
ְ
ת ַ֙֙ ְואֶ ל־היּ ְדּעֹ נ֔יםַ֙א
ב ַ֙
א ֹ
ויקרא קדשים יט,לא :אל־תּ ְפֵַ֤֙נוַּ֙אֶ ל־ה ֹ

(וי' קד' יט,לא) ַאל־תִּ פְּנַ֤ וּ – מקף כבורר בין הפונה לכשף ונענש בכרת על מעשהו ובין השואל מבעל אוב ומכשף שאינו בכרת רק באזהרה.
 234מקף
דַ֙הוּאַ֙
֔
ַ֙֙חָ֣סֶ
אהַ֙אֶ ת-עֶ ְרותוֹ ֶ
הַּ֙ו ֹֽהיא-ת ְר ֵֶַ֤֙
מּוַֹ֙ור ֨אהַ֙אֶ ת-עֶ ְרו ִ֝ת ְ
ָ֣יוַ֙אוַֹ֙בתְ֠ -א ְ
ֹתוַֹ֙בּת-אב ָ֣
אח ֵ֡
קּחַ֙אֶ תֲ -
ויקרא קדשים כ,יזְ ַ֙:ואָ֣ישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ָ֣
שּׂא׃
ֹתוַֹ֙גּלּהַ֙עֲֹונָ֥וַֹ֙י ֹֽ
אח ֶ֛
יַ֙בּנ ָ֣יַ֙עמִּ֑םַ֙עֶ ְרו ָ֧תַ֙ ֲ
וַּ֙לעינ ְ
וְ נ ְ֨כ ְר ֔ת ְ
רמב"ן (יז) ְואָ֣ישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ָ֣קּחַ֙אֶ תֲ -אח ֵֹ֡תוַֹ֙ -הזכיר הכתוב 'קיחה' באחותו אע"פ שאין לו בה קידושין...,ואמר ְור ֨אהַ֙אֶ ת-עֶ ְרו ִ֝תהּ  -דרך

מוסר ,כי הכתוב יכנה בעריות; פעם יקרא הבעילה 'גלוי ערוה' ... ,ופעם יכנה אותה 'ביאה' ... :ופעמים רבים יקראנה 'שכיבה' ,ובכאן יכנה
אותה ב'ראיה' ,כי האח עם אחותו ישנים יחד ואין צריך לגלות שולים .וכן יכנה אותה ב'ידיעה'... ,
אֲשֶׁ ר-י ָ֣קּח – מקף כרב-מצב למלת קיחה שבד"כ משמעה בקי דושין ,אבל כאן מתוך שאח ואחות ישנים יחד זה עלול להביאם לכעין מצב
נישואין.
 235מקף
קֹורַ֙דּ ֶמִ֑יהַ֙ ַ֙
ת־מ ַָ֣֙
ְ
הַ֙ו ַ֕הואַ֙גּ ְלּתהַ֙אֶ
ֱר ְ
ָ֣הַּ֙הע ֔
ת־מקֹר ֶ ֹֽ
ְ
ָ֗הַ֙וגלֵּ֤הַ֙אֶ ת־עֶ ְרותהּ ַ֙֙אֶ
ויקרא קדשים כ,יחְ ְ֠ :ואישַׁ֙אֲשֶׁ ר־י ְשׁ ֨כּבַ֙אֶ ת־א ָ֜שּׁהַ֙דּו ְ
וַּ֙שׁני ֶהםַ֙מ ֶ ָ֥קּ ֶרבַ֙ע ֹֽמּםַ֙ :
וְ נ ְכ ְר ָ֥ת ְ
ת־מקֹרָ֣הּ – מקף כרב-מצב משמעות העראה [אנציקלופדיה תלמודית כרך ג ,ביאה] נחלקו אמוראים מהי ההעראה :יש
ְ
(וי' קד' כ,יח) אֶ

סוברים העראה זוהי נשיקת האבר ,52והוא שאמרו :שתהא אצבע נראית בין השפיות ,53ויש סוברים שזוהי הכנסת עטרה .54הלכה
55
כדעה שניה  .הערה  . 55רמב"ם איסורי ביאה פ"א ה"י; טוש"ע אהע"ז כ ,ועי"ש בט"ז ובית שמואל שנחלקו אם אף הכנסת מקצת עטרה
בכלל או שאין העראה אלא בהכנסת כל העטרה.

 236מקף
ָ֥םַ֙בּםַ֙:פ
יה ֹֽ
םַ֙דּמ ֶ
יַ֙מֹותַ֙יוּמִ֑תוַַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙֙בּ ֶאֶ֛בֶ ןַ֙י ְרגְּ ָ֥מוַּ֙אֹת ְ
ֹובַ֙אֹוַ֙י ְדּעֹ נ ָ֣
ָ֥
ָ֥םַ֙א
ָ֣ישַׁ֙אֹו־א ָ֗שּׁהַ֙כּי־י ְה ֶי֨הַ֙ב ֶה ֶ֛
ֹֽ
ויקרא קדשים כ,כזְ :וא

ָ֥םַ֙אֹובַ֙וגו'  -כאן נאמר בהם מיתה ולמעלה כרת .עדים והתראה בסקילה ,מזיד בלא התראה בהכרת
[רש"י] (וי' קד' כ,כז) כּי־י ְה ֶי֨הַ֙ב ֶה ֶ֛
ושגגתם חטאת ,וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת:
(וי' קד' כ,כז) כּי־יַ֙ ְה ֶי֨ה – מקף כבורר בין זדון ובין שגגה לעושה ובין שלומד כדי להבין ולהורות על העושים

 237מקף
 238מקף
אַ֙בּע ֹֽמּיו׃ ַ֙
שַׁ֙ל ֹא-יטּמּ ְ
ֹֽ
םַ֙לנֶ ָ֥פֶ
ןַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙אֲל ֔ ֶה ְ
ר ְ
ה ִ֑ ֹ
יםַ֙בּנ ָ֣יַ֙א ֲ
ְ
כּהֲנ
א ָֹ֥מרַ֙אֶ ל-ה ֹ
ֹשׁהַ֙ ֱ
ֵ֤אמרַ֙ה ֙'ַ֙אֶ ל-מ ֔ ֶ
ויקרא אמר כא,א :ויּ ֹ ֶ
רן
ה ִ֑ ֹ
יםַ֙בּנ ָ֣יַ֙א ֲ
ְ
כּהֲנ
ה ֹ
א ָֹ֥מרַ֙אֶ לַ֙ -
(וי' אמר כא,א)ַ֙ ֱ

רן החייבים להמנע מטומאת מת ,ובין אלו שאינם חייבים להמנע מטומאת מת.
ה ִ֑ ֹ
כּהֲנים – מקף כבורר בין ְבּנ ָ֣יַ֙א ֲ
(וי' אמר כא,א)ַ֙אֶ ל-ה ֹ
רן ,אין מיטמים למתים .מטמאות הן בנות אהרן למתים.
ה ִ֑ ֹ
כנלמד ב[-תו"כ] (טט :א) ְבּנ ָ֣יַ֙א ֲ
רן.
ה ִ֑ ֹ
כּהֲנים ,יצאו (התמעטו) חללים .ומנין לרבות בעלי מומין (לאזהרה) .ת"ל ְבּנ ָ֣יַ֙א ֲ
רן ,יכול חללים ,תלמוד לומר ה ֹ
ה ִ֑ ֹ
(טט :ב) ְבּנ ָ֣יַ֙אַ֙ ֲ
רן ,אף הקטנים (לאזהרה) (הח"ח :שלא יטמאו אותם ויש מראשונים דס"ל דמוזהרים הגדולים להפרישם מן הטומאה).
ה ִ֑ ֹ
(טט :ג) ְבּנ ָ֣יַ֙א ֲ
אַ֙בּע ֹֽמּיו ; ֹֽל ֹא-יטּמּא – מקף כרב-משמע הצירוף .בקריאה "לה-יטמא" כמובא ב-
שַׁ֙ל ֹא-יטּמּ ְ
ֹֽ
נסביר בשלבים את תבנית הטעמים של ְלנֶ ָ֥פֶ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[בבלי סוטה ג,א] אז (א) על מי הכהן חייב להיטמא גם עם יש מי שאינם כהנים עמו האם זה רשות (ר' ישמעאל) או האם זה חובה (ר'
עקיבא) (ב) מה יעשה עם מת מצוה כשהוא לבדו.
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בּשַׁ֙אֶ ת-ה ְבּג ִ֑דיםַ֙ ַ֙
וַֹ֙׀ַ֙שֵׁ֤מֶ ןַ֙המּ ְשׁחה ַ֙֙וּמלּ ָ֣אַ֙אֶ ת-י ֔דוַֹ֙ל ְל ֹ
ֶ
ויקרא אמר כא,יְ :והכֹּהןַ֩֙הגּ ֨דוֹלַ֙מאֶ ִ֝חיוַ֙אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣
רם׃ ַ֙
יוַ֙ל ֹאַ֙י ְפ ֹֽ ֹ
ָ֥
עַ֙וּבגד
ְ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ְפ ֔ר
ַ֙אֶ ת-ר ֹאשׁוֹ ָ֣
וַֹ֙׀ַ֙שֵׁ֤מֶ ןַ֙
ֶ
אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙פועל בבנין הופעל ,סביל ,וזה [תורה שלמה קט] ע"פ [תנחומא] ְוהכֹּהןַ֩֙הגּ ֨דוֹלַ֙מאֶ ִ֝חיוַ֙אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣
ה ֙ נותנין שמן המשחה באמצע ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג
המּ ְשׁח ַ֙

ש ִ֗שֹון ֵמָֽ ֲחב ֶ ֵָֽריָך ,כשבאין למשחו (לכהן גדול,
[תורת הפסק ,הרב מורסיאנו] הביא [ילקוט שמעוני ,תהלים רמז תש"נ] (תה' מה,ח) ֶ ֥שׁמֶן ָ

אחרי אהרן) היו מכניסין כהנים ומעמידין לצד ונותנין שמן המשחה באמצע ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של הכהן גדול ַַ֙֙על-
ר ֹאשָׁ֣ וַֹ֙׀ – מקף בורר בין משמעות "על" כמהצד ובין מעליו ,מונח מרמז למשיחה "כי" כעין "נון" ולא כעין "איקס" ,טעם פסק מרמז יוצק

רק בראש [רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ט]  ...ולא ימשח במקומות אחרות ולא ירבה בשמן.
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שּׁה׃ ַ֙
כּיַ֙אםְ -בּתוּלָ֥הַ֙מעמּיוַ֙י ָ֥קּחַ֙א ֹֽ
קּחַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ֶ֛
הַ֙ל ֹאַ֙י ִ֑
ָ֣
ויקרא אמר כא,ידַ֙:א ְלמנ ֵ֤הַ֙וּגְ רוּשׁה ַ֙֙וחֲלל ָ֣הַ֙זֹנ֔הַ֙אֶ ת-אלֶּ

בּתוּלָ֥הַ֙מעמּיו – מקף כרב-מצב הבתולה (א) קטנה (ב) נערה (ג) בוגרת (ד) נבעלה לבהמה [רמב"ם איסורי
(וי' אמר כא,יד) ֶ֛כּיַ֙אםְַ֙ -
ביאה פי"ז,הי"ד]  .כ"ג לכתחילה מותר רק במצב (ב) ובמצב (ד) .בדיעבד גם במצב (ג)
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ה'ַ֙
ַ֙ל ַ֔֙
ישׁוַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראל ֙ ֹֽ
ְ
ֲשׁרַ֙י ְק ֵ֤דּ
ֲכםַ֙אֶ ל-ה ֳקּדשׁים ַ֙֙א ֨ ֶ
רבַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ
יכםַ֙כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְק ַָ֣֙
ד ֹ֨רת ִ֝ ֶ
םַ֙ל ֹ
א ָֹ֣מרַ֙אֲל ָ֗ ֶה ְ
ויקרא אמר כב,גֱ :
הואַ֙מ ְלּפניַ֙אֲנָ֥יַ֙הַֹֽ֙'׃ ַ֙
ִ֑יוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ונ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ָ֧פֶ שַׁ֙ה ֶ֛
ְ
וְ טֻ ְמאתוַֹ֙על
ה' – תבנית טעמים ארוכה המסתימת
ַ֙ל ַ֔֙
ישׁוַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראל ֙ ֹֽ
ְ
ֲשׁרַ֙י ְק ֵ֤דּ
ֲכםַ֙אֶ ל-ה ֳקּדשׁים ַ֙֙א ֨ ֶ
(וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ

בזקף-קטן המרמז לשני קבוצות קדשים (א) שיש להם מתירין (ב) שאין להם מתירין.
לימוד תוכן הכתוב לפי קבוצה (א) קדשים שיש להם מתירין
(וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣ב -
(וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ  -מקף כבורר בין איש שלא היו לו עד שתי ידיעות (א) שהוא טמא (ב) שזה מקדש או קודש ,קודם שנכנס
למקדש או קודם שאכל ובין בעל שתי הידיעות הנ"ל קודם שנכנס או אכל (שאליו מתיחס הכתוב בהמשך)
אשֶׁ ר – ס"ת טמא' מקדש' בשר') או
ֲכם – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה אופני שכחה ( ֲַ֙
(וי' אמר כב,ג)ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ
שילוב של שלושתם ע"פ [רמב"ם שגגות פי"א,ה"א].
(וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ – מונח לגרמיה (מונח פסק) ,טעם פסק בכעין מידה י"א מל"ב מדות "סדור שנחלק" ,וה[-יאר הפסיק ,הרב י"א
שפירא] (על) כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙בתו"כ דריש כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙לרבות זר (הביא) והמלבי"ם ז"ל מבאר מדלא כתיב כל איש מכל
זרעכס אשר יקרב (שתו"כ למד זר בגלל שכל-זרעכם לא צמוד לכל-איש) .וא"כ הוי כאן מאמר מחולק (כעין מדה י"א מל"ב מידות סדור
ֲכם
שנחלק) והמפסיק (טעם פסק) מדגיש כי אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מפריד בין כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙לבין מכּל-זַ֙ ְרע ָ֗ ֶ

בקריאה ללא פסק משמעות הכתוב שלא היה העלם ידיעה והטמא עבר על טומאת מקדש וקדשיו ומתחייב כרת.
קריאה עפ פסק מלמדת (וי' אמר כב,ג) כּל-אָ֣ישׁ׀ – מונח לגרמיה (מונח פסק) – (מונח מרבה עוד תנאי ממעט והוא) נעלמה ממנו (פסקה)
הידיעה שהוא טמא לפני שנכנס טמא למק דש או לפני שאכל קודש ו/או פסקה ממנו הידיעה שזה מקדש ו/או פסקה ממנו הידיעה שזה
קודש .ויתכן שההעלם קרה לפני אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣ב היינו לפני שקרבו מתיריו.
(וי' אמר כב,ג) אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣ב – מלת "אשר" מרבה "יקרב" של אכילה מקדשים הנאכלים ע"י אדם ו/או מזבח ,ואכילה קדשים שאינם
נאכלים בד"כ ע"י אדם אלא רק מזבח ופה נאכלו ע"י אדם.
(וי' אמר כב,ג) אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣ב – מקף כרב-מצב ,במצב (א) קדשים שיש להם מתירין בורר בין קריבה (=אכילה) של אדם טמא לפני
שהוקרבו מתירי קרבן ובין קריבה אחר הקרבת מתירי קרבן (חלב וזריקת דם); במצב (ב) קדשים שאין להם מתירין בורר בין אכילה
של אדם טמא לפני שקדשו בכלי ובין אכילה של אדם טמא אחרי שקדשו בכלי
ם ֙ – מקף כבורר בין חלק מהקדשים ובין כל הקדשים (כאן כל הקדשים)
(וי' אמר כב,ג) אֶ ל-ה ֳקּדשׁי ַ֙
ם ֙ – פשטא בתפקיד הלכה אחת לכל הקדשים ,בין שיש להם מתירין בין שאין להם מתירים,
אפשר שהלימוד הוא אֶ ל-ה ֳקּדשׁי ַ֙
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יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
שׁת ֶ
יתםַ֙אֶ ת־נ ְפ ֹ
םַ֙וענּ ֶ
ויקרא אמר כג,לב :שׁ ֨בּתַ֙שׁבּ ָ֥תֹוןַ֙הוּא ַ֙֙ל ֔ ֶכ ְ
ד־ע ֶרבַ֙תּ ְשׁ ְבּתוַּ֙שׁבּ ְתּ ֶ ֹֽכםַ֙:פ ַ֙
ֶ֔
ְבּת ְשׁע ֵ֤הַ֙ל ֹ֨ח ֶדשׁ ַ֙֙בּ ֔ ֶע ֶרבַ֙מ ֶע ֶָ֣רבַ֙ע

[שו"ע או"ח רס"א משנה ברורה סקי"ט]
מ ֶע ֶָ֣רב – אם גימטריית המלה מייצגת חלקי שעה של תורה וכל חלק עולה  3.333שניות בשעון של ימינו אזי גי' מער"ב =  312כפול
 1039.896 = 3.333שניות =  17.33דקות .מעט מתחת לשיטת הגאונים של  18דקות לזמן בין שקיעת החמה ובין צאת הכוכבים .כאן זה
עשוי לייצג זמן תוספת מן הקודש על החול לפני יוה"כ.
ד־ע ֶרב – מקף כמחבר שתי מלים לענין אחד ,וגם כרב-מצב זמן ערב .גי' ע"ד ער"ב =  . 346 = 272 + 74אם מספרים אלו מייצגים
ֶ֔
ע
חלקי שעה של תורה וכל חלק עולה  3.333שניות בשעון של ימינו אזי  906.576 = 3.333 * 272שניות =  15.11דקות ,קצת מעל זמן
 13.5דקות שהם ג' רבעי מיל ,לכניסת שבת לפי השיטה המקדימה ביותר זמן צאת הכוכבים אחרי שקיעת החמה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 1153.218 = 3.333 * 346שניות =  19.22דקות ,קצת מעל  18דקות לשיטת הגאונים ,או ג' רבעי מיל לרמב"ם להליכת מיל בהר (24
דקות) לפי הסברו של ההרב חיים פינחס בניש הי"ו ב[-שעורי תורה]
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ל־בּניַ֙י ְשׂר ֹֽאלַ֙:פַ֙פורסם בפר בהעלתך התשע"ט ,ראה גם במדבר פינחס כט,לט:
ְ
יַ֙ה'ַ֙אֶ
מעֲד ִ֑
ֹשׁהַ֙אֶ ת־ ֹ
ויקרא אמר כג,מד :ויְ דבָּ֣רַ֙מ ֔ ֶ
שׁה – זקף-קטן מלמד על שתי קבוצות הקרבנות ,אלו הבאים עם
שׁה ֶאת־מֹע ֵ ֲַ֖די ָ֑ה'  .מ ֹ ֔ ֶ
ע"פ [פסחים עז,א] (וי' אמר כג,מד) ַויְּד ֵ ַֹ֣בר מ ֹ ֔ ֶ
העומר(אמר כג,יב) ושתי הלחם (אמר כג,יח,יט)ֶ ,את־מֹע ֵ ֲַ֖די – מלת "את" מרבה אותם להלכה לדחות שבת וטומאה.
(וי' אמר כג,מד) ֶאת־מֹע ֵ ֲַ֖די – מקף בורר הבדל בין העומר ובין שתי הלחם שמתברר בהסבר על טעם טפחא.
(וי' אמר כג,מד) ֶאת־מֹע ֵ ֲַ֖די – טפחא כשנוי רק בשתי הלחם שהכנתו אינה דוחה שבת וכנראה גם טומאה ואילו הקרבנות הבאים עם שתי
הלחם שונים בכך משתי הלחם עצמם ודוחים שבת וטומאה[ .רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח,ה"ח] ואין עשייתן (של שתי הלחם) דוחה

יום טוב ואין צריך לומר שבת אלא אופין אותן מערב יום טוב שנאמר הוא לבדו יעשה לכם לכם ולא לגבוה.
אבל העומר דוחה שבת וטומאה וגם הקרבנות הבאים עם העומר דוחים שבת וטומאה
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וְֹךַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙
ְ
יַ֙בּת
ַ֙֙בּן-אָ֣ישַׁ֙מ ְצ ֔ר ְ
יתַ֙והוּא ֶ
ַ֙֙בּן-אשָּׁ֣הַ֙י ְשׂ ְרא ֔ל ְ
ויקרא אמר כד,י :ויּצא ֶ
יתַ֙ואישַׁ֙היּ ְשׂ ְרא ֹֽלי׃ַ֙ ַ֙
֔הַ֙בַּ֚ןַ֙היּ ְשׂ ְרא ֔ל ְַ֙
ח ֶנ ֶ
ַ֙֙בּמּ ֲ
ויּנּצוּ ֹֽ
(כד,י)ַ֙ ֶבּן-אשָּׁ֣ה – מקף בורר בין שתי הדיעות על מה נקב את השם.
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ויקרא אמר כד,יא:
ֹלמית בּת-דּ ְברי ְלמטּהֹֽ -דן׃
מ ֶשִׁ֑ה ְושָׁ֥ם א ֶ֛מּוֹ ְשׁ ָ֥
ם ֙ ויְ ק ֔לּל ויּ ָ֥ביאוּ אֹתוֹ אֶ לֹ -
ְ֠ויּקֹּב ֶבּן-הא ֨שּׁה היּ ְשׂ ְראלֵ֤ית אֶ ת-השּׁ ַ֙
שּׁה – מקף בורר בין שתי הדיעות על מה נקב את השם.
ן־הא ַ֨֙
ֹֽ
בֶּ
בֶּ ן-הא ֨שּׁה – קדמא ,ויש דיון האם לגלג על לחם הפנים הנאמר לפניו (כד,ח) ,או האם יצא מבית דינו של משה אחרי נסיונו להשתייך
לשבט דן וזה מתאים שיהיה אחרי פרשת נשא ששם השבטים התקבצו לבית אבותם ,וזה בשנה השנית ואילו יש אומרים שארע בשנה
הראשונה
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רַ֙בּכל-א ְר ְצ ֶ ֹֽכם׃ ַ֙
ֲבירוַּ֙שׁוֹפ ְ
שַׁ֙בּיוֹם ַ֙֙הכּפֻּ ֔ריםַ֙תּע ָ֥
יַ֙בּעשׂוֹרַ֙ל ִֹ֑ח ֶד ְ
ֵ֤רַ֙תּרוּעה ַ֙֙בּ ָֹ֣ח ֶדשַׁ֙ה ְשּׁב ֔ע ֶ
ויקרא בהר כה,טְ :והעֲב ְר ָ֞תַּ֙שׁוֹפ ְ
רש"י  ...אם כן למה נאמר ֶבּעשׂוֹרַ֙ל ִֹ֑ח ֶדשׁ ?אלא לומר לך :תקיעת ֶבּעשׂוֹרַ֙ל ִֹ֑ח ֶדשׁ דוחה שבת ְבּכל-א ְר ְצ ֶ ֹֽכם ,ואין תקיעת ראש
השנה דוחה שבת ְבּכל-א ְר ְצ ֶ ֹֽכם ,אלא בבית דין בלבד (ראה תו"כ בהר פרשתא ב,ה).
ְבּכל-א ְר ְצ ֶ ֹֽכם – מקף כרב-מצב( ,א) ביובל תקיעת ֶבּעשׂוֹרַ֙ל ִֹ֑ח ֶדשׁ דוחה שבת (רמב"ן וגם יום הכפורים שחל בחול) ְבּכל-א ְר ְצ ֶ ֹֽכם
(ב) ואין תקיעת ראש השנה דוחה שבת ְבּכל-א ְר ְצ ֶ ֹֽכם ,אלא בבית דין בלבד (ראה תו"כ בהר פרשתא ב,ה) ואע"פ שהגבלה זאת

היא תקנת רבי יוחנן בן זכאי ,וכפ' רמב"ן ואין לזה עיקר בענין הכתוב כלל ,אפשר כי הדבר מרומז בטעם מקף וטעם סלוק המגביל
של ְבּכל-א ְר ְצ ֶ ֹֽכם המגביל תקיעת ראש השנה למקום ב"ד מרבנן.
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ויקרא בהר כה,י:

ִ֑יה ַ֙
ץַ֙לכלֹ -י ְשׁ ֶב ַ֙
םַ֙דּ ֶ֛רוֹרַ֙בּא ֶר ְ
את ְ
֔הַ֙וּקר ֶ ָ֥
ְ
ֵ֤תַ֙החֲמשּׁים ַ֙֙שׁנ
ֹֽ
ָ֣תַ֙שׁנ
וְ קדּ ְשׁ ָ֗ ֶתּםַ֙א ְ
שׁבוּ׃ ַ֙
וַֹ֙ו ָ֥אישַׁ֙אֶ ל-מ ְשׁפּ ְחתּוַֹ֙תּ ֻ ֹֽ
ֲחזּ ֔ת ְ
םַ֙ושׁ ְב ָ֗ ֶתּםַ֙א ַ֚ישַׁ֙אֶ ל-א ֻ
ַ֙יוֹבָ֥לַ֙הוא ַ֙֙תּ ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֔ ֶכ ְ
ִ֑יה – מקף כרב-מצב( ,א) כל בני ישראל יושבין בארץ-ישראל מעורבים שלא בנחלותיהם מימי יהושע; (ב) כל בני ישראל
ֹשׁ ֶב ַ֙
ְלכל-י ְ

יושבין בארץ-ישראל בנחלותיהם כתקונן מימי יהושע .אתנח מגביל שיובל על כל פרטיו נוהג רק במצב (ב);
אבל (ג) ע"פ אנצ' תלמודית כב ,יובל ,טור קכב ע"פ ברייתא ערכין יב,ב משמע מנו יובל כדי לקדש שמיטות כסדרן אף שאין כל יושבי
הארץ עליה.
אֶ ל-א ֲֻחזּ ֔תוֹ – מקף כרב -מצב( ,א) אחוזה שנמכרה ללא קביעת מספר שנים חוזרת (ב) אחוזה שנמכרה למספר שנים אינה חוזרת
ביובל אלא בתום תקופת המכירה (ג) אחוזה שהוקדשה ולא נגאלה לא חוזרת
אֶ ל-מ ְשׁפּ ְחתּוֹ – מקף כרב-מצב של רצון עבד עברי נרצע בהגיע שנת היובל( ,א) רוצה לצאת (ב) אינו רוצה לצאת ,מכריחים אותו
לצאת מאדונו ,וגם משפחתו הכנענית אם יש לו.
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ל ֹאַ֙ת ְב ְצרוַּ֙אֶ ת-נְ ז ֶ ֹֽריה׃
יחיה ְַ֙ו ָ֥
ל ֹאַ֙ת ְק ְצרוּ ַ֙֙אֶ תְ -ספַ֙ ֔ ֶ
עוַּ֙ו ֵ֤
ִ֑םַ֙ל ֹאַ֙תזְ ֔ר ְ
ָ֣
שּׁיםַ֙שׁנהַ֙תּ ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֶכ
ואַ֙שׁנ ֶ֛תַ֙החֲמ ָ֥
ְ
ָ֣לַ֙ה
ויקרא בהר כה,יא ַ֙ :יוֹב ָ֗
ל ֹאַ֙ת ְב ְצרוּ– מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב ,וטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה אֶ ת-
ְו ָ֥
יה וזה להרחבת הקבוצה של מלאכות תולדה הדומים לבצירה בגפן ,היינו מיני קטיף בעצי פרי אחרים כגון מסיק בזית ,גדידה
נְ ז ֶ ֹֽר ַ֙
יה – מקף כרב-מצב נזריה (א) יש דרך קטיף נזריה (פירות) של שש שנים (ב)
בתמר ,ליקוט בתאנה ,ליקוט ירק ,קציר דגן .אֶ ת-נְ ז ֶ ֹֽר ַ֙

יש דרך קטיף נזריה (פירות) של שנת שמיטה.
[דיני שביעית דגל ירושלים פ"ט קצירה בצירה ודריכה] לדעת הרמב"ם צריך שנוי בכמות הפרי הנקטף ,ולא יבצור יותר מהכמות
הקטנה שאדם רגיל להביא לביתו משדה הפקר ,ונראה שמותר להשתמש בכלי קצירה כמו בשנים אחרות .לדעת פוסקים אחרים יש
למעט בכמות וגם אסור לקצור בכלים שקוטפים בהם בשאר השנים.
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יה – סלוק בתפקיד מגביל איסור קטיף נזריה (פירות) בדרך של שש שנים.
אֶ ת-נְ ז ֶ ֹֽר ַ֙
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וַּ֙אישַׁ֙אֶ ת-א ֹֽחיוַ֙ :
יתִָ֑ךַ֙אל-תּוֹנ ָ֥
ָךַ֙אוַֹ֙ק ֹנהַ֙מיָּ֣דַ֙עֲמ ֶ
ית ָ֥
ויקרא בהר כה,ידְ ַ֙:ו ֹֽכי-ת ְמ ְכּ ֵ֤רוַּ֙מ ְמכּר ַ֙֙לעֲמ ֔ ֶ
ר ֙ (וי' בהר כה,יד) ְו ֹֽכי-ת ְמ ְכּ ֵ֤רוַּ֙ -מקף כרב-משמעות מלת מכירה.
(וי' בהר כה,יד) ְו ֹֽכי-ת ְמ ְכּ ֵ֤רוַּ֙מ ְמכּ ַ֙
[רש"י] עה"ת (וי' בהר כה,יד) ְו ֹֽכי-ת ְמ ְכּ ֵ֤רוַּ֙וגו' – (משמע א) לפי פשוטו כמשמעו( .משמע ב) ועוד יש דרשה מנין כשאתה מוכר ,מכור
לישראל חברך ,וגו' [בבלי סוכה מ,ב] (וי' בהר כה,יד) ְו ֹֽכי-ת ְמ ְכּ ֵ֤רוַּ֙וגו' – (משמע א) בפרי שביעית ראשון מכירה בלבד (משמע ב)
ר ֙ – מהפך פשטא ,מוציא מהפשט ומאפשר פדיון (=חילול)
בפרי שני מכירה או חילול הנקרא פדיון( .וי' בהר כה,יד) ְו ֹֽכי-ת ְמ ְכּ ֵ֤רוַּ֙מ ְמכּ ַ֙

וַּ֙אישַׁ֙אֶ ת-א ֹֽחיו [תורה תמימה] (וי' בהר כה,יד) אל-תּוֹנוַּ֙ -תנן ,כמה שיעור אונאה ,ארבעה כסף מעשרים וארבע
(וי' בהר כה,יד) אל-תּוֹנ ָ֥
צ)
כסף לסלע שתות למקח [ב"מ מ"ט ב']:

(וי' בהר כה,יד) אל-תּוֹנוּ  -מקף בורר בין אונאה ביותר משתות ובין אונאה בשוה ובין אונאה בפחות משתות.
(וי' בהר כה,יד) אֶ ת-א ֹֽחיו – ממלת "אחיו" בלי מלים אחרות נלמד שאין אונאה לגוי ואין אונאה להקדש.
(וי' בהר כה,יד) אֶ ת-א ֹֽחיו – מקף כבורר ,אפשר ע"פ [תורה תמימה הערה צ] אפשר שבורר אם הולכים אחרי השווי לכל אדם או אחרי
השווי של הקונה .לדיון נרחב יש לעיין ב[-בבא קמא פ"ד ארבעה וחמישה],
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םַ֙שׁנ ָ֣תַ֙מ ְמכּ ִ֑רוַַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙֙ימיםַ֙תּ ְהיֶ ָ֥הַ֙גְ אֻ לּ ֹֽתוֹ׃ ַ֙
תַּ֙ ְ
הַ֙ו ֹֽהיְ תה ַ֙֙גְּ אֻ לּ ֔תוַֹ֙עדֹ -
ָ֣ירַ֙חוֹמ ְ
֔
כּרַ֙בּית-מוֹשׁב ַ֙֙ע
ישַׁ֙כּי-י ְמ ֵ֤ ֹ
ֹֽ
ויקרא בהר כה,כטְ :ו ָ֗א
ָ֣הַ֙תמימהַ֙ ַ֙
ל ֹאתַ֙לוַֹ֘֙שׁנ ְ
ָ֣םַ֙ל ֹא-יגּ ָ֗אלַ֙עדְ -מ ָ֣
ויקרא בהר כה,לְ :וא ֹֽ
ל ֹאַ֙יצאַ֙בּיֹּ ֹֽבל׃ ַ֙
דרֹתִ֑יוַַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥
וַֹ֙ל ֹ
יתֶ֛תַ֙לקֹּנֶ ָ֥הַ֙אֹת ְ
ֹמהַ֙ל ְצּמ ֻ
ל ֹאַ֙לָ֣ וַֹ֙ח ָ֗
ַ֙ ְ֠ ְוקםַ֙ה ֨בּיתַ֙אֲשֶׁ ר-בּ ִ֝עירַ֙אֲשֶׁ רָ֣ -
ָ֣ירַ֙חוֹמהַ֙שאם לא יגאל תוך שנה תחול חליטה לטובת הלוקח ,ובין מכירת
֔
כּר – מקף כבורר בין מכירת בּית-מוֹשׁב ַ֙֙ע
כּי-י ְמ ֵ֤ ֹ
(כה,כט) ַֹֽ֙
ָ֣ירַ֙חוֹמה שלא חל בה גאולה או חליטה והיא דומה למצוות ערי חצרים ושדות.
֔
בּית-מוֹשׁב ַ֙֙ע

[מנחת חינוך ,מצוה שמא ,פדיון הנחלות עד השלמת שנה] [יז] בורר בין מכירה שהיא תיכף אך התורה נתנה רשות לפדות עד שנה
ואם אינו פודה נחלטת למפרע ובין מכירה כהלואה מעכשיו ואיגלי מילתא למפרע דמכורה משעה ראשונה.
ובסעיף [יט] מכירה בערי חומה שאינם  48ערי לויים ובין מכירה ב 48-ערי לויים שהיו ערי חומה ואין להם דין חילוט ופודה תמיד.
וצ"ע האם על מכירה לשנים כעין חכירה כמו בשדות וערי חצרים חלה מצוות גאולה או לא חלה ומהחכירה ברור שאין חליטה.
[רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,הי"א] כל שהוא לפנים מן החומה כגון הגנות והמרחצאות והשובכות הרי הוא כבתים שנאמר (כה,ל)

אֲשֶׁ ר-בּ ִ֝עיר ,אבל השדות שבתוך העיר נגאלין כדין השדות שחוץ לעיר שנאמר (וי' בהר כה,ל) ְ֠ ְוקםַ֙ה ֨בּיתַ֙אֲשֶׁ ר-בּ ִ֝עיר בית וכל
הדומה לבית לא השדות .וכן [הלכה יב] בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות אינו נחלט כבתי ערי חומה ,וירושלים אין הבית נחלט
בה ,ובית הבנוי בחומה אינו כבתי ערי חומה.
ב ֙ – מקף ע"פ [שו"ע או"ח הל' מגילה ופורים סי' תרפח ,ס"א] כבורר בין והוא שהוקף ואח"כ ישב ,או
(וי' בהר כה,כט)ַ֙בּית־מֹושׁ ַ֙
שישב תחלה (ט"ז ,מאמר מרדכי :עם מעט בתים) על דעת להקיפו אח"כ (ואח"כ נבנו רוב הבתים) ובין שישב תחלה * על דעת שלא
להקיפו (ואפילו הקיפו אותה אח"כ בחומה אבל רוב בתיה נבנו קודם להקפתה בח)
ב ֙ – מקף בורר בין בית ודומים לו שהוא והם למושב ובין בית ודומים לו שאינם למושב כגון
(וי' בהר כה,כט) ֹֽכּי־י ְמ ֵֹ֤כּרַ֙בּית־מֹושׁ ַ֙

[רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב] [הלכה יב] בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות אינו נחלט כבתי ערי חומה ,וירושלים אין הבית נחלט בה,
ובית הבנוי בחומה אינו כבתי ערי חומה .
(וי' בהר כה,ל) אֲשֶׁ רָ֣ -ל ֹאַ֙חֹ ָ֗מה – מקף כבורר בין שלא היה לעיר חומה כלל או שנבנתה אחרי רוב בתיה ובין תניא ,רבי אליעזר בר יוסי
אומר :אשר לוא חומה (בתורה ֲאשֶׁרֹ-לֹ֣ א ח ֹ ִָ֗מה)  -אף על פי שאין לו עכשיו ,והיה לו קודם לכן.
(וי' בהר כה,ל) אֲשֶׁ ר-בּ ִ֝עיר – מקף בורר בין עיר חומה שמתקיים בה מצוות גאולת בית שנמכר או הוקדש ,ובין עיר חומה שלא מתקיים
בה מצוות גאולה .כגון  48ערי לוים ,עיר שישבה ואח"כ הוקפה ,ירושלים למרות שהיא עומדת בכל התנאים שהביא [רמב"ם שמיטה
ויובל פי"ב] [הלכה יד] [הלכה טו] המוזכרות בפרטים.
ָ֣הַ֙תמימהַ֙ – זרקא סגול
ל ֹאתַ֙לוַֹ֘֙שׁנ ְ
(וי' בהר כה,ל) ְ֠ ְוקםַ֙ה ֨בּיתַ֙אֲשֶׁ ר-בּ ִ֝עיר – תלשא בתפקיד ללימוד לכתוב אלפניה ב(-וי' בהר כה,ל) עדְ -מ ָ֣
בתפקיד הוספה ממין הענין על הענין .כאן מוסיף על שנת לבנה פשוטה פרק זמן מסוים שטעם מקף בכתוב (וי' בהר כה,ל) עדְ -מ ָ֣ל ֹאת מרמז
לבירור שב[-בבלי ערכין לא] בין הוספה של חודש עיבור ובין דעת רבי בהוספה של עיבורה של שנת לבנה  ,היינו השלמה של כ 11-יום
בין שנת לבנה לשנת חמה.
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ֹתם׃
יתםַ֙א ֹֽ
מ ְצֹותָ֣יַ֙תּ ְשׁ ְמ ֔רוַּ֙ועֲשׂ ֶ
ִ֑כוַּ֙ואֶ תַ֙ -
ויקרא בחקתי כו,ג :אםְ -בּ ֻחקֹּתיַ֙תּל ְ
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(וי' בח' כו,ג) אםְ -בּ ֻחקֹּתי – טפחא בתפקיד רבוי כהסבר לקוטי שיחות ח"א האדמו"ר ממ"ש המצוות בכלל נחלקות לשלשה סוגים:
עדות ,משפטים וחקים .התורה מכלילה כאן את כל המצוות תחת הסוג חקים .אםְ -בּ ֻחקֹּתי – מקף בתפקיד רב-מצב ,כהסבר לקוטי
שיחות ח"א (א) יש מצוות שהן חקים שעושים אותן שלא ע"פ טעם והבנה( ,ב) יש מצוות שהן עדות ומשפטים שהן מובנות ע"פ שכל (יש
להן טעם והבנה) .תּל ִ֑כוַּ֙ -אתנח מגביל ללמד שכשם שאת החקים מקיימים בקבלת עול כך גם עדות ומשפטים יש לקיים מתוך קבלת עול,
למרות שהן מובנות ע"פ שכל.
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ֹתיַ֙אֶ תְ -בּריתיַ֙א ְתּ ֶ ֹֽכם׃
םַ֙וה ְרבּיתיַ֙אֶ ְת ֶכ ִ֑םַ֙והֲקימ ָ֥
םַ֙וה ְפריתָ֣יַ֙אֶ ְת ֔ ֶכ ְ
יכ ְ
ויקרא בחקתי כו,ט :וּפנ ָ֣יתיַ֙אֲל ֔ ֶ
כם ( -תו"כ) ברית חדשה ,לא כברית הראשונה שהפרתם אותה ,אלא ברית חדשה שלא תופר ,שנאמר (ירמיה
ֹתיַ֙אֶ תְ -בּריתיַ֙א ְתּ ֶ ֹֽ
והֲקימ ָ֥
הַ֙בּ ָ֥ריתַ֙חֲד ֹֽשׁה :לא כברית הראשונה:
ֶ֛לַ֙ואֶ ת־בָּ֥יתַ֙יְ הוּד ְ
ם־ה' ְוכר ָ֗תּיַ֙אֶ ת־בָּ֧יתַ֙י ְשׂרא ְ
לא,ל) הִנֵ ֶ֛ה י ִָמ֥ים ב ִ ַָ֖אים נְּא ָ֑
אֶ תְ -בּריתי – מקף כרב-מצב הברית (א) ברית ראשונה שהופרה (ב) ברית חדשה שלא תופר .שלעתיד לבוא נאמנות ישראל לה' תהיה

כזאת שלא תוביל להפרת הברית עם ה'.
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םַ֙בּ ָ֣ריתַ֙ראשֹׁנ ִ֑ים ַ֙
ויקרא בחקתי כו,מהְ :וזכ ְר ָ֥תּיַ֙ל ֶה ְ
ָ֥יַ֙ה'׃ ַ֙
םַ֙לעינ ָ֣יַ֙הגּוֹיָ֗םַ֙ל ְהיָ֥וֹתַ֙ל ֶהֶ֛םַ֙לאֹלהיםַ֙אֲנ ֹֽ
ָ֣רַ֙הוֹצאתי -אֹתםַ֩֙מ ֶ֨א ֶרץַ֙מ ְצ ִ֝רי ְ
ֹֽ
ַ֙א ֲֶשׁ
ם ֩ – מקף כרב-מצב (א) רק אם היו רא ויים (ב) גם שהיו ראויים קצת ,והמדרש ידוע שלפי מצב (ב).
הוֹצאתי-אֹת ַ֙
ֹֽ
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ָ֣עַ֙בּטִ֑ ֹובַ֙ ַ֙
ֹובַ֙בּרעַ֙אֹו־ר ְ
ְ
ֹתֹוַ֙טָ֥
נּוַּ֙ו ֹֽל ֹא־י ָ֥מירַ֙א ֶ֛
יפ ְ
ל ֹאַ֙יחֲל ָ֗ ֶ
ויקרא בחקותי כז,יָ֣ :
ֹוַ֙י ְהיֶה־ ֹֹֽקּ ֶדשַׁ֙ :
וּאַ֙וּתמוּרת ֹֽ
ְ
ה־ה
ָ֥
הַ֙ו ֹֽהי
ירַ֙בּהמה ַ֙֙בּ ְבה ֔מ ְ
ְ
מ
וְ אם־ה ֨מרַ֙י ֵ֤
יפנּוּ – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע ,אפשר שכאן חמש ,כנאמר ב[-בבלי בכורות מב,א] ת"ש .ר' אלעזר
ל ֹאַ֙יחֲל ָ֗ ֶ
(וי' בח' כז,י) ָ֣

אומר( :טט :א) הטריפה (טט :ב) והכלאים (טט :ג) ויוצא דופן (טט :ד) טומטום (טט :ה) ואנדרוגינוס  -לא קדושים ולא מקדישין;
ואמר שמואל :לא קדושים  -בתמורה ,ולא מקדישין  -לעשות תמורה!
ָ֣עַ֙בּטִ֑ ֹוב – מקף מרכא תביר מרכא טפחא,
ֹובַ֙בּרעַ֙אֹו־ר ְ
ְ
ֹתֹוַ֙טָ֥
ְו ֹֽל ֹא־י ָ֥מירַ֙א ֶ֛
ְו ֹֽל ֹא־י ָ֥מיר – מקף בורר בין מי שאפשר להמיר וחלה ההמרה ובין מי שאם ימיר לא חלה עליו ההמרה

[(לקח טוב) ויקרא בחוקתי דף עח ע'ב] י ִ ַָ֤מיר ְּב ֵהמָה ִב ְּב ֵה ָ֔מה .מכאן שממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר ומן הכשבים על
העזים ומן העזים על הכשבים ומן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים ומן תמימים על בעלי מומין ומבעלי מומין על
התמימים ובלבד שלא יקדים מום קבוע להקדישו שנאמר (וי' בח' כז,י) ֹלֹ֣ א י ַ ֲחלִי ִֶ֗פנוּ ְּוֹלָֽא־י ִָמ֥יר א ֶֹ֛תֹו .רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד
באחדִ .י ָֽ ְּהי ֶה־קָֹֽדֶ שׁ .מה הוא מיוחד (טט :אחד) אף תמורתו מיוחדת (טט :אחד) .תנן התם הכל ממירין אחד אנשים ואחד נשים לא שאדם
רשאי להמיר אלא שאם המיר (מותר) וסופג את הארבעים וכו' הלכתא במסכת תמורה:
(וי' בח' כז,י) ְּואִם־ ָה ֵֶ֨מר י ִ ַָ֤מיר – מקף ע"פ אביי ב[-לקח טוב] כבורר טוב מעיקרו עושה תמורה .רע מעיקרו אין עושה תמורה
(וי' בח' כז,י) ְּואִם־ ָה ֵֶ֨מר י ִ ַָ֤מיר – קדמא בתפקיד תחילה אי זהו טוב .שקדם הקדשו את מומו .ולא שקדם מום קבוע להקדשו.
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שַׁ֙ל ֹאַ֙יגּ ֹֽאל:
ָ֥
ק ֶד
ֹוַ֙י ְהיֶה־ ֹ
וּאַ֙וּתמוּר ֶ֛ת ֹֽ
ְ
ה־ה
ָ֧
ירנּוַּ֙וְ ֹֽהי
ירִ֑נּוַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙ ְואם־המָ֣רַ֙יְ מ ֶ ֔
ל ֹאַ֙יְ מ ֶ
עַ֙ו ָ֣
רַ֙בּין־טָ֥ ֹובַ֙לר ְ
ל ֹאַ֙יְ ב ֶ֛קּ ֹֽ
ויקרא בחקתי כז,לגָ֧ :
ְואם־המָ֣ר – מקף כבורר בין המרה שגורמת לתמורה ש(-וי' בח' כז,לג) ַ֙ ֹֽי ְהיֶה־ ֹק ֶדשׁ ובין המרה שלא תחול כמו אין הכהנים ממירים
לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור ,כמו המרת צבור וכמו המרת שותפים
ה־הוּאַ֙– מקף בורר בין מעשר בהמה תמים ובין מעשר בהמה בעל מום .הרישא של הפסוק מלמד שהתמים ובעל
ָ֧
(וי' בח' כז,לג) ְו ֹֽהי
המום נכנסים לקדושת מעשר בהמה .אבל רק התמים (וי' בח' כז,לג) ֹֽי ְהיֶה־ ֹק ֶדשַׁ֙ויוקרב במזבח.
(וי' בח' כז,לג) ֹֽי ְהיֶה־ ֹק ֶדשַׁ֙– הווית קדש נשארת במעשר בהמה .בזמן שבית המקדש קיים טעם מקף כבורר בין קדש כמו שלמים
למעשר בהמה תמים ,ובין חולין עם הגבלות למעשר בהמה בעל מום .בזמן שאין בית מקדש רבנן גזרו בשב ואל תעשה מנין למעשר
בהמה (בכורות לה,ב).
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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צוּרישׁ ַָדָּֽי׃
יאל בֶןָֽ ִ -
ִיצוּר בֶן-שְּׁדֵ יאָֽוּר׃ [ו] ְּל ִ
במדבר א,ה – טו[ :ה] ְּו ֵאלֶה שְּׁ ֹ֣מֹות ָה ֲאנָ ֔ ִ
שׁ ְּמ ֕עֹון שְּׁלמִ ֵ ַ֖
שׁים ֲא ֶ ֥שׁר י ַ ַע ְּמ ַ֖דוּ ִאתְּּ ֶכָ֑ם ל ְִּראוּ ֵ֕בן ֱאל ַ֖
ִיהוּד
צוּעָֽר׃ [ט] ִלז ֕
שש ָ֔כר נְּתַ נ ֵ ְַּ֖אל בֶןָ -
[ז] ִליהוּדָ֕ ה נַח ְַּ֖שֹׁון בֶןַ -עמִינ ָָדָֽב׃ [ח] ְּל ִֶ֨י ָ
ִיאב בֶןֵ -חֹלָֽן׃ [י] ִלב ְֵּנֹ֣י יֹו ֵ֔סף ְּל ֶאפ ְַּ֕רי ִם ֱאלִישׁ ָ ַָ֖מע בֶןַ -עמ ָ֑
ְּבוּלן ֱאל ָ ַ֖
ִיאל בֶןָ -עכ ָ ְָּֽרן׃ [יד] ְּל ָ֕גד ֶא ְּלי ָ ַָ֖סף בֶן-
ִיעזֶר בֶן-עַמִ ָֽישׁ ַָדָּֽי׃ [יג] ְּל ָא ֕ ֵ
ִל ְּמנַ ֕ ֶ
שׁר ַפגְּע ֵ ַ֖
ִידן בֶן-גִדְּ ע ֹ ִנ ָֽי׃ [יב] לְּדָ֕ ן ֲאח ֶ ַ֖
ִיאל בֶן-פְּדָ הצָֽוּר׃ [יא] ְּל ִֶ֨בנְּי ָ ִ֔מן ֲאב ָ ַ֖
שּׁה ַג ְּמל ֵ ַ֖
ִירע בֶן-עֵינָ ָֽן׃
דְּּ ֵ
עוּאָֽל׃ [טו] ְּל ֶַ֨נפְּתָּ ִ֔לי ֲאח ַ ַ֖
ההסבר הבא לטעם טפחא בשם הפרטי של כל נשיא וטעם מקף ב"בן-שם אביו" מגיע מהלימוד בשמות המרגלים (במ' שלח ד – טו).
אמנם רוב המפרשים הלכו ע"פ הנלמד ב[-סוטה ל"ד ב'] וב[-מדרש אגדה (בובר)]  ,אבל ב[-זהר (קע"ב ע"ב) עם פירוש ידיד נפש,
במדבר שלח ,הרב בר לב יחיאל אברהם ,עיונים ע' שס – שסד (אוצר החכמה)] מפרש שמות המרגלים כמרמזים לעבודת ה' באיברי
גוף מתוקנים שונים ובענוה .בנשיאים יש לומר שהם בחרו בדרך הטובה לעומת עשרה מרגלים שבחרו בדרך הלא נכונה.
אפשר כי טעם טפחא בשם פרטי של כל נשיא בתפקיד שנוי ירמז שאדם בבחירתו יוכל להפוך טבעו ותולדתו לטוב .ועוד אפשר שירמז
לדרוש סתרי תורה בשמות הנשיאים .טעם מקף מרמז לבחירת האדם ,וטוב לו לבחור ביראת שמים ,שיהיו מעשיו נאים ואז העולם ישבחו
וימצא הסבר נאה גם לבעל שם מכוער לכאורה .ראה נבואת לאה בנושא שם האדם.
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דַ֙בּן-חֲמשָּׁ֣יםַ֙שׁנ ִ֑הַ֙ ַ֙
הַ֙וע ֶ
ןַ֙שֹׁלשֵׁ֤יםַ֙שׁנה ַ֙֙ו ֔מ ְעל ְ
במדבר נשא ד,מזַ֙:מ ֶ֨בּ ְ
אַ֙בּ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ ַ֙
ֹדתַ֙משּׂ ְ
עב ַָ֥֙
עבֹדֶ֛הַ֙ו ֲ
עבֹדָ֧תַ֙ ֲ
ע ֹ֨בדַ֙ ֲ
ַ֙כּל-ה ָ֗בּאַ֙ל ֲ

כָל־ ַה ִָ֗בא – מקף כרב -מצב עבודת הלוים( ,א) משורר; (ב) עושה עבודת כהנים המותרת ללוים !!! וזה לא כנלמד בפר' בהעלתך שלוי אסור
בעבודת כהנים בכלל; (ג) משא .כָל־ ַה ִָ֗בא – רביע ,אפשר שאלו ארבע עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה שחיטה הפשט ונתוח ושיר בשעת נסכיםַ .לע ֲֶ֨ב ֹד –
קדמא ,לוים הבאים ל(-א)( ,ב) מקדימים לבא מגיל  25שנה ע"פ (במ' בהע' ח,כד) אפשר ללמוד כל המלאכות ולעשות ע"פ הנאמר כאן .וע"פ
[רמב"ן] (במ' בהע' ח,כה)  ...חזר דוד למנותם מבן עשרים ,לצורך הבית כשנבנה .בני  30למשא בכתף.
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במדבר נשא ה,ב:

כלַ֙טמָ֥אַ֙לנֹֽפֶ שַׁ֙ :
בַ֙ו ֹ
ח ֶנ֔הַ֙כּל־צרוּע ְַ֙וכל־ז ִ֑ ְ
ן־המּ ֲ
לַ֙וישׁ ְלּחוּ ַ֙֙מ ֹֽ
ת־בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ֹֽ
ְ
ַ֙[ב]ַ֙ צ ַ֚וַ֙אֶ

[רש"י] (במ' נשא ה,ב) וכל זה דרשו רבותינו מן המקראות במסכת פסחים (סז) :בפסוקים (במ' נשא ה ,ב-ד) שלוש פעמים (ה,ב) ֹֽוישׁ ְלּחוַּ֙֙
וּץַ֙למּחֲנֶ ִ֑ה ללמד על שלוש מחנות
ֹֽ
וַּ֙אֹותםַ֙אֶ ל־מח
֔
וּץַ֙למּחֲנֶ ה (ה,ד) ויְ שׁ ְלּ ָ֣ח
ֹֽ
ח ֶנ֔ה (ה,ג) ְתּשׁ ֔לּחוַּ֙אֶ ל־מ ָ֥ח
ן־המּ ֲ
מ ַֹֽ֙
ח ֶנ֔ה – מקף כרב-מצב מחנה או שילוח מן-המחנה (א) הצרוע המחלט משולח מחוץ לשלוש מחנות (ב) הזב משולח
ן־המּ ֲ
(ה,ב) ֹֽוישׁ ְלּחוּ ַ֙֙מ ֹֽ

מחוץ לשני מחנות (ג) הטמא נפש משולח מחוץ למחנה אחד.
ח ֶנ֔ה והמצוות שכאן
ן־המּ ֲ
ראיתי המפרש (ואיני זוכר מי) מחנה (א) (דב' תצא כג,י) כִ ָֽי־תֵ צֵ ֥א ַמח ֲֶנַ֖ה עַל־אֹי ֶ ְָּ֑ביָך לעומת (ב) (ה,ב) ֹֽוישׁ ְלּחוּ ַ֙֙מ ֹֽ
נלמדות על (ב)
(ה,ב) כּל־צרוּעַ֙ – מקף כרב-מצב הצרוע (א) מוסגר (ב) מחלט ורק המחלט משולח
(ה,ב) ְוכל־זִ֑ב – מקף כרב-מצב הזב או הזבה (א) זב קטן (ב) זב גדול ורק הגדול משולח
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הַ֙תב ֲרכוַּ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙אמוֹרַ֙ל ֶ ֹֽהם׃ַ֙סַ֙ ַ֙
כּ ְ
רן ֙ ְַ֙ואֶ ל-בּנ ָ֣יוַ֙לא ֹ֔מרַ֙ ָ֥ ֹ
ה ֹ
ֵ֤רַ֙אל-א ֲ
 782במדבר נשא ו,כג :דּבּ ֶ ֹֽ
רן ַ֙֙ ְואֶ ל-בּנ ָ֣יו – מקף ,מקף ,כל אחד כרב-מצב ללמד (א) שיש כהן שמברך (ב) יש כהן שאינו מברך ,כנמנה ב[-שו"ע או"ח נשיאת
ה ֹ
ֶ ֹֽאל-א ֲ
כפים ונפילת אפים סי' קכח] איזה דברים פוסלים בכהן.
(במ' נשא ו,כג) אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑ל – מקף מונח אתנח,
אֶ תְ -בּנ ָ֣י – מקף כרב-מצב (א) עם שבשדות (ב) עם שאחורי (הסמוכים אל) הכהנים ולא באים לשמוע ברכתם,
י ְשׂראִ֑ל – אתנח מגביל ,רק העם שבשדות האנוסים במלאכה פטורים מלבוא לברכת כהנים ויוצאים מברכת כהנים שבבתי התפילה ,ולא
אחרים.
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כם׃ַ֙ס ַ֙
ִ֑לַ֙ואֲניַ֙אֲב ֲר ֹֽ
במדבר נשא ו,כז :ס [כז]ַ֙ ְושׂ ָ֥מוַּ֙אֶ תְ -שׁמיַ֙עלְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ַ֙
בבלי סוטה לז,ב מתני' .ברכת כהנים כיצד? במדינה אומר אותה שלש ברכות ,ובמקדש  -ברכה אחת; במקדש אומר את השם [בבלי

סוטה לח,א] ככתבו ,ובמדינה  -בכינויו;

[כז]ַ֙אֶ תְ -שׁמי – מקף כרב-מצב (א) שם מפורש במקדש ,ומשמת שמעון הצדיק פסקו כהנים מלברך בשם המפורש אפילו במקדש (רמב"ם
הל' תפילה פי"ד,ה"י) (ב) שם בכינויו
ת־שׁמי – מקף כרב-מצב ברכת כהנים בשם השם( ,א) במקדש (בית הבחירה) שם המפורש ככתבו (י-ה-ו-ה) הרב זילבר בשם ???
ְ
אֶ
שככתבו משתנה לפי הניקוד כך שבברכת כהן גדול השם ההגוי עשוי היה להיות שונה מהשם ההגוי ע"י הכהנים בברכת כהנים כל יום;
(ב) בגבולין בכנוי (א-ד-נ-י).
(במ' נשא ו,כג) אֶ תְ -בּנ ָ֣י – מקף כבורר בין ברכה במנין ובין בפחות .והלכה [שו"ע או"ח הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סי' קכח סעיף א] *
(א) א) אין נשיאת כפים * א'] א') א] א} א'> בפחות א'} מי'< ,א> ב) ב'] ב] ב'> והכהנים (ב) מהמנין.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(במ' נשא ו,כז) עלְ -בּנ ָ֣י – מקף כבורר על מי חלה ועל מי לא חלה ברכת כהנים .והלכה [רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פט"ו,ה"ח] עם שהם
אחורי הכהנים אינם בכלל הברכה ,והעומדים מצדיהן הרי הם בכלל הברכה ,ואם היתה מחיצה בין הכהנים ובין המתברכים אפילו
היא חומה של ברזל הואיל ופניהם מול פני הכהנים הרי הם בכלל הברכה .ובשו"ע מצרף את העם שבשדות.

(במ' נשא ו,כז) עלְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑ל – המלבי"ם מסביר בפר' מצורע כי מלת על מצרפת ,וזה מתאים עם תבנית הטעמים מקף מונח סלוק ,העם
שבשדות מצטרפים לעם שבבית התפיל ה לברכת כהנים ,ולתפילה .ואילו העומדים אחורי הכהנים אינם בכלל ברכה ,כי כאילו לא באים
לשמוע ברכתם.

 290מקף
במדבר בהעלותך ח,דְ :ו ֶז֨הַ֙מעֲשֵׂ֤הַ֙ה ְמּנֹרהַ֙֙מ ְקשָׁ֣הַ֙ז ֔הבַ֙עד-יְ רכָ֥הַּ֙עד-פּ ְרחהַּ֙מ ְקשָׁ֣הַ֙הִ֑ואַ֙ ַ֙
ֹרה׃ַ֙פ ַ֙
ֹשׁהַ֙כָּ֥ןַ֙עשׂהַ֙אֶ ת-ה ְמּנ ֹֽ
ֵ֤הַ֙יַ֙י ַ֙֙אֶ ת-מ ֔ ֶ
רַ֙ה ְרא ְַ֙
ֲשׁ ֶ
ַ֙כּמּ ְר ֶָ֗אהַ֙א ֨ ֶ
ֹשׁה – מהפך פשטא זקף-קטן – שתי דרשות שאחת מהן היא שבאופן יוצא מן
ֵ֤הַ֙יַ֙י ַ֙֙אֶ ת-מ ֔ ֶ
ֲשׁר – קדמא ,במשמע של מוקדם ,מקודם ֶה ְרא ְַ֙
א ֶ֨

הכלל הקב"ה הראה פעמים אחדות את המנורה למשה .דרשה שניה צ"ע
ֹשׁה – מקף כרב-מצב של משה( ,א) משה איש בשר ודם (ב) משה איש הא-לקים – רוחני.
אֶ ת-מ ֔ ֶ
 291מקף
ץַ֙כּנ֔עןַ֙אֲשֶׁ ר-אֲנָ֥יַ֙נֹתןַ֙ל ְבנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙ ַ֙
יםַ֙וי ֻת ֙רוּ ַ֙֙אֶ תֶ -א ֶָ֣ר ְ
במדבר שלח-לך יג,בְ :שׁלחְ -לָךָ֣ ַ֙אֲנ ָ֗שׁ ְ
שׂיאַ֙ב ֶ ֹֽהם׃
כּלַ֙נ ָ֥
אבֹתיו ַ֙֙תּ ְשׁ ֔לחוַּ֙ ֹ
דַ֙למטֵּ֤הַ֙ ֲ
ַ֙אישַׁ֙אֶ ִ֝ח ְ
אָ֣ישַׁ֙אֶ חד ֩ ֨
ָך – מקף כרב-מצב מי המשלח ולכן למי חייבים המרגלים תשובה( :א) העם הוא המשלח (ב) משה הוא המשלח .משה המשלח
ְשׁלחְ -ל ַָ֣֙

מחייב תשובה אליו להציל המרגלים והעם מלהיכשל בחוסר אמונה בנצחון ניסי ,ובהוצאת דיבת הארץ רעה.
ָך – מקף כרב-מצב של (א) שליח לדבר רשות (ב) שליח לדבר מצוה.
(במ' שלח יג,ב) ְשׁלחְ -ל ַָ֣֙
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ֶן־חֹורי( :ו) ְּלמ ֵ ַֹ֣טה יְּהוּדָ֔ ה כ ֵָלַ֖ב בֶן־י ְּפנֶ ָֽה:
ִ ָֽ
שׁ ָ ַ֖פט ב
שׁ ְּמ ֔עֹון ָ
ְּמֹותם לְּמַ ֵ ֹ֣טה ְּראוּ ֵ֔בן שׁ ַַ֖מוּ ַע בֶן־זַכָֽוּר( :ה) ְּלמ ֵ ַֹ֣טה ִ
במדבר שלח יג,ד  -טו( :ד) ו ֵ ְַּ֖אלֶה שׁ ָ ָ֑
יאל בֶן־סֹודִ ָֽי[ :יא]
ֶן־רפָֽוּא( :י) ְּל ַמ ֵ ֹ֣טה ז ֔
הֹושׁ ַע בִן־נָֽוּן( :ט) ְּל ַמ ֵ ֹ֣טה ִבנְּי ָ ִ֔מן ַפל ִ ְַּ֖טי ב ָ
שש ָ֔כר יִג ָ ְַּ֖אל ב ֵ
(ז) ְּלמ ֵ ַֹ֣טה י ִ ָ
ְּבוּלן גַדִּ ֵ ַ֖
ֶן־יֹוסָֽף( :ח) ְּלמ ֵַט֥ה ֶאפ ָ ְַּ֖ריִם ֵ ֥
שׁר ס ְַּ֖תוּר בֶן-מִיכ ֵָאָֽל׃ [יד] לְּמַ ֵ ֹ֣טה נַפְּתָּ ִ֔לי נַח ִ ְַּ֖בי בֶןָ -ופְּסִ ָֽי׃
ִיאל בֶןְּ -גמַלִ ָֽי׃ [יג] ְּלמ ֵ ַֹ֣טה ָא ֔ ֵ
יֹוסף לְּמַ ֵ ֹ֣טה ְּמנ ֶ ַָ֑שּׁה ג ִ ַַ֖דּי בֶן-סוּסִ ָֽי׃ [יב] ְּלמ ֵ ַֹ֣טה דָ֔ ן ַעמ ֵ ַ֖
ְּלמ ֵַט֥ה ֵ ַ֖
ְּאוּאל בֶן-מָכִ ָֽי׃
[טו] ְּל ַמ ֵ ֹ֣טה ָ֔גד ג ֵ ַ֖
אמנם רוב המפרשים הלכו ע"פ הנלמד ב[-סוטה ל"ד ב'] וב[-מדרש אגדה (בובר)]  ,אבל ב[-זהר (קע"ב ע"ב) עם פירוש ידיד נפש,
במדבר שלח ,הרב בר לב יחיאל אברהם ,עיונים ע' שס – שסד (אוצר החכמה)] מפרש שמות המרגלים כמרמזים לעבודת ה' באיברי
ֶן־יֹוסָֽף
שש ָ֔כר יִג ָ ְַּ֖אל ב ֵ
שׁ ָ ַ֖פט – שמירת אזניים ,י ְּהוּדָ֔ ה כ ֵָלַ֖ב בֶן־י ְּפנֶ ָֽה – פה ,י ִ ָ
שׁ ְּמ ֔עֹון ָ
גוף מתוקנים שונים ובענוהְּ .ראוּ ֵ֔בן שַׁ ַ֖מוּ ַע  -שמירת עיניםִ ,
יאל בֶן־סֹודִ ָֽי –
ֶן־רפָֽוּא – ידים וצדקה ,ז ֔
הֹושׁ ַע בִן־נָֽוּן – שמירת ברית ופריה ורביהִ ,בנְּי ָ ִ֔מן ַפל ִ ְַּ֖טי ב ָ
ְּבוּלן גַדִּ ֵ ַ֖
– שפתיים ולימוד תורהֶ ,אפ ָ ְַּ֖רי ִם ֵ ֥
ההסבר בע' שסג – יד שמאל תפלה של יד רמז לסוד עצום בתפילין קדושת המחשבהְּ ,מנ ֶ ַָ֑שּׁה (אותיות נשמה) ג ִ ַַ֖דּי בֶן-סוּסִ ָֽי – לב עיקר
שׁר ס ְַּ֖תוּר
ִיאל – מצח עיקר יראת שמים שומר עצמו שלא יהיה בו רושם של עוןָ ,א ֔ ֵ
משכן הנשמה ,קול צום ממון – תשובה תלוי בלב ,דָ֔ ן ַעמ ֵ ַ֖
– מרמז לראש כפוף ירא את השם מוכנע ועניו ,ובכך מתעלה מִיכ ֵָאָֽל שר ישראל מעל הס"מ .נַפְּתָּ ִ֔לי נַח ִ ְַּ֖בי – מרמז לרגלים שקובע מקומו
ְּאוּאל – השומר שחוטמו לא יריח ריח רע ולא ריח טוב שמצד יצר הרע פוגם הנפש מאד  ,בֶן-
בבית המדרש ונחבא לעבודת ה' יתברךָ֔ .גד ג ֵ ַ֖
מָכִ ָֽי לשון השפלה והכנעה .וכל בן הנאמר בפסוקים אלה תפרשהו שהוא הצדיק בזה כך מעשהו .אפשר כי טעם טפחא בשם פרטי של כל
מרגל בתפקיד שנוי ירמז שאדם בבחירתו יוכל להפוך טבעו ותולדתו לטוב .ועוד ירמז לדרוש סתרי תורה בשמות המרגלים כגון נ ְחבּי.
בחיפוש בשו"ת בר-אילן בראשי תיבות של נחבי ללא סדר נמצאו  24פסוקים בתנ"ך עם משמעויות שליליות וחיוביות .כגון (שמ' ויקהל לו,ב)
נ ַ ֵָּ֧תן הֶ֛ ' ָחכ ָ ְַּ֖מה ְּבל ִָ֑בֹו (ישעיהו לג,כג) נִט ְַּ֖שׁוּ ֲחב ָ ָָ֑לי ִך בַל־י ְּ ַחזּ ְַּ֤קוּ (ירמיהו ט,כג) ב ֵ ְּ֥אלֶה ח ַ ַָ֖פצְּתִּ י נְּאם־הָֽ':
ֶן־רפָֽוּא (י) בֶן־סֹודִ ָֽי (יא) בֶן-סוּסִ ָֽי
ֶן־יֹוסָֽף (ח) בִן־נָֽוּן (ט) ב ָ
ֶן־חֹורי (ו) בֶן־י ְּפנֶ ָֽה (ז) ב ֵ
ִ ָֽ
הסבר לטעם מקף בפסוקים( :במ' שלח יג,ד – טו) (ד) בֶן־זַכָֽוּר (ה) ב
(יב) בֶן־ ְּגמַלִ ָֽי (יג) בֶן־מִיכ ֵָאָֽל (יד) בֶן־ ָופְּסִ ָֽי (טו) בֶן־מָכִ ָֽי טעם מקף מרמז לבחירת האדם ,וטוב לו לבחור ביראת שמים ,שיהיו מעשיו נאים ואז
העולם ישבחו וימצא הסבר נאה גם לבעל שם מכוער לכאורה .ראה נבואת לאה בנושא שם האדם.
 304מקף
מר׃
במדבר שלח טו,א:פַ֙ויְ דבָּ֥רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
ספרי זוטא פרק טו,ב (במ' שלח טו,א) ויְ דבָּ֥רַ֙(במ' שלח טו,ב) דּבּרַ֙֙אֶ לְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔אל ִמשֶל צבור הנסכים באין (תו"ש :היינו בנסכי צבור

(ז"ר)) אינן באין ִמשֶל יחידים ולא מִ שֶל גרים ולא ִמשֶל נשים ולא ִמשֶל עבדים (תו"ש :דאין קרבן צבור קרב משל יחיד (ס"א))
מר׃ לאמר – כנוטריקון לאו אמור ,וטעם סלוק מגביל ללמד דאין קרבן צבור קרב משל יחיד
(במ' שלח טו,א) ויְ דבָּ֥רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
וכן שאין יחיד מביא נסכי צבור .אלא הקרבן צבור ונסכיו באים משקלי צבור.
אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥ה – מקף כרב-מצב היחיד (א) אפילו משה כיחיד לא יביא קרבן צבור או נסכיו (ב) כל ישראלי אחר כיחיד
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥ה – מרכא כרבוי להגבלה הנ"ל על הישראלים גם גרים ,נשים ,עבדים.
 305מקף
 306מקף
 307מקף
 308מקף
יתםַ֙אֹתִ֑םַ֙
ָ֣תַ֙ה'ַ֙ועֲשׂ ֶ
ֹתוַֹ֙וּזְ כ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת-כּל-מ ְצֹו ֔
יתָ֣םַ֙א ָ֗
ַ֙וּרא ֶ
ַ֙לציצת ְ
במדבר שלח טו,לטְ ַ֙:והי ָ֣הַ֙לכֶ ם֘ ְ
יהםַ֙ :
תּםַ֙זֹניםַ֙אחֲר ֶ ֹֽ
יכםַ֙אֲשֶׁ ר-א ֶ ָ֥
ֵ֤יַ֙לב ְבכֶ ם ְַ֙֙ואחֲרָ֣יַ֙עֹֽינ ֔ ֶ
ַ֙וְ ֹֽל ֹא-ת ִ֝תוּרוַּ֙אחֲר ְ

ת"ת הערה קכט) ע"ד אסמכתא דריש כן ,דציצית בגימטרי"א ת"ר ,וחמשה קשרים ושמונה חוטין הם ביחד תרי"ג ,ולכן מביא זכרון
זה לזכירת כל המצות ,וע"י זכירתו מביאה לידי מעשה ,וכמו דדריש למעלה ראיה מביאה לידי זכירה ,זכירה לידי עשיה:
אֶ ת-כּל-מ ְצֹוָ֣ת – מקף מקף ,כעין רמז להרכבת הגימטריה  613ממספר חלקים דציצית בגימטרי"א ת"ר ,וחמשה קשרים ושמונה
חוטין הם ביחד תרי"ג
ְו ֹֽל ֹא-ת ִ֝תוּרוּ  -מקף ,ענין בעל מספר מצבים ,לפי תורה תמימה הערה קל) ,יש תאוות היתר ויש תאוות איסור .והתורה מזהירה מפני
שתיהן.
ם ֙ – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר .פעמים שהמינות והכפירה
(במ' שלח טו,לט)ַ֙ ְו ֹֽל ֹא-ת ִ֝תוּרוּ אחֲרֵ֤י ְלב ְבכֶ ַ֙
באות כדי להתיר תאוות איסורְ .ו ֹֽל ֹא-ת ִ֝תוּרוּ  -מקף ,ענין בעל מספר מצבים ,אפשר שהתורה מזהירה מפני שלבי הידרדרות במינות,
(א) אם עומדים על כך שזה מפני תאוות איסור אפשר ע"י תיקון המידות להקל על העבריין מפני עונשים קשים שיענש בלי החזרה
בתשובה( .ב) ועוד להקל על העברין כל עוד לא הגיע לשלב של מסית כי אין הורגים אותו( ,ג) אבל משהסית לא תחמול עליו ואפשר
שבמצב כזה בית הדין דנים ועונשים גם שלא במשפטי התורה כדי שיחזור בו (להקל עליו) לפני שיענש בבית דין במיתה ,או בידי
שמים בעונש רוחני חמור.
תניא ליקוטי אמרים האדמו"ר ש"ז שניאורסאהן זצ"ל זי"ע פרק כז
עצבות (א) מעוונות (פרק כו)
(ב) מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו
(א) בשעת עבודת ה'
(ב) בעת עסקו בעסקיו ודרך ארץ ְו ֹֽל ֹא-ת ִ֝תוּרוּ  -מקף בתפקיד רב מצב
(א) נשאר עצוב ,משמע שנשאר עם ההרהורים הרעים ותאוות רעות במחשבתו
ם ֙ – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין
ֵ֤יַ֙לב ְבכֶ ַ֙
(ב) מסיח דעתו  ...בקיום הלאו כמו בקיום מצות עשה ממש ְו ֹֽל ֹא-ת ִ֝תוּרוַּ֙אחֲר ְ
יצא להקל כי מקים הלאו ומקבל שכר.
(במ' שלח טו,לט) אֲשֶׁ ר-א ֶ ָ֥תּם – מקף בתפקיד רב-מצב( ,א) שוגגים (ב) מזידים (במ' שלח טו,לט) אֲשֶׁ ר-א ֶ ָ֥תּם זֹנים – מרכא טפחא ,יתור
לרבות על עבודה זרה בפועל ,הרהור עבודה זרה.
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ַ֙֙מ ְשׁמ ְר ְתּ ָ֔ךַ֙וּמ ְשׁ ֶמ ֶרתַ֙כּל-ה ִֹ֑א ֶהלַ֙ ַ֙
שׁ ְמרוּ ֹֽ
במדבר קרח יח,גְ :ו ֹֽ
בוַּ֙ול ֹא-י ֻמָ֥תוַּ֙גם-הםַ֙גּם-א ֶ ֹֽתּם׃ַ֙ ַ֙
ַ֙ל ֹאַ֙י ְק ֔ר ְ
שַׁ֙ואֶ ל-המּזְ בּח ֙ ָ֣
אְךַ֩֙אֶ לְ -כּ ֨ליַ֙ה ֵֹ֤קּ ֶד ְ
אֶ לְ -כּ ֨לי – מקף בורר בין כלים חשופים ובין כלים מכוסים .במשכן הלוים לא נגשו אל כלי קדש חשופים.
אֶ לְ -כּ ֨לי – קדמא ,במשכן הכהנים קדמו לגשת אל כלי הקדש ולכסותם ,ואחרי-כן באו הלוים לשאת את כלי הקדש המכוסים.
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רכֶ תַ֙ועֲב ְד ֶתִּ֑ם ַ֙
ַ֙וּלמבָּ֥יתַ֙לפּ ֹ
םַ֙לכלְ -דּבָ֧רַ֙המּזְבֶּ֛ח ְ
רוַּ֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְת ִ֝ ֶכ ְ
ָ֣יָךַ֙א ְתָּךַ֙תּ ְשׁ ְמ ַ֨֙
ְ֠
במדבר קרח יח,זְ :ואתָּ֣הַ֙וּבנֶ
בַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
םַ֙והזּ ָ֥רַ֙הקּר
עבֹדָ֣תַ֙מתּנָ֗הַ֙אֶ תּן ַ֙֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְת ֔ ֶכ ְ
ַ֙ ֲ

ב-בבלי יומא כד,ב מובאות ברייתות התומכות ברב ובלוי ,והמוצגות כאן שלא על סדר הגמרא.

תניא כוותיה דרב ,תניא כוותיה דלוי .תניא כוותיה דרב :עבודות שזר חייב עליהם מיתה :זריקת דם בין לפנים בין לפני ולפנים,
והמזה בחטאת העוף ,והממצה (עד כאן הרחבות בזריקת דם) והמקטיר בעולת העוף (עד כאן הרחבה בהקטרה) ,והמנסך שלשה לוגין מים
ושלשה לוגין יין (עד כאן הרחבות בניסוך מים ויין) .תניא כוותיה דלוי :עבודות שזר חייב עליהן מיתה :המרים את הדשן ,ושבע הזאות
שבפנים ושבמצורע ,והמעלה על גבי המזבח בין דבר כשר בין דבר פסול.

רש"י יומא כד,ב בין לפנים  -הזאה שעל הפרוכת .בין לפני ולפנים  -שעל בין הבדים דיום הכפורים.
בחטאת העוף  -כתיב הזאה והזה מדם החטאת על קיר המזבח (ויקרא פרק ה) .בעולת העוף  -כתיב מיצוי ,ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה
דמו על קיר המזבח (ויקרא פרק א) .והמקטיר  -שהעולה כליל היא .והמנסך שלשת לוגין  -שהיא פחות שבנסכים רביעית ההין לכבש ,ואילו
תרומת הדשן לא קתני ,והיינו כרב .בין דבר פסול  -בהנך פסולין שפסולן בקודש ,דאם עלו לא ירדו ,משום הכי חשיבא הקטרה.
(הברייתות האלו נשארות באותן עבודות שבהן נפתח הדיון בין רב ללוי ,ומרבות בפרטים בזריקת דם ,בהקטר ,בניסוך היין והמים וגם
בהזאות .הברייתא העוזרת ללוי מביאה שזר חייב על תרומת הדשן שהיא עבודת סילוק וכפ' רש"י אם עבודה תמה היא ,וזה כאמר לוי
ֶ֛ח מלמד על חיוב זר בעבודת סילוק ,והרחבה בהקטר הדבר שפסולו בקדש שאם עלה לא
ב(-בבלי יומא כד,א) כי ְלכלְ -דּבָ֧רַ֙המּזְ בּ ַ֙
ירד ועל כך הזר יענש במיתה ,ומסתבר שגם רב יסכים לכך).
ְלכלְ -דּבָ֧ר – מקף כרב-מצב לזר שיענ ש במיתה (א) על הקטרת כשרים( ,ב) על הקטרת פסולים בקודש שאם עלו לא ירדו ,וזר
שיעלם יענש במיתה.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לַ֙לנחֲל ִ֑הַ֙ ַ֙
ָ֥רַ֙בּי ְשׂרא ְ
ל־מעֲשׂ ְ
ֹֽ
במדבר קרח יח,כאְ :ול ְבנ ָ֣יַ֙לו֔יַ֙הנּ ָ֥הַ֙נתֶ֛תּיַ֙כּ
עבֹדתַ֙ ָֹ֥א ֶהלַ֙מֹועֹֽד:
ע ֹֹֽבדתם ַ֙֙אֲשֶׁ ר־הָ֣םַ֙עֹֹֽ ְב ֔דיםַ֙אֶ ת־ ֲ
חֵ֤לֶ ףַ֙ ֲ
אֲשֶׁ ר־הָ֣ם – מקף כרב-מצב דעת הלוי (א) המודה בעבודה זוכה לקבל מעשרות (ב) לוי שאינו מודה בעבודה אינו מקבל מעשרות
אפשר שהלימוד השני מרומז בכתוב אֲשֶׁ ר־הָ֣ם – מונח ,כעין מרבה מצב שיש מספיק לוים לעבוד ואין צורך בעבודת כולם ,בכל זאת

זכאים לקבל מעשרות.
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ִ֑םַ֙וטמאַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃
תַ֙לכל-נֶ ָ֣פֶ שַׁ֙אד ְ
ַ֙בּמ ְ
במדבר חקת יט,יא :הנֹּגָ֥ע ְ
תַ֙לכל-נֶ ָ֣פֶ שׁ (א) בשר של אדם מת (ישראל או נכרי) לכל רבויו ,וברקב מאדם
ַ֙בּמ ְ
(במ' חקת יט,יא) ְלכל-נֶ ָ֣פֶ שׁ  -מקף כרב-מצב של הנֹּגָ֥ע ְ
שׁ֩
ָ֣תַ֙בּנֶפֶ ַ֙
ַ֙בּמ ְ
כּל־הנֹּגֵ֡ע ְ
שלם מת ולא הרוג הנחשב לא שלם (אא) רקב ממת לא שלם אינו מטמא( .ב) דם הנפש נלמד ב(-במ' חקת יט,יג) ֹֽ
שׁ ֩ והוא הלכה למשה מסיני.
ושיעורו רביעית מרומז בטעם תרסא של ְבּנֶפֶ ַ֙

כאן התורה מלמדת מצב (א) בשר מת.
(במ' חקת יט,יא) ְלכל-נֶ ָ֣פֶ שׁ אדִ֑םַ֙– מונח (כרבוי) אתנח (כמגביל ) ,ביחד רבוי הגבלות .בבשר מת יש הגבלות אחדות שבגללן הנוגע בו לא
נטמא ,שחלקן נאמרות ב[-משנה אהלות פ"ב,מ"ה] [*] אלו שאם חסרו טהורין כזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב ורביעית דם

ועצם כשעורה ואבר מן החי שחסר עצמו:
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אַ֙הוּא׃ ַ֙
וּחַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙אין-צ ָ֥מידַ֙פּתילַ֙על ִ֑יוַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙טמ ֹֽ
ַ֙כּלָ֣יַ֙פ ֔ת ַ֙
במדבר חקת יט,טוְ :וכֹל ֙ ְ

אין-צמיד פתיל עליו  -ת"א  -דלית מגופת שייע מקף עלוהי
תיב"ע  -דלית מגופתא מחברא ביה מקף על פומיה
טט  -פתיל = מחברא ביה מקף ,חיבור מקיף .למדנו ש -מקף משמעו שע"י הקפת עצמים אחדים הם נחשבים כמחוברים
ליחידה אחת.
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אמֹריַ֙הִ֑ואַ֙ ַ֙
ןַ֙מָ֥לֶ ְךַ֙ה ֱ
וֹןַ֙עירַ֙סי ֶֹ֛ח ֶ
ָ֣יַ֙ח ְשׁ ֔בּ ָ֗
במדבר חקת כא,כו :כּ ֶ
אשׁוֹןַ֙ויּ ָ֧קּחַ֙אֶ ת-כּל-א ְרצֶ֛ וַֹ֙מיּדוַֹ֙עד-א ְר ֹֽ ֹנן׃ ַ֙
ַ֙הר ֔
םַ֙בּ ֶמֵ֤לֶ ְךַ֙מוֹאב ֙ ֹֽ
וְ הָ֣ וּאַ֙נ ְל ָ֗ח ְ

[ירושלמי שביעית פ"ו ה"א (וילנה יז א)] (פירוש בסוגריים ע"פ לב ירושלים)
אין תימר טהרה חייבת (במעשר מן התורה)  .לא טהרה פטורה (ממעשר מן התורה וחייבת במעשר רק מרבנן).
(דב' ב,לא)ַ֙ל ֶרשֶׁ תַ֙אֶ ת-א ְר ֹֽצוֹ  -טפחא ,בתפקיד שנוי ורבוי ,שלפי-כך עבר הירדן המזרחי השתנה מהכיבוש להתחייב בתרומות ולא
בעתיד לבוא .אֶ ת-א ְר ֹֽצוֹ  -סלוק ,מגביל ,אולי חיו ב התרו"מ החל רק אחרי שהושלם כיבוש ארץ ישראל מערבית לירדן ,ועוד
מדאורייתא לעולי מצרים ,ועוד שהיו חלקים בעבר הירדן שלא נכבשו ע"י עולי מצרים ורק אח"כ ישבו בה ישראלים והיו פטורים
מתרו"מ ושביעית (ע"פ ספר עלי תמר שביעית פרק ו) וזה למרות שכתוב (במ' חקת כא,כו)ַ֙אֶ ת-כּל-א ְרצֶ֛ וֹ  -מקף מקף כנראה שלפחות
אחד מהם מלמד על רב-מצב כיבוש סיחון ממואב ומעמון (שופטים הפטרת חקת) ,ואחד מהם ירמז למחלוקת האם עבר הירדן שנכבש
מסיחון חייב בתרו"מ מהתורה.
(כא,כו)עד-א ְר ֹֽ ֹנן – מקף כרב-מצב נחל ארנון (ומזה לימוד אפשרי לנחל ירדן ,נחל אמנה שסבורים שהוא הירמוך ועוד נחלים שמהווים
גבול) (א) שפת הנחל הקרובה לעם ישראל היא הגבול (ב) כל הנחל בתוך הגבול של בני ישראל אבל לא הגדה שבצד השני .ועוד
(במ' חקת כא,כו)ַ֙עד-א ְר ֹֽ ֹנן – סלוק מגביל צריך לבחור מהאפשרויות שמוצגות ע"י טעם המקף ,ע"פ [אנציקלופדיה תלמודית כרך ב,
ארץ ישראל] אחת מהן כגון שעד הגדה של הכובש (סיחון) או של כיבוש בני ישראל ,או עד הגדה שמנגד.
 317מקף
ֹֽירשׁוַּ֙אֶ ת־א ְר ֹֽצֹוַ֙ :
ֹוַ֙ואֶ ת־בּניו ְַ֙֙ואֶ ת־כּל־ע ֔מֹּוַ֙עד־בּ ְל ָ֥תּיַ֙ה ְשׁ ֹֽאיר־לֹוַ֙שׂ ִ֑רידַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ויּ ְ
ֹת ְ
במדבר חקת כא,לה :ויּ ֨כּוַּ֙א ֵ֤
(במ' חקת כא,לה) ְואֶ ת־בּניַ֙ו ֙ – מקף כרב-מצב משמעות המלה (א) אפשר שהיו לו בנים אחדים (ב) היה לו בן גבור כמותו או קשה ממנו
אפשר כי (במ' חקת כא,לה) ְואֶ ת־בּניַ֙ו ֙ – פשטא ירמז לבן אחד
ת־בּניו ְַ֙֙ואֶ ת־כּל־ע ֔מֹּו .בנו כתיב חסר יו"ד שהיה לו בן קשה
ַ֙
ֹתֹוַ֙וְ אֶ
[רא"ש] ע"פ [תנחומא (בובר) חקת סי' נה] (במ' חקת כא,לה) ויּ ֨כּוַּ֙א ֵ֤

ממנו אמר הקדוש ברוך הוא למשה בעו"הז מכלים את האומות קימעא קימעא אבל לעת"ל אני מבערן מן העולם בבת אחת שנאמר

ְּסוּחים ב ֵָא֥שׁ י ִצַ ָֽתּוּ :ס
(ישעיהו לג,יב) ְּו ָהי֥וּ ע ִ ַַ֖מים ִמש ְְּּרפֹ֣ ֹות ִ ָ֑שיד ִ
קֹוצ֥ים כ ִ ַ֖
וְ אֶ ת־כּל־ע ֔מֹּו – מקף מקף ,המדרש שמביא [רא"ש] ע"פ (ישעיהו לג,יב) משנה מעם יחיד לעמים רבים .אפשר שבא ללמד שבין אם עם
אחד ובין אם עמים רבים מורדים בה' המקפים מצרפים אותם לעם אחד כמו עמו של עוג לענין לעתיד לבוא הקב"ה מבער האומות מן
העולם בבת אחת.
 318מקף

במדבר בלק כב,יא :הנּ ֵ֤הַ֙העם ַ֙֙היֹּ צָ֣אַ֙ממּ ְצ ֔ריםַ֙ויְ כסַ֙אֶ ת-ע ָ֣יןַ֙הא ִֶ֑רץ ַ֙
וַֹ֙וגר ְשׁ ֹֽתּיו׃ ַ֙
ָ֥חםַ֙בּ ְ
ֶ֛לַ֙להלּ ֶ
ֹתוַֹ֙אוּלָ֥יַ֙אוּכ ְ
ֵ֤הַ֙קבה-לּי ַ֙֙א ֔
הַ֙לכ ֹֽ
ַ֙ע ָ֗תּ ְ
ֹֽקבה-לַּ֙י ַ֙֙– מקף כרב-מצב למשמעות הצרוף "קבה-לי" (א) לפעם זאת (ב) לפעם אחרת (ע"פ וי' מצ' טו,יד ו-כט) וכאן רוצה ללמוד לפעם

הזאת.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹֽקבה-לַּ֙י ַ֙֙– מקף כרב-מצב למילת "לי" שימוש במילת "לי" במשמע ל"עצמי"( ,א) משמע לבלק כאמר ב(-כב,ו) ְּועַתָּ ה ְּלכָה־ ֶָ֨נא ָא ָָֽרה־ ִָ֜לי
הַ֙קבה-לּי ַ֙֙א ֹ֔תוֹ היות ושינה
כֵ֤ ֹֽ
(לעצמו של בלק ולאו דווקא למואב) (ב) וכאן בלעם כביכול חוזר על מאמר בלק ובאומרו (כב,יא) ְל ַ֙
מ"ארה" ל"קבה" לפי פ'[רש"י] ,אז "לי" משתנה מ"בלק" ל"-בלעם" ,ועם צירוף פ'[רש"י] ע"פ [תנחומא ה] תוספת של בלעם לגרשם מן
העולם .כנראה שכאן התורה מלמדת שזה מצב (ב) ל"עצמו" של בלעם ולא של בלק.
 319מקף
חַ֙בּ ָ֣מֹותַ֙העדִ֑הַ֙ ַ֙
קר ְ
ֶ֛םַ֙ואֶ ת־ ֹ
ת־פּיהַ֙ותּ ְבלָ֥עַ֙אֹת ְ
ָ֗
חַ֙ה ָ֜א ֶרץַ֙אֶ
במדבר פינחס כו,י :ותּ ְפ ֨תּ ַ֙
וַּ֙לנֹֽס:
ַ֙֙אישַׁ֙ויּ ְהי ְ
כלַ֙ה ָ֗אשַׁ֙אָ֣תַ֙חֲמשֵּׁ֤יםַ֙וּמאת ֙ים ֔
א ָ֣ ֹ
בּ ֲ
יהם
הפסוק הראשון בנושא הוא (במ' קרח טז,לב) וַתִּ פ ַ ְַּ֤תּח ָה ָא ֶרץ אֶת־ ִ֔פי ָה וַתִּ בְּלַ ֥ע א ָ ַֹ֖תם ְּואֶת־בָתֵּ ֶָ֑
[בבלי סנהדרין לז,ב]  ...והאמר רב יוסף ,וכן תני דבי חזקיה :מיום שחרב בית המקדש ,אף על פי שבטלה סנהדרי  -ארבע מיתות לא בטלו - .לא
בטלו? והא בטלו!  -אלא :דין ארבע מיתות לא בטלו... .

ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא :מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל  -שוב לא פתחה ,שנאמר (ישעיהו כד,טז) ִמ ְּכ ֶַ֨נף
ת־פּיהַ֙!  -אמר ליה:
ָ֗
שׁ ַמעְּנוּ צ ִ ְֹּ֣בי ַלצַדִּ֔ יקִ ,מ ְּכ ֶַ֨נף ָה ָָ֜א ֶרץ ולא מפי הארץ .איתיביה חזקיה אחיו( :במ' פי' כו,י) ותּ ְפ ֨תּחַ֙ה ָ֜א ֶרץַ֙אֶ
ָה ָָ֜א ֶרץ זְּמ ִַ֤ר ֹת ָ
לרעה  -פתחה ,לטובה  -לא פתחה.
(במ' פי' כו,י) וַ֙תּ ְפ ֨תּחַ֙ה ָ֜א ֶרץ – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל וע"פ פרטיו הכתובים בהמשך לומדים שמדובר במיתות בית דין,

יה – מקף בורר ע"פ [בבלי סנהדרין לז,ב] בין פתיחת פה הארץ לרעה ובין פתיחת פי-הארץ לטובה .חזקיה בן רבי חייא אומר
ת־פּ ַ֙
ָ֗
אֶ
שהארץ חזרה ופתחה פיה לרעה (אחרי הפעם הראשונה שבלעה דמי הבל) אבל לטובה לא חזרה ופתחה פיה.
ת־פּיהַ֙ – רביע מלמד על ארבעה פרטים ,ארבעה לימודים רמז לנאמר ב[-בבלי סנהדרין לז,ב] אף על פי שבטלה סנהדרי  ...דין ארבע מיתות לא
ָ֗
אֶ
ת־פּיהַ֙ היא
ָ֗
בטלו[ .רש"י סנה' לז,ב] דין ארבע מיתות  -פורענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחוייב בה .טט( :במ' פי' כו,י) ותּ ְפ ֨תּחַ֙ה ָ֜א ֶרץַ֙אֶ
דוגמא לפורענות בידי שמים וממנה לומדים לכיצד מתקיימות מיתות בית דין אחרות.
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וּבניֹ -קרחַ֙ל ֹאֹֽ -מתוּ׃ַ֙סַ֙– טפחא סלוק הדומה לטפחא אתנח  -תבנית שמע ישראל ,אפשר כפי' רש"י  ...ובשעת
במדבר פינחס כו,יאְ ַ֙:
המחלוקת הרהרו תשובה בלבם.
וּבניֹ -קרח – מקף כרב-מצב( ,א) נראו כמחזיקים במחלוקת (ב) הרהרו תשובה בלבם אפשר ע"י קריאת שמע כעצת רבינא ב-בבלי מגילה
ְ
ג,א שהנבעת יקרא קריאת שמע שפירושה שמקבל עול מלכות שמים וידע איך לעשות תשובה ומביא ליראת שמים.
ל ֹאֹֽ -מתוַּ֙– מקף כרב -מצב( ,א) בשלב ראשון נבלעו עם שאר עדת קרח (ב) בשלב שני אחרי שמת דור המדבר שהיו נוכחים במחלוקת
יצאו לעולם ממקום גבוה שנתבצר להם בגיהנום.
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ָ֣הַ֙בן-יוֹסִ֑ףַ֙ ַ֙
תַ֙מנ ֶשּׁ ֶ
ח ְ
הַ֙למ ְשׁ ְפּ ֹ
שּׁ ְ
ָ֣ירַ֙בּןְ -מנ ֔ ֶ
ֶ
ַ֙֙בּן-מכ
רַ֙בּן-גּ ְלעד ֶ
ֶ
דַ֙בּן-חֵ֤פֶ
ָ֣וֹתַ֙צל ְפ ָ֗ח ֶ
ְ
הַ֙בּנ
במדבר פינחס כז,א :ותּ ְק ִ֝ר ְבנ ְ
הַ֙ות ְר ֹֽצה׃
ֹתיוַ֙מ ְחל ָ֣הַ֙נ ֹ֔עהַ֙וְ חגְ לָ֥הַ֙וּמ ְלכּ ְ
וֹתַ֙בּנ ֔
ְ
ַ֙֙שׁ ָ֣מ
וְ א ֙לֶּ ה ְ

עוד יש לברר מה תפקיד ארבעה טעמי מקף בכל זוג מלים בתבנית המלה "בן" והמלה שם האב .מקובל שכאשר מוזכרת שרשרת שמות בן
– אב וידוע שאחד מהם צדיק אז כל הנמנים ברשימה צדיקים.
דַ֙בּן-חֵ֤פֶ רַ֙טעם מקף בתפקיד רב-מצב אישיותו של צלפחד .כפי שפ' רש"י (ב) ר"ע אומר מקושש עצים
אפשר שכאשר נאמר ְצל ְפ ָ֗ח ֶ
היה .ור"ש אומר מן המעפילים היה .אישיות ההולכת אחרי משה ולא מערערת על מנהיגותו ומצוותיו ,אבל מהשתוקקותו לארץ-ישראל
הוא מקושש עצים ,מלאכה האסורה בשבת להראות מאיסתו בחיי מדבר עד כדי מוכנות למסור הנפש כאן בתוך תועלת לציבור למען יראו
וייראו בשמירת השבת קדשֶ .בּן-גּ ְלעד ַ֙֙ לפי שבימי שאול מצד אחד אנשי יבש גלעד על קבורת שאול המלך במסירות נפש ,אבל היו
ביניהם רבוי של רוצחי נפשֶ .בּןְ -מנ ֔ ֶשּׁה – נאמן יוסף עד כדי גרימת צער לאחי אביו.
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ָ֥יַ֙ה'׃ַ֙פ ַ֙
רבַ֙מ ֶֹשֶׁ֛הַ֙אֶ ת-מ ְשׁפּטןַ֙ל ְפנ ֹֽ
במדבר פינחס כז,ה :ויּ ְק ָ֥
(במ' פי' כז,ה) אֶ ת-מ ְשׁפּטן – מקף כבורר מתוך רב-מצב (א) משה לא ידע את ההלכה (ב) ידע את ההלכה ונתעלמה ממשה

[דבר מלכות ,פינחס התשע"ח ,ע' רנא ,מתוך ליקוטי שיחות יג ע'  ,93אדמו"ר ממ"ש]

(במ' פי' כז,ה) ויּ ְק ָ֥רבַ֙מ ֶֹשֶׁ֛הַ֙אֶ ת-מ ְשׁפּטן[ ,רש"י] נתעלמה ממנו הלכה ,ויש לשאול ,מה מכריחו לפרש כן ,והרי יתכן שלא שמע הלכה זו
מה'  .ויש לומר ,דהנה יש הבדל בין "משפטן" ל"דברן" (כמו (שמ' ית' יח,יז) כִ ָֽי־י ִ ְּה ֶֶ֨יה ל ֶ ַָ֤הם דָּ בָר ָ ֹ֣בא ֵא ַ֔לי)  ,דבר – טענות ושקלא וטריא.
משפט – פסק דין .והוקשה לו (לרש"י) :כיון שלא ידע את ההלכה ,איך הקריב אֶ ת-מ ְשׁפּטן  .לכן מפרש שאכן ידע את ההלכה ,אלא
שנתלעמה ממנו.
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ֹשׁה׃ַ֙פ ַ֙
'ַ֙בּיד-מ ֶ ֹֽ
במדבר פינחס כז,כג :ויּ ְס ָֹ֧מְךַ֙אֶ ת-יַ֙דֶ֛יוַ֙עליוַ֙ויְ צוּ ִ֑הוַַּ֙֙כּא ֲֶשֶׁ֛רַ֙דּ ֶבָּ֥רַ֙ה ְ
ויּ ְס ָ֧ ֹמְךַ֙אֶ ת-ידֶ֛יו – מקף כרב-מצב (א) משה סמך בהנחת ידיו( ,ב) סמיכה לדורות בקריאת הנסמך "רבי" (רמב"ם סנהדרין פ"ד,ה"ב)
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יַ֙בּמוֹע ֲֹֽדוֹ׃ ַ֙
וַּ֙לה ְק ָ֥ריבַ֙ל ְ
ֹחיַ֙תּ ְשׁ ְמ ַ֕ר ְ
ַ֙ניח ֔
יַ֙ריח ֹֽ
יַ֙לא ָ֗שּׁ ַ֚
הִ֑םַַַַ֙֙֙֙אֶ ת -ק ְרבּנ֨יַ֙ל ְח ִ֝מ ְ
לַ֙ואמ ְרתַּ֙אֲל ֶַ֙
במדבר פינחס כח,בַ֙:צ ַ֚וַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אֶ תְ -בּנ ָ֣י – מקף בורר בין החייב לשקול מחצית השקל לקרבנות צבור ובין הלא חייב.

[משנה שקלים פ"א,מ"ג] [*] בחמשה עשר בו שולחנות היו יושבין במדינה בעשרים וחמשה ישבו במקדש משישבו במקדש התחילו
למשכן (החייבים) את מי ממשכנין לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים (הלא חייבים) אבל לא נשים ועבדים (רע"ב :כנעניים שחייבין
במצוות כמו נשים) וקטנים (רע"ב :פחות מבן  ) 20כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק ואין ממשכנין את הכהנים (רע"ב:
החייבין במחצית השקל) מפני דרכי שלום (רע"ב :ואם לא יתנו ,בי"ד מתנה עליהם ,שיהיה להם חלף עבודתם)( :בעזרת הרב א"מ פרל הכהן הי"ו)

אֶ ת-ק ְרבּנ֨י – מקף בורר בין משמעות המלה כדם הקרבן ובין משמעות המלה כאימורי (חלב) הקרבן[ .ספרי] קובע שהמשמע היא דם
הקרבן[ .ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמב] צ ַ֚ו ,צווי מיד בשעת מעשה ולדורות כדאיתא בריש וידבר :ק ְרבּנ֨י ,זה הדם .ל ְח ִ֝מיַ֙
אלו אימורים .אתה אומר ק ְרבּנ֨י זה הדם ל ְח ִ֝מיַ֙אלו אימורים או אינו אלא ק ְרבּנ֨י [אלו אימורים] ל ְח ִ֝מיַ֙זה הדם תלמוד לומר (וי' ג,טז)
ָל־חלֶב ַלהָֽ' .:הא אין עליך לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון ק ְרבּנ֨י זה הדם ל ְח ִ֝מיַ֙
ִירם הַכ ֵ ַֹ֖הן ַה ִמז ֵ ְָּ֑בחָה ֶ ַ֤לחֶם ִאשֶּׁה ל ֵ ְֹּ֣רי ַח נ ִ֔יח ֹ ַח כ ֵ ַ֖
ְּוהִקְּ ט ָ ֥
אלו אימורים:
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תַ֙וא ֹֽ ֹזב׃ ַ֙
זַ֙וּשׁנָ֥יַ֙תוֹלע ְ
ָ֣ץַ֙א ֶר ְ
וֹתַ֙וע ֶ֔
וֹתַ֙טה ִֹ֑ר ְ
ְ
ֳריםַ֙חיּ
ֶ֛רַ֙שׁ ֹֽתּי-צפּ ַָ֥֙
ןַ֙ול ָ֧קחַ֙למּטּה ְ
ֹה ְ
ראה ויקרא מצורע יד,דְ :וצוּה ַ֙֙הכּ ֔
ןַ֙ונ ְס ֹֽכּוֹ׃ַ֙ ַ֙
ֶ֛הַ֙בּלוּלָ֥הַ֙ב ֶשּׁ ֶמ ְ
ִ֑םַ֙וּשׁנ ָ֣יַ֙עֶ ְשׂר ָֹ֗ניםַ֙ ָֹ֧סלֶ תַ֙מנְ ח ְ
ְ
הַ֙תּמימ
יםַ֙בּנֹֽי -שׁנ ְ
ְ
שׂ
תַ֙שׁנֹֽיְ -כב ָ֥
וּביוֹם ַ֙֙השּׁ ֔בּ ְ
במדבר פינחס כח,טְ :
ם ֙ – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב ע"פ [בבלי יומא סב,ב] מוספין של שבת  -ודאי צריכין שיהיו
ְשׁנֹֽיְ -כבשׂי ַ֙
שניהן שוין .רש"י ומוספין של שבת  -שנאמר בהם ְשׁנֹֽיְ -כב ָ֥שׂיםַ֙ -ודאי שנים שוים לעיכובא ,מדלא הדר כתב בהו אחד לרבות,
אף על פי שאינן שוין להכשיר (היות ולא חזר הכתוב ופירט כמו בתמידין כבש אחד כבש שני שמשמעו שאי שוויון לא מעכב)  ,כך שמעתי,
וקשיא לי :עיכובא מנלן (וקשה לרש"י האם אי הפירוט אכן מלמד עיכוב) ,ונראה בעיני דהכי גרס :מוספין ודאי שנים למצוה ,מצותן
(לכתחילה) להיות שוין (אבל אי שוויון לא מעכב) ,ולא גרסינן מדלא כתיב אחד אחד (ולא גורסים בגמרא אחד אחד כדי שאי שוויון לא
יעכב) ,ושיטתא דתלמידי תרביצאי היא (שאי שוויון לא מעכב).
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ֶ֛רַ֙בּבָ֥יתַ֙אביהַ֙בּנְ עֻ ֶ ֹֽריה׃ ַ֙
רהַ֙אסּ ְ
ה'ַ֙ ְוא ְס ָ֥
דּרַ֙נֶ ֶָֽדרַ֙ל ִַ֑֙
הַ֙כּי-ת ָ֥ ֹ
במדבר מטות ל,דְ :וא ַ֕שּׁ ֹֽ
דּר – מקף כרב-מצב (א) נדר בדבר האסור – והוא נדחה ,לספרי פשוט הדבר ואינו דורש מקור הדחיה ,תורה שלמה פסוק (ג  -ד)
ֹֽכּי-ת ָ֥ ֹ
ה' עד שידור בדבר הנדור (עיין נד' יג,א יד,א) (טט – דרשה מן
אם התפיס את הנדר כבשר חזיר ,ויליף ליה מדכתיב ֹֽכּי-י ֹ֨דּרַ֙ ֶנ ִֶ֝דרַ֙ל ַָ֗֙

התוכן ,כי מתבנית הטעמים נדרש שארבעה נדרים אינם נדרים – ז"ה א"ש (זירוז ,הבאי ,אונסין ,שגגה)
ר ֙ מכל מקום (בשבועה מועיל גם דבר האסור)
אבל בשבועה דורש הספרי (במ' מט' ל,ג) לֶ ְא ֵֹ֤סרַ֙אסּ ַ֙
(ב) נדר לה' בלבד (קרבן ממש) אז הפסוק לֶ ְא ֵֹ֤סרַ֙אסּר ַ֙֙על-נ ְפ ֔שׁוֹ מרחיב שהנדר לא רק לשם בלבד אלא שידור בדבר הנדור
(ג) נדר בדבר הנידר (איסור חפצא שהוא מותר מן התורה)
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הַּ֙ו ֶהח ֱָ֥רישַׁ֙להַּ֙אבִ֑יהַַ֙֙ ַ֙
במדבר מטות ל,הְ :ושׁ ֨מעַ֙א ִ֝ביהַ֙אֶ ת-נ ְד ָ֗רהַּ֙וֶ ֹֽ אֱסרהַּ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙א ְסרָ֣הַ֙על-נ ְפ ֔שׁ ְ
רהַ֙על-נ ְפשׁהַּ֙י ֹֽקוּם׃ ַ֙
וְ ק ֙מוּ ַ֙֙כּל-נְ ד ֶ ֔ריה ְַ֙וכל-אסֶּ֛רַ֙אֲשֶׁ ר-א ְס ָ֥

(ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ֗רהּ  -מקף בורר בין שמיעת – ידיעת נדר כפי שנדרה ובין אומדנא של שמיעה – ידיעה ,ובנדרים אין הולכין אחר
אומדנא  ,לכן יש ללכת לפי ידיעה ברורה ,לכן אם כבר הפר באומדנא יחזור ויפר אחרי שנודע לו בידיעה ברורה ,מה נדרה (תחום ב)
חֱרישַׁ֙להּ.
טעות האם הנדר הוא בקרבן או בנזירות( ,תחום ג) טעות בדבר הנדור .פה זה לא מי הנודר הנלמד ע"פ [ספרי] מהכתוב (ל,ה) וְ הֶ ָ֥

עיין [תת"מ הערה מז)] ואף על פי דחזינן שרצונו היה להפר נדרה בכלל בכ"ז צריך לשמוע מפורש ,ואין הולכין בזה אחר
אומדנא ,והיה אפשר לפשוט זה מהמבואר בפסוק הסמוך אות נ' דבנדרים אין הולכין אחר אומדנא:

(ל,ה) על-נ ְפ ֔שׁהּ  -מקף כבורר בין נדר שמפר לעצמו ובין נדר שמפר לאחרים.

ע"פ [חברותא  -הערות נדרים דף סו עמוד ב הערה ( ])1זאת אומרת ,לפי הבבלי והר"ן אב מפר רק שני תחומי נדרים ,לפי ספרי וירושלמי
ורמב"ם אב כבעל מפר ארבעה תחומי נדרים
יה – מקף זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני נדרים .מקף בורר אפשר בהקמה בין שנים מארבעה תחומי
ד ֶ ֔ר ַ֙
נאמר ב(-ל,ה) וְ ק ֙מוּ ַ֙֙כּל-נְ ַ֙
יה המרומז בזקף-קטן .שיטת הר"ן שזכות האב להפר נדרי בתו אינה אלא בנדרי עינוי נפש או בנדרים שבינו לבינה.
נְ ד ֶ ֔ר ַ֙
יה המרומז ברביע .שיטת הרמב"ם בעל מפר שני תחומים כמו הר"ן ,אב מפר
מקף בורר אפשר בהפרה בין ארבעה תחומי נְ ד ֶ ָ֗ר ַ֙

ארבעה תחומי נדרים.
יה וטעם מקף ב(-ל,ו) הנ֨יא [הפר]  ...כּל-נְ ד ֶ ָ֗ריהַ֙ מרמז שזה לא תמיד כך ,צריך לברר התנאי(ם)
אבל טעם מקף ב(-ל,ה) וְ ק ֙מוּ ַ֙֙כּל-נְ ד ֶ ֔ר ַ֙
כגון שהבת או האשה ידעה שדעת האב או הבעל הוא לא להתנגד לנדר .כי אם ידעה שמתנגד הנדר לא חל לכתחילה ויתכן שאינו צריך הקמה או
הפרה.
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במדבר מטות לא,כב:

ילַ֙ואֶ ת-העֹ ֹֽפ ֶרת׃ ַ֙
֔לַ֙את-ה ְבּד ְ
ףַ֙את-הנְּ ֹ֨חשֶׁ ת ַ֙֙אֶ ת-הבּ ְר ֶז ֶ ֹֽ
בַ֙ואֶ ת-הכּ ִֶ֑ס ֶ ֹֽ
ַ֙אְָ֥ךַ֙אֶ ת-הזּה ְ

במדבר מטות לא,כג׃

ֲבירוּ ב ֹֽמּים׃
שׁ ֙ ְוט ֔הר ַ֕אְך ְבּמָ֥י נדּה י ְתחטּ ִ֑א ְו ֹ֨כל א ֲֶשָׁ֧ר ֹֽל ֹא-י ֶ֛ב ֹא בּאשׁ תּע ָ֥
ֲבירוּ בא ַ֙
כּל-דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣ב ֹא ב ָ֗אשׁ תּע ֵַ֤֙
[חידושי הריטב"א בבלי שבת נח,ב] אפי' דבור יבא באש .פירוש ד-דּ ָ֞בר לישנא יתירא הוא להאי דרשא ,וא"ת והא קרא בהגעלת כלי
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מדין הוא דכתיבא ,וי"ל דבפרשה כתיב ענין טומאת מת כדכתיב (במ' מט' לא,יט) ֹֽתּ ְתח ְטּ ָ֞אוּ ,וכיון שזה אינו ענין לאיסור הגעלה דההיא
(טט :האמורה ב(-במ' מט' לא,כג)) בבליעה (טעם איסור) תליא מילתא ,תנהו ענין לטומאה דהשמעת קול כיון שהאדם (טט :נכרי) משתמש
עביד ליה תורת כלי לקבל טומאה.

כּל-דּ ָ֞בר – מקף כרב-מצב משמעות מלת "דבר" (א) כלי (ב) דיבור .ופירשו שמלת דבר ככלי יתירה כי גם בלעדיה מובן צווי הפסוק
על הגעלת כלים וטבילתם ,לכן מלת "דבר" נדרשת שגם דיבור נכרי ליד או לתוך כלי מתכת מטמאו ויש לפחות להטבילו .היטמאות
כלי ע"י נכרי והסרתה מרומזים ,על פי פנימיות התורה ,בשילוב בין התוכן ובין תבנית הטעמים של ְוט ֔הר ַ֕אְך (ראה להלן).
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ל ַ֙
במדבר מסעי לו,דְ ַ֙:ואם-י ְהיֶ ָ֣הַ֙היֹּ ב ֘לַ֙ל ְבנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ַ֙
ֲשׁרַ֙תּ ְהיֶ ינהַ֙ל ֶהִ֑ם ַ֙
וֹספה ַ֙֙נחֲל ֔תןַ֙ע ַ֚לַ֙נחֲל ָ֣תַ֙המּ ֔ ֶטּהַ֙א ֶ ָ֥
ַ֙ וְ נֹֽ ְ
ֹתינוַּ֙יגּרעַ֙נחֲלַ֙ ֹֽתן׃ ַ֙
אב ֔
וּמנּחֲלת ַ֙֙מטּ ָ֣הַ֙ ֲ
ַ֙ ֹֽ

תורה תמימה במדבר לו
ל  -מלמד דאפילו בשעה שהיובל נוהג והנחלות חוזרות  -אבל ירושה של תורה אינה חוזרתא) [ירושלמי כתובות פ"ט ה"א]:
(ד)ַ֙ ְואם-י ְהיֶ ָ֣הַ֙היֹּ ב ַ֘֙
ואם יהיה היבל  -תניא ,ואם יהיה היובל ,מכאן היה רבי יהודה אומר ,עתיד היובל שיפסק ויחזורב) [תו"כ פ' ויקרא ,ב' י"ד]:
תורה תמימה במדבר לו הערה ב) עיין רש"י בפסוק זה הביא דרשה זו ,ופירשו המפרשים דקשה ליה הלשון ואם שלכאורה הוא סותר כונת
הטוענים שרצו לומר שנחלת בנות צלפחד תעבור לשבטים אחרים ולא תחזור לעולם לקדמותה וכמש"כ בדרשה הקודמת .ולדעתי אין פי' זה נכון,
יען שבתו"כ כאן פירש ר' יהודה עצמו כונת דרשתו זאת ,שכן דריש כאן ,ואם תקריב מנחת בכורים ,ר' יהודה אומר ,עתידה מנחת בכורים לפסוק
ולחזור ,וכן הוא אומר ואם יהיה היובל עתיד היובל לפסוק ולחזור ,עכ"ל .והכונה מבוארת דמדייק הלשון ואם דמשמע שמציאות היובל הוא ספק
וה לא באמת היא מצוה חיובית ,וכן בקרבן מנחת בכורים לא שייך לשון ואם דמשמע שרשות הוא להקריב מנחת בכורים ובאמת הוא קרבן חובה,
ולכן מסיב הלשון ואם לדרשה אחרת- .
אך תימא שלא העיר לא רש"י ולא המפרשים מדרשת הירושלמי שהבאנו בדרשה הקודמת שכבר דרשו הלשון ואם כמו אפילו ,יעו"ש ,וי"ל דרוצה
רש"י לפרש ע"פ האמת דקיי"ל ירושת הבעל דרבנן וא"כ תו לא מקיימא אותה דרשה כמש"כ שם ,ולכן מביא דרשה אחרת ,ודו"ק:
וְ אם-י ְהיֶ ָ֣ה – מקף כרב-מצב קיום שנת יובל (א) שנים שמתקיים (ב) שנים שאינו מתקיים
ל עתיד
ל – תורה תמימה (לו,ד)  ...ר' יהודה אומר ,עתידה מנחת בכורים לפסוק ולחזור ,וכן הוא אומר וְ אם-י ְהיֶ ָ֣הַ֙היֹּ ב ַ֘֙
(ד)ַ֙ ְואם-י ְהיֶ ָ֣הַ֙היֹּ ב ַ֘֙
היובל לפסוק ולחזור ,עכ"ל .והכונה מבוארת דמדייק הלשון ואם דמשמע שמציאות היובל הוא ספק והלא באמת היא מצוה חיובית ,וכן בקרבן
מנחת בכורים לא שייך לשון ואם דמשמע שרשות הוא להקריב מנחת בכורים ובאמת הוא קרבן חובה ,ולכן מסיב הלשון ואם לדרשה אחרת.

 1.1.22.2.2דברים
 336מקף
 337מקף
דברים א,א:

לַ֙בּע ֶברַ֙היּ ְרדִּ֑ןַ֙ ַ֙
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙מֹשֶׁ ה ַ֙֙אֶ ל-כּל-י ְשׂר ֔א ְ
׀א׀ַ֙אָ֣לֶּ הַ֙ה ְדּב ָ֗ריםַ֙א ֨ ֶ
תַ֙ו ָ֥דיַ֙ז ֹֽהב׃ ַ֙
ר ְ
בןַ֙וחֲצ ֹ
לַ֙ול ַָ֥֙
ָ֧ןַ֙וּביןֶֹ֛ -תּפֶ ְ
ֹֽ
וֹלַ֙סוּףַ֙בּין-פּאר
ִ֝
ַ֙מ
בּמּ ְד ֵ֡בּרַ֙בּעֲרבה ֩ ֨
אֶ ל-כּל-י ְשׂר ֔אל – זקף-קטן שתי דרשות :ע"פ (ספרי פיסקא א ) (א) משה מוכיח (ב) ישראל כולם בעלי תוכחה ויכולים לעמוד בתוכחות.
אֶ ל-כּל-י ְשׂר ֔אל – מקף מקף כל מקף כרב-מצב .מקף אחד על דרשה (א) משה מוכיח אז (א) הוכחה למקצתן (ב) הוכחה לכולם .וממשיך

עם הוכחה לכולם .מקף אחר (א) אם תוכחה לא מוסיפה אהבה – אל תוכיח( ,ב) אם תוכחה מוסיפה אהבה – תוכיח ,ע"פ (ספרי פיסקא א)
שנ ֶ ָָ֑א ָך הֹוכַ ֥ח ְ֝ ְּל ָח ִָ֗כם ְּוי ֶ ֱאה ֶָבָֽךָ:
ַאל־תֹּוכַח ֵ֭ ֵלץ פֶן־י ִ ְּ
מוסיף  ...אהבה על כל (תוכחה) אחת ואחת לקיים מה שנאמר (משלי ט,ח)
ֹ֣
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ֲשׁרַ֙תּע ֲֹֽשׂוּן׃
דברים א,יחַ֙:ואֲצוֶּ ָ֥הַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙בּע ָ֣תַ֙ההִ֑ואַ֙אָ֥תַ֙כּל-ה ְדּבריםַ֙א ֶ ָ֥
ֲשׁרַ֙תּע ֲֹֽשׂוּן׃ אלו עשרה דברים
[ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יח] (דב' א,יח) ואֲצוֶּ ָ֥הַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙בּע ָ֣תַ֙ההִ֑ואַ֙אָ֥תַ֙כּל-ה ְדּבריםַ֙א ֶ ָ֥

שבין דיני ממונות לדיני נפשות .מסומנים בתוך [משנה סנהדרין פ"ד,מ"א] להלן.
(דב' א,יח) ואֲצוֶּ ָ֥הַ֙אֶ ְת ֶכם – (סלוק מפסוק קודם) מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים .הוא אשר למדנו ב[-ספרי פיסקא
יז] ש(-דב' א,יז) עוסק בדייני ממונות ומזה עובר בתמציתיות לדיני נפשות.
רים – (אתנח מחצי פסוק קודם) מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים .ממשיך מדיני ממונות לדיני נפשות.
אָ֥תַ֙כּל-ה ְדּב ַ֙
ֲשׁרַ֙תּע ֲֹֽשׂוּן (היינו הדיינים בבתי הדין).
כּל-ה ְדּברים – מקף כבורר הבדלים בהלכות סדרי משפט א ֶ ָ֥
א ֲֶשָׁ֥ר– מרכא מרבה ,תּע ֲֹֽשׂוּן – סלוק מגביל ,ביחד כעין רבוי הגבלות ,אפשר שמלמד על ההגבלות בסדרי המשפט בדיני נפשות לעומת
דיני ממונות כפי שנלמד ב[-משנה סנהדרין פ"ד,מ"א] [משנה סנהדרין פ"ד,מ"ב] [בבלי יבמות קב,א] [רמב"ם סנהדרין פי"א,ה"ו
הי"א]
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פַ֙תַ֙בָּ֥יןַ֙עינֶ ֹֽיָך׃
ָ֥וַּ֙לטֹט ֹ
ִָ֑ךַ֙והי ְ
םַ֙לאוֹתַ֙על-י ֶד ְ
תּ ְ
וּקשׁ ְר ָ֥
דברים ואתחנן ו,ח :פרשת שמע ְ

[מדרש תנאים לדברים פרק ו] (דב' וא' ו,ח) וּ ְּקשׁ ְַּר ָתּ֥ם ל ְַּ֖אֹות עַל־י ֶ ָָ֑דָך ְּו ָהי֥וּ לְּטֹט ַָ֖פ ֹת ֵב֥ין עֵינֶ ָֽיָך :עַל־י ֶ ָָ֑דָך בגבוה של יד אתה אומ' בגבוה של יד
או (דב' וא' ו,ח) עַל־י ֶ ָָ֑דָך כמשמעו הדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפלין בראש ותן תפלין ביד מה בראש בגבוה שבראש אף ביד בגבוה
ַ֙לאָ֜ ֹותַ֙
ַ֙ל ָ֨ך ְ
שביד [ר"א אומר על ידך בגבוה של יד] אתה אומ' בגבוה של יד או (דב' וא' ו,ח) עַל־י ֶ ָָ֑דָך כמשמעו ת"ל (שמ' בא יג,ט) ְוהיה ֩ ְ
ָך ולא לאחרים לאות :ר' יצחק אומ' בגבוה שביד אתה אומ' בגבוה שביד (אתה) או (דב' וא' ו,ח) עַל־י ֶ ָָ֑דָך כמשמעו ת"ל (דב' וא' ו,ו)
על־י ְד ַָ֗֙
שׁר ָאנ ִֹכֵּ֧י ְּמ ַצוְָּּךֶ֛ הַיַ֖ ֹום עַל־ ְּלב ֶָבָָֽך :דבר שכנגד לבך איזה זה גבוה שביד :הניקוד של (דב' וא' ו,ח) עַל־י ֶ ָָ֑דָך הוא בסגול,
ְּוהָיֵ֞ וּ הַדְּּ ב ִ ָֹ֣רים ָה ִֵ֗אלֶה ֲא ֶ֨ ֶ

שבדרשות במקומות אחרים מלמד על רבים .אפשר שזה מאפשר את הדרשות,שאפשר שהן מהמקף (דב' וא' ו,ח) עַל־י ֶ ָָ֑דָך שגידם בשמאל יניח
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

על קיבורת יד ימין .איטר יד ימין יניח על ימינו שהיא כמו שמאל רוב העולם .לזה יש מקור ממלת (שמ' בא יג,טז) ָיֹ֣דְּ ָ֔כה.
 340מקף
ַ֙לָּךַ֙א ֲָ֥רוֹןַ֙עֹֽץ׃ַַ֙֙ ַ֙
שׂית ְ
הַ֙וע ָ֥
ַ֙שׁנֹֽי -לוּ ֵֹ֤חתַ֙אֲבנים ַ֙֙כּ ָ֣ראשֹׁנ֔יםַ֙ועֲלָ֥הַ֙אליַ֙ההִ֑ר ְ
יַ֙פּסלְ -ל ָָ֞ך ְ
ָ֧רַ֙ה'ַ֙א ָ֗ל ְ
דברים עקב י,א :בּ ֨עתַ֙ה ִ֝הואַ֙אמ ַָ֣֙

ֵיהם
ְפּסלְ -ל ַָ֞֙
ָך – מקף כרב-משמע מלות פסל-לך ע"פ [מדרש תנחומא (ורשא) פרשת עקב (ט)] (א) מבער (דב' עקב ז,כה) ְּפסִילֵ ֥י ֱאֹלה ֶ ַ֖
תִּ ש ְְּּרפֹ֣ וּן ב ֵ ָָ֑אשׁ( ,ב) שתהא הפסולת שלך,
 341מקף
ֱֹלהיָךַ֙שֹׁאלַ֙מעמְִּ֑ךַ֙ ַ֙
ַ֚הַ֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ָ֣
דברים עקב י,יבְ :ועתּה ַ֙֙י ְשׂר ֔אלַ֙מ
שָׁך׃ ַ֙
ַ֙וּבכל-נ ְפ ֶ ֹֽ
יָךַ֙בּכלְ -לב ְבָך ְ
ְ
ֱֹלה
בד ַ֙֙אֶ תָ֣ -ה'ַ֙א ֔ ֶ
ע ֹ
ל ֲ
ֹתוַֹ֙וְ ֹֽ
ַ֙֙וּלאהֲב ָ֣הַ֙א ֔
תַ֙בּכלְ -דּרכיו ְ
ְ
ֱֹלהיָךַ֙ל ֶל ֵ֤כֶ
כָּ֣יַ֙אםְ ְ֠ -לי ְראהַ֙אֶ ת֨ -ה'ַ֙א ִ֝ ֶ
פ'רש''י ע"פ [בבלי ברכות] :הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים .והסביר פירושו [שפת''ח] האדם הוא בחירי ונתנה הבחירה בידו ליראה
ה' ,ע"פ פירוש שפת"ח אםְ ְ֠ -לי ְראה – מקף כרב-מצב של יראת ה' לפי היכולות שהוטבעו בו בעודו עובר (בבלי נדה טז,ב) .האדם בעל

בחירה להיות ירא ה' לפי היכולות שלו ולהשיג עמם מה שיותר כהשתדלות משה לעצמו.
 342מקף
דברים ראה יב,ג:

םַ֙תּגדּעִ֑ וּןַ֙ ַ֙
יה ְ
שַׁ֙וּפסילָ֥יַ֙אֱֹלה ֶ
ְ
יהם ַ֙֙תּ ְשׂ ְרפָ֣ וּןַ֙בּ ֔א
ֲשׁר ֶ
ֹתםַ֙וא ֹֽ
םַ֙ושׁבּ ְר ֶתּם ַ֙֙אֶ ת -מצָּ֣ב ֔
ֹת ְ
וְ נתּ ְצ ֶתָּ֣םַ֙אֶ ת-מזְ ְבּח ָ֗
ַ֙וְ אבּ ְד ֶתָּ֣םַ֙אֶ תְ -שׁ ֔מםַ֙מן-המּקוֹםַ֙ה ֹֽהוּא׃ ַ֙

ירושלמי (וילנא כז,ב) מסכת עבודה זרה פ"ד,ה"ד  ...רב אמר בימוס לא בטיל הא אם ביטלו בטל מחלפת שיטתיה דרב תמן הוא אמר
מזו המתיך כוס לע"ז נאסר מיד והכא את אמר הכין כאן בשקיטר וכאן בשלא קיטר (טט :אֶ ת־מזְ ְבּחֹ ָ֗תם – מקף כרב-מצב של קיטר או לא)
ואפילו תימר כאן וכאן בשקיטר רב כדעתי' דרב אמר מזו המתיך כוס לע"ז נאסר מיד .רב אמר בימוס לא בטל הא משמשין בטלו
מחלפה שיטתיה דרב תמן אמר רב ששת בשם רב בשהילכו להם המהלכים בדרך אחרת והכא הוא אמר הכן כאן בשקיטר וכאן בשלא
קיטר ואפילו תימר כאן וכאן בשקיטר רב כדעתיה דרב אמר מזו המתיך כוס של עבודה זרה נאסר מיד.
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ַ֙שּׁמּה׃ַ֙ ַ֙
ִ֑םַ֙לשׁ ְכנָ֥וַֹ֙ת ְד ְרשׁוַּ֙וּבָ֥את ֹֽ
יכםַ֙לשָׂ֥ וּםַ֙אֶ תְ -שׁמוַֹ֙שׁ ְ
רַ֙הַ֙'ַ֙א ֱֹֹֽלהיכֶ םַ֙֙מכּל-שׁ ְבט ֔ ֶ
יַ֙אם-אֶ ל-המּ ָ֞קוֹםַ֙אֲשֶׁ ר-י ְב ֨ח ֵ֤
דברים ראה יב,הְ֠ ַ֙ :כּ ֹֽ
ראה מקףֹֽ ַ֙,אם־אֶ ל־המּ ָ֞קֹום – מקף מקף בתפקיד חלקים של ענין שלם (מעלות ,דקות ,שניות) בחישוב קו הרוחב של מרכז שער ניקנור
בהר הבית
 345מקף
דברים ראה יד,כא:

ֱֹלהִ֑יָך
ַ֙֙לנ ְכ ֔ריַ֙כָּ֣יַ֙ע ֵ֤םַ֙קדוֹשׁ ַ֙֙א ֔תּהַ֙ה'ַ֙א ֶ
כר ְ
הַּ֙אוַֹ֙מ ֹ
ֹאכלָ֣ וַּ֙כלְ ְ֠ -נבלהַ֙לגּ֨רַ֙אֲשֶׁ ר -בּ ְשׁע ֶ ִ֝ריָךַ֙תּ ְתּנֶ ֶָ֣֣נּהַ֙ואֲכ ָ֗ל ֵ֤
[כא]ַ֙ל ֹאַ֙ת ְ
ָ֣
ַ֙
ַ֙ל ֹאְ -תבשָּׁ֥לַ֙גְּ דיַ֙בּחֲלָ֥בַ֙א ֹֽמּוֹ׃ַ֙פ ַ֙

מתני' [חולין פ"ח,מ"ד] .בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה  -אסור לבשל ואסור בהנאה ,בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה,
בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה  -מותר לבשל ומותר בהנאה .ר"ע אומר :חיה ועוף אינם מן התורה ,שנאמר (שמ' מש' כג,יט)ַ֙
ל ֹאַ֙
א־תבשָּׁ֥לַ֙גְּ דיַ֙בּחֲלָ֥בַ֙א ֹֽמֹּוַ֙:אמו ג' פעמים ,פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה .רבי יוסי הגלילי אומר :נאמר (דב' ראה יד,כא) ָ֣
ֹֽל ֹ ְ
א־תבשָּׁ֥לַ֙גְּ דיַ֙בּחֲלָ֥בַ֙א ֹֽמֹּוַ֙:את שאסור משום נבלה  -אסור לבשל בחלב ,עוף שאסור משום נבלה ,יכול
ל־נבלה ,ונאמר ֹֽל ֹ ְ
ֹאכלָ֣ וַּ֙כ ְ֠ ְ
ת ְ
ֲלבַ֙א ֹֽמֹּו -ַ֙:יצא עוף שאין לו חלב אם.
יהא אסור לבשל בחלב  -ת"ל :בּח ַָ֥֙
לענין הבשר האסור לבשל בחלב אמו ועוד שאסור לאכול להנות
ל־נבלה – מקף כבורר בין (א) נבלה מבהמה וחיה ועוף טהורים (ב) נבלה מבהמה וחיה טהורה בלבד וממעט עוף
(דב' ראה יד,כא) כ ְ֠ ְ
טהור .ולר' יוסי התורה בוררת את מצב (ב) ונימוקו ,נאמר בּחֲלָ֥בַ֙א ֹֽמֹּו -ַ֙:יצא עוף שאין לו חלב אם
 346מקף
דברים ראה טו,ז:

ֱֹלהיָךַ֙נֹתָ֣ןַ֙ל ְִ֑ךַ֙ ַ֙
ר־ה'ַ֙א ֶ
ָ֥
יָךַ֙בּ ֨א ְר ְצ ָ֔ךַ֙אֲשֶׁ
ְ
ָ֣דַ֙שׁע ֶ ֔ר
ַ֙֙בּאח ְ
ַ֙ב ָ֨ךַ֙אֶ ְביָֹ֜וןַ֙מאחֵ֤דַ֙א ֶח ֙יָך ְ
סַ֙[ז]ַ֙כּי־י ְהיֶה ֩ ְ
ֹֽ
ֶָ֣֣ד ָ֔ךַ֙מאחיָךַ֙האֶ ְביֹֽ ֹוןַ֙ :
פּץַ֙֙אֶ ת־ַ֙י ְ ַ֙
ל ֹאַ֙ת ְק ֹ
ת־לב ְב ָָ֗ך ְַ֙ו ֵ֤
ְ
אַ֙תאמָּ֣ץַ֙אֶ
לֹ ְ
ָ֧
ה ֩ – מקף ,כרב-מצב הווית הישראלי (א) אביון שאינו ראוי למתן צדקה (ב) אביון שראוי למתן צדקה ,וממשיכה
(דב' ראה טו,ז) ֹֽכּי־י ְה ֶי ַ֙

התורה בראוי למתן צדקה.
ה ֩ – תרסא ,כשיעור מי זכאי לצדקה מצד גודל קנינו ,מהו שיעור הצדקה השנתי הקטן ביותר.
(דב' ראה טו,ז)ַ֙ ֹֽכּי־י ְה ֶי ַ֙
[תוספות מסכת כתובות דף כו עמוד א]

דר"ג בספינה שנתן מעשר ראשון לר' יהושע בן חנניא (מעשר שני פ"ה מ"ט) אי בתורת עניות יהיב ליה אמאי לא יהב ליה נמי מעשר
עני שהרי מעשר עני נתן לר"ע ומיהו יש לדחות דלעולם בתורת עניות נתן לו ומה שלא נתן לו מעשר עני לפי שהיו לו מאתים זוז
דאינו נוטל במעשר עני כדתנן במסכת פאה (פ"ח מ"ח) אבל מעשר ראשון יטול אפי' יש לו מאתים זוז דהא איכא למ"ד דאפי' כהנים
עשירים בימי טומאה עניים נינהו ועוד דלא רצה ליתן כל מתנותיו לעני אחד.
 347מקף
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ָ֣ןַ֙שׁ ֔מֹוַ֙שֶׁ֛םַ֙תּזְ בָּ֥חַ֙אֶ ת־ה ֶפּסחַ֙בּע ִֶ֑רבַ֙ ַ֙
ַ֙֙לשׁכּ ְ
ֱֹלה ֙יָך ְ
רַ֙ה'ַ֙א ֶ
יַ֙אם־אֶ ל־המּ ָ֞קֹוםַ֙אֲשֶׁ ר־י ְב ֨ח ֵ֤
כּ ֹֽ
דברים ראה טז,וַ֙ ְ֠ ַ֙ :
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אתָךָ֥ ַ֙ממּ ְצ ֹֽריםַ֙ :
דַ֙צ ְ
שּׁ ֶמשַׁ֙מֹוע ֹֽ
ְכּבָ֣ ֹואַ֙ה ֔ ֶ

ֹֽאם־אֶ ל־המּ ָ֞קֹום – מקף מקף בתפקיד חלקים של ענין שלם (מעלות ,דקות ,שניות) בחישוב קו האורך של מרכז שער ניקנור בהר הבית
אֶ ת־ה ֶפּסח – מקף[ ,משנה פסחים פ"ד,מ"א] [*] מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו שלא

לעשות אין עושין ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין נותנין עליו חומרי מקום שיצא
משם וחומרי מקום שהלך לשם ואל ישנה אדם מפני המחלוקת:
[ירושלמי (וילנא) פסחים פ"ד] גמ' כתיב [דברים טז ו] ָ ֶ֛שׁם תִּ ז ְַּב֥ח אֶת־ה ֶ ַַ֖פסַח ב ָ ָָ֑ע ֶרב.
שּׁלְּתָּ ו ָ ְֹּ֣א ַכלְּתָּ֔ (ע"פ קה"ע התורה
(המשך הירושלמי) אין לי אלא הוא (חייב לשחוט פסחו) שלוחו מניין (מתרבה) תלמוד לומר (דב' ראה טז,ז) וּ ִב ַ
הקפידה שבעל הפסח יעסוק בבישול ואכילה ולא חייבה בשחיטת פסחו ע"י עצמו) .מה תלמוד לומר [דברים טז ו] ָ ֶ֛שׁם ִתּז ְַּב֥ח ֶאת־ה ֶ ַַ֖פסַח ב ָ ָָ֑ע ֶרב אינו
בדין שתהא עסוק במלאכתך וקרבנך קרב אבל אסרו מלעשות מלאכה
[שו"ע או"ח הלכות פסח סי' תסח ,ס"ג] קודם חצות( ,י) ד מקום שנהגו לעשות מלאכה ,עושין .מקום שנהגו (יא) שלא לעשות ,ה אין
עושין .הגה( :יב) ו <ג> ג) ג'] ולדידן מקום שנהגו שלא לעשות (מהרי"ו); (יג) ודוקא מלאכות גמורות ,אבל שאר מלאכות אפילו מנהג ליכא

(מהרי"ב).
[דברים טז ו] ֶאת־ה ֶ ַַ֖פסַח – מקף כרב -מצב עשיית מלאכה ע"י משלחי הפסח לשחיטה בידי שליח מעת שהגיע זמן שחיטת פסח ,כי השליח
עצמו אינו יכול לעשות מלאכה בעת שליחותו( .א) אסורים במלאכה גמורה או קבועה ומותרים במלאכת עראי( .ב) מותרים במלאכה
גמורה .והלכה כמצב (א).
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יקם:
ריַ֙צדּ ֹֽ
יםַ֙ויסלּףַ֙דּ ְב ַָ֥֙
ֹֽ
ִ֑יםַ֙ול ֹא־ת ָ֣קּחַ֙ ֹ֔שׁחדַ֙כָּ֣יַ֙ה ָֹ֗שּׁחדַ֙יְ עוּר ַ֙֙עינ ָ֣יַ֙חֲכ ֔מ
טַ֙ל ֹאַ֙תכּירַ֙פּנ ְ
ָ֥
ֹא־ת ֶטּ ָ֣הַ֙מ ְשׁ ֔פּ
דברים שפטים טז,יט :ל ַ֙

הסברים אחרים לטעם מקף של "לא-תטה"( .א) ביאור שלא שייך לתוצאה של המשפט אלא לתהליך המשפט
(דב' שפ' טז,יט) ל ֹא־ת ֶטּ ָ֣ה – מקף כבורר בין הטיה שתוצאת המשפט לא לברר האמת ,ובין הטעיה לכאורה כדי להוציא את האמת מהבעלי
דין כמו (שמ' ית' כ,יג) ֹֹ֣לַ֖א תִּ ג ְָֹּֽ֔נב מלת "לא" מוטעמת טפחא בטעם עליון ,וב-זוהר מלמד שהדיין יכול לגנוב דעת כדי להעמיד משפט אמת.
(ב) ביאור בדיני נפשות (דב' שפ' טז,יט) ל ֹא־ת ֶטּ ָ֣ה – מקף כבורר בדיני נפשות איך מכריעים הדין [משנה סנהדרין פ"א,מ"ו]  ...למה נאמר
(שמ' מש' כג,ב) ַאח ֵ ֲ֥רי ַר ִ ַ֖בים ְּלהַטָֹֽת לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעה הטייתך לטובה על פי אחד הטייתך לרעה על פי שנים (הפסוק
ַל־רב ִלנ ְֶּ֛ט ֹת ַאח ֵ ֲ֥רי ַר ִ ַ֖בים ְּלהַטָֹֽת):
י־ר ִ ַ֖בים ל ְָּר ָ֑ע ֹת וְֹּלא־תַ ע ֲֶנֹ֣ה ע ִִ֗
במלואו (שמ' מש' כג,ב) ֹלָֽא־תִ ְּה ֶי ֥ה ַא ֲח ֵ ָֽר ַ
(ג) ביאור בדיני ממונות (דב' שפ' טז,יט) ל ֹא־ת ֶטּ ָ֣ה – מקף כבורר עד מתי מותר להציע פשרה וממתי יכריע הדין .עיין גם [משך חכמה]
[תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק פ"א,ה"ו] ר' שמעון בן מנסיא אומ' פעמים יבצע אדם פעמים אל יבצע אדם כיצד שנים

שבאו אצל אחד לדון עד שלא שמע את דבריהם ואם מששמע את דבריהם ואינו יודע להיכן הדין נוטה רשאי שיאמר להם צאו וביצעו
אשׁית מ ָָ֑דֹון
אבל מששמע את דבריהם ויודע להיכן הדין נוטה אינו רשאי שיאמר להם צאו וביצעו כגון דכת' (משלי יז,יד) פֹ֣ ֵ
ֹוטָֽר ֵ֭ ַמי ִם ֵר ִ ֹ֣
ְּו ִלפְּנֵ ֥י ְ֝ ִהתְּ ַג ִַ֗לע ה ִ ָ֥ריב נְּטָֹֽושׁ :עד שלא נתגלה הדין אתה רשאי לנוטשו משנתגלה הדין אין אתה רשאי לנוטשו:
[הלכה ז] ר' יהודה בן לקיש היה אומ' שנים שבאו אצל אחד לדין אחד חזק ואחד רך עד שלא שמע את דבריהם ואם מששמע את
דבריהם ואינו יודע להיכן הדין נוטה רשאי שיאר להם איני ניזקק לכם שמא יתחייב הרך ונמצא החזק רודפו אבל מששמע את דבריהם
אֹלהים ָ֑הוּא:
ויודע להיכן הדין נוטה אינו רשאי שיאמר להם איני נזקק לכם שנ' (דב' א,יז) ֹלַ֤ א תָ גוּרוּ ִמ ְּפנֵי־ ִ֔אישׁ ִכ֥י ַה ִמ ְּ
שׁ ָ ַ֖פט ֵל ִ ֹ֣

ֵאֹלהים
שׁ ָמ ֔עוּן ֹלַ֤ א תָ גוּרוּ ִמ ְּפנֵי־ ִ֔אישׁ ִכ֥י ַה ִמ ְּ
שׁ ִָ֗פט כַקָ ַ֤ט ֹן ַכגָד ֹל תִּ ְּ
הפסוק המלא קרוב בתוכנו לפסוק (טז,יט) (דב' א,יז) ֹלָֽא־תַ ִֶ֨כירוּ ָפ ִָ֜נים ַב ִמ ְּ
שׁ ָ ַ֖פט ל ִ ֹ֣
שׁ ַמעְּתִּ ָֽיו:
ָ֑הוּא ְּוהַדָּ בָר ֲא ֶ ֹ֣שׁר י ִ ְּק ֶ ֹ֣שׁה ִמ ֶ֔כם תַּ ק ְִּרב֥ וּן א ֵַלַ֖י וּ ְּ
(ד) ביאור בדין מרומה [בבלי סנהדרין לב,ב]  ...רב פפא אמר :אידי ואידי בהודאה והלואה ,כאן  -בדין מרומה (ע"פ רש"י:שבית דין
מכירין בתובע זה שהוא רמאי ,או מבינים טענת רמאי בדבריו) ,כאן  -בדין שאינו מרומה (טט :שלא צריך לחקור ולדרוש),
(דב' שפ' טז,יט) ל ֹא־ת ֶטּ ָ֣ה – מקף כמחליש את "לא-תטה" ובדין מרומה הדיין ידרוש ויחקור בדקדוק [רמב"ם עדות ג,א,ב] [שו"ע חו"מ הלכות
עדות סי' ל ,ס"א] ויפסוק שלא כטענות התובע הרמאי אלא תטה המשפט לפי האמת שהגעת אליה מתוך שהכרת שהטענות מרומות.
סיכום( :דב' שפ' טז,יט) ל ֹא־ת ֶטּ ָ֣הַ֙מ ְשׁ ֔פּט – (סלוק) מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מדובר בדיני ממונות (א) בדיני ממונות
עד מתי מותר להציע פשרה במקום הכרעת הדין( .ב) בדין מרומה הדיין ידרוש ויחקור ויפסוק לפי מסקנתו על התביעה ולא לפי הטענות
המרומות.
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לְּך׃ ַ֙
ֲשׁרַ֙תּעֲשֶׂ הֹֽ -
ֱֹלהיָךַ֙א ֶ ָ֥
ֶ֛חַ֙ה'ַ֙א ֶ
ִ֑ץַ֙אצֶ לַ֙מזְ בּ ָ֥
ָ֥עַ֙לָךֶ֛ ַ֙אֲשׁרהַ֙כּל-ע ָ֗
דברים שפטים טז,כא :׃ַ֙סַ֙ל ֹא-תטּ ְ
ההסבר מתחיל מסוף הרישא המתיחס לכל הכתוב לפניו .כּל-ע ִ֑ץ – מקף ברב-משמע עץ (א) עץ (ב) דמוי עץ שאינו מחומר עץ.
אֲשׁרהַ֙– טפחא ,פותחת טפח לאפיין את כל קבוצת הפרטים שלפניה מהכתוב אחריה כּל-ע ִ֑ץ .האיפיון ע ִ֑ץ משמע עץ פרי או סרק הנטוע
בארץ ,ומהרבויַ֙כּל-ע ִ֑ץ ,משמע גם עץ כרות ,ועוד המלה נטיעה מושאלת לבניית בית כמו נטע אוהל.
אבל בעוד המלים ַ֙כּל-ע ִ֑ץ מרבות משמעויות נוספות לעץ ולנטיעה ,טעם כּל-ע ִ֑ץ – אתנח ,מגביל האיסור רק לעץ נטוע או כרות .אבל
אכסדראות וסבכות אף הנראות כמו עץ אך עשויות מאבן ,וכן בית ששימש לעניני המקדש ,וכן עזרי עץ זמניים ,וכעין עץ גפן ממתכת
מותרים ,ראה השגות ראב"ד [רמב"ם הל' עבו"כ פ"ו,ה"י].
ל ֹא-תטָּ֥ע – מקף כרב-משמעות נטיעה בבית המקדש (א) נטיעה של עץ (ב) בניה מעץ (ג) בניה שלא מעץ כדמוי עץ
ָ֥עַ֙לָךֶ֛ ַ֙אֲשׁרהַ֙ -מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורה לנושא משמעויות מלת נטיעה אצל מזבח ה' והלכות שונות לפרטים
ל ֹא-תטּ ְ
לפי משמעות נטיעה( .א) נטיעה של עץ באדמה או בעציץ  -אסורה (ב) בניה מעץ – קבועה – אסורה ,בניה בעץ זמנית מותרת (ג) בניה
שלא מעץ כדמוי עץ – מותרת.
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תַ֙דּבָ֥רַ֙המּ ְשׁ ֹֽפּט:
ָ֣ידוַּ֙ל ָ֔ךַ֙א ְ
ְ
םַ֙ואֶ ל־השּׁ ֹ֔פטַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְהיֶ הַ֙בּיּמָ֣יםַ֙ההִ֑םַַ֙֙ ְודר ְשׁתּ ְַ֙֙והגּ
כּהֲנים ַ֙֙ה ְלו ֔יּ ְ
אתַ֙אֶ ל־ה ֹ
דברים שפטים יז,ט :וּב ָ֗
[תורה תמימה] (דב' שפ' יז,ט) וּבָאתִָ֗  -לרבות בית דין שביבנהמד) [ספרי]:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אֶל־הַכ ֹ ֲהנִים וגו'  -תניא( ,דב' שפ' יז,ט) וּבָאתִָ֗ אֶל־הַכ ֹ ֲהנִים ַה ְּל ִו ִ֔ים ְּואֶל־הַשּׁ ֹ ֵ֔פט ֲא ֶ ֥שׁר י ִ ְּה ֶיַ֖ה ַבי ִ ָֹ֣מים ה ֵ ָָ֑הם ,בזמן שיש כהן יש משפט ובזמן
שאין כהן אין משפטמה) [סנהדרין נ"ב ב'] :ע"פ [תו"ת הערה מה] ְּואֶל־הַשּׁ ֹ ֵ֔פט – מקף בורר בין זמן בית מקדש ,בין זמן שיש מזבח
שבו התקיימו דיני נפשות ע"פ התורה ,ובין זמן שאין מזבח ,זמן גלות שבו אין רשות למקטל ולא דנים דיני נפשות ,אלא רק דיני
ממונות וקנסות
אֶל־הַכ ֹ ֲהנִים ַה ְּל ִו ִ֔ים  -מצות ב"ד שיהיו בו כהנים ולוים ,יכול אם אין בו יהיה פסול ,ת"ל ְּואֶל־הַשּׁ ֹ ֵ֔פט – אף על פי שאין בו כהנים
ולוים כשרמו) [ספרי] :אֶל־הַכ ֹ ֲהנִים – מקף כבורר בין לכתחילה שיש כהנים ולוים בבית הדין ובין בדיעבד מצב שאין כהנים ולוים
בבית הדין
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 356מקף
ים ַ֙
בּה-לָּ֣ וַֹ֙סוּס ַ֙
דברים שפטים יז,טז :רק֘ ַ֙ל ֹא-י ְר ֶַ֙
הַ֙עוֹד׃ ַ֙
ֹֽ
דּ ֶרְךַ֙הזֶּ
םַ֙ל ֹאַ֙תֹס ָ֗פוּןַ֙לשֶׁ֛ וּבַ֙בּ ֶ ָ֥
ָ֣
וֹתַ֙סוּסַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ֹֽוה ֙'ַ֙אמָ֣רַ֙ל ֔ ֶכ
ִ֑
הַ֙למעןַ֙ה ְר ָ֣בּ
ַ֙וְ ֹֽל ֹא-ישֵׁ֤יבַ֙אֶ ת-העם ַ֙֙מ ְצ ֔ריְ מ ְ
[רמב"ם ספר המצוות ,ל"ת שס"ג ,הל' מלכים פ"ג ה"ג] האזהרה שהזהר המלך מלהרבות לו סוסים ,והוא אומרו יתעלה ל ֹא-יַ֙ ְרבֶּ ה-לָּ֣ וַֹ֙
ים והגבול לכך ,שלא יהיו לו סוסים שעוברים לפניו (טט – תהלוכה לשם תהלוכה) ,ואפילו סוס אחד לא יהיה אצלו ,זולת הבהמה
סוּס ַ֙

שהוא רוכב עליה בלבד או סוסים שיהיו בארוות שהם מוכנים אצלו למלחמה שירכבו עליהם הצבא אבל בשבילו רק בהמה אחת
בלבד .וכבר נתבארו דיני מצוה זו בפרק ב' מסנהדרין (טט – כא,ב).
ים  -זרקא מונח סגול ,בתפקיד של הגורע מענין ו/או מוסיף עליהם .המונח עשוי לשמש עוד גריעה או
רק֘ ַ֙ל ֹא-י ְר ֶבּה-לָּ֣ וַֹ֙סוּס ַ֙
הוספה
ל ֹא-י ְר ֶבּה-לָּ֣ וַֹ֙– מקף מקף כל אחד כרב-מצב ,מקף אחד עבור (א) עצמו הנלמד ממלת לָּ֣ וֹ לעומת (ב) רכבו .לעצמו מוגבל לסוס אחד ולפי
ים מיעוט רבים שני סוסים .לעומת זאת לרכבו מרבה כנחוץ
תרגום יונתן ל-סוּס ַ֙
מקף שני עבור צבאו (א) לא ירבה (ב) ירבה.
ים – זרקא מונח סגול ,בתפקיד גריעה מזכויותיו אם הסוסים
עבור שני המצבים (לעצמו ,לצבאו) המלך מוזהר רק֘ ַ֙ל ֹא-י ְר ֶבּה-לָּ֣ וַֹ֙סוּס ַ֙
אינם משמשים לצרכי רכבו ולצרכי הצבא אלא בטלנין ,משמשים להתגאות בהם ,לתהלוכות אזי עובר בלא תעשה על כל סוס וסוס .היינו
תוספת לאו ומלקות( .כגון השימוש בסוס ב[-מגלת אסתר])
אבל אם הם למוכנות הצבא אז תוספת שניה – ע"פ רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ג סוסים שיהיו בארוות שהם מוכנים אצלו למלחמה.
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ֹבחָ֥יַ֙הזֶּ בחַ֙אם-שָׁ֣ וֹרַ֙אםֶ -שִׂ֑הַ֙ ַ֙
כּהֲנִ֝יםַ֙מאָ֣תַ֙ה ָ֗עםַ֙מאֶ֛תַ֙ז ְ
דברים שופטים יח,גְ :ו ֶזֵ֡הַ֙י ְה ֶיהַ֩֙מ ְשׁ ֨פּטַ֙ה ֹ

םַ֙והקּ ֹֽבה׃ ַ֙
רע ְַ֙וה ְלּחיָֽי ְ
ֹהןַ֙הזְּ ָ֥ ֹ
ַ֙וְ נתן ַ֙֙לכּ ֔
(יח,ג) אם-שָׁ֣ וֹרַ֙אםֶ -שִׂ֑הַ֙– ע"פ [המלבי"ם] במקום אחר ,משפט תנאי משמעו שיש אפשרות לרבות משהו אחר מהכתוב כאן .כל מקף

כבורר בין רבוי משהו נוסף על הכתוב ובין הכתוב בלבד.

ע"פ [ספרי מ"ה] [מדרש תנאים] (יח,ג) אם-שָׁ֣ וֹרַ֙אם-שָׁ֣ וֹר– לרבות כלאיים (לרבות) בין בארץ בין בחו"ל[ .מלבי"ם]...-וכן דרשו
פה כל שהוא שָׁ֣ וֹרַ֙וכל שהוא ֶשִׂ֑הַ֙ואחד מרבה כלאיים ואחד מרבה חו"ל ...
אם-שָׁ֣ וֹר– מונח מרבהַ֙אםֶ -שִׂ֑הַ֙–אתנח מגביל ל-בהמה טהורה בלבד ובסה"כ רבוי הגבלות ממעט מהבהמות חיה שאינה תערובת,
ובן תיש מצביה.
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ָ֥זַ֙צ ֹאנְ ָךַ֙תּ ֶתּןֹֽ -לוֹ׃ ַ֙
ָךַ֙וראשֶׁ֛יתַ֙גּ ַ֙
ֹשָׁךָ֣ ְַ֙וי ְצה ֶ ָ֗ר ְ
יתַ֙דּגנְ ִָ֝ךַ֙תּיר ְ
ְ
אשׁ
דברים שפטים יח,ד :ר ֨
תּתֶּ ןֹֽ -לוֹ – מקף כרב -מצב של מטרת הנתינה( .א) תרומה טהורה לאכילת הכהן והנאה (ב) תרומה טמאה לבהמה ולשרפה (כי היה לה שעת

הכושר) (ג) הפריש חמץ בפסח לשם תרומה ,היות ולא היה לה שעת הכושר לא חל עליה שם תרומה
תּתֶּ ןֹֽ -לוֹ – סלוק ,מגביל כדרשת חז"ל [פסחים לג,לד?] תתן-לו ולא לאורו (לשרפה) ,היינו תרומה חלה כאשר היה לה שעת כושר ,ולא
חלה כאשר לא היה לה שעת כושר.
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בתַ֙הגֹּויָ֥םַ֙ה ֹֽהם:
ע ֹ
ֹותַ֙כּתֹו ֲ
ְ
ֲשׂ
ְִ֑ךַ֙ל ֹא־ת ְלמָ֣דַ֙לע ֔
ֱֹלהיָךַ֙נֹתָ֣ןַ֙ל ֹֽ
כּיַ֙אתּה ַ֙֙בָּ֣אַ֙אֶ ל־ה ֔א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר־הָ֥ 'ַ֙א ֶ
דברים שפטים יח,טֵ֤ :

(דב' שפ' יח) (ט) ֹלָֽא־תִ ל ַ ְֹּ֣מד – מקף כבורר בין למוד כדי לעשות ובין לימוד כדי להבין ולהורות .לפי [תו"ת הערה רלג] הלומד מעשה אוב
וידעוני וכשפים כדי לידע תכונתם ואופן עשייתם מותר ,כגון דיינים .אז הם לא בכרת.
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דברים שפטים יט,טו :מהקשר הדברים הפסוק עוסק בעיקר בעונשים שלא של מיתה

אתַ֙בּכל-ח ְטאַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ ֶיחֱט ִ֑א ַ֙
ְ
ַ֙֙וּלכל-ח ֔טּ
ישַׁ֙לכל-עֹון ְ
ְ
דַ֙בּ ָ֗א
ַ֙עדַ֙אֶ ִ֝ח ְ
ֹֽל ֹא-יקוּם ֩ ֨
ֹלשׁה-עדיםַ֙י ָ֥קוּםַ֙דּ ֹֽבר׃ ַ֙
יַ֙שׁ ֹֽ
יםַ֙אוַֹ֙עלָ֥ -פּ ְ
ֶ֛
ָ֣י׀ַ֙שׁנ ָ֣יַ֙ע ָ֗ד
ַ֙על-פּ ְ
ַ֙֙וּלכל-ח ֔טּאת אבל כ-תניא כל מקום ששנים
לכל-עֹון ְ
ם ֩ – מקף בתפקיד רב-מצב למספר עדים לפי הענין .שני עדים לענין ְַ֙
ֹֽל ֹא-יקוּ ַ֙

מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה.

ם ֩ – מקף בתפקיד רב-מצב (טט – א ,שני עדים מעידים ואז הלווה) בשבועה הבאה בטענת מלוה והודאת מקצת דלוה (טט – הלווה
ֹֽל ֹא-יקוּ ַ֙
חייב לפרוע) (טט – ב ,הלווה כפר הכל ,ועד אחד מעידו ואז הלוה חייב) שבועה בעדות עד אחד שהלוה כפר הכל ועד אחד מעידו שהוא חייב
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ם ַ֩֙  -תלישא-קטנה ,מרמזת על שיעור פרוטה במצב ב' ונמצא מחייבו אפילו לא טענו אלא פרוטה
ֹֽל ֹא-יקוּ ַ֙
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דברים שפטים כ,א:

ַ֙ל ֹאַ֙תיראַ֙מ ֶהִ֑םַ֙ ַ֙
ר ֙כֶ ב ַ֙֙ע ַ֚םַ֙רָ֣בַ֙מ ְמּ ָ֔ך ָ֥
ַ֙סוּסַ֙ו ֶַ֙
ָךַ֙וֹֽר ִ֝אית ֵ֤
ֹֽכּי-ת ֨צאַ֙למּ ְלח ִ֝מהַ֙על-אֹיְ ֶָ֗ב ְ
ֱֹלה ֙יָך ַ֙֙ע ֔מְּךַ֙המּע ְלָךַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ה'ַ֙ א ֶ
ֹֽכּיֵַ֤֙ -
יכ ִ֑ם  -אין אלו אחיכם; שאם תפלו בידם אין מרחמים
על-אֹיְ ֶָ֗בָך – מקף כרב-מצב (א) אויב מבני ישראל ,כפ' רש"י (כ,ג) על-אֹיְ ב ֶ
עליכם .אין זו כמלחמת יהודה עם ישראל וגו'( ,ב) כפ' רש"י על-אֹיְ ֶָ֗בָךַ֙ -יהיו בעיניך כאויבים :אל תרחם עליהם כי לא ירחמו עליך.
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רַ֙מק ֹֹֽמֹו:
ֹוַ֙ואֶ ל־ַ֙שָׁ֥ע ְ
ֹתֹוַ֙אֶ ל־ז ְקנ ָ֥יַ֙עיר ְ
הֹוציאוַּ֙א ֶ֛
ָ֧
ֹוַ֙ו
ָ֣יוַ֙וא ִ֑מּ ְ
ת ְפשׂוַּ֙בֹוַ֙אב ְ
דברים תצא כא,יט[ :יט]ַ֙ ְו ָ֥
ֹבא:
לַ֙וס ֹֽ
ַ֙בּקֹל ִ֑נוַּ֙זֹול ְ
ֹרהַ֙אינֶ ָ֥נּוַּ֙שֹׁמע ְ
ֹוַ֙בּנ ֵ֤נוַּ֙ ֶזה ַ֙֙סֹורָ֣רַ֙וּמ ֶ ֔
יר ְ
[כ]ַ֙ ְוא ְמ ָ֞רוַּ֙אֶ ל־ז ְקנ ָ֣יַ֙ ע ָ֗

(דב' תצא כא,יט) אֶ ל־ז ְקנ ָ֥י – מקף אפשר כבורר בין בית דין של ג' למלקות ובין בית דין של כ"ג לנפשות .בשלב ראשון בית דין של ג'
למלקות( .דב' תצא כא,כ) אֶ ל־ז ְקנ ָ֣י – מק ף כבורר בין בית דין של ג' למלקות ובין בית דין של כ"ג לנפשות .בשלב שני בית דין של כ"ג
לנפשות.
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וּאַ֙כּי־ק ְללָ֥תַ֙אֱֹלהיםַ֙תּלִ֑ וּיַ֙ ַ֙
ֹֽ
ץַ֙כּי־ק ֵ֤בֹורַ֙תּ ְק ְבּ ֶר ֙נּוּ ַ֙֙בּיָֹּ֣וםַ֙ה ֔ה
דברים תצא כא,כג :ל ֹא־ת ֨ליןַ֙נ ְבל ָ֜תֹוַ֙על־ה ָ֗ע ֹֽ
ֲלהַ֙:ס ַ֙
ןַ֙לָךַ֙נח ֹֽ
ֹת ְ
ֱֹלהיָךַ֙נ ָ֥
ַ֙֙את־ַ֙א ְדמ ְָ֣ת ָ֔ךַ֙אֲשֶׁ רַ֙֙הָ֣ 'ַ֙א ֔ ֶ
אַ֙תטמּא ֶַ֙
לֹ ְ
וְ ֵ֤

ל ֹא־ת ֨לין – מקף כרב-מצב תלין [בבלי סנה' מז,א] (א) שלא לכבוד המת (ב) לכבוד המת פוסק ה[ -שו"ע יו"ד הלכות אבילות סי' שנח,
ס"א] אסור (א) להלין המת ,אלא אם כן (ב) הלינו (ג) לכבודו< ,א> להביא לו ארון ותכריכין או מקוננות ,א] או כדי שיבאו קרובים או
להשמיע עיירות.
ל ֹא־ת ֨ליןַ֙נ ְבל ָ֜תֹו – קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.
ופרטיוַ֙:על־ה ָ֗עץ – רביע ארבע סיבות להלנת המת לכבוד המת (א) להביא לו ארון ותכריכין (ב) להביא מקוננות (ג) להביא קרובים (ד)
להשמיע בעיירות ויספידו ויעשו כנס התעוררות.
ּ ֹֽכּי־ק ְללָ֥ת– מקף כרב -מצב (א) קללת הדיין שדנו לתליה (ב) זה המגדף כלפי מעלה .למצב (א) הלימוד שאנשים עלולים לעבור על (שמ'
ֱֹלהים ֹלֹ֣ א תְּ ק ֵַלָ֑ל  .למצב (ב) גנאי לבורא שמלינים את התלוי [משנה סנ ה' פ"ו,מ"ד] ונמצא שם שמים מתחלל.
מש' כב,כז) א ִ ַ֖
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ֹוַ֙בּמ ְס ֹֽפּר:
דיַ֙ר ְשׁעת ְ
֔יוַ֙כּ ָ֥
ָ֣הוַּ֙לפנ ְ
ְ
ִ֑עַ֙והפּילֵ֤ ֹוַ֙השֹּׁפט ְַ֙֙והכּ
ם־בּןַ֙הכֹּותַ֙הרשׁ ְ
ָ֥
דברים כי תצא כה,אְ :והי ֶ֛הַ֙א
ח)
ם־בּןַ֙הכֹּותַ֙הרשִׁ֑ע ,פעמים לוקה ופעמים
ָ֥
[תורה תמימה] (דב' תצא כה,ב) וְ הי ֶ֛הַ֙אם וגו'  -יכול כל מרשיעים לוקים  ,ת"ל ְוהַ֙י ֶ֛הַ֙א
ישׁוֹ׃ מה חסימה מיוחדת שהיא מצות ל"ת ואין
וֹרַ֙בּד ֹֽ
ְ
אינו לוקה ,ועדיין איני יודע איזו הם הלוקים ,ת"ל (דב' תצא כה,ד) ל ֹא-ת ְח ָֹ֥סםַ֙שׁ
ט)

בה קום ועשה ,כך כל מצות ל"ת שאין בה קום ועשה לוקה [ספרי]:
ם־בּן – מקף כרב-מצב (א) מצוות עשה (ב)
ָ֥
[תורה תמימה הערה ח] כל העובר על מצוה שבתורה על עשה ועל ל"ת( :דב' תצא כה,ב) א
מצוות לא תעשה .התורה ממשיכה עם העובר לא תעשה.
ם־בּןַ֙הכֹּות – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלק מהפרטים לא חלה הלכה
ָ֥
(דב' תצא כה,ב) וְ הי ֶ֛הַ֙א
מסוימת .כאן בקבוצת מצוות לא תעשה פעמים לוקה ופעמים אינו לוקה,
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ישׁוֹ׃ַ֙ס ַ֙
וֹרַ֙בּד ֹֽ
ְ
דברים כי-תצא כה,ד :ל ֹא-ת ְח ָֹ֥סםַ֙שׁ
ל ֹא-ת ְח ָֹ֥סם – מקף כרב -מצב חסום( :א) בדבר שלא נגמרה מלאכתו (ב) בדבר שנגמרה מלאכתו .ממלת דיש וטעם סלוק מלמד שהלאו חל

במצב (ב)
 369מקף
פּץ ַ֙֙ה ֔אישַׁ֙לקחתַ֙אֶ ת-יְ ב ְמ ִ֑תּוַֹ֙ ַ֙
ל ֹאַ֙י ְח ֹ
דברים כי תצא כה,זְ :ואםֵ֤ -
לַ֙ל ֹאַ֙אבהַ֙י ְבּ ֹֽמי׃ ַ֙
ָ֥
ַ֙֙בּי ְשׂר ֔א
יםַ֙לא ָ֥חיוַ֙שׁם ְ
ְ
יַ֙לה ֨ק
ָ֗יםַ֙ו ֹֽא ְמרהַ֙֙מ ֨אןַ֙יְ ב ִ֝מ ְ
וְ ע ְלתהַ֩֙יְ ב ְמ ֨תּוַֹ֙ה ִ֝שּׁ ְערהַ֙אֶ ל -הזְּ קנ ְ

[בבלי יבמות קא,ב] החליצה והמיאונין  -בשלשה ,ולא קפליג ר' יהודה ,ש"מ הדר ביה ר' יהודה ,ש"מ .אמר רבא :צריכי דייני
למיקבע דוכתא ,דכתיב( :דב' תצא כה,ז) ְוע ְלתהַ֩֙יְ ב ְמ ֨תּוַֹ֙ה ִ֝שּׁ ְערהַ֙אֶ ל-הזְּ קנָ֗ים .רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא
בחמשה .כמאן? כר' יהודה,

(דב' תצא כה,ז)ַ֙אֶ ל-הזְּ קנָ֗ים – מקף ,לכתחילה צריכים לקבוע מקום ,בדיעבד גם ללא קביעת מקום
צריכי [רמב"ם יבום וחליצה פ"ד ,ה"ב]

וצריכין ג הדיינין לקבוע מקום שישבו בו ואחר כך תחלוץ שם בפניהם שנ' (דב' תצא כה,ז)

וְ ע ְלתהַ֩֙יְ ב ְמ ֨תּוַֹ֙ה ִ֝שּׁ ְערהַ֙וגו' ,לא נועדו ולא קבעו מקום אלא נקראו נקרה ונקראת היא והוא לפניהן וחלצו חליצתה כשרה.
עבדי או שנים שמוסיפים לכתחילה לא קרובים בדיעבד גם קרובים כפסק [שו"ע אה"ע הלכות חליצה סי' קסט ,ס"ג] לכתחלה יד] ד
מצוה <ב> שיוסיפו {ו} שנים על ו'} הג' ,ואפי' השנים הם עמי הארץ( .טו] חלצו בג' ,חליצתה כשרה) (טור)( .טז] ואלו השנים
שמ וסיפים< ,ג> לא יהיו קרובים ז'} ופסולים; יז] ודוקא לכתחלה ,אבל בדיעבד כשר) (ב"י).
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דַ֙לה ָ֥צּילַ֙אֶ ת־אישׁהַּ֙מיָּ֣דַ֙מכּ ִ֑הוַּ֙ ַ֙
תַ֙האֶ ֔ח ְ
ֹֽ
יוַ֙ו ֹֽק ְרבהַ֙֙אָ֣שֶׁ
ָ֣ישַׁ֙וא ֔ח ְ
ְ
שׁיםַ֙י ְחדּו ַ֙֙א
דברים תצא כה,יאֹֽ :כּי־ינּ ֨צוַּ֙אֲנ ֵ֤
שׁיו:
חזיקהַ֙בּ ְמ ֻב ֹֽ
הַּ֙ו ֶה ֱַ֙
וְ שׁ ְלחָ֣הַ֙י ֔ד ְ
[בבלי בבא קמא פו,א]  ...בושת  -הכל לפי המבייש והמתבייש ... .מתניתין רבי שמעון היא .מאן תנא להא דתנו רבנן :נתכוון לבייש את

הקטן ובייש את הגדול  -נותן לגדול דמי בושתו של קטן ,לבייש את העבד ובייש את בן חורין  -נותן לבן חורין דמי בושתו של עבד,
מני? לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי שמעון! קא סלקא דעתך קטן  -קטן בנכסים ,גדול  -גדול בנכסים ,אי רבי מאיר ,האמר:
כולהו בהדי הדדי נינהו! ואי רבי יהודה ,האמר :אין לעבדים בושת! ואי ר"ש ,האמר :נתכוון לבייש את זה ובייש את זה  -פטור ,מאי
טעמא? כקטלא ,מה קטלא עד דמתכוון ליה ,דכתיב :וארב לו וקם עליו  -עד שיתכוון לו ,בושת נמי עד דמיכוין ליה ,דכתיב( :דב' תצא
הַּ֙והֶ חֱזיקהַ֙בּ ְמ ֻב ֹֽשׁיו  -עד שיתכוון לו!
כה,יא) ְושׁ ְלחָ֣הַ֙י ֔ד ְ
רב זילבר מיכל הי"ו :פסוק זה הוא המקור לתשלומי בושת בכלל .אכן מופיעה בו תבנית הטעמים פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
תַ֙האֶ ֔חד שבין תפקידיה ללמד בנין-אב או הקש.
ֹֽ
יוַ֙ו ֹֽק ְרבהַ֙֙אָ֣שֶׁ
ָ֣ישַׁ֙וא ֔ח ְ
ְ
(כאן סלוק  ...אתנח) ֹֽכּי־ינּ ֨צוַּ֙אֲנשֵׁ֤יםַ֙י ְחדּו ַ֙֙א
ֹֽכּי־ינּ ֨צוּ – מקף כרב-מצב לביוש( .א) נתכוון לפלוני וביישו (ב) נתכוון לפלוני ובייש את אלמוני .במצב (ב) פטור לדעת ר' שמעון
ֹּּֽ ֹֽכּי־ינּ ֨צוּ – קדמא ,האם הכוונה המקורית (המוקדמת) התקיימה ,ר"ש ,האמר :נתכוון לבייש את זה ובייש את זה  -פטור ,מאי

טעמא? כקטלא ,מה קטלא עד דמתכוון ליה ,דכתיב :וארב לו וקם עליו  -עד שיתכוון לו ,בושת נמי עד דמיכוין ליה,
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ֹהןַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ְהיֶ הַ֙בּיּמָ֣יםַ֙ההִ֑ם ַ֙
דברים כי-תבוא כו,ג :וּבאת ַ֙֙אֶ ל-הכּ ֔
תַ֙לנוּ׃ ַ֙
ֹֽ
אבֹתינוַּ֙ל ֶָ֥ת
ָ֧עַ֙ה'ַ֙ל ֲ
ֲשׁרַ֙נ ְשׁבּ ֶ֛
ֱֹלהיָךַ֙כּי-ב ֙אתי ַ֙֙אֶ ל-ה ֔א ֶרץַ֙א ֨ ֶ
ַ֙וְ אמ ְרתַָּ֣֙א ָ֗ליוַ֙הגּ ֵ֤ ְֶ֣דתּיַ֙היּוֹם ַ֙֙ל ָ֣ה'ַ֙א ֔ ֶ
(דב' תבוא כו,ג) כּי-ב ֙אתַ֙י ַ֙֙אֶ ל-ה ֔א ֶרץ כּי-ב ֙אתַ֙י ֙ – מקף כבורר בין בני ישראל ובין הגרים שהסתפחו לישראל אחרי הכניסה לא"י.
לפי [ספרי] הגרים לא קוראים ,אבל לפי [מדרש תנאים] הגרים מביאים וקוראים .אֶ ל-ה ֔א ֶרץ – מקף כבורר בין א"י המערבית ובין

עבר הירדן המזרחי ,א"י המערבית ביאה וכיב וש ע"פ ה' ,ואילו עבר הירדן ביאה ונטילה מעצמך .מה שניתן ע"פ ה' מחויב בביכורים,
נטילה עצמית לא מחויב בביכורים.
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לַ֙בּ ֶא ֶָ֣רץַ֙מוֹאִ֑בַ֙ ַ֙
רתַ֙אֶ תְ -בּנ ָ֥יַ֙י ְשׂרא ְ
ֹשׁהַ֙ל ְכ ֶ֛ ֹ
ָ֧הַ֙ה'ַ֙אֶ ת-מ ָ֗ ֶ
ָ֣
דברים כי-תבוא כח,סטַ֙:אלֶּ הַ֩֙ד ְב ֨ריַ֙ה ְבּ ִ֝ריתַ֙אשֶׁ ר-צוּ
ֹרב׃ַ֙פ ַ֙
םַ֙בּח ֹֽ
רתַ֙אתּ ְ
בּ ֔ריתַ֙אֲשֶׁ ר-כּ ָ֥
מ ְלּבָ֣דַ֙ה ְַ֙

עיון בדברי [בבלי סוטה לז,ב] ובפלוגתא דהני תנאי;

המחלוקת מרומזת בטעם מקף של (דב' תבוא כח,סט) אשֶׁ ר-צוּ ָ֧ה – מקף כרב-מצב דעות על מקומות שבהם נאמרו הכללות והפרטות של
המצוות .דתניא( ,דעה א) רבי ישמעאל אומר :כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד (רק שני מקומות וגם כללות במקום א'
פרטות במקום ב') (דעה ב) ר' עקיבא אומר :כללות ופרטות נאמרו בסיני ,ונשנו באהל מועד ,ונשתלשו בערבות מואב ,הגמרא
ממשיכה לפי מצב (ב) של שלושה מקומות ובכל מקום נאמרו כלולות ופרטות ,כאשר בכל מקום על כל מצוה נכרתו  16בריתות
ובסה"כ משלושה מקומות  48 = 3 * 16בריתות על כל מצוה.

יבים עַל־יָֹֽשֶׁר :אמירת הקללות והארורים היא כעין יצר רע ההפוך ליצר טוב של הצדיק.
(משלי יז,כג) ַגַ֤ם ֲע ֹ֣נֹושׁ ַלצ ִ ַֹ֣דּיק
ֹלא־טֹוב ְּלה ַַ֖כֹות נְּדִ ִ ֹ֣
ָ֑
ֹשׁהַ֙– דרגא מונח רביע ,מרמזת שמשה רבנו אמר הקללות והארורים
אפשר כי תבנית הטעמים של (דב' תבוא כח,סט) אשֶׁ ר-צוּ ָ֧הַ֙הָ֣ 'ַ֙אֶ ת-מ ָ֗ ֶ
כביאור לקללות שהפר' בחקתי רבוים כאן ושנויים במלים לעומת פר' בחקתי מפרק את המקוריים לקטנים ומחלישם[ .אברבנאל דברים
הקדמה]  ...וקללות האלה (טט :בפר' כי תבוא) לא היה כן כי משה סדר בהן הדברים .ובהגיעי לביאורם אוכיח שמרע"ה ביאר בקללות

האלה על הראשונות (טט :בפר' בחקתי) כמו שביאר במצות.
ֹשׁה – מקף כרב -מצב האמירה (א) מעצמו (ב) נגד עצמו ,נגד מהותו אלא כדי לזרז את ישראל בשמירת המצוות בכלל ונגד ע"ז
אֶ ת-מ ָ֗ ֶ
בפרט שכל המודה בע"ז כופר בעשרת הדברות
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ֱֹלהיָךַ֙וּמשּׁםַ֙יקּ ֶ ֹֽחָך׃
ַ֙֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ָ֥הַ֙נדּחֲָךַ֙בּ ְקצָ֣הַ֙השּׁמִ֑יםַ֙מ ָ֗שּׁםַ֙יְ ק ֶבּ ְצָך ַָ֣֙
דברים נצבים ל,ד :אם-י ְהיֶ ֹֽ

בבלי יומא פז,א

כל המזכה את הרבים  -אין חטא בא על ידו ,וכל המחטיא את הרבים  -כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
הרב שטרום מאורות הדף ,התשס"ו בשם הרבי מרוזין מספקים לו הזדמנויות לעשות תשובה.

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו ,מאי טעמא  -כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן ,שנאמר (תה' טז,י) ִכַ֤י׀ ֹלא-תַ ע ֲֹ֣ז ֹב
שׁחַת׃.
ְּשׁי ִלשׁ ְָּ֑אֹול ֹלא-תִ ֵתּ֥ן ְ֝ ֲחסִידְּ ִָ֗ך ל ְִּר ֥אֹות ָ ָֽ
נַפ ִ ֹ֣
ָשׁק
וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה  -שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם ,שנאמר (משלי כח,יז) ֵ֭ ָאדָ ם ע ֹ֣
בְּדַ םָ֑ ָ -נפֶשׁ עַד-ב֥ ֹור ְ֝י ָנִ֗ וּס ַאל-י ִתְּ מְּכוּ-בָֹֽו׃
הרב שטרום מאורות הדף ,התשס"ו בשם ? כל המחטיא את הרבים ,בתשובתו גורם לחזרה בתשובה לכל שהחטאו על ידו ,כי נאמר

(דברים נצבים ל,ד) אִם-י ִ ְּה ֶי ֥ה ִנ ָֽדַּ חֲָךַ֖ ִב ְּק ֵ ֹ֣צה ַהשּׁ ָ ָָ֑מי ִם ִמ ִ֗שָּׁ ם י ְּ ַק ֶבצְָּך ֹ֣ה' אֱֹל ֶ֔היָך וּ ִמ ָ ַ֖שּׁם י ִ ָק ֶחָָֽך׃
אִם-י ִ ְּה ֶי ֥ה – מקף בתפקיד רב-מצב (א) ספקו למחטיא הזדמוניות ולא חזר בתשובה הוא ותלמידיו לא עולים (ב) המחטיא חזר בתשובה .במצב (ב)
יתקים
אִם-י ִ ְּה ֶי ֥ה ִנ ָֽדַּ חֲָךַ֖ – מרכא טפחא ,יתור לרבות על כל המחטיא את הרבים שחזר בתשובה ומקובץ ע"י הקב"ה ,שגורם שגם את אלו שהודחו על-ידו
יחזרו בתשובה ,ויקובצו ע"י הקב"ה.
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יהִ֑םַ֙ ַ֙
ָ֣הַּ֙בּפ ֶ
דהַּ֙אֶ תְ -בּנֹֽי-י ְשׂראלַ֙שׂימ ְ
אתַ֙ול ְמּ ַָ֥֙
ְ
דברים וילך לא,יטְ :וע ָ֗תּהַ֙כּ ְת ֵ֤בוַּ֙לכֶ ם ַ֙֙אֶ ת-השּׁירָ֣הַ֙ה ֔זּ ֹ
ֶֹ֛אתַ֙לעדַ֙בּ ְבנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ ַ֙
ְ
ירהַ֙הזּ
ןַ֙תּ ְהיֶהִ֝ -לּיַ֙השּׁ ָ֥
ַ֙ ְל ֨מע ֹֽ
כמסקנה מה-הרא"ש אֶ ת-השּׁירָ֣ה – מקף כרב-מצב של כתיבת השירה (א) לשם ללימוד מהנכתב כהמשך הפסוק ְול ְמּ ָ֥דהַּ֙(ב) שלא לשם

לימוד מהנכתב .המשך הפסוק עוסק במצב של לימוד מהנכתב.
כמסקנה מהחולקים על הרא"ש כמו השו"ע אֶ ת-השּׁירָ֣ה – מקף כרב-מצב של הספרים (א) ספר תורה שלם (ב) כל ספר קודש שאינו ספר
תורה .המשך הפסוק עוסק בספר תורה שלם שזה דאורייתא ,ספרי קודש אחרים הן מדרבנן.
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וּרַ֙ועזֹֽ וּב:
ְ
֔דַ֙ו ֶאפֶ סַ֙עצָ֥
ִ֑םַ֙כּיַ֙י ְראֶ הַ֙֙כּי־אָ֣זְ לתַ֙י ְ
ֵ֤
ֹוַ֙ועל־עֲבדיוַ֙י ְתנֶח
ד יןַ֙ה ֙'ַ֙ע ֔מּ ְ
דברים האזינו לב,לוֹֽ :כּי־י ֵַ֤֙
רש"י (דב' הא' לב,לו) ֹֽכּי־י ֵ֤דיןַ֙ה ֙'ַ֙ע ֔מֹּוַ֙ -כשישפוט אותן ביסוריןי הללו האמורים עליהם ,כמו (איוב לו ,לא) כי בם ידין עמים ייסר עמים.
(דב' הא' לב,לו) ֹֽכּי־י ֵ֤דין – מקף כמברר בין רב משמעויות כפ'[רש"י] כי זה אינו משמש בלשון דהא ,לתת טעם לדברים של מעלה,

אלא לשון תחלת דבור ,כמו (ויקרא כה ,ב) כי תבואו אל הארץ ,כשיבואו עליהם משפטים הללו ויתנחם הקדוש ברוך הוא על
עבדיוכ לשוב ולרחם עליהם:
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יַ֙מֹותֹוַ֙ :
ֹֽ
ת־בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ל ְפנ
ְ
ֶ֛הַ֙אישַׁ֙האֱֹלהיםַ֙אֶ
רְךַ֙מ ֶֹשׁ ָ֥
ֲשׁרַ֙בּ ָ֥
דברים וזה"ב לג,אְ ַ֙:וז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כהַ֙א ֨ ֶ
יַ֙מֹותֹו
ֹֽ
ת־בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ל ְפנ
ְ
(דב' וזה"ב לג,א) אֶ
שׁ ְּמ ַ֖עוּ אֶל־יִש ְָּר ֵא֥ל ֲאבִיכֶ ָֽם:
שׁ ְּמ ַ֖עוּ ב ְֵּנֹ֣י יַע ֲָ֑ק ֹב ְּו ִ
ת־בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑ל הכל בזכות יעקב שנ' (בר' ויחי מט ב) ִה ָקבְּצ֥ וּ ְּו ִ
ְ
[מדרש תנאים] (דב' וזה"ב לג,א)ַ֙אֶ
ת־בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑ל שזכותן של ישראל גרמה לו.
ְ
מדרש תנחומא (ורשא) וזה"ב סימן ב] מהו (דב' וזה"ב לג,א) אֶ
ת־בּנ ָ֣י – מקף כמברר מקור גדולת משה בין זכות עצמו ובין זכות עם ישראל שיצא מיעקב .י ְשׂראִ֑ל – אתנח כמגביל
ְ
(דב' וזה"ב לג,א)ַ֙אֶ

וזהו שהמדרשים מדגישים את זכות עם ישראל (הכלל החביב לה') שמכוחה פעל משה (היחיד הרועה הנאמן לעם ישראל לפני ה').
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פּר׃ ַ֙
יַ֙מתיוַ֙מ ְס ַֹֽ֙
יה ְ
ןַ֙ואל-י ִֹ֑מתַ֙ו ָ֥
יַ֙ראוּב ְ
דברים זאת הברכה לג,ו :יְ ָ֥ח ְ

[בבלי בבא בתרא קטו ,ב] הא כיצד? נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן .ולימא :עד יעקב! אמר אביי :גמירי ,דלא כלה שבטא.
[רשב"ם ב"ב קטו,ב] אמר אביי  -אם כן נמצא שבט אחד כלה מישראל וגמירי דלא כלה שבטא וראיה לדבר במלאכי (ג) כי אני ה' לא
שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם בפר"ח ראובן דנקט לאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו.
[הרב מיכל זילבר] :וגמירי יש לנו קבלה שאין שבט כלה מישראל .וכן פסק הרמב"ם בהלכות תמורה ובהלכות נשים.

ןַ֙ואל־י ִֹ֑מת בחומש(?)יְ ָ֥חי בעולם הזה ְואל־י ִֹ֑מת לעולם הבא .על זה אמר רבנו חננאל ראובן
יַ֙ראוּב ְ
פירש הרמב"ם (דב' וזה"ב לג,ו) יְ ָ֥ח ְ
םַ֙בּ ָ֣ריתַ֙ראשֹׁנ ִ֑ים ֲא ֶ ֹ֣שׁר הֹוצֵ ָֽאתִ י־א ֹתָ ם
הוא הראשון מכל השבטים והברית כרותה לכל השבטים כנאמר (וי' בחקתי כו,מה) ְוזכ ְר ָ֥תּיַ֙ל ֶה ְ
ֵאֹלהים ֲא ִנ֥י הָֽ' :שלא כלה שבט מישראל
ֵמ ֶֶ֨א ֶרץ ִמצ ְַָּ֜רי ִם ְּלע ֵ
ֵינֹ֣י הַגֹו ִִ֗ים ִל ְּהיֹ֥ות ל ֶָהֶ֛ם ל ִ ַ֖
(דב' וזה"ב לג,ו) ְואל־י ִֹ֑מת – מקף כרב-שלב ע"פ פירוש הרמב"ם בחומש(?) (א) יְ ָ֥חיַ֙בעולם הזה (ב) ְואל־י ִֹ֑מת לעולם הבא,
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דברים וזאת הברכה לג,כא:

יַ֙עםַ֙צ ְד ֵ֤קתַ֙ה ֙'ַ֙ע ֔שׂהַ֙וּמ ְשׁפּטיוַ֙עם-י ְשׂר ֹֽאל׃ַ֙ס ַ֙
תַ֙מחֹקקַ֙ספִ֑ וּןַ֙ויּתאַ֙֙רָ֣אשׁ ֔
ֶ֛םַ֙ח ְל ָ֥ק ְ
ַ֙֙לוַֹ֙כּי-שׁ ֶ
ויּ ְֵֶ֤֣ראַ֙ראשׁית ֔

תַ֙מחֹקקַ֙ -כי ידע אשר שם בנחלתו חלקתר שדה קבורת מחוקק והוא משה[ :שפת"ח ר] הוכרח לפרש כן כי
ֶ֛םַ֙ח ְל ָ֥ק ְ
(לג,כא) כּי-שׁ ֶ
מפשוטו של קרא משמע שכבר היה מחוקק (טט :אחר) שם קבור וזה אינו אמת  ...והוסיף (רש"י) מלת שדה מפני שמלת חֶ ְל ָ֥קתַ֙מורה
על (שהיה למשה) חלק בדבר (בארץ) משום הכי הוסיף מלת שדה (ללמד שלא היה למשה חלק בארץ):
(לג,כא) כּי-שֶׁ֛ם – מקף כבורר בין משמע של שם כבר קבור מחוקק אחר ובין משמע שעתיד להקבר שם משה רבנו בלבד.
(לג,כא) כּי-שֶׁ֛ם – תביר ממעט את המשמע ששם קבור כבר מחוקק אחר ,ונשאר משמע שעתיד להקבר שם משה רבנו בלבד.

(לג,כא) וּמ ְשׁפּטיו – טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ובתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה עם-י ְשׂר ֹֽאל
ר ֹֽאל לכתוב לפניו.
טעם טפחא גם בתפקיד התפשטות האפיון המשותף (התכונה המשותפת) המתקבלת מ-וּמ ְשׁפּטיוַ֙עם-י ְשׂ ַ֙
בדיני שמים עשה משה בדין ובמשפט ,אבל (א) ביחס לעצמו עשה צדקה וויתר על שלו (ב) עם-י ְשׂר ֹֽאל – מקף כבורר בין קטגוריה
ובין סנגוריה על עם ישראל .עם-י ְשׂר ֹֽאל – סלוק כמגביל ודוחה את הקטגוריה מפני הסנגוריה והיה סנגורן של ישראל.
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ל־פּנ ָ֣יַ֙יְ ר ִ֑חֹו ַ֙
ב ַ֙֙אֶ ל־הָ֣רַ֙נְ ֔בֹוַ֙רַֹ֚אשַׁ֙הפּ ְסגּ֔הַ֙א ֲֶשׁרַ֙ע ְ
ֹשׁהַ֙ ֹֽמע ְר ֵֹ֤בתַ֙מֹוא ַ֙
דברים וזה"ב לד,א :וַ֨֙יּעלַ֙מ ָ֜ ֶַ֙
ד־דּןַ֙ :
ֹֽ
ה'ַ֙אֶ ת־כּל־ַ֙הא ֶֶ֛רץַ֙אֶ ת־הגּ ְלעדַ֙ע
ַ֙ויּ ְר ֨אהוַּ֙ ַָ֧֙

ה'ַ֙אֶ ת־כּל־הא ֶֶ֛רץַ֙
[רשב"ם ב"ב נו,א] כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה  -בשעת מיתתו כדכתיב (דב' וזה"ב לד,א) ויּ ְר ֨אהוַּ֙ ַָ֧֙
ד־דּן :טט :ע"פ תוס' מה שטהר סיחון ועוג ממואב ועמון וכבש משה ויהושע נקרא עבר הירדן השייך לאחת משלוש ארצות למעשר
ֹֽ
אֶ ת־הגּ ְלעדַ֙ע
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

295/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וחייב במעשר .השאר נשאר עד לביאת המשיח.

חייב במעשר  -דהם הם ז' עממים הכתובים בכל מקום

מוצע לומר כי הפסוק הבא מכיל תבנית טעמים העשויה ללמד על המעטת ארצות מתרו"מ.
ד־דּן – ארבעה מקפים אפשר שכל אחד מלמד על רב-מצב המקום לגבי
ֹֽ
(דב' וזה"ב לד,א) ויּ ְר ֨אהוַּ֙ ָ֧ה'ַ֙אֶ ת־כּל־הא ֶֶ֛רץַ֙אֶ ת־הגּ ְלעדַ֙ע
תרו"מ (א) עד המקום ועד בכלל חייב (ב) מעבר למקום פטור
ד־דּן - :דרגא תביר טפחא מלמד על כעין קב' פרטים שעל כל אחד חלה
ֹֽ
לעדַ֙ע
(דב' וזה"ב לד,א) ויּ ְר ֨אהוַּ֙ ָ֧ה'ַ֙אֶ ת־כּל־ַ֙הא ֶֶ֛רץַ֙אֶ ת־הגּ ְ
אותה הלכה כאן הארץ המחויבת בתרו"מ .תכונה דומה נמצאת גם באחד משמונה? הפסוקים "ארץ זבת חלב ודבש" – תביר מרכא
טפחא אתנח או סלוק.

 386מקף על-פי
יַ֙ה'ַ֙ :
ל־פּ ֹֽ
ָ֥
'ַ֙בּ ֶא ֶָ֥רץַ֙מֹואבַ֙ע
ֹֽבד־הֶ֛ ְ
ָ֧הַ֙ע ֶ
תַ֙שׁםַ֙מ ֶֹשׁ ֶ
דברים וזאת הברכה לד,ה :ו ֨יּמ ָ֜

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב  ...נטלה הקדוש ברוך הוא לנשמתו של משה וגנזה תחת כסא הכבוד.
יַ֙ה' :לא נשמתו של משה בלבד גנוזה תחת כסא הכבוד אלא [כל]
ל־פּ ֹֽ
ָ֥
וכשנטלה לא נטלה אלא בנשיקה שנאמר (דב' וזה"ב לד,ה) ע
ָ֜יַ֙צרוּרָ֣ה׀ַ֙בּ ְצ ָ֣רֹורַ֙הח ָ֗יּים ֵ֚ ֵאת ֹ֣ה' אֱֹל ֶ֔היָך.
אדֹנ ְ
נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמר (שמו"א כה,כט) ְוֹֽהיְ תהַ֩֙ ֶנ֨פֶ שַׁ֙ ֲ
ְּרוּרה׀ ִבצ ְֹּ֣רֹור ַה ַח ִִ֗יים ֵ֚ ֵאת הֹ֣ ' ֱאֹל ֶ֔היָך ְּו ֵֶ֨את ֶ ַ֤נפֶשׁ אֹי ְּ ֶביָך י ְּ ַק ְּל ֶ֔ענָה
שמו"א כה ,כטַ :ו ָיַ֤ ָקם ָאדָ ם ל ְִּרדָ פ ְָּ֔ך וּ ְּלב ֵ ַַ֖קשׁ ֶאת־נַפ ֶ ְָּ֑שָׁך וְּ ָֽ ָהי ְּתָ ה ֶֶ֨נפֶשׁ אֲד ִָֹ֜ני צ ָ ֹ֣
ב ְַּ֖תֹוך כַ ֥ף ה ַָקָֽלַע:
תַ֙שׁם – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד
ו ֨יּמ ָ֜
'ַ֙בּ ֶא ֶָ֥רץַ֙מֹואב – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין ,כאן ע"פ [אבות דר"נ פי"ב] לא
ד־ה ְ
ֶ֛
ָ֧הַ֙ע ֶב
מ ֶֹשׁ ֶַֹֽ֙
נשמתו של משה בלבד גנוזה תחת כסא הכבוד אלא [כל] נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד ,ומביא הפסוק (שמו"א כה,כט)
המפרט הענין.
יַ֙ה' – מקף כרב-מצב של משמעות "על-פי" ב(-דב' וזה"ב לד,ה) משמעותו בנשיקה.
ל־פּ ֹֽ
ָ֥
ע
ה'ַ֙כּא ֲֶשׁרַ֙צֻ וֹּֽה׃
במדבר ג,טז :ויּ ְפ ָֹ֥קד אֹתֶ֛ם מ ֶֹשׁה על-פָּ֣י ִַ֑֙

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת במדבר סימן טז

 ...א"ל הקדוש ברוך הוא אתה עושה את שלך ואני עושה את שלי ,א"ר יהודה הלוי בר שלום היה משה הולך ועומד על פתח
אהליהם והשכינה מקדמת ואומרת לו כל זכרי הבית חמשה או עשרה תינוקות יש באהל הזה מנין שכך כתיב ויפקד אתם משה על פי
ה' כשם שהשכינה אומרת לו.
ה'  -אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא היאך אני נכנס לבתי כלם ולתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם .אמר לו
רש"י (במ' ג,טז) על-פָּ֣י ִַ֑֙
הקדוש ברוך הוא עשה אתה את שלך ואני אעשה את שלי .הלך משה ועמד על פתח האהל והשכינה מקדמת לפניו ,ובת קול יוצאת מן
ה':
האהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באהל זה ,לכך נאמר על-פָּ֣י ִַ֑֙

ַל־פֹ֣י ָ֑ה' – "די פקיד" ,ובטוי זה משמעו
(במ' ג,טז) על-פָּ֣י – מקף כרב-מצב משמעות "על-פי" (א) צווי כמו תרגום אנקלוס על (במדבר ג,נא) ע ִ
פקודה (במדבר ג,מב) צ ִָוּ֥ה ַ֖ה' תרגום אונקלוס "פקיד ה' "
(ב) שכינה או בת-קול ,וזה משמעו ב(-במ' ג,טז)
ֹשׁהַ֙:פ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙כּא ֲֶשֶׁ֛רַ֙צוּ ָ֥הַ֙ה'ַ֙אֶ ת־מ ֶ ֹֽ
בניוַ֙על־פּ ִ֑
ןַ֙וּל ַ֙
ר ְ
ה ָ֥ ֹ
ֶ֛םַ֙לא ֲ
ת־כּ ֶָ֧סףַ֙ה ְפּ ֻדי ְ
ֶ
ֹשׁהַ֙אֶ
במדבר ג,נא :ויּ ֨תּןַ֙מ ָ֜ ֶ
ַל־פֹ֣י ָ֑ה' – "די פקיד" ,ובטוי זה משמעו פקודה
על-פָּ֣י – מקף כרב-מצב משמעות "על-פי" (א) צווי כמו תרגום אנקלוס על (במדבר ג,נא) ע ִ

(במדבר ג,מב) צ ִָוּ֥ה ַ֖ה' תרגום אונקלוס "פקיד ה' "
(ב) שכינה או בת-קול ,וזה משמעו ב(-במ' ג,טז)
ל־פּיַ֙ה'ַ֙י ֹֽסּעוַּ֙ :
ָ֥
֔וַּ֙וע
חנ ְ
ל־פּיַ֙ה ֙'ַ֙י ֲ
ֵ֤
ָ֧הַ֙הענ ֶָֽ֛ןַ֙י ָ֥מיםַ֙מ ְספּרַ֙על־המּ ְשׁכּ ִ֑ןַ֙ע
ֶ ֹֽ
ֲשׁרַ֙י ְהיֶ
במדבר בהעלותך ט,כְ :ויָ֞שַׁ֙א ֨ ֶ

תרגום אונקלוס במדבר ט,כ ואית דהוי עננא יומין דמנין על משכנא על מימרא דיי שרן ועל מימרא דיי נטלין:
ל־פּיַ֙ה ֙' – ע"פ ת"א "על-פי" משמעו מאמר
ֵ֤
ע
ֹשׁהַ֙:פ
'ַ֙בּיד־מ ֶ ֹֽ
ל־פּיַ֙ה ְ
ָ֥
ל־פּיַ֙ה'ַ֙יסִּ֑עוַּ֙אֶ ת־מ ְשׁ ֶמ ֵֶ֤רתַ֙ה ֙'ַ֙שׁ ֔מרוַּ֙ע
ָ֥
֔וַּ֙וע
חנ ְ
ל־פּיַ֙ה ֙'ַ֙י ֲ
ֵ֤
במדבר בהעלותך ט,כג :ע
ל־פּיַ֙ה ֙'ַ֙
ֵ֤
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויסע פרשה א  ...ושאר כל המסעות כולן נסעו על פי הגבורה שנ' (במ' בהע' ט,כג) ע
ל־פּיַ֙ה'ַ֙יסִּ֑עוּ
ָ֥
֔וַּ֙וע
חנ ְ
י ֲ

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עב

חנ֔וַּ֙
ל־פּיַ֙ה ֙'ַ֙י ֲ
ֵ֤
(עב) וידבר ה' אל משה לאמר עשה לך שתי חצוצרות כסף ,למה נאמרה פרשה זו לפי שהוא אומר (במ' בהע' ט,כג) ע
ל־פּיַ֙ה'ַ֙יסִּ֑עוּ שומע אני הואיל ונוסעים על פי הדיבר וחונים על פי הדיבר לא יהיו צריכים חצוצרות ת"ל עשה לך שתי חצוצרות
ָ֥
וְ ע

כסף מגיד הכתוב שאף על פי שנוסעים על פי ה' וחונים על פי ה' צריכים היו חצוצרות.
ל־פּיַ֙ה֙' – מקף כרב-מצב משמעות "על-פי" (א) רק על-פי צווי או מאמר ה'; (ב) על-פי ה' ועל-פי צווי משה או מעשה
ֵ֤
(במ' בהע' ט,כג) ע
בשליחותו.
מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בהעלותך פרק ט

ל־פּיַ֙ה'ַ֙יסִּ֑עוּ .לא שיאמר להם הקדוש ברוך הוא ליסע ולחנות ,אלא שהיו מביטין בענן שעל
ָ֥
֔וַּ֙וע
חנ ְ
ל־פּיַ֙ה֙'ַ֙י ֲ
ֵ֤
[כג] (במ' בהע' ט,כג) ע
המשכן ,וביום העלות הענן מעל המשכן ,היו יודעים רצונו של מקום שיסעו ,ועת שישכון הענן היו יודעים שרצונו של מקום שיחנו:
את משמרת ד' [שמרו על פי ה' ביד משה] .כיצד היו ביד משה .שבשעה שהיה רצונו של מקום שיסעו היה הענן נעלה מעל המשכן
והיה מקופל ועומד ולא היה הולך עד שהיה משה אומר קומה ה' ויפוצו אויביך (במדבר י' ל"ה) ,וכשיבוא לחנות כמו כן היה הענן
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מקופל ועומד ולא היה מכסה המשכן ,עד שהיה משה רבינו אומר שובה ה' רבבות אלפי ישראל (שם שם ל"ו) ,וזהו שאמר ויהי בנסוע
הארון וגו' ,ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל ,לכך [נאמר] על פי ה' ביד משה:
ל־פּיַ֙ה֙' – מקף כרב-מצב משמעות "על-פי" (א) על-פי מעשה ענן ה'; (ב) על-פי ה' ועל-פי בקשת משה אל ה'.
ֵ֤
(במ' בהע' ט,כג) ע
ילקוט שמעוני תורה פרשת בהעלותך רמז תשכט

נמצאת מקיים על פי משה יחנו ונמצאת מקיים על פי ה' יחנו ועל פי משה יסעו ועל פי ה' יסעו ,בזמן שהיו נוסעין היה עמוד הענן
נעקר ממקומו על פי המקום ,ולא היה לו רשות להלוך עד שיאמר לו משה ,נמצאת מקיים על פי ה' ועל פי משה ,משל למה הדבר
דומה למלך שאמר לעבדו הריני ישן לי עד שתעירני משנתי ,כך אמר הקדוש ברוך הוא איני מהלך עד שתאמר לי לך:

ל־פּיַ֙ה֙' – מקף כרב-מצב משמעות "על-פי" (א) על-פי מעשה ענן ה' ובקשת משה; (ב) שלא כמו (א).
ֵ֤
(במ' בהע' ט,כג) ע
 387מקף

ה'ַ֙פּניםַ֙אֶ ל-פּ ֹֽנים׃
ר ֙ יְ דעָ֣ וֹ ַ֔֙
דברים זאת הברכה לד,יְ :ול ֹא֨ -קם נ ָ֥ביא עֶ֛ וֹד ְבּי ְשׂראל ְכּמ ֶֹשִׁ֑ה אֲשֶׁ ַ֙
(דב' וזה"ב לד,י)ַ֙ ְול ֹא֨ -קם – מקף כרב-משמע מלת "קם" (א) המשיך בנבואה כמו משה (ב) עומד בשעת נבואה .ע"פ [רמב"ם פיה"מ] עיקר

המשמע הוא המשכת נבואה כמו משה אבל בהבדל השלישי מתאים גם משמע עומד.

 1.1.22.2.2מקף אל-משה
מר:
בּרַ֙הַ֙'ַ֙אלָ֥יַ֙לא ֹֽ ֹ
ריכוז דיון בנושא זה נמצא גם בתבניות סוגרות דיבור ( .דב' ב,יז)ַ֙ויְ ד ַָ֥֙

 388מקף
 389מקף
מר :אשר נמצא רק בתורה ב 5 -פסוקים 5 ,מופעים.
ָ֥אמרַ֙ה'ַ֙אֶ ל־מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
שמות תשא לא,יבַ֙:ויּ ֹ ֶ
מר׃ אשר נמצא רק בתורה ב 70 -פסוקים 70 ,מופעים.
הסבר לפסוק [א]ַ֙ויְ דבָּ֥רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
ראשון שמות וארא ו,י  ...אחרון במדבר מסעי לה,ט.
שׁה אֶלֹ֣ -א ֹהֶל מֹוע ֵ֘ד לְּדַ ֵ ֹ֣בר ִאתֹּו
ע"פ במדבר נשא ז,פט :וּב ְֶּ֨ב ֹא מ ְ֝ ֹ ֶ
שׁ ֶַ֨מע ֶאת-ה ְַ֝קֹול מִדַּ ֵ ֹ֣בר ֵא ִָ֗ליו ֵמ ַ ַ֤על ַהכַפ ֹ ֶרת ֲאשֶׁר עַל-א ֲֹ֣ר ֹן ָהע ֵ֔דת מ ֵ ִַ֖בין שׁ ְֵּנֹ֣י ַהכְּר ִ ָ֑בים ַוי ְּדַ ֵ ַ֖בר אֵלָ ָֽיו׃ פ
ַוי ִ ְּ
(במ' בה' ח,א) אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥ה – מקף כבורר את דרך הפניה אל משה .בין ישיר ובין לא ישיר.
מר׃ ר"ת הפסוק מצטרפים למלת מאלי"ו – מרמז שמשה היה תמיד מזומן לנבואה ולא היה צריך
(במ' בהע' ח,א) ויְ דבָּ֥רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥הַ֙לּא ֹֽ ֹ
הכנה להשראת הנבואה ,ה' מידבר והנבואה מגיעה מאליה .כפ' רש"י ( ...במ' נשא ז,פט) מִדַּ ֵ ֹ֣בר -כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן:

מדבר בינו לבין עצמו ,ומשה שומע מאליו.
ס"ת הפסוק (במ' בהע' ח,א) מצטרפים למלת להרה"ר – אפשר כי שמיעת קול ה' לגבי משה הייתה כעין הרהור ,כ[-ראב"ע] (במ' בהע' ח,א) כי
השם הוסיף בהרגשת אזנו.,
אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥ה – מקף כרב-מצב (א) משה החמרי (ב) משה שגשמו נתהפך לרוחני

[אור שמח הלכות תשובה פרק ה]  ...כי לזהרת חומרויותיו ובהירת גשמו אשר נתהפך לרוחני ,ונעלה יותר מכל הנבראים ,והיה רואה
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
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).
ֱֹלהים (דב' וזה"ב לג,א) בקבלו הנבואה מה'
אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥ה – מקף כרב-מצב (א) משה כאדם המנהיג של בני ישראל (ב) מ ֶ ֶֹ֛שׁה ִא֥ישׁ ָהא ִ ַ֖
ִיד ֹת וּתְּ מנַ ֥ת ַ֖ה' י ִ ַָ֑ביט וּמַדּוּ ַע ֹלֹ֣ א י ְֵּראתֶ֔ ם לְּדַ ֵ ַ֖בר ְּב ַעב ְִּדּ֥י
ֵיתי נֶא ָ ֱ֥מן הָֽוּא׃ [ח] ֶפֹ֣ה אֶלֶ ֵ֞ -פה אֲדַ בֶרִ֗ -בֹו וּמ ְַּר ֶאה וְֹּלֹ֣ א ְּבח ֔
[ז] ֹלאֵ -כַ֖ן ַעב ִ ְֹּ֣דּי מ ֶ ָֹ֑שׁה ְּבכָל-ב ִ ַ֖
בְּמ ֶֹשָֽׁה׃
אֶ ל-מ ֶֹשָׁ֥ה – מרכא מרבה את מספר ההגבלות הנלמדות מטעם סלוק של מלת לּא ֹֽ ֹמר (א) הקול החזק שנדבר בו בסיני (ראה ספ"ב נח);
וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל (רש"י (במדבר נשא ז,פט))( .ב) שרק משה שומע הקול (ע"פ רש"י וראב"ע).

(במ' בהע' יב)

[דבר מלכות התשע"ח ע' ס"ה ,שיחת שבת בא ,ד' שבט התשמ"ח ,שורה  ] 25 – 20אצל משה רבינו ישנם שני מצבים( :א) "השכינה
מדברת מגרונו" – בשעה שמקבל מפי הגבורה( ,ב) כשחוזר ולומד הענין שקיבל מפי הגבורה בשכלו ובהשגתו כ"ו' ... .וזה החילוק
בין אמירת מאמר ,כנתינתו מסיני ,ללימודו לאחרי-זה ,שאז שייך לפלפל עם בעל המאמר עצמו.

ראה תבניות סוגרות דיבור וידבר/ויאמר ה' אל-משה לאמר,

 1.1.22.2.7תהלים
 463מקף
 464מקף
דמּוַּ֙ ֶ ֹֽסלה:
ל־תּחֱטָ֥אוַּ֙א ְמ ָ֣רוַּ֙ב ְֲֽ֭לב ְבכֶ םַ֙עֹֽל־מ ְשׁכּ ְב ָ֗ ֶכםַ֙ ְו ָ֣ ֹ
ֶּ֫ ֶ
(תה' ד ,ה) רגְ ַָ֗֙זוַּ֙ ְוֹֽא
ל־תּחֱטָ֥אוּ – מקף בורר במשמעות "אל-תחטאו"
ֶּ֫ ֶ
(תה' ד ,ה) ְוֹֽא
ל־תּחֱטָ֥אוַּ֙א ְמ ָ֣רוַּ֙ב ְֲֽ֭לב ְבכֶ ם .אמר דוד לישראל עד מתי אתם
ֶּ֫ ֶ
[מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) ט מזמור ד] (תה' ד ,ה) רגְ ַָ֗֙זוַּ֙ ְוֹֽא
דמּוַּ֙ ֶ ֹֽסלה:
חוטאים ומתרגזים ואומרים פסול הוא ,מרות המואביה הוא בא ,א ְמ ָ֣רוַּ֙ב ְֲֽ֭לב ְבכֶ םַ֙עֹֽל־מ ְשׁכּ ְב ָ֗ ֶכםַ֙ ְו ָ֣ ֹ

אמר ר' אחא ארגיז את יצרך ואל יחטיאך[ ,ורבנן אמרי אכחיש יצרך ואל יחטיאך שלא תבא לידי חטא].
[רות רבה (לרנר) פרשה ח,א] ר' יעקב בר אבינא אמר ,ארגיז יצרך ואל תחטא .ורבנין אמרין ,אכעיס יצרך ולא תחטא.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כד – שובה ד] ר' יעקב בר אבינה אמר ארגז יצרך ואל יחטיאך ,ורבנין אמרין אכעיס
יצרך ואל תבא לידי חטא.
[שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח ט,יד]  ...אין רוגז אלא באדם שכועס ומנאץ בדברים ... ,וראיה לדבר ויקלל מתרגמינן
ל־תּחֱטָ֥אוּ ,ואין רוגז אלא סער שנאמר המרגיז
ֶּ֫ ֶ
וארגיז[ ,אוצר מדרשים (אייזנשטיין) עולם קטן ע'  ] 406אומר (תה' ד ,ה) רגְ ַָ֗֙זוַּ֙ ְוֹֽא
ארץ ממקומה.
ל־תּחֱטָ֥אוּ – מקף בורר (משמע א כמאמר דוד על עצמו) – אל תעברו על לשון הרע או מוציא שם רע
ֶּ֫ ֶ
סיכום( :תה' ד ,ה) ְוֹֽא
(משמע ב) תתרחקו מיצר הרע בדרכים שונות .כאן לכל משמעות יש לימוד לענינו.

(תה' ד ,ה) עֹֽל־מ ְשׁכּ ְב ָ֗ ֶכם – מקף בורר בין משכב שבו אומר ק"ש עליו ,לפניו ,ובין משכב שאינו אומר.
רביע ,כעין ארבעה דברים ,אפשר לגבי משכב שיאמר עליו ק"ש.מקף
תַ֙הין׃ַ֙ ַ֙
ָ֥מןַ֙זָֽי ֹֽ
וֹתַ֙בּ ֶשׁ ֶָ֣קלַ֙ה ִֹ֑קּ ֶדשַַַַׁ֙֙֙֙ ְו ֶשׁ ֶ
ְ
שמות תשא ל,כדְ :וק ַ֕דּהַ֙חֲמָ֥שַׁ֙מא
ש ְּמחָֽוָּך:
שׁן ִמ ִנ֥י ִ
־ה֥י ְּכלֵי ְ֝ ִ֗ ֵ
(תהלים מה,ט) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות ֵ֭ ְּקצִיעֹות כָל־ ִבגְּד ֶ ָֹ֑תיָך מִ ָֽן ֵ
(תהלים מה,ט) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות – מקף כבורר בין מיני מור ואהלות .ע"פ פי' [אלשיך] יש שריחן נפוג בהגלותן ויש שריחן נודף גם בהגלותן.
ומלת ֵ֭ ְּקצִיעֹות מלמדת על מור ואהלות שאפילו בהגלותן תמיד ריחן נודף
(תהלים מה,ט) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות – מקף כבורר בין מיני מור ואהלות .ע"פ ה[-רמב"ם] המור מן החי הטמא מהודו ,ע"פ ה[-ראב"ד] מן הצומח
(תהלים מה,ט) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות ֵ֭ ְּקצִיעֹות – מערכת טעמי אמ"ת (איוב משלי תהלים) מ ֹר־ ַו ֲאהָלֹ֣ ֹות – מונח (= שופר-הולך) ֵ֭ ְּקצִיעֹות – דחי
(הדומה בתפקידו לטעם טפחא = טרחא של כ"א ספרים האחרים בתנ"ך ,ואילו בספרי אמ"ת טפחא = טרחא היא טעם משרת ,הסבר זה
ע"פ [משפטי הטעמים ,רז"ו היידנהיים])
אם המונח הוא כעין מרכא בכ"א ספרים והדחי כעין טפחא בכ"א ספרים ,אז התבנית היא כעין מרכא טפחא ותפקידה עשוי לרמז לכעין
קבוצת פרטים העשויה להתרחב ומיני הסממנים האלו עשויים להיות ממקורות אחדים .וזה עשוי לתמוך בחולקים על ה[-רמב"ם] שאין
המור מן החי הטמא אלא ממקור טהור או צמחיה .ועשויים להיות מינים אחדים בעלי תכונות אלו ,או צירוף המקורות הללו מביא להוצאת
ריח חזקה יותר מאשר כל אחד לעצמו.

 1.1.22.2.2אסתר
 466מקף
ל־מדינָֹ֣ותַ֙מ ְלכוּתֹוַ֙ ַ֙
ְ
ַ֙בּכ
ְךַ֙פּקידים֘ ְ
ְ
אסתר ב,גְ :וי ְפ ֨קדַ֙ה ֶמָּ֣לֶ
ֶ֛אַ֙ס ָ֥ריסַ֙ה ֶמּלֶ ְךַ֙שֹׁמ ָ֣רַ֙הנּשִׁ֑יםַ֙ ַ֙
הַ֙טֹובתַ֙מ ְר ֶָ֜אהַ֙אֶ ל־ַ֙שׁוּשֵׁ֤ןַ֙הבּירהַ֙֙אֶ ל־בָּ֣יתַ֙הנּ ֔שׁיםַ֙אֶ ל־י ָ֥דַ֙הגֶ ְַ֙
֨
ה־בתוּל
ֲר ְ֠ ְ
וְ י ְק ְבּצָ֣ וַּ֙אֶ ת־כּל־נע ֹֽ
יהן:
מרוּק ֶ ֹֽ
וְ נתֹוןַ֙תּ ְַ֙
ה־בתוּלה – מקף מקף מקף ,לפחות מקף אחד בתפקיד בורר בין בתולה ובין לא בתולה ,כאן הורדה(=גי' מקף) מנערה
ֲר ְ֠ ְ
אֶ ת־כּל־נע ֹֽ

בתולה ורמז ללימוד שקבצו גם לא בתולות וגם לא טובות מראה .ראה (אסתר ב,ב) לעיל
ה־בתוּלה
ֲר ְ֠ ְ
אפשר שהיות והמגילה תורגמה לפרסית ונכללה בארכיון של המלכות הפרסית ,מפני כבוד המלכות ,נכתב בה אֶ ת־כּל־נע ֹֽ

וטעמי מקף בתפקיד הורדה – החלשה של הכתוב מרמזים למציאות שהמלך פרץ גדר עריות ולקח גם נשואות.
 467מקף
הוּדים ַ֙
ִ֑
ַ֙֙לאֶ ְסתָּ֣רַ֙המּ ְל ֔כּהַ֙אֶ ת־בָּ֥יתַ֙המןַ֙צֹרָ֣רַ֙היהודייםַ֙היְּ
אסתר ח,א :בּיָֹּ֣וםַ֙ה ָ֗הוּאַ֙נ ָ֞תןַ֙ה ֶמֵּ֤לֶ ְךַ֙אֲח ְשׁורֹושׁ ְ
ָ֥הַ֙הוּא־להַּ֙ :
ֹֽ
ְךַ֙כּי־הגָּ֥ידהַ֙אֶ ְסתּרַ֙מ
ֹֽ
ַ֙ וּמ ְר ֳדּ ָ֗כיַ֙בּ ַ֚אַ֙ל ְפנ ָ֣יַ֙ה ֔ ֶמּלֶ

[אלשיך] (אסתר ח,א) והנה למה שאמרו ז"ל (מגילה טו א) על וכאשר אבדתי אבדתי שאמרה אסתר כאשר אבדתי וכו' אבדתי ממך ,כי
עד כה הייתי אנוסה ועתה ברצון ,והוא כי מתחלה היתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי אך מאז הלכה
ָ֥הַ֙הוּא־להּ עתה ,שאין לה רק
ֹֽ
היא אל המלך נאסרה לו ,כי היתה כהולכת ברצון ולא כאנוסה .ובזה יאמר מה שהגידה אסתר היא מ
היותה דודה אך לא מה שהיתה לו מתחלה שהיה בעלה:
ָ֥הַ֙הוּא־להּ – מקף כבורר בין היות מרדכי דוד ובין היות מרדכי בעלה.
ֹֽ
(אסתר ח,א) מ
ָ֥הַ֙הוּא־להּ – סלוק מגביל היות מרדכי עכשיו רק דוד.
ֹֽ
(אסתר ח,א) מ
הוּא־להּ – מונח מרבה מגבלות המרומזות בטעם סלוק ,שכאשר הלכה באונס טובלת ויושבת בחיק מרדכי ,ומכיון שהלכה
ֹֽ
(אסתר ח,א) מָ֥הַ֙
ברצון נתרבו עליה האיסורים לחזור למרדכי.
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 3.3.22.3טעם מחבר  /משרת תחתון – מרכא
ראה תבניות סוגרות דיבור
 .1מרכא
בּשַׁ֙אֶ ת-ה ְבּג ִ֑דיםַ֙ ַ֙
וַֹ֙׀ַ֙שֵׁ֤מֶ ןַ֙המּ ְשׁחה ַ֙֙וּמלּ ָ֣אַ֙אֶ ת-י ֔דוַֹ֙ל ְל ֹ
ֶ
ויקרא אמר כא,יְ :והכֹּהןַ֩֙הגּ ֨דוֹלַ֙מאֶ ִ֝חיוַ֙אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣
רם׃ ַ֙
יוַ֙ל ֹאַ֙י ְפ ֹֽ ֹ
ָ֥
עַ֙וּבגד
ְ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ְפ ֔ר
ַ֙אֶ ת-ר ֹאשׁוֹ ָ֣
ה ֙ נותנין שמן המשחה באמצע,
וַֹ֙׀ַ֙שׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁח ַ֙
ֶ
[תורה שלמה קט] ע"פ [תנחומא] ְוהכֹּהןַ֩֙הגּ ֨דוֹלַ֙מאֶ ִ֝חיוַ֙אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣

והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג
אשֶׁ ר-יוּצָ֥ק – מרכא = מאריך (ואחריו מונח פסק מהפך פשטא) בתפקיד מאריך כאן מתאר  ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג
ְּסֹודָֽם .:מלמד ששמן המשחה אשר עשה
[בעל הטורים] (וי' אמר כא,י) יוּצָ֥ק .ב' במסורה .אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣ וֹ( .איוב כב,טז) ְ֝נָ ִָ֗הר יוּצַ ֥ק י ָ
משה היה מושך כנהר וממנו היו מושחין כל המלכים (הוריות יא,ב):
יוּצָ֥ק – מרכא = מאריך רמז להתקיימות שמן המשחה לדורות[ ,בבלי הוריות יא,ב] אמר לו רבי יהודה :וכי נס אחד נעשה בשמן
המשחה? והלא תחלתו שנים עשר לוגין ,וממנו היה נמשח משכן וכליו אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים ,וכולו קיים לעתיד לבוא,
ַת־ק ֹדֶ שׁ י ִ ְּה ֶי ֥ה ֶז ֶ֛ה ִלַ֖י לְּד ֹר ֹתֵ יכֶ ָֽם:
שׁח ֶ֨
שׁמֶן ִמ ְּ
שנאמר( :שמ' תשא ל,לא) ְ֠ ֶ

 1.1.22.1.2טעם מחבר  /משרת תחתון – מרכא מונח לגרמיה
ראה תבניות סוגרות דיבור

 3.3.22.2טעם מחבר  /משרת תחתון – מרכא-כפולה (מרכאיים)  22פסוקים בתנ"ך 22 ,מופעים
ראה תבניות סוגרות דיבור

 3.3.22.2טעם מחבר  /משרת תחתון – מונח
כאומר מונח כאן ענין .בסדרת מונחים כל אחד יציין עניין נוסף הקשור או בעל אפיון של תבת הטעם העוצר שאחריו ,שאינו פסק ,ואפשר
שגם של טעם מחבר שאחריו כגון תלישא-קטנה (כגון שמות תרומה כז ארך החצר – מונח תלישא-קטנה)
{מונח  }...תלישא-גדולה
{מונח  }...או {מונח פסק }...פזר
{מונח  }...או {מונח פסק מונח }...רביע
{מונח  }? ...זקף-קטן (קיום חזרות דורש בדיקה)
{מונח  }? ...אתנח (קיום חזרות דורש בדיקה)
לפעמים יבוא עם פסק אחריו לומר שהוא נושא אותו שם (היינו ענין) של הבא אחריו אבל שונה ממנו בהלכה או שמות שונים אבל אותה
הלכה (מחמצת מחמת עצמו ,מחמצת מחמת שאור)(שאור ,מחמצת)
בתורה נמצא מופע אחד של ארבעה מונחים ברצף.
בדרך דרש מונחים אחדים ברצף עשויים להצביע למשל על עיון עמוק בנושא.
מובן מדרשי לסידרת מונח ,כובד ראש ,השהיה ,התעכבות ,אי רצון
1

מונח

רוַּ֙כּי-על-כָּ֥ןַ֙עֲב ְר ֶתּםַ֙עֹֽל-ע ְב ְדּ ֶכ ִ֑םַ֙ ַ֙
ֹֽ
ע ֹ֔ב
םַ֙וסע ֲֵ֤דוַּ֙ל ְבּכֶ ם ַ֙֙אחָ֣רַ֙תּ ֲ
ל ֶח ְ
בראשית וירא יח,הְ :ואֶ ְק ֨חהַ֙פתֶ ִ֝ -
ָֹ֣אמ ֔רוַּ֙כָּ֥ןַ֙תּע ֲֶשׂהַ֙כּא ֲֶשָׁ֥רַ֙דּ ֹֽבּ ְרתּ׃ ַ֙
ויּ ְ

אחָ֣רַ֙תּ ֲע ֹ֔ברוּ אחר בטעם מפסיק  ...וקרי ליה עיטור סופרים משום דמעטרי לה למילתא בטעם הקריאה :

ר"ן ( ...בר' וירא יח,ה)
בגירסת הכתרַ֙אחָ֣רַ֙תּ ֲע ֹ֔ברוּ  -מונח זקף-קטן ,אולי לר"ן הייתה גירסא אחר-תעברו  -מקף זקף-קטן ואז יובן טעם מפסיק ב-אחר
ם ֙ – מהפך פשטא המהוה עצירה חזקה יותר מאשר רק טעם פשטא ,ואז משמע הכתובַ֙וְ סע ֲֵ֤דוַּ֙
או הכוונה לתבנית הטעמים של ְוסע ֲֵ֤דוַּ֙ל ְבּכֶ ַ֙
לַ֙ ְבּכֶ ם ַ֙֙אחָ֣רַ֙תּ ֲע ֹ֔ברוּ סעדו ואח"כ תעברו למקום שהתכוונתם להגיע אליו לכתחילה.
או כהצעת חיצי כהן מכולל נתיבות צבי ,שיש המנגנים טעם מונח לפני זקף-קטן בהארכה הנשמעת כשתי פעימות ולכן הוא נשמע כמפסיק.

ם ֙  -בתורה בנביאים ובכתובים מצינו ,דפתא מזוניתא דלבא .בתורה :וסעדו לבכם .בנביאים" :סעד לבך פת
רש"י (ה) ְוסע ֲֵ֤דוַּ֙ל ְבּכֶ ַ֙
לחם "(שו' יט,ה) .בכתובים" :ולחם לבב אנוש יסעד "(תה' קד,טו).
בבלי ברכות לה,ב  ...ואמר רב הונא :באומר כל הזן עלי; אלמא משחא זיין!  -אלא :חמרא סעיד ,ומשחא לא סעיד - .וחמרא מי סעיד? והא
רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי!  -טובא גריר ,פורתא סעיד.
בבלי ברכות לה,ב  ...ומי סעיד כלל? והכתיב( :תהלים קד) ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד וגו' נהמא הוא דסעיד ,חמרא
לא סעיד!  -אלא :חמרא אית ביה תרתי  -סעיד ומשמח ,נהמא  -מסעד סעיד ,שמוחי לא משמח .אי הכי (אם היין סעיד ,היינו מזין אז שגם
עליו) נבריך עליה שלש ברכות (ברכת המזון)! לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

299/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בבלי ברכות לה,ב  ...אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא :אי קבע עלויה (על היין) סעודתיה מאי? אמר ליה :לכשיבא אליהו ויאמר אי
הויא קביעותא ,השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם.

וטעם מונח של מלת אחָ֣ר שבתבנית אחָ֣רַ֙תּ ֲע ֹ֔ברוּ  -מונח זקף-קטן ,עשוי לרמז למצב ביניים או ספק( .א) הוא דעת יחיד (רב אלישיב)
האומר שגם על תבשיל (מעשה קדרה) שאח"כ נאפה (מעשה תנור) כמו קיגל אטריות ,ואכל ממנו כשיעור אכילת מזונות יברך ברכת
המזון( .ב) האם אפשר לקבוע סעודה על יין שלפי [בבלי ברכות לה,ב] הוא קצת סעיד (מזין) וגם משמח ולברך שלוש ברכות (ברכת
המזון).
2

מונח

דַ֙וָֽיְ שׁ ְלּ ֶחִ֑הַ֙ותָּ֣לֶ ְךַ֙
ֶ֛הַּ֙ואֶ ת-היֶּ לֶ ֹֽ
תַ֙מיםַ֙ויּתָּ֣ןַ֙אֶ לְ֠ -הגרַ֙שָׂ֧םַ֙על-שׁ ְכמ ְ
בראשית וירא כא,יד :ויּ ְשׁכּ ָ֣םַ֙א ְברהָ֣םַ֙׀ַ֙בּ ֵֹ֡בּקֶ רַ֙ויּ ֹֹֽֽקּח-לֶ ֶחם ֩ ְַ֙ו ֨חמ ִ֝
ָ֥רַ֙שׁבע׃
ֹֽ
רַ֙בּא
עַ֙בּמ ְדבּ ְ
ו ֔תּת ְ
ויּ ְשׁכּ ָ֣םַ֙א ְברהָ֣םַ֙׀ַ֙– הגר"א? – היה לאברהם צער בגירוש בנו
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אדֹנַ֙י ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲ
הוּדהַ֙ויּ ֶ
ָ֗
בראשית ויגש מד,יח :ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליוַ֙יְ
וָֹךַ֙כּפ ְרעֹֹֽ ה׃ ַ֙
ְ
ַ֙בּע ְב ֶדִָּ֑ךַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥כּיַ֙כמ
֔יַ֙ואל-יָ֥חרַ֙א ְפָּך ְ
אדֹנ ְ
ַ֙בּאזְ נ ָ֣יַ֙ ֲ
דָּךֵ֤ ַ֙דבר ֙ ְ
ַ֙יְ ד ֶבּר-נ֨אַ֙ע ְב ְ ַ֙
הוּדה .בתחלה היה עומד רחוק הימנו כשאמר (בר' מקץ מד,טז) מַה־נ ֹאמַר לַ ָֽאד ִֹ֔ני ,וכשראה
ָ֗
ליוַ֙יְ
[שכל טוב (בובר)] (בר' ויגש מד,יח) ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝

ֶה־לֹ֣י ָ֔עבֶד ,אמר מעתה אין לי אלא
שעומד עליו בדין ואמר (בר' מקץ מד,יז) ח ִָלֹ֣ילָה ִ֔לי ֵמע ֲַ֖שֹות ָ֑ז ֹאת ָה ִֶּ֡אישׁ ֲאשֶׁר נִ ְּמ ֶָ֨צא ַה ָג ִָ֜בי ַע ְּבי ִָ֗דֹו ֵ֚הוּא י ִ ְּהי ִ

לפייסו שיעשה לפנים משורת הדין ,לכך ניגש לפייסו ,וכן דרך כל מבקשי רחמים לפני השליט לגשת אליו( :בר' ויגש מד,יח) ויּ ֹאמֶ ר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙
אדֹנַ֙י .ואף על פי שהמתרגמין הוציאו (הסבירו) הדבר לשון בקשה ,אינו אלא כמו שדרשנו בפרשת מקץ ,וכן אנו דורשין כאן( ,שמלת)
ֲ
בָּ֣יַ֙(משמעה כאן) בי הדבר תלוי ,שהרי אני ערבתי אותו מאת אבי:
בָּ֣י – מונח בתפקיד רבוי אחריות (א) על הנער (ב) ע"פ [ב"ר ויגש פר' צג,ח] יהודה ערב לכל האחים (ג) על התוצאה השלילית

שתיגרם ליעקב אם הנער לא ישוב אליו.
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יַ֙ואתַ֙שָׂ֥רַ֙הא ֹֹֽפיםַ֙ :
ֹת ְ
יַ֙בּמ ְשׁ ָ֗מרַ֙בַּ֚יתַ֙שָׂ֣רַ֙הטּבּ ֔חיםַ֙א ַ֕
ֹת ְ
בראשית מקץ מא,י :פּ ְרעֹ הַ֙קצָ֣ףַ֙על־עֲבדִ֑יוַ֙ויּ ֨תּןַ֙א ָ֜
קצָ֣ף – מונח כמרבה סיבות לקצף פרעה על עבדיו( ,טט :לפי דרשה של מציאת זבוב וצרור) (טט :לפי דרשה שהם בקשו להזדווג לבת המלך)
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שׁם ַ֙
ָ֧בןַ֙לע ֶ֛םַ֙ל ְל ָֹ֥בּןַ֙ה ְלּבניםַ֙כּ ְת ָ֣מוֹלַ֙שׁ ְל ִ֑ ֹ
תַ֙תּ ֶ
ל ֹאַ֙ת ֹאס ָ֞פוּןַ֙ל ֨ת ֶ
שמות ה,זָ֣ :
םַ֙תּ ֶבן׃ ַ֙
קשֲׁשָׁ֥ וַּ֙ל ֶה ֶ ֹֽ
וַּ֙ו ֹ
ַ֙הַ֚םַ֙י ְֹֽל ֔כ ְ
ָ֣ל ֹאַ֙ת ֹאס ָ֞פוּןַ֙ל ֨תת – מונח גרשיים קדמאָ֣ ,ל ֹאַ֙– מונח – עשוי ללמד על יותר מפעם אחת התבנית גרשיים קדמא .
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שמות וארא ו,זְ :ולק ְח ֨תּי אֶ ְת ֶכָ֥ם לַ֙י ֙ ְל ֔עם ְוהיָ֥יתי ל ֶכם לאֹלהִ֑ים
יכםַ֙המּוֹצָ֣יאַ֙אֶ ְת ֔ ֶכםַ֙מתּחתַ֙ס ְבלָ֥ וֹתַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙ א ָ֣
ויד ְע ָ֗ ֶתּם כָּ֣י אֲנֵ֤י ַ֙
יכם – מונח מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,מונח מרמז על יותר מסדרה אחת של התבנית שאחריה ,מובן
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
כּי אֲנֵ֤י ַ֙
ַָ֣֙
יכם – מונח זקף-קטן ,כעין ריבה
ֱֹלה ֔ ֶ
ראשון של התבנית מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן יוסבר בשלבים( :א) נסביר מלת וטעמי א ָ֣

וריבה את הכל ,כעין מה שיש לכוון באמירת של א-לקים התקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם ,עילת העילות וסיבת הסיבות .ופירש ה-
אברבנאל סבת הסבות כלן ובב"ת (=ובלתי בעל תכלית) היכולת (בלתי בעל גבול והגבלה כלשהי)( .ב) נחזור אל המלים אָ֣לַ֙שׁדִּ֑י (שמ'
וארא ו,ג) שע"פ זוהר כרך ב (שמות) וארא (כג,ב) והמפרשים בשם א-ל ש-די הבורא משדד  -מנצח מערכות הטבע כרצונו (ראב"ע ,רמב"ן)
וזהו ענין ההרכבה עד (כפי' הנוסף) שאמרתי לעולמי די (בבלי חגיגה יב,א) .שודד  -משדד – מנצח  -משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו,
יכם –מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,ידרש
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
השגחה הנדמית כבדרך טבעי( .ג) עתה יובן כי מובן אחד של טעמי אֲנֵ֤י ַ֙
שהבורא מהפך את פשט הרכב ומערכות הטבע וכל הכוחות כולם כרצונו .בכוחות יש לכלול גם השרים הממונים על הכוחות.
יכם –מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,ידרש שלמען הגאולה ממצרים ומתן
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
מובן ראשון של תבנית טעמי הקרא אֲנֵ֤י ַ֙
תורה הקב"ה ישנה מדרך הקבועה לעשות באמצעות שליח (אמצעי) ויעשה זאת בכבודו ובעצמו .נשים לב כי המלים כָּ֣י אֲנֵ֤י בצרופן הן
יכם של הדיבר הראשון מעשרת הדברות ושם בקריאה בטעם עליון אנכי – פשטא ה' – מונח א-לקיכם  -זקף-קטן.
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
מלת אנכי ַ֙
יכם  -אברבנאל רוצה לומר אחרי צאתכם ממצרים תבואו להר סיני ותקבלו את התורה פנים בפנים ואז
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
ויד ְע ָ֗ ֶתּם כָּ֣י אֲנֵ֤י ַ֙

ה ֙'ַ֙ואמר
תכירו ותדעו את השם הנכבד כי תנבאו ממנו בלי אמצעי כמו שיתב' מה שלא זכו אליו האבות וזהו ויד ְע ָ֗ ֶתּם כָּ֣י אֲַ֙נֵ֤י ַ֙
המּוֹצָ֣יאַ֙אֶ ְת ֔ ֶכם וגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה שניהם היו בלי אמצעי.
המּוֹצָ֣יאַ֙אֶ ְת ֔ ֶכם – מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתיים ע"פ אברבנאל וגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה שניהם היו בלי אמצעי.
7

מונח

יכ ִ֑ם
אַ֙בּבתּ ֶ
רַ֙ל ֹאַ֙יַ֙מּצ ְ
ָ֥
יםַ֙שׂאַֹ֕
ְ
שמות בא יב,יטַ֙:שׁ ְבע ָ֣תַ֙י ֔מ
רחַ֙ה ֹֽא ֶרץ׃ ַ֙
רַ֙וּבאֶ זְ ָ֥
ְ
תַ֙ונ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ֵ֤פֶ שַׁ֙ההואַ֙֙מעֲדָ֣תַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙בּגּ
ַ֙כָּ֣י׀ַ֙כּל -אֹכ ָ֣לַ֙מ ְח ָ֗ ֶמצֶ ְ
אפשר כי מעֲדָ֣ת – מונח ,מרבה מצב הפטור מהתורה והחייב מרבנן כפסק [רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א,ה"ו] אם אין בתערובת כזית

בכדי אכילת שלש ביצים אף על פי שאסור לו לאכול אם אכל אינו לוקה אלא מכין אותו מכת מרדות.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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תַ֙ל ֹאַ֙ת ֹאכ ִ֑לוּ ַ֙
ָ֣
שמות בא יב,כַ֙:כּל-מ ְח ֶמצֶ
ֹאכלוַּ֙מ ֹֽצּוֹת׃ַ֙פ ַ֙
יכםַ֙תּ ְ
ַ֙מוֹשׁ ָֹ֣בת ֔ ֶ
ְ
ַ֙ ְבּכֹל ֙
משנה פסחים פ"ג,מ"א
[*] אלו עוברין (הרע"ב :אלו (טט :תערובות) מתבערין) בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי וזומן של צבעים

ועמילן של טבחים וקולן של סופרים רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח הרי אלו
באזהרה ואין בהן משום כרת:
ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג

ואין בהם כרת  -דעל חמץ גמור ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התערובת ,אבל לוקה על אכילתו אם אכל כזית חמץ בתוך התערובת
בכדי אכילת פרס .אבל אם לא אכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת פרס אינו לוקה מן התורה ,מיהו איסורא מיהא איכא,
דחמץ בפסח אוסר בתערובתו בכל שהוא:

המסקנה שלנו שלפי הרע"ב ותוי"ט הפסוק א ינו עוסק בעונש הכרת על אכילת חמץ גמור וגם לא על אכילת תערובת כזית בכדי אכילת
פרס .אלא עוסק באזהרת לאו על אכילת תערובת.
מצֶ ת – מלמדת על חמץ גמור
מלת מ ְח ֶַ֙
מלת כּל – מלמדת על תערובת חמץ בהיתר
מצֶ ת – מקף כרב-מצב של תערובת מחמצת :ע"פ [משנה ברורה סי' תמב ס"ק א]( :א) מין שאינו במינו אינו בטל מדאורייתא
כּל־מ ְח ֶַ֙
ברובא לדעת הסוברין דטעם כעיקר מן התורה (ב) מין במינו דמדאורייתא ברובא בטל ומותר לאכלו
במצב (ב) אין בעיה מן התורה ,לכן המסקנה שהכתוב ממשיך במצב (א) מין שאינו במינו
מצֶ ת – טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד (א) רבוי עם שנוי ,מרבה איסור האכילה של חצי שיעור של תערובת חמץ בהיתר.
כּל־מ ְח ֶַ֙

ת ֹאכ ִ֑לוּ – אתנח מגביל,
ָ֣ל ֹאַ֙– מונח ,מרבה הגבלות( :א) חצי שיעור תערובת חמץ בהיתר ,אסור אבל פטור (וכן ברע"ב)
(ב) [ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג] אכל כזית תערובת בכדי אכילת פרס – לוקה ולא ענוש כרת באכילת כזית חמץ גמור
בכדי אכילת פרס.
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הַ֙ל ֹֽה':
ֹֽ
שּׁ
תַ֙לה ְק ָ֥טירַ֙א ֶַ֙
ַ֙֙לשׁ ֔ר ְ
ֹוַ֙בג ְשׁתֵּ֤םַ֙אֶ ל־המּזְ בּ ֙ח ְ
ִ֑תוַּ֙א ְ
ָ֣
ל ֹאַ֙י ֻמ
םַ֙ו ָ֣
שמות תשא ל,כְ :בּב ָֹ֞אםַ֙אֶ ל־ ָֹ֧א ֶהלַ֙מֹוע ֶ֛דַ֙י ְרחֲצוּ־מי ְ
אהֶ לַ֙מֹוע ֶ֛ד  -להקטיר קטרת שחרית ובין הערבים ,או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה:
[רש"י] (שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָֹ֞אםַ֙אֶ ל־ ָ֧ ַֹ֙
[תורת המונח (הרב י"י פוזן) ע' סא] טעם מונח במלת ָ֣אֹו בא להדגיש שְ -בּב ָֹ֞אם אל אהל מועד היא אל קדושה הגבוהה מקדושת העזרה ו-
ג ְשׁתֵּ֤םַ֙אֶ ל־המּזְ בּ ַ֙֙ח ֙  .ועוד כתב [תורת המונח (הרב י"י פוזן) ע' סד] בשם [המאירי בבלי יומא מג,ב] חיוב ביאה ריקנית להיכל ,דווקא אם
בא דרך פתח מזרחית .אבל אם בא דרך פשפשים ,לא חל עליו שם ביאה ריקנית להיכל .ונראה ,שגם כאן ְבּב ָֹ֞אםַ֙אֶ ל־ ָֹ֧אהֶ לַ֙מֹוע ֶ֛ד

מדבר שבא דרך פתח במזרח .ומכל מקום אינו מחויב עד שבא כולו.
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ַ֙בּנ ְבלתםַ֙י ְט ֹֽמא:
ֹורַ֙ונֹגָ֥ע ְ
ָֽןַ֙וּבֹורַ֙מ ְקוה־מיםַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ט ִ֑ה ְ
ֶ֛
ויקרא שמיני יא,לו :אְָ֣ךַ֙מ ְעי ָ֥
ָֽןַ֙וּבֹורַ֙מ ְקוה־מים – מונח מרכא תביר טפחא
ֶ֛
(וי' שמ' יא,לו) א ְָ֣ךַ֙מ ְעי ָ֥
(וי' שמ' יא,לו) א ְָ֣ך – מונח מרבה את מספר הדרשות על תבנית הטעמים שאחריו
ָֽןַ֙וּבֹורַ֙מ ְקוה־מים – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא טבילת כלים (אדם?) והשונים
ֶ֛
(וי' שמ' יא,לו) מ ְעי ָ֥

בפרטי בהלכותיהם לגבי הנושא כנדרש במשנות הבאות בתו"כ [ספרא שמיני פרשה ט סוף פרק י (א) ( -ד)]

(הלכה (א) מטעם המונח כרבוי) (א)  ...מה מעין מטהר בכל שהו אף מקוה מטהר בכל שהוא תלמוד לומר (וי' שמ' יא,לו) אְָ֣ךַ֙מ ְעיָָֽ֥ן,
המעין מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים סאה
(הלכה (ב) מטעם המונח כרבוי) (ג)  ...אי מה מעין מטהר בזוחלים אף מקוה מטהר בזוחלין ת"ל (וי' שמ' יא,לו) א ְָ֣ךַ֙מ ְעיָָֽ֥ןַ֙המעין מטהר
בזוחלים ,והמקוה באשבורן.
(הלכה (ג) מטעם המונח כרבוי) (ד) מ ְקוה־מים ,לא מקוה כל משקים כולם  ,...מ ְקוה־מים – מקף כרב-מצב המקוה (א) רבי מאיר
אומר כל הפוסלו בשלשת לוגים פוסלים אותו בשינוי מראה( ,ב) רבי יוסי אומר כל הפוסל בשלשת לוגין אין פוסלין אותו בשנוי
מראה .וכך היא הלכה (ג) למקוה-מים ולבור ,וכנראה לא שייך במעיין
11

מונח

רַ֙אוַֹ֙לנְּ ק ֹֽבה׃ַ֙ ַ֙
ל ֶדתַ֙לזּכ ָ֥
ִ֑יהַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ז ֵֹ֤אתַ֙תּוֹרת ַ֙֙היֹּ ֔ ֶ
טהֲרהַ֙מ ְמּ ָֹ֣קרַ֙דּ ֶמ ַ֙
ליה ְַ֙ו ַֹֽ֙
ה ֙'ַ֙ ְוכ ֶפָּ֣רַ֙ע ֔ ֶ
יבוַֹ֙ל ְפנ ֵ֤יַ֙ ַ֙
ויקרא תזריע יב,זְ ַ֙:וה ְקר ָ֞

[ספרא תזריע פרשה א פרק ג] (ו)
(וי' תז' יב,ז) מ ְמּ ָֹ֣קר – מונח ,מרבה את הדם מהמקור להיות משקה שמכשיר זרעים לקבל טומאה ולפי [רמב"ם הל' טומאת אוכלין
פ"י,ה"ה] :המשקין שיוצאין מאותן הטמאין ,שאותן המשקין (הן עצמם) אבות טומאה מטמאים בלא הכשר (משקין בכלל אינם
צריכים הכשר) שהטומאה וההכשר באין כאחת  ...ודם הנדה  .אפשר שכאן רמז לכך שיש מקומות בתורה שטעמי המקרא מרמזים
להלכה למשה מסיני כמו שכתב [חסדי דוד ,תוספתא מועד ,שבת פ"ט ,הי"ד] דהרמב"ם ז"ל בפירושו למתני' ד' פ"ו דמכשירין

דתנן ז' משקין הן וכו' מייתי הרב עלה להך מתניתא דהכא (אומר על המשנה כאן) ומסיים ואלו כלן אסמכתות הן והעיקר הלכה
למשה מסיני.
12

מונח

וַֹ֙לנֶ ֶָ֣֣געַ֙צרִ֑עת ַ֙
ָ֥הַ֙בעוֹרְ -בּשׂר ְ
תַ֙והי ְ
ַ֙֙אוַֹ֙ב ֔ ֶה ֶר ְ
ֵ֤תַ֙אוֹ-ספּ ֙חת ָ֣
ַ֙֙שׂא ֹֽ
ֵ֤הַ֙בעוֹרְ -בּשׂרוֹ ְ
ְ
םַ֙כּי-י ְהיֶ
ויקרא תזריע יג,ב :א ָ֗ד ֹֽ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כּהֲַֹֽ֙נים׃ ַ֙
ןַ֙אוַֹ֙אֶ ל-אחָ֥דַ֙מבּניוַ֙ה ֹ
ֹה ֶ֛
רןַ֙הכּ ֔
ה ָ֣ ֹ
ַ֙וְ הוּבא ַ֙֙אֶ ל-א ֲ
אפשר כי המונח של מלת ָ֣אוֹ ב ֔ ֶה ֶרת מרבה תכונה לבהרת והיא תולדת הבהרת .צבעה הכהה לעומת הבהרת נלמד מ( -יג,ג) וּמ ְראֵ֤הַ֙
ק֙ .
מ ַ֙
ה ֶנּ ֙גע ַ֙֙ע ֹ

13

מונח

וֹרַ֙בּשׂ ֔רוַֹ֙נֶ ָָֽ֥געַ֙צרעתַ֙
ְ
מק ַ֙֙מעָ֣
רַ֙ושׂ ֨ערַ֙בּ ֶנִּ֝געַ֙הפְָ֣ךַ֙׀ַ֙ל ָ֗בןַ֙וּמ ְראֵ֤הַ֙ ה ֶנּ ֙גע ַ֙֙ע ֹ
עַ֙בּעוֹרְ֠ -הבּשׂ ְ
ויקרא תזריע יג,גְ :וראָ֣הַ֙הכֹּה ָ֣ןַ֙אֶ ת-הנֶּ ֶָ֣֣ג ְ
ןַ֙וטמָּ֥אַ֙א ֹֹֽתוֹ׃
וּאַ֙וראָ֥הוַּ֙הכֹּה ְ
ְ
הִ֑

שלוש פעמים מונח – כובד ראש התבוננות הכהן בנגע
ויש בפרשה פעמים אחדות פעמיים מונח ,ואולי גם פעם אחת ארבע פעמים
14

מונח

יכם:
יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
תתיַ֙תּ ְשׁ ִֹ֑מרוַּ֙אֲנ ָ֥
יראוַּ֙ ְואֶ ת־שׁ ְבּ ֹ
ֹוַ֙ואביו ַ֙֙תּ ֔
ויקרא קדשים יט,ג :אָ֣ישַׁ֙א ֵ֤מּ ְ
יראוּ – מונח מהפך פשטא זקף-קטן .מונח כעין מרבה שימוש בתבנית הטעמים מהפך פשטא זקף-קטן יותר מפעם אחת
ֹוַ֙ואביו ַ֙֙תּ ֔
אָ֣ישַׁ֙א ֵ֤מּ ְ

וע"י כך מרבה דרשות .זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,ומהפך פשטא מלמד ששתי הדרשות עשויות להיות כך( :א) דרשה אחת כפשט
אחת יוצאת מהפשט( .ב) שתי הדרשות יוצאות מהפשט.
ראה מהפך פשטא זקף-קטן
15

מונח

בּשַׁ֙אֶ ת-ה ְבּג ִ֑דיםַ֙ ַ֙
וַֹ֙׀ַ֙שֵׁ֤מֶ ןַ֙המּ ְשׁחה ַ֙֙וּמלּ ָ֣אַ֙אֶ ת-י ֔דוַֹ֙ל ְל ֹ
ֶ
ויקרא אמר כא,יְ :והכֹּהןַ֩֙הגּ ֨דוֹלַ֙מאֶ ִ֝חיוַ֙אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣
רם׃ ַ֙
יוַ֙ל ֹאַ֙י ְפ ֹֽ ֹ
ָ֥
עַ֙וּבגד
ְ
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ְפ ֔ר
ר ֹאשׁוֹ ָ֣
ַ֙אֶ תַ֙ -
אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣ וַֹ֙׀ – מרכא מונח פסק ֶשׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁחהַ֙֙– מהפך פשטא ,כעין מידה כתוב סדור שנחלק
* קריאה אחת ללא פסק אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣ וֹ ֶשׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁחהַ֙֙משמעה כהן משוח בשמן המשחה וזה יכול להיות כהן גדול וגם כהן

משוח מלחמה
* קריאה אחת עם פסק אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙על-ר ֹאשָׁ֣ וַֹ֙׀ – מרכא מונח פסק ֶשׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁחהַ֙֙משמעה כהן משוח מלחמה שהוא גדול מאחיו
לנסיבות מסוימות .או כהן גדול אשר נפסל והעבירוהו מתפקידו כגון כי נטמא ,כי נפל בו מום
ה ֙ – מונח מרמז לאופן משיחת כ"ג וכן כלי הקדש באות כ היוונית
וַֹ֙׀ַ֙שׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁח ַ֙
ֶ
על-ר ֹאשָׁ֣
ה ֙ – מונח פסק לפני תבנית מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מונח כזה מרמז על כעין יותר מסדרה אחת של תבנית
וַֹ֙׀ַ֙שׁ ֵֶ֤מןַ֙המּ ְשׁח ַ֙
ֶ
על-ר ֹאשָׁ֣
מהפך פשטא מונח זקף-קטן( ,א) משיחת כ"ג שהוא גם וּמלּ ָ֣אַ֙אֶ ת-י ֔דוַֹ֙ל ְל ֹבּשַׁ֙אֶ ת-ה ְבּג ִ֑דים מרובה בגדים
(ב) משיחת כהן משוח מלחמה כאשר טעם פסק מעיד שהוא לא מרובה בגדים
ש ִ֗שֹון
אשֶׁ ר-יוּצָ֥קַ֙פועל בבנין הופעל ,סביל[ ,תורת הפסק ,הרב מורסיאנו] הביא [ילקוט שמעוני ,תהלים רמז תש"נ] (תה' מה,ח) ֶ ֥שׁמֶן ָ

ֵמָֽ ֲחב ֶ ֵָֽריָך ,כשבאין למשחו (לכהן גדול ,אחרי אהרן) היו מכניסין כהנים ומעמידין לצד ונותנין שמן המשחה באמצע ,והשמן רץ מעצמו
ונצוק על ראשו של הכהן גדול ַַ֙֙על-ר ֹאשָׁ֣ וַֹ֙׀ – מקף בורר בין משמעות "על" כמהצד ובין מעליו ,מונח מרמז למשיחה "כי" כעין "נון"
ולא כעין "איקס" ,טעם פסק מרמז יוצק רק בראש [רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ט]  ...ולא ימשח במקומות אחרות ולא ירבה בשמן.
16

מונח

שׁם׃
'ַ֙מק ְדּ ֹֽ
ַ֙֙ח ְטאַ֙וּמָ֥תוַּ֙בוַֹ֙כָּ֣יַ֙יְ ח ְלּ ֻל ִ֑הוַּ֙אֲנָ֥יַ֙ה ְ
יַ֙ו ֹֽל ֹא-י ְשׂ ֵ֤אוַּ֙עליו ֔
ויקרא אמר כב,ט( :תרומה מיתה בידי שמים) ְושׁ ְמ ָ֣רוַּ֙אֶ ת-מ ְשׁמ ְר ָ֗תּ ְ
בבלי סנהדרין פג,א האוכל את הטבל מנלן? ( ...ויקרא אמר כב,ט) כָּ֣יַ֙יְ ח ְלּ ֻל ִ֑הוּ  -מונח אתנח ,רבוי והגבלה ,הגביל מיתה בידי שמים על

חילול תרומה טהורה בלבד ,ריבה מחללי תרומה טהורה לכהנים ולא כהנים טמאים.
 17מונח
ויקרא אמר כב,ד:

ֹאכלַ֙עדַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙י ְטה ִ֑רַ֙ ַ֙
ַ֙֙ל ֹאַ֙י ַ֔֙
ַ֙֙אוַֹ֙ז֔בַ֙בּקֳּ דשׁים ָ֣
ןַ֙ו ֵ֤הוּאַ֙צר ֙וּע ָ֣
ה ָֹ֗ר ְ
ָ֣ישַׁ֙אישַׁ֙מזֶּ ֶָ֣֣רעַ֙א ֲ
ָ֞
א
וַֹ֙אישַׁ֙אֲשֶׁ ר-תּצָ֥אַ֙מ ֶמּנּוַּ֙שׁ ְכבת-זָֹֽֽרע׃ ַ֙
שַׁ֙א ֔
ָ֣
ַ֙֙בּכלְ -טמאֶ -נ֔פֶ
וְ הנֹּגע ְ

ראה בבלי חגיגה ד,ב הערל והטמא פטורין מן הראייה  ...אלא ערל מנלן? הא מני רבי עקיבא היא דמרבי לערל כטמא דתניא ר"ע
ָ֣ישַׁ֙אישַׁ֙לרבות את הערל
ָ֞
אומר (ויקרא אמר כב,ד) א

אָ֣ישׁ  -מונח ,כעין מלמד שתבנית הטעמים שאחריו מלמדת בתפקידה יותר מפעם אחת.
ה ָֹ֗רן  -גרשיים מונח רביע בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,האפשרויות הן( :א) לענין הכהן הערל שלא יאכל
ָ֞אישַׁ֙מזֶּ ֶָ֣֣רעַ֙א ֲ
תרומה כטמא( .ב) ערל עובד כוכבים מותר ליגע בקדשים (תרומה)
18

מונח

במדבר בהעלותך ח,דְ :ו ֶז֨הַ֙מעֲשֵׂ֤הַ֙ה ְמּנֹרהַ֙֙מ ְקשָׁ֣הַ֙ז ֔הבַ֙עד-יְ רכָ֥הַּ֙עד-פּ ְרחהַּ֙מ ְקשָׁ֣הַ֙הִ֑ואַ֙ ַ֙
ֹרה׃ַ֙פ ַ֙
ֹשׁהַ֙כָּ֥ןַ֙עשׂהַ֙אֶ ת-ה ְמּנ ֹֽ
ֵ֤הַ֙יַ֙י ַ֙֙אֶ ת-מ ֔ ֶ
רַ֙ה ְרא ְַ֙
ֲשׁ ֶ
ַ֙כּמּ ְר ֶָ֗אהַ֙א ֨ ֶ
מ ְקשָׁ֣ה – מונח מרבה הִ֑וא – אתנח מגביל שמנורה אינה נעשית ממין גרוטי בשום מצב כנדרש ב-ספרי במדבר פיסקא סא מה ת"ל
מ ְקשָׁ֣הַ֙הִ֑וא לפי שמצינו בכלי בית עולמים שאם אין להם מין קשה עושים מין גרוטי שומע אני אף במנורה כן ת"ל מ ְקשָׁ֣הַ֙הִ֑וא שנה
עליו הכתוב לפסול( ,אבל אם אין זהב מרבה מתכות אחרות כמרומז בטעם מונח של מ ְקשָׁ֣ה ) מיכן אמרו אין של זהב עושים של כסף ושל

ברזל ושל נחושת ושל בדיל ושל עופרת דברי רבי,
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מונח
5
במדבר קרח טז,ז:

'ַ֙הוּאַ֙הקּ ִ֑דוֹשַׁ֙
ןַ֙׀ַ֙ק ִֹ֝ט ֶרתַ֙ל ְפנ ֵ֤יַ֙ה ֙'ַ֙מ ֔חרַ֙וְ היָ֗הַ֙ה ֶ֛אישַׁ֙אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥רַ֙ה ָ֣
ְ
יה
שַׁ֙ושׂימוַּ֩֙עֲל ֨ ֶ
ָ֣ןַ֙׀ַ֙א ְ
ֵ֡
וּתנָ֣וַּ֙בה
ְ
םַ֙בּנ ָ֥יַ֙ל ֹֽוי׃ ַ֙
רב-ל ֶכ ְ
וְ הַ֙יָ֗הַ֙ -רביע ,ה ֶ֛אישַׁ֙ -תבירַ֙אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥רַ֙ה'ַ֙– מרכא טפחא ,יתור לרבותַ֙ ָ֣הוּאַ֙– מונח ,מרבהַ֙הקּ ִ֑דוֹשׁ  -אתנח ,מגביל
וְ היָ֗הַ֙ -רביע ,ע"פ תורה שלמה תו"ש [סז] אפשר כי לפנינו ארבעה לימודים:
(א) היו יודעים שאותו האיש שיבחר בו הקב"ה ָ֣הוּאַ֙הקּ ִ֑דוֹשָׁ֣ ,הוּאַ֙– מונח ,מרבה בנבחר קדושהַ֙הקּ ִ֑דוֹשׁ  -אתנח ,מגביל

הקדושה רק בנבחר,
(ב) יתירה מזה בדומה לכהן גדול שהיה לו מחליף זמני עלול להיות מצב של קנאה ,לכן הכהן המחליף הזמני לא נמצא בבית
המקדש .כאן משה הזהירן שהנבחר לבדו ינצל והשאר כולם ימותו ,הזהרו ואל תגרמו רעה לעצמכם,

(ג) והם לא האמינו לדבריו ונשרפו ,לכך אמר (להלן יז,ג) את מחתות החטאים האלה בנפשותם .מלמד שהם פשעו בנפשותם.
ה ֶ֛אישַׁ֙ -תביר ,ממעט בכל הנדחים מלמד על חיסרון בהם מלמד שהם פשעו בנפשותם.
(ד) אֲשֶׁ ר-י ְבחָ֥רַ֙ה'ַ֙– מרכא טפחא ,יתור לרבות אותו שעוזר לו הקב"ה הוא ינצל בלבד .ידוע הלימוד כי קטורת מצילה וקטורת
עלולה להמית את הלא ראוי .כאן היה רבוי עזרה מהקב"ה לאהרן מפני קיטרוג כגון מעשה העגל ,כדי שינצל .וזה מתאים ל-

תורה שלמה [סח] הוא הקדוש ,הוא יקדש מיבעי ליה ,אלא א"ל יודע אני שקטורתו של אהרן מתקבלת ,כבר נתקדש קודם
לכן (ילמדנו)
מונח
6
במדבר קרח יח,כא:
אֲשֶׁ ר־הָ֣ם – מקף כרב-מצב דעת הלוי (א) המודה בעבודה זוכה לקבל מעשרות (ב) לוי שאינו מודה בעבודה אינו מקבל מעשרות
אפשר שהלימוד השני מרומז בכתוב אֲשֶׁ ר־הָ֣ם – מונח ,כעין מרבה מצב שיש מספיק לוים לעבוד ואין צורך בעבודת כולם ,בכל זאת
זכאים לקבל מעשרות.
לַ֙מֹועד:
ֹֽ
תַ֙אהֶ
עבֹ ד ָ֥ ֹ
לַ֙לנחֲ ל ִ֑הַ֙חֵ֤לֶ ףַ֙עֲבֹֹֽ דתםַ֙֙אֲשֶׁ ר־הָ֣םַ֙עֹֹֽ ְב ֔דיםַ֙אֶ ת־ ֲַ֙
רַ֙בּי ְשׂרא ְ
ֲשׂ ְ
ל־מע ָ֥
ֹֽ
וְ ל ְבנ ָ֣יַ֙לו֔יַ֙הנּ ָ֥הַ֙נתֶ֛תּיַ֙כּ
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ִ֑םַ֙וטמאַ֙שׁ ְבעָ֥תַ֙י ֹֽמים׃
תַ֙לכל-נֶ ָ֣פֶ שַׁ֙אד ְ
ַ֙בּמ ְ
במדבר חקת יט,יא :הנֹּגָ֥ע ְ
תַ֙לכל-נֶ ָ֣פֶ שׁ (א) בשר של אדם מת (ישראל או נכרי) לכל רבויו ,וברקב מאדם
ַ֙בּמ ְ
(במ' חקת יט,יא) ְלכל-נֶ ָ֣פֶ שׁ  -מקף כרב-מצב של הנֹּגָ֥ע ְ
שׁ֩
ָ֣תַ֙בּנֶפֶ ַ֙
ַ֙בּמ ְ
כּל־הנֹּגֵ֡ע ְ
שלם מת ולא הרוג הנחשב לא שלם (אא) רקב ממת לא שלם אינו מטמא( .ב) דם הנפש נלמד ב(-במ' חקת יט,יג) ֹֽ
שׁ ֩ והוא הלכה למשה מסיני.
ושיעורו רביעית מרומז בטעם תרסא של ְבּנֶפֶ ַ֙

כאן התורה מלמדת מצב (א) בשר מת.
(במ' חקת יט,יא) ְלכל-נֶ ָ֣פֶ שׁ אדִ֑םַ֙– מונח (כרבוי) אתנח (כמגביל) ,ביחד רבוי הגבלות .בבשר מת יש הגבלות אחדות שבגללן הנוגע בו לא
נטמא ,שחלקן נאמרות ב[-משנה אהלות פ"ב,מ"ה] [*] אלו שאם חסרו טהורין כזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב ורביעית דם

ועצם כשעורה ואבר מן החי שחסר עצמו:
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יהם׃ ַ֙
םַ֙למוֹצא ֶ ֹֽ
יה ְ
'ַ֙ואָ֥לֶּ הַ֙מ ְסע ֶ
ָ֣יַ֙ה ְ
יהםַ֙על-פּ ִ֑
ֶ֛םַ֙למ ְסע ֶ
יה ְ
במדבר מסעי לג,ב :ויּ ְכ ֹ֨תּבַ֙מ ִֹ֝שֶׁ הַ֙אֶ ת-מוֹצא ֶ
ָ֣יַ֙ה' הוא אמר אליו שיהיה וכותב והולך [אור החיים] על-פָּ֣יַ֙– מונח ,ריבה כתיבת כל יום על כתיבת היום הראשון שתהיה כצווי
על-פּ ִ֑
ָ֣יַ֙ה'  -אתנח ,מגביל כמו שמשה החל לכתב ע"פ ה' היינו לשם ה' היינו לשם קדושת ה' ,ואח"כ כל יום כותב והולך
הראשון ע"פ ה' ,על-פּ ִ֑

ואינו חוזר ואומר לשם ה' כך כל סופר יעשה כנפסק ב[-שו"ע יו"ד רעד סעיף א] א] צריך שיאמר הסופר כשיתחיל לכתוב :ספר זה אני
כותב <א> לשם קדושת ספר תורה .ב ומספיק לכל הספר .סופרי סת"ם נוהגים לומר כל יום לפני הכתיבה לשם קדושת אזכרות שם ה'
שיכתבו אותו יום.
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הַ֙תד ֹֽבּרַ֙ :
כ ְ
קַ֙ו ָ֥ ֹ
ֶ֛אמרַ֙שָׁ֥ וּבַ֙אֶ ל־בּל ְ
רַ֙בּ פָ֣יַ֙ב ְלע ִ֑םַ֙ויּ ֹ ֶ
םַ֙ה'ַ֙דּב ְַ֙
ֶ֛
במדבר בלק כג,ה :ויּ ָ֧שֶׂ

בתחילה בלעם היה בעצת פרעה לפגוע בישראל .כיון שראה איך שהוא בנבואתו שמתקרב זמן גאולתן בלעם רצה שיציאת מצרים ומתן
תורה יהיה על ידו .משראה כי נעשו ע"י משה הכין סדרות של קללות לקלל את ישראל מאז צאתם ממצרים (פתרון תורה ,בלק ,ע' ,198
ד"ה "וישם ה' דבר")ְ .בּפָ֣יַ֙ב ְלע ִ֑ם – מרכא אתנח ,כעין רבוי הגבלות ,שעל כל הקללות חלה ההגבלה המרומזת בטעם אתנח במלת ְבּפָ֣יַ֙
ב ְלע ִ֑ם שע"י מלאך או חכה (מסמר) נמנע ממנו להשמיען.
10

מונח

ֱֹלהִ֑יָך
ָ֣הַ֙כןַ֙לַ֙ה'ַ֙א ֶ
דברים ראה יב,לא :ל ֹא־תע ֲֶשׂ ֔
יהם:
שַׁ֙לאֹלה ֶ ֹֽ
ֹֽ
א
יהםַ֙י ְשׂ ְרפָ֥ וַּ֙ב ַ֙
ת־בּ ֹנָ֣ת ֔ ֶ
ְ
יהם ְַ֙֙ואֶ
ת־בּנ ֶ
ְ
יהםַ֙כָּ֣יַ֙ג ֵ֤םַ֙אֶ
אֹלה ֔ ֶ
תַ֙ה'ַ֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙שׂנָ֗אַ֙עשׂוּ ַ֙֙ל ָ֣
ֲב ָ֜
כּיַ֩֙כל־תֹּוע ֨

[ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פא]
( ...דב' ראה יב,לא) ִכֹ֣י ַגַ֤ם אֶת־ ְּבנֵיהֶם ְּו ֶאת־ב ְֹּ֣נ ֹתֵ י ֶ֔הם ,אין לי אלא בניהם ובנותיהם אבותם ואמותם מנין תלמוד לומר ְּבנֵיהֶם גם בניהם (טט:
יתור מלת גם ,ויתור מלת את שלא הזכיר הספרי) ב ְֹּ֣נ ֹתֵ י ֶ֔הם גם בנותיהם (טט :בכתוב של בנותיהם אין מלת גם ,מלה זאת מגיעה מַ -גַ֤ם ֶאת־ ְּבנֵיהֶם
ונעשה בה שימוש חוזר .יש גם יתור מלת את שלא הזכיר הספרי) אמר רבי עקיבה אני ראיתי גוי אחד שכפתו לאביו והניחו לפני כלבו ואכלו

סליק פיסקא

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(דב' ראה יב,לא) ִכֹ֣י – מונח לפני תבנית סוגרת ענין ַגַ֤ם ֶאת־ ְּבנֵיהֶם ְּו ֶאת־ב ְֹּ֣נ ֹתֵ י ֶ֔הם ,מונח זה כעין מלמד על דרשות נוספות בתוכן לפי תבנית
הטעמים שלה .אפשר שכאן הוא הגורם לשימוש חוזר במלת "גם" עם מלת ב ְֹּ֣נ ֹתֵ י ֶ֔הם גם בנותיהם ועל ע"י כך דורש "אמותם" מ-
ב ְֹּ֣נ ֹתֵ י ֶ֔הם גם בנותיהם .
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וּאַ֙אוַֹ֙אֶ ל-חוֹלָ֥םַ֙החֲלוֹםַ֙ה ִ֑הוּאַ֙ ַ֙
ֶ֛
ל ֹאַ֙ת ְשׁ ָ֗מעַ֙אֶ ל-דּ ְברי ַ֙֙הנּבָ֣יאַ֙ה ֔ה
דברים ראה יג,דָ֣ ַ֙:
םַ֙וּבכל-נ ְפ ְשׁ ֶ ֹֽכם׃ ַ֙
ְ
םַ֙בּכלְ -לב ְב ֶכ
יכ ְ
ה'ַ֙אֱֹלה ֔ ֶ
ת ֔ ֶכםַ֙ל ָ֗דעתַ֙הֲי ְשׁ ֶכֵ֤םַ֙ ֹֹֽאהֲבים ַ֙֙אֶ תַָ֣֙ -
הַ֙ה'ַ֙א ֱֹֹֽלהיכֶ ם ַ֙֙אֶ ְַ֙
ֵַ֤֙
ָ֣יַ֙מנ ֶָ֞סּ
כּ ְ
הַ֙ה'ַ֙א ֱֹֹֽלהיכֶ ם ַ֙֙אֶ ְת ֔ ֶכם – מונח גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,
ָ֣יַ֙מנ ֶָ֞סּ ֵַ֤֙
(דב' ראה יג,ד) כּ ְ
(דב' ראה יג,ד) כָּ֣י – מונח בתפקיד רבוי לימודים על הכתוב בתבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,
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שּׁף׃ ַ֙
שַׁ֙וּמכ ֹֽ
ְ
ָֽןַ֙וּמנח
יםַ֙מעוֹנ ָ֥ ְ
ְ
ָ֣םַ֙קס ֔מ
ירַ֙בּנֹֽ וֹ-וּבתּוַֹ֙בּאִ֑שַׁ֙קֹס ְ
ְ
ֲב
ָ֣אַ֙ב ָ֔ךַ֙מע ָ֥
דברים שפטים יח,י :ל ֹא-ימּצ ְ
רש"י (יב) כּלָֹ֣ -עשׂהַ֙אִ֑לֶּ הַ֙' -עושה כל אלה' לא נאמר ,אלא כּלָֹ֣ -עשׂהַ֙אִ֑לֶּ הַ֙ -אפילו אחת מהן (ראה ספ"ד קעג).
עשׂהַ֙אִ֑לֶּ ה – מונח אתנח ,מונח מרבה ,אתנח מגביל ,רוצה לומר כי כל הפעילויות המנויות ב(-יח,י,יא) והרשומות ברישום קצר כּל-
כּלַָֹ֣֙ -
ָֹ֣עשׂהַ֙– מונח ,חלה עליהם ההגבלה הבאה מטעם אתנח במלת אִ֑לֶּ הַ֙– אתנח ,כפי' רש"י אפילו אחת מהן (ראה ספ"ד קעג).
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יהִ֑םַ֙ ַ֙
ָ֣הַּ֙בּפ ֶ
דהַּ֙אֶ תְ -בּנֹֽי-י ְשׂראלַ֙שׂימ ְ
אתַ֙ול ְמּ ָ֥
ְ
תּהַ֙כּ ְת ֵ֤בוַּ֙לכֶ ם ַ֙֙אֶ ת-השּׁירָ֣הַ֙ה ֔זּ ֹ
דברים וילך לא,יטְ :וע ַָ֗֙
ֶֹ֛אתַ֙לעדַ֙בּ ְבנ ָ֥יַ֙י ְשׂר ֹֽאל׃ ַ֙
ְ
ירהַ֙הזּ
ןַ֙תּ ְהיֶהִ֝ -לּיַ֙השּׁ ָ֥
ַ֙ ְל ֨מע ֹֽ
בברור (תשרי התשע"ו ,בהשתתפות הבחור ישראל אייזן הי"ו) מהי המצוה של כתיבת השּׁירָ֣הַ֙ה ֔זּ ֹאת נידון האם הכוונה לספר תורה

שבכתב (וזה יכלול נ"ך) או לספרי קודש של תנ"ך ותורה שבע"פ לענפיה המפרשים את התנ"ך ושמהם לומדים בזמן הזה (שזה כבר אלפי
שנים)
כמסקנה מה-הרא"ש אֶ ת-השּׁירָ֣ה – מקף כרב-מצב של כתיבת השירה (א) לשם ללימוד מהנכתב כהמשך הפסוק ְול ְמּ ָ֥דהַּ֙(ב) שלא לשם
לימוד מהנכתב .המשך הפסוק עוסק במצב של לימוד מהנכתב.
אבל טעם מונח של אֶ ת-השּׁירָ֣ה מרבה כתיבת ספר תורה לא לשם לימוד אלא לקיום מצוות אחרות :כתיבה לשם העתקה ממנו שאסור
לכתוב בע"פ ,כתיבה לשם קריאת התורה בציבור ע"י מלך בהקהל ,ע"י כהן גדול ביום הכפורים ,קריאת ארבע פרשיות לארבע שבתות
(שקלים ,זכור ,פרה ,החודש) ,להעתיק ארבע פרשיות תפילין ,שתי פרשיות מזוזה ,סוטה ,ספר תורה למלך שלא היה קורא בו אלא מונח
בבית גנזיו.
כמסקנה מהחולקים על הרא"ש כמו השו"ע אֶ ת-השּׁירָ֣ה – מקף כרב-מצב של הספרים (א) ספר תורה שלם (ב) כל ספר קודש שאינו ספר
תורה .המשך הפסוק עוסק בספר תורה שלם שזה דאורייתא ,ספרי קודש אחרים הן מדרבנן.
אבל טעם מונח של אֶ ת-השּׁירָ֣ה מרבה כתיבת כתיבת פרשיות מהתורה שאינן ספר שלם :להעתיק ארבע פרשיות תפילין ,שתי פרשיות
מזוזה ,סוטה.
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רַ֙כּיַ֙אָ֣םַ֙אֶ ת-
ְךַ֙ל ֹאַ֙ב ְקשׁהַ֙֙דּ ֔ב ְ֠
ֵ֤
וַֹ֙ל ִ֝בתַ֙ל ָ֣בוֹאַ֙אֶ ל-ה ָ֗ ֶמּלֶ
דּדַ֙מ ְר ֳדּ ֵ֡כיַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙ל ֹֽקח֨ -ל ְ
וּבהגּ ָ֣יעַ֙תֹּר-אֶ ְסתָּ֣רַ֙בּת-אֲביחָ֣ילַ֙ ָ֣ ֹ
אסתר ב' ט''ו ְ
ָ֥יַ֙סריס-ה ֶמּלֶ ְךַ֙שֹׁמ ָ֣רַ֙הנּשִׁ֑יםַ֙ ַ֙
א ֲֶשָׁ֥רַ֙י ֹאמֶ֛רַ֙הג ְ
ןַ֙בּעיניַ֙כּל-ר ֶ ֹֹֽאיה׃ ַ֙
ָ֣אתַ֙ח ְ
֔
היַ֙אֶ ְסתּרַ֙֙נֹשׂ
ַ֙ו ְתּ ֵ֤
דּדַ֙– שתי גירסאות ,א' ארבע פעמים מונח ללא פסק
סתָּ֣רַ֙בּת-אֲביחָ֣ילַ֙ ָ֣ ֹ
וּבהגּ ָ֣יעַ֙תֹּר-אֶ ְַ֙
ְ
גירסא ב'ַ֙ובהגיעַ֙תר-אסתרַ֙בת-אביחילַ֙דד מונח מונח מונח פסק מונח
מרדכיַ֙אשרַ֙לקח-לוַ֙לבת פזר תלישא-קטנה קדמא ואזלא

ארבע פעמים מונח – שסירבה ללכת מעצמה ולקחוה בעל כרחה
20

מונח

יהםַ֙֙ה ְתי ְח ֔שׂםַ֙ ַ֙
הַ֙בח ְצר ֶ
םַ֙וּשׁנ ָ֣יםַ֙עשִׂ֑רַ֙הֵ֤מּ ְ
ְ
ֲריםַ֙בּסּ ֔פּיםַ֙מאתי
שׁע ָ֣
ַ֙֙ל ֹ
לֵּ֤םַ֙ה ְבּרוּרים ְ
(דהי"א ט,כב) כֻּ ַ֙
הַ֙בּאֱמוּנ ֹֽתםַ֙ :
ֶ֛ידַ֙וּשׁמוּאָ֥לַ֙הר ֶֹא ֶ
ְ
הָ֣מּהַ֙יסָּ֥דַ֙דּו
ֶ֛ידַ֙וּשׁמוּאָ֥לַ֙הר ֶֹאהַ֙בֶּ אֱמוּנ ֹֽתם:
ְ
(דהי"א ט,כב) הָ֣מּהַ֙יסָּ֥דַ֙דּו
(דהי"א ט,כב) הָ֣מּה – מונח המורה רבוי חזרות של השימוש בתבנית הבאה
ֶ֛ידַ֙וּשׁמוּאָ֥לַ֙הר ֶֹאה – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והשונים זה מזה בענין מסוים או הלכה
ְ
יסָּ֥דַ֙דּו

מסוימת ,לפי פי' [פני משה] יש סדר בשדות שנכנסו להקדש ולא נגאלו ע"י בעליהן .בחלוקה נותנים כל השדות של שנה ב' למשמר
שבו חל יוה"כ או ר"ה של היובל ,כל השדות של שנה ג' למשמר הבא אחריו וכך עד המשמר ה . 24-אח"כ שדות של השנה ה25-
ניתנים למשמר הראשון ,שנה  26למשמר השני ,שנה  49למשמר  .24סה"כ מספר השדות וגודל השטח ,ואיכות השדות משתנה
ממשמר למשמר ,לכן הם שונים זה מזה.
לפי פי' [שוטשטיין ע"פ מראה יפה] יש סדר בשדות שנכנסו להקדש ולא נגאלו ע"י בעליהן .בחלוקה נותנים שדה אחד למשמר
הראשון ,השדה הבא למשמר  2וכו' עד השדה ה 24-למשמר  ,24וחוזר חלילה .אחרי המחזור האחרון המלא של  24שדות ,סה"כ
מספר השדות וגודל השטח ,ואיכות השדות משתנה ממשמר למשמר ,לכן הם שונים זה מזה.
לפי הסבר זה יש הסבר לתבנית הבאה
ֶ֛ידַ֙וּשׁמוּאָ֥לַ֙הר ֶֹאה – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ושעל חלקם לא חל ענין מסוים ,וזהו שחלק
ְ
דּו
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מהמשמרות עשוי לא לקבל שדות במחזור החלוקה האחרון.

 3.3.22.2טעם מחבר  /משרת תחתון – מהפך
השערה למשמעות:
מסתיר  /מהפך כוונתו (טטוד"ל פרשת בלק מלאה עם היפוכים כאלה)
במדבר בלק כ"ב י"א הנה (מהפך) העם טטוד"ל הנה משמעותו חידוש ,גילוי;
אור החיים מסתיר כוונתו
יצא מרגילותו
במדבר בלק כ"ב כ"ג וחרבו (מהפך) שלופה רש"י בלעם תפס אומנות ישראל בפה המלאך תפס אומנות עשו בחרב
ותט (מהפך) האתון מלבי"ם רגילותה להיות מונהגת וכאן נטתה מעצמה
ויך (מהפך) בלעם טטוד"ל מן המפרשים מובן ששינה מרגילותו שאף פעם לא היכה אותה
במדבר בלק כ"ג ג' התיצב על-עולתך (זרקא סגול) אולי (גרשיים) יקרה (מהפך) ה' לקראתי רש"י שרגילותו לדבר עמו בלילה,
שאינו רגיל לדבר עמו ביום
יצא מן הדבר הראוי לו (אינו שייך לדבר)
דב' עקב ז' ד' כי-יסיר (מהפך) את-בנך מאחרי רש"י בן הבן שהתחתן עם נכריה אינו עוד בנך
יצא מן הרשות
מכות י"ח ע"א דב' י"ב י"ז לא-תוכל לאכל בשעריך מעשר (מהפך) דגנך ותירושך ויצהרך...תרומת ידך
רש"י :אמר רבי יהושע בן קרחה אתה יכול אך אינך רשאי
טטוד"ל  :אין רשות (אין זה מקום ראוי) לאכול המעשר שני בשעריך ובק"ו כל הקדשים האחרים המוזכרים בפסוק
עוד מובן – מעשר דגנך ,מעשר תירושך ,מעשר יצהרך; כלומר מצמצם ,מדייק לתיבה שבמהפך או לאלו שבפשטא ,מונח ,זקף-
קטן שבאים בד"כ בתבנית עם המהפך לפניהם.
יצא מן המקום הראוי לו
מכות י"ח ע"א דב' כ"ב ל' ובשר בשדה טרפה לא תאכלו – בשדה (מהפך) הלכה לכל הקדשים כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו
("השדה") ,כגון בשר קדשים שיצא מחוץ לקלעים שהיא המחיצה הראויה לו לפי עניינו.
יצא מן הזמן הראוי לו
מכות י"ח ע"א (דב' כ"ט ל"ד ואם-יותר מבשר המלואים ומן-הלחם עד-הבקר
ושרפת (מהפך) את הנותר באש
ולילקי נמי כדרבי אליעזר ,דאמר רבי אליעזר לא יאכל כי-קדש הוא
ושרפת (מהפך) השערה השריפה היא פתרון כיון שהבשר יצא מן הזמן הראוי לו "עד-הבקר"
יצא ממובנו כפשוטו
הוריות ד' ב'\\\ ויקרא ד' אם מעיני כל-עדת  -מהפך  -כתיב כל וכוונתו לסנהדרין רש''י אף שלא כולם הורו וחלקם רק הסכימו
כנראה בהנהון הראש  ,משמע שהמהפך ממעט על הישות המדוברת  -התיבה  -התיבות המוטעמות בה ,כאן מצביע על לא כולם
ממש ,מן היפך
ישראל  -פשטא
נעלם דבר  -מונח ז''ק  -כלל ופרט שלא נעלם הכל רק פרט אחד
ועשו  -ת''ג  -עקרו עיקר מן התורה

בראשית ויחי מח,א:

ֹל ִ֑הַ֙ ַ֙
יוֹסףַ֙הנּ ָ֥הַ֙אביָךַ֙ח ֶ
רַ֙ל ֔
ְ
יַ֙אחֲריַ֙֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ֔אלֶּ הַ֙ויָֹּ֣אמֶ
ויְ ָ֗ה ֹֽ
הַ֙ואֶ ת-אֶ ְפ ֹֽרים׃ ַ֙
ַ֙ויּ ָ֞קּחַ֙אֶ תְ -שׁנ ֵ֤יַ֙בניו ַ֙֙ע ֔מּוַֹ֙אֶ תְ -מנ ֶשּׁ ְ

ברתא דמלכא ,רוזוף בנימין זאב וולף בן אריה,קבלה ע' ( 116אוצר החכמה)

ואמאי אמרו חכמים עד יעקב לא הוה חולשא ,אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא.
ֹל ִ֑הַ֙ ַ֙
יוֹסףַ֙הנּ ָ֥הַ֙אביָךַ֙ח ֶ
רַ֙ל ֔
ָ֣אמ ְ
בראשית ויחי מח,אַ֙ויּ ֹ ֶ

אלא שאמרו חכמים בדרך מליצה :מדברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמה (מהפך פשטא זקף-גדול) ,כלומר חולי הגוף
זו זקף-קטן ,אבל חולי הנשמה,חולי הנפש זו זקף-גדול
טט – תבנית טעמים מהפך פשטא זקף-גדול לא מצויה בתורה .בד"כ תבנית הטעמים היא מהפך פשטא זקף-קטן
בכל אופן זכינו ללמוד שסובר הכותב שמהפך פשטא מוציא ענין מפשוטו כגון כאן מדברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמה
מהפך
1
הפוך (יצא) מהיתר לאיסור,
במדבר נשא ו א – ד :פרשת הנזיר
ל ֹא י ְשׁ ֔ ֶתּה
ם ֙ ָ֣
ַ֙ו ְוכל-מ ְשׁרֵ֤ת עֲנבי ַ֙
טעם כעיקר הנלמד מ"וכל-משרת ענבים" – מהפך פשטא" ,לא ישתה" – מונח זקף-קטן
הפשט מובנו שהענבים אסורים לנזיר ,והמהפך פשטא מוציאו מפשוטו ומוסיף שטעם כעיקר
ואם יש באיסור (כגון המשרת ענבים ,או נבילה) יותר מאחד בששים במאכל שלעצמו מותר אז ההיתר נאסר ,ואין כאן תלישה אלא הצירוף
אוסר ההיתר .זה כאילו להפוך מהיתר לאיסור
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הרב שמואל שץ נ"י :רבינו תם אומר שטעם כעיקר משמע שנהפך ההיתר להיות איסור
2

מהפך

םַ֙כּי-כבָ֥דַ֙הרעבַ֙בּ ֹֽא ֶרץ׃
ָ֣וּרַ֙שׁ ֹֽ
֔
בראשית לך-לך יב,י :ויְ ָ֥היַ֙רעבַ֙בּא ִֶ֑רץַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ו ֨יּ ֶרדַ֙א ְברֵ֤םַ֙מ ְצר ֙יְ מהַ֙֙לג
א ְברֵ֤ם – מהפך – כפי' רש"י על רעבַ֙בּא ִֶ֑רץ שנצטווה ללכת לארץ ועכשו משיאו לצאת ממנה (רש"י)
רש"י רעבַ֙בּא ִֶ֑רץ ,באותה הארץ לבדה לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל ארץ כנען ועכשיו משיאו לצאת

ממנה:

ראה אתנח ,קדמא ,קדמא מהפך פשטא
מהפך
3
בראשית תולדת כה,כ:

שּׁה׃ ַ֙
וַֹ֙לא ֹֽ
ֲחוֹתַ֙לבָ֥ןַ֙האֲרמּיַ֙לָ֥ ְ
֔הַ֙בּק ְח ָ֣תּוַֹ֙אֶ ת-ר ְב ָ֗קהַ֙בּתְ -בּתוּאלַ֙֙האֲר ֔מּיַ֙מפּדּןַ֙אֲרִ֑םַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙א ֶ֛
ַ֙֙בּן-א ְרבּעָ֣יםַ֙שַׁ֙נ ְ
היַ֙י ְצחק ֶ
ויְ ֵ֤
רד"ק (כ) ויְ ֵ֤היַ֙ -להודיע ,כי גם עמו עשה האל טובה גדולה; כי אשתו היתה עקרה ולא היתה ראויה ללדת כי אם על ידי נס ,וכן
לחתירה מתחת לכסא הכבוד להתיר הגזרה (ראה להלן ב"ר ,תולדות ,פר' סג,ה) .ויְ ֵ֤הי – מהפך לעשות טובה.
במלת ויְ ֵ֤הי מרמז לפרש בדרך המהפכת ברוב מארבעה דברים שכאן ,כדי לקיים לעולם ידבק אדם בטובים  ...הנושא אשה צריך שיבדוק

באחיה (ב"ב קט,קי) .רש"י בּתְ -בּתוּאלַ֙֙האֲר ֔מּיַ֙מפּדּןַ֙אֲרִ֑םַ֙ ֲַ֙א ֶ֛חוֹתַ֙לבָ֥ןַ֙האֲרמּי  -וכי עדיין לא כתב שהיא בת בתואל ואחות לבן
ומפדן ארם? אלא להגיד שבחה( :טט –א) שהיתה בת רשע (טט –ב) ואחות רשע (טט –ג) ומקומה אנשי רשע( ,טט –ד) ולא למדה
ממעשיהם (ראה ב"ר סג,ד).
מהפך
4
בראשית תולדת כה,כא:

ַ֙֙ה'ַ֙ותּהרַ֙ר ְב ָ֥קהַ֙א ְשׁ ֹֽתּוֹ׃ ַ֙
וַֹ֙כּיַ֙עֲקרהַ֙הִ֑ואַ֙ויּע ֵֶ֤תרַ֙לוֹ ַ֔֙
ה ֙'ַ֙ ְלַָֹ֣֙נכחַ֙א ְשׁ ֔תּ ָ֥
ֵ֤קַ֙ל ַ֙
ויּ ְֶע ֨תּרַ֙י ְצח ֹֽ
ַ֙֙ה' – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות (ב"ר תו' סג,ה) (א) מהפך הגזירה( ,ב) מהפך הטבע שלא היה לה רחם וגלף לה ה' רחם.
ויּע ֵֶ֤תרַ֙לוֹ ַ֔֙

5

מהפך

ֱמתַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙עשׂיתַ֙אֶ ת-ע ְב ֶדִָּ֑ך ַ֙
חסדים ַ֙֙וּמכּל-הָ֣א ֔ ֶ
לַ֙ה ֲַ֙
ֹֽ
כּ
בראשית וישלח לב,יא :ק ִֹ֝טנְ תּיַ֙מ ֵ֤ ֹ
תּהַ֙הייתיַ֙ל ְשׁנ ָ֥יַ֙מחֲנֹֽ וֹת׃
הַ֙וע ָ֥
ָ֣יַ֙במ ְק ָ֗ליַ֙עב ְ֙רתּי ַ֙֙אֶ ת-היּ ְרדָּ֣ןַ֙ה ֔ ֶזּ ְ
ַ֙כּ ְ
ָ֣יַ֙במ ְק ָ֗ליַ֙ -מונח רביע ,לפחות ארבע ענינים קשורים ,רש"י לא היה עמי (א) לא כסף (ב) ולא זהב (ג) ולא מקנה אלא (ד) מקלי לבדו.
כּ ְ

וגו' ויש מדרש שמקלו היה חלול ונתן בו שמן ללימוד תורה בלילה (מקור לא ידוע)
גרסת כתר ומגנס ק ִֹ֝טנְ תּי  -אזלא -גרש ,ואחריו מהפך פשטא ,תבנית טעמים כעין יצא (מן הכלל) לידון בענין אחר כעינינו ,יצא להקל ולא
להחמיר
אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר ,מועדים וחדשי השנה חסידות { }3ע'  ,143התרנ"ו (ע"פ אוצר החכמה)

זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות .ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א
לַ֙החֲסדים ַ֙֙וּמכַּ֙ל-הָ֣א ֔ ֱֶמתַ֙" ,אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד (מדת
ֹֽ
כּ
שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' "ַ֙ק ִֹ֝טנְ תּיַ֙מ ֵ֤ ֹ
הדין) למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש.
וזהו תקע"ו בשופר ,תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו משפט לאלקי יעקב דייקא שנאמר בו קטנתי עיין
בתקונים ד"ס ע"ב
ראה מהפך ,אזלא-גרש מהפך פשטא
6

מהפך

ֹל ִ֑הַ֙ ַ֙
יוֹסףַ֙הנּ ָ֥הַ֙אביָךַ֙ח ֶ
רַ֙ל ֔
ְ
יַ֙אחֲריַ֙֙ה ְדּב ָ֣ריםַ֙ה ֔אלֶּ הַ֙ויָֹּ֣אמֶ
בראשית ויחי מח,א :ויְ ָ֗ה ֹֽ
הַ֙ואֶ ת-אֶ ְפ ֹֽרים׃ ַ֙
ַ֙ויּ ָ֞קּחַ֙אֶ תְ -שׁנ ֵ֤יַ֙בניו ַ֙֙ע ֔מּוַֹ֙אֶ תְ -מנ ֶשּׁ ְ

ראה דוגמת מפתח
7

מהפך

תַ֙בּלֶ ב-יֹֽם׃ ַ֙
מ ְ
ה ֹ
וַּ֙ת ֹ
וַּ֙כמוַֹ֙-נדַ֙נֹזְ לִ֑יםַ֙ק ְפ ָ֥א ְ
מוַּ֙מיםַ֙נ ְצּ ָ֥ב ְ
֔
וּב ֵ֤רוּחַ֙אפֶּ ֙יָך ַ֙֙נֶ ָ֣עֶ ְר
שמות בשלח טו,חְ :
ָך ֙ (ממ"ד :ברוח קר
וּב ֵ֤רוּחַ֙אפֶּ ֙י ַ֙
תיקוני הזהר תיקון ע' דף קל,ע"א (בסוגריים פי' מתוק מדבש (ממ"ד)) וברוחא קריר אמר (שמ' בשלח טו,ח) ְ
מוַּ֙מים (ממ"ד :קפאו במים ונעשו ערימות)
֔
שמצד הרחמים  ... ,נקב הימני של אפו של הקב"ה) נֶ ָ֣עֶ ְר
ָך ֙ – מהפך פשטא ,רוח אף הוא בד"כ כעס (גבורה,דין) וחום ,ואילו כאן רוח האף הוא רחמים וקר להצלת בני ישראל.
וּב ֵ֤רוּחַ֙אפֶּ ֙י ַ֙
ְ
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הַ֙פלֶ א׃ ַ֙
תַ֙עשׂ ֶ ֹֽ
אַ֙תהֹלּ ָֹ֥
נוֹר ְ
מכהַ֙נ ְֶאדָּ֣רַ֙בּ ִֹ֑קּ ֶדשַַַַַַַַׁ֙֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥
ַ֙֙ה'ַ֙ ָ֥מיַ֙כּ ֹ
הַ֙בּאלם ַ֔֙
שמות בשלח טו,יאֹֽ :מי-כ ֵֹ֤מכ ֹֽ
ֹֽמי-כַ֙ ֵֹ֤מכה – מקף כרב-מצב (א) ה' אחד יחיד ומאוחד ,תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם (ב) מתגלה בכל כח לעצמו
ֹֽמי-כ ֵֹ֤מכה – מהפך ,כע ין שאלה רטורית ,לומר שגם בכל כח לעצמו אין מקום להשוואה לשום דבר אחר.
בסידור משה ואהרן סימן כאן כעין פסק ֹֽמי-כ ֵֹ֤מכה׀ ופירש כי ב בקיעת כל מימות של ששת ימי בראשית בקע עמם את מי הנילוס שהיה

ע"ז של מצרים ובזה הכירו שה' הוא הא-לקים .אפשר כי צורת הסימון בכעין פסק נועדה לתת התבוננות ,והיא מתארת בציור את הבקיעה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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מהפך

תאֲמם֘ ַ֙מ ְלּמטּהַ֙ ַ֙
שמות תרומה כו,כדְ :ו ֹֽי ְהיָ֣וַּ֙ ֹ
יהםַ֙ל ְשׁנ ָ֥יַ֙המּ ְקצֹעֹ תַ֙י ְהיֹֽ וּ׃ ַ֙
ֹאשׁוַֹ֙אֶ ל-הטּבּעתַ֙האֶ חִ֑תַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙כּ ַ֚ןַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ְשׁנ ֔ ֶ
ֵ֤וַּ֙תמּים ַ֙֙על-ר ֔
ַ֙וְ י ְח ָ֗דּוַ֙י ְהי ַ֙
רש"י (כד) י ְהיֵ֤וַּ֙ -כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקם זו מזו .זהו שפרשתי

(לעיל יז) שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן ,שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש לכסות את שפת האדן ,וכן הקרש
שאצלו ,ונמצאו תואמים זה לזה .וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי ,כדי
שלא יפרידו האדנים ביניהם:
וְ י ְח ָ֗דּוַ֙י ְהיֵ֤וַּ֙תמּים ַ֙֙ -כמו תואמים:
למאן דא מר שהקרשים היו משופעים בצדם החיצוני ,ולתוס' בבלי שבת מחצי גובהם ומעלה (כך שהבריח התיכון מוסתר) ,במבט מצד
רוחבם היו נראים כטרפז ישר זוית .אבל למשל הקרש הפינתי (צפון מערב) היה בעל שני שפועים .השיפוע ממערב למזרח הסתיים במרחק
אצבע מהקיר המזרחי הישר .כל קרשי צפ ון הסתיים שיפועם במרחק אצבע מקיר דרום .לכן גם השיפוע מצפון לדרום של הקרש הפינתי
הסתיים במרחק של חצי אמה (=  3טפח =  12אצבע) ועוד אצבע (סה"כ  13אצבע) מהקיר הדרומי הישר .בראש הקרש התקבל מלבן
שאורכו  13אצבעות מצפון לדרום ( 12אצבע (=חצי אמה) היו בקדש הקדשים) ורוחבו אצבע ממערב למזרח .אפשר כי הכתוב וְ י ְח ָ֗דּוַ֙–
ֹאשׁוֹ  ,והשיפועים
רביע בא ללמד כי כל קרש פינתי נראה כעין פירמידה קטומה בעלת שני שיפועים המרומזים בטעם זקף-קטן במלת על-ר ֔
ם֙
ם ֙ בתיבה של  1 * 13אצבע ,המתואר בטעם פשטא במלת תמּי ַ֙
עצמם מרומזים כמצוייר בטעם מהפך במלת י ְהיֵ֤וּ ,והסתיים היינו תמּי ַ֙
בתפקיד של אחד.
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מהפך

וַֹ֙ועד-רגְ ל ִ֑יוַ֙ ַ֙
וֹרַ֙וכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַ֙מר ֹאשׁ ְ
ויקרא תזריע יג,יבְ :ואם-פּ ֨רוֹחַ֙תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ֹהן׃ ַ֙
ְלכל-מ ְראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ
הסבר ל[-תו"כ פ"ג פ"ג] (ה) (ו) (ז) (וי' תז' יג,יב) תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔עוֹר – מהפך פשטא זקף-קטן,
ת ֙ –פשטא ,ע"פ [התוה"מ עח] למשנה (ו) הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם פשטא המטעים
הצּר ֙ע ַ֙
מלת הצּר ֙עת ַ֙֙  -הפריחה טהורה.
תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ו) המלמד כי תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים –

טהורה.
וֹח – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת
בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ז) המלמד כי ְואם-פּ ֨ר ַ֙
בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ענין של שניים ,לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה הטהור.
מהפך

11
במדבר ב:
ְּשׁשׁ מ ֵַ֖אֹות ַו ֲח ִמ ִשָּֽׁים׃
יהם ֲח ִמ ָ ַ֤שּׁה ו ְּ
תבנית מיוחדת לגד [יד] וּמ ֵ ַַ֖טה ָגָ֑ד ְּונָשִ יא ִלב ְֵּנֹ֣י ָ֔גד ֶא ְּלי ָ ַָ֖סף בֶןְּ -ר ֵ
ְַּאר ָבעִים ֶ֔אלֶף ו ֵ ֥
עוּאָֽל׃ [טו] וּ ְּצב ַָ֖אֹו וּפְּקדֵ ֶ ָ֑
ְַּארב ִָעֶ֛ים ֶ ַ֖אלֶף [ ...יג] תִּ שׁ ָ ְֵּּ֧עה ַו ֲח ִמ ִ ֶ֛שּׁים ֶ ַ֖אלֶף בתבנית טעמים דרגא תביר טפחא ,אבל מנין שבט גד
שׁ ָ ֵּ֧שּׁה ו ְּ
ברוב השבטים מנין השבט כמו [יא] ִ
ְַּאר ָבעִים ֶ֔אלֶף בתבנית טעמים מהפך פשטא זקף-קטן ,מהפך מפשט הענין אפשר כפ' כלי יקר שגד מצד המשפט היה צריך לילך
[טו] ֲח ִמ ָ ַ֤שּׁה ו ְּ
עם עם ישראל אבל מצד צדקתו הלך בראש החלוץ ובענוה.
כלי יקר במדבר ב,ג  ...וכן גד היה בעל צדקה שנאמר בו (דב' בר' לג,כא) צִדְּ ַ ַ֤קת ה' ָע ֔ ָשה וּ ִמ ְּשׁפ ָ ַָ֖טיו עִם-יִש ְָּר ֵאָֽל׃ ,רצה לומר כי משפטיו

דהיינו על פי שורת המשפט לא היה צריך לילך כי אם עם ישראל ולא בראש החלוץ ועל צד הצדקה הלך לפניהם כצדקת ה' ההולך
ְּגוּדנוּ ו ְַּ֖הוּא י ָג֥ד ע ֵ ָָֽקב׃
לפני מחנה ישראל ,וכדי שלא תאמר שמא מחמת גובה לבם הלכו בראש תלמוד לומר (בר' ויחי מט,יט) ָגַ֖ד ג ְֹּ֣דוּד י ֶ ָ֑
הגדוד הלך בענוה כעקב זה המורה על גדר הענוה שנאמר (משלי כב,ד) ֵ ֹ֣עקֶב ֵ֭ ֲענָוָה י ְִּר ַ ֹ֣את ָ֑ה':

שׁמְּעֹון שְּׁלמִיאֵל
שׁ ְּבטָא  ...אבל בשמעון  ...ו ְַּרבָא ִל ְּבנֵי ִ
ועוד יש להעיר שב-תיב"ע תרגם לכל שבט על נשיאו  ...ו ְַּרבָא דַ ֲהוָה ְּממַ נֵי עַל חֵי ְּלוַת ִ
צוּרי שַׁדָ י :נשיא בלי מנוי על לא על חילו ולא על שבטו .ותפקיד שבט ראובן ושבט גד לכפר על שבט שמעון .ואפשר שגד מכפר
בַר ִ
במיוחד בגלל צדקה ומשפט שהם נחלת חלקו.

 12מהפך
 13מהפך  -היפוך דברים
ץַ֙בּנֹֽי־עמֹּוַ֙ל ְקר ֹא־לִ֑ ֹו ַ֙
ֶ֛רַ֙א ֶָ֥ר ְ
רַ֙פּתֹורהַ֙א ֲֶשָׁ֧רַ֙על־הנּה ֶ
ן־בּעָֹ֗ ְ֠ ְ
ָ֣םַ֙בּ ְ
במדבר בלק כב,ה :ויּ ְשׁ ֨לחַ֙מ ְלא ָ֜כיםַ֙אֶ ל־בּ ְלע ֶ
ץַ֙ו ָ֥הוּאַ֙יֹשׁבַ֙מ ֻמּ ֹֽלי׃ַ֙ ַ֙
צ ֨רים ַ֙֙הנּ ֵ֤הַ֙כסּהַ֙֙אֶ ת־ע ָ֣יןַ֙ה ֔א ֶר ְ
רַ֙הנּהַ֙ע ָ֣םַ֙יצֵ֤אַ֙ממּ ְַ֙
ַ֙לא ָֹ֗מ ְ֠
שׁנּוַּ֙מן־הא ִֶ֑רץ ַ֙
ה־בֹּוַ֙וא ֲֹֽג ְָֽר ֶַ֙
֔
הַ֙כּי־עצָ֥ וּםַ֙הוּא ַ֙֙מ ֔ ֶמּנּיַ֙אוּלֵ֤יַ֙אוּכלַ֙֙נכֶּ
ה־לּיַ֙אֶ ת־הע ָ֣םַ֙ה ָ֗ ֶזּ ֹֽ
ָ֜
֨אַ֙אר
ַ֙לכה־נּ ֹֽ
[ו]ַ֙ ְועתּה ֩ ְ
רַ֙יוּאר׃ ַ֙
ֹֽ
א
ְךַ֙וא ֲֶשָׁ֥רַ֙תּ ֹ
ֹר ֹֽ
ַ֙מב ֔
ברְך ֙ ְ
ר־תּ ַ֙
ְ
ַ֙כָּ֣יַ֙י ָ֗ד ְעתּיַ֙אֵ֤תַ֙אֲשֶׁ
 ...לא ָֹ֗מרַ֙– רביע ְ֠הנּהַ֙– תלישא-גדולה ,תלש  -בטל כח הכשפים שאמור היה לפעול לעולם.
[אור-החיים] ְ֠ -הנּהַ֙ע ָ֣םַ֙יצֵ֤אַ֙וגו'( .ראה תלישא-גדולה) ְ֠הנּהַ֙ע ָ֣םַ֙יצֵ֤אַ֙ממּ ְצ ֨רים ַ֙֙(טט  -פירוש הנה מרמז על גלוי או חידוש) הפך הידוע

ובטל כח הכשפים
ע ָ֣םַ֙יצֵ֤אַ֙ממּ ְצ ֨רים ַ֙֙ -מונח מהפך פשטא ,כעין מספר פעמים התבנית מהפך פשטא
 נתהפכו שני ענינים, א' לבל יוכל עבד לברוח ממצרים  -והנה יצאו עבדים רבים
 ב' והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם ישראל ממצרים והנה ישראל יצאו
ֵ֤הַ֙כסּה ַ֙֙אֶ ת־ע ָ֣יןַ֙ה ֔א ֶרץַ֙ -מהפך פשטא מונח זקף-קטן -
הנּ ַ֙
אור-החיים – נתכוון גם כן נגד מה שיעץ  ...למעטם  ...הנה הוא הפך הדברים שלא מלבד שלא נתמעט אלא אדרבא נתרבה עד מאד וגו'.
14
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ִ֑רץ ַ֙
במדבר בלק כב,יא :הנּ ֵ֤הַ֙העם ַ֙֙היֹּ צָ֣אַ֙ממּ ְצ ֔ריםַ֙ויְ כסַ֙אֶ ת-ע ָ֣יןַ֙הא ֶַ֙
וַֹ֙וגר ְשׁ ֹֽתּיו׃ ַ֙
ָ֥חםַ֙בּ ְ
ֶ֛לַ֙להלּ ֶ
ֹתוַֹ֙אוּלָ֥יַ֙אוּכ ְ
ֵ֤הַ֙קבה-לּי ַ֙֙א ֔
הַ֙לכ ֹֽ
ַ֙ע ָ֗תּ ְ
המלה הנּ ֵ֤ה – משמשת בין היתר ללמד על חידוש וגילוי דבר נסתר ,אבל טעם המלה הנּ ֵ֤הַ֙– מהפך ,מהפך ומסתיר מהגלוי מהפך מדרך

רגילותו או הפשט ,דבר המתואם עם [אור החיים] מסתיר כוונתו
 15מהפך
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ֵ֤טַ֙האתוֹןַ֙֙מן-ה ֶ ֔דּ ֶרְךַ֙ותּלֶ ְךַ֙בּשּׂ ֶדִ֑ה ַ֙
ֹֽ
ַ֙֙בּי ֔דוַֹ֙ותּ
וַֹ֙שׁלוּפה ְ
ְךַ֙וח ְר ֵ֤בּ ְ
ְךַ֙ה'ַ֙נצָּ֣בַ֙בּ ֶ ָ֗דּ ֶר ְ
במדבר בלק כב,כג :ותּ ֶָ֣ראַ֙האתוֹןַ֩֙אֶ ת -מ ְל ֨א ִ֝
וֹןַ֙להטֹּתהַּ֙ה ֹֽדּ ֶרְך׃ ַ֙
ַ֙ויּ ְֵֶ֤֣ךַ֙בּ ְלעם ַ֙֙אֶ ת-הָ֣א ֔ת ְ

וְ ח ְר ֵ֤בּוַֹ֙ -מהפך  -מלאך רחמים וחרב יצא מרגילותו
ותֵּ֤טַ֙– מהפך  -שהאתון בד''כ ממושמעת ולא נוטה מעצמה וכאן יצאה מרגילותה,
ויּ ְֵֶ֤֣ךַ֙ -מהפך  -שלא היה בלעם מכהה
18
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שּׁב׃ ַ֙
םַ֙ל ֹאַ֙י ְתח ֹֽ
ָ֥
ַ֙֙לבדָ֣דַ֙י ְשׁ ֹ֔כּןַ֙וּבגּוֹי
ִ֑נּוַּ֙הן-עם ְ
ֶ
ֲשׁוּר
במדבר בלק כג,טֹֽ :כּי-מ ֵ֤ר ֹאשַׁ֙צֻ רים ַ֙֙אֶ ְר ֶ֔אנּוַּ֙וּמגְּ בעוֹתַ֙א ֶ
רש"י (ט) ֹֽכּי-מ ֵ֤ר ֹאשַׁ֙צֻ רים ַ֙֙אֶ ְר ֶ֔אנּוּ  -אני מסתכל בראשיתם ובתחלת שרשיהם ,וגו'

ליקוטי שיחות האדמו"ר ממ"ש חלק כח ,ע'  170יש לשאול מדוע מוציא את הכתוב מפשוטו – בלעם עמד אז על הר גבוה ומשם
ָ֥אַ֙משׁלוַֹ֙ויּ ֹאמִ֑ר ,ולא מצינו בדבריו משל .לכן מפרש ,שהמשל
ראה את ישראל .ויש לומר ,שהוקשה לו :נאמר לעיל (במ' בלק כג,ז) ויּשּׂ ְ
ם ֙ ו-גְּ בעוֹת משל הם לחוזק ותוקף של ישראל.
הוא במלים הללו :צֻ רי ַ֙

ָ֥אַ֙משׁלוַֹ֙
ֹֽכּי-מ ֵ֤ר ֹאשַׁ֙צֻ רים ַ֙֙אֶ ְר ֶ֔אנּוּ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,מלמד להוציא הכתוב מפשוטו וזהו המשל המוזכר בפסוק (במ' בלק כג,ז) ויּשּׂ ְ
ויּ ֹאמִ֑ר
וּמ ְַ֙גּבעוֹת – טפחא ללא מרכא בתפקיד התפשטות לכתוב לפניו ,היינו צירוף מלת "גבעות" אל הכתוב לפניו שהמשל הוא במלים הללו:
ם ֙ ו-גְּ בעוֹת
צֻ רי ַ֙

19
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ידָךַ֙מ ֹֽהר׃ ַ֙
שׁ ֹֽמ ְ
םַ֙וה ְַ֙
יםַ֙וחרֵ֤הַ֙אףה ַ֙֙בּ ֔ ֶכ ְ
אֹלהָ֣יםַ֙אֲח ִ֑ר ְ
ֹֽבדוַּ֙ ֱַ֙
יַ֙וע ְ
ֲר ְ
ַ֙֙מאח ֔
סירַ֙אֶ ת־בּנְ ָך ֹֽ
דברים ואתחנן ז,דֹֽ :כּי־י ֵ֤
ָך ֙ – מדברי רש"י עולה שהפוך הענין ואמור שמדובר בבן בנך מן הנכרית שכבר אינו נקרא בנך
סירַ֙– מהפך אֶ ת־בּנְ ַ֙
ֹֽכּי־י ֵ֤

20
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הַּ֙מרשׁית ַ֙֙השּׁנ֔הַ֙ ְועדַ֙אח ֲָ֥ריתַ֙שׁנֹֽה׃ַ֙ס ַ֙
ַ֙בּ ֹֽ
ֱֹלה ֙יָך ֙ ֔
֨יַ֙ה'ַ֙א ֶ
ֱֹלהיָךַ֙דֹּרָ֣שַׁ֙אֹתִ֑הַּ֙תּ ָ֗מידַ֙עינ ֵַ֤֙
ה'ַ֙א ֶ
דברים עקב יא,יבֶַ֕ :א ֶרץַ֙אֲשֶׁ רַָ֥֙ -
ֱֹלהיָךַ֙דֹּרָ֣שַׁ֙
ה'ַ֙א ֶ
ספר שפתי קדושים האדמו"ר צבי הירש המגיד מנאדבורנא מכון זרע ברך  -צפת ע' כז (דב' עקב יא,יב) ֶַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ רַָ֥֙ -
֨יַ֙ה' וגו' הענין שכל תיבה של לה"ק צריך לחקור על שורש שלה מאיזה עולם נלקחה  ...וצריך להבין באיזה בחנה
אֹתִ֑הַּ֙תּ ָ֗מידַ֙עינ ֵַ֤֙

יכול להפך ע"י נגינות הטעמים דהיינו חכמה מהפך האותיות וע"י ניגון יכול הוא להפך ע"ד מ"ש וד' נתן לי לשון לימודים שהלשון
הוא הדורש וממנו נמשך לדיבור והלשון נמשך מהמחשבה דהיינו מהחכמה וגו'

ֱֹלהיָךַ֙דֹּרָ֣שַׁ֙אֹתִ֑הּ  -בדרך הסוד אפשר כי יכוון לענינים אלקיים שמעל לספירת החכמה והם בכתר והנקראים עתיק יומין
ה'ַ֙א ֶ
אֲשֶׁ רַָ֥֙ -
ואריך אנפין .ולמד הרב סנדר ערלנגר הי"ו (ראה איכה התשע"א) כי באריך אנפין יש רק עין חסד ,המשפיעה תּ ָ֗מידַ֙– רביע בתפקיד
ארבע ,דרך השלבים (חכמה ובינה ודעת ,חסד גבורה תפארת ,נצח הוד יסוד) אל השלב הרביעי והמקבל היא מלכות שבֶַ֕ ַ֙-א ֶרץ  .החסד
ַ֙בּהּ  -קדמא (במובן
ֱֹלה ֙יָך ֙ ֔
֨יַ֙ה'ַ֙א ֶ
המושפע מהכתר (עתיק יומין ,אריך אנפין) מושפע קודם אל הספירות חכמה ובינה המרומזות בכתוב עינ ֵַ֤֙
ָך ֙ שהחכמה מהפך האותיות וע"י ניגון (טט – הטעמים) יכול הוא
ֱֹלה ֙י ַ֙
ה'ַ֙א ֶ
קודם) מהפך פשטא זקף-קטן .וע"פ ספר שפתי קדושים הכתוב ֵַ֤֙
להפך דברים לא טובים לטובים.
21

מהפך

חשֶׁ תַ֙על-ר ֹאשִׁ֑ וַַַַַַֹ֙֙֙֙֙֙ויּ ְלבָּ֥שַׁ֙אֹתוַֹ֙שׁ ְריֹֽ וֹן׃ ַ֙
ֶ֛ןַ֙קוֹבעַ֙נְ ֹ
יוַ֙ונת ָ֥
שמואל א יז,לח :ויּ ְל ֨בּשַׁ֙שׁ ֵ֤אוּלַ֙אֶ ת-דּוד ַ֙֙מ ֔דּ ְ

ראה [בבלי יבמות עו,ב]

[רש"י] (לח) את ...מדיו  -נהפכו להיות במדת דוד :משנמשח בשמן המשחה גבה מכל העם משכמו ומעלה; וכיון שראה שאול כן
הכניס בו עין רעה ,והרגיש דוד בדבר.

ד ֙ – מהפך פשטא ,המדים התאימו עצמם למדת דוד
ויּ ְל ֨בּשׁ  -קדמא ,קודם היו אלו מדים בגודל שאול שהיה גבוה מכל העם ,שׁ ֵ֤אוּלַ֙אֶ ת-דּו ַ֙
שלא היה בגובה של שאול.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 3.3.22.2טעם מחבר  /משרת תחתון – דרגא
ראה תבניות סוגרות דיבור

 1.1.22.2.2תפקידי דרגא באופן כללי לקשר באופנים שונים:
ראה תבניות סוגרות דיבור

 1.1.22.2.1תבניות בהשתתפות דרגא :דרגא [פסק] תביר [מרכא] טפחא ,קב' פרטים ביחד או בנפרד
ראה תבניות סוגרות דיבור

 1.1.22.2.2תבניות בהשתתפות דרגא :ראה דרגא מונח רביע
ראה תבניות סוגרות דיבור

 1.1.22.2.2תבניות בהשתתפות דרגא :דרגא מרכא-כפולה ראה מרכא-כפולה
ראה תבניות סוגרות דיבור

 1.1.22.2.2פסוקים במופעי דרגא בתפקיד הצבעה – קישור אלפניו ולאחריו במרחקים שונים
ראה תבניות סוגרות דיבור

 3.3.22.2טעם מחבר  /משרת עליון לאזלא – קדמא ,עוצר עליון קדמא = אזלא
במנהג ספרד הקדמא נקרא אזלא וכן כתב הגר"א ,רק במנהג איטליה יש שם מיוחד קדמא .אבל מקובל במנהג אשכנז שם הטעם קדמא.
ענין שם קדמא ,קראתי על כך שהקדמא הוא אזלא וזה כתוב גם בספר של הגר"א ,והאזלא הוא גרש .והשמות השתנו.
אכן התחלתי עם ההנחה שקדמא מציין משהו מקדים ,מתקדם ,הגר"א דרש כך על ויגש אליו יהודה שלא ככלל שנאמר
לעיל .הנחה זאת מגובה עתה עם הרבה מאד דוגמאות ,בקדמא בודד ,בקדמא בתבנית עם טעמים אחרים .קדמא -
הכתוב לא במקומו ע"פ רצף הזמן ,מקדים אירוע לאירוע ,שוויון ,מאוחר לפני מוקדם ,מלמד לכתוב שלפניו וכן טעמא
דקרא ,מלמד מלפניו על עצמו ,לכתחילה לעומת בפועל ,מלמד ממנו ללמד ,יסוד אפשרי לכלל ופרט ,כלל הצריך לפרט,
בנין אב ,קל וחומר (שבכל אלה יש מלמד ללמד),
טעם קדמא מופיע בתורה באופנים הבאים:
א .קדמא – ללא אזלא אחריו
א .1.מרמז לענין שקדם למקום כתיבתו
א .2.לרמז על ענין המוזכר במקום וזה מקדים את קרותו אח"כ ברצף הזמן
א .3.מייבא אפיון מכתוב שלפניו כאשר התבנית קדמא מהפך פשטא
א .4.פותח ענין או כלל הצריך לפרט ,דוגמא פרשת ציצית היא דוגמת מפתח להבנת תבנית קדמא ללא אזלא ,בזכות דברי רבי שמעון
ב .קדמא זקף-קטן במלה אחת או במלים מחוברות במקף – כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,כעין דבר הלמד מסופו ,ראה בסעיף המתאים
ג .קדמא ואזלא במלים נפרדות – כעין מורה על מוקדם ומאוחר שהוא תנאי הכרחי למלמד ולמד ,קל וחומר ,סוג של בנין אב ,כלל
ופרט ,אפשר שהכלל עצמו לא במלות המטועמות אלא בסביבתן
ד .קדמא ואזלא במלה אחת – כעין מורה על הקבצות פרטים עד כעין שוויון ביניהם ,שוויון ,בעושה תלוי המעשה ,ואפשר גם על כלל
ופרט בסביבה
ה .אזלא-גרש או גרשיים קדמא – כעין מורה על מאוחר כלשהו המקדים למוקדם
ו .קדמא מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן או זרקא סגול – לכתחילה לעומת בפועל
בסדרת הדוגמאות שהבאנו עד כאן לטעם קדמא לבד ,קדמא העיד שהכתובים לא נכתבו על הסדר
שבין פרשיות שונות אין מוקדם ומאוחר בתורה ,שיש בענין הנכתב דברים שקדמו או התאחרו למקום הכתוב.
ובתוך אותה פרשה יש מצב של מוקדם והוא מאוחר בענין
קדמא
1
קדמא – ללא אזלא אחריו עשוי לרמז על ענין שקדם למקום כתיבתו ועכשו בא לידי גלוי .קדמא ראשון בתורה:
ב ֶקרַ֙יָ֥וֹםַ֙אֶ ֹֽחד׃ַ֙פ ַ֙
בַ֙וָֽיְ היֹ -
הַ֙וָֽיְ היֶ -ע ֶָ֥ר ֹֽ
ְךַ֙קראַ֙ל ִ֑יְ ל ֹֽ
ָ֣
חשֶׁ
֔וֹםַ֙ול ֹ
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙לאוֹר ַ֙֙י ְ
בראשית א,ה :ויּ ְק ֨ראַ֙א ֵ֤
בראשית א ג ,התורה והמצוה – מלבי"ם (אוצר החכמה)

ויהי אור אמר במדרש אור שכבר היה ,והוא מובן במ"ש שהאור הזה לא נברא יש מאין רק הוא אור הקדמון שממנו נאצל האור
הזה רק שנתלבש ונתעטף עד שיהיה אור מוחש נתפס במקום כפי הראוי לעולס הגשמי ועל זה לא אמר ויהי כן כמ"ש ככל
מעשה בראשית כי לא התהוה דבר חדש רק שהוא במקום הזה האור בעצמו שכבר היה.
ויּ ְק ֨רא – קדמא ,מרמז על קדימות האור ,דהיינו האור הכתוב בפסוק ג' שקדם כדברי המלבי"ם.

קדמא
2
בראשית א,כז:

ֹתם׃ וַ֙
רא א ֹֽ
ֹתוֹ זכָ֥ר וּנְ קבה בּ ָ֥
ם ֙ ְבּצ ְל ֔מוֹ ְבּ ֶצָ֥לֶ ם אֱֹלהים בּרָ֣א א ִ֑
ֱֹלהים ׀ אֶ ת-האד ַ֙
ויּ ְב ֨רא א ֵ֤

ם ֙ ְבּצ ְל ֔מוֹ  -בדפוס העשוי לו; שהכל נברא במאמר ,והוא  -בידים ,שנאמר "ותשת עלי כפכה"
ֱֹלהים ׀ אֶ ת-האד ַ֙
רש"י (כז) ויּ ְב ֨רא א ֵ֤
(תה' קלט,ה); ונעשה בחותם כמטבע העשויה על ידי רושם ,שקורין 'קוין' (טט ( )coin -בלעז) ,וכן הוא אומר "תתהפך כחומר חותם"
(איוב לח,יד)ְ .בּ ֶ ָ֥צלֶ ם אֱֹלהים בּרָ֣א א ִֹ֑תוֹ  -פירש לך ,שאותו צלם המתוקן לו ,צלם דיוקן יוצרו הוא.
ויּ ְב ֨רא – קדמא במשמעות מקודם ,כפי' רש"י בדפוס העשוי לו ; (טט – מקודם לבריאתו ,ועוד בהמשך) שאותו צלם המתוקן לו (טט –
מקודם לבריאתו)
3

קדמא
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בראשית ב,יט:

ֱֹלהיםַ֙מן-האֲד ָ֗מהַ֙כּל-חיּ ֵ֤תַ֙השּׂ ֶדה ֙ ְַ֙ואת ַ֙֙כּל-עָ֣ וֹףַ֙השּׁ ֔מיםַ֙ויּבא ַ֙֙אֶ ל-הָ֣א ֔דםַ֙ל ְראוֹתַ֙מה-יּ ְקרא-לִ֑ וֹ ַ֙
ַ֙ה'ַ֙א ִ֝
ויּצֶ ר ֩ ֨
וּאַ֙שׁ ֹֽמוֹ׃ ַ֙
ְ
הַ֙ה
ֲשׁרַ֙י ְקרא-לָ֧ וַֹ֙האדֶ֛םַ֙נֶ ָ֥פֶ שַׁ֙חיּ ָ֥
ַ֙וְ כֹלַ֩֙א ֨ ֶ

רש"י וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה  -סרסיהו ופרשיהו :כל נפש חיה אשר יקרא לו האדם שֵ ם ,הוא שמו לעולם.
ֲשׁר – קדמא ,כפירש רש"י שאין הכתוב על סדר הזמן וכדי להבינו יש לומר כי הנפש החיה קדמא והאדם קרא לכל נברא שם.
ֹל ַ֩֙א ֨ ֶ
וְ כ ַ֙
קדמא
4
בראשית א,ד – ה:

חשֶׁ ְך׃ ַ֙
ֱֹלהים בָּ֥ין האוֹר וּבָ֥ין ה ֹֽ ֹ
ֱֹלהים אֶ ת-האוֹר כּי-טִ֑ וֹב ויּ ְבדָּ֣ל א ֔
[ד]ַ֙ויּ ְֶָ֧֣רא א ֶ֛

חד׃ַ֙פ ַ֙
ב ֶקרַ֙יָ֥וֹםַ֙אֶ ֹֽ
בַ֙וָֽיְ היֹ -
הַ֙וָֽיְ היֶ -ע ֶָ֥ר ֹֽ
חשֶׁ ְךַ֙ ָ֣קראַ֙ל ִ֑יְ ל ֹֽ
֔וֹםַ֙ול ֹ
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙לאוֹר ַ֙֙י ְ
[ה]ַ֙ויּ ְק ֨ראַ֙א ֵ֤

בראשית א ג ,התורה והמצוה – מלבי"ם (אוצר החכמה)

ויהי אור אמר במדרש אור שכבר היה ,והוא מובן במ"ש שהאור הזה לא נברא יש מאין רק הוא אור הקדמון שממנו נאצל האור הזה
רק שנתלבש ונתעטף עד שיהיה אור מוחש נתפס במקום כפי הראוי לעולס הגשמי ועל זה לא אמר ויהי כן כמ"ש ככל מעשה בראשית
כי לא התהוה דבר חדש רק שהוא במקום הזה האור בעצמו שכבר היה.
ויּ ְק ֨רא – קדמא ,מרמז על קדימות האור ,דהיינו האור הכתוב בפסוק ג שקדם כדברי המלבי"ם.
קדמא המעיד על הקדמת זמן .קדמא ה מעיד על על דבר שנאמר קודם ועתה בא לידי מעשה .קדמא מעיד שיש משהו שקדם לו.
בראשית ב,כב:

םַ֙לאשִּׁ֑הַ֙ויְ ב ֶאהַ֙אֶ ל-הא ֹֽדם׃
יםַ֙׀ַ֙את-הצּלֶ֛עַ֙אֲשֶׁ ר-ל ָ֥קחַ֙מן-האד ְ
ֶ ֹֽ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַ֙א ָ֧
ויּבֶ ן ֩ ֨
֨ה' – קדמא ,הקדים זמן נקבה להיקרא אשה לענין נדרים ועוד ענינים השייכים בה כשהיא בת י"ב שנה,

בבלי נדה מה,ב מתני' .בת אחת עשרה שנה ויום א'  -נדריה נבדקין ,בת שתים עשרה שנה ויום א'  -נדריה קיימין ,ובודקין כל שתים
עשרה .גמרא ...ת"ר ,אלו  -דברי רבי ... ,א"ר חסדא :מ"ט דרבי  -דכתיב (בראשית ב,כב) ויבן ה' [אלהים] את הצלע  -מלמד שנתן
הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש.
קדמא
5
בראשית ו,ג:

ָ֥הַ֙ועֶ ְשׂריםַ֙שׁנֹֽה׃ ַ֙
ִ֑רַ֙והיָ֣וַּ֙י ֔מיוַ֙מא ְ
םַ֙הוּאַ֙בשׂ ְ
םַ֙בּשׁגּ ָ֣
ַ֙֙לעֹ ֔ל ְ
וֹןַ֙רוּחיַ֙באדם ְ
ֵ֤
'ַ֙ל ֹא -י ֨ד
רַ֙ה ֹֽ
ָ֣אמ ָ֗
[ג]ַ֙ ויּ ֹ ֶ

רש"י  ...והיו ימיו וגו'  -עד מאה ועשרים שנה אאריך להם אפי ,ואם לא ישובו אביא עליהם מבול .ואם תאמר :משנולד יפת עד
המבול אינו אלא מאה שנה!? אין מוקדם ומאוחר בתורה; כבר היתה גזירה גזורה עשרים שנה קודם שהוליד נח תולדות; וכן מצינו
בסדר עולם (סע"ר כח).
ֹֽל ֹא-י ֨דוֹן – קדמא ,כפי' רש"י אין מוקדם ומאוחר בתורה; כבר היתה גזירה גזורה עשרים שנה קודם שהוליד נח תולדות;
6

קדמא

שׂה׃ ַ֙
ֹתוַֹ֙אֱֹלהיםַ֙כָּ֥ןַ֙ע ֹֽ
ֲשׁרַ֙צוּ ָ֥הַ֙א ֶ֛
ִ֑חַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ ְ֠ ְכּכֹלַ֙א ֨ ֶ
בראשית נח ו,כב :ויּעשַׂ֙ ֹנ ַ֙
ֹתוַֹ֙אֱֹלהים
ֲשׁרַ֙צוּ ָ֥הַ֙א ֶ֛
א ֶ֨
ֲשׁר – קדמא  ,מלת אשר מרבה ,טעם קדמא בתפקיד מקדים ואפשר גם כעין כלל הצריך לפרט וזה אשר הבאנו מ[-תו"ש רטו ,רטז] שקדמא
א ֶ֨
למסופר בתורה הדרכה אלהית ע"י המלאך רפאל והמלאך רזיאל ולימוד בספר או ספרים שנתנו לנח כדי שיוכל לבצעַ֙אֲשֶׁ֨ ר צוּ ָ֥הַ֙אֹתֶ֛ וַֹ֙
אֱֹלהים

קדמא
7
בראשית נח ז,י – יג:

֔יַ֙בּשׁ ְבעֹֽה-עשָׂ֥רַ֙יוֹםַ֙
ַ֙֙לחיּיֹ֔ -נחַ֙בּ ֹ֨ח ֶדשַׁ֙֙השּׁנ ְ
אוֹתַ֙שׁנה ְ
יַ֙לשׁ ְבע ָ֣תַ֙היּמִ֑יםַ֙וּמָ֣יַ֙המּ ֔בּוּלַ֙היוַּ֙על-ה ֹֽא ֶרץ׃ַַַ֙֙֙[יא]ַַ֙֙בּ ְשׁנ֨תַ֙שׁשׁ-מ ֵַ֤֙
[י] ויְ ה ְ
ַ֙֙תּ ָ֣הוֹםַ֙ר ֔בּהַ֙וא ֲֻר ָֹ֥בּתַ֙השּׁמיםַ֙נ ְפ ֹֽתּחוּ׃ַַַ֙֙֙[יב]ַַ֙֙ויְ ָ֥היַ֙הגֶּ שֶׁ םַ֙על-הא ִֶ֑רץַ֙א ְרבּעָ֣יםַ֙י֔וֹםַ֙
ל ִֹ֑ח ֶדשַׁ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ָ֗ ֶזּהַ֙נ ְב ְקעוּ ַ֙֙כּל -מ ְעיְ ֹנת ְ
שׁי-בנ ֶ֛יוַ֙אתּםַ֙אֶ ל-התּ ֹֽבה׃ ַ֙
ַ֙וּשׁ ָֹ֧לשֶׁ תַ֙נְ ֹֽ
תַ֙בּניֹ -נִ֑ח ְַ֙ואָ֣שֶׁ תַ֙ ָֹ֗נח ְ
ְ
צםַ֙היֵּ֤וֹםַ֙ה ֶזּה ַ֙֙בָּ֣אַ֙ ֹ֔נח ְַ֙ושׁםְ -וחָ֥םַ֙ויֶ פֶ
ה׃ַַַ֙֙֙[יג]ַַ֙֙בּ ֨ ֶע ֶַ֙
ְ
יםַ֙ליְ ל
ֹֽ
וְ א ְרבּע
[יג]ַַ֙֙בּ ֨ ֶעצֶ ם – קדמא ללא אזלא ,בשני המופעים רוצה לומר כי כתוב שלא על סדר הזמן כי בעלי
ְ
[יא]ַַ֙֙בּ ְשׁנ֨ת – קדמא ללא אזלא ...

החיים התכנסו קודם ובתחילה הגשם היה נראה כגשמי ברכה ורק אח"כ כיון שהאנשים לא חזרו בתשובה הפכו למי מבול.
קדמא
8
בראשית נח י,י – יא:

ִ֑הַ֙בּ ֶא ֶרץַ֙שׁנְ עֹֽר׃
ָ֣דַ֙וכ ְלנ ְ
ְךַ֙ואכּ ְ
לַ֙ו ֶא ֶר ְ
[י]ַַ֙֙ו ְתּ ֨היַ֙ראשֵׁ֤יתַ֙מ ְמל ְכתּוֹ ַ֙֙בּ ֶ֔ב ְ
כּלח׃
ח ָֹ֥בתַ֙עירַ֙וְ אֶ תֹֽ -
֔הַ֙ואֶ תְ -ר ֹ
֙בן ַ֙֙אֶ ת-נ ָ֣ינְ ו ְ
[יא]ַַ֙֙מן-הא ֶָ֥רץַ֙ההואַ֙יצָ֣אַ֙אשִּׁ֑ וּרַ֙ויּ ֶַ֙
רש"י (ח) להיות גבור  -להמריד את כל העולם על הקדוש ברוך הוא בעצת דור הַ פְ ָלגָה( .ט) גבור ציד  -צד דעתן של בריות בפיו ,ומַ ְטעָ ן למרוד במקום
(ראה ב"ר לז,א) .לפני ה'  -מתכוין להקניטו על פניו .על כן יאמר על כל אדם מרשיע בעזות פנים ,יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו :כנמרוד גבור ציד.
(יא) מן הארץ ההיא  -כיון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל ,יצא מתוכם (ב"ר לז,ד).

[י]ַַ֙֙ו ְתּ ֨הי – קדמא ,תוך מנין בני חם הכתוב מרחיב על נמרד ,ועל שהמריד העולם על רבונו של עולם .הכתוב מקדים את מקומו שהוא
בבראשית נח יא,א –ד ששם מדובר על תוצאת המרידה של נמרד – בנין מגדל בבל ומרידה בשם .כתוצאה מכך אשור מבני שם יצא משם
ובכך הקדים במעט את דור הפלגה.

קדמא
9
בראשית נח יא,כט:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֵ֤םַ֙אשֶׁ ת-נחוֹר ַ֙֙מ ְל ֔כּהַ֙בּת-ה ָ֥רןַ֙א ֲֹֽבי-מ ְלכּהַ֙וא ֲָ֥ביַ֙י ְס ֹֽכּה׃ַ֙
יַ֙ושׁ ֹֽ
ֵ֤םַ֙אשֶׁ ת-א ְברם ַ֙֙שׂ ֔ר ְ
ָ֧םַ֙ונ ֶ֛חוֹרַ֙ל ֶהםַ֙נשִׁ֑יםַ֙שׁ ֹֽ
ויּ ֨קּחַ֙א ְבר ְ
ויּ ֨קּחַ֙– קדמא ,קדמה פעולת הקיחה של אברהם הגדול מנחור ,ולקח את שרה אשר הייתה צעירה ממלכה.
ָ֧םַ֙ונ ֶ֛חוֹרַ֙ל ֶהם– דרגא תביר טפחא – קבוצת פרטים מצט רפת ,טפחא גם בתפקיד כפותח טפח להיות קבוצה זאת מאופיינת ע"י נשִׁ֑ים
א ְבר ְ
– אתנח .אפשר כי זה הבסיס לנדרש כי שרה היא יסכה ושתיהן בנות הרן כי אין זה ברור מפשט הכתוב.
ראה טפחא ,דרגא תביר טפחא
 10קדמא
בראשית לך-לך יב,ד:

'ַ֙ויּ ָ֥לֶ ְךַ֙אתּוַֹ֙לִ֑ וֹטַ֙ ַ֙
ַ֙֙ה ַ֙
ֲשׁרַ֙דּ ֶבֵּ֤רַ֙אליו ֔
ויָּ֣לֶ ְךַ֙א ְב ָ֗רםַ֙כּא ֨ ֶ
֔הַ֙בּצאתוַֹ֙מח ֹֽרן׃ ַ֙
םַ֙בּן-חמֵ֤שַׁ֙שׁנים ְַ֙֙ושׁ ְבעָ֣יםַ֙שׁנ ְ
ַ֙וְ א ְב ָ֗ר ֶ
ֲשׁר – קדמא ,לפי שבבלי ע"ז ט,א אומר כי מסורת בידינו כי פסוק (יב,ה) מלמד שזאת היתה שנת אלפיים לבריאה ולכן אברם היה בן
כּא ֨ ֶ

חמישים ושתיים לכן לפחות פסוק (יב,ד) ואולי גם הפסוקים (יב,א-ג) מיקומם כאן מקדים את הזמן שבו קרו בפועל בעשרים ושלוש שנה.
11

קדמא

םַ֙כּי-כבָ֥דַ֙הרעבַ֙בּ ֹֽא ֶרץ׃
ָ֣וּרַ֙שׁ ֹֽ
֔
בראשית לך-לך יב,י :ויְ ָ֥היַ֙רעבַ֙בּא ִֶ֑רץַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ו ֨יּ ֶרדַ֙א ְברֵ֤םַ֙מ ְצר ֙יְ מהַ֙֙לג
ו ֨יּ ֶרד – קדמא ,ירידת אברהם למצרים מקדימה את ירי דת בניו למצרים וממתיקה עבורם את הגלות שיעברו בה .וכל הנסיונות האלה באים

מגזירת בין הבתרים שקדמה לנסיון זה .הגדה של פסח לריטב"א וירד מצרימה וכו' .תימה מה ענין וירד מצרימה אצל ארמי אובד אבי.
וי"ל שבא הכתוב לפרש שכל זה נחשב מן הצרות ומגזירת בין הבתרים ,כי כל ימיהם של האבות אחר הגזירה ההיא היו בצער
ובנסיונות ולא ראו בטובה .ואמרו אנוס על פי הדיבור ,כי היה יודע הגזירה הבאה ואעפ"כ לא שב לאחור.
ראה אתנח ,מהפך ,קדמא מהפך פשטא

12

קדמא

ל־דּבָ֥רַ֙שׂריַ֙אָ֥שֶׁ תַ֙א ְב ֹֽרםַ֙ :
יתֹוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ע ְ
יםַ֙ואֶ ת־בּ ִַ֑֙
֨עַ֙ה'׀ַ֙אֶ ת־פּ ְר ֶֹ֛עהַ֙נְ געָ֥יםַ֙גְּ דֹל ְ
בראשית לך-לך יב,יז :ויְ נגּ ָ֧
(בר' לך יב,יז)ַ֙ויְ נגּ֨ע – קדמא,
(בר' לך יב,יז)ַ֙ ָ֧ה'׀ַ֙אֶ ת־פּ ְר ֶֹ֛עהַ֙נְ געָ֥יםַ֙גְּ דֹלים – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא פגיעה בבני ישראל ,שעל כל

אחד חל אותו ענין מסוים או אותה הלכה .
אופן (א) ויְ נגּ֨ע – קדמא ,קדמו נגעי פרעה על משיכת שרה לילה אחד למכות מצרים ועל ים סוף כנדרש ב[-בראשית רבה (וילנא) פרשת
לך לך פרשה מא,א]
אופן (ב) ויְ נגּ֨ע – קדמא ,קדם עונשו של פרעה על שקרא עצמו ע"ז לעונש אחרים שקראו עצמם ע"ז .מידת הדין מנגעת אותם נגעים
גדולים (מפלת סנחריב והירצחו בידי בניו ,נבוכדנצר הפך חיה לשבע שנים ובנו פרק גופו אחר מותו ,נגיד צור ?) כנדרש ב[-מכילתא
דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דשירה פרשה ח] [ד"א (שמ' בשלח טו,יא) מִ ָֽי־כ ַָ֤מ ֹכָה ָבָֽ ֵאלִם ֔ה'] מִ ָֽי־כ ַָ֤מ ֹכָה באלו שקורים עצמם אלוהות.
ָאמֶ֛ר ִל֥י י ְּא ִ ַֹ֖רי ַו ֲא ִנ֥י ֲעשִיתִ ָֽנִי:
פרעה קרא עצמו אלוה שנ' (יחזקאל כט,ג) ֲא ֶ ֥שׁר ַ
דהַ֙הגרַ֙י ְשׁמעֹֽאלַ֙ :
ם־בּנֶֹ֛וַ֙אֲשֶׁ ר־י ְל ָ֥
ְ
ֶ֛רַ֙לא ְברםַ֙בִּ֑ןַ֙ויּ ְק ֨ראַ֙א ְברָ֧םַ֙שֶׁ
בראשית לך-לך טז,טו :ותָּ֧לֶ דַ֙הג ְ
ֵ֤אתַ֙שׁמֹו ַ֙֙
ְ
ם־בּנֶֹ֛ו גו'  -אף על פי שלא שמע אברם דברי המלאך שאמר (פסוק יא) ְוקר
ְ
ברָ֧םַ֙שֶׁ
[רש"י] (בר' לך טז,טו) (טו) ויּ ְק ֨ראַ֙א ְַ֙
ק
י ְשׁמ ֔עאל ,שרתה רוח הקודש עליו וקראו ישמעאל:
ק
(בר' לך טז,טו) ויּ ְק ֨רא – קדמא ,על אברהם אבינו שרתה רוח הקודש ומזה נודע לו שמלאך צוה להגר קודם להריונה השני לקרוא לבנה

ישמעאל
13

(בר' לך טז,יא)

קדמא

בַ֙שׁמּה׃ַ֙
ֹֽ
יַ֙ל ֹאַ֙תשׁ
יָךַ֙ונ ַ֕קּיתַ֙מ ְשּׁ ֻבעתיַ֙ז ִֹ֑אתַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙רָ֣קַ֙אֶ תְ -בּ ֔נ ָ֥
ֲר ְ
ֵ֤הַ֙האשּׁה ַ֙֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙אח ֶ ֔
ֹֽ
ֹאב
בראשית חיי שרה כד,חְ :ואם֨ -ל ֹאַ֙ת ֶ
ֹאבָ֣הַ֙הא ֔שּׁה (זקף-קטן כשתיים) שיש בזה
העבד מברר תנאי השבועה עם האשה גדולה ורק הסכמתה מספיקה (בר' חי"ש כד,ה) אוּלי ַ֙֙ל ֹא-ת ֶ

שני אופנים (א) לא מסכימה לנישואין וכבוגרת אין דעה לקרובים (ב) רוצה בנישואין אבל להשאר במקומה (ראה בהמשך)
ֲריָךַ֙
ֵ֤הַ֙האשּׁהַ֙֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙אח ֶ ֔
ַֹֽ֙
ֹאב
במענה לבירור העבד על אשה גדולה ,אברהם מוסיף תנאי כפול כמשפטי התנאים (בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -ל ֹאַ֙ת ֶ
וְ נ ַ֕קּיתַ֙מ ְשּׁ ֻבעתיַ֙ז ִֹ֑את
ֵ֤הַ֙האשּׁה ַ֙֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙אח ֶ ֲ֔ריָך – מקף קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ֹֽ
ֹאב
(בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -ל ֹאַ֙ת ֶ
(בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -ל ֹא – מקף מברר ע"פ [בבלי קדושין סא,ב] בין שני מצבים לר' חנינא בן גמליאל (א) האשה מסכימה הקרובים לא

מסכימים (ב) הקרובים מסכימים האשה לא מסכימה
(בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -ל ֹא – קדמא ,תנאי מוקדם לליקוחין הסכמת כולם ולא ליקוחין בעל כורחם של הקרובים או בעל כרחה של האשה.
 14קדמא
 15קדמא
 16קדמא
 17קדמא
קדמא – ללא אזלא אחריו עשוי לרמז על ענין המוזכר במקום וזה מקדים את קרותו אח"כ ברצף הזמן.
ןַ֙ושׂבִ֑עַ֙ויּא ֶסףַ֙אֶ ל-ע ֹֽמּיו׃
ֶ֛םַ֙בּשׂיבָ֥הַ֙טוֹבהַ֙ז ָ֣ק ְ
בראשית חיי שרה כה,ח :ויּגְ ו֨עַ֙ויּ ָ֧מתַ֙א ְברה ְ
קבַ֙בּנֹֽיו׃ַ֙פַ֙ ַ֙
ע ֹ
ָ֥וַ֙וי ֲ
ֹתוַֹ֙עשׂ ְ
ןַ֙וּשׂבָ֣עַ֙ימִ֑יםַ֙ויּ ְק ְבּ ָ֣רוַּ֙א ֔
ְ
בראשית וישלח לה,כט :ויּגְ ו֨עַ֙י ְצחֵ֤קַ֙ויּ ֙מת ַ֙֙ויּא ֶָ֣סףַ֙אֶ ל-ע ֔מּיוַ֙זק
ָ֗יתַ֙לצאתֶ֛םַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצריםַ֙
ְ
ִ֑דַ֙בּאֶ חדַ֩֙ל ֹ֨ח ֶדשַׁ֙השּׁנִ֝יַ֙בּשּׁנ ָ֣הַ֙השּׁנ
יַ֙בּ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ְ
ֶ֛הַ֙בּמ ְדבָּ֥רַ֙סינ ְ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל -מ ֶֹשׁ ְ
ָ֧
במדבר א א ויְ ד ֨בּ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מר׃
לא ֹֽ ֹ
אתםַ֙מ ֶא ֶָ֧רץַ֙מ ְצרֶ֛יםַ֙בּ ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙הראשׁוֹןַ֙לא ֹֹֽמר׃ ַ֙
ִ֝יתַ֙לצ ֨
ְ
יַ֙בּ שּׁנ֨הַ֙השּׁנ
ָ֣הַ֙במ ְדבּרְ֠ -סינ ַ֙
ָ֣רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשׁ ְ
ָ֣
במדבר בהעלתך ט א ויְ דבּ
במדבר א א ויְ ד ֨בּר – קדמא ,מציין כי הפסוק והפרשה כתובים שלא על סדר הזמן של האירועים כפ-רש"י במדבר בהעלתך ט א

פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר (ראה במ' א,א); למדת ,שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה.
 18קדמא
בראשית וירא יח,ג:

ברַ֙מעָ֥לַ֙ע ְב ֶ ֹֽדָּך׃
ע ֹ
ַ֙֙בּעי ֶנ֔יָךַ֙אל-נ ָ֥אַ֙ת ֲ
ויּ ֹאמִ֑רַ֙אֲדנָ֗יַ֙אם-נ֨אַ֙מצֵ֤אתיַ֙חן ְ

אם-נ֨א – קדמא ,לפי' רש"י כי מלת אדנ-י קודש הוא ,יש להסביר כי תוך שיחת אברהם אבינו עם הקב"ה ראה שלשה האנשים ,ביקש
מהקב"ה להמתין לו עד שיטפל באורחים ,ורץ לקראתם .הסדר הוא (חי,ב) עד האתנח( ,חי,ג) כולו( ,חי,ב) מהאתנח ועד הסילוק( .ע"פ
רש"י המביא ב"ר מח,י  ,ונמצא גם בשבועות לה,ב)
ראה אתנח
 19קדמא
בראשית וירא כא,ב:

ֱֹלהים׃ ַ֙
בּרַ֙אֹתוַֹ֙א ֹֽ
מּוֹעדַ֙אֲשֶׁ ר-דּ ֶַָ֥֙
ָ֧הַ֙לא ְברהֶ֛םַ֙בּןַ֙לזְ ֻקנ ִ֑יוַַ֙֙ל ַ֕
ותּהרַ֩֙ו ֨תּלֶ דַ֙שׂר ְ

ר ֩ – תרסא ,בתפקיד שיעורי זמן הריון בדרך כלל ,ושהנולד בר קיימא ,ברית מילתו ביום שמיני ,והבכור פדיונו לשלושים יום.
ותּה ַ֙
ו ֨תּלֶ ד – קדמא ,מלידת יצחק נלמד שאפשר שהלידה תקדים בכחדשיים (ע"פ (א) בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נג,ו) או
שתקדים בשלושה חדשים (ע"פ (ב) בבלי ראש השנה יא,א) והנולד יהיה בר קיימא.
ע"פ אור החיים לזְ ֻקנ ִ֑יו ... .כי חסר בעת הלידה נפש מעולם העליון להוליד ולא היתה לו אלא מעלמא דנוקבא ,יכוין הכתוב כי ילדה

אז ,וגם ילדה בו הכנת לידה אחרת לזקנה שנית של אברהם וגו' ו ֨תּלֶ ד וגו' הודיע שילדה לשני זמני זקנתו האחד הוא עת לידתו,
והשניה היא ההכנה לעת זקנה אחרת של אברהם שהוא זמן העקידה.

ע"פ אור החיים לזְ ֻקנ ִ֑יו – אתנח ,מגביל ללמד שבלידה זאת של יצחק הוא היה עם נפש מעלמא דנוקבא ,המוגבלת לעומת נפש
מעלמא דדוכרא .אבל ו ֨תּלֶ ד – קדמא ,מ למד שבלידה זאת הקדימה הכנה ללידה אחרת שתתרחש בעת העקידה של יצחק.
ר ֩ – תרסא ,יהיה בתפקיד בעל בחינה נעלה ,כעין מחיצות של עולמות רוחניים עלמא דנוקבא ,מעלמא דדוכרא .בעת עקידת
לפיכך ותּה ַ֙
יצחק תצא ממנו נפש מעלמא דנוקבא ותהיה בו לידה שניה שבה תיכנס בו נפש מעלמא דדוכרא .ע"כ ע"פ אור החיים.
ראה תלישא ,זקף-גדול ,דרגא תביר טפחא ,אתנח

 20קדמא
בראשית וירא כב,ט:

ים ַ֙
ָ֣רַ֙אמר-לָ֣ וַֹ֙האֱֹלה ַ֙
אוַּ֙אל-המּקוֹם֘ ַ֙א ֲֶשׁ ֹֽ
ֶ ֹֽ
ויּ ָֹ֗ב
רְךַ֙אֶ ת-העצִ֑ים ַ֙
ע ֹ
ַ֙וָֽיּ ֲ
ַ֙ו ֨יּ ֶבןַ֙שֵׁ֤םַ֙א ְברהם ַ֙֙אֶ ת-המּזְ ֔בּח ֹֽ
ֵ֤שׂםַ֙אֹתוֹ ַ֙֙על-המּזְ ֔בּחַ֙ממּעלַ֙לע ֹֽצים׃ ַ֙
ָ֣קַ֙בּנ֔וַֹ֙ויּ ֶַ֙
קד ַ֙֙אֶ ת-י ְצח ְ
ע ֹ
ַ֙ ֹֽוָֽיּ ֲ

פרקי דרבי אליעזר (היגר) " -חורב" פרק ל  ...ר' שמעון אומ' באצבע הראה הב"ה לאברהם אבינו המזבח ואמ' לו זה הוא המזבח,
והוא היה המזבח שהקריבו קין והבל ,והוא המזבח שהקריבו נח ובניו ,שנ' ויבן שם אברהם מזבח אין כתיב כאן אלא (בר' וירא כב,ט)
ח ,הוא המזבח שהקריבו בו הראשונים,
ו ֨יּבֶ ןַ֙שֵׁ֤םַ֙א ְברהםַ֙֙אֶ ת-המּזְ ֔בּ ַ֙
מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א  ...כיון שבא לעת ערב ראה אדה"ר =אדם הראשון= את העולם שמחשיך
ובא למערב אמר אוי לי בשביל שסרחתי הקדוש ברוך הוא מחשיך עלי את העולם והוא אינו יודע שכן דרך העולם .לשחרית כיון
שראה את העולם שמאיר ובא למזרח שמח שמחה גדולה עמד ובנה מזבחות והביא שור שקרנותיו קודמות לפרסותיו והעלהו עולה
שנאמר ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס (תהלים ס"ט ל"ב) :שור שהעלה אדם הראשון ופר שהעלה נח ואיל שהעלה אברהם אבינו
תחת בנו על גבי המזבח כולם קרנותיהן קודמות לפרסותיהן שנאמר וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז (בראשית כ"ב
י"ג):
רבינו בחיי בראשית כב,ט:

ו ֨יּבֶ ןַ֙שֵׁ֤םַ֙א ְברהםַ֙֙אֶ ת-המּזְ ֔בּח בה"א הידיעה .על דרך הפשט המזבח הידוע במצות התורה שלא יהיו אבניו גזית .וכן מקומו הידוע
בהר המוריה
זְבּח מזבח אין כתיב כאן אלא המּזְ ֔בּח הוא המזבח שהקריב בו אדם הראשון .הוא המזבח שהקריבו בו קין והבל.
וע"ד המדרש המּ ֔
הוא המזבח שהקריב בו נח ובניו .הוא המזבח שהקריבו בו הראשונים
ועל דרך הקבלה באור המדרש הזה ידוע מי הוא הנקרא מזבח הוא המקבל תחלה והוא סוף הבנין .וזהו שאמר ו ֨יּ ֶבןַ֙ובודאי הוא
המזבח שהקריבו בו למעלה ולמטה .ובפרשת ויקרא ארמוז זה בעה"י

אפשר כי יש כאן שני אופנים לדרשה כי אברהם הקריב על מזבח שנבנה קודם ,מהכתוב של "ה"א" הידיעה במלת המּזְ ֔בּח וגם
מהרבוי ע"י מלת אֶ ת ללמד על מזבח ידוע שהשתמשו בו מכבר .מהטעם קדמא במלת ו ֨יּ ֶבן ללמד שחזר ובנה מזבח שהוקם ע"י
קדמונים ,בפדר"א מוזכרים קין והבל ואפשר שזהו המזבח עליו הקריב אדם הראשון את השור חד קרן (כעשוי להשתמע מאדר"נ ,וכך
פירש רבינו בחיי) .וע"פ רבינו בחיי אפשר כי טעם קדמא במלת ו ֨יּ ֶבן הוא הרמז למזבח בעולם עליון – הקודם וממנו נמשך למזבח
תחתון.

21

קדמא

רהַ֙מתיַ֙מ ְלּפנֹֽי׃
םַ֙ואֶ ְק ְבּ ָ֥
ֲחזּתֶ -ק ֶ֙בר ַ֙֙עמּ ֔ ֶכ ְ
תוֹשׁבַ֙אנֹכיַ֙עמּ ֶכ ִ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְתּנ֨וַּ֙לֵ֤יַ֙א ֻ
ָ֥
בראשית חיי שרה כג,ד :גּרְ -ו
ר ַ֙֙עמּ ֔ ֶכם – קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,קדמא מלמד על דברים שקודמים לחלק הבא של הפסוק ,זקף-
ֲחזּתֶ -ק ֶ֙ב ַ֙
(בר' ח"ש כג,ד) ְתּנ֨וַּ֙לֵ֤יַ֙א ֻ
ר ֙ ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הדברים יוצא מפשט הכתוב.
ֲחזּתֶ -ק ֶ֙ב ַ֙
קטן מלמד על שני דברים שקודמים לענין א ֻ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ר ֙ (ב) בקשה לייעד הנחלה ל-
ֲחזּתֶ -ק ֶ֙ב ַ֙
ר ֙( ,א) קנין של נחלה בלי לומר שלצורך א ֻ
ֲחזּתֶ -ק ֶ֙ב ַ֙
ְתּנ֨וּ  -קדמא שני דברים שקודמים לענין א ֻ

ֵי־חָֽת :להסביר שלקח חתימת
ר ֙ ברשות גדולי העיר ,יושבי העיר ,ה[-חזקוני] (בר' ח"ש כג,יז) השתמש ב(-בר' ח"ש כג,כ) מ ֵ ֵַ֖את ְּבנ ֵ
אֲחֻ זּתֶ -ק ֶ֙ב ַ֙
העיר וקיום המקנה מן השדה שלא יאמרו אין עפרון רשאי להרבות אצלנו מקום טומאה .אצל הגוים אין טומאה וטהרה .מזה יש ללמוד
על ישראל שצריכים רשות השלטון להקמת בית קברות.

 22קדמא
בראשית חיי שרה כג,י:

מר׃ ַ֙
ָ֥יַ֙שׁער-עַ֙ירוַֹ֙לא ֹֽ ֹ
כלַ֙בּא ֹֽ
תַ֙ל ֶ֛ ֹ
ָ֣יַ֙בני֔ -ח ְ
ַ֙֙בּאזְ נ ְ
תּיַ֙אֶ ת-א ְברהם ְ
וְֹךַ֙בּני-חִ֑תַ֙ויּעןַ֩֙עֶ ְפ ֨רוֹןַ֙הח ֵ֤
ְ
בַ֙בּ ָ֣ת
וְ עֶ ְפ ָ֥רוֹןַ֙יֹשׁ ְ

ויּעןַ֩֙– תרסא ,עֶ ְפ ֨רוֹןַ֙– קדמא ,תרסא בתפקיד אומדנה מה הייתה דעת המוכר קודם (קדמא) המכירה ,האם המוכר מוכר בעין יפה או בעין
רעה מוכר.
23

קדמא

ֶ֛וַ֙לד ְרכֹּוַ֙שׂ ֹֽעירה:
בראשית וישלח לג,טז :ויּשׁבַ֩֙בּיּ֨ ֹוםַ֙ה ָ֥הוּאַ֙עשׂ ְ
כ
ֶ֛וַ֙לד ְרכֹּוַ֙ -עשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד.
[רש"י] (בר' וישלח לג,טז) ויּשׁבַ֩֙בּיּ֨ ֹוםַ֙ה ָ֥הוּאַ֙עשׂ ְ

[בראשית רבה (וילנא) וישלח עח,טו] נשמטו כל אחד ואחד הלך לדרכו.
קב ַ֙֙נסָ֣עַ֙
ע ֹ
[שפת"ח כ] ואם תאמר והלא אף על גב דכתיב עשו לחוד בקרא אנשיו נמי במשמע ,כדכתיב בסמוך (בר' וישלח לג,יז) ְוי ֲ
סֻ ֹ֔כּתהַ֙הוא הדין נמי נשיו ובניו ועבדיו ,אלא שנקט העיקר ,הוא הדין הכי נמי ,ויש לומר מפני שאמר עשו (בר' וישלח לג,טו) א ֹֽצּיגה-נּ ָ֣אַ֙
ע ְמּ ָ֔ךַ֙וגו' ,ונטעה לומר שנשארו גבי יעקב ,משום הכי היה לו לכתוב בהדיא שהלכו עמו( ,רא"ם) .טט :לפי הסבר ע"פ טעם קדמא
במלת בּיּ֨ ֹוםַ֙נשמטו מעשו קודם שובו לדרכו שעירה.
ֶ֛וַ֙לד ְרכֹּו – נסביר תבניות הטעמים בסדר הבא
(בר' וישלח לג,טז) ויּשׁבַ֩֙בּיּ֨ ֹוםַ֙ה ָ֥הוּאַ֙עשׂ ְ
ֶ֛וַ֙לד ְרכֹּו – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם ביחס
(בר' וישלח לג,טז) ויּשׁבַ֩֙בּיּ֨ ֹוםַ֙ה ָ֥הוּאַ֙עשׂ ְ

לנושא .השוני בין הפרטים מוסבר כלהלן:
ב ֩ – תרסא בתפקיד שעור ומחיצה ארבע מאות איש שהלכו עמו (עם עשו) (א) [תורה שלמה וישלח נג] ללמד
(בר' וישלח לג,טז) ויּשׁ ַ֙
שהיו שרים (ראשי גייסות) בכעין מחיצה לעצמם (ב) שעשו עצמם כמחיצה לעצמם כשנשמטו מעשו ולפי [ב"ר] עשו עצמם לארבע
מאות מחיצות כי כל אחד הלך לדרכו.
[שכל טוב (בובר)] (בר' וישלח לג,טז) ויּשׁבַ֩֙בּיּ֨ ֹוםַ֙ה ָ֥הוּא .שהלך מהלך כמה ימים מבית אל לשעיר ,וקפצה לו הדרך ,כדי שלא ישוב
לבו לחזור להרע ליעקב :לדרכו .מלת ה ָ֥הוּא הם אותיות שם הפלאים אור הגנוז של התורה שבין היתר מרמז לשם קפיצת הדרך
ב ֩ מרמזת לשיעור קפיצת הדרך שנעשה לעשו.
להרחיק עשו מיעקב ושלא ישוב להזיק לו .ולהסבר זה אפשר כי תרסא של מלת ויּשׁ ַ֙
לפי [תורה שלמה וישלח מד] ע"פ ספר הישר  60מהם היו בניו וכל בני ביתו של עשו 340 .היו כל בני שעיר החורי .והיו בשבעה
ראשים לתקוף אבל כולם הוכו בידי מלאכים ועשו לא תקף לכן יובן כשנשמטו כדי לא להתעבר על ריב לא להם.
(בר' וישלח לג,טז) ויּשׁבַ֩֙בּיּ֨ ֹום – קדמא ללמד שהאנשים שהלכו עם עשו נשמטו מעשו קודם שובו לדרכו שעירה.
 24קדמא
בראשית וישלח לה,כט:

קבַ֙בּנֹֽיו׃ַ֙פ ַ֙
ע ֹ
ָ֥וַ֙וי ֲ
ֹתוַֹ֙עשׂ ְ
ןַ֙וּשׂבָ֣עַ֙ימִ֑יםַ֙ויּ ְק ְבּ ָ֣רוַּ֙א ֔
ְ
ויּגְ ו֨עַ֙י ְצחֵ֤קַ֙ויּ ֙מת ַ֙֙ויּא ֶָ֣סףַ֙אֶ ל-ע ֔מּיוַ֙זק
ויּגְ ו֨ע – קדמא ,כתוב מוקדם מהזמן שיצחק מת.

 25קדמא
שו אֶת־יעיש י ְּע֥ וּשׁ ְּו ֶאת־ יַע ְָּלַ֖ם ְּו ֶאת־ק ֹ ַָֽרח:
שׁת ע ָ ֵָ֑שו ו ֵ ַֹ֣תּלֶד ְּל ֵע ֔ ָ
יבמָ֧הַ֙בת־עֲנ ֶ֛הַ֙בּת־צ ְבעֹון ֵ ֹ֣א ֶ
אָ֣לֶּ הַ֙היָ֗וַּ֙ ְבּנ֨יַ֙אהֳל ַ֙
בראשית וישלח לו,ידְ :ו ַ֙
(בר' וישלח לו,יד) וְ ַ֙אָ֣לֶּ הַ֙היָ֗ וַּ֙ ְבּנ֨יַ֙אהֳליבמָ֧הַ֙בת־עֲנ ֶ֛הַ֙בּת־צ ְבעֹון – קדמא דרגא תביר טפחא,
בעֹון – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ירושת אב ,שעל כל אחד חלה אותה הלכה
אהֳליבמָ֧הַ֙בת־עֲנ ֶ֛הַ֙בּת־צ ְַ֙
כאן בני אב (אחים זכרים) ובני ובנות אח שמת בחיי אביו (הסבא שלהם) ,יורשים בשווה (פרט לבכור) את אביהם שהוא הסבא של הבני
ובנות האח שמת .אפשר גם להסביר שעל ענה ועל אהליבמה חל אותו ענין שהם בני אותה אשה.
ְבּנ֨י – 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
אחי אביה.
26

קדמא

ם ַ֙
ָ֣םַ֙׀ַ֙ראוּבןַ֘֙אל-תּ ְשׁ ְפּכוּ-ד ַ֙
ְ
אמרַ֙אֲל ֶה
בראשית וישב לז,כב :ו ֨יּ ֹ ֶ
רַ֙וידַ֙אל-תּ ְשׁ ְלחוִּ֑ -בוֹ ַ֙
ֹתוַֹ֙אֶ ל-ה ֵ֤בּוֹרַ֙ה ֶזּהַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙בּמּ ְד ֔בּ ְ
ַ֙ה ְשׁלָ֣יכוַּ֙א ָ֗
צּילַ֙אֹתוֹ ַ֙֙מיּ ֔דםַ֙להֲשׁיבוַֹ֙אֶ ל-א ֹֽביו׃ ַ֙
ַ֙ ְל ָ֗מעןַ֙ה ֵ֤

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה פד

(כא) וישמע ראובן וגו' ואיכן היה ,ר' יהודה א' כל אחד מהם היה משמש את אביו יומו ואותו היום היה של ראובן ,ר' נחמיה א' בכור
אני ואין הסירחון נתלה אלא בי ,רבנין אמ' הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילו ,הייתי סבור שנדחיתי מכוח אותו המעשה והוא מונה
ַ֙֙כּוֹכ ֔ביםַ֙וגו' ואיני מצילו ,אמר לו הקב"ה אתה פתחת בהצלת נפשות
שַׁ֙והיּ ָ֗רח ְַ֙ואחֵ֤דַ֙עשׂר ֹֽ
אותי עם אחי (בר' וישב לז,ט) ְוהנּ ָ֧הַ֙ה ֶשּׁ ֶָ֣מ ְ
תחילה חייך אין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא בתחומך הה"ד את בצר במדבר בארץ המישור לראובני וגו' (דברים ד מג).

אמר – קדמא ,על שיוסף מנה אותו בין אחד עשר הכוכבים בחלומו שקדם לאירוע בדותן ,התעורר ראובן להצילו.
[כב]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
ָ֣םַ֙׀ַ֙ראוּבן֘ – קדמא מונח פסק זרקא,
ְ ַ֙
אמרַ֙אֲל ֶה
[כב]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רמב"ן  ... -כי גם אני (ראובן) שנאתיו ורציתי שיומת ע"י אחרים .אבל אתם אל תהיו שופכים דם בידיכם חלילה לכם  ...והכתוב ספר
מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו (זה משמאל לפסק) אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קבלו ממנו (זה מימין לפסק) כמו
ם בידכם ולא אמר דמו ...
שאמר להם "הלא דברתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם" (בר' מקץ )  ...אמר אל-תּ ְשׁ ְפּכוּ-ד ַ֙
כי הראה עצמו שלא יאמר לאהבתו  ...לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיו.
אמרַ֙– קדמא בתפקיד בתחילה ,אֲל ֶהָ֣םַ֙׀ מונח פסק במשמע של נתק ,אי קבלה ,כפי' רמב"ן דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא
ו ֨יּ ֹ ֶ
קבלו ממנו.
 27קדמא
בראשית מקץ מג,כג:

יכםַ֙כּ ְס ְפּ ֶכםַ֙בָּ֣אַ֙אל ִ֑י ַ֙
ַ֙בּא ְמ ְתּ ָֹ֣חת ֔ ֶ
יכםַ֙ואֹלהֵ֤יַ֙אֲביכֶ ם ַ֙֙נ ֨תןַ֙ל ֶכֵ֤םַ֙מ ְטמוֹן ֙ ְ
יראוַּ֙א ֱֹ֨לה ִ֝ ֶ
ֹאמרַ֩֙שׁ ֨לוֹםַ֙ל ִ֝ ֶכםַ֙אל -תּ ָ֗
ויּ ֶ
שׁ ְמ ֹֽעוֹן׃ ַ֙
ַ֙ויּוֹצָ֥אַ֙אֲל ֶהםַ֙אֶ תַ֙ -

(בשם ר' הרצל בוכניק הי"ו ,שבט התש"פ) גי' ניצוצו"ת הקוד"ש עולה 1067 = 415 + 652
יכם – גי' המלים עולה 1066 = 921 + 145
ַ֙בּא ְמ ְתּ ָֹ֣חת ֔ ֶ
(בר' מקץ מג,כג) מ ְטמוֹן ֙ ְ
ם֙
יכםַ֙ואֹלהֵ֤יַ֙אֲבַ֙יכֶ ַ֙
ומציע שתוספת של  1להשוות ל 1067-יבוא מה' אחד שמרומז כאן בכתוב א ֱֹ֨לה ִ֝ ֶ
הערה :גי' ניצוצות קדושים עולה  1112 = 460 + 652גי' ניצוצות הקדושים עולה  1117גי' ניצוצות הקדושין עולה 1127
יכםַ֙ -קדמא ואזלא במילה אחת ,בתפקיד כעין שויון ובתפקיד כעין כלל ,ואין בכלל אלא מה שיש
(בר' מקץ מג,כג) קדמא ואזלא השני א ֱֹ֨לה ִ֝ ֶ
בפרט .הפרטים (פרט א) ואֹלהֵ֤יַ֙אֲביכֶ ם ַ֙֙ -מהפך פשטא ,כעין מוציא מהפשט ,יעקב אביכם נקרא איש תם – שלם.
יכם
ַ֙֙בּא ְמ ְתּ ָֹ֣חת ֔ ֶ
(פרט ב) נ ֨תןַ֙ל ֶכֵ֤םַ֙מ ְטמוֹן ְ
(בר' מקץ מג,כג) נ ֨תן – קדמא בתפקיד הולך ובא מקדמת דנא ,כאן משבירת הכלים קודם הבריאה ומחטא אדה"ר ,אלו ניצוצות הקודש
יכם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב.
ַ֙֙בּא ְמ ְתּ ָֹ֣חת ֔ ֶ
ל ֶכֵ֤םַ֙מ ְטמוֹן ְ
יכםַ֙ -מונח זקף-קטן במלה אחת  ,כעין ריבה וריבה את הכל ,מידה (יח) מל"ב מידות מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל,,
ְבּא ְמ ְתּ ָֹ֣חת ֔ ֶ
כאן תחילת גאולת ניצוצות הקודש.
יכם – כלל של קיבוץ ניצוצות הקודש שבהם מחולקת תורת האלקים כדי שאפשר יהיה ללמוד אותה ,לכלי
ויובן הכלל שבמרומז בַ֙-א ֱֹ֨לה ִ֝ ֶ
תם  -שלם של ידיעת תורת האלהים .ומתפקיד קדמא ואזלא במלה אחת כשוויון ירמז לכלל ישראל בשוה( ,במ' שלח טו,כט) תֹּורֵ֤הַ֙אחתַ֙֙
כם .
י ְהיֶ ָ֣הַ֙ל ֔ ֶַ֙
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אדֹנַ֙י ַ֙
ֹאמר֘ ַ֙בָּ֣יַ֙ ֲ
הוּדהַ֙ויּ ֶ
ָ֗
בראשית ויגש מד,יח :ויּגּ֨שַׁ֙א ִ֝ליוַ֙יְ
וָֹךַ֙כּפ ְרעֹֹֽ ה׃ ַ֙
ְ
ַ֙בּע ְב ֶדִָּ֑ךַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥כּיַ֙כמ
֔יַ֙ואל-יָ֥חרַ֙א ְפָּך ְ
אדֹנ ְ
ַ֙בּאזְ נ ָ֣יַ֙ ֲ
ַ֙יְ ד ֶבּר-נ֨אַ֙ע ְב ְדָּךֵ֤ ַ֙דבר ֙ ְ
(בר' ויגש מד,יח) יְ דבֶּ ר-נ֨א – מקף כבורר בין משמעויות שונות למלת "דבר" דיבור ,דֶ ֶבר (? הכוונה לפגע כלשהו); ומשמעויות שונות למלת

"נא" בקשה ,או למשל ע"פ [אברבנאל] (נחום ג,ח) שם עיר במצרים שהיתה חזקה כל כך בעמה ובגבוריה שלא היו לה חומות  ...הייתה
אומנת למלכי מצרים .משמעות דיבור ובקשה מתאימה לפשט הכתוב ונלמד ב[-שכ"ט] הממליץ על פיוס.

משמעות פגע ונוא מתאימה למוציא הכתוב מהפשט וללימוד שיהודה איים על יוסף.
(בר' ויגש מד,יח) יְ דבֶּ ר-נ֨א – קדמא ,בתפקיד מוקדם ,ע"פ [שכל טוב] [ב"ר ויגש צג,א] מרומז ליהודה ולכל אחד לפתוח בפיוס ואם צריך עד
כדי התרפסות והתבטלות בפני בעל שררה כדי להשיג רחמים .ואם בא לאיים יכין הוכחה שאיומו ממשי.
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ֹוַ֙לאמֹּוַ֙וְ א ָ֥ביוַ֙אֲה ֹֽבֹו:
וּאַ֙לב ֶ֛דּ ְ
ְ
רַ֙ה
ָ֧
יוַ֙מתַ֙ויּוּ ֨ת
ןַ֙ויֶ ָ֥לֶ דַ֙זְ ֻקניםַ֙קט ִ֑ןַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוא ֨ח ָ֜
ֶשׁ־לנוּ ַ֙֙אָ֣בַ֙ז ֔ק ְ
֨
אדֹנ֔יַ֙י
֙אמר ַ֙֙אֶ ל־ ֲ
בראשית ויגש מד,כ :ונּ ֹ ֶ
יוַ֙מת – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט .ואין בכלל אלא מה שיש בפרט .הכלל כאן הוא "שנוי מהאמת".
(מד,כ) ְוא ֨ח ָ֜
ֹוַ֙לאמֹּו – דרגא תביר טפחא.
וּאַ֙לב ֶ֛דּ ְ
ְ
והפרטים אחריו( ,פרט א) ויּוּ ֨תר – קדמא (פרט ב) ָ֧ה
מוצעים הסברים אחדים ל(-פרט א) (הסבר א) (מד,כ) ויּוּ ֨תר – קדמא מלמד על ענין מקדים שבעצם מלמד מהו הכלל ,ע"פ [רש"י] מפני

היראה היה מוציא דבר שקר [תו"ש עה ובהערה עד] שמפני דרכי השלום מותר לשנות [מדרש] .שתי סיבות אלו "לשנוי מהאמת"
מתאימים גם לגרסה ְואחָ֣יוַ֙ ֔מת – מונח זקף-קטן ,במצב סכנת חיים כמו שהעמיד יוסף את אחיו כאן ,זקף-קטן מלמד על שני דברים
שמותר בהם לשנות מהאמת :מפני היראה ,מפני דרכי שלום.
הענין המקדים ב(-הסבר א) הוא שנוי מכוון מהאמת "מפני היראה" "מפני דרכי שלום".
(פרט א) (הסבר ב) (מד,כ) ויּוּ ֨תר – קדמא מלמד על ענין מקדים ,זאת קבוצת הסיבות שהביאו את אחי יוסף לסבור שהוא מת.
שהרחיק נדוד ואיננו ,הרי הוא חשוב כמו מת .הבלתי נמצא זה כ"ב שנים יחשב למת .אלו היה יוסף קיים היה מודיע לאביו.
הענין המקדים ב(-הסבר ב) הוא שנוי בשגגה (העלם ידיעה) מהאמת "מפני היראה" "מפני דרכי שלום".
(פרט א) (הסבר ג) [רבינו בחיי] (בר' וישלח לג,י) הרואה פני השרים והשופטים שהמנהג להקדימם במנחה .ודרשו רז"ל[ :סוטה מא
ב] דרש ר' יהודה בר מערבא ,ואיתימא ר' שמעון בן פזי :מותר להחניף את הרשעים בעוה"ז ,ריש לקיש אמר (בר' וישלח לג,י) ָר ִ ֹ֣איתִ י
ֱֹלהים וַתִּ ְּרצֵ ָֽנִי,
ָפ ִֶ֗ניָך (של עשו) כ ְִּר ֶ֛א ֹת פְּנֵ ֥י א ִ ַ֖
(פרט א) (הסבר ד) (מד,כ) ויּוּ ֨תר – קדמא מלמד על ענין מקדים ,זה החרם שהחרימו את כל האחים שהיו נוכחים בשעת הורדת יוסף
לבור ,וגם את השכינה ,לבל יספרו על המעשה לאיש בעולם( .הסבר ד) הוא המניע לשנוי המכוון ב(-הסבר א,ג) ולשגגה ב(-הסבר ב)
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אמרַ֙יוֹסָ֧ףַ֙אֶ ל-אֶ חֶ֛יוַ֙גְּ שׁוּ-נ ָ֥אַ֙אליַ֙ויּגּ ִ֑שׁוּ ַ֙
[ד]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
ַ֙
בראשית ויגש מה,דַ֙ :
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תּםַ֙אֹתיַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה׃ ַ֙
יכםַ֙אֲשֶׁ רְ -מכ ְר ֶ ָ֥
אמרַ֙אֲני ַ֙֙יוֹסָ֣ףַ֙אֲח ֔ ֶ
ַ֙ו ָ֗יּ ֹ ֶ

יוֹסָ֧ףַ֙אֶ ל-אֶ חֶ֛יוַ֙גְּ שׁוּ-נ ָ֥אַ֙אלי – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל הענין ,אבל ויּגּ ִ֑שׁוּ  -אתנח ,מגביל,
המתאים למפרש שהרחיק את בנימין מלגשת עם שאר האחים שלא ישמע אֲשֶׁ רְ -מכ ְר ֶ ָ֥תּםַ֙אֹתיַ֙מ ְצ ֹֽריְ מה וזה יתאים עם ו ֨יּ ֹאמֶ ר – קדמא,
שהקדים להרחיק את בנימין ואח"כ הזמינם לגשת אליו .האם הרחיק גם את ראובן שלא היה בשעת המכירה?
 31קדמא
בראשית ויגש מז,כד:

יתַ֙לפ ְר ִֹ֑עה ַ֙
ְ
תּםַ֙חֲמישׁ
וְ היה ַ֙֙בּ ְתּבוּ ֹ֔אתַ֙וּנְ ת ֶ ָ֥
לַ֙לט ְפּ ֶ ֹֽכם׃ ַ֙
כ ְ
א ָ֥ ֹ
םַ֙ולֶ ֱ
יכ ְ
ָ֥רַ֙בּבתּ ֶ
ֶ֛םַ֙ולא ֲֶשׁ ְ
ָ֧הַ֙וּ ְלא ְכ ְל ֶכ ְ
ַ֙ל ֶז֨רעַ֙השּׂ ֶד ֹֽ
וְ א ְרבָּ֣עַ֙היּ ֵֹ֡דתַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙לכֶ ם ֩ ְ
יתַ֙לפ ְר ִֹ֑עה ,ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי פרעה אין לו כלום בעולם
ְ
תּםַ֙חֲמישׁ
תורה שלמה [סה] (בר' ויגש מז,כד) וְ היה ַ֙֙בּ ְתּבוּ ֹ֔אתַ֙וּנְ ת ֶ ָ֥
יתַ֙לפ ְר ִֹ֑עה וגו' אבל הקב"ה שהכל שלו אינו אומר לך שתפרוש לו אלא
ְ
תּםַ֙חֲמישׁ
והוא אומר (בר' ויגש מז,כד) ְוהיהַ֙֙בּ ְתּבוּ ֹ֔אתַ֙וּנְ ת ֶ ָ֥
אחד מעשרה (ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י) (טט :להקל רק למעשר ראשון? ומעשר עני רק בשתי שנים מתוך שש ,כי מעשר שני נאכל ע"י הבעלים
בירושלים ולא חמישית כל שנה כמו של פרעה)
מעיון בספרים (באוצר החכמה) הדנים ב[-הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם (ריט"ע)] מתברר כי ריט"ע הציע מסוי לצרכי הקהל ע"פ קושי

העבודה וגודל ההכנסות .מסוי קרקע וחקלאות במדרגת מס נמוכה עד אפסית ,רבית במדרגת מס גבוהה .לכן אפשר כי
יתַ֙לפ ְר ִֹ֑עהַ֙מלמד על דינה דמלכותא דינה .והחלק השני ע"פ טעמיו ,מלמד בתבנית פרט וכלל הצריך לפרט על מסוי רצוי.
ְ
תּםַ֙חֲמישׁ
וּנְ ת ֶ ָ֥
לַ֙לט ְפּ ֶ ֹֽכם  -פרט בתראה
כ ְ
א ָ֥ ֹ
יכםַ֙וְ לֶ ֱ
רַ֙בּבתּ ֶ
ֲשׁ ְ
דהַ֙וֹּֽ ְלא ְכ ְל ֶכֶ֛םַ֙וְ לא ֶ ָ֥
ם ֩ – פרט קדמאהְ ,ל ֨ ֶזרע כלל הצריך לפרט ,השּׂ ֶַָ֧֙
וְ א ְרבָּ֣עַ֙היּדֵֹ֡ תַ֙י ְהיֶ ָ֣הַ֙לכֶ ַ֙
המברר את הפרט קדמאה.
יכם – דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
רַ֙בּבתּ ֶ
ֲשׁ ְ
דהַ֙וֹּֽ ְלא ְכ ְל ֶכֶ֛םַ֙וְ לא ֶ ָ֥
בפרט בתראה נמצאת תבנית הטעמים השּׂ ֶ ָ֧
הקשורים לנושא מסוי עם הלכה שווה לכולם שככלל (המרומז בטעם קדמא שלַ֙ ְל ֨ ֶזרע ) יש להשתתף במסוי לצורך הקהל .ואילו תבנית
יכם – תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוי הפוטרת חסרי הכנסות ובעלי
ָ֥רַ֙בּבתּ ֶ
הטעמים וֹּֽ ְלא ְכ ְל ֶכֶ֛םַ֙וְ לא ֲֶשׁ ְ
ם֩
ֱכלַ֙ ְלט ְפּ ֶ ֹֽכםַ֙– מרכא סלוק ,כרבוי מגבלות של מסוי .וזה יברר את טעם תרסא של לכֶ ַ֙
הכנסה נמוכה ממיסי קהל ולזה נוסף גםַ֙וְ לֶ א ָ֥ ֹ
במשמעות הערכת הכנסות ויכולת לשלם ,וטעם פזר של היּדֵֹ֡ ת מעביר מהנושא הדן במסוי תבואות למסוי רצוי לצורך הקהל.
וְ היהַ֙֙בּ ְתּבוּאֹ֔ תַ֙
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בַ֙וּשׂמ ִֹ֑לת ַ֙
ְ
ףַ֙וּכלָ֥יַ֙זה
ְ
הַּ֙כּליֶ -כ ֶֶ֛ס
ית ְַ֙
שמות ג,כא,כבְ :ושׁא ֲ֨להַ֙אשֵּׁ֤הַ֙מ ְשּׁכֶ נְ תּהּ ַ֙֙וּמגּרָ֣תַ֙בּ ֔
םַ֙ונצּ ְל ֶתּםַ֙אֶ ת-מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
יכ ְ
ַ֙וְ שׂ ְמ ָ֗ ֶתּםַ֙עלְ -בּניכֶ ם ְַ֙֙ועלְ -בּ ֹנָ֣ת ֔ ֶ
וְ שׁא ֲ֨לה – קדמא ,ע"פ [מכילתא דרבי ישמעאל בא] ו[-רא"ש במדבר כה] מלמד שהשאלה כבר היה בידם (היינו קדמה השאלה ליציאה)
יתהּ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד
תּהּ ַ֙֙וּמגּרָ֣תַ֙בּ ֔
שנים עשר חדש אשֵּׁ֤הַ֙מ ְשּׁכֶ נְ ַ֙

שלפחות אחת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב ,אפשר שזאת הדרשה מניין שלא נחשדו על לשון הרע והיו אוהבין זה את זה תלמוד לומר
הּ ֙  ...ואי אתה מוצא אחד מהם שהלשין על חברו
וְ שׁא ֲ֨להַ֙אשֵּׁ֤הַ֙מ ְשּׁכֶ נְ תּ ַ֙
ראה קדמא  -שמות בא יב,לו:
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שמות וארא ו,זְ :ולק ְח ֨תּי אֶ ְת ֶכָ֥ם לַ֙י ֙ ְל ֔עם ְוהיָ֥יתי ל ֶכם לאֹלהִ֑ים
יכםַ֙המּוֹצָ֣יאַ֙אֶ ְת ֔ ֶכםַ֙מתּחתַ֙ס ְבלָ֥ וֹתַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙ א ָ֣
ויד ְע ָ֗ ֶתּם כָּ֣י אֲנֵ֤י ַ֙

(אוצר החכמה) זהר הסולם הרב אשלג ,ע' יט ק רעיא מהימנא

יכםַ֙וגו' ז] פקודא דא קדמאה דכל פקודין.
ֱֹלה ֔ ֶ
ה ֙'ַ֙א ָ֣
נה) ט) ְולק ְח ֨תּי אֶ ְת ֶכָ֥ם לַ֙י ֙ ְל ֔עם ְוהיָ֥יתי ל ֶכם לאֹלהִ֑יםַ֙ ויד ְע ָ֗ ֶתּם כָּ֣י אֲנֵ֤י ַ֙
ראשיתא קדמאה דכל פקודין ,למנדע ליה לקב"ה בכללא .ר מאי בכללא .למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו רבון עלמא ,וברא עלמין
כלהו ,שמיא וארעא וכל חילקהון .ודא איהו בכללא .וסופא דכלא בפרט ,למנדע ליה בפרט( .טט ְּ -ו ָל ַקחְּתִֶּ֨ י – קדמא בתפקיד מצוה ראשונה
לכל המצוות ,וכן כעין כלל לדעת את הקב"ה בבחינת כלל .ומהו כלל?טט  -וִידַ ְּע ִֶ֗תּם – רביע ארבע ידיעות (טט  -א) לדעת שיש מושל עליון( ,טט  -ב)
שהוא אדון העולם( ,טט  -ג) וברא כל העולמות שמים וארץ וכל צבאם (טט  -ד) וסוף הכל הוא לדעת אותו בפרט

 34קדמא
שמות בא יב,כא:

םַ֙ושׁחֲטָ֥ וַּ֙ה ֹֽפּסח׃ ַ֙
יכ ְַ֙
אןַ֙למ ְשׁ ְפּחֹת ֶ
ְ
ָ֥םַ֙צ ֹ
וַּ֙וּק ֨חוַּ֙ל ֶכ ֶ֛
ִ֑םַ֙מ ְשׁ ָ֗כ ְ
ָ֣אמרַ֙אֲל ֶה ֹֽ
ֶ֛הַ֙לכל -ז ְקנ ָ֥יַ֙י ְשׂראלַ֙ויּ ֹ ֶ
ראַ֙מ ֶֹשׁ ְ
ויּ ְק ָ֥

ָ֥םַ֙צ ֹאןַַ֙֙-בעשור לחדש ,כאשר צוהו
וּק ֨חוַּ֙ל ֶכ ֶ֛
וּק ֨חוּ  -קדמא ,קודם לשחיטה ,ראב"ע הארוך ְ
ֹֽמ ְשׁ ָ֗כוּ  -רביע ,ארבעה ימים לבקורת ממוםְ ,
השם (ראה לעיל,ג) .רמב"ן ֹֽמ ְשׁ ָ֗כוַּ֙ה ֶ֛צ ֹאן מן העדר אל בתיכם ,להיות לכם למשמרת (טט – לשמור ולבקר ממום) מבעשור לחדש.
 35קדמא
שמות בא יב,לו:

וּםַ֙וָֽיְ נ ְצּלוַּ֙אֶ ת-מ ְצ ֹֽרים׃ַ֙פ ַ֙
ֹֽ
ֶ֛םַ֙בּעינ ָ֥יַ֙מ ְצריםַ֙ויּ ְשׁאלִ֑
ָ֞ה'ַ֙נ ֨תןַ֙אֶ ת-חָ֥ןַ֙הע ְ

רש"י (לו) וישאילום  -אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם :אתה אומר אחד ,טול שנים ולך (ראה מכיל' בא פסחא יג).
רשב"ם (לו) נתן את חן העם  -לתת להם במתנה ,כדכתיב ב'אלה שמות'" :ונתתי את חן העם ...בעיני מצרים" (שמ' ג,כא) .וישאלום
 מצרים לישראל; ישראל היו השואלים ,ומצרים המשאילים השלימו שאילתם ,ומתנה היתה.יקם׃ ַ֙
וּןַ֙ל ֹאַ֙ת ְלכוַּ֙ר ֹֽ
ָ֥
ָ֣יַ֙תל ַ֔֙
כ
םַ֙והיה ַ֙֙כּ ֹֽ
הַ֙בּעינ ָ֣יַ֙מ ְצרִ֑י ְ
ְ
ָ֥ןַ֙העם-הזֶּ
תּיַ֙אֶ ת-ח ֹֽ
שמות ג,כאְ :ונת ֶ֛

רלב"ג (לו) וישאילום  -רוצה לומר :מצרים היו מתעוררים מעצמם להשאיל אותם מה שלא שאלו מהם ,כי נתן השם יתעלה את חן
העם בעיני מצרים.
ֶ֛םַ֙בּעינ ָ֥יַ֙מ ְצריםַ֙ויּ ְשׁאלִ֑ וּםַ֙– גרשיים קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח
ָ֞ה'ַ֙נ ֨תןַ֙אֶ ת-חָ֥ןַ֙הע ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָ֞ה'ַ֙נ ֨תןַ֙– גרשיים קדמא ,ע"פ רש"י והמכילתא כעין שינוי סדר בו המאוחר הטבעי מקדים את המוקדם הטבעי ,כי בדרך העולם פלוני
שואל ואלמוני משאיל ,אבל כאן בלשון רלב"ג מצרים היו מתעוררים מעצמם להשאיל אותם מה שלא שאלו מהם.
ע"פ רשב"ם נ ֨תןַ֙אֶ ת-חָ֥ןַ֙הע ֶ֛ם קדמא – יורה כי כבר קדמה הבטחת הקב"ה ב -שמ' ג,כא על ענין "ונתתי את חן העם ...בעיני מצרים"
ָ֞ה'ַ֙נ ֨תןַ֙– גרשיים קדמא ,חיבור שני הפירושים ירמז על כעין ענין שהתחיל בהבטחה ב - -שמ' ג,כא הושעה ועתה השלם.
טט – בד"כ מצאנו תבנית בעלת תפקיד כזה בתבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא
ראה אזלא ,אזלא-גרש או גרשיים קדמא
 36קדמא
שמות בשלח יד,כא:

םַ֙בּ ֨רוּחַ֙ק ֵ֤דיםַ֙עזּה ַ֙֙כּל-ה ֔לּיְ להַ֙ויּ ָ֥שֶׂ םַ֙אֶ ת-היּםַ֙לֶ חרב ִ֑הַ֙ויּבּ ְקעוַּ֙ה ֹֽמּים׃ ַ֙
ְךַ֙ה'ַ֙׀ַ֙אֶ תְ֠ -היּ ְ
ָ֣
ו ֨יּטַ֙מ ֶֹשָׁ֣הַ֙אֶ ת-ידוַֹ֘֙על-היּםַ֙ויָּ֣וֹלֶ

שמות רבה (שמו"ר) בשלח כא ו  ...מיד כיון שהרים משה ידו על הים נבקע שנאמר ויבקעו המים.

מהרז"ו על שמו"ר כא ו  ...ואחר ששם הים לחרבה אין עוד מקום לבקיעה על כן דורש ע"פ מידה ל"א (מוקדם והוא מאוחר בענין) ו ֨יּטַ֙
םַ֙בּ ֨רוּחַ֙ק ֵ֤דיםַ֙עַ֙זּה ַ֙֙כּל-ה ֔לּיְ להַ֙ויּ ָ֥שֶׂ םַ֙אֶ ת-היּםַ֙לֶ חרבִ֑ה
ְךַ֙ה'ַ֙׀ַ֙אֶ תְ֠ -היּ ְ
ָ֣
מ ֶֹשָׁ֣הַ֙אֶ ת-ידוַֹ֘֙על-היּםַ֙ויּבּ ְקעוַּ֙ה ֹֽמּים ואח"כ ויָּ֣וֹלֶ
םַ֙וּבקע ִ֑הוּ .והם שני כתובים המכחישים זה את
ְ
ָ֣םַ֙את-מ ְטּ ָָ֗ךַ֙וּנְ טָ֧הַ֙אֶ ת-י ְדָךֶ֛ ַ֙על-היּ
כמו שכתוב לעיל שמות בשלח יד ,טז ְוא ָ֞תּהַ֙הר ֶ ֹֽ

זה והכריע ע"פ מידה ל"א שעיקר הבקיעה ע"י משה ומה שכתוב ויולך לענין ששמהו לחרבה אחר שנבקע.
אור החיים על שמו"ר כא ו ...וע"כ מוכרח לומר שפירוש הכתוב הוא ויט משה וגו' וכבר הוליך ה' וגו' (טט – לפני הטיית משה ידו
דאם לא כן בלשון אור החיים אין היכר לקריעת ים סוף שהייתה ע"י משה) וישם את הים לחרבה (טט ע"פ אור החיים  -שהרוח הקפיאה
הים כולו או חלקו התחתון) ולזה כשנטה ידו בקעו המים ,וכפי זה תכף לנטית ידו נבקע הים (החלק העליון).
ו ֨יּט – קדמא ,כעין מידה ל"א לרבי אלעזר בר רבי יוסי הגלילי מוקדם והוא מאוחר בענין.
לפי המהרז"ו סדר האירועים היה א' ויט משה ב' ויבקעו המים (היינו הכתוב מאוחר ארע תחילה) ג' ויולך ה' רוח קדים
לפי אור החיים סדר האירועים היה א' ויולך ה' רוח קדים ב' ויט משה (היינו הכתוב מוקדם ארע מאוחר) ג' ויבקעו המים
אוַּ֙בנֹֽי-
ְ
ִ֑הוַּ֙וי ָֹ֧ב
וּבקע ְ
ָ֣םַ֙את-מ ְטּ ָָ֗ךַ֙וּנְ טָ֧הַ֙אֶ ת-י ְדָךֶ֛ ַ֙על-היּםַ֙ ְ
כמו-כן קדמא מרמז אל הכתוב לפניו שמות בשלח יד ,טז ְוא ָ֞תּהַ֙הר ֶ ֹֽ
שׁה׃ ַ֙
ֶ֛לַ֙בּ ָ֥תוְֹךַ֙היּםַ֙בּיּבּ ֹֽ
י ְשׂרא ְ

ראה טפחא ,תלישא-גדולה ,זרקא סגול
 37קדמא
שמות בשלח טו,כ:

ַ֙בּ ֻתפּיםַ֙וּב ְמח ֹֹֹֽלת׃ ַ֙
ֲריה ְ
ףַ֙בּידִ֑הַּ֙ותּ ֶצֵ֤אןַ֙כל-הנּשׁים ַ֙֙אח ֶ ֔
תּ ְ
רןַ֙אֶ ת-ה ֹ
ה ֶ֛ ֹ
ֲחוֹתַ֙א ֲ
יאהַ֙א ָ֧
׃ַ֙פַ֙ותּקּחַ֩֙מ ְרי֨םַ֙הנְּ ב ִ֝

מרים הנביאה  -קדמא ואזלא ,ע"פ רש"י הקדימה ונתנבאה כשהיתה אחות אהרן קודם שנולד משה אמרה עתידה אמי שתלד וכו' כדאיתא
בסוטה.
 38קדמא
שמות בשלח טז,לב:

יכ ִ֑ם ַ֙
דרֹת ֶ
תַ֙ל ֹ
נּוַּ֙למ ְשׁ ֶמ ֶר ְ
ל ֹאַ֙העֹ֨ ֶמרַ֙֙מ ֔ ֶמּ ְ
'ַ֙מ ֵ֤
ָ֣הַ֙ה ְ
ֹשׁהַ֙ ֶז ֵ֤הַ֙הדּברַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙צוּ ֔
ָֹ֣אמרַ֙מ ָ֗ ֶ
ויּ ֶ
יאיַ֙אֶ ְת ֶכםַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצ ֹֽרים׃ ַ֙
רַ֙בּהוֹצ ָ֥
ֲשׁרַ֙הֶ אֱכ ְֵ֤לתּיַ֙אֶ ְתכֶ ם ַ֙֙בּמּ ְד ֔בּ ְ
לּ ֶחםַ֙א ֨ ֶ
ר ָ֣אוַּ֙אֶ ת -ה ָ֗ ֶ
ַ֙ ְלמָ֣ען׀ַ֙י ְ ַ֙

הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים .אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן.
הֵא ַל ְּח ָמא ַענְּי ָא דִּ י ֲא ָכלוּ ַא ְּב ָהתָ נָא ְּבַא ְּר ָעא דְּ ִמ ְּצ ָרי ִם.

הא לחמא .כן הוא בסידור ר' עמרם גאון ,יוצר לשבת הגדול לרבי יוסף טוב עלם (הובא בתוספות דבור המתחיל "למה" פסחים
קטו,ב) ,מחזור ויטרי ,שבלי הלקט סימן רי"ח ,רמב"ם סוף הלכות חמץ ומצה ,אבודרהם ועוד .ואף שאין זה אותו הלחם ממש אלא
רַ֙האֱכ ְֵ֤לתּיַ֙" (מגן אברהם סימן תע"ג סעיף קטן
ֲשׁ ֶ
לּ ֶחםַ֙א ֨ ֶ
ר ָ֣אוַּ֙אֶ ת-ה ָ֗ ֶ
דגמת הלחם  -לישנא דקרא הוא (שמות בשלח טז,לב) "ַ֙ ְלמָ֣ען׀ַ֙י ְ ַ֙
כ"ד עיין שם).

טט – לשון ההגדה הֵא ַל ְּח ָמא ַענְּי ָא דִּ י ֲא ָכלוּ ַא ְּב ָהתָ נָא ְּבַא ְּר ָעא דְּ ִמ ְּצ ָריִם ,מספר על הלחם – המצה ,שאכלו אבותינו בליל יציאת מצרים שהיה
מצה .האדמו"ר ממ"ש זי"ע מסמיך זאת לצווי לשמור צנצנת מן.
הסמכת המצות למן מבהירה את דברי חז"ל שטעמו במצה טעם המן שעתיד לירד להם רק כעבור  30יום.
ֲשׁרַ֙– קדמא ֶהאֱכ ְֵ֤לתּיַ֙אֶ ְתכֶ ם ַ֙֙בּמּ ְד ֔בּרַ֙–מהפך פשטא זקף-קטן  ,לימוד כפשוטו למן ,ולימוד המוציא מפשוטו למצות מצרים וחררה של
א ֶ֨
שלושים יום עד לירידת המן.
קדמא ירמז לטעימת טעם המן במצה שאכלו החל בליל יציאת מצרים ועד שירד להם המן כעבור שלושים יום כמו שלדוגמא מציינים (א)
מנחם ציון דרושים לפסח שאמרו חז"ל [בבלי קדושין לח,ב] עוגה שהוציאו ממצרים טעמו בה טעם מן( ,ב) פרי צדיק דברים חג
הסוכות על זה נאמר שם ויאפו את הבצק עוגות מצות ומחררה זו טעמו טעם מן שלושים יום
ראה פסק ,מהפך פשטא זקף-קטן
39

קדמא

ִ֑יה ַ֙
תַ֙שׁנ ָ֣יַ֙בנֶ ַ֙
שמות יתרו יח,גְ :וא ְ
יַ֙בּ ֶא ֶרץַ֙נ ְכריֹּֽה׃ ַ֙
ַ֙גּ ְָֽר ֹ֔שׁםַ֙כָּ֣יַ֙א ֔מרַ֙גּ ָ֣רַ֙הי֔ית ְ
ֵ֤םַ֙האֶ חד ֙ ֹֽ
ֹֽ
ֲשׁרַ֙שׁ
ַ֙ א ֨ ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

םַ֙כּיַ֙א ֔מרַ֙גּ ָ֣רַ֙הי֔יתי – שלוש זקף בין שני קיסרים ,מרמז לענין עצמתי מאד ,אפשר כי טעם קדמא
ַָ֣֙
ַ֙֙גּ ְָֽר ֹ֔שׁ
ֵ֤םַ֙האֶ חד ֹֽ
ֹֽ
ֲשׁר – קדמא ,שׁ
א ֶ֨
מרמז למדרש כי משה הסכים עם יתרו אולי קודם ללידת ילדיו שאחד מבניו ,יכיר עניני עבודה זרה ,ויצא ממנו הלוי שהיה הכהן לפסל
מיכה ,שעשה נזק רב לבני ישראל בארץ-ישראל ,כגון המעטת עבודת ה' בשלה ואותו כהן האריך ימים מאד.
 40קדמא
שמות יתרו יט,י – יא:

ֹלתם׃ ַ֙
ִ֑רַ֙וכ ְבּסוַּ֙שׂ ְמ ֹֽ
תּםַ֙היּוֹםַ֙וּמח ְ
םַ֙וקדּ ְשׁ ָ֥
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מֹשֶׁ ה ַ֙֙ל ְָ֣ךַ֙אֶ ל-ה ֔ע ְ
אמ ֵ֤
[י]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
ינ ָ֥יַ֙כל-העםַ֙על-הָ֥רַ֙סינֹֽי׃ ַ֙
'ַ֙לע ַ֙
ָ֧דַ֙ה ְ
ֶ֛
[יא]ַַ֙֙ ְוהיָ֥וַּ֙נְ כֹניםַ֙ליָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁלישִׁ֑יַ֙כָּ֣י׀ַ֙בּיָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁל ָ֗שׁיַ֙יר

רש"י (י) וקדשתם  -וזמנתם ,שיכינו עצמם היום ומחר( .יא) והיו נכונים  -מאשה .ליום השלישי  -שהוא ששה בחדש .ובחמשי בנה
משה את המזבח תחת ההר ,ושתים עשרה מצבה ,כל עניין האמור בפרשת 'ואלה המשפטים' (ראה שמ' כד,ד ואי') ,ואין מוקדם
ומאוחר בתורה.וגו'
אמר – קדמא  ,בתפקיד מקדים לרמז על דברים הכתובים במקום אחריו ,כי זה מסומן בפרשת יתרו ופירוטו כפירש רש"י  ,כל עניין
[י]ַ֙ו ֨יּ ֹ ֶ
האמור בפרשת 'ואלה המשפטים'
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שמות יתרו יט,יח – כ:

רַ֙מ ֹֹֽאד׃ ַ֙
ֱרדַ֙כּל-הה ְ
ַ֙֙כּ ֶע ָ֣שֶׁ ןַ֙הכּ ְב ֔שׁןַ֙ו ֶיּח ָ֥
רדַ֙עלֶ֛יוַ֙ה'ַ֙בּאִ֑שַׁ֙ויּ ֵ֤עלַ֙עֲשׁנוֹ ְ
ֲשׁ רַ֙י ָ֥
וַֹ֙מ ְפּניַ֙א ֨ ֶַ֙
[יח]ַ֙ ְוהֵ֤רַ֙סיני ַ֙֙עשָׁ֣ןַ֙כֻּ ֔לּ ְ֠
ָ֥נּוַּ֙ב ֹֽקוֹל׃
ְ
רַ֙והאֱֹלהיםַ֙יעֲנֶ
קַ֙מ ִֹ֑אדַ֙מ ֶֹשׁ ָ֣הַ֙יְ ד ֔בּ ְ
ְךַ֙וחז ָ֣ ְ
ַ֙֙קוֹלַ֙השּׁ ֹ֔פרַ֙הוֹל ְ
[יט]ַַ֙֙ ֹֽוָֽיְ הי ָ֣
ֹשׁה׃ ַ֙
'ַ֙למ ֶֹשֶׁ֛הַ֙אֶ לָ֥ -ר ֹאשַׁ֙ההרַ֙ויּ ָ֥עלַ֙מ ֶ ֹֽ
ק ֨ראַ֙הָ֧ ְ
דַ֙ה'ַ֙על-הָ֥רַ֙סיניַ֙אֶ לָ֣ -ר ֹאשַׁ֙הה ִ֑רַ֙ויּ ְַ֙
ַ֙[כ]ַַ֙֙ויּ ֶֶָ֧֣ר ֶ֛

ֲשׁר – קדמא ,קדמה ירידת שם ה' הנכבד ושכן באש ובעקבות כך היה הר
רדַ֙עלֶ֛יוַ֙ה'ַ֙בּאִ֑שַׁ֙  -א ֨ ֶ
ֲשׁרַ֙י ָ֥
וַֹ֙מ ְפּניַ֙א ֨ ֶ
[יח]ַ֙ ְוהֵ֤רַ֙סיני ַ֙֙עשָׁ֣ןַ֙כֻּ ֔לּ ְ֠
סיני עשן כולו.
'ַ֙למ ֶֹשֶׁ֛הַ֙אֶ לָ֥ -ר ֹאשַׁ֙ההר וגו' ויּ ְק ֨רא – קדמא ,קדמה קריאה לדיבור ,והגענו לכך בזכות אור החיים ויקרא א א ...
אַ֙ה ְ
יט כ ַ֙...ויּ ְק ֨ר ָ֧
ואמרו שם בתורת כהנים (טט – ספרא להלן) מה לצד השוה של סנה וסיני שהיו באש וכו'  ...הרי באותה הנבואה היה אש ,ונשתנית
נבואה זו ונבואת סנה מנבואת אוהל מועד ,שלא היה בו אש ,וגו'
ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה א (ה) אי מה הצד השוה שבהן (סנה וסיני) שהן דבור ובאש ומפי קדש למשה והקדים בהן

קריאה לדבור אף כל שהוא דבור ובאש ומפי קדש למשה נקדים קריאה לדיבור ,יצא דבור אהל מועד שאינו באש ת"ל ויקרא וידבר
הקדים קריאה לדיבור.

ראה תלישא
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שמות משפטים כא,טז:

וֹתַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
וַֹ֙מ
ָ֥אַ֙ביד ָ֥
וַֹ֙ונ ְמצ ְ
ישַׁ֙וּמכ ֶ֛ר ְ
ְ
סַ֙׀טז׀ַ֙ ְוגֹנ֨ב ָ֧א

בבלי סנהדרין פו,א

איתמר ,עידי גניבה ועידי מכירה בנפש שהוזמו ,חזקיה אמר :אין נהרגין ,רבי יוחנן אמר :נהרגין .חזקיה דאמר כרבי עקיבא ,דאמר
דבר ולא חצי דבר .ורבי יוחנן אמר :כרבנן ,דאמרי :דבר  -ואפילו חצי דבר.
( ....פו,ב) עידי גניבה בנפש שהוזמו ,חזקיה ורבי יוחנן חד אמר :לוקין ,וחד אמר :אין לוקין .ואמרינן :תסתיים דחזקיה דאמר לוקין,
מדאמר חזקיה :אין נהרגין .דאי רבי יוחנן :כיון דאמר נהרגין  -הוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין ,וכל לאו שניתן לאזהרת
מיתת בית דין  -אין לוקין עליו .איהו לא לקי ,אינהו היכי לקו?  -אלא אמר רב פפא :בעידי מכירה דכולי עלמא לא פליגי דנהרגין ,כי
פליגי  -בעידי גניבה .חזקיה אמר :אין נהרגין ,גניבה לחודה קיימא ,ומכירה לחודה קיימא .רבי יוחנן אמר :נהרגין ,גניבה אתחלתא
דמכירה היא.
ָ֥אַ֙בידוֹ – קדמא דרגא מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא אחד ,כאן עדות על גונב איש ומכרו,
וַֹ֙ונ ְמצ ְ
ישַׁ֙וּמכ ֶ֛ר ְ
ְ
ָ֧א
וֹתַ֙יוּמת שווה לגביהם .נראה לומר כי תבנית הטעמים מרמזת למצב של שתי כיתי עדים שהוזמו ,כת אחת מעידה על
ֹֽ
שההלכה שאח"כ ָ֥מ
גניבת הנגנב ,כת אחת מעידה על מכירת הנגנב .ורבי יוחנן אמר :כרבנן ,דאמרי :דבר  -ואפילו חצי דבר .ולכן גם עדי גניבה נהרגין אף
שעשו חצי דבר ,כי ְוגֹנ֨ב – טעם קדמא מרמז כי גניבת הנגנב היא השלב המוקדם – ההתחלה של המכירה כמסקנת רבי יוחנן אמר:

נהרגין ,גניבה אתחלתא דמכירה היא.
ראה דרגא תביר מרכא טפחא
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חשֶׁ ת׃ַ֙ ַ֙
ֲשׁרַ֙תּ ְקחוַּ֙מאתִּ֑םַ֙זהָ֥בַ֙ו ֶכ ֶסףַ֙וּנְ ֹֽ ֹ
רוּמהַ֙א ֶ ָ֥
[ג]ַ֙וז ֹאת ַ֙֙ה ְתּ ֔
ְ
שמות תרומה כה,ג – ה:
ֲציַ֙שׁ ֹֽטּים׃ ַ֙
תַ֙תּחשׁיםַ֙וע ָ֥
ר ְ
יםַ֙ועֹ ַָֹ֥֙
מ ְ
ָ֧םַ֙מאדּ ֶ֛
ָ֥שַׁ֙ועזֹּֽים׃ַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙[ה]ַַ֙֙ ְועֹ ֹ֨רתַ֙איל ְ
יַ֙ושׁ ְ
ֶ֛ןַ֙ותוֹלָ֥עתַ֙שׁנ ְ
תַ֙וא ְרגּמ ְ
וּתכָ֧לֶ ְ
[ד]ַַ֙֙ ְ
[ה]ַַ֙֙ ְועֹ ֹ֨רת – קדמא ,ענין של קדימה
וְ עֹ ֹ֨רת – קדמא ,ע"פ שיירי קרבן מסכת שבת פרק ז קודם לשחיטה משקין בהמה במי סובין הגורמים לשער להזדקף ,ויהיה קל יותר

להסירו אחרי השחיטה.
וְ עֹ ֹ֨רת – קדמא ,ע"פ רמב"ם הלכות שבת פ"ט הי"ג (א) תנאי מוקדם לחיוב חבורה בשבת רק בבעל חיים שיש לו עור לענין שבת ,כי
בכך נצבע העור( .ב) תנאי מוקדם לחיוב צובע בשבת הוא שיהא הצבע מתקיים ,כמו צביעה בדם צרור או יוצא של עורות לענין שבת.
בדרך דרש מפרש כלי יקר כי כשם שקדם מתן שקלי ישראל לשקלי המן להעביר הגזרה ,כך גם מתן חמרי בנין המשכן זהָ֥בַ֙ו ֶכסֶ ףַ֙
ָ֧םַ֙מאדּ ֶ֛מים מקדים וממתיק בהתאמה את גלויות בבל ,פרס ,יון ואדום
וּנְ ֹֹֽחשֶׁ ת׃ַ֙ ְ ...ועֹ ֹ֨רתַ֙איל ְ
ראה שמות ויקהל לה,כג:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3

317/333

/©ZZFisher036486221טט-תבניות פשוטות-פירוט

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רתּוַֹ֙ס ֹֽביב׃ ַ֙
ֶ֛בַ֙למ ְסגּ ְ ַ֙
טפחַ֙סבִ֑יבַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְועשָׂ֧יתַ֙זר-זה ְ
שמות תרומה כה,כהְ :וע ֨שׂיתַ֙לָּ֥ וַֹ֙מ ְסגֶּ ֶ֛ ֶָֽרתַ֙ ֹ

בבלי סוכה ה,א  ...אלא כפורת טפח מנלן?  -דתני רבי חנינא :כל הכלים שעשה משה נתנה בהן תורה מדת ארכן ומדת רחבן ומדת
קומתן .כפורת מדת ארכה ומדת רחבה נתנה ,מדת קומתה לא נתנה .צא ולמד מפחות שבכלים ,שנאמר (שמות כה,כה) וְ ע ֨שׂיתַ֙לָּ֥ וַֹ֙
מ ְסגֶּ ֶ֛ ֶָֽרתַ֙ ֹטפחַ֙סבִ֑יב ,מה להלן טפח  -אף כאן טפח.
ית – קדמא מלמד ממסגרת השולחן הנמנה בסוף הכלים על כפורת ארון הקדש הקודמת לו.
וְ ע ֨שׂ ַ֙
ראה מרכא תביר [מרכא] טפחא
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ָ֣הַ֙מלאכהַ֙ ַ֙
שמות ויקהל לה,ב :שָׁ֣שֶׁ תַ֙ימים֘ ַ֙תּע ֶשׂ ְ
הַ֙יוּמת׃ ַ֙
ֹֽ
וַֹ֙מלאכ
ָ֥הַ֙ב ְ
יעיַ֙י ְה ֶי֨הַ֙ל ֶכָ֥םַ֙ ֶֹ֛ק ֶדשַׁ֙שׁבָּ֥תַ֙שׁבּתוֹןַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ל ִ֑ה'ַ֙כּל-העֹ ֶשׂ ֶ֛
וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗
וֹןַ֙לה' ,תורת משה – האלשיך הקדוש ועוד כי הלא קדושתו קדומה מטרם ינתן לכם
ִ֑
יעיַ֙י ְה ֶי֨הַ֙ל ֶכָ֥םַ֙ ֶֹ֛ק ֶדשַׁ֙שׁבָּ֥תַ֙שׁבּת
וּביָּ֣וֹםַ֙ה ְשּׁב ָ֗

כי היא "שבת שבתון לה'" חמדה שהיתה גנוזה אצלו יתברך ,ואם כן איפה איך תדחה מה שזולת היותו קדוש מריק בכם קדושה וגם
קדושתו קדומה מפני מה שעדיין אין לו קדושה רק הכנה אל מה שיכול בו קדושה אחר העשותו .אך ברית מילה ופקוח נפש נדחה
עליהם שבת ,כי כל איש ישראל קדוש יאמר לו "כי קדש ישראל לה'".

י ְה ֶי֨ה – קדמא ע"פ תורת משה מרמז אל קדושה קדומה ל ֶכָ֥םַ֙ ֶֹ֛ק ֶדשַׁ֙שׁבָּ֥תַ֙שׁבּתוֹן  -מרכא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שאינם
חייבים לחול ביחד ,והיינו יש מצבים ברית מילה ופקוח נפש נדחה עליהם שבת בהם הקדושה הקדומה נדחית מפני קדושת איש ישראל.
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ֲצי שׁ ֹֽטּים׃
חשׁים וע ָ֥
רת ְתּ ַ֙
מים ְועֹ ָ֥ ֹ
שמות ויקהל לה,זְ :ועֹ ֹ֨רת אילָ֧ם ְמאדּ ֶ֛
ראה שמות ויקהל לה,כגַ֙ :
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תַ֙תּחשׁיםַ֙ועֲצָ֥יַ֙שׁ ֹֽטּים׃ ַ֙
ר ְ
יםַ֙ועֹ ָ֥ ֹ
מ ְ
ָ֧םַ֙מאדּ ֶ֛
שמות תרומה כה,הְ :ועֹ ֹ֨רתַ֙איל ְ
ֲצי שׁ ֹֽטּים׃
רת ְתּחשׁים וע ָ֥
מים ְועֹ ָ֥ ֹ
שמות ויקהל לה,זְ :ועֹ ֹ֨רת אילָ֧ם ְמאדּ ֶ֛

תַ֙תּחשׁיםַ֙ה ֹֽביאוּ׃ ַ֙
ְ
ָ֧םַ֙מאדּ ֶ֛מיםַ֙וְ עֹ ָ֥רֹ
וַֹ֙תּכָ֧לֶ תַ֙וְ א ְרגּמֶ֛ןַ֙וְ תוֹלָ֥עתַ֙שׁניַ֙וְ שָׁ֣שַׁ֙וְ עזּ ִ֑יםַ֙וְ עֹ ֹ֨רתַ֙איל ְ
מ צָ֣אַ֙א ָ֗תּ ְ
שמות ויקהל לה,כג :וְ כלָ֞ -אישַׁ֙אֲשֶׁ ר-נ ְַ֙
וְ עֹ ֹ֨רת – קדמא ,בא מימי בראשית ,וכשם שהוא פרה ורבה מימי בראשית כך כל השקצים ורמשים הפרים ורבים מימי בראשית.
יַ֙ר ָ֥קיעַ֙השּׁ ֹֽמים׃ַ֙[כא]ַ֙ויּ ְברָ֣אַ֙
ִ֑הַ֙ועוֹף ַ֙֙יְ עוֹפָ֣ףַ֙על-ה ֔א ֶרץַ֙עלְ -פּנ ְ
םַ֙שׁ ֶרץַ֙נֶ ָ֣פֶ שַׁ֙חיּ ְ
ֱֹלהיםַ֙י ְשׁ ְרצָ֣ וַּ֙ה ֔מּי ֶ
אמרַ֙א ֔
בראשית א,פ [כ]ַ֙וַָ֣֙יּ ֹ ֶ
ַ֙֙למינ֔הוַּ֙ויּ ָ֥ ְָֽראַ֙
םַ֙ו ֨אתַ֙כּל-עֵ֤ וֹףַ֙כּנף ְ
םַ֙למינ ָ֗ ֶה ְ
ֹמשֶׂ תַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙שׁ ְר ֨צוַּ֙ה ִ֝מּי ְ
ִ֑יםַ֙ואָ֣תַ֙כּל-נֶ ָ֣פֶ שַׁ֙החיּ ָ֣הַ֙׀ַ֙הר ֵ֡ ֶ
ֱֹלהיםַ֙אֶ ת-התּנּינםַ֙הגְּ דֹל ְ
א ֔
אֱֹלהיםַ֙כּיֹֽ -טוֹב׃

בבלי שבת קז,ב ושאר שקצים כו' .הא הורגן  -חייב ,מאן תנא? אמר רבי ירמיה :רבי אליעזר היא ,דתניא ,רבי אליעזר אומר :ההורג
כינה בשבת  -כהורג גמל בשבת .מתקיף לה רב יוסף :עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה ,דאינה פרה ורבה .אבל
שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין  -לא פליגי .ושניהם לא למדוה אלא מאילים ,רבי אליעזר סבר :כאילים ,מה אילים שיש בהן נטילת
נשמה  -אף כל שיש בו נטילת נשמה .ורבנן סברי :כאילים ,מה אילים דפרין ורבין  -אף כל דפרה ורבה.
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ֲשׁרַ֙צוּ ָ֧הַ֙הֶ֛ 'ַ֙אֶ ת-מ ֶֹשׁהַ֙כָּ֥ןַ֙ע ֹֽשׂוּ׃ַ֙פ ַ֙
לַ֙כּכֹלַ֙א ֨ ֶ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂר ֔א ְ֠ ְ
ֹדתַ֙מ ְשׁכּןַ֙ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑דַַַַַַ֙֙֙֙֙֙ ֹֽוָֽיּעֲשׂוּ ְ
עב ַ֕
שמות פקודי לט,לב :ו ַ֕תּכֶ לַ֙כּלֲ -
א ֨ ֲֶשׁר – קדמא בתפקיד קודם ,ע"פ [אברבנאל שמ' לט] מפני החלוף הנמצא ממה שנזכר כאן (פר' ויקהל פקודי) במעשה למה שנזכר שם
ָ֧הַ֙ה'ַ֙אֶ ת-מ ֶֹשׁה,
ֶ֛
ֲשׁרַ֙צוּ
(בפרשות תרומה ,תצוה ,כי תשא) בצוואה והודיע שאם היות שקצר כאן והאריך שמה או בהפך הכל היה א ֨ ֶ
ָ֧הַ֙ה'ַ֙אֶ ת-מ ֶֹשׁה – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה ,כאן
צוּ ֶ֛
ָ֧הַ֙ה'ַ֙אֶ ת-מ ֶֹשׁה .ופי' [אור החיים] לכל אחד נחשב שהוא נדב כל הי"ג מינים שבנדבה
ֲשׁרַ֙צוּ ֶ֛
כל אומן ביצע את מלאכתו בשלימות א ֨ ֶ

ועשה כל המלאכות.
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רןַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙אשַׁ֙על-המּזְ בִּ֑חַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְוע ְרכָ֥ וַּ֙עציםַ֙על-ה ֹֽאשׁ׃ ַ֙
ה ָ֧ ֹ
נוַּ֙בּנ֨יַ֙א ֲ
[ז]ַַ֙֙ונ ְת ְ
ְ֠ ְ
ויקרא ויקרא א,זַ֙ :
הלכהַ֙ ְבּנ֨יַ֙ -קדמא סדר פייסות ,פייס ראשון לתרומת הדשן ולמתן גזרי עצים בשביל האש,
אגדה ְבּנ֨יַ֙– קדמא ,קדמה אש מהשמים (זבחים סא,ב) לַ֙-אשַׁ֙מן ההדיוט ,תורה תמימה ואע"פ שאש יורדת מהשמים מצוה להביא מן

ההדיוט [יומא כא,ב]
ועוד הלכה את האש מן ההדיוט ְבּנ֨יַ֙– קדמא ,מתחילים בהצתת אליתא (זרדים דקים) ע"י בכהן כשר ובכלי שרת על המזבח ולא מחוצה לו
נוַּ֙בּ ֨ניַ֙א ֲה ָ֧ ֹרןַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙אשַׁ֙על-המּזְ בִּ֑חַ֙לימד על הצתת אליתא שלא תהא אלא
רןַ֙ -תניא[ ,ז]ַ֙ ְ֠ ְונ ְת ְ
ה ָ֧ ֹ
נוַּ֙בּנ֨יַ֙א ֲ
כהביא ב-תורה תמימה ְ֠ ְונ ְת ְ
סו)
בכהן כשר ובכלי שרת [יומא כד,ב]:
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רן ְַ֙֙ואֶ ת-בּנ ָ֣יוַ֙לא ֹ֔מרַ֙ז ָֹ֥אתַ֙תּוֹרתַ֙העֹ ל ִ֑ה ַ֙
ה ֹ
ֵ֤וַ֙את-א ֲ
ויקרא צו ו,ב :צ ֶ ֹֽ
דַ֙בּוֹ׃ ַ֙
ַ֙תּוּק ֹֽ
רַ֙ואָ֥שַׁ֙המּזְ בּח ָ֥
ַ֙מוֹק ֨דהַ֙על-המּזְ בֵּ֤חַ֙כּל-הלּ ֙יְ לה ַ֙֙עד-ה ֹ֔בּ ֶק ְ
ְ
ַ֙הָ֣ואַ֙העֹ ֵ֡להַ֙על ֩
מוֹק ֨דה נמצאת ב-ירושלמי מגילה פ"א הי"א (וילנה טו,ב)
ְ
תשובה לטעם קדמא במלת
...קרייה מסייע לר' יוסי בן חנינה (וי' צו ו,ב)  ...ז ָֹ֥אתַ֙תּוֹרתַ֙העֹ ל ִ֑הַ֙ -מרכא טפחא אתנח ,הָ֣ואַ֙העֹ ֵ֡לה – מונח פזר

שהיו בני נח מקריבין ...
קה"ע העלה .משמע הידועה מעיקרא ומה"א קדריש.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

פנ"מ הָ֣ואַ֙העֹ ֵ֡לה .משמע שכבר היתה קריבה בבני נח וכשבאו לגבי שלמים כתיב (וי' צו ז,יא)ְַַ֙֙וז ָֹ֥את תּוֹרת ֶזָ֣בח ה ְשּׁלמִ֑ים – מרכא
ֲשׁר י ְקריב משמע מכאן ולהבא ולא הקריבום בני נח.
טפחא מונח אתנח ,א ֲֶשָׁ֥ר י ְקריב להַֹֽ֙'ַ֙– מרכא טפחא סלוק ,אלא א ֶ ָ֥
מוֹק ֨דה – קדמא ,מלמד שקרבן הָ֣ואַ֙העֹ ֵ֡לה ידוע מעיקרו שכבר היתה קריבה בבני נח  .הולך ובא מבני נח
ְ
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ַ֙֙ל ֹאַ֙ת ְכ ֶ֔בּהַ֙וּב ֨ערַ֙ע ֶלָ֧יהַ֙הכֹּהֶ֛ןַ֙עציםַ֙בּ ָֹ֣בּ ֶקרַ֙בּ ִֹ֑בּקֶ ר ַ֙
ַ֙תּוּקד-בּוֹ ָ֣
ויקרא צו ו,הְ :וה ֨אשַׁ֙על-המּזְ בֵּ֤ח ֹֽ
ַ֙ח ְלבָ֥יַ֙ה ְשּׁל ֹֽמים׃ ַ֙
ליה ַ֙֙העֹ ֔להַ֙וְ ה ְק ָ֥טירַ֙ע ֶליה ֶ
ַ֙ וְ ערְֵ֤ךַ֙ע ֨ ֶ

בבלי יומא מ"ה א (בלשון עורך המתיבתא)

ַ֙תּוּקד-בַּ֙וֹ ֙) ההוא להצתת
ורבי יהודה (שסובר שבכל יום היו רק שתי מערכות ,מה הוא דורש מהפסוק ויקרא צו ו,ה ְוה ֨אשַׁ֙על-המּזְ בֵּ֤ח ֹֽ
אליתא הוא דאתא דתניא היה רבי יהודה אומר מניין להצתת אליתא שלא תהא אלא בראשו של מזבח ,תלמוד לומר ְוה ֨אשַׁ֙על-
ַ֙תּוּקד-בּוֹ ַ֙֙(מזה רואים שצריך שה'תוקד-בו' דהיינו הצתת האליתא (קסמין דקים) תהיה בראשו של מזבח)
המּזְ בֵּ֤ח ֹֽ
ַ֙תּוּקד-בּוֹ ַ֙֙– ראה קדמא מהפך פשטא
טט ְ -וה ֨אשַׁ֙על-המּזְ בֵּ֤ח ֹֽ
לעצם הצתת אליתא – קסמין דקים ַ֙ ְוה ֨אשַׁ֙ בקדמא ,רמז שזאת המדורה המוקדמת המשמשת להצתת קסמין מהם מתחילים אש המערכות
כנדרש ב-ירושלמי יומא פ"ב ה"א לט טור ג מצוה להקדים אש לעצים שנ' וערכו עצים על האש קידם עצים לאש
וּב ֨ער – קדמא ,סדר קדימה בעבודות במזבח ובבית המקדש ,הבערת עצים קודמת לתמיד של שחר הקודם לשאר קרבנות.
תורה שלמה (ע) (פסחים נח ב) וערך עליה העלה ,ת"ר מנין שלא יהא דבר (נקטר במערכה משנערכה שחרית) קודם לתמיד של

שחר ,תלמוד לומר וערך עליה העולה (בתר ובער עליה הכהן כתיב דהוא סידור מערכה) מאי תלמודא (דהאי העולה אתמיד של שחר
קאי) אמר רבא העולה .עולה ראשונה  ...היינו עולת תמיד וגו'
ראה קדמא מהפך פשטא ,דרגא תביר טפחא
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ויקרא שמיני ט,כב – כג:
הַ֙וה ְשּׁל ֹֽמים׃ַ֙ ַ֙
ֶ֛אתַ֙והעֹ ל ְ
ְ
ֲשׂתַ֙החטּ
םַ֙וָֽיְ ב ֲרכ ִ֑םַ֙ו ָ֗יּ ֶרדַ֙מע ֹ ָ֧
רןַ֙אֶ ת-ידֶ֛וַ֙ידֶ֛יוַ֙אֶ ל -הע ֹֽ
ה ָ֧ ֹ
ט כבַ֙ויּ ֨שּׂאַ֙א ֲ
אַ֙כבוֹד-ה'ַ֙אֶ ל-כּל-העֹֽם׃ ַ֙
ר ְ
וַּ֙וָֽיְ ב ֲרכוַּ֙אֶ ת-הע ִ֑םַ֙ויּ ָ֥
לַ֙מוֹעדַ֙ויּ ָ֣ ְצ ֔א ֹֽ
֔
רןַ֙֙אֶ לָֹ֣ -א ֶה
ה ֹ
ֵ֤הַ֙ו ֹֽא ֲ
ט כגַ֙ויּ ֨ב ֹאַ֙מ ֶֹשׁ ְ
ע"פ רש"י  ...הריני דן ירידה (ו ָ֗יּ ֶרד) וביאה (ויּ ֨ב ֹא)טעונות ברכה (טט – היות ובסיום שתי הפעולות יש ברכה ,לכן נלמד היקש מאחת
לשניה לתכלית שתי הפעולות) ,מה ירידה מעין עבודה ,אף ביאה מעין עבודה ,הא למדת למה נכנס משה עם אהרן ,ללמדו על מעשה

הקטורת.
דבר אחר כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל  ...מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים
וירדה שכינה לישראל.
שפת"ח ותורה שלמה מביא גרסת תו"כ וגם ירושלמי תענית כי פסוק ט כב מקרא מסורס וקדמה ירידה מן העבודה במזבח ואחריה ברכת

הַ֙וה ְשּׁל ֹֽמים׃ַ֙ ויּ ֨שּׂאַ֙
ֲשׂתַ֙החטֶּ֛אתַ֙וְ העֹ ל ְ
כהנים לעם .לכן ויּ ֨שּׂא – קדמא ירמז כי רישא הפסוק כתוב קודם לשעת קרותו אחרי ו ָ֗יּ ֶרדַ֙מע ֹ ָ֧
םַ֙וָֽיְ ב ֲרכ ִ֑ם .
רןַ֙אֶ ת-ידֶ֛וַ֙ידֶ֛יוַ֙אֶ ל-הע ֹֽ
ה ָ֧ ֹ
א ֲ

רןַ֙אֶ ת-ידֶ֛יוַ֙אֶ ל-העם  -דרגא תביר טפחא,בתפקיד כעין
ה ָ֧ ֹ
א ֲ
(ט,כב) ויּ ֨שּׂא – קדמא כתנאי – מעשה מקדים לֹֽ -וָֽיְ ב ֲרכ ִ֑ם בברכת כהניםַ֙ .
קבוצת פרטים הקשורים לענין שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה .אפשר שמרמז לפסק הרמב"ם שקודם לברכת כהנים כל כהן
העולה לברך יאמר "יהי רצון  "...וברכה על מצוות ברכת כהנים.
[רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ד,הי"ב] אין הכהנים רשאין בכל מקום להוסיף ברכה על שלשת הפסוקים כגון יי' אלהי אבותיכם

יוסף עליכם ככם אלף פעמים וכיוצא בה לא בקול רם ולא בלחש שנאמר לא תוסיפו על הדבר ,בשעה שכל כהן עולה לדוכן כשהוא ח
עוקר רגליו לעלות אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהינו שתהיה ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה ואל יהי בה מכשול
ועון מעתה ועד עולם ,וקודם שיחזיר פניו לברך את העם מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן
וצונו לברך את עמו ישראל באהבה ([יד המלך שם] בכוונת הלב)  ,ואחר כך מחזיר פניו לציבור ומתחיל לברכם ,וכשמחזיר פניו מן
שּׁ ִַ֗מי ִם
שׁ ָָ֜ך מִן־ ַה ָ
שׁקִיפָה ִממ ְֶּ֨עֹון קָדְּ ְּ
הציבור אחר שמשלים ט אומר עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה שהבטחתנו (דב' תבוא כו,טו) ַה ְּ
וּב ֵ ַָ֤רך ֶאָֽת־ ַע ְּמָך אֶת־יִש ְָּר ֵ֔אל.

רן ַ֙֙ראה קדמא מהפך פשטא ,מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ה ֹ
ֵ֤הַ֙ו ֹֽא ֲ
ט כגַ֙ויּ ֨ב ֹאַ֙מ ֶֹשׁ ְ
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ָ֣לַ֙אֶ ְלעזרַ֙וְ אֶ ל֨ -איתמָ֥רַ֙׀ַ֙בּניוַ֘֙הנֹּֽ וֹתריםַ֙ ַ֙
ןַ֙ו ֶא ְ֠
ה ָֹ֗ר ְ
הַ֙אל-א ֲ
ויקרא שמיני י,יב :ויְ ד ֨בּרַ֙מ ִֹ֝שֶׁ ֶ ֹֽ
יםַ֙הוא׃ ַ֙
ֹֽ
ק ֶדשַׁ֙קדשׁ
כּיַ֙ ָ֥ ַֹ֙
֔הַ֙וא ְכלָ֥ וּהַ֙מצּוֹתַ֙אָ֣צֶ לַ֙המּזְ בִּ֑חַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ֶ֛
נּוֹת ֶ֙רת ַ֙֙מאשָּׁ֣יַ֙יְ הו ְ
ְקחָ֣ וַּ֙אֶ ת -המּנְ ָ֗חהַ֙ה ֶ

וידבר משה  -קדמא ואזלא  -כעין כלל ואחריו הפרטים והם:
אל-אהרן  -רביע
ואל אלעזר  -מונח תלישא-גדולה
ואל-איתמר  -קדמא מונח בתבה אחת פסק
בניו הנתרים  -זרקא סגול  -חזר וכלל?
טט  -מצד אחד הקדמא מונח יוצר כעין כלל הצריך לפרט ,הכלל [אלעזר ואיתמר] ופרטו בניו הנתרים  -זרקא סגול,
לענ"ד אפשר שהרצף ת"ג קדמא מרכא זרקא סגול משמעו כך:
ע"פ ויקרא שמיני י' י"ט הן היום  -ת"ג ,הת"ג תעיד על עירעור מצוות ה' ולכן מוסיף אותם אל הגזירת המיתה (ע"פ רש"י) ,אלא שהפסק
מעיד שהואילה תפלת משה להצילם.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

54

קדמא

ָ֣דַ֙לחטּ ִ֑אתַ֙ ַ֙
דַ֙לעֹ להַ֙וְ אֶ ח ְ
ח ְ
ַ֙֙בּנ ָ֣יַ֙יוֹנ֔הַ֙אֶ ָ֥
וַֹ֙שׁני ְ
יםַ֙א ְ
ֵ֤
ֹר
ָ֣הַ֙שׁ ֹֽתּי-ת ָ֗
ויקרא תזריע יב,חְ :ואם֨ -ל ֹאַ֙ת ְמצ ָ֣אַ֙ידהּ֘ ַ֙דָּ֣יַ֙שֶׂ ה ְַ֙ול ְקח ְ
ןַ֙וט ֹֽהרה׃ַ֙פ ַ֙
וְ כ ֶפָּ֥רַ֙ע ֶלֶ֛יהַ֙הכֹּה ְ
(המשך [ספרא תזריע פרשה א פ"ד] (א)) (וי' תז' יב,ח) ְואם֨ -ל ֹאַ֙ת ְמצָ֣אַ֙ידהּ֘ ַ֙דָּ֣יַ֙שֶׂ הַ֙(טט :א) אין אומרים לה ללוות (כדי להביא קרבן
עשיר) (טט :ב) ולא (אומרים לה) לעסוק באומנותה (ולחסוך כדי להביא קרבן עשיר)( ,טט :ג) יש לה שה ואין לה צורכין (גר' [התוה"מ לד] –
צרכיו) (ע"פ הח"ח נסכים להביא עם השה) מנין שתביא קרבן עני תלמוד לומר ֵ ֹ֣דּי שֶה.
(וי' תז' יב,ח) ְּואִםֶֹ֨ -לא – מקף כרב-מצב (א) יש לה פחות משווי שה (ב) יש לה ֵ ֹ֣דּי שֶה אבל אין לה צורכין (נסכים (מנחה ,יין)),

לכן (וי' תז' יב,ח) ְּואִםֶֹ֨ -לא – קדמא ,צורכי מחיתה קודמים לצורכין של השה ולכן תביא כיולדת דלה ו-אין אומרים לה ללוות ולא
לעסוק באומנותה (ולחסוך כדי להביא קרבן עשיר),

 55קדמא צרעת
 56קדמא פרוח
 57קדמא והנה
 58קדמא וביום
ִ֑ןַ֙וּמ ְחי ֶ֛תַ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙בּ ְשׂ ֹֽאת׃ ַ֙
וֹרַ֙ו ַ֕היאַ֙ה ְפכהַ֙שׂע ָ֣רַ֙לב ֹֽ
ֵ֤הַ֙שׂאתְ -לבנה ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ןַ֙והנּ ְ
ֹה ְ
ויקרא תזריע יג,י – יא[ַ֙ :י]ַ֙ ְוראָ֣הַ֙הכּ ָ֗
אַ֙הוּא׃ ַ֙
נּוַּ֙כּיַ֙טמ ֹֽ
ָ֥
ִ֑ןַ֙ל ֹאַ֙י ְסגּ ֶ ֔ר
וַֹ֙וט ְמּאוַֹ֙הכֹּה ָ֣
ר ְ
וֹרַ֙בּשׂ ַ֔֙
ְ
ַ֙֙בּעָ֣
תַ֙נוֹשׁנֶתַ֙הוא ְ
ֶ ֵ֤
[יא] צ ֨רע

ראה קדמא מהפך פשטא – במהלך לאחור מ(יג יא) ל(יג י) טעמא דקרא ,ובמהלך לפנים מ(יג י) ל(יג יא) כתוב שחבירו שלפניו (יג י)
מלמד עליו וזה מביא לבנין אב המוצהר ב(-יג יא)
וַֹ֙ועד-רגְ ל ִ֑יוַ֙ ַ֙
וֹרַ֙וכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַ֙מר ֹאשׁ ְ
ַ֙תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔ע ְ
ויקרא תזריע יג,יבְ :ואם-פּ ֨רוֹח ַ֙
ֹהן׃ ַ֙
ְלכל-מ ְראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ
הסבר ל[-תו"כ פ"ג פ"ג] (ה) (ו) (ז) (וי' תז' יג,יב) תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙בּ ֔עוֹר – מהפך פשטא זקף-קטן,
ת ֙ –פשטא ,ע"פ [התוה"מ עח] למשנה (ו) הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם פשטא המטעים
הצּר ֙ע ַ֙
מלת הצּר ֙עת ַ֙֙  -הפריחה טהורה.
תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ו) המלמד כי תּ ְפרֵ֤ח – מהפך ,הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים –

טהורה.
וֹח – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת
בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ז) המלמד כי ְואם-פּ ֨ר ַ֙
בּ ֔עוֹר – זקף-קטן ,ענין של שניים ,לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה הטהור.
ויקרא תזריע יג,י,יב:

ֹהן׃ ַ֙
ִ֑יוַ֙לכל-מ ְראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ
וַֹ֙ועד-רגְ ל ְ
וֹרַ֙וכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙א ַ֚תַ֙כּל-עָ֣ וֹרַ֙ה ֶנּ֔געַ֙מר ֹאשׁ ְ
[יב]ַ֙ ְואם-פַּ֙ ֨רוֹחַ֙תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עתַ֙֙בּ ֔ע ְ
פְךַ֙לבןַ֙ט ָ֥הוֹרַ֙ ֹֽהוּא׃ ַ֙
וַֹ֙וטהרַ֙אֶ ת-הנּ ִֶ֑֣געַ֙כֻּ לֶּ֛ וַֹ֙ה ָ֥
ןַ֙והנּ֨הַ֙כ ְסּתֵ֤הַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙אֶ ת-כּלְ -בּשׂ ֔ר ְ
ֹה ְ
[יג]ַ֙ ְוראָ֣הַ֙הכּ ָ֗
וֹתַ֙בּוַֹ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙י ְט ֹֽמא׃ ַ֙
ֶ֛
וּבי֨וֹםַ֙הר ָ֥א
[יד]ַ֙ ְ
ַ֙[יב]ַ֙ ְואם-פּ ֨רוֹחַ֙תּ ְפרֵ֤חַ֙הצּר ֙עתַ֙֙בּ ֔עוֹר  -קדמא מהפך פשטא ז"ק – דבר שחבירו (י"ג י"א) מלמד עליו.היינו [סיפא י"א] ָ֥כּיַ֙טמאַ֙
ֹֽהוּא׃ הוא המלמד

טט – לפי פשט הפסוקים י"ב – י"ג כולו לבן – טהור ,והרמב"ן מפרש שבלבן כולו יש גם טומאה[ .רמב"ן]

 ...הא אם הפך לבן כל הגוף ומראה הנגע חזר לבהק או נתרפא ,טמא הוא.
ֹהןַ֙וְ הנּ֨הַ֙כ ְסּתֵ֤הַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙אֶ ת-כּלְ -בּשׂ ֔רוֹ
ויקרא תזריע יג יגְ :וראָ֣הַ֙הכּ ָ֗
ַַ֙֙וְ רא ָ֣הַ֙הכּ ָֹ֗הןַ֙– מונח רביע – טט  -שאת ושאר מראות שבעקרון הן ארבע אבל יש אין סוף מראות ביניהן .ע"פ ספרא תזריע פרשה ג
ד"ה פרק ד (ה) וראה הכהן והנה כסתה הצרעת וגו'
(יג,יג)ַ֙ ְוהנּ֨הַ֙כ ְסּתֵ֤הַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙אֶ ת-כּלְ -בּשׂ ֔רוֹ

ֹהן׃ הוא המלמד .טט ע"פ [ספרא
קדמא מהפך פשטא ז"ק – דבר שחבירו (יג,יב) מלמד עליו.היינו סיפא י"ב ְלכל-מ ְראהַ֙עינ ָ֥יַ֙הכּ ֹֽ
תזריע פרשה ג ד"ה פרק ד] בדיקת כסוי הצרעת נערכת על פי התנאים הבאים:
המקומות שאין הבודק מסתכל בהן ,אופן העמידה ,ופעילות של הנבדק בשעת הבדיקה ,מצב הראיה של הבודק ,רלב"ג מוסיף זמן ומקום
הבדיקה ,בודק שאינו כהן אבל המשפט לטמא או לטהר ע"י כהן .ע"פ רש"י בי"ד נסיבות מיוחדות בהן לדחיית הבדיקה
וֹרַ֙הוּא׃ ַ֙
ֹֽ
פְךַ֙לבןַ֙טהָ֥
וַֹ֙וטהרַ֙אֶ ת-הנּ ִֶ֑֣געַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙כֻּ לֶּ֛ וַֹ֙ה ָ֥
ןַ֙והנּ֨הַ֙כ ְסּתֵ֤הַ֙הצּר ֙עת ַ֙֙אֶ ת-כּלְ -בּשׂ ֔ר ְ
ֹה ְ
ויקרא תזריע יג ,יגְ :וראָ֣הַ֙הכּ ָ֗
ת ַ֙֙מה תלמוד לומר וגו'
מאמר ראשון[ :תו"כ פ"ג פ"ד] (א) (וי' תז' יג,יב) צּר ֙ע ַ֙
ת֙
ת ֙ מיותר ,ופי' שאם יאמר והנה כסתה נפרש על השאת ,לכן אמר הצּר ֙ע ַ֙
ת ֙ ,שם הצּר ֙ע ַ֙
[התוה"מ פד] (יג,יג) ְוהנּ֨הַ֙כ ְסּתֵ֤הַ֙הצּר ֙ע ַ֙
שכולל כל הד' נגעים ,וכבר דרש כזאת (למעלה ס' עט) ממ"ש (יג,יב) ְוכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעת,

רק שצריך דרוש א' שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים ,ודרוש ב' שה"ה שמטהר אם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הרמב"ם (פ"ז מה'
טומאת צרעת ה"ב)
אפשר כי דרוש א' שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים ,הוא מהפסוק הראשון (יג,יב) בו דרש [תו"כ פ"ג פ"ד] (א) דרשה נוספת
מהמלים (יג,יב) ְוכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעתַ֙לא הבוהק  ...למעט פריחת בוהק .ומזה מובן שמדובר בפסוק בגווני הנגע (ולא במיני הנגעים ,שחין
וכד') .נרכיב מובן זה על תבנית הטעמים של (יג,יב) ְוכ ְסּתָ֣הַ֙הצּ ָ֗רעת – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,ונאמר כי תבנית
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הטעמים מלמדת על רבוי גווני המראה המקורי של הנגע ,כי יכול להיות מראה המורכב מארבעה לבן או ארבעה פתוך (לבן מעורב
באדום).
ואילו דרוש ב' מלמד שהפריחה מטהרת אם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הרמב"ם (פ"ז מה' טומאת צרעת ה"ב) ,הוא מהפסוק
השני (יג,יג) ְוהנּ֨הַ֙כ ְסּתֵ֤הַ֙הצּר ֙עתַ֙֙– קדמא מהפך פשטא ,מלמד שאף-על-פי שהמראה המקורי (המקדים לפריחה) הוא בגוון אחד
הפריחה יכולה להתהפך מהגוון הזה לגוונים טמאים אחרים שיטהרו (לימוד המתאים לפירוש הרמב"ם).
וֹתַ֙בּוַֹ֙בּשָׂ֥רַ֙חיַ֙י ְט ֹֽמא׃ ַ֙
ֶ֛
וּב ֨יוֹםַ֙הר ָ֥א
ויקרא תזריע יג,ידְ :

קדמא מרכא תביר מרכא טפחא סלוק
וֹתַ֙בּוַֹ֙הקדמא מרכא תביר מגדיר כעין כלל הצריך לפרט ,והפרט הוא בּשָׂ֥רַ֙חי
ֶ֛
וּבי֨וֹםַ֙הר ָ֥א
ַ֙ ְ

והפרט צריך לכלל לומר מתי שייך לראות בשר חי.
וֹתַ֙בּוַֹ֙לימי ראיה ע"פ הגדרה ונסיבות ,רש"י ע"פ (תו"כ תזריע נגעים פרשתא ג
ֶ֛
וּבי֨וֹםַ֙הר ָ֥א
מרכא תביר מרכא טפחא – מחלק הכלל ַ֙ ְ
פרק ה,א) .וביום הראות – יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאין אתה רואה בו.
התביר מחלק ב"יטמא" לשייך ל"בשר חי" וללא שייך .כגון החתן הנושא נגע אפשרי ,הריהו עשוי להיות טמא אבל בדיקתו נדחית ,ואחרים
נבדקים מיד.
59

קדמא

כּלֶ֛יַ֙אֲשֶׁ ר-ישָׁ֥בַ֙עליוַ֙י ְט ֹֽמא׃ַ֙
ֲשׁרַ֙י ְשׁכָּ֥בַ֙עלֶ֛יוַ֙הזּבַ֙י ְטמִ֑אַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְו ֹֽכל-ה ְַ֙
ויקרא מצרע טו,ד :כּל-המּ ְשׁ ָ֗כּבַ֙א ֨ ֶ

ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה א פרק ב
ֲשׁר – קדמא בתפקיד לכתחילה ,מיעט כל כלי שאינו לשכיבה ממצב י ְטמִ֑א ,מיעט כל כלי שאם שוכב או יושב עליו אינו
(וי' מצ' טו,ד) א ֨ ֶ
יכול לשמש למלאכתו בעת ובעונה אחת.
60

קדמא

'ַ֙לכפָּ֣רַ֙על ִ֑יו ַ֙
ויקרא אח"מ טז,יְַ֙ :ו השּׂ ָ֗עירַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙ע ֨להַ֙עלֵ֤יוַ֙הגּוֹרלַ֙֙לעֲזאז֔לַ֙יעֳמד-חֶ֛יַ֙ל ְפנ ָ֥יַ֙ה ְ
ֹתוַֹ֙לעֲזאזלַ֙המּ ְד ֹֽבּרה׃ ַ֙
ַ֙ ְלשׁלָּ֥חַ֙א ֶ֛

משניות ב – ה של [משנה שבועות פ"א] עוסקות בכפרה שמביאים שעירי ראשי חדשים ומועדות על ביאת מקדש וקדשיו בטומאה בידיעה
ובהעלם ידיעה.
הסיפא של [משנה שבועות פ"א,מ"ו] מלמדת ששעיר המשתלח מכפר על עבירות ,שאינן מתחום ביאת מקדש וקדשיו ,היינו רוב מצוות
התורה בין אם נעברו בידיעה ובין אם נעברו בהעלם ידיעה בשעת עשייתם.
אשֶׁ רַ֩֙ע ֨להַ֙עלֵ֤יוַ֙הגּוֹרלַ֙֙לעֲזאז֔לַ֙להראות ש[-משנה שבועות
מטרת ההסבר של תבניות הטעמים של הכתוב (וי' אח"מ טז,י) ְוהשּׂ ָ֗עירַ֙ ֲַ֙
פ"א,מ"ו] היא הסבר הילכתי המתואם עם תבניות הטעמים של הכתוב הזה.
[משנה שבועות פ"א,מ"ו] [*] ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין ועל שאר עבירות שבתורה הקלות
והחמורות הזדונות והשגגות הודע ולא הודע עשה ולא תעשה ,כריתות (טט :עונש כרת משמים על זדון בלי עדים והתראה) ו(טט :ארבע)
מיתות בית דין (טט :עם עדים והתראה) שעיר המשתלח מכפר:

[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבועות פ"א,מ"ו] פותר את לשון הסיפא של המשנה ,ומונה ארבעה מצבים בעשיית עבירות שנסמנם

בלשונו ... :וקלות הוא קורא מצות עשה ומצות לא תעשה חוץ מלא תשא בלבד .וחמורות הם כרתות ומיתות בית דין ולא תשא שהיא
מן החמורות אף על פי שהיא לא תעשה בלבד ,וכפל אותם כדי לבארם .ואמרו השגגות והזדונות ,כלומר בין שעשה דבר מאותם
הקלות והחמורות (טט :א) בשוגג (טט :ב) או במזיד (טט :ג) ובין הודע אליו הדבר אשר שגג בו (טט :ד) או לא הודע ,שעיר המשתלח
מכפר ואפילו לא שב מן הקלות ,אבל החמורות שעיר עם התשובה מכפרין.

נשלב הסבר הרמב"ם עם תבניות הטעמים הבאות( :וי' אח"מ טז,י) ְוהשּׂ ָ֗עירַ֙– רביע מרמז לארבעה לימודים הקשורים לשעיר המשתלח.
ר ֩ – תרסא בתפקיד כעין מחיצה ,כאן העלם ידיעה ,ע ֨לה – קדמא בתפקיד קודם למעשה עבירה.
אֲשֶׁ ַ֙
(טט :א) בשוגג – העלם ידיעה קודם למעשה העבירה
(טט :ב) או במזיד – לעושה הייתה ידיעה קודם למעשה העבירה אבל לא הגיע לכפרה ע"י עונש בית דין
(טט :ג) ובין הודע אליו הדבר אשר שגג בו – אחרי המעשה העבירה אבל לא הביא כפרה
(טט :ד) או לא הודע – אחרי המעשה העבירה ולכן לא הביא כפרה

(וי' אח"מ טז,י) ְוהשּׂ ָ֗עירַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙ע ֨להַ֙עלֵ֤יוַ֙הגּוֹרלַ֙֙לעֲזאז֔ל סיכום הסבר אגדה ותורת הסוד לשעיר המשתלח:
השּׂ ָ֗עירַ֙– רביע בתפקיד רובץ היינו מונחים עליו הסברים אחדים (אפשר ארבעה לימודים) הקשורים לשעיר .אפשר
(וי' אח"מ טז,י) ְו ַ֙
שהם כלהלן (א)(ב) (ע ֨לה – קדמא מרמז כי השעיר קשור לארועים קדומים) מכפר על מעשה עוזא ועזאל [אוצר המדרשים
(אייזנשטיין) ערך מטטרון] שקטרגו לפני הבורא מה אנוש כי תזכרנו ,לא לברוא את האדם ,וכשהופלו מהשמים לעולם לימדו לדור
אנוש כשפים להוריד חמה לבנה וכוכבים ומזלות( ,ג) ומזה בני אדם עברו לע"ז (ואיבדו האמונה בבורא) (ד) בעיקרו השעיר המשתלח
לעזאזל מכפר על העריות כי עוזא ועזאל לקחו בנות אדם (אֲשֶׁ רַ֩֙– שם הטעם תרסא מרמז למחיצה ,שם הטעם תלישא מרמז לתלישת
מחיצה ,פרצו מחיצה שבין מלאכים ובין בני אדם) ,ורק כשמתודה עליו מתודה אגב על כל העונות.
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אַ֙תג ֶלּהַ֙עֶ ְרו ֹֽתהּ׃ַ֙ס ַ֙
לֹ ְ
ֲחוֹתָךַ֙הִ֑ואַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ָ֥
ַ֙֙מוֹל ֶָ֣דתַ֙א ֔ביָךַ֙א ְ
ֶ
ויקרא ,אח"מ יח,יא :עֶ ְרו֨תַ֙בּת-אֵ֤שֶׁ תַ֙אב ֙יָך
ָך ֙ בראויה לקידושין:
ָך ֙ ,לימד שאינו חייב על אחותו משפחה ונכרית לכך נאמר בּת-אֵ֤שֶׁ תַ֙אב ֙י ַ֙
[רש"י] עֶ ְרַ֨֙ותַ֙בּת-אֵ֤שֶׁ תַ֙אב ֙י ַ֙

[אבן עזרא] ערות בת אביך ,יש אומרים שהיא האחות מאב ואם ואנחנו ידענו כי השוכב עמה עובר על שני לאוין ויש אומרים כי זה
מוֹל ֶָ֣דתַ֙א ֔ביָךַ֙שגדלה אביך והטעם שלקח האב אשה והיתה לה בת קטנה וכן
ֶ
הפסוק לחזוק והצדוקים אמרו שאיננה בת אם ויפרשו
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יפרשו על תמר וראייתם כי לא ימנעני ממך רק לא היתה מולדת דוד ואחר שהמעתיקים אמרו כי בת אשת אב מותרת אין צורך להשיב
על הבודאים מלבם ויתכן להיות בת אשת אביך בת אנוסה ,ומלת שאר ובשר ,קרובים בטעם:

עֶ ְרו֨תַ֙בּת-אֵ֤שֶׁ ת – קדמא מקף כרב-מצב (א) בת אשת האב מקודם (המרומז ע"י טעם קדמא) לנישואיה לאב (ב) בת האב מאונס אשת
האב קודם (המרומז ע"י טעם קדמא) לנישואין (ג) בת אשת האב מהנישואין (ד) בת אשת האב שלא ראויה לקידושין .הבת ממצב (ב)
ו(-ג) אסורה .הבת ממצב (א) ו(-ד) מותרת.
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ֲכם׃ ַ֙
הַ֙בּתוֹכ ֶ ֹֽ
ןַ֙ול ֹא-ת ְהיֶ ָ֥הַ֙זמּ ְ
ֶ֛הַ֙ואֶ ת-אמּהַּ֙זמָּ֣הַ֙הִ֑ואַַַַַַ֙֙֙֙֙֙בּ ָ֞אשַׁ֙י ְשׂ ְרפֵ֤ וַּ֙אֹתוֹ ְַ֙֙ואֶ ְת ֔ ֶה ְ
ֲשׁרַ֙י ָ֧קּחַ֙אֶ ת-אשּׁ ְ
ויקרא קדשים כ,ידְ :ו ָ֗אישַׁ֙א ֨ ֶ
וְ ָ֗אישׁ  -רביע א ֨ ֲֶשׁר – קדמא ,בא למעט אשתו הראשונה כפי' רש" י רש"י (כ,יד)ַ֙י ְשׂ ְרפֵ֤ וַּ֙אֹתוֹ ְַ֙֙ואֶ ְת ֔ ֶהןַ֙ -אי אתה יכול לומר אשתו

הראשונה ישרפו ,שהרי נשאה בהיתר ולא נאסרה עליו,
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ָ֥םַ֙בּםַ֙:פ
םַ֙דּמי ֶה ֹֽ
יַ֙מֹותַ֙יוּמִ֑תוַַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙֙בּ ֶאֶ֛בֶ ןַ֙י ְרגְּ ָ֥מוַּ֙אֹת ְ
ֹובַ֙אֹוַ֙י ְדּעֹ נ ָ֣
ָ֥
ָ֥םַ֙א
ָ֣ישַׁ֙אֹו־א ָ֗שּׁהַ֙כּי־י ְה ֶי֨הַ֙ב ֶה ֶ֛
ֹֽ
ויקרא קדשים כ,כזְ :וא
ָ֥םַ֙אֹובַ֙וגו'  -כאן נאמר בהם מיתה ולמעלה כרת .עדים והתראה בסקילה ,מזיד בלא התראה בהכרת
[רש"י] (וי' קד' כ,כז) כּי־י ְה ֶי֨הַ֙ב ֶה ֶ֛

ושגגתם חטאת ,וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת:
ֹובַ֙אֹוַ֙י ְדּעֹ ני – מקף קדמא מרכא תביר מרכא טפחא,
ָ֥
ָ֥םַ֙א
(וי' קד' כ,כז) כּי־י ְה ֶי֨הַ֙ב ֶה ֶ֛
(וי' קד' כ,כז) כּי־י ְה ֶי֨ה – מקף כבורר בין זדון ובין שגגה לעושה ובין שלומד כדי להבין ולהורות על העושים
ֹובַ֙אֹוַ֙י ְדּעֹ ני – מרכא תביר מרכא טפחא – כעין קבוצת
ָ֥
ָ֥םַ֙א
מרכא תביר מרכא טפחא – שתי תבניות טעמים ,שתי הלכות( .תבנית א) ב ֶה ֶ֛
פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם בקשר לנושא
ָ֥םַ֙בּם - :סקילה
יה ֹֽ
םַ֙דּמ ֶ
כפ'[רש"י] אם קדמא עדים והתראה ואעפ"כ הזידו ועשו אז בּ ֶא ֶֶ֛בןַ֙י ְרגְּ ָ֥מוַּ֙אֹת ְ
אבל מזיד בלא התראה בהכרת ושגגתם חטאת ,וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת:
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ה'ַ֙
ַ֙ל ַ֔֙
ישׁוַּ֙בנֹֽי-י ְשׂראל ֙ ֹֽ
ְ
ֲשׁרַ֙י ְק ֵ֤דּ
ֲכםַ֙אֶ ל-ה ֳקּדשׁים ַ֙֙א ֨ ֶ
יכםַ֙כּל-אָ֣ישׁ׀ַ֙אֲשֶׁ ר-י ְקרָ֣בַ֙מכּל-ז ְרע ָ֗ ֶ
ד ֹ֨רת ִ֝ ֶ
םַ֙ל ֹ
מרַ֙אֲל ָ֗ ֶה ְ
א ָ֣ ַֹ֙
ויקרא אמר כב,גֱ :
הואַ֙מ ְלּפניַ֙אֲנָ֥יַ֙הַֹֽ֙'׃ ַ֙
ִ֑יוַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ונ ְכ ְר ָ֞תהַ֙הנֶּ ָ֧פֶ שַׁ֙ה ֶ֛
ְ
וְ טֻ ְמאתוַֹ֙על
ֲשׁר ,תבנית טעמים מיוחדת במינה.
ם ֙ – פשטא בודדת ואחריה טעם קדמא א ֨ ֶ
(וי' אמר כב,ג) אֶ ל-ה ֳקּדשׁי ַ֙
ם ֙ – מקף כבורר בין חלק מהקדשים ובין כל הקדשים (כאן כל הקדשים)
(וי' אמר כב,ג) אֶ ל-ה ֳקּדשׁי ַ֙
ם ֙ – פשטא בתפקיד הלכה אחת לכל הקדשים ,בין שיש להם מתירין בין שאין להם מתירים,
אפשר שהלימוד הוא אֶ ל-ה ֳקּדשׁי ַ֙
ֲשׁר – קדמא נאכלו קודם להקרבת המתירין או קודם למתנם בכלי שרת ,האוכל אינו מתחייב כרת.
א ֶ֨

אבל אם נאכלו ע"י אדם טמא אחרי שקרבו המתירין או שקדשו בכלי שרת ,התחייב האוכל בכרת.
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ם ֙ ויְ ק ֔לּל ויּ ָ֥ביאוּ אֹתַ֙וֹ אֶ ל-מ ֶֹשִׁ֑ה
ויקרא אמר כד,יאְ֠ :ויּקֹּב ֶבּן-הא ֨שּׁה היּ ְשׂ ְראלֵ֤ית אֶ ת-השּׁ ַ֙
ֹלמית בּת-דּ ְברי ְלמטּהֹֽ -דן׃
שׁם א ֶ֛מּוֹ ְשׁ ָ֥
וְ ָ֥
ן־הא ֨שּׁה – מקף בורר בין שתי הדיעות על מה נקב את השם.
ֹֽ
בֶּ
בֶּ ן-הא ֨שּׁה – קדמא ,ויש דיון האם לגלג על לחם הפנים הנאמר לפניו (כד,ח) ,או האם יצא מבית דינו של משה אחרי נסיונו להשתייך
לשבט דן וז ה מתאים שיהיה אחרי פרשת נשא ששם השבטים התקבצו לבית אבותם ,וזה בשנה השנית ואילו יש אומרים שארע בשנה
הראשונה
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ָ֣עַ֙בּטִ֑ ֹובַ֙ ַ֙
ֹובַ֙בּרעַ֙אֹו־ר ְ
ְ
ֹתֹוַ֙טָ֥
נּוַּ֙ו ֹֽל ֹא־י ָ֥מירַ֙א ֶ֛
יפ ְ
ל ֹאַ֙יחֲל ָ֗ ֶ
ויקרא בחקותי כז,יָ֣ :
ֹוַ֙י ְהיֶה־ ֹֹֽקּ ֶדשַׁ֙ :
וּאַ֙וּתמוּרת ֹֽ
ְ
ה־ה
ָ֥
הי
הַ֙ו ַֹֽ֙
ירַ֙בּהמה ַ֙֙בּ ְבה ֔מ ְ
ְ
מ
וְ אם־ה ֨מרַ֙י ֵ֤

[(לקח טוב) ויקרא בחוקתי דף עח ע'ב] י ִ ַָ֤מיר ְּב ֵהמָה ִב ְּב ֵה ָ֔מה .מכאן שממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר ומן הכשבים על
העזים ומן העזים על הכשבים ומן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים ומן תמימים על בעלי מומין ומבעלי מומין על
התמימים ובלבד שלא יקדים מום קבוע להקדישו שנאמר (וי' בח' כז,י) ֹלֹ֣ א י ַ ֲחלִי ִֶ֗פנוּ ְּוֹלָֽא־י ִָמ֥יר א ֶֹ֛תֹו .רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד
באחדִ .י ָֽ ְּהי ֶה־קָֹֽדֶ שׁ .מה הוא מיוחד (טט :אחד) אף תמורתו מיוחדת (טט :אחד) .תנן התם הכל ממירין אחד אנשים ואחד נשים לא שאדם
רשאי להמיר אלא שאם המיר (מותר) וסופג את הארבעים וכו' הלכתא במסכת תמורה:
(וי' בח' כז,י) ְּואִם־ ָה ֵֶ֨מר י ִ ַָ֤מיר – מקף ע"פ אביי ב[-לקח טוב] כבורר טוב מעיקרו עושה תמורה .רע מעיקרו אין עושה תמורה
(וי' בח' כז,י) ְּואִם־ ָה ֵֶ֨מר י ִ ַָ֤מיר – קדמא בתפקיד תחילה אי זהו טוב .שקדם הקדשו את מומו .ולא שקדם מום קבוע להקדשו.
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במדבר א,א:

ָ֗יתַ֙לצאתֶ֛םַ֙מ ֶא ֶָ֥רץַ֙מ ְצריםַ֙לא ֹֹֽמר׃
ְ
יַ֙בּ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑דַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְבּאֶ חדַ֩֙ל ֹ֨ח ֶדשַׁ֙השּׁנִ֝יַ֙בּשּׁנ ָ֣הַ֙השּׁנ
ֶ֛הַ֙בּמ ְדבָּ֥רַ֙סינ ְ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשׁ ְ
ָ֧
ויְ ד ֨בּ
רש"י (א) ויְ ד ֨בּר .במדבר סיני באחד לחדש  -וגו' מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה ,כשיצאו ממצרים מנאן ,וכשנפלו בעגל

מנאן לידע מנין הנותרים .כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן .באחד בניסן הוקם המשכן ,ובאחד באייר מנאם:
במדבר בהעלתך ט,א

מר׃ ַ֙
אתםַ֙מ ֶא ֶָ֧רץַ֙מ ְצרֶ֛יםַ֙בּ ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙הראשׁוֹןַ֙לא ֹֽ ֹ
ִ֝יתַ֙לצ ֨
ְ
ָ֣הַ֙במ ְדבּרְ֠ -סיניַ֙בּשּׁנ֨הַ֙השּׁנ
ָ֣רַ֙ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשׁ ְ
ָ֣
ויְ דבּ
רש"י (במ' בהעלתך ט,א) בּ ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙הראשׁוֹןַ֙ -פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר (ראה במ' א,א); למדת ,שאין סדר מוקדם
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ומאוחר בתורה .ולמה לא פתח בזו? מפני שהיא גנותן של ישראל (ראה ספ"ב סד); שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא
הקריבו אלא פסח זה בלבד( .למאן דאמר כי רוב ישראל לא היה להם מסירות נפש למול עצמם במדבר מפני הסכנה שלא היה רוח

צפונית ,ולכן לא עשו פסח כל אותן השנים).
טט  -במדבר א,א ויְ ד ֨בּר – קדמא ,מקריאת התוכן של (א,ט) מובן שהוא קודם בזמן ל(-א,א) וזה שפי' רש"י ב(-א,ט) שאין סדר מוקדם
ומאוחר בתורה ,וטעם קדמא ב( -א,א) מרמז שנתבונן מדוע הקדים פרשה (א,א) לפני (ט,א) כפי' רש"י (א,א) ששנוי הסדר בא מתוך חיבתן
של ישראל וכפי' רש"י ב(-א,ט) כדי לא לפתוח בגנותן של ישראל שלא עשו פסח אחר במדבר פרט לזה שבשנה השניה.
[זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר [דף קיז עמוד א]]
ואי איהו מני שבחא דחבריה ולא אודי עליה ברכאן (הסולם :מונה שבחי חברו ואינו מודה על ברכותיו) ,הוא נתפס ,בקדמיתא מלעילא (ניזק
מחמת כך) ,ואי איהו מברך ליה הוא מתברך מלעילא (הקב"ה מברכו) ,וברכתא בעי לברכא לה בעינא טבא ולא בעינא בישא ,ובכלא בעי
קודשא בריך הוא רחימותא דלבא (הסולם :הקב"ה רוצה אהבת הלב בשעה שמברך) ,ומה מאן דמברך לחבריה בעי (מצריכו) קודשא בריך
הוא דיברך ליה בעינא טבא בלבא טבא ,מאן דמברך לקודשא בריך הוא עאכ"ו (על אחת כמה וכמה) דבעי עינא טבא ולבא טבא

שָׁךַ֖ וּ ְּבכָל־מְּא ֶֹדָָֽך:
ֱֹלהיָך ְּבכָל־ ְּל ָבבְָּך֥ וּ ְּבכָל־נַ ְּפ ְּ
ורחימותא דלבא ,בגין כך (דברים ו,ה) ו ָ ְֹּ֣א ַהבְּתָּ֔ ֵ ַ֖את הֹ֣ ' א ֶ ָ֑
ת"ח הא אוקמוה לית ברכתא דלעילא שריא על מלה דאתמני (הסולם :הרי העמידוהו שאין הברכה שלמעלה שורה על דבר שנמנה) ,ואי תימא
ישראל איך אתמנון (איך נמנו?) ,אלא כופרא נטלי מנייהו והא אוקמוה וחושבנא לא הוי עד דיתכניש כל ההוא כופרא וסליק לחושבנא
(הסולם :ספרו רק אחרי שאספו כל הכופר במטבעות) ובקדמיתא (קודם לספירה) מברכן להו לישראל ולבתר מנאן ההוא כופרא ולבתר
מהדרין ומברכין לון לישראל ,אשתכחו דישראל מתברכין בקדמיתא ובסופא ולא סליק בהו מותנא ,מותנא אמאי סליק במניינא ,אלא
בגין דברכתא לא שריא במניינא ,כיון דאסתלק ברכתא סטרא אחרא שארי עלוי ויכיל לאתזקא ,בגין דא במניינא נטלין כופרא ופדיונא
ת־ב֥ית
ֶת־בית יִש ְָּר ֵ ָ֑אל אלין נשין דלא סלקין במניינא( ,תה' קטו,יב) ְ֝י ְּב ִֵָ֗רך ֶא ֵ
לסלקא עליה מנייהו (ס"א מעליה מותנא) (תה' קטו,יב) ֵ֭ י ְּב ֵָרך א ֵ ֹ֣
ת־ב֥ית ַאה ֲָֽר ֹן הכי נמי נשין (דלהון) דאתברכן בברכתא (ס"א
ַאה ֲָֽר ֹן דאינון מברכין לעמא בעינא טבא ובלבא טבא וברחימותא דלבאֶ ,א ֵ
דלהון)( ,תה' קטו,יג) ֵ֭ י ְּב ֵָרך י ְִּר ֵ ֹ֣אי ָ֑ה' אלין אינון ליואי וכלהו מתברכין בגין דדחלין ליה לקודשא בריך הוא( ,תה' קטו,יג) ְ֝ ַה ְּק ַט ִִ֗נים עִם־ ַהגְּד ֹלִ ָֽים:
אף על גב דלא עאלין במניינא,
(במדבר א,א) ויְ ד ֨בּר – קדמא ,הבא לשבח את חבירו קודם יודה על ברכותיו של חבירו .ועוד ברכה לפני מניין.
ֶ֛הַ֙בּמ ְדבָּ֥רַ֙סיני – דרגא תביר מרכא טפחא ,תבנית טעמים בעלת שתי תכונות.
(במדבר א,א) הָ֧ 'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשׁ ְ
ֶ֛הַ֙בּמ ְדבָּ֥רַ֙סיני – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב (אלו
(תכונה א) (במדבר א,א) ָ֧ה'ַ֙אֶ ל-מ ֶֹשׁ ְ
הפקודים מבן עשרים עד בן ששים ומרבה עליהם נשים ילדים לוים וישראל מעל גיל ששים וכל יראי ה') שעל כל אחד חל
אותו ענין או אותה הלכה .כאן המברך את חבירו בעי (מצריכו) קודשא בריך הוא דיברך ליה בעינא טבא בלבא טבא ,מאן

דמברך לקודשא בריך הוא עאכ"ו (על אחת כמה וכמה) דבעי עינא טבא ולבא טבא ורחימותא דלבא,

ֶ֛הַ֙בּמ ְדבָּ֥רַ֙סיני – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל אותו ענין ב'
(תכונה ב) (במדבר א,א) אֶ ל-מ ֶֹשׁ ְ
או הלכה ב' .כאן מוזהרים שאם לא עושים כ(-תכונה א) עלולים להינזק.
(במדבר א,א) ְבּ ָֹ֣א ֶהלַ֙מוֹע ִ֑ד – מונח מרבה ,אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות במניין ,איסוף כופר במלואו ,רק אחר-כן
ברכה לפני ספירה ,מניין הכופר ,ברכה אחרי ספירה.
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במדבר ב,טז:

ִ֑םַ֙וּשׁניּםַ֙י ֹֽסּעוּ׃ַ֙ס ַ֙
ְ
יםַ֙לצ ְבאֹת
ְ
ףַ֙וא ְרבּע-מ ָ֥אוֹתַ֙וחֲמשּׁ
יםַ֙אֶ֛לֶ ְ
ֶ
שּׁ
ףַ֙ואֶ ֨חדַ֙וחֲמ ָ֥
תַ֙אלֶ ְ
ןַ֙מ ֨א ִֶ֝
אוּב ְ
ָ֣הַ֙ר ָ֗
יםַ֙למחֲנ ְ
ְ
כּל -ה ְפּ ֻק ָ֞ד
ֹֽ

מאת אלף  -קדמא ואזלא ואחד  -קדמא וחמשים אלף  -מרכא תביר וארבע-מאות וחמשים  -מרכא טפחא

במדבר ב י דגל מחנה ראובן תיב"ע  ...ובמציעותיה כתיב שמע ישראל ה' א-לקינו ה' אחד ובה הוה חקיק צורת בר אילא והוה חמי
למהוי ביה צורת בר תורי ברם משה נביאה חלפיה מטול דלא ידכר להון חובת עיגלא ...
פ' יונתן ובמציעותיה דראובן כתיב שמע ישראל וגו' והיה ראוי להיות צורת שור רק שלא יזכור להם עון העגל נתחלף לצורת אילה
כמו האילים ולכך הפך עון העגל שהוא ע"ז שמע ישראל ה' א-לקינו ה' אחד גם מפני אמרם ז"ל שבניו של יעקב השיבו כשם שאין
בלבך אלא אחד וכו' ומסתמא ראש המדברים משבטי י-ה היה ראובן ושמעון הבכור כבכורתו וק"ל.

ואחד  -קדמא ,פרט האלפים כתוב בראובן בין המאות ובין העשרות אלפים ואילו במחנות יהודה ואפרים כתוב הפרט אחרי העשרות .כאן
הקדמא:
א' בתפקידו על כתוב המקדים את מקומו מרמז כי הפרט אחד כתוב לפני מקומו
ב' בתפק ידו כמודיע על דבר אשר אירע לפני מקום הכתוב היינו על אמירת שמע ישראל ה' א-לקינו ה' אחד ליד מיטת יעקב לפני
מיתתו
ג' קדמה צורת שור בדגל מחנה ראובן לצורת אילה שהוקבעה ע"י משה וזה כדי שלא יזכר עון העגל שקדם להקמת המשכן
וההתארגנות למחנות.
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דַ֙בּן-חֲמשָּׁ֣יםַ֙שׁנ ִ֑הַ֙ ַ֙
הַ֙וע ֶ
ןַ֙שֹׁלשֵׁ֤יםַ֙שׁנה ַ֙֙ו ֔מ ְעל ְ
במדבר נשא ד,מזַ֙ :מ ֶ֨בּ ְ
אַ֙בּ ָֹ֥א ֶהלַ֙מוֹעֹֽד׃ ַ֙
ֹדתַ֙משּׂ ְ
עב ָ֥
עבֹדֶ֛הַ֙ו ֲ
עבֹדָ֧תַ֙ ֲ
ע ֹ֨בדַ֙ ֲ
כּל -ה ָ֗בּאַ֙ל ֲ
[רבי יוסף בכור שור] (מז) ֲעבֹדָ֧תַ֙ ֲעבֹדֶ֛הַ֙ -שיר ,שחיטה ,הפשט וניתוח ,שהיא ֲעבֹדֶ֛הַ֙לעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני
עשרים וחמש .ו ֲעב ָֹ֥דתַ֙משּׂא  -שהיו עושים בני ְשֹׁלשֵׁ֤ים.

[דעת זקנים מבעלי התוספות] (במ' נשא ד,מז) ַלע ֲֶ֨ב ֹד עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה .ו[-הדר זקנים] (במ' נשא ד,מז) עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה .שחיטה הפשט ונתוח
שהם עבודת הכהנים וזה היו עושים הלויים כדכתיב בעזרא וכן בדברי הימים .וגבי פסחו של חזקיהו שהיו לויים מפשיטין.
ובערכין דריש איזהו עבודה שצריכה עבודה עמו הוי אומר זה שיר שאין עושין הלויים שיר אלא בשעת נסכים:

כָל־ ַה ִָ֗בא – מקף כרב -מצב עבודת הלוים( ,א) משורר; (ב) עושה עבודת כהנים המותרת ללוים !!! וזה לא כנלמד בפר' בהעלתך
שלוי אסור בעבודת כהנים בכלל; (ג) משא .כָל־ ַה ִָ֗בא – רביע ,אפשר שאלו ארבע עֲב ַ ֵֹּ֧דת עֲב ָֹדֶ֛ה שחיטה הפשט ונתוח ושיר בשעת
נסכיםַ .לע ֲֶ֨ב ֹד – קדמא ,לוים הבאים ל(-א)( ,ב) מקדימים לבא מגיל  25שנה ע"פ (במ' בהע' ח,כד) אפשר ללמוד כל המלאכות
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ולעשות ע"פ הנאמר כאן .וע"פ [רמב"ן] (במ' בהע' ח,כה)  ...חזר דוד למנותם מבן עשרים ,לצורך הבית כשנבנה .בני  30למשא
בכתף.
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במדבר נשא ה,יגְ :ושׁ ֨כבַ֙אָ֣ישַׁ֙אֹתהּ֘ ַ֙שׁ ְכבת-זֶרעַ֙ ַ֙
ואַ֙ל ֹאַ֙נ ְת ֹֽפּשׂה׃ ַ֙
ָ֥
הַּ֙וה
ָ֣יןַ֙בּ ְ
הַַ֙֙ועד ַ֙֙א ֔
הַ֙והָ֣יאַ֙נ ְטמִ֑א ְ
הַּ֙ונ ְס ְתּר ְ
ישׁ ְ
ַ֙ וְ נ ְֶעלם ַ֙֙מעינ ָ֣יַ֙א ֔
וְ שׁ ֨כבַ֙אָ֣ישׁ אֹתהּ֘ ַ֙– שתי גירסות ברש"י (א) ְושׁ ֨כבַ֙אָ֣ישׁ אֹתהּ֘ ַ֙– (סוטה כו) איש ,פרט לקטן ,ומי שאינו איש .אֹתהּ֘ ַ֙שׁ ְכבת-זֶרעַ֙–

(יבמות צה) שכיבתה פוסלת אותה; ואין שכיבת אחותה פוסלת אותה; כמעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו.

(ב) גי' כת"ר ממוחשב (יג) ְַ֙ושׁ ֨כבַ֙אָ֣ישׁ  -פרט לקטן ,ומי שאינו איש (ראה תנח' נשא ו) .אֹתהּ֘ ַ֙ -שכיבתה פוסלת אותה; ואין שכיבת
הּ; כמעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו.
אחותה פוסלת אֹת ַ֘֙

ע"פ גי' (ב) יובן כי טעם קדמא במלת ְושׁ ֨כב ידרש למעט מפרשת סוטה שכיבת האשה עם מי שהוא קודם לזמן איש ,כפ'רש"י פרט לקטן
מלת אָ֣ישׁ תמעט מי שאינו איש כגון אנדרוגינוס
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וַֹ֙והָ֣ואַ֙נ ְטמִ֑אה ַ֙
ֶ֛הַ֙וקנּ ָ֥אַ֙אֶ ת-א ְשׁתּ ְ
וּח-קנְ א ְ
יוַ֙ר ַ֙
לָ֧ ֹֽ
ברַ֙ע ַ֙
במדבר נשא ה,יד׃ ְוע ַ֨֙
יאַ֙ל ֹאַ֙נ ְט ֹֽמאה׃ ַ֙
ָ֥
וַֹ֙וה
יוַ֙רוּחַ֙-קנְ אה ְַ֙֙וקנּ ָ֣אַ֙אֶ ת-א ְשׁ ֔תּ ְ
לֵ֤ ֹֽ
ַ֙אוֹ-ע ֨ברַ֙ע ַ֙

ֶ֛הַ֙וקנּ ָ֥אַ֙ -פירשו רבותינו (ראה סוטה ג,א) :לשון התראה; שמתרה בה :אל תסתרי
לָ֧יוַ֙ -קודם לסתירהֹֽ .רוּחַ֙-קנְ א ְ
ברַ֙ע ַ֙
רש"י (יד) ְוע ַ֨֙
לֵ֤יוַ֙וגו'  -כלומר :הוא התרה בה ועברה על התראתו ,ואין ידוע אם נ ְטמִ֑אהַ֙(או)ַ֙נ ְט ֹֽמאה
עם איש פלוני! ְוהָ֣ואַ֙נ ְטמ ִ֑אהַַ֙֙אוֹ-ע ֨ברַ֙ע ַ֙
אם לאו.
לָ֧יוַ֙ -קודם לסתירה)
וְ ע ֨בַ֙ר – קדמא – קודם לסתירה (ע ַ֙
אוֹ-ע ֨בר – קדמא – התרה בה קודם לסתירה
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יחנֶּ ָֹֽֽךּ׃ַ֙ס ַ֙
יָךַ֙ו ֻ
ֹֽ
רַ֙ה'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙א ֶל
במדבר נשא ו,כהַ֙:ס י ֨א ָ֧
רַ֙ה'ַ֙׀ַ֙ -קדמא דרגא פסק ,מצד כללי הטעמים בתחביר היה צריך להיכתב טעם מרכא ולא טעם דרגא כי אין בין הדרגא לתביר שאחריו
ָ֧
י ֨א

שתי הברות ללא טעם .אבל הקב"ה רצה דווקא טעם דרגא ולכן סיבה אחת לפסק להוסיף פיצוי במקום הברה .כמו כן אפשר להסביר כי
בכתוב ָ֧ה'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙ טעם פסק בא להפריד בין שם הוי' ובין מילת פנים כי לה' אין פנים אלא דברה תורה בלשון בני אדם.
אבל ע"פ תבנית הטעמים הבאה יובן הפסוק באור חדש:
הָ֧ 'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙א ֶליָך – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו הענין ,קבוצת הפרטים הם כל אחד מבני ישראל,
וה' י ֨אר – קדמא ,מקדים בהארת פנים שווה במתנה לכל אחד מהארת בחינת פנים העליונים ,כנאמר ב-ספרי פסקא נא יתן לך מאור
פנים ,ר' נתן אומר זה מאור שכינה ...,ד"א י ֨אר זה מאור תורה וגו' .ונאמר ב -אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק ד' דף קו ...השכל

מתבונן בהתבוננות חיצונית  -תתאה ,זו בחינת הדעת .לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה' היא בחינת
מתנה נתונה מאת ה' מן השמים מהארת בחינת פנים העליונים כש''כ (במד' נשא ו,כה) י ֨ארַ֙הָ֧ 'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙א ֶליָך (וִ ָֽיחנֶ ָֽךָ׃) וכש''כ (דברים
שָׁךַ֖ ל ַ ְּ֥מעַן
ֱֹלהֶ֛יָך ְּבכָלְּ -ל ָבבְָּך֥ וּ ְּבכָל-נַ ְּפ ְּ
ֱֹלהֶ֛יָךַ֙(אֶתְּ -ל ָבבְָּךַ֖ (קדמא דרגא תביר טפחא) ְּואֶת-ל ַ ְֹּ֣בב ז ְַּר ֶ ָ֑עָך לְַּא ֲה ֵ֞ ָבה אֶתֵּ֧ -ה' א ֶ
לַ֙ה'ַ֙א ֶ
וּמ ָ֧
נצבים ל,ו) ֨
ַח ֶי ָֽיָך׃).
י ֨אר – קדמא ,וקודמת לקדימה הנ"ל העמדת אמונה המביאה להתבוננות כמו שכתוב ב-אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק א' להודיע

לבני אדם גבורתה של תורה .ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע''פ וכחה עוז .פירש שלמה המלך ע''ה חגרה בעוז מתניה וכו'
(משלי לא)  .מתנים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם .והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו ....הנה אמונה
זו נקראת בשם בחינת מתניים דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א''ס ב''ה בבחינת עולם שנה
נפש.
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במדבר בהעלותך ח,דְ :ו ֶז֨הַ֙מעֲשֵׂ֤הַ֙ה ְמּנֹרהַ֙֙מ ְקשָׁ֣הַ֙ז ֔הבַ֙עד-יְ רכָ֥הַּ֙עד-פּ ְרחהַּ֙מ ְקשָׁ֣הַ֙הִ֑ואַ֙ ַ֙
ֹרה׃ַ֙פ ַ֙
ֹשׁהַ֙כָּ֥ןַ֙עשׂהַ֙אֶ ת-ה ְמּנ ֹֽ
ֵ֤הַ֙יַ֙י ַ֙֙אֶ ת-מ ֔ ֶ
רַ֙ה ְרא ְַ֙
ֲשׁ ֶ
ַ֙כּמּ ְר ֶָ֗אהַ֙א ֨ ֶ
ֹשׁה – מהפך פשטא זקף-קטן – שתי דרשות שאחת מהן היא שבאופן יוצא מן
ֲשׁר – קדמא ,במשמע של מוקדם ,מקודם ֶה ְראֵ֤הְַַ֙֙יַ֙י ַ֙֙אֶ ת-מ ֔ ֶ
א ֶ֨

הכלל הקב"ה הראה פעמים אחדות את המנורה למשה .דרשה שניה צ"ע
ֹשׁה – מקף כרב-מצב של משה( ,א) משה איש בשר ודם (ב) משה איש הא-לקים – רוחני.
אֶ ת-מ ֔ ֶ
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ֹדתַ֙הַֹֽ֙'׃ – בני קהת
עב ָ֥
בדַ֙אֶ תֲ -
ע ֹ
ִ֑לַ֙והיַ֕וַּ֙ל ֲ
תַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ְ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙מא ְ
ֵ֤םַ֙תּנוּפה ַ֙֙ל ְפנ ַ֔֙
ה ֹ֨רןַ֙אֶ ת-ה ְלויּ ְ
במדבר בהעלתך ח,יאְ :והניףַ֩֙א ֲַ֙
ֹדתַ֙הַֹֽ֙'׃
עב ָ֥
בדַ֙אֶ תֲ -
ע ֹ
ִ֑לַ֙והיַ֕וַּ֙ל ֲ
תַ֙בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂרא ְ
ָ֣יַ֙ה'ַ֙מא ְ
ֵ֤םַ֙תּנוּפה ַ֙֙ל ְפנ ַ֔֙
ה ֹ֨רןַ֙אֶ ת-ה ְלויּ ְ
[יא]ַ֙ ְוהניףַ֩֙א ֲ
רן – תרסא קדמא ,תבנית טעמים של כעין פרט קדמאה (תרסא) ,כעין כלל הצריך לפרט (קדמא ללא אזלא) ,והפרטים
ה ֨ ַֹ֙
[יא]ַ֙ ְוהניףַ֩֙א ֲ

שהכלל צריך להם .פירש מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק ח כי פסוק זה מכווין לפרט מיוחד – בני קהת ועבודתם בכתף ישאו כלי
המשכן וביניהם ארון העדות ,אבל תבנית הטעמים המרמזת לכעין כלל הצריך לפרט מלמדת כנאמר בזוהר כי תכלית ההנפה היא לכל
הלויים (גם בני גרשון ובני מררי) דבר המרומז בְ ַ֙-והיַ֕וּ  -זקף-גדול ,ענין של שלוש משפחות הלוי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ה ֹ֨רן – תרסא קדמא ,קדמא בתפקיד פעולה מקדימה – פעולת מניעה ,תרסא בתפקיד עקירת צד (כעין מחיצה ,תכונה)
[יא]ַ֙ ְוהניףַ֩֙א ֲ

ככתוב ב -זוהר  -תוספת כרך ג ד' שג ע' א ,סימן ט דף קנא ע"ב הכהן שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת
הגבורה כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה  ...כדי שישקוט הצד של גבורה שלהן כדי שלא יתעורר הדין בעולם,
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אתםַ֙מ ֶא ֶָ֧רץַ֙מ ְצרֶ֛יםַ֙בּ ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙הראשֹׁוןַ֙לאמַֹֹֽ֙ר:
ָ֜יתַ֙לצ ֨
ְ
ר־סיניַ֙בּשּׁנ֨הַ֙השּׁנ
ָ֣הַ֙במ ְדבּ ְ֠
ָ֣רַ֙ה'ַ֙אֶ ל־מ ֶֹשׁ ְ
ָ֣
במדבר בהעלותך ט,א׃ וְַ֙י דבּ
מר:
אתםַ֙מ ֶא ֶָ֧רץַ֙מ ְצרֶ֛יםַ֙בּ ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙הראשֹׁוןַ֙לא ַֹֹֽ֙
ָ֜יתַ֙לצ ֨
ְ
עיון בתבניות טעמים אחרות ב(-במ' בהע' ט,א)  ...בּשּׁנ֨הַ֙השּׁנ

אתֶ֛ם מ ֵֶא ֶ֥רץ ִמצ ַ ְַּ֖רי ִם לֵאמָֹֽר:
שּׁ ִִ֗נית ְּל ֵצ ָ
שּׁ ִָ֜ני ַבשּׁ ָָנֹ֣ה ַה ֵ
מֹועד ְּב ֶאחָד ל ֶַ֨ח ֹדֶ שׁ ַה ֵ
(במ' א,א) ַוי ְּדַ ֵֶ֨בר ֵּ֧ה' אֶל־מ ֶ ֶֹ֛שׁה ְּבמִדְּ ַב֥ר ס ַ
ִינַ֖י ב ְֹּ֣א ֹהֶל ֵ ָ֑

ר־סיני ,נאמר כאן במדבר סיני ונאמר בראשו (במ' א,א) ְּ ...במִדְּ ַב֥ר ס ִַינַ֖י ,מה מדבר
ָ֣הַ֙במ ְדבּ ְ֠
ָ֣רַ֙ה'ַ֙אֶ ל־מ ֶֹשׁ ְ
ספרי זוטא (במ' בהע' ט,א) ויְ דבּ ָ֣
ר־סיני האמור כאן באהל מועד .מאהל מועד נאמרו כל המצות מאהל מועד נאמר
מֹועד אף מ ְדבּ ְ֠
סיני האמור בראשו (במ' א,א) ב ְֹּ֣א ֹהֶל ֵ ָ֑
לו למשוח את המשכן מאהל מועד נאמר לו לשרוף את הפרה מאהל מועד נאמר לו להעמיד את האהל מאהל מועד נאמ' לו כל
הטמאות והטהרות (טט :הענין אחרון נוגע ישירות לעשיית פסח בטהרה ,או דחיית טומאת מקדש בפסח מפני טומאת הציבור):
בּשּׁנ֨הַ֙השּׁנָ֜ית – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,שאפשר כי מרומז בתבנית הטעמים של מ ֶא ֶָ֧רץַ֙מ ְצרֶ֛יםַ֙בַּ֙ ָֹ֥ח ֶדשַׁ֙הראשֹׁון – דרגא תביר
מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין בקשר לנושא.
אפשר כי כאן קבוצת הפרטים היא כמאמר ה-ספרי זוטא מאהל מועד נאמרו כל המצות .היינו שמאז השלמת בנין אהל מועד נאמרו כל
המצוות מאהל מועד .ואל תתמה שכתבתי "השלמת" ולא חנוכת המשכן ,כי ספרי זוטא מלמד על צוויים שקדמו לחנוכת המשכן (א) מאהל
אתם שקדם צווי זה
מועד נאמר לו להעמיד את האהל (ב) מאהל מועד נאמר לו למשוח את המשכן ורמז לכך בטעם קדמא של ְלצ ֨
באהל מועד קודם לחנוכת המשכן.
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ֲשׂת־ה ֶפּסחַ֙בּיָֹּ֣וםַ֙ה ִ֑הוּאַ֙ ַ֙
םַ֙ול ֹא־י ְכלָ֥ וַּ֙לע ֹ
ַ֙֙לנֶ ָ֣פֶ שַׁ֙א ֔ד ְ
ֵ֤וַּ֙טמאים ְ
ֲשׁרַ֙הי ְ
במדבר בהעלתך ט,ו :ויְ הָ֣יַ֙אֲנ ָ֗שׁיםַ֙א ֨ ֶ
רןַ֙בּיָֹּ֥וםַ֙ה ֹֽהוּא:
ה ֹ
ֶ֛הַ֙ול ְפנ ָ֥יַ֙א ֲ
ֹֽוָֽיּ ְק ְר ָ֞בוַּ֙ל ְפנ ָ֥יַ֙מ ֶֹשׁ ְ

[רמב"ם ביאת המקדש פ"ד] [הלכה טז] ומנין שטומאת מת דחויה בציבור שנאמר (במ' בהע' ט,ו) ַוי ִ ְֹּ֣הי ֲאנָ ִ֗ ִשׁים ֲא ֶ֨ ֶשׁר ָהיַ֤וּ ְּט ֵמאִים ל ֶ ְֹּ֣נפֶשׁ ָאדָ֔ ם,
כך למדו מפי השמועה שאנשים יחידים הם שידחו לפסח שני אם היו טמאים ,אבל ציבור שהיו טמאי מת אינן נדחין אלא הטומאה
תדחה ויעשו פסח בטומאה ,והוא הדין לכל קרבן שקבוע לו זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאה.
שׁר – קדמא ,קדם הפסח לסיום טומאת מת של יחידים[ ,רמב"ם ביאת המקדש פ"ד] [הלכה טז] למדו מפי
(במ' בהע' ט,ו) ַוי ִ ְֹּ֣הי ֲאנָ ִ֗ ִשׁים ֲא ֶ֨ ֶ
השמועה (טט :כעין מן הטעמים שרובן נשמעין) שאנשים יחידים הם שידחו לפסח שני אם היו טמאים,
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ָ֧תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂראֶ֛לַ֙אֶ ל-מ ְדבָּ֥רַ֙פּארןַ֙קדִ֑שׁה ַ֙
ןַ֙ואֶ ל-כּל-עֲד ְ
ה ִֹ֝ר ְ
הַ֙ו ֶ ֹֽאל-א ֲ
ֹשׁ ְ
במדבר שלח-לך יג,כו :ויּ ְל ֵ֡כוַּ֙ויּבֹאוַּ֩֙אֶ ל-מ ֨ ֶ
ַ֙ויּ ֨שׁיבוַּ֙אֹתֵ֤םַ֙דּבר ְַ֙֙ואֶ ת-כּל-הָ֣ע ֔דהַ֙ויּ ְראוּםַ֙אֶ תְ -פּ ָ֥ריַ֙ה ֹֽא ֶרץ׃ ַ֙
ויּ ֨שׁיבוַּ֙  -קדמא ,בתפקיד מקדים סדר כמו שפי' רלב"ג (כו) ויבואו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל וגו'  -הנה אמר זה ,כי

אִ לו היו מספרים זה תחלה למשה ולאהרן כמו שהיה ראוי ,לא היה מתחדש מפני דבתם מה שאירע מן הרע ,כי כבר היה נקל למשה
ולאהרן לישב לבם שיסמכו בשם יתעלה ,עם שיהושע וכלב היו מחזקים את ידיהם; אבל הם השיבו אותם ואת כל העדה ,ובזה הניאו
את לב העם (ע"פ במ' לב,ט) בדרך שלא יוכלו לתקן עותתם.
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ואַ֙וזֶה-פּ ְריֹֽהּ׃ ַ֙
ָ֥בַ֙וּדבֶ֛שַׁ֙ה ְ
ְ
ָ֣רַ֙שׁל ְחתִּ֑נוַַַַַַַַּ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְ֠ ְוגםַ֙ז ֨בתַ֙חל
וַּ֙בּאנוַּ֙אֶ ל-הא ֶרץַ֙א ֲֶשׁ ְ
ָ֣אמ ֔ר ַ֕
במדבר שלח-לך יג,כז :ויְ ס ְפּרוּ-לוֹ ַ֙֙ויּ ֹ ְ
ז ֨בתַ֙  -קדמא ,בתפקיד מקדים שהארץ זבת חלב ודבש מעצמה בלי עבודת האדם.

 80קדמא
דוגמא פרשת ציצית היא דוגמת מפתח להבנת תבנית קדמא ללא אזלא ,בזכות דברי רבי שמעון
במדבר שלח טו,לחַַַ֙֙֙:דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראל ֙ ְַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙אֲל ֔ ֶהםַ֙ ַ֙
דרֹתִ֑םַ֙ ַ֙
םַ֙ל ַֹ֙
יה ְ
יצתַ֙על-כּנְ פָ֥יַ֙בגְ ד ֶ
ַ֙וְ ע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ֶ֛
ילַ֙תּ ֹֽכלֶ ת׃ ַ֙
ְ
ָֽףַ֙פּ ָ֥ת
יצתַ֙הכּנ ְ
ַ֙וְ נ ְָ֥תנֶ֛וַּ֙על-צ ָ֥

וְ ע ֨שׂוּ  -קדמא ,במשמע הראשון כמו ב(-וי' מצ' טו,יח) ואשה כי-ישכב אתה איש ,תו"כ ר' יהודה כלה ,ביאה ראשונה .כהביא [ת"ת] ע"פ
יצתַ֙הכּנָֽף  -תנא ,כשהוא מתחיל מתחיל בלבן [ת"ת הערה קטו] באור הענין ,כי סדר הטלת ציצית בבגד כך הוא,
[מנחות לט,א] על-צ ָ֥
מטיל בזוית של טלית ארבעה חוטין וכופלן באמצע ,ובהן צריך להיות שלשה חוטין צמר לבן ואחד תכלת ,וכורכין החוט של תכלת על הענף ,ולכן
אחרי שמכניס החוטין נוטל חוט אחד מן הלבן וכורך בו כריכה אחת על שאר החוטין בצד הבגד ומניחו ונוטל חוט התכלת וכורך בו ב' כריכות
בצד כריכה של לבן וקושר ,ואלו הג' כריכות הם הנקראים חוליא ומרחיק מעט ,ועושה חוליא שניה בחוט של תכלת לבדו ומרחיק מעט ועושה
חוליא שלישית ,וכן עד חוליא אחרונה שהוא כורך בה שתי כריכות של תכלת ,ועל זה הוא אומר כאן שמתחיל בלבן כדי שיהיה סמוך לכנף מינה,
דדרשינן הכנף מין כנף תחלה ואח"כ פתיל תכלת ,וכריכה אחרונה ג"כ של לבן מפני שהתחיל בלבן מסיים בו ,שמעלין בקודש ולא מורידין ,דכיון
דאקדמיה קרא למין כנף ש"מ חשוב הוא ,ולכן אם יסיים בתכלת הו"ל מוריד בקדושת הציצית ,ועיין מש"כ בדין מעלין בקודש לקמן בפ' קרח (י"ז ג'):
דרֹתִ֑םַ֙ -קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח
םַ֙ל ֹ
יה ְ
יצתַ֙על-כּנְ פָ֥יַ֙בגְ ד ֶ
וְ ע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ֶ֛
ע"פ הספרי והתורה והמצוה – ר"ש אומר שְ -וע ֨שׂוַּ֙זהו כלל
יצת – קדמא פותח ענין זהו כלל חיוב הציצית ואפיונו בקבוצת הפרטים שלא כולם חייבים להיות ביחד :באילו בגדים יש
ַ֙וְ ע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ֶ֛
חובה ובאילו אין חובה ,באילו אנשים יש חובה ובאילו אין חובה ,אילו גדילים פוטרים כל בגד ,אילו גדילים פוטרים בגדים מסוימים ,צבעי
יתָ֣םַ֙א ָֹ֗תוֹ היינו זמן יום.
הגדילים בדורות שונים ,ארכם ,מספר הקשרים .אבל זמן הצצית נלמד מ-במדבר שלח טו,לט וּ ְרא ֶ
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יהם – קדמא מרכא תביר מרכא טפחא ,יש דרשה בלימוד הגמרא המלמדת כי ציצית צמר חייבת להיות
יצתַ֙על-כּנְ פָ֥יַ֙בגְ ד ֶ
וְ ע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ֶ֛
מכבש/ה בן כבש וכבשה ללא שנוי בסוג ההורים וללא שנוי מראה ,מקדמת דנא .דבר חיוב זה דומה בתבנית הטעמים לענין פסול קרבן
חובה שהוא נדמה או בן נדמה ומרבנן גם לקרבן נדבה.
הַ֙ונ ְס ֹֽכּוֹ׃ַ֙ס ַ֙
מידַ֙יע ֶשׂ ְ
ה'ַ֙על-עֹ לָ֧תַ֙התּ ֶ֛
ֶ֛דַ֙לחטּאתַ֙ל ִַ֑֙
וּשׂ ֨עירַ֙עזָּ֥יםַ֙אֶ ח ְ
במדבר פינחס כח,טוְ :
בבלי בכורות יז,א אמר רבי יוחנן :מודה ר"מ ב ְשׂ ֨עיר של ראש חדש דבעינן בן שעירה ,מאי טעמא? אמר קרא( :במדבר פינחס

כח,טו) אֶ חֶ֛ד  -המיוחד ובא מששת ימי בראשית.
ראה קדמא מרכא תביר מרכא טפחא ,מרכא תביר מרכא טפחא
81
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ַ֙֙מ ְשׁמ ְר ְתּ ָ֔ךַ֙וּמ ְשׁ ֶמ ֶרתַ֙כּל-ה ִֹ֑א ֶהלַ֙ ַ֙
שׁ ְמרוּ ֹֽ
במדבר קרח יח,גְ :ו ֹֽ
ל ֹא-י ֻמָ֥תוַּ֙גם-הםַ֙גּם-א ֶ ֹֽתּם׃ַ֙ ַ֙
בוַּ֙ו ַ֙
ַ֙ל ֹאַ֙י ְק ֔ר ְ
שַׁ֙ואֶ ל-המּזְ בּח ֙ ָ֣
אְךַ֩֙אֶ לְ -כּ ֨ליַ֙ה ֵֹ֤קּ ֶד ְ
אֶ לְ -כּ ֨לי – מקף בורר בין כלים חשופים ובין כלים מכוסים .במשכן הלוים לא נגשו אל כלי קדש חשופים.
אֶ לְ -כּ ֨לי – קדמא ,במשכן הכהנים קדמו לגשת אל כלי הקדש ולכסותם ,ואחרי-כן באו הלוים לשאת את כלי הקדש המכוסים.
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הַ֙בּמ ָ֣קוֹםַ֙ט ִ֑הוֹרַ֙ ַ֙
ְ
וּץַ֙למּחֲנֶ
ֹֽ
הַ֙והנֶּ֛יחַ֙מ ָ֥ח
במדבר חקת יט,ט  -י[ :ט]ַ֙ ְואסָ֣ף׀ַ֙אָ֣ישַׁ֙ט ָ֗הוֹרַ֙א ַ֚תַ֙אָ֣פֶ רַ֙הפּ ֔ר ְ
ָ֥אתַ֙הוא׃ ַ֙
ֹֽ
תַ֙למָ֥יַ֙נדּהַ֙חטּ
ָ֧לַ֙למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֛ר ְ
תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ֲד ְ
ְ֠ ְוהיְ תהַ֙לע ֨
(יט,ט)ַ֙ ְ֠ ְוהיְ תה – תלישא-גדולה ,מלמד אלפניו על תפקיד עוקר ותפקיד מחיצה ,היינו עוקר הגנת המחיצה של צמיד פתיל על כלי חרש
אַ֙הוּא׃ ַ֙
ַ֙כּלָ֣יַ֙פ ֔תוּחַ֙א ֲֶשֶׁ֛רַ֙אין-צ ָ֥מידַ֙פּתילַ֙על ִ֑יוַ֙טמ ֹֽ
באוהל המת ,שהנמצא בתוכו טהור (יט,טו)  ,ואילו אפר הפרה טמא(יט,טו)ַ֙ ְוכֹל ֙ ְ
ֲדת – תלישא-גדולה קדמא ,מלמד לאחריו בתפקיד של בעל בחינה נעלה כי ע"פ [תוספות יום טוב אהלות פ"ה] (על) ול-חטָּ֥את
ְ֠ ְוהיְ תה לע ֨
מדאוריתא (היינו לכתחילה המרומז בטעם קדמא של ַ֙לע ֲ֨דת) הכל נאמנין על החטאת ו-מה שאין ע"ה (עם הארץ) נאמן אינו אלא מדרבנן.
לע ֲ֨דתַ֙ – קדמא ,ע"פ [משנה פרה פ"ג,מ"א] מי נדה להזייה על כהן השורף את הפרה יש בם אפר פרת משה (הקדמאית – הראשונה)

לפחות ביום ההזייה הראשון.

תַ֙למָ֥יַ֙נדּה למה נאמר שיכול אין לי אלא שמלאכה פוסלת בפרה ,במים מנין ת"ל
ָ֧לַ֙למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֛ר ְ
תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ֲד ְ
[ספ"ב קכד] ְ֠ ְוהיְ תה לע ֨
דּה או אפילו קידשו ת"ל ְלמָ֥יַ֙נדּה [כבר הם למי נדה].
תַ֙למָ֥יַ֙נ ַ֙
ָ֧לַ֙למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֛ר ְ
תַ֙בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
ֲד ְ
ְ֠ ְוהיְ תה לע ֨
תַ֙למָ֥יַ֙נדּה – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים ,כאן שמירת פרה
ָ֧לַ֙למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֛ר ְ
ֲדת – קדמאְ ,בּנֹֽי-י ְשׂרא ְ
לע ֨
והמים ,עם הלכה שווה לפרטיה .לע ֲ֨דת – קדמא ,משעת בחירת הפרה הוויתה ְ֠ ְַ֙והיְ תה כקדשים ליאסר בהנאה (ראה ספ"ב קכד) וזה
מרומז בטעם תלישא-גדולה (=תלשא) של מלת ְ֠ ְוהיְ תה בתפקיד ללמד לכתוב שאחריה על בעל בחינה נעלה ולכן חובת השמירה המתמדת.
כך גם הווית המים משנטלו ְל ָ֥מיַ֙נדּה נעשים בעלי בחינה נעלה כקדשים ושמירה מתמדת שלא יפסלו במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת
המילוי קודם לערבובם עם האפר .ע"פ [ספ"ב קכד]=[ספרי זוטא(יט,ט)] כש( ָ֥מיַ֙נדּה) שמורים ,הם ָ֥מיַ֙נדּה וכשאינן שמורים אינם ָ֥מיַ֙נדּה.
ָ֥אתַ֙הוא׃ מלמד על ְַ֙למָ֥יַ֙נדּה  .כשם שהפרה היא חטאת ואסורה במלאכה קודם
ֹֽ
מהלך לימוד זה נדרש ב[-משנה פרה פ"ד,מ"ד] מהמליםַ֙חטּ
לעשייתה (המרומז בקדמא של (יט,ט) לע ֲ֨דת) כך ְַ֙למָ֥יַ֙נדּה המים המיועדים להכנת מי נדה נפסלים במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת
המילוי קודם לערבובם עם האפר.
ָ֥אתַ֙הוא׃ כשם שהפרה התקדשה משעת בחירתה (קדמא של (יט,ט)
ֹֽ
ְל ָ֥מיַ֙נדּה – טפחא ,התפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה חטּ
לע ֲ֨דת) כך ְַ֙למָ֥יַ֙נדּה התקדשים משעת נטילתם לתפקידם.
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ֹוַ֙ואֶ ת־א ְרצִ֑ ֹוַ֙ ַ֙
ֹוַ֙ואֶ ת־כּל־עמּ ְ
ֹת ְ
ָ֣יַ֙בי ְד ָָ֞ךַ֙נתָ֧תּיַ֙א ֶ֛
ֹתֹוַ֙כּ ְ
רַ֙ה'ַ֙אֶ ל־מֹשֶׁ ה ַ֙֙אל־תּירָ֣אַ֙א ֔
ֵ֤
אמ
במדבר חקת כא,לד :ו ֨יּ ֹ ֶ
בַ֙בּ ֶח ְשׁ ֹֽבֹּון:
ֹריַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙יֹושׁ ְ
אמ ֔
ְךַ֙ה ֱ
ֹֽ
ַ֙֙מָ֣לֶ
חן ֶ
ַ֙לסי ֹ
ַ֙לּ ֹוַ֙כּא ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ָ֗שׂית ְ
וְ עשָׂ֣ית ַ֔֙
ֹוַ֙ואֶ ת־כּל־עמֹּו – מונח גרשיים דרגא תביר טפחא .טעם מונח בראש התבנית מלמד שאפשר שיש
ֹת ְ
ָ֣יַ֙בי ְד ָָ֞ךַ֙נתָ֧תּיַ֙א ֶ֛
(כא,לד) כּ ְ

לדרוש את התבנית גרשיים  ...פעמים אחדות (לפחות שתי פעמים).
(א) תבנית טעמים ְבי ְד ָָ֞ךַ֙נתָ֧תּיַ֙א ֶֹ֛תֹוַ֙– גרשיים  ...תביר ,בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל כיצד? ע"פ [גור אריה] [כלי יקר]
ועוד מלמד על מחשבות משה שסבר שלעוג עומדת זכות הודעתו לאברהם אבינו שבא לבשרו כי לוט נשבה בידי ארבעה המלכים
(חיבור כח עוג הגשמי אל כח הקדושה של א"א) .להחמיר כיצד? הקב"ה מודיע למשה שכוונת עוג הייתה שאברהם אבינו יצא להלחם
במלכים ,יהרג ועוג ישא את שרה לאשה.
ועוד טעם קדמא במלת (כא,לד) ו ֨יּ ֹאמֶ ר מלמד שכבר באותו מעשה הקב"ה דן את עוג על מחשבה רעה זאת לחובה שרצה לעקור את
ישראל עוד קודם שבאו לעולם ,ולמסרו בידי בני ישראל להורגו.
 84קדמא
במדבר בלק כב,לז:
ויאמר בלק  -קדמא ואזלא
אל-בלעם  -רביע
הלא שלח שלחתי אליך  -ת"ק קדמא מהפך פשטא
לקרא-לך  -ז"ק  -פרט \ אפיון מטרת השליחה
תורה שלמה [קצג]  -כסבור היה (טט  -בלק) שברשותו (טט  -בלעם) היה מברך או מקלל.
טט  -זאת מידת דבר המוכיח על חבירו .אמירת בלק היא במרכז ,בלק סבור שהוא ברשות עצמו ומזה
מלמד על סברתו שבלעם עומד ברשות עצמו.
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

=====
 85קדמא
במדבר בלק כג,יב:
ויען  -טפחא בראש פסוק  -יתור לרבות ,והוא אפיון על הקרא שלפניו.
ויאמר  -אתנח
הלא  -רביע
את אשר ישים ה' בפי  -ת"ק קדמא מהפך פשטא ז"ק  -דבר שמוכיח על חבירו
 אם נאמר שהיות "ויען"  -טפחא בראש פסוק  -יתור לרבות ,והוא אפיון על הקרא שלפניו .ומיד
אחריו "ויאמר"  -אתנח ואין ללמוד ממנה
 לכן ,הכתוב המלמד הוא פסוק כג יא ובו נאמר ע"י בלק " ...לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך".
בלעם עונה ואומר מתוך דבריך אני למד שברכתי
 א' בלעם לא יודע מה שפיו אומר ,כי הדבור יוצא מהקב"ה דרך פיו .רק מדברי בלק נודע לו
שברך.
טט  -תבנית טעמי הקרא מגלה מידה "בא ללמד ונמצא למד"
ןַ֙לוַֹ֙אֶ תְ -בּריתיַ֙שׁ ֹֽלוֹם׃ ַ֙
ֹת ֶַ֛֙
א ִֹ֑מרַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙הנְ נ֨יַ֙נ ָ֥
במדבר פינחס כה,יב :לכןַ֙ ֱ
הנְ נ֨יַ֙ -קדמא – פינחס שנולד קודם למשיחת אהרן ובניו ,וגם אם היה משוח מלחמה ,לא נתכהן עד שהרג לזמרי.

86

קדמא

הַ֙ונ ְס ֹֽכּוֹ׃ַ֙ס ַ֙
מידַ֙יע ֶשׂ ְ
ה'ַ֙על-עֹ לָ֧תַ֙התּ ֶ֛
ֶ֛דַ֙לחטּאתַ֙ל ִַ֑֙
וּשׂ ֨עירַ֙עזָּ֥יםַ֙אֶ ח ְ
במדבר פינחס כח,טוְ :
בבלי בכורות יז,א אמר רבי יוחנן :מודה ר"מ ב ְשׂ ֨עיר של ראש חדש דבעינן בן שעירה ,מאי טעמא? אמר קרא( :במדבר פינחס כח,טו)
אֶ חֶ֛ד  -המיוחד ובא מששת ימי בראשית.
וּשׂ ֨עיר – קדמא ,בא מקדמת דנא מששת ימי בראשית עזָּ֥יםַ֙אֶ חֶ֛ד ברצף מראה המיוחד למין הבהמה הזה וטעם אֶ חֶ֛ד – תביר ממעט
ְ

בהמה שאין המראה שלה כמו של המין שלה ,פוסלה מקדשים.
האם כל הבהמות לקרבן מחויבות להמשכיות מששת ימי בראשית???
ֶ֛דַ֙לחטּאת – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,
וּשׂ ֨עירַ֙עזָּ֥יםַ֙אֶ ח ְ
ְ
מפי' שפת אמת מסכת בכורות דף יז עמוד א משמע כי לרבי מאיר קרבנות השעירים חייבים ברצף ללא שנוי מראה ,קרבנות חובה של
ציבור חייבים רצף ,קרבנות יחיד פוסלים "נדמה" ומתירים בן נדמה שחזר למראה אם אמו .אם כן בקבוצת הקרבנות יש כאלו שחל עליהם
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.

יהם – קדמא מרכא תביר מרכא טפחא ,אמר רבי אחא בר יעקב ... :אף
יצתַ֙על-כּנְ פָ֥יַ֙בגְ ד ֶ
במדבר שלח טו,לחְ ... :וע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ֶ֛
צמר  -שלא נשתנה .אמר רב פפא :הכל מודים שצמרו פסול לתכלת ,שנאמר (דב' כ"ת כב,יא) ֵ֤ל ֹאַ֙ת ְלבּשׁ ַ֙֙שׁע ְטנ֔ז  ...גדילים תעשה
לך מה פשתן  -שלא נשתנה ,אף צמר  -שלא נשתנה

הגמרא המלמדת כי ציצית צמר חייבת להיות מכבש/ה בן כבש וכבשה ללא שנוי בסוג ההורים וללא שנוי מראה ,מקדמת דנא .חיוב זה
דומה בתבנית הטעמים דומה לענין פסול קרבן חובה שהוא נדמה או בן נדמה ומרבנן גם לקרבן נדבה.

 87קדמא הניא
 88קדמא ביום
 89קדמא יפר
עוֹ ַ֙
ַ֙בּיָ֣וֹםַ֙שׁ ְמ ַ֙
במדבר מטות ל,ו – נערה בבית אביה ְואם-הנ֨יאַ֙אבָ֣יהַ֙אֹתהּ֘ ְ
ֹתהּ׃ ַ֙
ביהַ֙א ֹֽ
'ַ֙י ְסלח֔ -להַּ֙כּי-הנָ֥יאַ֙א ַ֙
הַּ֙ל ֹאַ֙י ִ֑קוּםַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ה ֙ ֹֽ
ָ֣
רהַ֙על-נ ְפשׁ
ַ֙כּל-נְ ד ֶ ָ֗ריהַ֙ ֶואֱס ֶרֶ֛יהַ֙אֲשֶׁ ר-א ְס ָ֥

במדבר מטות ל,ט  -ארוסה

ָ֣אַ֙שׂפ ֔ ֶתיהַ֙א ֲֶשָׁ֥רַ֙א ְסרהַ֙על-נ ְפשִׁ֑הּ ַ֙
ליה ְַ֙ואת ַ֙֙מ ְבט ְ
֨וֹםַ֙שׁ ָֹ֣מעַ֙אישׁהּ֘ ַ֙ינ ָ֣יאַ֙אוֹתהּ ְַ֙וה ָ֗פרַ֙אֶ ת-נ ְדרהּ ַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙ע ֔ ֶ
ְ
םַ֙בּי
[ט]ַ֙ ְ֠ ְוא ְ
להּ׃ ַ֙
לחֹֽ -
'ַ֙י ְס ֹֽ
ַַ֙֙וה ֹֽ

במדבר מטות ל,יג  -נשואה

הַּ֙ל ֹאַ֙י ִ֑קוּםַ֙ ַ֙
ָ֣
ַ֙וּלאסָּ֥רַ֙נ ְפשׁ
אַ֙שׂפ ֶתָ֧יהַ֙לנְ ד ֶרֶ֛יה ְ
מוֹצ ְ
ַ֙בּיָ֣וֹםַ֙שׁ ְמעוַֹ֙כּל֨ -
ֹתםַ֙׀ַ֙אישׁהּ֘ ְ
[יג]ַ֙ ְואם-הפרַ֩֙י ֨פרַ֙א ַָ֥֙
להּ׃ ַ֙
לחֹֽ -
'ַ֙י ְס ֹֽ
אישָׁ֣הַּ֙הֲפ ֔רםַַ֙֙וה ֹֽ
ל,ו – נערה בבית אביהַ֙ ְואם-הנ֨יא – קדמא ל ט  -ארוסהַ֙ ְבּ ֨יוֹם – קדמא ל יג  -נשואהַ֙י ֨פר –קדמא

קדמא הפרת הנדר ע"י האב א ו הארוס או הבעל למעשה הפרת הנדר ע"י האשה ,היינו היא חשבה כי עברה על נדרה אבל כיון שכבא הופר
לא עברה על נדרה.
קדמא מורה על קדימת זמן לפני האירוע
רש"י ל ו ה' יסלח לה  -במה הכתוב מדבר? באשה שנדרה בנזיר ,ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה ,ועוברת על נדרה ושותה יין

ומטמאה למתים  -זו היא שצריכה סליחה ,ואע"פ שהוא מופר.
רבי יוסף בכור שור (ז)  ...ונערה המאורסה שהפר לה בעל ולא הפר לה האב ,אהני ,דאם עברה על הנדר ,איסורה עברה ,אבל אינה
לוקה; דקיימא לן כבית הילל ,דאמרי :בעל מקליש קליש.וגו'
רמב"ן (טז) ונשא את עונה  -הוא מוכנס תחתיה; למדנו שהגורם תקלה לחבירו ,הוא נכנס תחתיו לכל עונשין .לשון רבנו שלמה
מספרי (ספ"ב קנו) .ונראה שהאשה הזאת שוגגת או מוטעה ,כי הכתוב מדבר בבעל ששמע ואין האשה יודעת בו ,ואחר זמן הפר ואמר
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לה שהוא יום שמעו .ולימדנו הכתוב שני דברים ,שהבעל נושא עון כאלו הוא נדר ויחל דברו (ראה לעיל,ג) ,ושהיא פטורה ,אין עליה
מעונש השגגות כלל.
רלב"ג ה' יסלח לה כי הניא אביה אותה  -לפי שאין סליחה אלא במקום חטא ,וידענו שאין חטא לבת אם עברה על דברי נדרה ואסריה
אחר שהפר אותם האב ,לפי שהם מבוטלים וכאלו אינם  -הנה יחוייב שיהיה הרצון בזה ,שאם היה שלא תדע הבת בזו ההפרה ועשתה
כנגד נדרה ואסרה ונתכוונה לעבור על נדריה ואסריה ,הנה ה' יסלח לה על זאת המחשבה ,אחר שכבר הופר נדרה ואסרה.
 90קדמא
במדבר מטות לא,כג׃

ֲבירוּ ב ֹֽמּים׃
טּ ִ֑א ְו ֹ֨כל א ֲֶשָׁ֧ר ֹֽל ֹא-י ֶ֛ב ֹא בּאשׁ תּע ָ֥
שׁ ֙ ְוט ֔הר ַ֕אְך ְבּמָ֥י נדּה י ְתח ַ֙
ֲבירוּ בא ַ֙
כּל-דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣ב ֹא ב ָ֗אשׁ תּע ֵ֤
ֲבירוּ ב ֹֽמּים
(במ' מט' לא,כג) ְו ֹ֨כל א ֲֶשָׁ֧ר ֹֽל ֹא-י ֶ֛ב ֹא בּאשׁ תּע ָ֥
וְ ֹ֨כל – קדמא ,כל דבר שאין תשמישו ע''י האור – קודם הדיחהו והסר ממנו חוצצים ורק אח"כ טבלהו.
א ֲֶשָׁ֧ר ֹֽל ֹא-י ֶ֛ב ֹא בּאשׁ  -דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא גיעולי נכרים שעל כל פרט חלה אותה הלכה ע''פ רמב''ן כוסות

וצלוחיות וקיתונות שתשמישן בצונן ולא בלעו איסור  ...ועוד שאף הכלים שתשמישן בצונן צריכין הכשר מן האיסור שבהן מלבד
הטבילה הזאת  ...אבל פירוש תּע ֲָ֥בירוּ ב ֹֽמּים לכבסם ולשפשף אותם יפה עד שתסור חלודה שנדבקה מהם מן האיסור שנשתמש
בהם ,שזהו הכשרן מן האיסור  ...וכך אמרו חכמים (ע''ז ע''ה ב') (טט :קודם) מדיחן ו(טט :אח"כ)מטבילן והן טהורים.
 91קדמא
 92קדמא
דברים עקב יח,כא לעומת במדבר שלח טו,לח
השוואת משמעות קדמא מהפך פשטא למשמעות קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח
יכםַ֙׃ַ֙ ַ֙
פתַ֙בָּ֥יןַ֙עינ ֶ ֹֽ
ָ֥וַּ֙לטוֹט ֹ
םַ֙והי ְ
ֵ֤םַ֙לאוֹת ַ֙֙על-י ְֶד ֔ ֶכ ְ
ִ֑םַ֙וּקשׁ ְר ֨ ֶתּםַ֙אֹת ְ
ְ
םַ֙ו ֹֽעל-נ ְפ ְשׁ ֶכ
ָ֣יַ֙אלֶּ הַ֙עלְ -לב ְב ֶכ ְ
׃ַ֙[יח]ַַ֙֙ושׂ ְמ ֶתּם ַ֙֙אֶ תְ -דּבר ֔
ְ
יכםַ֙לתָ֣תַ֙ל ֶהִ֑םַ֙כּימָ֥יַ֙השּׁמיםַ֙על-ה ֹֽא ֶרץ׃ַ֙סַ֙ ַ֙
אבֹת ֶ
ֲשׁרַ֙נ ְשׁבָּ֧עַ֙יְ הו ֶ֛הַ֙ל ֲ
יכםַ֙ע ַ֚לַ֙האֲד ֔מהַ֙א ֨ ֶ
ָ֣יַ֙בנ ֔ ֶ
[כא]ַַ֙֙ל ֨מעןַ֙י ְר ֵ֤בּוַּ֙יְ מיכֶ ם ַ֙֙וימ ְ
ְ
יצתַ֙
ִ֑םַ֙ונ ְָ֥תנֶ֛וַּ֙על-צ ָ֥
דרֹת ְ
םַ֙ל ֹ
יה ְ
יצתַ֙על-כּנְ פָ֥יַ֙בגְ ד ֶ
םַ֙וע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ֶ֛
במדבר שלח טו,לחַַַ֙֙֙:דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראל ֙ ְַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙אֲל ֔ ֶה ְ
ילַ֙תּ ֹֽכלֶ ת׃ ַ֙
ְ
ָֽףַ֙פּ ָ֥ת
הכּנ ְ

93

קדמא

דברים עקב י"א י"ח ע"פ בבלי זבחים ל"ז א-ב בהיה אם-שמע נלמד היכן בדיוק לקשור התפילין של יד .׃ַ֙[יח]ַַ֙֙ ְושׂ ְמתֶּ ם ַ֙֙אֶ תְ -דּברָ֣יַ֙
יכם׃
פתַ֙בָּ֥יןַ֙עינ ֶ ֹֽ
ָ֥וַּ֙לטוֹט ֹ
םַ֙והי ְ
ֵ֤םַ֙לאוֹת ַ֙֙על-י ְֶד ֔ ֶכ ְ
ִ֑םַ֙וּקשׁ ְר ֨ ֶתּםַ֙אֹת ְ
ְ
םַ֙ו ֹֽעל-נ ְפ ְשׁ ֶכ
֔אלֶּ הַ֙עלְ -לב ְב ֶכ ְ

הקרא כולו הוא כ עין כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל .שימת דברי אלה על הלבב ועל הנפש היא כלל הצריך לפרט להסבירו .הפרט
הינו:
יכם׃
פתַ֙בָּ֥יןַ֙עינ ֶ ֹֽ
ָ֥וַּ֙לטוֹט ֹ
םַ֙והי ְ
ֵ֤םַ֙לאוֹת ַ֙֙על-י ְֶד ֔ ֶכ ְ
וּקשׁ ְר ֨ ֶתּםַ֙אֹת ְ
ַ֙ ְ

הקדמא מהפך פשטא זאת מידה של כתוב שחבירו מלמד עליו .אופן פעולתה הוא לך לכתוב שלפניו וקבל האפיון ממנו .הקשירה לאות על
היד היא סמוך ללבבך ,הקשירה לטוטפת בין עיניכם היא במקום של משכן נפשכם .המקום המדויק נלמד מג"ש "לא תשימו קרחה בין
עיניכם".
ם ֙ מורה לך לכתוב שלפניך ותקבל אפיון ממנו .כאן בפסוק
בפסוקים כ'  -כ"א ,בפסוק כ"א התבנית קדמא מהפךפשטא ְל ֨מעןַ֙י ְר ֵ֤בּוַּ֙יְ מיכֶ ַ֙
כ' בזכות קביעת מזוזה יש אריכות חיים לגברים שגם מחויבים בתלמוד תורה שנותנת חיים למוצאיה ,ולבמיוחד לנשים שאינן מחויבות
בתלמוד תורה בבלי יומא יא א' ב' ,בבלי קידושין ל"ח?
94

קדמא פרשת ציצית – דורש תיקון

דרֹתִ֑םַ֙ ַ֙
םַ֙ל ֹ
יה ְ
יצתַ֙על-כּנְ פָ֥יַ֙בגְ ד ֶ
םַ֙וע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ֶ֛
במדבר קרח טו,לחַַַ֙֙֙:דּ ָ֞בּרַ֙אֶ לְ -בּנ ֵ֤יַ֙י ְשׂראל ֙ ְַ֙ואמ ְרתַָּ֣֙אֲל ֔ ֶה ְ
ילַ֙תּ ֹֽכלֶ ת׃ ַ֙
ְ
ָֽףַ֙פּ ָ֥ת
יצתַ֙הכּנ ְ
וְ נ ְָ֥תנֶ֛וַּ֙על-צ ָ֥

דרֹתִ֑ם  -קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח
םַ֙ל ֹ
יה ְ
יצתַ֙על-כּנְ פָ֥יַ֙בגְ ד ֶ
וְ ע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ֶ֛
ע"פ הספרי והתורה והמצוה – ר"ש אומר שְ -וע ֨שׂוּ זהו כלל והספרי שואל אפשר שיארגו הציצית ומשיב שצריכים להיות גדילים
ילַ֙תּ ֹֽכלֶ ת׃נלמד נתינת חוט רביעי בצבע תכלת
ְ
ָֽףַ֙פּ ָ֥ת
יצתַ֙הכּנ ְ
(דברים כי-תצא כב,יב) שהם שלושה חוטי לבן ומכאן ְונ ְָ֥תנֶ֛וַּ֙על-צ ָ֥
לזכרון הכלה שעשה ה' במצרים .חוט הרביעי מעכב.
יתָ֣םַ֙
וּרא ֶ
ִיצֶ֛ת – קדמא פותח ענין זהו כלל חיוב הציצית ואפיונו באילו בגדים ובאילו אנשים ,זמן הצצית נלמד מפסוק ל"ט ְ
וְ ע ֨שׂוַּ֙ל ֶהָ֥םַ֙צ ִ
א ָֹ֗תוֹ היינו זמן יום.

יצת – מקף ,כרב-מצב (א) גדילי פשתים( ,ב) גדילי צמר
על-צ ָ֥
יצתַ֙הכּנָֽף – מרכא טפחא ,יתור לרבות על גדילי פשתים וגדילי צמר גדילים מסוג האריג של הכּנָֽף
על-צ ָ֥
ילַ֙תּ ֹֽכלֶ ת שלכל מיני הגדילים אפשר להוסיף פתיל תכלת שהוא מצמר .הטעם
ְ
הכּנָֽף – טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ְפּ ָ֥ת
סלוק מגביל את צבע תכלת שיהיה רק על גדיל צמר.
וְ נ ְָ֥תנֶ֛וּ  -תביר ממעט את חובת נתינת פתיל תכלת הגדילים מהמינים השונים .ואין מעכב אם שם גדיל צמר לבן גם כאשר יש צבע תכלת.
אבל גדיל שאין לו שיעור טפח אחרי חמישה הקשרים (הנלמד ממקום אחר) מעכב בכל מיני הגדילים.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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קדמא

ֹֽירשׁוַּ֙אֶ ת־א ְר ֹֽצֹוַ֙ :
א ת־כּל־ע ֔מֹּוַ֙עד־בּ ְל ָ֥תּיַ֙ה ְשׁ ֹֽאיר־לֹוַ֙שׂ ִ֑רידַ֙ויּ ְ
ֹוַ֙ואֶ ת־בּניו ְַ֙֙ו ֶַ֙
ֹת ְ
במדבר חקת כא,לה :ויּ ֨כּוַּ֙א ֵ֤
ויּ ֨כּוּ – בלשון רבים ,וטעמו קדמא ע"פ [בבלי ברכות נד ,ב] ללמד שקודם למכת משה עוג הוכה ע"י הנמלים שנקבו את ההר שנשא מעל

ראשו וירד על צוארו ונתקעו בו שיני עוג ולא היה יכול להסירו ,ומתוך כך יכל משה לגשת עד אליו ולהכותו .ע"פ [מדרש אגדה (בובר)]
ללמד שקודם למכת משה בעוג ,משה העמיד ההר מעל ראש עוג ולא יכל להזיזו.
96

קדמא

ה ַ֙
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אֶ ל-בּ ְלעם֘ ַ֙ליְ ל ַ֙
במדבר בלק כב,כ :ויּ ֨ב ֹאַ֙א ָ֥
ֲשׂה׃ ַ֙
ֹתוַֹ֙תע ֶ ֹֽ
יםַ֙קוּםַ֙ל ְָ֣ךַ֙אתִּ֑םַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ ְו ָ֗אְךַ֙אֶ ת-הדּבֶ֛רַ֙אֲשֶׁ ר-אֲדבָּ֥רַ֙א ֶליָךַ֙א ָ֥
ַ֙
אַ֙לָך ַ֙֙בָּ֣אוַּ֙האֲנ ֔שׁ
רַ֙לוַֹ֙אם-ל ְק ֵ֤ר ֹ ְ
ָֹ֣אמ ָ֗
ַ֙ויּ ֶ
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙ -פסק  -להפסיק בין הטהור ובין הטמא ,להפסיק בין האחדות והמחיה ובין המפריד והמאבד
ויּ ֨ב ֹאַ֙א ָ֥
ֱֹלהיםַ֙׀ַ֙אֶ ל-בּ ְלעם֘ ַ֙ליְ ל ַ֙הַ֙ -קדמא מרכא פסק – ע"פ [מאור ושמש] (במ' בלק כב,יח) לכתחילה (רמוז בקדמא) הצדיקים ממשיכים
ויּ ֨ב ֹאַ֙א ָ֥
(רמוז במרכא) את ההויות לתוך הטב"ע שהיא בגי' אלקי''ם ומיחדים הכל כי ה' הוא האלקים (יחוד ואחדות הטבע בא-לקות) חיבור מעבר
לטבע לתוך הטבע .בלעם ושאר הרשעים מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים (רמוז בפסק) השם הוי'

מ-הטב"ע שהוא גי' אלקי''ם

97

קדמא

במדבר בלק כג,ב ַ֙:ויּ ָ֣עשַׂ֙בּ ֔לקַ֙כּא ֲֶשׁרַ֙דּ ֶבָּ֣רַ֙בּ ְלע ִ֑םַ֙ו ֨יּעלַ֙בּלָ֧קַ֙וּב ְלע ֶ֛םַ֙פָּ֥רַ֙ואילַ֙בּמּזְ ֹֽבּחַ֙ :
איל – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העלאת
ו ֨יּעל – קדמא ,סדר בפעולות הבאות בּלָ֧קַ֙וּב ְלע ֶ֛םַ֙פָּ֥רַ֙ו ַ֙
ח  ,כאשר על הפרטים חלה אותה הלכה או הם מצטרפים ביחד .כאן בתפקיד הצטרפות לרצף פעולות שיהיה בלעם שוחט ....
עולות בּמּזְ ֹֽבּ ַ֙
ובלק זורק  ....אבל התת-תבנית של וּב ְלע ֶ֛םַ֙פָּ֥רַ֙ואיל – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העלאת עולות
ח  ,כאשר על חלק מהפרטים לא חלה הלכה מסוימת או ענין מסוים .כאן בלעם שוחט למדת הרחמים ובלק ממועט מפעולה למדת
בּמּזְ ֹֽבּ ַ֙

הרחמים זורק למדת הדין.
98

קדמא

ינָֽים׃ ַ֙
ח ֶז֔הַ֙נֹפלַ֙וּגְ לָ֥ וּיַ֙ע ֹֽ
ֲשׁרַ֙מַ֙ חֲז ֵ֤הַ֙שׁדּי ַ֙֙ ֶי ֱ
שׁמעַ֙א ְמרי-אִ֑לַ֙א ֨ ֶ
במדבר בלק כד,ד :נְ ַֻ֕אםַ֙ ֹ

ספרי זוטא פרק ז

שלש מדות היו ביד בלעם מה שלא היה ביד משה.
א' משה לא היה יודע מי מדבר עמו בלעם היה יודע מי מדבר עמו שנא' נְ ַֻ֕אםַ֙שֹׁמעַ֙א ְמרי-אִ֑לַ֙א ֨ ֲֶשׁרַ֙מחֲז ֵ֤הַ֙שׁדּי ַ֙֙ ֶי ֱח ֶז֔הַ֙(שם /במדבר
כ"ד /ד)
ב' משה לא היה יודע אימתי הקב"ה מדבר עמו] ובלעם היה יודע מה הקב"ה עתיד לדבר עמו שנ' ויודע דעת עליון (שם במדבר
כד,טז)
ֲשׁר – קדמא ,בלעם (ולפי משנת רבי אליעזר גם נביאי או"ה אחרים) יודעים קודם לדיבור אליהם מי מדבר עמם ,אימתי הקב"ה עתיד
א ֶ֨
לדבר עמו ומה עתיד לדבר עמו.
ראה זקף-גדול
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קדמא

ָֽןַ֙הוּא׃ פ
ֶ֛בַ֙בּמ ְדי ֹֽ
וֹתַ֙בּית-א ְ
ֹֽ
וּרַ֙ר ֹאשַׁ֙אֻ ָ֥מּ
ָ֣
במדבר פינחס כה,טוְ :ו ֨שׁםַ֙האשָּׁ֧הַ֙ה ֻמּכֶּ֛הַ֙המּ ְדיניתַ֙כּזְ בָּ֣יַ֙בת-צִ֑
וְ ֨שׁם – קדמא ,בתפקיד תחילה ,יצאה תחילה ,קדמה בעבירה תחילה ,נתנה דוגמה לבנות מדין לחזקק לגדולי ישראל

פתרון תורה פרשת פינחס עמוד  ... 215ושם האשה המכה וג' ,בשעה שנתן בלעם עצה לבלק ,אמ' לו בלק אינן נשמעין להק' ,אמ'
לו הוצא את בתך תחלה ,וכשהן רואין אותה (עמוד  ) 216הם יוצאין אחריה וחוטאין,

דינית – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים
וְ ֨שׁם – קדמא ,בתפקיד תחילה ,יצאה תחילה ,קדמה בעבירה תחילה ,האשָּׁ֧הַ֙ה ֻמּכֶּ֛הַ֙המּ ְ ַ֙
שחל על כל אחד אותו ענין,לכל המנאפות קוראים כזבי  -שוילנאי ספר הפרשיות ,פינחס" ,איש ישראל המוכה" ( ...בבלי סנה' פב,ב)
אמר רב ששת :לא כזבי שמה אלא שוילנאי שמה  ...על כל אשה מנאפת קוראים בשם כזבי – שוילנאי וגו'
 100קדמא
יַ֙בּמ ְצרִ֑ים ַ֙
ֶ֛הַּ֙ללו ְ
דהַ֙אֹת ְ
ֲשׁרַ֙י ְל ָ֥
במדבר פינחס כו,נטְ :ושָׁ֣ם׀ַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ע ְמ ָ֗רםַ֙יֹוכֶ ֶ֙בד ַ֙֙בּת־לו֔יַ֙א ֨ ֶ
הַ֙ואתַ֙מ ְרי ָ֥םַ֙ ֲאח ֹֹֽתם:
ֹשׁ ְ
רן ֙ ְַ֙ואֶ ת־מ ֔ ֶ
ה ֹ
םַ֙את־א ֲ
דַ֙לע ְמ ָ֗ר ֶ ֹֽ
ְ
ַ֙ ותָּ֣לֶ

[בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צד]
ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר יוכבד עיבורה בארץ כנען ולידתה בארץ מצרים הדא הוא דכתיב ְושָׁ֣ם׀ַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ע ְמ ָ֗רםַ֙יֹוכֶ ֙בֶ ד ַ֙֙[בת
לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים] (במ' פי' כו,נט) על פילי (הסבר שו"ת בר-אילן :בקעים ,גומות) של מצרים נולדה,
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת פינחס דף קלג עמוד ב]
יַ֙בּמ ְצרִ֑ים .מיכן אמרו יוכבד לידתה במצרים ולא הורתה במצרים:
ֶ֛הַּ֙ללו ְ
דהַ֙אֹת ְ
ֲשׁרַ֙י ְל ָ֥
וְ שָׁ֣ם׀ַ֙אָ֣שֶׁ תַ֙ע ְמ ָ֗רםַ֙יֹוכֶ ֶ֙בד ַ֙֙בּת־ל ֔ויַ֙א ֨ ֶ
ט
יַ֙בּמ ְצרִ֑ים [ -אשתו ילדתה במצרים] ,לידתה במצרים ואין הורתה במצרים .כשנכנסו
ֶ֛הַּ֙ללו ְ
דהַ֙אֹת ְ
ֲשׁרַ֙י ְל ָ֥
[רש"י] (במ' פי' כו,נט) א ֨ ֶ
לתוך החומה ילדתה ,והיא השלימה מנין שבעים ,שהרי בפרטן אי אתה מוצא אלא ששים ותשע:
יַ֙בּמ ְצרִ֑ים
ֶ֛הַּ֙ללו ְ
דהַ֙אֹת ְ
ֲשׁרַ֙י ְל ָ֥
(במ' פי' כו,נט) א ֨ ֶ

ֲשׁר – קדמא הורתה בארץ כנען ולידתה בין החומות של הכניסה למצריםְ .בּמ ְצרִ֑ים – אתנח מגביל את משמעות מלת
(במ' פי' כו,נט) א ֨ ֶ
"מצרים" כאן .בד"כ נחשב בין החומות כלפנים ,וכאן בין החומות נחשב כלחוץ ,לכן זה עוד הסבר שיוכבד נחשבת בין הבאים מארץ כנען.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(הפניית ר' קוטיינר הי"ו) [הרב החיד"א] אֹתֶ֛הּ זה שם אשת לוי ומוכיח זאת כי לא מפיק הא (? בגרסה כאן מפיק הא) ומוטעם תביר
שמפסיק את המלה מהמלה "ללוי" .אפשר להסביר שמלת אֹתֶ֛הּ יתירה כי יכל לכתוב "אשר ילדה או נולדה ללוי" ,אפשר כי מפיק הא
מוסיף משמעות ללמוד שם אשת לוי (מצדקנות יוכבד נלמד על צדקנות אמא שלה) ולהזכיר אדם בשם אמו כאשר מתפללים עליו במיוחד
בשעת שבר לו ומרמז לכך (במ' פי' כו,נט) אֹתֶ֛הּ – תביר בתפקיד שבר,
 101קדמא
שׁפָ ָֽט:
במדבר מסעי לה,יב( :יב) ְּוהָיֶ֨ וּ ל ֶָכֵּ֧ם ֶהע ִ ֶָ֛רים ְּל ִמ ְּק ָלַ֖ט מִג ֵ ָֹ֑אל וְֹּלַ֤ א י ָמוּת הָר ֹ ֵ֔צ ַח עַד־ ָעמ ְֶּ֛דֹו ִלפְּנֵ ֥י ָהע ָ ֵַ֖דה ַל ִמ ְּ
(יב) ְּוהָיֶ֨ וּ – קדמא ,ל ֶָכֵּ֧ם ֶהע ִ ֶָ֛רים לְּמִ ְּק ָלַ֖ט – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא המקלט ועל כל אחד חלה אותה הלכה,
פרט אחד שש ערי מקלט ,פרט שני שאר מ"ב ערי לוים .קדמא ירמוז שאם הנמלט יודע קודם כניסתו לעיר ממ"ב ערי הלוים שהיא קולטת
אז הוא נקלט בה כמו שנקלט בעיר מקלט בין שיודע ובין שלא יודע .וזה לא כמו שיח יצחק.
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דברים עקב ז,ב:

ְוהכּיתִ֑םַ֙החֲרֵ֤םַ֙תּחֲרים ַ֙֙א ֹתָ֔ ם – אתנח מהפך פשטא ז''ק ,האם גם זה כעין מידה כתוב שחבירו מלמד עליו .משמעות החרם
תחרים היא בהכאה.

ירושלמי ר"ה פ"א ה"א (דף נו טור ג) (וילנה ג,ב ד,א)

ֱֹלהִ֑יָךַ֙
ַ֙וּב ֹֽצ ֹאנְ ָך ַ֙֙הזּ ֔כרַ֙תּ ְקדּישַׁ֙ל ָ֣ה'ַ֙א ֶ
פַ֙[יט]ַַ֙֙כּל -ה ְבּ ֵ֡כוֹרַ֙אֲשֶׁ רַ֩֙יוּ ֨לדַ֙בּ ְבק ְרָךֵ֤ ְ
ֹֽ
דברים ראה טו,יט  -כ:
זַ֙בּכָ֥ וֹרַ֙צ ֹאנֶ ָָֹֽֽך׃ַַַ֙֙֙
ל ֹאַ֙ת ֹג ְ
ָךַ֙ו ָ֥
רַ֙שׁוֹר ְ
ֶ֔
כ
בד ַ֙֙בּ ְב ָ֣ ֹ
ע ֹ
אַ֙ת ֲ
ל ֹ ֹֽ
ֵ֤
יתָך׃ ַ֙
רַ֙ה'ַ֙אתּהַ֙וּב ֶ ֹֽ
חָ֣ ִ֑
ָ֣הַ֙בשׁנ֔הַ֙בּמּקוֹםַ֙אֲשֶׁ ר-י ְב ַ֙
ֲלנּוּ ַ֙֙שׁנ ְ
ֱֹלהֵ֤יָךַ֙ת ֹאכ ֨ ֶ
ַ֙ה'ַ֙א ֶ
[כ]ַַ֙֙ל ְפני ֩ ֨
ָ֣הַ֙בשׁנ֔ה
ֲלנּוּ ַ֙֙שׁנ ְ
ֱֹלהֵ֤יָךַ֙ת ֹאכ ֨ ֶ
ַ֙ה'ַ֙א ֶ
כתיב (דב' ראה טו,כ)ַ֙ל ְפני ֩ ֨

ֱֹלהֵ֤יָך  -תלישא-קטנה קדמא מהפך פשטא
ַ֙ה'ַ֙א ֶ
(טו,כ) ל ְפני ֩ ֨
ע"פ תני רבי ישמעאל אם (תלישא-קטנה בתפקיד שיעור כאן) עד שלושים יום קודם (קדמא) לתום שנתו של הבכור נפל בו מום רשאי
לעכבו עד שלשים יום מנפילת המום ואפילו עובר על שנה מלידתו עד שימצא כהן לתתו לו.
ראה פזר תלישא ,תלישא( ,פשטא) מונח זקף-קטן ,מהפך פשטא זקף-קטן
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יכ ִ֑םַ֙ ַ֙
םַ֙קר ָ֥ביםַ֙היֶּ֛וֹםַ֙למּ ְלחמהַ֙על-אֹיְ ב ֶ
ַ֙֙שׁמָ֣עַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙א ֨ ֶתּ ְ
דברים שפטים כ,גְ :ואמֵ֤רַ֙אֲל ֶהם ְ
יהם׃ ַ֙
ֶ֛וַּ֙ואל-תּע ְרצוַּ֙מ ְפּנ ֶ ֹֽ
וַּ֙ו ֹֽאל-תּ ְח ְפּז ְ
יר ָ֧א ְ
ְָ֣ךַ֙לב ְב ָ֗ ֶכםַ֙אלֹֽ -תּ ְ
אל-יר ְ
טעם קדמא של מלת א ֨ ֶתּם (ישראל) מרמז שקודם לקרב יקרא (דב' שפ' כ,ג) ְ ...שׁמָ֣עַ֙י ְשׂר ֔אל המלים כמו (דב' וא' ו,ד)ַ֙ ְשׁמעַ֙י ְשׂראִ֑לַ֙(של
קריאת שמע בתפילה ועל המיטה)ְ ,קר ָ֥ביםַ֙היֶּ֛וֹםַ֙למּ ְלחמהַ֙ -מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא תשועת ה' במלחמה

שהלכותיהם או ענינן אינו שווה לגבי הנושא .אפשר ע"פ פ' רש"י אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד שיש קבוצה המקיימת
מצוות ויש קבוצה שאינה מקיימת מצוות וזכותם היחידה קריאת ְשׁמָ֣עַ֙י ְשׂר ֔אלַ֙ובזכות זאת כדאי א ֨ ֶתּםַ֙שיושיע אתכם .
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דברים כי-תצא כב,כד :נואף עם נערה מאורסה בעיר

ֹתםַ֙בּאֲבנים֘ ַ֙ומתוַּ֙ ַ֙
ואַ֙וּסק ְל ֨ ֶתּםַ֙א ָ֥
ְ
יהםַ֙אֶ ל-שָׁ֣ער׀ַ֙העָ֣ירַ֙ה ָ֗ה
אתםַ֙אֶ תְ -שׁנ ִ֝ ֶ
וְ הוֹצ ֨ ֶ
ירַ֙ו ֶ֨את-ה ֔אישַׁ֙עלְ -דּבָ֥רַ֙אֲשֶׁ ר-ענּהַ֙אֶ ת-אָ֣שֶׁ תַ֙רע ִ֑הוַּ֙ ַ֙
ֲקהַ֙ב ֔ע ְ
ָ֣רַ֙ל ֹא-צע ָ֣
ֲרהַ֙עלְ -דּברַ֙֙א ֲֶשׁ ַ֙
ַ֙הנּע ָ֗
ֲר ֹֽ
אֶ תֹֽ -הנּע ָ֗
תַּ֙הרעַ֙מקּ ְר ֶ ֹֽבָּך׃ַ֙ס ַ֙
וּבע ְר ָ֥

בבלי סנהדרין מד ,ב

משנה .היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות  -מפשיטין אותו את בגדיו .האיש מכסין אותו מלפניו ,והאשה מלפניה ומאחריה ,דברי
רבי יהודה ,וחכמים אומרים :האיש נסקל ערום ,ואין האשה נסקלת ערומה.

בבלי סנהדרין מה ,א

ֹתםַ֙בּאֲבנים֘ ַ֙ומתוַּ֙ -קדמא מרכא זרקא סגול,
דברים כי-תצא כב,כדְ ַ֙:סק ְל ֨ ֶתּםַ֙א ָ֥
קדמא – עשר אמות לפני בית הסקילה אומרים לנידון להתוודות ,ארבע אמות לפני בית הסקילה ,מפשיטים את בגדי הנידון.
ראה זרקא סגול רשימת פסוקים ,תוספת זמן ,קיצור ימים
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פּץ ַ֙֙ה ֔אישַׁ֙לקחתַ֙אֶ ת-יְ ב ְמ ִ֑תּוַֹ֙ ַ֙
ל ֹאַ֙י ְח ֹ
דברים כי תצא כה,זְ :ואםֵ֤ -
לַ֙ל ֹאַ֙אַ֙בהַ֙י ְבּ ֹֽמי׃ ַ֙
ָ֥
ַ֙֙בּי ְשׂר ֔א
יםַ֙לא ָ֥חיוַ֙שׁם ְ
ְ
יַ֙לה ֨ק
ָ֗יםַ֙ו ֹֽא ְמרהַ֙֙מ ֨אןַ֙יְ ב ִ֝מ ְ
וְ ע ְלתהַ֩֙יְ ב ְמ ֨תּוַֹ֙ה ִ֝שּׁ ְערהַ֙אֶ ל -הזְּ קנ ְ
(דב' תצא כה,ז)ַ֙ ְלה ֨קים – קדמא ,כתנאי מוקדם ליבום לוודא שאין אשת המת מעוברת ,ואם מעוברת שתלד ולד חי.

נושא היבום יתכן רק אם אינה מעוברת או הפילה או ילדה ולד מת .ואת זה מלמד
ַ֙֙בּי ְשׂר ֔אל – מרכא פשטא זקף-קטן ,והוא תיאור ואחריו פעולה (כאן סירוב לפעולה) .מלמד אלפני לפניו אל
(דב' תצא כה,ז)ַ֙ ְלא ָ֥חיוַ֙שׁם ְ
הסיפא של (דב' תצא כה,ו)
[ירושלמי (וילנא כב,ב) יבמות פ"ד,ה"א]
רבי יודן בעי חלץ לה מעוברת והפילה .נישמעינה מן הדא הרי שמת והניח את אשתו מעוברת יכול תהא זקוקה ליבם תלמוד לומר (דב'
שׂר ֹֽאל את ששמו מחוי( .יצא זה שאין שמו מחוי יכול תהא מותרת להנשא) תלמוד לומר [דף כג,א] (דב'
ָ֥הַ֙שׁמוַֹ֙מיּ ְ
תצא כה,ו) ְול ֹא-ימּ ֶח ְ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙֙בּי ְשׂר ֔אלַ֙עד שתדע אם בן קיימא הוא אם אינו בן קיימא .יכול אף אשת סריס תהא צריכה לייבום
יםַ֙לא ָ֥חיוַ֙שׁם ְ
ְ
תצא כה,ז)ַ֙ ְלה ֨ק
תלמוד לומר ולא ימחה שמו מישראל את שאין שמו מחוי .יצא זה שאין שמו מחוי.
 106קדמא
כּם׃ ַ֙
וֹגַ֙מלֶ ְך-הבּשָׁ֧ןַ֙ל ְקראתֶ֛נוַּ֙למּ ְלחמהַ֙ונּ ֹֽ
בּוֹןַ֙ו ֨ע ֶ
ְ
ןַ֙מלֶ ְךֶ ְ֠ -ח ְשׁ
באוַּ֙אֶ ל-המּ ָ֣קוֹםַ֙הזֶּ ִ֑הַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ויּצָ֣אַ֙סי ָֹ֣ח ֶ ֹֽ
דברים כי תבוא כט,ו :ותּ ֹ
הרעיון לקשר זאת לשיעור ככותבת ביום הכפורים מתבסס על כך שפסוק (דב' תבוא כט,ו) נאמר ְו ֨עוֹג – קדמא ,כעין מקושר אל הנאמר
יכם׃ ענין של
וַּ֙כּיַ֙אֲנָ֥יַ֙ה'ַ֙אֱֹלה ֶ ֹֽ
ַ֙֙תּ ְד ֔ע ֶ֛
ִ֑םַ֙למ ֙ען ֹֽ
ית ְ
אַ֙שׁת ֶ
רַ֙ל ֹ ְ
ָ֣
ןַ֙ושׁכ
םַ֙ויָָֽ֥י ְ
םַ֙ל ֹאַ֙אֲכ ְל ֔ ֶתּ ְ
ָ֣
לפניו בפסוק (דב' תבוא כט,ה) שבו נאמר [ה]ַַ֙֙לֶ ֶַ֚ח

ענוי אמנם בהקשר עצמו הוא לאי אכילת אוכלים רגילים אלא אכילת מן – אוכל מן השמים,וכאן מוצע כרמז לענויי יוה"כ.
ִיח ֹן ֶמָֽלֶךֶ ְ֠ -חשְּׁבֹון – מונח תלישא-גדולה ,כקביעת מחיצה לטהר המקום לכיבוש ישראל ו ְֶּ֨עֹוג – קדמא,
אפשר כי גם (דב' תבוא כט,ו) ַוי ֵֵצֹ֣א ס ֹ֣
מורה על מה שטוהר קודם ע"י סיחון ועוג ממואב ועמון שהם ארצות הקיני הקניזי והקדמוני  ,אבל למעשרות ומעשר שני ומעשר עני רק
לעתיד לבוא.
בבלי יומא פ,ב מתקיף לה רבי זירא :מאי שנא אכילה  -דכל חד וחד בככותבת ,ומאי שנא שתיה דכל חד וחד בדידיה? אמר ליה

אביי :קים להו לרבנן בככותבת דבהכי מיתבא דעתיה ,בציר מהכי  -לא מיתבא (באכילת פחות מככותבת הדעת לא מתישבת) .בשתיה -
בדידיה מיתבא דעתיה ,בדחבריה לא מיתבא דעתיה - .מתקיף לה רבי זירא :וכל העולם כולו בככותבת( ,דב' תבוא כט,ו) וְ ֨עוֹגַ֙מֶ לֶ ְך-
הבּשָׁ֧ן בככותבת? אמר ליה אביי :קים להו לרבנן דבהכי מיתבא דעתיה ,בציר מהכי  -לא מיתבא דעתיה .מיהו ,כולי עלמא  -טובא,
וֹגַ֙מלֶ ְך-הבּשָׁ֧ן – פורתא (לכל העולם אכילת ככותבת מיישבת הדעת הרבה ,לעוג מיישב מעט).
(דב' תבוא כט,ו) ְו ֨ע ֶ
(דב' תבוא כט,ו) ְו ֨עוֹג – קדמא ,כתחילת יישוב דעת באכילת כותבת באדם גדול מימדים
 107קדמא
ֱֹלהיָךַ֙אֶ תְ -לב ְבָך ְַ֙ואֶ תְ -לבָ֣בַ֙ז ְר ֶע ִָ֑ךַ֙ ַ֙
לַ֙ה'ַ֙א ֶֶַ֛֙
וּמ ָ֧
דברים נצבים ל,ו֨ :
ַ֙למָ֥עןַ֙חיֶּ ֹֽיָך׃.
ַ֙וּבכל-נ ְפ ְשָׁך ְ
ֶ֛יָךַ֙בּכלְ -לב ְבָךָ֥ ְ
ְ
ֱֹלה
ֲבהַ֙אֶ תָ֧ -ה'ַ֙א ֶ
ְלאה ָ֞
ֱֹלהֶ֛יָךַ֙אֶ תְ -לב ְבָךַ֙ -
וּמל  -קדמא ,קודמת פעולת ה' כדי להעמיד אמונה שווה בה' בכל אחד מישראל המרומז ב בָ֧ -ה'ַ֙א ֶ
(דב' נצבים ל,ו) ֨

דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורה לנושא ושעל כל אחד חל עניין שווה.

וה' י ֨אר – קדמא ,מקדים בהארת פנים שווה במתנה לכל אחד מהארת בחינת פנים העליונים ,כנאמר ב-ספרי פסקא נא יתן לך מאור
פנים ,ר' נתן אומר זה מאור שכינה ...,ד"א י ֨אר זה מאור תורה וגו' .ונאמר ב -אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק ד' דף קו ...השכל
מתבונן בהתבוננות חיצונית  -תתאה ,זו בחינת הדעת .לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה' היא בחינת
מתנה נתונה מאת ה' מן השמים מהארת בחינת פנים העליונים כש''כ (במד' נשא ו,כה) י ֨ארַ֙הָ֧ 'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙א ֶליָך (וִ ָֽיחנֶ ָֽךָ׃) וכש''כ (דברים
ֱֹלהֶ֛יָךַ֙אֶ תְ -לב ְבָךַ֙  -דרגא
וּמל  -קדמא ,קודמת פעולת ה' כדי להעמיד אמונה שווה בה' בכל אחד מישראל המרומז ב בָ֧ -ה'ַ֙א ֶ
נצבים ל,ו) ֨
תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורה לנושא ושעל כל אחד חל עניין שווה.
י ֨אר – קדמא ,וקודמת לקדימה הנ"ל העמדת אמונה המביאה להתבוננות כמו שכתוב ב-אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק א' להודיע

לבני אדם גבורתה של תורה .ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע''פ וכחה עוז .פירש שלמה המלך ע''ה חגרה בעוז מתניה וכו'
(משלי לא)  .מתנים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם .והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו ....הנה אמונה
זו נקראת בשם בחינת מתניים דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א''ס ב''ה בבחינת עולם שנה
נפש.
יחנֶּ ָֹֽֽךּ׃ַ֙ס ַ֙
ָךַ֙ו ֻ
רַ֙ה'ַ֙׀ַ֙פּנ ֶ֛יוַ֙א ֶלי ֹֽ
ָ֧
ראה דרגא תביר טפחא על במדבר נשא ו,כהַ֙:ס י ֨א
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יוַ֙ו ֻחקֹּתיוַ֙וּמ ְשׁפּט ִ֑יו
ֹות ְ
יוַ֙ול ְשׁ ֶֹ֛מרַ֙מ ְצ ָ֥
ֱֹלה ֙יָך ַ֙֙ל ֶל ָ֣כֶ תַ֙בּ ְדר ֔כ ְ
ֲבהַ֙אֶ תֵ֤ -ה'ַ֙א ֶ
יּוֹםַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ְלאה ָ֞
ָ֣יַ֙מצ ְוָּך֘ ַ֙ה ַ֙
ֲשׁרַ֙אנֹכ ְ
דברים נצבים ל,טז :א ֨ ֶ
הַ֙לר ְשׁ ֹֽתּהּ׃ ַ֙
תּהַ֙בַ֙א-שׁמּ ְ
ֱֹלהיָךַ֙בּ ַ֕א ֶרץַ֙אֲשֶׁ ר-א ָ֥
ַ֙֙ה'ַ֙א ֔ ֶ
ַ֙וּבר ְכָך ָ֣
ַ֙ וְ חי ָ֣ית ְַ֙ור ֔בית ֹֽ
ֲשׁרַ֙– קדמא ,הצווי הראשון כבר קדם וכל יום מתחדש ,שלא יהיו עליך כדיוגטמא ישנה אלא יהיו כחדשים עליך בכל יום ,וזה יהיה אחת
א ֶ֨
התוספות המרומזות ב-אנֹכָ֣י – מונח ,אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגולַ֙ ְמצ ְוָּך֘ ַ֙היּוֹםַ֙ -זרקא סגול ,מוסיף\ מרבה ב''היום''

משהו מעניין ''מצוך''
ראה זרקא סגול
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ץ ַ֙
םַ֙ואֶ ת-הא ֶר ַ֙
דברים נצבים ל,יט :הע ֹ֨דתיַ֙ב ֶכ ָ֣םַ֙היּוֹם֘ ַ֙אֶ ת-השּׁמָ֣י ְ
ר ֶעָֹֽך׃ ַ֙
הַ֙וז ְ ַ֙
תּ ְ
ןַ֙תּ ְחיֶ הַ֙א ָ֥
יםַ֙למָ֥ע ֹֽ
ְ
וּבח ְרתּ ַ֙֙בּח ֔יּ
הַ֙וה ְקּלל ִ֑הַַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙֙ ֹֽ
יַ֙לפ ֶנ֔יָךַ֙ה ְבּרכ ְ
ֵ֤יםַ֙והמּ ֙ ֶות ַ֙֙נתָ֣תּ ְ
ַ֙ החיּ ְ

רש"י (יט) העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ  -שהם קיימים לעולם; וכאשר תקרה אתכם הרעה ,יהיו עדים שאני התרתי (ז)
בכם בכל זאת (ראה ספ"ד שו) .דבר אחר (ח) (שם) :העידתי בכם היום את השמים וגו'  -אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:
הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם :שמא שנו את מדתם? שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם ,כענין שנאמר
"וזרח השמש ובא השמש" (קה' א,ה)? הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם :שמא שנתה מדתה? שמא זרעתם אותה ולא צמחה? או
שמא זרעתם חטים והעלתה שעורים? ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד :אם זוכין אין מקבלין שכר ,ואם חוטאין אין מקבלין
פורענות  -לא שנו את מדתם ,אתם ,שאם זכיתם תקבלו שכר ,ואם חטאתם תקבלו פורענות ,על אחת כמה וכמה (ראה ספ"ד שו).
שפת"ח (ז) רצונו בזה (טט – שיהיו עדי התראה) והרי עדיין לא עשו כלום ,לכך פירש וכאשר תקרה וכו' כלומר עדי התראה הם.
(ח) דלטעם הראשון קשה היה לו לומר העידותי בכם בפני השמים והארץ ,מפני שהם יהיו עדי התראה ,לכן אמר דבר אחר וכו',
ולפירוש דבר אחר קשה למה אמר לשון העידותי שהוא לשון עדות או התראה ,לכן פירש גם הטעם הראשון.
ע"פ רש"י ושפת"ח הע ֹ֨דתיַ֙– קדמא ,הצווי לשמים וארץ להיות עדי התראה קדם לכל עבירה של בני ישראל בא"י שמא יעשו עבירותַ֙ .
ץ – זרקא מונח סגול ,ע"פ רש"י ושפת"ח ,א'
םַ֙ואֶ ת-הא ֶר ַ֙
ַ֙ב ֶכ ָ֣םַ֙– מונח ,אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגול היּוֹם֘ ַ֙אֶ ת-השּׁמָ֣י ְ
כעדי התראה מפני עבירות; ב' כעדות של נאמני ביצוע דבר ה'.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ראה זרקא סגול
 110קדמא
יַ֙מֹותֹוַ֙ :
ֹֽ
ת־בּנ ָ֣יַ֙י ְשׂראִ֑לַַַַַַַ֙֙֙֙֙֙֙ל ְפנ
ְ
ֶ֛הַ֙אישַׁ֙האֱֹלהיםַ֙אֶ
רְךַ֙מ ֶֹשׁ ָ֥
ֲשׁרַ֙בּ ָ֥
דברים וזה"ב לג,אְ ַ֙:וז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כהַ֙א ֨ ֶ
ֲשׁר – קדמא ,בתפקיד תפילה מקדימה לברכה
(דב' וזה"ב לג,א)ַ֙א ֨ ֶ
ֲשׁר – קדמא ,בתפקיד מוקדם,מהווה דוגמא שממנה למדו הבאים אחריו,
(דב' וזה"ב לג,א)ַ֙א ֨ ֶ
[ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמב] (דב' וזה"ב לג,א)ַ֙ ְוז ָֹ֣אתַ֙ה ְבּר ָ֗כהַ֙א ֨ ֲֶשׁרַ֙בּ ָ֥רְךַ֙מ ֶֹשֶׁ֛ה ,לפי שאמר משה לישראל דברים

שׁכֶל־ ֶ֔ח ֶרב
שׁלַח־ ָ֔בם עִם־ח ַ ֲַ֖מת זֹחֲלֵ ֥י עָפָ ָֽר( ,:דב' הא' לב,כה) מִחוּץ תְּּ ַ
שׁף ו ֶ ְֹּ֣קטֶב מ ְִּר ִ ָ֑ירי ְּושֶׁן־ ְּבהֵמ ֹת אֲ ַ
קשים תחילה (דב' הא' לב,כד) ְּמ ֵז ֥י ָר ָעֶ֛ב וּל ְּ֥חמֵי ֶ ַ֖ר ֶ
ִיתם חזר ואמר להם דברי ניחומים (דב' וזה"ב לג,א)ַ֙וְ ז ָֹ֣אתַ֙
ת־ה' (דב' עקב ט,ז) ַממ ִ ְּ֥רים ֱהי ֶ ַ֖
ימה (דב' עקב ט,ח) וּבְּח ֵ ֹ֥רב ִה ְּק ַצפ ֶ ְַּ֖תּם ֶא ָ֑
וּ ֵמחֲדָ ִ ַ֖רים ֵא ָ ָ֑
ה ְבּר ָ֗כהַ֙א ֨ ֲֶשׁרַ֙בּ ָ֥רְךַ֙מ ֶֹשֶׁ֛ה ,וממנו למדו כל הנביאים שהיו אומרים לישראל דברים קשים תחילה וחוזרים ואומרים להם דברי
ניחומים.
 111קדמא
דברים זאת הברכה לד,ד:

תּנֶ ִֶ֑֣נּהַ֙ ַ֙
רַ֙לז ְרעֲָךַ֙אֶ ְַ֙
קב ַ֙֙לא ֹ֔מ ְ
ע ֹ
ֵ֤קַ֙וּ ְלי ֲ
םַ֙לי ְצח ֹֽ
יַ֙לא ְבר ֨ה ְ
ָ֣רַ֙נ ְשׁבּ ְעתּ ְ
רַ֙ה'ַ֙ א ָ֗ליוַ֙ז ֵֹ֤אתַ֙הא ֶ֙רץַ֙֙א ֲֶשׁ ְ֠
אמ ִַ֝֙
ו ֨יּ ֹ ֶ
ע ֹֹֽבר׃ ַ֙
הַ֙ל ֹאַ֙ת ֲ
ָ֥
֔יָךַ֙ושׁמּ
ָ֣יָךַ֙בעי ֶנ ְ
ְ
ַ֙הֶ ְראית
רַ֙ה'ַ֙ -קדמא ואזלא ,מרמז כי
אמ ִַ֝֙
ע"פ בבלי בבא בתרא נה,ב על מה שמשה רבנו הסתכל נקבע למעשרות  .ע"פ גמרא זאת אפשר כי  ...ו ֨יּ ֹ ֶ
מהקרא יש ללמוד כעין כלל מלמד שהארץ שמשה רבנו ָה ְּרָאה ע"י ה' א ָ֗ליו – רביע ,לארבע רוחות השמים ב -ז ֵֹ֤אתַ֙הא ֶ֙רץַ֙֙א ֲֶשָׁ֣רַ֙
ְ֠נ ְשׁבּ ְעתּיַ֙ -מהפך פשטא מונח תלישא-גדולה (תבנית נדירה ואולי אפילו יחידה בתורה) ,הוציא הכתוב מפשוטו כי ה' נשבע ְלא ְבר ֨הם –

קדמא ,בתפקיד מהתחלה ,לתת לו ארץ עשרה עמים ושלושה מהם בעבר הירדן המזרחי וקבע (תלישא-גדולה בתפקיד תלישה ובתפקיד
מחיצה) למעשרות רק הנמצא במחיצות עבר הירדן המערבי  ,ורק לעתיד לבוא יתרחבו הגבולות למעשרות לכלול כל מה שה' נשבע
ֵ֤קַ֙וּ ְלי ֲע ֹקב ַ֙֙ ,היינו גם את עבר הירדן המזרחי (שהיא ארץ הקיני הקניזי והקדמוני בהם ישבו מואב ועמון ואדום .אמנם
םַ֙לי ְצח ֹֽ
ְלא ְבר ֨ה ְ
חלקים מערביים של ארץ זאת מצפון ועד דרום לאורך נהר הירדן הם חבלי ארץ אשר טוהרו לישראל ע"י כיבוש סיחון ועוג מלכי האמורי
מידי עמון ומואב לפני שנכבשו ע"י ישראל ממלכי האמורי)
 112קדמא
דברים זאת הברכה לד,ו:

דעַ֙אישׁ ַ֙֙אֶ תְ -ק ֻבָ֣ר ֔תוַֹ֙עדַ֙היָּ֥וֹםַ֙הזֶּ ֹֽה׃ ַ֙
וֹרַ֙ול ֹא-י ָ֥
ְ
יתַ֙פּעִ֑
ְ
וּלַ֙בָּ֣
ַ֙
ץַ֙מוֹאבַ֙מ
֔
ַ֙֙בּ ֶא ֶָ֣ר
ֹתוַֹ֙בגּי ְ
ויּ ְק ֹ֨בּרַ֙א ֵ֤
ויּ ְק ֹ֨בּר – קדמא ,במשמע בימי בראשית ,בערב שבת בראשית ברא יחידו של עולם מקום קבורתו של משה .פרקי אבות פ"ה,מ"ח (או מ"ו

או מ"ה) עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב
והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה:
 113קדמא
ה'ַ֙פּניםַ֙אֶ ל-פּ ֹֽנים׃
ר ֙ יְ דעָ֣ וֹ ַ֔֙
דברים זאת הברכה לד,יְ :ול ֹא֨ -קם נ ָ֥ביא עֶ֛ וֹד ְבּי ְשׂראל ְכּמ ֶֹשִׁ֑ה אֲשֶׁ ַ֙
(דב' וזה"ב לד,י)ַ֙ ְול ֹא֨ -קם – קדמא בתפקיד מימי בראשית ,אפשר שזהו חלק מיסוד השביעי של הרמב"ם

[רמב"ם פיה"מ מסכת סנהדרין פ"י (החלק)] והיסוד השביעי נבואת משה רבינו .והוא ,שנאמין שהוא אביהן של כל הנביאים שקדמו
לפניו והבאים אחריו ,הכל הם למטה ממנו במעלה ,והוא בחיר ה' מכל המין האנושי ,אשר השיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג
כל אדם שנמצא ושימצא.
 114קדמא
שמואל א יז,לח:

חשֶׁ תַ֙על-ר ֹאשִׁ֑ וַֹ֙ ַ֙
ֶ֛ןַ֙קוֹבעַ֙נְ ֹ
יוַ֙ונת ָ֥
ויּ ְל ֨בּשַׁ֙שׁ ֵ֤אוּלַ֙אֶ ת-דּוד ַ֙֙מ ֔דּ ְ
ויּ ְלבָּ֥שַׁ֙אֹתוַֹ֙שׁ ְריֹֽ וֹן׃ ַ֙

ראה בבלי יבמות עו,ב

רש"י (לח) את ...מדיו  -נהפכו להיות במדת דוד :משנמשח בשמן המשחה גבה מכל העם משכמו ומעלה; וכיון שראה שאול כן
הכניס בו עין רעה ,והרגיש דוד בדבר.

ד ֙ – מהפך פשטא ,המדים התאימו עצמם למדת דוד
ויּ ְל ֨בּשׁ  -קדמא ,קודם היו אלו מדים בגודל שאול שהיה גבוה מכל העם ,שׁ ֵ֤אוּלַ֙אֶ ת-דּו ַ֙
שלא היה בגובה של שאול.
 115קדמא
ַד־עֹולַ֖ם ְּלפ ֶָנָ֑יָך כִ ָֽ ְּס ֲא ָ֔ך י ִ ְּה ֶי ֥ה נָכַ֖ ֹון עַד־עֹולָ ָֽם:
ָ
וּמָֽ ְּמ ַלכְּתְּּ ָךֶ֛ ע
שמו"ב ז (טז) ְּונֶ ְּא ֶַ֨מן בֵיתְּ ָךֵּ֧ ַ
ְּונֶ ְּא ֶַ֨מן – קדמא בתפקיד מקדמת דנא ,מקודם לבריאה
אברהם נאמן ולכן ה' נאמן לזרעו ,משה נאמן ביתו של ה'–גואל ראשון גואל אחרון( ,זוהר) משה הוא המשיח ,כתב עת זכור לאברהם –
תשס"ב  ...ומלך המשיח הוא דוד מלכא משיחא שהוא בחינת משה  , ...שם המשיח משבעה דברים שקדמו לבריאה.
[מלבי"ם שמו"ב ז,טז]

(טז) ְּונֶ ְּא ֶַ֨מן בֵיתְּ ָךֵּ֧  .ר"ל שהגם שהחסד והאמונה יצוייר שיפסקו כנ"ל ,לא יצוייר זה פה שהחסד והאמונה שהבטחתי לדור בניך נסבב מן
ַד־עֹולַ֖ם ְּלפ ֶָנָ֑יָך ,ר"ל בהיות שנקרא שמך עליו והוא שכר
ָ
וּמָֽ ְּמ ַלכְּתְּּ ָךֶ֛ ע
האמונה שהיא ההבטחה שהבטחתי לך ,ולפ"ז (טז) ְּונֶ ְּא ֶַ֨מן בֵיתְּ ָךֵּ֧ ַ
צדקתך כענין (ישעיה נח ,ח) והלך לפניך צדקך ,ע"כ הוא נאמן ולא יסור בשום פעם .וכן הגם שהכסא יופסק לפעמים בעתי הגליות
בכ"ז לא יופסק לעולם ,ואם יופסק כסא בניך לא יופסק כִ ָֽ ְּס ֲא ָ֔ך ,ע"ד שפירשתי מ"ש (תהלים פט ,ה) ובניתי לדור ודור כסאך שכסא דוד
עומד שישב עליו המלך דוד בעצמו לימות המשיח שהוא דוד עצמו ,וז"ש כִ ָֽ ְּס ֲא ָ֔ך י ִ ְּה ֶי ֥ה נָכַ֖ ֹון עַד־עֹולָ ָֽם:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק זה ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב דף קצב עמוד ב]
ֵלֹ֣ב ֵ֭ ָטהֹור כמה דאת אמר (מל"א

ֱֹלהים ו ְּ֥רוּ ַח ְ֝נָ ִ֗כֹון ח ֵַדּ֥שׁ ְּבק ְִּרבִ ָֽי ,:האי קרא אוקמוה אבל
 ...רבי יהודה פתח (תהלים נא,יב) ֵלֹ֣ב ֵ֭ ָטהֹור ב ְָּר ִ
א־לֹ֣י א ִ ָ֑
שׁ ֶתּ֥ה תָ מִ ָֽיד ובגין כך ֵלֹ֣ב ֵ֭ ָטהֹור ודאי ,ו ְּ֥רוּ ַח ְ֝נָ ִ֗כֹון ח ֵ ַ֥דּשׁ ְּבק ְִּרבִ ָֽי דא הוא ו ְּ֥רוּ ַח ְ֝נָ ִ֗כֹון
ג,ט) ְּונָתַ תֶָּ֨ ְּל ַעבְּדְּּ ָָ֜ך ֵלַ֤ב שׁ ֹ ֵמ ַע וגו' וכתיב (משלי טו,טו) ְּוטָֹֽוב־ ִֵ֗לב ִמ ְּ
ודאי כמה דאת אמר (בראשית א,ב) ו ְֹּ֣רוּ ַח אֱֹל ִ֔הים מ ְַּר ֶ ַ֖חפֶת עַל־פְּנֵ ֥י ה ַָמָֽי ִם :ואתערו זה רוחו של משיח ואתערו (יחזקאל י"א) ורוח חדשה אתן
בקרבכם וצלי דוד ההוא ו ְּ֥רוּ ַח ְ֝נָ ִ֗כֹון ח ֵַדּ֥שׁ ְּבק ְִּרבִ ָֽי
ֱֹלהים ו ְּ֥רוּ ַח ְ֝נָ ִ֗כֹון ח ֵַדּ֥שׁ ְּבק ְִּרבִ ָֽי:
(תהלים נא,יב) ֵלֹ֣ב ֵ֭ ָטהֹור ב ְָּר ִ
א־לֹ֣י א ִ ָ֑
שׁ ֔פ ֹט ֶאת־ ַע ְּמָך֥ ַהכ ֵ ַָ֖בד ַה ֶזּ ָֽה:
ָֽין־טֹוב ל ָ ְָּ֑רע ִכֹ֣י ִ ַ֤מי יוּכַל ִל ְּ
(מל"א ג,ט) ְּונָתַ תֶָּ֨ ְּל ַע ְּב ְּדּ ָָ֜ך ֵלַ֤ב שׁ ֹ ֵמ ַע ִלשׁ ְֹּ֣פ ֹט ֶאָֽת־ ַע ְּמ ָ֔ך ְּל ָה ִ ַ֖בין ֵב ֹ֣
שׁ ֶתּ֥ה תָ מִ ָֽיד:
(משלי טו,טו) כָל־י ֵ ְֹּ֣מי ָע ִנֹ֣י ָר ִ ָ֑עים ְּוטָֹֽוב־ ִֵ֗לב ִמ ְּ
שׁך עַל־ ְּפנֵ ֹ֣י תְּ ָ֑הֹום ו ְֹּ֣רוּ ַח אֱֹל ִ֔הים מ ְַּר ֶ ַ֖חפֶת עַל־פְּנֵ ֥י ה ַָמָֽי ִם:
(בראשית א,ב) ְּו ָה ִָ֗א ֶרץ ָהי ְָּת֥ה ת ֹהוּ ו ָ֔ב ֹהוּ ו ְַּ֖ח ֹ ֶ

[קהלת רבה (וילנא) פרשה א]  ...רבי ברכיה אמר בש"ר יצחק כגואל ראשון כך גואל אחרון,
[ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק ויקרא פרשת ויקרא]  ...אם לא היה הקלקול ולא נשברו היה משה רבינו משיח כמו שנרמז מה שהיה
הוא שיהיה ראשי תיבות משה .עד כי יבוא שילה גימטריא משה כמו שמובא בזוהר (ח"ג רמ"ו :ותיקוני זוהר תיקון כ"א)
[ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק ויקרא פרשת שמיני]  ...ואם (משה) היה מכניסם לארץ ישראל היה כן באמת והיה הוא משיח ,כמו
שנאמר מה שהיה הוא שיהיה זה משה (כמו שמובא בתיקוני זוהר תיקון ס"ט) וזה שנאמר ויפלו על פניהם.
[ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק דברים פרשת כי תצא]  ...אבל איתא בזוה"ק (ח"ג רע"ו ב) מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה
שמשה רבינו בעצמו הוא יהיה משיח רק שאז יהיה מדריגתו גבוה ממילא ישארו גזירותיו לעולמי עולמים
[ספר חסידים (מרגליות) ברית עולם ושומר הברית סימן שנה]

משה ודוד היו שוין וכו' כדמפרש בסימן זה ובסימן שאחריו .וכן אתה מוצא דבזכות משה רבינו ע"ה וזכות דוד המלך ע"ה ניצלנו
מהמן הרשע כמ"ש רז"ל וביארנו בעניותנו בזה כמה ענינים בס"ד בדרושים ,ויש לרמוז משה בן עמרם ס"ת המן כי בזכותו נצלו
מהמן( .ועי"ל דבזכותו ירד המן לישראל) ועוד יש לרמוז כי משה דוד גימ' משיח עם הכולל כי הגואל ראשון הוא גואל אחרון גם הוא
גימ' נחש והוא גימט' שטן כי בזכות משה ודוד נהיה נצולים מן נחש ושטן.
 116קדמא
תּלֶ דַ֙ ֹֽבּן:
ה'ַ֙לֶ֛הַּ֙הריֹוןַ֙ו ָ֥
ִ֑יהַ֙ויּ ֨תּןַ֙ ַָ֥֙
תּהי־לָ֣ ֹוַ֙ ְלא ֔שּׁהַ֙ויּב ֹאַ֙א ֶל ַ֙
ת ַ֙֙ו ְַ֙
קּחַ֙ ֵֹ֤בּעזַ֙אֶ ת־רוּ ַ֙
רות ד,יג :ויּ ַ֨֙
'ַ֙שׁא ְל ֹֽתּיוַ֙ :
מוּאלַ֙ ָ֥כּיַ֙מהַ֙ ְ
ת־שׁמַֹ֙ו ַ֙֙ ְשׁ ֔
ְ
תּהרַ֙חנּהַ֙ותָּ֣לֶ דַ֙בּ ִ֑ןַ֙ותּ ְקרֵ֤אַ֙אֶ
שמו"א א,כ :ויְ הַ֙י ַ֙֙ל ְת ֻקפָ֣ ֹותַ֙היּ ֔מיםַ֙ו ָ֥
ה'ַ֙לֶ֛הַּ֙הריֹוןַ֙הריון בגימטריא מאתן ושבעים וחד הוו.
אמר מר זוטרא :מאי טעמייהו דחסידים הראשונים  -דכתיב (רות ד,יג) ויּ ֨תּןַ֙ ַָ֥֙
אמר מר זוטרא :אפי' למ"ד יולדת לתשעה  -אינה יולדת למקוטעים ,יולדת לשבעה  -יולדת למקוטעים ,שנאמר (שמו"א א,כ) ויְ הַ֙י ַ֙֙
ל ְת ֻקפָ֣ ֹותַ֙היּ ֔מיםַ֙ו ָ֥תּהרַ֙חנּהַ֙ותָּ֣לֶ דַ֙בִּ֑ן ,מיעוט תקופות  -שנים ,מיעוט ימים  -שנים.
ה'ַ֙לֶ֛הַּ֙הריֹון – קדמא מרכא תביר טפחא
(רות ד,יג) ויּ ֨תּןַ֙ ַָ֥֙
(רות ד,יג) ויּ ֨תּן – קדמא בתפקיד מקדמת דנא
ה'ַ֙לֶ֛הַּ֙הריֹון – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והשונים בהלכותיהם או ענינם ביחס לענין .אפשר
(רות ד,יג) ַָ֥֙

כי כאן מרמז לכך שמ-קדמא בתפקיד מקדמת דנא הריון יהיה באורך זמן שונה מגי' הריו"ן =  271יום ולא רק בין  273 – 271יום
התלוי ביום היקלטות הזרע כדעת שמואל (רש"י) .אלא יכול להיות למקוטעין בחודש התשיעי ולמקוטעין בחודש השביעי ועוד זמנים
שונים.
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