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כג כסלו התשסח
הסבר תהליך הלימוד ע"פ תבנית הטעמים שבבסיסה זקף-קטן

1.1
1.1.1
זקף-קטן

תבניות טעמים הנשענות על זקף-קטן

הזקף-קטן מורה על פרט שיש להקדימו – לקדמו באופן כלשהו המשתנה מענין לענין.
הפרט כתוב בקרא מאוחר מהמקום שיש לשלבו בו ,או אפילו לא כתוב ויש ללמוד על קידומו מכתוב אחר.
זקף-קטן – מרבה דברים הדומים לענין המדובר בו אבל לאו דווקא את כולם ,כמו-כן זה לאו דווקא תוכן התבה עליה ניצב הזקף-קטן
אלא הענין אליו התבה מתיחסת .אפשר שזה כעין פרט בכלל ופרט המרבה דברים הדומים לו .בצירוף עם קדמא או מונח בתיבה אחת או
תיבות מוקפות ,המובן משתנה.
זקף-קטן מורה על ענין הקשור לערך שתיים .שתי דרשות או ערך כספי כמו שתי מעה כסף .המונח שלפניו בתפקיד (א) מוסיף תיאור
למלת הזקף-קטן (ב) או שזה עוד דרשה ללמוד (ג) או שזה מצב ביניים  /ספק.
מונח זקף-קטן במלה אחת או מלים מוקפות
1.1.2
מונח זקף-קטן בתיבה אחת או תיבות מוקפות
מידה י"ח של רבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי – מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל ,בלשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל.
בעוד שבזקף-קטן לבד – מרבה דברים הדומים לענין המדובר בו אבל לאו דווקא את כולם ,כאן מרבה את כולם.
ל)דרתיכֶ ם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,דורות של קיום בית מקדש ודורות שנשלמה
בכל מקום שמופיע ( ְַ
פרים שפתינו ראה במדבר שלח-לך טו טו
דוגמאות מפתח
במדבר שלח טו,טו:

תַוּמ ְשׁ ָפֵּ֥טַ
ִ
חַ
טז]ַַתּוֹרהַאַ ַ ֵ֛
ָ ֵ֥
ֵ֥יַה'׃ַַַ[
ֶ֖הַל ְפנ ָֽ
ִ
ַ֙לדרתיכֶ םַכָּ ֶכֵ֛םַכַּ גֵּ֥רַיִ ְהיֶ
ָ֑רַח ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ְ
ֻ
רַהגָּ
ַ
ֶ֖םַולַ גּ
לַח ָ ֵ֥קּהַאַ ַחֵ֛תַלָ ֶכ ְ
׃ַַַ[טו]ַַהַ ָקּ ָ֕ ָה ֻ
ֵ֥רַא ְתּ ֶכָֽם׃ַפַ ַ
ִ
ֶ֖רַהגָּ
ַ
ָ֑םַולַ גּ
אֶ ָחֶ֖דַיִ ְהיֶ הַלָ ֶכ ְ
ְלדרתיכֶ ם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל היינו קבלת גרים בזמן הבית ושלא בפניו ,האידנא דליכא קרבן לא נקבל

גרים ,אמר רב אחא בר יעקב ,אמר קרא וכי יגור אתכם אשר בתוככם לדורותיכםל) [כריתות ט' א']:
ראה זקף-גדול
במדבר שלח-לך טו יט – כ:

ֶ֖הַה'׃ ַ
רוּמ ָֽ
ימוַּת ָ
ְ
ץַתּ ִ ֵ֥ר
םַה ָא ֶָ֑ר ָ
ֶ֖םַמ ֶלּ ֶח ָ
[יט]ַַ ְו ָה ָיָ֕הַבַּ אֲכָ ְל ֶכ ִ
ֶ֖ןַתּ ִ ֵ֥רימוַּא ָ ָֽתהּ׃ ַ
רוּמתַגּ ֶרןַכּ ָ
ָ֑הַכּ ְת ַ
רוּמ ִ
ימוַּת ָ
ְ
םַח ָלֶּ֖הַתָּ ִר
ַ
אשׁית ַ֙ע ֲִרסתכֶ
[כ ]ַַר ִ

ירושלמי פסחים פ"ב ה"ד
(ה"ד) הלכה ד' כתיב והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליי' הייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחלה תלמוד לומר מלחם ולא כל לחם אם
מלחם לא כל לחם אין לי אלא לחטים ולשעורי' בלבד שאר מינין מניין תלמוד לומר ראשית עריסותכם ריבה וריבה את הכל
קרבן העדה
הייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחלה .אפילו אורז ודוחן ושאר מינים:
טט  -תלמוד לומר (טו יט) ִמ ֶלּ ֶחם ולא כל לחם אם מלחם לא כל לחם
אין לי אלא חטים ושעורים .שהן נקראים לחם הארץ דכתיב ארץ חטה ושעורה (דברים עקב ח ח) ומניין לרבות כוסמין
ושבולת שועל ושיפון
אשׁית ַ֙ע ֲִרסׂתכֶ םַריבה
טט – אולי חטים ושעורים בלבד? שאר מינין מניין תלמוד לומר ר ִ
וריבה את הכל  .דדמי לפרטא בכל צד שהן מחמיצין לאפוקי שאר מינים של הפרט ממש:
אשׁית ַ֙ע ֲִרסתכֶ םַ– מוטעם במונח זקף-קטן ריבה וריבה את הכל
טט  -ר ִ
עד כאן דוגמאות מפתח
1

מונח זקף-קטן במלה אחת

שַׁחיָּ ָֽה׃ ַ
ַ
םַלנֶ ֵ֥פֶ
ד ְ
יַהאָ ָ ֶ֖
תַח ִיּ ָ֑יםַוַיְ ִ ֵ֥ה ָ
ֵ֥חַבּאַ ָפֶּ֖יוַנִ ְשׁ ַמ ַ
ַ֙מןָ -הא ֲָדמָ הַוַיִּ ַפּ ְ
ֱֹלהיםַאֶ תָ -האָ ָ ָ֗דםַעָ פָ ר ִ
ַ֩ה'ַא ִִ֝
בראשית ב,ז :וַיִּ יצֶ ר ֨
רד"ק ִמןָ -הא ֲָד ָ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 מהופָּ ך' (החכם רבי יוסף בן צדיק ,ספר העולם הקטן ,ע' .)24

ִמןָ -הא ֲָדמָ ה – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,המקף לימד רב-מצב האדמה ,האדמה בעלת חלקים בדרגות שבח
שונות ..מונח זקף-קטן במלה אחת מלמד על אדמה משובחה מכל ,לפי רש"י צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות ,היינו הקב"ה ברא את
האדם מהאדמה המשובה מכל ארבע רוחות ,וצברה במקום המזבח בהר המוריה ,או שנאמר כי במקום המזבח נמצא שורש כל האדמות
המשובחות של העולם.
2

מונח זקף-קטן במלה אחת
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וֹבַל ַ ָֽמא ֲָכ ָ֑ל ַ
ְ
ֶ֖הַוט
ֵ֥דַל ַמ ְר ֶא ְ
ַ֙מןָ -הא ֲָדמָ הַכָּ ל-ע ֵ֛ץַנ ְֶח ָמ ְ
ֱֹלהים ִ
חַה'ַא ִ
ַ֤
בראשית ב,טַ :ויּ ְַצ ַ֞ ַמ
ָרע׃ ַ
דּעַ תַטֵ֥ וֹבַו ָ ָֽ
ץַה ַ ֶ֖
ןַו ָ֕ע ַ
וְֹךַה ָגּ ְ
ַ
ַ֙בּת
ַ֤ץַה ַחיִּ ים ְ
ַ וְ ע ַ ָֽ
ִמןָ -הא ֲָדמָ ה – מקף מלמד על רב-מצב האדמה ,האדמה בעלת חלקים בדרגות שבח שונות.
ִמןָ -הא ֲָדמָ ה – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,מלמד על אדמת גן-עדן המשובחה מכל האדמות[ ,רד"ק (בר' ב,ז)]

מונח זקף-קטן במלה אחת
3
בראשית לך-לך טו,ה
ֶ֖לַל ְספּרַא ָתָ֑םַ ַ
תּוּכ ִ
יםַאםַ -
ִ
ַ֙הכּוֹכָ ִב
וּספר ַ
ַ֙ה ֶבּט-נָ אַ ַהשָּׁ ָ֗ ַמיְ מָ הַ ְ
֙אמר ַ
ַיּוֹצאַא ִ֝תוַֹהַ ָ֗חוּצָ הַוַיּ ֶ
גירסת הכתר [ה]ַַו ֨
וַֹכּהַיִ ְהיֶ ֶ֖הַז ְַר ֶעָָֽך׃ ַ
אמרַל ֵ֥
וַיּ ֶ
ֶ֖לַל ְספּרַא ָתָ֑םַ ַ
תּוּכ ִ
ַ֙הכּוֹכָ ִביםַאִַםַ -
וּספר ַ
ַ֙ה ֶבּט-נָ אַ ַהשָּׁ ַמיְ ָמהַ ְ
֙אמר ַ
וַֹה ָ֗חוּצָ הַוַיּ ֶ
ַיּוֹצאַא ִ֝ת ַ
קורן ,מגנס ,מאור ועוד [ה]ַַו ֨
וַֹכּהַיִ ְהיֶ ֶ֖הַז ְַר ֶעָָֽך׃ ַ
אמרַל ֵ֥
וַיּ ֶ
ַ֙הכּוֹכָ ִביםַ -פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,ריבה כל הכוכבים אף אלו שאי אפשר לספור
וּספר ַ
ְ

ראה רביע ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים 3 ,פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים
מונח זקף-קטן במלה אחת
4
בראשית מקץ מג,כג:

ֶ֖םַבּאַא ָל ָ֑י ַ
ַ֙בּאַ ְמ ְתּחתיכֶ םַכַּ ְס ְפּ ֶכ ָ
ַ֤םַמ ְטמוֹן ְ
ָתןַלָ ֶכ ַ
יכםַואֹלהַ֤יַא ֲִביכֶ ם ַ֙נ ֨ ַ
יראוַּא ֱֹ֨לה ִ֝ ֶ
אמר ַ֩שָׁ ֨לוֹםַלָ ִ֝ ֶכםַאַ לִ -תּ ָ ָ֗
וַיּ ֶ
ַוַיּוֹצֵ֥אַאֲל ֶהֶ֖םַאֶ תִ -שׁ ְמ ָֽעוֹן׃ ַ
ְבּאַ ְמ ְתּחתיכֶ םַ -מונח זקף-קטן בתיבה אחת  ,כעין ריבה וריבה את הכל ,בכל האמתחות נתן ולא רק בחלקם.

ראה קדמא ואזלא במילה אחת ,תלישא קטנה ,אתנח
5

מונח זקף-קטן במלה אחת

תּםַא ִ ֶ֖תיַהָ֑נָּה ַ
םַכּיְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥
ַ֙בּעיניכֶ ִ ָֽ
וַּואַ ל-יִ ַ֙חר ְ
בראשית ויגש מה,הְ :ועַ ָתּה׀ַאַ ל-תּ ָע ְצ ָ֗ב ְ
יכם׃ ַ
יםַל ְפנ ֶ ָֽ
ִַ
ֱֹלה
הַשׁלָ ַחֵ֥נִ יַא ִ ֶ֖
יַל ִ ָֽמ ְח ָי ְ
ַ ִכּ ְ
ַ֙בּעיניכֶ םַ -פשטא מונח זקף-קטן (שני טעמים במלה אחת) כעין ריבה וריבה את הכל ,הרי אח אחד בלבד רצה להרגו ,ואח אחד
וְ אַ ל-יִ ַ֙חר ְ

בלבד הציע מכירתו ,וכולם סבלו מכך ,לכן עכשו יוקל לכולם
מונח זקף-קטן במלה אחת
6
בראשית ויגש מה,כז:

עגָלוֹתַאֲשֶׁ ר-שָׁ ַלֵ֥חַיוֹסֶ֖ףַלָ שׂאתַא ָ֑תוֹ ַ
רַדּ ֶבּרַאֲל ֶהםַ ַויּ ְַרא ַ֙אֶ תָ -ה ֲ
ליוַאתַכָּ לִ -דּ ְברַ֤יַיוֹסף ַ֙א ֲֶשׁ ִ
וַיְ ַד ְבּרוַּא ָ֗ ָ
יהם׃ ַ
וּחַ ַיע ֲֵ֥קבַא ֲִב ֶ ָֽ
יַר ַ
ַו ְַתּ ִָ֕ח ֶ֖
ַ...אֲל ֶהם – זקף-קטן ַויּ ְַרא ַ֙– פשטא אֶ תָ -ה ֲעגָלוֹתַ– מונח זקף-קטן במלה אחת ,זקף-קטן זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש ,יעקב
ראה עגלות שהיו סימן שיוסף זוכר לימוד התורה האחרון שלמדו יחד :כפי' רש"י ָה ֲעגָלוֹת – (א) יוסף מסר לאחיו סימן לאביו שעצרו

בלימוד בפרשת עגלה ערופה (העגלות אשר שלח יוסף ולא נאמר אשר שלח פרעה); (ב) וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על-פי
פרעה.
אֶ תָ -ה ֲעגָלוֹתַ– מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,יוסף מסר סימן על לימוד עגלה ערופה ,ותבנית הטעמים מרמזת
שכך גם זוכר את כל תלמודו ועומד בצדקותו

מונח זקף-קטן במלה אחת
7
בראשית ויחי נ,ב:

ֲב ָדיו ַ֙אֶ תָ -הר ְפ ִאיםַלַ חֲנֶ֖טַאֶ ת-אַָ ִבָ֑יו ַ
וַיְ ֨ ַצוַיוֹסַ֤ףַאֶ ת-ע ָ
וַּהר ְפ ִ ֶ֖איםַאֶ ת-יִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ַחנְ טֵ֥ ָ
ַ ַויּ ַ
וַיְ ֨ ַצוַיוֹסַ֤ףַאֶ ת-ע ֲָב ָדיו ַ֙ -קדמא מהפך פשטא – תורה שלמה [ה] בשם ספר חסידים מוציא מפשוטו שציוה לעבדיו להיות עם

הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו .והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו רואים שלא יחסרו דבר
שבניו לא יראוהו .אֶ תָ -הר ְפ ִאיםַ -מונח זקף-קטן במלים המחוברות במקף  -ריבה וריבה את הכל ,שלא יחסרו דבר שבניו לא
יראוהו.
8

מונח זקף-קטן במלה אחת

ֵ֥יַה ִע ְב ִ ֶ֖ריםַנִ ְק ָראַעָ ל ָ֑ינוַּ ַ
אמרוַּאֱֹלה ָ
שמות ה,ג :וַיּ ְ
ח ֶרב:
ֹוַב ָ ָֽ
רַא ֶ
דּ ֶב ֵ֥
נוַּבּ ֶ ֶ֖
ינוַּפּן־יִ ְפגָּע ַ
ֶ֨
ַ֙לה'ַאֱֹלה
רַונִ זְ ְבּחָ ה ַ ָֽ
יםַבּ ִמּ ְד ָָ֗בּ ְ
ַ
ַ֩שֹׁלַ֨ שֶׁ תַי ִִָ֜מ
ָּ֡אַדּ ֶרְך ְ
נלֲכָ הַ ָנּ ֶ
אמרוּ ותבנית טעמיה מונח זקף-קטן במלה אחת .תבנית המלמדת על מידה מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג
נעיין עוד במלה (שמ' ה,ג) וַיּ ְ
מידה (יח) מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל ,ובלשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל .אפשר שזה ההסבר נאמר אֱֹלהֵ֥יַהָ ִע ְב ִ ֶ֖ריםַזה שם

"אלהים" וכשם שהוא שם המלמד על פעולה מסוימת של הוי"ה כך יש לאלקינו שמות אחרים המבטאים פעולות אחרות של ה'.
9

מונח זקף-קטן במלה אחת

ֶ֖םַתּ ָחגֻּ ָֽהוּ׃ ַ
תַעוֹל ְ
ָ
םַח ַ ֵ֥קּ
ֻ
'ַלדרתיכֶ
וַֹחגַלַַ ָ֑ה ְ
תםַא ֶ֖ת ַ
וֹןַו ַחגּ ֶ ֵ֥
ַ֙לזִ כָּ ר ְ
ַ֩היּ֨ וֹםַ ַהזֶּ ַ֤הַלָ כֶ ם ְ
שמות בא יב,ידְ :ו ָה ָיה ַ
ְלדרתיכֶ ם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל .תורה שלמה [רפט*] לרבות לימות המשיח ,יכול הואיל והחגיגה בטילה
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙מצּוֹתַתּאכלוּ
לא יאכל מצות ,תלמוד לומר (שמ' בא יב טו)ַ ִשׁ ְב ַע ַ֤תַי ִָמים ַ

10

מונח זקף-קטן במלה אחת

אֹלהָ֑ים
ִ
ֵ֥יתי לָ ֶכֶ֖ם ל
שמות וארא ו,זְ :ולָ ַק ְח ִ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם ִלַי ֙ ְלעָ ם ְו ָה ִי ִ
וֹתַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ִ
תַס ְבלֵ֥
תּ ַח ִ
םַמ ַ ֶ֖
ִ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ
םַה ִ
ַ
ה ֙'ַ אֱֹלהיכֶ
יד ְע ָ֗ ֶתּם ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
וִ ַ
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶַם – מונח מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,מונח מרמז על יותר מסדרה אחת של התבנית שאחריה ,מובן
ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
ראשון של התבנית מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן יוסבר בשלבים( :א) נסביר מלת וטעמי אֱֹלהיכֶ ם – מונח זקף-קטן ,כעין ריבה

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 אלַשַׁ ָדָּ֑י (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,
אֹלהיכֶ ם –מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,ידרש
ה ֙'ַ ֱַ
השגחה הנדמית כבדרך טבעי( .ג) עתה יובן כי מובן אחד של טעמי א ֲִנַ֤י ַ
שהבורא מהפך את פשט הרכב ומערכות הטבע וכל הכוחות כולם כרצונו .בכוחות יש לכלול גם השרים הממונים על הכוחות.
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ ם –מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,ידרש שלמען הגאולה ממצרים ומתן
מובן ראשון של תבנית טעמי הקרא א ֲִנַ֤י ַ
תורה הקב"ה ישנה מדרך הקבועה לעשות באמצעות שליח (אמצעי) ויעשה זאת בכבודו ובעצמו .נשים לב כי המלים ִכּי א ֲִנַ֤י בצרופן הן
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ ם של הדיבר הראשון מעשרת הדברות ושם בקריאה בטעם עליון אנכי – פשטא ה' – מונח א-לקיכם  -זקף-קטן.
מלת אנכי ַ
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ ם  -אברבנאל רוצה לומר אחרי צאתכם ממצרים תבואו להר סיני ותקבלו את התורה פנים בפנים ואז
יד ְע ָ֗ ֶתּם ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
וִ ַ

ה ֙'ַואמר
יד ְע ָ֗ ֶתּם ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
תכירו ותדעו את השם הנכבד כי תנבאו ממנו בלי אמצעי כמו שיתב' מה שלא זכו אליו האבות וזהו ִו ַ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ ם וגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה שניהם היו בלי אמצעי.
הַ ִ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ ם – מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתיים ע"פ אברבנאל וגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה שניהם היו בלי אמצעי.
הַ ִ
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'ַמ ִמּ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַס ַ
ֵ֥נוַּה ִ
ֶ֖
יא
דַהוֹצ ָ
ִ
ִ֚יַבּחזֶקַ ָי
הַוּלטוֹטַָ ֶ֖פתַבּיןַעינֶ ָ֑יָךַַַַַַַַ ִכּ ְ
ְ
ַ֤הַלאוֹת ַ֙עַ ל-יָ ְָ֣דכָ
ְ
שמות בא יג,טזְ :ו ָהיָ
(שמ' בא יג,טז) יָ ְָ֣דכָ ה – זקף-קטן מרמז לשני לימודים (לימוד א) יד שמאל (לימוד ב) לרבות את הגידם להנחת תפילין.
(שמות בא יג,טז) עַ ל־יָ ְָ֣דכָ ה – מפתח את נושא הנחת תפילין ע"י גידם.
(שמות בא יג,טז) עַ ל־יָ ְָ֣דכָ ה – 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 הי ד 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.
וילמד מהכתוב בפר' שמע ובפר' והיה אם שמע ופר' מזוזה וקשרתם וכתבתם בד"כ כתיבה בימין וקשירה בימין על שמאל שהיא הנחת
התפילין.
תבנית הטעמים יָ ְָ֣דכָ ה – מונח זקף -קטן כעין מידת ריבה וריבה הכל ,אפשר שמרמז למצב הגידם החסר יד שמאל (עד הכתף) לא מניח
כלל או שמניח בימין.
ַ֤הַלאֹות ַ֙עַ ל־יָ ְָ֣דכָ ה – מהפך פשטא מוציא מפשט הכתוב של הנחה ביד שמאל ומלמד לגבי הנחת הגידם (החסר כל יד
ְ
(שמ' בא יג,טז) ְו ָהיָ
שמאל) והאיטר יד ימין (המשך הגמרא) שיניחו בקיבורת ימין.
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אכלֶ֖מוַֹכַּ ַ ָֽקּשׁ׃ ַ
סַק ֶמָ֑יָךַַַַַַַַ ְתּשַׁ לַּ ח ַ֙חֲרנְ ָךַי ְ
ַתּהֲר ָ
וּב ֵ֥רבַגְּ אוֹנְ ָךֶ֖ ַ
שמות בשלח טו,זְ :
וּב ֵ֥רבַגְּ אוֹנְ ָךֶַ֖ ,אם היד בלבד רועצת האויב כשהוא מרומם ברוב גאונו אז יהרוס קמיו ואם ברוב גאונו לבד אויביו נהרסים ק"ו
רש"י ְ
ָך – חרון אף (האם חרון אף הוא כמו אף וחמה שהם שנים מחמישה חובלים)
אכלֶ֖מוֹ; טטוד"ל רש"י פירש חֲרנְ ַ
כששלח בם חרון אף י ְ
ָךִ ,מ ְבצ ְֵר ֶ֞יהם תְּ שׁ ַַלַּ֤ח (מ"ב ח;יב) (טט  -נבואת אלישע לחזאל)  ,מלמד כמו שלקו הם על הים כך לקו במצרים
חרנְ ַ
ח ַ֙ ֲַ
בעל הטורים ְ ...תּשַׁ לַּ ַ
ָך – לוקים על הים ,לוקים על היבשה – במצרים גופה
והרס מבצריהם ,וגו'; טטוד"ל – בעל הטורים פירש חֲרנְ ַ
מלכים ב ח,יב :ו ַֹ֣יּאמר ֲחזָ ֵֵ֔אל מ ַ֖דּוּ ַע אֲ ד ִנֹ֣י (אלישע הנביא) בכֶ֑ה

יהם תְּ ב ֵַקִּֽעַ׃
ו ַֹ֡יּאמר כִּ ִֽי-י ָדַֹ֡ עְתִּ י ֵ ֹ֣את ֲאשׁר-תַּ עֲשׂה֩ ִל ְב ֵֵ֨ני יִשׂ ְָר ֵ֝ ֵאל ָר ָָ֗עה ִמ ְבצ ְֵר ֶ֞יהם תְּ שׁ ַַלַּ֤ח ָבּ ֵא ֙
שׁ וּבַח ִֵֽריהם֙ בּ ַֹ֣חרב תַּ ה ֲֵ֔רג וְע ֲלל ֹ֣
ֵיהם תְּ ַר ֵֵ֔טּשׁ ְו ָהרתֵ ֖

אכלֶ֖מוַֹכַַּ ַ ָֽקּשׁ׃ַפירוש לא שאתה צריך לרוב גאונך להרוס אותם אלא הגם שיכול אתה לשלח חרון אחד
אור החיים ְ .תּשַׁ לַּ ח ַ֙חֲרנְ ָךַי ְ
שלך ויהיה נאבד כקש:
ָךַמונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כל אופני החרון ,ע"פ רש"י שני סוגי חובלים
ח ַ֙פשטא חֲרנְ ַ
טטוד"ל ְ -תּשַׁ לַּ ַ
מחמישה (ש"ר תשא פר' מא) ,ע"פ בעל הטורים חרון אף בים וביבשה ,ע"פ אור החיים היה מספיק חרון אחד ואף-על-פי שלח בם
חרון לרוב להפליא בם מכותיו.
ודומה להם:

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

6/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ה ֙'ַאלַ יַגַּ ֶ֖םַבַַּ ַפֵּ֥עַ םַהַ ִ ָֽהוא׃
ֶ֖םַל ַה ְשׁ ִמידַאֶ ְת ֶכ ָ֑םַוַיִּ ְשׁ ַמַ֤עַ ַ
יכ ְ
ה'ַעֲל ֶ
ֲשׁר ָק ַצֹ֧ף ֵַ֛
ף ֙ ְו ַהחמָ ה א ֨ ֶ
ראה דברים עקב ט,יטִ :כּי י ָָ֗ג ְר ִתּי ִמ ְפּנ ַ֤י ָהאַ ַ
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ֶ֖מוַֹא ֶרץ׃ ַ
ָ ָֽ
ַתּ ְבלָ ע
֙ית ַ֙יְ ִמינְ ָך ִ
שמות בשלח טו,יב :נ ִָט ָ
 ...איתא במדרש (שמו"ר כ"א ו')" :כיון שהלך (משה רבינו) לקרוע את הים לא קיבל עליו להקרע .אמר לו הים :מפניך איני נקרע ,אני גדול ממך שאני נבראתי בשלישי ואתה
נבראת בששי.כיון ששמע כך הלך ואמר להקב"ה :אין הים רוצה להקרע.מה עשה הקב"ה? נתן ימינו על ימינו של משה שנאמר (ישעיה ס"ג י"ב)" :מוליך לימין
משה וגו'" מיד ראה להקב"ה וברח ,שנאמר (תהלים קי"ד ג')" :הים ראה וינוס" ,מה ראה? אלא שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול
לעכב אלא ברח מיד.אמר לו משה :מפני מה אתה בורח? א"ל הים :מפני אלוה יעקב ,מפני יראתו של הקב"ה"
ָךַמונח זקף-קטן ,במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כל אופני ימין
֙ית ַ֙פשטא ַיְ ִמינְ ַ
נ ִָט ַָ
טטוד"ל אולי אפשר לקשרו לשני ימינך בפסוק שמות בשלח טו ו ע"פ רש"י ימינך ימינך ,שני פעמים כשישראל עושין את רצונו
של מקום השמאל נעשית ימין:
ראה שמות בשלח יד,כא :ו ַ֨יּטַמ ֶשׁהַאֶ ת-יָדוַֹ֘עַ לַ -ה ָיּם ַ֒ וגו',
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שמות בשלח טז,כג:

רַדּ ֶבּרַה'ַשַׁ ָבּ ֹ֧תוֹןַשַׁ ַבּתֵ֛ -ק ֶדשַׁלַ ֶ֖ה'ַמָ ָחָ֑רַ ַ
אמרַאֲל ָ֗ ֶהםַהִ֚וּאַא ֲֶשׁ ִ
וַיּ ֶ
ֵ֛םַל ִמ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רתַעַ דַ -ה ָֽבּ ֶקר׃ ַ
ףַה ִנֹּ֧יחוַּלָ ֶכ ְ
לוַּואת ַ֙כָּ לָ -העד ַ
ַ֙בּשּׁ ְ
ֲשׁרְ -תּ ַב ְשּׁלוּ ַ
וַּואַ֤תַא ֶ ָֽ
אפוַּא ָ֗פ ְ
אתַאֲשֶַׁר-תּ ַ֞
וְ את ַ֙כָּ לָ -העדף  -מונח זקף-קטן בתיבה אחת ריבה וריבה את הכל ,שכל עודף מיום יכול לשמש על בסיס עירוב תבשילין לשימוש ביום

המחר
ראה דרגא תביר טפחא ,מונח גרשיים רביע ,פעמיים זקף בין שני קיסרים
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ֶ֖יַהאָ ֵ֥דןַ׀ַהַָֽ'׃ ַ
וּרָךַאֶ לְ -פּנ ָ
ָ֑הַי ֵָֽראֶ ה ַ֙כָּ ל-זְ כ ְ
יםַבּשָּׁ נָ ָֽ
ַ
שַׁפּעָ ִ ֶ֖מ
שמות משפטים כג,יז :שָׁ ֵֹ֥ל ְ
כָּ ל-זְ כ ְוּרָךַ -מונח זקף-קטן בתבות מוקפות ,ריבה וריבה את הכל .ועל כך דן בבלי חגיגה ד,א האם יש לפטור ישראלים שבגלל עיסוקם
במשך השנה בדברים הגורמים לאנשים להיבדל מהם מהראיון ומכריע לחייבם בעליה לרגל.
ֶ֖יַהאָ ֵ֥דןַ׀ַהַָֽ'׃ַַ ַ
וּרָךַאֶ לְ -פּנ ָ
ָ֑הַי ֵָֽראֶ ה ַ֙כָּ ל-זְ כ ְ
יםַבּשָּׁ נָ ָֽ
ַ
שַׁפּעָ ִ ֶ֖מ
 .1שמות מש' כג,יז :שָׁ ֵֹ֥ל ְ
ֵ֛יַהאָ ֵ֥דןַ׀ַהֶַ֖'ַאֱֹלהֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
וּרָךַאֶ תְ -פּנ ָ
ָ֑הַי ֵָֽראֶ ה ַ֙כָּ ל-זְ כ ְ
יםַבּשָּׁ נָ ָֽ
ַ
שַׁפּעָ ִ ֶ֖מ
 .2שמות כי תשא לד,כג :שַָׁ ֵֹ֥ל ְ
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ֵ֥בַא ָֽמּוֹ׃ַפ ַ
יַבּחֲל ִ
ֱֹלהָ֑יָךַַַַַַַַלאְ -ת ַבשֵּׁ֥לַגְּ ִ ֶ֖ד ַ
ַתּ ִָ֕ביאַבֶּ֖יתַה'ַא ֶ
יתַבּכּוּרי ַ֙אַ ְד ָמ ְתָך ָ
ִ
אשׁ
שמות משפטים כג,יט :ר ִָ֗

ַשּׁל גּ ִ ְ֖די ַבּחֲלֵ ֵ֥ב ִאמִּֽוֹ׃ פ
שׁית בּ ֵ
ֵרא ָ֗ ִ
שמות תשא לד,כו:
ֱֹלהיך ֹלא-תְ ב ֵ ֵ֥
ִכּוּר ֙י ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך תָּ ִִ֕ביא ֵ ֖בּית הֹ֣ ' א ֶ֑
ִכּוּר ֙י ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך תָּ ִִ֕ביא
שׁית בּ ֵ
ִכּוּר ֙י ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך תָּ ִִ֕ביא (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ָ֗ ִ
שׁית בּ ֵ
שני פסוקים (שמ' מש' כג,יט) ֵרא ָ֗ ִ
שני ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך – (א) בעלות( ,ב) יניקה
ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,היניקה צריכה להיות כולה אך ורק מאדמתך (רמב"ם הל' ביכורים
פ"ב,ה"י לא יביא מהברכה היונקת מאדמתו ומחוץ לאדמתו ,וב-הי"א אם יונק מאדמת חבירו ברשות (הסכמת) חבירו מביא ,גם אם זה
שרשים היונקים מחלקת חבירו לפי שעה)
ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך – מונח זקף-קטן ,כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,הבעלות צריכה להיות במלואה של בעל הפירות או ברשות (הסכמת) חבירו.
משנה ה"ב (א) האריסין והחכורות – שיש להם רשות לעבוד האדמה וליטול פירות ,אבל זאת לא אדמתם.
(ב) הסיקריקון והגזלן – שהאדמה לא הגיעה אליהם בקנין תורני ,אלא מגזלה ,או קניה מגזלן)
18
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הַעֶ֖לַאַ ְר ַבּעַפַּ עֲמ ָתָ֑יוַ ַ
בַונָ ַת ָתּ ַ
ָה ְ
ַלֹּוַאַ ְר ַבּע ַ֙טַ ְבּעתַז ָ
שמות תרומה כה,יבְ :וי ַָצ ְק ָתּ ָ֗
ֹוַהשּׁ ִ ָֽנית:
תַוּשׁתּי ַ֙טַ ָבּעַתַעַ ל־צַ ְלעֶ֖ ַ
ְ
ַ֙האֶ ָח
וּשׁתּיַטַ ָבּ ָ֗עתַעַ ל־צַ ְלעֹו ָ ָֽ
ְ
שני לימודים מתבנית הטעמים (כה,יב) ְונָ ַת ָתּה – מונח זקף-קטן
לימוד ראשון מתבנית הטעמים (כה,יב) ְונָ ַת ָתּה – מונח זקף-קטן במלה אחת כעין מידה י"ח מל"ב מידות נאמר במקצת וחל על הכל

(ריבה וריבה את הכל) ,תבנית הטעמים בארון מרמזת ללמוד מארון לכל כלי מקדש כפי' [מנחת חינוך תרומה מצוה צה] צריכים
אנחנו לידע ג"כ הצורה של הארון כמו כל הכלים ומה מעכב ומה אינו מעכב
[בבלי שבת צב,א] [משנה שבת פ"י,מ"ג] המוציא בין בימינו בין בשמאלו ,בתוך חיקו או על כתיפיו  -חייב ,שכן משא בני קהת .וגו'
לימוד שני מתבנית הטעמים (כה,יב) ְונָ ַת ָתּה – מונח זקף-קטן ,מהוצאת ארון בכתף מעל  10טפח לומד להוצאות באופנים אחרים בשבת.
סוגיית ארבע טבעות ושני בדים בארון או שמונה טבעות ושניים או ארבעה בדים.
19
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ןַמ ְל ָמ ְָ֑עלָ ה ַ
ָת ָתַֹּ֧אֶ תַ -הכַּ ֵ֛פּ ֶרתַעַַלָ -האָ ֶ֖ר ִ
שמות תרומה כה,כאְ :ונ ַ
ליָך׃ ַ
תּןַא ֶ ָֽ
ןַתּתּן ַ֙אֶ תָ -הע ֻדתַא ֲֶשֵׁ֥רַאֶ ֶ֖
ַוְ אֶ לָ -האָ ר ִ
וְ אֶ לָ -האָ רן – מונח זקף -קטן במלה אחת ,כעין מידת דרשה ריבה וריבה את הכל (נאמר באחד וחל על הכל) ,כאן נאמר על הלוחות השניים

השלמים ,ומרמז לנתינת הלוחות הראשונים השבורים.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

20
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ֶ֖תַבּשָּׁ נָ ָ֑הַ ַ
ַ֤רַאהֲרן ַ֙עַ לַ -ק ְרנ ָתיוַאַ ַח ַ
שמות תצוה ל,יְ :ו ִכ ֶפּ ַ ָֽ
יםַהוּאַלַַ ָֽה'׃ַפ ַ
ֶ֖
שׁ
םַק ֶדשׁ-קָ ָד ִ ֵ֥
ָֽ
ַ֙לדרתיכֶ
ַ֤תַבּשָּׁ ָנה ַ֙יְ כַ פַּ֤רַעָ לָ יו ְ
אתַה ִכּפֻּ ִ ָ֗ריםַאַ ַח ַ
ַ
םַח ַטּ
ִמ ַ ַ֞דּ ַ
ְלדרתיכֶ ם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל

התוה"מ – כפרת אהרן על מזבח הזהב בשעת חנוכתו ,הפכה לצינור דרכו נמשכת הכפרה לכל הדורות.
ראה מונח זקף-קטן במלה אחת
 21מונח זקף-קטן במלה אחת
ֵ֥בַא ָֽמּוֹ׃ַפ
יַבּחֲל ִ
ֱֹלהָ֑יָךַלאְ -ת ַבשֵּׁ֥לַגְּ ִ ֶ֖ד ַ
ַתּ ִָ֕ביאַבֶּ֖יתַה'ַא ֶ
יתַבּכּוּרי ַ֙אַ ְד ָמ ְתָך ָ
ִ
אשׁ
ר ִָ֗
שמות תשא לד,כו:
ַשּׁל גּ ִ ְ֖די ַבּחֲלֵ ֵ֥ב ִאמִּֽוֹ׃ פ
שׁית בּ ֵ
ראה שמות משפטים כג,יטֵ :רא ָ֗ ִ
ֱֹלהיך ֹלא-תְ ב ֵ ֵ֥
ִכּוּר ֙י ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך תָּ ִִ֕ביא ֵ ֖בּית הֹ֣ ' א ֶ֑
22
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אַכבוֹדֶ֖ -ה'ַאֶ ל-כָּ לָ -ה ָעָֽם׃ ַ
ר ְ
ַ֤הַו ַ ָֽאהֲרן ַ֙אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַוַיּ ְצאוַּוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכֶ֖ וַּאֶ תָ -ה ָע ָ֑םַוַיּ ָ ֵ֥
ָבאַמ ֶשׁ ְ
ויקרא שמיני ט,כג ַויּ ֨
וַיּ ְצאוַּ -מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,נאמר בדבר אחד וחל על הכל .ע"פ רבינו בחיי הלימוד יהיה
מהקטרת הקטורת על מזבח הזהב בקדש ע"י משה ואהרן שאחרי הקטרתה נאמר ויקרא שמיני ט כג וַיּ ְצאוַּוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכֶ֖ וַּ ,כי היתה שעת

רצון ,ואותה עת רצון הייתה גם אחרי הקטרת הקטורת בקדש הקדשים.
אפשר כי וַיּ ְצאוַּ -מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,מרבה מהקטורת גם לכל הקרבנות כדאיתא ב-כל כתבי
חפץ חיים,מאמר תורה אור,פ"ג ענין הקרבנות מציל לאדם מכל הקטרוגין שיש עליו .ואף שמדברי רבינו בחיי נראה כי עת הקטרת
הקטורת יותר מקובלת .וזה לשון החפץ חיים הנ"ל בשם הזוהר .זוהר  -מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא דף ק עמוד א א"ר
כרוספדאי האי מאן דמדכר בפומיה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות עניינא דקרבנות ותקרובתא (דהיינו כל קרבן וקרבן למה הוא בא ומעשה העבודה
והקרבה ממש בכל קרבן) ויכוון בהו (ר"ל שתהא זה במקום עסק ההקרבה,לכפר עי"ז אותו החטא שבא עליו הקרבן) ברית כרותה הוא דאינון
מלאכיא דמדכרין חוביה לאבאשא ליה דלא יכלין למעבד ליה אלמלא טיבו ,עד כאן לשונו.
ראה פעמים זקף בין שני קיסרים
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יה ָ֑םַ ַ
םַולאַיְ ַח ְלּלוַּשֶׁ֖םַאֱֹלה ֶ
יה ְ
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙לאֹלה ֶ
ויקרא אמר כא,וְ :קד ִשׁ ִ ָֽ
ֵ֥יוַּק ֶדשׁ׃ַַַ
םַו ָה ָֽ
יב ְ
ֵ֥םַמ ְק ִר ִ ֶ֖
יהֵ֛םַה ַ
'ַל ֶֹ֧חםַאֱֹלה ֶ
יַה ֶ
ַ ִכּי ַ֩אֶ תִ -א ֨שּׁ ִ֝
יהם  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ריבה וריבה את הכל (ירושלמי חלה פ"א ,ביכורים פ"א ,פסחים פ"ב) ,וכעין מידה
לאֹלה ֶ

י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל.
נדרש ב[-בבלי יומא יט,א] [קידושין כג,ב] דכהני שליחי רחמנא (שליחי ה') ולא שליחי ישראל .לכן הם חייבים לשמור על קדושתם
כדי להיות זמינים לבצע שליחות ה' בכל עת שיקראו לכך .כגון אכילת תרומה טהורה ,אכילת בכור ,קבלת זרוע של ימין ,והלחיים ,זה
לחי התחתון ,והקבה כמשמעה (ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קסה).
יהם  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,עשויה לרבות גם את
ולפי [קרבן אהרן] להלן על הסיפא של הפסוק תבנית הטעמים של לאֹלה ֶ
הכהנים בעלי המומים להקפדה על קדושתם.
24
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יכ ָ֑םַ ַ
וֹםַה ֶזּהַעַ ִ֚דַה ֲִביאֲכֶ םַאֶ תָ -ק ְר ַבֶּ֖ןַאֱֹלה ֶ
ַ
ַ֙היּ
אכ ָ֗לוַּעַ ד-עֶ ֙צֶ ם ַ
אַת ְ
יַוכַ ְר ִ֝ ֶמלַל ָֽ
ויקרא אמר כג,ידְ :ולֶ ֶחם ְַ֩ו ָק ִ֨ל ְ
יכם׃ַס ַ
םַבּ ֶ֖כלַמ ְשׁ ָֽבת ֶ ָֽ
ְ
ַ֙לדרתיכֶ
חֻ ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ְ

השואת לדרתיכם בין שני מקראות
יכםַ -קדמא ואזלא במלה אחת ,משווה אבות העומדים בסיני ובנים שיהיו בא"י
ויקרא אמר כב [ג]ַַאֱמרַאֲל ָ֗ ֶהםַ  -מונח רביע ְלד ֨רת ִ֝ ֶ
למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל.
לעומת ויקרא אמר כג יד ֻח ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ַ֙ -מהפך פשטא ְלדרתיכֶ ם  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,ריבה כל
הדורות למצוות חדש בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית.
ראה תלישא-קטנה ,קדמא ואזלא ,מונח רביע
25
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ם֒ ַ
רַהיּ ִִָ֝מיםַאֲשֶׁ רַ -תּ ְר ֶתּםַאֶ תָ -האָ ֶרץ֘ ַאַ ְר ָבּ ִעיםַיוֹ ַ
ַ
במדבר שלח יד,לדְ :בּ ִמ ְס ֨ ַפּ
הַתּ ְשׂאוּ ַ֙אֶ ת-עֲֹונתיכֶ םַאַ ְר ָבּ ִעֶ֖יםַשָׁ נָ ָ֑הַ ַ
ַיוֹםַלַ שָּׁ ָנַ֞הַיוֹםַלַ שָּׁ ָ֗ ָנ ִ
תּםַאֶ תְ -תּנוּאָ ִ ָֽתי׃
יד ְע ֶ ֶ֖
ַוִ ַ
ִתּ ְשׂאַוּ ַ֙אֶ ת-עֲֹונתיכֶ םַ -פשטא מונח זקף-קטן בתיבה אחת  -ריבה וריבה את הכל = נאמר במעט וכולל הכל

טט ע"פ ריבה שני עוונות רש"י בפסוק (לג) וזהו שנאמר" :וביום פקדי" (שמ' לב,לד)  -במרגלים" ,ופקדתי עליהם חטאתם" (שם) .ואף כאן
נאמר" :תשאו את עונותיכם" (להלן,לד)  -שתי עונות :של עגל ושל תלונה.
רַפּעָ ִמיםַכדאיתא במסכת בבלי ערכין טו,א תניא :אמר ר' יהודה ,עשר נסיונות ניסו
ְ
ִ֚הַעשֶׂ
ע"פ במדבר שלח יד,כב וַיְ נַסּוַּא ִָ֗תיַרש"יַ ֶז ֶ
אבותינו להקב"ה :שנים בים ,ושנים במים ,שנים במן ,שנים בשליו ,אחת בעגל ,ואחת במדבר פארן.
נבאר שריבה וריבה בעונש המיתה במשך ארבעים שנה במדבר לכפר על עשר מרידות בה' והאחרונה עד עתה פרשת המרגלים
26
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֲשׂה׃ ַ
רַתּעֲשֶׂ֖ וַּכֵּ֥ןַ ַיע ֶ ָֽ
ֲשׁ ַ
יח ַחַלַ הַָ֑'ַכַּ א ֶ ֵ֥
ֵ֥הַריחַַ-נִ ֶ֖
ֵ֛הַאשּׁ ָֽ
םַועָ ָשׂ ִ
ַ֙לדרתיכֶ ְ
ִ֝רַאוַֹאֲשֶׁ רְ -בּ ָֽתוֹכֲכֶ ם ְ
ַ֩א ְתּ ֨ ֶכםַגּ ַ֤
במדבר שלח-לך טו,ידְ :ו ִ ָֽכי-יָגוּר ִ
ַ֙לדרתיכֶ םַ– מהפך פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת,
(במ' שלח טו,יד) ַ֤ ...אוַֹאֲשֶׁ רְ -בּ ָֽתוֹכֲכֶ ם ְ
דרתיכֶ םַ– מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,ע"פ ספרי והתורה והמצוה ,להודיע כי תמשך קבלת
(במ' שלח טו,יד) ְ ...ל ַ
ם֙ –
גרים גם בדורות שאין בם קרבנות  .ראה (טו,טו) .השוואת כניסת גרים לישראל לכניסת ישראל עצמם .אפשר כי ַ֤אוַֹאֲשֶׁ רְ -בּ ָֽתוֹכֲכֶ ַ

מהפך פשטא ,נדרש להוציא את ההשוואה מפשוטה המלאה (ברית מילה ,טבילה ,קרבן) .כי לגבי הקרבנות יש שני שינויים( :א) ישראל
חים
לח ֶ ָֽאתַ -נעֲרַי ֙ ְבּני יִ ְשׂ ָראל וַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲלֶ֖ וּ ע ָֹ֑לת וַ ָֽ ֵֽיִּ זְ ְבּ ַ֞חוּ זְ בָ ִ ֹ֧
נכנסו לברית בעולות פרים או כבשים (חגיגה ו,ב) כנאמר ב(-שמ' מש' כד,ה) וַיִּ ְשׁ ָ֗ ַ
רים׃ ואילו ע"פ תורה תמימה הערה כח) ומהו קרבן הגר ,עולת בהמה או שתי תורים או שני בני יונה ושניהם עולה.
ה'ַפָּ ִ ַָֽ
מים לַ ֶַ֖
ְשׁלָ ִ ֵ֛
(ב) ובזה"ז שאין קרבן צריך מילה וטבילה (בלבד) ,וכשיבנה ביהמ"ק יביא קרבן [תורה תמימה הערה כח)].
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ֵ֥יַה'׃ַַַ ַ
ֶ֖הַל ְפנ ָֽ
ִ
ַ֙לדרתיכֶ םַכָּ ֶכֵ֛םַכַּ גֵּ֥רַיִ ְהיֶ
רַהגָּ ָ֑רַחֻ ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ְ
ַ
ֶ֖םַולַ גּ
׃ַַַ[טו]ַַהקָּ ָ֕ ָהלַ ֻח ָ ֵ֥קּהַאַ ַחֵ֛תַלָ ֶכ ְ
ַ
במדבר שלח טו,טו:
ֵ֥רַא ְתּ ֶ ָֽכם׃ַפַ ַ
ִ
ֶ֖רַהגָּ
ַ
ָ֑םַולַ גּ
ֵ֛תַוּמ ְשׁ ָפֵּ֥טַאֶ ָחֶ֖דַיִ ְהיֶ הַלָ ֶכ ְ
ִ
[טז]ַַתּוֹרהַאַ ַח
ָ ֵ֥

ראה דוגמאות מפתח
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ֶ֖הַה'׃ ַ
רוּמ ָֽ
ימוַּת ָ
ְ
ץַתּ ִ ֵ֥ר
םַה ָא ֶָ֑ר ָ
ֶ֖םַמ ֶלּ ֶח ָ
ָ֕הַבּאֲכָ ְל ֶכ ִ
[יט]ַו ָה ָי ַ
ְַ
במדבר שלח טו,יט – כ:
ֶ֖ןַתּ ִ ֵ֥רימוַּא ָ ָֽתהּ׃ ַ
רוּמתַגּ ֶרןַכּ ָ
ָ֑הַכּ ְת ַ
רוּמ ִ
ימוַּת ָ
ְ
םַח ָלֶּ֖הַתָּ ִר
ַ
אשׁית ַ֙ע ֲִרסתכֶ
[כ ]ַַר ִ

ראה דוגמאות מפתח
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ֶ֖הַמןַ -היָּ ָֽ ֵֶֽקב׃ ַ
כמֲל ָא ִ
ןַו ַ ָֽ
רוּמ ְת ֶכ ָ֑םַַַַַַַַכַּ ָדּ ָג ַן ַ֙ ִמןַ -הגּ ֶר ְ
ֶ֖םַתּ ַ
במדבר קרח יח,כזְ :ונ ְֶח ַשֵׁ֥בַלָ ֶכ ְ
מַ ְתּנתיכֶ םַ -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כפי' רלב"ג (כט) מכל מתנותיכם תרימו את תרומת ה' וגו'  -אחר

שביאר שאם הקדים הלוי לקחת המעשר קודם שנגמרה מלאכת הפירות ההם ,שהוא חייב לתת לכהן תרומה גדולה מלבד תרומת
מעשר  -באר ,שאם היה שיתנו להם ישראל מפירותיהם קודם שנגמרה מלאכתם מלבד המעשר ,הנה גם מהמתנות ההם יחוייב ללוים
לתת כל תרומת השם הראויה להם אחר שנגמר מלאכתם ,כי אין הִ נָּתְ נָּם ללוים פוטר הפירות ההם מתרומה גדולה.
מַ ְתּנתיכֶ םַ -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,היינו מרבה מקרי חיוב בתרומה גדולה ,כפי' רלב"ג אם ישראל נתן
מתנות ללוי שהם לא בגדר מעשר לפני גמר מלאכה (כגון בשבלים שלא תורת מעשר) ,מתחייב הלוי בתרומה גדולה ותרומת מעשר בגמר
מלאכה,
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ְךַהשּׁוֹרַאֶ֖תַיֶ ֶָ֣רקַהַ שָּׂ ֶדָ֑ה ַ
ַ
ינוַּכּ ְלח
ִ
וַּהקָּ ָהל ַ֙אֶ ת-כָּ לְ -ס ִביבת
יַמ ְד ָיָ֗ןַעַ ַ֞ ָתּהַיְ לַ חֲכַ֤ ַ
רַמוֹאבַאֶ ל-זִ ְקנ ִ
ִָ֝
במדבר בלק כב,ד :ו ַ֨יּא ֶמ
ֵ֥תַה ִ ָֽהוא׃ ַ
מוֹאֶ֖בַבָּ ע ַ
ְךַל ָ
ְ
וֹרַמֵ֥לֶ
ֶ
ֹ֧קַבּןִ -צפֵּ֛
ַוּבָ ָל ֶ

[דעת זקנים מבעלי התוספות] עתה ילכחו הקהל  -לא היו יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים את כל סביבותינו ולהכי נקט לשון לכיחה.
אבל לא היו יראים שכבר הזהיר הקב''ה אל תצר את מואב.
אֶ ת-כָּ לְ -ס ִביבתינוּ -.מונח אתנח במלים מוקפות ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כפי' דזמבה"ת לא יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים את כל
סביבותינו
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במדבר בלק כד,יד:

יתַהיּ ִ ָָֽמים׃ ַ
ַ
ַבּאַ ח ִ ֲֵ֥ר
ֵ֛הַלעַ ְמָּךֶ֖ ְ
ְ
ֵ֥םַהזֶּ
הַה ָע ַ
ָ
ֲשׁרַ ַיעֲשִֶׂ֝
יע ְצָךַא ֨ ֶ
ַ֙א ָ
ָ֑יַלכָ ה ִ
ְֶ֖ךַלעַ ִמּ ְ
הַהנְ ִנֵ֥יַהוֹל ְ
וְ עַ ָ֕ ָתּ ִ

ּומ ְשתַ יָּיא בְ בָּ צִ יר ִמן
ימלְ כִ ינְָּך אִ יזַל ז ִַמין פּונ ְְד ִקין ּומַ נֵי בְ הוֹן נְשַ יָּיא מַ ְט ֲעיָּיתָּ א זַבִ ין מֵ יכְ לָּא ִ
תרגום יונתן (יד ) ּוכְ דוֹן הָּ ֲאנָּא ִמתְ פְ נֵי וְ ָאזִ יל לְ עַ ִמי אִ יתָּ א אֵ ְ
ימהוֹן וְ יֵיתּון עַ מָּ א הָּ ֵדין וְ יֵיכְ לּון וְ י ְִשתּון וִ ַירוּון וִ ישַ ְמשּון עִ ְמהוֹן וִ יכַפְ רּון בֶּ ֱאלָּהָּ הוֹן וְ יִתְ מַ סְ רּון בִ ָּידְך בְ שָּ עָּ ה ְקלִ ילָּא וְ יִפְ לּון ִמנְהוֹן סַ גִ יאִ ין בְ ַרם בָּ תַ ר כְ ֵדין
ִט ְ
עֲתִ ִידין הִ ינּון ְדי ְִשלְ טּון בְ עַ מָּ ְך בְ סוֹף עֲקַ ב יוֹמַ יָּא:
יע ְצָךַ עצה אחת בת הרבה חלקים :הכן מקום אירוח ,הושב נשים שכביכול מוכרות אוכל ויין אבל זה אוכל ויין הטמא מתקרובת לע"ז,
ִא ָ
ויאכלו וישתו ויעוררו יצר הרע ,ויבוא לכפור באמונתם וכך יתמסרו בידך בשעה קלה ויפלו מהם רבים.
רמב"ן
ואמר :איעצך ,כי השומע עצה יקרא 'נועץ' .והנבואה הזאת  -לימות המשיח היא ,כי כל נבואותיו מוסיפות בעתידות :מתחלה אמר שהם חלק ה'
ונחלתו (ע"פ דב' לב,ט) ,ובשנית הוסיף כבשם הארץ והרגם מלכיה ,ובשלישית ראה שבתם בארץ ,ופרו ורבו על הארץ ,והעמידם מלך ינצח את
אגג; ותנשא עוד המלכות ,שראה דוד מתנשא למעלה ,וכמו שנאמר "וידע דוד כי הכינו ה' למלך וכי נשא מלכותו בעבור עמו ישראל" (ש"ב ה,יב),
כלומר :בעבור אשר הבטיחם שתנשא מלכותם .ועתה בנבואה הזאת הרביעית יוסף לראות ענין המשיח ,ולכך הרחיק הענין מאד ,ואמר "אראנו ולא
עתה אשורנו ולא קרוב" (להלן,יז)  -מה שלא אמר כן בנבואות הראשונות; ואמר שזאת עצת ה' שיעץ להיות באחרית הימים( .
רבי יוסף בכור שור
(יד) לכה איעצך על אותו דבר ,שהיית ירא וחרד מפני הקהל היושב ממולך (ראה במ' כב,ה) ,ומפחדו שלחת אלי .איעצך  -אתן לך עצה ,שלא
תתגרה עמהם ,שאין לך לירא מהם כלום; כי לא יזיקוך ולא לעמך כל ימיך .כי את אשר יעשה העם הזה לעמך  -באחרית הימים יהיה ,ולא עתה.
יע ְצָךַ– פשטא מונח זקף-קטן במילה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,עצה לא להתגרות בם ,עצה להכשילם בזימה ,וכדי להגיע
ַ֙א ָ
ְלכָ ה ִ
לכך יש שלבים של עבירות אחרות אכילה של תקרובת ע"ז ,יין של נסכי ע"ז ,יצר הרע ,עבודה זרה ,כפירה באמונתם
לפירוש הרמב"ן רבוי נבואות על העתיד לבוא
ראה קדמא ואזלא
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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דברים ב,כה:

יםַתּ ַחתַכָּ לַ -השָּׁ ָמָ֑יִ ם ַ
ַ ֶ֖
ַ֙העַ ִמּ
וֹםַה ָ֗ ֶזּהַאָ חל ַ֙תַּ֤תַפַּ חְַ ְדָּך ְַ֙ויִ ְר ָא ְתָךַעַ לְ -פּני ָ ָֽ
ַ
הַ יּ
וַּמפָּ נֶ ָֽיָך׃ ַ
ֵ֥וַּו ָחלֶ֖ ִ
ַ֙שׁ ְמעֲָך ְַו ָרגְ ז ְ
ַ א ֲֶשַׁ֤רַיִ ְשׁ ְמעוּן ִ
ַ֙העַ ִמּים – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,כנדרש (ע"ז כה,א) תנא :כשם
אָ חל ַ֙תַּ֤תַפַּ ְח ְדָּך ְַ֙ויִ ְר ָא ְתָךַעַ לְ -פּני ָ ָֽ

שעמדה לו חמה ליהושע ,כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון.

ָך – מונח זקף-קטן במילה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כל אופני יראה של העמים מפני מנהיגי ישראל.
וְ יִ ְר ָא ְת ַ
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דברים ואתחנן ג,כו:

ֵ֥רַהזֶּ ָֽה׃ ַ
ףַדּבֵּ֥רַא ַלֵ֛יַעֶ֖ וֹדַבַּ ָדּ ָב ַ
וֹס ַ
ַ֙רב-לָ ְךַאַ לָ֗ -תּ ֶ
רַה'ַאלַ י ַ
אמ ַַ֤
לאַשָׁ ַמֶ֖עַא ָל ָ֑יַו ַ֨יּ ֶ
םַו ֵ֥
ַ֙ל ַמעַ נְ כֶַ ְ
רַה'ַ ִבּי ְ
ֵַ֥
וַיִּ ְתעַ ֨בּ

נסביר תבנית הטעמים של מלת ְל ַמעַ נְ כֶ ם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל נאמר באחד וחל על הכל.
המאורע במי מריבת קדש המתואר ב(-במ' חקת כ,ב – יג) (ע"פ ראב"ע תה' קו,לב) בשנה הארבעים במדבר ,שבו משה לא הבליג על
קטנות האמונה של העם בה' כפי' ר' מנחם המאירי (תה' קו,לג) -כי המרו את רוחו  -רוצה לומר ,שהכעיסו רוחו של הקדוש ברוך הוא,
והרד"ק (תה' קו,לג) פי' ומררו רוח משה בדחקם אותו ,ולכן פנה אליהם בכעס "שמעו נא המורים" והיה ראוי שלא יצא הדבר מפיו
(ראב"ע תה' קו,לג) וכעסו גרם לו להכות בצור במקום לדבר אליו ,מעיד על הרבה אירועים במדבר של קטנות אמונה בה' ,ושבכולם משה
הבליג ולימד זכות על העם .וכאן לא הבליג ונענש במניעת כניסתו לארץ-ישראל.
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ַוּבכָ לְ -מא ֶ ָֽדָך׃
ַוּבכָ ל-נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ְ
ֱֹלהָ֑יָךַַ ְבּכָ לְ -ל ָב ְבָךֵ֥ ְ
ה' ַ א ֶ
תּ אֶ֖ת ַ
דברים ואתחנן ו,הְ :ו ָא ַה ְב ַָ
וְ ָא ַה ְב ָתַּ– בכל אופני אהבה ,אהבה פשוטה ,אהבה מהתבוננות ברוממות ה' ,שיהא שם שמים מתאהב על ידך
בבלי יומא פו א אביי אמר כדתניא "ואהבת את-ה' אלקיך" שיהא שם שמים מתאהב על ידך (רש"י לחבריך) ,שיהא קורא (רש"י מקרא)
ושונה (רש"י משנה) ומשמש תלמידי חכמים (רש"י ללמוד (תורה) ב"ח תלמוד) היא יישוב טעמי המשניות מה טעמן ומהיכן למדו).
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דברים עקב ז,יגַ :ואֲה ְבָךַוּב ַר ְכָךֶ֖ ַוְ ִה ְר ֶבָָּ֑ךַ ַ
תיָךַ
ִ֚לַהא ֲָד ָמהַאֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבֵּ֥עַלַ אֲב ֶ ֶ֖
ָ
ָךַשׁגַר-אֲלָ פֶ ֙יָך ְַ֙ועַ ְשׁ ְתּרתַצא ֶנָךַעַ
ָךַדּ ָג֨נְ ִָ֝ך ְַו ִתיר ְשָׁך ְַויִ ְצ ָה ֶ ָ֗ר ְ
ַוּפ ִ ָֽריַ֠ -אַ ְד ָמ ֶת ְ
ְךַפּ ִ ָֽריִ -ב ְטנְ ָך ְ
וּב ַר ְ
תַלְך׃ ַ
ָ ָֽ
ָלֵ֥תֶ
ָך – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,לשון צווי היינו ה' אוהב עמו ישראל בתמידות ,וכן מצווה לעמו ישראל
ַואֲה ְב ַ
ַוּבכָ לְ -מא ֶ ָֽדָך׃ ְו ָא ַה ְב ָתַּ– מונח זקף-קטן במלה אחת,
ַוּבכָ ל-נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ְ
ֱֹלה ָ֑יָךַַ ְבּכָ לְ -לבָ ְבָךֵ֥ ְ
ה'ַא ֶ
תּ אֶ֖ת ַ
לאהבו בתמידות וכן (דב' ואת' ו,ה) ְו ָא ַה ְב ַָ

מידה (י"ח) לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל מידה ריבה וריבה את הכל ,בלשון צווי לאהבה מתמדת ,בכל
אופני אהבה ,אהבה מקיפה פשוטה ללא עיון כי ה' בוראך צווך לאהוב אותו ,ואהבה ממלאה מתוך לימוד והתבוננות ברוממות ה' ,שיהא שם
שמים מתאהב על ידך
ה' אוהב כל אחד מישראל בכל אופני אהבה ,כשם שכל אחד מישראל מצווה לאהוב את ה' בכל האופנים ,וכתב פנים יפות דברים פרק יא
משום דכתיב [דברים כו ,יז  -יח] את ה' האמרת היום וה' האמירך היום ,ענינו כי נתקשרו בעבותות האהבה בקשר חזק אשר הוא
משני צדדין,
 --ע"כ להציג ביחד

 36מונח זקף-קטן במלה אחת
דברים עקב ז,יג:

אה ְבָךַוּב ַר ְכָךֶ֖ ְַו ִה ְר ֶבָָּ֑ךַ ַ
ַו ֲַ
תיָךַ
ִ֚לַהא ֲָד ָמהַאֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבֵּ֥עַלַ אֲב ֶ ֶ֖
ָ
ָךַשׁגַר-אֲלָ פֶ ֙יָך ְַ֙ועַ ְשׁ ְתּרתַצא ֶנָךַעַ
ָךַדּ ָג֨נְ ִָ֝ך ְַו ִתיר ְשָׁך ְַויִ ְצ ָה ֶ ָ֗ר ְ
ַוּפ ִ ָֽריַ֠ -אַ ְד ָמ ֶת ְ
ְךַפּ ִ ָֽריִ -ב ְטנְ ָך ְ
וּב ַר ְ
תַלְך׃ ַ
ָ ָֽ
ָלֵ֥תֶ
ֱֹלהָ֑יָך ַ
ָך – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,וכן דברים ואתחנן ו,הְ :ו ָא ַה ְב ָתַּאֶ֖תַיְ הוָ הַא ֶ
ַואֲה ְב ַ

ַוּבכָ לְ -מא ֶ ָֽדָך׃ ְו ָא ַה ְבתָּ ַ– מונח זקף-קטן במלה אחת ,מידה (י"ח) לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי ,מדבר
ַוּבכָ ל-נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ְ
ַ ְבּכָ לְ -ל ָב ְבָךֵ֥ ְ
שנאמר במקצת ונוהג בכל מידה ריבה וריבה את הכל ,בכל אופני אהבה ,אהבה מקיפה פשוטה ללא עיון כי ה' בוראך צווך לאהוב אותו,
ואהבה ממלאה מתוך לימוד והתבוננות ברוממות ה' ,שיהא שם שמים מתאהב על ידך
ה' אוהב כל אחד מישראל בכל אופני אהבה,כשם שכל אחד מישראל מצווה לאהוב את ה' בכל האופנים ,וכתב פנים יפות דברים פרק יא
משום דכתיב [דברים כו ,יז  -יח] את ה' האמרת היום וה' האמירך היום ,ענינו כי נתקשרו בעבותות האהבה בקשר חזק אשר הוא

משני צדדין,
37

מונח זקף-קטן במלה אחת

ֶ֖םַבּ ַפֵּ֥עַ םַהַ ִ ָֽהוא׃
ַ
ה ֙'ַאלַ יַגַּ
מידַאֶ ְת ֶכ ָ֑םַוַיִּ ְשׁ ַמַ֤עַ ַ
ֶ֖םַל ַה ְשׁ ִ ַ
יכ ְ
ה'ַעֲל ֶ
ֲשׁר ָק ַצֹ֧ף ֵַ֛
ף ֙ ְו ַהח ָמה א ֨ ֶ
דברים עקב ט,יטִ :כּי י ָָ֗ג ְר ִתּי ִמ ְפּנ ַ֤י ָהאַ ַ

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֤יַהאַ ף ַ֙וְ ַהחמָ ה ,חמשה מלאכי חבלה היו שם ,אף וחמה וקצף והשמד והשחת ,אותה שעה באו שלשה האבות
יַמ ְפּנ ָ
ִ ...כּיַי ָָ֗ג ְר ִתּ ִ
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,
ִכּיַי ָָ֗ג ְר ִתּי – מונח רביע ,בתפקיד חמשה מלאכי חבלה היו שם ,אף וחמה וקצף והשמד והשחת,
ַ֤יַהאַ ף ְַ֙ו ַהח ָמה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן (במלה אחת),
ִמ ְפּנ ָ
ִמ ְפּנ ַ֤יַ– מהפך מחמשה להותיר לשניים ע"י אותה שעה באו שלשה האבות ועמדו בשלשה מהם

נשתיירו ָהאַ ף ְַ֙ו ַהח ָמה אמר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד שנא' (תהלים ז) קומה ה' באפך,
ואני אעמוד בחמה
ַ֤יַהאַ ף ַ֙וְ ַהח ָמה!(טט – זקף-קטן בתפקיד שתים) (טט – א) תרי (טט – שני מיני)
יַמ ְפּנ ָ
בבלי נדרים לב,א  ...והכתיב( :דב' עקב ט,יט) ִכּיַי ָָ֗ג ְר ִתּ ִ
חימה הוו( .טט – ב) ואיבעית אימא :גונדא (טט – גדוד) דחימה .טט – ְַו ַהח ָמה  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ריבה וריבה את

הכל ,נאמר בלשון יחיד חמה ,ונדרש גדוד – הרבה אופני חמה)
אכלֶ֖מוַֹכַּ ַ ָֽקּשׁ׃ ַ
סַק ֶמָ֑יָךַַ ְתּשַׁ לַּ ח ַ֙חֲרנְ ָךַי ְ
ַתּהֲר ָ
וּב ֵ֥רבַגְּ אוֹנְ ָךֶ֖ ַ
ראה שמות בשלח טו,זְ :

 38מונח זקף-קטן במלה אחת
דברים כי תצא כד,כב:

ץַמ ְצ ָרָ֑יִ ם ַ
ַבּ ֶא ֶר ִ
ֶ֖ית ְ
דַה ִי ָ
ָ
ַכּיֶ -ע ֵֶ֥ב
וְ ַָזכַ ְר ָתּ ִ
ֶ֖רַהזֶּ ָֽה׃ַס ַ
יַמצַ ְוָּך ַ֙לַ עֲשׂוֹתַאֶ תַ -ה ָדּ ָב ַ
ַעַ לַ֞ -כּןַאָ נ ִ ַ֤כ ְ

וזכרת  -מונח זקף קטן במלה אחת ,כעין ריבה ,וריבה את הכל ,אפשר כל אופני העבדות שעשו מצרים בישראל.
 39מונח זקף-קטן במלה אחת
דברים נצבים כט,טו – טז:

גּוֹיֶ֖םַא ֲֶשֵׁ֥רַעֲבַ ְר ֶ ָֽתּם׃ ַ
בַה ִ
נוַּבּ ֶ ֵ֥ק ֶר ַ
ץַמ ְצ ָרָ֑יִ םַַַַַַ ְואֹ֧תַאֲשֶׁ ר-עָ ַב ְֵ֛ר ְ
נוַּבּ ֶא ֶר ִ
ֶ֖ב ְ
[טו]ַכּי-אַ ֶתּםַיְ ַד ְע ֶתּםַאֵ֥תַאֲשֶׁ ר-י ַָשׁ ְ
ִ ָֽ
ֵ֥רַע ָמּ ֶ ָֽהם׃ ַ
ףַוז ָָהֶ֖בַא ֲֶשׁ ִ
ןַכּ ֵֶ֥ס ְ
יהָ֑םַַַַַַעץַוָאֶ בֶ ֶ
םַואֶ֖תַגִּ לֻּ ל ֶ
יה ְ
[טז]ַו ִַתּ ְראוּ ַ֙אֶ תִ -שׁקּוּצ ֶ
גּוֹיֶ֖םַ– דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים (שלדעתינו על פי רש"י משמע) שעל כל אחד
בַה ִ
נוַּבּ ֶ ֵ֥ק ֶר ַ
(כט,טו) ְואֹ֧תַאֲשֶַׁר-עָ ַב ְֵ֛ר ְ
יהםַ -פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את
ֲב ְר ֶ ָֽתּם והמשכו (כט,טז) [טז]ַו ִַתּ ְראוּ ַ֙אֶ תִ -שׁקּוּצ ֶ
חל הענין ַא ֲֶשֵׁ֥רַע ַ

הכל ,נאמר במקצת וחל על הכל ,עברו בין אומות עולם אחדות ולא בין כל האומות ,וראו מעט מעבודות הזרות של הגויים שעברו ביניהם
ורק את אלו המאוסות והמסריחות שאין הגויים חוששים לגניבתם .ועליהם לדעת שכך נראה כל העולם האלילי וגם האלילים מכסף וזהב
מאוסים ומסריחים והסיבה האמיתית שהגויים מיקרים ושומרים אותם זה רק מפני הערך של המתכות ואינם אמת ,הפתוי מהדמיון שהם
מעוררים מכוח הטומאה.
 40מונח זקף-קטן במלה אחת
דברים זאת הברכה לד,ו:

ֵ֥וֹםַהזֶּ ָֽה׃ ַ
ַ
ֶ֖דַהיּ
ַ
וַֹע
עַאישׁ ַ֙אֶ תְ -ק ֻב ָרת ַ
ָד ִ
וֹרַולא-י ַ ֵ֥
ְ
יתַפּעָ֑
ְ
בַמוּלַבּ
ֶ֖
ַ֙בּ ֶא ֶרץַמוֹאָ
וַֹב ַגּי ְ
וַיִּ ְק ֨בּרַא ַ֤ת ַ

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עשר גליות עמוד 439

הלך משם אל ארץ מואב למצוא קברו של משה ראש לכל הנביאים ,וצוה לחפור שם ,והיו רואים מקום קברו למטה ירדו והיו רואים
מקומו למעלה מהם ,מיד חלקו לשני חלקים וחפרו חציים למעלה וחציים למטה ,אלו שהיו חופרים למעלה היו אומרים למטה תמצא
אותו ,ואלו שלמטה היו אומרים למעלה תמצא אותו ,עד שיגעו ומתו.

אֶ תְ -ק ֻב ָרתוֹ  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,שכל ראיה של מקום קברו של משה היתה דמיונית כנאמר במדרש
עשר גלויות.
 41מונח זקף-קטן במלה אחת
יהושע ב,ב:

הַמ ְבּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָראֶ֖לַלַ ְח ֵ֥פּרַאֶ תָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ ַ
ִ
ָהַה ַלֵּ֛יְ לָ
אוַּהנּ ַ
ֹ֧
יםַבּ
ָ
ָשׁ
אנ ִ
רַהנּהַ ַ֠ ֲ
אמ ִ
יחוַֹל ָ֑
רַל ֶמֵ֥לֶ ְךַ יְ ִר ֶ֖
וַיּאָ ַמ ְ
וַיּאָ ַמר – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,רבים אמרו למלך יריחו על הגעת האנשים מבני ישראל לחפור את הארץ,

ושהם בעיר ובבית רחב .והם נעלמו.
 42מונח זקף-קטן במלה אחת
שמואל ב כ,יד:

ֲריו׃ ַ
ָבאוַּאַ ף-אַ ח ָ ָֽ
ֶ֖הַוכָ לַ -הבּ ִ ָ֑ריםַַסַוַיִּ ָקּלהֲוַּוַיִּ ָקּהֲלוַּ ַויּ ֶ֖
ֵ֥יתַמע ֲָכ ְ
ַ
רַבּכָ לִ -שׁ ְבטיַיִ ְשׂ ָר ָ֗אלַאָ בֵ֛לָ הַוּב
וַ ָֽ ֵֽ ַיּע ֲַ֞ב ְ

ילקוט מעם לועז וַיִּ ָקּהֲלוּ  -שני פירושים בפסוק ,אם הוא נאמר על שבע בן בכרי אז המשמעות כי רק כל יושבי אבל בית מעכה והבארים
היו אחריו וגם זה לא בלב שלם כפי שמעידה הפיסקא באמצע הפסוק .ואם הוא נאמר על יואב הרודף אחרי שבע בן בכרי אז המשמעות לפי
הכתיב וַיִּ ָקּלהֲוַּ שיואב שלח מלאכים לכל ישראל שמי שיתמוך בשבע בן בכרי יקלו אותו באש .
הלוַּ  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כאן או תומכי שבע בן בכרי ,או אזהרה לכל ישראל לעונש
טט  -וַיִּ ָקּ ֲַ
לתומכים בשבע בן בכרי.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

1.1.3

אמרוּ בכל התנ"ך  45מופעים בתבנית זאת מתוך  311ויאמרו בתנ"ך 2 ,בתורה
מונח זקף-קטן במלת וַיּ ְ

 .1בראשית יח,ה:

ֵ֥רַדּ ַ ָֽבּ ְרתָּ ׃ַַ ַ
ֲשׂהַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ֵ֥ןַתּע ֶ ֶ֖
אמרוַּכּ ַ
םַעָֽל-עַ ְב ְדּ ֶכ ָ֑םַוַיּ ְ
תּ ַ
ֲב ְר ֶ ֶ֖
רוַּכּי-עַ ל-כֵּ֥ןַע ַ
ִ ָֽ
רַתּעֲב
וַּל ְבּכֶ ם ַ֙אַ ַח ַ
םַו ַסע ֲַ֤ד ִ
ל ֶח ְ
חהַפַ תֶ ִ֝ -
וְ אֶ ְק ַָ֨

 .2בראשית כד,נ:

ֶ֖יָךַרעַאוָֹֽ -טוֹב׃ַַ ַ
ַ ֵ֥
ֵ֛לַדּבֵּ֥רַא ֶל
אַנוּכ ַ
ַ
ָ֑רַל
ֵ֥
אַה ָדּ ָב
אמרוַּמה'ַי ָָצ ַ
ַ֤ןַוּבתוּאל ַ֙וַיּ ְ
ַו ֨ ַיּעַ ןַלָ ָב ְ

 .3בראשית כט,ד:

רןַאֲנָ ְָֽחנוּ׃ַַ ַ
אמרוַּמחָ ָ ֶ֖
ַ֤אמרַלָ ֶהם ַ֙ ַיעֲקבַאַ ַחֶ֖יַמ ַאיִ ןַאַ ֶתָּ֑םַוַיּ ְ
וַיּ ֶ

 .4בראשית לח,כא:

שׁה׃ַַ ַ
הַב ֶז ֶ֖הַ ְקד ָ ָֽ
ת ָ
אמרוַּלאָ -היְ ָ ֵ֥
ואַבעינַ ֵֶֽ֖יִ םַעַ לַ -ה ָדּ ֶָ֑רְךַוַיּ ְ
ָ
ֵ֛הַה
ֹ֧הַה ְקּד ָשׁ ִ ֵ֥
ַ
ַ֤יַמק ָמהּ ַ֙לאמרַאַ יּ
וַיִּ ְשׁ ַַ֞אלַאֶ ת-אַ נְ שׁ ְ

 .5בראשית מב,ז:

אמרוַּמ ֶא ֵֶ֥רץַכְַּנַ ֶ֖עַ ן ִל ְשׁבָּ ר-
אתםַוַיּ ְ
ןַבּ ֶ
ַ֤אמרַאֲל ֶהם ַ֙מ ַאיִ ָ
םַק ָ֗שׁוֹתַוַיּ ֶ
ֹ֧רַא ָתּ ָ
יהםַוַיְ ַדבּ ִ
ַכּרַאֲל ִ֝ ֶ
וַיַּ ֵ֥ ְֵֽראַיוֹסֵ֛ףַאֶ ת -אֶ ָחֶ֖יוַ ַויּ ִַכּרָ֑םַוַיִּ ְתנ ֨
ָֽאכֶ ל׃ַַ ַ

 .6בראשית נ,יא:

לַמ ְצ ַריִ ם א ֲֶשֶׁ֖רַ
ַ֤אַשׁ ָמהּ ַ֙אָ ב ִ
ןַק ָר ְ
ֶ֖הַל ִמ ְצ ָרָ֑יִ םַעַ לַ֞ -כּ ָ
וַּא ֶבל-כָּ בֵ֥דַ ֶז ְ
אמר ָֽ
ַ֙האָ טָ דַוַיּ ְ
לַבּ ֨ג ֶרן ָ
כּ ַנעֲנִ ִ֝יַאֶ תָ -ה ָ֗א ֶב ְ
ץַה ְַ
ַ֩ה ָ֨א ֶר ַ ָֽ
ַו ָּ֡ ַיּ ְראַיוֹשׁב ָ
רַהיּ ְַר ָֽדּן׃ַַ ַ
ַ
ְבּע ֵֶ֥ב

 .7בראשית נ,טו:

ָ֑ףַו ָהשַׁ֤בַי ִָשׁיב ַ֙לָ נוַּא ִ֚תַכָּ לָ -ה ָרעָ הַא ֲֶשֵׁ֥רַגּ ַָמ ְֶ֖לנוַּא ָֽתוֹ׃ַַ ַ
אמרוַּלֵ֥ וַּיִ ְשׂ ְטמֶ֖נוַּיוֹס ְַ
יהםַוַיּ ְ
ַ֙כּי-מתַא ֲִב ֶ
ֲחי-יוֹסף ִ
וַיִּ ְר ַ֤אוַּא ָֽ

 .8בראשית נ,יח:

ֲב ִ ָֽדים׃ַַ ַ
וַּלָךֶ֖ ַלַ ע ָ
וַּהנֶּ ֵ֥נָּֽ ְ
אמר ִ
וַּלפָ נָ ָ֑יוַוַיּ ְ
וַיּ ְָֽלכוּ ַ֙גַּם -אֶ ָחיוַוַ ָֽ ֵֽיִּ ְפּלֶ֖ ְ

 .9שמות ה,ג - :ראה בלימוד לאחריו ואלפניו

דּבֶ רַאֵ֥ וַֹ
נוַּבּ ֶ ֶ֖
ינוַּפּן-יִ ְפגָּע ַ
ֶ֨
רַונִ זְ ְבּחָ ה ַ֙לַ ה'ַאֱֹלה
יםַבּ ִמּ ְד ָָ֗בּ ְ
ַ
ַ֩שׁ ֹ֨לשֶׁ תַי ִִָ֝מ
ָּ֡אַדּ ֶרְך ְ
ר אַעָ ל ָ֑ינוַּנלֲכָ הַ ָנּ ֶ
ֵ֥יַה ִע ְב ִ ֶ֖ריםַנִ ְק ַָ
אמרוַּאֱֹלה ָ
וַיּ ְ
ח ֶרב׃ַַ ַ
בֶ ָ ָֽ

 .10שמות יז,ב:

ַסּוּןַאֶ ת-ה'׃ַַ ַ
יַמהְ -תּנ ֶ֖
הַמהְ -תּ ִריבוַּן ַ֙ ִע ָמּ ִד ַ
ַ
ַ֤אמרַלָ ֶהם ַ֙משֶׁ
םַונִ ְשׁ ֶתָּ֑הַוַיּ ֶ
ֵ֥נוַּמֶ֖יִ ְ
וַּתּנוָּ -ל ַ
אמר ְ
ַ֙עם-משֶׁ הַוַיּ ְ
בַהעָ ם ִ
וַיָּ ֶַָ֤֣ר ָ

 .11שמות יט,ח:

יַה ָעֶ֖םַאֶ ל-ה'׃ַַ ַ
ר ָ
וַּכּלַאֲשֶׁ רִ -דּ ֶבֵּ֥רַה'ַ ַנע ֲֶשָׂ֑הַוַיָּ ֹ֧שֶׁ בַמ ֶשֵׁ֛הַאֶ תִ -דּ ְב ֵ֥
אמר ֵ֛
ענ֨וַּכָ לָ -ה ָע ַ֤םַי ְַח ָדּו ַ֙וַיּ ְ
ַו ַיּ ֲ

 .12שמות כד,ג:

אמרוַּכָּ לַ -ה ְדּ ָב ִ ֵ֛ריםַאֲשֶׁ רִ -דּ ֶבֵּ֥רַה'ַ
םַקוֹלַאֶ חָ ד ַ֙וַיּ ְ
יַה'ַואֶ֖תַכַָּלַ -ה ִמּ ְשׁפָּ ִטָ֑יםַ ַו ֨ ַיּעַ ןַכָּ לָ -ה ִ֝ ָע ַ֤
ְ
שׁהַוַיְ ַספַּ֤רַלָ עָ ם ַ֙א ִ֚תַכָּ לִ -דּ ְבר
ַויָּבאַמ ָ֗ ֶ
ֲשׂה׃ַַ ַ
ַנע ֶ ָֽ

 .13שמות כד,ז:

ֵ֥הַונִ ְשׁ ָ ָֽמע׃ַַ ַ
וַּכּלַאֲשֶׁ רִ -דּ ֶבֵּ֥רַה'ַ ַנע ֲֶשׂ ְ
אמר ֵ֛
יַה ָע ָ֑םַוַיּ ְ
אַבּאָ זְ נ ָ
ר ְ
רַה ְבּ ִריתַוַיִּ ְק ָ ֶ֖
ַ
וַיִּ קַּ ח ַ֙ספֶ

 .14שמות לב,ד:

ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
ֵ֥רַהעֱלֶ֖ וָּךַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ֱֹלה ֙יָך ַ֙יִ ְשׂ ָראלַא ֲֶשׁ ֶ
אמרוַּאַ֤לֶּ הַא ֶ
ֶלַמסּ ָכ ָ֑הַוַיּ ְ
ַ֙בּ ֶח ֶרטַוַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲשֶׂ֖הוַּעג ַ
ָדםַוַיָּ ַ֤צַ רַאתוֹ ַ
חַמיּ ָ ָ֗
ַַו יִּ ַקּ ִ

 .15שמות לב,ח:

ֱֹלה ֙יָך ַ֙יִ ְשׂ ָראלַא ֲֶשֵׁ֥רַהֶ עֱלֶ֖ וָּךַ
אמרוַּאַ֤לֶּ הַא ֶ
חווּ-לוֹ ַ֙וַיִּ זְ ְבּחוּ-לוַֹוַיּ ְ
ֶלַמסּ ָכ ָ֑הַוַיִּ ְשׁ ַ ָֽתּ ֲַ
םַעג ַ
ֶ֖
יתםַעָ שׂוַּלָ ֶה
רַצ ִוּ ִ
רַמןַ -ה ֶדּ ֶ֙רְך ַ֙א ֲֶשׁ ִ
ָסרוַּמַ ָ֗ה ִ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
מ ֶא ֵֶ֥ר ִ

 .16במדבר יא,ד:

שׂר׃ַַ ַ
וַּמיַ ַיא ֲִכלֶ֖נוַּבַָּ ָ ָֽ
אמר ִ ֵ֥
ִ֚םַבּניַיִ ְשׂ ָראלַוַיּ ְ
וַֹה ְתאַ וֶּ֖וַּתַּ אֲוָ ָ֑הַ ַויּ ָֻשׁבוַּוַיִּ ְב ָ֗כּוַּ ַגּ ְ
רַבּ ִק ְרבּ ִ
אס ְפ ֻסף ַ֙א ֲֶשׁ ְ
ה ַ
וְ ָ ָֽ

 .17במדבר יג,כז:

ואַוזֶהִ -פּ ְריָ ָֽהּ׃ַַ ַ
ֵ֛שַׁה ְ
ֵ֥בַוּד ַב ִ ֶ֖
ְ
תַח ָל
ָ֑נוַּוגַםַז ַָ֨ב ָ
רַשׁלַ ְח ָתּ ַ֠ ְ
וַּבּאנוַּאֶ לָ -ה ָא ֶֶ֖רץַא ֲֶשׁ ְ
אמר ָָ֕
וַיְ סַ ְפּרוּ-לוֹ ַ֙וַיּ ְ

 .18במדבר שלח יד,ז:

דַמ ָֽאד׃ַַ ַ
ץַמ ֵ֥א ְ
הַּטוֹבֵ֥הַהָ ָא ֶֶ֖ר ְ
ָ
תוּרַא ָת
נוַּבהּ ַ֙לָ ַ
ֲשׁרַעָ ַב ְַ֤ר ָ
רַה ָָ֗א ֶרץַא ֨ ֶ
אמ ָ
תַבּנָֽי-יִ ְשׂ ָראֶ֖לַל ָ֑
ֲד ְ
אמרוַּאֶ ל-כָּ ל-ע ַ ֵ֥
וַיּ ְ

רבי יוסף בכור שור (ז) טובה הארץ מאוד מאד  -על שני הדברים שאמרו המרגלים השיבום .על שאמרו" :ארץ אוכלת יושביה" (במ' יג,לב)
ומשכלת  -טובה הארץ מאד מאד ,ואוירה טוב ,וטוב לשבת בה( .ח) אם חפץ בנו ה' והביא אותנו  -כי לא תשכל אותנו (ראה פירושו לעיל,ז)( .ט)
ועל שאמרו" :לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" (במ' יג,לא) :אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם  -ולנו ִנ ְתנו למאכל; כמו "כי אכלו את
יעקב" (יר' י,כה) .סר צילם מעליהם  -הקדוש ברוך הוא ,שהוא צל ושומר לכל הבריות ,סר מעליהם והפקירם לנו ,והוא איתנו לעזרתינו; ולכך :אל
תיראום!
אמרוּ  -כעין ריבה וריבה את הכל ,כי שני דוברי הטוב יהושע וכלב אמרו כאחד ,ועל שני דברים שאמרו שאר המרגלים השיבו.
וַיּ ְ
ראה דברים א,כה:
 .19במדבר טז,כב:

הַתּ ְק ָֽצף׃ַסַַ ַ
ד ִ
אַו ַעֵ֥לַכָּ לָ -הע ָ ֶ֖
ָ֑רַה ִ ַ֤אישַׁאֶ חָ ד ַ֙ ֶיחֱטָ ְ
ָ
תַלכָ לָ -בּ ָשׂ
רוּח ְ
יַה ֶ֖
ֱֹלה ָ
וַּאלַא ֵַ֥
אמר ָ֕
יהם ַ֙וַיּ ְ
וַיִּ ְפּלַ֤ וַּעַ לְ -פּנ ֶ

 .20במדבר כב,יד:

ְךַע ָ ָֽמּנוּ׃ַַ ַ
ֲֹל ִ
ֵ֥ןַבּ ְל ָעֶ֖םַה ֵ֥
אמרוַּמא ִ
ָבאוַּאֶ לָ -בּ ָל ָ֑קַוַיּ ְ
ַו ָיּק ֙וּמוּ ַ֙שָׂ ריַמוֹאָ בַ ַויּ ֶ֖
אמרוּ – מונח זקף-קטן במלה אחת בתפקיד של המידה (י"ח מל"ב מידות של ר'אלעזר בן ר' יוסי הגלילי) נאמר
(במ' בלק כב,יד)ַוַיּ ְ
ֲֹלְךַ
ֵ֥ןַבּ ְל ָעֶ֖םַה ֵ֥
במקצת ונוהג בכל ובלשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל .שכל שרי מואב שנשלחו ,חזרו בדעה אחת (כב,יד) מא ִ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ִע ָ ָֽמּנוּ :ואין מקום לעיון בדבר .מסקנה זאת לפי הלימוד ב[-בבלי קידושין ד,א] מלת (במ' בלק כב,יד) מאֵ֥ן ללא יו"ד משמעה שאין מקום
לעיין בדבר לעומת מלת ֵ ֹ֣אין עם יו"ד ב(-וי' אמר כב,יג) וְז ַר ֘ע ֵ ֹ֣אין לָה שנדרשת שיש מקום לעיין בנושא.
(וי' אמר כב,יג) וְז ַר ֘ע ֵ ֹ֣אין לָה – זרקא מונח סגול בתפקיד של הוספה מעין הענין על הענין ,עיון האם ילדיה מבעלה הכהן ,שנפטרו ,הביאו
ילדים לעולם ,וכן דורות נוספים ,וכן זרע פסול.
 .21במדבר לב,טז:

יםַלטַ ָֽפּנוּ׃ַַ ַ
ְ
הַועָ ִ ֶ֖ר
ֶ֖נוַּפּ ְ
ֵ֥הַל ִמ ְקנ ָ֑
ְ
תַצאןַנִ ְבנֶ
אמרוַּגִּ ְד ֵ֥ר ֵ֛
וַיִּ גְּ שַׁ֤ וַּאלָ יו ַ֙וַיּ ְ

 .22דברים א,כה:

ןַלנוּ׃ַַ ַ
ת ָ ָֽ
וַּטוֹבהַהָ אָ ֶרץַאֲשֶׁ ר-ה'ַאֱֹלהֶ֖ינוַּנ ֵ֥
ָ
אמר
ַ֤נוַּד ָבר ַ֙וַיּ ְ
ָשׁבוַּא ָת ָ
יּוֹרדוַּאל ָ֑ינוַּ ַויּ ִ֨
יַהאָ ֶרץַַַו ִ ֶ֖
ַ֙מ ְפּ ִר ָ
וַּבי ָָדם ִ
וַיִּ ְק ַ֤ח ְ

רש"י ויאמרו טובה הארץ  -מי הם שאמרו טובתה? יהושע וכלב (ראה ספ"ד כג .).כעין ריבה וריבה את הכל
ראה במדבר שלח יד,ז:
 .23שופטים ג,כד:

רַה ְמּק ָ ָֽרה׃ַַ ַ
ֲד ַ
ֶ֖יוַבּח ַ ֵ֥
יְךַהוּאַאֶ תַ -רגְ ָל ַ
ֵ֛
וַּאְךַמ ִ ֵ֥ס
אמר ַ
וֹתַהע ֲִליָּ ֶ֖הַנְ עֻ לָ֑ וֹתַוַיּ ְ
ָ
ֵ֛הַדּ ְל ֵ֥ת
וַּו ִהנּ ַ
יוַבּאוַּוַיִּ ְר ָ֕א ְ
ֲב ָד ָ
וְ הַ֤ וּאַיָצַָ א ַ֙ ַוע ָ

 .24שופטים ו,כט:

ֵ֥רַהזֶּ ָֽה׃ַַ ַ
ֶ֖הַה ָדּ ָב ַ
ַ
אמרוַּגִּ ְדעוֹן ַ֙בֶּ ן-יוֹאָ שַׁעָ ָשׂ
רַהזֶּ ָ֑הַוַ ָֽ ֵֽיִּ ְד ְרשׁוּ ַ֙וַיְ ַב ְקשׁוַּוַיּ ְ
ֶ֖הַה ָדּ ָב ַ
הוַּמיַעָ ָשׂ ַ
ִ ֵ֥
אמרוּ ִַ֙אישַׁאֶ ל -רע
ו ַָֽיּ ְ

 .25שופטים טז,כג:

ֶ֖תַשׁ ְמשֵׁ֥ וֹןַאוֹיְ ָֽבנוּ׃ַַ ַ
ַ֙בּיָדנוַּא ִ
אמרוַּנ ַָתַ֤ןַאֱֹלה ֙ינוּ ְ
ֶ֖םַוּל ִשׂ ְמ ָח ָ֑הַוַיּ ְ
ְ
יה
וֹלַל ָדגֵ֥וֹןַאֱֹלה ֶ
ְ
ַ֙לזְ ֹ֧בּ ַחַז ֶַבח -גּ ֵָ֛ד
יַפ ִל ְשׁ ִָ֗תּיםַנֶ ָֽאֶ ְספוּ ִ
וְ סַ ְרנ ְ

 .26שופטים טז,כה:

ַ֙ל ְפניהֶ םַ
ֲסוּריםַוַיְ צַ חק ִ
יםַהא ִ ָ֗
ָ
ֲסיּר
יתַהא ִ ָ֗
ָ
וֹןַמבּ
וַּל ִשׁ ְמ ִ֝שׁ ִ
ישׂ ֶחקָ -ל ָ֑נוַּוַיִּ ְק ְר ֨א ְ
וֹןַו ַ ָֽ
וַּל ִשׁ ְמשֶׁ֖ ִ
וַּק ְר ֵ֥א ְ
אמר ִ
וֹבַל ָבּםַוַיּ ְ
ִ
וֹבַכּט
ְ
ַ֙כּיַט
וַ ָֽ ֵֽיְ הִַ י ְ
מּוּדים׃ַַ ַ
ֵ֥יןַהעַ ִ ָֽ
ָ
ידוַּאוֹתוַֹבּ
ֶ֖
ֲמ
ַו ַיּע ִ ֵ֥

 .27שופטים כא,ג:

חד׃ַַ ַ
ֵ֥בטַאֶ ָ ָֽ
ֵ֛וֹםַמיִּ ְשׂ ָראֶ֖לַשׁ ֶ
ִ
דַהיּ
ַ
ָ֑לַל ִהפָּ ֵ֥ק
ֶ֖אתַבּיִ ְשׂ ָרא ְ
ְ
אמרוַּלָ ָ֗ ָמהַה'ַאֱֹלהיַיִ ְשׂ ָראלַ ָהֵ֥יְ ָתהַזּ
וַיּ ְ

 .28שופטים כא,ו:

ֶ֖דַמיִּ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַַ ַ
ֵ֥בטַאֶ ָח ִ
עַהיֵּ֛וֹםַשׁ ֶ
דּ ַ
אמרוַּנִ גְ ַ ֵ֥
ַ֙בּניַיִ ְשׂ ָראלַאֶ לִ -בּנְ י ִ ֶָ֖מןַאָ ִחָ֑יוַוַיּ ְ
וַיִּ נָּ ָֽ חֲמוּ ְ

 .29שופטים כא,ח:

ֵ֛הַמיָּבֵ֥ישַׁגִּ ְל ָעֶ֖דַאֶ ל-הַ קָּ ָ ָֽהל׃ַַ ַ
ִ
אַבאֹ֧ ִ -אישַׁאֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ
ָ֑הַו ִהנּהַל ָ
ה'ַה ִמּ ְצ ָפּ ַ֠ ְ
ַ
וַּמיַאֶ ָחד ַ֙ ִמ ִשּׁ ְבטיַיִ ְשׂ ָראלַא ֲֶשֵׁ֛רַלא-עָ ָלֵ֥הַאֶ ל-
אמר ִָ֗
וַיּ ְ

 .30שופטים כא,יז:

טַמיִּ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַַ ַ
ֶ֖ב ִ
ָ֑ןַולא-יִ ָמּ ֶחֵ֥הַשׁ ֶ
ֶ֖הַל ִבנְ י ִָמ ְ
יט ְ
ֵ֥תַפּל ָ
אמרוַּיְ ֻר ַשּׁ ְ
וַיּ ְ

 .31שמואל א ד,ו:

וֹןַה'ַבֶּ֖אַאֶ ל-
ָ
וַּכּ ִ֚יַאֲר
הַה ִע ְב ִ ָ֑ריםַוַיּ ְָ֣דע ִ
ָ
ֶ֖אתַבּ ַמחֲנ
ְ
ֵ֛הַהזּ
ַ
דוֹל
ָ
ֹ֧הַהגְּ
רוּע ַ
וֹלַה ְתּ ָ
ַ
וַּמֶ הַק
אמר ַ֠
וֹלַה ְתּרוּעָ הַוַיּ ְ
ַ
וַּפ ִל ְשׁ ִתּים ַ֙אֶ ת -ק
וַיִּ ְשׁ ְמעַ֤ ְ
המַּ חֲנֶ ָֽה׃ַַ ַ
ַ ָֽ

 .32שמואל א ה,ח:

אמרוַּגַּ תַיִ סּבַא ֲֶ֖רוֹןַאֱֹלהיַ
הַלאֲרוֹן ַ֙אֱֹלהיַיִ ְשׂ ָראלַוַיּ ְ
ֲשׂ ַ ָֽ
ַ֙מהַ -נּע ָ֗ ֶ
אמרוּ ַ ָֽ
יהםַו ַָֽיּ ְ
֨יַפ ִל ְשׁ ִִ֝תּיםַאֲל ֶַָ֗
וַיִּ ְשׁ ְל ָּ֡חוַּ ַויַּאַ ְספוּ ַ֩אֶ ת-כָּ לַ -ס ְרנ ְ
ַסּבּוַּאֶ ת-א ֲֶ֖רוֹןַאֱֹלהֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַסַַ ַ
יִ ְשׂ ָראָ֑לַ ַויּ ָ֕

 .33שמואל א יב,ד:

אוּמָ ה׃ַַ ַ
ישַׁמ ַָֽ
ְ
ַמיַּדֶ֖ ִ -א
ָ֑נוַּולא-לָ ַ ֵ֥ק ְח ָתּ ִ
צּוֹת ְ
אַר ָ
נוַּול ַ
תּ ְ
וַּלאַעֲשַׁ ְק ָ ֶ֖
אמר ֵ֥
וַיּ ְ

 .34שמואל א יד,לו:

וֹבַבּעינֶ ֶ֖יָךַ
ְ
אמרוַּכָּ ל-הַ טֵּ֥
ַ֙אישַׁוַיּ ְ
ַ֤רַבּ ֶהם ִ
ַשׁא ָ
רַו ָֽלא-נ ְ
וֹרַה ָ֗בּ ֶק ְ
ַ
ָבזָהַבָ ֶהם׀ַעַ ד-א
הַונ ֵ֥
יםַ׀ַליְ לָ ְ ָֽ
ִ֝ ַ
ַ֩פ ִל ְשׁ ִ֨תּ
אמרַשָׁ ָּ֡אוּלַנ ְר ָדהַאַ חֲרי ְ
וַיּ ֶ
ֱֹלהים׃ַַ ַ
ֲֹלםַאֶ לָ -הא ִ ָֽ
ַ֙הכּהןַנִ ְק ְר ָבֵ֥הַה ֶ֖
עֲשָׂ֑הַַסַוַיּ ֙אמֶ ר ַ

 .35שמואל א ל,כ:

ֵ֥לַדּ ִ ָֽוד׃ַַ ַ
ֶ֖הַשׁ ַל ָ
אמרוַּ ֶז ְ
ַ֙ה ִמּ ְקנֶ הַהַ הוּאַוַיּ ְ
ָ֗וַּל ְפני ַ
הג ִ
צּאןַוְ ַה ָבּ ָ ָ֑קרַ ָנ ֲ
חַדּ ִודַאֶ ת-כָּ לַ -ה ֶ֖
וַיִּ ַקּ ָ

 .36מלכים א א,כה:

ליםַוְ שׁ ִ ֶ֖תיםַ
ןַו ִהנָּ ֵ֛םַא ְכ ִ ֵ֥
רַהכּה ְ
ַ֙וּלאֶ ְבי ָָת ַ
ַ֤יַהצָּ ָבא ְ
ְךַוּל שָׂ ר ַ
ְַ
֨יַה ִ֝ ֶמּלֶ
ַ֩לכָ לְ -בּנ ַ
וֹרַוּ ְמ ִריאְ -וצאןַ֘לָ רב ַ֒וַיִּ ְק ָרא ְ
ָֽ
דַהיָּ֗ וֹםַ ַַ֠ויִּ זְ ַבּחַשֵׁ֥
ִכּי׀ַי ַָר ַ
יַה ֶמֵּ֥לֶ ְךַאֲדנִ יָּ ָֽהוּ׃ַַ ַ
אמרוַּיְ ִ ֶ֖ח ַ
ְלפָ נָ ָ֑יוַוַיּ ְ

 .37מלכים א יח,לט:

ֱֹלהים׃ַַ ַ
וּאַהא ִ ָֽ
ָ
יםַה'ַה
ֵ֥
ֱֹלה
וּאַהא ִ
ָ
אמרוַּה'ַה
יהָ֑םַוַיּ ְ
ַויּ ְַרא ַ֙כָּ לָ -העָ םַוַ ָֽ ֵֽיִּ ְפּלֶ֖ וַּעַ לְ -פּנ ֶ

 .38מלכים א כ,ה:

יַת ָֽתּן׃ַַ ַ
ֶ֖יָךַל ִ
ִ ֵ֥
ֵ֥יָךַוּבנֶ
ָ
ְה ְבָךֵ֛ ְַונ ֶָשׁ
ליָך ַ֙לאמרַכַּ ְס ְפָּךֹ֧ ַָֽוּז ָ
רַכּי-שָׁ ַל ְַ֤ח ִתּיַא ֨ ֶ
אמ ִ ָֽ
ֲדדַל ָ֑
ֵ֥רַבּן-ה ַ ֶ֖
אמרוַּכּה-אָ ַמ ֶ
ַ֙ה ַמּ ְלאָ ִכיםַוַיּ ְ
ַויָּשֻׁ ֙בוּ ַ

 .39מלכים א כ,לב:

ֶ֖רַתּ ִחי-נָ אַנ ְַפ ִשָׁ֑יַוַיֵּ֛אמֶ רַ
אמרוַּעַ ְב ְדָּךֹ֧ ַבֶ ן-ה ֲַדֵ֛דַאָ ַמ ְ
יהםַַַויָּב ֙אוּ ַ֙אֶ לֶ -מלֶ ְךַיִ ְשׂ ָראלַוַיּ ְ
יםַבּ ָראשׁ ָ֗ ֶ
ְ
ֲב ִל
יהםַ ַוח ָ
יםַבּ ָמ ְתנ ִ֝ ֶ
ְ
ַויּ ְַחגְּ רוּ ַ֩שַׂ ִ֨קּ
יַהוּא׃ַַ ַ
נּוַּחֶ֖יַאָ ִ ֵ֥ח ָֽ
עוֹד ַ
הַ ֶ ֵ֥

 .40מלכים ב ב,טו:

וַֹא ְרצָ ה׃ַַ ַ
ַ֙ל ְק ָראתוַֹוַיִּ ְשׁ ַתּחֲווּ-לֶ֖ ָ ָֽ
הַרוּחַ ַא ִליָּ ֶ֖הוַּעַ ל-א ֱִלי ָשָׁ֑עַ ַויָּב ֙אוּ ִ
אמרוַּנָ ֵָ֛ח ֵ֥
ַ֙מ ֶנּגֶדַוַיּ ְ
יריחוֹ ִ
יאיםַאֲשֶׁ רָֽ ִ -בּ ִ
הוַּבניַ -הנְּ ִב ִ ַ֤
ְ
וַיִּ ְר ֻ֨א

 .41מלכים ב י,ד:

ֲמדַאֲנָ ְָֽחנוּ׃ַַ ַ
ָ֑יוַואֶ֖יְךַ ַנע ֵ֥
וַּלפָ נָ ְ
יםַלאַעָ ְמ ֶ֖ד ְ
ֵ֥
יַה ְמּלָ ִכ
ַ֙שׁנ ַ
וַּהנּה ְ
אמר ִ
דַמאדַוַיּ ְ
ַ֙מא ְ
ו ִַיּ ְָֽראוּ ְ

 .42ישעיהו כט,טו:

ֶ֖נוַּוּמיַי ְדעָֽנוּ׃ַַ ַ
ִ ֵ֥
וַּמיַרא
אמר ִ ֵ֥
יהםַוַיּ ְ
ַ֙מעֲשׂ ֶ
ַ֤הַבמַ ְחשָׁ ְך ַ ָֽ
ְ
הַו ָהיָ
צָ֑ ְ
יקיםַמה'ַלַ ְס ִתּרַע ַָ
וֹיַה ַמּע ֲִמ ִ ֵ֥
ַ
הֵ֛

 .43ירמיהו כו,יז:

אמר׃ַַ ַ
ֵ֥לַה ָעֶ֖םַל ָֽ
וַּאל-כָּ לְ -ק ַה ָ
אמר ֶ ָֽ
ֶ֖יַה ָא ֶָ֑רץַוַיּ ְ
יםַמזִּ ְקנ ָ
ִ
ָשׁ
אנ ִ
ַויּ ָֻקמוַּ ֲ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .44נחמיה ט,יח:

ַמ ִמּ ְצ ָרָ֑יִ םַוַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲשׂוַּנֶאָ צֶ֖ וֹתַגְּ ד ָֽלוֹת׃ַַ ַ
ֵ֥רַהעֶ ְלָךֶ֖ ִ
ֱֹלהיָךַא ֲֶשׁ ֶ
ֶלַמסּכָ הַוַיּא ְמרוַּ ֶזהַא ֶ
ףַכּי-עָ שַׂ֤ וַּלָ ֶהם ַ֙עג ַ
ַָ֗א ִ ָֽ

 .45דברי הימים ב כט,יח:

ֲרכֶ תַ
ֵ֥ןַהמַּ ע ֶ ֶ֖
יוַואֶ ת-שֻׁ ְל ַח ַ ַָֽ
ַ֤חַהעוֹלָ ה ְַ֙ואֶ ת-כָּ ל-כּלָ ְ
ָ
וַּט ַה ְֶ֖רנוַּאֶ ת-כָּ ל-בּיתַה'ַאֶ תִ -מזְ ַבּ
אמר ִ
הוַּה ֶמּלֶ ְךַוַיּ ְ
ַ
֙ימה ַ֙אֶ לִ -חזְ ִקיָּ
וַּפנִ ָ
וֹא ְ
ַויָּבַ֤ ָֽ
ליו׃ ַ
וְ אֶ ת-כָּ ל-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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

1.1.4

מונח זקף-קטן
שתי דרשות כפשוטן בזקף-קטן ,עוד דרשה במונח
הכלת הפשטא פעם על תיבת המונח ,פעם על תיבת הזקף-קטן?
פשטא זקף-קטן – פרט בזקף-קטן מקושר לפרט אחר???
כגון ויקרא א ב או ג "מן-הבהמה (רביע) מן-הבקר (פשטא) ומן-הצאן (זקף-קטן)

 .1מוז"ק
תַהגְּ ד ִלָ֑יםַ
ֵ֥יַה ְמּא ֶ֖ר ַ
ֱֹלהיםַאֶ תְ -שׁנ ַ
בראשית א,טז :וַיַּ עַ שַׂא ִ
ֶ֖תַהכּוֹכָ ִ ָֽבים׃
הַוא ַ
תַהלַּ יְ לָ ְ
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהקָּ טן ְ
ַ
וֹםַואֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
תַהיּ ְ
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהגָּדל ְ
ַ
אֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
תַהגְּ ד ִלָ֑ים (ב)
ֵ֥יַה ְמּא ֶ֖ר ַ
ֱֹלהים – (סלוק) מונח זקף-קטן[ ,פרקי דרבי אליעזר פרק ו] שתי עשיות (א) אֶ תְ -שׁנ ַ
(בר' א,טז) וַיַּ עַ שַׂא ִ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ תַהַ לַּ יְ לָ הַ
וֹרַהקָּ טן ְ
ַ
וֹםַואֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
תַהיּ ְ
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהגָּדל ְ
ַ
ִהגְדִּ יל את הָאחָד ְו ִה ְקטִין את הָאחָד ,שׁנ ֱאמַר(בר' א,טז) אֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
ֶ֖תַהכּוֹכָ ִ ָֽבים׃
ְוא ַ

 .2מוז"ק
תַהעָֽץ:
ֶ֖וַּתּ ַח ָ
ענ ַ ֵ֥
יכ ָ֑םַַַַַַַוְ ִ ָֽהשָּׁ ֲ
וַּרגְ ל ֶ
םַו ַרחֲצֶ֖ ַ
ט־מיִ ְ
ַ
אַמעַ
בראשית וירא יח,ד :י ַ ָֻֽקּח־נָ ְ
ט־מיִ ם – .זקף-קטן בתפקיד שני לימודים( .א) ידיים שניות לטומאה ונוטלים מפני סרך תרומה ,וזאת מצוה שיש
ַ
אַמעַ
(בר' וירא יח,ד) י ַ ָֻֽקּח־נָ ְ

לה סמך מהתורה( .ב) נטילת ידיים מפני כבוד ברכה.
(א) ידיים שניות לטומאה (טט :מרבנן) ונוטלים מפני סרך תרומה ,וזאת מצוה שיש לה סמך מהתורה.
[חברותא חולין קו,א] אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן :זה שהצריכו חכמים נטילת ידים לחולין זהו מפני סרך תרומה.

והיינו ,שתקנו חכמים שיהיו "סתם ידים" טמאות כ"שניות לטומאה" ,וחייבו את הכהנים ליטול ידיהם לפני אכילת תרומה ,כדי שלא
יפסלוה במגע הידים.
ולכן ,תקנו גם נטילת ידים לכל אדם ,ואף לאכילת חולין ,שמתוך כך יהיו הכהנים רגילים ליטול ידיהם ולא יפסלו את התרומה.
ט־מיִ ם – .זקף-קטן ,אפשר בתפקיד לרבות טעם או הסתעפות בדרך לימוד זאת ,לא לרבות דרך
ַ
(בר' וירא יח,ד) י ַ ָֻֽקּח־נָ א – מונח לפני ְמעַ
לימוד שלישית.

ועוד טעם לנטילת ידים  -משום מצוה! ומבארינן :מאי "מצוה"? אמר אביי :מצוה לשמוע דברי חכמים שתקנוה.
רבא אמר :מצוה שיש לה סמך מהתורה היא ,שיש לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך! שדרש את הפסוק .המקור ב[-ספרא מצורע -
ֲשׁר יִגַּע־בּ ֙וֹ ַה ֵָ֔זב ְוי ָ ָ֖דיו ֹלא־שׁ ַ ָֹ֣טף בּ ָ ֶַ֑מּי ִם ְוכ ִֶּ֧בּס ְבּג ָָדָ֛יו ו ְָר ַחֵ֥ץ בּ ַ ַ֖מּי ִם ְוט ֵָמֵ֥א
פרשת זבים פרשה ב,פ"ד,מ"ה] דכתיב בפרשת הזב (וי' מצ' טו,יא) ו ְֵ֨כל א ַ֤
עַד־ה ָָעִֽרב :אמר רבי אלעזר בן ערך  -מכאן ,סמכו חכמים לנטילת ידים מן התורה .וכדמפרש ואזיל.
(ב) נטילת ידיים מפני כבוד ברכה .ובזה נכלל נטילת ידיים אחרי לילה ונקיות.
[ילקוט יוסף השכמת הבוקר הערות סימן א  -מהלכות השכמת הבוקר]

ואסור לברך עם ידים טמאות ומזוהמות וכן בכל שעה[ .הקדמת הזוהר ס"ק קעא].
[חברותא  -הערות ברכות מג,א] ( .)3טעם הנטילה מבואר בתוספות שזהו מפני כבוד הברכה ,ואולם התוספות בפסחים (קטו א ד"ה
כל) ,הרשב"א הרא"ה ומאירי פירשו שהטעם הוא ,כיון שסתם ידים טמאות הן חוששים שמא יגע בידו במשקה שבתוך הכוס ויטמא
היין .וראה עוד בתוספות בחגיגה (יח ב ד"ה הנוטל) שכתבו שזהו משום נקיות.
 .3מוז"ק
בראשית חיי שרה כג,יא:

ְֶ֖ךַק ֵ֥ברַמ ֶ ָֽתָךַ :
ַלּ ְ
מּיַנְ תַ ִ ֵ֥תּיהָ ָ
ֹ֧יַבני־עַ ִ ֵ֛
ָ֑יהַ ְלעינ ְ
ֹוַלָךַנְ ַת ִתּ ָ
ר־בּ ְ
ֶ֖
רהַאֲשֶׁ
ְךַו ַה ְמּעָ ָ ֵ֥
יַהשָּׂ ֶדה ַ֙נ ַָת ִתּיַלָ ְ
יַשׁ ָמענִ ַ
ָֽלא־אֲד ִנ ְ

יַשׁ ָמענִ י – מונח זקף-קטן ,שני לימודים [תל תלפיות – ט ,הרב צבי דוד קאטצבורג ע' ( 42אוצר החכמה)]
(בר' חי"ש כג,יא) ָֽלא־אֲד ִנ ְ
היוצא לענינינו שני דברים( :א) מה דקיימא לן תלויה (טט :כעין בעל כורחו) וזבין הוי זביני זביני (המכר קיים) דאגב אונס וזוזי גמר
ומקנה זוזי מיד בעי ,ולדעת האלגזי אפילו הוא בטוח אזוזי לא מהני וגו'; (ב) אם מוסיף דבר מרצונו יפול טענת אונס גם מן
העיקר.
יַשׁ ָמענִ י – מונח זקף-קטן ,שני לימודים [תל תלפיות] מסביר כי (א) עפרון רצה להטעות את אברהם ומשמע
(בר' חי"ש כג,יא) אֲד ִנ ְ
מדבריו שסומך על אברהם שיתן הכסף ,לכן שקודם יקבור מתו ואח"כ יתן כסף הקנין ,ונקב בסכום אדיר כדי שאברהם ישתהה
להכינו( .ב) בינתיים היה יכול לתת הודעה לשני עדים שמוכר באונס והמקח בטל.
יַבני־חָ֑תַ ַ
ֶ֖רַבּאָ זְ נ ְ
רַדּ ֶבּ ְ
ֲשׁ ִ
כּ ֶסףַא ֵֶַ֥
ת־ה ָ֕ ֶ
ַ
ַ֙לעֶ ְפרןַאֶ
בראשית חיי שרה כג,טז :וַיִּ ְשׁ ַמעַאַ ְב ָר ָהם֘ ַאֶ ל־עֶ ְפרֹון ַ֒וַיִּ ְשׁ ַ֤קלַאַ ְב ָרהָ ם ְ
ַ֙שׁ ֶקלַכֶּ ֶסףַעבֶ֖רַלַ סּ ָֽחרַ :
אַ ְר ַבַּ֤עַמאֹות ֶ
וַיִּ ְשׁ ַמעַאַ ְב ָר ָהם֘ ַאֶ ל־עֶ ְפרֹון ַ֒– מונח זרקא סגול ,בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מהענין[ ,מעייני אגם ,הרב גלאנצר

אברהם ע' כט (אוצר החכמה)] בשם החזו"א "כי השומע מבין ובזה מקבל" [וראה רשב"ם "די לחכימא ברמיזא"].
אברהם הבין הטעיית עפרון שבעצם רוצה לגרוע מאברהם את אחוזת הקבר למרות אומרו להפך[ ,תל תלפיות] ולא מועיל
לסמוך על הבטחות כסברת אלגזי  ,ולכן שקל הכסף מיד ובציבור ולפי [אור החיים] גם העלה בערכאות של בני-חת ולכן הפר
את כוונת עפרון.

 .4מוז"ק
ֵ֥אתַהשּׁא ֲָֽבת׃
ַ
בַלעֶ֖תַצ
ֵ֛יםַמ ֵ֥חוּץַלָ ִעֶ֖ירַאֶ לְ -בּארַהַ ָמָּ֑יִ םַַַַַַַַ ְלעתַעֶ ֶר ְ
ִ
ְֹ֧ךַהגְּ ַמ ִלּ
ַ
בראשית חיי שרה כד,יאַ :ויּ ְַבר
ֵ֥אתַהשּׁא ֲָֽבת (בר' חי"ש כד,יא) ְלעתַעֶ ֶרב – מונח זקף-קטן ,שני לימודים( :א) מבחן תשקה  -השקת
ַ
בַלעֶ֖תַצ
(בר' חי"ש כד,יא) ְלעתַעֶ ֶר ְ

(ב) שמיעת רכילות על השואבת שתשקה ,על משפחתה וכדי למנוע טעות:
ֵ֥אתַהשּׁא ֲָֽבת – לעת – טפחא (תפקיד א) להתאפיין מהכתוב אחריה (תפקיד ב) השפעת האפיון המאוחד ,ברבוי
ַ
(בר' חי"ש כד,יא) ְלעֶ֖תַצ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הגבלות על הלימוד השני מהכתוב לפניו – שמיעת רכילות לתועלת.
(בר' חי"ש כד,יא) ְלעתַעֶ ֶרב – מונח זקף-קטן ,שני לימודים( :לימוד א) מבחן תשקה – השקת.
ה ֙ ולסימן
ַ֤הַה ִאשָּׁ ַ
אב ָ ָֽ
מוצע הסבר לסימן עבד אברהם בפנימיות התורה לטעם (בר' חי"ש כד,ח) ְִאם֨ -לא – קדמא ,ולהוצאת הכתוב מפשוטו ת ֶ
שבקש העבד לא שה המיועדת ליצחק ושאינו ניחוש .אברהם אבינו מלמד לעבד לבצע מבחן לאשה על המים קודם לבחירתה .המבחן
המיוחד במינו שבו תהיה לאשה סייעתא דשמיא מופלאה תראה לאשה שהיא ראויה לנישואין מיוחדים והיא תבחר להנשא למשפחה
המיוחדת ששלחה עבד מיוחד ומבחן עם גלוי עזרת השם המיוחדת .נתבונן במלים
ית – גי' המלים המוטעמות זקף-קטן זקף-גדול עולה  = 805 = 566 + 239תת"ה = תשק"ה = השק"ת ,בדוק
יָךַונִ ִָ֕קּ ַָ
(בר' חי"ש כד,ח) אַ ח ֲֶר ְ
את האשה בבקשה ש-תשק"ה אותך ובאמצעות השק"ת תשק"ה הגמלים .מכאן שמבחן המים אינו ניחוש.
(בר' חי"ש כד,יא) ְלעתַעֶַ ֶרב – מונח זקף-קטן ,שני לימודים( :לימוד ב) שמיעת רכילות על השואבת שתשקה ,על משפחתה וכדי למנוע
טעות[ :בראשית רבה] דורש על כלבים מנבחים ,ומפרשים שאלו רכלנים ,ומובא [חפץ חיים הל' רכילות] מתי מותר לשמוע רכילות
בכלל ולשידוך בפרט.
(מקור א) [ילקוט שמעוני חי"ש רמז קז]ַ[מדרש בראשית רבא ,מנחת יהודה( ,סוף פירוש) פרשה נט ע' ( 639אוצר החכמה)] [תורה
שלמה עז] ...ובספר התירוש כתב שמכנה את המספרים לשון הרע בתאר כלבים מנבחים הסובבים בעיר לעת ערב (ועליהם נאמר) (תה'
ִי־מֵ֥י שׁ ֵמִֽ ַע:
יהם כּ ִ
ִיהם ָ֭ ֲח ָרבוֹת ְבּ ִ
ִיסוֹבְבוּ עִ ִֽיר( :ח) ה ֵ ִַ֤נה׀ י ַ ִּ֮ ִבּיעַ֤ וּן ְבּפ ָ֗
שׂפְתוֹתֵ ֶ֑
נט,ז וגם יז) י ָֹ֣שׁוּבוּ ָ֭ ָלערב יה ֱֵ֥מוּ ַכ ָָ֗כּלב ו ֵ֥
[אגרא דכלה ע' רפב (אוצר החכמה)] כלבים מבחינים בבחינה הגורמת למוות ,ואשה רעה מר ממות  ...והכלבים צועקים  ...טוב לפני

האלקים ימלט ממנה( .מקור אחר) סימן למלאך המות ולכן שלא ישא אותה אשה
(מקור ב) להרחבת ענין שמיעת רכילות נביא דעת ה[-חפץ חיים ,הל' רכילות כלל ה ,אות ב] (ג) מותר לשמוע לכתחלה כדי לידע איך
לחוש ולהשמר ממנו .אבל לקבל בהחלטה אסור מן התורה בכל גווני ,רק דרך חשש בעלמא
[חפץ חיים ,הל' רכילות ציורים ציור שלישי אות ז] והוא הדין לגלות לחתן את ענין המחותן ,גם כן דינא כנ"ל,
 .5מוז"ק
ֶ֖יַלע ָשָׂ֑וַ ַ
וּןַלאד ִנ ְ
אמר ַ ָֽ
בראשית וישלח לב,ה :וַיְ ַצַ֤וַא ָתם ַ֙לאמרַכּהַת ְ
ָֽתּהַ :
ד־ע ָ
ָ
בַעם־לָ ָבןַ ַגּ ְר ִתּיַוָא ַחֶ֖רַעַ
כּהַאָ מַ ר ַ֙עַ ְב ְדָּךַ ַיעֲק ִ
ַ֤
כּהַאָ ַמר ַ֙עַַ ְב ְדָּךַ ַיעֲקב – אפשר שכאן שני הלימודים יוצאים מהפשט .ואפשר ששניהם ממשיכים במלים ִעם־לָ ָבןַ ַגּ ְר ִתּי
(לב,ה) ַ֤
המדרשים ב"ר ותנחומא מדגישים שלמרות הישיבה ִעם־לָ ָבן שטעם מקף מברר בין אפשרות של התדרדרות יעקב ובין התעלות
יעקב וממשיך במלת ַגּ ְר ִתּי – 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־לָ ָבן – 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.
 .6מוז"ק
ֶשׁ־לנַוּ ַ֙ ָאבַזָקןַ ְויֶ ֵ֥לֶ דַזְ ֻק ִנֶ֖יםַ ָק ָט ָ֑ןַַַַַַַַ ְואָ ִחיוַמתַוַיִּ וּ ָ֨תרַ ֹ֧הוּאַ ְל ַב ֵ֛דּוַֹ ְל ִאמֶּ֖ וַֹוְ אָ ִ ֵ֥ביוַאֲה ָֽבוֹ:
ָ֨
ר ַ֙אֶ ל־אֲדנִ יַי
֙אמ ַ
בראשית ויגש מד,כ :וַנּ ֶ
רוב הגירסאות הן ְואָ ִחיוַמת – (אתנח) מונח זקף-קטן
יוַמת – (אתנח) קדמא ואזלא .מנחת שי לא מעיר דבר על פסוק זה.
גירסת שו"ת בר-אילן ומאגנס היא ְואָ ִ֨ח ִ֜
ֹוַל ִאמֶּ֖ ֹוַוְַאָ ִ ֵ֥ביוַאֲה ָֽבֹו:
וּאַל ַב ֵ֛דּ ְ
ְ
רַה
ֹ֧
יוַמתַוַיִּ וּ ָ֨ת
ֶ֖יםַק ָט ָ֑ןַַַַַַַַ ְואָ ִ֨ח ִ֜
ָ
ןַויֶ ֵ֥לֶ דַזְ ֻק ִנ
ַ֙אבַזָק ְ
ֶשׁ־לנוּ ָ
ָ֨
֙אמר ַ֙אֶ ל־אֲדנִ יַי
בראשית ויגש מד,כ :וַנּ ֶ

יוַמת – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט .ואין בכלל אלא מה שיש בפרט .הכלל כאן הוא "שנוי מהאמת".
(מד,כ) ְואָ ִ֨ח ִ֜
ֹוַל ִא ֶ֖מֹּו – דרגא תביר טפחא.
וּאַל ַב ֵ֛דּ ְ
ְ
והפרטים אחריו( ,פרט א) וַיִּ וּ ָ֨תר – קדמא (פרט ב) ֹ֧ה
מוצעים הסברים אחדים ל(-פרט א) (הסבר א) (מד,כ) וַיִּ וּ ָ֨תר – קדמא מלמד על ענין מקדים שבעצם מלמד מהו הכלל ,ע"פ [רש"י] מפני
היראה היה מוציא דבר שקר [תו"ש עה ובהערה עד] שמפני דרכי השלום מותר לשנות [מדרש] .שתי סיבות אלו "לשנוי מהאמת"
מתאימים גם לגרסה ְואָ ִחיוַמת – 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.
 .7מוז"ק
שׁ ַחֵ֥ט את־הָע ָל֖ה ִלפ ְֵנֹ֣י ֶ֑ה' ח ָ ַ֖טּאת הִֽוּא:
שׁ ַ ֹ֣חט א ֵ֔תוֹ ִבּמ ְָ֛קוֹם ֲאשׁר־י ִ ְ
ש ִֵ֔עיר ְו ָ
ַל־ראשׁ ַה ָ
ויקרא ד,כדְ :וס ַ ַָ֤מְך י ָד ֙וֹ ע ֹ֣
[ספרא ויקרא  -דבורא דחובה פרשה ו סוף פרק ז] (ט) (ויקרא ד,כד) ְושׁ ַ ָֹ֣חט א ֵ֔תוֹ ולא תמורתו( ,ויקרא ד,כד) ְושׁ ַ ָֹ֣חט א ֵ֔תוֹ – מונח זקף-קטן,
זקף-קטן מרמז על שני לימודים ,ושניהם בפשט ,אחד מהם מלמד ולא תמורתו,
 .8מוז"ק
ֳרה׃ ַ
שּׁיםַיוֹם ְַ֙ושׁשֶׁ תַי ִָמיםַתּשֶׁ֖בַעַ לְ -דּמֵ֥יַטָ ה ָ ָֽ
םַכּנִ ָדּ ָתָ֑הַַַַַַַַּוְ ִשׁ ִ ֵ֥
ְ
ט ְמ ָאֵ֥ה ְשׁ ֻב ַעֶ֖יִ
דַו ָ ַָֽ
ויקרא תזריע יב,הְ :ו ִאם-נְ ק ָבהַתלַ ְ
(וי' תז' יב,ה) תלד – זקף-קטן מרבה שני מינים (טומטום ואנדרוגינוס) ושתי הלכות לגביהם (בלשון הח"ח) מחמירים להם (א) ימי

טוהר כזכר ( 33יום) (ב) וימי טומאה כנקבה ( 14יום)
 .9מוז"ק
ויקרא תזריע יג,יא :סימן טומאה מחיה
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֶ֖אַהוּא׃ ַ
נּוַּכּיַטָ מ ָֽ
וַֹהכּה ָ֑ןַלאַי ְַסגִּ ֶר ִ ֵ֥
וַֹו ִט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹרַבּשָׂ ר ְ
ְ
ַ֙בּע
ֶתַהוא ְ
תַנוֹשׁנ ִ
ֶ ַ֤
צָ ַ ֨רעַ

לאַי ְַסגִּ ֶרנּוּ  -מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד המספר שנים ללמד על מצב שבו הופיע נגע או נגעים חדש(ים) בין ראיה ראיה ובין ראיה
א ֙  ,הכהן הרואה לא יתיחס לנגע
ֶתַהו ַ
תַנוֹשׁנ ִ
ֶ ַ֤
שניה ,היות ובראיה הראשונה היה נגע (או נגעים שנראו ביחד) המתואר במלים (יג,יא) צָ ַ ֨רעַ
או נגעים חדשים) שהופיע(ו) אחרי הראיה הראשונה .אפשר כי טעם מונח במלת (יג,ג) לא מרבה לנגעים חדשים אחדים בראיה שניה.
 .10מוז"ק
יה ָ֑םַ ַ
םַולאַיְ ַח ְלּלוַּשֶׁ֖םַאֱֹלה ֶ
יה ְ
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙לאֹלה ֶ
ויקרא אמר כא,וְ :קד ִשׁ ִ ָֽ
ֵ֥יוַּק ֶדשׁ׃ַַַ
םַו ָה ָֽ
יב ְ
ֵ֥םַמ ְק ִר ִ ֶ֖
יהֵ֛םַה ַ
'ַל ֶֹ֧חםַאֱֹלה ֶ
יַה ֶ
ַ ִכּי ַ֩אֶ תִ -א ֨שּׁ ִ֝
וְ לאַיְ ַח ְלּלוּ  -מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,וללא טעם מהפך אלו לימודים בפשט
ַ֤יםַי ְהיַוּ ֙ ְ ...ולאַיְ חַ ְלּלוּ! –
(לימוד א) [בבלי סנהדרין פג ,א]  ...והתניא :אזהרה ליוצק ובולל מניין  -תלמוד לומר (וי' אמר כא,ו) ְקד ִשׁ ִ ָֽ
(וזה) מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא (טט :אפשר שדרבנן זה מרומז בטעמי המקרא הנסמכים על המלים)[ .יד רמ"ה מסכת סנהדרין פג,א]

איתיביה היוצק את השמן על המנחה דכתיב (וי' ב,ו) ְוי ָ ַצ ְק ָ ֵ֥תּ עָל֖י ָה ָ ֶ֑שׁמן והבולל את הסלת דכתיב (וי' ב,ה) ָ֛סלת בְּלוּלָ ֵ֥ה ב ַ֖שּׁמן מַצָ ֵ֥ה תִ הְי ִֽה...:
פטור דלא מיחייב כרת על דבר שיש אחריו עבודה  ...ומתמהינן כיון דאמרת דמקטיר בטומאה לאו בלחוד הוא דמיחייב מכלל דיוצק
ובולל כי איצטריך למפטרינהו אפי' מלאו גרידא נמי פטרינהו והא תניא אזהרה ליוצק ובולל בטומאת הגוף מנין ת"ל (וי' אמר כא,ו)
ַ֤יםַי ְהיַוּ ֙ ְ ...ולאַיְ ַח ְלּלוּ אם אינו ענין לעבודה תמה (עבודה מסיימת סדרה של עבודות שעליה נענשים) דהא כתיב (וי' אמר כב,ב) וְ יִ נָּ ֵָֽֽזְ רַוּ ֙
ְקד ִשׁ ִ ָֽ
ת־שׁם קָדְ ִ ֶ֑שׁי תנהו ענין לעבודה שיש אחריה עבודה .ומפרקינן התם מדרבנן בעלמא הוא וקרא
ִמקָּדְ ֵ ֹ֣שׁי בְנֵ ִֽי־יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל ְו ֵ֥לאַיְ ַח ְלּלֶ֖ וּ א ֵ ֹ֣
אסמכתא בעלמא.

(לימוד ב) [בבלי סנהדרין פג,ב]  ...טבול יום ששימש .מנלן? דתניא ,רבי סימאי אומר :רמז לטבול יום שאם עבד חילל מניין  -תלמוד
םַולאַיְ ַח ְלּלוּ ,אם אינו ענין לטמא ששימש ,דנפקא לן מ(-וי' אמר כב,ב) ְוי ִנָ ִֽזְר ֙וּ  -תניהו ענין
יה ְ
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙לאֹלה ֶ
לומר (וי' אמר כא,ו) ְקד ִשׁ ִ ָֽ
לטבול יום ששימש.
ַ֤יםַי ְהיַוּ ֙ ְ ...ולאַיְ ַח ְלּלוּ גבי פרשת טומאה כתיב
[יד רמ"ה מסכת סנהדרין פג,ב] וטבול יום ששימש מנא לן דכתיב (וי' אמר כא,ו) ְקד ִשׁ ִ ָֽ
ַ֤יםַי ְהיַוּ ֙ ְ ...ולאַיְ ַח ְלּלוּ כלומר שלא ישמשו בטומאה אם אינו ענין לטמא
שהזהירם הכתוב שלא ליטמא למתים וכתיב בתריה ְקד ִשׁ ִ ָֽ
ששימש תנהו לטבול יום ששימש:
 .11מוז"ק
ל־בּנ ֶ֖יַיִ ְשׂ ָר ָֽאלַ:פַפורסם בפר בהעלתך התשע"ט ,ראה גם במדבר פינחס כט,לט:
ְ
יַה'ַאֶ
ֲד ָ֑
ויקרא אמר כג,מד :וַיְ ַדבּרַמשֶׁ הַאֶ ת־מע ֶ֖
ע"פ [פסחים עז,א] (וי' אמר כג,מד) ַויְד ֵ ַֹ֣בּר מ ֵ֔שׁה את־מע ֵ ֲ֖די ֶ֑ה'  .מ ֵ֔שׁה – זקף-קטן מלמד על שתי קבוצות הקרבנות ,אלו הבאים עם
העומר(אמר כג,יב) ושתי הלחם (אמר כג,יח,יט) ,את־מע ֵ ֲ֖די – מלת "את" מרבה אותם להלכה לדחות שבת וטומאה.
(וי' אמר כג,מד) את־מע ֵ ֲ֖די – מקף בורר הבדל בין העומר ובין שתי הלחם שמתברר בהסבר על טעם טפחא.
(וי' אמר כג,מד) את־מע ֵ ֲ֖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
 .12מוז"ק
ֶ֖תַבּן-ל ִו ָ֑יַ ַ
ֵ֥רַבּןֳ -ק ָה ֶ
במדבר קרח טז,א :וַיִּ ַקּחַק ַרחַבֶּ ן-יִ ְצ ָה ֶ
אוּבן׃ ַ
ֵ֥יַר ָֽ
תַבּנ ְ
ְ
ֵ֛בַו ֵ֥אוֹןַבֶּ ןֶ -פֶּ֖לֶ
יא ְ
םַבּנ ֹ֧יַא ֱִל ָ
יר ְ
וְ ָד ֨ ָתןַ ַוא ֲִב ָ ִ֝
(במ' קרח טז,א) וַיִַּ ַקּחַק ַרח – מונח זקף-קטן ,מונח בתפקיד רבוי על טעם זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שתיים .מוצע לומר כי שתיים כאן
מלמד על מחלוקת שיש בה שני צדדים שלפחות צד אחד חולק על הצד האחר .כפ'רש"י (ע"פ מדרש תנחומא) לקח את עצמו לצד אחד

להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה ,וזהו שתרגם אונקלוס "ואתפלג" ,נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת.
מוצע לומר כי טעם מונח מלמד על רבוי מחלוקות כדאיתא ב[-מדרש אגדה (בובר)] ( ...מחלוקת א) חלק קרח על משה  ...לפי שראה
לאליצפן בן עוזיאל ששם אותו משה נשיא בית אב למשפחות הקהתי על פי הקדוש ברוך הוא( ,וקרח סבר שאותו היה משה צריך

למנות לנשיא משפחות הקהתי כי הוא בן יצהר אח עמרם הגדול מעוזיאל ,ומפני שהוא הבן הגדול של יצהר לו ראויה משרת נשיא משפחות
הקהתי ,אחרי שלמשה ואהרן בני עמרם יש מנויים.
(מחלוקת ב) שהיא אמתלה של קרח בגלל (מחלוקת א) [-מדרש אגדה (בובר)] ולמה נסמכה פרשה זו לפרשת ציצית ,שבשבילה פתח

לחלוק על משה ,אמר קרח למשה בית מלאה ספרים צריך מזוזה או לאו ,אמר משה צריך ,אמר קרח דבר זה לא צוה הקדוש ברוך הוא,
(מחלוקת ג) וכן אמר לו טלית שכולה תכלת צריכה פתיל תכלת ,אמר לו משה הין ,אמר לו קרח כל אלו הדברים שאתה אומר מדעתך
הם ,אלא חוט של תכלת פוטר ,ואם הציצית כולה תכלת לא תפטור עצמה ,אין דבריך אלא דברי שקרים,
ועוד דרך להסביר את ק ַרח  -זקף-קטן בתפקיד שניים ,בעקבות (מחלוקת א) מלבה אשת קרח את המחלוקת אמרה לו אשתו משה שונאך
הוא ,ולא צוה לך לעשות כך (גילוח כל הגוף בתער) אלא לבזותך ,אמר לה וגם לבניו צוה ועשו כן ,אמרה לו ומה הוא חושש הוא אומר
תמות נפשי עמך עד שיעשה רצונו עמך ,כששמע כן הוסיף למחלוקת עוד בעבור דבר אשתו ,בדרך הסבר זאת ק ַרח  -זקף-קטן מלמד
על שנים הגורמים מחלוקת ומעודדים להחזיק בה.

[רמב"ן]  ...כונת המדרש [טט :במדבר רבה פרשה יח סימן ג] ב-וַיִּ ַקּחַק ַרח ,שלקח עצה בלבו לעשות מה שיספר ,כי הלקיחה תאמר
על (טט :שני דברים) העצה והמחשבה .וכן (איוב טו ,יב) מַה־יּ ִ ָקּחֲךֵ֥ ל ִֶ֑בּך ,מה מחשבה יקח לך לבך שתחשוב בסתר (טט :שני דברים) לית דין
ולית דיין ולא תגלה אותה,
 .13מוז"ק
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רשֶׁ תַאֶ ת-אַ ְר ָֽצוֹ׃ ַ
לַרשַׁלָ ֶ ֶ֖
ןַואֶ ת-אַ ְרצָ֑ וַַַַַַֹ ָהח ָ
יח ְ
תַלפָ ֶניָךַאֶ תִ -ס ֶ֖
הַה ִח ֨לּ ִתי ַ֙תּ ְ
יַר ָ֗א ַ
ַ֤אמרַה ֙'ַאלַ ְ
דברים ב,לא :וַיּ ֶ

[ירושלמי שביעית פ"ו ה"א (וילנה יז א)] (פירוש בסוגריים ע"פ לב ירושלים)
לַרשַׁלָ ֶ ֶ֖רשֶׁ תַאֶ ת-אַַ ְר ָֽצוֹ  -סלוק עשיתי את ארצו חולין לפניך.
אמר ר' תנחומא (דב' ב,לא) הָ ח ָ
לַרשַׁלשון חולין ,שהייתה ארץ עמון ומואב שנכבשו ביד סיחון חולין שיוכלו ישראל לרשת אותם שיתחייבו במעשרות מן התורה) (טט:
ב,לא) הָ ח ָ
ראה גם ספר ידיד נפש שביעית פרק ו)
לַרשַׁ -מונח זקף-קטן ,שני למודים כפשוטם( ,א) הותר לישראל לכבשם ,אחר שסיחון כבש חלק ממואב ועמון (ב)
ח ָ
(דב' ב,לא) הָ ַ
טיהרה גם שתתחייב במעשר מן התורה
(ופשיט ר' תנחומא מדאמר ה' למשה (דב'

 .14מוז"ק
הַהיָּ֑וֹםַ ַ
ַ
ֵ֛יםַפּ
ֶ֖
ֲשׁרַאֲנַ ְֹ֧חנוַּע ִשׂ
וּןַכּכלַא ֨ ֶ
אַתעֲשׂ ַ֠ ְ
דברים ראה יב,ח :ל ַ
ֵ֥רַבּעינָ ָֽיו׃ ַ
ַ ִ ֶ֖אישַׁכָּ לַ -היּ ָָשׁ ְ
הַהיָּ֑וֹםַהלימוד ע"פ [בבלי זבחים קו – קיט] פסוק זה מלמד היתר במות בשתי תקופות
ַ
ֵ֛יםַפּ
ֶ֖
ֲשׁרַאֲנַ ְֹ֧חנוַּע ִשׂ
וּןַכּכלַא ֨ ֶ
עשׂ ַ֠ ְ
אַת ֲַ
ל ַ

ומתואם עם פסוקים אחרים לפטור מעונש כרת על שחוטי חוץ בשעת היתר הבמות.
אַתעֲשׂוּן – מונח זקף-קטן ,כאומר לא תעשון פעמיים,בשתי תקופות היתר במה קטנה ,בשעת גלגל בין הכניסה לארץ ועד משכן שלה,
ל ַ
ובשעת נוב וגבעון בין חרבן שלה ועד הקמת בית המקדש הראשון בירושלים ,כמו שעושים בשעת המשכן במדבר ,בשלה ,ובמקדש
ירושלים.
ראה עיקר הדיון ב -תלישא-גדולה
 .15מוז"ק
יקם:
ריַצַ ִדּ ִ ָֽ
ֶ֖ףַדּ ְב ֵ֥
יסלּ ִ
יםַו ַ
יַה ָ֗שּׁחַ דַיְ עַ וּר ַ֙עיניַחֲכָ ִמ ִ ָֽ
דַכּ ַ
א־ת ַקּחַשׁ ַח ִ
ָ֑יםַול ִ
אַת ִ ֶ֖כּירַפָּ ִנ ְ
טַל ַַ
ֵ֥
הַמ ְשׁפָּ
א־ת ֶטּ ִ
ַ
דברים שפטים טז,יט :ל
שׁפָּ ט – (סלוק) מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .ע"פ [ספרי שופטים פיסקא קמד] (דב' שפ' טז,יט)
הַמ ְ
א־ת ֶטּ ִ
ַ
(דב' שפ' טז,יט) ל
הַמ ְשׁפָּ ט (א) בגלל נטיה פנימית כלשהי של הדיין למי מבעלי הדין בלי מעורבות ממון( ,ב) בגלל מעורבות חיצונית של ממון.
א־ת ֶטּ ִ
ַַ
ל
אַת ִ ֶ֖כּירַפָּ ִנ ָ֑ים ,
ל ַ
אפיון אחד להטיית המשפט נלמד מהמשך הפסוק (דב' שפ' טז,יט) ֵ֥
הַמ ְשׁפָּ ט – (סלוק) מונח זקף-קטן,
א־ת ֶטּ ִ
ַ
לפי ההסברים עד כאן אין הצעה לטעם מקף של "לא-תטה" .ונמשיך לזקף-קטן( .דב' שפ' טז,יט) ל
זקף-קטן מרמז לשני לימודים( .לימוד א) – ההלכה הפשוטה שלא להטות המשפט גם בלי שוחד (לימוד ב) הלכה שלא להטות הדין עם שוחד
הַמ ְשׁפָּ ט – (סלוק) מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מדובר בדיני ממונות (א) בדיני ממונות
א־ת ֶטּ ִ
ַ
סיכום( :דב' שפ' טז,יט) ל

עד מתי מותר להציע פשרה במקום הכרעת הדין( .ב) בדין מרומה הדיין ידרוש ויחקור ויפסוק לפי מסקנתו על התביעה ולא לפי הטענות
המרומות.
1.1.5

פשטא [מונח] זקף-קטן

פשטא מונח זקף-קטן – שתיים או שלוש דרשות כפשוטו של מקרא,
 1פמז"ק
בראשית לך לך יז,י – יא:

ָכר׃ ַ
ָ֑יָךַה ֵ֥מּוֹלַלָ ֶכֶ֖םַכָּ ל-ז ָ ָֽ
ִ
רַתּ ְשׁ ְמ ָ֗רוַּבּינִ י ַ֙וּביניכֶ םַוּבֵ֥יןַז ְַרעֲָךֶ֖ ַאַ ח ֲֶר
יתיַא ֲֶשׁ ִ
אתַבּ ִר ִַ֞
ְ
[י]ַז
יכם׃ ַ
וֹתַבּ ִריתַבּ ִינֶ֖יַוּבינ ֶ ָֽ
ְ
ַ֙לא
ָ֑םַו ָה ָיה ְ
ֶ֖תַבּ ַשׂרַעָ ְרלַ ְת ֶכ ְ
[יא]ַוּנְ ַמ ְל ָ֕ ֶתּםַא ְ

ב רית מילה יצא ללמד על עצמו ,שדוחה שבת ,מגזרת הכתוב מצוות עשה של ברית מילה דוחה חומרת לא תעשה של שבת ,כי נכרתו על
המילה י"ג בריתות .
רמב"ן ואחר כן צוה שישמר אברהם הברית הזאת ,ותהיה המילה "לאות ברית" (להלן,יא); והנה האות הזה אות השבת ,ולכן ידחה
אותו; והָּ בֵ ין זה( .גי' כתר ,מכון ירושלים עי' שבת קלב,א אתיא אות אות ,הערה  10דהגמרא שם דנה במקור לזה שמילה בזמנה דוחה שבת ...
ולמסקנה לומדים אות ברית ודורות מאות ברית ודורות)
גירסת המאור ,מוסד הרב קוק :והנה האות הזה אות כשבת ,ולכן ידחה אותו; בשבת נאמר (שמות כי תשא לא,יז) אות היא לעולם
וֹתַבּ ִרית – פשטא מונח זקף-קטן ,כעין שניים או שלושה פשטים בדבר,
ְ
ַ֙לא
וְ הָ ָיה ְ
וֹתַבּ ִרית – פשטא מונח זקף-קטן ,כעין שני לימודי פשט( :א) אות  -ברית מילה (ב) אות השבת
ְ
ַ֙לא
ע"פ רמב"ן ְו ָה ָיה ְ
ע"פ רד"ק ורבי יוסף בכור שור( ,א) ע"פ רד"ק האות הוא חזק שבכולם ,שהוא בגוף האדם ,שלא יהיה זולתו .ולפיכך צוהו האל באותו

אבר ,לפי שרוב העבירות יעשו על ידי אותו האבר ,לפי שהוא ראש התאוות הבהמיות .וכשיבא האדם לעשות עבירה בתשמיש אותו
האבר ,יראה האות אשר בו ויזכור מה שצוהו האל,
(ב) ע"פ רבי יוסף בכור שור ודם נידות ,שהנשים משמרות ומגידות פתחיהן לבעליהן ,הוא להם דם ברית.
2
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וַֹהָ֑וא ַ
עַכּיַכַ לָּ ֶ֖ת ִ
ְךַכּ ִ֚יַלאַי ַָד ִ ֵ֥
ִ
ַ֙ה ָבהָ -נּא ַ֙אָ בוֹאַאלַ יִ
יהַאֶ לַ -ה ֶ ָ֗דּ ֶרְךַוַיּ ֙אמֶ ר ָ ָֽ
ל ָ
בראשית וישב לח,טזַ :ו ַ֨יּטַא ִ֝ ֶ
לי׃ ַ
יַת ֶ֖בוֹאַא ָ ָֽ
יַכּ ָ
ַ֙מהִ -תּ ֶתּןִ -ל ִ ֵ֥
֙אמר ַ
ַוַתּ ֶ
ַ֙ה ָבהָ -נּא ַ֙אָ בוֹאַאלַ יִ ְך – פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים ,ומטעם פשטא ,שני לימודים בפשט.
֙אמר ָ ָֽ
וַיּ ֶ
ַ֙ה ָבהָ -נּא ַ֙– פשטא פשטא דרך רגילות ,דרך רגילות ו/או חל בבת אחת ,מיד ,בעת ובעונה אחת .אפשר כי זה תומך בפירוש [רש"י]
֙אמר ָ ָֽ
וַיּ ֶ
ָ ָֽהבָ הָ -נּא ַ֙ -הכיני עצמיך ודעתיך לכך .היינו שני עניני רגילות של הכנת כלה לקידושיה
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תּםַא ִ ֶ֖תיַהָ֑נָּה ַ
םַכּיְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥
ַ֙בּעיניכֶ ִ ָֽ
וַּואַ ל-יִ ַ֙חר ְ
בראשית ויגש מה,הְ :ועַ ָתּה׀ַאַ ל-תּ ָע ְצ ָ֗ב ְ
יכם׃ ַ
יםַל ְפנ ֶ ָֽ
ִ
ֱֹלה
הַשׁלָ ַחֵ֥נִ יַא ִ ֶ֖
יַל ִ ָֽמ ְח ָי ְ
ַ ִכּ ְ
ַ֙בּעיניכֶ םַ -פשטא מונח זקף-קטן (שני טעמים במלה אחת) כעין ריבה וריבה את הכל ,הרי אח אחד בלבד רצה להרגו ,ואח אחד
וְ אַ ל-יִ ַ֙חר ְ

בלבד הציע מכירתו ,וכולם סבלו מכך ,לכן עכשו יוקל לכולם
4
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לל׃ַ
ָ֑דַולָ ֶע ֶֶ֖רבַיְ ַחלֵּ֥קַשָׁ ָ ָֽ
לַע ְ
ַ
ףַבּ ֶ֖בּ ֶקרַיאכַ
בראשית ויחי מט,כז :פ [כז]ַ ִבּנְ י ִָמין ַ֙זְ אבַיִ ְט ָר ַ
ֱֹלהיך
אפשר כי התרגום שריית השכינה של הכתוב ִבּנְ י ִָמין ַ֙זְ אבַיִ ְט ָרף יש להסביר כשוה לתבנית (שמ' יתרו כ,ב) ָאִֽנ ִ ֖כ ֙י הֹ֣ ' א ֵ֔ ֶ֑

בטעם עליון (פשטא מונח זקף-קטן) וללמד על שני שלבים בתיקון הבריאה אחד המכונה בקר ואחד המכונה ערב – בתום בירור השלל
של ניצוצות הקדושה מהקליפות .המשך הסבר עם פסוק (מט,כח)
5
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ֵ֥רַה'׃ַס
ֶ֖רַדּ ֶבּ ָֽ
לאַשָׁ ַמֶ֖עַאֲל ֶהָ֑םַכַּ א ֲֶשׁ ִ
וַֹו ֵ֥
הַו ַה ְכבּד ַ֙אֶ תִ -לבּ ְ
ָח ְ
ַ֙ה ֲרו ָ
יַהיְ ָתה ָ ָֽ
הַכּ ָ ָֽ
שמות וירא ח,יא :וַיַּ ְָ֣ראַפַּ ְר ָ֗ע ִ ַ֤
ַ֙ה ֲרוָחָ ה – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחת מהן יוצאת
יַהיְ ָתה ָ ָֽ
כּ ָ ָֽ
(שמ' וארא ח,יא) ִ ַ֤
מפשט הכתוב .הרווחה מלאה מן המכה ,וכנגדה פרעה ְו ַה ְכבּד ַ֙אֶ תִ -לבּוֹ
(שמ' וארא ח,יא) ְו ַה ְכבּד ַ֙אֶ תִ -לבּוַֹ -פשטא זקף-קטן ,שני לימודים בפשט (א) מהכבד לבו הביא פרעה כל אוצרותיו לים סוף לדרבן חייליו
(ב) ורבה היי תה ביזת הים בשביל להותיר במלאכת המשכן .וזה מידה כנגד מידה שהקב"ה הביא ָ ָֽה ֲרו ָָחה מלאה מן המכה וכנגדה פרעה
וְ הַ ְכבּד ַ֙אֶ תִ -לבּוֹ ולא שלח את ישראל.
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ת֒ ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַאֶ תַ -ה ַמּצּוֹ ַ
שמות בא יב,יזְ :
תַעוֹלם׃ ַ
ָ ָֽ
ֶ֖םַח ַ ֵ֥קּ
יכ ֻ
ֵ֛הַלדרת ֶ
ְ
ֵ֥וֹםַהזֶּ
ַ
םַַַַַַַוּשׁ ַמ ְר ַ֞ ֶתּםַאֶ תַ -היּ
ְ
ץַמ ְצ ָרָ֑יִ
א ֶר ִ
יכֶ֖םַמ ֶַ
ֵ֥אתיַאֶ תִ -צ ְבאוֹת ֶ
וֹםַה ֶזּהַהוֹצ ִ
ַ
ַ֙היּ
יַבּעֶ ֙צֶ ם ַ
ַ ִָ֗כּ ְ
ת ֒ – מקף בורר במצה שצריכה שימור ,אפשר כי זה הבירור שב[-בבלי פסחים לח,ב] מצה
ת־ה ַמּצֹּו ַ
ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַאֶ
(שמ' בא יב,יז) ְ

המשתמרת לשם מצה ,יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח.
ת ֒ – זרקא סגול בתפקיד הוספה מהענין על הענין ,אפשר שמספר ההוספות נלמדות מהכתוב הבא
ת־ה ַמּצֹּו ַ
ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַאֶ
(שמ' בא יב,יז) ְ
ֹוםַה ֶזּה – רביע פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם
ַ
ַ֙היּ
יַבּעֶ ֙צֶ ם ַ
(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
ֹוםַה ֶזּה (א) זכר למצת ליל
ַ
ַ֙היּ
ארבעה דברים .לימוד (א) המצות זיכרון לארבעה דברים הקשורים ליום יציאת מצרים כנאמר ְבּעֶ ֙צֶ ם ַ
פסח במצרים (ב) זכרון לחביבות המצה שהוציאו ממצרים ואח"כ ידעו שהיה בה טעם המן (שמ' בא יב,לד) ַויּ ָ ִֵ֥שא ה ָָעָ֛ם את־ ְבּצ ֵ֖קוֹ ֹ֣טרם
שׁכ ְָמִֽם( :ג) הקב"ה מהר להוציאם ממצרים ולא הספיק בצקם להחמיץ (ד) מצה שהוציאו ממצרים
ְֹלתם עַל־ ִ
שׁאֲר ָתָ֛ם צְר ֵ֥רת ְבּ ִ
יח ָ ְֶ֑מץ ִמ ְ
שׂמ ָ ֖
הוֹצֶּ֧יאוּ ִממִּ צ ַ ְָ֛רי ִם ע ֵ֥גת מ ַ֖צוֹת ִכֹּ֣י ֹלֹ֣ א ח ֵ ֶָ֑מץ כִּ ִֽי־ג ְר ֹ֣שׁוּ מִ ִמּצ ְַָ֗רי ִם וְֹלַ֤ א ָיִֽכְל ֙וּ ְלהִתְ ַמהְמֵֵ֔ ַה
אפוּ את־ ַה ָבּ ֵֵ֜צק ֲא ֵ֨שׁר ִ
אכלו חדש ימים (שמ' בא יב,לט) וַיּ ֵ֨
ְוגַם־צ ָ ֵ֖דה ֹלא־ע ֵָ֥שׂוּ לָהִֽם:
לימוד (ב) ארבעה זמני שמירה [שו"ע או"ח ה ל' פסח ס' תנג ס"ק ד ,משנה ברורה סעיף כב ,כג ,כד] (א) משעה שהדגן יבש ולא יונק
מהקרקע (ב) משעת קצירה (ג) משעת לתיתה (ד) משעת לישה  .מ"ב סעיף כא וסוף סעיף כה לומד שמירה יתירה מ(-שמ' בא יב,יז)
ת֒
ת־ה ַמּצֹּו ַ
ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַאֶ
ְ
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'ַבּ ִפָ֑יָךַ ַ
תַה ְ
ֵ֛הַתֹּור ֶ֖
ַ ֵ֥
ןַתּ ְהיֶ
יָךַל ָ֗ ַמעַ ִ
ְ
ַוּלזִ כָּ רֹון ַ֙בּיןַעי ֶנ
ָךַ ְל ִ֜אֹותַעַ ל־י ְָד ָָ֗ך ְ
ַ֩ל ַ֨
שמות בא יג,טְ :ו ָה ָיה ְ
'ַמ ִמּ ְצ ָ ָֽריִ םַ :
ַה ִ
הַהֹוצאֲָךֵ֥ ֶ֖
ִ ָֽ
חזָקָ
ִ֚יַבּיָ דַ ֲ
ִכּ ְ
וּלזִ כָּ רֹון ַ֙בּיןַעי ֶניָך ,זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות ,הא כיצד? כותבן על ד' עורות
[בבלי מנחות לד,ב] ת"ל( :שמ' בא יג,ט) ְ

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

וּלזִ כָּ רֹון ַ֙בּיןַעי ֶניָך – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ופשטא מלמד ששני הלימודים בפשט( .א) זכרון יציאת
ְ
מצרים (ב) זכירת התפילין בשעה שלבושין בהם – לא להסיח דעת מהתפילין.
[בבלי שבת יב,א] תני דבי רבי ישמעאל :יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה .מאי טעמא  -כיון דאמר רבה בר רב הונא :חייב
אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה ,קל וחמר מציץ :מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת  -אמרה תורה (שמ' תצ' כח,לח) ְו ָה ָיַ֤ה עַל־ ִמצְח ֙וֹ
ַל־מצַח ַאהֲרן) שלא יסיח דעתו ממנו ,תפילין שיש
תָּ ִֵ֔מיד – (רש"י :קרא יתירה הוא להך דרשה ,דהא כבר קבע ליה מקום (שמ' תצ' כח,לח) ְו ָהי ָ֘ה ע ֵ ֹ֣
בהן אזכרות הרבה  -על אחת כמה וכמה! הלכך :מידכר דכיר להו (טט :מזכיר לזכרן ע"י המשמוש).
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שמות בשלח טו,כו:

תַּכָּ לֻ -ח ָ ָ֑קּיוַ ַ
יוַושָׁ מַַ ְר ָ ֶ֖
ֹות ְ
ַ֙ל ִמ ְצ ָ
אזַנְ ָתּ ְ
הַו ַ ָֽה ֲ
ַ֙תּעֲשֶׂ ְ
ַ֤רַבּעינָיו ַ
יָךַו ַהיּ ָָשׁ ְ
ֱֹלה ְ
עַלקוֹל׀ַה'ַא ָ֗ ֶ
ַתּ ְשׁ ִ֝ ַמ ְ
ַ֩אם -שָׁ ֨מוֹעַ ִ
אמר ִ
וַיּ ֶ
ֵ֥יַה'ַר ְפ ֶ ָֽאָך׃ַס ַ
יָךַכּיַא ֲִנ ֶ֖
ִ ֵ֛
יַב ִמ ְצ ַר ֙יִ ם ַ֙לא-אָ ִשׂיםַעָ לֶ
ֲלהַאֲשֶׁ רַ -שׂ ְַ֤מ ִתּ ְ
כָּ לָֽ ַ -ה ַמּח ַ֞ ָ
ֹותיוַ שתי דרשות כפשוטן שהן לפי תורה תמימה :א' מלמד שהקורא את שמע צריך להשמיע לאזניומא) [ירושלמי ברכות פ"ב
ַ֙ל ִמ ְצ ָ
אזַנְ ָתּ ְ
ג'וְ ַ ָֽה ֲ

ה"ד] :ב' והאזנת למצותיו אלו משניות,
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֵ֥רַתּ ְק ֶ֖חוַּמ ִא ָתָּ֑םַז ָָהֵ֥בַו ֶָכ ֶֶ֖סףַוּנְ ָֽחשֶׁ ת׃
רוּמהַא ֲֶשׁ ִ
ַ֙ה ְתּ ָ
שמות תרומה כה,גְ :וזאת ַ
רוּמה – פשטא זקף-קטן שתי דרשות ,דרשה ראשונה בפשט[ :תורה שלמה (להלן) תו"ש ל] ע"פ [ירושלמי
ַ֙ה ְתּ ָ
(שמ' תר' כה,ג) ְוזאת ַ
שקלים פ"א,ה"א] מדובר בתרומת המשכן למשכן מה שירצו יעשו ,כגון זה לקדשים וזה למנורה וזה למזבח ,שלא כמו תרומת האדנים
ובתרומת מחצית השקל לקרבנות צבור שאי אפשר לעשות בתרומה מה שירצו.
רוּמהַלבנין המשכן ,בגדי כהנים ,כל צרכי העבודה במשכן פרט לקרבנות
ְוזאת ַ֙– פשטא – בתפקיד של ערך אחד ללמד כי ַה ְתּ ָ
הצבור ,היא מיוחדת בכך שהתנדבו כל ישראל כל צרכי בנין המשכן .לעומת תרומות אחרות שיש חובת שקילת שקלי כסף בלבד .
התנדבו י"ג דברים הנמנים בפסוקים ג'  -ז' ו[-תו"ש לו] מביא מה[-זוהר ח"ב קלה ].שדורש ט"ו דברים כנגד ט"ו מועדים.,ומביא מ-
[המדרש הגדול] ששה עשר דברים הכולל בשמים כנגד ט"ז דברים שעשה ה' להם במצרים.
דרשה שניה :מקורה ב[-תו"ש ל] ע"פ [מדרש אבכביר] אמר רבי יהושע בן לוי שאם רצה אדם לשלש שקלים שלש פעמים בשנה (פי'
להביא שקלו ג"פ בשנה בכל פעם שליש מותר וכ"מ (וכן מפורש) ב[-ירושלמי שקלים פ"ב,ה"ג] ).שנאמר (נחמיה י,לג) וְהע ַ ֱַ֤מדְ נוּ ָע ֵל֙ינ ֙וּ
ֱֹלהִֽינוּ:
ַשּׁקל ַבּשּׁ ָָנֶ֑ה ַלעֲב ַ ֖דת ֵבֵּ֥ית א ֵ
ִמצ ְֵ֔ות ל ֵָתֵ֥ת עָלֵ ָ֛ינוּ ְ
שׁל ִ ִֵ֥שׁית ה ֖
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יכ ָ֑םַַַַַַַַ ְבּיֶ֖וֹםַהַ שַּׁ ָ ָֽבּת׃ַפ ַ
שַׁבּ ֶ֖כלַמ ְשׁ ָֽבת ֶ
שמות ויקהל לה,ג :לאְ -ת ַבעֲרוַּא ְ
לאְ -ת ַבעֲרוַּאשׁ  -מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,ע"פ רמב"ן (א) לא להבעיר אש למלאכות שאינן הנאת הגוף של המבעיר אלא לעבודה כי

אלה נאסרו בעשרת הדברות ,ובהם נכלל אוכל נפש שפורט בפר' בשלח פר' המן שיעשה ביום ששי ולא בשבת (ב) לא להבעיר אש
למלאכות שהינן להנאת הגוף כגון נר ,והטמנת חמין ,ומדורת חימום וחמין לרחיצת הגוף שלא נכללו באיסור (א)
יכ ָ֑םַע"פ רמב"ן בשנים או שלוש סוגיה ליום שבת
שַׁבּ ֶ֖כלַמ ְשׁ ָֽבת ֶ
ְבּיֶ֖וֹםַ ַהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ – טפחא סלוק ,סלוק מגביל את ההלכה לאְ -ת ַבעֲרוַּא ְ
ולא ליום טוב! הסוגים :עבודה הכוללת מלאכת אוכל נפש ולא הנאת הגוף ,מלאכה שהיא הנאת הגוף.
ְבּיֶ֖וֹםַ ַהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ – טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מההגבלה של הסלוק וגם בתפקיד של התפשטות אלפניו להודיע כי לאְ -תבַ עֲרוַּ
יכ ָ֑םַ לשניים או שלושה סוגיה דווקא בשבת .אבל ביום טוב התיר הבערה ע"י העברה מאש קיימת כנאמר בחג המצות
שַׁבּ ֶ֖כלַמ ְשׁ ָֽבת ֶ
א ְ
(דברים ראה טז,ח) לא תעשה מלאכה ואין אוכל נפש בכללו ,ומיצוב מלת ַהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ בטעם סלוק מתואם עם ההיתר של הבערת אש ביום טוב
לצרכי אוכל נפש הכתוב במקום אחר.
בבלי ביצה כא,ב משנה .בית שמאי אומרים :לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראויין לשתיה ,ובית הלל מתירין .עושה אדם
מדורה ומתחמם כנגדה.
משנה ברורה ח"ה סי' תקיא הבערה ולהחם מים ביו"ט
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תַח ָרשׁ׀ַוְ חשׁב ַ֒ ַ
ָ
ל־מ ֶלאכֶ
ְ
ת־לבַלַ עֲשֹׂות֘ ַכָּ
ָ֗
םַח ְכ ַמ
שמות ויקהל לה,להִ :מ ֨לּאַא ִ֜ ָת ָ
ֶ֖יַמחֲשָׁ ָֽבת:
הַוח ְשׁב ַ
ל־ַמלָ אכָ ְ
ְ
ֶ֖שַׁוארָ֑גַַַַַַַעַשׂי ַ֙כָּ
ֵ֛יַוּבשּׁ ְ
תַהשָּׁ ִנ ַ
ַ
תֹולֹ֧עַ
ןַבּ ַ
ָמ ְ
תַוּבאַ ְרגּ ָ֗ ָ
ָ ָֽ
םַבּ ְתּכלֶ
וְ ר ַ֞ק ַ
שׁ׀ַוחשׁב ְַ֒ור ַ֞קםַבַּ ְתּכלֶ תַ
תַח ָר ְ
ָ
ל־מ ֶלאכֶ
ְ
ת־לבַלַ עֲשֹׂות֘ ַכָּ
ָ֗
םַח ְכ ַמ
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' ויקהל לה,לה)ַ ִמ ֨לּאַא ִ֜ ָת ָ
וּבאַ ְרגּ ָ֗ ָָמן .חושב שני פרצופין מיכן ומיכן ,רוקם פרצוף אחד :טט :רוקם פני אחד מחיות המרכבה בצד אחד של הפרכת ומתקבל בצד
ָ ָֽ

השני פנים של חיה אחרת .כגון המפרשים אריה ונשר.
תהַּכְַּ ֻר ִ ָֽבים:
רַמעֲשֵׂ֥הַחשֵׁ֛בַעָ ָשֵׂ֥הַא ָ ֶ֖
שַׁמ ְשׁ ָז ָ֑ ַ
ֶ֖יַושׁ ָ
תֹולֵ֥עַ תַשָׁ ִנ ְ
ֵ֛ןַו ַ
תַואַ ְרגּ ָָמ ְ
תַתּכֹ֧לֶ ְ
ְ
ת־הפָּ רכֶ
ַ
והנה נאמר ב(-שמ' ויקהל לו,לה) ַו ַיּ ֙עַ שׂ ַ֙אֶ
ת־הפָּ רכֶ ת – פשטא מקף זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני דברים ,פשטא מלמד על דבר אחד ,כנלמד ב-
ַ
(שמ' ויקהל לו,לה) ַו ַיּ ֙עַ שׂ ַ֙אֶ

[לקח טוב] רוקם פרצוף אחד בפרוכת ,חושב שני פרצופין מיכן ומיכן.
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םַק ֶדשַׁלַ הַָֽ'׃ ַ
יַחוֹת ֶ֖
ָ
ַ֙פּתּוּח
יוַמ ְכ ַתּב ִ
ל ִ
יץַנֵֽזֶרַ -ה ֶ֖קּ ֶדשַׁז ָָהבַטָ ָ֑הוֹרַוַיִּ ְכ ְתּבוַּעָ ָ֗ ָ
ָֽ
שמות פקודי לט,ל :וַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲשֵׂ֛ וַּאֶ תֵ֥ ִ -צ
שַׁל ָֽה':
םַק ֶד ַ ָֽ
ַ֙פּתּוּחיַח ָת ֶ֖
ֹורַוּפ ַתּ ְח ָתַַּ֤עָ לָ יו ִ
ִ
ַצּיץַז ָָהבַטָ ָ֑ה
ית ִ ֶ֖
שׂ ָ
שמות תצוה כח,לוְ :ועָ ִ ֵ֥
ַ֙פּתּוּחיַח ָתם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות שלפחות אחת מהן
וּפ ַתּ ְח ָתַַּ֤עָ לָ יו ִ
טט :הסבר לפי [רש"י] (שמ' תצ' כח,לו) ִ

יוצאת מפשט הכתוב.
וּפ ַתּ ְח ָתַַּ֤ משמעותו כעין כתיבה בחקיקה בחותם שבה הזהב של האותיות העתידיות להיווצר עולה לתוך
(דרשה א) אפשר מלמד שִ -
החריצים שהוכנו עבורם בדפוס החותם ונוצרות אותיות שלא ע"י גירוד ופיסול של החומר שסביב האותיות הנוצרות.
ב(-דרשה א) החותם חרוט במהופך מהאותיות שהוא מטביע משמאל לימין ,כלומר היוצא מן הפשט הוא היפוך הכתב המטביע.
אפשר שיש להסביר את שני המקראות כך:
יַחוֹתם .
ָ
ַ֙פּתּוּח
יוַמ ְכתַַּב ִ
ל ִ
ַ֙פּתּוּחיַח ָתם (שמ' פק' לט,ל) וַיִּ ְכ ְתּבוַּעָ ָ֗ ָ
וּפ ַתּ ְח ָתַַּ֤עָ לָ יו ִ
(שמ' תצ' כח ,לו) ִ
כדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם תחתון קשה ,שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמאל לימין ,עד עומק מסוים
ותחתית ,זה (שמ' תצ' כח,לו)
כדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם עליון קשה ,שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמאל לימין ,ללא תחתית,
בדיוק במקביל לדפוס חותם התחתון ,זה (שמ' תצ' כח,לו)
את טס הזהב ,שהיא מתכת רכה ,שמים בין שני הדפוסים ולוחצים על זהב הטס הנראה בחריצים ללא תחתית של החותם העליון
בהתמדה ובמתינות באופן של משיכה כעין כתב ,שוב ושוב ,וכך מובלטות האותיות כלפי מטה בצורה אחידה .זה (שמ' פק' לט,ל)
יַחוֹתם – אפשר שהלימוד השני מהזקף-קטן בפשט הכתוב מלמד שחוק תוכות אינו כתב
ָ
ַ֙פּתּוּח
יוַמ ְכ ַתּב ִ
ל ִ
(שמ' פק' לט,ל) וַיִּ ְכ ְתּבוַּעָ ָ֗ ָ
בכלל אבל לפי המרדכי הוא מלאכת מחשבת לענין שבת ,וגם לפי שנדרש שהאומנים יהיו (שמ' ויקהל לה,לה) וְחשׁ ֵ ְ֖בי ַמ ֲחשָׁבִֽת :היינו
שיעשו בכוונה לשמה.
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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שׁהַכֵּ֥ןַעָ ָֽשׂוּ׃ַפ ַ
רַצוָּ ֹ֧הַהֵ֛ 'ַאֶ ת-מ ֶ ֶ֖
ֲשׁ ִ
לַכּכלַא ֨ ֶ
ַ֙בּניַיִ ְשׂ ָרא ַ֠ ְ
תַמ ְשׁ ַכֶּ֖ןַא ֶהלַמוֹע ָ֑דַַַַַַוַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲשׂוּ ְ
שמות פקודי לט,לב :ו ַָ֕תּכֶ לַכָּ ל-עֲב ַ ָ֕ד ִ
ַ֙בּניַיִ ְשׂ ָראל – פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים בפשט ע"פ [אברבנאל שמ' לט] בני ישראל כולם אלה לתת
(שמ' פק' לט,לב) וַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲשׂוּ ְ
תרומה ונדבה ,ואלה האומנים לעשות במלאכה (שפת"ח ללא שנוי אלא) עשו כאשר צוה ה' .מלת ְבּניַאינה מלווה בטעם מקף שבין

תפקידיו לברר משהו ולמעט משהו אז זה עשוי ללמד שכל אחד מבני ישראל עשה את מה שה' הטיל עליו לעשות.
 14פמז"ק
ויקרא ה,א:

וַֹר ָאֶ֖הַאוַֹי ָָדָ֑עַ ַ
דַא ָ
הַוהוּאַע ֵ֥
שׁ ְמעָ ה ַ֙קוֹלַאָ לָ ְ
אַו ָ ָֽ
ֱט ְ
שַׁכּיֶ -תח ָ֗ ָ
[א]ַַונֶ פֶ ִ ָֽ
ְ
ַ
ֶ֖ידַונ ָָשֵׂ֥אַעֲֹונָֽ וֹ׃ ַ
ַ ִאם-לֵ֥ וֹאַי ִַגּ ְ

ַוְ ָ ָֽשׁ ְמעָ ה ַ֙קוֹלַאָ לָ הַַ-פשטא מונח ז"ק – כאילו נכתב "ושמעה אלה ושמעה קול "
בבלי שבועות ל"ו ע"א וגם בתורת כהנים (ספרא)
ומנין לעשות (אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה) ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה אלה תלמוד לומר ושמעה קול אלה
ושמעה אלה ושמעה קול
15
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דהַז ָָכ ָ֑רַ ַ
יַתז ְִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖
ַ֙כּ ַ
רַאשָּׁ ה ִ
ויקרא תזריע יב,בַ :דּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙לאמ ִ
הַּתּ ְט ָ ָֽמא׃ ַ
ֹות ִ
תַדּ ָ ֶ֖
דּ ְ
יםַכּימֵ֛יַנִ ַ ֵ֥
ִ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמ
ט ְמאָ ה ִ
ַוְ ָ ָֽ
יַתזְ ִריעַַ
ַ֙כּ ַ
(יב,ב) ִאשָּׁ ה ִ
דהַפרט לשילדה לפני הדבור או יכול שאני מוציא את שעיברה לפני הדבור (נראה שהוא גם
[ספרא תזריע פרשה א (ד)] (וי' תז' יב,ב) ְוי ְָל ָ ֶ֖
ההלכה לפני גיורה של האשה) וילדה לאחר הדבור (גם אחר הגיור)
(וי' תז' יב,ב) ִכּיַתַ זְ ִריעַַ מונח ,אפשר שמוסיף לטומאת לידה אשה שעיברה לפני הדבור (נראה שהוא גם ההלכה לפני גיורה של האשה)
וילדה לאחר הדבור (גם אחר הגיור)
יַתזְ ִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖דהַז ָָכ ָ֑ר ִ ,כּיַ ַתזְ ִריעַַ – זקף-קטן שתי דרשות( ,ראה דרשה (ב) במשנה (ו)).
(וי' תז' יב,ב) ִכּ ַ
דרשה (א) אפשר ַתזְ ִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖דה עד שתצא ממקום שמזרעת ,פרט ליוצא דופן (ולא נוהג ביולדת כל הלכות יולדת).
דה
יַתזְ ִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖
ַ֙כּ ַ
דרשה (ב) הנלמדת מ(-וי' תז' יב,ב) ִאשָּׁ ה ִ
דהַז ָָכ ָ֑ר
[ספרא תזריע פרשה א (ו)] אין לי אלא בני תשעה בן שמנה בן שבעה בן ששה בן חמשה מנין תלמוד לומר (וי' תז' יב,ב) וְ י ְָל ָ ֶ֖
כל שתלד .אי (אם לומדים מהמלה) ְוי ְָל ָ ֶ֖דה (אז אולי משמעו) אין לי אלא הוולד (עובר בעל צורת אדם (חיתוך איברים)) ,מנין המפלת סנדל או
יַתזְ ִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖דה כל זרע שתלד.
שיליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך תלמוד לומר (וי' תז' יב,ב) ִכּ ַ
יַתזְ ִריעַַ זקף-קטן שתי דרשות( ,דרשה (א) לעיל מ"ד) דרשה (ב) כל זרע שתלד.
דהַז ָָכ ָ֑ר ִ ,כּ ַ
יַתזְ ִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖
(וי' תז' יב,ב) ִכּ ַ
ָל ָ ֶ֖דה מלידת צורת אדם אחרי עבור של תשעה חדשים ליוצא בכל תקופת
דה – טפחא בתפקיד שנוי והרחבת משמעות מלת ְוי ְַ
ְוי ְָל ָ ֶ֖

עבור ,ליוצא שלא בצורת אדם שלם ,ליוצא כסנדל או שיליא ושפיר מרוקם ,והיוצא מחותך.
(וי' תז' יב,ב) ַתזְ ִריעַַ [תורה תמימה הערה ג)] תרתי ש"מ (שמע מינה) שני לימודים ממלת ַתזְ ִריעַַ (א) לידה ממקום הזרעה שממעט יוצא
דופן; (ב) מלמד שאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה טמאה לידה .בלשון [ספרא] כל זרע שתלד  .וב-מ"ז ממעט אילו שאין בהם
צורת האדם וב-מ"ח ממעט כאלו שאינן ראויים לבריית נשמה (או לברית שמונה).
שני ההסברים הבאים הם בדרך ארץ ולא בהלכה
[מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ז] עקביא בן מהללאל אומר  ...דע מאין באת מטיפה סרוחה דכת' (וי' תז' יב,ב) ִאשָּׁ ה ַ֙
יַתזְ ִריעַַ .כך שנו חכמים האיש מזריע לובן והאשה מזריעה אודם ומתעברין זה בזה מכן ומיכן
ִכּ ַ
לרבנן ִכּיַתַ זְ ִריעַַ מונח ,אפשר שמוסיף עוד זקף-קטן בתפקיד שני דברים ליצירת ולד בהזרעת לובן האיש ואודם האשה.
[בבלי ברכות ס,א] והאמר רב יצחק בריה דרב אמי :איש מזריע תחלה  -יולדת נקבה ,אשה מזרעת תחלה  -יולדת זכר ,שנאמר (וי' תז'
יַתזְ ִריעַַ ְוי ְָל ָ ֶ֖דהַז ָָכ ָ֑ר!  -הכא (כשמתפללים שיהא זכר) במאי עסקינן  -כגון שהזריעו שניהם בבת אחת.
ַ֙כּ ַ
יב,ב) ִאשָּׁ ה ִ
לרבנן ִכּיַתַ זְ ִריעַַ מונח ,אפשר שמוסיף שתקדים הזרעת האשה להזרעת האיש שהוזכרו ב[-אדר"נ].
16
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וֹתה שמקיש) מה ימי
(יב) ִשׁ ְב ַעתַי ִָמים יכול בין סמוכים בין מפוזרים תלמוד לומר כימי נדתה (הכתוב המדויק – (וי' תז' יב,ב) כּ ֵ
ִימָ֛י נ ִַדֵּ֥ת דְּ ָ ֖
נדתה סמוכים (רצף של שבעה ימים בין ראתה בכל יום אחרי הראיה הראשונה ,בין אם לא ראתה) אף ימי לידתה סמוכים
ִימָ֛י נ ִַדֵּ֥ת דְּ וֹ ָ ֖תה
שׁב ַ ְֹ֣עת י ָ ִֵ֔מים כּ ֵ
ְטמְָאה֙ ִ
וֹתה ) היקיש ימי נדתה לימי לידתה (טט :לשון הכתוב ו ָ ִֽ
(יג) כימי נדתה (טט – (וי' תז' יב,ב) כּ ֵ
ִימָ֛י נ ִַדֵּ֥ת דְּ ָ ֖
תִּ ט ְָמִֽא מקיש ימי לידתה לימי נדתה)( ,טט :בנדה יש שתי הלכות) (א) מה ימי נדתה אינן ראויים לזיבה (טט :דם בימים אלו אינו דם זיבה( ).ב) ואין
ספירת שבעה עולה מהם
וֹתה היינו היקש של ימי הלידה מימי הנדה( .א) אף ימי
ִימָ֛י נ ִַדֵּ֥ת דְּ ָ֖
ִשׁ ְב ַעתַי ִָמים – מונח זקף-קטן ,שתי הלכות נלמדות מההיקש כּ ֵ
לידתה אינן ראויים לזיבה (טט :דם בימים אלו אינו דם זיבה( ).ב) ואין ספירת שבעה מהם (טט :שבעה ימי הלידה הם רק ללידה ואף אם היו
נקיים אינם משמשים למטרת שבעה ימים נקיים אחרי זיבה).

 17פמז"ק
ויקרא תזריע יב,ד:

ֳרהּ׃ ַ
לאתַיְ מֵ֥יַטָ ה ָ ָֽ
אַתבאַעַ דְ -מ ֶ֖
ָ֗עַואֶ לַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ַ֙ל ָ
שַׁלאִ -ת ָגּ ְ
ֶ֖בַבּ ְדמיַטָ ה ֳָרָ֑הַַַַַַַַ ְבּכָ ל-ק ֶד ָֽ
ַ֙וּשֹׁלשֶׁ תַי ִָמיםַתּשׁ ִ
ֹלשׁיםַיוֹם ְַ
וּשׁ ִ ֵ֥
ְ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אַתבא – פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות (א) דרשה המלמדת שיולדת אינה מטמאה מקדש בנגיעה מאחוריו,
ְואֶ לַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ַ֙ל ָ
וממנה לומדים לכל הטמאים .דבר הנלמד ב[-ספרא תזריע פרשה א (טט – פרק ללא מיספור)] (א)  ...לפי שנאמר (וי' מצ' טו,לא)
ְָאתם וְֹלַ֤ א י ָ֙מת ֙וּ בְּטמְָאתֵָ֔ ם ְבּ ַט ְמּ ָ ֵ֥אם אתִ -מ ְשׁ ָכּ ִנ֖י ֲא ֵ֥שׁר בְּתוֹכָ ִֽם׃,שומע אני בין מתוכו בין מאחוריו תלמוד
ְו ִהז ְַרתֵּ֥ם אתְ -בּנֵי-יִשׂ ְָר ֵ ֖אל ִמטּמ ָ ֶ֑

אַתבא.
לומר ביולדת (וי' תז' יב,ד) ְואֶ לַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ַ֙ל ָ

(ב) דרשה המלמדת שהאסור להיכנס לפי דרגת הטומאה למקום שאסור עליו זה בין אם הוא נוגע במקדש מבפנים (על הארץ,
בכתלים) ובין אם הוא לא נוגע במקדש כאשר נמצא באויר ,או בא בתוך ארון שאינו נוגע ברצפה ובכתלים.
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וַֹלנֶ ָ֣גַעַצָ ָרָ֑עַ ת ַ
ֵ֥הַבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ְ
תַו ָהיָ
וַֹב ֶה ֶר ְ
ַ֤תַאוַֹ -ספַּ ַ֙חת ַ֙א ַ
ַ֙שׂא ָֽ
ַ֤הַבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְ
ְ
םַכּי-יִ ְהיֶ
ד ִ ָֽ
ויקרא תזריע יג,ב :אָ ָ ַָ֗
הכּה ִ ֲָֽנים׃ ַ
ֵ֥דַמ ָבּנָ ֶ֖יוַ ַַ
ןַאוַֹאֶ ל-אַ ַח ִ
ןַהכּה ֵ֛
וּבא ַ֙אֶ ל-אַ הֲר ַ
ַוְ ה ָ
א ֙ – פשטא ,בראית נגעים חייב להיות נוכח כהן אחד ואם הוא יודע לראות נגעים הוא יפסוק,
הוּב ַ
(יג,ב) ְו ָ
ע"פ [התוה"מ] מלת ַהכּהן מרבה כל כהן אף הדיוט ,ותו"כ מרבה כהן בעל מום ממלת ִמ ָבּנָ ֶ֖יו .
הַ כּהן – זקף-קטן ,בתפקיד של שני לימודים( :א) שכהן הדיוט גם בעל מום אם הוא מוסמך ,כשר לראיית נגעים ו(-ב) [רמב"ם הלכות

טומאת צרעת פ"ט,ה"ב] כהן שאינו יודע לראות או קטן או שוטה ,שאינם חללים ,כשר להיות נוכח בבדיקה ולאמור טמא או טהור או

מוסגר .וע"פ [רמב"ם שם] מצטרף אליו חכם שבישראל הרואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י (שהוא)שוטה אמור טמא והוא אומר
טמא ,אמור טהור והוא אומר טהור,
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תַהוא׃ַפַ ַ
רעַ ִ ָֽ
וַֹהכּהֶ֖ןַצָ ַ ֵ֥
תַבּעָ֑ וֹרַוְ ִט ְמּ ֵ֥א ַ
ֶ֖ח ָ
הַה ִמּ ְס ַפּ ַ
ַ
ת
ַ֙הכּהןַוְ ִהנּ ֵ֛הַפָּ ְשׂ ָ ֵ֥
ויקרא תזריע יג,חְ :ו ָראָ ה ַ
תַבּעָ֑ וֹר הרי זה בא ללמד על הפיסיון ,שלא יטמא אלא
ָ
הַה ִמּ ְס ַפֶּ֖חַ
ת ַ
ןַו ִהנּ ֵ֛הַפָּ ְשׂ ָ ֵ֥
ַ֙הכּה ְ
[תו"כ פ"ב פרק ב] (יד) (וי' תז' יג,ח) וְ ָראָ ה ַ

בארבע מראות ,ובהם המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא( .טט  -עד כאן ההלכה .משנות (טו – יז) הם ברור הלכה זאת).
ַ֙הכּהןַ– פשטא זקף-קטן ,תבנית סוגרת ענין ,כעין הצהרה :משמע לבחון בעיניו שתי אפשרויות לטמא.
(וי' תז' יג,ח) ְו ָראָ ה ַ
אפשרות (א) [תו"כ פ"ב פ"ב] (יד) בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות
ב(-יג,ז) למד שגוון הפסיון יכול להיות שונה מגוון המראה .בא (יג,ח) ללמד שהגוון השונה בפסיון חייב להיות מהארבע המראות הטמאים,
אפשרות (ב) [תו"כ פ"ב פ"ב] (יד) ובהם המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא.
[החפץ חיים] :ובהם המראות פירוש כמו שהאום דהוא עצם הנגע מטמא בכמה מראות דהיינו פתוך וירקרק ואדמדם כן הפסיון מטמא

במראות הללו .ומה שאמר ובהם רצונו לומר באילו הארבעה מראות שלג וצמר לבן וסיד וקרום ביצה אם כל אחד מהם פתוך דהיינו
מעורב לובן ואודם או ירוק נקרא נגע כן הוא הדין בפסיון.

סיכום  :הפסיון באחד מארבע המראות הטמאים ,וגם במצב של מראה מעורב בלובן ואדום או ירוק.
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רוּמתַגּ ֶרןַכֶּ֖ןַתָּ ִ ֵ֥רימוַּא ָ ָֽתהּ׃ַ ַ
ָ֑הַכּ ְת ַ
רוּמ ִ
ימוַּת ָ
ְ
ֶ֖הַתּ ִר
םַח ָלּ ָ
ַ
אשׁית ַ֙ע ֲִרסתכֶ
במדבר שלח-לך טו,כ – כא[ :כ]ַ ר ִ
יכם׃ַס ַ
ָ֑הַלד ֶ֖רת ֶ ָֽ
רוּמ ְ
ה'ַ ְתּ ָ
םַתּ ְתּנֵ֥וַּלַ ֶַ֖
ִ
אשׁית ַ֙ע ֲִרסתיכֶ
[כא]ַמר ִ

ת ַ֙ע ֲִרסתכֶ ם – פשטא מונח זקף-קטן ,טעם מונח בתבנית זאת עשוי לרמז ל-תוס' פסחים לח,א הכוסמין הוא אף מין חטים ,אבל
אשׁי ַ
ר ִ
הוא גם מין שעורים,ב-ירושלמי חלה פ"א ה"א ר' יהודה בן פזי אומר כי עומר אפשר להביא מכוסמין ,שבלת שועל ושיפון ,מכך משמע

כי כוסמין מין שעורה ,ובהמשך יש דעה כי השיפון מין כוסמין .אז אם כוסמין מין חטה אז גם השיפון מין חטה .אבל אם הכוסמין מין
שעורה אז גם השיפון מין שעורה .הנפקא מינה הוא (א) לכלאיים (ב) לצירוף עיסות מקמחים מצמחים שונים
הגדרת עריסה (עיסה):
הכשרות ,יצחק יעקב פוקס ,התשס"ב .פי"ד הפרשת חלה .סע' סע' ז' בצק העשוי מקמח מחמשת מיני דגן (כא)
(כא) שו"ע יו"ד שכד,ב והם :חיטים ,שעורים ,כוסמין ,שיפון ,שבולת שועל .ולמבואר בשו"ע שם ,חיטים אינם מצטרפים לשעורים ,שיפון
ושבולת שועל .ושיבולת שועל אינה מצטרפת לחיטים ולשיפון .אכן ,לרמב"ם ,כוסמין שיפון ושבולת שועל – מצטרפים זה לזה .וגו'
לכן טעמי המקרא ירמזו לתערובות עיסה ממינים שונים המצטרפים לשיעור הפרשת חלה.
אשׁית ַ֙ע ֲִרסתכֶ ם – צירופי קמח ממינים שונים לשעור עיסה החייבת בהפרשת חלה.
(במ' שלח טו,כ)ַר ִ
ת ֙ – פשטא בתפקיד אחד ,רמז לחטה ועוד מין הוא כוסמין ,ע ֲִרסתכֶ ם – זקף -קטן ,בתפקיד שתיים ,רמז לצירוף שעורה עם שני
אשׁי ַ
ר ִ
מינים שבולת שועל ושיפון.
ע ֲִרסתכֶ ם – מונח ,מונח בתבנית פשטא מונח זקף-קטן ,עשוי לרמז למצב ביניים ,כאן דעות שונות לגבי שיבולת שועל שאינה מצטרפת
לחיטים ולשיפון  ,לחיטים מובן כי שבולת שועל לכל הדעות היא מין שעורה ,אבל אי צירוף לשיפון הוא בעיה ,האם שיפון הוא מין חטה.
אכן ,לרמב"ם ,כוסמין שיפון ושבולת שועל – מצטרפים זה לזה .לפי זה הכוסמין מין שעורה!!!
אשׁית ַ֙ע ֲִרסתיכֶ ם  ,מלמד שלא מכל עריסה (עיסה) מפרישים חלה .ע ֲִרסתכֶ ם – מונח ,מונח בתבנית פשטא מונח
(במ' שלח טו,כא)ַמר ִ
זקף-קטן ,עשוי לרמז למצב ביניים ,כאן דעות שונות (א) עיסה שנילושה במי פירות ,למד"א לא מחמיץ – לא יפריש .מלאכת שלמה מביא
דעת המהרש"א שהיות ומינין אלו מחמיצין במים ,חייב בחלה ,ומטה יהודה (עייאש) או"ח תסב,ה כתב שלדעת השו"ע ,בני ספרד יברכו.
(ב) יש המחייב חלה עיסה מקמח א"י שיצא לחו"ל ,ויש הפוטר( .ג) עיסה שנילושה במחשבת בישול והיא עבה .בושלה – פטורה ,נאפית חייבת בחלה
בברכה( .ד) בלילה רכה במחשבת בישול בושלה – פטורה ,נאפית – חייבת בהפרשת חלה (בצירוף בכלי או מפה ,וההפרשה בברכה).
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

במדבר קרח טז,ד :וַיִּ ְשׁ ַמעַמשֶׁ הַוַיִּ ֶ֖פּלַעַ ל־פָּ נָ ָֽיו:
(במ' קרח טז,ד) וַיִּ ְשׁ ַמעַמשֶׁ ה – מונח זקף-קטן ,שני לימודים( .לימוד א) מקורות אחדים המלמדים באופנים שונים שמשה נפל לפני ה' מפני
המחלוקת [מדרש תנחומא (ורשא) פרשת קרח]  ...אף כאן עשה משה לישראל ,חטאו בעגל (שמ' תשא לב,יא) ַוי ַ ְֹ֣חל מ ֵ֔שׁה ,במתאוננים (במ'

ל־ה' ְו ָשׁ ְמעֹ֣ וּ ִמצ ְֵַ֔רי ִם ,במחלקותו של קרח נתרשלו ידיו אמר כמה אוכל
בהע' יא,ב) ַויּ ִתְ פ ֵ ַַ֤לּל משׁה֙  ,במרגלים (במ' שלח יד,יג) ו ֵַ֥יּאמר מ ֖שׁה א ֶ֑
להטריח את המקום לפיכך (במ' קרח טז,ד) וַיִּ ְשׁ ַמעַמשֶׁ הַוַיִּ ֶ֖פּלַעַ ל־פָּ נָ ָֽיו:
(לימוד ב) [בבלי סנהדרין קי,א] (במ' קרח טז,ד) וַיִּ ְשׁ ַמעַמשֶׁ הַוַיִּ ֶ֖פּלַעַ ל־פָּ נָ ָֽיו ,:מה שמועה שמע?  -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי
יונתן :שחשדוהו מאשת איש ,שנאמר (תה' קו,טז) ַוי ְ ַקנ ְֹ֣אוּ ָ֭ ְלמשׁה ַבִּֽ ַמּחֲנֶ֑ה .אמר רבי שמואל בר יצחק :מלמד שכל אחד ואחד קנא את
אשתו ממשה ,שנאמר (שמ' תשא לג,ז) וּמשׁה֩ י ִ ֵַ֨קּח את־ה ֵָ֜אהל וְנָ ִֽטָה־לֹ֣ וֹ׀ ִמ ֹ֣חוּץ לַ ִֽ ַמּח ֲָ֗נה .ל(-לימוד ב) יש הסבר של [תורת חיים סנהדרין קי א]
בתורת סוד המסביר שמשה הוא גלגול מהבל וקרח גלגול מקין וע"פ [מדרש בראשית רבה] הנושא קשור לתאומות של הבל.
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ירם׃ַס
הַוּב ִע ָ ָֽ
ְ
ַהע ָ ֶ֖ד
ַתּ ְשׁ ְתּ ָ
םַר ִבּיםַו ֵ֥
ַ֙מיִ ַ
עַבּ ַמטֶּ֖הוַּפַּ ע ֲָמָ֑יִ םַוַיּ ְצאוּ ַ
במדבר חקת כ,יאַ :ו ֨ ָיּ ֶרםַמ ִ֝שֶׁ הַאֶ ת-י ָָ֗דוַֹוַיַּ ְָֹ֧֣ךַאֶ תַ -ה ֶסֵּ֛לַ ְ
רש"י (יא) פַּ ע ֲָמָ֑יִ םַ -לפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין ,לפי שלא צוה המקום להכותו אלא "ודברתם אל הסלע" (לעיל,ח) .והמה

דברו אל סלע אחר ולא הוציא; אמרו :שמא צריך להכות כבראשונה ,שנאמר" :והכית בצור" (שמ' יז,ו) .ונזדמן להם אותו סלע והכהו
(ראה תנח' חקת ט).
ַו ֨ ָיּ ֶרםַמ ִ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,כאן מקור הטעות כפי' רש"י ע"פ תנחומא אמרו :שמא צריך להכות כבראשונה ,שנאמר:
"והכית בצור" (שמ' יז,ו).
םַר ִבּים – פשטא מונח זקף-קטן ,ז"ק בתפקיד שתיים ,אפשר רמז לשני סלעים ,רש"י והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא; ...
ַ֙מיִ ַ
וַיּ ְצאוּ ַ
ונזדמן להם אותו סלע והכהו
ַמיִ ם – מונח ,בתפקיד מצב ביניים ,לפי שבראשונה לא הוציא (הסלע) אלא טיפין,
ַ֙מיִ ם .ואמרו ישראל :מקרה הוא,
ַמיִ ם – מונח ,בתפקיד מצב ספק כפי' ר' יוסף בכור שור (יא-יב) והכה שתי (פעמים) פַּ ע ֲָמָ֑יִ םַוַיּ ְצאוּ ַ
שאף הוא (משה) לא היה סבור שיצאו משם מים; דאמר" :המן הסלע הזה נוציא לכם מים" (לעיל,י)  -משמע שאינו סבור שיצאו,
אבל מקרה הוא; דהרבה סלעים שנובעים מים מהם.
24

פמז"ק

הַבן-יוֹסָ֑ףַ ַ
תַמנ ֶַשּׁ ֶ
הַל ִמ ְשׁ ְפּ ֶ֖ח ְ
ְ
ירַבּןְ -מנַשֶּׁ
ֶ
ַ֙בּןָ -מ ִכ
רַבּן-גִּ ְלעָ ד ֶ
ֶ
דַבּן-חַ֤פֶ
וֹתַצלָ ְפ ָ֗ ָח ֶ
ְ
ָהַבּנ
במדבר פינחס כז,א :ו ִַתּ ְק ַ ִ֝ר ְבנ ְ
ֶ֖הַו ִת ְר ָ ָֽצה׃
ֵ֥הַוּמ ְל ָכּ ְ
ִ
יוַמ ְח ָלהַנעָ הַוְ ָחגְ ָל
וֹתַבּנ ָת ַ
ְ
ַ֙שׁמ
וְ א ֙לֶּ ה ְ

וֹתַבּנ ָתיוַ– כאן מנאן דרך חכמתן ולהלן (ס"פ מסעי) מנאן דרך גדולתן ,וכדר' אמי ,דאמר ,בישיבה הלך
ְ
ַ֙שׁמ
תורה תמימה (א) ְוא ֙לֶּ ה ְ
אחר חכמה ,במסבה הלך אחר זקנה ב) [ב"ב ק"כ א']:
תורה תמימה הערה ב) כאן איירי בענין דין וחכמה ,ושם (בפר' מסעי) איירי בענין נשיאתן לאנשים כמש"כ ותהיינה וגו' לנשים ,מסתבר ד(בפר'
מסעי) מנאן לפי סדר הולדתן דכן הנהוג שהבכירה תנשא קודם לצעירה .ופליג אתנא דבר"י דס"ל שקולות היו בחכמה ולכן מנאן פעם כך ופעם כך,
כפי שיבא לפנינו ס"פ מסעי:
וֹתַבּנ ָתיו – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות :וכדר' אמי ,דאמר( ,טט  -א) בישיבה הלך אחר חכמה,
ְ
ַ֙שׁמ
וְ א ֙לֶּ ה ְ
ב)
(טט  -א) במסבה (לנישואין) הלך אחר זקנה [ב"ב ק"כ א'] (טט – אחר השנים) :ומה שתורה תמימה כתב בהערה ב) שיש תנא האומר
ש בנות צלופחד היו שקולות בחכמה אינו מפריע לומר שדרשת ר' אמי היא על הדרך כלל המרומזת בתבנית הטעמים פשטא מונח זקף-קטן.
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ָ֑יהַַ ַ
ישַׁלֶ֖הַּאָ ִב ָ
ָ
הַּו ֶהח ִ ֱֵ֥ר
יהַאֶ ת-נִ ְד ָ ָ֗רהַּוֶ ָֽ א ֱָס ָרהּ ַ֙א ֲֶשׁרַאָ ְס ָרהַעַ ל-נ ְַפשָׁ ְ
במדבר מטות ל,הְ :ושָׁ ֨ ַמעַאָ ִִ֝ב ָ
רהַעַ ל-נ ְַפ ָשֶׁ֖הַּי ָָֽקוּם׃ ַ
יה ְַוכָ לִ -א ָסֵּ֛רַאֲשֶׁ ר-אָ ְס ָ ֵ֥
ר ָ
וְ קָ ֙מוּ ַ֙כָּ ל-נְ ָד ֶַ
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
נאמר ב(-ל,ה) וְ קָ ֙מוּ ַ֙כָּ ל-נְ ָד ֶר ַָ
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) ה ִנ֨יא [הפר]  ...כָּ ל-נְ ָד ֶ ָ֗ריהַָ מרמז שזה לא תמיד כך ,צריך לברר התנאי(ם)
אבל טעם מקף ב(-ל,ה) וְ קָ ֙מוּ ַ֙כָּ ל-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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ירושלמי ר"ה פ"א ה"א (דף נו טור ג) (וילנה ג,ב ד,א)
דברים ראה טו,יט  -כ:

ֱֹלהָ֑יָךַ ַ
רַתּ ְק ִ ֶ֖דּישַׁלַ ה'ַא ֶ
ַ
ַ֙הזָּכָ
ַוּב ָֽצאנְ ָך ַ
דַבּ ְב ָק ְרָךַ֤ ְ
פַ[יט]ַַכּלַ -ה ְבּ ָּ֡כוֹרַאֲשֶׁ ר ַ֩יִ וּ ָ֨ל ִ
ָ ָֽ
ֶ֖זַבּכֵ֥ וֹרַצאנֶ ֵָָֽֽך׃ַַַ
אַתג ְ
ל ָ
ָךַו ֵ֥
רַשׁוֹר ְ
ֶ
ַ֙בּ ְבכ
אַתעֲבַ ד ִ
ל ַ ָֽ
ַ֤
יתָך׃ ַ
תּהַוּב ֶ ָֽ
רַה'ַאַ ָ ֶ֖
הַבּ ָמּ ֶ֖קוֹםַאֲשֶׁ ר-יִ ְב ַח ָ֑
הַבשָׁ ָנ ַ
ְ
ֲלנּוּ ַ֙שָׁ נָ
ֱֹלהַ֤יָךַתאכ ֨ ֶ
ַ֩ה'ַא ֶ
[כ]ַַל ְפני ֨
ִ
הַבשָׁ ָנה
ְ
ֲלנּוּ ַ֙שָׁ נָ
ֱֹלהַ֤יָךַתאכ ֨ ֶ
ַ֩ה'ַא ֶ
כתיב (דב' ראה טו,כ)ַ ִל ְפני ֨

(טט – א) שנה לו ושנה לתמורתו
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(טט – ב) שנה לתם ושנה לבעל מום
(טט – ג) שנה לבכור ושנה בקדשים
(טט – ד) שנה בשנה מלמד שהבכור נאכל לשני ימים ולשתי שנים היך עבידא שוחטו בערב ראש השנה ואוכלו ערב ראש השנה ובראש השנה
פשטא מונח זקף-קטן – שתיים או שלוש דרשות כפשוטו של מקרא
ר ֩  -פזר תלישא-קטנה ,ת"ק  -שיעור אכילת בכור לשני ימים ולילה הנלמד מהמלים (טו,כ)
[יט]ַַכּלַ -ה ְבּ ָּ֡כוֹרַאֲשֶׁ ַ
ָ ָֽ
דברים ראה טו,יט – כ:
הַבשָׁ ָנהַ -מונח זקף-קטן ,יום אחרון בשנתו הראשונה של הבכור ויום ראשון בשנתו השניה
ְ
שָׁ נָ
הַבשָׁ ָנהַ -מונח זקף-קטן ,שנה לבכור שנה לתמורתו (מיום לידת הבכור)
ְ
פזר תלישא – דרוש למקומו ,דרוש מהמלים שָׁ נָ
הַבשָׁ ָנהַ -מונח זקף-קטן ,שנה לבכור שנה לקדשים ,ואז לשניהם יש שני לאווים אחד בכור
ְ
פזר – דרוש למקום אחר ,דרוש מהמלים שָׁ נָ
ואחד כל הקדשים עובר עליהם משם רגלים בלא שנה שנה בלא רגלים
ראה פזר תלישא ,תלישא ,קדמא ,מהפך פשטא זקף-קטן
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וֹרַאםֶ -שָׂ֑הַ ַ
ִ
חַאם-שׁ
ִ
ֵ֥יַהזֶּ ֶ֖בַ
תַה ָ֗ ָעםַמאֵ֛תַז ְבח ַ
טַהכּהֲנִ ִ֝יםַמא ָ
ַ֩מ ְשׁ ֨ ַפּ ַ
דברים שופטים יח,גְ :ו ֶזָּ֡הַיִ ְה ֶיה ִ
םַו ַהקּ ָ ָֽבה׃ ַ
ןַהזְּ ֵ֥רעַ ְַו ַה ְלּ ָחיַ ֵֶֽ֖יִ ְ
ָתן ַ֙לַ כּה ַ
ַוְ נ ַ
(יח,ג) ְונ ַָתן ַ֙לַ כּהן ואפלו כהנתְ :ונ ַָתן ַ֙ולא שיטול מעצמו :ד"א ְונ ַָתן ַ֙מיכן אמרו מקום שנהגו למלוג בעגלים לא ימלוג את הזרוע,

להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלה אותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן:
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דף ל,א] ְונ ַָתן ַ֙לַ כּהן .ולא לשלוחו.
[בבלי חולין קלב,א] דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא (בבית מדרשו של ראב"י שנו) ואפילו לכהנת (ע"פ [מתיבתא] :בתחילת הפסוק נאמר
טַהכּה ֲִנִ֜ים – ממעט את הכהנות ,בסוף הפסוק נאמר ְונ ַָתן ַ֙לַ כּהן משמע גם כן לכהן ולא לכהנת) הוי מיעוט
ַ֩מ ְשׁ ֨ ַפּ ַ
(דב' שפ' יח,ג) ְו ֶזָּ֡הַיִ ְה ֶיה ִ
אחר מיעוט (והכלל הוא ש)אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (כאן מרבה הכהנת לקבל מתנות כהונה).
טט :לכן רבוי הכהנת אינו מתבנית הטעמים .אפשר שגם נטילה מעצמו ,ואי מתן לשלוחו נלמדים ממשמעות הכתוב עצמו.
(יח,ג)ַ ְונ ַָתן ַ֙לַ כּהן – פשטא זקף-קטן ,שני לימודים בפשט (א) מקום שנהגו להפשיט משאיר עור על הזרוע ועל הלחי (ב) אם אין כהן,
זוכה הבעלים אבל עליו מעלה ערך המתנה בדמים ויתן אותם אח"כ לכהנים?.
הקטע הבא בהשתתפות נחלת יעקב:

ועיין [בבלי חולין קלג,א] דרשו חז"ל מהמלים (דב' שפ' יח,ג) ְונ ַָתַן ַ֙לַ כּהן ונתן ולא שיטול מעצמו ועי"ש בגמ' אמר אביי (שהיה כהן) מריש
הווא חטיפנא מתנתא (בתחילה הייתי חוטף מתנות כהונה)  ,אמינא חבובי קא מחביבנא מצוה (אמרתי מחביבות המצוה אני חוטף) וכיון
דשמענא להא (דב' שפ' יח,ג) ְונ ַָתַן ַ֙ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא( ,הפסקתי לחטוף) מימר אמרי הבו לי (הייתי מבקש שיתנו לו) וכיון
דשמענא להא דתניא (שמ"א ח,ג) וַיִּ טֶּ֖ וַּאַ חֲריַ ַה ָבָּ֑צַ עַ(שנאמר על בני שמואל הנביא)( .ודרש) ר' מאיר אומר בני שמואל שאלו חלקם בפיהם
 מימר נמי לא אמינא( .אמרתי שגם לבקש אסור).ָתַן ַ֙לַ כּהן הַ זְּ ֵ֥רעַַַ ְו ַה ְלּ ָחיַ ֵֶֽ֖יִ םַ ְו ַהקּ ָ ָֽבה:
והנה דרשת חז"ל הוא מהפסוק (דב' שפ' יח,ג) ְונ ַ

והרמז לכך בטעמי (דב' שפ' יח,ג) ְונ ַָתַן ַ֙לַ כּהן – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים( ,לימוד א) ממלת (דב' שפ' יח,ג) וְ נָתַ ַן ַ֙ולא
שיטול מעצמו( ,לימוד ב) כדרשת ר' מאיר על (שמ"א ח,ג) וַיִּ טֶּ֖ וַּאַ חֲריַ ַה ָבּ ָ֑צַ עַשלא ישאל בפיו.
וזה לשון ה[-רמב"ם הלכות בכורים פ"ט,הכ"ב] (לימוד א) לא יחטוף הכהן מתנותיו (לימוד ב) ולא ישאל בפיו אלא אם נתנו בכבוד,
נוטל.
28

פמז"ק

וַּראשׁ ִנ ָ֑יםַ ַ
וּלַרעֲָךַא ֲֶשֵׁ֥רַגּ ְָבלֶ֖ ִ
ָֽ
אַת ִסּיג ַ֙גְּ ב
ל ַ
דברים שפטים יט,ידַ֤ :
ַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ַס ַ
ןַלָךֶ֖ ְ
ת ְ
לַבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַאֱֹל ֶהיָךַנ ֵ֥
רַתּנְ ַח ָ
ֲל ְתָך ַ֙א ֲֶשׁ ִ
ַ ְבּ ַנח ָ ָֽ
ת־רעֲך֖ וְֹלֹ֣ א תִ ג ְֶ֑זל ֹלִֽא־תָ ֶ֞ ִלין פְעלַּ ֵ֥ת שׂ ִָכָ֛יר אִתְּ ך֖ עַד־ בִּֽקר:
ויקרא קדשים יט,יגֹ :לִֽא־תַ ע ֲֵ֥שׁק א ֵ ִֽ
[ספרי דברים פרשת שפטים פיסקא קפח]

(דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג֙ גְּבֹ֣ וּל ֵ ִֽרע ֲֵ֔ך ,והלא כבר נאמר (וי' קד' יט,יג) ֹלֹ֣ א תִ ג ְֶ֑זל ומה תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג֙ מלמד שכל העוקר תחומו
של חבירו עובר בשני לאוים יכול בחוצה לארץ תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ְבּנַחֲלָ ִֽתְ ֙ך ֲא ֹ֣שׁר תִּ נְ ֵַ֔חל ָבּ ִָ֕ארץ 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 סִיג֙ 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 סִיג֙ גְּבֹ֣ וּל ֵ ִֽרע ֲֵ֔ך,
מנין למוכר קבר אבותיו שעובר בלא תעשה תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג֙ גְּבֹ֣ וּל ֵ ִֽרע ֲֵ֔ך ,יכול אפילו לא נקבר בו אדם מעולם תלמוד
לומר (דב' שפ' יט,יד) ְבּנַחֲלָ ִֽתְ ֙ך ֲא ֹ֣שׁר תִּ נְ ֵַ֔חל ָבּ ִָ֕ארץ הא אם קבר בו אפילו נפל אחד ברשות עובר בלא תעשה.

טט( :דב' שפ' יט,יד) ָבּ ִָ֕ארץ – זקף-גדול מלמד על שלושה לאוים מדאורייתא הנלמדים מהמלים (דב' שפ' יט,יד) ֹלַ֤ א תַ סִיג֙ גְּבֹ֣ וּל ֵ ִֽרע ֲֵ֔ך (א) עוקר תחום
חבירו (ב) עוקר תחום שבטים (ג) מוכר קבר אבותיו.
(דב' שפ' יט,יד) ְבּנַחֲלָ ִֽתְ ֙ך ֲא ֹ֣שׁר תִּ נְ ֵַ֔חל – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שתי דרשות ,פשטא בפשט הכתוב( .א) העוקר תחומו של חבירו ָבּ ִָ֕ארץ
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.
29

פמז"ק

יםַההָ֑ם ַ
ָ
ֶ֖הַבּיּ ִָמ
ַ
את ַ֙אֶ ל-הַ כּהןַא ֲֶשֵׁ֥רַיִ ְהיֶ
וּב ָ
דברים כי-תבוא כו,גָ :
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

24/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לנוּ׃ ַ
ינוַּל ֵֶ֥תתַ ָ ָֽ
ָ
ת
ֹ֧עַה'ַלַ אֲב ֶ֖
ֲשׁרַנִ ְשׁ ַבּ ֵ֛
֙אתי ַ֙אֶ לָ -האָ ֶרץַא ֨ ֶ
יָךַכּיָ -ב ִ
ִ
ֱֹלה
יַהיּוֹם ַ֙לַ ה'ַא ֶ
יוַהגַּ ַ֤ ְָ֣ד ִתּ ַ
ל ִ
ַוְ אָ ַמ ְר ָתַּא ָ֗ ָ
את ַ֙אֶ לַ -הכּהן – (סלוק) פשטא מקף זקף-קטן,
וּב ָ
(דב' תבוא כו,ג) ָ
(דב' תבוא כו,ג) וּבָ אתָ ַ֙אֶ לַ -הכּהן – מקף בורר ברב-מצב (א) ללא פגם ביחוס וזה פשט הכתוב (ב) חלל בן כהן .המקף מרמז על מצב

בדיעבד ומאפשר עבודת חלל (בן כהן מחלוצה או גרושה)
את ַ֙אֶ לַ -הכּהן – מורה על לכתחילה לבוא אל כהן ללא פגם,
וּב ָ
לפי הסבר זה התוכן (דב' תבוא כו,ג) ָ
את ַ֙אֶ לַ -הכּהן – (סלוק) פשטא מקף זקף-קטן ,מלמדת שבמצב בדיעבד המרומז ע"י טעם מקף
תבנית הטעמים של (דב' תבוא כו,ג) וּבָ ָ
יש שני מצבים המרומזים ע"י זקף-קטן .ע"פ [רמב"ם ביאת המקדש פ"ו,ה"י] (מצב א) כהן שעבד ונבדק ונמצא חלל עבודתו כשירה
לשעבר ואינו עובד להבא( ,מצב ב) ואם עבד לא חילל ,מהוספת הרמב"ם " ואם עבד לא חילל " משמע שאף בנודע קודם העבודה
לא חילל .הרמב"ם סובר שאם עבד אחרי שנודע לו עבודתו כשירה.
30

פמז"ק

ֶ֖רַהוּא׃ ַ
יקַוי ָָשׁ ָֽ
ֶ֖יוַמ ְשׁ ָפָּ֑טַַַַַַ אַ֤לַאֱמוּ ָנה ְַ֙ואיןַעָ וֶלַצַ ִ ֵ֥דּ ְ
וַֹכּיַכָ לְ -דּ ָר ָכ ִ
יםַפּעֳל ִ ֵ֥
ָ ָֽ
ַ֙תּ ִמ
דברים האזינו לב,דַ :הצּוּר ַָ
יםַפּעֳלוֹ  -פשטא מונח זקף-קטן ,מקבילת טעמים ל-אנכי ה' א-לקיך – בטעם עליון פשטא מונח זקף-קטן
ָ ָֽ
ַ֙תּ ִמ
הַ צּוּר ָ
ֶ֖רַהוּא׃ ס"ת קר"א = גי' א"ש = גי' הצו"ר  ,ופ'רש"י ישעיהו
יקַוי ָָשׁ ָֽ
ר ֙  ,ה' – ָתּ ִמים  ,א-לקיך – ָ ָֽפּעֳלוֹ  ...ומשלימו צַ ִ ֵ֥דּ ְ
אנכי – ַהצּוּ ַ

לג,יד הצור שהוא אש אוכלה ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת רמז תשסג אמר רבי סימון ונתן מימיו מפני שדרכו של סלע להוציא
אש שנאמר (שופטים ו,כא) וַתֵַּ֨ עַל ָה ֵֵ֜אשׁ מִן־ה ַָ֗צוּר,

ר ֙ ,וע"י טעם פשטא אל מלת אנכי ,וביחד מלמדים ,קיים חזק ,נצחי ומאמן  /מאמת דבריו
ר ֙ וסוגר ברמז לַ -הצּוּ ַ
הפסוק פותח במפורש ַהצּוּ ַ
כי רואה מראשית דבר אחריתו.

ַ֙תּ ִמיםַפָּ עֳלֹו ,דין הוא שתתנו לו גודל כי הוא צור ותקיף ועושה פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס
דעת זקנים מבעה"ת ַהצּוּר ָ
ֶ֖רַהוּא ,לעושי רצונו ואינו מקפח שכרם ,ולפי שהיה רוצה לספר היאך נוקם נקמה מישראל כשמכעיסין
יקַוי ָָשׁ ָֽ
למכעיסים לפניו :צַ ִ ֵ֥דּ ְ
לפניו ואחר כך מן האומות המשעבדים בהן לפי' הצדיק דין תחלה :ו-רבנו בחיי פירש אעפ"י שהוא תקיף כצור ,אינו בא בתוקף עם
בריותיו אלא נוהג עמם בתמימות וענוה.
ַ֙תּ ִמיםַפָּ עֳלֹו .שירה זו לעד היא .לפיכך מדברת השירה אחר שיבא לישראל פורעניות חטאתםַ .הצּוּר ַ֙תָּ ִמיםַפָּ עֳלֹו
רשב"ם ַהצּוּר ָ
ֶ֖רַהוּא כמו שמפרש והולך שהטיב לכם בכמה ענינים .והם וישמן ישורון ויטש אלוה עשהו:
יקַוי ָָשׁ ָֽ
בכל פורענו' שהביא עליכם צַ ִ ֵ֥דּ ְ
ספר הפרשיות הרב כיטוב – ע"פ ראב"ע ַהצּוּר ַ֙משמעו – לשון צורה ,שהוא המקור הקדמון היוצר וצר לכל היצורים ,לפיכך הוא לבדו
ַ֙תּ ִמיםַפָּ עֳלֹו – הוא בלבד
תָּ ִמיםַפָּ עֳלֹו שלם ומושלם ,ובהמשך כתב הרב כיטוב ולכן אין להרהר אחר מידותיו .ובשם רבו כתב ַהצּוּר ָ
תָּ ִמיםַפָּ עֳלֹו  ,אבל כל נברא אין פעלו תמים באמת ,שהרי הוא נצרך לבוראו.
ַ֙תּ ִמיםַפָּ עֳלֹו – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שתי דרשות וטעם פשטא מרמז שהן בפשט הכתוב .אפשר כי דרשה (א)
הַ צּוּר ָ
היא כפי' דזמבעה"ת ו-רבנו בחיי שה' הוא תקיף כצור אעפ"י שהוא תקיף כצור ,אינו בא בתוקף עם בריותיו אלא נוהג עמם בתמימות
וענוה (ב) ע"פ ראב"ע ַהצּוּר ַ֙משמעו – לשון צורה ,היוצר וצר לכל היצורים ,בשלמות ,ולכן אין להרהר אחר מידותיו.
 31פמז"ק
דברים וזאת הברכה לג,כא:

ֶ֖יוַעם-יִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַס ַ
הַוּמ ְשׁפָּ ָט ִ
ִ
םַצ ְד ַ ַ֤קתַה ֙'ַעָ שָׂ
ִ
ַ֙ראשׁיַעָ
קַס פָ֑ וּןַוַיּתא ָ
תַמח ֶ֖ק ַָ
ֵ֛םַח ְל ַ ֵ֥ק ְ
וַֹכּיָ -שׁ ֶ
אשׁית ַ֙ל ִ
וַיַּ ְַָ֤֣ראַר ִ

ַ֙ראשׁיַעָ ם – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים( .לימוד א) ע"פ [ספרי דברים פיסקא שנה]
(דב' וזה"ב לג,כא) וַיּתא ָ
ַ֙ראשׁיַעָ ם ,שעשה את התורה תוים תוים (לימוד ב) דבר אחר מלמד שעתיד משה ליכנס בראש כל חבורה וגו' וע"פ [במדבר
לג,כא) וַיּתא ָ
רבה (וילנא) פרשה יט] מלמד שעתיד משה ליכנס בראש דור המתים במדבר.
(דב' וזה"ב

1.1.6

פשטא מונח מונח זקף-קטן – מצב מיוחד בפשט

 .4ספר שמות פרק ד פסוק ח:
אשׁוֹן וְ ֶֽה ֱא ִָ֔מינוּ ְל ֹ֖קל ָה ֹ֥את ָה ַא ֲח ֶֽרוֹן:
ם־לא יַ ֲא ִ ֹ֣מינוּ ָ֔ ָלְך וְ ֹ֣לא יִ ְשׁ ְמ ָ֔עוּ ְל ֹ֖קל ָה ֹ֣את ָה ִר ֑
וְ ָהיָ ֙ה ִא ֹ֣
בתורה  41מופעים ב 41-פסוקים ,ללא מלים במקפים ,אפשר שיש גם עם מקפים
בר'  ;11 11שמ'  ;10 10וי'  ;4 4במ'  ;10 10דב'  ;6 6כמעט בכולם מונח ראשון במלת "אשר" .מלת "אשר" מרבה ,דגש על הרבוי ,מצב
מיוחד
 .1ספר בראשית פרק ג פסוק יב:
ָה־לֵּ֥י מִן־ה ֵ ָ֖עץ וָאכֵ ִֽל:
ָָאדם ָהִֽ ִאשָּׁה֙ ֲא ֹ֣שׁר נ ַ ָֹ֣תתָּ ה ִעמָּדִֵ֔ י ִהָ֛וא נָ ִֽתְ נ ִ
ו ַ֖יּאמר ה ָ ֶ֑
 .2ספר בראשית פרק ד פסוק יא:
ָאחיך ִמיּ ָדִֽך:
ָארוּר ָ ֶ֑אתָּ ה מ ָ
ִן־הִֽאֲדָ מָה֙ ֲא ֹ֣שׁר ָפצ ָ ְֹ֣תה את־ ִֵ֔פי ָה ל ַ ָָ֛קחַת את־דְּ ֵמֵ֥י ִ ֖
ְוע ָ ַ֖תּה ֹ֣
 .3ספר בראשית פרק טו פסוק ד:
שׁך֖ זֶ֑ה כִּי־אִם֙ ֲא ֹ֣שׁר י ֵֵצֹ֣א ִמ ֵמּ ֵ֔עיך ֖הוּא י ִָירשִֽׁך:
ֵאמר ֹלֵ֥ א י ִָיר ְ
ַר־ה' ֵאלָי ֙ו ל ֵ֔
ְו ִה ֵֵ֨נה דְ ב ַ֤
 .4ספר בראשית פרק כ פסוק יג:
ָאחֵ֥י הִֽוּא:
י־ל֖י ִ
שׁמָּה ִאמְ ִר ִ
ִים מ ֵ ִֹ֣בּית ָאבִי וָא ַ ֹ֣מר ֵָ֔לה זֹ֣ה ַחסְדֵֵּ֔ ְך ֲא ֵ֥שׁר תַּ ע ִ ֲ֖שׂי ִעמּ ִ ֶָ֑די ַ֤אל כָּל־ ַהמָּקוֹם֙ ֲא ֹ֣שׁר נ ָֹ֣בוֹא ֵ֔ ָ
ַוי ְ ֶ֞ ִהי ַכּ ֲא ֶּ֧שׁר הִתְ עֹ֣ וּ אתִָ֗ י אֱֹלה ֘
 .5ספר בראשית פרק כח פסוק 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ן־לֵ֥י לָ֛חם לא ֱ֖כל וּבֵ֥גד ִללְבִּֽשׁ:
ָרנִ ֙י בּ ַַ֤דּרְך הַזה֙ ֲא ֹ֣שׁר ָאנ ִכֹ֣י הוֹ ֵֵ֔לְך וְנָ ִֽתַ ִ
שׁמ ַ ֙
ֵאמר אִם־יִה ְֵ֨יה ֱאֹל ִֵ֜הים ִעמָּדִָ֗ י וּ ְ
ַויּ ִַדֵּ֥ר יַע ֲ֖קב נֹ֣דר ל ֶ֑
 .6ספר בראשית פרק כט פסוק כז:
שׁ ִנֵ֥ים ֲאח ִֵֽרוֹת:
ת־זאת ַבִּֽעֲבדָ ה֙ ֲא ֹ֣שׁר תַּ ע ֲֹ֣בד ִעמָּדִֵ֔ י ֖עוֹד שׁבַע־ ָ
מ ֵַלּ֖א שׁ ְֹ֣ב ַע ֶ֑זאת ְונִתְּ ֵָ֨נה ל ְֵ֜ך גַּם־א ָ֗
 .7ספר בראשית פרק לג פסוק א:
שּׁ ָפחִֽוֹת:
שׁ ֵתֵּ֥י ַה ְ
ַל־ר ֵֵ֔חל ו ַ ְ֖על ְ
ַאר ַבֵּ֥ע מ ֵ֖אוֹת ִ ֶ֑אישׁ ַו ַיֹּ֣חַץ את־ ַהיְלָדִָ֗ ים עַל־לֵָאה֙ ְוע ָ
ֵשׂו ֵָ֔בּא ְוע ִִ֕מּוֹ ְ
ַויּ ִ ֵ֨ ָ
שא יַע ֲֵ֜קב עֵי ָָ֗ניו ַויּ ְַר ֙א ְוה ִֵנֹ֣ה ע ָ ֹ֣
 .8ספר בראשית פרק לג פסוק יא:
ִי־כל ַויּ ִ ְפצַר־בּ֖ וֹ ַויּ ִָקִּֽח:
ַק ָ
ֱֹלהים ו ְִכֹ֣י ישׁ־ל ֶ֑
ח־נַ֤א את־בּ ְִרכָתִ ֙י ֲא ֹ֣שׁר ה ָ ֹ֣באת ֵָ֔לְך כִּ ִֽי־חַנַ ֵ֥נִי א ִ ֖
 .9ספר בראשית פרק מג פסוק ז:
הוֹרידוּ
ֵאמר ה ֵַ֨עוֹד ֲאבִיכֵ֥ם ַח ֙י ֲה ֵיֹ֣שׁ לָכֹ֣ם ֵָ֔אח ַו ֵַ֨נגּ ֵ֔
וַיּאמ ְֹ֡רוּ שׁ ָֹ֣אוֹל ָשִַֽׁאל־ ָ֠ ָהאִישׁ ָלֹ֣נוּ וּלְמוֹלַדְ תֵֵּ֜ נוּ ל ָ֗
ַל־פי הַדְּ ב ִ ָֹ֣רים ה ֵ ֶָ֑אלּה ֲהי ָֹ֣דוֹ ַע נֵדֵַ֔ ע ִכֹּ֣י יא ֵַ֔מר ִ ֖
ד־לוֹ ע ִ ֖
את־ ֲאחִיכ ִֽם:
 .10ספר בראשית פרק מה פסוק כב:
שׂ ָמֹלִֽת:
שׂמ ֶָֹ֑לת וּ ְל ִבנְי ִ ַָ֤מן נָתַ ֙ן שְֹׁלֹ֣ שׁ מ ֵֹ֣אוֹת ֵ֔כּסף ְוח ֵ ָ֖משׁ ֲחל ִֵ֥פת ְ
לְכלָּ ֵ֥ם נ ַָתָ֛ן ל ִ ָ֖אישׁ ֲחלִפֹ֣ וֹת ְ
 .11ספר בראשית פרק מה פסוק כז:
יוֹסף ל ֵ ָֹ֣שׂאת א ֶ֑תוֹ וַתְּ ִִ֕חי ֖רוּ ַח יַע ֲֵ֥קב ֲאבִיהִֽם:
ַוי ְדַ בּ ְֹ֣רוּ ֵא ָָ֗ליו ֵ ֹ֣את כָּל־דִּ ב ֵ ְַ֤רי יוֹ ֵס ֙ף ֲא ֹ֣שׁר דִּ ֹ֣בּר ֲאל ֵֵ֔הם ַויּ ְַר ֙א א ָ ֹ֣
ת־ה ֲעג ֵָ֔לוֹת ֲאשׁר־שָׁלַ ֵ֥ח ֵ ֖
 .12ספר שמות פרק ד פסוק ט:
שׁ ַפכ ָ ְ֖תּ ַהיַּבּ ָ ֶָ֑שׁה ְוהָיַ֤ וּ ַה ַ֙מּיִם֙ אֲ ֹ֣שׁר תִּ ַ ֹ֣קּח מִן־ ַהי ְֵ֔אר ְו ָהיֵ֥וּ ל ָ ְ֖דם
ימי ַהי ְֵ֔אר ְו ָ
ְו ָה ָֹ֡יה אִם־ֹלֹ֣ א י ַאֲ ִֹ֡מינוּ גַּם֩ לִשְׁ ֵֵ֨ני הָא ֵ֜תוֹת ָה ֵָ֗אלּה וְֹלַ֤ א י ִ ְ
שׁמְעוּ ֙ן לְק ֵ֔לך ְו ָל ַקח ְָ֙תּ ִמ ֵמּ ֵ ֹ֣
ַבּיּ ַָבִּֽשׁת:
 .13ספר שמות פרק ה פסוק ב:
ת־ה' וְגַ ֵ֥ם את־יִשׂ ְָר ֵ ֖אל ֹלֵ֥ א ֲאשַׁלֵּ ִֽ ַח:
וַיֹּ֣אמר פ ְַר ֵ֔עה ִ ַ֤מי ה֙ ' ֲא ֹ֣שׁר אשׁ ַ ְֹ֣מע בְּק ֵ֔לוֹ ְלשׁ ַַלּ֖ח את־יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל ֹלַ֤ א י ַ ָ֙דעְתִּ ֙י א ֵ֔
 .14ספר שמות פרק יב פסוק יג:
שׁ ִֵ֔חית ְבּהַכּ ִ ֖תי בְּאֵ֥רץ ִמצ ָ ְִֽרי ִם:
שׁם ו ְָר ִא֙יתִ ֙י את־הַדֵָּ֔ ם וּ ָפ ַסח ִ ְ֖תּי ֲעלֵכֶ֑ם וְֹלא־ ִיִֽה ְֵ֨יה בָכֵ֥ם נ֙ג ֙ף ְל ַמ ְ
ְו ָהי ָה֩ הַדֵָּ֨ ם ל ֵָ֜כם ל ְָ֗את ַ ַ֤על ַהבָּתִּ ים֙ ֲא ֹ֣שׁר ַא ֹ֣תּם ֵ֔ ָ
 .15ספר שמות פרק טז פסוק טז:
זַ֤ה הַדָּ ָב ֙ר ֲא ֹ֣שׁר צ ִָוֹּ֣ה ֵ֔ה' לִקְ ֹ֣טוּ מִ ֵ֔מּנוּ ִ ֖אישׁ ל ְִפֹ֣י ָאכ ְֶ֑לוֹ ֹ֣עמר לַגּל ְָ֗גּלת ִמ ְס ַפ ֙ר נַפ ְֹ֣שׁתֵ ֵ֔יכם ִאָ֛ישׁ ַל ֲא ֵ֥שׁר בְָּאהֳל֖ וֹ תִּ ָקִּֽחוּ:
 .16ספר שמות פרק טז פסוק לב:
ִיאֵ֥י אתְ כ֖ם
וַיֹּ֣אמר מ ָ֗שׁה זַ֤ה הַדָּ ָב ֙ר ֲא ֹ֣שׁר צ ִָוֹּ֣ה ֵ֔ה' ְמֹלַ֤ א ה ָ֙עמ ֙ר ִמ ֵ֔מּנוּ ְל ִמשׁ ְ֖מרת לְדרתֵ יכֶ֑ם ל ַ ְֹ֣מעַן׀ י ְִר ֹ֣אוּ את־ה ַָ֗לּחם ֲא ֵ֨שׁר הא ַ ֱַ֤כלְתִּ י אתְ כם֙ ַבּמִּדְ ֵָ֔בּר בְּהוֹצ ִ
מֵאֵ֥רץ ִמצ ָ ְִֽרי ִם:
 .17ספר שמות פרק יח פסוק ח:
אוֹדת יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל ֵ ַ֤את כָּל־הַתְּ לָָאה֙ ֲא ֹ֣שׁר ְמ ָצ ָ ֹ֣אתַ ם בּ ֵַ֔דּרְך ַויַּצ ִֵל֖ם ִֽה':
ַויְס ֵַפַ֤ר משׁה֙ ל ְֹ֣חתְ נֵ֔ וֹ ֵאת֩ כָּל־א ֲֵ֨שׁר ע ָ ַ֤
ָשׂה ה֙ ' ְלפ ְַר ֹ֣עה וּלְמִ צ ְֵַ֔רי ִם ַ ֖על ֹ֣
 .18ספר שמות פרק כ פסוק כא:
שׁ ִֵ֔מי ָאבֵ֥ וֹא אֵל֖יך וּב ֵַרכְתִּ ִֽיך:
שׁל ֵָ֔מיך את־צִֽאנְך֖ וְאת־ ְבּק ֶָ֑רך ְבּכָל־ ַהמָּקוֹם֙ ֲא ֹ֣שׁר ַאז ְִכֹּ֣יר את־ ְ
ִמז ַ ְֹ֣בּח אֲדָ מ ָ֘ה תַּ עֲשׂה־לִּי ְוזָ ַבח ָ ְֹ֣תּ ָע ָָ֗ליו את־עֹלת֙י ֙ך וְאת־ ְ
 .19ספר שמות פרק כה פסוק ב:
שׁ ֲא ֹ֣שׁר י ִדְּ ֹ֣בנוּ ל ִֵ֔בּוֹ תִּ ְק ֖חוּ את־תְּ רוּ ָמתִ ִֽי:
רוּמה מ ֵ ֵַ֤את כָּל־אִי ֙
דַּ ֵבּ ֙ר אל־בּ ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל ְוי ִ ְק ִ
חוּ־ל֖י תְּ ָ ֶ֑
 .20ספר שמות פרק כט פסוק לג:
ִי־קדשׁ ֵהִֽם:
וְָאכְלַ֤ וּ אתָ ם֙ ֲא ֹ֣שׁר כּ ַפֹ֣ר בּ ֵָ֔הם ְלמַלֵּ ֵ֥א את־י ָ ָ֖דם ְלק ֵ ַֹ֣דּשׁ א ָ ֶ֑תם ְו ָז ֵ֥ר ֹלא־י ַ
אכ֖ל כּ ֵ֥
 .21ספר שמות פרק לג פסוק א:
שׁ ַבּעְתִּ י לְַאב ְָר ֵָ֨הם ְליִצ ָ ְַ֤חק ִֽוּ ְליַעֲק ֙ב ל ֵ֔
ַוי ְדַ ֵֵ֨בּר ַ֤ה' אל־משׁה֙ ֵלְֹ֣ך ע ֲֵלֹ֣ה מ ִֵ֔זה ַא ָ ֹ֣תּה ְו ָה ֵָ֔עם ֲא ֵ֥שׁר הע ֱִל֖יתָ מ ֵֹ֣ארץ ִמצ ָ ְֶ֑רי ִם אל־ ָה ָָ֗ארץ ֲא ֹ֣שׁר ָ֠נִ ְ
ֵאמר ְלז ְַרעֲך֖
אתְּ נִֽנָה:
 .22ספר ויקרא פרק טו פסוק י:
ַנוֹשׂא אוֹתֵָ֔ ם יְכ ֵ ֶַּ֧בּס ְבּג ָ ָָ֛דיו ו ְָר ַחֵ֥ץ בּ ַ ַ֖מּי ִם ְוט ֵָמֵ֥א עַד־ה ָָעִֽרב:
ְוכָל־הַנ ֵָ֗ג ַע בְּכל֙ ֲא ֹ֣שׁר יִהְיֹ֣ה תַ חְתֵָּ֔ יו יִט ָ ְ֖מא עַד־ה ָ ֶָ֑ערב ְוה ֵ ֹ֣
 .23ספר ויקרא פרק טו פסוק כו:
ה־לֶּ֑ה וְכָ ִֽל־ ַה ְכּ ִל ֙י ֲא ֹ֣שׁר תֵּ ֵ ֹ֣שׁב ָע ֵָ֔ליו ט ֵ ָֹ֣מא ִיִֽה ְֵ֔יה כְּטמ ַ ְ֖את נִדָּ ָתִֽה:
שׁ ֶָ֞כּב ֲאשׁר־תִּ שׁ ְַכַּ֤ב ָעלָי ֙ו כָּל־י ֵ ְֹ֣מי זוֹ ֵָ֔בה ְכּ ִמשְׁכַּ ֵ֥ב נִדָּ ָ ֖תה ִיִֽהְי ָ
כָּל־ ַה ִמּ ְ
 .24ספר ויקרא פרק יח פסוק ל:
שׁמ ְַרתִָּ֗ י ְל ִבלְתִֵּ֨ י ע ֲֵ֜שׂוֹת ֵמח ַ֤קּוֹת הַתִּֽ וֹעֵב ֙ת ֲא ֹ֣שׁר נַע ֲֹ֣שׂוּ ִל ְפנ ֵֵ֔יכם וְֹלֵ֥ א תִ ִֽ ַטּ ְמּ ֖אוּ בּ ֶָ֑הם אֲ ִנ֖י ֵ֥ה' אֱֹלהֵיכ ִֽם :פ
שׁמ ְַר ֹ֣תּם את־ ִמ ְ
וּ ְ
 .25ספר ויקרא פרק כ פסוק כה:
שׁקּ ְֵ֨צוּ את־נַפְשׁתֵ ֵ֜יכם ַבּ ְבּה ָ ֵֹ֣מה וּב ָָ֗עוֹף וּבְכל֙ ֲא ֹ֣שׁר תִּ ְר ֹ֣משׂ ָהאֲדָ ֵָ֔מה
ְו ִהבְדַּ ל ְֶ֞תּם ֵבִּֽין־ ַה ְבּה ָ ֵַ֤מה ַהטְּה ָרה֙ ַל ְטּ ֵמ ֵָ֔אה וּבֵין־הָעֵ֥ וֹף ַהטּ ֵ ָ֖מא ַלטּ ֶָ֑הר ְוֹלִֽא־תְ ַ
ֲאשׁר־ ִהב ַ ְֵ֥דּלְתִּ י לָכ֖ם ְלט ֵַמִּֽא:
 .26ספר במדבר פרק ז פסוק ג:
אוֹתם ִלפְנֵ ֵ֥י ַה ִמּשְׁכָּ ִֽן:
ַויּ ָ ִֵ֨ביאוּ את־ק ְָר ָבּ ֵָ֜נם ִלפ ְֵנֹ֣י ָ֗ה' ֵ
שׁשׁ־עגְֹלֵ֥ ת ָצ ֙ב וּשׁ ְֵנֹ֣י ע ָ ֹ֣
ָשׂר ָבּ ֵָ֔קר ֲעגָלָ ָ֛ה עַל־שְׁנֵ ֵ֥י ַהנְשׂ ִ ִ֖אים ו ְֹ֣שׁוֹר לְא ָ ֶ֑חד ַויַּק ִ ְֵ֥ריבוּ ָ ֖
 .27ספר במדבר פרק ז פסוק עב:
ִיאל בּן־ ָעכ ָ ְִֽרן:
בְּיוֹם֙ ַע ְ
שׁ ֵ ֹ֣תּי ע ָ ֹ֣
ָשׂר יֵ֔ וֹם נ ִ ָ֖שׂיא ִלב ְֵנֹ֣י ָא ֵ ֶ֑שׁר ַפגְע ֵ ֖
 .28ספר במדבר פרק ז פסוק עח:
ִירע בּן־עֵינָ ִֽן:
בְּיוֹם֙ שׁ ְֵנֹ֣ים ע ָ ֹ֣
ָשׂר יֵ֔ וֹם נ ִ ָ֖שׂיא ִלב ְֵנֹ֣י נַפְתָּ ִלֶ֑י ֲאח ַ ֖
 .29ספר במדבר פרק י פסוק כט:
ר־טוֹב
וַיֹּ֣אמר מ ָ֗שׁה ָ֠ ְלחבָב בּ ְ
עוּאל ַהמִּדְ יָנִי֘ ח ֵ ֹ֣תן משׁה נס ִ ְֹ֣עים ׀ ֲא ַָ֗נחְנוּ אל־ ַהמָּקוֹם֙ ֲא ֹ֣שׁר ַ ֹ֣
ן־ר ֵ ֹ֣
ָאמר ֵ֔ה' א ֖תוֹ א ֵ ֹ֣תּן לָכֶ֑ם ל ְָכַ֤ה ִא ָתּ֙נ ֙וּ ְוה ַ ֵֹ֣טבְנוּ ֵָ֔לְך כִּ ִֽי־הֵ֥ ' דִּ בּ ֖
עַל־יִשׂ ְָר ֵאִֽל:
 .30ספר במדבר פרק יג פסוק לב:
ר־ר ִאֵ֥ינוּ
ֵאמר ָה ָֹ֡ארץ אֲשׁ ֩ר ָע ֵַ֨ב ְרנוּ ֵָ֜בה ל ָֹ֣תוּר אתָָ֗ ה ֹ֣ארץ אכַ֤לת יוֹשְׁב֙י ֙ ָה ִֵ֔הוא ְוכָל־ה ָָעָ֛ם ֲאשׁ ָ
וַיּ ִֵ֜ציאוּ דִּ ַ ַ֤בּת ָה ָא֙ר ֙ץ ֲא ֹ֣שׁר תָּ ֹ֣רוּ אתֵָ֔ ה אל־בְּנֵ ֵ֥י י ִשׂ ְָר ֵ ֖אל ל ֶ֑
ְתוֹכ֖ה ַאנ ֵ ְֵ֥שׁי מִדִּֽ וֹת:
ב ָ
 .31ספר במדבר פרק יח פסוק ח:
שׁ ָחָ֛ה וּ ְלבָנ֖יך ְלחָק־עוֹלָ ִֽם:
ַוי ְדַ ֵ ֹ֣בּר ֘ה' אִֽל־ַאהֲרן וַ ִֽ ֲאנִ ֙י ה ִֵנֹ֣ה נ ַ ָֹ֣תתִּ ִֽי ל ְֵ֔ך את־ ִמשׁ ְ֖מרת תְּ רוּמ ָ ֶ֑תי ְלכָל־קָדְ ֵ ֹ֣שׁי בְנֵ ִֽי־ ָ֠י ִשׂ ְָראֵל ל ְֵ֨ך נְתַ ִ ֶּ֧תּים ְל ָמ ְ
 .32ספר במדבר פרק יח פסוק 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שׁמָם֙ ֲא ֹ֣שׁר י ִ ָֹ֣שׁיבוּ ִֵ֔לי ֹ֣קדשׁ ָקדָ ִ ֵ֥שׁים לְךָ֛ ֖הוּא וּ ְלבָנ ִֽיך:
ז ִֽה־יִהְי ֵ֥ה לְךָ֛ מ ִֵ֥קּדשׁ ַהקֳּדָ ִ ֖שׁים מִן־ה ֵ ֶָ֑אשׁ כָּל־ ָ֠ ָק ְר ָבּנָם לְ ִֽכָל־ ִמנְח ֶָ֞תָ ם וּ ְלכָל־ ַחטָּאתָָ֗ ם וּ ְלכָל־ ֲא ָ
 .33ספר במדבר פרק כג פסוק יג:
ְנוֹ־ל֖י מִ ָשִּֽׁם:
שּׁם ֶ֚אפס קָ ֵצֹ֣הוּ תִ ְר ֵ֔אה וְכלּ֖ וֹ ֹלֹ֣ א תִ ְר ֶ֑אה ְו ָקב ִ
ו ֵַ֨יּאמר ֵא ֵָ֜ליו ָבּ ָָ֗לק לְך־ ְלכָה־ ֵָ֨נא ִאתִֵּ֜ י אל־מ ַָ֤קוֹם ַא ֵח ֙ר ֲא ֹ֣שׁר תִּ ְר ֹ֣אנוּ ִמ ֵ֔ ָ
 .34ספר במדבר פרק ל פסוק ה:
ָאבי ָה ְו ָ֙קמ ֙וּ כָּל־נְדָ ֵ֔רי ָה ְוכָל־א ִָסָ֛ר ֲאשׁר־ָאס ָ ְֵ֥רה עַל־נַפ ָ ְ֖שׁה יָקִֽוּם:
שׁ ֵַ֨מע ָא ִֵ֜בי ָה את־נִדְ ָָ֗רה ו ִֽ ֱאס ָָרה֙ ֲא ֹ֣שׁר ָאס ָ ְֹ֣רה עַל־נַ ְפ ֵ֔ ָ
ְו ָ
שׁה וְהח ִ ֱֵ֥רישׁ ָל֖ה ִ ֶ֑
 .35ספר במדבר פרק לג פסוק נה:
שׂכִּים֙ בּ ֵ ְֹ֣עינ ֵֵ֔יכם ְו ִל ְצנִי ִנ֖ם ְבּצִדֵּ יכֶ֑ם ְוצ ֲָר ֹ֣רוּ אתְ ֵ֔כם עַל־ ָה ִָ֕ארץ ֲא ֵ֥שׁר ַא ֖תּם
תּוֹתירוּ מֵ ֵ֔הם ְל ִ
ִם־ֹלא ִֵ֜
ְוא ֵ֨
תוֹרישׁוּ את־ישׁ ֵ ְֹ֣בי הָָאר ֘ץ ִמ ְפנֵיכם ְו ָהי ָה֙ ֲא ֹ֣שׁר ִ ֹ֣
ישׁ ְִבֵ֥ים ָבִּֽה:
 .36ספר דברים פרק א פסוק יז:
שׁ ַמעְתִּ ִֽיו:
ֵאֹלהים ֶ֑הוּא ְוהַדָּ ָב ֙ר ֲא ֹ֣שׁר י ִ ְק ֹ֣שׁה ִמ ֵ֔כּם תַּ ק ְִרבֵ֥ וּן א ֵַל֖י וּ ְ
שׁמ ֵָ֔עוּן ֹלַ֤ א תָ ג֙ וּר ֙וּ ִמ ְפנֵי־ ִֵ֔אישׁ ִכֵּ֥י ַה ִמּ ְ
שׁ ָָ֗פט כַּקָּ ַ֤טן ַכּגָּדל֙ תִּ ְ
ֹלא־תַ ִֵ֨כּירוּ ָפ ִֵ֜נים ַבּ ִמּ ְ
שׁ ָ ֖פט ל ִ ֹ֣
 .37ספר דברים פרק א פסוק כג:
שׁים ִאֵ֥ישׁ א ָ ֖חד ל ַָשִּֽׁבט:
ָשׂר ֲאנָ ֵ֔ ִ
ַויּ ִַיטֵ֥ב ְבּע ַ
ֵינ֖י הַדָּ ָ ֶ֑בר וָא ַ ַ֤קּח מִכּם֙ שׁ ְֵנֹ֣ים ע ָ ֹ֣
 .38ספר דברים פרק ה פסוק כה:
ֵיטיבוּ כָּל־ ֲא ֵ֥שׁר דִּ ֵבִּֽרוּ:
שׁ ַמעְתִּ י א ֵ֨
ת־קוֹל דִּ ב ְֵר ֵ֔יכם בְּדַ בּ ְרכ֖ם א ֵָלֶ֑י ו ֵַ֨יּאמר ֵ֜ה' ֵא ַָ֗לי ָ֠ ָ
ת־קוֹל דִּ ב ְֵֵ֜רי ה ָ ַָ֤עם הַזה֙ ֲא ֹ֣שׁר דִּ בּ ְֹ֣רוּ א ֵֵ֔ליך ה ִ ֖
ַויִּשׁ ַ ְַ֤מע ה֙ ' א ֹ֣
 .39ספר דברים פרק יז פסוק י:
יוֹרוּך:
שׁמ ְַר ָ ֹ֣תּ ַלע ֲֵ֔שׂוֹת כּ ְ֖כל ֲא ֵ֥שׁר ִֽ
ַל־פַ֤י הַדָּ ָב ֙ר ֲא ֹ֣שׁר י ַ ִגֹּ֣ידִֽ וּ ל ְֵ֔ך מִן־ ַהמּ ָֹ֣קוֹם ה ֵַ֔הוּא ֲא ֖שׁר יִב ַ ְֹ֣חר ֶ֑ה' ְו ָ
שׂיתָ ע ִ
ְו ָע ָ֗ ִ
 .40ספר דברים פרק כח פסוק לו:
ֱֹלהֵ֥ים ֲאח ִ ֵ֖רים ֵעֵ֥ץ ו ָָאִֽבן:
יוֹ ֵֵ֨לְך ֵ֜ה' אתְ ָ֗ך וְאִֽת־ ַמ ְל ְכּ ֙ך ֲא ֹ֣שׁר תָּ ִ ֹ֣קים ע ֵָ֔ליך אל־גִּ֕ וֹי ֲא ֵ֥שׁר ֹלא־י ַ ָ֖דעְתָּ ַא ָ ֹ֣תּה ַואֲב ֶ֑תיך ְוע ַָבֵ֥דְ תָּ ָ ָ֛שּׁם א ִ
 .41ספר דברים פרק כח פסוק סח:
ָאמ ְרתִּ ִֽי ל ְֵ֔ך ֹלא־ת ִסֵ֥יף ֖עוֹד ל ְִרא ָ ֶ֑תה ְוהִתְ ַמכּ ְַר ֵ֨תּם ָ ֶּ֧שׁם לְאי ְבָ֛יך ַל ֲעב ִָדֵ֥ים ְולִשְׁ פ ָ֖חוֹת ו ְֵאֵ֥ין קנ ִֽה :ס
וה ֱִשִֽׁיב ְֵ֨ך הֵ֥ ' ׀ ִמצ ְַרי ִ֘ם ָבּ ֳאנִיּוֹת בַּדּ֙ר ְ֙ך ֲא ֹ֣שׁר ַ ֹ֣
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מהפך פשטא זקף-קטן – פרט מרוחק
מהפך פשטא זקף-קטן – הזקף-קטן מציין פרט המנותק/המורחק באופן כל-שהו ממה שלפניו
כגון ויקרא א,א "וידבר (מהפך) ה' (פשטא) אליו (זקף-קטן)" רש"י – ממעט את אהרן באחד מי"ג מיעוטין

1.1.8

מהפך פשטא זקף-קטן – שני לימודים בזקף-קטן ,לפחות אחד יוצא מפשוטו

מפז"ק
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2
תַהגְּ ד ִלָ֑יםַ
ֵ֥יַה ְמּא ֶ֖ר ַ
ֱֹלהיםַאֶ תְ -שׁנ ַ
בראשית א,טז :וַיַּ עַ שַׂא ִ

ֶ֖תַהכּוֹכָ ִ ָֽבים׃
הַוא ַ
תַהלַּ יְ לָ ְ
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהקָּ טן ְ
ַ
וֹםַואֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
תַהיּ ְ
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהגָּדל ְ
ַ
אֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
תַהיּוֹם – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהגָּדל ְ
ַ
(בר' א,טז) אֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
וֹרַה ָקּטַן ֙ – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ַ
(בר' א,טז) ְואֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א

הכתוב מלמד שיש מאור גדול (שמש = חמה) ויש מאור קטן (ירח = לבנה) .התיאור גדול וקטן זה רק ביחס האור שהם משפיעים לארץ.
אור הלבנה החלש לעומת אור החמה ,עדיין גדול הרבה מאור הכוכבים הנראים בחשיכה[ .פרקי דרבי אליעזר פרק ו] מלמד שלענין שבעה
כוכבים של שעות ,החמה (המאור הגדול) והלבנה (המאור הקטן) שוים ביניהם ושוים לכוכבים האחרים הכלולים בשביעיה .אפשר לומר
וֹרַהגָּדל ַ֙ומהפך פשטא של הַ ָמּ ַ֤אוֹרַ ַהקָּ טן ַ֙מוציאות את הכתוב מפשוטו ולענין שבעה כוכבים
ַ
כי תבניות הטעמים מהפך פשטא של ַה ָמּ ַ֤א
של שעות הם שוים ביניהם ושוים לכוכבים האחרים הכלולים בשביעיה.
שׁבְּתַ אי ,צדקַ ,מאְדִּ ים,
שׁמָן כל"ש צמח"ן ,כּוֹכָבְ ,ל ָבנָהַ ,
שׁ ְבעָה כּוֹ ָכבִים שׁל שָׁעוֹת ,וּ ְ
[פרקי דרבי אליעזר פרק ו] כָּל הַכּוֹ ָכבִים ְמשׁ ְָרתִ ים ְל ִ
ַחמָּה ,נגַה.
תַהלַּ יְ לָ ה מלמד שבני אדם אמורים להתיחס רק לתפקידים אלו
ַ
תַהיּוֹם ופשט הכתובַ ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
ַ
ועוד יש לומר כי פשט הכתוב ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
ולא ליחס להם כוחות עצמאיים ,אלא שכבר בדור אנוש דור רביעי מאדם הראשון הבריות תעו אחריהם ועשאום עבודה זרה.
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ראַא ָ ָֽתםַ :
ֶ֖הַבּ ָ ֵ֥
יםַבּ ָראַא ָ֑תֹוַז ָָכֵ֥רַוּנְ ק ָב ָ
ָ
ֱֹלה
ֹוַבּ ֶצֵ֥לֶ םַא ִ ֶ֖
ַ֙בּצַ ְלמ ְ
ת־האָ ָדם ְ
ָ ָֽ
ֱֹלהים׀ַאֶ
בראשית א,כז :וַיִּ ְב ָ ֨ראַא ִ ַ֤

[בבלי ברכות סא,א] בשלמא למאן דאמר פרצוף
ֶ֖הַבּ ָר ָאָ֑םַ(צ"ע מדוע לא השתמש ב(-בר' א,כז) ז ָָכֵ֥רַוּנְ ק ָבֶ֖הַבָּ ָ ֵ֥ראַא ָ ָֽתם ),
היינו דכתיב (בר' ה,ב) ז ָָכֵ֥רַוּנְ ק ָב ְ
ֶ֖הַבּ ָר ָאָ֑םַ
ֶ֖הַבּ ָר ָאָ֑ם?  -כדרבי אבהו ,דרבי אבהו רמי :כתיב (בר' ה,ב) ז ָָכֵ֥רַוּנְ ק ָב ְ
אלא למאן דאמר זנב  -מאי (בר' ה,ב) ז ָָכֵ֥רַוּנְ ק ָב ְ
וכתיב +בראשית ט' +כי בצלם אלהים עשה את האדם! הא כיצד  -בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים ,ולבסוף לא נברא אלא אחד.
ֱֹלהיםַעָ ָשֵׂ֥הַא ָֽתֹו:
םַבּ ְד ֵ֥מוּתַא ִ ֶ֖
ֱֹלהים ַ֙אָ ָד ִ
ָֹ֗וםַבּ ַ֤ראַא ִ
ְ
ָ֑םַבּי
רַתֹּול ֶ֖דתַאָ ָד ְ
ְ
בראשית ה,אֶ :זהַספֶ
םַבּיֶֹ֖וםַהִַ ָ ָֽבּ ְר ָ ָֽאםַ:ס
ת־שׁ ָמם ַ֙אָ ָד ְ
ְ
ֶ֖הַבּ ָר ָאָ֑םַוַיְ ָב ֶרְךַא ָ֗ ָתםַוַיִּ ְק ָרַ֤אַאֶ
בראשית ה,ב :ז ָָכֵ֥רַוּנְ ק ָב ְ

[תורת הפסק ,הרב מרסיאנו] [בבלי כתובות ח,א] דכולי עלמא חדא יצירה הואי ,מר סבר בתר מחשבה אזלינן ומר סבר בתר מעשה
ַ֙בּצַ לְַמֹו
ת־האָ ָדם ְ
ָ ָֽ
ֱֹלהים׀ַאֶ
אזלינן (רש"י שנים עלו במחשבה להיבראות ונברא אחד) כי הא דר יהודה רמי ,כתיב (בר' א,כז) וַיִּ ְב ָ ֨ראַא ִ ַ֤
ֶ֖הַבּ ָר ָאָ֑ם ,הא כיצד? בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים ,ולבסוף נברא אחד.
וכתיב (בר' ה,ב) ז ָָכֵ֥רַוּנְ ק ָב ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וביאר בס' 'משאת המלך' היתה בריאה במחשבה החלוקה מהבריאה במאמר וקיימות הנך ב' בריאות.
(בר' א,כז) וַיִּ ְב ָ ֨רא – קדמא במשמע בתחילה,
ַ֙בּצַ ְלמֹו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים( ,א) אפשרות לשני אופני בריאה
ת־האָ ָדם ְ
ָ ָֽ
ֱֹלהים׀ַאֶ
(בר' א,כז) א ִ ַ֤
קריאה עם פסק (א) לעצור בקריאה בין מלת אלקים המסיימת באות "מ" ובין מילת אֶ תַכדי 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 ,בּצַ ְלמֹו היא הצורה הרוחנית של כל הבריאה בכלל ושל האדם
קריאה עם פסק (בר' א,כז) וַיִּ ְב ָ ֨ראַא ִ ַ֤
בפרט שהוא יעבוד את הבורא.
ַ֙בּצַ ְלמֹו היא הבריאה במאמר של עולם המעשה ְבּצַ ְלמֹו החמרי מהצורה
ת־האָ ָדם ְ
ָ ָֽ
ֱֹלהיםַאֶ
קריאה ללא פסק (בר' א,כז) וַיִּ ְב ָ ֨ראַא ִ ַ֤
הרוחנית.
ַ֙בּצַ ְלמֹו – מהפך פשטא זקף-קטן ,במשמע שנוי מהמחשבה שבתחלה.
ת־האָ ָדם ְ
ָ ָֽ
ֱֹלהיםַאֶ
קריאה ללא פסק (בר' א,כז) א ִ ַ֤
כנאמר ב[-בבלי ברכות סא,א] בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים ,ולבסוף לא נברא אלא אחד
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אכ ֶ֖תּוַֹא ֲֶשׁרַעָ ָשָׂ֑ה ַ
יַמלַ ְ
יע ְ
וֹםַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ַ֙בּיּ
ֱֹלהים ַ
בראשית ב,ב :וַיְ ַכַ֤לַא ִ
שׂה׃ ַ
אכ ֶ֖תּוַֹא ֲֶשֵׁ֥רַעָ ָ ָֽ
יַמכָּ לְ -מלַ ְ
יע ִ
וֹםַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ַ֙בּיּ
ַוַיִּ ְשׁבּת ַ
יעי – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות המרומזות בזקף-קטן ,שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב
וֹםַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ַ֙בּיּ
ֱֹלהים ַ
וַיְ ַכַ֤לַא ִ
יעיַ– רבי שמעון אומר בשר ודם
וֹםַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ַ֙בּיּ
ֱֹלהים ַ
המספר על סיום הלאכת הבריאה כביכול בשבת ולא כן (טט  -א) פ'רש"י (ב) וַיְ ַכַ֤לַא ִ

שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש ,הקדוש ברוך הוא שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה כאלו כלה
בו ביום.
(טט  -ב) דבר אחר מה היה העולם חסר ,מנוחה ,באת שבת באת מנוחה ,כלתה ונגמרה המלאכה( :טט – זה הובא בהסבר טעם תביר ב-
(בר' ב,א))
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חַח ָטּאתַרבָ֑ץַ ַ
ַ
ֶ֖ת
יטיבַלַ ֶפּ ַ
תַו ִאם ַ֙לאַת ִ
ַ֙שׂא ְ
יטיב ְ
וֹאַאם-תּ ִ
ִ
בראשית ד,ז :הֲלַ֤
הַתּ ְמשָׁ לָֽ -בּוֹ׃ ַ
תּ ִ
וַֹואַ ָ ֶ֖
וּקת ְ
ַ֙תּשׁ ָ
ליָך ְ
ַוְ אַ ֨ ֶ
ַ֙שׂאת – מהפך מקף פשטא זקף-קטן,
יטיב ְ
וֹאַאם-תּ ִ
ִ
הֲלַ֤
ב ֙ – מקף בתפקיד רב-מצב( ,א) הטבה של אמת – מתמדת ,מודה בתשובה( ,ב) הטבה בערמה (ע"פ תולדות יצחק בר' ד,ח) לכן
יטי ַ
ִאם-תּ ִ
על הטבה של אמת ְשׂאת – זקף-קטן ,שתי משמעויות( :א) ימחל (ב) יסלח; (א) סליחה (ב) נשיאות עון
יטיב ואז מתקבלת תבנית הטעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים
ואילו בהטבה בערמה מלת ְשׂאת מצטרפת להמשך ְו ִאם ַ֙לאַת ִ
יטיבַ– פעמיים זקף בין שני קיסרים ,דבר החוזר וקורה[ ,תולדות יצחק (ד,ז)] שמי שעשה עבירה
תַו ִאם ַ֙לאַת ִ
ַ֙שׂא ְ
יטיב ְ
וֹאַאם-תּ ִ
ִ
הֲלַ֤

ושנה בה נעשית לו כהיתר [קדושין מ א],

יטיב ַ֙
וֹאַאם-תּ ִ
ִ
[מדרש תנאים] (דב' עקב יא,כז) ברכה וקל' הברכה אם תשמעו והקל' אם לא תשמעו :כיוצא בו אתה אומ' (בר' ד,ז) הֲלַ֤
יבַשׂאת קללה (כמו צרעת):
ְ
יט
ַ֙שׂאתַברכה ְו ִאם ַ֙לאַת ִ
יטיב ְ
ְשׂאת ִאם-תּ ִ
ַ֙שׂאת – מהפך מקף פשטא זקף-קטן ,מהפך משמעות מלת שאת( :א) ברכה (ב) קללה
יטיב ְ
וֹאַאם-תּ ִ
ִ
הֲלַ֤
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וַֹבּתּ ָבָ֑הַ ַ
ֵ֥רַא ֶ֖תּ ַ
ֱֹלהים ַ֙אֶ ת-נ ַח ְַואַ֤תַכָּ לָֽ ַ -ה ַח ָיּה ְַ֙ואֶ ת-כָּ לַ -ה ְבּה ָמהַא ֲֶשׁ ִ
כּרַא ִ
בראשית נח ח,א :וַיִּ זְ ַ֤
כּוַּה ָ ָֽמּיִ ם׃ ַ
ַ
ָשׁ
֙וּח ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץַ ַויּ ֶ֖
ֱֹלהיםַר ַ
ֲברַא ִ ֵ֥
ַ ַו ַיּע ֨
ח – "את" מרבה על נח ע"פ [רש"י] את הבהמות וממה שכתב שלא שמשו בתיבה הכותב מוסיף את בניו
ֱֹלהים ַ֙אֶ ת-נ ַַ
כּרַא ִ
(בר' נח ח,א) וַיִּ זְ ַ֤

ונשותיהם ,מקף כבורר בין נח ובניו הטובים (שם ויפת) ותפילת צדיקים ובין שני בעלי חיים ששמשו בתיבה וגם בנו (חם) הלא טוב.
ואע"פ שהיה חם בן לא טוב וצאצאיו לא יהיו טובים זכרם א-לקים לטובה.
ח – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,מהפך פשטא לפחות אחד מהלימודים מהפך הפשט
ֱֹלהים ַ֙אֶ ת-נ ַַ
כּרַא ִ
(בר' נח ח,א) וַיִּ זְ ַ֤
ֱֹלהים ַ֙– (לימוד א) זה השם מדת הדין הוא ,ונהפכה למדת רחמים על ידי
כּרַא ִ
הכתוב .נסמן את הלימודים בתוך פ'[רש"י] (בר' נח ח,א) וַיִּ זְ ַ֤
תפלת הצדיקים( ,ורש"י מוסיף עוד היפוך) ורשעתן של רשעים הופכת מדת רחמים למדת הדין ,שנאמר (בראשית ו,ה) ַו ַיּ ְֹ֣רא ֵ֔ה' ִכֵּ֥י ַר ָבָּ֛ה ָר ַעֵ֥ת
ָָאדם בּ ָ ֶָ֑ארץ ְוכָל־יֵ֙צ ֙ר ַמ ְחשׁ ְֹ֣בת ל ִֵ֔בּוֹ ַ ֵ֥רק ַ ֖רע כָּל־ ַהיּ ִֽוֹם( :בראשית ו,ז) וַיֹּ֣אמר ָ֗ה' א ְמ ֵ֨חה ,והוא שם מדת רחמים:
ה ָ֖

ח וגו'  -מה זכר להם לבהמות ,זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה:
ֱֹלהים ַ֙אֶ ת-נ ַַ
כּרַא ִ
(לימוד ב) וַיִּ זְ ַ֤
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ַוּמבּיתַאָ ִבָ֑יָך ַ
ַוּמ ָֽמּוֹלַ ְד ְתָּךֶ֖ ִ
ַ֤אמרַה ֙'ַאֶ ל-אַ ְב ָרםַלֶ ְךְ -לָךֵ֛ ַמאַ ְר ְצָךֵ֥ ִ
בראשית לך-לך יב,א :וַיּ ֶ
ַאֶ לָ -ה ָא ֶֶ֖רץַא ֲֶשֵׁ֥רַאַ ְר ֶ ָֽאךָּ ׃ ַ
ַ֤אמרַה֙'ַאֶ ל-אַ ְב ָרם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,מהפך פשטא – לפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב.
וַיּ ֶ
חַבּ ָח ָ ָֽרן׃ַפ ַ
תַתּ ַר ְ
אתיִ םַשָׁ נָ ָ֑הַַַַַַַַוַיָּ ֵָ֥מ ֶ ֶ֖
ֶ֖יםַוּמ ַ
ָ
חַחמֵ֥שַׁשָׁ ִנ
ָ
לימוד (א) :בראשית נח יא,לב :וַיִּ ְהַיוַּיְ מיֶ -ת ַר
רש''י ְבּ ָח ָ ָֽרן הנו''ן (הסופית) הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום ,טט ְ -בּ ָח ָ ָֽרן – סלוק בתפקיד מגביל ,מסייע לפי' רש"י

להגביל את החרון אף של מקום

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

28/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֤אמר  -מהפך ,צוה לאברם להפוך טבעו מתכונות חרן [עניני הליכת אברם מארץ מולדתו] הנסמך על [עדויות פ''ב מ"ט]
(בר' נח יב,א)ַוַיּ ֶ
ו-שפת"ח מציין  ...והוא (טט – אברהם) אין רצונו בכך לכך אמר לו להנאתך
לימוד (ב)[ :בעה''ט]  -פתח באמירה בלשון שנברא בו העולם (טט (בר' א,ג) ויאמרַאלקיםַוגו') שבי' מאמרות וכולו לא נברא אלא
בזכות אברהם.
ַ֤אמרַה֙' – מהפך פשטא – ענין אמירת ה' מקשר אל בריאת העולם
וַיּ ֶ
ַ֤אמרַה֙'ַאֶ ל-אַ ְב ָרם – ענין אמירה אֶ ל-אַ ְב ָרם (כמו ויאמר אברם אל שרי – אל במובן על) הקב"ה אמר שתכלית (בר' ב,ד) אלֶּ הַ
וַיּ ֶ
ץַושָׁ ָ ָֽמיִ ם׃ תכלית בריאת העולם היא ב(עבור) אברהם אותיות
יםַא ֵֶ֥ר ְ
ֶ
ֱֹלה
וֹתַה'ַא ִ ֶ֖
ֵַ֥
ָ֑םַבּיָ֗וֹםַעֲשֵׂ֛
ץַבּ ִה ָ ָֽבּ ְר ָא ְ
א ֶר ְ
םַו ָה ֶַָ֖
וֹתַהשָּׁ ַמֵ֛יִ ְ
ַ
תוֹל ֹ֧ד
ְ
שׁ ְמרַוּ ֙
ֲשׁר יְ צַ ֶוּ ִ֝ה אֶ תָ -בּנָ ַ֤יו ְואֶ ת-בּיתַוֹ ֙ אַ ח ֲָריו וְ ָ ַָֽ
ְבּ ִה ָ ָֽבּ ְר ָאָ֑ם כי יכיר לעולם את בוראו וכן בניו (בראשית וירא חי,יט) ִכּי יְ ַד ְע ִָ֗תּיו ְל ַמעַ ַן ֩ א ֨ ֶ
ה ֙'ַעַ ל-אַ ְב ָר ָהםַאֵ֥תַאֲשֶׁ רִ -דּ ֶבֶּ֖רַעָ ָ ָֽליו׃ַַהאומה היוצאת ממנו תקבל ותקיים התורה
ביאַ ַ
ןַה ִ ַ֤
ָ֑טַל ָ֗ ַמעַ ָ
הַוּמ ְשׁ ָפּ ְ
ִ
וֹתַצ ָד ָ ֶ֖ק
ְ
ה'ַלַ עֲשֵׂ֥
ֶדּ ֶרְך ַ
ותמשיך בדרכו של אברהם להפיץ ידיעת יחודו אחדותו ושמו של הבורא.
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וֹןַמוֹרָ֑ה ַ
ֶ
םַעֶ֖דַאל
ַ
וֹםַשׁכֶ
ְ
ִ֚דַמק
ְ
ַ֙בּ אָ ֶרץַעַ
ֲברַאַ ְב ָרם ַָ
בראשית לך-לך יב,וַ :ו ַיּע ַ֤
ֵ֥זַבּ ָ ָֽא ֶרץ׃ ַ
ֶ֖יַא ָ
ה ְכּ ַנע ֲִנ ָ
ַוְ ַ ָֽ
ַ֙בּאָ ֶרץ ,נכנס לתוכה :עד מקום שכם ,להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם:
ֲברַאַ ְב ָרם ָ
רש"י ַו ַיּע ַ֤

שפת"ח – משום דכל ויעבור שבמקרא משמע דעבר הארץ ולא דר שם הוצרך לפרש דזה אין פירושו כך אלא נכנס לתוכה ומנא ליה
לרש"י לפרש כן יש לומר דדייק מדכתיב בארץ ולא כתיב הארץ או יש לומר דדייק מדכתיב עד מקום שכם ושכם הוא בארץ כנען:

ַו ַיּע ֲַ֤ברַ– מהפך – הרי זה הסברו של שפת"ח על רש"י ,באופן רגיל "ויעבר" משמעו מעבר ללא התעכבות ואילו כאן המשמעות נכנס
לתוכה .אם כך למה ליה לכתוב "ויעבר "? אלא שמשמעות נכנס זהו שהייה במקום אחד ואילו אברם עבר ונכנס במסירות נפש בכל מקום
בארץ .והסיבה שהיה צריך מסירות נפש כי ע"פ רש"י הארץ שהיתה מיועדת לבני שם ,כנענים השתלטו עליה וכך עולה מהשקלא וטריא
בדעת זקנים בסוטה ל"ב פרק אלו נאמרין ומחזקוני כתובות פרק בן סורר ומורה .ואף-על-פי שהכנעניים השטלתו על הארץ ,לא
חשש אברהם השמי להיכנס ביניהם מכח אמונתו בה' .
ם ֙ – פשטא ,בתפקיד אחד ,שמי אחד לעומת כל הכנעניים ,זכות על הארץ נתלית בו בלבד ולא למשל גם בלוט שבא עמו .בכך מתחיל
אַ ְב ָר ַ
מעשה אבות סימן לבנים.
בָּ אָ ֶרץ – זקף -קטן ,לשתי מטרות ,כניסתו ומעברו כדי להטביע רישומו בתוך כל מקום בארץ ולהכשירה להיות נוחה להיכבש לבניו בזכות
אבות.
9

מפז"ק

ואַמ ָֽאדַ :
ְ
ֵ֥הַה
הַכּי־י ָָפ ִ ֶ֖
ת־ה ִאשַָּׁ ִ ָֽ
ָ
וַּה ִמּ ְצ ִרים ַ֙אֶ
םַמ ְצ ָרָ֑יְ ָמהַַַַַַַַוַיִּ ְר ַ֤א ַ
ר ִ
יַכּ ֵ֥בֹואַאַ ְב ָ ֶ֖
בראשית לך-לך יב,יד :וַיְ ִָ֕ה ְ
ואַמ ָֽאד – [זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך [המתחיל בדף עו עמוד ב]]
ְ
ֵ֥הַה
הַכּי־י ָָפ ִ ֶ֖
ת־ה ִאשָּׁ ִ ָֽ
ָ
וַּה ִמּ ְצ ִרים ַ֙אֶ
(בר' לך יב,יד)ַוַיִּ ְר ַ֤א ַ
ואַמ ָֽאד .מאי ְמ ָֽאד אלא דחמו בתיבה דיוקנא (נהרא) אחרא (טט :כי ראו בנוסף על שרה
ְ
ֵ֥הַה
הוה נהורא כנהורא דשמשא הה"ד ִ ָֽכּי־י ָָפ ִ ֶ֖
ואַמ ָֽאד מאיקונין של חוה (טט:יופיה עלה על יופיה של חוה).
ְ
ֵ֥הַה
דיוקן אחר) ,דיוקן חוה[ .רבה זוטא סז] ר' עזריה אמר  ...י ָָפ ִ ֶ֖

[לקח טוב] ר' עזריה ור' יונתן ב"ר חגי בשם ר' יצחק אמר ,איקונין של חוה היתה נמסרת לראשי דורות,:
כתב ב[-פתשגן הדת ,לנדא בעה"מ כפלים לתושיה בראשית יב,יא] שהוטבע בכח החן והיופי שהוא תלוי רק בצניעות וסתר .וזהו ענין
עין הרע שאמרו חז"ל ששולט בדברים טובים ויפים  .ושאר דבריו בקצרה .כדי למנוע עין הרע צריך צניעות והסתר  ...מפעולת יצר הרע
ליפות העבירה וכל אשר י גדל האיסור מיייפה אותו ביתר שאת .ואם יאמרו אשתו זאת יחשקו בעבירה יותר ,לכן כאשר היא תאמר

(בר'לך

רםַ
יַכּבֵ֥ ֹואַאַ ְב ָ ֶַ֖
ְשׁי ִבּגְלָלֵ ְִֽך( :בר'לך יב,יד) וַיְ ִָ֕ה ְ
יב,יג) א ֲֹ֣חתִ י ָ ֶ֑אתְּ  -אחותו אני לא יהיה בכח יצרם ליפות העבירה ולכן לא יפגעו בה ובו ְו ָחי ְָתֵ֥ה נַפ ִ ֖
ואַמ ָֽאד :אבל לא
ְ
ֵ֥הַה
ת־ה ִאשָּׁ ה לא ראו אותה כאשתו רק כאשה שהיא אחותו או נכריה אשר אמנם י ָָפ ִ ֶ֖
ָ
וַּה ִמּ ְצ ִרים ַ֙אֶ
ִמ ְצ ָרָ֑יְ ָמהַַַוַיִּ ְר ַ֤א ַ

בערה בם אש היצר לנגוע בה.וכן פרעה לא חשק לנגוע בה ,רק אמרו שהיא פנויה הראויה לפרעה.

אמרו חז"ל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו .וא"א זיכה את הרבים במה שלמד להם עבודת ה' .נמצא אם שרה תאמר אחותי על
ידי זה תחיה נפשו וימשיך לזכות הרבים ,ואין חטא בא על ידה וכן היה שניצלה שרה בזכות זה.

מוצע הסבר לאיזכור חוה לסיפור המעשה שכאן.
ת־ה ִאשָּׁ ה – מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים כאשר לפחות אחד מהם יוצא מפשוטו של הכתוב .לימוד (א)
ָ
וַּה ִמּ ְצ ִרים ַ֙אֶ
וַיִּ ְר ַ֤א ַ
שרה פותחת בהיפוך והעלאת ניצוצי הקדושה שנפלו מ-שכינ"ה (גי' המצרי"ם) בעקבות מעשה חוה בחטא אדה"ר .תהליך שממשיך
ואַמ ָֽאד מלמד עליו (כעין מדה כ"ג או כ"ד מלב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בם)
ְ
ֵ֥הַה
ביציאת מצרים .והכתוב אחריו ִ ָֽכּי־י ָָפ ִ ֶ֖
ִ ָֽכּי־י ָָפֵ֥ה – מקף כמברר בין יופי המעורר ליצר רע של עבירה ובין יופי שמעורר (יצר הרע) לעבודת ה' ולבנין עולם.
ֵ֥הַהוא – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,
ִ ָֽכּי־י ָָפ ִ ֶ֖
לימוד (ב) למרות שיופיה של שרה היה כיופיה של חוה (ע"פ [רבה זוטא]) בהפך מחוה לא בער בם היצר הרע לעבירה מפני רבוי
סיבות (א) מפני שאברהם אבינו היה מזכה הרבים שלמדם עבודת ה' ,והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו (ב) בזכות תפילת אברהם
ותפילת שרה אל ה' (ג) בזכות צניעותה של שרה (ד) בזכות ששרה אמרה שהיא אחות אברהם אז לא פעל בם יצר העבירה.
ֵ֥הַהוא ולכן רבים מרואיה התעוררו לומר שראויה היא לפרעה.
דרך הסבר זאת שונה מהפירושים הידועים שביניהם נמצא ִ ָֽכּי־י ָָפ ִ ֶ֖
ֵה־טוֹב מ ְֶ֑אד [ב"ר פר' ט,ז] זה יצר הרע .והטעם של המלה
ְמ ָֽאד – המלה מזכירה את הנאמר בבריאה בסוף היום הששי (בר' א,לא) ְו ִהנ ֖
ְמ ָֽאד – סלוק פועל בתפקיד הגבלת היצר הרע לשם בנין העולם.
10
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

םַהיָּֽ וֹם׃ ַ
לַכּ ֵ֥ח ַ
ֶ֖יַמ ְמרָ֑אַַ ְו ֵ֛הוּאַישֵׁ֥בַפֶּ ַתחָ -ה ֶ֖א ֶה ְ
'ַבּאֹלנ ַ
בראשית וירא יח,א :וַיּ ָרַ֤אַאלָ יו ַ֙ה ְ
זהר וירא צח הסבר ע"פ מתוק מדבש וַיּ ָרַ֤אַאלָ יו ַ֙ה' ולא נאמר וירא ה' אל אברהם (כמו בר' לך-לך יב) ,עד ברית המילה ,דבר ה' עמו
ממידת מלכות הנקראת פה ,אבל בלי קול אין לפה בטוי (כנראה בטוי גבוה) ,ואחרי ברית המילה מידת תפארת העבירה קול מבינה אל
המלכות ואז הפה משמיע בטוי גבוה אל אברהם.
טט -גי' וַיּ ָרַ֤א עולה קו"ל פ"א ,פ"א שוה סכום רבועי אותיות א * א  +ח * ח  +ד * ד  ,כעין קו"ל אח"ד
וַיּ ָרַ֤אַאלָ יו ַ֙ה' – מהפך פשטא זקף-קטן ,מוציא הכתוב מפשוטו של ראיה ומלמד על קול
בא"י נאמר תא חזי (זה כעין וַיּ ָרַ֤א) בבבל נאמר תא שמע (זה כעין קול)
11
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םַעָֽל-עַ ְב ְדּ ֶכ ָ֑םַ ַ
תּ ַ
ֲב ְר ֶ ֶ֖
רוַּכּי-עַ ל-כֵּ֥ןַע ַ
ִ ָֽ
רַתּעֲב
וַּל ְבּכֶ ם ַ֙אַ ַח ַ
ל ֶחםַ ְו ַסע ֲַ֤ד ִ
בראשית וירא יח,הְ :ואֶ ְק ֨ ָחהַפַ תֶ ִ֝ -
ֵ֥רַדּ ַ ָֽבּ ְר ָתּ׃ ַ
ֵ֥ןַתּע ֲֶשֶׂ֖הַכַּ א ֲֶשׁ ִ
אמרוַּכּ ַ
וַיּ ְ

ם ֙  -בתורה בנביאים ובכתובים מצינו ,דפתא מזוניתא דלבא .בתורה :וסעדו לבכם .בנביאים" :סעד לבך פת
וַּל ְבּכֶ ַ
רש"י (ה) ְו ַסע ֲַ֤ד ִ
לחם "(שו' יט,ה) .בכתובים" :ולחם לבב אנוש יסעד "(תה' קד,טו).
בבלי ברכות לה,ב  ...ואמר רב הונא :באומר כל הזן עלי; אלמא משחא זיין!  -אלא :חמרא סעיד ,ומשחא לא סעיד - .וחמרא מי סעיד? והא
רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי!  -טובא גריר ,פורתא סעיד.
בבלי ברכות לה,ב  ...ומי סעיד כלל? והכתיב( :תהלים קד) ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד וגו' נהמא הוא דסעיד ,חמרא
לא סעיד!  -אלא :חמרא אית ביה תרתי  -סעיד ומשמח ,נהמא  -מסעד סעיד ,שמוחי לא משמח .אי הכי (אם היין סעיד ,היינו מזין אז שגם
עליו) נבריך עליה שלש ברכות (ברכת המזון)! לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה.
בבלי ברכות לה,ב  ...אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא :אי קבע עלויה (על היין) סעודתיה מאי? אמר ליה :לכשיבא אליהו ויאמר אי
הויא קביעותא ,השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם.
רַתּעֲברוּ  -מהפך פשטא מונח
וַּל ְבּכֶ ם ַ֙אַ ַח ַ
רַתּעֲברוּ  -קדמא ואזלא כעין כלל מלמדְ ,ו ַסע ֲַ֤ד ִ
וַּל ְבּכֶ ם ַ֙אַ ַח ַ
ל ֶחםַ ְו ַסע ֲַ֤ד ִ
וְ אֶ ְק ֨ ָחהַפַ תֶ ִ֝ -
זקף-קטן ,פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט.
וְ אֶ ְק ֨ ָחהַפַ תֶ ִ֝ -ל ֶחם – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד קביעת סעודה ,פַ תֶ ִ֝ -ל ֶחם  -מקף ,רב-מצב של פת ושל לחם( :א) לחם במובנו המקובל
עיסה מקמח או סולת מחמשת מיני דגן בלולה במים ואפויה בתנור ,מינימום סועד – כביצה? ,ולברכת המזון כזית( .ב) פת הבאה בכיסנין
ועוד שני מצבים שבשיעור מתאים ברכתם ברכת המזון( .ג) מצה  -לחם עוני .כאן הדבר ארע בערב פסח אפשר שזאת מצה עשירה ,ולוט
אפה מצות למלאכים בערב שאחרי היום והיה ליל פסח) הערות ( :א) בהסבר תורת המקף יהיה דבר המחליש את החשיבות של לחם( .ב)
אברהם התכווין ללחם או מצה עשירה ,אבל לא הביא לחם כי העיסה נטמאה כי שרה פירסה נידה.
רַתּעֲברוּ – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות ולפחות אחת מהן יוצאת מפשט המקרא ,ו/או שני מצבים (זקף-
וַּל ְבּכֶ ם ַ֙אַ ַח ַ
וְ סַ ע ֲַ֤ד ִ
קטן) ועוד אפשרות למצב ביניים או ספק (מונח),
תַּ עֲברוּ – זקף-קטן בתפקיד שתי דרשות .דרשה (א) מלמד על מספר מצבי מאפה בפת-לחם ומזונות שסועדים הלב (מזינים) ולכן קובעים
עליהם סעודה ומברכים עליה ם שלוש ברכות (היינו ברכת המזון) וגם כאשר הפת מועטת או המזונות בשיעור המינימלי המחייב לברכת
המזון ,לעומת אוכל אחר שאינו בבחינת סועד אלא משביע (ממלא)
ם ֙ – מהפך פשטא ,מוציא מפשט קביעת סעודה על פת-לחם ומלמד שיש גם קביעת סעודה על מזונות שנאפו
וַּל ְבּכֶ ַ
דרשה (ב) ְו ַסע ֲַ֤ד ִ
בתנור ,ומברכים על לחם וגם על מזונות ברכת המזון,
רַתּעֲברוּ  -מונח זקף-קטן ,עשוי לרמז למצב ביניים או ספק( .א) הוא דעת יחיד (רב אלישיב)
וטעם מונח של מלת אַ ַחר שבתבנית אַ ַח ַ
האומר שגם על תבשיל (מעשה קדרה) שאח"כ נאפה (מעשה תנור) כמו קיגל אטריות ,ואכל ממנו כשיעור אכילת מזונות יברך ברכת
המזון( .ב) האם אפשר לקבוע סעודה על יין שלפי [בבלי ברכות לה,ב] הוא קצת סעיד (מזין) וגם משמח ולברך שלוש ברכות (ברכת
המזון).
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יַמ ְלּפָ נָ ָֽי׃
רהַמ ִ ֶ֖ת ִ
םַואֶ ְק ְבּ ָ ֵ֥
ַ֙ע ָמּכֶַ ְ
ֲחזַּתֶ -ק ֶ֙בר ִ
֨וַּלַ֤יַא ֻ
יַע ָמּ ֶכ ָ֑םַַַַַַַ ְתּנ ִ
תוֹשׁבַאָ נ ִ ֶ֖כ ִ
בראשית חיי שרה כג,ד :גּרְ -ו ָ ֵ֥
ַ֙ע ָמּכֶ ם – קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,קדמא מלמד על דברים שקודמים לחלק הבא של הפסוק ,זקף-
ֲחזַּתֶ -ק ֶ֙בר ִ
֨וַּלַ֤יַא ֻ
(בר' ח"ש כג,ד) ְתּנ ִ
ר ֙ ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הדברים יוצא מפשט הכתוב.
ֲחזַּתֶ -ק ֶ֙ב ַ
קטן מלמד על שני דברים שקודמים לענין א ֻ
ר ֙ (ב) בקשה לייעד הנחלה ל-
ֲחזַּתֶ -ק ֶ֙ב ַ
ר ֙( ,א) קנין של נחלה בלי לומר שלצורך א ֻ
ֲחזַּתֶ -ק ֶ֙ב ַ
ְתּנ֨וּ  -קדמא שני דברים שקודמים לענין א ֻ
ֵי־חִֽת :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 ְבּנ ֵ
אֲחֻ זַּתֶ -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.
13
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וְֹךַבּני-חָ֑ת ַ
ְ
בַבּת
שׁ ְ
בראשית חיי שרה כג,יְ :ועֶ ְפ ֵ֥רוֹןַי ֶ֖
אמר׃ ַ
ירוַֹל ָֽ
ֵ֥יַשׁעַ רִ -ע ֶ֖
לַבּא ַ ָֽ
תַל ֵ֛כ ָ
יַבני-ח ְ
ַ֙בּאָ זְ נ ְ
תּיַאֶ ת-אַ ְב ָר ָהם ְ
ַ ַויַּעַ ן ַ֩עֶַ ְפ ֨רוֹןַהַ ִח ִ ַ֤
יַבני-חת – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,דברי עפרון מכוונים לשני מענים .כפשוטם של כתובים אל
ַ֙בּאָ זְ נ ְ
תּיַאֶ ת-אַ ְב ָר ָהם ְ
עֶ ְפ ֨רוֹןַ ַה ִח ִ ַ֤

בני חת להראות נדיבותו כלפי אברהם בפסוק הבא של מתנת חינם .ואופן אחר יוצאים מפשוטם ומיועדים אל אברהם ומרמזים למכירה
כמוסבר להלן.
 14מפז"ק
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יַשׁמָּ ה׃ ַ
רהַאֶ ת-מ ִ ֶ֖ת ָ ָֽ
יַואֶ קְַ ְבּ ָ ֵ֥
חַממֶּ נִּ ְ
ףַהשָּׂ ֶדה ַַ֙ק ִ
יַכּ ֶַ֤ס ַ
ָת ִתּ ֶ
וַּשׁ ָמע ָ֑נִ יַנ ִ֝ ַ
תּהַלֶ֖ ְ
ְֵ֛ךַאם-אַ ָ ֵ֥
רַא ִ
וֹןַבּאָ זְ נ ַ֤יַעַ םָ -האָ ֶ֙רץ ַ֙לאמ ַ
וַיְ ַד ֨בּרַאֶ ל-עֶ ְפ ִ֝ר ְ

חַממֶּ נִּ י – אזלא-גרש מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים,מהפך פשטא מרמז שלפחות
ףַהשָּׂ ֶדה ַַ֙ק ִ
ָת ִתּי ֶכּ ֶַ֤ס ַ
(כג,יג) נ ִ֝ ַ
אחד מהלימודים יוצא מהפשט.
חַממֶּ נִּ י-
חַממֶּ נִּ י הוא רצף שממנו נובעת מסקנת הגמרא כמוסבר ע"י [תורה תמימה] (כג,יג) ַק ִ
ףַהשָּׂ ֶדה ַַ֙ק ִ
הלימוד כפשט היא (כג,יג) ֶכּ ֶַ֤ס ַ

ולהלן כתיב (בר' ח"ש כה,י) ַהשָּׂ ֶדֵ֛הַאֲשֶׁ רָ -קנָ ֵ֥הַאַ ְב ָר ָהֶ֖ם ,מלמד דקיחה אקרי קנין ומלמד שאין קיחה אלא בכסףז) [קדושין ב' א']:
[תורה תמימה הערה ז] ר"ל סתם קיחה דכתיב בקנינים הוי אותה קיחה בכסף ,וכמו בפ' תצא כי יקח איש אשה ,למדין אנו משם
דאשה נקנית בכסף ,ויתבאר אי"ה ענין זה לפנינו במקומו בפסוק הנזכר:

ה ֙ – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר,
ףַהשָּׂ ֶד ַ
יַכּ ֶַ֤ס ַ
ָת ִתּ ֶ
הלימוד היוצא מהפשט (כג,יג) נ ִ֝ ַ
כדי לפתור את השאלות החוזיות בקנין המערה ללא השדה שלפניה ומעליה שמעלה עפרון ב(-כג,י) ושלכן הוא כביכול נותן הכל במתנה,
אברהם אבינו מבין שאין הדברים כפשוטם (כמפורש ע"י אור החיים ב(-כג,ה) וגם מ(-כג,י) אלא יש לקנות השדה והמערה ובכך גם להקל
על חזקת הבעלות לעתיד שלא יבוא עפרון ויטען שהמתנה לא היתה מלאה ויש לו זכויות בקרקע.
אברהם אבינו מבצע קנין בצורה של חליפין שיש בו מכר ויש בו מתנה ,כפי' [אור החיים] (כג,ט) עוד יש לחוש שמא יערערו אחר המכר

מדין המצר או שיצא אחר כך שטר שעבוד על הקרקע ההוא ויטרפוהו מיד אברהם לזה נתחכם לתקן כל זה ואמר לשון מתנה ומכר,
הכוונה בזה שיעשה אופן שיש בו שניהם והוא החליפין שיש בו מכר ויש בו מתנה שיכול להחליף מחט בגמל ואין בהם אונאה בשום
אופן .ודין חליפין ישנו בקרקע ובמטלטלין אבל לא במטבעות,
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בראשית חיי שרה כג,טז :וַיִּ ְשׁ ַמעַאַ ְב ָר ָהם֘ ַאֶ ל-עֶ ְפרוַֹן ֒ ַ
ַ֙שׁ ֶקלַכֶּ ֶסףַעבֶ֖רַלַ סּ ָֽחר׃ ַ
יַבני-חָ֑תַַַַַַַַאַ ְר ַבַּ֤עַמאוֹת ֶ
ֶ֖רַבּאָ זְ נ ְ
ֵ֥רַדּ ֶבּ ְ
כּ ֶסףַא ֲֶשׁ ִ
ַ֙לעֶ ְפרןַאֶ תַ -ה ֶַָ֕
ַוַיִּ ְשׁ ַ֤קלַאַ ְב ָר ָהם ְ

בדרך אגדתא:

ַ֙לעֶ ְפרן – מהפך פשטא זקף-קטן ,יוצא מפשוטו ,כפי' רש"י (בכורות נ) (עפרן) חסר וי"ו לפי שאמר הרבה ואפילו
וַיִּ ְשׁ ַ֤קלַאַ ְב ָר ָהם ְ
מעט לא עשה (המשך פרש"י מתאים לענ"ד לבא)
(בר' חי"ש כג,טו)ַאֶ תַ -ה ָ֕ ֶכּ ֶסףַ -זקף-גדול ,רש"י (בבא מציעא פז) שנטל ממנו שקלים גדולים שהם קנטרין ...צנטינאר"ש בלעז (טט -
פירושו מאה) שנאמר עבֶ֖רַלַ סּ ָֽחר  -טפחא סלוק .שמתקבלים בכל מקום וגו' ראב"ע (טט  -שעפרון רמז לו) שלא יקח כי אם כסף
נבחר.
ַ֙לעֶ ְפרןַאֶ תַ -ה ָ֕ ֶכּ ֶסף – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-גדול ,משמעו שבאופן רגיל ימתין
לפיכך אפשר לומר כי וַיִּ ְשׁ ַ֤קלַאַ ְב ָר ָהם ְ
הישראל עד שיקבל שטר מכירה מהע"כ ואח"כ ישקול לו כסף הקנין ,אלא שעפרון היה להוט אחרי הכסף הגדול שדרש
ואברהם אבינו הבין את זה ושקל לו הכסף לפני קבלת שטר המכר ,ולכן כפי' [אור החיים בר' חי"ש] ע"פ [בבלי בבא בתרא
נא – נד] מיד אחר מתן הכסף ביצע פעולות חזקה בשדה ובמערה שקנה ע"י הפעולות גדר ,נעל ,פרץ ,כייר ,נהנה מגוף הקרקע
כגון ישב או שכב עליה ,פרץ – כולל שיפר בה לטובת השימוש בה.
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ֶ֖בַשׁמָּ ה׃ַ ַ
אַתשׁ ָ ָֽ
יַל ָ
ַמ ְשּׁ ֻבעָ ִ ֶ֖תיַזָ֑אתַַַַַַַ ַרקַאֶ תְ -בּנִ ֵ֥
ית ִ
יָךַונִ ִָ֕קּ ָ
ַ֤הַה ִאשָּׁ ה ַ֙לָ ֶלכֶ תַאַ ח ֲֶר ְ
אב ָ ָֽ
בראשית חיי שרה כד,חְ :ו ִאם֨ -לאַת ֶ
הַה ִאשָּׁ ה (זקף-קטן כשתיים) שיש בזה
ָ
אב
העבד מברר תנאי השבועה עם האשה גדולה ורק הסכמתה מספיקה (בר' חי"ש כד,ה) אוּלַ י ַ֙לא-ת ֶ

שני אופנים (א) לא מסכימה לנישואין וכבוגרת אין דעה לקרובים (ב) רוצה בנישואין אבל להשאר במקומה (ראה בהמשך)
ַ֤הַה ִאשָּׁ ה ַ֙לָ ֶלכֶ תַאַ ח ֲֶריָךַ
אב ָ ָֽ
במענה לבירור העבד על אשה גדולה ,אברהם מוסיף תנאי כפול כמשפטי התנאים (בר' חי"ש כד,ח) ְִאם֨ -לאַת ֶ
ַמ ְשּׁ ֻבעַָ ִ ֶ֖תיַזָ֑את
ית ִ
וְ נִ ִָ֕קּ ָ
ַ֤הַה ִאשָּׁ ה ַ֙לָ ֶלכֶ תַאַ ח ֲֶריָך – מקף קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
אב ָ ָֽ
(בר' חי"ש כד,ח) ְִאם֨ -לאַת ֶ
(בר' חי"ש כד,ח) ְִאם֨ -לא – 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 -לא – קדמא ,תנאי מוקדם לליקוחין הסכמת כולם ולא ליקוחין בעל כורחם של הקרובים או בעל כרחה של האשה.
ַ֤הַה ִאשָּׁ ה ַ֙לָ ֶלכֶ תַאַ ח ֲֶריָך –מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני דברים ,מהפך פשטא מרמז
אב ָ ָֽ
(בר' חי"ש כד,ח) ת ֶ
שלפחות אחד מהדברים יוצא מפשט הכתוב.
שני דברים (א) פשט  -לא מסכימה לנישואין (ב) יוצא מהפשט מסכימה אבל רק במקומה .אפשר כי טעם מלת לָ ֶלכֶ ת מונח מוסיף
ֶ֖בַשׁמַָּה׃
אַתשׁ ָ ָֽ
יַל ָ
מצב בתוך זה ,שאפילו לנישואין בלבד ולא להישאר בחרן לא יצא יצחק מארץ כנען ַרקַאֶ תְ -בּנִ ֵ֥
ה ֙ ולסימן שבקש
ַ֤הַה ִאשָּׁ ַ
אב ָ ָֽ
מוצע הסבר בפנימיות התורה לטעם (בר' חי"ש כד,ח) ְִאם֨ -לא – קדמא ,ולהוצאת הכתוב מפשוטו ולקוראו ת ֶ
העבד לאשה המיועדת ליצחק ושאינו ניחוש .אברהם אבינו מלמד לעבד לבצע מבחן לאשה על המים קודם לבחירתה .המבחן המיוחד במינו
שבו תהיה לאשה סייעתא דשמיא מופלאה תראה לאשה שהיא ראויה לנישואין מיוחדים והיא תבחר להנשא למשפחה המיוחדת ששלחה
עבד מיוחד ומבחן עם גלוי עזרת השם המיוחדת .נתבונן במלים
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ר֒ ַ
הַל ַדבּ ַ
ַכּ ָלּ ְ
בראשית חיי שרה כד,טו :וַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָ֗ -הוּאַטֶ ֶרם֘ ִ
דּהַּעַ לִ -שׁ ְכ ָ ָֽמהּ׃ ַ
ָחוֹרַא ֲִחיַאַ ְב ָר ָהָ֑םַַַַַַַַ ְוכַ ָ ֶ֖
לַבּןִ -מ ְלכָּ הַאֵ֥שֶׁ תַנ ֶ֖
ַ֙ל ְבתוּא ֶ
ֻלּ ָדה ִ
ֹ֧הַר ְב ָקהַי ָ֗צאתַא ֲֶשַׁ֤רַי ְַ
ַוְ ִהנּ ִ
לַבּןִ -מ ְלכָּ ה – זקף -קטן מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב,
ַ֙ל ְבתוּא ֶ
א ֲֶשַׁ֤רַי ְֻלּ ָדה ִ
א ֲֶשַׁ֤רַי ְֻלּ ָדה ַ֙ -מהפך פשטא  -לידת צדקת מרשעים רק כדי שתהיה ממשפחת אברהם ,ועוד מבתואל השמיני בבני מלכה ,כעין מעל לטבע

שמיוצג במספר שבע .ובדרך שמעבר לטעם ודעת דווקא בו הומשך הענף להוציא את אמהות האומה ולכן שמו בנוטריקון רומז ל -בתו-אל
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לַבּןִ -מ ְלכָּ הַ -מונח מקף זקף-קטןֶ ,בּןִ -מ ְלכָּ הַ -מקף כרב-מצב של בתואל (א) נמשך אל הטוב בן-מלכה מלמד על בתואל
ִל ְבתוּא ֶ
השמיני וקטן בבניה הנמשך אחרי מלכה ,וכך רבקה נמשכת אחרי מלכה ,אחות שרה ,ובת הרן (ראה דיון בסוף נח ,סוף וירא) (ב) נמשך
אל הרע בשידוך רבקה ליצחק נידון שהוא הסכים לשידוך אבל נמשך בדעתו ע"י אשתו אם רבקה ובנו לבן נגד .ועוד שהיה אמור לבוא על
ביתו כמו שהיה בא על בנות אחרים בליל נישואיהן.
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תַה ַמּ ְכפּ ָל ָ֑הַ
ר ַ
ַ֙בּ ָניוַאֶ לְ -מעָ ַ ֶ֖
ַ֤קַויִ ְשׁ ָמעאל ָ
בראשית חיי שרה כה,ט :וַיִּ ְק ְבּ ֨רוַּא ִ֝תוַֹיִ ְצ ָח ְ
ֵ֥יַמ ְמ ָֽרא׃
ַ֙ה ִח ִתּיַא ֲֶשֶׁ֖רַעַ לְ -פּנ ַ
ןַבּן֨ -צ ַחר ַ ָֽ
אֶ לְ -שׂ ַ֞דהַעֶ ְפ ַ֤ר ֶ

נתבונן בקרא שהוא בסיס דרשת בבלי בבא בתרא טו
וַיִּ ְק ְבּ ֨רוַּא ִ֝תוַֹ -קדמא ואזלא  -הוליך ישמעאל את יצחק לפניו ,היינו קדמא  -הקדים את יצחק לעצמו ,ואזלא  -הלך אחריו וסגר ההולכים,
ַ֤קַויִ ְשׁ ָמעאל ַ֙ -מהפך פשטא זקף-קטן ,הפך הסדר של הגדול בשנים שהלך אחרון כי עשה תשובה ונכנע לפני יצחק,
כמו שנאמר ,יִ ְצ ָח ְ
בָּ ָניו  -זקף-קטן ,שני בניו אלו ולא בעלי שמות דומים מהשוק.
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ֶ֖הוַּה'׃
ָֽ
הַשׁעָ ִ ָ֑ריםַַַַַַַַוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכ
ֵ֛אַבּשָּׁ נָ ֵ֥הַהַ ִ ֶ֖הואַמ ָא ְ
ַ֙בּ ָא ֶרץַהַ ִהואַוַיִּ ְמ ָצ ַ
בראשית תולדת כו,יב ַ :וַיִּ זְ ַרַ֤עַיִ ְצ ָחק ָ
ץַה ִהוא – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות
ַ֙בּ ָא ֶר ַ
(בר' תול' כו,יב) וַיִַּזְ ַרַ֤עַיִ ְצחָ ק ָ

לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב .אפשר כי הפשט הוא כ[-תורה תמימה הערה ה] ענין הדרש הוא שדרש כעין גז"ש ,כי כמו הברכה
ֵיתי אִֽת־ז ְַר ֲע ֙ך לא תבא רק אם עוסק האדם בפו"ר כך ברכת הארץ לא תבא רק אם יעסוק האדם בעבודת האדמה,
(בר' תול' כו,ד) ְוה ְִרבּ ִ ַ֤
לכן קם וזרע ושלח לו ה' ברכתו:

ברכת ה' כאן מרומזת בשני מופעי שם הפלאים הנקרא אור הגנוז של התורה בָּ ָא ֶרץַ ַה ִהוא  ...בַּ שָּׁ נָ ֵ֥הַ ַה ִ ֶ֖הוא  .מוצע לומר כי אלו אותיות
שם אהו"ה שם הפלאים ,שם הדעת ,שם הצירופים ,הנעת דברים ,קפיצת הארץ.
לימוד ראשון (בר' תול' כו,יב) וַיִּ ז ְַרַ֤עַיִ ְצ ָחק ַ֙ – מהפך פשטא ,מלמד שיצחק פעל בברכת ה' הפוך מפשט היגיון האנושי.
אפשר לומר שהלימוד הוא שהפלישתים סברו כי גרר אינה מארץ-ישראל .יצחק זרע בברכת ה' ָבּ ָא ֶרץ – מונח כמרבה את הארץ
ַה ִהואַאל ארץ-ישראל להוכיח כי גרר היא חלק מארץ-ישראל שהיא מעל לטבעַ ,בּשָּׁ נָ ֵ֥ה – מרכא כמרבה את השנה הַ ִ ֶ֖הוא לברכה
למרות שאינה כתקנה בדרך הטבע ,אבל כאשר ישראל פועלים בה בצווי ה' היא מעל לטבע .כנאמר ב(-דב' עקב יא,יב) ִ֕ארץ ֲאשׁר־הֵ֥ '
שּׁ ֵָ֔נה ו ַ ְ֖עד ַאח ִ ֲֵ֥רית שָׁנָ ִֽה :ס
ֱֹלהי ֙ך ֵָ֔בּה ֵמ ִֵֽרשִׁי ֙ת ַה ָ
ֹלהיך דּ ֵ ֹ֣רשׁ א ָ ֶ֑תה תָּ ִָ֗מיד עֵי ֵֵ֨ני ַ֤ה' א ֙
ֱא ֖
ק ֙ – מהפך פשטא ,היוצא מהפשט הארץ שזרע יצחק יצאה מרגילותה שבית סאה עושה 500
לימוד שני ב(-בר' תול' כו,יב) וַיִּ ז ְַרַ֤עַיִ ְצ ָח ַ
הַשׁעָ ִ ָ֑רים  -ת"ר ,בברכותיה של
סאה ,וכאן בית סאה עשה  100 * 500סאה .כהביא [תורה תמימה] (בר' תול' כו,יב) וַיִּ ְמ ָצֵ֛אַַ...מ ָא ְ
ו)

הַשׁעָ ִ ָ֑רים
ֵ֛אַבּשָּׁ נָ ֵ֥הַהַ ִ ֶ֖הואַמ ָא ְ
ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת רבוא כורין ,דכתיב וַיִּ זְ ַרַ֤עַיִ ְצ ָחק ַ֙בָּ ָא ֶרץַהַ ִהואַוַיִּ ְמ ָצ ַ
[כתובות קי"ב א'][ :תורה תמימה הערה ו] כלומר על אחת שבשאר שנים נתברך למאה ,והוי מאה פעמים חמש מאות הרי
חמשה רבוא ,ועיין בתוספתא פ"ו דברכות ,ובגמ' כאן החשבון:
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ַשׁקֶ֖ וַּהָ ע ֲָד ִ ָ֑רים ַ
רַה ִהואַי ְ
ִ֚יַמןַ -ה ְבּא ַ
יהַ ִכּ ִ
ֹלשַׁ֤הַעֶ ְדרי-צאן ַ֙ר ְב ִציםַעָ לֶ ָ
םַשׁ ָ
שׁ ְ
הַו ִהנּהָ ַ֞ -
רַבּשָּׂ ֶ ָ֗ד ְ
ֹ֧הַבא ַ
אַו ִהנּ ְ
בראשית ויצא כט,בַ :ו ַ֞ ַיּ ְר ְ
צּאן
רַו ִה ְשׁקֶ֖ וַּאֶ תַ -ה ָ֑
יַה ְבּא ְ
יםַו ָגלֲלַ֤ וַּאֶ תָ -האֶ ֙בֶ ן ַ֙מעַ ל ִַ֙פּ ַ
יַה ְבּ ָֽאר׃ַ[ג]ַ ְונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָמּהַכָ לָ -הע ֲָד ִ ָ֗ר ְ
ֵ֥בןַגְּ ד ָלֶ֖הַעַ לֵ֥ ִ -פּ ַ
ַוְ הָ ֶא ֶ
יה – מקף גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ֹלשַׁ֤הַעֶ ְדרי-צאן ַ֙ר ְב ִציםַעָ לֶַ ַָ
םַשׁ ָ
שׁ ְ
(בר' ויצא כט,ב) ְו ִהנּהָ ַ֞ -

זקף -קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב ,אחד מהלימודים עשוי להיות בתבנית
הטעמים גרשיים מהפך פשטא המרמזת על כעין יצא להקל ולא להחמיר .אפשר כי מתוך דרשות של [ב"ר ויצא ע,ח] הדרשות ג ,ה
מלמדות להתיר ספקות בהבנת התורה וההלכה ובכך להקל על מורי ההוראה.
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יַא ָ֑מּוַֹ ַ
וַֹואֶ תֵ֥ -צאןַלָ ָבֶ֖ןַא ֲִח ִ
יַאמּ ְ
לַבּת-לָ ָבן ַ֙א ֲִח ִ
ַ֩ר ָ֨אהַ ַיע ֲִ֝קבַאֶ תָ -ר ָ֗ח ַ
בראשית ויצא כט,י :וַיְ ִָּ֡היַכַּ אֲשֶׁ ר ָ
יַא ָֽמּוֹ׃ ַ
ֲח ִ
בּארַ ַו ָ֕ ַיּ ְשׁ ְקַאֶ תֵ֥ -צאןַלָ ָבֶ֖ןַא ִ ֵ֥
יַה ְַ
ַוַיִּ גַּ שַׁ ַיע ֲָ֗קבַוַיָּ ַָ֤֣גֶלַאֶ תָ -האֶ ֶ֙בן ַ֙מעַ ל ִַ֙פּ ַ

וַיִּ גַּ שַׁ ַיע ֲָ֗קבַ -מונח רביע וַיָּ ָ֣ ַ֤גֶלַאֶ תָ -האֶ ֶ֙בן ַ֙מעַ ל ַ֙מהפך פשטא פשטא – מהפך ללמד יצא מפשוטו ,פשטא פשטא בתפקיד רגילות ובבת
אחת כאילו רגילות ליעקב גבורה כזאת ,בבת אחת .גילוי כוח מעליונים ליעקב מתחתונים כדי לגלות צדקותו .
צּאן
ל ֙ ִפּי ַה ְבּאר ְו ִה ְשׁ ֶ֖קוּ אֶ ת-הַ ָ֑
ראה מקבילה הפוכה בראשית ויצא כט,גְ ַ:ונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָמּה כָ לָ -הע ֲָד ִ ָ֗רים ְו ָגלֲלַ֤ וּ אֶ תָ -האֶ ֶ֙בַן ֙ מעַ ַ
וְ ה ִשֹׁ֧יבוּ אֶ תָ -ה ֶא ֵֶ֛בן עַ לֵ֥ ִ -פּי ַה ְבּאֶ֖ר ִל ְמק ָ ָֽמהּ׃

ל ֙ מהפך פשטא פשטא – מה פך ללמד יצא מפשוטו ,פשטא פשטא בתפקיד רגילות ,אנשים מעטים לא יכלו להזיז
וְ ָגלֲלַ֤ וּ אֶ תָ -האֶ ֶ֙בַן ֙ מעַ ַ
האבן והרגילות הייתה שרועים רבים נדרשו להזיז האבן .ומרומז פלא זה שלא יכלו להזיז האבן בראשי התיבות של הקרא הָ ע ֲָד ִ ָ֗רים
וְ ָגלֲלַ֤ וּ אֶ תָ -האֶ ֶ֙בַן ֙ – הוא"ה שם מיוחד שבין הדברים שנדרשים בהופעתו ענין של פלאים.
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ֶ֖יַלע ָשָׂ֑וַ ַ
וּןַלאד ִנ ְ
אמר ַ ָֽ
בראשית וישלח לב,ה :וַיְ ַצַ֤וַא ָתם ַ֙לאמרַכּהַת ְ
ָֽתּהַ :
ד־ע ָ
ָ
בַעם־לָ ָבןַ ַגּ ְר ִתּיַוָא ַחֶ֖רַעַ
כּהַאָ מַ ר ַ֙עַ ְב ְדָּךַ ַיעֲק ִ
ַ֤
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(לב,ה) וַיְ ַצַ֤וַא ָתם ַ֙לאמר – מהפך פשטא זקף-קטן .זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשט מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא
מהפשט .לימוד (א) בפשט יעקב השפיל עצמו לפני עשו ונענש על כך ,וגם גרם גלות לבניו .לימוד (ב) יוצא מהפשט ,יעקב מזהיר את
עשו ברמז לא לתקוף אותו ,כי כבר גילה כוחו בהתגברו על לבן רבנם של הרמאים ,כך יגבר על עשו וחבורת המוכסים שלו במפגש
המיידי ולדורות.
(לב,ה) ַ֤כּהַאָ מַ ר ַ֙עַ ְב ְדָּךַ ַיעֲקב – מהפך פשטא מונח זקף-קטן .זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
הלימודים יוצא מהפשט.
כּהַאָ מַ ר ַ֙עַ ְב ְדָּךַ ַיעֲקב – אפשר שכאן שני הלימודים יוצאים מהפשט .ואפשר ששניהם ממשיכים במלים ִעם־לָ ָבןַ ַגּ ְר ִתּי
(לב,ה) ַ֤
המדרשים ב"ר ותנחומא מדגישים שלמרות הישיבה ִעם־לָ ָבן שטעם מקף מברר בין אפשרות של התדרדרות יעקב ובין התעלות
יעקב וממשיך במלת ַגּ ְר ִתּי – 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־לָ ָבן – 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.
מובא כאן מאמר חס ידות המסביר את פנימיות דברי יעקב בשני לימודים על אופני פעולת הבירור והתיקון.
[דבר מלכות וישלח התשע"ח ,ליקוטי שיחות כרך א ע'  ]68אף שיעקב נענש על כך שקרא לעשו אדני ,אין זה חטא כפשוטו חס
ושלום אלא כוונתו היתה לברר את עשו .בבירור ותיקון הרע – שני אופנים(.א) בירור בדרך "גלוי אור" (מלמעלה למטה) נהמברר

משרה על המתברר גלוי אור נעלה ,ואור זה דוחה את החושך והרע .בדרך זו הבירור אינו גורם למברר ירידה והשפלה( .ב) בירור
בדרך "התלבשות" (מלמטה למעלה) – המברר יורד אל המתברר" ,מתלבש בלבושי המתברר" ועל-ידי ההתעסקות עמו מהפך הרע
לטוב .עבודת הבירורים בדרך זו גורמת ירידה למברר ....אבל הדבר מביא לכך שהמתברר חדל מלהיות מנגד לקדושה (טט :היינו מהפך
אותו ממצב ההתנגדות לקדושה) .וזו הדרך שבה יעקב בירר את עשו ועשו הודה ואישר שהוא עבדו של יעקב ,כפירש [רש"י] (לג,ט) "הודה
לו על הברכות" כולל הברכה "הוי גביר לאחיך".
תיקון לבן מניצוצות הקדושה שהיו בו וברכושו מהפך אותו ממצב ההתנגדות לקדושה ,כך יפעל בתיקון עשו
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בראשית וישלח לב,כו:,

וַֹע ָֽמּוֹ׃ַ ַ
בַבּ ָֽהאָ ְב ֶ֖ק ִ
ֶ֖עַבּכַ ף-יְ רכָ֑ וַֹוַתּ ַ֙קע ַ֙כַּ ף-יֶ ֶָ֣רְךַ ַיעֲק ְ
ְ
יַלאַיָכל ַ֙לוַֹוַיִּ גַּ
אַכּ ַ֤
[כו]ַ ַו ָ֗ ַיּ ְר ִ
ַתּוּכל׃ַ ַ
ָשׁיםַו ָ ָֽ
אנ ִ ֶ֖
יםַו ִעםֲ -
ֱֹלה ְ
ַעם-א ִ ֵ֛
ית ִ
ָ֑לַכּי-שָׂ ִ ֹ֧ר ָ
יַאם-יִ ְשׂ ָרא ִ ָֽ
ַכּ ִ
ַ֙שׁ ְמָך ִ ֶ֖
רַלאַיַ ָֽעֲקב ַ֙יאָ מֵ֥רַעוֹד ִ
ַ֤
אמ
[כט]ַ ו ַָ֗יּ ֶ
ל ֙ – מהפך פשטא ו(-לב,כט) ַ֤לאַיַ ָֽעֲקב ַ֙– מהפך פשטא ,כפשוטו כי אין דרך האדם להאבק במלאך ויוצא מפשוטו שמלאך לא
לאַיָכ ַ
(לב,כו) ַ֤

יוכל לאדם ותרבה הפליאה שמלאך לא יוכל לאדם
נשווה ל(-הושע יב,ד – ה) שאליו מפנים המפרשים לתיאור כיצד זכה יעקב ששרו של עשו יודה לו על ברכות יצחק.
ָאחיו וּבְאוֹנ֖ וֹ שׂ ָ ֵָ֥רה את-אֱֹלהִ ִֽים׃ [ה] ַו ָיַּ֤שַׂר אלַ -מ ְל ָא ְ֙ך וַיּ ֵָ֔כל בּ ָָכ֖ה ַויּ ִתְ ַחנןֶ֑ -לוֹ ֵבִּֽיתֵ -אל֙ י ִ ְמצ ֵָ֔אנוּ ו ָ ְ֖שׁם יְדַ ֵבֵּ֥ר ע ִָמִּֽנוּ׃
[ד] בּ ַ֖בּטן ע ַ ָֹ֣קב אתֶ֑ ִ -
ָאחיו – טפחא מונח אתנח – אותה תבנית טעמים כמו בראשית ברא אלקים ,אנכי ה' אלקיך הטעם תחתון
[ד] בּ ַ֖בּטן ע ַ ָֹ֣קב אתֶ֑ ִ -
וּבְאוֹנ֖ וֹ – טפחא שׂ ָ ֵָ֥רה את-אֱֹלהִ ִֽים  -מרכא סלוק די מקביל ל(-בר' א,א) את השמים  -מרכא טפחא ואת הארץ  -מרכא סלוק
המאבק הזה מרומז במעשי בראשית ,שבשביל ישראל נברא העולם ,ויחד עמו זה לעומת זה ,כדי שיהיה שכר לישראל בהתגברות על
מצוות לא תעשה .ועוד שהמלאך הזה מאז ימי בראשית הצליח להכשיל ולכן לא אמר שירה ,אבל נכשל בהכשלת יעקב ולכן היום
יאמר שירה לה'.
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עַפּעָ ִמיםַעַ ד-גִּ ְשׁ ֶ֖תּוַֹעַ ד-אָ ִ ָֽחיו׃ ַ
ַ֙שׁ ַב ְ
יהָ֑םַַַַַַַַַוַיִּ ְשׁ ַתַּ֤חוַּאַ ְ֙רצָ ה ֶ
רַל ְפנ ֶ
בראשית וישלח לג,גְ :ו ֶ֖הוּאַעָ ַב ִ
ה ֙ – מהפך פשטא ,מוציא מפשט הכתוב ללמד שהשתחווה לקב"ה ולא לעשו .עשו גי' ( 26 = 376גי' שם הוי"ה) ו50 * 7 -
וַיִּ ְשׁ ַתַּ֤חוַּאַ ְ֙רצָ ַ
עַפּעָ ִמים – פה מתאים מאד לדרוש זקף-קטן כהזדקף יעקב מפני שבכל השתחוויה הסיר מעשו "טמא" (גי'
היינו (" * 7טמא" גי' ֶ )50שׁ ַב ְ

 ) 50אחד ולאחר שבע השתחוויות נותר רק שם הוי"ה ואז עשו היה אח ליעקב גי' ( 26 * 7 = 182גי' שם הוי"ה) ו 26 * 8-עולה 208
היינו יצח"ק ,מעל לטבע( .בשם רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל)
ההסבר קשור לפירושים אחדים על
[בבלי קידושין כט ,ב] כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי ,כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין

שמעתיה ,א"ל :אנא עדיפא מינך ,תוב את דאיזיל אנא .שמע אביי דקא הוה אתי ,הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי ,דכי הוו עיילי בתרין
אפי' ביממא הוו מיתזקי ,אמר להו :לא ליתיב ליה אינש אושפיזא ,אפשר דמתרחיש ניסא .על ,בת בההוא בי רבנן ,אידמי ליה כתנינא
דשבעה רישוותיה ,כל כריעה דכרע נתר חד רישיה .אמר להו למחר :אי לא איתרחיש ניסא ,סכינתין
 26מפז"ק
 27מפז"ק
לַבָּ֑נוּ ַ
שׁ ָ
ֹולַתּ ְמ ֶ֖
ִ
ם־משֵׁ֥
ָ
ינוַּא
ִ
ְךַתּ ְמֹלְך ַ֙עָ ל
ֹל ִ
ֲמ ַ֤
ַ֤אמרוַּלֹו ַ֙אֶ ָחיוַה ָ
בראשית וישב לז,ח :וַיּ ְ
ל־דּ ָב ָ ָֽריוַ :
יוַועַ ְ
ת ְ
ַ֙שׂנאַאתֹוַעַ ל־ַחֲֹלמ ָ ֶ֖
ַיֹּוספוַּעֹוד ְ
ַ ו ִ ַ֤

ַ֤אמרוַּלֹו ַ֙אֶ ָחיו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים
(בר' וישב לז,ח) וַיּ ְ
ל
יוצא מפשט הכתוב ,אפשר שכאן מלמד שיוסף הגיד לאביו היפך ממה שאחים עשו .הפשט [רש"י] שיוסף כל רעה שהיה רואה באחיו
מ
בני לאה היה מגיד לאביו [שפת"ח ל] שהביא הדברים כהוייתן בפני אביו כאשר ראה ,היוצא מן הפשט כאן ההיפך מהפשט האחים
אמרו [שפת"ח נ] שיוסף היה טועה ב(כל)דבר(שהגיד לאביו עליהם) ,לכך נענש שהיה לו לעיין בדבר על מה שחשדן .לפי [שמירת
הלשון להח"ח] היה לו לברר עמם הדברים ואם אמת הדבר להוכיחם ,ורק אם לא ישמעו לתוכחה מותר לספר ,אבל אם אינו אמת
ודאי שאסור להוציא שם רע.
ַ֤אמרוַּלֹו ַ֙אֶ ָחיו – מהפך פשטא זקף-קטן ,בעל שני תפקידים( .א) ענין לעצמו ,יוסף סבר
אפשר להסביר שהכתוב (בר' וישב לז,ח) וַיּ ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כיעקב שיש להם דין בני-נח עד לקיום גזרת בין הבתרים .האחים סברו שבכניסתם לארץ-ישראל הפכו מדין בני-נח אל דין בני-
ישראל .דין אבר מן החי הוא חלק מהדעות ההפוכות( .ב) הקשור ל-ה ֲָמ ַֹ֤לְך וגו' מוסבר להלן
ְךַתּ ְמֹלְך ַ֙עָ לינוּ – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
ֹל ִ
ֲמ ַ֤
(בר' וישב לז,ח) ה ָ
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .מוצע לומר כי הפשט לדעת האחים מלמד על יוסף כהסבר [אלשיך][דגל מחנה אפרים] יוסף מחשב
ביום שלטון ומלוכה על אחיו ,ולכן חולם בלילה על כך .מלוכה על עשרה אנשים אינה מלוכה והכל הבל.
היוצא מן הפשט מלמד על העתיד כהסבר ה[-אלשיך] שימלוך על אומות העולם והאחים יזדקקו לעזרתו באמצעות אומות העולם וכך
ימלוך עליהם (חלום שני) .וכנדרש ב[-בראשית רבה (וילנא) פד,י] שמאופן הדיבור אליו זכה יוסף למלכים ומושלים.
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יַדּ ָבָ֑ר ַ
ֲשׁבֶ֖נִ ָ
וֹםַהצּאןַ ַוה ִ
ַ
֨אַר ִ֝אהַאֶ תְ -שׁלַ֤ וֹםַאַ ֶח ֙יָך ְַ֙ואֶ תְ -שׁל
רַלוַֹלֶ ְךָ -נ ְ
אמ ָ֗
בראשית וישב לז,יד :וַיּ ֶ
כ ָמה׃
אַשׁ ֶַָֽ
ָב ְ
קַח ְברוֹןַ ַויּ ֶ֖
ַוַיִּ ְשׁלָ ח ֙הוּ ַ֙מע ֶמ ֶ
ָך ֙ – מקף מהפך פשטא ,להפך ממצב היחסים בין האחים
(א) סכנה מהבריות מודגם ב-אֶ תְ -שׁלַ֤ וֹםַאַ ֶח ֙י ַ
אֶ תְ -שׁלַ֤ 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) וַ ָֽ ֵֽיִּ ְשׂנְ ֶ֖אוּ אַ ָ֑תוֹ ְו ֵ֥לא י ְָכלֶ֖ וּ ַדּ ְבּ ֵ֥רוֹ ְלשָׁ ָֹֽלם׃ (בר' וישב לז,יא) וַיְ קַ נְ אוּ-בֶ֖ וֹ אֶ ָחָ֑יו,
והשנאה והקנאה מביאים להיזק.
וֹםַהצּאן – מונח זקף-קטן ,שתי דרשות:
ַ
ָך ֙ – מהפך פשטא נדרש לעיל ְואֶ תְ -שׁל
אֶ תְ -שׁלַ֤ וֹםַאַ חֶ ֙י ַ
(א) ע"פ בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד שאדם צריך לשאול בשלום דבר שיש בו הנייה ממנו( ,טט – גם לא אנשים)
(ב) ע"פ מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב סימן יג אמר ר' אייבו צריך אדם שיהא מתפלל על מי שהוא משביר אותו( ,טט – יוסף
נהנה דרך יעקב ממה שהאחים וגם הצאן פירנסו אותם)
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ֵ֥ןַאֹוןַ :
יַפ ֶַ֖רעַכּה ָֽ
ֹוט ֶ
תַבּת־פֵּ֥ ִ
ַ֙א ְס ַנ ַ
תַה ָר ָע ָ֑בַא ֲֶשַׁ֤רַיָ ְָֽל ָדה־ַלֹּו ָ ָֽ
ָ
ֹואַשׁנַ
ְ
םַתּ ֶ֖ב
יםַבּ ֶט ֵֶ֥ר ָ
ְ
יַבנִ
וּליֹוסַ֤ףַיֻלַּ ד ַ֙ ְשׁנ ָ
בראשית מקץ מא,נְ :
יַבנִ ים – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב ,מהפך פשטא מלמד
ַ֙שׁנ ָ
וּליֹוסַ֤ףַיֻלַּ ד ְ
(בר' מקץ מא,נ) ְ

שלפחות אח ת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב ,טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים .ננסה לזהות את את הלימודים שיתמכו בהשערה ע"פ
טעמי המקרא ע"פ המקורות הבאים:
[בבלי תענית יא ,א] אמר רב יהודה אמר רב :כל (שו"ע או"ח תקעד) המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה ,שנאמר (איוב ה ,כ)
ָ֭ ְבּ ָרעָב פָ ִֽדְ ךֹ֣ מ ָ ִֶ֑מּות .מרעב מיבעי ליה! אלא הכי קאמר :בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון  -ניצול ממיתה משונה .אמר ריש לקיש :אסור לאדם לשמש

תַה ָר ָע ָ֑ב .תנא :חסוכי בנים משמשין מטותיהן
ָ
ֹואַשׁנַ
ְ
םַתּ ֶ֖ב
יַבנִ ים ְבּ ֶט ֵֶ֥ר ָ
ַ֙שׁנ ָ
וּליֹוסַ֤ףַיֻלַּ ד ְ
מטתו בשני רעבון ,שנאמר (בר' מקץ מא,נ) ְ
בשני רעבון .תנו רבנן :בזמן שישראל שרויין בצער  ...אדם עם הצבור.

[שו"ע או"ח הלכות תענית סי' תקעד ,ס"ד] מצוה (ח) להרעיב אדם עצמו [א*] בשנת רעבון (טט :כך מצער עצמו עם הצבור וניצל ממיתה
משונה ורואה בנחמת הציבור (ס"ה))(ט) <ב> ואסור לשמש בו (י) מטתו( ,יא) ה חוץ מליל טבילה; ולחשוכי בנים (פירוש ולמנועי בנים)

(יב) מותר (וע"ל סימן ר"מ סעיף י"ב)[ .שם ,ס"ה] כל (יג) ו הפורש מן הצבור אינו רואה בנחמתן; וכל המצטער עמהם ,זוכה ורואה
בנחמתן.

יַבנִ ים – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב ,מהפך פשטא מלמד שלפחות
ַ֙שׁנ ָ
וּליֹוסַ֤ףַיֻלַּ ד ְ
בר' מקץ מא,נ) ְ
אחת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב ,טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים.
הלימוד מהפשט הוא כנפסק ב[-שו"ע או"ח הל' תענית סי' תקעד ,ס"ד] מצוה (ח) להרעיב אדם עצמו [א*] בשנת רעבון (טט :כך מצער

עצמו עם הצבור וניצל ממיתה משונה ורואה בנחמת הציבור (ס"ה))(ט) <ב> ואסור לשמש בו (י) מטתו( ,יא) ה חוץ מליל טבילה;
מצב הביניים עשוי להיות כהמשך ה[-שם תקעד ,ס"ד] ולחשוכי בנים (פירוש ולמנועי בנים) (יב) מותר
תַה ָר ָע ָ֑ב .מכאן שאסור לעשות צרכיו (ג"א לשמש) בשני רעבון (תענית יא א) ... .אבל עכשיו
ָ
ֹואַשׁנַ
ְ
םַתּבֶ֖
[כלי יקר] (בר' מקץ מא,נ) ְבּ ֶט ֵֶ֥ר ָ
ֱֹלהיםַאחר
רנִ יַא ִ ֶ֖
י־ה ְפ ַ ֵ֥
שקראו אפרים קודם שנת הרעב ,ודאי קראו כך לפי שאז יצא ידי מצות פריה ורביה ,זה שאמר (בר' מקץ מא,נב) ִ ָֽכּ ִ
היות לו שני בנים כדברי בית שמאי .אמנם לדברי בית הלל שסוברים בן ובת דוקא אין לפרש כך .ויכול להיות רמז מכאן למה שאמרו
שלא יבעול אדם כשהוא רעב ולא כשהוא שבע (רמב"ם הל' דעות פ"ד ,הי"ט) על כן לא נאמר בשנת השובע כי מדבר בזמן הממוצע
בין שובע לרעב:
יַבנִ ים – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת
ַ֙שׁנ ָ
וּליֹוסַ֤ףַיֻלַּ ד ְ
ְ
מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב ,טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים .ע"פ [כלי יקר] [כלי יקר] (בר' מקץ מא,נ) הדרשה היוצאת מפשט
הכתוב היא שלא יבעול אדם כשהוא רעב ולא כשהוא שבע (רמב"ם הל' דעות פ"ד ,הי"ט)
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ַבּיַאֲדנִ ַי ֒ ַ
אמר֘ ִ
הוּדהַוַיּ ֶ
ליוַיְ ָ ָ֗
בראשית ויגש מד,יח :וַיִּ ַגּ֨שַׁא ִ֝ ָ
וָֹךַכּפַ ְר ָֽעה׃ ַ
ְ
ַבּעַ ְב ֶדָָּ֑ךַַַַַַַ ִ ֵ֥כּיַכָ ֶ֖מ
ֵ֥חרַאַ ְפָּךֶ֖ ְ
יַואַ לִ -י ַ
ַ֙בּאָ זְ ניַאֲדנִ ְ
ַד ָבר ְ
ַיְ ַד ֶבּרָ -נ֨אַעַ ְב ְדָּךַ֤ ָ
ַ֙בּאָ זְ ניַאֲדנִ יַמרמז לשני אופנים מנוגדים במשא ומתן .הפשט מלמד להקדים רצוי למי
ַד ָבר ְ
הפרט הבא (בר' ויגש מד,יח) יְ ַד ֶבּרָ -נ֨אַעַ ְב ְדָּךַ֤ ָ
ַבּעַ ְב ֶדָָּ֑ך להקדים בקשת פיוס על הבקשה .היוצא מן הפשט מלמד
ֵ֥חרַאַ ְפָּךֶ֖ ְ
שמבקשים ממנו בקשה והתבטלות לפני בעל השררה ְואַ לִ -י ַ

על איום על בעל השררה הצריך להיות מגובה ביכולת לבצעו כנדרש ב[-ב"ר ויגש פר' צג,ח] שיהודה הורה בגלוי לאחיו להחריב את
וָֹךַכּפַ ְר ָֽעה לשבח את מי שמבקשים ממנו בקשה .היוצא מן הפשט מראה לצד השני את אי ישרותו.
ְ
מצרים .הפשט של ִ ֵ֥כּיַכָ ֶ֖מ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙בּאָ זְ ניַאֲדנִ י – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד של שני לימודים ,אפשר כי הפשט הוא כנלמד
ַד ָבר ְ
(בר' ויגש מד,יח) עַ ְב ְדָּךַ֤ ָ
ב[-שכ"ט] שיכנסו דברי באזנך  ...ושאין דרך ירא שמים לזלזל בטענות עבדיו כנלמד מאיוב .מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד מן
הלימודים יוצא מפשט הכתוב .אפשר כי היוצא מן הפשט הוא הנדרש ב[-ב"ר ויגש צג,ו] וגם ב[-ב"ר ויגש צג,ז] שיהודה איים על יוסף
ובתגובה יוסף הורה למנשה לגלות מעט מכוחו וגם יוסף עצמו גילה מעט מכוחו ,דברים שהביאו את יהודה להפסיק לאיים עליהם.
ַ֙בּאָ זְ ניַאֲדנִ י – מהפך פשטא מרמז למאמר [שפ"א שנת תרלו] וכמו שמהפך אדם לבו לשוב בתשובה כן
ַד ָבר ְ
(בר' ויגש מד,יח) עַ ְב ְדָּךַ֤ ָ

נהפכין כל הפעולות שפעל בחטאיו.
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םַלפַ ְר ֶ֖עהַלַ ָ֑ח ֶמשׁ ַ
ְ
ֵ֥תַמ ְצ ַרֵ֛יִ
וֹםַה ֶזִּ֝הַעַ ל-אַ ְד ַמ ִ
ַ
ףַלחק ַ֩עַ דַ -היּ֨
הַּיוֹס ְ
ָּ֡
בראשית ויגש מז,כו :וַיָּ שֶׂ םַא ָת
הַלפַ ְר ָֽעה׃ ַ
ת ְ
אַהיְ ָ ֶ֖
םַל ָ
ֵ֥
ַ֙ל ַב ָדּ
ַ֤תַה ָֽכּהֲנִ ים ְ
ַ ַ ַ֞רקַאַ ְד ַמ ַ
באור תו"ש [סה]  ...ראה לעיל אות נט ולקמן אות סח ומענין זה בכת"י מושב זקנים רק אדמת הכהנים (טט :שני פסוקים (בר' ויגש מז,כב)
ַ ָ֛רק ַאדְ ַמֵ֥ת הַכּ ֲה ִנ֖ים( ,בר' ויגש מז,כו) ֶ֞ ַרק ַאדְ ַ ַ֤מת ה ִַֽכּ ֲהנִים֙ ) הקשה החסיד למה נכתב זה בתורה אלא משה כתבו בעבור ישראל שלא יהיו צרי

עין לתת תרומות ומעשרות להביא לירושלים שעולה לחומש (טט :בסה"כ אבל מעשר שני נאכל ע"י הבעלים) ראו מה עשה פרעה לכומרים
שלא קנה קרקע שלהם ,וגם פטרם מן החומש בעבודה זרה שלו ,כל-שכן אתם שאתם בני ואני נותן לכם את ארץ כנען בחנם שתתנו
במקום מצוה כי אתם בני אל חי .וכ"ה בקיצור בס' פענח רזא משם רי"ח .ולפנינו בספר חסידים לרבינו יהודה ההסיד הוצאת מק"נ סי'
תת"ז (בר' ויגש מז,כו) ֶ֞ ַרק ַאדְ ַ ַ֤מת ה ִַֽכּ ֲהנִים֙ ְלבַדֵָּ֔ ם ֹלֵ֥ א ָהי ָ ְ֖תה ְלפ ְַרעִֽה :למה הוצרך זה לכתוב בתורה?
(בר' ויגש מז,כו) ֶ֞ ַרק ַאדְ ַ ַ֤מת ה ִַֽכּ ֲהנִים֙ ְלבַדֵָּ֔ ם – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,אחת מהן ֶ֞ ַרק ַאדְ ַ ַ֤מת ה ִַֽכּ ֲהנִים֙
– גרשיים מהפך פשטא תבנית טעמים בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר ,ומלמד מכומרי עבודה זרה לתלמידי חכמים של ישראל
כהמשך הביאור של תו"ש [סה]

אלא לומר לך אם המלך מטיל מס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים שעוסקים [בתורה] יומם ולילה לא יתנו עמם דבר כי לא
בעבורם הוטל על העיר אלא בעון עמי הארץ ותורת אלהים משמרתן .הנה פרעה לכהנים לע"ז עשה טובה וכ"ש עובדי ה' שיהיו
ִֹֽלא־ראִיתִ י צ ִ ַֹ֣דּיק נ ֱע ָזֶ֑ב ְֵ֝וז ְַר ָ֗עוֹ ְמבַקּשׁ־לָ ִֽחם :אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם.
ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר (תה' לז,כה) וְ ָ֭ ָ
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בראשית ויחי מח,ז:

וֹדַכּ ְב ַרתֶ -א ֶֶ֖רץַלָ באַאֶ ְפ ָר ָָ֑תהַ ַ
ִ
ְךַבּעֵ֥
ַ֙בּ ֶדּ ֶר ְ
ץַכּ ַנ ֙עַ ן ַ
לַבּ ֶא ֶַ֤ר ְ
יַר ִ֝ח ְ
ל ָ
ןַמ ָתה ַ֩עָ ֨ ַ
יַמפַּ ָ ָ֗דּ ֩
י׀ַבּב ִא ִ
ַ ַוא ֲִנ ְ
ֵ֥יתַל ֶחם׃ַַ ַ
ָ ָֽ
תַהואַבּ
ַ֙בּ ֶד ֶרְךַאֶ ְפ ָר ִ ֶ֖
וָאֶ ְק ְבּ ֶרַ֤הָ ַשָּׁ ם ְ
ד ֶרְךַאֶ ְפ ָרתַ -מהפך פשטא זקף-קטן ,פשט הלימוד שאין עושין נפשות (בית קבר או ציון לזכרם של) צדיקים .והנה
ַ֙בּ ֶַ
וָאֶ ְק ְבּ ֶרַ֤הָ ַשָּׁ ם ְ

יעקב עשה שלא כפשט אלא (בר' וישלח לה,כ) ַויּ ֵַצֶּ֧ב יַע ֲָ֛קב ַמצ ָ ֵ֖בה עַל-קְב ָר ָ ֶ֑תה ִהָ֛וא מַצֵ֥בת קְב ִַֽרתָ -ר ֵ ֖חל עַדַ -היּ ִֽוֹם׃

ומסביר שו"ת דברי יציב חלק יורה דעה סימן רכז  ...ולענ"ד שזה נתינת טעם על והצדיקים אין בונים להם נפש שדבריהם הן
זכרונם ,שלהנ"ל הכוונה לבנות ציון על גבי המערה לזכרון שהצדיק מונח שם למטה ,ונתן עוד טעם כדי שלא יפנה אדם לבקר
הקברות (רמב"ם פ"ד מאבל ה"ד) היינו לירד לפנים מן המערה ,דאין רשות ליכנס בקברי צדיקים (שפירש הריב"ש שפוקד הקברות
לראות אם הוא חי שהרי שפתותיהם דובבות בקבר והם כחיים ,או מת)  ,וכמ"ש ברשב"ם בב"ב שם [בד"ה רבי בנאה] דאדם גדול
וחשוב היה לפיכך ניתן לו רשות ליכנס בקברי צדיקים אבל אחר לא כדאמרינן גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן עיין שם ,ורק
ציון משום הטומאה עושין למעלה ,אבל לא לציין במדוייק היכן קבור למטה במערה מחשש שיכנסו לפנים במערה ודו"ק.
ויעקב בנה המצבה ,לשמירה ,שלא יהא המקום הפקר מחששש חטוטי וגשמים וכיו"ב ,ואין הדבר פגם ברחל הצדקת ,שהרי כל ישראל
נקראו על שם רחל ,אבל שצפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם וכו' ,ואינו לזכרון אלא לסימן עבור החיים[ ,וע"ע שו"ת כתב
סופר יו"ד סי' קע"ט בד"ה ואמרתי ליישב] .וגם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים ,שלזה בעי בית דאסור למצלי בבקתא [ברכות ל"ד
ע"ב] .וזה היה ענינו של הך מצבה ודו"ק.
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ֶ֖לַל ְר ָ֑אוֹתַַַַַַ ַויַּגּ ַ֤שַׁא ָתם ַ֙אלָ יוַוַיִּ ַשֵּׁ֥קַלָ ֶהֶ֖םַוַיְ ַחבֵּ֥קַלָ ֶ ָֽהם׃ ַ
אַיוּכ ִ
ַ
ןַל
וַּמזּקֶ ֵ֥
בראשית ויחי מח,יְ :ועינ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙כָּ ְבד ִ
וַּמזּקֶ ן  -מהפך פשטא מונח זקף-
[בבלי יומא כח,ב]  ...יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר (בר' ויחי מח,י) ְועינ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙כָּ ְבד ִ

קטן ,מוציא מן הפשט של זקנה ומלמד כ[-ריטב"א] בא לומר שמרוב לימודו והתאמצותו בתורה שמתשת כוחו של אדם כהו עיניו.
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צוּעֵ֥יַעָ ָ ָֽלה׃ַפ ַ
ֵ֥זַח ַלּ ְֶ֖ל ָתַּיְ ִ
ַמ ְשׁ ְכּביַאָ ִבָ֑יָךַַַַַַַ ָא ִ
ית ִ
ל ָ
רַכּיַעָ ִ ֶ֖
תּוֹת ִ ֵ֥
ַ֤חזַכַּ ַמּ ֙יִ ם ַ֙אַ לַ -
בראשית ויחי מט,דַ :פּ ַ
[תורה שלמה] מידה  ...לראבריה"ג פחז נוטריקון בבלי יומא ...

אמר רבי גמליאל עדיין אנחנו צריכים לרבי אלעזר המודעי הלומד הנוטריקון שלא על סדר האותיות פ'ח'ז' אלא ז'פ'ח' זיעזעת פסחת
חלית? שראובן לא חטא.
טט – אפשר שזהו ענין ַפּ ַַ֤חזַכַּ ַמּ ֙יִ ם ַ֙– מהפך פשטא להוציא הענין מפשוטו על דרך הנוטריקון שלא כפשוטו ועל דרך לימוד זכות
במעשה ראובן.
[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:
תּוֹתרַ -זקף-קטן ,אפשר כי יורה כי איבד חלק היתיר של הבכור והוא כהונה ומלכות ,כב[-בבלי בבא בתרא קכח – קכט] והיה
אַ לַ -
ביום הנחילו את בניו שאבא יכול לחלק רכושו במתנה קודם מותו לפי ראות עיניו.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 35מפז"ק
בראשית ויחי נ,ב:

ֲב ָדיו ַ֙אֶ תָ -הר ְפ ִאיםַלַ חֲנֶ֖טַאֶ ת-אָ ִבָ֑יו ַ
וַיְ ֨ ַצוַיוֹסַ֤ףַאֶ ת-ע ָ
וַּהר ְפ ִ ֶ֖איםַאֶ ת-יִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ַחנְ טֵ֥ ָ
ַ ַויּ ַ
וַיְ ֨ ַצוַיוֹסַ֤ףַאֶ ת-ע ֲָב ָדיו ַ֙ -קדמא מהפך פשטא – תורה שלמה [ה] בשם ספר חסידים מוציא מפשוטו שציוה לעבדיו להיות עם הרופאים

להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו .והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו רואים שלא יחסרו דבר שבניו לא
יראוהו .אֶ תָ -הר ְפ ִאיםַ -מונח זקף-קטן במלים המחוברות במקף  -ריבה וריבה את הכל ,שלא יחסרו דבר שבניו לא יראוהו.
אחי יוסף נופלים באופן מסוים בגדר עבדי יוסף שקבלו את הנהגתו ,וכך הם אומרים בחזרתם מקבורת יעקב
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ֹורַה ָֽהוּאַ :
ַ
לַה ֵ֥דּ
יוַו ֶ֖כ ַ
שמות א,ו :וַיָּ ַָ֤מתַיֹוסף ְַ֙וכָ ל־אֶ ָח ְ
(שמות א,ו) וַיָּ ַָ֤מתַיֹוסף ְַ֙וכָ ל־אֶ ָחיו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים בנסיבות מותו המוקדם של יוסף .מהפך פשטא

מוציא לפחות לימוד אחד מפשט הכתוב.

לימוד (א) (הנהגה ושלטון על מצרים) [תורה שלמה = תו"ש) נא]  ...והלא יוסף היה הקטן שבהם ([לקח טוב] חוץ מבנימין) אלא
שהרבנות קוברת לבעליה ואבק מלכות קשה [אבות דר' נתן נוסח ב' מכת"י ,פכ"ב] ([לקח טוב] ומת קודם לכולם).

(שמות א,ו) וַיַָּ ַ֤ ָמתַיֹוסף ְַ֙וכָ ל־אֶ ָחיו – מהפך פשטא בתפקיד מגלה על היפוך הטבע מסיבות אחדות המובאות במדרשים .שבדרך כלל בדרך
הטבע המוקדמים להיוולד הם המוקדמים למות ,וכן ,כמשנה למך היו לו תנאי ואיכות חיים טובים מאחיו ,ואף-על-פי-כן יוסף הצעיר מרוב
אחיו מת קודם לכולם ,ולוי שהיה השלישי מבין האחים מת האחרון.

לימוד (ב) (הנהגה ושלטון על ישראל) [תו"ש) הערה נא] (ע"פ [מדרש שכל טוב] לפי שנהג ברבנות עליהם  ...הוא אמר (בר' ויחי נ,כא)
ָאנ ִכָ֛י ֲא ַכלְכֵּ ֵ֥ל אתְ כ֖ם אמר הקב"ה ניראה מי הוא המכלכל אני או אתה ,לפיכך מת יוסף תחלה ,ואחר כך כל אחיו  .אפשר שיוסף היה לו
לתלות את כלכלת אחיו בה' ולא בעצמו.
וּבִֽיתְ ך֖ ְוכָל־ ֲאשׁר־לָ ְִֽך :למה "שכל טוב" המובא ב(-שמות א,ו)
שׁ ִנ֖ים ָר ָ ֶ֑עב פן־תִּ וּ ֵ ָָ֛רשׁ ַא ָתֵּ֥ה ֵ
שׁם כִּי־עָ֛ וֹד ח ֵָמֵ֥שׁ ָ
(בר' ויגש מה,יא) ְו ִכ ְל ַכּל ִ ְַ֤תּי ִֽא ְת ֙ך ֵ֔ ָ
לא מעיר על מלת ְו ִכ ְל ַכּל ִ ְַ֤תּי שהקב"ה אמר ניראה מי הוא המכלכל אני או אתה?
במסגרת זאת אפשר לשלב גם את הסיבות הבאות[ :תו"ש נב] י' פעמים אמרו בני יעקב ליוסף עבדך אבינו ושמע יוסף את הדבר ושתק
ושתיקה כהודאה לפיכך נתקצרו משני חייו י' שנים [פרקי דר"א פל"ט][ ,תו"ש נג] למה מת יוסף קודם לאחיו ,שלא יאמר הוא אם אחיו
מתים תחילה ,הרי לקח הקב"ה אחי (כעונש) שמכרוני מביתי וקברתים [מדרש].
ההסבר הבא ראה (שמות א,ח)
(שמות א,ו) ַו ָיַּ֤ ָמת יוֹ ֵס ֙ף ְוכָל־א ֵָ֔חיו – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב כמוטעם (שמות א,ו) ַו ָיַּ֤ ָמת יוֹ ֵס ֙ף
– מהפך פשטא ,אפשר כדרשת [ש"ר פר' שמות א,ח] ללמדך כשמת יוסף הפרו ברית מילה ,הפשט מלמד שהמצרים ניצלו את מות יוסף
והשבטים לענות את בני ישראל ,היוצא מן הפשט שבמות יוסף והשבטים בני ישראל הפרו ברית מילה להיות כמצרים וזה גרם למצרים
לשנאתם ולענותם .הם היו שליחי הענישה רק הגזימו מאד.
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ֶ֖הַּלבָ֑ן ַ
ַ֙ל ַבת-פַּ ְרעהַוַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָ -ל ְ
לַה ָ֗ ֶיּלֶ דַו ְַתּ ִבא ֙הוּ ְ
שמות ב,י :וַיִּ גְ ַדּ ַ
יתהוּ׃ ַ
םַמ ִשׁ ִ ָֽ
ְ
יַמןַ -ה ַמֶּ֖יִ
רַכּ ִ
ַ֤אַשׁמוֹ ַ֙משֶׁ הַו ַָ֕תּאמֶ ִ ֵ֥
ַו ִַתּ ְק ָר ְ
יתהוּ׃ היינו משיתי אותו ,התוכן מלמד על הצלת משה מן
םַמ ִשׁ ִ ָֽ
ְ
יַמןַ -ה ַמֶּ֖יִ
ַ֤אַשׁמוֹ ַ֙משֶׁ ה – מהפך פשטא זקף-קטן ,לימוד כפשוטו ִ ֵ֥כּ ִ
ו ִַתּ ְק ָר ְ
המים ,לימוד היוצא מפשוטו של הכתוב מפורש ע"פ ספורנו ממלט ומושה את האחרים  .היוצא מן הפשט נתמך בתבנית הטעמים של ִ ֵ֥כּיַ
ַ֤אַשׁמוֹ ַ֙משֶׁ ה  -ממלט ומושה את האחרים .הטעם
ִמןַ -ה ַמֶּ֖יִ ם – מרכא טפחא – יתור לרבות ,שימלט אחרים מן המים כפי' ספורנו ו ִַתּקְַ ָר ְ

שקראתיו משה להורות שימלט את האחרים הוא כי אמנם משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם בגזרת עירין
כדי שימלט הוא את האחרים.
 38מפז"ק
שמות ב,יא:

ֹלתָ֑ם ַ
אַבּ ִס ְב ָ
יםַה ָ֗הםַוַיִּ גְ ַדַּ֤לַמשֶׁ ה ַ֙וַַיּצאַאֶ ל-אֶ ָחיוַוַיַּ ֶ֖ ְֵֽר ְ
ָ
י׀ַבּיּ ִָמ
[יא]ַוַיְ ִה ַ
ֵ֥הַאישִׁ -ע ְב ִ ֶ֖ריַמאֶ ָ ָֽחיו׃ ַ
יַמ ֶכּ ִ
ישַׁמ ְצ ִר ַ
ִ
ַ ַויּ ְַרא ִַ֙א

רש"י (יא) ויגדל משה  -הלא כבר כתב" :ויגדל הילד" (לעיל,י) אמר רבי יהודה ברבי אילעאי (ראה תנ"ב וירא יז) :הראשון לקומה והשני
לגדולה ,שמינהו פרעה על ביתו.
מתחלה אמר "ויגדל הילד" (לעיל,י) ,שגדל עד שלא היה צריך לגמלה אותו ,ואז
רמב"ן (יא) ויגדל משה ויצא אל אחיו  -שגדל והיה לאיש; כי ִ
הביאתהו "לבת פרעה ויהי לה לבן" (שם) ,כי לפני מלכים יתיצב (ע"פ מש' כב,כט) ,ואחרי כן גדל והיה לאיש דעת .וטעם ויצא אל אחיו  -כי הגידו
לו אשר הוא יהודי (ע"פ אס' ג,ד) ,והיה חפץ לראותם בעבור שהם אחיו; והנה הסתכל בסבלותם ועמלם ,ולא יכול לסבול ,ולכן הרג המצרי המכה
הנלחץ.
רלב"ג (יא) ויצא אל אחיו  -יתכן שהיה מפורסם בבית פרעה כי משה היה עברי ,ולזה ידע משה שהוא עברי; או הודיעה לו זה בת פרעה.
יא וַיִּ גְ ַדַּ֤לַמשֶׁ ה ַ֙וַיּצאַאֶ ל-אֶ ָחיו  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן  ,לימוד כפשוטו  ,שגדל והיה לאיש דעת  ,ועוד לימוד כפשוטו שהגיע
לגדולה שמינהו פרעה על ביתו .ולימוד שלא כפשוטו – שמינוהו לגדולה למרות הידיעה שהוא עברי ומשה למרות שגדל בבית פרעה היה
חפץ לראות אחיו ולא יכול לסבול סבלותם.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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רגְ ָתַּאֶ תַ -ה ִמּ ְצ ִ ָ֑רי ַ
ֵ֥רַה ַ ֶ֖
ינוַּה ְל ָה ְרג ֙נִ י ַ֙אַ ָתּהַאמרַכַּ א ֲֶשׁ ָ
ַ
ַ֤רַושׁפט ַ֙עָ ל
ישַׁשׂ ְ
ַ
ַל ִ ֨א
רַמיַשָׂ ְמ ַָ֞ך ְ
אמ ִ
שמות שמות ב,ידַַ֠ :ויּ ֶ
ֶ֖ןַנוֹדעַהַ ָדּ ָ ָֽבר׃ַַ ַ
ַ ֵ֥
אמרַאָ כ
ירַ֤אַמשֶׁ ה ַ֙וַיּ ַ
ַוַיִּ ָ
וֹדעַהַ ָדּ ָ ָֽבר׃
ירַ֤אַמשֶׁ ה ַ֙וַיּאמַ רַאָ כֶ֖ןַנ ַ ֵ֥
וַיִּ ָ

רש"י ויירא משה [ -כפשוטו .ומדרשו (ראה שם) :דאג לו] על שראה בישראל רשעים דילטורין ,אמר :מעתה שמא אינן ראויין ליגאל? אכן נודע
הדבר  -כמשמעו .ומדרשו (ראה תנ"ב וארא יז) :נודע לי הדבר שהייתי תמיה עליו :מה חטאו ישראל מכל שבעים לשון להיות נרדים בעבודת פרך?
אבל רואה אני שהם ראויים לכך.
ירַ֤אַמשֶׁ ה ַ֙וַיּאמַ רַ– מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים ,כמו שפרש"י אחד כפשוטו ואחד יוצא מפשוטו ,כפשוטו שייך בפחד מפני
וַיִּ ָ
הגלוי ,ומדרשו שראה בישראל מלשינים מרשעות.
ֶ֖ןַנוֹדעַהַ ָדּ ָ ָֽבר׃ – טפחא מרכא סלוק ,פרש"י שני לימודים ,כמשמעו וכמדרשו .לענ"ד שני הלימודים בסיפא מגלים מהות שני לימודי
ַ ֵ֥
אָ כ
היראה של משה ברישא .כיצד?
נוֹדעַהַ ָדּ ָ ָֽבר׃ – מרכא סלוק,
אָ כֶ֖ן – טפחא א' פותחת טפח ומתאפיינת ע"י ַ ֵ֥
יראַמשֶַׁה ַ֙וַיּאמַ ר וכך מתגלה תוכן היראה של משה בין
ב' הטפחא טופחת על מנת להטפיח ומקדמת את האפיון המשותף אל הכתוב לפניה וַיִּ ָ ַ֤
כפשוטו בין כמדרשו.
כפשוטו יראה שנתגלה דבר ההריגה,
כמדרשו על שראה בישראל רשעים דילטורין ...שמא אינן ראויין ליגאל? – והתשובה נודע לי הדבר  ...חטאו ישראל מכל שבעים לשון להיות נרדים חטאו בלשון,
במלשינות
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ֶ֖בַוּשׂ ָמ ָֹ֑לת ַ
ְ
ףַוּכלֵ֥יַז ָָה
ְ
הַּכּליֶ -כ ֵֶ֛ס
ית ְ
ַ֙וּמגּ ַָרתַבּ ָ
ַ֤הַמ ְשּׁכֶ נְ ָתּהּ ִ
הַא ָשּׁ ִ
ֲל ִ
שמות ג,כא,כבְ ַ:ושָׁ א ֨ ָ
תּםַאֶ תִ -מ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
םַונִ צַּ ְל ֶ ֶ֖
ַוְ שַׂ ְמ ָ֗ ֶתּםַעַ לְ -בּניכֶ ם ְַ֙ועַ לְ -בּנתיכֶ ְ
ֲלה – קדמא ,ע"פ [מכילתא דרבי ישמעאל בא] ו[-רא"ש במדבר כה] מלמד שהשאלה כבר היה בידם (היינו קדמה השאלה ליציאה)
וְ שָׁ א ֨ ָ
יתהּ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד
ַ֙וּמגּ ַָרתַבּ ָ
ַ֤הַמ ְשּׁכֶ נְ ָתּהּ ִ
שנים עשר חדש ִא ָשּׁ ִ

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
ַ֤הַמ ְשּׁכֶ נְ ָתּ ַ
הַא ָשּׁ ִ
ֲל ִ
וְ שָׁ א ֨ ָ
אפשר כי הדרשה השניה היא כלהלן [אור החיים] כאן רמז ה' משפט עבד עברי דכתיב בו "לא תשלחנו ריקם הענק תעניק לו".
[רשב"ם]  -במתנה גמורה וחלוטה וגו' .בשילוב אור החיים כי זהו משפט עבד העברי ביציאתו.

ַ֤הַמ ְשּׁכֶ נְ ָתּהּ ַ֙ -קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב שחבירו מלמד עליו,
הַא ָשּׁ ִ
ֲל ִ
(שמות ג,כב) ְ -ושָׁ א ֨ ָ
ע"פ אור-החיים הנ"ל אפשר לומר שמצד משפט עבד עברי המצרים אמורים לשלחם עם מענק בעין יפה ,ואם לא יעניקו מעצמם ואתם
וּןַלאַ
ֵ֥
יַתלכ
ַ֙כּ ָֽ
עומדים לצאת ריקם ,אז הבא האפיון מפסוק (שמות ג,כא) לפסוק (שמות ג,כב) כאן האפיון הוא ההלכה (שמות ג,כא) ְו ָה ָיה ִ
ַ֤הַמ ְשּׁכֶ נְ ָתּהּ ַ֙וגו' ".
הַא ָשּׁ ִ
ֲל ִ
יקם׃ ולכן (שמות ג,כב) ְושָׁ א ֨ ָ
ת ְלכֶ֖ וַּר ָ ָֽ
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ץַכּנָ ָ֑עַ ןַ ַ
ר ְ
תתַלָ ֶהֶ֖םַאֶ תֶ -א ֶַ
ַ֙א ָתּםַלָ ֵ֥
יתי ִ
שמות וארא ו,דְ :ו ַג֨םַה ֲִק ַ֤מ ִתיַאֶ תְ -בּ ִר ִ
ֵ֥רוַּבהּ׃ ַ
ָ ָֽ
יהֶ֖םַאֲשֶׁ ר-גָּ
ץַמגֻר ֶ
ֵ֛תַא ֵֶ֥ר ְ
ַא ֶ
יםַלאַ ְב ָר ָ ָֽהם׃ (בר' תולדת כח,ד) .הנה שברית ירושת הארץ היא
ְ
ֱֹלה
ָתןַא ִ ֶ֖
ובפירוש רבי מנחם המאירי על תהלים קה,י  -יא אֲשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥

לאברהם ,וממנו ליצחק ,וממנו ליעקב .ואמר "לעולם" (לעיל,ח) וברית עולם ו"אלף דור" (לעיל,ח)  -כי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,
קרקע אינה נגזלת,
יתַי ֙ – מהפך פשטא ,בתפקיד מוציא מפשוטו של כתוב ,ומקים ברית עם שניים כמרומז בטעם זקף-קטן של ִאתָּ ם  ,מקים
ה ֲִק ַ֤מ ִתיַאֶ תְ -בּ ִר ִ
ברית עם הבנים ,ועם נשמת האבות.
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ליוַכִּ֚הַאָ ַמרַהַ'ַשַׁ ַלֵּ֥חַאֶ ת-עַ ִ ֶ֖מּיַוְ יַעַ ְב ֻ ָֽדנִ י׃
הַואָ ַמ ְר ָתַּא ָ֗ ָ
הַבּאַאֶ ל-פַּ ְר ָ֑ע ְ
ֶ֖
ַ֤אמרַה֙'ַאֶ ל-משֶׁ
שמות וארא ז,כו :לפני מכת צפרדעים ַַויּ ֶ
ַ֤אמרַה֙'ַאֶ ל-משֶׁ ה – מהפך פשטא זקף -קטן ,שתי דרשות (א) כפשוטו ללכת בשליחות ה' אל פרעה; (ב) מוציא מפשוטו של הכתוב (שמ'
וַיּ ֶ

וארא ז,כז) ְו ִאם-מ ֵ ֵָ֥אן ַא ָ ֖תּה – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות על המיאון של פרעה גם מיאון של משה רבנו לעשות שליחות ה'  .אכן יש

ליוַכִּ֚הַ
לקב"ה הרבה שליחים לבצע שליחותו גם ע"י בעלי חיים שאין להם דעת ,וגם כאלה שאין דרכם להזיק .אלא שבלי ְואָ ַמ ְר ָתַּא ָ֗ ָ
יַויַעַ ְב ֻ ָֽדנִ י׃ פרעה יוכל לתלות את המכות בטבע ובמקריות.
רַה'ַשַׁ ַלֵּ֥חַאֶ ת-עַ ִ ֶ֖מּ ְַ
אָ ַמ ַ
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אֹלהָ֑ים
ִ
ֵ֥יתי לָ ֶכֶ֖ם ל
שמות וארא ו,זְ :ולָ ַק ְח ִ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם ִלַי ֙ ְלעָ ם ְו ָה ִי ִ
וֹתַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ִ
תַס ְבלֵ֥
תּ ַח ִ
םַמ ַ ֶ֖
ִ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ
םַה ִ
ַ
ה ֙'ַ אֱֹלהיכֶ
יד ְע ָ֗ ֶתּם ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
וִ ַ
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ ם – מונח מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,מונח מרמז על יותר מסדרה אחת של התבנית שאחריה ,מובן
ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
ראשון של התבנית מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן יוסבר בשלבים( :א) נסביר מלת וטעמי אֱֹלהיכֶ ם – מונח זקף-קטן ,כעין ריבה

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 אלַשַׁ ָדָּ֑י (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)
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וזהו ענין ההרכבה עד (כפי' הנוסף) שאמרתי לעולמי די (בבלי חגיגה יב,א) .שודד  -משדד – מנצח  -משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו,
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ ם –מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,ידרש
השגחה הנדמית כבדרך טבעי( .ג) עתה יובן כי מובן אחד של טעמי א ֲִנַ֤י ַ
שהבורא מהפך את פשט הרכב ומערכות הטבע וכל הכוחות כולם כרצונו .בכוחות יש לכלול גם השרים הממונים על הכוחות.
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ ם –מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף-קטן ,ידרש שלמען הגאולה ממצרים ומתן
מובן ראשון של תבנית טעמי הקרא א ֲִנַ֤י ַ
תורה הקב"ה ישנה מדרך הקבועה לעשות באמצעות שליח (אמצעי) ויעשה זאת בכבודו ובעצמו .נשים לב כי המלים ִכּי א ֲִנַ֤י בצרופן הן
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ ם של הדיבר הראשון מעשרת הדברות ושם בקריאה בטעם עליון אנכי – פשטא ה' – מונח א-לקיכם  -זקף-קטן.
מלת אנכי ַ
ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ ם  -אברבנאל רוצה לומר אחרי צאתכם ממצרים תבואו להר סיני ותקבלו את התורה פנים בפנים ואז
יד ְע ָ֗ ֶתּם ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
וִ ַ

ה ֙'ַואמר
יד ְע ָ֗ ֶתּם ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
תכירו ותדעו את השם הנכבד כי תנבאו ממנו בלי אמצעי כמו שיתב' מה שלא זכו אליו האבות וזהו ִו ַ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ ם וגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה שניהם היו בלי אמצעי.
הַ ִ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ ם – מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתיים ע"פ אברבנאל וגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה שניהם היו בלי אמצעי.
הַ ִ
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ֵ֥רַה'׃ַס
ֶ֖רַדּ ֶבּ ָֽ
לאַשָׁ ַמֶ֖עַאֲל ֶהָ֑םַכַּ א ֲֶשׁ ִ
וַֹו ֵ֥
כבּד ַ֙אֶ תִ -לבּ ְ
הַו ַה ְַ
ָח ְ
ַ֙ה ֲרו ָ
יַהיְ ָתה ָ ָֽ
הַכּ ָ ָֽ
שמות וירא ח,יא :וַיַּ ְָ֣ראַפַּ ְר ָ֗ע ִ ַ֤
ַ֙ה ֲרוָחָ ה – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחת מהן יוצאת
יַהיְ ָתה ָ ָֽ
כּ ָ ָֽ
(שמ' וארא ח,יא) ִ ַ֤
מפשט הכתוב .הרווחה מלאה מן המכה ,וכנגדה פרעה ְו ַה ְכבּד ַ֙אֶ תִ -לבּוֹ
(שמ' וארא ח,יא) ְו ַה ְכבּד ַ֙אֶ תִ -לבּוַֹ -פשטא זקף-קטן ,שני לימודים בפשט (א) מהכבד לבו הביא פרעה כל אוצרותיו לים סוף לדרבן חייליו
(ב) ורבה הייתה ביזת הים בשביל להותיר במלאכת המשכן .וזה מידה כנגד מידה שהקב"ה הביא ָ ָֽה ֲרו ָָחה מלאה מן המכה וכנגדה פרעה
וְ הַ ְכבּד ַ֙אֶַתִ -לבּוֹ ולא שלח את ישראל.
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שׁהַ:ס
ֵ֛רַדּ ֶבֵּ֥רַהֶ֖ 'ַאֶ ל־מ ֶ ָֽ
לאַשָׁ ַמֶ֖עַאֲל ֶהָ֑םַכַּ א ֲֶשׁ ִ
הַו ֵ֥
שמות וארא ט,יב :וַיְ ַחזּ ַ֤קַה ֙'ַאֶ ת־לבַפַּ ְרע ְ
(שמ' וארא ט,יב) וַיְ ַחזּ ַ֤קַה֙'ַאֶ ת־לבַפַּ ְרעה – מהפך פשטא מקף מונח זקף-קטן .זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,אשר לפחות אחת מהן

יוצאת מפשט הכתוב.
הפשט[ :שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה יא,ו]
(שמ' וארא ט,יב) וַיְ חַ זּ ַ֤קַה ֙'ַאֶ ת־לבַפַּ ְרעה ,כיון שראה הקדוש ברוך הוא שלא חזר בו מה' מכות ראשונות מכאן ואילך אמר הקדוש

ברוך הוא אפילו אם ירצה לשוב אני מחזק לבו כדי שאפרע כל הדין ממנו ,כאשר דבר ה' אל משה ,שכן כתיב ואני אקשה את לב
פרעה.
היוצא מן הפשט[ :זוהר כרך ב (שמות) בשלח [המתחיל בדף מד עמוד א]]  ...רבי אבא אמר לא אתקיף לבא דפרעה אלא שמא דא (לא
ִשְׂראֵֵ֔ ל דא מלה ממש אתקיף לביה
ֹלהי י ָ
התקשה לב פרעה אלא משם ה') ,דכד הוה אמר משה (כגון בפעם הראשונה (שמ' ה,א)) ִֽכּ
ה־ָאמר ה֙ ' אֱ ֵ ֹ֣
ַ ַ֤
(שמיעת שם ה' גרמה להתקשות לב פרעה) הדא הוא דכתיב (שמ' וארא ט,יב) וַיְ ַחזּ ַ֤קַה ֙'ַאֶ ת־לבַפַּ ְרעה ,דהא בכל חכמתא דיליה לא אשתכח
דשמא דא שליט בארעא ,ועל דא אמר מי יי' ולבתר אמר יי' הצדיק ,אמר רבי יוסי לבתר אמר (שמ' בא י,טז) ח ָָטָ֛אתִ י ל ֵַ֥ה'... ,
(שמ' וארא ט,יב) וַיְ ַחזּ ַ֤קַה֙'ַ– מהפך פשטא ,מוציא מן הפשט שה' גרם להתקשות לב פרעה ,אלא שמיעת מלת שם ה' גרמה להתקשות לב
פרעה .יש לומר שהכל מה' ,אלא שבדרשת ר' אבא יש הרחקה וכביכול עצם שמיעת שם ה' גרמה להתקשות.
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יכ ָ֑ם
ֶ֖אַבּ ָבתּ ֶ
רַלאַיִ ָמּצ ְ
ֵ֥
יםַשׂ ָ֕א
ְ
שמות בא יב,יטִ ַ:שׁ ְב ַעתַי ִָמ
רחַהָ ָ ָֽא ֶרץ׃
ֶ֖רַוּבאֶ זְ ַ ֵ֥
ְ
לַבּגּ
שַׁה ִהוא ַ֙מע ֲַדתַיִ ְשׂ ָרא ַ
ַ
תַונִ ְכ ְר ַ֞ ָתהַהַ נֶּ ַ֤פֶ
לַמ ְח ָ֗ ֶמצֶ ְ
ַ ִכּי׀ַכָּ ל -אכ ַ
שַׁה ִהוא ַ֙מע ֲַדתַיִ ְשׂ ָראל – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ַ
הַהנֶּ ַ֤פֶ
(שמ' בא יב,יט) ְונִ ְכ ְר ַ֞ ָת ַ
יִ ְשׂ ָראל – זקף-קטן מלמד על שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב,
א ֙ ,כל איסורין שבתורה שכתב ַהַ נֶּ ַ֤פֶ שַׁהַ ִהוא ַ֙
שַׁה ִהו ַ
ַ
הַהנֶּ ַ֤פֶ
ַ
דרשה (א) [אוצר החכמה][ ,תורה שלמה תורה שבעל פה] [תד] ְונִ ְכ ְר ַ֞ ָת

כתב בוי"ו ופירושו ביו"ד וכן ניקודו ,ללמד שלא יתחייב כרת אלא נפש שהוא בת חיובין משלש עשרה שנה ויום אחד ,לפיכך כתב
הַ ִהוא ַ֙אבל מפני שכתב נפש נקוד היא שהנפש לשון נקבה (לק"ט)
לפירוש רש"י ג"כ מסתייע מפסוק לא יראה לך [תד] בשכל טוב :יש לגבורי כח לדרוש אם למקרא דלהכי קרינן ההיא משום דסמוך
לנפש דהיא לשון נקיבה ,ואם למסורת דלהכי כתיב הַ ִהוא ַ֙ולא מחייב כרת אלא מי שהוא בר חיובין דהיינו בן י"ג שנה ויום אחד ,ולא
אזלינן בתר בוגרת לגבי אשה לדונה בת י"ב שנה ,אלא דינה כזכר ולא מיחייבה בכרת עד שתהא בת י"ג שנה .עי' שו"ע או"ח סי'
תרט"ז ובאחרונים הלכות יוה"כ ההלכה הפסוקה שנקיבה מתענה מגיל י"ב ולא מגיל י"ג כמו זכר.
א ֙ – גרשיים מהפך פשטא ,יצא להקל על בת לעינוי מגיל י"ג ואין ההלכה כן.
הַהנֶּ ַ֤פֶ שַׁהַ ִהו ַ
ַ
וְ נִ ְכ ְר ַ֞ ָת
דרשה (ב) מכילתא בא פסחא י

תַונִ ְכ ְר ַ֞ ָתה .כי כל אוכל מחמצת
לַמ ְח ָ֗ ֶמצֶ ְ
כּי׀ַכָּ ל-אכ ַ
(שמ' בא יב,כ) כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ תַלאַתאכ ָ֑לוּ .למה נא' לפי שנאמ' (שמ' בא יב,יט) ִ ַ
ונכרתה אין לי אלא אלו תערובתן מנין תלמוד לומר כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ תַלאַתאכ ָ֑לוּ.
כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ תַלאַתאכ ָ֑לוַּ -הכתוב הזה מלמד על תערובות איסור (חמץ ו/או שיאור) בהתר שלוקין על אכילת שיעור כזית בכדי אכילת
פרס,
כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ תַלאַתאכ ָ֑לוַּ -טפחא בראש פסוק בתפקיד התפשטות אפיון לכתוב לפניה ,כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,מרבה
תערובות על הכתוב לפניו העוסק בשיאור גמור ,ומרמזת להקל מכרת בשיאור גמור ללאו בתערובת.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

א ֙ – גרשיים מהפך פשטא ,יצא להקל הבאה ללמד
הַהנֶּ ַ֤פֶ שַׁהַ ִהו ַ
ַ
אפשר כי הקלה זאת מרומזת בפסוק עצמו בתבנית הטעמים של ְונִ ְכ ְר ַ֞ ָת
שכאשר מתפשט אפיון התערובות הבא מהכתוב וטעם טפחא ב(-שמ' בא יב,כ) כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ תַלאַתאכ ָ֑לוּ .אז פועלת ההקלה הרמוזה בפסוק
עצמו.
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'ַמ ִמּ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַס ַ
ֵ֥נוַּה ִ
ֶ֖
יא
דַהוֹצ ָ
ִ
ִ֚יַבּחזֶקַ ָי
ַ֤הַלאוֹת ַ֙עַ ל-יָ ְָ֣דכָ הַוּ ְלטוֹטָ ֶ֖פתַבּיןַעינֶ ָ֑יָךַַַַַַַַ ִכּ ְ
ְ
שמות בא יג,טזְ :ו ָהיָ
(שמ' בא יג,טז) יָ ְָ֣דכָ ה – זקף-קטן מרמז לשני לימודים (לימוד א) יד שמאל (לימוד ב) לרבות את הגידם להנחת תפילין.
(שמות בא יג,טז) עַ ל־יָ ְָ֣דכָ ה – מפתח את נושא הנחת תפילין ע"י גידם.
(שמות בא יג,טז) עַ ל־יָ ְָ֣דכָ ה – 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.
וילמד מהכתוב בפר' שמע ובפר' והיה אם שמע ופר' מזוזה וקשרתם וכתבתם בד"כ כתיבה בימין וקשירה בימין על שמאל שהיא הנחת
התפילין.
תבנית הטעמים יָ ְָ֣דכָ ה – מונח זקף -קטן כעין מידת ריבה וריבה הכל ,אפשר שמרמז למצב הגידם החסר יד שמאל (עד הכתף) לא מניח
כלל או שמניח בימין.
ַ֤הַלאֹות ַ֙עַ ל־יָ ְָ֣דכָ ה – מהפך פשטא מוציא מפשט הכתוב של הנחה ביד שמאל ומלמד לגבי הנחת הגידם (החסר כל יד
ְ
(שמ' בא יג,טז) ְו ָהיָ
שמאל) והאיטר יד ימין (המשך הגמרא) שיניחו בקיבורת ימין.
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בבלי מגילה יד,א:
רב נחמן אמר קריתא זו הלילא וגו' ,טט – קריאת מגילת אסתר בפורים זה ההלל של פורים
אמרַ ַ
אמ ֶ֖רוַּל ָ֑
ַ֙ליה ָוהַוַיּ ְ
ַ֤הַהזּאת ַ ָֽ
ַ
יר
ַ֩וּבנ֨יַיִ ְשׂ ָר ִ֝אלַאֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
ָשׁיר-משֶׁ ה ְ
שמות בשלח טו,אָ ַ :אזַי ִ ַָֽ
ֵ֥הַביָּ ָֽם׃ ַ
וַֹר ָמ ַ
וּסַור ְכ ֶ֖ב ָ
הַס ְ
ֵ֥
ַ֙כּי-גָאהַגָּאָ
הַליה ָוה ִ ָֽ
ַ֤יר ַ ָֽ
ַאָ ִשׁ ָ
ַ֙ליה ָוה  -מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים שעשויים להיות אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו ,או
ירַ֤הַהַ זּאת ַ ָֽ
אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ

שנים היוצאים מהפשט
פשט הכתוב הוא שבח גדול לה' על הצלתם שנאמר בשעת מעשה .אפשר ששתי הדרשות שיש ללמוד מהכתוב הן כך:
אור החיים למד שני דברים אחד בקשר לשירת הים אחד להתקנת אמירת הלל :לימוד (א) ע"פ אור החיים על-כן נקבעה שירת הים
בשחרית של כל יום ,שבח לה' להזכיר כל יום גאולת מצרים .לימוד (ב) ע"פ אור החיים ויוכלו להוסיף הלל ע"י מי שאל ידו להוסיף ,ולזה
ה ֩ בתפקיד בעל בחינה נעלה שהוא כעין מחיצה משאר העם ,וחכמי ישראל שהם בעלי בחינה נעלה
ָשׁיר-משֶׁ ַ
ירמוז טעם תרסא במלים ָאזַי ִ ָֽ
יכולים להוסיף אמירת הלל על ישועות ה' .מהתבוננות בקישור שיצר אור החיים בין שירת הים וההלל מוצעת דרשה המוצאת מקור ל-הלל
ירַ֤הַהַ זּאת ַ֙מרמזים להפך בסדר
ליה ָוה אשר בשנוי סדר האותיות היא מלת הללו-יה .טעמי מהפך פשטא של אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
בשירת הים במלת ַ ָֽ
האותיות של מלת ַ ָֽליה ָוה ,ומתקבל ַהלּוּיָה (למ"ד דגושה) זה כאילו נכתב ַה ְללוּ-יָה אמירת הלל לי-ה( .אופני ניקוד (תה' קו,א) הַ ִֽלְלוּ ֵָ֨יה׀
בתחילת פסוק( ,תה' קד,לה) הַ ִֽלְלוּ־ ָי ִֽה :בסוף פסוק( ,תה' קיא,א) הַ ֵ֥ לְלוּ ֵָ֨יה׀ בתחילת פסוק).
הקשר בין שם ה' וההלל נלמד ב-תלמוד ירושלמי סוכה פ"ג ה"י ,ו-תלמוד ירושלמי מגילה פ"א ה"ט (וילנה יג,א).דאמר רבי סימון

בשם רבי יהושע בן לוי בעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תילים באישור בניצוח בניגון בשיר במזמור בהשכל ברינה בתודה
בתפילה בברכה המאושר שבכולן הללויה שהשם והשבח כלולין בו גו'
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יַהיָּ ָ֑םַ ַ
בַה'ַעֲל ֶהֶ֖םַאֶ ת-מ ַ
ֵ֛
ַ֙בּ ָיּםַוַיָּ ֹ֧שֶׁ
וַֹוּבפָ ָרשָׁ יו ַ
הַבּ ִר ְכ ַ֤בּ ְ
ַ֩סוּסַפַּ ְר ִ֝ע ְ
יַבא ֨
שמות בשלח טו,יטִ :כּ ָ
וְֹךַהיָּ ָֽם׃ַפ ַ
ַ
ֶ֖הַבּ ֵ֥ת
ַבּ ָשׁ ְ
וַּביּ ָ
ֵ֛לַה ְלכֵ֥ ַ
וּבנ ֹ֧יַיִ ְשׂ ָרא ָ
ְ
ַ֙בּ ָיּם  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות שאחת מהן :בא רכבו ופרשיו ,כולו כאחת ,בים בהפך מרגילותם להלך רק
וַֹוּבפָ ָרשָׁ יו ַ
ְבּ ִר ְכ ַ֤בּ ְ

ביבשה ובהפך מניהול מלחמה בחלק לוחם ובחלק ממתין.
ראה תלישא ,דרגא תביר טפחא
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תַּכָּ ל-חֻ ָ ָ֑קּיוַ ַ
יוַושָׁ ַמ ְר ָ ֶ֖
ֹות ְ
ַ֙ל ִמ ְצ ָ
אזַנְ ָתּ ְ
הַו ַ ָֽה ֲ
ַ֙תּעֲשֶׂ ְ
ַ֤רַבּעינָיו ַ
יָךַו ַהיּ ָָשׁ ְ
ֱֹלה ְ
עַלקוֹל׀ַה'ַא ָ֗ ֶ
ַתּ ְשׁ ִ֝ ַמ ְ
ַ֩אם -שָׁ ֨מוֹעַ ִ
אמר ִ
שמות בשלח טו,כו :וַיּ ֶ
ֵ֥יַה'ַר ְפ ֶ ָֽאָך׃ַס ַ
יָךַכּיַא ֲִנ ֶ֖
ִ ֵ֛
יַב ִמ ְצ ַר ֙יִ ם ַ֙לא-אָ ִשׂיםַעָ לֶ
ֲלהַאֲשֶׁ רַ -שׂ ְַ֤מ ִתּ ְ
כָּ לָֽ ַ -ה ַמּח ַ֞ ָ
ַ֙תּעֲשֶׂ הַ דרשה אחת כפשוטו ואחת היוצאת מפשוטו ,לפי תורה תמימה א' זה משא ומתן  ...באמונה ב' ?
ַ֤רַבּעינָיו ַ
וְ הַ יּ ָָשׁ ְ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יכ ָ֑ם ַ
תַלדרת ֶ
נּוַּל ִמ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
ְ
ַ֙ממֶּ
אַה ֨ע ֶמר ִ
ל ָ
'ַמ ַ֤
רַצוָּ הַה ְ
שׁהַ ֶז ַ֤הַהַ ָדּ ָבר ַ֙א ֲֶשׁ ִַ
אמרַמ ָ֗ ֶ
שמות בשלח טז,לב :וַיּ ֶ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
יאיַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
הוֹצ ִ ֵ֥
רַבּ ִ
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּ ְ
רַהא ֱַכ ְַ֤ל ִתּיַאֶ ְתכֶ ם ַ
ֲשׁ ֶ
לּ ֶחםַא ֨ ֶ
ַ ְל ַמעַ ן׀ַיִ ְראוַּאֶ תַ -ה ָ֗ ֶ

הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים .אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן.
הֵא ַל ְח ָמא ַענְי ָא דִּ י ֲא ָכלוּ ַא ְב ָהתָ נָא ְבַּא ְר ָעא דְ ִ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 דגמת הלחם  -לישנא דקרא
רַהא ֱַכ ְַ֤ל ִתּיַ" (מגן אברהם סימן תע"ג סעיף קטן כ"ד עיין שם).
ֲשׁ ֶ
לּ ֶחםַא ֨ ֶ
הוא (שמ' בשלח טז,לב) "ַ ְל ַמעַ ן׀ַיִ ְראוַּאֶ תַ -ה ָ֗ ֶ
טט – לשון ההגדה הֵא ַל ְח ָמא ַענְי ָא דִּ י ֲא ָכלוּ ַא ְב ָהתָ נָא ְבַּא ְר ָעא דְ ִ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 ,וכך מקושרות מצות יציאת מצרים ומצות כל ליל סדר למן ,לפסוק שמות
ֶ֖הַהוּא׃ַפַ ,שבמחזור ויטרי לומד ממנו מקור לשלוש מצות בפסח (ראה במקומו) .אפשר שהדמוי
יפ ָֽ
יתַהא ָ
ָ
ֲשׂ ִ ֵ֥ר
בשלח טז,לוְ :ו ָה ָ֕ע ֶמרַע ִ
בין מצות יציאת מצרים ובין מצות בליל הסדר בא לדמות גם את טעם המצות דהיום לדאז ולטעם המן.
הסמכת המצות למן מבהירה את דברי חז"ל שטעמו במצה טעם המן שעתיד לירד להם רק כעבור  30יום.
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּרַ–מהפך פשטא זקף-קטן  ,לימוד כפשוטו למן ,ולימוד המוציא מפשוטו למצות מצרים וחררה של
ֲשׁרַ– קדמא ֶהא ֱַכ ְַ֤ל ִתּיַאֶ ְתכֶ ם ַ
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 קדמא ,פסק
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שמות משפטים כ,י:

ָ֣רַבּ ְשׁעָ ֶ ָֽריָך׃ ַ
ִ
ֲשׁ
ָךַוג ְרָךֶ֖ ַ֙א ֶ ֵ֥
תּ ְ
ַ֙וּב ֶה ְמ ֶ ָ֗
ֲמ ְת ִָ֝ך ְ
ָךַ ַוא ָ ָֽ
ָךַ֠ -וּ ִב ָ֗ ֶתָּךַעַ ְב ְדּ ֨ ַ֤
ה׀ַוּבנְ ַָֽ
ִ
אכהַאַ ָתּ
ֲשׂהַכָ לְ -מלָ ִָּ֝֡ ָ
ֱֹלהָ֑יָךַלאַ -תע ֶ ֨
יעיַשַׁ ָ ֶ֖בָּ֣ת׀ַה'ַא ֶ ָ֗
ַ֙ה ְשּׁ ִב ִִ֝
׃ַוְ י֨וֹם ַ

שמות משפטים כג,יב:

ֶ֖יַתּ ְשׁ ָ֑בּתַ ַ
יע ִ
ֵ֥וֹםַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
יָךַוּביּ
ַ
הַמעֲשֶׂ
ַ֙תּע ֲֶשׂ ַ
ַשַׁ֤שֶׁ תַי ִָמים ַ
א ָמ ְתָךֶ֖ ְַו ַהגָּֽר׃ ַ
ֵ֥שַׁבּןֲַ -
ָךַויִ נָּפ ֶ
וֹרָך ַ֙ ַוחֲמ ֶר ְ
ַשׁ ְ
ָ֗וּח ָֽ
ַ ְל ַמעַ ןַ ָינ ַ

למען-ינוח שרך וחמרך - ...פשטא מונח זקף-קטן ,רש"י  -נייח שלה לאכול מהמרעה בשדה ושלא תהא אסורה בבלי שבת פרק כ"ד
אומר שתוכל להביאה למרעה ,כלומר שאין זאת מלאכה אסורה .הדבר מתואם עם הקרא (שמ' יתרו כ,י) לא-תעשה כל-מלאכה  -קדמא
ַ֙וּבהֶ ְמתֶּ ָ֗ ָךַ -מהפך פשטא זקף-קטן (בטעם תחתון).
ֲמ ְת ִָ֝ך ְ
ָךַ ַוא ָ ָֽ
ואזלא (בטעם תחתון) ,כעין כלל ובפרטים נמצא עַ ְב ְדּ ֨ ַ֤
לימוד אחד ובהמתך כפשוטו איסור מלאכה בבהמה השייכת לעברי.
לימוד אחר היוצא מפשוטו והמתואם עם שמות משפטים כג,יב התירה התורה מלאכת הוצאת בהמה למרעה טרי ,כי לפי הפשט נראה שגם
זה אסור.
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ֶ֖ןַתּע ֲָֽשׂוּ׃ַַס ַ
ֶ֖תַתּ ְב ִניתַכָּ ל-כּ ָל ָ֑יוַַַַַַַַ ְוכ ַ
ןַוא ַ
יתַה ִמּ ְשׁכָּ ְ
ַ
ִ֚תַתּ ְב ִנ
הַאוֹתָךַא ַ
ְ
ַ֙מ ְר ֶא
שמות תרומה כה,טְ :כּ ָ֗כלַא ֲֶשַׁ֤רַאֲנִ י ַ
הַאוֹתָךַ -רביע מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,זקף-קטן
ְ
ַ֙מ ְר ֶא
(שמ' תר' כה,ט) ְכּ ָ֗כלַא ֲֶשַׁ֤רַאֲנִ י ַ

מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .ויתבאר ע"פ [בעל הטורים]

(שמ' תר' כה,ט)

מַ ְר ֶאה (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 ִתְּ נָ֗ 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 – רב יע ,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.
לימוד שני מתבנית הטעמים מהפך פשטא ,מוציא מפשט המשכן ומלמד על העתיד במוסבר להלן.
[משנה מסכת שבועות פ"ב,מ"ב] אחד הנכנס לעזרה ואחד הנכנס לתוספת העזרה שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך

ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהם וכל ישראל אחריהם
הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת וכל שלא נעשה בכל אלו הנכנס לשם אין חייבין עליה:
[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבועות פ"ב,מ"ב] אמר ה' למשה (שמ' תר' כה,ט) כּ ְָ֗כל ֲא ַ֤שׁר ֲאנִ ֙י מ ְַר ֹ֣אה אוֹתְ ֵ֔ך וכו' ו ֵ ְ֖כן תַּ ֲעשִֽׂוּ׃ ,רצה בזה
שכל מקדש שייעשה כמו זה תהיה עשייתו .וכבר ידעת כי משה מלך ומכלל המלכים מנאוהו נוסף על הנבואה  ...והטעם שהיה בית
שני קדוש ואף על פי שנעשה בלי אורים ותומים בלי מלך לפי שהוא בקדושתו עומד עד סוף הדורות ,כלומר הקדושה שנתקדש בימי
שלמה ,ומה שעשה עזרא זכר בעלמא הוא דעבד.
[רמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ו,הי"א] אין מוסיפין על העיר או על העזרות אלא על פי המלך וע"פ נביא ובאורים ותומים ועל פי
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

סנהדרין של שבעים ואחד זקנים שנאמר (שמ' תר' כה,ט) כּ ְָ֗כל ֲא ַ֤שׁר ֲאנִ ֙י מ ְַר ֹ֣אה אוֹתְ ֵ֔ך וכן תעשו לדורות ,ומשה רבינו מלך היה.
שׁ ֵָ֔כּן ו ֵ ְ֖את תַּ ְב ִנֹ֣ית כָּל-כּ ֵָלֶ֑יו ו ְֵכ֖ן תַּ ֲעשִֽׂוּ׃ ס  -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני
(שמ' תר' כה,ט) כּ ְָ֗כל ֲא ַ֤שׁר ֲאנִ ֙י מ ְַר ֹ֣אה אוֹתְ ֵ֔ך ֶ֚ ֵאת תַּ ְב ִנֹ֣ית ַה ִמּ ְ
קיסרים ,כעין בנין אב או הקש ,דבר בחוזר וקורה כפי' ה-רמב"ם וכן תעשו לדורות,
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ֹוַואַ ָמֵּ֥הַוָח ִֶ֖ציַק ָמ ָֽתֹוַ :
ַ֙ר ְחבּ ְ
ֹוַואַ ָמַּ֤הַוָח ִ֙צי ָ
ָח ִציַאָ ְר ָ֗כּ ְ
יַשׁ ִטָּ֑יםַַַַַַַ אַ ָמּ ֨ ַתיִ םַו ִ֜
שמות תרומה כה,יְ :ועַָשֵׂ֥ וַּא ֲֶ֖רֹוןַעֲצ ִ
ַ֙ר ְחבֹּוַ–
ֹוַואַ ָמַּ֤הַוָח ֙צִַי ָ
ָח ִצי – קדמא ואזלא ,בתפקיד כעין כלל (לא מהמידות כלל ופרט) ,תבנית הטעמים אָ ְר ָ֗כּ ְ
(שמ' תר' כה,י) אַ ָמּ ֨ ַתיִ םַו ִ֜
ַ֙ר ְחבֹּוַ– מהפך פשטא זקף-קטן
רביע  ...זקף-קטן בין תפקידיה כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש .תבנית הטעמים ְואַ ָמַּ֤הַוָח ִ֙צי ָ

מרמזת לשני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב .אפשר שכאן הכוונה לתחומים שונים של לימודים שחלקם אינם קשורים
לארון .אפשר כי טעםַאָ ְר ָ֗כֹּו – רביע מרמז לכעין ארבעה כללים  -לימודים בנושאים שונים ממידות הארון ואינם כפשט הפסוק .להלן
מצאנו לימוד בדרך המוסר כלל להתנהגות תלמיד חכם ,ועוד ארבעה לימודים הלכתיים.
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ֶ֖בַס ִ ָֽביב:
ֹ֧יתַעָ ָלֵ֛יוַז ֵ֥רַז ָָה ָ
וּץַתּצַ ֶפָּ֑נּוַַַַַַּ ְועָ ִשׂ ָ
ְ
תַוּמ ֶ֖ח
ִ
בּיִ
ֹורַמ ֵַַ֥
ִ
יתַַ֤אתֹו ַ֙ז ָָהבַטָ ה
שמות תרומה כה,יאְ ַ:ו ִצ ִפּ ָ
יתַַ֤אתֹו ַ֙ז ָָהבַטָ הֹור – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
(שמ' תר' כה,יא) ְו ִצ ִפּ ָ
הלימודים יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) [תורה שלמה הערה קז] ה[-מכילתא יתרו אות קל"א] :לפי שמצינו כל כלי בית עולמים שאם
אין להם של זהב הן עושים אותו של כסף (ואפשר שגם של שאר מיני מתכות) .ומבואר להדיא שממעט רק כרובים שפסולים מכסף ולא
ץַתּצַ ֶפָּ֑נּוּ  -מלמד ששלש תיבות עשאו ,שתים של זהב
תַוּמ ֶ֖חוּ ְ
ִ
הארון עצמו( .לימוד ב) [תורה תמימה (=תו"ת)] (שמ' תר' כה,יא) ִמ ַבֵּ֥יִ
תַוּמ ֶ֖חוּץ ,ומה ת"ל ְתּצַ ֶפָּ֑נּוּ -
ִ
יתַַ֤אתֹו ִַ֙ ...מ ַבֵּ֥יִ
ואחת של עץ ,נתן של זהב בשל עץ ושל עץ בשל זהב וצפהו לקיים מה שנאמר ְו ִצ ִפּ ָ
טז)

[ירושלמי שקלים פ"ו ה"א]:

להביא שפתו העליונה
[תו"ת הערה טז] ר"ל שפתו העליונה של ארון העץ יצפה בזהב ,וכל עיקר דרשה זו יסודה על שלא כתיב וצפית אותו מבית ומחוץ
בזהב כמו שכתוב ר"פ נח (בר' נח ו,יד) וְכָ ִֽפ ְַר ָ ֵ֥תּ א ָתָ֛ה מִבַּ ֵ֥ י ִת וּמ ִ֖חוּץ בַּכִּֽפר :ועיין בסוגיית הבבלי יומא ע"ב ב':
(בר' נח ו,יד) בַּכִּֽפר הוא המושא המתיחס אל (המאפיין את) כל הכתוב לפניו .טעמו סלוק מגביל ללמד שתיבת נח כופרה רק בכפר.
אבל כאן ז ָָהבַטָ הֹור כתוב באמצע המשפט ולפי הדוגמא של תיבת נח היה אמור ללמד רק על הכתוב לפניו ,אבל כאן יוצא מהפשט
הלשוני ומלמד גם על הכתוב אחריו לצפות שפתו העליונה של ארון ב-ז ָָהבַטָ הֹור.
 56מפז"ק
שמות תרומה כז,א:

ַ֙ה ִמּזְ בּ ַח ְַושָׁ ֵֹ֥לשַׁאַ מֶּ֖ וֹתַק ָמ ָֽתוֹ׃ ַ
ַי ְה ֶיה ַ
בַר ַ֤בוּעַ ִ ָֽ
ָ
וֹתַרחַ
ָ֗
ְךַו ָחמֹ֧שַׁאַ מּ
וֹתַא ֶר ְ
ִ֝
ָ֑יםַחמשׁ ַ֩אַ ֨מּ
ָ
יַשׁ ִטּ
ֶ֖חַעֲצ ִ
יתַאֶ תַ -ה ִמּזְ בּ ַ
שׂ ָ
וְ עָ ִ ֵ֥

[בבלי זבחים סב,ב]  ...אמר רבא :רמי גברא אאפיה .א"ל אביי :אדרבה ,תריץ ואותיב גברא! א"ל( :שמות תרומה כז ,א) ָרבַ֤ וּעַ ַכתיב .והא מיבעי
ליה דמרבע רבועי! מי כתיב מרובע? וליטעמיך ,מי כתיב רבוץ? א"ל (רבא לאביי)ָ :רבַ֤ וּעַ ַכתיב ,דמשמע הכי ומשמע הכי.
רש"י ה"ג ָרבַ֤ וּעַ ַכתיב דמשמע הכי ומשמע הכי  -הלכך תרווייהו יליף מינה.
ָרבַ֤ וּעַ ַהנאמר בגמרא רבוע בעל שתי משמעויות אחת כפשוטו ואחת יוצאת מפשוטו של מקרא – מרובע ורבוץ.
נצרף את דעת פרופ' קוגוט לדעת רבא ונקבל רביע = רבוץ = רבוע .זה פותח אפשרות אבל לא מבטיח שלרביע יש משמעות שניה כמו
למלה רבוע במובן של ריבוע או כל קשר אחר לארבע.
ח – מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים ,אחד כפשוטו ואחד מהפך מפשוטו.
זְבּ ַַ
ַ֙ה ִמּ ַ
ַי ְה ֶיה ַ
ָרבַ֤ וּעַ ִ ָֽ
דרך אחת להבין זאת תהיה כ(-בבלי זבחים סב ב) רבוע בעל שתי משמעויות אחת כפשוטו ואחת יוצאת מפשוטו של מקרא – מרובע
ורבוץ.
דרך אחרת תהיה כ(-בבלי זבחים נט ב) שאלו לשני לימודים בשיעורין של גודל המזבח.
שׁ ֩ – תלישא-קטנה ,בתפקיד לדרוש שיעורין (כמו שמוצא בעיון ובמאמר) כאן נדרשים שיעורי גודל המזבח החיצון [בבלי זבחים
מלת ָחמ ַ
ח  -מהפך פשטא זקף-קטן .רבי יהודה ורבי יוסי מוצאים הכתוב מפשוטו .רבי יהודה מוציא
ַ֙ה ִמּזְ בּ ַַ
ַי ְה ֶיה ַ
נט,ב] (שמ' תר' כז,א) ָר ַ֤בוּעַ ִ ָֽ
ח  ,רבי יוסי לאחריו.
ַ֙ה ִמּזְבּ ַַ
ַי ְה ֶיה ַ
מפשוטו אלפניו של הקרא ָר ַ֤בוּעַ ִ ָֽ
וֹתַר ַחב  -דרגא מונח רביע ,ואומר תמדוד מאמצעו של מזבח חמש אמות לכל רוח ותקבל
ָ֗
רבי יהודה לומד אלפניו של הקרא ְו ָחמֹ֧שַׁאַ מּ
ארבעה פעמים חמש על חמש אמות .אבל הגובה כפשוטו של מקרא שלוש אמות .כאילו הוא קורא הפסוק כך :שטח של חָ משׁ ַ֩אַ ֨מּוֹתַ
וֹתַר ַחב  -דרגא מונח רביע במובן של פרט מרכזי הוא ומשמעו מהמרכז הנח ארבעה משטחים כאלה או משטח אחד
ָ֗
ִ֝א ֶרְך וְ ָחמֹ֧שַׁאַ מּ
שהוא כעין ארבעה משטחים כאלה.
ח לומדים כפשוטו של מקרא ומידות אורך ורוחב המזבח הן חמש על חמש אמות ,אבל
ַ֙ה ִמּזְבּ ַַ
ַי ְה ֶיה ַ
רבי יוסי לומד שלפני הקרא ָר ַ֤בוּעַ ִ ָֽ
לאחריו של הקרא הזה יש להוציא הכתוב מפשוטו ולהקיש רבוע של המזבח הפנימי לרבוע של המזבח החיצון ומה הפנימי גובהו כפול
מאורכו כך החיצון גובהו כפול מאורכו ולכן גובהו עשר אמה.
ור' חנוך בינקה שערך מחקר מקיף בנושאי המשכן אומר כי יש עוד שיטה ולפיה מידות אורך ורוחב המזבח  10על  10אמה לכולי עלמא
והמחלוקת היא על הגובה האם היה  3או  10אמה ובגובה  7אמות היה הסובב.
ראה תלישא ,דרגא מונח רביע ,בבלי זבחים נט ב ,סב ב
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שַׁל ָֽה':
םַק ֶד ַ ָֽ
ַ֙פּתּוּחיַח ָת ֶ֖
ֹורַוּפ ַתּ ְח ָתַַּ֤עָ לָ יו ִ
ִ
ַצּיץַז ָָהבַטָ ָ֑ה
ית ִ ֶַ֖
שׂ ָ
שמות תצוה כח,לוְ :ועָ ִ ֵ֥
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

םַק ֶדשַׁלַ הַָֽ'׃ ַ
יַחוֹת ֶ֖
ָ
ַ֙פּתּוּח
יוַמ ְכ ַתּב ִ
ל ִ
יץַנֵֽזֶרַ -ה ֶ֖קּ ֶדשַׁז ָָהבַטָ ָ֑הוֹרַוַיִּ ְכ ְתּבוַּעָ ָ֗ ָ
ָֽ
שמות פקודי לט,ל :וַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲשֵׂ֛ וַּאֶ תֵ֥ ִ -צ
וּפ ַתּ ְח ָתַַּ֤עָ לָ יַו ַ֙ ִפּתּוּחיַח ָתם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות שלפחות אחת מהן
טט :הסבר לפי [רש"י] (שמ' תצ' כח,לו) ִ
יוצאת מפשט הכתוב.
וּפ ַתּ ְח ָתַַּ֤ משמעותו כעין כתיבה בחקיקה בחותם שבה הזהב של האותיות העתידיות להיווצר עולה לתוך
(דרשה א) אפשר מלמד שִ -
החריצים שהוכנו עבורם בדפוס החותם ונוצרות אותיות שלא ע"י גירוד ופיסול של החומר שסביב האותיות הנוצרות.
ב(-דרשה א) החותם חרוט במהופך מהאותיות שהוא מטביע משמאל לימין ,כלומר היוצא מן הפשט הוא היפוך הכתב המטביע.
אפשר שיש להסביר את שני המקראות כך:
יַחוֹתם .
ָ
ַ֙פּתּוּח
יוַמ ְכ ַתּב ִ
ל ִ
ַ֙פּתּוּחיַח ָתם (שמ' פק' לט,ל) וַיִַּ ְכ ְתּבוַּעָ ָ֗ ָ
וּפ ַתּ ְח ָתַַּ֤עָ לָ יו ִ
(שמ' תצ' כח ,לו) ִ
כדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם תחתון קשה ,שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמאל לימין ,עד עומק מסוים
ותחתית ,זה (שמ' תצ' כח,לו)
כדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם עליון קשה ,שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמאל לימין ,ללא תחתית,
בדיוק במקביל לדפוס חותם התחתון ,זה (שמ' תצ' כח,לו)
את טס הזהב ,שהיא מתכת רכה ,שמים בין שני הדפוסים ולוחצים על זהב הטס הנראה בחריצים ללא תחתית של החותם העליון
בהתמדה ובמתינות באופן של משיכה כעין כתב ,שוב ושוב ,וכך מובלטות האותיות כלפי מטה בצורה אחידה .זה (שמ' פק' לט,ל)
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םַוּל ַמלּאָ -בֶ֖םַאֶ ת-י ָ ָָֽדם׃ַ ַ
ְ
ָ֑יוַל ָמ ְשׁ ָחהַבָ ֶה
ֵ֥וַּל ָבנָ ֶ֖יוַאַ ח ֲָר ְ
רַלאַ הֲרןַיִ ְהי ְ
ַ֤יַה ֨קּ ֶדשׁ ַ֙א ֲֶשׁ ְ
וּבגְ ד ַ
שמות תצוה כט,כטִ :
רַלאַ הֲרן – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,דרשה כפשוטה
וּבגְ דַ֤יַהַַ ֨קּ ֶדשׁ ַ֙א ֲֶשׁ ְ
ע"פ [בבלי יומא יח,ב] משנה  ....אפשר כי (שמ' תצוה כט,כט) ִ

למנוי כהן גדול בלבישת רבוי בגדים ,דרשה היוצאת מפשוטה להפוך מצבו מכ"ג לכ"ה אם אינו ראוי.
וּל ַמלּאָ -בֶ֖ם – מקף בתפקיד רב-מצב מנוי לכ"ג ברבוי בגדים בנוסף למשיחה בשמן המשחה ,המנוי רק 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.
וּל ַמלַּא  ,מעלה אפשרות לדרשה מלאחריו אלפניו ,כאן אם כהן גדול
ְלמָ ְשׁ ָחהַבָ ֶהם – (אתנח) מונח זקף-קטן ושני פעלים ְל ָמ ְשׁ ָחה ְ ...
רַלאַ הֲרן להפוך כ"ג לכהן הדיוט
שׁ ֙ א ֲֶשׁ ְ
ַ֤יַה ֨קּ ֶד ַ
וּבגְ ד ַ
אינו ראוי לתפקידו והתמנה רק ע"י רבוי בגדים ,מעביר הלימוד מאחור אלפניו אל ִ
אם אינו ראוי לתפקידו והתמנה רק ברבוי בגדים.
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ל ָֽה':
ירַא ֶשֶּׁ֖הַ ַ ָֽ
ִ
תַל ַה ְק ִ ֵ֥ט
ַ֙לשָׁ ר ְ
ל־ה ִמּזְ בּ ַ֙ח ְ
ַ
ֹוַבגִ ְשׁ ָתַּ֤םַאֶ
םַולאַי ָֻמָ֑תוַּא ְ
ֲצוּ־מֶ֖יִ ְ
ַ
ל־א ֶהלַמֹוע ֵ֛דַיִ ְרח
ֹ֧
שמות תשא ל,כְ :בּבַ ַָ֞אםַאֶ
ֹוַבגִ ְשׁ ָתַּ֤םַ
םַולאַי ָֻמָ֑תוַּאַ ְ
ֲצוּ־מֶ֖יִ ְ
ַ
ל־א ֶהלַמֹוע ֵ֛דַיִ ְרח
ֹ֧
[תוספות בבלי יומא ה,ב]  ...וכן בשלא רחוץ ידים דכתיב (שם ל) ְבּב ַָ֞אםַאֶ
ַ֙לשָׁ רתַמיחייב אאהל מועד אפילו אביאה ריקנית והא דקאמר פ"ב דזבחים (דף יט ):אי כתב רחמנא ְבּב ַָ֞אםַולא כתב
ל־ה ִמּזְ בּ ַ֙ח ְ
ַ
אֶ
ְבגִ ְשׁ ָתַּ֤םַה"א אפילו אביאה ריקנית כו' משמע דלפי האמת לא מיחייב אביאה ריקנית יש לומר היינו אמזבח וה"פ אי כתיב בבואם אל
אהל מועד או אל המזבח ולא כתיב ְלשָׁ רתַה"א דאפילו אמזבח מיחייב אביאה ריקנית קמ"ל דאמזבח לא מיחייב.
[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-
֙ח ֙ .
ל־ה ִמּזְ בּ ַַ
ַ
גִ ְשׁ ָתַּ֤םַאֶ
ַ֙לשָׁ רת – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב.
ל־ה ִמּזְ בּ ַ֙ח ְ
ַ
ְבגִ ְשׁ ָתַּ֤םַאֶ

שהיה משמע ,שכמו שאסור ביאה ריקנית לאהל מועד כך גם יהיה נאסרת ביאה ריקנית למזבח ,מוציא מפשט זה ומלמד שלמזבח
אפשר לגשת ביאה ריקנית ולכן גם לא יחויב בקיו"ר אם אינו משרת (עובד) באחת מעבודות המקדש.
צ"ע מהי הדרשה השניה.
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תַמןָ -ה ָה ָ֑רַ ַ
םַכּי-בשֵׁ֥שַׁמ ֶשֶׁ֖הַלָ ֶר ֶד ִ
אַהעָ ִ ָֽ
שמות כי תשא לב,א :וַיַּ ְָ֣ר ָ
ֱלנוּ ַ֙מ ֶא ֶרץַ
ַ֤רַהע ֨ ָ
ֶ
ינוַּכּיֶ -זה׀ַמ ֶשׁהַהָ ִ ָ֗אישַׁא ֲֶשׁ
ִ
ַ֙לפָ נ
ַ֤רַי ְלכוּ ְ
ֱֹלהיםַא ֲֶשׁ ַָֽ
אמ ַ֤רוַּאלָ יו ַ֙קוּם׀ַעֲשׂהָ -לנוַּא ִָ֗
ֲרןַוַיּ ְ
םַעָֽל-אַ ה ָ֗
לַה ִ֝ ָע ַ
וַיִּ קָּ ֨ה ָ
ָהַלוֹ׃ ַ
הי ָֽ
נוַּמהֵ֥ ָ -
ָד ְע ֶ
םַלאַי ַ ֶ֖
ֵ֥
ִמ ְצ ַריִ

שמות כי תשא לב,כג:

ָהַלוֹ׃ַ ַ
הי ָֽ
ָד ְענוַּמֶ הֵ֥ ָ -
םַלאַי ַ ֶ֖
ֵ֥
ריִ
ץַמ ְצ ַַ
ֱלנוּ ַ֙מ ֶא ֶר ִ
ַ֤רַהע ֨ ָ
ֶ
הַה ִ ָ֗אישַׁא ֲֶשׁ
ָ֑ינוַּכּיֶ -זה׀ַמ ֶשׁ ָ
ִ
וַּלפָ נ
ֱֹלהיםַא ֲֶשֵׁ֥רַי ְלכֶ֖ ְ
רוַּליַעֲשׂהָ -לנוַּא ִ
ִ
אמ
וַיּ ְ
ץַמ ְצ ַריִ ם  -והיה מורה לנו דרך ,אשר נעלה בה ,עתה צריכין אנו לאלהות ,אשר ילכו לפנינו:
ֱלנוּ ַ֙מ ֶא ֶר ִ
ַ֤רַהע ֨ ָ
רש"י (לב,א) א ֲֶשׁ ֶ

רמב"ן (לב,א)  ...אבל היו מבקשין משה אחר ,אמרו ,משה שהורה לנו הדרך ממצרים ועד הנה ,שהיו המסעים ע"פ ה' ביד משה
(במדבר ט כג) ,הנה אבד ממנו .נעשה לנו משה אחר שיורה הדרך לפנינו ע"פ ה' בידו .וזה טעם הזכירם משה האיש אשר העלנו ,לא
האל אשר העלם ,כי יצטרכו לאיש אלהים.

ץַמ ְצ ַריִ ם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות ,לפחות אחת מהן מוציאה מפשט הכתוב .זקף-קטן בתפקיד
ֱלנוּ ַ֙מ ֶא ֶר ִ
ַ֤רַהע ֨ ָ
ֶ
א ֲֶשׁ
שתים ,אפשר שזוהי בקשת איש אלהים אחר במקום משה להנהיג במסעות ע"פ ה' ,וע"פ המשך הרמב"ן מוציא מן הפשט של זמן עבר
ומלמד על העתיד שאם משה ישוב ילכו אחריו כבראשונה .וכך היה הדבר כשראו את משה חוזר מיד בעטו בעגל ולא היה חולק עליו כלל.
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ֶלַוּמח ָֹ֑לת ַ
ְ
עג
ת־ה ֶ֖
ָ
ח ֶנהַוַיַּ ֵ֥ ְֵֽראַאֶ
ל־ה ַמּ ֲ
ַ ָֽ
ַ֤רַק ַרב ַ֙אֶ
שמות כי תשא לב,יט :וַ ָֽ ֵֽיְ ִָ֗היַכַּ א ֲֶשׁ ָ
תַה ָ ָֽהר:
ָ
םַתּחַ
ת ַ ֵ֥
ת־הלֻּ חתַוַיְ שַׁ בֵּ֥רַא ָ ֶ֖
ַ
ְַ֤ךַמידוַמיּ ָָדיו ַ֙אֶ
ִ
ַשׁל
שׁהַ ַויּ ְ
ר־ַאףַמ ָ֗ ֶ
ַ
ָֽח
ַ ו ִַיּ ַ
ת־הלֻּ חתַ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים ,לפחות אחד מהם יוצא מן הפשט ,בדרך הדרש שני הפכים
ַ
ְַ֤ךַמידוַמיּ ָָדיו ַ֙אֶ
ִ
ַשׁל
ַויּ ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ְַ֤ךַמידוַמיּ ָָדיו ַ֙אֶ ת־הַ לֻּ חת
ִ
ַשׁל
בלימוד תורה ,ע"פ [דבר מלכות התשע"ח ,ליקוטי שיחות קודש כרך כו ,אדמו"ר ממ"ש ,ע' ַ ]248ויּ ְ
תַה ָ ָֽהר :לוחות ושבר י לוחות מונחים בארון (בבלי בבא בתרא יד,ב; מנחות צט,א) יש לבאר זה בעבודת האדם לקונו,
םַתּ ַח ָ
ת ַ ֵ֥
וַיְ שַׁ בֵּ֥רַא ָ ֶ֖

בלמוד התורה צריכים להיות שני הפכיים .מצד אחד על האדם להיות בבחינת "לוחות" דכמו שהאותיות חקוקות על האבנים כך התורה
צריכה להיות חקוקה בשכלו של האדם ורק כך יוצא ידי חובת תלמוד תורה ,שמבין בשכלו .וכדי ששכלו יהיה מסוגל להשיג אמיתתה של
תורה האדם צריך להיות בבחינת "ונפשי כעפר לכל תהיה" ורק לאחרי-זה יכול להיות "פתח לבי בתורתך".
ראה מהפך פשטא זקף-קטן,
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הוּדה:
וּרַל ַמטֵּ֥הַיְ ָ ָֽ
ְ
ן־ח
יַב ֶ֖
ן־אוּר ֶ
ִ ֵ֥
ֵ֛לַבּ
ָ֑םַבּצַ ְלא ֶ
'ַבּשׁ ְ
ראַ ֶ֖ה ְ
וַּק ָ ֵ֥
לַר ֵ֛א ָ
ל־בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
ְ
ַ֤אמרַמשֶׁ ה ַ֙אֶ
שמות ויקהל לה,ל :פַוַיּ ֶ
ל־בּניַיִ ְשׂ ָראל – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב.
ְ
ַ֤אמרַמשֶׁ ה ַ֙אֶ
(שמ' ויקהל לה,ל) וַיּ ֶ

ההסבר משולב בתוכן המדרש.
ָא־חן
אַה ְ
ר ֶ֖
לַר ֵ֛אוַּקָ ָ ֵ֥
ל־בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
ְ
[מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל ג] (שמ' ויקהל לה,ל) וַיַּ֤אמֶ רַמשֶׁ ה ַ֙אֶ
'ַבּשׁ ָ֑ם ,זש"ה (משלי ג,ד) וּ ְמצ ֵ ֖
ְָאדִֽם :פ מהו כן בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בהר על מלאכת המשכן הראהו כל כלי וכלי היאך
ֱֹלהים ו ָ
ל־טוֹב ְבּע ֵ
ֵינ֖י א ִ ֹ֣
ו ְֵשִֽׂכ ֶ֑
לעשות שנא' (שמ' תר' כה,מ) ְוּר ֵ ֖אה ַוע ֵ ֲֶ֑שׂה בְּתֵַ֨ ְבנִיתֵָ֔ ם ֲאשׁר־ ַא ָתֵּ֥ה מ ְָר ֖אה בּ ָָהִֽר :ס(( ,לימוד א) אחרי כל זה) והיה משה סבור שהוא יעשה את
המשכן שאמר לו ועשית את הקרשים ועשית שלחן ועשית מזבח ועשית פרכת ועשית כיור ,כך כל מלאכת המשכן כיון שסדר לו כל דבר
ודבר אמר משה רבש"ע מי יעשה כל זאת ( ,התשובה יצאה מפשט מחשבת משה שרצה אישור לכך שהוא יעשה ,אבל הקב"ה) א"ל (שמ'
תשא לא,ב) ְר ֵ ֖אה ק ָ ָֹ֣ראתִ ִֽי ב ֵ ְֶ֑שׁם ְבּ ַצל ְֵאָ֛ל( ,הקטע הזה מסיום המדרש .לא כשם שמשה היה סבור כיון שראה בשמים כך יעשה בארץ ,אלא
שׁדַָּ֗ י י ִתְ לוֹנָ ִֽן :הוא יעשה וינהיג את העושים).
בצלאל שעשה צל לאל שנא' (תהי צא,א) ָ֭ישֵׁב בּ ֵ ְֹ֣סתר עלְיֶ֑ וֹן בְּצֵ ֵ֥ל ֵ֝ ַ

(לימוד ב) כשירד משה אמר להם לישראל כך אמר לי הקדוש ברוך הוא לעשות לו משכן קרשים ומזבח ושלחן ,אמרו לו ומי יעשה כל
זאת אמר להם בצלאל התחילו ישראל מרננים על משה ואמרו לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן על ידי בצלאל
אלא משה מעצמו ממנה אותו על שהוא קרובו משה מלך ואהרן אחיו כ"ג בניו סגני כהונה אלעזר נשיא הלוי בני קהת נושאי המשכן
וזה שליט על מלאכת המשכן כל הגדולה הזו מבקש משה לכוין אמר להם משה אני לא (כפשט שאתם סבורים) עשיתי כלום מדעתי אלא
ֱֹלהים
ל־טוֹב ְבּע ֵ
'ַבּשׁ ְ
אַה ְ
ר ֶ֖
הקדוש ברוך הוא אמר והוא מראה להם ְר ֵ֛אוַּקָ ָ ֵ֥
ֵינ֖י א ִ ֹ֣
ָא־חן ו ְֵשִֽׂכ ֶ֑
ָ֑םַבּצַ ְלאֵ֛ל לקיים מה שנאמר (משלי ג,ד) וּ ְמצ ֵ ֖
ְָאדִֽם אלו
ֱֹלהים זה בצלאל שאמר הקדוש ברוך הוא ראו קרא ה' בשם( ,משלי ג,ד) ו ָ
ל־טוֹב ְבּע ֵ
ו ָ
ֵינ֖י א ִ ֹ֣
ָא־חן ו ְֵשִֽׂכ ֶ֑
ְָאדִֽם :פ הוי (משלי ג,ד) וּ ְמצ ֵ ֖
ָאדם ַא ֶ֑תּם ,ולמה נקרא שמו בצלאל שעשה צל לאל שנא' (תה' צא,א) ָ֭ישֵׁב בּ ֵ ְֹ֣סתר
ִיתי ָ ֹ֣
ישראל שנאמר (יחזקאל לז,לא) ְו ַא ֵתֵּ֥ן צא ִנָ֛י ֵ֥צאן מ ְַרע ִ ֖
שׁדַָּ֗ י י ִתְ לוֹנָ ִֽן:
עלְיֶ֑ וֹן בְּצֵ ֵ֥ל ֵ֝ ַ
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לַואֶ ת־כָּ ל־כּ ָל ָ֑יו ַ
ת־ה ֶ֖א ֶה ְ
ָ
ת־ה ִמּ ְשׁכָּ ן ַ֙אֶ ל־משֶׁ הַאֶ
ַ
ָביאוַּאֶ
שמות פקודי לט,לגַ :ויּ ִ ַ֤
דיוַ ַוא ֲָדנָ ָֽיוַ :
ֶ֖יוַועַ ֻמּ ָ ֵ֥
יח ְ
יוַבריחוַבּ ִר ָ
ְ
יוַק ָרשָׁ
ַ ְק ָר ָס ְ
ת־ה ִמּ ְשׁכָּ ן ַ֙אֶ ל־משֶׁ ה – מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב( ,לימוד
ַ
ָביאוַּאֶ
(שמ' פק' לט,לג) ַויּ ִ ַ֤
א) ע"פ [רש"י] ע"פ [תנחומא] גם הלימוד השני יצא מפשט הכתוב שה' צוה למשה להניח ידו עסוק אתה בידך נראה כמקימו ,והוא
נזקף וקם מאליו( ,לימוד ב) [אברבנאל] מלת "משכן" היא שם כללי לכל הבית ,וגם שם פרטי על יריעות שש משזר
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זְבּחַַַ :
ל־האשַׁא ֲֶשֶׁ֖רַעַ ל־הַ ִמּ ָֽ
ָ
ם ַ֙א ֲֶשׁרַעַ
ל־הע ִצי ַ
ָ ָֽ
ת־פּ ְד ָ֑רוַַַַַַֹ ְועָ ַרְַ֤ךַהַ כּהַן ַ֙א ָתםַעַ
ִ
ויקרא א,יבְ :ונִ ַתַּ֤חַאתַוֹ ַ֙ ִלנְ ָת ָחיוַ ְואֶ ת־ראשֶׁ֖ וַֹ ְואֶ
(וי' א,יב) ְונִ ַתַּ֤חַאתַוֹ ַ֙ ִלנְ ָת ָחיו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים
יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) ע"פ תו"כ [ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה ה תחילת פרק ז] (ג) (וי' א,יב) וְ נִ ַתַּ֤חַאתַוֹ ַ֙(את הקרבן
ה)כשר לא הפסול ,אתַוֹ ַ֙אתַוֹ ַ֙ ִלנְ ָת ָחיוַואין נתחיו לנתחיה
(לימוד ב) אפשר שמלמד שהניתוח עשוי לכלול פעולת הסרת קבוצת פריטים שנמנים להלן "צמר  ...הטלפים" שאינם איברים לעצמם.
אבל אם לא הסיר לא מעכב.
(המשך ספרא) (וי' א,יב) ְועָ ַרְַ֤ךַ ַהכּהַן ַ֙א ָתםַכסדרן (הח"ח :שהיה מכוין בזריקתו שיהיו האברים נופלים מסודרים בשוה).
ֱֹלהיך
ועל עריכה זאת מביא [תורה שלמה רב] (וי' א,יב) ְַועָ ַרְַ֤ךַ ַהכּהַן ַ֙א ָתםַ( ,דב' ראה יב,כז) ְוע ִ ַ֤
ָשׂי ָת עֹלת֙י ֙ך ַהבּ ָ ָֹ֣שׂר ְו ַה ֵָ֔דּם עַל־ ִמז ַ ְ֖בּח הֹ֣ ' א ֶ֑

מקיש בשר לדם מה דם בזריקה אף בשר בזריקה יכול יהא עומד ברחוק וזורק ת"ל (וי' א,יב) ְועָ ַרְַ֤ךַ ַהכּהַן ַ֙א ָתםַעומד בקרוב
וסודרו על גבי מערכה [ספרי ראה פ' עח]

אפשר כי אם האיברים נפלו על עצי המערכה שלא כסדר הולכתם ,כהן חוזר ומסדרם כסדר הולכתם.
(וי' א,יב) ְועָ ַרְַ֤ךַ ַהכּהַן ַ֙א ָתם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים
יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) זריקת איברי התמיד קרוב לעצי המערכה כדי לכוין שיהיו מסודרים כדרך הולכתם ,ואם בכל זאת לא
מסודרים בא כהן ומסדרם.
[תורה שלמה רג] ע"פ [תנ"י בחקתי נו,ב] ...אמר להם הקב"ה למלאכים מי מקיים תורתי ומצותי ,אמרו לו אנו מקיימים תורתך,

אמר להם אין אתם יכולים וכו' ,התחיל הקב"ה אומר למלאכי השרת מי ביניכם עורך לי כשם שישראל עורכים לי ,שהייתם
אומרים (תה' פט,ז) מה אנוש כי תזכרנו (ובן אדם כי תפקדנו) עורכים לי קרבנות כמה שנאמר (וי' א,יב) ְועָ ַרְַ֤ךַ ַהכּהַן ַ֙אתָ ם

(לימוד ב) בפנימיות התורה עריכת הקרבן לה' מעידה על האדם המקיים את תורת ומצוות ה' הפך מדעת המלאכים שאמרו לא לברוא
אדם כי לא יקיים את תורת ומצוות ה'.
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שׁ ַחֵ֥ט את־הָע ָל֖ה ִלפ ְֵנֹ֣י ֶ֑ה' ח ָ ַ֖טּאת הִֽוּא:
שׁ ַ ֹ֣חט א ֵ֔תוֹ ִבּמ ְָ֛קוֹם ֲאשׁר־י ִ ְ
ש ִֵ֔עיר ְו ָ
ַל־ראשׁ ַה ָ
ויקרא ד,כדְ :וס ַ ַָ֤מְך י ָד ֙וֹ ע ֹ֣
/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול
43/263
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[ספרא ויקרא  -דבורא דחובה פרשה ו סוף פרק ז]

ַל־ראשׁ ַה ָש ִֵ֔עיר לרבות שעיר נחשון לסמיכה דברי רבי יהודה ,ר' שמעון אומר לרבות שעירי עבודה זרה
(ח) (ויקרא ד,כד) ְוס ַ ַָ֤מְך י ָד ֙וֹ ע ֹ֣
לסמיכה שהיה רבי שמעון אומר כל חטאת צבור שדמה נכנס לפנים טעון סמיכה.

ש ִֵ֔עיר – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
ַל־ראשׁ ַה ָ
(ויקרא ד,כד) ְוס ַ ַָ֤מְך י ָד ֙וֹ ע ֹ֣
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב כי לר' שמעון מוציא מפשט סמיכה על חטאת יחיד ומעביר ל -כל חטאת צבור שדמה נכנס לפנים

שטעון סמיכה.
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שׁ ַ ֖חט את־הָעלָ ִֽה:
שׁ ַ ַ֤חט אתָ ה֙ ְל ַח ֵָ֔טּאת ִבּמ ְִ֕קוֹם ֲא ֵ֥שׁר י ִ ְ
ויקרא ד,לגְ :ו ָס ַמ ְ֙ך את־י ֵָ֔דוֹ ַ ֖על ֹ֣ראשׁ ַהִֽח ָ ֶַ֑טּאת ְו ָ
ְל ַח ֵָ֔טּאת ִבּמ ְִ֕קוֹם – זקף-קטן בתפקיד  ,2זקף-גדול בתפקיד  3ביחד בתפקיד 5
שׁ ַ ַ֤חט אתָ ה֙ ְל ַח ֵָ֔טּאת ִבּמ ְִ֕קוֹם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים,
"חמש חטאות מתות" הלכה למשה מסיני( .ויקרא ד,לג) ְו ָ
מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב ,אפשר כי פשט הכתוב ְו ָשׁ ַ ַ֤חט אתָ ה֙ 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,
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יַה'ַ ַ
רַל ְפַנ ָ֑
ֵ֥ןַהבָּ ָ ֶ֖ק ִ
ויקרא א,הְ :ושָׁ ַחֵ֛טַאֶ תֶ -בּ ַ

חַא ֶהלַמוֹעָֽד׃ ַ
ֶ֖ת ֵ֥
ַ֙ס ִביבַאֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
םַוז ְָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ָ
ןַה ָֽכּהֲנִ ים ַ֙אֶ תַ -ה ָדּ ְ
יבוַּבּנ֨יַאַ ה ֲַ֤ר ַ
ְ
ַ֠ ְו ִה ְק ִר

ויקרא אח"מ טז יח:

ֵ֥רַל ְפנָֽיֶ֖ -ה'ַוְ ִכ ֶפּרַעָ ָל ָ֑יוַ ַ
ֵ֛חַא ֲֶשׁ ִ
ָצאַאֶ לַ -ה ִמּזְ בּ ַ
וְ י ָ֗ ָ
ַס ִ ָֽביב׃ ַ
ֶ֖ח ָ
ֵ֥וֹתַה ִמּזְ בּ ַ
ַ
םַהשָּׂ ִעירַוְ נ ַָתֵ֛ןַעַ לַ -ק ְרנ
ַ֙וּמ ַדּ ַ
ַ֤םַהפָּ ר ִ
חַמ ַדּ ַ
וְ לָ ַַ֞ק ִ

בבלי יומא נט,א
טט  -סוגיה האם מקיף מזבח פנימי ביד או ברגל.
(שואלת הגמרא) וסבר רבי יוסי הגלילי הקפה ביד? (הרי תנא קמא במשנה סובר בשיטת ריה"ג שמתחיל בקרן מזרחית צפונית) והא מדקתני
סיפא (במשנה) רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא (ר"א אומר משמע חולק על תנא קמא ומקיף ביד לכן) מכלל דתנא קמא לא סבירא
ליה (שיש הבדל בין מזבח חיצון לפנימי ,ובשניהם מקיף ברגל)
אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא (שלכולי עלמא לא לומדים יד מרגל (מצב שתיים (לעיל) מר (ר"ע) סבר הקפה ביד ומר (ריה"ג) סבר הקפה
ברגל
ובהא קא מיפלגי ,מר (ריה"ג) סבר ָס ִ ָֽביב דמזבח פנימי כָ ַ-ס ִביב דמזבח החיצון (ע"פ ויקרא א ה ְוז ְָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַ לַ -ה ִמּזְ בּחַ ַ֙סָ ִביב -
קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,למד ממזבח חיצון שהקפתו ברגל למזבח פנימי להקיפו ברגל)
ומר (ר"ע) סבר כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דמזבח חיצון קאי.
ַ֤םַהפָּ ר ַ֙ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר ,רבי עקיבא ורבי יוסי
חַמ ַדּ ַ
טט  -ויקרא אח"מ טז יח ְ ...ולָ ַַ֞ק ִ
ביב  -תביר מרכא טפחא סלוק.
ַס ִ ַָֽ
ֶ֖ח ָ
ֵ֥וֹתַה ִמּזְ בּ ַ
ַ
הגלילי אומרים שהכתוב בא להקל על הכ"ג והם חולקים מה יותר קל ְ ַ...ונ ַָתֵ֛ןַעַ לַ -ק ְרנ
סלוק מרבה תכונה לָ ַ-ס ִ ָֽביב אפשר שכאן הסלוק מפנה להקשה מָ ַ-ס ִביב  -זקף-קטן ב-ויקרא א ה .רבי יוסי הגלילי כמו תנא קמא לומד מ-
ַ֙ס ִביב  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן .התבנית מהפך פשטא זקף-קטן מורה על לימוד אחד
ויקרא א ה ְוז ְָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ָ
כפשוטו למזבח החיצון ,לימוד אחד שלא כפשוטו ,אפשר שזה שייך למזבח חיצון ,אפשר שזה מופנה להקיש ממנו ל-ויקרא אח"מ טז יח
סָ ִ ָֽביב – סלוק ,של מזבח הפנימי .בכל אופן ,רבי יוסי הגלילי למד קשר הקשה דוקא בין שני פסוקים אלו (מתוך  13פסוקים ( 2בשמות,
 11בויקרא) העוסקים בזריקת הדם על המזבח החיצון סביב 11 .סביב – סלוק ,אחד בפשטא ,אחד בזקף-קטן שהוא ויקרא א ה).
ןַה ָֽכּהֲנִ ים ַ֙אֶ תַ -ה ָדּםַ -תלישא-גדולה
יבוַּבּנ֨יַאַ ה ֲַ֤ר ַ
ְ
 נחפש האם קיימים קשרים נוספים בין פסוקים אלה .ויקרא א ה כתוב כך ְ ַ֠ ...ו ִה ְק ִר
קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ְוז ְָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ַ֙סָ ִביב  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן .א פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
ַ֙ס ִביב  -קדמא מהפך פשטא
(סלוק אתנח או אתנח סלוק) מורה על ענין שחוזר וקורה וגם כעין בנין אב ,ב ְוז ְָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ָ
זקף-קטן תבנית המורה על כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו  .כאן המלמד הוא הולכת הדם למזבח החיצון שהיא ברגל ,ולכן זריקת
הדם במזבח החיצון היא ע"י הליכה ברגל סביבו ,ולכן אפשר שההקשה של ָס ִביב החיצון אל ָס ִ ָֽביב הפנימי תאמר שכשם שבחיצון הולך
ברגל סביב כך גם בפנימי הולך ברגל סביב לחטוי הקרנות.
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יכ ָ֑םַ ַ
ֶ֖יַמלֻּ א ֶ
וֹםַמלאתַיְ מ ִ
ְ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמיםַעַ ִ֚דַי
אַת ְצאוּ ִ
דַל ָֽ
ַ֤
לַמוֹע
ִ֝
ַ֩א ֶה
וּמפֶּ ַתח ֨
ויקרא צו ח,לגִ :
ִ֚יַשׁ ְב ַעתַי ִָמיםַיְ ַמלֶּ֖אַאֶ ת-י ְֶד ֶ ָֽכם׃ ַ
ַ ִכּ ִ
לַמוֹעד  -קדמא ואזלא ולפי ההמשך
ִ֝
לַמוֹעדַ– תרסא ,מרמז על שיעור ,הנלמד מענין ֨א ֶה
ִ֝
ַ֩א ֶה
וּמפֶּ ַתח ֨
ִ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמים – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו,
אַת ְצאוּ ִ
ל ָֽ
ַ֤

(א) כפשוטו לימי המילואים
וֹםַמלאת – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ודבר החוזר וקורה
ְ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמיםַעַ ִ֚דַי
אַת ְצאוּ ִ
ל ָֽ
(ב) היוצא מפשוטו ַ֤
ללמוד שיעור שבעת ימים לפרישת כהן לפני יום הכפורים כל שנה ,ולפרישת כהן שיעשה את הפרה האדומה ,כפי שפירש רש"י
בפסוק (ח,לד) רש"י (ח,לד) ורבותינו דרשו לעשות זה מעשה פרה ,לכפר זה מעשה יוה"כ וללמד שכ"ג טעון פרישה קודם
יוה"כ שבעת ימים (טט  -לכפרת יוה"כ) ,וכן הכהן השורף את הפרה (טט  -האדומה).
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ָֽיתי׃ ַ
וּתוַּכּי-כֶ֖ןַצֻ וּ ִ
ִ
'ַולאַתָ ָ֑מ
תַה ְ
יםַוּשׁ ַמ ְר ֶתֵּ֛םַאֶ תִ -מ ְשׁ ֶמ ֵֶ֥ר ֶ֖
ְ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמ
ָליְ לָ ה ִ
וַּיוֹמַ֤םַו ֨ ַ
ָ
לַמוֹעדַתּ ְשׁ ֨ב
ִ֝
ַ֩א ֶה
ויקרא צו ח,לה :וּפֶ ַתח ֨
ב ַעתַי ִָמיםַ–
ַ֙שׁ ְַ
ָליְ לָ ה ִ
וַּיוֹמַ֤םַו ֨ ַ
ָ
לַמוֹעדַתּ ְשׁ ֨ב
ִ֝
וּפֶ ַתח ַ֩ ֨א ֶה
לַמוֹעד  -קדמא ואזלא ולפי ההמשך תשבו
ִ֝
(לה) וּפֶ ַתח ַ֩– תרסא ,מרמז על שיעור שבעה לאבילות 14 ,סעודות בסוכה ,הנלמד מענין ֨א ֶה

יומם ולילה שבעת ימים  -קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו.
(א) לימוד כפשוטו לאהל מועד
(ב) לימוד היוצא מפשוטו כאן כמאמר תורה שלמה (נט) מניין לאבל מן התורה שבעה) בראשית ויחי נ,י) ויעש לאביו אבל שבעת

ימים .ולמדין דבר קודם למתן תורה (בתמיה) ר' יעקב בר אחא בשם ר' זעירא שמע לה מן הדא ופתח אהל מועד תשבו
יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את -משמרת (משכן) ה' ,כשם ששימר הקב"ה על עולמו שבעה (כביכול ז' ימי אבלות על
עולמו קודם המבול) כך אתם שמרו על אחיכם שבעה (ירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה)
וּפֶ ַתח ַ֩– תרסא ,לפי המקור הבא השיעור המרומז הוא ארבע עשרה סעודות חיב אדם לאכול בסוכה ,אחת ביום ואחת בלילה.
תורה שלמה (סא*) מתניתין ר' אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חיב אדם לאכול בסוכה ,אחת ביום ואחת בלילה .גמ' מה טעמא
וַּיוֹמַ֤םַו ֨ ַָליְ לָ ה ַ֙מה ישיבה שנאמר
ָ
לַמוֹעדַתּ ְשׁ ֨ב
ִ֝
ַ֩א ֶה
דר' ליעזר נאמר כאן (ויקרא אמר כג,מב) תשבו ונאמר להלן (ויקרא צו ח,לה) וּפֶ ַתח ֨
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמים) אף ישיבה שנאמר כאן (סוכה) נעשה בה את הלילות כימים.
ָליְ לָ ה ִ
יוֹמַ֤םַו ֨ ַ
להלן עשה בה את הלילות כימים (שכן כתיב ָ
(ירושלמי סוכה פ"ב ה"ז)
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ויקרא שמיני ט,כב – כג:

ֶ֖הַוהַַ ְשּׁלָ ִ ָֽמים׃ַ ַ
ֵ֛אתַו ָהע ָל ְ
ְ
תַהחַ ָטּ
ֲשׂ ַ
שּׂאַאַ ה ֲֹ֧רןַאֶ ת-י ָָדֵ֛וַי ָָדֵ֛יוַאֶ לָ -ה ָעֶ֖םַוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכ ָ֑םַו ַָ֗יּ ֶרדַמע ֹ֧
(ט,כב) וַיִּ ֨ ָ
אַכבוֹדֶ֖ -ה'ַאֶ ל-כָּ לָ -ה ָעָֽם׃ ַ
ר ְ
ַ֤הַו ַ ָֽאהֲרן ַ֙אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַוַיּ ְצאוַּוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכֶ֖ וַּאֶ תָ -ה ָע ָ֑םַוַיּ ָ ֵ֥
ָבאַמ ֶשׁ ְ
(ט,כג) ַויּ ֨
ַ֤הַו ַ ָֽאהֲרן ַ֙אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַוַיּ ְצאוַּ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין שניים או שלושה לימודים
ָבאַמ ֶשׁ ְ
טט  -תבנית פנימית (ט,כג) ַויּ ֨

אחד כפשוטו אחד שלא כפשוטו ואם יש שלישי הוא באחד האופנים האלה .כאן כפשוטו הוא הלימוד לעיל ירידה מעין עבודה ,ביאה מעין
עבודה .שלא כפשוטו כפ'רש"י דבר אחר כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל  ...מיד נכנס משה
עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל.
ראה קדמא ,קדמא מהפך פשטא?
 73מפז"ק
ןַבּנ ֵ֥יַעֻ זִּ יאֶ֖לַדּדַאַ ה ֲָ֑רןַ ַ
שׁהַאֶ לָֽ ִ -מישָׁ אל ְַ֙ו ֶאלַאֶ ְלצָ פָ ְ
ויקרא שמיני י,ד :וַיִּ ְק ָראַמ ָ֗ ֶ
חנֶ ָֽה׃ ַ
וּץַל ַמּ ֲַ
ַ ָֽ
תַפּניַ -הקּ ֶדשַׁאֶ לִ -מ ֶ֖ח
וַּשׂ ַ֤אוַּאֶ ת-אֲחיכֶ ם ַ֙מא ְ
םַק ְר ַ֞ב ְ
אמרַאֲל ָ֗ ֶה ַ֠ ִ
וַיּ ֶ
ַ֠ ִק ְר ַ֞בוַּ  -תלישא-גדולה גרשיים בתבה אחת  -בעל הטורים  -מלמד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום

והוציאו אותם לחוץ.
ַ֠ ִק ְר ַ֞בוַּ -תלישא-גדולה ,גרשיים .ענין תלישא-גדולה (מיוחד ,עקירת איסור) כאן ,מפני (כבוד הקדש ו )-כבוד הבריות באופן מיוחד נעקר
איסור והותרה הכנסה מיידית של כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש לשאת ממנו המתים .ע"פ בעל הטורים הכניסו חנית של ברזל לקדש
וגגרו בה את המתים .חנית ברזל אם אינה כבר טמאה עתידה להיטמאות במגעה במתים .ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים ,באחד מהם
יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא .רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג הלכה טז אבל הזורק כלים טמאים למקדש אפילו היו כלים שנגעו
במת פטור מ ן הכרת ,אבל חייב מלקות שנאמר ואם לא יכבס וגו' מפי השמועה למדו על רחיצת גופו ענוש כרת ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעים.
/השגת הראב"ד /ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעים.

תַפּניַ -הקּ ֶדשַׁ -מהפך פשטא מונח זקף-קטן .לימוד אחד כפשוטו ולימוד אחד יצא מפשוטו .כפשוטו שהוציאו
ְ שׂ ַ֤אוַּאֶ ת-אֲחיכֶ ם ַ֙מא ְ
את המתים מהקדש ,יצא מפשוטו שלא נכנסו הלויים לקדש אלא גררום בקדש בכותונותם ע"י כלי אף שיקבל טומאה ,ואח"כ נשאום
74
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ֶ֖רַלאַתאָ ָֽכל׃ַפ ַ
ֵ֥
ַ֙ה ַח ָיּהַא ֲֶשׁ
ַ֙ה ֶנּאֱכֶ לֶ תַוּבין ַ
ַ֤יןַה ַח ָיּה ַ ָֽ
יןַהטָּ ָ֑הרַַַַַַַ וּב ַ ָֽ
ַ
ֵ֥יןַהטָּ מֶ֖אַוּב
ַ
ויקרא שמיני יא,מזְ :ל ַה ְב ִ ָ֕דּילַבּ
ַ֙ה ֶנּאֱכֶ לֶ ת  ...בין שנולדו בה סימני
ַ֤יןַה ַח ָיּה ַ ָֽ
ַ֙ה ֶנּאֱכֶ לֶ ת – מהפך פשטא זקף-קטן ,מלמד (א) כפשוטו וּב ַ ָֽ
ַ֤יןַה ַח ָיּה ַ ָֽ
אפשר כי תבנית וּב ַ ָֽ

טרפה כשרה( ,ע' שפת"ח כל הכשרין שנשנו במשנה) לנולדו בה סימני טרפה פסולה (ע' שפת"ח י"ח טריפות שמנו חכמים)
(ב) מוציא מפשוטו ללמד על אבר מן החי תורה שלמה [רצד*]  ...ובפי' רבינו הלל :כלומר ליתן אזהרה שהוזהרו ישראל על אבר מן
החי דמשמע בהמה כשהיא חיה לא תיאכל.
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הַּתּ ְט ָ ָֽמא׃ ַ
ֹות ִ
תַדּ ָ ֶ֖
דּ ְ
יםַכּימֵ֛יַנִ ַ ֵ֥
ִ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמ
ט ְמאָ ה ִ
דהַז ָָכ ָ֑רַַ ְו ָ ָֽ
יַתז ְִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖
ַ֙כּ ַ
רַאשָּׁ ה ִ
ויקרא תזריע יב,בַ :דּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙לאמ ִ

בטומאת יולדת יש שני לימודים( :א) מרבה טומאת יולדת לגיורת ושפחה (ב) מטומאת יולדת מרבה לכל מיני טמאים שמטמאים משכן
מתוכו ואינם מטמאים משכן מאחוריו (היינו מחוצה לו) (טט :לאסור כניסת טמא למשכן ולמקדש)
ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙לאמר  ,לאמר – זקף-קטן מרמז לשני לימודים,
לימוד (א) מרבה טומאת יולדת לגיורת ושפחה הנלמדת מ(-משנה א).
ה ֙ .מאי (מה
ל ֙ ,גיורת ושפחה מנין? ת"לִ :אשָּׁ ַ
ל ֙  -אין לי אלא ְבּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
ע"פ [בבלי כריתות ז,ב] גמ' .שפחה מנלן? דת"רְ :בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ

כוונת המשנה כשכתבה) וכן שפחה? ס"ד אמינא :כי אמרינן כל מצות שהאשה חייבת בה עבד חייב בה ,ה"מ בדבר ששוה בין איש ובין
אשה ,אבל יולדת דבנשים איתא באנשים ליתא ,אימא לא תחייב שפחה ,אהכי תנא שפחה.

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

45/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ה ֙ מרבה
ל ֙ ממעט את הגוים ואת המסתפחות לעם ישראל ממצות טומאת יולדת .מלת ִאשָּׁ ַ
לפי תו"כ ו[-בבלי כריתות ז,ב] ְבּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
ה ֙ לרבות גיורת ושפחה ומשוחררת
את המסתפחות לעם ישראל למצות טומאת יולדת .וצריך בירור איך הגמרא לומדת מהמלה ִאשָּׁ ַ
ה ֙ אינה יתירה לדרשה אלא לפשוטו של מקרא .אם כך מה מקור דרשת חז"ל בתו"כ וב[-בבלי כריתות ז,ב]?
שהרי מלת ִאשָּׁ ַ
ה ֙ .אפשר כי לטעם זקף-קטן של לאמר יש גם תפקיד בפני עצמו ולא רק בתבנית של שני הלמודים כנ"ל.
רַאשָּׁ ַ
נתבונן בכתובַלאמ ִ
הסבר זה גם מסביר למה כתבה המשנה [כריתות פ"א,מ"ג]  ...וכן שפחה?
ה ֙ למצות טומאת יולדת והן (א) אשה המסתפחת לבני ישראל
לאמר – זקף-קטן בתפקיד ללמוד כי שתי נשים מתרבות במלת ִאשָּׁ ַ
ה ֙ – במשמע אחד ,הלכה
בגיור( ,ב) אשה המסתפחת לבני ישראל בעבדות (השפחה והשפחה המשוחררת) .וטעם פשטא במלת ִאשָּׁ ַ
אחת בנושא טומאת יולדת לישראלית מלידה ,ולנשים שקבלו עול מצוות והן הגיורת ,השפחה והשפחה המשוחררת.
למעשה השפחה המשוחררת היא גיורת ,והיא והגיורת מחויבות במצוות כמו ישראלית .אבל השפחה היא עבד והיינו סבורים לומר
שהכלל כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה ,ה"מ (חל כלל זה רק) בדבר ששוה בין איש ובין אשה ,אבל יולדת דבנשים איתא
באנשים ליתא ,אימא לא תחייב שפחה (בטומאת יולדת) ,אהכי תנא שפחה.
ל ֙ המקיש את כל בני ישראל לטומאת יולדת ומרבה כל הטמאים לטמא המשכן
לימוד (ב) לפי תו"כ יש עוד לימוד מהכתוב ְבּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
מבפנים ולא מאחוריו (היינו מחוצה לו) (טט :לאסור כניסת טמא למשכן ולמקדש).
יַתזְ ִריעַַ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש מטומאת יולדת
ַ֙כּ ַ
רַאשָּׁ ה ִ
(וי' תז' יב,ב) ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙לאמ ִ
לטומאת מקדש מתוכו.
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רַל ַח ָטּ ָ֑את ַ
הַוּבן-יוֹנָ ֵ֥הַאוֶֹ֖ -ת ְ
ֶ
ַ֙לעלָ
שַׂבּןְ -שׁנָתוֹ ְ
יאַכּ ֶַ֤ב ֶ
ֶ
ַ֒תּ ִַ֞ב
וַֹל ַבת ָ
הַּלבןַ֘א ְ
ֳר ְ
וּב ְמלאת׀ַיְ מיַטָ ה ָ ָ֗
ויקרא תזריע יב,וִ ַ:
חַא ֶהל-מוֹעֶ֖דַאֶ לַ -הכּ ָֽהן׃
ֵ֥ת ָֽ
ַאֶ לֶ -פּ ַ

[בבלי עירובין לב,א] דתניא :האשה שיש עליה לידה או זיבה ,מביאה מעות ונותנת בשופר ,וטובלת ואוכלת בקדשים לערב .מאי
טעמא  -לאו משום דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו?  -ורב נחמן  -התם כדרב שמעיה .דאמר רב שמעיה :חזקה אין בית דין של
כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר.
[רא"ש בבלי עירובין פ"ג ,סימן ג]  ...ונ"ל שאין ראיה מההיא דגיטין ודחולין דרב ששת לא קאמר דחזקה שליח עושה שליחותו אלא
במקום שיש לשליח לחוש אם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול עבירה במה שסומך עליו שיעשה שליחותו
שַׂבּןְ -שׁנָתַוֹ ֙ ְלעלָ הַ– גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,
יאַכּ ֶַ֤ב ֶ
ֶ
טט :מהסבר ה[-רא"ש] .אפשר שתבנית טעמי המקרא של (וי' תז' יב,ו) ָתּ ִַ֞ב
יאַכּ ֶַ֤בשַׂבֶּ ןְ -שׁנָתַוֹ ֙ – גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר והוא
ֶ
מלמדת שני לימודים שאחד מהם וי' תז' יב,ו) ָתּ ִַ֞ב
חזקה שליח עושה שליחותו במקום שאם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול .ולכן מביאות הקינין והנשים שהביאו כסף
קינין ונתנוהו בשופר סומכות על הכהנים שיקריבו קיניהם באותו היום .אינן צריכות להמתין להיוודע שקיניהן הוקרבו אלא יכולות
ללכת לביתן.
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בה׃ַ ַ
ֶ֖רַאוַֹלַ נְּ ק ָ ָֽ
ַ֙היּלֶ ֶדתַלַ ַָזּ ָכ ֵ֥
ַ֤אתַתּוֹרת ַ
ַ
ָ֑יהַז
רַדּ ֶמ ָ
הַמ ְמּק ָ
ֲר ִ
ט ה ָ ֶ֖
יה ְַו ַָָֽ
ה ֙'ַ ְו ִכ ֶפּרַעָ לֶ ָ
וַֹל ְפנ ַ֤יַ ַ
יב ִ
ויקרא תזריע יב,זְ :ו ִה ְק ִר ַ֞
יבוַֹמה תלמוד לומר לפי שהיא (היולדת) טעונה שנים (קרבנות) ,יכול יהיו שנים
[ספרא תזריע פרשה א פרק ג] (ה) (וי' תז' יב,ז) ְו ִה ְק ִר ַ֞

יבוַֹאחד מעכבה ואין שנים מעכבים אותה .איני יודע אם חטאת אם עולה (המעכבת)? כשהוא אומר
מעכבים אותה תלמוד לומר ְו ִה ְק ִר ַ֞
(וי' תז' יב,ז) ְו ִכ ֶפּרַמה מצינו בכל מקום כפרה בחטאת אף כאן כפרה בחטאת (ויכולה להכנס לעזרה ולאכול קדשים ,עדיין חייבת להביא עולה).
יה – זקף-קטן בתפקיד שני לימודים,
יה – עָ לֶ ַָ
ה ֙'ַ ְו ִכ ֶפּרַעָ לֶ ַָ
וַֹל ְפנ ַ֤יַ ַ
יב ִ
(וי' תז' יב,ז) ְו ִה ְק ִר ַ֞
ה ֙' – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כאן שני הלימודים הם שתי הקלות המתוארות להלן:
פנ ַ֤יַ ַ
וַֹל ְַ
יב ִ
ְו ִה ְק ִר ַ֞
(א) הקלה ליולדת שאוכלת בקדשים אחרי הקרבת חטאת העוף והעולה אינה מעכבת עליה; (ב) הקלה נוספת אליבא דרבי ישמעאל בנו
של רבי יוחנן בן ברוקה [בבלי פסחים נט,א] חטא ת זאת יכולה להיות מוקרבת כל ימות השנה אחרי קרבן תמיד של בין הערבים מכיון
שאין למזבח ממנה אלא דמה וזה לא דחיה לעשה דהשלמה (שזה לאו שלא להקריב קרבן בהמה אחרי תמיד של בין הערביים ([בבלי
יומא לג,א] אביי היה מסדר ( ...וי' צו ו,ה) ְו ִהק ְִטֵ֥יר עָל֖י ָה חל ְֵבֵ֥י ַה ְשּׁלָמִ ִֽים - :עליה (על קרבן התמיד של בין הערבים) השלם כל הקרבנות
כולן ).שהיא רק בהקטרת חלבי הקרבנות.
[רש"י פסחים נט,א] מוסיף שמכאן נלמד לכל מחוסרי הכפרה ,שהכפרה תלויה בחטאת .אפשר שלכך מרמז טעם מונח במלה ְו ִכ ֶפּר
בתפקיד רבוי למחוסרי כפרה אחרים.
ַ֙היּלֶ ֶדת – מהפך פשטא זקף-קטןַ ,היּלֶ ֶדת – זקף-קטן מלמד על שני לימודים.
ַ֤אתַתּוֹרת ַ
ַ
עיון ב( -וי' תז' יב,ז) ז

ת ֙ [בבלי כריתות ט,ב] (רש"י :כל היכא דכתיב תורת משמע רבים) מלמד שמביאה קרבן אחד
ַ֤אתַתּוֹר ַ
ַ
לימוד (א) מהכתוב (וי' תז' יב,ז) ז
על ולדות הרבה .ובדרשה בסוף משנה [ספרא תזריע פרשה א פרק ג] (ו) יש להסביר ע"פ חכמים שקרבן נקבע לפי האחרון שנולד

או נפל בסדרה של לידות או הפלות ואחריו היו  40או  80ימי מלאת .ואילו ע"פ רבי יהודה הקרבן נקבע לפי הראשון שנולד או נפל
בסדרה של לידות או הפלות ובתוך המלאת שלו היינו  40יום או שלה היינו  80יום היו לידות או הפלות נוספות.
לימוד (ב) ראה בתחילת משנה (ז) האשה שיש עליה ספק חמש לידות ... ,חמש לידות וודאות ... ,מביאה קרבן אחד ואוכלת
בזבחים והשאר עליה חובה ,או ג"א אין עליה חובה.
שׁנָת ֙וֹ לְע ֵָ֔לה וּבן-יוֹנָ ֵ֥ה אוֹ֖ -תר ְלח ָ ֶַ֑טּאת.
כל אחד משני הלימודים גורם לקרבן הנאמר בהמשך הפסוק תָּ ֶ֞ ִביא כַּ֤בשׂ בּןְ -
ת ֒ להביא את המפלת.
וַֹל ַב ַ
ההפלות נלמדו ב[-ספרא תזריע פרשה א פרק ג] (א) (וי' תז' יב,ו) א ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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דַל ַח ָטּ ָ֑אתַ ַ
דַלע ָלֶ֖הַוְ אֶ ָח ְ
ח ְ
ַ֙בּניַיוֹ ָנהַאֶַ ָ ֵ֥
וַֹשׁני ְ
יםַא ְ
ַ֤
הַשׁ ָֽתּי-ת ִ ָ֗ר
אַת ְמ ָצאַי ָָדהּ֘ ַדּיַשֶׂ ה ְַ֒ולָ ְק ָח ְ
ויקרא תזריע יב,חְ :ו ִאם֨ -ל ִ
ה ָרה׃ַפ ַ
ֶ֖ןַוטָ ָֽ
ַהכּה ְ
ֵ֛יה ַ
וְ ִכ ֶפֵּ֥רַעָ ֶל ָ

שׁנֵ ֙י בּ ְֵנֹ֣י יוֹ ֵָ֔נה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לתנא (ב) החטאת קובעת סוג העוף לעולה .זקף-קטן ילמד על שני המצבים
ָקְחה שׁ ְֵתִּֽי-ת ִָ֗רים ַ֤אוֹ ְ
ְול ָ ֹ֣
(טט :ג) ו(-טט :ד) בהן היולדת הפכה (מהפך ) בעוף העולה מעוף החטאת ולכן עליה להביא עוף אחר ממין עוף החטאת.
80

מפז"ק

יעַי ֒ ַ
וֹםַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ַ֘בּיּ
הוַּהכּהן ַ
ַ
ויקרא תזריע יג,הְ :ו ָר ָא
ֵ֛ןַשׁ ְב ַעֵ֥תַי ִ ֶָ֖מיםַשׁ ִ ָֽנית׃ ַ
ירוַֹהַ כּה ִ
ַעַבּעָ֑ וֹרַַַַַַַַַ ְו ִה ְסגִּ ֹ֧
שׂהַהַ נֶּ ֵֶֽ֖ג ָ
דַבּעי ָניוַלא-פָ ָ ֵ֥
ַוְ ִהנּ ַ֤הַהַ ֶנּ ֙ ַגע ַ֙עָ ַמ ְ
דַבּעי ָניו – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא רומז שלפחות אחד
(יג,ה) וְַ ִהנּ ַ֤הַהַ ֶנּ ֙ ַגע ַ֙עָ ַמ ְ
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .הפשט מספר שלא חל שנוי כלשהו במראה( ,לימוד א) היוצא מפשט הכתוב שאם (בתוך שבעת הימים
המראה) העז והכהה ,כהה והעז כאילו לא כהה ... ,שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה,
דַבּעי ָניו של הכהן הרואה את המראה
(לימוד ב) ב[-תו"כ פ"ב פרק ב] (ד) הסבר (ב) [רמב"ן] לומד מ( -יג,ה) וְ ִהנּ ַ֤הַהַ ֶנּ ֙ ַגע ַ֙עָ ַמ ְ

פירוש זה יוצא מהפשט ולא כפ'[רש"י] שהכתוב עוסק במראה.
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וַֹלנֶ ָ֣גַעַצָ ָרָ֑עַ ת ַ
ֵ֥הַבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ְ
תַו ָהיָ
וַֹב ֶה ֶר ְ
ַ֤תַאוַֹ -ספַּ ַ֙חת ַ֙א ַ
ַ֙שׂא ָֽ
ַ֤הַבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְ
ְ
םַכּי-יִ ְהיֶ
ויקרא תזריע יג,ב :אָ ָ ָ֗ד ִ ָֽ
ֶ֖יוַהכּה ִ ֲָֽנים׃ ַ
ַ
ֵ֥דַמ ָבּנָ
ןַאוַֹאֶ ל-אַ ַח ִ
ןַהכּה ֵ֛
הוּבא ַ֙אֶ ל-אַ הֲר ַ
ָ
ַוְ
ַ֤הַבעוֹרְ -בּשָׂ רַוֹ ֙ היא ,שהופיעה בעור לפחות אחת מארבע המראות
ְ
אָ ָ ָ֗דם – רביע בתפקיד ארבע ,מלמד שכוונת הכתוב (יג,ב) ִ ָֽכּי-יִ ְהיֶ
ַ֤הַבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ַ֙– מהפך פשטא מורה להוציא הכתוב מפשוטו וללמד ,שאם מראות
ְ
הטמאות ,ומשוער כי תבנית הטעמים של ִ ָֽכּי-יִ ְהיֶ
אלו נולדו בו בשעת הפטור (אחד משני המצבים שרמז להם טעם המקף של ִ ָֽכּי-יִ ְהיֶ ַ֤ה) כנמנה ב[-משנה נגעים פ"ז מ"א וב-ספרא תזריע
פ"א] והם בגוי ונתגייר ,בקטן ונולד ,בקמט ונגלה ,בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין אזי אינן מטמאות.
ַ֤תַאוֹ-סַ פַּ ֙חַ ת ַ֙אוַֹ
אָ ָ ָ֗דם – רביע בתפקיד ארבע ,כִּ ִֽי-יִהְיַ֤ה בְעוֹרְ -בּשָׂר ֙וֹ לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ,אשר תיאורן הואְ :שׂא ָֽ
ַב ֶה ֶרת – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה על שני לימודים בכתוב ,ותבנית הטעמים מהפך פשטא מורה כי לפחות

לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב ,הלימוד השני עשוי להיות כפשט או עשוי להיות יוצא מהפשט .אפשר כי פשוטו של מקרא מלמד
ַב ֶה ֶרת – זקף-קטן ,בתפקיד של שני לימודים ,לימוד (א) שני אבות מראות ,ושתי תולדות .תולדה אחת לכל אב.
ת ֙ – מקף כבורר במשמעות צרעת טפילה במראה מהאב שלה ,ולא משמע כל ההסברים הבאים (א) שם נגע טהור (וי' תז'
ָֽאוַֹ -ספַּ ַ֙ח ַ
יג,ו) ִמס ַ ְֹ֣פחַת ִֵ֔הוא( ,ב) שפח שהוא כינה( ,ג) שפח שהוא לשון שקר,
שׂ ַפֹ֣ח אֲד ֵָ֔ני קָדְ ֖קד
שפח שהוא כינה [פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לא – ותאמר ציון]  ...רבי אליעזר אומר מהו ושפח ה' (ישעיהו ג,יז) ְו ִ
בְּנֹ֣ וֹת צִיֶּ֑ וֹן ו ַ֖ה' פָתְ ֵהֵ֥ן יְע ִָֽרה :ס
ולא משמע [ילקוט שמעוני משלי רמז תתקלח] ושפח ה' קדקד בנות ציון ,לשון שקר
ולא משמע נגע טהור [פני יהושע מסכת שבועות דף ה עמוד ב] ומה שהוכרחתי להאריך בזה היינו משום דלכאורה מפשט לשון
המקרא נראה דמצינו גם כן לשון ספחת והיא שם נגע כדכתיב (ישעיהו ג,יז) ְו ִשׂ ַפֹ֣ח אֲד ֵָ֔ני קָדְ ֖קד בְּנֹ֣ וֹת צִיֶּ֑ וֹן שהוא לשון צרעת והרבה
כיוצא באלו ,ועוד דבפרשת נגעים גופא פרש"י להדיא על לשון (וי' תז' יג,ו) ִמס ַ ְֹ֣פחַת ִֵ֔הוא שהיא שם נגע טהור וע"כ דהיינו משום
דלשון מספחת היינו שאינו מספחת ממש שהוא טמא ... ,נמצינו למידין מיהא דאשכחן בנגעים גופא דספחת הוא ג"כ לשון נגע,

ועוד דבתרגום אונקלוס ובירושלמי מבואר בהדיא דלשון ספחת ומספחת חדא מילתא היא שם נגע ,אלא דאונקלוס מפרש בלשון
עדיא ועדיתא ,והירושלמי תרגמה לתרווייהו בלשון קילופי
תולדת הְ -שׂאַ֤תַצמודה אליה והיא ָֽאוַֹ -ספַּ ַ֙חת ַ֙  ,מהפך פשטא יוצר יחידה אחת המופרדת בטעם פשטא מהמשך הכתוב.

ת ֙ – מהפך פשטא כפי' [פני יהושע בבלי שבועות ה,ב] מוציא מפשט הכתוב ב(-וי' תז' יג,ו) ִמס ַ ְֹ֣פחַת ִֵ֔הוא שהיא שם נגע
ַ֤תַאוַֹ -ספַּ ַ֙ח ַ
ְשׂא ָֽ
ת ֙ כאן הוא כנוי לנגע טמא שהוא טפל (כהה) במראהו למראה שאת היינו תולדה לשאת ,ורבים מפרשים
טהור ומלמד כי ַספַּ ַ֙ח ַ
שהוא גם כנוי לנגע טמא אחר שהוא טפל (כהה) במראהו למראה בהרת היינו תולדה לבהרת.
אפשר כי המונח של מלת אוֹ בַ הֶ ֶרת
ק֙ .
ַה ֶנּ ֙ ַגע ַ֙עָ מ ַ
לימוד (ב) אפשר שגם הוא יוצא מפשוטו ומלמד ,שאין סדר הכתוב כסדר עזות הלובן כפי שמלמדת [משנה נגעים פ"א מ"א ופירוש
קהתי] ארבע המראות האלו 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.

מרבה תכונה לבהרת והיא תולדת הבהרת .צבעה הכהה לעומת הבהרת נלמד מ( -יג,ג) וּמַ ְראַ֤הַ
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ֶ֖יַבּ ְשׂ ָֽאת׃ ַ
ֵ֥רַח ַ
ֵ֛תַבּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ןַוּמ ְחיַ
יאַה ְפ ָכֶ֖הַשׂ ָערַלָ ָב ִ ָֽ
ָ
וֹרַו ִָ֕ה
ַ֙בּע ְ
ַ֤הַשׂאתְ -ל ָב ָנה ָ
ןַוהִַנּ ְ
הַהכּ ָ֗ה ְ
ַ
ויקרא תזריע יג,יְ :ו ָר ָא
הַהכּ ָ֗הן] קראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר מניין שהוא זקוק לו ,ת"ל ְו ָר ָאהַהַ כּ ָ֗הןַוְ ִהנּ ַ֤הַ
[תו"כ פ"ג פ"א] (ג) (יג,י) [ ְו ָר ָא ַ
הן – מונח רביע ,ראה הסבר לעיל ב(-יג,ג) בשיעורי נגע.
הַהכּ ַָ֗
ְו ָר ָא ַ
ְשׂאת
ַ֙בּעוֹר – [החפץ חיים] מסביר שקודם שהסגירו או החליטו ,צמח בו נגע חדש .וממלת ְו ִהנּ ַ֤הַמשמע שנתהוה
ַ֤הַשׂאתְ -ל ָב ָנה ָ
הסבר לְ -ו ִהנּ ְ

דבר חדש לעיניו.
[התוה"מ עא] מסביר שאותו נגע השתנה לנגע אחר.
ב(-יג,ג) נדרש שאם יש שני נגעים בתחילה אז הכהן רואה את כולם .ב(-יג,י) מתחדש כנ"ל.
ַ֙בּעוֹר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות ,אחת כפשוטה העוסקת במראה כגריס וסימני
ַ֤הַשׂאתְ -ל ָב ָנה ָ
(יג,י) וְ ִהנּ ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

טומאה בו והכהן יחליט מראה זה.
אפשר כי הדרשה השניה מהפכת מהפשט כמרומז בטעם במלת ְו ִהנּ ַ֤ה – מהפך ,מחדשת ומלמדת ע"פ [הח"ח] כי אף-על-פי שהכהן הגיע
לבחון נגע אחד וקודם שהסגירו או החליטו צמח בו נגע אחר ,או ע"פ [התוה"מ] הנגע עצמו השתנה ,בכל מקרה הכהן יפסוק על כל
הנגעים שלפניו.
 83מפז"ק
ויקרא תזריע יג,יא :סימן טומאה מחיה

ֶ֖אַהוּא׃ ַ
נּוַּכּיַטָ מ ָֽ
וַֹהכּה ָ֑ןַלאַי ְַסגִּ ֶר ִ ֵ֥
וַֹו ִט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹרַבּשָׂ ר ְ
ְ
ַ֙בּע
ֶתַהוא ְ
תַנוֹשׁ נ ִ
ֶַַ֤
צָ ַ ֨רעַ

וֹרַבּשָׂ רוֹ  -קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,התבנית מהפך פשטא מונח זקף-קטן כעין שני לימודים( ,א)
ְ
ַ֙בּע
ֶתַהוא ְ
תַנוֹשׁנ ִ
ֶ ַ֤
(יג,יא)ַצָ ַ ֨רעַ
טעמא דקרא במהלך לאחור( ,ב) בנין אב לשיעור צרעת במהלך לפנים.
ראה קדמא מהפך פשטא – טעמא דקרא
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וַֹועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יוַ ַ
וֹרַה ֶנּגַעַמראשֶׁ֖ ְ
ַ
הַהצָּ ַ ָ֗רעַ תַא ִ֚תַכָּ ל-ע
ַ
וֹרַו ִכ ְסּ ָת
ַ֙בּע ְ
ַ֤חַהצָּ ַר ֙עַ ת ָ
ַתּ ְפ ַר ַ
וֹח ִ
ויקרא תזריע יג,יבְ :ו ִאם-פָּ ֨ר ַ
ֵ֥יַהכּ ָֽהן׃ ַ
ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖הַעינ ַ
ַ֙בּעוֹר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,לימוד
ַ֤חַהצָּ ַר ֙עַ ת ָ
הסבר ל[-תו"כ פ"ג פ"ג] (ה) (ו) (ז) (וי' תז' יג,יב) ִתּ ְפ ַר ַ
אחד [תו"כ פ"ג פ"ג] (ו) המלמד כי כאשר ִתּ ְפ ַרַ֤ח – 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 ַהצָּ ַר ֙עַ ת ַ֙ .לימוד שני [תו"כ פ"ג
וֹח – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת ָבּעוֹר – זקף-קטן ,ענין של שתי
פ"ג] (ז) המלמד כי ְו ִאם-פָּ ֨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 הבאַ :הצָּ ַר ֙עַ ַ
פשטא המטעים מלת ַהצָּ ַר ֙עַ ת ַ֙  -הפריחה טהורה.
ִתּ ְפ ַרַ֤ח – מהפך ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ו) המלמד כי ִתּ ְפ ַרַ֤ח – מהפך ,הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים –
טהורה.
וֹח – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת
בָּ עוֹר – זקף-קטן ,ע"פ [תו"כ פ"ג פ"ג] (ז) המלמד כי ְו ִאם-פָּ ֨ר ַַ
בָּ עוֹר – זקף-קטן ,ענין של שניים ,לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה הטהור.
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וֹרַהוּא׃ ַ
ָֽ
פְךַלָ ָבֶ֖ןַטָ הֵ֥
וַֹו ִט ַהֶ֖רַאֶ תַ -הנָּ ָָ֑֣גַעַַַַַַַַכֻּ לֵּ֛ וַֹהָ ַ ֵ֥
ַ֤הַהצָּ ַר ֙עַ ת ַ֙אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ר ְ
ַ
֨הַכ ְסּ ָת
ןַו ִהנּ ִ
הַהכּ ָ֗ה ְ
ַ
ויקרא תזריע יג ,יגְ :ו ָר ָא
מאמר ראשון[ :תו"כ פ"ג פ"ד] (א) (וי' תז' יג,יב) צָּ ַר ֙עַ ת ַ֙מה תלמוד לומר וגו'
ת֙
ת ֙ מיותר ,ופי' שאם יאמר והנה כסתה נפרש על השאת ,לכן אמר הַ צָּ ַר ֙עַ ַ
ת ֙ ,שם ַהצָּ ַר ֙עַ ַ
֨הַכ ְסּ ָתַ֤הַהַ צָּ ַר ֙עַ ַ
[התוה"מ פד] (יג,יג) ְו ִהנּ ִ
הַהצָּ ַ ָ֗רעַ ת,
ַ
שכולל כל הד' נגעים ,וכבר דרש כזאת (למעלה ס' עט) ממ"ש (יג,יב) ְו ִכ ְסּ ָת

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
הַהצָּ ַ ָ֗רעַ תַלא הבוהק  ...למעט פריחת בוהק .ומזה מובן שמדובר בפסוק בגווני הנגע (ולא במיני הנגעים ,שחין
ַ
מהמלים (יג,יב) ְו ִכ ְסּ ָת
הַהצָּ ַ ָ֗רעַ ת – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,ונאמר כי תבנית
ַ
וכד') .נרכיב מובן זה על תבנית הטעמים של (יג,יב) ְו ִכ ְסּ ָת
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
ַ֤הַהצָּ ַר ֙עַ ת ַ֙– קדמא מהפך פשטא ,מלמד שאף-על-פי שהמראה המקורי (המקדים לפריחה) הוא בגוון אחד
השני (יג,יג) ְו ִהנּ֨הַ ִכ ְסּ ָת ַ
הפריחה יכולה להתהפך מהגוון הזה לגוונים טמאים אחרים שיטהרו (לימוד המתאים לפירוש הרמב"ם).
 86מפז"ק
וַֹבגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃ַַַ
וַֹא ְ
ואַבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ַ֙ה
וַֹבגַּבַּ ַחתַנֶ ֵֶֽ֖גַעַלָ ָבןַא ֲַד ְמ ָדָּ֑םַַַַַַַ צָ ַרַ֤עַ תַפּ ַר ַ֙חת ִ
ַ֤הַבקָּ ַר ַ֙חת ַ֙א ַ
ַ
ויקרא תזריע יג,מבְ :ו ִ ָֽכי-יִ ְהיֶ
ספרא תזריע פרשה ה פרק יא (א) (יג,מב) נֶ ֵֶֽ֖גַעַלָ ָבןַא ֲַד ְמ ָדָּ֑םַמלמד שהוא מטמא בפתוך ,צָ ַרַ֤עַ ת ,מלמד שהוא מטמא במחיה( ... ,ב)
פּ ַר ַ֙חת ַ֙מלמד שהיא מטמאה בפיסיון ,היא ( ִהוא) אינה מטמאה בשער לבן... ,
ַ֙הוא – מהפך פשטא ,מוציא הכתוב מפשוטו שמובנו נגע מתחילתו ,ודורש מלת צָ ַרַ֤עַ ת מלמד שהוא מטמא במחיה,,
צָ ַרַ֤עַ תַפּ ַר ַ֙חת ִ
ת ֙ מלמד שהיא מטמאה בפיסיון,
ומלת פּ ַר ַ֙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.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שׂר׃ַַַ
רעַ תַעֵ֥ וֹרַבָּ ָ ָֽ
וַֹבג ַַבּ ְח ָ֑תּוַַַַַֹ ְכּ ַמ ְראֵ֥הַצָ ַ ֶ֖
תַבּקָ ַר ְח ֶ֖תּוַֹא ְ
ַ֙ל ָבנָ הַא ֲַד ְמ ֶדּ ֶמ ְ
ַ֤הַשׂאתַ -ה ֶנּ ֙ ַגע ְ
ןַו ִהנּ ְ
ויקרא תזריע יג,מגְ :ו ָר ָ֨אהַא ִ֝תוַֹהַ כּ ָ֗ה ְ

ספרא תזריע פרשה ה פרק יא מ"ג – מ"ח
וַֹבג ַַבּ ְח ָ֑תּוֹ  -רביע  ...זקף-קטן ,אפשרות לכתוב שהוא סתום ולא בא לסתום
ַ֙ל ָבנָ הַא ֲַד ְמ ֶדּ ֶמתַ ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּוַֹא ְ
ַ֤הַשׂאתַ -ה ֶנּ ֙ ַגע ְ
ןַו ִהנּ ְ
הַ כּ ָ֗ה ְ
וֹרַבּ ָ ָֽשׂר׃ הרי עור הבשר כזו מה זו מטמאה בפתוך אף עור
ָ
רעַ תַעֵ֥
אלא לפרש ,כמו שנדרש בתו"כ מ"ו מסיפא הפסוק ְכּ ַמ ְראֵ֥הַצָ ַ ֶ֖

הבשר מטמא בפתוך,

ַ֙ל ָבנָ הַא ֲַד ְמ ֶדּ ֶמת  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מקרא כפשוטו על נגע בעור
ַ֤הַשׂאתַ -ה ֶנּ ֙ ַגע ְ
וע"פ תבנית הטעמים הדבר מרומז בקרא ְו ִהנּ ְ
ראש קרח ,ולימוד המוציא מפשוטו ומחדש ללמדינו לנגע עור בשר העלול לקבל מראה לבנה אדמדמת = פתוך כמו בעור ראש קרח.
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ויקרא מצרע יד,ב:

הוּבֶ֖אַאֶ לַ -הכּ ָֽהן׃
וַֹו ָ
עַבּיֶ֖וֹםַטָ ה ֳָר ָ֑ת ְ
תַה ְמּצ ָר ְ
ַ֙תּוֹר ַ
ַ
ַ֤אתַתּ ְה ֶיה
ִ ָֽ
ז

תַה ְמּצ ָרע – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי הלכות:
ַ֙תּוֹר ַ
ַ
ַ֤אתַתּ ְה ֶיה
ִ ָֽ
ז
(א) הבדלת (כעין מהפך) תיקון המצורעים משני מצבי תיקון אחרים .מבדילם בקרבנם הנראה כקרבן עולה ויורד מקרבן עולה ויורד אחר,
ומבדילם בטהרתם מטהרת הזב.
תַה ְמּצ ָרע – ע"פ ספרא
ַ֙תּוֹר ַ
ַ
ַ֤אתַתּ ְה ֶיה
ִ ָֽ
(א)(א) לענין קרבן עולה ויורד :מהפך מקרבן בעל שלוש מדרגות לקרבן בעל שתי מדרגותַז
הכתוב מוציא המצורעים מקרבן עולה ויורד בעל שלוש מדרגות כאמור ב(-ויקרא ה,א-ד) שבטומאת מקדש וקדשיו ובשבועות יש גם קרבן
דלי דלות ובמצורע אין.
ואפשר כי מרמז לעוד מצבים הקשורים לקרבן ,שיש בם הפוך מהבנה פשוטה:

(א) חובת הקרבת קרבן עבור מצורע קטן כי כל מחוסרי כפרה א"צ דעת בעלים תורה תמימה תורת המצורע  -המצורע  -בין גדול בין
קטןד) [נדרים ל"ו א'] :תורה תמימה הערה ד) כבר כתבנו כ"פ בפרשות הקודמות דכ"מ שנאמר הלשון תורת כולל הרבה פרטים
שנכללו בכלל אחד שדין כולם שוה ,וכאן הרבותא לענין מצורע קטן [דמטמא בנגעים כמבואר בפ' תזריע ר"פ נגעים] ,דאע"פ דכל
קרבן צריך להקריב מדעת בעלים ,והו"א כיון דקטן אין בו דעת אין מקריבין עבורו ,קמ"ל .וטעם הדבר משום דכל מחוסרי כפרה א"צ
דעת בעלים כפי שיתבאר ס"פ זו:
(ב) תהליך טהרה אחד אף על פי שהיו למצורע צרעות אחדות קודם שהביא אשם אחד .אף שלכאורה היינו אומרים שצריך להביא על כל
נגע .אבל כבר ר אינו בפר' תזריע שכל הצרעות שהופיעו אחרי ראיית הכהן של הצרעת הראשונה אין מתחשבים בם עד שיסיים עם נגע
שאותו ראה הכהן תחילה .תורה תמימה הערה ה) נראה דצ"ל תורה אחת לצרעות הרבה ,שזה יותר מכון לענין .ואמנם זה הוא רק אם

נתנגע קודם שהביא אשמו ,אבל אם הביא אשמו ואח"כ נתנגע ונתרפא מביא קרבן מיוחד על נגעו השני ,דלאחר שהביא האשם נגמרה
טהרתו מנגעו הראשון:
תּוֹרתַהַ ְמּצ ָרעַ
ַ
(ב) מלמד כפשוטו של מקרא שכל מעשי הטהרה יהיו ביום כמו שראיתו לטומאה הייתה ביום ספרא מצורע פרשה א (ג)
ְבּיֶ֖וֹם ,מלמד שטומאתו וטהרתו ביום ,אין לי אלא טומאתו וטהרתו ביום ,מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ותגלחתו ביום ,ת"ל
עַבּיֶ֖וֹם,
תַה ְמּצ ָר ְ
תּוֹר ַ
ַ
תַה ְמּצ ָרע ,יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו ביום ,ת"ל
תּוֹר ַ
ַ

89

מפז"ק

שַׁמבֶּ֖יתַלַ פָּ ָ֑רכֶ ת
אַבכָ ל-עת ַ֙אֶ לַ -הקּ ֶד ִ
ָב ְ
ָך ַַַַַַַַַ֒ ְואַ ל-י ַ֤
הַדּבּר֘ ַאֶ ל-אַ הֲרןַאָ ִחי ַ
שׁ ַ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ויקרא אח"מ טז,ב :ו ַ֨יּ ֶ
ִ֚יַבּעָ ָנןַא ָר ֶאֶ֖הַעַ ל-הַ כַּ ָֽפּ ֶרת׃ ַ
וּתַכּ ֶ
ִ
֨יַהכַּ ִ֝פּ ֶרתַא ֲֶשַׁ֤רַעַ לָ -האָ רן ְַ֙ולאַיָמ
ַאֶ לְ -פּנ ַ
שַׁמבֶּ֖יתַלַ פָּ ָ֑רכֶ ת – מהפך פשטא זקף-קטן טפחא אתנח
אַבכָ ל-עת ַ֙אֶ לַ -הקּ ֶד ִ
ָב ְ
וְ אַ ל-י ַ֤
ת ֙ .זה יום הכיפורים .אֶ לַ -הקּ ֶדשַׁלרבות שאר ימות השנה.
אַבכָ ל-ע ַ
ָב ְ
שתי דרשות ע"פ תו"כ (ח) ְואַ ל-י ַ֤

(א) שלא יבוא כ"ג אל קה"ק בכל ימות השנה (לפי בבלי מנחות לצורך עבודה ובדרך כניסה עם הפנים מערבה)

ת ֙  ,אז יזכה לבא בעת ההיא אשר אנכי מצוך ,ואם יבא בעת אחר לא יבא בכל עת אפילו בעת
אַבכָ ל-ע ַ
ָב ְ
(ב) ע"פ אור חיים ְואַ ל-י ַ֤
ת ֙ ,דרשו רבותינו ז"ל (בתו"כ) שבא לאסור אפילו ביום הכיפורים עצמו לא יכנוס אלא לדברים הרשומים
הרשיון ,ודקדק לומר ְבכָ ל-ע ַ
בכתב אמת ,להקטיר ולהזות:
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עזָאזָֽל׃ ַ
גוֹרלַאֶ ָחֶ֖דַלַ ֲ
גּוֹרַ֤לַאֶ חָ ד ַ֙לַ הַ'ַ ְו ָ ֵ֥
ירםַגּ ָרלָ֑ וֹתַַַַַַַַַ ָ
יַה ְשּׂ ִע ִ ֶ֖
ויקרא אחרי-מות טז,חְ :ונ ַָתֹ֧ןַאַ ה ֲֵ֛רןַעַ לְ -שַׁנ ֵ֥ ַ
ה'ַלרבות שעיר המשתלח שיהא פסול משום מחוסר זמן
ירושלמי יומא פ”ג ה"א (כא,א) ד"ה לַ ַ

קה"ע – כגון ששחט אמו היום לחולה או שאינו בן שמונת ימים דבעינן שיהיה ראוי לה'
ה' .כתיב ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה' ,לרבות לשעיר המשתלח שיהא פסול משום מחוסר זמן שאע"פ
פני משה – לַ ַ
שאינו קרב לה' מ"מ ראוי לה' בעינן.
ואתיא כהאי אמר רבי יוחנן וכו' .דלדידיה איצטריך האי קרא לרבות לשעיר המשתלח דס"ל דאף בפה קובע וה"א דיכול לקבוע
למחוסר זמן שיהא לשעיר המשתלח קמ"ל (טט – בא להשמיענו שכשם שאינו ראוי לה' כך אינו ראוי להיות שעיר המשתלח)

ה' – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות (א) מרבה מכאן לשעיר המשתלח שיהא כמו קרבן הראוי לה' (ב) (בעזרת הרב
גּוֹרַ֤לַאֶ ָחד ַ֙לַ ַ
ָ
א"מ פרל) מוציא מפשוטו של מקרא כי אם ישפך דם השעיר לה'  ,למאן דאמר שיביאו שני שעירים אחרים ,יקבע בגורל נוסף ,השעיר לה'
שעם דמו יתקדמו בעבודה.
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'ַלכַ פּרַעָ ָל ָ֑יו ַ
ֵ֥יַה ְ
ֵ֛יַל ְפנ ֶ֖
ֳמדַ -ח ִ
עזָאזלַ ָיע ַ
גּוֹרל ַ֙לַ ֲ
ַ֤יוַה ָ
להַעָ ָל ַ
ויקרא אח"מ טז,יְ :ו ַהשָּׂ ִָ֗עירַאֲשֶׁ ר ַ֩עָ ֨ ָ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֶ֖לַה ִמּ ְד ָ ָֽבּ ָרה׃ ַ
עזָאז ַ
ַ ְלשַׁ ַלֵּ֥חַא ֵ֛תוַֹלַ ֲ

המשך הסבר הרמב"ם משולב עם תבנית הטעמים הבאה:
גּוֹרל ַ֙לַ ֲעזָאזל – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
ַ֤יוַה ָ
(וי' אח"מ טז,י) עָ ָל ַ
הלימודים האלו יוצא מפשט הכתוב .אפשר שזה כ[-רמב"ם פירוש המשנה] (למוד א) שעיר המשתלח מכפר ואפילו לא שב מן
הקלות ,והחמורות שעיר עם התשובה מכפרין
גּוֹרל ַ֙לַ ֲעזָאזל מדבר על ההגרלה שבה נקבע שעיר חטאת לה' ושעיר לעזאזל.
ַ֤יוַה ָ
להַעָ ָל ַ
(למוד ב) משמע פשט הכתוב (וי' אח"מ טז,י) עָ ֨ ָ
ל ָ֑יו ,עד מתי יהיה (המשתלח) זקוק לעמוד חי  -עד שעת מתן דמו
ֵ֥יַה' ְלכַ פּרַעָ ַָ
ֵ֛יַל ְפנ ֶ֖
ֳמדַ -ח ִ
נאמר ב[-בבלי יומא מ,ב] (וי' אח"מ טז,י) ָיע ַ

של חבירו (מלבי"ם :שכך יעזור בכפרה שמביא המשתלח) ,דברי רבי יהודה .רבי שמעון אומר :עד שעת וידוי דברים.
פירש [רש"י מסכת יומא מ,ב] (וי' אח"מ טז,י) ָיע ֳַמדַ -חֵ֛י  -על כרחך ,ללמדנו שאם מת אתה צריך להביא אחר,
ל ֙– מהפך פשטא מוציא מהפשט של ההגרלה שכבר נערכה ,ומלמד על
גּוֹר ַ
ַ֤יוַה ָ
ַ
איך יביא אחר? אפשר שתבנית הטעמים כאן עָ ָל
גּוֹר ַל ֙ – קדמא יקשרו בין השעיר שנשאר חי מהזוג הקודם ובין שעיר אחר שיקבע
להַעָ ָל ַ֤יוַהַ ָ
הגרלה חדשה שבה (וי' אח"מ טז,י) עָ ֨ ָ
גּוֹרל ַ֙לַ ֲעזָאזל – קדמא מהפך פשטא בתפקיד כעין מדות
ַ֤יוַה ָ
להַעָ ָל ַ
בהגרלה למלא את יעוד השעיר שמת ואפשר כי (וי' אח"מ טז,י) עָ ֨ ָ
כ"ב וכ"ג מל"ב מדות (כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו( ,כג) מדבר שהוא (טז,י) מוכיח על חבירו ,הכתוב לפניו (וי' אח"מ טז,ט)
גּוֹרלַלַַ ָ֑ה' – אפשר שתבנית הטעמים כאן מרמזת לנאמר ב[-משנה יומא
ֵ֛יוַה ָ ֶ֖
ֲשׁרַעָ ָלֵ֥הַעָ ָל ַ
יבַאהֲרן ַ֙אֶ תַ -השָּׂ ִעירַא ֶַ֨
ַ ָֽ
ְו ִה ְק ִ ַ֤ר
פ"ו,מ"א]  ...מת אחד מהן (מהשעירים) אם עד שלא הגריל (ביניהם את יעודיהם) מת יקח (בן) זוג (יחיד) לשני ואם משהגריל מת יביא

זוג אחר (שני שעירים אחרים) ויגריל עליהם בתחלה (טעם קדמא כמו בהגרלה הקודמת) ויאמר אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל
לשם יתקיים תחתיו ואם של עזאזל מת זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו
לנדבה שאין חטאת צבור מתה  ...שני השעירים מגיעים ליעודיהם בהגרלה אחת או יותר וב[-רמב"ם פירוש המשנה] כתב שאין

הנותר חי מהגרלה קודמת נדחה מיעודו.
לפי דרך ההסבר שלנו נושא ההגרלה השניה מקדים את הסיבה להגרלה (וי' אח"מ טז,י) ָיע ֳַמדַ -חֵ֛י – תביר אפשר בתפקיד נשבר רמז שמת.
אפשר שזה מראה שההגרלה הנוספת היא למצוה ,כמו שכתוב בסוף [תוספות] נאמר מגריל עליהם למצוה ולר' שמעון למצוה נמי לא
כיון דסבירא ליה דאינו מביא אלא אחד אין שייך בו הגרלה.
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ֶ֖יַה'׃ַס ַ
יַבּ ֶהָ֑םַַַַַַַַא ֲִנ ָֽ
דםַו ַָח ָ
ֵ֛םַהאָ ָ ֶ֖
ֲשׁרַ ַיע ֲֶשֵׂ֥הַא ָת ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתַּ֤םַאֶ תֻ -חקּ ַתי ְַ֙ואֶ תִ -מ ְשׁפָּ טַ יַא ֨ ֶ
ויקרא אחרי-מות יח,הְ :
מ ְשׁפָּ טַ יַ– מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות
וּשׁ ַמ ְר ֶתַּ֤םַאֶ תֻ -חקּ ַתי ְַ֙ואֶ תִַ -
ְ
וּשׁ ַמ ְר ֶתַּ֤םַאֶ ת-חֻ קּ ַתי ַ֙(טט – א) לרבות שאר דקדוקי הפרשה שלא פרט הכתוב בהם.
(א) כפשוטו ,רש"י ְ
(טט :א) ד"א ליתן שמירה ועשייה לחוקים ושמירה ועשייה למשפטים וכו'
יַבּ ֶהָ֑ם לעולם הבא שאם תאמר בעולם הזה הלוא סופו הוא מת.
ו ַָח ָ

(ב) יוצא מפשוטו כפי ההמשך שהשמירה נדחית מפני פקוח נפש ,אבל גם פקוח נפש נדחה מפני יהרג ואל יעבור בע"ז ,ש"ד ,ג"ע
ויש אומרים אף בלשון הרע
ראה [ירושלמי שביעית פ"ד,ה"ב]
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יכם:
ֶ֖יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
מרוַּא ֲִנ ֵ֥
יַתּ ְשׁ ַָ֑
ת ִ
אוַּואֶ ת־שַׁ ְבּת ַ ֶ֖
יר ְ
ַ֙תּ ָ
ֹוַואָ ִביו ִ
ישַׁא ַ֤מּ ְ
ִ
ויקרא קדשים יט,גִ :א
יראוּ – מונח מהפך פשטא זקף-קטן .מונח כעין מרבה שימוש בתבנית הטעמים מהפך פשטא זקף-קטן יותר מפעם אחת
ַ֙תּ ָ
ֹוַואָ ִביו ִ
ישַׁא ַ֤מּ ְ
ִ
ִא

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.
יראוַּ -כל אחד מכם תיראו אביו ואמו ,זהו פשוטו.
ַ֙תּ ָ
ֹוַואָ ִביו ִ
ישַׁא ַ֤מּ ְ
ִ
שימוש א :פ'רש"י (טט :א ,לימוד כפשט) (וי' קד' יט,ג) ִא

יראוּ,
(טט :ב ,לימוד המוציא מהפשט) ומדרשו (טט :ע"פ [ספרא קדושים פרשה א פרק א (ב)]) אין לי אלא איש ,אשה מנין ,כשהוא אומר ִתּ ָ
הרי כאן (טט :מיעוט רבים) שנים אם כן למה נאמר ִאישׁ ,שהאיש סיפק בידו לעשות ,אבל אשה רשות אחרים עליה (טט :ואף-על-פי-כן
אשה תירא אמא ואביה כאשר אין זה מתנגש ברשות אחרים עליה):
יראוּ – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,דרשה (א) יוצאת
ַ֙תּ ָ
ֹוַואָ ִביו ִ
שימוש ב :ע"פ [משנה כריתות פ"ו,מ"ט] ִא ַ֤מּ ְ
מפשט הכתוב ומלמדת שאף-על-פי שבכתוב האם קודמת לאב אבל אמרו חכמים האב קודם לאם בכל מקום וגו' .דרשה (ב) יוצאת מפשט
הכתוב של אם ואב ומעבירה היראה ליראת רבו ע"י הבן והאב.
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ויקרא קדשים כ,יאְ :ו ִ ָ֗אישַׁא ֲֶשַׁ֤רַיִ ְשׁכַּ ב ַ֙אֶ ת-אשֶׁ תַאָ ִביוַעֶ ְרוַ ֵ֥תַאָ ִ ֶ֖ביוַגִּ ָלּ ָ֑הַ ַ
ֵ֥םַבּם׃ ַ
יה ָ ָֽ
ֶ֖םַדּמ ֶ
יה ְ
וַּשׁנ ֶ
יוּמ ֵ֥ת ְ
ָֽמוֹתְ -

בבלי סנהדרין נד,א
תניא כוותיה דרבא( :ויקרא כ' יא) איש  -פרט לקטן( ,ויקרא כ' יא) אשר ישכב את אשת אביו ,משמע בין אשת אביו שהיא אמו ,ובין אשת אביו
שלא אמו .אמו שאינה אשת אביו מניין  -תלמוד לומר (ויקרא כ' יא) ערות אביו גלה ,מופנה ,להקיש ולדון ממנו גזרה שוה .מות יומתו  -בסקילה.
וְ ִ ָ֗אישַׁ– 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?)
א ֲֶשַׁ֤רַיִ ְשׁכַּ ב ַ֙אֶ ת-אשֶׁ תַאָ ִביו מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שניים או שלושה לימודים לפחות אחד כפשוטו ואחד שלא כפשוטו .בלשון
הגמרא:
א .משמע בין אשת אביו שהיא אמו,
ובין אשת אביו שלא אמו.
ב.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ג.

אמו שאינה אשת אביו
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יה ָ֑םַ ַ
םַולאַיְ ַח ְלּלוַּשֶׁ֖םַאֱֹלה ֶ
יה ְ
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙לאֹלה ֶ
ויקרא אמר כא,וְ :קד ִשׁ ִ ָֽ
ֵ֥יוַּק ֶדשׁ׃ַַַ
םַו ָה ָֽ
יב ְ
ֵ֥םַמ ְק ִר ִ ֶ֖
יהֵ֛םַה ַ
'ַל ֶֹ֧חםַאֱֹלה ֶ
יַה ֶ
ַ ִכּי ַ֩אֶ תִ -א ֨שּׁ ִ֝
יהםַ– מהפך פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙לאֹלה ֶ
(וי' אמר כא,ו)ַ ְקד ִשׁ ִ ָֽ
ַ֤יםַי ְהיַוּ ֙ .על כרחם יקדישוםל בית
שלפחות אחד מן הלימודים יוצאת מפשט הכתוב( ,לימוד א) שלא רק מעצמם אלא גם כפ'[רש"י] ְקד ִשׁ ִ ָֽ
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙משמע על כרחם:
דין בכך [תו"כ][ .שפת"ח אות ל] מדלא כתיב קדושים הם אלא ְקד ִשׁ ִ ָֽ

יהן
דוגמא לשרש "היה" במשמע על כרחם להשוואה (במ' מסעי לו,יא) וַתִּ ה ְֵ֜יינָה ַמח ְָלֹ֣ה תִ ְר ָָ֗צה ְו ָחג ְָלֶּ֧ה וּ ִמלְכָּ ָ֛ה וְנ ָ ֖עה בְּנֵ֥ וֹת ְצ ָלפ ָ ְֶ֑חד ִלבְנֵ ֵ֥י דדֵ ֖
ְלנ ִָשִֽׁים( :במ' מסעי לו,יא) וַתִּ ה ְֵ֜יינָה  ...בְּנֵ֥ וֹת ְצ ָלפ ָ ְֶ֑חד – [רש''י] ותהיין  -בהוויתן ,טט ע''פ [בבלי ב''ב קכ] ,נתנה להן רשות להנשא לטוב
בעיניהן ,והן בחכמתן הבינו שטוב יהיה למנוע מחלוקת בתוך שבטן ומשפחתן ובפרט שמן הסתם ב''ד של שבט מנשה הגיש הבירור
לעניין ירושת הבת למשה רבנו ,וכביכול בעל כרחן ,מתוך כבוד לב''ד של שבטן ,צמצמו בחירתן מאד ( -במ' מסעי לו,יא) וַתִּ ה ְֵ֜יינָה ...
יהן ְלנ ִָשִֽׁים בלבד.
ִלבְנֵ ֵ֥י דדֵ ֖
פי' [ת''י] קדישין בגופיהון  -קדושים מעצמם שלא יכריחו אותם ב''ד בהכרח לזה ודרש מדכתיב ברישא דקרא תהיו (וַתִּ ה ְֵ֜יינָה).
(במ' מסעי לו,יא) וַתִּ ה ְֵ֜יינָה ַמח ְָלֹ֣ה תִ ְר ָָ֗צה – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,שקדשו עצמן
מעצמן כדי שבי"ד לא יכריחו אותן.
יהם כי פעל "היה" משמש על תחלת ההוי' ועל הקיום ,ולכן תהי' מורה תמיד העיכוב
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙לאֹלה ֶ
[מלבי"ם] (וי' אמר כא,ו)ַ ְקד ִשׁ ִ ָֽ
ֵ֥יוַּק ֶדשׁ ,ע"כ שבא הפעל השני על הקיום שישארו קדש בכל אופן:
ַ֤יםַי ְהיוּ ְַ֙ ...ו ָה ָֽ
(כמ"ש באה"ש ס' תר) ,ופה שנכפל ְקד ִשׁ ִ ָֽ

(לימוד ב) אפשר שהלימוד השני הוא בפשט שהכהנים הם שליחי ה' וצריכים להיות זמינים לעבודה בכל עת ,לכן חייבים להקפיד על
קדושתם (ראה להלן)
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ָדיםַ ַ
וַֹל ְל ֶ֖בּשַׁאֶ תַ -ה ְבּג ִ ָ֑
ַ֙וּמלּאַאֶ ת-יָד ִ
ןַה ִמּ ְשׁחָ ה ִ
וַֹ׀ַשַׁ֤מֶ ַ
ֶ
יוּצֵ֥קַעַ ל-ראשׁ
ַ֩הגּ ָ֨דוֹלַמאֶ ִ֝ ָחיוַאֲֽשֶׁ רַ -
ויקרא אמר כא,יְ :ו ַהכּהן ַ
יוַלאַיִ ְפ ָֽרם׃ ַ
ֵ֥
ָד
עַוּבג ָ ֶ֖
ְ
ַאֶ ת-ראשׁוֹ ַ֙לאַיִ ְפ ָר
ַ֙וּמלּאַאֶ ת-יָדוֹ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות
ןַה ִמּ ְשׁחָ ה ִ
(וי' אמר כא,י) ֶשַׁ֤מֶ ַ

אחד מהם יוצא מהפשט .הכתוב הזה מורה על שני האופנים של חינוך  -התקדש כ"ג למשרתו .כתוב זה משלים את הנאמר
שׁ ָ ֹ֣חה במשמע של גדולה מהוות כעין
ה ֙ ְל ָמ ְ
ֵא־בם את־י ָָדִֽם :והמלים ַה ִמּ ְשׁ ָח ַ
שׁ ֲא ֹ֣שׁר לְַאה ֲֵ֔רן י ִ ְהיֵ֥וּ ְלב ָָנ֖יו ַאח ָ ֲֶ֑ריו ְל ָמ ְ
וּ ִבג ֵ ְַ֤די ה ַ֙קּד ֙
שׁ ָ ֹ֣חה ב ֵָ֔הם וּ ְל ַמלּ ָ ֖
הקש ללמוד מהתקדשות בבגדים להתקדשות ביציקת השמן וגם אורכי זמן משבעה ימים (שמ' תצ' כט,ל) ועד שעה אחת.
ןַה ִמּ ְשׁ ָחה ַ֙– מהפך פשטא מלמדת שהמשיחה למצוה ואם אין שמן מספיקה התקדשות
אפשר שתבנית הטעמים של (וי' אמר כא,י) ֶשׁ ֶַ֤מ ַ
בבגדים [רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ח] בבית שני שלא היה שם שמן המשחה היה כ"ג מתרבה בלבישת בגדים בלבד שהיה לובש
בגדי כהונה גדולה.

(שמ' תצ' כט,כט)
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ַ֙להַ'ַ
ישׁוַּבנָֽי-יִ ְשׂ ָראל ַ ָֽ
ְ
ֲשׁרַַַי ְק ִ ַ֤דּ
ֲכםַאֶ לַ -ה ֳקּ ָד ִשׁים ַ֙א ֨ ֶ
בַמכָּ ל-ז ְַרע ָ֗ ֶ
יכםַכָּ לִ -אישׁ׀ַאֲשֶׁ ר-יִ ְק ַר ִ
םַלד ֨רת ִ֝ ֶ
ויקרא אמר כב,ג :אֱמרַאֲל ָ֗ ֶה ְ
ואַמ ְלּפָ נַ ֶ֖יַא ֲִנֵ֥יַהַָֽ'׃ ַ
ִ
ה
שַׁה ִ ֵ֛
ַ
הַהנֶּ ֹ֧פֶ
ָ֑יוַַַַַַַַונִ ְכ ְר ַ֞ ָת ַ
ְ
וְ טֻ ְמאָ ֶ֖תוַֹעָ ָל
ַ֙להַ' – תבנית טעמים ארוכה המסתימת
ישׁוַּבנָֽי-יִ ְשׂ ָראל ַ ָֽ
ְ
ֲשׁרַי ְַק ִ ַ֤דּ
ֲכםַאֶ לַ -ה ֳקּ ָד ִשׁים ַ֙א ֨ ֶ
בַמכָּ ל-ז ְַרע ָ֗ ֶ
(וי' אמר כב,ג) כָּ לִ -אישׁ׀ַאֲשֶׁ ר-יִ ְק ַר ִ

בזקף-קטן המרמז לשני קבוצות קדשים (א) שיש להם מתירין (ב) שאין להם מתירין.
לימוד תוכן הכתוב לפי קבוצה (א) קדשים שיש להם מתירין
ה' – מהפך פשטא אפשר שמלמד כפי'[ריב"א] יצאו קדשי בדק הבית שאין חייבין עליהם כרת
ַ֙ל ַ
ישׁוַּבנָֽי-יִ ְשׂ ָראל ַ ָֽ
ְ
(וי' אמר כב,ג) י ְַק ִ ַ֤דּ

משום טומאה.
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יכ ָ֑םַ
וֹםַה ֶזּהַעַ ִ֚דַה ֲִביאֲכֶ םַאֶ תָ -ק ְר ַבֶּ֖ןַאֱֹלה ֶ
ַ
ַ֙היּ
אכ ָ֗לוַּעַ ד-עֶ ֙צֶ ם ַ
אַת ְ
יַוכַ ְר ִ֝ ֶמלַל ָֽ
ויקרא אמר כג,ידְ :ולֶ ֶחם ְַ֩ו ָק ִ֨ל ְ
יכם׃ַס ַ
םַבּ ֶ֖כלַמ ְשׁ ָֽבת ֶ ָֽ
ְ
ַ֙לדרתיכֶ
חֻ ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ְ
יכם׃ – מונח סלוק,
ֻח ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ַ֙ -מהפך פשטא ְלדרתיכֶ םַ -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכלְ ,בּ ֶ֖כלַמ ְשׁ ָֽבת ֶ ָֽ

מרבה אפיון
לימוד כפשוטו לגבי מקום מצוות חדש ,למ"ד חדש נוהג בין בארץ ובין בחו"ל,
אפשר כי שני לימודים היוצאים מפשט הקרא לגבי זמן מצוות חדש:
א' למ"ד שיתחילו ענין של חדש רק ארבע עשרה שנה אחרי בואם לארץ ,אחרי כיבוש וירושה
ב' א' ע"פ תו"כ ריבה שנת שמיטה להבאת העומר שבה מביאין מספיחין ,ששומרים עליהם בתשלום מלשכת הגזבר מתרומות בני
ישראל.
ב' ב' היתר חדש נוהג בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית .בפני הבית מותר מהנפת העומר ,שלא בפני הבית מותר בעבור יום ט"ז
בניסן.
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יכ ָ֑םַ ַ
יתםַאֶ ת־נ ְַפשׁת ֶ
םַו ִענִּ ֶ ֶ֖
ויקרא אמר כג,לב :שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥תֹוןַהוּא ַ֙לָ כֶ ְ
בַתּ ְשׁ ְבּ ֶ֖תוַּשַׁ ַבּ ְתּ ֶ ָֽכםַ:פ ַ
ַ֙בּעֶ ֶרבַמ ֶע ֶרבַעַ ד־עֶ ֶר ִ
ְבּ ִת ְשׁ ָע ַ֤הַלַ ֨ח ֶדשׁ ָ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[שו"ע או"ח רס"א משנה ברורה סקי"ט]
ַ֙בּעֶ ֶרב – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים (א) מהפך פשטא מלמד לימוד היוצא מפשט
(וי' אמר כג,לב)ַ ְבּ ִת ְשׁ ָע ַ֤הַלַַ ֨ח ֶדשׁ ָ
הפסוק של עינוי ומלמד לרבוי אכילה בתשיעי; (ב) תוספת זמן מהקדש על החול בכניסת יוה"כ וביציאת יוה"כ;
ראה ז"ק  ...ז"ק
 100מפז"ק
אמר׃ ַ
ֵ֥רַסינַ ֶ֖יַל ָֽ
הַבּ ַה ִ
ְ
ויקרא בהר כה,א – ב[ :א]ַוַיְ ַדבַּ֤רַה ֙'ַאֶ ל-משֶׁ
יַתב ֙אוּ ַ֙אֶ לָ -האָ ֶרץַא ֲֶשֵׁ֥רַא ֲִנֶ֖יַנתןַלָ ֶכ ָ֑ם ַ
םַכּ ָ
[ב]ַ ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ְַ֙ואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶה ִ ַ֤
הַהאָ ֶרץַשַׁ ָבֶּ֖תַלַ ָֽה'׃ ַ
ָ
ַוְ שָׁ ְב ָת

[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] ויקרא פרשת בהר [המתחיל דף ס"ט,ע"ב]

יַתב ֙אוּ ַ֙אֶ לָ -האָ ֶרץ .אל הארץ המיוחדת .א ֲֶשֵׁ֥רַא ֲִנֶ֖יַנתןַלָ ֶכ ָ֑ם .ולא עמון
כּ ָ
[כה ,ב] ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ְַ֙ואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶהם .לדורותַ֤ ִ .
הַהאָ ֶרץַשַׁ ָבֶּ֖תַלַ ָֽה' .להודיע כי לה' הארץ .ברא את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי .נתן הארץ לחרוש ולזרע שש
ָ
ומואבְ .ושָׁ ְב ָת
שנים ולשבות שביעית:
ל ֙ – גרשיים
ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ְַ֙ואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶהם – זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,אחד מהם עשוי להיות ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר .כאן מלמד כי שביתת השבוע בשבת ושביתת הארץ בשנה שביעית מקילים על
הישראלי את עבודת ה' ומשפיעים לו ברכה .ומפר' אח"מ ואמר יש ללמוד להזהיר הגדולים על הקטנים לחנכם במצוות לפני חיוב כבוגרים
ואז יקלו עליהם קיומם משעת חיובם במצוות.
ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.
ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
ֵ֥רַסינַ ֶ֖יַ -מה ענין שמיטה אצל
דּ ַ֞בּר – גרשיים בתפקיד כעין יציאת מצות שמיטה מכלל המצוות ללמד כפ' רש"י בשם תו"כ (א) ְבּ ַה ִ
ַַ

ֵ֥רַסינַ ֶ֖י ,והלא כל המצות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן
ְבּ ַה ִ
ודקדוקיהן מסיני; כך שנויה ב'תורת כהנים' (בהר פרשתא א,א).
ומפרש [רש"י] את תו"כ ב(-כה,א) ,ומסביר ונראה לי שכך פירושה :לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה
תורה ,למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני ,ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן
ודקדוקיהן ,וחזרו ונשנו בערבות מואב.
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י'' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י ... .למה נאמר כאן ְבּ ַה ִ
[שפת''ח] (וי' בהר כה,א) ..מכח יתור לשון של ְבּ ַה ִ
שנאמרו למשה שמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן .והרי בנין אב לכל התורה כולה.
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י – מרכא טפחא ,כעין קבוצת דברים העשויה להתרחב ,אפשר שבשילוב עם פסוק (כה,ב) בא ללמד דרשת תו"כ מה
(וי' בהר כה,א) ְבּ ַה ִ
שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני;
ִים ְוהַתּוֹרת
שׁ ָפט ֘
כמו-כן בפסוק שעוסק בכל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת ועם פירוש דומה (וי' בחקתי כו,מו) ָ֠ ֵאלּה הַח ִ ֹ֣קּים ְו ַה ִמּ ְ
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י – מרכא טפחא ,כעין קבוצת דברים העשויה
ִינ֖י ְבּי ַד-משִֽׁה׃ פ (וי' בחקתי כו,מו) ְבּ ַה ִ
בּ ְַהֵ֥ר ס ַ
וּבין בּ ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל
ֲאשׁ ֙ר נ ַ ָֹ֣תן ֵ֔ה' בֵּינִ֕ וֹ ֵ ֖
להתרחב,
ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.
בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
לימוד שני( :כה,ב) ַדּ ַַ֞
הַהאָ ֶרץַשַׁ ָבֶּ֖תַלַ ָֽה'  .ובא להקל במשמעות שביתת הארץ[ .דיני שביעית,
ָ
קשור לנושא שנת שמיטה ולנאמר בסיפא של הפסוק ְושָׁ ְב ָת
דגל ירושלים ,פרק מלאכות דאוריתא וכלליהן ,פרק מלאכות דרבנן וכלליהן]  ...מלאכות דאורייתא ודרבנן שמטרתן לתועלת הצמיחה
אסורות באופן מחלט .מלאכות דאורייתא אסורות אף אם הם באות "לאוקמי" כלומר לשמור על הקיים ולמנוע הפסד ,אבל עבודות דרבנן
הבאות לשמור על הקיים מותרות אבל רק בגידולין שאין בהם איסור ספיחין.
ועוד מותר קטיף וליקוט פירות ששית המבשילים בשביעית ללא הגבלות שנת שביעית (לא למסחר ,לא להפסד) בכמות ובכלים של שש
שנים שבין שביעית לשביעית ,והוצאתן לחו"ל.

התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל ,שאף-על-פי שאיזה פרטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש בערבות
מואב ,תבנית הטעמים של ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙ – גרשיים מהפך פשטא פועלת בתפקיד כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר .תקל על
עצמך כאשר תאמין במסורת ,שכל שנאמר בהר סיני נשנה בערבות מואב .אע"פ שלא הכל נשנה במפורש.
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ֶ֖וַּאישַׁאֶ ת-אָ ִ ָֽחיו׃ ַ
יתָָ֑ךַַַַַַַַאַ ל-תּוֹנ ִ ֵ֥
ֶ֖הַמיַּ דַע ֲִמ ֶ
וַֹקנ ִ
ָךַא ָ
ית ֵ֥
ר ַ֙לַ ע ֲִמ ֶ
וַּמ ְמכָּ ַ
ויקרא בהר כה,ידְ :ו ִ ָֽכיִ -ת ְמ ְכּ ַ֤ר ִ

[רמב"ם ספר המצוות עשין רמה – לדון בדיני מקח וממכר]  ...וכבר התאמת שדבר תורה מעות קונות ושהמשיכה במטלטלין היא
תקנת חכמים וגו'  .הדיון להלן הוא על תקנת רבנן.

(כה,יד) ִמיַּ דַע ֲִמי ֶתָָ֑ך לימד לרבי יצחק על קנין ישראל מישראל במשיכה ,קנין מגוי בכסף,
[רש"י] (וי' בהר כה,יד) ְו ִ ָֽכיִ -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) לַ ע ֲִמ ֶ
וַּמ ְמכָּ ר ַ֙(טט :טעם פשטא כמפסיק חלש ,ולענ"ד זה כרש"י ששם כאן פסיק ואז המשמעות היא) לַ ע ֲִמיתֶ ָך מכור,
תלמוד לומר ְו ִ ָֽכיִ -ת ְמ ְכּ ַ֤ר ִ
יתָָ֑ך – מונח אתנח
וַֹקנֶ֖הַ– מרכא טפחא ,כיתור לרבות ,ובנוסף הטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ִמיַּ דַע ֲִמ ֶ
ֵ֥א ָ
בתפקיד רבוי הגבלה במסחר להעדפת עמיתך גם בקניה וזה כהמשך פי' [רש"י] ומנין שאם באת לקנות ,קנה מישראל חברך? תלמוד

לומר:

יתָָ֑ך.
ֶ֖הַמיַּ דַע ֲִמ ֶ
וַֹקנ ִ
ֵ֥א ָ

ע"פ [תורה תמימה (=תו"ת) הערה פד] לימוד זה הוא דרשת מוסר ולדעתי גם דרך ארץ להעדפת מכירה לישראל וקניה מישראל .
(לימוד ב) לרבי יצחק מכירה לישראל במשיכה ולגוי בכסף ,ולרבי יוחנן מכירה לישראל בכסף ולגוי במשיכה
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ראה ויקרא בהר כה,יב,יג :להסבר הבא:
יש כאן סוגיות הבאות( :א) לקיחת פרי שביעית ראשון במקח בלבד; (ב) פרי שביעית תופס דמיו; (ג) הלכות פרי שני.
סוגיה (א) לקיחת פרי שביעית ראשון במקח בלבד;
מצאנו לימוד סמוכים בין שני פסוקים כאשר הפסוק השני פותח בתבנית טעמים מרכא טפחא וזה כעין מדה (כב) מל"ב מידות מכתוב
שחבירו (טט :שלפניו) מלמד עליו( .כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו( ,כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו (טט :שאחריו),
מ[-בבלי סוכה מ,ב] ומ[-רמב"ם שמיטה ויובל פ"ו ה"ח] למדנו שפרי ראשון של שביעית קדוש ונקח במכירה ותופס דמיו .הנקח
במכירה נלמד מפסוקים סמוכים ,שלדעתנו הם (כה,יב) העובר ל(-כה,יג) וסיומו סמוך ל(-כה,יד) המלמד מפורשות על מכירה.
שלב (א) מלת (וי' בהר כה,יב) ֶ֖ק ֶדשׁ מלמדת על קודש כללי וקדושת פירות יובל ושביעית.
ֵ֥תַהיּוֹבֶ֖לַ– מרכא טפחא בראש פסוק כלימוד סמוכים המקבל משהו מהפסוק הקודם וזה מה ֶ֖ק ֶדשַׁתופס
ַ
שלב (ב) (וי' בהר כה,יג) ִבּ ְשׁנַ
את דמיו ואסור גם שביעית תופסת דמיה ואסורה.
שלב (ג) לפי הרמב"ם רבי אלעזר אומר שפרי ראשון נקח במכירה וגם רבי יוחנן אומר שפרי ראשון נקח במכירה .לכן אפשר לקחת
את הסבר [בבלי סוכה מ,ב] על דברי רבי אלעזר גם עבור ר' אלעזר וגם עבור דברי ר' יוחנן .מאי טעמא דרבי אלעזר  -דכתיב (וי'

וַּמ ְמכָּ ר ַ֙ -דרך מקח ,ולא דרך חילול.
ֶ֖לַהזָּ֑אתַַוגו' וסמיך ליה (וי' בהר כה,יד) ְו ִ ָֽכיִ -ת ְמ ְכּ ַ֤ר ִ
ֵ֥תַהיּוֹב ַ
ַ
בהר כה,יג) ִבּ ְשׁנַ

נשים לב שקטע הפסוק המובא (וי' בהר כה,יג) מסתיים "וגו' " משמע שאפשר שהלימוד של סמוכים בא מהמשך הפסוק.
[בבלי סוכה מ,ב] (וי' בהר כה,יד) ְו ִ ָֽכיִ -ת ְמ ְכּ ַ֤רוַּוגו' – מקף כרב-משמע (משמע א) בפרי שביעית ראשון מכירה בלבד (משמע ב) בפרי
ר ֙ – מהפך פשטא ,מוציא מהפשט ומאפשר פדיון (=חילול)
וַּמ ְמכָּ ַ
שני מכירה או חילול הנקרא פדיון( .וי' בהר כה,יד) ְו ִ ָֽכיִ -ת ְמ ְכּ ַ֤ר ִ
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יםַתּ ְהיֶ ֵ֥הַגְ אֻ לָּ ָֽתוֹ׃ ַ
ִ
תַמ ְמכָּ ָ֑רוַַַַַַַֹי ִ ֶָ֖מ
ִ
םַשׁנַ
ה ַ֙גְּאֻ לָּ תוַֹעַ דֶ֖ -תּ ְ
הַו ָ ָֽהיְ ָת ַ
ירַחוֹמ ְ
ָ
ַ֙ע
כּרַבּית-מוֹשַׁ ב ִ
ישַׁכּי-יִ ְמ ַ֤
ִ ָֽ
ויקרא בהר כה,כטְ :ו ִ ָ֗א
ירַחוֹמהַ -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות
ָ
ַ֙ע
כּרַבּית-מוֹשַׁ ב ִ
(כה,כט) ִ ָֽכּי-יִ ְמ ַ֤

לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב .הפשט הוא מכירה ללוקח אחד .היוצא מן הפשט הוא מספר מצבים שאפשר שמתרבים מטעם מונח
במלת ִעיר והם :לוקח שני מידי לוקח ראשון ,מתנה ,הקדש.
[רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,ה"ד] (טט :א) מכר לראשון (טט :ב) וראשון לשני בתוך השנה מונין לראשון כיון ששלמה שנה ראשונה

הוחלט הבית ביד השני ,שהמוכר מכר לשני כל זכות שתבוא לידו ,הגיע י"ב חדש ולא גאלה הרי זו נחלטת ביד הלוקח( ,טט :ג) וכן אם
נתן הבית מתנה ולא גאלו כל י"ב חדש הרי זה נחלט ביד זה שנתן לו מתנה.
(טט :ד) [הלכה ח] המקדיש בית עיר חומה וגאלו אחר מיד ההקדש כיון שעלתה לו שנה משעה שנגאל מיד ההקדש ולא גאלו בעליו
וַֹלדר ָתָ֑יו
נחלט ביד הגואל ,שאין ההקדש חולט אלא הלוקח שנאמר (וי' בהר כה,ל) לַ קּנֶ ֵ֥הַא ֶ֖ת ְ
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במדבר נשא ו,ג – ד:

אכל׃]ַד]ַַ
לאַי ָֽ
שׁיםַ ֵ֥
יםַויב ִ ֶ֖
ָביםַלַ ִ ֵ֥ח ִ
ענ ִ ֵ֛
ענ ִָבים ַ֙לאַיִ ְשׁ ֶתּהַ ַו ֲ
ָ֑הַוכָ לִ -מ ְשׁ ַרַ֤תַ ֲ
ירַח ֶמץַיַ ֵֵֽ֛יִ ןַוְ ֵ֥חמֶ ץַשׁ ָכֶ֖רַלאַיִ ְשׁ ֶתּ ְ
ֵ֥
ןַושׁכָ ר ַ֙יַזִּ
[ג]ַ ִמיַּ ַָ֤֣יִ ְ
אכל׃
ֶ֖גַלאַי ָֽ
ֵ֛יםַועַ דָ -ז ֵ֥
ןַה ָ֗ ַיּיִ ןַמ ַח ְרצַ ִנּ ְ
הַמגֶּ פֶ ַ
ִ
ֲשׁרַיעָ שִֶׂ֝
וַֹמכּל ַ֩א ֨ ֶ
כּלַיְ מיַנִ זְ ָ֑ר ִ
ֶ֖

בבלי נזיר ג,ב – ד,א
 .אלא כי הא דאמר רבא :שבועה שאשתה ,וחזר ואמר הריני נזיר ,אתיא נזירות חיילא על שבועה( .הנזירות דוחה השבועה)
ר ֙? שמעת מינה תרתי.
ורבנן נמי הא מיבעי ליה :לאסור יין מצוה כיין רשות! א"כ ,לימא קרא ִמיַּ ַָ֤֣יִ ן ,מאי ְושׁכָ ַ
ר ֙ – מהפך פשטא יַזִּ יר – זקף-קטן (ענין של שתיים) ,הנזירות מלמדת שתי הלכות:
ןַושׁכָ ַ
הסבר רבנן ,הקרא (במ' נשא ו ג) ִמיַּ ַָ֤֣יִ ְ
א' ִמיַּ ַָ֤֣יִ ן לימוד כפשוטו .לאסור יין מצוה כיין רשות! כי הנזירות דוחה השבועה
ב' ְושׁכָ ר ַ֙ שהוא יתר ,לימוד שלא כפשוטו ,קבל נזירות מדבר אחד מאיסורי הנזיר (פסוקים ד ה ו) חלה עליו נזירות שלימה
ור"ש? היינו טעמא דכתב שכר ,לאלופי שכר שכר למקדש,
ר ֙ – מהפך פשטא יַזִּ יר – זקף-קטן (ענין של שתיים) ,הנזירות מלמדת שתי הלכות:
ןַושׁכָ ַ
הסבר רבי שמעון  ,הקרא (במ' נשא ו,ג) ִמיַּ ַָ֤֣יִ ְ
א' לימוד כפשוטו לאסור יין מצוה כיין הרשות .כי הנזירות דוחה השבועה
ב' לימוד שלא כפשוטו ,להקיש לענין עבודת כהנים בשיכרות רק מיין
יכם׃ ,מה גבי
ֶ֖םַלדרת ֶ ָֽ
תַעוֹל ְ
ָ
אַת ֻמָ֑תוַּחֻ ַ ֵ֥קּ
ֶ֖דַול ָ
יָךַא ָ֗ ָתְּךַ ְבּבא ֲֶכֵ֛םַאֶ לֵ֥ -א ֶהלַמוֹע ְ
ִ
׀ַוּבנֶ
ןַושׁ ַ֞ ָכרַאַ ל-תּ ְשׁ ְתּ׀ַאַ ָתּה ָ
דכתיב( :וי' שמ' י,ט) יַ ָ֣יִ ְ
נזיר  -יין הוא דליתסר ,אבל שאר משקין לא ,אף גבי מקדש נמי  -יין הוא דליתסר ,אבל שאר משקין המשתכרין לא;
ולאפוקי מדר' יהודה ,דתניא ,ר' יהודה אומר :אכל דבילה קעילית ,ושתה דבש וחלב ,ונכנס למקדש  -חייב.
רבי יהודה לא משווה נזיר לכהן בעבודת ביהמ"ק כי הוא אוסר גם במשקאות משכרין אחרים.
(דרך אחרת לענות לרבי שמעון) איבעית אימא :ר"ש לית ליה איסור חל על איסור; דתניא ,ר"ש אומר :האוכל נבילה ביום הכפורים  -פטור.
ןַושׁכָ ר ַ֙יַזִּ יר גורם שיש בנזיר שני איסורים שלא כדרך
(תוספות מסביר שלא שנשבע לשתות אלא נשבע שלא לשתות ונזר ,הפסוק ִמיַּ ַָ֤֣יִ ְ
הלימוד של ר"ש בכל התורה כולה שאיסור לא חל על איסור.
ר ֙ – מהפך פשטא יַזִַּיר – זקף-קטן (ענין של שתיים) ,הנזירות
ר ֙  ,הקרא (במ' נשא ו,ג) ִמיַּ ַָ֤֣יִ ןַ ְושׁכָ ַ
הסבר אחר לרבי שמעון על ְושׁכָ ַ
מלמדת שתי הלכות ע"פ השיטמ"ק והרא"ש:
א' ִמיַּ ַָ֤֣יִ ןַלימוד כפשוטו לאסור יין מצוה כיין הרשות .כי הנזירות דוחה השבועה
ב' ְושׁכָ ר ַ֙ לימוד שלא כפשוטו ,שאם נשבע שלא ישתה חלים שני איסורים ,שלא כדרך הלימוד של ר"ש בכל התורה כולה שאיסור לא
חל על איסור.
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וַֹואֶ ת-נִ ְס ָֽכּוֹ׃ַַ ַ
ַ֙הכּהןַאֶ תִ -מנְ ָח ֶ֖ת ְ
וֹתַועָ שָׂ ה ַ
ְ
לַהמַּ צָּ֑
ֶ֖לַס ַ
הַע ַ
ַ֙ליה ָו ַ
חַשׁלָ ִמים ַ ָֽ
ֲשׂהַ ֶז ַַ֤ב ְ
במדבר נשא ו,יזְ :ואֶ תָ -ה ִַ֝איִ לַ ַיע ֨ ֶ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

חַשׁלָ ִמים ַ֙לַַה'
ֲשׂהַ ֶז ַַ֤ב ְ
וַֹואֶ ת-עלָ ָֽתוֹ׃(במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ִַ֝איִ לַַַיע ֨ ֶ
את ְ
טט – (במ' נשא ו,טז) ְ ...ועָ ָשֵׂ֥הַאֶ ת-חַ טָּ ֶ֖
בתורה (במדבר נשא ו,טז) הקדים חטאת ועולה לשלמים הכתוב בפסוק (ו,יז) התוספות בדברי רבי יהודה במשנה מפרשים שצריך
להקדים את קרבן איל השלמים הכתוב שלישי להיות ראשון כיון שהנזיר מגלח אחר הקרבת השלמים אבל קשה להם עם הסבר זה.
חַשׁלָ ִמים ַ֙לַַה' – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא זקף-קטן,
ֲשׂהַ ֶז ַַ֤ב ְ
ננסה להסביר ע"פ תבנית הטעמים של (במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ִַ֝איִ לַ ַיע ֨ ֶ
זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד כי לפחות אחת מהן מוציאה את הכתוב מפשוטו.
ֲשׂהַ– אזלא-גרש קדמא ,האמור להיות או הכתוב המאוחר מקדים בזמן הביצוע את האמור להיות או
(א) (במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ִַ֝איִ לַ ַיע ֨ ֶ
הכתוב מוקדם .כאן קרבן השלמים הכתוב מאוחר מוקרב ראשון.
ם ֙ – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא ,כעין התחיל תהליך ,הושעה ,ממשיך תהליך
חַשׁלָ ִמי ַ
ֲשׂהַ ֶז ַַ֤ב ְ
(ב) (במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ִַ֝איִ לַ ַיע ֨ ֶ
בבלי נזיר מז,א מתני' (נזיר פ"ו,מי"א) .מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא ,רבי אליעזר אומר :סותר את הכל ,וחכ"א :יביא שאר

קרבנותיו ויטהר .אמרו לו :מעשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים ,ובאו ואמרו לה על בתה שהיתה מסוכנת ,והלכה ומצאה שמתה ,ואמרו
חכמים( :טט :תשהה שבעה ימי טומאת מת ,עם הזאת שלישי ושביעי ,תטבול ותטהר ו )-תביא שאר קרבנותיה ותטהר (טט :הכוונה שתטהר קודם
לבאת שאר הקרבנות).
גמ' .קתני ר' אליעזר אומר :סותר את הכל ,והאמר ר' אליעזר :כל אחר מלאת  -שבעה סותר! אמר רב :מאי סותר נמי דקאמר ר'
אליעזר? סותר קרבנותיו .הכי נמי מסתברא ,דקתני ,וחכ"א :תביא שאר קרבנותיה ותטהר ,ש"מ; ומעשה נמי במרים התרמודית שנזרק
עליה אחד מן הדמים ,ובאו והודיעוה על בתה שהיתה מסוכנת ,והלכה ומצאה שמתה ,ואמרו חכמים :תביא שאר קרבנותיה ותטהר,
ש"מ .הדרן עלך שלשה מינין.
לענין תבנית הטעמים :התחיל תהליך הבאת הקרבנות ,הושעה לטהרה מטומאת מת ,ממשיך תהליך הבאת הקרבנות.
וכן  ...למאן דאמר שאחר זריקת דם קרבן ראשון ניתר בשתיית יין והיטמאות למתים .הפעולה הראשונה היא זריקת דם קרבן ראשון,
התרת שתיית יין והיטמאות למתים ,נוצרה הפרדה בהקרבת קרבנות הנזיר והמשכה בהקרבת שאר הקרבנות.
וכן  ...סיכום (לעיל בבלי נזיר מה א,ב) :בטהרת נזיר לכתחילה מוקרבים קרבן חטאת ,עולה וקרבן השלמים פותח את המהלך שבו
הנזיר אמור לגלח ולשרוף שערו תחת דוד בישול השלמים .אח"כ ישתה יין ומותר להטמא למתים .בין הקרבת ובישול השלמים ובין
הגילוח יכולה להיות הפסקה .ואח"כ ישלים הנזיר הגילוח.
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הַת ָב ֲרכֶ֖ וַּאֶ תְ -בּניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַאָ ֶ֖מוֹרַלָ ֶ ָֽהם׃ַסַ ַ
רַכּ ְ
ֵ֥
ַ֤רַאל-אַ הֲרן ְַ֙ואֶ לָ -בּנָ יוַלאמ
במדבר נשא ו,כגַ :דּבּ ֶ ָֽ
ַ֤רַאל-אַ הֲרן ְַ֙ואֶ לָ -בּנָ יוַלאמר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד המספר שתים .שתי דרכים להשמיע ברכת
(במ' נשא ו,כג) ַדּבּ ֶ ָֽ

כהנים( ,א) כפשט ע"י הכהנים עצמם (ב) מוציא מן הפשט (מהפך פשטא) והשליח צבור מזכיר את ברכת הכהנים במקומה בתפילה ,כעין
הנאמר ב[-בבלי ר"ה לה,א] אמר רב חננאל אמר רב :כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר  -שוב אינו צריך.
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ֶ֖תַה ִמּזְ ָֽבּחַ ׃ַסַ ַ
חנ ַֻכּ ַ
ָשׂיאַאֶ ִ֝ ָחדַלַ יָּ֗ וֹםַנ ִָשַׂ֤יאַאֶ ָחד ַ֙לַ יּוֹםַי ְַק ִר ֙יבוּ ַ֙אֶ תָ -ק ְר ָבּ ָנםַלַ ֲ
ה'ַאֶ ל-מ ֶשָׁ֑הַַַַַַנ ִ֨
ֵ֥אמר ֶַ֖
במדבר נשא ז,יא׃ וַיּ ֶ
נ ִָ֨שׂיאַאֶ ִ֝ ָחדַלַ יָּ֗ וֹם  -קדמא ואזלא רביע

טט – נשיא אחד מיוחד שמוליך ארבע מחנות והוא נחשון ,יקריב ראשון ביום הראשון בלבד ,ולא ישתתף מתוקף מעמדו עם כל נשיא אחר
ביומו של אותו נשיא ,אלא כל נשיא לבד
נ ִָשַׂ֤יאַאֶ ָחד ַ֙לַ יּוֹם  -מהפך פשטא ז''ק ,מהפך  -יש כאן אי רגילות אפשר שלא כתולדותם אלא כנסיעתם
אֶ תָ -ק ְר ָבּ ָנם – זקף-קטן – שני סוגי קרבנות –
א' לאכילת מזבח :קרבנות בהמה ומנחתם,
ב' :כלי שרת כקרבן ולא כבדק הבית .ראה הסבר לפסוק במדבר נשא ז,עט.
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ָ֑יה ַ
הַהע ֱָלֶ֖הַנר ֶת ַָ
נוֹר ֶ
יַה ְמּ ָ
ַ֙פּנ ַ
במדבר בהעלתך ח,ג :וַיַּ ַ֤עַ שַׂכּן ַ֙אַ הֲרןַאֶ ל-מוּל ְ
שׁה׃ ַ
ֵ֛רַצוָּ ֵ֥הַיְַיַָ ֶַַ֖אֶ ת-מ ֶ ָֽ
ַכַּ א ֲֶשׁ ִ
מלמד [ספרי במדבר פיסקא ס] ודומה לו פ' רש"י (ט,ג) וַיַּ ַ֤עַ שַׂכּן ַ֙אַַהֲרן ,להודיע שבחו של אהרן שכשם שאמר לו משה כן עשה:

וכתב על כך ה[-דגל מחנה אפרים במדבר פרשת בהעלותך ד"ה בהעלתך]  ...דהנה ידוע אהרן היה שושבינא דמטרוניתא והוא היה
רודף לקרב (כללות) נשמות ישראל (המכונים בת-שבע) אל השכינה כביכול ולכך היה רודף שלום כי היה בדרגא דאמת כי אהרן ומשה
שקולים היו ולכך היה יכול להעלות נשמות של ישראל ולדבקם אל האמת ,אך קשה האיך היה בדרגא דאמת הא היה צריך לשנות
מפני דרכי שלום לפעמים ,אך דאיתא בספרים הקדושים של הרב מפולנאה ע"ה מי שלא שינה מעולם כל ימיו אז מותר לשנות מפני
דרכי שלום ,וגו'
נעיין בתבנית הטעמים של הכתוב (ט,ג) וַיַּ ַ֤עַ שַׂכּן ַ֙אַ הֲרן – מהפך פשטא זקף-קטן ,לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא
לתורה שבע"פ ,משוער כי זקף-קטן כאן בתפקיד שתים מרמז לשתי תכונות באהרן – (א) כפשט ,שלא שינה מעולם כל ימיו ועשה מה
שנצטוה( ,ב) ותבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת להוציא את הכתוב מהפשט וכפי' ה[-דגל מחנה אפרים] כמובא בספרים הקדושים של

הרב מפולנאה ע"ה מי שלא שינה מעולם כל ימיו אז מותר לשנות מפני דרכי שלום,
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הַהָ֑ואַ ַ
הַּמ ְק ָשׁ ִ
ח ִ
ַ֙מ ְק ָשׁהַז ָָהבַעַ ד-יְ ר ָכֵ֥הַּעַ דִ -פּ ְר ֶַָ֖
ַ֤הַה ְמּנ ָרה ִ
֨הַמעֲשׂ ַ
במדבר בהעלתך ח,דְ ַ:ו ֶז ַ
ֲשׁרַהֶ ְר ָאַ֤הַיְַ ַָי ַ֙אֶ ת-משֶׁ הַכֵּ֥ןַעָ ָשֶׂ֖הַאֶ תַ -ה ְמּנ ָ ָֽרה׃ַפ ַ
כַּ מַּ ְר ֶָ֗אהַא ֨ ֶ
ֲשׁר – קדמא ,במשמע של מוקדם ,מקודם ֶה ְר ָאַ֤הַיְַ ַָי ַ֙אֶ ת-משֶׁ ה – מהפך פשטא זקף-קטן – שתי דרשות שאחת מהן היא שבאופן יוצא מן
א ֶ֨

הכלל הקב"ה הראה פעמים אחדות את המנורה למשה .דרשה שניה צ"ע
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אֶ ת-משֶׁ ה – מקף כרב-מצב של משה( ,א) משה איש בשר ודם (ב) משה איש הא-לקים – רוחני.
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ןַל ְבניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַ ַ
ת ִ
ץַכּ ַנעַ ןַאֲשֶׁ ר-א ֲִנֵ֥יַנ ֶ֖
ָת ֙רוּ ַ֙אֶ תֶ -א ֶר ְ
יםַוי ֻ
אנ ִָָ֗שׁ ְ
במדבר שלח-לך יג,בְ :שׁלַ חְ -לָךַ ֲ
יאַב ֶ ָֽהם׃
ָ
ָשׂ
חוַּכּלַנ ִ ֵ֥
ֶ֖
ַ֙תּ ְשׁלָ
דַל ַמטַּ֤הַאֲבתָ יו ִ
ַ֩אישַׁאֶ ִ֝ ָח ְ
ִאישַׁאֶ ָחד ִ ֨
ַ֙תּ ְשׁלָ חוַּ -מהפך פשטא זקף-קטן ,תבנית הטעמים של הפרט השני מרמזת שעשרה המרגלים פרט ליהושע וכלב ,שכפי
ְלמַ טַּ֤הַאֲב ָתיו ִ

שמלמד הכלל הסוגר נבחרו מפני דמיון תכונותיהם ליהושע וכלב ודבקות בה' כמותם ,היו צריכים להפוך מפשט כוונת העם ,ללכת אחרי
חריפות יהושע וכלב ולשוב אל משה ששלחם מאוחדים עם דעת יהושע וכלב שהארץ ירושה מאבותינו וכיבושה יהיה ע"י ה' וה' אמר
לעלות ולכבוש אז נעלה וה' יעשה .אבל עשרה המרגלים האחרים היו להם פניות אישיות שלא יוכלו ללמוד תורה כמו במדבר ללא טרדות,
ושבאר ץ ישראל ימנה משה ראשים אחרים לכן לא הפכו מכוונת העם לידיעה על גשמיות הארץ והוציאו דבת הארץ רעה.
ע"פ פי' אלשיך מגמת העם הייתה לשלוח אנשים ריקים מדלת העם ,כמשפט המרגלים ,ועל כן לא שמו לבם אם יסתכנו .אבל הסכנה
הייתה שהם יהיו קטני אמונה ,גם חסרי יכולת הערכת הארץ ויושביה ,ובעקבות מה שיראו בארץ כנען יעדיפו להישאר במדבר או אפילו
לחזור למצרים ,כפי שגם קרה לעשרה מן המרגלים שנבחרו בקפידה .לכן צוה ה' למשה להוציא מן הפשט של חשיבת העם כמרומז
ָשׂיאַבָ ֶ ָֽהם
כּלַנ ִ ֵ֥
ַ֩אישַׁאֶ ִ֝ ָחד ֶ֖ ...
ַ֙תּ ְשׁלָ חוַּ -מהפך פשטא זקף-קטן ,ולשלוח אחרי בירור ִאישַׁאֶ ָחד ִ ֨
בתבנית הטעמים של ְל ַמטַּ֤הַאֲב ָתיו ִ
ועדיין היה צריך להכוונת ה' כנאמר ב(-במ' שלח יג,ג) וַיִּ ְשׁ ֨ ַלחַא ָ ֵ֥תםַמ ֶשֵׁ֛ה ומה שהיה לו למשה לעשות ,שהוא לברר מי ומי ההולכים
יַה' והוא מאמרם ז"ל (ילקוט שלח רמז תשמב) ,שהיה הקדוש ברוך הוא אומר פלוני
ל־פּ ָ֑
שיהיו צדיקים עשה הוא (שם) יתברך .וזהו עַ ִ

ארן שהוא מיותר (וגם מרומז בטעמי התבנית מרכא טפחא ,יתור לרבות) .הוא
צדיק הוא וכו' ,כי כשרים היו באותה שעה .ואומרו ִמ ִמּ ְד ַבֵּ֥רַפָּ ָ ֶ֖
ארן היו כלם אנשים ,כלומר צדיקים ,אך אחרי כן נתקלקלו:
לומר שבשלחם ִמ ִמּ ְד ַבֵּ֥רַפָּ ָ ֶ֖
ַ֙תּ ְשׁלָ חוּ .
דַל ַמטַּ֤הַאֲבתָ יו ִ
ַ֩אישַׁאֶ ִ֝ ָח ְ
ובדרך פנימיות התורה מובא חלק מהסברו של מלבי"ם – ארץ חמדה (במ' שלח יג,ב) ִאישַׁאֶ חָ ד ִ ֨

מבואר בדברי האר"י ז"ל כי נשמת השבטים נתלבשו במרגלים כ"א בנשיא שלו ,ונשמת לוי נתלבש ביהושע כי לוי לא שלח מרגל

ֶ֖לַהמָּ ה׃
ָֽ
ֵ֥יַבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא
דַל ַמטַּ֤הַאֲב ָתיַו ֙ דוקא כי האבות הם השבטים נתלבשו בהם .ואומר (במ' שלח יג,ג) ָראשׁ ְ
בפועל .ועז"א ִ ֨אישַׁאֶ ִ֝ ָח ְ
ַ֙תּ ְשׁלָ חוַּ -מהפך פשטא זקף-קטן ,שני למודים (א) כהוסבר לעיל שנשלחו אנשים נעלים בעם ולא פשוטים
לפי זה ְל ַמטַּ֤הַאֲב ָתיו ִ

כמחשבת העם (ב) שליח כל שבט היה מלווה בנשמת אבי השבט.
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וַּב ֶנּגֶב֘ ַ ַויָּבאַעַ ד־חֶ ְברֹון ַ֒ ַ
במדבר שלח יג,כבַ :ו ַיּעֲל ַ
ןַמ ְצ ָ ָֽריִ ם:
ֶ֖יַצעַ ִ
הַל ְפנ ֵ֥
ֹוןַשׁ ַַ֤בעַשָׁ נִ ים ַ֙נִ ְבנְ ָת ִ
ָ֑קַו ֶח ְב ָ֗ר ֶ
יַהעֲנָ ְ
יד ָ
יַו ַת ְל ַמיַיְ ִל ֶ֖
ימן ַ֙שׁ ַשׁ ְ
וְ ָשַׁ֤םַא ֲִח ַ
ַ֤בעַשָׁ נִ ים ַ֙נִ ְבנְ ָתה בתבנית מהפך פשטא זקף-קטן ,נעיין בפ'[רש"י] (במ' שלח יג,כב) הקרוב לנאמר ב[-בבלי כתובות קיב,א]
(במ' שלח יג,כב) ֶשׁ ַַ

זקף-קטן בתפקיד שתי לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים מוציא מפשט הכתוב ,הפשט [מדרש אגדה (בובר) במדבר
פרשת בהעלותך] ויש מפרשים שבעה שנים ממש נבנתה חברון לפני צוען ,ושבחה של ארץ ישראל הכתוב מדבר ,והלא מי שבנה זו

בנה גם זו ,ומי שיש לו שני בתים לבנותן בודאי היפה בונה תחלה ,וכל האבנים הטובות משים בראשון ,ובשני אינו משים אלא
הנשארים מן הראשון ,והוא הפסולת ,ואלמלא לא היתה חברון משובחת מצוען לא היה בונה אותה תחלה:
ם ֙ משמעו יבול שנתי פי שבע
היוצא מן הפשט שמלת נִ ְבנְ ָתה יוצאת ממשמעה בניית בנין ונדרשת לשון מבונה בפירות ולשון ֶשׁ ַַ֤בעַשָׁ נִ י ַ
ןַמ ְצ ָ ָֽריִ ם מהטוב שביבולי מצרים.
ֶ֖יַצעַ ִ
ִל ְפנ ֵ֥
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ֲשׂה׃ ַ
רַתּעֲשֶׂ֖ וַּכֵּ֥ןַ ַיע ֶ ָֽ
ֲשׁ ַ
יח ַחַלַ הַָ֑'ַכַּ א ֶ ֵ֥
ֵ֥הַריחַַ-נִ ֶ֖
ֵ֛הַאשּׁ ָֽ
םַועָ ָשׂ ִ
ַ֙לדרתיכֶ ְ
אשֶׁ רְ -בּ ָֽתוֹכֲכֶ ם ְ
ִ֝רַאוַֹ ֲַ
ַ֩א ְתּ ֨ ֶכםַגּ ַ֤
במדבר שלח-לך טו,ידְ :ו ִ ָֽכי-יָגוּר ִ
ַ֙לדרתיכֶ םַ– מהפך פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת,
(במ' שלח טו,יד) ַ֤ ...אוַֹאֲשֶׁ רְ -בּ ָֽתוֹכֲכֶ ם ְ
(במ' שלח טו,יד) ְ ...לדרתיכֶ םַ– מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,ע"פ ספרי והתורה והמצוה ,להודיע כי תמשך קבלת
ם֙ –
גרים גם בדורות שאין בם קרבנות  .ראה (טו,טו) .השוואת כניסת גרים לישראל לכניסת ישראל עצמם .אפשר כי ַ֤אוַֹאֲשֶׁ רְ -בּ ָֽתוֹכֲכֶ ַ

מהפך פשטא  ,נדרש להוציא את ההשוואה מפשוטה המלאה (ברית מילה ,טבילה ,קרבן) .כי לגבי הקרבנות יש שני שינויים( :א) ישראל
חים
לח ֶ ָֽאתַ -נעֲרַי ֙ ְבּני יִ ְשׂ ָראל וַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲלֶ֖ וּ ע ָֹ֑לת וַ ָֽ ֵֽיִּ זְ ְבּ ַ֞חוּ זְ בָ ִ ֹ֧
נכנסו לברית בעולות פרים או כבשים (חגיגה ו,ב) כנאמר ב(-שמ' מש' כד,ה) וַיִּ ְשׁ ָ֗ ַ
ה'ַפָּ ִ ָֽרים׃ ואילו ע"פ תורה תמימה הערה כח) ומהו קרבן הגר ,עולת בהמה או שתי תורים או שני בני יונה ושניהם עולה.
מים לַ ֶַ֖
ְשׁלָ ִ ֵ֛
(ב) ובזה"ז שאין קרבן צריך מילה וטבילה (בלבד) ,וכשיבנה ביהמ"ק יביא קרבן [תורה תמימה הערה כח)].

 112מפז"ק
במדבר שלח-לך טו,טו,טז:

ֵ֛תַוּמ ְשׁ ָפֵּ֥טַאֶ ָחֶ֖דַ
ִ
תּוֹרהַאַ ַח
ֵ֥יַה'׃ַַַ[טז]ַַ ָ ֵ֥
ֶ֖הַל ְפנ ָֽ
ִ
ַ֙לדרתיכֶ םַכָּ ֶכֵ֛םַכַּ גֵּ֥רַיִ ְהיֶ
ָ֑רַח ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ְַ
ֻ
רַהגָּ
ַ
ֶ֖םַולַ גּ
לַח ָ ֵ֥קּהַאַ ַחֵ֛תַלָ ֶכ ְ
ַ[טו]ַַ ַה ָקּ ָ֕ ָה ֻ
ֵ֥רַא ְתּ ֶ ָֽכם׃ַפַ ַ
ִ
ֶ֖רַהגָּ
ַ
ָ֑םַולַ גּ
יִ ְהיֶ הַלָ ֶכ ְ
ַ֙לדרתיכֶ ם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת,
חֻ ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ְ
ְלדרתיכֶ ם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל היינו קבלת גרים בזמן הבית ושלא בפניו ע"פ ספרי והתורה והמצוה,

להודיע כי תמשך קבלת גרים גם בדורות שאין בם קרבנות ,תורה תמימה האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים ,אמר רב אחא בר יעקב,
אמר קרא וכי יגור אתכם אשר בתוככם ְלדרתיכֶ ם ל) [כריתות ט' א']:
יש כלל שמקום שכתוב חקה עולם זה לתמיד .ראינו לעיל כי גרות צריכה הרצאת דם קרבן ,לכן היינו אומרים שעתה שאין קרבן לא נקבל
גרים .באה תבנית הטעמים מהפך פשטא בכתוב ֻח ַ ַ֤קּתַעוֹלָ ם ַ֙ ומוציאה הכתוב מפשוטו של מקרא ומתיר קבלת גרים ְלדרתיכֶ ם בלא
הרצאת דם מקרבן בזמן שאין בית מקדש ,וכשיבנה ביהמ"ק יביא קרבן [תורה תמימה הערה כח)]..
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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במדבר קרח יח,כא:
ם ֙,
האם לוי בעל מום או חולה או פרש לגימלאות זכאי לקבל מעשר ראשון? עיון ב[-התוה"מ (מלבי"ם) נ] (במ' קרח יח,כא) חַ֤לֶ ףַע ֲָֽב ָדתָ ַ
לַמֹועד:
ָֽ
תַאהֶ
עב ַ ֶ֖ד ֵ֥
םַע ְב ִדיםַאֶ ת־ ֲַ
לַלנַחֲ ָל ָ֑הַחַ֤לֶ ףַע ֲָֽב ָדתָ ם ַ֙אֲשֶׁ ר־ה ָֽ
רַבּיִ ְשׂ ָר ֶ֖א ְ
ֲשׂ ְ
ל־מע ֵ֥
ַ ָֽ
יַהנּ ֵ֥הַנ ַָת ִֵ֛תּיַכָּ
וְ ִל ְבניַלוִ ִ

מבואר שרק בעת שעובדים ולקמן (סי' עב) מבואר שאינו ממעט רק אם אינו מודה בעבודה ,כי כבר בארתי (משפטי סי' יח) שנקרא
בשם עובד כ"ז שהוא משועבד לעבודה אף אם חלה ולא עבד ,רק אם פרק עול כגון עבד הבורח לא נקרא עובד ,וכ"ז שהוא מודה
בעבודה נקרא עובד :לכן פשוט שזכאי לקבל להנות ולאכל מעשרות.

םַע ְב ִדים – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים בכתוב ,מהפך פשטא
(במ' קרח יח,כא) חַ֤לֶ ףַע ֲָֽב ָד ָתם ַ֙אֲשֶׁ ר־ה ָֽ
מ למד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב שלפיו רק העובד בפועל זוכה למעשרות ,וקא משמע לן שהמודה בעבודה כולה על
כל פרטיה אף על פי שאינו יכול לעבוד מכל סיבה שהיא זוכה במעשרות.
מפז"ק
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[בבלי יומא יד,א]
ַ֤הַהטָּ הר ַ֙עַ לַ -הטָּ מאַוגו'
ַ
במדבר חקת יט,יטְ :ו ִהזָּ
סַבּג ָָדיו וגו'
ַ֤הַמיַ -הנִּ ָדּה ַ֙יְ כַ בּ ְ
ָֽ
וּמזּ
 .במדבר חקת יט,כאַ :
ַ֤הַהטָּ הר ַ֙עַ לַ -הטָּ מאַ -מהפך פשטא זקף-קטן
ַ
טט ְ -ו ִהזָּ
סַבּג ָָדיו  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ַ֤הַמיַ -הנִּ ָדּה ַ֙יְ כַ בּ ְ
וּמזּ ָֽ
טט ַ -
בשני המקראות שני לימודים .אחד כפשוטו ואחד יוצא מפשוטו.
ב -יט – כפשוטו – לדברים המקבלים טומאה ,יוצא מפשוטו – במשמעות נוגע במי הנידה שלא לצורך  -טמא
ב -כא – כפשוטו – המזה יכבס בגדיו ,יוצא מפשוטו – במשמעות שהנוגע בכלי המכיל מי נידה בשיעור הזאה שלא לצורך טמא
 116מפז"ק
ָֽירשֶׁ֖ וַּאֶ ת־אַ ְר ָֽצֹוַ :
יַה ְשׁ ִ ָֽאיר־לֶ֖ ֹוַשָׂ ִ ָ֑רידַַַַַַו ִַיּ ְ
ד־בּ ְל ִ ֵ֥תּ ִ
ִ
ת־בּנָיו ְַ֙ואֶַת־כָּ ל־עַ מֹּוַעַ
ָ
ֹוַואֶ
ַכּוַּא ַ֤ת ְ
במדבר חקת כא,להַ :ויּ ֨
ת־בּנָיו ְַ֙ואֶ ת־כָּ ל־עַ מֹּו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות דרשה אחת מהן
ָ
ֹוַואֶ
אתַ֤ ְ
יוצאת מפשט הכתוב ,אפשר שזהו שנאמר בלשון רבים ַויּ ַ֨כּוּ אבל [בבלי ברכות נד,ב] דורשו שמשה הרגו (א) שהעמיד ההר מעל ראש

עוג; (ב) שהכה אותו במוט.
ועוד יוצא מהפשט שהנמלים קדמו והכו את עוג ומתוך כך יכל משה להכותו.
הערה לפרשת בלק ,חלקה כתוב באופן של משמע ומוציא ממשמע ע"י מהפך פשטא
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וַֹל ְקרא-לָ֑ וֹ ַ
ץַבּנָֽי-עַ ֶ֖מּ ִ
ֵ֛רַא ֵֶ֥ר ְ
תוֹרהַא ֲֶשֹׁ֧רַעַ לַ -הנּ ָָה ֶ
רַפּ ָ
םַבּןְ -בּ ָ֗ע ַ֠ ְ
חַמ ְלאָ ִִ֝כיםַאֶ לִ -בּ ְל ָע ֶ
ל ַ
במדבר בלק כב,ה :וַיִּ ְשׁ ֨ ַ
ֶ֖בַמ ֻמּ ִ ָֽלי׃ ַ
ץַו ֵ֥הוּאַישׁ ִ
יןַהאָ ֶר ְ
ָ
ַ֤הַכ ָסּה ַ֙אֶ ת-ע
ַ֙הנּ ִ
ַ֤אַמ ִמּ ְצ ַר ֙יִ ם ִ
הַעםַי ָָצ ִ
רַהנּ ַ
אמ ַ֠ ִ
ַל ָ֗

ןַהאָ ֶרץַ -מונח מהפך פשטא מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ַ֤הַכ ָסּה ַ֙אֶ ת-עי ָ
ַ֙הנּ ִ
ַ֤אַמ ִמּ ְצ ַר ֙יִ ם ִ
ַעםַי ָָצ ִ
אמר – רביע ,אפשר ששלחו לבלעם ארבעה טיעונים מדוע עליו לבוא
ל ָ֗
ַ֤אַמ ִמּ ְצ ַר ֙יִ ם ַ֙ -מונח מהפך פשטא
(א) ַ֠ ִהנּה –תלישא-גדולה ,בתפקיד מחיצה ַעםַי ָָצ ִ
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
ַ֤אַמ ִמּ ְצ ַר ֙יִ ם ַ֙ -ע''פ הכלי יקר  -מחשבתם משוטטת במצרים וקשה
הַעםַי ָָצ ִ
 ואם נאמר כי (א) ו(-ב) הם אחד הנה יש עוד טיעון ַ֠ ִהנּ ַ
עליהם הפרידה ממצרים כאילו עכשו הם יוצאים (ולכן אפשר לגרום להם לחזור לשם)

יןַהאָ ֶרץַ -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כפי' אור-החיים נתכוון גם כן נגד מה שיעץ עליהם במועצותיו הרעים
ָ
ַ֤הַכ ָסּה ַ֙אֶ ת-ע
(ב) ִהנּ ִ
(ב'א') למען ענותו למעטם (ב'ב') גם להרוג זכוריהם ולשחת הבנים הנה הוא הפך הדברים שלא מלבד שלא נתמעט אלא אדרבא
יןַהאָ ֶרץ.
ָ
ַ֤הַכ ָסּה ַ֙אֶ ת-ע
נתרבה עד מאד הוא אומרו ִהנּ ִ
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ֶ֖נּוַּמן-הָ ָא ֶָ֑רץ ַ
ָר ֶשׁ ִ
אג ֲ
יַאוּלַ֤יַאוּכַ ל ַ֙נַכֶּ ה-בּוַֹ ַו ֲ
ַ
ַ֙מ ֶמּנִּ
הַכּי-עָ צֵ֥ וּםַהוּא ִ
םַה ָ֗ ֶזּ ִ ָֽ
֨אַא ָרהִִ֝ -לּיַאֶ תָ -ה ָע ַ
ַ֩לכָ הָ -נּ ָ ָֽ
במדבר בלק כב,וְ :ועַ ָתּה ְ
רַיוּאר׃ ַ
ָ ָֽ
רַתּ ֶ֖א
ֲשׁ ָ
ַ֙מב ָרְךַ ַוא ֶ ֵ֥
ַ ִכּיַי ַ ָָ֗ד ְע ִתּיַאַ֤תַאֲשֶׁ רְ -תּ ָברְך ְ
֨אַא ָרהִִ֝ -לּי  -קדמא ואזלא
וְ עַ ָתּה ַ֩ -תלישא-קטנה ְלכָ הָ -נּ ָ ָֽ
ָרַמוֹאבַ
ִָ֝
אוּלַ֤יַאוּכַ ל ַ֙נַכֶּ ה-בּוַֹ -מהפך פשטא זקף-קטן ,מוציא מפשט האמת .נדרש על (כב,ג) במדבר רבה (וילנא) פרשה כ ג כתיב ַו ֨ ָיּג
ַ

מהו ויגר כשהיו ישראל נראין לעמונים נראין עטופים לשלום ולמואבים נראים מזויינין למלחמה שכך כתיב (דברים ב) וקרבת מול
בני עמון אל תצורם כל מין צרה ,אל תצר להם ואל תתגר בם כל מין גירור (כי אמא שלהם היתה צנועה וקראה לבנה בן-עמי) ולמואב אמר
אל תצר ואל תתגר בם מלחמה מלחמה אי אתה עושה אבל מה שאתה יכול לחטוף מהן חטוף ולכך נראין מזויינין למואב (כי אמא
שלהם קראה שם בנה מואב ,פרסמה כי בנה מאביה ) .

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

56/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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לק׃ ַ
ריַ ָב ָ ָֽ
ֶ֖יוַדּ ְב ֵ֥
יםַבּי ָָדָ֑םַַַַַַַַ ַויָּב ֙אוּ ַ֙אֶ לִ -בּ ְלעָ םַוַיְ ַד ְבּ ֵ֥רוַּא ָל ִ
ְ
ןַוּק ָס ִ ֶ֖מ
יַמ ְד ָי ְ
במדבר בלק כב,ז :ו ַ֨יּ ְל ִ֝כוַּזִ ְקנ ַ֤יַמוֹאָ ב ְַ֙וזִ ְקנ ִ
יַמ ְד ָין בתפקיד השתוו ביניהם ,השלימו ביניהם
ו ַ֨יּ ְל ִ֝כוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת,מואב ומדין באמצעות זִ ְקנ ַ֤יַמוֹאָ ב ְַ֙וזִ ְקנ ִ

רש"י כב,ד ויאמר מואב אל-זקני מדין  ... -אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם וגו'
ב ֙ .בפרק חלק ,בבלי סנהדרין תנא מואב ומדין לא היה שלום ביניהם לעולם ,משל
דעת זקנים מבעלי התוספות ו ַ֨יּ ְל ִ֝כוַּזִ ְקַנ ַ֤יַמוֹאָ ַ
לשני כלבים שהיו בעדר והיו שונאין זה לזה ובא הזאב על אחד מהם אמר אם אין אני עוזרו למחר יבא עלי ,הלכו להם שניהם והרגו
הזאב .אמר רב משרשיא היינו דאמרי אינשי שונרא וכרכושתא (פי' חתול וחולדה) עבדו הלולא מתרבא דביש גדא( .עשו סעודה מחלב
של גדי שאיתרעה מזלו ,היינו השלימו ביניהם במצאם טרף שלא עמד בפניהם)

ו ַ֨יּ ְל ִ֝כוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,השתוו מיראת ישראל ,אבל ביניהם לא היו שוים לא לשלום ולא לחכמה ,כפי שמרמזת התבנית זִ ְקנ ַ֤יַ
יַמ ְד ָיןַ -מהפך פשטא מונח זקף-קטן .זקני מואב לא היו חכמים כמו זקני מדין ,כי ע''פ רש''י זקני מדין אמרו אם ידחנו (בלעם
מוֹאָ ב ְַ֙וזִ קְַנ ִ
משמע כי) אין בו תועלת .לפיכך כאשר אמר להם לינו פה הלילה אמרו אין בו תקוה ,הניחוהו והלכו להם וישבו שרי מואב עם בלעם.

בשעה שהלכו אל בלעם ,זקני מדין השתוו לזקני מואב .אבל זקני מדין החכמים הכינו מבחן לבלעם וכאשר ראו שדחם כפי מבחנם ידעו
שאין בו תועלת .אבל זקני מואב שלא היו חכמים כמו זקני מדין לא הבחינו בכך.
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ֶ֖בַעםִ -בּ ְל ָעָֽם׃ ַ
מוֹא ִ
ם ֙ ָדּ ָבר כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר יְ ַדבֵּ֥ר הֶַ֖'ַא ָל ָ֑יַוַיּ ְשׁ ֵ֥בוַּשָׂ ָֽריָ -
תי אֶ ְתכֶ ַ
ֲשׁב ִ ַ֤
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה ַוה ִ
יהם ִלַ֤ינוּ פ ַ
אמר אֲל ָ֗ ֶ
במדבר בלק כב,ח :וַיּ ֶ
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות( ,א) הפשט כפ' רש"י וַיּ ְשׁ ֵ֥בוַּ -לשון עכבה .כי כפ' רש"י (ח) אין רוח הקודש
ִלַ֤ינוּ פ ַ
שורה עליו אלא בלילה ,ויודעים שמדובר ברוח הקודש כי מסיים בהזכרת שם ה' כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר יְ ַדבֵּ֥ר הֶַ֖'ַא ָל ָ֑יַ(ב) היוצא מן הפשט ע"פ דרשת

הזהר (דף ר ע' א) בלעם מתכוין להפך שע"י המשכת קדושה מצד שמאל (ראה הסבר להלן) יתן חיות לכוחות הסטרא אחרא וכוחות
הטומאה שזמן התגברותם בלילה וכך יקלל כביכול ברשות ה' .לכן הוא גם אומר להם אל תפעילו או אל תציעו קסמים שהבאתם כי (א)
תפריעו (ב) הכבוד לא יהיה של בלעם בלבד .מונח כאן יסוד השקפה ,בלעם מודה שלפחות בענין ישראל צריך לפנות לה' ולהזכיר עוונות
כדי שתחול קללה .זקני מדין המכשפים מכחישים שצריך לפנות לבורא עולם כי כבר נתנה רשות כללית לפגוע ע"י כשוף .ראה תורה
תמימה שמות משפטים כב,יז מכשפה הערה קעט) .
ם ֙ ָדּ ָבר – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות( ,א) הפשט בלעם בטוח שיענה כמו משה (במ' בהע' ט,ח) ו ֵַ֥יּאמר ֲאל ֵ֖הם מ ֶ֑שׁה
תי אֶ ְתכֶ ַ
ֲשׁב ִ ַ֤
ַוה ִ
שׁ ְמ ֵָ֔עה מַה-יְצַוֵּ֥ה ֖ה' לָכ ִֽם׃ פ (ב) היוצא מן הפשט כגון היוצא מס"ת י' מ' ר' – רמ"י (רמא"י) אשיב גם אם לא נאמר לי.
ִעמ ְֹ֣דוּ וְא ְ
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יןַה ָא ֶָ֑רץ ַ
ָ
אַמ ִמּ ְצ ַריִ םַוַיְ ַכֶ֖סַאֶ ת-ע
ַ֙היּצ ִ
ַ֤הַהעָ ם ַ
ָ
במדבר בלק כב,יאִ :הנּ
וַֹוג ַר ְשׁ ִ ָֽתּיו׃ ַ
םַבּ ְ
ֵ֥ח ֶ֖
ֵ֛לַל ִה ָלּ ֶ
ֵ֥יַאוּכ ְ
ַ
וַֹאוּל
ַ
ַ֤הַקבָ הִ -לּי ַ֙את
הַל ָכ ָ ָֽ
ַעַ ָ֗ ָתּ ְ

ככותרת :בלעם מציג שמדוב ר בפעולה מוגבלת רק בין מואב וישראל ,אבל כוונת עצמו היא ההפך לפגיעה גדולה בבני ישראל.
ַ֤הַק ָבהִ -לּי ַ֙אתוֹ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,שלפחות אחד מהם ע"פ תבנית מהפך פשטא יוצא מפשט הכתוב,
ְל ָכ ָ ָֽ
אם "קבה" חלש מ"ארה" אז בלעם מתכוין רק לעזור למואב נג ד ישראל .אבל אם כוונתו האמיתית ש"קבה" חזק מ"ארה" אז להפך מתכוין
להזיקם לתמיד.
ָ ָֽקבָ הִ -לַּי ַ֙– 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.
ָ ָֽקבָ הִ -לַּי ַ֙– מקף כרב-מצב למילת "לי" שימוש במילת "לי" במשמע ל"עצמי"( ,א) משמע לבלק כאמר ב(-כב,ו) ְועַתָּ ה֩ ְלכָה־ ֵָ֨נא ָא ִָֽרה־ ִֵ֜לּי
ַ֤הַק ָבהִ -לּי ַ֙אתוֹ היות ושינה
(לעצמו של בלק ולאו דווקא למואב) (ב) וכאן בלעם כביכול חוזר על מאמר בלק ובאומרו (כב,יא) ְל ָכ ָ ָֽ
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.
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יַב ֶ֖רוְּךַהַָֽוּא׃ ַ
םַכּ ָ
אַתאר ַ֙אֶ תָ -העָ ִ ֵ֥
ָ֑םַל ָ
ַ֤
ְֶ֖ךַע ָמּ ֶה
םַלאַתל ִ
ֵ֥
ֱֹלהים ַ֙אֶ לִ -בּ ְלעָ
ַ֤אמרַא ִ
במדבר בלק כב,יב :וַיּ ֶ
ֱֹלהים ַ֙אֶ לִ -בּ ְלעָ םַ -מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים ,מהפך פשטא מורה שלפחות אחד מהלימודים יוצא
ַ֤אמרַא ִ
וַיּ ֶ
םַכּיַבָ ֶ֖רוְּךַ
אַתאר ַ֙אֶ ת-הָ עָ ִ ֵ֥
ָ֑םַל ָ
ַ֤
ְֶ֖ךַע ָמּ ֶה
לאַתל ִ
מפשוטו של הכתוב .הקב"ה הציע לפני בלעם בחירה באחד משני לימודים (א) כפשוטו ֵ֥
ָֽהוּא

(ב) שלא כפשוטו ֵ֥לאַתלְֶ֖ךַעם הדגש על ִע ָמּ ֶהָ֑םַ השרים האלה לא מכובדים מספיק להזמין וללוות את בלעם .וזה מה שבלעם העדיף
להבין( .הרב סבטו הי"ו)

[תולדות יצחק]  ...בלעם אמר  ...ואם אומר לשי"ת ש(בלק)שלח לי לשון ארור שהיא קללה קטנה מקבה ,הקדוש ברוך הוא ישיב לא
תאור ולא ישאר לי מקום כלל ועיקר שאקללם ,ולכן אומר להקב"ה ש(בלק)שלח לי קבה ,והשי"ת ישיב לא תקוב וישאר לי מקום
אַתאר ַ֙אֶ ת-הָ עָ םַ
ל ָ
לקללם בלשון ארור ,והקב"ה שידע מחשבתו הרעה אמר ליה הבנתי מחשבתך הרעה ,לכן אני אומר לך (כב,יב) ַ֤
אפילו בלשון ארור.
אַתאר ַ֙אֶ תָ -העָ ם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים ,מהפך פשטא מורה שלפחות אחד
ל ָ
(כב,יב) ַ֤
ר ֙ הוא הגבלה המונעת כל סוג של קללה.
אַתא ַ
ל ָ
מהלימודים יוצא מפשוטו של הכתוב .ע"פ [תולדות יצחק] כאן (כב,יב) ַ֤
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ֱֹלהיםַ׀ַאֶ לִ -בּ ְלעָ ם֘ ַלַ יְ לָ ה ַ֒ ַ
ָבאַא ִ ֵ֥
במדבר בלק כב,כ :׃ַ ַויּ ֨
ְךַא ָתָּ֑םַ ַ
יםַקוּםַל ִ
ֶ֖
ָשׁ
אנ ִ
אוַּה ֲ
ָ
ַ֙בּ
אַלָך ָ
וַֹאםִ -ל ְק ַ֤ר ְ
רַל ִ
אמ ָ֗
וַיּ ֶ
ֲשׂה׃ ַ
וַֹתע ֶ ָֽ
וְ ַָ֗אְךַאֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛רַאֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַא ֵ֥ת ַ
אוַּה ֲאנ ִָשׁיםַ– מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה על שני לימודים ,מונח עשוי לרבות עוד לימוד,
ָ
ַ֙בּ
אַלָך ָ
(טט :א,ב) ִאםִ -ל ְק ַ֤ר ְ

מהפך פשטא מורה שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשוטו של הכתוב.

וַֹתע ֶ ֲָֽשׂה׃ועל זה מסיים רש"י  ...ואעפ"כ
 לימוד אחד היוצא מפשוטו המגביל את בלעם ְו ַָ֗אְךַאֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛רַאֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַא ֵ֥ת ַ
וילך בלעם ,אמר ,שמא אפתנו ויתרצה.

 לימוד אחר עשוי להיות סוף הפסוק ְו ַָ֗אְך משמעות המלה מגבילה את בלעם שיאמר רק אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַמה שה' שם בפיו ואח"כ
התברר שברך שלש פעמים בלי לשלוט על פיו ,וטעמי הכתוב אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַ -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 ַָ֗אְךַלרמז לברכה רביעית שברך בלעם לבסוף מעצמו.
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הַבן-יוֹסָ֑ףַ ַ
הַל ִמ ְשׁ ְפּ ֶ֖חתַמְַנ ֶַשּׁ ֶ
ְ
ירַבּןְ -מנַשֶּׁ
ֶ
ַ֙בּןָ -מ ִכ
רַבּן-גִּ ְלעָ ד ֶ
ֶ
דַבּן-חַ֤פֶ
וֹתַצלָ ְפ ָ֗ ָח ֶ
ְ
ָהַבּנ
במדבר פינחס כז,א :ו ִַתּ ְק ַ ִ֝ר ְבנ ְ
ֶ֖הַו ִת ְר ָ ָֽצה׃
ֵ֥הַוּמ ְל ָכּ ְ
ִ
יוַמ ְח ָלהַנעָ הַוְ ָחגְ ָל
וֹתַבּנ ָת ַ
ְ
ַ֙שׁמ
וְ א ֙לֶּ ה ְ
ירַבּןְ -מנַשֶּׁ ה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות והטעמים מהפך פשטא מלמדים
ֶ
ַ֙בּןָ -מ ִכ
בֶּ ן-חַ֤פֶ רַבֶּ ן-גִּ ְלעָ ד ֶ

על כך שלפחות אחת הדרשות היא לא כפשוטה .כאן מוכח מבנות צלפחד לצלפחד ,ומיוסף לבנות צלפחד.
ר ֒  ...ר"ע אומר מקושש עצים היה .ור"ש אומר מן המעפילים היה .ועתה
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
נפתח ההסבר בפ' רש"י על (במ' פי' כז,ג) אָ ִבינוַּ֘מ ַ
נסביר שבין אם נאמר כי צלפחד היה מקושש העצים ובין אם נאמר כי מן המעפילים היה תבנית הטעמים מוציאה הכתוב מפשוטו ומלמדת
וֹתַצלָ ְפ ָ֗ ָחדַבֶּ ן-חַ֤פֶ רַבֶּ ן-
ְ
ָהַבּנ
כי בנות צלפחד הן בנות כשרות וקל וחומר כי צלפחד אדם כשר כנאמר ב-ספרי זוטא כז(,א) .ו ִַתּ ְק ַ ִ֝ר ְבנ ְ
ד ֙ ,הא כל אדם כשר שעומד בתוך השבט הרי זה שבח לכל שבטו קל וחומר לביתו קל וחומר לגופו קל וחומר למשפחתו קל
גִּ ְלעָ ַ

וחומר לבית אביו
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ֲשׂה׃ ַ
ֵ֥אַמ ִ ֶ֖פּיוַ ַיע ֶ ָֽ
ֶ֖לַדּ ָב ָ֑רוַַַַֹ ְכּכָ לַ -היּצ ִ
וַֹלאַיַח ְ
רַא ָסּר ַ֙עַ ל-נ ְַפשׁ ֵ֥
עַשׁ ֻבעָ ה ַ֙לֶ ְא ַ֤ס ִ
'ַאוִֹ -ה ָשּׁ ַַ֤ב ְ
ַ֩כּי-יִ ֨דּרַ ֶנ ִֶ֝דרַלַ ָ֗ה ָֽ
במדבר מטות ל,גִ :אישׁ ִ ָֽ
רַא ָסּר ַ֙עַ ל-נ ְַפשׁוַֹ  -מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-קטן
עַשׁ ֻבעָ ה ַ֙לֶ ְא ַ֤ס ִ
ָֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַַ֤ב ְ

שבועה חלה על דברים ממשיים ולא ממשיים ,מעשה והמנעות ממעשה
ספרי ה' (גרסת מלבי"ם) פשט אוסר על עצמו ואינו אוסר על אחרים
יוצא מן הפשט ספרי ו' (גרסת מלבי"ם) דבר אחר לאסר אסר על נפשו למה נאמר לפי שהוא אומר ככל היוצא מפיו יעשה אין לי אלא שהוציא
רַא ָסּר ַ֙עַ ל-נ ְַפשׁוַֹ
בפיו קבל עליו בנדר ובשבועה מנין? ת"ל לֶ ְא ַ֤ס ִ
רַא ָסּר ַ֙עַ ל-נ ְַפשׁוַֹ לשון זה מציין אף שקבל השבועה במחשבת הלב בלבד שהגיון הלב הוא ענין נפשי ... ,ת"ל לבטא
התורה והמצוה  :לֶ ְא ַ֤ס ִ
ופי' רב ששת בשבועות (דף כו) אליבא דשמואל דהלכתא כותיה ,בשפתיים ולא שגמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת שעורים ,גמר בלבו
להוציא פת חטין והוציא פת סתם מניין? ת"ל לבטא ,וכן מה שכתוב פה קבל עליו וכו' היינו שהוציא פת סתם שאז אזלינן בתר מחשבת הלב שאסר
ע"ע פת חטין.
חשב חטין ,ואמר שעורים שזה מנוגד למחשבתו ,וגם אם אמר פת סתם הולכים אחר מחשבתו ולא אחר מבטא שפתיו ,היינו הוציא מפשוטו
רַא ָסּר ַ֙עַ ל-נ ְַפשׁוַֹ  -מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-קטן ,פשטא פשטא בלי זקף-קטן ביניהם ,בתפקיד של
עַשׁ ֻבעָ ה ַ֙לֶ ְא ַ֤ס ִ
ָֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַַ֤ב ְ
רגילות ,כלומר נדר או שבועה בנסיבות שהתכוין אליהם ,אבל בנסיבות שלא התכוין להן פותח לו פתח לחרטה.
ראה תלישא,רביע ,קדמא ואזלא ,פשטא פשטא
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בבלי נדרים עג א ,ב
רהַעַ ל-נ ְַפ ָשֶׁ֖הַּי ָָֽקוּם׃ ַ
יה ְַוכָ לִ -א ָסֵּ֛רַאֲשֶׁ ר-אָ ְס ָ ֵ֥
הַּלאַה ִנֶ֖יאַא ָתָ֑הַַַַַַַַּוְ ָק ֙מוּ ַ֙כָּ ל-נְ ָד ֶר ָ
ֵ֥
ַ֤עַאישָׁ הּ ְַ֙ו ֶהח ֱִרשַׁלָ
במדבר מטות ל,יבְ :ושָׁ ַמ ִ
בעל יכול להפר נדר בלי לשמוע אותו .נשאלה השאלה האם זה משום שיכול לשמוע אבל לא חייב לשמוע הנדר בפועל או האם גם חרש
שאינו יכול לשמוע יכול להפר? רבא מביא ברייתא על קרא ושמע אישה
הּ ֙  -מהפך פשטא
ַ֤עַאישָׁ ַ
וְ שָׁ ַמ ִ
וְ הֶ ח ֱִרשַׁלָ הּ  -מונח זקף-קטן
ֵ֥לאַה ִנֶ֖יאַא ָתָ֑הּ  -מרכא טפחא אתנח
טט  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן שנים או שלושה לימודים.
א' כפשוטו ש -ושמע אישה והחריש לה וכך לא הניא אותה היינו לא יבטל נדרה
ב' מהפך מפשוטו ושמע אישה  -מהפך פשטא ,שומע אישה – אינו ח ֵֵרש (אינו ח ֵֵרש) אבל לא שמע ממש נדרה ,היינו
מבחינתו היא דברה והח ֶֶרש (סגול סגול) ,היינו בשקט .אף-על-פי שלא שמעַ ֵ֥לאַה ִנֶ֖יאַא ָתָ֑הּ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות על
הפשט שלא הניא אתה כי לא רצה ,את המשמעות ההפוכה  -לא הניא אותה על פי שמיעה ברורה אלא בלי שמיעה ,היינו
הפר בלי שמיעה
ב' ע"פ דף עז הוא הפר בלב היינו ח ֶֶרש (סגול סגול)  -בשקט בנוסח החכמים אבל בפה ֵ֥לאַה ִנֶ֖יאַא ָתָ֑הּ  -מרכא טפחא ,יתור
לרבות על הפשט שלא הניא אתה כי לא רצה ,את המשמעות  -לא הניא אותה בנוסח החכמים אלא בלשונו או במעשה וגם
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כך נדרה מופר
נדרים ע"ז יבטל בלבו :הרב קובלסקי הי"ו מאורות הדף:
 ר"ן ביטל בלבו בנוסח חכמים ,אבל בפה בלשונו
 רבי אליעזר ממינץ – בשבת יבטל באמירה בשקט ,באופן שאשתו לא תשמע
 רמב"ם – שתי צורות הפרת נדרים ,א' באמירה לפי נוסח חכמים ,ב' במעשה השובר את הנדר,כגון נדרה שלא
לאכול בסעודה שלישית ובעלה נותן בידה לחם ומצוה ליטול ,לברך ולאכול
הּ ֙  -מהפך מפשוטו את המלים ְו ֶהח ֱִרשַׁלָ הּ  -מונח זקף-קטן ,אל תקרי והחריש לה אלא ְו ָהח ֵֵרש  -ו"ו שוא
ַ֤עַאישָׁ ַ
ג' ְושָׁ ַמ ִ
נע ,ה"ה קמץ ,חי"ת צירה ,רי"ש  -צירה לה ,אישה ָהח ֵֵרש ֵ֥ -לאַה ִנֶ֖יאַא ָתָ֑הּ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות על הפשט שלא
הניא אתה כי לא רצה ,את המשמעות  -לא יכול להניא אתה ,לא יכול לבטל נדרה כי אינו יכול לשמוע (כי הוא ח ֵֵרש).
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 .1במדבר מסעי לו,ז:

וַּבּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַַ ַ
ישַׁבּנַ ָֽ חֲלַ ת ַ֙מַ טּהַאֲב ָתיוַיִ ְד ְבּ ֶ֖ק ְ
ְ
יַא
ָ֑הַכּ ִ ָ֗
לַמ ַמּ ֶטֶּ֖הַאֶ לַ -מ ֶטּ ִ
ַ֙ל ְבניַיִ ְשׂ ָרא ִ
וְ ָֽלאִ -ת ַ֤סּבַנַ ָֽ חֲלָ ה ִ

ה ֙ – מהפך פשטא ,מוציא הכתוב מפשוטו של כלל לא תסב נחלה ומלמד כפי' ראב"ע מהיום ,קודם נחלת
(במ' מסעי לו,ז)ַ ְו ָֽלאִ -ת ַ֤סּבַנַ ָֽ חֲלַָ ַ
הארץ .אבל אחרי נחלת הארץ האיסור יפסק.

ַ֙ל ְבניַיִ ְשׂ ָראל – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי מצוות לאותו הדור (א) בנות יורשות נחלה תנשאנה רק למטה אביהן (ב)
וְ ָֽלאִ -ת ַ֤סּבַנַ ָֽ חֲלָ ה ִ
יוצא מפשט הפנויות ומצוה גם לנשואות אשר תבא אליהן נחלה אחרי היותן לאיש שלא ממטה אביהן ש -יירשו אותן אחיהן וקרוביהן
(ממטה אביהן) ,לא בניהן ולא בעליהן (שלא ממטה אביהן) (ע"פ רמב"ן).
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דברים א,א:

רַהיּ ְַרדָּ֑ןַ
ַ
לַבּע ֶֶ֖ב
רא ְ
רַדּ ֶבַּ֤רַמשֶׁ ה ַ֙אֶ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ַָ
ֲשׁ ִ
הַה ְדּבָ ִ ָ֗ריםַא ֨ ֶ
ַ
׀א׀ַאלֶּ
ָהב׃ ַ
תַו ִ ֵ֥דיַז ָ ָֽ
לַולָ ָבֵ֥ןַ ַוחֲצ ֶ֖ר ְ
ֹ֧ןַוּביןֵ֛ -תּפֶ ְ
ָֽ
אר
וֹלַסוּףַבּין-פָּ ָ
ִ֝
ַ֩מ
רַבּע ֲָר ָבה ֨
בַּ ִמּ ְד ָָּ֡בּ ָ

ע"פ ליקוטי שיחות האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן ,דברים א.
רַדּ ֶבַּ֤רַמשֶׁ ה ַ֙– קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו מלמד
ֲשׁ ִ
הַה ְדּבָ ִ ָ֗רים – מונח רביע לרמז על הספר החמישי בתורה א ֨ ֶ
ַ
׀א׀ַאלֶּ
עליו ,להודיענו שכשם שארבעה הספרים שלפניו מפי הגבורה נאמרו ו"שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" כך גם בספר החמישי השכינה
דיברה מתוך גרונו ,אלא שהכתוב וטעמיו ִדּ ֶבַּ֤רַמשֶׁ ה ַ֙אֶ ל־כָּ ל־יִ ְשׂ ָראל – מהפך פשטא זקף-קטן ,מלמדים על שני אופנים עיקריים
לגילוי ע"י משה רבינו אלינו .דרך אחת היא כאילו בטעמים פשטא מונח (= שופר הולך בעדות מזרח) זקף-קטן להודיענו כי ארבעה ספרים
משה מסרם כשליח ,בלי התלבשות השכינה בהשגתו ,כעין קול פשוט העובר דרך שופר-הולך בלי כל גוון נוסף .וספר החמישי מסר לנו
משה כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח משום שהשכינה נתלבשה בהשגתו ונתאחדה עמו ודיברה "מתוך גרונו של משה" כעין מהפך
פשטא זקף-קטן ,ובנוסח עדות המזרח שופר-הפוך המהפך בקול הפשוט ונותן לו גוון ,זה דרשת תורה שבע"פ מתורה שבכתב.
ראה מונח רביע ,קדמא מהפך פשטא
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ֵ֥רַהאֱמ ִרי ְַ֘ואֶ ל-כָּ לְ -שׁכנָיו ַ֒ ַ
אוַּה ָ
ַ
םַוּב
֨
וּ׀ַוּסעוַּלָ ָ֗ ֶכ
ְ
דברים א,זְ :פּנ
וֹףַהיָּ ָ֑םַ ַ
ַ
ֶבַוּבח
ְ
ֵ֥הַוּבנֶּ ֵֶֽ֖ג
ַ
ֵ֛רַוּב ְשּׁפ ָל
ַ
ַבָּ ע ֲָר ָבֵ֥הַבָ ָה
ֵ֥רַהגּ ֶָ֖דלַנְ הַ רְ -פּ ָ ָֽרת׃ ַ
ץַה ְכּ ַנעֲנִ י ְַ֙ו ַה ְלּ ָבנוֹןַעַ דַ -הנּ ָָה ַ
ַ ֶא ֶַ֤ר ַ ָֽ
ה ְלּ ָבנוֹןַ -מהפך פשטא זקף-קטן  -ללמדך שלא הייתה ארצו של כנען אלא שהלך וכבשה מבני שם כנאמר ב( -בר' לך-
ץַה ְכּ ַנעֲנִ י ְַ֙ו ַ
ֶא ֶַ֤ר ַ ָֽ
ץַה ְכּ ַנעֲנִ ַי ֙ – זה גבול הכנעני ,מהפך פשטא הוציא הכתוב מפשוטו של ארץ ועשאו גבול.
לךיב,ו)ַ ְו ַ ָֽה ְכּ ַנע ֲִנֶ֖י ָאֵ֥ז ָבּ ָ ָֽא ֶרץ׃ ופי' אשל אברהםֶ :א ֶַ֤ר ַ ָֽ
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םַחשֶׁ ְךַעָ נָ ֵֵֽ֥ןַ ַוע ֲָר ֶ ָֽפל׃ ַ
ֶ֖
בַהשָּׁ ַמיִ
ַ֤רַבּאשׁ ַ֙עַ ד-ל ַ
תַה ָה ָ֑רַַַַַַַ ְוהָ ַ֞ ָהרַבּע ָ
וּןַתּ ַח ָ
דברים ואתחנן ד,יא :ו ִַתּ ְק ְר ֵ֥בוּןַַַו ַתּעַ ְמ ֶ֖ד ַ
בַהשָּׁ ַמיִ ם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שתים ,ללמד על שתי דרשות בכתוב ,אחת כפשט הכתוב
ַ֤רַבּאשׁ ַ֙עַ ד-ל ַ
בּע ָ
שׁ ֙ – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ,כי הקב"ה הביא שלוש מדרגות של צמצום להקל על
ואחת הנדרשת מהמלים ְו ָה ַ֞ ָהרַבּע ַ֤רַ ָבּא ַ

עם ישראל לעמוד במתן תורה ולא יתבטל מהמציאות.כפי' ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק במדבר לחג השבועות  ...ואיתא ב-זוה"ק
פל וההוא קול השופר הוי נפיק פנימאה מכולא ... .וכדי שלא יתבטלו במציאות על
(ח"ב פ"א עמ' א') תלת חשוכא הוי ֶ֖חשֶׁ ְךַעָ נָ ֵֵֽ֥ןַ ַוע ֲָר ֶ ַָֽ
ידי התגלות אורו יתברך הוצרך להיות צמצום והיינו הענן כבד וגו' שעל ידי זה יוכל להיות נתפס האור בהמקבל שלא יתבטל
במציאות .ובצמצום הזה יש כמה מדריגות כנ"ל ֶ֖חשֶׁ ְךַעָ נָ ֵֵֽ֥ןַ ַוע ֲָר ֶ ָֽפל חושך הוא הצמצום היותר גדול והיינו העשן שהוא חשכות של
ממשות .וענן הוא קלוש יותר .וערפל הוא הצמצום הקלוש עוד יותר.
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ןַוּד ָ ָֽבשׁ׃ ַ
ֶ֖מ ְ
ֵ֥יתַשׁ ֶ
ֶ
ֶ֖הַו ִר ָ֑מּוֹןַַַַַַַאֶ ֶרץ-ז
ןַוּתאנָ ְ
ְ
הַוגֶ ֵ֥פֶ
ַ֙וּשׂע ָר ְ
ץַחטָּ ה ְ
דברים עקב ח,חֶ :א ֶַ֤ר ִ

ראה בבלי סוכה ה,ב לענין שיעורין ,חציצין מחיצין ראה תלישא-קטנה
ראה ירושלמי ביכורים פ"א ה"ג ב' א'  ,ראה במד' שלח טו,יז – כא( :פרשת הפרשת חלה)
הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח:
ע"פ האנצ' התלמודית לדעה אחת תרומות ומעשרות מובאים ממינים שנשתבחה בהן ארץ-ישראל ולדעה אחרת כל הגדל בארץ-ישראל
חייב בתרומות ומעשרות.
/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול
59/263
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(א) הגדרת מקום הצמחים שעל פיהם נלמד:
ֶא ֶַ֤רץ – מהפך ,מוציא הפסוק מפשוטו על פירות שנשתבחה בהן הארץ וללמד שכל הפירות מלמדים שיעורי תורה
וּשׂע ָרה מקיש להארץ ב(-במ' שלח טו,יט) ִ ...מ ֶלּ ֶחםַהָ ָא ֶָ֑רץַומלמד על מלת ֶלּחֶ םַ
ה ַ֙ ְ
ץַחטָּ ַ
ע"י כעין היקש ,מארץ ב(-דב' עקב ח,ח) ֶא ֶַ֤ר ִ
בקרא זה מהנלווה לארץ בפסוק (דב' עקב ח,ח) ,שהוא מחטה ושעורה
(ב) הצמחים
וּשׂע ָרה – פשטא זקף-קטן – אנציקלופדיה תלמודית ערך דגן הכוסמין מין חטים ,ושבולת שועל ושיפון מין שעורים
ה֙ ְ
ִחטָּ ַ
(פסחים לה א וש"נ) ויש מפרשים הכוסמין הוא אף מין חטים ,אבל הוא גם מין שעורים (תוס' פסחים שם ,ועי' ירושלמי חלה פ"א ה"א ופ"ד
ה"א ופ"מ ומרה"פ שם)
וּשׂע ָרה – זקף-קטן בתפקיד שתיים ,מרבה לשעורה שני זנים שהם מין
ה ֙ – פשטא ,מרבה לחטה זן אחד שהוא מין חטה – כוסמיןְ ,
ִחטָּ ַ
שעורה – שבולת שועל ,שיפון ,אבל יש הסוברים כי כוסמין גם מין חטים וגם מין שעורים.
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דברים עקב ח,ח  -י:

ןַוּד ָ ָֽבשׁ׃ַ ַ
ֵ֥יתַשׁמֶ ְ
ֶ ֶ֖
ןַוּתאנָ ֶ֖הַוְ ִרמָּ֑ וֹןַאֶ ֶרץ-ז
ְ
ַ֙וּשׂע ָרהַוְ גֶ ֵ֥פֶ
ץַחטָּ ה ְ
[ח]ַ ֶא ֶַ֤ר ִ

ַתּ ְח ֵ֥צבַנְ ָֽחשֶׁ ת׃ַ ַ
ריהָ ַ
ֲר ֶ ֶ֖
ַב ְר ֶזלַוּמה ַָ
יה ַ
ֲבנֶ ָ
לַבָּ֑הַּאֶ ִֶ֚רץַא ֲֶשׁרַא ָ
ֵ֥רַכּ ָ
ֶ֖
ַ֙תּאכַ לָ -בּהַּלֶ ֶחםַלאֶ -ת ְח ַס
אַב ִמ ְסכּ ֻנת ָֽ
רַל ְ
ַ֤
ֲשׁ
[ט]ַ ֶָ֗א ֶרץַא ֨ ֶ
לְך׃ ַ
ֲשׁרַנָ ָֽתַ ןָֽ ָ -
בהַא ֶ ֵ֥
ה'ַאֱֹלהֶ יָךַעַ ל-הָ ָ ֵ֥א ֶרץַהַ טּ ָ ֶ֖
ַוּב ַר ְכתָּ ַ֙אֶ תַ -
תַּוְ שָׂ ָב ְָ֑עתָּ ָֽ
[י]ַוְ אָ כַ ְל ָ ֶ֖

בבלי ברכות מד,א משנה .אכל ענבים ותאנים ורמונים  -מברך אחריהם שלש ברכות (טט  -ברכת המזון) ,דברי רבן גמליאל; וחכמים
אומרים :ברכה אחת (מעין שלש) .רבי עקיבא אומר :אפילו אכל שלק והוא מזונו  -מברך עליו שלש ברכות .השותה מים לצמאו -
מברך שהכל נהיה בדברו; רבי טרפון אומר :בורא נפשות רבות וחסרונן.
ץַחטָּ ה ַ֙
גמרא .מאי טעמא דרבן גמליאל (שיברך ברכת המזון שבזמנו הייתה של שלש ברכות)?  -דכתיב (שלשה פסוקים)( :דב' עקב ח,ח)ֶ :א ֶַ֤ר ִ
ַוּב ַר ְכתָּ ַ֙
תּ ְַושָׂ ָב ְָ֑עתָּ ָֽ
ַ֙תּאכַ לָ -בּהַּלֶ ֶחםַוגו' ,וכתיב( :דב' עקב ח,י) ְואָ כַ ְל ָ ֶ֖
אַב ִמ ְסכּ ֻנת ָֽ
רַל ְ
ַ֤
ֲשׁ
וּשׂע ָרהַוגו' ,וכתיב( :דב' עקב ח,ט) ֶָ֗א ֶרץַא ֨ ֶ
ְ
ֱֹלהיָך .ורבנן? [ -ט]ַ ֶָ֗א ֶרץַהפסיק הענין (של פסוק ח) .ורבן גמליאל נמי[ ,ט]ַ ֶָ֗א ֶרץַהפסיק הענין! – (מסבירה הגמרא) ההוא
ה' ַ א ֶ
אֶ תַ -
מבעי ליה (ההפסקה הזאת של רבן גמליאל מטרתה) למעוטי הכוסס את החטה (כפרי גלמי מברכת המזון) .אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי
חנינא :כל שהוא מחמשת המינין (של דגן מהמינים של חטה ושעורה)  -בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות ,ולבסוף ברכה אחת מעין
שלש .אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי :כל (פרי עץ) שהוא משבעת המינין  -בתחלה מברך בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת

מעין שלש.

אפשר כי רבן גמליאל לומד מ(-דב' עקב ח,ט) לֶ ֶחםַ– זקף-קטן שתי הלכות( ,א) שברכת המזון על שבעה המינים ולכן הוא מקשר בין שלשה
הפסוקים (ב) למעט מברכת המזון את הכוסס חיטה וכנראה שעורה שהן משבעה המינים (נלמד ממלת [ט] ָ֗ארץ)
ת ֙ – קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,היינו מייבא לכאן את פסוק (דב'
אַב ִמ ְסכּ ֻנ ַ
רַל ְ
ַ֤
ֲשׁ
(דב' עקב ח,ט)  ...א ֨ ֶ
תּ ֙  ,מעביר את ברכת המזון
ַוּב ַר ְכ ַָ
תּ ְַושָׂ ָב ְָ֑ע ָתּ ָֽ
הַוגֶ ֵ֥פֶ ןַוגו' היינו שבעה המינים ,ומפסוק (דב' עקב ח,י) ְואָ כַ ְל ָ ֶ֖
ַ֙וּשׂע ָר ְ
ץַחטָּ ה ְ
עקב ח,ח) ֶא ֶַ֤ר ִ
הכתובה בפסוק (דב' עקב ח,י) אל פסוק (דב' עקב ח,ט) ע"י טעם טפחא של ְואָ כַ ְל ָ ֶ֖תַּשבראש הפסוק בתפקיד מתפשט אפיונו וכך נוצר שעל
שבעת המינים חלה ברכת המזון.
הַוגֶ ֵ֥פֶ ןַוגו' היינו שבעה המינים אל (דב' עקב ח,ט)
ַ֙וּשׂע ָר ְ
ץַחטָּ ה ְ
רבנן לומדים ע"פ אותם תבניות הטעמים את ההבאה של (דב' עקב ח,ח) ֶא ֶַ֤ר ִ
ת ֙  ,אבל
אַב ִמ ְסכּ ֻנ ַ
רַל ְ
ַ֤
ֲשׁ
תּ ֙ על מה שהובא ל(-דב' עקב ח,ט)  ...א ֨ ֶ
ַוּב ַר ְכ ַָ
תּ ְַושָׂ ָב ְָ֑ע ָתּ ָֽ
ת ֙ וגם שיחול (דב' עקב ח,י) ְואָ כַ ְל ָ ֶ֖
אַב ִמ ְסכּ ֻנ ַ
רַל ְ
ַ֤
ֲשׁ
 ...א ֨ ֶ
הם דורשים כי מלת (דב' עקב ח,ט) ֶָ֗א ֶרץַמפסיקה את השביעיה של שבעה המינים שב(-דב' עקב ח,ח) ומסננת אל ברכת המזון רק לחם העשוי
ַ֙וּשׂע ָרה ראה הלכה (א) להלן ,ולא את הפירות שבשבעה המינים .לרבנן( :דב' עקב ח,ט) לֶ ֶחם – זקף-קטן שתי הלכות( :א) חטה
מִ -חטָּ ה ְ
ושעורה למיניהם שטחנו אותם לקמח בללו במים ואפו( ,ב) אפשר כי לחם אפוי שבושל יעבר מברהמ"ז לברכת אחת מעין שלוש.
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ֶ֖םַבּ ַפֵּ֥עַ םַהַ ִ ָֽהוא׃
ַ
ה ֙'ַאלַ יַגַּ
יכֶ֖םַ ְל ַה ְשׁ ִמידַאֶ ְת ֶכ ָ֑םַוַיִּ ְשׁ ַמַ֤עַ ַ
ה'ַעֲל ֶ
ֲשׁר ָק ַצֹ֧ף ֵַ֛
ף ֙ ְו ַהח ָמה א ֨ ֶ
דברים עקב ט,יטִ :כּי י ָָ֗ג ְר ִתּי ִמ ְפּנ ַ֤י ָהאַ ַ

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא

ַ֤יַהאַ ף ַ֙וְ ַהחמָ ה ,חמשה מלאכי חבלה היו שם ,אף וחמה וקצף והשמד והשחת ,אותה שעה באו שלשה האבות
יַמ ְפּנ ָ
ִ ...כּיַי ָָ֗ג ְר ִתּ ִ
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,
ִכּיַי ָָ֗ג ְר ִתּי – מונח רביע ,בתפקיד חמשה מלאכי חבלה היו שם ,אף וחמה וקצף והשמד והשחת,
ַ֤יַהאַ ף ְַ֙ו ַהח ָמה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן (במלה אחת),
ִמ ְפּנ ָ

ִמ ְפּנ ַ֤יַ– מהפך מחמשה להותיר לשניים ע"י אותה שעה באו שלשה האבות ועמדו בשלשה מהם
נשתיירו ָהאַ ף ְַ֙ו ַהח ָמה אמר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד שנא' (תהלים ז) קומה ה' באפך,
ואני אעמוד בחמה
ַ֤יַהאַ ף ַ֙וְ ַהח ָמה!(טט – זקף-קטן בתפקיד שתים) (טט – א) תרי (טט – שני מיני)
יַמ ְפּנ ָ
בבלי נדרים לב,א  ...והכתיב( :דב' עקב ט,יט) ִכּיַי ָָ֗ג ְר ִתּ ִ
חימה הוו( .טט – ב) ואיבעית אימא :גונדא (טט – גדוד) דחימה .טט – ְו ַהח ָ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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ַלָּךֶ֖ ַא ֲֵ֥רוֹןַעָֽץ׃ַַ ַ
ית ְ
שׂ ָ
הַועַָ ִ ֵ֥
ֶ֖יַה ָה ָָ֑ר ְ
ֲבנִ ים ַ֙כָּ ִראשׁנִ יםַ ַועֲלֵ֥הַא ַל ָ
לוּחתַא ָ
ַשׁנָֽיַ֤ -
יַפּ ָסלְ -ל ַָ֞ך ְ
ל ְ
ֹ֧רַה'ַא ָ֗ ַ
תַה ִִ֝הואַאָ ַמ ַ
דברים עקב י,אָ :בּ ֨ע ַ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לוּחתַא ֲָבנִ ים ַ֙כָּ ִראשׁנִ ים – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא
ַשׁנָֽיַ֤ -
(דב' עקב י,א) ְפּ ָסלְ -ל ַָ֞ך ְ
מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .לימוד אחד הוא הלימוד של יצא להקל ששבירת הלוחות מנעה קבלת התורה ע"י עם
מישראל וכך לא נתחייבו כולם כלייה .אמנם ב[-מדרש שה"ש רבה] משה טען כי התורה ניתנה לעצמו כמתנה ולא לישראל כדי לא
לחייבם ,ושבר את המתנה שלו.
אבל מ[-אבות דרבי נתן פ"ב] ומ[-מדרש תנחומא (ורשא) פרשת עקב (יא)] מתברר לימוד אחר של דבר והפוכו והוא סוגיית מזיק.
ב[-אדר"נ] הקב"ה הפקיד הלוחות בידי משה כשליח ,ואמר לו לשברם והיה עמו בשעה ששברם וגם הודה לו על ששברם.
אבל ב[-תנחומא עקב (יא)] משה מצטווה להשיב לוחות שניים משלו מפני ששבר מה שהופקד בידיו כשליח לעם ישראל.
ברור סוגית מזיק בחושן משפט .בהתיעצות עם הרבנים הי"ו ח"נ גירש ,הרב א"מ בראון ,הרב רובינשטיין ,התברר כי המזיק דבר ,שאינו
שלו ,בידים חייב לשלמו (בלי קשר אם הוא שליח ,נפקד שהוא שומר מארבע שומרים ,או בלי חיוב שומר).
אם אמר בעל החפץ "קרע כסותי" "קצוץ אילנות" "שבור" ולא אמר לו היפטר – המזיק חייב ,אמר "הפטר" – המזיק פטור.
אמר הרב א"מ בראון הי"ו ש"הקצות" מפלפל בדין בעליו עמו .אמר לו "הזק ופטור" או "קרע כסותי" ,אם המזיק הוא שומר – חייב ,אם
המזיק אינו שומר – פטור.
עצם משיכת חפץ ע"י שליח זה קנין .שליח נמצא בתנועה לכן אין כאן הקצאת מקום ולכן השליח הוא לפחות שומר חינם (וודאי אינו לא
שומר כלל) .קנין סודר הוא חמור מסתם משיכה כי המקבל עליו בקנין סודר משעבד גופו לחפץ לפצות בכסף.
היות והקב"ה אמר למשה "שבור" ולא אמר לו "הפטר" או שמשה שבר מעצמו הלוחות זהו הזק שיש לשלמו בכסף או שווה כסף כגון שיש
גלמי ,חיטים ,לוחות .הקב" ה הקל על משה ומצא אבן סנפירון באוהלו וממנה חצב הלוחות השניים והעשיר מן הפסולת.
ואם הייתה מתנה אליו אז אינו שומר וכל זכויות הקנין הן של משה.
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ֱֹלהָ֑יָך
א־תע ֲֶשׂהַכןַלַ ֶ֖ה'ַא ֶ
ַ
דברים ראה יב,לא :ל
יהם:
ֶ֖שַׁלאֹלה ֶ ָֽ
ָֽ
וַּבא
יהםַיִ ְשׂ ְרפֵ֥ ָ
ת־בּנת ֶ
ְ
יהם ְַ֙ואֶ
ת־בּנ ֶ
ְ
םַכּיַגַ ַ֤םַאֶ
יה ִ
אֹל ה ֶ
תַה'ַא ֲֶשׁרַשָׂ נָ֗אַעָ שׂוּ ַ֙ל ַ
ֲב ִ֜
ִכּי ַ֩כָ ל־תֹּוע ַ֨

יהם ,מונח זה כעין
[ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פא] ( ...דב' ראה יב,לא) ִכֹּ֣י – מונח לפני תבנית סוגרת ענין ַגַ֤ם את־ ְבּנֵיהם֙ וְאת־בּ ְֹ֣נתֵ ֵ֔
מלמד על דרשות נוספות בתוכן לפי תבנית הטעמים שלה .אפשר שכאן הוא הגורם לשימוש חוזר במלת "גם" עם מלת בּ ְֹ֣נתֵ ֵ֔יהם גם
בנותיהם ועל ע"י כך דורש "אמותם" מ-בּ ְֹ֣נתֵ ֵ֔יהם גם בנותיהם .
יהם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב וזה רבוי אבות
ת־בּנת ֶ
ְ
יהם ְַ֙ואֶ
ת־בּנ ֶ
ְ
גַ ַ֤םַאֶ
מבניהם ,רבוי אמהות מבנותיהם.
מפז"ק
137
דברים ראה יג,ב – ג:

וַֹמוֹפת׃ ַ
ָֽ
וֹתַא
ֵ֥
ֵ֛יָךַא
ֶ֖
ָתןַא ֶל
וֹםַונ ַ ֵ֥
ְ
יאַאוַֹחלםַחֲלָ֑
ֶ֖
וּםַבּ ִק ְר ְבָּך ַ֙נ ִָב
ְ
פַ[ב]ַַכּי-י ַָ֤ק
ִ ָֽ
אמרַ ַ
ַ֤אַהאוֹת ְַ֙ו ַהמּוֹפתַאֲשֶׁ רִ -דּ ֶבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַל ָ֑
פַ[ג]ַַוּב ָ
ָ
םַונָעָ ְב ָֽדם׃ ַ
תּ ְ
ֵ֥רַלא-יְ ַד ְע ָ ֶ֖
ֱֹלהיםַאֲח ִ ֵ֛ריםַא ֲֶשׁ ָֽ
ֲריַא ִ ֹ֧
נ ְל ַ֞ ָכהַאַ ח ֨
וּםַבּ ִק ְר ְבָּך ַ֙נ ִָביא – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שתיים :מהפך פשטא :נביא שלא ידוע שהוא נביא שקר ,נביא המוחזק
ְ
ִ ָֽכּי-י ַָ֤ק

לנאמן .מהפך פשטא – מהפך בדבריו ,כלומר אומר דבר פשוט שיורה על ע"ז ואומר דבר מרכב שיורה שאין לעבוד ע"ז וזה מתברר
ֵ֛יָךַאוֹת – מרכא תביר טפחא.
ֶ֖
ָתןַא ֶל
בתבנית ְונ ַ ֵ֥
וַֹמוֹפת מרכא אתנח ,זה מאפיין את הקודם ,וביחד הם יוצרים קבוצת פרטים אבל התבנית מרכא
ָֽ
ֵ֛יָךַאוֹת – מרכא תביר טפחאֵ֥ ,א
ֶ֖
ָתןַא ֶל
וְ נ ַ ֵ֥
תביר טפחא מרמזת ,שלא כולם צריכים לחול .יכול להיות רק אות או רק מופת ,יכול להיות שניהם בסדר אחד ,יכול להיות שניהם בסדר
הפוך.
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וֹםַה ָ֑הוּאַ ַ
ַ
ֵ֥םַהחֲלֶ֖
וּאַאוַֹאֶ ל-חוֹל ַ
ֵ֛
יאַהה
ַ
אַת ְשׁ ָ֗ ַמעַאֶ לִ -דּ ְברי ַ֙הַ נּ ִָב
דברים ראה יג,דַ:ל ִ
ֶ֖םַוּבכָ ל-נ ְַפ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ ַ
ְ
םַבּכָ לְ -ל ַב ְב ֶכ
ְ
ה'ַאֱֹלהיכֶ
ֲבים ַ֙אֶ תַ -
ַ֤םַאה ִ
הַה'ַ א ֱָֹֽלהיכֶ ם ַ֙אֶ ְתכֶ םַלָ ַ ָ֗דעַ תַהֲיִ ְשׁ ֶכ ָֽ
ַַ֤
ַסּ
יַמנ ֶַ֞
ִכּ ְ
הַה'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ם ַ֙אֶ ְתכֶ ם – מונח גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,
ַסּ ַַ֤
יַמנ ֶַ֞
(דב' ראה יג,ד) ִכּ ְ
(דב' ראה יג,ד) ִכּי – מונח בתפקיד רבוי לימודים על הכתוב בתבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,

זקף-קטן בתפקיד שני לימודים  .אחד מהם עשוי להיות גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר( .ראה גרשיים מהפך
פשטא)
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ירושלמי ר"ה פ"א ה"א (דף נו טור ג) (וילנה ג,ב ד,א)
דברים ראה טו,יט  -כ:

ֱֹלהָ֑יָךַ ַ
רַתּ ְק ִ ֶ֖דּישַׁלַַה'ַא ֶ
ַ
ַ֙הזָּכָ
ַוּב ָֽצאנְ ָך ַ
דַבּ ְב ָק ְרָךַ֤ ְ
פַ[יט]ַַכּלַ -ה ְבּ ָּ֡כוֹרַאֲשֶׁ ר ַ֩יִ וּ ָ֨ל ִ
ָ ָֽ
ֶ֖זַבּכֵ֥ וֹרַצאנֶ ֵָָֽֽך׃ַַַ
אַתג ְ
ל ָ
ָךַו ֵ֥
רַשׁוֹר ְ
ֶ
ַ֙בּ ְבכ
אַתעֲבד ִ
ל ַ ָֽ
ַ֤
הַבשָׁ ָנה
ְ
ֲלנּוּ ַ֙שָׁ נָ
ֱֹלהַ֤יָךַתאכ ֨ ֶ
ַ֩ה'ַא ֶ
כתיב (דב' ראה טו,כ)ַ ִל ְפני ֨

(טט – א) שנה לו ושנה לתמורתו
(טט – ב) שנה לתם ושנה לבעל מום
(טט – ג) שנה לבכור ושנה בקדשים
ַ֙הזָּכָ רַ -מהפך פשטא זקף -קטן ,שתי דרשות אחת כפשוטו לבכור ,אחת יוצאת מפשוטו של מקרא ומאופיינת ע"י
ַוּב ָֽצאנְ ָך ַ
רָךַ֤ ְ
ִבּ ְב ָק ְ ַ
תַּ ְק ִ ֶ֖דּישׁ  -טפחא ,ללא הגבלת מרכא לאפיין בהתפשטות האפיון לפניו שהנאמר לפניו היוצא מפשוטו הוא על קדשים (ע"פ סיפרי קדשי
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מזבח בלבד).
ראה פזר תלישא ,תלישא ,קדמא( ,פשטא) מונח זקף-קטן
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דברים שפטים יז,טו:

ֶ֖יָךַבּוַֹ ַ
ָ֑
ֱֹלה
ֵ֛רַה'ַא ֶ
ַ֙מלֶ ְךַא ֲֶשֵׁ֥רַיִ ְב ַח ֵ֥
ליָך ֶ
שׂיםַעָ ֨ ֶ
וֹםַתּ ִ ַ֤
ָ
שׂ
יָךַהוּא׃ַ ַ
ָֽ
ֵ֥רַלא-אָ ִ ֶ֖ח
אַתוּכלַלָ תַ֤תַעָ ֨ ֶליָך ִַ֙אישַׁנ ְָכ ִריַא ֲֶשׁ ָֽ
ָ֗ ַ
ַ֙מלֶ ְךַל
ליָך ֶ
יָךַתּ ִשַׂ֤יםַעָ ֨ ֶ
ָ
ַ ִמ ֶקּ ֶרבַאַ ָ֗ ֶח
ַ֙מלֶ ְךַ -מונח מהפך פשטא זקף-קטן ,ע"פ רש"י יבמות קב,א שימות הרבה כתובים כאן שיהו מקרב אחיך .לזה
ליָך ֶ
שׂיםַעָ ֨ ֶ
וֹםַתּ ִ ַַ֤
ָ
שׂ
ַ֙מלֶ ְך – מהפך פשטא זקף-קטן.
ליָך ֶ
שׂיםַעָ ֨ ֶ
ירמז טעם מונח במלת שׂוֹם לפני תבנית הטעמים של הקרא ָתּ ִ ַ֤

טעם מונח הקודם לתבנית טעמים כלשהי ,שכאן היא מהפך פשטא זקף-קטן ,מרמז לרבוי פעמים של השימוש בתבנית הטעמים ובתוכנה.
ַ֙מלֶ ְך
כאן רבוי אזהרת ָתּ ִשַׂ֤יםַעָ ֨ ֶליָך ֶ
ַ֙מלֶ ְך – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות( :א) כפשוטו לענין מלך שיהיה מישראל( ,ב) מוציא מפשוטו
תָּ ִשַׂ֤יםַעָ ֨ ֶליָך ֶ
ומלת מלך במשמעות שררה ,ואז שׂוֹם – מונח לפני התבנית מהפך פשטא זקף-קטן מרבה הרבה שימות של שררות שהן לא מלך ,ולכל
מינוי שררות בישראל מדאורייתא נדרש שלא יהא מגוי או גר או בן גרים עד שיהא אביו או אמו מישראל.
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דברים שפטים כ,יט:

ִ֚יַמ ֶמּנּוַּתאכלַוְ אתֶ֖ וַֹלאַ
ןַכּ ִ
ַ֙לנְ ַ֤דּ ַחַעָ לָ יו ַ֙גּ ְַר ֶז ִ
חיתַאֶ ת-עצָ הּ ִ
הַּלאַ -ת ְשׁ ִ ַ֤
שׂ ָֽ
ַל ָת ְפ ָ֗ ָ
יה ְ
יםַל ִהלַָּחֹ֧םַעָ ֶל ָ
ְ ָֽ
יםַר ִִ֝בּ
ַ
ִ ָֽכּיָ -תצוּרַאֶ לִ -עיר ַ֩י ִָ֨מ
ֶ֖יָךַבּ ָמּ ָֽצוֹר׃ ַ
ַ
אַמפָּ נֶ
ץַהשָּׂ ֶדהַלָ ֵ֥ב ִ
יַהאָ ָדם ַ֙ע ַ
תַכּ ָ
ִת ְכ ָ֑ר ִ ַ֤
הּ ֙ – מהפך פשטא ,מוציא מפשט הכתוב לפי האפיונים הנרמזים בדרשות טעמי המקף
חיתַאֶ ת-עצָ ַ
ָֽלאַ -ת ְשׁ ִ ַ֤
ָֽלאַ -ת ְשׁ ִ ַ֤חית – מקף ,כרב-מצב במהות השחתה – (טט  -א) דעיקר איסור השחתה הוא מפני שיש בו צורך האדם( ,טט –ב) וא"כ היכי
שבהשחתה יש צורך להאדם ,הוי השחתתו קיומו( .טט  -כי קיום גוף האדם עדיף על קיום העץ או הדברים האחרים)
הּ ֙ – מקף ,כרב מצב של עץ (א) עץ מועיל אסור להשחיתו (ב) אבל קוצצין אותו אם הי' מזיק אילנות אחרות או מפני שמזיק בשדה
אֶ ת-עצָ ַ

אחרים או מפני שדמיו יקרים (או שיבש ,זקן שאינו נושא פירות ,חולה שעלול להזיק עצים אחרים ובני אדם)

חיתַ
ִלנְ ַ֤דּ ַחַעָ לָ יו ַ֙גּ ְַר ֶזן – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שתי דרשות ,כנדרש ב-ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא רג ָֽ ...לא-תַ ְשׁ ִ ַ֤
ַ֙לנְ ַ֤דּ ַחַעָ לָ יו ַ֙גּ ְַר ֶזן( ,דרשה כפשט הכתוב) אין לי אלא גרזן (דרשה המוציאה (מהפך) מפשט הכתוב) מנין אף למשוך הימנה (טט -
אֶ ת-עצָ הּ ִ
להטות שלא תגיע אליה) אמת המים תלמוד לומר ָֽלאַ -ת ְשׁ ִ ַ֤חיתַאֶ ת-עצָ הּ ַ֙בכל דבר (טט  -בפעולה ישירה ,בפעולה עקיפה).
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דברים כי-תצא כד,א:

הַוּבעָ ָל ָ֑הַּ
ְ
שּׁ
ישַׁא ָ ֶ֖
ִ
חַא
ִ ָֽכּי-יִ ַ ֵ֥קּ ִ ֵ֛
יתוֹ׃ ַ
ֶ֖הַּמבּ ָֽ
הַּו ִשׁ ְלּ ָח ִ
ןַבּי ָָד ְ
יתת ְַ֙ונ ַָת ְ
רַכּ ִר ֻ
ְ
בַלהַּסַ֤פֶ
רַו ֨ ָכ ַת ִ֝ ָ
תַדּבָ ְ
אַבהּ ַ֙עֶ ְרוַ ָ
ָ
ָ֗יוַכּיָ -מַ֤צָ
ןַבּעי ָנ ִ
אַת ְמצָ א-ח ְ
ל ִ
ַ֞הַאםֹ֧ -
וְ הָ ָי ִ
ןַבּי ָָדהַּ -מהפך פשטא זקף-קטן ,לימוד אחד כפשוטו  -סַ֤פֶ ר ,לימוד אחד שלא כפשוטו היינו מאמר הגמרא (ראה בבלי
יתת ְַ֙ונ ַָת ְ
סַ֤פֶ ר ְכּ ִר ֻ

סוטה טז,א) והלכה בכל דבר (טט – שאפשר לכתוב עליו והכתב משתמר).
 144מפז"ק
ם֒ ַ
יַהזְּ קנִ י ַ
ַ֘לעינ ַ
שׁהַיְ ִב ְמתּוַֹאלָ יו ְ
דברים כי-תצא כה,טְ :ונִ גְּ ֨ ָ
ֲשׁרַלא-יִ ְבנֶ ֶ֖הַאֶ ת-בֵּ֥יתַאָ ִ ָֽחיו׃ ַ
הַבּפָ נָ ָ֑יוַַַַַַַַ ְו ָעָֽנְ ָתה ְַ֙ו ָא ְמ ָרהַכָּ ִ֚כָ הַיעָ ֶשׂהַלָ ִאישַׁא ֶ ֵ֥
וַֹוי ְָר ָ ֶ֖ק ְ
לַרגְ ל ְ
ַוְ חָ ְל ָצַ֤הַנַ ָֽעֲלוֹ ַ֙מ ַע ַ
לַרגְ לֹו – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,פשט הכתוב חליצה בנעל ולכן אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל .שומעין
ח ְל ָצַ֤הַנַ ָֽעֲלֹו ַ֙מ ַע ַ
וְ ָ ָֽ

לו ,אבל מהפך פשטא כבר נהגו העם בסנדל( ,בבלי מנחות לב,א)
הַבּפָ נָ ָ֑יו אינו כפשוטו ,כי היריקה לעיניו אבל לארץ
ועוד במקום אחר נדרש כי ְויָ ָֽ ְֵֽר ָ ֶ֖ק ְ
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יםַההָ֑ם ַ
ָ
ָמ
ֶ֖הַבּיּ ִ ַ
ַ
את ַ֙אֶ ל-הַ כּהןַא ֲֶשֵׁ֥רַיִ ְהיֶ
וּב ָ
דברים כי-תבוא כו,גָ :
תַלנוּ׃ ַ
ינוַּל ֵֶ֥ת ָ ָֽ
ָ
ת
ֹ֧עַה'ַלַ אֲב ֶ֖
ֲשׁרַנִ ְשׁ ַבּ ֵ֛
֙אתי ַ֙אֶ לָ -האָ ֶרץַא ֨ ֶ
יָךַכּיָ -ב ִ
ִ
ֱֹלה
יַהיּוֹם ַ֙לַ ה'ַא ֶ
יוַהגַּ ַ֤ ְָ֣ד ִתּ ַ
ל ִ
ַוְ אָ ַמ ְר ָתַּא ָ֗ ָ
ֱֹלהיָךַולא לה' אלהי או אלהינו נראה דהוא מדרך הכבוד להכהן ,דכן
יַהיּוֹם ַ֙לַ ה'ַא ֶ
(המשך [תו"ת הערה טו]) ודע דמ"ש (כו,ג) ִהגַּ ַ֤ ְָ֣ד ִתּ ַ

ֱֹלהיך ְלפָנָ ִֽי ... :וטעם הדבר נראה משום דיחוד שם אלהות על האדם
מצינו חלוקת כבוד בכהאי גונא ,כמו (בר' תול' כז,כ) ִ ֵ֥כּי ִהק ָ ְָ֛רה הֵ֥ ' א ֖
הוא שררות וגדולה ואין ראוי לאדם ליקח עליו שררות זו לעצמו ... .ולפי מש"כ י"ל שהשררות היא שיחד עליו שם הקדוש ברוך הוא
שׁ ַָ֗מעְתִּ י
וכמבואר .ולא קשה מנוסחת תפלתינו אלהינו ,משום דתפלה קבועה לרבים שאני ,וכן לא קשה מפרשת מעשרות בסמוך (כו,יד) ָ
בְּקוֹל֙ ֹ֣ה' אֱֹל ֵָ֔הי ,דהתם ודאי הוא שאומר כל יחיד לעצמו ובלחש כפי שיתבאר שם:
ֱֹלהיָךַמיכן אמרו אין מחילין שם שמים על היחיד :מעשה ברבן גמליאל שהיה בא בספינה והיו
[מדרש תנאים] (דב' תבוא כו,ג) לַ ה'ַא ֶ
תלמידיו עמו ועמד עליהן סער גדול בים אמרו לו רבי התפלל עלינו אמר אלהינו רחם עלינו אמרו לו רבי כדאי אתה שיחול שם שמים
עליך אמר אלהי רחם עלינו:

ֹלהיָך – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות
א ֶ
יַהיּוֹם ַ֙לַ ה'ַ ֱַ
(דב' תבוא כו,ג) ִהגַּ ַ֤ ְָ֣ד ִתּ ַ
אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב.
(למוד א) [ספרי דב' כי תבוא פיסקא רצט] [מדרש תנאים] מלמד הגדה פעם אחת בלבד בשנה
(למוד ב) אין מחילין שם שמים על היחיד :וזה בקול רם ,ומותר ליחיד לעצמו ובלחש.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 146מפז"ק
ֵ֥רַה ְשׁ ִ ֶ֖מידַא ָ ָֽתםַ :
יַוּלאַ ְר ָצָ֑םַא ֲֶשׁ ִ
ֵ֥יַהאֱמ ִ ֶ֖ר ְ
ֹוגַמ ְלכ ָ
ַ
ֹוןַוּלעֵ֛
ְ
יח
הַל ִס ֵ֥
שׂ ְ
דברים וילך לא,דְ :ועָ ָשַׂ֤הַה ֙'ַלָ ֶהםַכַּ א ֲֶשׁרַעָ ָ֗ ָ
יתיַאֶ ְת ֶ ָֽכםַ :
ֵ֥רַצִֶַ֖וּ ִ
ל־ה ִמּ ְצ ָוהַא ֲֶשׁ ִ
ַ
םַכּכָ
יתםַלָ ֶה ְ
ֲשׂ ֶ
יכ ָ֑םַ ַוע ִ
'ַל ְפנ ֶ
ֵ֥םַה ִ
ֶ֖
דברים וילך לא,ה :וּנְ ָתנָ

[אלשיך] (דב' וילך לא,ד) והנה היותו יתברך עושה המלחמה ,אפשר שנותן חרב איש באחיו וכל העם נצבים אך לפשט החללים ,או שהוא
ֱֹלהיָךַהוּא׀ַעברַכו' ,אמר אל יעלה על לבבכם שהוא
יתברך מכניע מזלם וישראל הורגים עם הרוג .על כן אחרי אומרו (לא,ג) ֨ה'ַא ִ֜ ֶ
ֹוןַוּלעֵ֛ ֹוג שהוא הכניע מזלם
ְ
יח
הַל ִס ֵ֥
שׂ ְ
יתברך יהרגם או יתן חרב איש באחיו ואיש ברעהו ,כי אם (לא,ד) ְועָ ָשַׂ֤הַה ֙'ַלָ ֶהםַכַּ א ֲֶשׁרַעָ ָ֗ ָ
וישראל הכום ,כמאמר הכתוב בסיחון (במדבר כא כד) ויכהו ישראל לפי חרב ,ובעוג (שם כא לה) ויכו אותו כו' ,כי אם שישראל הכום,
רַה ְשׁ ִ ֶ֖מידַא ָ ָֽתם כי הכניע מזלם וניתן להם כח להכותם:
ֲשׁ ִ
אליו יתברך יתייחס הדבר ,וזהו א ֶ ֵ֥
יכ ָ֑ם ,ולא יהרגם הוא שלא בפניכם כאשר עשה בימי
'ַל ְפנ ֶ
ֵ֥םַה ִ
ֶ֖
(לא,ה) ושמא תאמרו למה לא יעשה בדרך האחרת ,לזה אמר (לא,ה) וּנְ ָתנָ
ל־ה ִמּ ְצ ָוהַשתעשו המצוה בידיכם של (דב' שפ' כ,טז) ֹלֵ֥ א תְ חַיּ֖ה
ַ
םַכּכָ
יתםַלָ ֶה ְ
ֲשׂ ֶ
חזקיה או כדרך אסא ,הלא הוא ,למה ש(-לא,ה) ַַוע ִ
כָּל־נְשׁ ָָמִֽה :ויהיה לכם הזכות הלזה:
ֵ֥רַה ְשׁ ִ ֶ֖מידַא ָ ָֽתם.
יַוּלאַ ְר ָצ ָ֑םַא ֲֶשׁ ִ
ֵ֥יַהאֱמ ִ ֶ֖ר ְ
ֹוגַמ ְלכ ָ
ַ
ֹוןַוּלעֵ֛
ְ
יח
הַל ִס ֵ֥
שׂ ְ
[מלבי"ם] (דב' וילך לא,ד) ְועָ ָשַׂ֤הַה֙'ַלָ ֶהםַלז' האומות כַּ א ֲֶשׁרַעָ ָ֗ ָ
ועכ"ז הניח מהם שיפלו ביד בני ישראל כמ"ש לעיל (כט ו) ונכם כדי שיקראו המה המכים ,וכן יעשה לז' האומות שאף שישמיד אותם
ישאיר מהם:
מפשט (לא,ד) משמע שה' פועל הכל ,ומפשט (לא,ה) משמע שישראל עושים הכל.
ה[-אלשיך] מפרש שה' מכניע שרי האומות ,וישראל מכים עמים ללא שרים (הייו עם הרוג) .ה[-מלבי"ם] מפרש כי ה' מכה רוב המכה
באומות ומשאיר מעט לישראל להשלים .מתבנית הטעמים של (לא,ד) ְועָ ָשַׂ֤הַה֙'ַלָ ֶהם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני
לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב .בדרך ה[-אלשיך] שני הלימודים יהיו (א) ה' מכניע שרי האומות
וזה מוציא מהפשט שה' עושה הכל (ב) ישראל הורגים עם הרוג (ללא שר) שזה מתאים לפשט (לא,ה)
בדרך ה[-מלבי"ם] שני הלימודים יהיו (א) ה' מכה רוב המכה וזה מוציא מהפשט שה' עושה הכל (ב) ישראל משלימים מעט מהמכה
באומות וזה מוציא מהפשט של (לא,ה) שישראל עושים הכל.
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דברים וילך לא,יט:

יהָ֑םַ ַ
הַּבּ ִפ ֶ
ימ ְ
ֶ֖לַשׂ ָ
דהַּאֶ תְ -בּנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ִ
אתַולַ ְמּ ָ ֵ֥
ְ
ירהַהַ זּ
הַכּ ְת ַ֤בוַּלָ כֶ ם ַ֙אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
וְ עַ ָ֗ ָתּ ִ
ֶ֖דַבּ ְבנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ֵ֛אתַלע ִ
ְ
הַהזּ
יר ַ
יַה ִשּׁ ָ ֵ֥
ןַתּ ְהיֶהִִ֝ -לּ ַ
ַ ְל ֨ ַמעַ ִ ָֽ
ירהַהַ זּאת נידון האם הכוונה לספר תורה
בברור (תשרי התשע"ו ,בהשתתפות הבחור ישראל אייזן הי"ו) מהי המצוה של כתיבת ַה ִשּׁ ָ

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)
הַהזּאתַ( -לקמן דב' וילך לב,א) ַה ֲא ִז ֵ֥ינוּ ַהשּׁ ַ ָ֖מיִם עד (דב' וילך לב,מג) ְוכִפֵ֥ר
יר ַ
פשט הכתוב עוסק בכתיבת פרשת האזינו כפ' רש"י (יט) אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
הַהזּאת – מהפך פשטא מקף מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שתי
יר ַ
ַאדְ ָמ ֖תוֹ ַעמִּֽוֹ :אבל בתבנית הטעמים של ִכּ ְת ַ֤בוַּלָ כֶ ם ַ֙אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
דרשות ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחת מן הדרשות יוצאת מפשט הכתוב.
ירה – מקף כרב-מצב של כתיבת השירה (א) לשם ללימוד מהנכתב כהמשך הפסוק ְולַ ְמּ ָ ֵ֥דהַּ(ב) שלא לשם
כמסקנה מה-הרא"ש אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
לימוד מהנכתב .המשך הפסוק עוסק במצב של לימוד מהנכתב.
ע"פ הרא"ש פשט הפסוק המצוה דאורייתא כ תיבת ספר תורה (כפ'רש"י ע"פ בבלי סנה' כא,ב) המכיל פרשת האזינו,
ע"פ הרא"ש כתיבה לשם לימוד (א) דרש בדרך פשט כתיבת ספר תורה הכולל שירת האזינו ְולַ ְמּ ָ ֵ֥דהּ ללימוד ממנו;
ם ֙ – מהפך פשטא ,דרש המוציא לגמרי מהפשט כתיבת תורה שבע"פ .דרש זה מוציא כתיבת ספר תורה שלא לשם לימוד
(ב) ִכּ ְת ַ֤בוַּלָ כֶ ַ
מלהיות המצווה מספר תרי"ג ,ובמקומו המצווה מספר תרי"ג היא כתיבת ספרים (תורה ותורה שבע"פ) לשם לימוד.
תורה שבע"פ – החל ממגילות הסתרים ,המשך במשנה ומדרשים הלכתיים ,מדרשי אגדה ,תלמוד ירושלמי ובבלי
הפסוק מתיחס ל"-עת לעשות לה' הפרו תורתך" והכתיבה כדי ללמוד היא לפי הרא"ש מצוה מהתורה .הגמרא דורשת "עד אבוא אל
מקדשי אל" אלו רב אשי ורבינא שהיו סוף ההוראה.
ירה מרבה כתיבת ספר תורה לא לשם לימוד אלא לקיום מצוות אחרות :כתיבה לשם העתקה ממנו שאסור
אבל טעם מונח של אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
לכתוב בע"פ ,כתיבה לשם קריאת התו רה 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 תַ -ה ִשּׁי ָרה – 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.
ע"פ הש"ע פשט הפסוק המצוה דאורייתא כתיבת ספר תורה (כפ'רש"י ע"פ בבלי סנה' כא,ב) המכיל פרשת האזינו,
ע"פ הש"ע (א) דרש בדרך פשט כתיבת ספר תורה הכולל שירת האזינו ְולַ ְמּ ָ ֵ֥דהּ ללימוד ממנו;
ם ֙ – מהפך פשטא ,דרש המוציא לגמרי מהפשט ,כתיבת ספר תורה שלא לשם לימוד כי אינו מקיים את המשך הפסוק
(ב) ִכּ ְת ַ֤בוַּלָ כֶ ַ
דהּ
וְ לַ ְמּ ָ ֵ֥

ירה מרבה כתיבת כתיבת פרשיות מהתור ה שאינן ספר שלם :להעתיק ארבע פרשיות תפילין ,שתי פרשיות
אבל טעם מונח של אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
מזוזה ,סוטה.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בספר "אלה המצוות" ליקוט הלכות :הטו"ר אומר שעיקר המצוה שאחרי כתיבה של ספר ילמד בו הוא ובניו .מחלוקת הפרישה והב"י :האם
התכוון לשלול מצות כתיבת תורה ,או התכוון רק להוסיף.
"ספר המצוות הקצר" ל הח"ח כותב שכיוון שבימינו לא לומדים מס"ת לכן עיקר המצוה חומשים והפירושים.
 148מפז"ק
י־עשֶׂ ב:
יביםַעֲל ָֽ
אַו ִכ ְר ִב ִ ֶ֖
י־דשֶׁ ְ
ָ֑יַכּ ְשׂ ִע ִירםַעֲל ֶ
ֶ֖לַא ְמ ָר ִת ִ
יַתּזַּ ֵ֥לַכַּ ַטּ ִ
ַ֙ל ְק ִח ִ
דברים האזינו לב,בַ :יע ֲַ֤רףַכַּ ָמּטָ ר ִ
מלת ַיע ֲַ֤רףַמשמעה חיתוך והשימוש בה בענין גשם מביא ללימודים היוצאים מפשט הכתוב כולו בענין גשם[ .תורה תמימה (=תו"ת)]
ַ֙ל ְק ִחי שתבנית טעמיו– מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני
מביא לימודים אחדים מתנאים שונים על (לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַכַּ ָמּטָ ר ִ

לימודים .לימוד אחד בקשר לגשם מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .ואלו הלימודים בהם לימוד התורה
מומשל לגשם .יש לימוד תורה שהוא כמו גשמי ברכה לאדמה כך הוא ברכה ללומד לשמה ,זה הלימוד של רבי בנאה ,ויש הדרכה ללמד
תורה בכללים ואח"כ בפרטים כמו שטיפת גשם מתבקעת לטיפין ,זה הלימוד של רבי יהודה.
ויש לימוד המקשר בין פשט המלה ַיע ֲַ֤רף ובין לימוד התורה שהוא יוצא מהפשט ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומרַ ,יע ֲַ֤רףַבמשמע
(דב' שפ' כא,ד) ו ְָע ְִֽרפוּ־ ָ ֵ֥שׁם את־הָעג ְָל֖ה ,מה עגלה ערופה מכפרת על שפיכות דמים אף דברי תורה מכפרים על שפיכות דמיםט) [ספרי]
ו-ר' ברכיה מוציא מפשט המלה ַיע ֲַ֤רף כחיתוך ודורשו כעורף ואז מקשרו לפשט הכתוב בגשם

(לימוד א) [תורה תמימה (=תו"ת)] (דב' הא' לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַוגו'  -תניא ,היה רבי בנאה אומר ,כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם
ַ֙ל ְק ִחי[ ,אין לקח אלא תורה ,שנאמר (משלי ד,ב) ִכַּ֤י ֹ֣ל ַקח ָ֭טוֹב נ ַ ָֹ֣תתִּ י לָכֶ֑ם ֵ֝תִּֽ ָוֹרתִָ֗ י ַאִֽל־תַּ עֲזִֽבוּ ,]:ואין
המות ,שנאמר (לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַכַּ ָמּטָ ר ִ
עריפה אלא הריגה ,שנאמר (דב' שפ' כא,ד) ו ְָע ְִֽרפוּ־ ָ ֵ֥שׁם את־הָעג ְָל֖ה ח) [תענית ז' א']:

ַ֙ל ְק ִחי – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים ,מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד מהלימודים
(לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַכַּ ָמּטָ ר ִ

יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) היוצא מהפשט כרבי בנאה שהפסוק ממשיל לימוד התורה למטר כשם שהמטר הוא ברכה לעולם בעת
הדרשו כך הוא נחשב לקללה כשיורד שלא בזמנו .הנמשל ללומד תורה כל העוסק בתורה לשמה נעשית לו סם חיים שנאמר (משלי
ג,יח) עֵץ־ ַח ִיֹּ֣ים ָ֭ ִהיא ַל ַמּ ֲחז ִ ִֹ֣יקים ָ ֶ֑בּה ,וכמו המטר היורד בעתו ובזמנו ,דהיינו ירידה לשמה ,כמש"כ מביא ברכה לעולם ,וכנגד זה אמר
דהלומד שלא לשמה נעשית לו סם המות ,והיינו כמטר היורד שלא בזמנו ,דהיינו שלא לשמו,
אמנם [תורה תמימה] העיר "וצ"ל דלא ניחא ליה לפרש הלשון יערף בשני מובנים בענין אחד " (טט :אבל תבנית הטעמים מהפך
פשטא זקף-קטן ,מעמידה שני מובנים במלת (לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַ– גשם ברכה לעומת גשם קללה)

(לימוד ב) היוצא מהפשט כרבי יהודה שהפסוק ממשיל איך ללמוד את התורה ,בכל נושא קודם בכללות הענין ואח"כ בפרטי הענין.

[תורה תמימה] (דב' הא' לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַוגו'  -תניא ,היה ר' יהודה אומר ,לעולם הוי כונס דברי תורה כללים ומוציאם פרטים ,שאם אתה
ַ֙ל ְק ִחי [אין לקח אלא תורה ,שנאמר (משלי ד,ב) ִכַּ֤י ֹ֣ל ַקח
כונסן פרטים מיגעין אותך ואינך יודע מה לעשות ,שנאמר (לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַכַּ ָמּטָ ר ִ
ָ֭טוֹב נ ַ ָֹ֣תתִּ י לָכֶ֑ם ֵ֝תִּֽ ָוֹרתִָ֗ י ַאִֽל־תַּ עֲזִֽבוּ ]:ואין עריפה אלא לשון כניסה .משל לאדם שהלך בדרך וצריך מאה זוז ,אם נוטלן בפרוטות מיגעין
אותו ,אבל אם מצרפן לסלעים פורט ומוציא בכל מקום שירצהי) [ספרי]:
(לימוד ג) [תורה תמימה] (דב' הא' לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַוגו'  -תניא ,ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר ,יערף במשמע (דב' שפ' כא,ד) ו ְָע ְִֽרפוּ־
ָ ֵ֥שׁם את־הָעג ְָל֖ה ,מה עגלה ערופה מכפרת על שפיכות דמים אף דברי תורה מכפרים על שפיכות דמיםט) [ספרי]:
ַ֙ל ְק ִחי[ ,מכיון] שכפו ערפן לתשובה
(לימוד ד) [תורה תמימה] (דב' הא' לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַכַּ ָמּטָ ר ַ֙ -א"ר ברכיה ,כתיב (לב,ב) ַיע ֲַ֤רףַכַּ ָמּטָ ר ִ
מיד הגשמים יורדיםיא) [ירושלמי תענית פ"ב ה"א]:
לימודים אחרים עוסקים בפשט הכתוב בענין גשם.
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ֶ֖רַהוּא׃ ַ
יקַוי ָָשׁ ָֽ
פָּ֑טַַַַַַ אַ֤לַאֱמוּ ָנה ְַ֙ואיןַעָ וֶלַצַ ִ ֵ֥דּ ְ
ֶ֖יוַמ ְשׁ ַָ
וַֹכּיַכָ לְ -דּ ָר ָכ ִ
יםַפּעֳל ִ ֵ֥
ָ ָֽ
ַ֙תּ ִמ
דברים האזינו לב,דַ ַ:הצּוּר ָ
ַ֙תּ ִמיםַפָּ עֳלֹו ,דין הוא שתתנו לו גודל כי הוא צור ותקיף ועושה פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס
דעת זקנים מבעה"ת ַהצּוּר ָ
ֶ֖רַהוּא ,לעושי רצונו ואינו מקפח שכרם ,ולפי שהיה רוצה לספר היאך נוקם נקמה מישראל כשמכעיסין
יקַוי ָָשׁ ָֽ
למכעיסים לפניו :צַ ִ ֵ֥דּ ְ

לפניו ואחר כך מן האומות המשעבדים בהן לפי' הצדיק דין תחלה:

ַ֙תּ ִמיםַפָּ עֳלֹו .שירה זו לעד היא .לפיכך מדברת השירה אחר שיבא לישראל פורעניות חטאתםַ .הצּוּר ַ֙תָּ ִמיםַפָּ עֳלֹו
רשב"ם ַהצּוּר ָ
ֶ֖רַהוּא כמו שמפרש והולך שהטיב לכם בכמה ענינים .והם וישמן ישורון ויטש אלוה עשהו:
יקַוי ָָשׁ ָֽ
בכל פורענו' שהביא עליכם צַ ִ ֵ֥דּ ְ
ַ֙תּ ִמיםַפָּ עֳלֹו – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שתי דרשות וטעם פשטא מרמז שהן בפשט הכתוב .אפשר כי דרשה (א)
הַ צּוּר ָ

היא כפי' דזמבעה"ת שה' הוא כצור שאינ ו נוטה אחר רגשות אלא עושה פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס .דרשה (ב) קצת כרשב"ם
ֶ֖רַהוּא
יקַוי ָָשׁ ָֽ
שהשירה הזאת לעד היא (לנצח ולעדות) שה' היה הוה ויהיה ויודע הכל ולכן משפטו אמת צַ ִ ֵ֥דּ ְ

בבלי תענית יא,א  ...אַ֤לַאֱמוּ ָנה ְַ֙ואיןַעָ וֶל ,אַ֤לַאֱמוּ ָנה ַ֙ -כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין ,כך
נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושיןְ ,ואיןַעָ וֶל  -כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה
ֶ֖רַהוּא (אמרו :בשעת) [מסורת הש"ס:
יקַוי ָָשׁ ָֽ
שעושין ,כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין .צַ ִ ֵ֥דּ ְ
מלמד שבשעת] פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו (נפטרין) [מסורת הש"ס :נפרטין] לפניו ,ואומרים לו :כך וכך עשית במקום
ָל־ָאדֵ֥ם יַח ְֶ֑תּוֹם ֵ֝ ָלדַָ֗ עַת
פלוני ביום פלוני ,והוא אומר (הין) [מסורת הש"ס :הן] ואומרים לו :חתום! וחותם ,שנאמר (איוב לז,ז) ְבּי ַד־כּ ָ
כָּל־ַאנ ֵ ְֵ֥שׁי ַמע ֲֵשִֽׂהוּ :ולא עוד ,אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם :יפה דנתוני לקיים מה שנאמר (תה' נא,ו) ָ֭ ְל ַמעַן תִּ צ ְַדֵּ֥ק בְּדָ ב ְָ֗רך.
שׁפְטִֽך:
תהלים נא,ו :לְךַ֤ ְלבַדְּ ך׀ ָחטָאתִ י֘ ְוה ַ ֵָ֥רע ְבּע ֵָ֗יניך ָָ֫ע ִ ֵ֥שׂיתִ י ָ֭ ְל ַמעַן תִּ צ ְַדֵּ֥ק ְבּדָ ב ְָ֗רך ִתּזְכֵּ֥ה ְב ָ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ָל־ָאדֵ֥ם יַח ְֶ֑תּוֹם  -כשאדם חוטא לפניו האדם עצמו חותם כתב ידו ביום מותו על עבירות שעבר הכתובות לפניו:
רש"י איוב לז(,ז) ְבּי ַד־כּ ָ
ֵ֝ ָלדַָ֗ עַת כָּל־ַאנ ֵ ְֵ֥שׁי ַמע ֲֵשִֽׂהוּ  -להודיע על מה הוא נידון:
אַ֤לַאֱמוּ ָנה ְַ֙ואיןַעָ וֶל – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שתי דרשות ותבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת שלפחות דרשה
אחת יוצאת מפשט הכתוב .ע"פ בבלי תענית יא,א (א) הפשט מלמד על קיום שכר ועונש על כל מעשה בין מעט ובין רב( .ב) אבל היוצא
מן הפשט שהשכר ועונש לצדיק ולרשע אינם באותו או פן .הצדיקים עונשם בעולם הזה ,שכרם לעולם הבא .הרשעים שכרם בעולם הזה,
עונשם לעולם הבא.
ָל־ָאדֵ֥ם יַח ְֶ֑תּוֹם וגו' מפשוטו העוסק בשפע גשמים ופעילות חקלאית ומעבירה
הגמרא בבלי תענית יא,א מוציאה את הפסוק (איוב לז,ז) ְבּי ַד־כּ ָ
אותו למשפט בבית דין של מעלה .שפע הגשמים הוא מה שה' נותן לאדם ,והאדם מעיד על עצמו מה הוא עשה עם השפע האלקי.
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דברים וזאת הברכה לג,כא:

ֶ֖יוַעם-יִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַס ַ
הַוּמ ְשׁפָּ ָט ִ
ִ
םַצ ְד ַ ַ֤קתַה ֙'ַעָ שָׂ
ִ
ַ֙ראשׁיַעָ
קַספָ֑ וּןַוַיּתא ָ
תַמח ֶ֖ק ָ
ֵ֛םַח ְל ַ ֵ֥ק ְ
וַֹכּיָ -שׁ ֶ
אשׁית ַ֙ל ִ
וַיַּ ְַָ֤֣ראַר ִ

אשׁית ַ֙לוֹ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא
(דב' וזה"ב לג,כא) וַיַּ ַָ֤֣ ְראַר ִ
מפשט הכתוב.
הלימוד היוצא מהפשט מקשר בין מעשי בראשית ובין קבורת משה כדרשת [מדרש תנאים לדברים פרק לג]  ...וזה אחד מעשרה דברים
שנבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן הקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ופתיחת פי הארץ שבלעה את הרשעים ופתיחת פי
האתון שקיללה את הרשע ומערה שעמד בה משה ואליהו וקבורתו של משה שהיא אחד מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות:
(לג,כא) וַיַּ ְַָ֤֣רא – מהפך ,מוציא מראיית גד את המקום לצפיי ת העתיד של הבורא ,וכבר בבריאה להכין מקום קבורת משה עם כל המוליך

לכך.
הפשט מלמד על רצון גד לחלק בעבר הירדן המזרחי שבו או בקרבתו מקום קבורת משה.
ק
אשׁית ַ֙לוֹ  -ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג ,שהיא ראשית כבוש הארץ:
כפ'[רש"י] (לג,כא) וַיַּ ְַָ֤֣ראַר ִ
ד ַ ַ֤קתַה֙'ַעָ שָׂ ה – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט
(לג,כא) ִצ ְ ַ

הכתוב המדבר בצדקות גד .ומעביר את הלימוד כב[-תו"ת הערה סח] ודריש דהלשון (לג,כא) ִצ ְד ַ ַ֤קתַה ֙'ַעָ שָׂ הַוגו' קאי על משה ולא
על גד,
ועוד יש להעיר על פי' [תו"ת הערה סח] שזה כעין טעמא דקרא שמפני שמשה (לג,כא) ִצ ְד ַ ַ֤קתַה ֙'ַעָ שָׂ ה וגו' לכן גד התאוה שיהיה
תַמח ֶ֖קקַדקאי על משה.
ֵ֛םַח ְל ַ ֵ֥ק ְ
בשכנות אל (לג,כא) ָשׁ ֶ
[תו"ת] מביא עוד דרשה שלפי הכתוב (לג,כא) ִצ ְד ַ ַ֤קתַה֙'ַעָ שָׂ הַהיינו מבינים שהכתוב עוסק רק בצווי ה'
ד ַ ַ֤קתַה֙'ַעָ שָׂ ה – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,תבנית הטעמים מהפך פשטא מוציא את הכתוב מצוויי ה'
(לג,כא) ִצ ְ ַ
בלבד ומלמדת על הנהגותיו של משה בנושא בין אדם לחבירו.
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שמואל א ב,כב:

ןַמ ָ֑אדַ ַ
ליַזָק ְ
סַ[כב]ַַוע ִ ֶ֖
ְ
לַמוֹעד׃ַַַ
ָֽ
חַא ֶה
ֶ֖ת ֵ֥
וֹתַפּ ַ
ֶ
יםַהצּ ְבא
ַ
ָשׁ
ֲשׁר-יִ ְשׁ ְכּבוּן ַ֙אֶ תַ -הנּ ִ
לַואַ֤תַא ֶ ָֽ
ַ֙לכָ ל-יִ ְשׂ ָרא ְ
וּןַבּנָיו ְַ
ָ
ֲשׁרַ ַיעֲשַׂ֤
ַוְ שָׁ ָ֗ ַמעַאת ַ֩כָּ ל-א ֨ ֶ
ֲשׁר-יִ ְשׁ ְכּבוּן ַ֙אֶ תַ -הנּ ִָשׁים – מהפך פשטא זקף-קטן ,אחד הלימודים לא כפשוטו כפי' רד"ק ישכבון  -כמשמעו .ויש מרבותינו ז"ל
וְ אַ֤תַא ֶ ָֽ

(שבת נה,ב) שפרשוהו שלא כמשמעו ,ואמרו שלא היו שוכבין עמהן ,אלא על ידי שהיו מעלות קניהן לשילה ,ואם היו משהין אותן ומלינין אותן
חוץ לבתיהן לילה אחת ,מעלה עליהם כאלו שכבו עמהן.
ראה רביע ,תלישא
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עיון בפסוק (ישעיהו כד,טז) ִמ ְכּ ֵַ֨נף ָה ֵָ֜ארץ  ...שממנו מוכח ב[-בבלי סנהדרין לז,ב] שהארץ לא פתחה פיה לטובה.
ִי־ל֖י ֹ֣אוֹי ִלֶ֑י בּג ִ ְֹ֣דים ָבּ ֵָ֔גדוּ וּבֵ֥גד בּוֹג ִ ְ֖דים בָּגָ ִֽדוּ:
ִי־לֵ֥י ָ ִֽרז ִ
שׁ ַ֙מעְנ ֙וּ צ ִ ְֹ֣בי ַלצַדִֵּ֔ יק וָא ַמָ֛ר ָרז ִ
(ישעיהו כד,טז) ִמ ְכּ ֵַ֨נף ָה ֵָ֜ארץ זְמ ִַ֤רת ָ
(ישעיהו כד,טז) ִמ ְכּ ֵַ֨נף ָה ֵָ֜ארץ – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט .נקדים בפירוש [מלבי"ם] כשבו משולב הסבר הכתוב ע"פ תבניות
טעמי הכתוב המלמדים על הפרט הנחלק לשני נושאים אחד של תשועה ושבח לה' ואחד של עבירות חורבן וקינות.
שׁ ַ֙מעְנ ֙וּ צ ִ ְֹ֣בי ַלצַדִֵּ֔ יק –
[מלבי"ם] (ישעיהו כד,טז) ִמ ְכּ ֵַ֨נף .הוא מאמר מוסגר ,זְמ ִַ֤רת האלה שמענו מקצה הארץ מישראל הנדחים שם (טט :זְמ ִַ֤רת ָ
מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף -קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב .כאן היוצא מן הפשט) ,הם
יזמרו (זימרות קינות הגולים) ,על כן באורים כבדו ה' :צבי (זמירות) צ ִ ְֹ֣בי ַלצַדִֵּ֔ יק .והוא נמשך לשתים (טט :המרומז בטעם זקף-קטן במלת
ַלצַדִֵּ֔ יק ,זמירות הקינות והצער הוסברו לפני כן ,וכאן מוסבר הלימוד כפשט הכתוב כי) ,גם שמענו זמירות צבי ופאר אשר יזמרו לחזקיה הצדיק

ִי־לֵ֥י .מספר איך נתגלו לו עוד סודות הרבה והודיעו לו כי גם תשועה זו לא תהיה תשועת
שבזכותו נהיתה התשועה הזאת :ואמר ָרז ִ
עולמים ואיך יעברו עוד על ראשי עם קדש כמה צרות ,ויטבעו במים הזדונים בגלות בבל ומדי ויתר הגליות ,ע"י שיוסיפו עוד בחטא
ִי־ל֖י – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,רבוי
ִי־לֵ֥י ָ ִֽרז ִ
כמו שמספר והולך ,וזה שאמר עוד רזים הרבה נתגלו לי (טטָ :רז ִ
הרזים שנתגלו לנביא על העתיד) ועי"כ ֹ֣אוֹי ִלֶ֑י משמוע ,רואה אני כי בּג ִ ְֹ֣דים ָבּ ֵָ֔גדוּ  ,כי עוד אחרי חזקיהו בגדו בוגדים בה' כבגידות מנשה
ויהויקים וחבריו :וּבֵ֥גד בּוֹג ִ ְ֖דים בָּגָ ִֽדוּ .ר"ל והבגידה שלהם יהיה וּבֵ֥גד בּוֹג ִ ְ֖דים (טט :וּבֵ֥גד בּוֹג ִ ְ֖דים – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
העשויה להתרחב ,רבוי וחומרת העבירות כמפרש) היינו בגידה גדולה המיוחדת לבוגדים גדולים כהעמדת צלם בהיכל ,שהיא בגידה שאין
למעלה ממנה:
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יתיב מונח זקף-קטן –
1.1.9
יתיב [מונח] זקף-קטן –
היתיב מציין "דווקא כך הדבר" בדיוק  ,לא פחות ,לא פחות ולא יותר
המונח עשוי לציין מצב נוסף ,אפשר מצב ביניים
הזקף-קטן מציין שניים וסוף ענין.
דוגמת מפתח
לאַ ֶנא ֱֶ֖סףַאֶ תְ -תּבוּאָ ָֽתנוּ׃ ַ
עַו ֵ֥
יעָ֑תַהִ֚ןַלאַנִ ז ְָר ְ
הַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ֶ֖לַבּשָּׁ נָ
אכ ַ
וַּמה-נּ ַ
אמר ַ
ויקרא בהר כה,כְ ַ :ו ִכיַת ְ
הן (יתיב) לא נזרע ולא נאסף – אור החיים אכן לא נזרע ולא נאסוף שלוש שנים כי כך צווה השם ונבטח שה' יקיים הבטחתו וברכתו..
בבלי פסחים נא ב – תוספות הִ֚ןַלאַנִ זְ ָרעַ– ספיחין דומיא (באופן דומה) לזריעה
 1ימוז"ק
בראשית א,יא :מופע ראשון של יתיב ,מופע ראשון של גרשיים ,מופע ראשון של תלישא-גדולה

ַ֙ל ִמינוַֹא ֲֶשֵׁ֥רַז ְַרעוֶֹ֖ -בוַֹעַ ל-הָ ָא ֶָ֑רץַַַַַַוַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָֽ -כן׃ ַ
הַפּ ִרי ְ
ְ
יַעשֶׂ
ץַפּ ִ ַ֞ר ַ֤
בַמזְ ִריעַ ַ ֶז ַרעַע ְ
ַ
ַ֙דּשֶׁ אַע ִ֚שֶׂ
ַ֤אַהאָ ֶ֙רץ ֶ ָ֗
יםַתּ ְדשׁ ָ
ַ ָֽ
ֱֹלה
אמרַא ִָ֗
וַיּ ֶ
בַמז ְִריעַ ַ ֶז ַרע – יתיב מונח זקף-קטן( ,א,יא) ע ִ֚שֶׂ בַ -יתיב –בתפקיד דווקא כך הדבר ,לא פחות ולא יותר,
ַ
(א,יא) ע ִ֚שֶׂ
(א,יא) ַמז ְִריעַ ַ ֶז ַרע – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מונח מוסיף סעיף באחד או בשני הלימודים .אפשר שכאן מרמז למצוות

התלויות בארץ וכאן הם תרומות ומעשרות ,ובשניהם שלושה מיני הפרשות בירק :אחר לקיטה ,אחר שליש גידול ,אחר השרשה.
ַ֙ל ִמינוַֹא ֲֶשֵׁ֥רַז ְַרעוֶֹ֖ -בוַֹעַ לָ -ה ָא ֶָ֑רץ – אפשר שבעץ לכתחילה בתרומות ומעשרות יש שני מינים :אחר חנטה,
הַפּ ִרי ְ
ְ
יַעשֶׂ
ץַפּ ִ ַ֞ר ַ֤
(בר' א,יא) ע ְ
אחר שליש גידול ,ובדיעבד שלושה מינים בעץ והמין השלישי עץ האתרוג ש[-אור החיים] מפרש שטעם עץ האתרוג כטעם הפרי והוא
משלב אחר חנטה ואחר לקיטה.
 2ימוז"ק
ֵ֥רַהא ִ ָֽפיםַ :
ֶ֖תַשׂ ָ
יַוא ַ
רַהטַּ ָבּ ִחיםַא ִָ֕ת ְ
ַ
ִ֚יתַשׂ
ַ
יַבּ ִמ ְשׁ ָ֗ ַמרַבּ
ֲב ָדָ֑יוַוַיִּ ֨תּןַא ִִ֜ת ְ
הַק ַצףַעַ ל־ע ָ
בראשית מקץ מא,י :פַּ ְר ֶ֖ע ָ
רַהטַּ ָבּ ִחים – יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב כדווקא כך ,יתיב כפשטא  ,זקף-קטן כשני למודים .ואז לומר דווקא כך שני דברים
ַ
ִ֚יתַשׂ
ַ
בּ

ללמוד.
רַהטַּ ָבּ ִחים מרמזות כי בעולם מתוקן הפ"ת של ש"ר הטבחי"ם משפיעה
ַ
רַהטַּ ָבּ ִחים – שר הטבחים הוא כלי ,אותיות ַשׂ
ַ
ַשׂ
ש'ים ש'לום ר'חמים ט'ובה ב'רכה ח'יים ח'ן ח'סד
הַ טַּ ָבּ ִחים – מרכב מ -ה ט"ב (גי' ט"ז) חי"ם (גי' אז"ן  ,נג"ה) .הט"ב אז"ן רמז לפתיחת סדר ההשתלשלות ביציאת אורות אז"ן (שער
ההקדמות לרב חיים ויטאל)
 3ימוז"ק
ןַמ ְשׁ ַחתֶ֖ -ק ֶדשַׁיִ ְהיֶ ָֽה׃
ֵ֥מ ִ
קחַַַַַַ ֶשׁ ֶ
תַמעֲשׂהַר ָ֑
חַמ ְר ַ ֶ֖ק ַח ַ
ִ
שַׁרקַ
ןַמ ְשׁ ַחת-ק ֶד ֵ֥
יתַא ָ֗תוַֹשֶׁ ִֶ֚מ ִ
שמות תשא ל,כהְ :ועָ ִשׂ ָ
(ל,כה) שֶׁ ִ֚מֶ ןַ -יתיב בתפקיד דווקא כך ִמ ְשׁ ַחת-ק ֶדשׁ  -מקף כבורר ע"פ [בבלי הוריות יא,ב] בין שימוש בשמן למשחת-קודש יחידה

בענין מסוים ובין משחת-קדש חוזרת
(ל,כה) ִמ ְשׁ ַחת-ק ֶדשׁ  -זקף-קטן בתפקיד שני לימודים אפשר שאילו שני הלימודים של שימוש יחיד ושימוש חוזר .
בשימוש יחיד נמנה:
(א) משיחת משכן וכליו; (ב) משיחת בני אהרן אלעזר ואיתמר אבל לא כהנים פשוטים בדורות הבאים,
שׁחְתִּ ִֽיו :ואילו המלכים שלמה ויואש נמשחו
(ג) משיחת דוד למלך על ישראל כנאמר (תהלים פט,כא) ָ֭ ָמצָאתִ י דָּ ִוֹ֣ד ַעב ִ ְֶ֑דּי בּ ְ֖שׁמן קָדְ ִ ֹ֣שׁי ְמ ַ
במשחת-קדש מפני מחלוקת,
בשימוש חוזר נמנה:
(א) משחת-קדש חוזרת רק לכהנים גדולים בהתמנותם לתפקיד (וזה היה במשכן במדבר בארץ-ישראל ,בבית ראשון).
(ב) בד"כ כלים שנעשו אחר חנוכת המשכן נתקדשו בשירות הראשון שלהם בקדש .אבל בימי המלך חזקיהו כלים שבאו במקום כלים
שנעשתה בהם עבירה בימי המלך אחז נמשחו במשחת-קדש (ראה מקורות להלן)
 4ימוז"ק
וַֹועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו ַ
וֹרַה ֶנּגַעַמראשֶׁ֖ ְ
ַ
הַהצָּ ַ ָ֗רעַ תַא ִ֚תַכָּ ל-ע
ַ
וֹרַו ִכ ְסּ ָת
ַ֙בּע ְ
ַ֤חַהצָּ ַר ֙עַ ת ָ
ַתּ ְפ ַר ַ
וֹח ִ
ויקרא תזריע יג,יבְ :ו ִאם-פָּ ֨ר ַ
ֵ֥יַהכּ ָֽהן׃
ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖הַעינ ַ
וֹרַה ֶנּגַע עור הראוי לקבל נגע פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת,
ַ
[תו"כ פ"ג פ"ד] (ב) (יג,יב) א ִ֚תַכָּ ל-ע
וֹרַה ֶנּגַעַַותבנית הטעמים מלמדת למעט
ַ
הכתוב לכאורה מרבה (יג,יב) א ִ֚תַכָּ ל-ע
(יג,יב) א ִ֚תַכָּ ל-עוֹרַהַ ֶנּגַע – יתיב מונח זקף-קטן ,טעם יתיב בתפקיד "דווקא כך" מרמז לדרש המדגיש עור הראוי לקבל נגע
וֹרַה ֶנּגַע – יתיב מונח זקף-קטן ,טעם זקף-קטן בתפקיד של שתיים מרמז לדרש פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת,
ַ
(יג,יב) א ִ֚תַכָּ ל-ע

 5ימוז"ק
אכלֶ֖ וַּאֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃ַ ַ
ָ֑םַמןַ -השָּׂ ֶדהַתּ ְ
שַׁתּ ְהיֶ הַלָ ֶכ ִ֨
ואַק ֶד ִ
ֶ֖
לַה
ויקרא בהר כה,יבִ ַ :כּ ִ֚יַיוֹב ִ
ִ֚יַיוֹבל ִהוא – יתיב מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,ולפי שאחד מתפקידי טעם יתיב הוא החלפת טעם
ַ
(וי' בהר כה,יב) ִכּ

פשטא במלה מלעלית או בת הברה אחת ,משמע שני לימודים כפשט הכתוב .לימוד אחד יהיה :לפי תפקיד טעם יתיב כ"דווקא כך" לכן
הכתוב מגביל ,ללמד שדווקא קדושת פירות יובל וש ביעית אינה פוקעת בחליפין והפירות עצמם והחליפין האחרון נתפסים לקודש עם
הפירות וחייבים בביעור[ .ת"ת הערה סז)] מביא מ[-סוכה מ,ב] שממילת ִתּ ְהיֶ ה – לומדים שהפירות ישארו בהוויתם ולא יצאו לחולין
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

במכירה או חילול ושגם החליפין האחרון נתפס בקדש.

סב)

לימוד שני [ת"ת] (וי' בהר כה,יב) יוֹבל ִהואַ– ואפילו בחוץ לארץ
[ת"ת הערה סב)] קאי אשילוח עבדים ,ומדייק זה משום דלשון זה מיותר כלל .וע' בקדושין ל"ח ב' דפריך שילוח עבדים חובת הגוף
אתםַ ְדּ ֵ֛רוֹרַבָּ ָא ֶֶ֖רץ הו"א בארץ אין בחו"ל לא ,ת"ל
וּק ָר ֶ ֵ֥
היא ,כלומר ,ופשיטא שנוהג בחו"ל ,ומשני סד"א הואיל דכתיב (וי' בהר כה,י) ְ
(וי' בהר כה,יב) יוֹבל ִהוא ,מכל מקום ,ומה דכתיב ָבּ ָא ֶֶ֖רץ אתיא לדרשה כמש"כ לעיל פ' י':
[ר"ה ט' ב']:

 6ימוז"ק דוגמת מפתח
לאַ ֶנא ֱֶ֖סףַאֶַתְ -תּבוּאָ ָֽתנוּ׃
עַו ֵ֥
יעָ֑תַהִ֚ןַלאַנִ זְ ָר ְ
הַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ֶ֖לַבּשָּׁ נָ
אכ ַ
אמרוַּמַ ה-נּ ַ
ויקרא בהר כה,כְ ַַ :ו ִכיַת ְ

הן (יתיב) לא נזרע ולא נאסף – אור החיים אכן לא נזרע ולא נאסוף שלוש שנים כי כך צווה השם ונבטח שה' יקיים הבטחתו וברכתו..
בבלי פסחים נא ב – תוספות הִ֚ןַלאַנִ זְ ָרעַ– ספיחין דומיא (באופן דומה) לזריעה
 7ימוז"ק
ֶ֖לַהם׃ ַ
ָֽ
ָ֑םַראשֵׁ֛יַאַ ְלפֵ֥יַיִ ְשׂ ָרא
ֲבוֹת ָ
ֶ֖יַמטּוֹתַא ָ
במדבר א,טז :א ִ֚לֶּ הַ ְקריּאיַ ְקרוּאיַ הָ ע ָדהַנְ ִשׂיא ַ
א ִ֚לֶּ הַ– יתיב בתפקיד דווקא כך ,כמו שנדרש ב-במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח  ...אף על פי שסתמן הכתוב בא ונתן
ֶ֖לַהם׃ַ(יז)ַ
ָֽ
ָ֑םַראשֵׁ֛יַאַ ְלפֵ֥יַיִ ְשׂ ָרא
ֲבוֹת ָ
ֶ֖יַמטּוֹתַא ָ
ד הַנְ ִשׂיא ַ
יַהע ַָ
סימניהן ואתה יודע מי הם נאמר להלן (במ' א,טז) א ִ֚לֶּ הַ ְקריּאיַ ְקרוּא ָ
ֵי־שִֽׁם :רוצה לומר
מוֹעד ַאנְשׁ ֵ
וַּבּשׁ ָֽמתַ:ונאמר כאן (במ' קרח טז,ב) נְשׂ ֵ
אנ ִָשׁיםַהָ אלֶּ הַא ֲֶשֵׁ֥רַנִ ְקּ ֶ֖ב ְ
ִ֚תַה ֲ
ֶ֖הַואַ ה ֲָ֑רןַא ָ
וַיִּ ַ ֵ֥קּחַמ ֶשׁ ְ
ִיאֵ֥י ע ֵָדָ֛ה ק ְִר ֵאֵ֥י ֵ ֖

שבקורח לא רצה הכתוב לבייש את קרואי העדה הידועים מפר' במדבר ולכן סתמן אבל נתן סימנים מיהם ומזה אתה למד מה היה גודל
ההמרדה שעה קורח.
יַהע ָדה – מונח זקף-קטן כשני לימודים ,אמנם אברבנאל מנה שלושה לימודים שנכנסים במשמעות אחת של "חשיבות" .אבל
ְקרוּא ָ
פענח רזא לומד שני ענינים (טט – א) חשיבות (טט – ב) וקדושה
 8ימוז"ק
וַּבּשׁ ָֽמת :הפסוק כרמז לאזכרת שמות ה' וכינויו.
יםַהאלֶּ הַא ֲֶשֵׁ֥רַנִ ְקּ ֶ֖ב ְ
ָ
אנ ִָשׁ
ִ֚תַה ֲ
ֶ֖הַואַ ה ֲָ֑רןַא ָ
במדבר א,יז :וַיִּ ַ ֵ֥קּחַמ ֶשׁ ְ
המגדף תנא [רמב"ם עבודה זרה פ"ב ,ה"ז] ואלו הן דיני המגדף ,אין המגדף חייב סקילה עד שיפרש את השם (טט :כמו נוסח המשנה סנה'
פ"ז,מ"ה) המיוחד של ארבע אותיות שהוא אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים שנאמר (וי' אמר כד,טז)
וְנ ֵ ַ֤קב שֵׁם־ה֙ ' על השם המיוחד חייב סקילה ועל שאר הכינוים באזהרה ,ויש מי שמפרש שאינו חייב אלא על שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א
ואני אומר שעל שניהם הוא נסקל.

וַּבּשׁ ָֽמת. :
יםַהאלֶּ הַא ֲֶשֵׁ֥רַנִ ְקּ ֶ֖ב ְ
ָ
אנ ִָשׁ
ֶ֖הַואַ ה ֲָ֑רןַא ִ֚תַהָ ֲ
נעיין שוב בפסוק שהביאה הגמרא (במ' א,יז) וַיִּ ַ ֵ֥קּחַמ ֶשׁ ְ
אמנם הגמרא דחתה את הלימוד שמשמעות מלת נִ ְקּ ֶ֖בוַּזה אזכרה בלבד לענין פרשת מגדף ,אבל מוצע לומר שבפסוק יש רמזים לפסק
וַּבּשׁ ָֽמת מלמד שיש מקום לומר ש"נקבו" משמעו גם ש-שמם פורש  -הוזכר
של הרמב"ם בהלכות מגדף .הכתוב (במ' א,יז) א ֲֶשֵׁ֥רַנִ ְקּ ֶ֖ב ְ
כב(-במ' א,ה – טו) .זהו המשל והנמשל בא ללמד על שמות מפורשים של השם (טט :כמו נוסח המשנה סנה' פ"ז,מ"ה) וכינויים לשמו.
יםַהאלֶּ ה – יתיב מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים בפשט (כי אין כאן תבנית טעמים
ָ
אנ ִָשׁ
טעמי הכתוב (במ' א,יז) א ִ֚תַהָ ֲ
מהפך פשטא) .טעם יתיב במלת א ִ֚ת בתפקיד דווקא כך ,בדיוק כך ירמז על אמירת שם השם המיוחד וזקף-קטן ירמז לפסק הרמב"ם
לחיוב המגדף בשם הוי"ה ובשם אדנות (טט :כמו נוסח המשנה סנה' פ"ז,מ"ה).
ומה שפסק הרמב"ם " ועל שאר הכינוים באזהרה " אפשר שמרומז בטעם מונח של מלת (במ' א,יז) ָה ֲאנ ִָשׁיםַבתפקיד רבוי מצב
ביניים .
 9ימוז"ק

הֹושׁעַ :
ֻ ָֽ
ַבּן־נֶ֖וּןַיְ
ֵ֛הַלהֹושֵׁ֥עַ ִ
ראַמ ֶשׁ ְ
ת־ה ָא ֶָ֑רץַוַיִּ ְק ָ ֵ֥
ָ
ָשׁיםַאֲשֶׁ ר־שַָׁ ַלֵ֥חַמ ֶשֶׁ֖הַלָ תוּרַאֶ
אנ ִ
ֹותַה ֲ
ָ ָֽ
הַשׁמ
ְ
במדבר שלח יג,טזַ:א ִ֚לֶּ
ֹותַה ֲאנ ִָשׁים – יתיב מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים.
ָ ָֽ
הַשׁמ
ְ
(במ' שלח יג,טז) א ִ֚לֶּ
(לימוד א) טעם יתיב בתפקיד דווקא כך ,ששמם גרם להם לעשות מעשיהם הרעים בהוצאת דבה
(לימוד ב) ע"פ [תו"ת (במ' שלח יג,טז) הערה ו] (ששמם גרם) חשש רחוק כי  ...כל תולדה הולכת אחר עיקרה ושרשה,

 10ימוז"ק
ממעט כגון במדבר חקת יט,ב  ...זאת [יתיב] חקת התורה [מונח זקף-קטן] ע"פ בבלי יומא מא זאת – מיעט ,התורה – ריבה ,ובסה"כ
הגמרא מכנה זאת רבוי ומיעוט
אמרַ ַ
תּוֹרהַאֲשֶׁ רִ -צוָּ ֵ֥הַיְ הוָ ֶ֖הַל ָ֑
תַה ָ
אתַח ַקּ ַ
ֻ
במדבר חקת יט,בַ:ז ִ֚
ַעל׃ַַ ַ
ֶ֖יה ָֽ
ַ֤רַאיןָ -בּהּ ַ֙מוּםַא ֲֶשֵׁ֛רַלא-עָ ָלֵ֥הַעָ ֶל ָ
ימהַא ֲֶשׁ ָֽ
הַתּ ִמ ָ֗ ָ
לַויִ ְקחוַּאלֶ יָך ַ֩פָ ָ ֨רהַא ֲֻד ִ֝ ָמּ ְ
ַדּבּר׀ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָר ָ֗א ְ

1.1.10

רביע [פשטא] זקף-קטן
רביע [פשטא] זקף-קטן – הרביע הוא פרט המורה על עוד פרטים ,פשטא זקף-קטן – פרט מקושר לפרט,
כגון שמות יתרו  .....ובנך [מונח] ובתך [רביע] ועבדך (מהפך) ואמתך (פשטא) ובהמתך (זקף-קטן)

1.1.11

רביע  ...זקף-קטן תוכן סתום ,לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש

בס"ע פ"א דרשו מדה אחת שהיא יסוד לכל המדות ...
לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש  ...והנה במקום שפירש הכתוב כוונתו הרי פירש .ובמקום שלא פירש מאחר שאנו יודעים מדות
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

התורה להורות ולגלות כל סתום א"כ מה שלא פירשה אין זה להסתיר אלא שבחלק זה שפירשה נוכל לדעת גם דבר הסתום ע"פ
לימודי המדות.
מדרש רבה מהרז"ו – ל"ב מדות ש התורה נדרשת בהם ,ויש עוד מדות שחז"ל משתמשים בהם לדרשותיהם.

(טט – לד) ב בס"ע פ"א דרשו מדה אחת שהיא יסוד לכל המדות וז"ל נביא גדול היה עבר שקרא שם בנו פלג ברוה"ק שנאמר כי בימיו
נפלגה הארץ אם בתחלת ימיו והלא יקטן אחיו היה קטן ממנו והוליד כו' ואם באמצע ימיו לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש הא אינו
אומר כו' אלא בסוף ימיו עכ"ל .ועי' ת"כ סדר מצורע ימים רבים סתם ימים הם שנים ולא יותר שאם נאמר יותר הרי י"ל ג' יו"ד וכ' כו'
ולא נוכל לידע כמה ולא בא הכתוב לסתום אלא לפרש ועי"ש עוד .והנה במקום שפירש הכתוב כוונתו הרי פירש .ובמקום שלא פירש
מאחר שאנו יודעים מדות התורה להורות ולגלות כל סתום א"כ מה שלא פירשה אין זה להסתיר אלא שבחלק זה שפירשה נוכל לדעת
גם דבר הסתום ע"פ לימודי המדות .על דרך מה שהקב"ה אמר למשה עשה לך שרף ולא פירש ממה יעשה ואם היה מפרש עשה מכסף
מזהב הרי היה מפורש .אך מאחר שלא פירש הרי בהכרח שהמפורש עשה לך שרף בזה גלה לו ממה שיעשה אותו כי ע"פ מדה ט' פי'
עשה לך נחש שרף כנגד מ"ש הנחשים השרפים וא"כ בהכרח גלה לו שיעשה אותו מנחשת .וכן הדרשה כל הורג קין יהרג שאם היה
מפורש יגלה ידקר או ימות היה מפורש .אך מאחר שלא פירש הרי בהכרח ממה שפירש כל הורג קין מפורש מה לעשות לו והיינו
שיהרג ג"כ .וכן הרבה בדברי המדרשים.
(טט – לה) ג אמרו כלל גדול כל שמעשיו סתומים ופירש במקום אחד לגנאי הרי כל מעשיו לגנאי כמ"ש אצל אליהו אחי דוד שכתוב בו ויחר אף
אליהו בדוד שהוכיחו מזה שהיה בעל כעס שעל כן כתוב עליו כי מאסתיהו וגו' .וכן צדקיהו שפי' עליו שצוה להציל את ירמיה מן הבור מזה
הוכיחו שבאופן הזה הי' כל מעשיו והיה צדיק .עוד כלל אחר אמרו כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים ופירש באחד מהן לשבח הרי הוא צדיק בן
צדיק ואם לגנאי ה"ה רשע בן רשע.
 .1בראשית נח י,כה:

טן׃ַַ ַ
ץַושֵׁ֥םַאָ ִ ֶ֖חיוַי ְָק ָ ָֽ
הַהאָ ֶר ְ
ָ
ָמיו ַ֙נִ ְפ ְלגָ
יַבי ָ
גַכּ ְ
דַפּלֶ ִ ַ֤
םַהאֶ ַ֞ ָח ָ֗ ֶ
יַב ִנ ָ֑יםַשׁ ָ
ֶ֖דַשׁנ ָ
וּ ְלע ֵֶ֥ברַי ַֻלּ ְ

 .2דברי הימים א א,יט:

טן׃ ַ
ץַושֵׁ֥םַאָ ִ ֶ֖חיוַי ְָק ָ ָֽ
הַהאָ ֶר ְ
ָ
ָמיו ַ֙נִ ְפ ְלגָ
יַבי ָ
גַכּ ְ
דַפּלֶ ִ ַ֤
םַהאֶ ַ֞ ָח ָ֗ ֶ
יַב ִנ ָ֑יםַשׁ ָ
ֶ֖דַשׁנ ָ
וּלע ֵֶ֥ברַי ַֻלּ ְ
ְ

מא פיין התבנית (משהו מהצמד קדמא ואזלא כאן) מונח אזלא-גרש ,רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים

נביא גדול היה עבר שקרא שם בנו פלג ברוה"ק שנאמר כי בימיו נפלגה הארץ אם בתחלת ימיו והלא יקטן אחיו היה קטן ממנו והוליד
כו' ואם באמצע ימיו לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש הא אינו אומר כו' אלא בסוף ימיו (טט – של פלג נפלגה הארץ ועבר קראו פלג

בלידתו ושמו מעיד על מה שיקרה בסוף ימיו של פלג)
 .3ויקרא מצורע טו,כה:

וַֹכיָ -תזֶ֖וּבַעַ ל-נִ ָדּ ָתָ֑הַּ ַ
הַּא ִ ָֽ
יםַבּלא ַ֙עֶ ת-נִ ָדּ ָת ֵ֥
ְ
יםַר ִָ֗בּ
ַ
֨וֹבַדּ ִ֝ ָמהַּי ִָמ
ָ
הַכּי-יָזוּב ַ֩ז
שּׁ ִ ָֽ
וְ ִא ָּ֡ ָ
ֵ֥הַהוא׃ ַ
ֶ֖הַטמ ָא ִ ָֽ
ְ
ֵ֛הַּתּ ְהיֶ
הַּכּימֹ֧יַנִ ָדּ ָת ִ
מאָ ָ֗ ָת ִ
ַכָּ ל-יְ ַ֞מיַזוֹבַטֻ ְַ

מאפיין התבנית (משהו מהצמד קדמא ואזלא כאן) קדמא ואזלא ,רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים
 .4במדבר חקת כא,ח:
ָחי׃ַ(ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ט)
אהַא ֶ֖תוַֹו ָ ָֽ
וְּךַו ָר ֵַָ֥
ָ֑סַו ָה ָיה ַ֙כָּ לַ -הנָּשׁ ְ
שׂיםַא ֶ֖תוַֹעַ ל-נ ְ
ףַו ִ ֵ֥
ַ֤הַלָך ַ֙שָׂ ָר ְ
שׁהַעֲשׂ ְ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ו ַ֨יּ ֶ
 .5במדבר חקת כא,ו:
בַמיִּ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ר ִ
ַשּׁכֶ֖ וַּאֶ תָ -ה ָע ָ֑םַוַיָּ ֵָ֥מתַעַ םֶ֖ ָ -
יםַה ְשּׂ ָר ִפיםַוַ ָֽ ֵֽיְ נ ְ
ַ
ִ֚תַהנְּ ָח ִשׁ
'ַבּ ָ֗ ָעםַא ַ
חַה ָ
לּ ִ֝
וַיְ שַׁ ֨ ַ

מאפיין התבנית (משהו מהצמד קדמא ואזלא כאן) קדמא ואזלא ,רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים

על דרך מה שהקב"ה אמר למשה עשה לך שרף ולא פירש ממה יעשה ואם היה מפרש עשה מכסף מזהב הרי היה מפורש .אך מאחר
שלא פירש הרי בהכרח שהמפורש עשה לך שרף בזה גלה לו ממה שיעשה אותו כי ע"פ מדה ט' פי' עשה לך נחש שרף כנגד מ"ש
הנחשים השרפים וא"כ בהכרח גלה לו שיעשה אותו מנחשת.
ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ט/ה"ט /הלכה ט' אמר רבי יסא בארבעה מקומות נאמר עשה לך בשלשה פירש ואחד לא פירש עשה לך תיבת
עצי גופר עשה לך שתי חצוצרות כסף עשה לך חרבות צורי' עשה לך שרף לא פירש אמר משה עיקרה לא נחש הוא לפיכך ויעש משה
נחש נחושת
 .6בראשית ד,טו:

יַהכּוֹת-א ֶ֖תוַֹכָּ ל-מ ְצ ָֽאוֹ׃ ַ
וֹתַל ִב ְל ִ ֵ֥תּ ַ
ְ
'ַל ַק ֙יִ ן ַ֙א
םַה ְ
ַ֤
ֻקּםַ ַו ֨ ָיּשֶׂ
תיִ םַי ָ ָ֑
ןַשׁ ְבעָ ַ ֶ֖
גַקיִ ִ
וַֹה'ַלָ כן ַ֙כָּ ל -הר ַ
אמרַל ָ֗
וַַֹ֧יּ ֶ

מאפיין התבנית (משהו מהצמד קדמא ואזלא כאן) לא נמצא ,רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים
רביע כאן גם משתתף בתבנית דרגא מונח רביע המרמזת על גלות השכינה מרקיע ראשון לרקיע שני (ראה דרגא מונח רביע)
גַקיִ ןַיהרג שאם היה מפורש יגלה ידקר או ימות היה מפורש .אך מאחר שלא פירש הרי בהכרח ממה שפירש כָּ ל-
וכן הדרשה כָּ ל-הר ַ
גַקיִ ןַמפורש מה לעשות לו והיינו שיהרג ג"כ.
הר ַ

 .7ר"זק"ס
בראשית א,ב:

יַת ָ֑הוֹםַ ַ
הוַּו ֶ֖חשֶׁ ְךַעַ לְ -פּנ ְ
הַתהוּ ַ֙וָב ְ
ת ֨
ץַהיְ ָ ֵ֥
ר ָ
[ב]ַו ָה ָָ֗א ֶַ
ְ
ַ
ֵ֥יַה ָ ָֽמּיִ ם׃ ַ
יםַמ ַר ֶחֶ֖פֶ תַעַ לְ -פּנ ַ
ְ
ֱֹלה
וּחַא ִ
וְ ר ַ
הַתהוּ ַ֙וָבהוּ  -רביע  ...זקף-קטן ,כעין מידה ל"ד שהמהרז"ו קורא לה ע"פ ס"ע פ"א יסוד לכל המידות לא בא הכתוב
ת ֨
ץַהיְ ָ ֵ֥
[ב]ַו ָה ָָ֗א ֶר ָ
ְ

לסתום אלא לפרש (גם א ם לא פירש כמו כאן) כי הפשט בהמשך אינו פירוש לנאמר עד כאן .והסתום מפרש הכתוב כמו שפירש רש"י

והארץ היתה תוהו וגו'  -תהו  -לשון 'תמה ושממון' ,שאדם תוהא ומשתומם על בהו שבה .תהו ' -אשטורדישון' בלעז .ובהו  -לשון
'ריקות וצָּ דּו' (ראה ת"א).
אבל לפי פירוש רבינו בחיי שלא על הפשט ההמשך מרמז לארבע יסודות בצורה שהלביש הבורא בחומר התוהו.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ראה רביע
 .8ר"זק"ס
בראשית נח יא,א – ד:

בוַּשׁם׃ַַ ַ
ָ ַָֽ
ץַשׁנְ ָעֶ֖רַוַיּ ְֵ֥שׁ
ֵ֛הַבּ ֶא ֵֶ֥ר ִ
וַּב ְק ָע ְ
םַמ ֶ ָ֑קּ ֶדםַוַ ָֽ ֵֽיִּ ְמ ְצ ֵ֥א ִ
יַבּנ ְָס ָע ִ
ָ֑תַוּד ָב ִ ֶ֖ריםַאֲחָ ִ ָֽדים׃[ב]ַַ וַיְ ִ ֶ֖ה ְ
ְ
[א]ַַוַיְ ִ ֵ֥היַכָ לָ -ה ָא ֶֶ֖רץַשָׂ ָפהַאֶ ָח
רַהיָ ֵ֥הַלָ ֶהֶ֖םַלַ חַָֽמֶ ר׃ַַַ
ָ
ןַו ַהחמָ
ַ֙לאָ בֶ ְ
ַ֤םַה ְלּב ָנה ְ
ֶ֖הַל ְשׂר ָפָ֑הַו ְַתּ ִ֨היַלָ ֶה ַ
יםַונִ ְשׂ ְר ָפ ִ
ְ
הַלבנִ
ְ
הוַּה ִ֚בָ הַנִ ְל ְבּנָ
ָ
וַּאישַׁאֶ ל -ר ָ֗ע
אמ ַ֞ר ִ
[ג]ַַוַיּ ְ
םַונַ ָֽעֲשֶׂ הָ -לֶּ֖נוַּשָׁ֑םַפֶּ ן-נָפֶ֖ וּץַעַ לְ -פּנ ֵ֥יַכָ לָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ ַ
וַֹבשָּׁ ַמיִ ְ
ירַוּמגְ ָדּל ְַ֙וראשׁ ַ
ִ
נוַּע
וַּהבָ ה׀ַנִ ְבנֶהָ -לּ ִָ֗
אמ ַ֞ר ָ
[ד]ַַוַיּ ְ

וַֹבשָּׁ ַמיִ ם – מונח רביע פשטא מונח זקף-קטן ,כעין מידה של כתוב סתום שלא בא
ירַוּמגְ ָדּל ְַ֙וראשׁ ַ
ִ
נוַּע
וַּהבָ ה׀ַנִ ְבנֶהָ -לּ ִָ֗
אמ ַ֞ר ָ
[ד]ַַוַיּ ְ
לסתום אלא לפרש .רד"ק (יא,א)  ...ובבראשית רבה (לח,ו) :לשם עבודה זרה נתכונו .אמרו :לא כל הימנו שיברור לו את העליונים.

בואו ונעשה עמו מלחמה! זהו "ומגדל וראשו בשמים" (להלן,ד) .וזה אינו כמשמעו ,כי לא היו טפשים לעשות מלחמה ממש ,אלא
המלחמה הזאת באמונה היתה ,לעבוד זולתו .וכיון שנתפזרו בטלה הסכמתם.
רמב"ן (יא,ב)  ..והסתכל ,כי בכל ענין המבול הזכיר 'אלהים' ,ובכל ענין הפְ ָּלגָּה הזכיר השם המיוחד ,כי המבול  -בעבור השחתת
הארץ ,והפְ ָּלגָּה  -בעבור שיקצצו נטיעותיו ,והנם ענושים בשמו הגדול ...
 .9ר"זק"ס
בראשית תולדת כה,כ:

שּׁה׃ ַ
וַֹל ִא ָ ָֽ
ֵ֥ןַהא ֲַר ִ ֶ֖מּיַלֵ֥ ְ
ֲחוֹתַלָ ָב ָ
דּןַא ֲָרָ֑םַא ֵ֛
יַמפַּ ַ ֶ֖
ַ֙ה א ֲַר ִמּ ִ
הַבּתְ -בּתוּאל ַָ
הַבּ ַק ְחתּוַֹאֶ תִ -ר ְב ָָ֗ק ַ
ַ֙בּן-אַ ְר ָבּ ִעיםַשָׁ ָנ ְ
היַיִ ְצ ָחק ֶ
וַיְ ִ ַ֤

ַ֙הא ֲַר ִמּי  -רביע  ...זקף -קטן ,תבנית סתום שלא בא לסתום אלא לפרש לענין נשיאת אשה .טעם מהפך
הַבּתְ -בּתוּאל ָ
ְבּקַ ְחתּוַֹאֶ תִ -ר ְב ָָ֗ק ַ
במלת וַיְ ִ ַ֤הי מרמז לפרש בדרך המהפכת ברוב מארבעה דברים שכאן ,כדי לקיים לעולם ידבק אדם בטובים  ...הנושא אשה צריך שיבדוק
יַמפַּ ַ ֶ֖דּןַא ֲָרָ֑םַא ֲֵ֛חוֹתַלָ ָבֵ֥ןַהָ א ֲַר ִ ֶ֖מּי  -וכי עדיין לא כתב שהיא בת בתואל ואחות לבן
ַ֙הא ֲַר ִמּ ִ
באחיה (ב"ב קט,קי) .רש"י ַבּתְ -בּתוּאל ָ

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).
 .10ר"זק"ס
הַלּ ְָ֑ך
ָ
רַמי-אלֶּ
ֶ֖אמ ִ
ָשׁים ְַ֙ואֶ תַ -היְ לָ ִדיםַוַיּ ֶ
בראשית וישלח לג,ה :וַיִּ ָשּׂאַאֶ ת-עי ָנָ֗יוַוַיַּ ְַָ֤֣ראַאֶ תַ -הנּ ִ
ֱֹלהיםַאֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך׃ ַ
רַהיְ לָ ִ ָ֕דיםַאֲשֶׁ רָ -חנַ ֵֵֽ֥ןַא ִ ֶ֖
אמ ַ
ַוַיּ ָ֕ ַ

[פירוש הסולם לזוהר  -במדבר פרשת בלק מאמר וירא את הנשים ואת הילדים [המתחיל באות שכו]]

הַלּ ְָ֑ך .מהו מי אלה לך .ומשיב ,אלא אמר ,נכון הוא
ָ
[אות שכח] שאיל על ינוקי וכו' :פירוש אחר .שאל על ילדים ,ואמר ִמי-אלֶּ
רַהיְ לָ ִ ָ֕דים .רוח
ַ
אמ
הַלּ ְָ֑ךַַוַיּ ָ֕ ַ
ָ
התענית והתשובה ,לכם ,שחטאתם לפני המלך ,אבל אלו הילדים למה עומדים כך בתעניתִ .מי-אלֶּ
אמר ,ועל ַהיְ לָ ִ ָ֕דים ,בדרך סתום,
הקודש אמר ,וע"כ יש טעם זקוף ,דהיינו זקף גדול ,על וַיּ ָ֕ ַ
וַיִּ ָשּׂאַאֶ ת-עי ָ֗ ָניוַוַיַּ ְַָ֤֣ראַאֶ תַ -הנּ ִָשׁים ְַ֙ואֶ תַ -היְ לָ ִדים  ... -רביע  ...זקף-קטן בתפקיד כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש.
אמר ,ועל ַהיְ לָ ִ ָ֕דים ,זקף-גדול רמז בצורתו לאותיות י י ו גי' שם הוי"ה והוא הרמז לרוח הקודש
זקף גדול ,על וַיּ ָ֕ ַ

ֱֹלהיםַאֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך׃ שואל ,וכי רוח הקודש אמר לעשו ,אֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך .ומשיב ,אלא רוח הקודש
להורות שרוח הקודש אמר .אֲשֶׁ ר-חָ נַ ֵֵֽ֥ןַא ִ ֶ֖
אמר( ,טט :זקף-גדול בתפקיד שלושה דברים כמסומן בתוך פירוש הסולם) (טט :א) אלו הם הילדים שלא חטאו ולא טעמו טעם חטא בגלגולם
הא' (טט :ב) ומסר להם הקדוש ברוך הוא ביד הממונה שלך ,והרג אותם בלי חטא .כש"א (כמו שאמר) (קהלת ד,א) וּ ִמ ַיַּ֤ד ִֽע ְשׁקֵיהם֙ ֵ֔כּ ַח .וזה
ֱֹלהים ,שאלקים חנן ,אֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך הממונה שלך ,ונתן לו את נשמותיהם של הילדים שלא
ב ֶ ָֽדָּך .ושיעור הכתוב ,אֲשֶׁ רָ -חנַ ֵֵֽ֥ןַא ִ ֶ֖
הוא אֶ ת-עַ ְַ
טעמו טעם חטא( .טט :ג) הס"א שקיבל השעיר לעזאזל אינו רוצה להפסיד את ההארה של השעיר לעזאזל שקיבל ,וכדי שלא יהיה לממונה
שלו ,הממונה על דינים קש ים ,שבח יותר ממנו ,ולכן נעשה סניגור לישראל ומציל אותם מן הממונה שלו.

 .11ר"זק"ס
ָדי ַ
יַמיּ ִ ָ֑
ַמנְ ָח ִ ֶ֖ת ִ
תּ ִ
יָךַולָ ַק ְח ָ ֵ֥
ַ֙בּעי ֶנ ְ
ַ֤אתיַחן ְ
֨אַמ ָצ ִ
ַ֙אםָ -נ ָ
אמרַ ַיע ֲָ֗קבַאַ לָ -נא ִ
בראשית וישלח לג,י :וַיּ ֶ
ַתּ ְר ָֽצנִ י׃ ַ
ֱֹלהיםַו ִַ
תַפּנ ֵ֥יַא ִ ֶ֖
ָ֗יָךַכּ ְר ֵ֛א ְ
ִ
יתיַפָ ֶנ
ןַר ִא ִ
ַ ִכּיַעַ לַ֞ -כּ ָ

ַ֙בּעי ֶניָך – רביע  ...זקף-קטן ,כעין מידה ל"ד למהרז"ו אם כל המידות ,סתום שלא בא לסתום
ַ֤אתיַחן ְ
֨אַמ ָצ ִ
ַ֙אםָ -נ ָ
אמרַ ַיע ֲָ֗קבַאַ לָ -נא ִ
וַיּ ֶ

יתיַפָ ֶנָ֗יָך ,והן חשובין לי כראיית פני המלאך שראיתי ,שר שלך; ועוד שנתרצית לי למחול על סורחני .ולמה
אלא לפרש כפי' רש"י ָר ִא ִ
הזכיר לו ראיית המלאך? כדי שיתירא ממנו ויאמרָּ :רָאה מלאכים וניצול ,איני יכול לו מעתה (ראה סוטה מא,ב).
 .12ר"זק"ס
וַּלק ֶל ָָ֑ךַ ַ
שמות ג,יחְ :ושָׁ ְמעֶ֖ ְ
ְךַשׁ ַֹ֤לשֶׁ תַ
ַ֞אַדּ ֶר ְ
הַנלֲכָ הָ -נּ ֶ
ינוַּועַ ָ֗ ָתּ ָֽ
ְךַמ ְצ ַ ָ֗ריִ םַ ַואֲמַ ְר ֶתַּ֤םַאלָ יו ַ֙ ַ֞ה'ַאֱֹלהַ֤יַ ָ ָֽה ִע ְב ִריִּ ים ַ֙נִ ְק ָרהַעָ ל ְ
ִ
אתַאַ ָתּה ְַ֩וזִ ְקנ֨יַיִ ְשׂ ָר ִ֝אלַאֶ לֶ -מלֶ
וּבָ ָּ֡ ָ
ֱֹלהינוּ׃ַ ַ
ה'ַא ָֽ
רַונִ זְ ְבּ ָחֶ֖הַלַ ֵַ֥
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּ ְ
י ִָמים ַ

זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו
הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו".
(ב) פעמיים רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים – כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש (א) הכנה לנבואה (ב) כיצד נביא מתחיל לנבא
 .13ר"זק"ס
ֶ֖ןַתּע ֲָֽשׂוּ׃ַַס ַ
ָ֑יוַַַַַַַַוכ ַ
ְ
ֶ֖תַתּ ְב ִניתַכָּ ל-כּ ָל
ןַוא ַ
יתַה ִמּ ְשׁכָּ ְ
ַ
הַאוֹתָךַא ִ֚תַ ַתּ ְב ִנ
ְ
ַ֙מ ְר ֶא
שמות תרומה כה,טְ :כּ ָ֗כלַא ֲֶשַׁ֤רַאֲנִ י ַ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַאוֹתָךַ -רביע מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,זקף-קטן
ְ
ַ֙מ ְר ֶא
(שמ' תר' כה,ט) ְכּ ָ֗כלַא ֲֶשַׁ֤רַאֲנִ י ַ
מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .ויתבאר ע"פ [בעל הטורים] (שמ' תר' כה,ט)
מַ ְר ֶאה (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 ִתְּ נָ֗ 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.
 .14ר"זק"ס
תיִ םַיָ ָֽמָּ ה׃ ַ
עַה ִמּ ְשׁכָּ ןַלַ יּ ְַרכָ ַ ֶ֖
ַ
ַ֙צלַ
םַלקַ ְרשׁי ֶ
יח ְ
הַב ִר ִָ֗
ֲמ ָשּׁ ְ
ֶ֖ןַהשּׁ ִנ ָ֑יתַ ַוח ִַ
םַל ַק ְרשֵׁ֥יַצֶ לַ עַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּ ַ
יח ְ
הַב ִר ִ
שמות תרומה כו,כזַ :וח ֲִמ ָשּׁ ְ
עַה ִמּ ְשׁכָּ ן – רביע  ...זקף-קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,ופירושו אינו רק
ַ
ַ֙צלַ
םַל ַק ְרשׁי ֶ
יח ְ
הַב ִר ִָ֗
(כו,כז) ַוח ֲִמ ָשּׁ ְ
לכותל המערבי של המשכן אלא לכל הכתלים ,ללמד (א) ַה ִמּ ְשׁכָּ ן – 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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רוּמֵ֥תַהַָֽ'׃ ַ
ןַתּ ַ
תּ ְ
יםַמ ֶבֵּ֛ןַעֶ ְשׂ ִ ֵ֥ריםַשָׁ נָ ֶ֖הַו ָָמ ְָ֑עלָ הַיִ ֶ֖
ִ
לַהעבר ַ֙עַ לַ -ה ְפּ ֻק ִד
שמות כי תשא ל,ידָ֗ :כּ ָ

הסבר ע"פ ירושלמי שקלים פ"א ,ה"ג,ה"ד
לַהעבר ַ֙עַ לַ -ה ְפּ ֻק ִדים – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,מוצע שפירושו הוא כך:
ָ֗כּ ָ
רוּמֵ֥תַהַָֽ'
ןַתּ ַ
תּ ְ
מפורש בפסוק שִ -מ ֶבֵּ֛ןַעֶ ְשׂ ִ ֵ֥ריםַשָׁ נָ ֶ֖ה הראויים להימנות בין הפקודים לצבא ו ָָמ ְָ֑עלָ הַיִ ֶ֖
בא הפסוק וטעמיו ללמד דברים אחדים בענין תרומת ה'.חובות הראויים ,הנחות למתנדבים ,דחיית תרומת אנשים מסוימים.
הָ עבר ַ֙עַ לַ -ה ְפּ ֻק ִדים – פשטא מקף זקף-קטן,
רוּמֵ֥תַהַָֽ' ולא נתן מעצמו( ,ב) מי מתנדב ליתן
ןַתּ ַ
תּ ְ
עַ לַ -ה ְפּ ֻק ִדים – טעם מקף בתפקיד רב-מצב ילמד (א) שממשכנים מי שחייב ל-יִ ֶ֖
ומקבלים ממנו תרומת ה'( ,ג) מי לא מקבלים ממנו תרומת ה' .עַ לַ -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 ֶבֵּ֛ן – תביר ממעט מהתורמים שהם בני עֶ ְשׂ ִ ֵ֥ריםַשָׁ נָ ֶ֖ה ו ָָמ ְָ֑עלָ ה את הנכרי והכותי ששקלו אין מקבלין מהן
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יןַבּוַֹ ַ
וֹרַושׂ ָעֵ֥רַשָׁ ֶ֖חרַא ָ֑
קַמןָ -הע ְ
קַו ִהנּ ַ֤הַאיןַ -מ ְרא ֙הוּ ַ֙עָ מ ִ
ָ֗ת ְ
ַעַה ֶנּ ֶ
הַהכּ ִ֝הןַאֶ ת-נֶ ָ֣ג ַ
ויקרא תזריע יג,מגְ :ו ִ ָֽכי-יִ ְר ֶ֨א ַ
קַשׁ ְב ַעֵ֥תַי ִ ָָֽמים׃ַַַ
ַעַהנֶּ ֶֶ֖ת ִ
ֹ֧ירַהכּהֵ֛ןַאֶ ת-נֶ ֵֵֽ֥ג ַ
ַ
ַוְ ִה ְס ִגּ
קַמן-הָ עוֹרַ
ָ֗תק ְו ִהנּ ַ֤הַאיןַ -מ ְרא ֙הוּ ַ֙עָ מ ִ
ַעַה ֶנּ ֶ
הןַקדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל והמשכו פרטים אֶ ת-נֶ ָ֣ג ַ
הַהכּ ִַ֝
(יג,לא)ַ ְו ִ ָֽכי-יִ ְר ֶ֨א ַ
בתבנית רביע  ...זקף-קטן בתפקיד סתום הבא לפרש ,והפירוש נמצא במשנות א – ד .משנות ה – ו מבררות מהכתוב וְ שׂ ָעֵ֥רַשָׁ ֶ֖חרַאיןַ
ָ֑בּוֹ ,שתבנית טעמיו היא תבנית סוגרת דיבור ,צירופי צבעי שער להציל מטומאה.

 .17ר"זק"ס
ויקרא תזריע יג,מג:

שׂר׃ַַַ
וֹרַבּ ָ ָֽ
ָ
רעַ תַעֵ֥
וַֹכּ ַמ ְראֵ֥הַצָ ַ ֶ֖
וַֹבג ַַבּ ְח ָ֑תּ ְ
תַבּ ָק ַר ְחתֶּ֖ וַֹא ְ
ַ֙ל ָבנָ הַא ֲַד ְמ ֶדּ ֶמ ְ
ַ֤הַשׂאתַ -ה ֶנּ ֙ ַגע ְ
ןַו ִהנּ ְ
וַֹהכּ ָ֗ה ְ
[מג]ַַו ָר ָ֨אהַא ִ֝ת ַ
ְ

ספרא תזריע פרשה ה פרק יא מ"ג – מ"ח
הפסוק (יג,מג) הוא כעין כלל ופרט וכלל
וַֹבג ַַבּ ְח ָ֑תּוֹ  -רביע  ...זקף-קטן ,אפשרות לכתוב שהוא סתום ולא בא לסתום
ַ֙ל ָבנָ הַא ֲַד ְמ ֶדּ ֶמתַ ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּוַֹא ְ
ַ֤הַשׂאתַ -ה ֶנּ ֙ ַגע ְ
ןַו ִהנּ ְ
הַ כּ ָ֗ה ְ
וֹרַבּ ָ ָֽשׂר׃ הרי עור הבשר כזו מה זו מטמאה בפתוך אף עור
ָ
רעַ תַעֵ֥
אלא לפרש ,כמו שנדרש בתו"כ מ"ו מסיפא הפסוק ְכּ ַמ ְראֵ֥הַצָ ַ ֶ֖

הבשר מטמא בפתוך,

ַ֙ל ָבנָ הַא ֲַד ְמ ֶדּ ֶמת  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מקרא כפשוטו על נגע בעור
ַ֤הַשׂאתַ -ה ֶנּ ֙ ַגע ְ
וע"פ תבנית הטעמים הדבר מרומז בקרא ְו ִהנּ ְ
ראש קרח ,ולימוד המוציא מפשוטו ומחדש ללמדינו לנגע עור בשר העלול לקבל מראה לבנה אדמדמת = פתוך כמו בעור ראש 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ת־האזָ֑בַ
ָ ָֽ
תַואֶ
תֹּולֶ֖עַ ְ
ֵ֥יַה ַ
ת־שׁ ִנ ַ
ְ
זַואֶ
ֵ֥ץַה ֶא ֵֶ֛ר ְ
הַּואֶ ת־ע ָ
רַה ַח ָיּה ַ֙יִ ַקּחַא ָת ְ
ת־ה ִצּ ַ֤פּ ַ ָֽ
ַ
ויקרא מצרע יד,ו :אֶ
םַה ַח ִיָּֽים׃ַ ַ
ֶ֖לַה ַמֵּ֥יִַ ַ ָֽ
הַע ַ
ַ
רַה ְשּׁ ֻחטָ
ַ֙ה ִצּפּ ַ
הַבּ ַדם ַ
רַה ַח ָ֗ ָיּ ְ
תַ׀ַה ִצּפּ ַ ָֽ
ַ
םַוא
לַאֹות ְ
ִ֜ ָ
ַ וְ טָ ַ֨ב
רַה ַח ָ֗ ָיּה – מונח לגרמיה מונח רביע
תַ׀ַה ִצּפּ ַ ָֽ
ַ
ְוא
רַה ְשּׁ ֻחטָ ה – רביע  ...זקף-קטן כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש (ראה להלן)
ַ֙ה ִצּפּ ַ
הַבּ ַדם ַ
רַה ַח ָ֗ ָיּ ְ
תַ׀ַה ִצּפּ ַ ָֽ
ַ
ְוא
חטָ ה – זקף-קטן בתפקיד שתי דרשות
רַה ְשּׁ ֻחטָ ה – פשטא מונח זקף-קטןַ ,ה ְשּׁ ַֻ
ַ֙ה ִצּפּ ַ
ְבּ ַדם ַ
דרשה (א) בשחיטת טרפה לא נעשתה מצוה ,לכן יביא צפור אחת אחרת וישחט שוב( .בבלי קידושין נז,א) איתיביה (הקשה רבי יוחנן
לריש לקיש) :שחטה ונמצאת טריפה  -יקח זוג לשניה ... ,א"ל (ר"ל לרבי יוחנן) :הכא במאי עסקינן  -כגון שנמצאת טריפה בבני

מעיה ,דלא חל עלה קדושה כלל .אם השחוטה נמצאת טרפה נסתרת יביא צפור שניה וישחט( .אגב כך למדנו לא צריך להביא זוג
צפרים ,השחוטה הראשונה לא נעשה בה מצוה והיא מותרת בהנאה (רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ט))
דרשה (ב) שחיטת צפור בהעדר אפילו אחד מהשלושה מינים אזוב ,עץ ארז ,שני תולעת היא שחיטה שאינה ראויה ,לכן יביא המין
החסר וצפור אחת אחרת וישחט שוב (רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ז).

ַה ִצּפּר – מונח ,מצב ספק ,השחיטה עצמה תקינה ,אבל מצוותה לגבי המטהר לא נעשתה ,כי חסר ענין צדדי (כאן חסר אחד מהמינין
אזוב ,עץ ארז ,שני תולעת)
במצב זה מחלוקת מר (ר' יעקב) סבר :שחיטה שאינה ראויה (רש"י למצותה) שמה שחיטה (לאסרה ,טט – איסור הנאה מהצפור השחוטה),
ומר (ר' שמעון) סבר :שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה (הצפור השחוטה מותרת בהנאה)
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תַעוֹל ָ֑םַ ַ
ָ
ֶ֖םַל ֻח ַקּ
תהַלָ ֶכ ְ
ויקרא אח"מ טז,כטְ :ו ָהיְ ָ ֵ֥
ֲכם׃ ַ
ֵ֥רַבּתוֹכ ֶ ָֽ
ְ
ֶ֖רַהגָּ
חַו ַהגּ ַ
וַּהאֶ זְ ָר ְ
אַתעֲשׂ ָ ָֽ
םַוכָ לְ -מלָ אכָ ה ַ֙ל ַ
יכ ְ
שַׁתּעַ נּוַּאֶ ת-נ ְַפ ָֽשׁת ָ֗ ֶ
יַבּעָ ֨שׂוֹרַלַ ִ֝ח ֶד ְ
יע ֶ
שַׁה ְשּׁ ִב ִ
ח ֶד ַ֠ ַ
ַבַּ ַ

ע"פ ירושלמי יומא פ"ח,ה"א

אַתעֲשׂוּ
אופן הסבר א מְ ַ-וכָ לְ -מלָ אכָ ה ַ֙ל ַ

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)
אַתעֲשׂוּ  -תבנית רביע  ...זקף-קטן ,שע"פ מסקנה מהמהרז"ו זאת כעין אם כל המידות סתום שלא
םַוכָ לְ -מלָ אכָ ה ַ֙ל ַ
יכ ְ
ְתּעַַנּוַּאֶ ת-נ ְַפ ָֽשׁת ָ֗ ֶ
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 ְתּעַ נּוַּאֶ 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'
יכםַ -מונח רביע מתואמת עם כך ומרמזת לכך.
בבלי יומא עו,ב מונה חמישה פסוקים לחמישה עינויים .תבנית הטעמים ְתּעַ נּוַּאֶ ת-נ ְַפ ָֽשׁת ָ֗ ֶ
 .20ר"זק"ס
אַהע ָדהַוּלְַ ַמ ַסֶּ֖עַאֶ תָֽ ַ -המַּ חֲנָֽ וֹת׃
ַ֙ל ִמ ְק ָר ָ ָֽ
ַ֤וַּלָך ְ
ֶ֖הַתּע ֲֶשׂהַא ָתָ֑םַַַַַַַ ְו ָהי ְ
ףַמ ְק ָשׁ ַ
ֲצוֹצרתַכֶּ ֶס ִ
ַשׁתּי ַ֙ח ְ
הַל ָָ֗ך ְ
במדבר בהעלתך י,ב :עֲשׂ ְ

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך דף קנה עמוד א

ֲצוֹצרתַבגין דאינון מסטרי תרי דקאמרי ממזרח ומדרום אינהו זמינין לתברא דינין ולאכפייא לון ועל דא אינון מ-
תא חזי ְשׁתּי ַ֙ח ְ
םַבּחֲצ ְצ ָ֗רתַסתם בין לעילא בין לתתא
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ֲדיכֶ ם֘ ַוגו' ְ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹע ַ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
כֶּ סֶ ף ובגין כך (במ' בהעלתך י,י) ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מתוק מדבש ב' חצוצרות מבחינת רחמים שבמזרח ומבחינת החסד שבדרום ,מזומנים לשבור הדינים ולהכניעם ,על כן החצוצרות
םַבּחֲצ ְצרַָ֗ת סתם – סתם (כלומר לא מפורש) כדי
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ַוגו' ְ
וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּב ֨י
מכסף שהוא בחסד ,ולכן כתוב ְ
להורות בין לעילא שהיו תוקעים בין למעלה בנסיעות מחנות המלאכים בין לתתא בין למטה בנסיעות מחנות ישראל.
ֲצוֹצרתַכֶּ ֶסף – רביע  ...זקף-קטן ,כעין מידת כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש שהתקיעות והקריאה מכוונת
ַשׁתּי ַ֙ח ְ
הַל ָָ֗ך ְ
עֲשׂ ְ
למלאכים ולבני ישראל.
 .21ר"זק"ס
דַאל-כָּ לְ -בּנ ֶ֖יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַפ ַ
ַ֙בּא ֶהלַמוֹע ֶ ָֽ
וּכבוֹד הַָ֗'ַנִ ְראָ ה ְ
ֲב ִנ ָ֑יםַַַַַַַַַ ְ
תם ָבּא ָ
אמרַוּ ֙ כָּ לָ -הע ָדה ִל ְרגֵּ֥וֹם א ָ ֶ֖
במדבר שלח יד,י :ו ַָֽיּ ְ
ַ֙בּא ֶהלַמוֹעד ,מלמד שהיו זורקין אבנים והיה הענן מקבלן.
ה'ַנִ ְראָ ה ְ
וּכבוֹד ַָ֗
מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן כב ְ
ַ֙בּא ֶהלַמוֹעד – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,שכבוד ה' מוסתר בענן שכאן גם קבל
ה'ַנִ ְראָ ה ְ
וּכבוֹד ַָ֗
ְ

האבנים.
ה' – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,רמז לכסא הכבוד או למרכבה הא-לקית שבה ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם
וּכבוֹד ַָ֗
ְ
הרבה מלאכים בדרגות שונות.
 .22ר"זק"ס
ֲב ְד ֶתָּ֑ם ַ
ַוּל ִמבֵּ֥יתַלַ פָּ ֶ֖רכֶ תַ ַוע ַ
ֵ֛ח ְ
ֹ֧רַה ִמּזְ בּ ַ
םַלכָ לְ -דּ ַב ַ
ָךַתּ ְשׁ ְמ ֨רוַּאֶ תְ -כּ ֻהנּ ְַת ִ֝ ֶכ ְ
יָךַא ְתּ ִ
ַ֠ ִ
הַוּבנֶ
ָ
במדבר קרח יח,א – זְ :ואַ ָתּ
בַיוּמת׃ ַ
ָ ָֽ
ר
ֵ֥רַה ָקּ ֶַ֖
ַ
םַו ַהזָּ
תַמ ָתּ ָנָ֗הַאֶ תּן ַ֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְַתכֶ ְ
ַעֲב ַד ַ
נוַּלגְ ָֹֽועַ ׃ַס ַ
םַתּ ְמ ִ
וּתַה ִ ֵ֥א ַ ֶ֖
ַ
ָמ
ֵ֥ןַה'ַי ָ֑
ֹ֧בַ׀ַה ָקּרֵ֛בַאֶ לִ -מ ְשׁ ַכּ ֶַ֖
ַ
לַה ָקּר
במדבר קרח יז,כח[ :כח]ַכּ ַ
ֵ֥ןַה' – מונח דרגא פסק תביר מרכא טפחא ,מונח מרמז שסדרת הטעמים שאחריו יש להתיחס אליה
ֹ֧בַ׀ַהקָּ רֵ֛בַאֶ לִ -מ ְשׁ ַכּ ֶַ֖
ַ
ַ[כח]ַכּלַהַ ָקּר
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 ד רגא תביר מרכא טפחא יציין קבוצת עבודות מתנה המסתיימות בעבודה מסוימת (נקראת עבודה תמה) .מונח בראש התבנית
תַמ ָתּ ָנָ֗ה .
ירמז לקבוצות אחדות .בבלי יומא כד דורש חמש קבוצות עבודות מ(-במ' קרח יח,ז) עֲב ַד ַ
ֹ֧בַ׀ַהקָּ רֵ֛ב – פסק ,אפשר שמבחין בין קריבות והעונשים ( א) קריבות של אנשים שונים (ב) קריבות לעבודות שונות .חז"ל למדו מ-
ַ
הַ קָּ ר
בַיוּמת׃ ,שאין הזר חייב מיתה אלא על עבודה תמה (עיין בבלי יומא כד).
ָ ָֽ
ר
םַו ַהזָּ ֵ֥רַהַ ָקּ ֶ֖
תַמ ָתּ ָנָ֗הַאֶ תּן ַ֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְַתכֶ ְ
(במ' קרח יח,ז) עֲב ַד ַ
בַיוּמת׃ .יתכן מהפסוק (יז,כח) כּלַ
ָ ָֽ
ר
והשאלה הנשאלת היא מניין שיש חילוקים בחיוב הזר .הלוא התורה סותמת באמרה ְו ַהזָּ ֵ֥רַהַ ָקּ ֶ֖
ֵ֥ןַה'ַי ָָ֑מוּת הפסק מבחין בין סוגי הקריבות וזה הביא את חז"ל לדרוש ַוע ֲַב ְד ֶתָּ֑םַעֲב ַדתַמַ תָּ ָ֗ ָנה עבודה תמה
ֹ֧בַ׀ַהקָּ רֵ֛ב אֶ לִ -מ ְשׁ ַכּ ֶַ֖
ַ
הַ קָּ ר
(מסיימת סדרת עבודות) שרק על אלו זר חייב.
בַיוּמת׃ַ
ָ ָֽ
ר
עֲב ַדתַ ַמ ָתּ ָנָ֗הַאֶ תּן ַ֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְַתכֶ ם –  ...רביע  ...זקף-קטן תבנית של כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ְו ַהזָּ ֵ֥רַהַ קָּ ֶ֖
פ במיתה בידי שמים על קריבה (היינו עשיה) של אחת מחמש העבודות המסיימות קבוצות עבודות.
ֲב ְד ֶתָּ֑ם ַ
ַוּל ִמבֵּ֥יתַלַ פָּ ֶ֖רכֶ תַ ַוע ַ
ֵ֛ח ְ
ֹ֧רַה ִמּזְ בּ ַ
םַלכָ לְ -דּ ַב ַ
ָךַתּ ְשׁ ְמ ֨רוַּאֶ תְ -כּ ֻהנּ ְַת ִ֝ ֶכ ְ
תּ ִ
יָךַא ְַ
ַ֠ ִ
הַוּבנֶ
ָ
במדבר קרח יח,א – זְ :ואַ ָתּ

בַיוּמת׃ ַ
ָ ָֽ
ר
ֵ֥רַה ָקּ ֶ֖
ַ
םַו ַהזָּ
תַמ ָתּ ָנָ֗הַאֶ תּן ַ֙אֶ תְ -כּ ֻהנּ ְַתכֶ ְ
ַעֲב ַד ַ

ראה דיון בנושא ב(-במ' קרח יז,כח) בבלי יומא כד,א אמר רב ארבע עבודות זר חייב עליהן מיתה :זריקה והקטרה וניסוך מים
הַוּבנֶ יָך ַ ...וע ֲַב ְד ֶתָּ֑םַעֲב ַדתַמַ תָּ ָנָ֗ה וגו' ...
ָ
וניסוך היין ולוי אמר אף תרומת הדשן  ...מאי טעמא דרב דכתיב (במ' קרח יח,ז) ְואַ ָתּ
עבודת מתנה ולא עבודת סילוק

תַמ ָתּ ָנָ֗ה  -מונח רביע ,ארבע אלו ועוד עבודה המתחילה בתרומת הדשן ומסתיימת במתן שני גזרי עצים על המזבח.
עֲב ַד ַ
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.
 .23ר"זק"ס
ָחי׃ַ ַ
אהַא ֶ֖תוַֹו ָ ָֽ
ָ֑סַו ָה ָיה ַ֙כָּ לַ -הנָּשׁוְּךַוְ ָר ֵַָ֥
שׂיםַא ֶ֖תוַֹעַ ל-נ ְ
ףַו ִ ֵ֥
ַ֤הַלָך ַ֙שָׂ ָר ְ
שׁהַעֲשׂ ְ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
במדבר חקת כא,ח  -ט[ :ח]ַו ַ֨יּ ֶ
ָחי׃ ַ
ֵ֥שַׁהנְּ ֶ֖חשֶׁ תַו ָ ָֽ
ַ
בּיטַאֶ ל-נְ ַח
ישַׁו ִה ִ ֵ֛
ְ
ָחשׁ ַ֙אֶ תִ -א
ְַ֤ךַהנּ ָ
ַ
ָ֗הַאם-נ ַָשׁ
[ט]ַוַיַּ ַ֤עַ שַׂמשֶׁ ה ַ֙נְ ַחשַׁנְ חשֶׁ תַוַיְ ִשׂמֶ֖הוַּעַ לַ -הנּ ָ֑סַוְ ָה ָי ִ

רש"י (ט) נחש נחשת  -לא נאמר לו לעשותו של נחשת; אלא אמר משה :הקדוש ברוך הוא קוראו נחש ,ואני אעשנו של נחשת; לשון נופל על
לשון (ראה ב"ר לא,ח).
ַ֤הַלָך ַ֙שָׂ ָרף – רביע  ...זקף-קטן ,כעין מידה ב' של המהרז"ו אחרי ל"ב מידות של רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי.
שׁהַעֲשׂ ְ
ַ[ח]ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
סתום הבא לפרש .מלת שָׂ ָרף סתומה ומזה כפי' שפת"ח על רש"י ורמב"ן אמר משה רמז לי הקדוש ברוך הוא דמשום הכי קראו בשם התואר
ולא בשם העצם כדי לעשות הנחש נחשת כדי שעל ידו יבא שם העצם ודו"ק
 .24ר"זק"ס
שׁ ַ ֖תּי ִם עִ ִֽיר:
ַארבּ ִָעֵ֥ים וּ ְ
שׁשׁ־ע ֵ ָֹ֣רי ַה ִמּ ְק ֵָ֔לט אֲ ֹ֣שׁר תִּ תְּ נֵ֔ וּ לָנֵ֥ס ָ ֖שׁמָּה הָר ֵ ֶ֑צ ַח ַו ֲעלֵי ֹ֣הם תִּ תְּ נֵ֔ וּ ְ
במדבר מסעי לה,ו :ו ֵ ְֹ֣את הִֽע ִָָ֗רים ֲא ַ֤שׁר תִּ תְּ נ ֙וּ ַל ְל ִו ִֵ֔יּם ֶ֚ ֵאת ֵ
(במ' מסעי לה,ו) ו ֵ ְֹ֣את הִֽע ִָָ֗רים ֲא ַ֤שׁר תִּ תְּ נ ֙וּ ַל ְל ִו ִֵ֔יּם –  ...רביע  ...זקף קטן בין שני קיסרים ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,שיש
הפרש ניכר מאד בין שש ערי המקלט ובין שאר מ"ב ערי הלוים.
ההפרשים נמנים ב-תוספתא מסכת מכות (צוקרמאנדל) פ"ג,ה"ו ובונין לו בית ויושב בתוכה ,וב-רמב"ם רוצח ושמירת הנפש
פ"ח,ה"ה  -ה"י  ,וב-לב שלמה ו-ערוך השלחן
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 .25ר"זק"ס
ֵ֥רַתּ ְשׁאָ ְלָךֶ֖ ַנ ְַפ ֶשָָׁ֑ךַ ַ
וּב ֵ֛כלַא ֲֶשׁ ִ ָֽ
ַ֙וּבשּׁכָ רַ ְ
אןַוּב ַיּ ֙יִ ן ַ
ַ
רַוּב ָ֗צּ
ַ
ַבּ ָבּ ָק
ףַבּכל ַ֩אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ֨הַנ ְַפ ְשׁ ִָ֝ך ַ
כּ ֶס ְ
הַה ָּ֡ ֶ
ַ
ָת ָתּ
דברים ראה יד,כוְ :ונ ַ
יתָך׃ ַ
תּהַוּב ֶ ָֽ
תַּאַ ָ ֵ֥
יָךַושָׂ מַ ְח ָ ֶ֖
ֱֹלה ְ
םַל ְפני ַ֙ה'ַא ֶ
ַשּׁ ִ
וְ אָ ַכ ְל ָתּ ָ֗ ָ
ףַבּכל ַ֩אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ֨הַנ ְַפ ְשׁ ִָ֝ךַ -כללַ ,בּ ָבּ ָקרַוּבַ ָ֗צּאןַוּבַ ַיּ ֙יִ ן ַ֙וּבַ שּׁכָ רַ-
כּ ֶס ְ
הַה ָּ֡ ֶ
ַ
ָת ָתּ
[בבלי עירובין כז,ב] לימד דתניא( :דב' ראה יד,כו) ְונ ַ
ֵ֥רַתּ ְשׁאָ ְלָךֶ֖ ַנ ְַפ ֶשָָׁ֑ך – חזר וכלל .כלל ופרט וכלל  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -פרי מפרי
וּב ֵ֛כלַא ֲֶשׁ ִ ָֽ
פרטְ ,

וגידולי קרקע ,אף כל  -פרי מפרי וגידולי קרקע.

אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ֨הַנ ְַפ ְשָׁךִַ֝ – קדמא ואזלא מרמז ללימוד אפשרי בכלל ופרט וכלל והכלל עשוי להיות התוכן המוטעם או בסביבתו.
ַ֙וּבשּׁכָ רַ– זה הפרט שממנו (ברייתא א) מביאה שני אפיונים ו(-ברייתא ב) שלושה איפיונים בדוגמת קנין
אןַוּב ַיּ ֙יִ ן ַ
ַ
רַוּב ָ֗צּ
ַ
ַבּ ָבּ ָק
בכסף מע"ש.
ַ֙וּבשּׁכָ רַ–  ...רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שאינו בא לסתום אלא לפרש .לענ"ד הסתום הם האפיונים
אןַוּב ַיּ ֙יִ ן ַ
ַ
רַוּב ָ֗צּ
ַ
ַבּ ָבּ ָק
הנ"ל .שזה מתאים לדעת הרס"ג.
[פירוש רב סעדיה גאון ,ברייתא דשלש עשרה מדות דרבי ישמעאל ,ע'  18 - 17כלל ופרט וכלל (אוצר החכמה)]

המדה החמישית .כלל ופרט וכלל  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; פי' כלל ופרט וכלל פרט בין שני כללות אחד קודם ואחד לאחר
ידין בדין הפרט זולתה לא לכל מה שכלל בשתי כללות אלא למה שידמה זה הפרט לזולתה עמה .לא לכל כללה כמו שאמר
וּבכֵַ֛לַ
ַ֙וּבשּׁכָ רַזהו פרט וַ ְ
אןַוּב ַיּ ֙יִ ן ַ
ַ
רַוּב ָ֗צּ
ַ
ףַבּכל ַ֩אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ֨הַנ ְַפ ְשָׁךִַ֝ זהו כלל ַבּ ָבּ ָק
כּ ֶס ְ
ָת ָתּהַהַ ָּ֡ ֶ
במעשר שני (דב' ראה יד,כו) ְונ ַ
רַתּ ְשׁאָ ְלָךֶ֖ ַנ ְַפ ֶשָָׁ֑ך כלל .פרט בזה הענין שיקנם בכסף מעשר דברים חוץ מכל פרט ואינן מן הכללות אלא מענין הפרט .ומה
ֲשׁ ִ ָֽ
א ֶ ֵ֥
הם גדולי הארץ שהם מענין יין ושכר וחיות שהם מענין בבקר ובצאן .וכמו כן נמי שהתפקד אצלו פקדון וכחש בו שישלם כפלים כמו שאמר
על כל דבר פשע (שמ' מש' כב,ח) זהו כלל על שור על חמור על שה על שלמה (שם,שם) זהו פרט על כל אבידה (שם,שם) זהו כלל .יש לנו להבין מזה
הדבר שיש בפרט דבר אחד סתום שאינו משני הכללות .וזהו מענין הפרט .ומה הן העבדים שהוקשו בקרקעות שלא ישלם
בשבילם כפלים .והשטרות שאין גופן ממון.
וּבשַּׁכָ רַ– זקף-קטן העשוי לרמז לשני איפיונים .ולפי שהפרט הולך אחר הכלל הראשון אז לכלל הראשון יש שני אפיונים.
ַ
 .26ר"זק"ס
וּתַל ִ ֶ֖בּיַאל ְָ֑ך ַ
ִ
יַבּ ְשׁ ִר ֵ֥ר
יַכּ ִ
וֹםַי ְהיֶהִ -לּ ִ ֵ֛
ְךַבּ ְל ָב ַ֤בוַֹלאמר ַ֙שָׁ ל ִ ָֽ
אתַו ִה ְת ָבּ ֨ר ִ
ְ
הַה ָ֗זּ
ל ַ
יַהאָ ִ֝ ָ
ָּ֡הַבּשָׁ ְמעוֹ ַ֩אֶ תִ -דּ ְב ֨ר ָ
דברים נצבים כט,יחְ :ו ָה ָי ְ
ןַספֵ֥ וֹתַהָ ָרוָ ֶ֖הַאֶ תַ -ה ְצּמ ָ ָֽאה׃ ַ
ַ ְל ַמֵ֛עַ ְ
וֹםַי ְהיֶהִ -לּי – רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין מידה סתום שלא בא לסתום אלא לפרש.
ְךַבּ ְל ָב ַ֤בוַֹלאמר ַ֙שָׁ ל ִ ָֽ
אתַו ִה ְת ָבּ ֨ר ִ
ְ
הַ ָ֗זּ

מפי' מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין דף מ עמוד א עולה שמי שחושב לחטוא בעבודה זרה ושלא יענש על כך ,עליו לדעת
שבעבודה זרה הקב"ה מצרף מחשבת החושב בעבודה זרה למעשה של אחר העובד עבודה זרה ושניהם נענשים.
 .27ר"זק"ס
דברים נצבים ל,א:

יַלפַָנֶ ָ֑יָךַ ַ
ָת ִתּ ְ
הַה ְבּ ָרכָ ה ְַ֙ו ַה ְקּלָ לָ הַא ֲֶשֵׁ֥רַנ ַ ֶ֖
ַ
יםַה ָ֗אלֶּ
ָ
ליָךַכָּ לַ -ה ְדּ ָב ִר
ַ֩כי-י ָ֨באוַּעָ ִ֝ ֶ
וְ הָ ָיה ִ ָֽ
ֶ֖יָךַשׁ ָמּה׃ ַ
ָ ָֽ
ֱֹלה
ַה'ַא ֶ
ֹ֧רַה ִדּיחֲָךֵ֛ ֵַ֥
ָךַבּ ֨ ָכלַ -הגּוֹיִ םַא ֲֶשׁ ִ
ַ ַוהֲשׁב ָת ַ֙אֶ לְ -ל ָב ֶב ְ
ַ֩כי-י ָ֨באוַּעָ ִ֝ ֶליָךַ -תרסא קדמא ואזלא ,כעין פרט וכלל מלמד ופרט בתראה לפתור הפרט קדמאה,
וְ הָ ָיה ִ ָֽ
יםַה ָ֗אלֶּ הַ -מונח רביע ַה ְבּ ָרכָ ה ְַ֙והַַ ְקּלָ לָ הַ -פשטא זקף-קטן
ָ
הפרט בתראה :כָּ לַ -ה ְדּ ָב ִר

(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
יםַה ָ֗אלֶּ הַ -מונח רביע ,כעין רישום מקוצר הכולל הברכות והאזהרות החל ב(-דב' א,א) אלֶּ ה ַה ְדּ ָב ִ ָ֗רים  -מונח רביע,
ָ
(ב) כָּ לַ -ה ְדּבָ ִר
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1.1.12

קיסר (אתנח או סלוק) [פשטא] [מונח] זקף-קטן והלכה או פעולה אחריו  -תבנית טעמים ללימוד אלאחריו ואלפניו
אתנח [פשטא] [מונח] זקף-קטן (זהו התיאור) והלכה אחריו – לימוד אלאחריו ואלפניו
סלוק [פשטא] [מונח] זקף-קטן (והוא פעולה או הלכה) ועוד פעולה או הלכה אחריו לימוד אלאחריו ואלפניו

דעת המלבי"ם אתנח [פשטא] מונח ז"ק (מבאר טעם הענין) וממשיך בהלכה הנפסקת מכך (הדין) זה לימוד אלפניו ,ולאחריו
ואפשר כי גם אתנח או סלוק [פשטא] [מונח] זקף-קטן (והוא הלכה) והלכה אחריו
שַׁוּמ ְכנְ סיַ -בד֘ ַיִ ְהיוַּעַ לְ -בּשָׂ רוַֹ֒ ַ
ִ ָֽ
דַק ֶדשַׁיִ ְל ָָ֗בּ
דוגמת מפתח ויקרא אחרי מות טז,דְ :כּ ָֽתנֶתַ֨ -בּ ִ֝
שׁם׃ ַ
וַֹוּלב ָ ָֽ
ֵ֥ץַבּ ַמֵּ֛יִ םַאֶ תְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
םַו ָר ַח ַ
ָ֑ףַַבּגְ די-ק ֶדשַׁה ְ
ִ
תַבֶּ֖דַיִ ְצנ
רַוּב ִמ ְצנֶ ֵ֥פֶ ַ
ְ
ֵ֥טַבּד ַ֙י ְַחגּ
וּבאַ ְבנ ַ
ְ
ספרא י ִ֝ק ֶדשַׁיִ ְל ָָ֗בּשַׁשיהיו משל קדש .אין לי אלא אלו בלבד מנין לרבות שאר בגדי כהונה גדולה ובגדי אחיו הכהנים ת"ל ַ ִבּגְ די-
ק ֶדשַׁבנין אב לכל הבגדים שיהיו משל קדש.
המלבי"ם התורה והמצוה יג – ַ ִבּגְ די-ק ֶדשַׁהם .הוא מוסב למטה (לאחריו) שיען שהם ַ ִבּגְ די-ק ֶדשַׁלכן ירחץ בשרו בעת לבישתן.
וכן היה דעת בעל הטעמים ששם האתנח על מלת יִ ְצנָ֑ף.

אמנם כבר כללתי (בפר' תזריע ס' נג) שכל מקום שאמר נתינת טעם על הדין יבא הטעם מאוחר,
(כגון) "ולא יתן עליו לבונה כי חטאת הוא"
"פתות אותה פתים מנחה היא"
"וטהרו הכהן מספחת היא" וכדומה.
וכל מקום שהקדים הטעם אל הדין נדרש תמיד ,וע"כ דרשו שמה שלא אמר ורחץ במים את בשרו בגדי קדש הם .כי בצד אחד מה
שכתוב ִבּגְ די-ק ֶדשַׁנמשך גם למעלה (אלפניו) ,שבא ללמד שיעשו משל קדש .באשר לא אמר ,רק כתנת בד קדש ,הוסיף שכל הבגדים
בין כ"ג (כהן גדול) בין של כ"ה (כהן הדיוט) יהיו משל קדש.
יִ ְצנָ֑ף -.אתנח ִבּגְ די-ק ֶדשַׁהםַ– (אתנח) מונח זקף-קטן ,והוא תאור/טעם ואחריו הלכה ,תבנית אפשרית ללימוד אלפניו ולאחריו.
 .1פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
מופע ראשון בתורה
ֵ֥יַה ָ ָֽמּיִ ם׃ ַ
יםַמ ַר ֶחֶ֖פֶַתַעַ לְ -פּנ ַ
ְ
ֱֹלה
וּחַא ִ
וֹםַור ַ
יַת ָ֑ה ְ
הוַּו ֶ֖חשֶׁ ְךַעַ לְ -פּנ ְ
הַתהוּ ַ֙וָב ְ
ת ֨
ץַהיְ ָ ֵ֥
בראשית א,ב – ג[ :ב]ַַ ְו ָה ָָ֗א ֶר ָ
יַאוֹרַוַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָֽ -אוֹר׃ ַ
ֱֹלהיםַיְ ִה ָ֑
ֵ֥אמרַא ִ ֶ֖
[ג]ַַוַיּ ֶ
[משנה אבות] :בעשרה מאמרות נברא העולם וגו'[ .בבלי ראש השנה לב,א] בראשית נמי מאמר הוא כדכתיב (תהלים לג,ו) ִבּ ְד ַברַה֭'ַשָׁ ַמיִ םַ

ַנעֲשָׂ֑ וַּוגו' [רש"י] בראשית נמי מאמר הוא  -ואף על גב דלא כתיב ביה ויאמר יהי שמים  -כמאן דכתיב דמי ,דבאמירה נמי איברי ולא בידים,
דכתיב (תהלים לג,ו) ִבּ ְד ַברַה֭'ַשָׁ ַמיִ םַ ַנעֲשָׂ֑ וַּוגו'.
(בר' א,ב) והארץ היתה תהו ובהו  -אתנח ,ורוח א-לקים  -מונח זקף-קטן מרחפת על-פני המים - :טפחא מרכא סלוק
טט  -ועד פסוק (בר' א,ג) לא נכתב מאמר .אפשר כי תבנית הטעמים (אתנח) מונח זקף-קטן והיא על תוכן שהוא תיאור ורוח א-לקים -
(אתנח) מונח זקף-קטן ואחריו הלכה או פעולה מרחפת על-פני המים - :טפחא מרכא סלוק ,מרמזת על לימוד אלפניו ולאחריו .לאחריו
בפסוק (בר' א,ג) נאמר ויאמר א-לקים – מרכא טפחא ,יהי אור  -מונח אתנח ,ויהי-אור - :סלוק.
ויאמר א-לקים – מרכא טפחא ,טופחת על-מנת להטפיח ומלמדת לשני הפסוקים שלפניו (בר' א,א-ב) שגם הם נבראו במאמר היינו מלת
בראשית הוא מאמר ,היינו המאמר הכללי של עשר מאמרות בהם נברא העולם .בבלי ר"ה ל"ב א'  ,בבלי מגילה כא ב
עיון בנושא (בראשית א,ב) ְו ָה ָָ֗א ֶרץ וכסא הכבוד .בלימוד לאחריו ואלפניו.
ֱֹלהים – היא (אתנח) מונח זקף-קטן ,והתוכן הוא תיאור .אחריו נאמר (א,ב) ְמ ַר ֶחֶ֖פֶ תַעַ לְ -פּנ ֵ֥יַ
וּחַא ִ
תבנית הטעמים של הסיפא של (א,ב) ְור ַ
הַ ָ ָֽמּיִ ם :התוכן הוא פעולה ,תבנית הטעמים הזאת עשויה לרמז ללימוד לכתוב אחריה ולימוד לכתוב אלפניה.
ֱֹלהיםַ– מרכא טפחא ,המרמזת במידת סמוכים הפעם בכיוון מ-
ֵ֥אמרַא ִ ֶ֖
בלימוד לכתוב אחריה הנתמך גם בתבנית הטעמים של (בר' א,ג) וַיּ ֶ
יַאוֹר שממנו התפתחות הנבראים.
(א,ב) אל (א,ג) נקבל שמכסא הכבוד יוצא המאמר הראשון (בר' א,ג) יְ ִה ָ֑
עם ידיעה זאת חוזרים ללימוד לכתוב לפניו אל הרישא למלת (בראשית א,ב) ְו ָה ָָ֗א ֶרץ – רביע ,ולומדים שחומר היסודי נברא לקבל מכסא
הכבוד המתואר כבעל ארבעה צדדים רביעיות של תכונות שונות (ראה הסבר במקום אחר ובפר' וארא).
 .2פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
בראשית וישלח לג,טו:

רַא ִתָּ֑י ַ
ַמן-הָ ָעֶ֖םַא ֲֶשׁ ִ
אַע ְמָּך ִ
אמרַעשָׂ וַאַ ִ ָֽצּיגָה-נָּ ִ
ַַויּ ֶ
ֶ֖ןַבּעינ ֵ֥יַאֲד ִ ָֽני׃ ַ
ַ֙ל ָמּהַ ֶזּהַאֶ ְמצָ א-ח ְ
֙אמר ָ
ַוַיּ ֶ
ַ֙ל ָמּהַ ֶזּהַ– פשטא מונח זקף-קטן ,רש"י ָ -ל ָמּהַ ֶזּהַ– תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה
֙אמר ָ
וַיּ ֶ
מּהַ ֶזּהַאֶ ְמצָ א-חֶ֖ןַמשמע שלא רצה למצוא חן ,והוא שלח לו מנחה גדולה כדי למצוא חן
ַ֙ל ַָ
֙אמר ָ
שפת"ח  -דקשה לרש"י דפסוק וַיּ ֶ
בעיניו ,ועל זה פירש ָל ָמּהַ ֶזּהַתעשה וכו' (טט – תציג עמי מן העם אשר אתך)  ,וַ-אֶ ְמצָ א-חֶ֖ןַבעיניך מאמר בפני עצמו הוא .ובעיקר

שפת"ח כתוב שזה על פי הטעמים
ֶ֖ןַבּעינ ֵ֥יַאֲד ִ ָֽני הן פעולה .כאשר התיאור בתבנית (אתנח) פשטא מונח
טט – ללא מלת ויאמר המלים ָל ָמּהַ ֶזּהַהן תאור והמלים אֶ ְמצָ א-ח ְ
זקף-קטן ,אפשר כי תבנית הטעמים היא ללימוד אלפניו ולאחריו ,ולפי' רש"י השאלה היא דו-כיוונית ,אלפניה ולאחריה.
 .3פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בראשית ויגש מז,כד:

יתַלפַ ְר ָ֑עה ַ
ְ
ישׁ
תּםַח ֲִמ ִ ֶ֖
ַ֙בּ ְתּבוּאתַוּנְ ַת ֶ ֵ֥
וְַ הָ ָיה ַ
לַלטַ ְפּ ֶ ָֽכם׃ ַ
ֱכ ְ
ֶ֖םַולֶ א ֵ֥
יכ ְ
ֵ֥רַבּ ָבתּ ֶ
ֵ֛םַולַ א ֲֶשׁ ְ
ֹ֧הַוּ ְלאָ ְכ ְל ֶכ ְ
עַהשָּׂ ֶד ָֽ
ַ֩ל ֶז ַ֨ר ַ
עַהיּ ָָּ֡דתַיִ ְהיֶ הַלָ כֶ ם ְ
וְ אַ ְר ַבּ ַ
בוּאת ַהש ֵָ֔דה כמאמר פתחי תשובה)
אפשר כי דעת ה[-פסקתא פ' אמר] כי כל הפירות בכלל תבואה (גם ללא ההדגשה (מל"ב ח,ו) תְּ ֹ֣

נתמכת בתבנית הטעמים הבאה.
ַ֙בּ ְתּבוּאת – (סלוק) פשטא זקף-קטן והתוכן הוא תאור ואחריו פעולה ,תבנית העשויה ללמד דרך לימוד של דרשה לאחריו
ְו ָה ָיה ַ
יתַלפַ ְר ָ֑עה הוא רווח תמידי על הלוואה ראשונה שב-
ְ
ישׁ
תּםַח ֲִמ ִ ֶ֖
ואלפניו ,כאשר כאן הלאחריו מלמד על הלפניו .הכתוב אחריו וּנְ ַת ֶ ֵ֥
יתַלפַ ְר ָ֑עה ,אחת מ-
ְ
ישׁ
תּםַאֶ תָ -הא ֲָד ָ ָֽמה  .כי ממה שיגדלו ואחרי שיפרישו ח ֲִמ ִ ֶ֖
הא-לָ ֶכםַ ֶז ַרעַ(טט :מכל מין)ַוּזְ ַר ְע ֶ ֶ֖
(בר' ויגש מז,כג) ָֽ
ַ֩ל ֶז ַ֨רע ,לכן אינם לווים שוב ממחסני פרעה.
עַהיּ ָָּ֡דת יִ ְהיֶ הַלָ כֶ ם ְ
אַ ְר ַבּ ַ
זה רווח ק רן מלאה בכל שנה ויש לעיין בהלכות רבית ואונאה ,האם רווח כזה הוא דבר ראוי .אפשר שכאן אחד המקורות להלכה ,שאין
אונאה בקרקעות ,ובתשלום האריס או החוכר נדרש ב[-משנה בבא מציעא פ"ט,מ"ה] אריס למחצה לשליש ולרביע (מהתבואות
ומזמורות ועוד) ,ויוסף עשה עמם חסד וגבה רק חומש.
 .4פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
בראשית ויחי מח,ה:

הַלי-הָ֑ם ַ
ריְ ָמ ִ
ֵ֛יָךַמ ְצ ַ ֶ֖
ִ
ץַמ ְצ ַ ָ֗ריִ םַעַ ד-בּ ִ ֵ֥איַא ֶל
ַבּ ֶא ֶר ִ
יםַל ִָ֝ך ְ
ְ
ַ֩הנּוֹלָ ִ ֨ד
הַשׁנָֽיָ -בנֶיָך ַ
וְ עַ ָּ֡ ָתּ ְ
וֹןַי ְהיוָּֽ ִ -לי׃ ַ
ֵ֥ןַו ִשׁ ְמעֶ֖ ִ ָֽ
הַכּ ְראוּב ְ
ִ
ַ֙וּמנַשֶּׁ
ַ אֶ ְפ ַר ֙יִ ם ְ
וֹןַי ְהיוָּֽ ִ -לי׃ ( -אתנח) פשטא זקף-קטן וההלכה אחריו ,כעין לימוד אלפניו ולאחריו.
הַכּ ְראוּבֵ֥ןַ ְו ִשׁ ְמעֶ֖ ִ ָֽ
ִ
ַ֙וּמנַשֶּׁ
וְ עַ ָּ֡ ָתּהַ–ַפזר אֶ ְפ ַר ֙יִ ם ְ

הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה בארץ ישראל ,הלימוד אלפניו מכוון אל תחילת הקרא
וְ עַ ָּ֡ ָתּה  -פזר – מלמד למקום אחר ,אל ההלכה ע"פ בבלי כתובות עב,ב (וראה גם שם) אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו
וֹןַי ְהיוָּֽ ִ -לי׃ ( -אתנח) פשטא זקף-קטן מרכא טפחא סלוק.
ֵ֥ןַו ִשׁ ְמעֶ֖ ִ ָֽ
הַכּ ְראוּב ְ
ִ
ַ֙וּמנַשֶּׁ
בפני מולידיו וסימניך בראשית ויחי מח,ה אֶ ְפ ַר ֙יִ ם ְ
ההלכה שהמקללת ילדיו בפני מולידיו או מולידיו בפני ילדיו יוציאה בלא כתובה .כיצד הגענו לכתובה?
ְשׁנָֽיָ -בנֶיָך ַ֩  -תלישא-קטנה ,ענין של מחיצה ,אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו .כנגד ראובן
ושמעון וזאת כיון שיוסף הראה ליעקב שטר כתובה בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכתב יעקב ושם על צוארה ,הבנים הם בכלל
ישראל.
וֹןַי ְהיוָּֽ ִ -לי (כאן פסיקת יעקב המשווה
ֵ֥ןַו ִשׁ ְמעֶ֖ ִ ָֽ
ַ֙וּמנַשֶּׁ ה – (אתנח) פשטא זקף-קטן ,והוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה ִכּ ְראוּב ְ
אֶ ְפ ַר ֙יִ ם ְ
את אפרים ומנשה לבניו) ,זאת תבנית ללימוד אפשרי אלפניו ולאחריו
רוצה לומר שאפרים ומנשה ִלי-הָ֑ם הנשמות שהוריד יעקב ,ולכן
ִ ָֽי ְהיוָּֽ ִ -לי  -סלוק מגביל ,שלא יהיה יוסף מהשבטים שהרי הוא בחינת אב לשבטים כיעקב ואין לו נחלה משלו לבניו שיוולדו מעתה ,אלא
יקראו על נחלת אחיהם אפרים ומנשה.
 .5פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
גּוַּליַבַּ ִמּ ְד ָ ָֽבּרַ :
ָח ִ ֶ֖
יַוי ֵ֥
הַכּה־אָ ַמַ֤רַה ֙'ַאֱֹלהיַיִ ְשׂ ָראלַשַׁ לַּ ח ַ֙אֶ ת־עַ ִמּ ְ
אמ ֶ֖רוַּ אֶ ל־פַּ ְר ָ֑ע ָֽ
הַואַ הֲרןַוַיּ ְ
רַבּ ִ֚אוַּמ ֶשׁ ְ
שמות ה,אְ :ואַ ָ֗ ַח ָ
לּחַ ַ :
אַשַׁ ָֽ
ֶ֖לַלאַ ֲ
ֵ֥
'ַוגַ ֵ֥םַאֶ ת־יִ שְַׂ ָרא
ָ֑לַלאַי ַָד ְ֙ע ִתּי ַ֙אֶ ת־ה ְ
ַ֤
ֹוַלשַׁ ַלֶּ֖חַאֶ ת־יִ ְשׂ ָרא
עַבּקל ְ
הַמיַה ֙'ַא ֲֶשׁרַאֶ ְשׁ ַמ ְ
אמרַפַּ ְרע ִ ַ֤
שמות ה,ב :וַיּ ֶ
ֵ֥יַה ִע ְב ִ ֶ֖ריםַנִ ְק ָראַעָ ל ָ֑ינוַּ ַ
אמרוַּאֱֹלה ָ
שמות ה,ג :וַיּ ְ
ח ֶרב:
רַאֹוַ ֶב ָ ָֽ
דּ ֶב ֵ֥
נוַּבּ ֶ ֶ֖
ינוַּפּן־יִ ְפגָּע ַ
ֶ֨
ַ֙לה'ַאֱֹלה
רַונִ זְ ְבּחָ ה ַ ָֽ
יםַבּ ִמּ ְד ָָ֗בּ ְ
ַ
ַ֩שׁ ֹ֨לשֶׁ תַי ִִָ֜מ
ָּ֡אַדּ ֶרְך ְ
נלֲכָ הַ ָנּ ֶ
לאַ
עַבּקלֹו ַ֤ ...
הַמיַה֙'ַא ֲֶשׁרַאֶ ְשׁ ַמ ְ
אמרַפַּ ְרע ִ ַ֤
נאמר ב(-שמ' ה,א) ָֽכּה־אָ ַמַ֤רַה֙'ַאֱֹלהיַיִ ְשׂ ָראל בתגובה לשמע שם הוי"ה (שמ' ה,ב) וַיּ ֶ
י ַָד ְ֙ע ִתּי ַ֙אֶ ת־ה'  ,וזה ההמשך ב[-שמות רבה (וילנא) שמות פר' ה,יד] אמר להם המתינו לי עד שאחפש בספר שלי מיד נכנס לבית

ארמון שלו והיה מביט בכל אומה ואומה ואלהיה התחיל קורא אלהי מואב ואלהי עמון ואלהי צידון אמר להם חפשתי שמו בבית גנזי
אמרוּ התוכן פעולה ,תבנית הטעמים (סלוק) מונח זקף-קטן (כאן נסביר
ולא מצאתי אותו ,ולזה ממתיקים משה ואהרן לפרעה (שמ' ה,ג) וַיּ ְ
ֵ֥יַה ִע ְב ִ ֶ֖ריםַנִ ְק ָראַעָ ל ָ֑ינוּ  .תבנית טעמים של הרישא של (שמ' ה,ג) עשויה
כאילו תבנית טעמים מטעימה שתי מלים) ואחריו פעולה אֱֹלה ָ

ללמד לאחריו ועם לימוד זה שמאחריה אל הכתוב לפניה .משה ואהרן מטעימים לו שיוסף הסביר לפרעה שהוא פועל כשליח של (בר' מקץ
אמרוּ אֱֹלהֵ֥יַ
מא,טז) אֱֹל ִִ֕הים אשר יַעֲנ֖ה את־שְׁלֵ֥ וֹם פ ְַרעִֽה :וכך נרשם שם אלקים בגנזי מצרים .עכשו בא הלימוד לכתוב אלפניה( .שמ' ה,ג) וַיּ ְ

הָ ִע ְב ִ ֶ֖רים שכבוד פרעה מכיר מימי יוסף בשם (בר' מקץ מא,טז) אֱֹל ִִ֕הים הוא מופע אחד משמותיו של (שמ' ה,א) ה ֙'ַאֱֹלהיַיִ ְשׂ ָראל וכל שם
אמרוּ ותבנית טעמיה מונח זקף-קטן במלה אחת .תבנית המלמדת על מידה מל"ב
הוא בטוי לפעולה מסוימת .נעיין עוד במלה (שמ' ה,ג) וַיּ ְ
ֵ֥יַה ִע ְב ִ ֶ֖ריםַזה שם
מידות של ר' אלעזר בריה"ג ריבה וריבה את הכל או נאמר באחד וחל על הכל .אפשר שזה ההסבר נאמר אֱֹלה ָ
"אלהים" וכשם שהוא שם המלמד על פעולה מסוימת של הוי"ה כך יש לאלקינו שמות אחרים המבטאים פעולות אחרות של ה'.
 .6פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
שמות וארא ו,ג:

אַנוֹד ְע ִתּיַלָ ֶ ָֽהם׃ ַ
ַ ֶ֖
'ַל
ָ֑יַוּשׁ ִמיַה ֵ֥
בַבּאלַשַׁ ָדּ ְ
ֵ֥קַו ֶ ָֽאלַ -יע ֲֶ֖ק ְ
ַ[ג]ַַוָא ָ ָ֗ראַאֶ ל-אַ ְב ָר ָהֵ֛םַאֶ ל-יִ ְצ ָח ְ

שמות וארא ו,ג וָא ָ ָ֗רא  -רביע ,גיליתי לאבות איך הבריאה (העולמות שבראתי) מורכבת מצירופי ארבע יסודות וזה מבוטא בשם א-ל ש-
די שהוא גלוי אחד מרבים של שם הוי"ה .זה שזה בטוי של שם הוי"ה מרומז בלימוד אלפניו מתבנית הטעמים קיסר (אתנח או סלוק)
וּשׁ ִמיַה'ַ – מונח זקף-קטןַ
[פשטא] [מונח] זקף-קטן ותוכנו תיאור ואחריו פעולה או הלכה (בד"כ) של הכתוב ְבּאלַשַׁ ָדָּ֑יַ– מונח אתנח ְ
אַנוֹד ְע ִתּיַלָ ֶ ָֽהם – מרכא טפחא סלוק .הלימוד לאחריו כפי' רש"י לא ניכרתי להם במדה אמתית שלי  ...נאמן לאמת דברי שהבטחים
ַ ֶ֖
ל
ֵ֥
ב"-אני א-ל ש-די" נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני ,נאמן ליפרע מהעוברים על דברי .ס"ת לא' נודעת'י' להם' – אמת"י או יאמ"ת
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .7פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
שמות בא יב,ח – ט:

להוּ׃ ַ
אכ ֻ ָֽ
ל־מרׂ ִ ֶ֖ריםַיׂ ְ
ְ
שַׁוּמצּוֹתַעַ
ַ
ָ֑הַצ ִלי־א
ְ
הַהזֶּ
ַ
ֶ֖רַבּ ַלּיְ לָ
ת־ה ָבּ ָשׂ ַ
ַ
׀ח׀ַואָ ְכלֵ֥ וַּאֶ
ְ
שׁל ְמ ֻב ָשֶּׁ֖ל ַבּ ָמָּ֑יִ ם ִכּי ִאםְ -צ ִלי-אשׁ ראשֵׁ֥ וֹ עַ לְ -כּ ָר ָעֶ֖יו ְועַ לִ -ק ְר ָֽבּוֹ׃
וּב ֵ֥
אכלַ֤ וּ ִמ ֶמּ ֙נַּוּ ֙ ָנא ָ
׀ט׀ַאַ ל-תּ ְ

טט – תבנית הטעמים ב -שמות בא יב,ט בלימוד אלפניו מהסיפא של הפסוק אל הרישא תומכת ברבי בהרחבת זמן האיסור של אכילת נא
וכו' לזמן משחיטת הפסח וזה לאו.
תבנית זאת גם תומכת ברבנן שאומרים אכל (מהפסח) כזית נא מבעוד יום  -פטור וחובת הצלי אש בלבד רק בשעה שישנו בקום אכול צלי
ישנו בבל תאכל נא.
יַאםְ -צ ִלי-אשַׁ– (אתנח) מונח זקף-קטן ,זה התיאור וההלכה שאחריו
ִכּ ִ
ֶ֖יוַועַ לִ -ק ְר ָֽבּוֹ׃– מרכא טפחא סלוק ,יש לאכול כל חלקיו של הפסח בצליה בלילה.
ראשֵׁ֥ וַֹעַ לְ -כּ ָר ָע ְ
 .8פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
םַמןַ -השָּׁ ָמָ֑יִ םַ ַ
ֶ֖ח ִ
ֵ֛םַל ֶ
֨יַמ ְמ ִ ֵ֥טירַלָ ֶכ ֶ
הַהנְ ִנ ַ
ִ
שמות בשלח טז,ד – ה[ :ד]ַוַיַּ֤אמֶ רַה֙'ַאֶ ל-משֶׁ
יַאםָֽ -לא׃ ַ
תוֹר ִ ֶ֖ת ִ
ְֵ֥ךַבּ ָ
אנ ֶַסֵּ֛נּוַּהֲיל ְ
וַֹל ַמֹ֧עַ ןַ ֲ
וֹםַבּיוֹמ ְ
ְ
ל ְקטוּ ְַ֙דּ ַבר-י
ַ֤םַו ָ ָֽ
אַה ָע ְ
ָצ ָ
וְ י ֨ ָ
יַוה ִ ֶ֖כינוַּאתַאֲשֶׁ ר-י ִָבָ֑יאוַּ ַ
וֹםַה ִשּׁ ִשּׁ ְ
ַ
ַ֙בּיּ
[ה]ַו ָה ָיה ַ
ְ
שׁר-יִ ְל ְקטֶ֖ וַּיֵ֥וֹםַ׀ַיָֽ וֹם׃ ַ
א ֶ ָֽ
הַעֵ֥לַ ֲַ
הַמ ְשׁ ֶנ ַ
ִ
וְ הָ יָ

וֹםַה ִשּׁ ִשּׁיַ -פשטא מונח זקף-קטן ְוה ִ ֶ֖כינוַּ– טפחא אתַאֲשֶׁ ר-י ִָבָ֑יאוַּ -מונח אתנח
ַ
ַ֙בּיּ
(קיסר  -סלוק) ְו ָה ָיה ַ
תבנית הטעמים בראש הפסוק (קיסר  -סלוק) פשטא מונח זקף-קטן ותוכנו תיאור ,ואחריו פעולה ,מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו.
יַאםָֽ -לא ללמד שתורתי בעת הזאת במדבר הינה שמירת שבת ,המתבטאה בלימוד לאחריו בהכנת המשנה
תוֹר ִ ֶ֖ת ִ
ְֵ֥ךַבּ ָ
אלפניו  -על הֲיל ְ
ביום הששי שאסורה היתה בימים אחרים.
ֲשׁר-יִ ְל ְקטֶ֖ וַּיֵ֥וֹםַ׀ַיָֽ וֹם׃
הַמ ְשׁ ֶנהַ -מונח זקף-קטןַ ,עֵ֥לַא ֶ ָֽ
ִ
(קיסר  -אתנח) ְו ָהיָ
תבנית הטעמים באמצע הפסוק (קיסר  -אתנח) מונח זקף-קטן ותוכנו תיאור ,ואחריו פעולה ,מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו.
אלפניו  -על ְוה ִ ֶ֖כינוַּאתַאֲשֶׁ ר-י ִָבָ֑יאוּ כפירוש שפת"ח (ג)  -כלומר ולא משנה של כל השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב.
טט  -יום יום היינו חמישה ימים עד יום הששי ,סה"כ חמישה עומרים .בפשט יהיה מובנו שביום ששי הביאו חמישה עומרים כנגד חמישה
עומרים מיום א עד יום ה .לכן הלימוד אלפניו ,ללמד כי ביום ששי לקטו רק עומר כבימים א – ה בשבוע,
ֲשׁר-יִ ְל ְקטֶ֖ וַּיֵ֥וֹםַ׀ַיָֽ וֹם הוא וכפרש"י על אֲשֶׁ ר-י ִָבָ֑יאוַּלאחר שיביאו ימצאו משנה במדידה ,כפל על
הלימוד לאחריו על התוכן ַעֵ֥לַא ֶ ָֽ
הליקוט היומי.

 .9פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
יהם׃ַ
יםַל ְפנ ֶ ָֽ
ִ
שׂ
רַתּ ִ ֶ֖
ֲשׁ ָ
ַ֙ה ִמּ ְשׁפָּ ִטיםַא ֶ ֵ֥
שמות משפטים כא,אְ :וא ֙לֶּ ה ַ
יהם׃ַ ( -סלוק) פשטא זקף-קטן
יםַלפְַנ ֶ ָֽ
ִ
שׂ
רַתּ ִ ֶ֖
ֲשׁ ָ
ַ֙ה ִמּ ְשׁפָּ ִטיםַא ֶ ֵ֥
תַעָֽלִ -מזְ ְבּ ִחָ֑יַ וסמך אליו ְוא ֙לֶּ ה ַ
ֲֹל ַ
ֵ֥הַב ַמע ֶ֖
שמות יתרו כ,כג ְולאַ -תע ֲֶל ְ

והוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה ,תבנית שבין תפקידיה אפשרות ללמד אלפניו ולאחריו ,כאן נדרש כפי' רש"י שמושב הסנהדרין
הגדולה סמוך למקום המזבח ,ששניהם מכפרים.
 .10פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
וַֹא ָשָּׁ֑הַ ַ
יתַאישַׁא ִ
ִ ֶ֖
נּוַּוה ִ ֵ֥מ
ַ֤דַבּ ְבעָ לָ יו ְַ֙ולאַיִ ְשׁ ְמ ֶר ְ
הוּע ִ
םַו ַ
לַשׁ ְל ָ֗שׁ ְ
וּאַמתְַּ מ ִ
ִ
֨חַה
שמות משפטים כא,כטְ :ו ִ ָּ֡אםַשׁוֹר ַ֩ ַנ ָגּ ִ֝
ֶ֖יוַיוּמת׃ ַ
ָ ָֽ
לַוגַםְ -בּעָ ָל
הַ שּׁוֹר ַ֙יִ ָסּק ְ
ֶ֖יוַיוּמת  -טפחא סלוק ,תבנית טעמים (אתנח) פשטא זקף-קטן ובה ואחריה
ָ ָֽ
הַ שּׁוֹר ַ֙יִ ָסּקל – (אתנח) פשטא זקף-קטן ,ואחריה ְוגַםְ -בּעָ ָל

שתי הלכות מאפשר דרשה אלפניו ולאחריו .כאן לומד מעצמו (השור) ומאחריו (בעליו) שאם השור או בעליו טרפה אזי שניהם פטורים,

וַֹא ָשָּׁ֑ה שאם ההרוג טרפה אז שור שהרג את הטרפה פטור כמ"ש בסנהדרין
ומעביר דרשת טרפה אפילו באחד משניהם אלפניו לֶ֖ ִ -אישַׁא ִ
(דף עח),
 .11פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ָרק עַ לַ -ה ִמּזְ ָֽבּ ַח׃
ה ֙ ח ֲִצי ַה ָדּם וַיָּ ֶ֖שֶׂ ם ָבּאַ גָּנָ֑תַַַַַַַַ ַוח ֲִצי ַה ָדּם ז ַ ֶ֖
שמות משפטים כד,ו :וַיִּ ַ ַ֤קּח משֶׁ ַ

תורה שלמה [פד] (וי' מצ' יד,יג)  ...ת"ל כי כחטאת האשם הוא ,מה חטאת טעונה כלי (לקבלת דמה ,דכל הקרבנות נפקא לן מהיקישא
דזאת התורה לעולה ולמנחה לחטאת ולאשם (ויקרא ז,לז) ובעולה ובשלמים כתיב (שמות מש' כד,ו) וַיָּ ֶ֖שֶׂ ם ָבּאַ גָּנָ֑ת ,אף אשם טעון
כלי.
ח – תבנית טעמים כעין למוד אלפניו ולאחריו .חצי הדם
ָרק עַ לַ -ה ִמּזְ ָֽבּ ַַ
ַוח ֲִצי ַה ָדּם – (אתנח) מונח זקף-קטן והוא תאור ואחריו פעולה ז ַ ֶ֖
לזריקה על מזבח הושם גם הוא ָבּאַ גָּנָ֑ת .
ה ֙ ח ֲִצי ַה ָדּם וַיָּ ֶ֖שֶׂ ם בָּ אַ גָּנָ֑ת
ולפי פשט הקרא קודם זרק דם על המזבח ואח"כ לקח משה את הדם שנאמר עליו ברישא הפסוק וַיִּ ַ ַ֤קּח משֶׁ ַ
וזרקו על העם לברית (שמ' מש' כד,ח) ַויּ ַ ִַ֤קּח משׁה֙ את-הַדֵָּ֔ ם ַויִּז ְ֖רק עַל-ה ָ ֶָ֑עם ו ַָ֗יּאמר ה ִֵנַ֤ה ַדִֽםַ -הבּ ְִרי ֙ת ֲא ֵ֨שׁר כּ ַ ַָ֤רת ה֙ ' ִעמּ ֵָ֔כם ַעֵ֥ל כָּל-הַדְּ ב ִ ָ֖רים ה ֵָאִֽלּה׃
 .12פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ֵ֥רַתּ ְק ֶ֖חוַּמ ִא ָתָּ֑םַז ָָהֵ֥בַו ֶָכ ֶֶ֖סףַוּנְ ָֽחשֶׁ ת׃
רוּמהַא ֲֶשׁ ִ
ַ֙ה ְתּ ָ
שמות תרומה כה,גְ :וזאת ַ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הדרשה השניה יוצאת מהפשט אבל לא ע"י תבנית הטעמים מהפך פשטא אלא בלימוד אלפניה אל האזכרה השניה (כה,ב) ִתּקְ חֶ֖ וַּאֶ ת-
רוּמה היא אזכרה שלישית של מלת "תרומה" (אחרי שתי אזכרות
ַ֙ה ְתּ ָ
רוּמ ִ ָֽתי  -זו תרומת שקלים (טט :לקרבנות ציבור) ,ומפני שַ ְוזאת ַ
ְתּ ָ
בפסוק הקודם) מוציא אותה מהפשט של תרומת המשכן ומלמד שאפשר לתרום את תרומת מחצית השקל לקרבנות צבור שלוש פעמים
בשנה.
רוּמה – (סלוק) פשטא זקף-קטן והוא תיאור ואחריו פעולה (כה,ג)
ַ֙ה ְתּ ָ
נסביר את תבנית הטעמים התומכת בלימוד זה( .שמ' תר' כה,ג) ְוזאת ַ
רוּמה ולכתוב אלפניה אל (כה,ב) ִתּ ְק ֶ֖חוַּאֶ תְ -תּרוּמַָ ִ ָֽתי היינו
ַ֙ה ְתּ ָ
רַתּ ְק ֶ֖חוַּמ ִא ָתָּ֑ם  ,תבנית טעמים העשויה ללמד לכתוב אחרי ְוזאת ַ
ֲשׁ ִ
א ֶ ֵ֥
לתרום מחצית השקל לקרבנות צבור שלוש פעמים בשנה ,בשלושה שלישים.

 .13פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו ,אבל בתבנית מצוה ואחריו מצוה
תַה ַסּ ִ ָֽמּים:
הַו ִל ְק ֶ֖ט ֶר ַ
ןַה ִמּ ְשׁ ָח ְ
ַ֙ל ֶשׁ ֶמ ַ
רַבּשָׂ ִמים ְ
ֶ֖מןַלַ ָמּ ָ֑א ְ
שמות תרומה כה,וֶ :שׁ ֶ
(שמ' תר' כה,ו) ֶשׁ ֶֶ֖מן – טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ופירוש התפקידים ילמד באופן הבא:
תַה ַסּ ִ ָֽמּים מצוה.
ןַה ִמּ ְשׁחָ ה ( -אתנח) פשטא מונח זקף-קטן והוא מצווה ואחריו ְו ִל ְק ֶ֖ט ֶר ַ
ַ֙ל ֶשׁ ֶמ ַ
(שמ' תר' כה,ו) ְבּשָׂ ִמים ְ
ןַה ִמּ ְשׁ ָחה היינו וְ ִל ְק ֶ֖ט ֶרתַ
ַ֙ל ֶשׁ ֶמ ַ
אפשר שזהו מופע של לימוד לאחריו ואלפניו .ואז ע"פ [ראב"ע] בלימוד לכתוב הבא אחרי ְבּשַָׂ ִמים ְ
תַה ַסּ ִ ָֽמּים
ןַה ִמּ ְשׁ ָחה (ב) ִל ְק ֶ֖ט ֶר ַ
ַה ַסּ ִ ָֽמּים  ,הבשמים באים לשתי מטרות (א) ְל ֶשׁ ֶמ ַ
הלימוד אלפניו לוקח את התכונה של שתי מטרות ומעביר אותה לכתוב אלפניו ֶשׁ ֶֶ֖מןַלַ ָמּ ָ֑אר ע"פ [ר' יוסף בכור שור] ללמד להכין
שמן באיכות שמן למאור (א) למנורה (ב) שישמש להכנת שמן המשחה .לכן ֶשׁ ֶֶ֖מן – טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ,שנוי מהפשט למאור,

ורבוי שישמש גם להכנת שמן המשחה.
לפי [ר' יוסף בכור שור] פסוק (שמ' תר' כה,ו) הוא כעין מכה בפטיש של בנין המשכן ,מלאכת הקדשתו והארתו הקבועה לכבוד מלך
מלכי המלכים הקב"ה .אפשר שלכן תבנית הטעמים של מרכז הפסוק היא כעין לימוד לאחריו ואלפניו לאחד את שני החמרים
הבסיסיים למטרה אחת – תיקון אחד מהי"ג.
 .14פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
שמות תצוה כט,כט – ל:

םַוּל ַמלּאָ -בֶ֖םַאֶ ת-י ָ ָָֽדם׃ַ ַ
ְ
הַב ֶה
ָ֑יוַל ָמ ְשׁ ָח ָ
ֵ֥וַּל ָבנָ ֶ֖יוַאַַח ֲָר ְ
רַלאַ הֲרןַיִ ְהי ְ
ַ֤יַה ֨קּ ֶדשׁ ַ֙א ֲֶשׁ ְ
[כט]ַוּבגְ ד ַ
ִ

רַלאַ הֲרן – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,דרשה כפשוטה
ַ֤יַה ֨קּ ֶדשׁ ַ֙א ֲֶשׁ ְ
וּבגְ ד ַ
ע"פ בבלי יומא יח,ב משנה  ....אפשר כי (שמ' תצוה כט,כט) ִ
למנוי כהן גדול בלבישת רבוי בגדים ,דרשה היוצאת מפשוטה להפוך מצבו מכ"ג לכ"ה אם אינו ראוי.
וּל ַמלּאָ -בֶ֖ם – מקף בתפקיד רב-מצב מנוי לכ"ג ברבוי בגדים בנוסף למשיחה בשמן המשחה ,המנוי רק 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.
וּל ַמלּא  ,מעלה אפשרות לדרשה מלאחריו אלפניו ,כאן אם כהן גדול
ְלמָ ְשׁ ָחהַבָ ֶהם – (אתנח) מונח זקף-קטן ושני פעלים ְל ָמ ְשׁ ָחה ְ ...
רַלאַ הֲרן להפוך כ"ג לכהן הדיוט
שׁ ֙ א ֲֶשׁ ְ
וּבגְ דַ֤יַ ַה ֨קּ ֶד ַ
אינו ראוי לתפקידו והתמנה רק ע"י רבוי בגדים ,מעביר הלימוד מאחור אלפניו אל ִ
אם אינו ראוי לתפקידו והתמנה רק ברבוי בגדים.
 .15פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ליוַ :
מְךַיָדֹוַ ַעֶ֖לַראשַׁהָ ע ָל ָ֑הַ ְונִ ְר ָצֵ֥הַלֶ֖ ֹוַ ְלכַ פֵּ֥רַעָ ָ ָֽ
ויקרא א,דְ :ו ָס ַַ
רש"י ( ...ג)ַ ִל ְפַנ ֵ֥יַהַָֽ'" :וסמך" (להלן,ד)  -אין סמיכה בבמה (ראה תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ג פרק ד,א).

שפת"ח  -ט דמקרא נדרש לפניו ולאחריו לפני ה' דהיינו באוהל מועד ששם ארון והשכינה שרויה בו:
אשַׁהע ָל ָ֑הַ– מונח זקף-קטן בראש פסוק ואחריו ההלכה .היינו לימוד אלפניו ולאחוריו.
ָ
וַֹעֶ֖לַר
טט ְ -ו ָס ַמְךַיָד ַ
 .16פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ויקרא תזריע יב,ה:

ֳרה׃ ַ
שּׁיםַיוֹם ְַ֙ושׁשֶׁ תַי ִָמיםַתּשֶׁ֖בַעַ לְ -דּמֵ֥יַטָ ה ָ ָֽ
ָ֑הַּו ִשׁ ִ ֵ֥
םַכּנִ ָדּ ָת ְ
ְ
ֵ֥הַשׁ ֻב ַעֶ֖יִ
דַוטָ ְמ ָא ְ
וְ ִאם -נְ ק ָבהַתל ְ
םַכּנִ ָדּ ָתָ֑הַּוכו'
ְ
ֵ֥הַשׁ ֻב ַעֶ֖יִ
וְ ִאם-נְ ק ָבהַתלד – מונח זקף-קטן בראש פסוק ואחריו הלכה ְוטָ ְמ ָא ְ

לימוד אלפניו ולאחריו ,מה לומד מנקבה אל הזכר שלפניו? רלב"ג  ...שאם נסתפק לנו בולד אם הוא זכר או נקבה ,נשפוט בו להחמיר ,ותטמא
לידה ארבעה עשר יום .ולזה תטמא לידה ארבעה עשר יום היולדת טומטום או אנדרוגינוס ,כי לא נוכל לומר שלא תהיה טמאה לידה כשלא היה
הולד ודאי זכר או ודאי נקבה ,לפי שאין הבדל לעניין טבע דם לידה בין היות הנולד ודאי זכר או ודאי נקבה ובין היותו ספק; וגו'
 .17פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
הוּבֶ֖אַאֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ַ
ָ
ֶ֖הַבּאָ ָדָ֑םַוְ
ְ
יַת ְהיֶ
תַכּ ִ
ויקרא תזריע יג,ט – י :פַ[ט]ַַנֶ ָ֣גַעַצָ ַרעַ ִ ֵ֥
ֶ֖יַבּ ְשׂ ָֽאת׃ ַ
ֵ֥רַח ַ
ֵ֛תַבּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ןַוּמ ְחיַ
יאַה ְפ ָכֶ֖הַשׂ ָערַלָ ָב ִ ָֽ
ָ
וֹרַו ִָ֕ה
ַ֙בּ ע ְ
ַ֤הַשׂאתְ -ל ָב ָנה ַָ
ןַו ִהנּ ְ
הַהכּ ָ֗ה ְ
ַ
ַ[י]ַַ ְו ָר ָא
ֶ֖הַבּאָ ָדָ֑ם – (סילוק מפסוק קודם) מונח זקף-קטן מרכא טפחא אתנח ,תבנית טעמים (סילוק או אתנח) [פשטא]
ְ
יַת ְהיֶ
תַכּ ִ
[ט]ַַנֶ ָ֣גַעַצָ ַרעַ ִ ֵ֥

מונח זקף-קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה ,אחד מתפקידיה עשוי להיות לימוד אלפניו ולאחריו.
לימוד אלפניו[ :ספרא תזריע פרשה ג ,פרק א] (א)
לימוד לאחריו[ :ספרא תזריע פרשה ג פרק א] (ב)

הַהכּ ָ֗הןַלמדנו לשאת
ַ
ר ָא
ֶ֖הַבּאָ ָדָ֑םַ(וי' תז' יג,י) ְו ַָ
ְ
יַת ְהיֶ
תַכּ ִ
לימוד אלפניו[ :ספרא תזריע פרשה ג פרק א] (א) (וי' תז' יג,ט)ַנֶ ָ֣גַעַצָ ַרעַ ִ ֵ֥
שהיא מטמא במחיה ,ומניין לרבות שאר המראות ,ודין הוא אם מצינו ששיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן ישוו כל המראות
לשאת ליטמא במחייה ,קל וחומר אם שיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן שאין שיער לבן מטמא בקרחת ובגבחת ,לא ישוו כל
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

המראו' לשאת ליטמא במחיה שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת ,לא אם שוו כל המראות לשאת ליטמא בשיער לבן ששיער לבן מטמא
בשחין ובמכוה ,ישוו כל המראות לשאת ליטמא במחיה שאין המחיה מטמאה בשחין ובמכוה תלמוד לומר נֶ ָ֣גַעַצָ ַרעַ ת ,ומה השאת
אום ,אף הבהרת אום ,ומנין לרבות שאר המראות הוא הדין והיא תשובה תלמוד לומר נֶ ָ֣גַעַצָ ַרעַ ת.
לימוד אלפניו :עד פסוק (יג,ט) התורה השתמשה במראה הטמא בהרת ושאת וסימני הטומאה שער לבן ופשיון .בפסוק (יג,י) התורה מלמדת
כי המראה הטמא (וי' תז' יג,י) ְשׂאתְ -ל ָב ָנה ַ֙מטמא בסימן הטומאה מחיה .אפשר כי תבנית הטעמים (וי' תז' יג,ט) נֶ ָ֣גַעַצָ ַרעַ ת – (סילוק מפסוק
הוּבֶ֖אַאֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ,מלמדת כי
ָ֑םַו ָ
ֶ֖הַבּאָ ָד ְ
ְ
יַת ְהיֶ
קודם) מונח זקף-קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה (וי' תז' יג,ט) ִ ֵ֥כּ ִ
סימן המחיה מטמא בכל המראות שהוזכרו בפרשה הקודמת ,ובנוסף זקף-קטן בתפקיד של שתיים מלמד משאת אום (אב מראה) לבהרת
אום ולתולדותיהם.
יַת ְהיֶ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,בתפקיד
מוצע לומר שהרבוי של המחיה מהשאת אל שאר המראות מרומז בתבנית הטעמים של (וי' תז' יג,ט) ִ ֵ֥כּ ִ
קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן ממחיה בשאת למחיה בשאר המראות הטמאים.

יַת ְהיֶ ֶ֖הַמן הדיבר (הח"ח :משעה שנאמרה הפרשה זו) ואילךְ ,בּאָ ָדָ֑ם,
לימוד לאחריו[ :ספרא תזריע פרשה ג פרק א] (ב) (וי' תז' יג,ט) ִ ֵ֥כּ ִ
להביא את הבא בכולו לבן,
(המגיע לראיה הראשונה ע"י הכהן והוא כולו לבן) שתהא המחייה מטמאתו,
(נסיון להוכיח זאת בקל וחומר ממראה טמא בחלק מן העור במקום מהכתוב) והלא דין הוא בהרת קטנה מחיה מטמאתה בהרת גדולה לא כל
שכן,
(דחיית הק"ו ) לא אם אמרת בבהרת קטנה שהוא סימן (הכוונה מראה) טומאה ,תאמר בבהרת גדולה שאינו סימן (הכוונה מראה)
טומאה( ,כנאמר בפסוק (יג,יג) שהפורח בכל הגוף טהור הוא)
הואיל ואינה סימן (הכוונה מראה) טומאה ,לא תהא מחיה מטמאתה (לכן אולי פריחה בכל הגוף גם לא תטמא אם תהיה בה מחיה בשעת
הראיה הראשונה) ,ת"ל ְבּאָ ָדָ֑ם להביא את הבא בכולו לבן שתהא מחיה (יג,י) מטמאתה.
הלימוד לאחריו המרומז בטעמי המלים [ט]ַַנֶ ָ֣גַעַצָ ַרעַ ת נדרש ב[-תו"כ פ"ג פ"א] (ב) ומלמד כי המחיה המוזכרת אחריו ,בפסוקים (יג,י-
יא) ,מטמאה להחליט מראה לבן שפרח (וי' תז' יג,ט) ְבּאָ ָדָ֑ם  ,היינו "הבא בכולו לבן" בכל גופו של אדם בתחילה לפני הראיה הראשונה,
לעומת מצב "פרח בכולו" שב(-יג,יב-יג) שהוא אחרי שהחלט לטומאה .היות וב"פרח בכולו" אחרי שהחלט ,אם הוא ללא מחיה אז הוא
מראה טהור  ,יש נסיון לומר כי גם "הבא בכולו לבן" בתחילה עם מחיה הוא טהור .תו"כ מלמד ש"הבא בכולו לבן" בתחילה ובו מחיה,
המראה טמא.
 .18פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ויקרא אחרי מות טז,ד :ראה דוגמת מפתח

שַׁוּמ ְכנְ סיַ -בד֘ ַיִ ְהיוַּעַ לְ -בּשָׂ רוַֹ֒ ַ
ִ ָֽ
דַק ֶדשַׁיִ ְל ָָ֗בּ
ְכּ ָֽתנֶתַ֨ -בּ ִ֝
שׁם׃ ַ
וַֹוּלב ָ ָֽ
ֵ֥ץַבּ ַמֵּ֛יִ םַאֶ תְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
םַו ָר ַח ַ
ָ֑ףַַבּגְ די-ק ֶדשַׁה ְ
ִ
תַבֶּ֖דַיִ ְצנ
רַוּב ִמ ְצנֶ ֵ֥פֶ ַ
ְ
ֵ֥טַבּד ַ֙י ְַחגּ
וּבאַ ְבנ ַ
ְ

 .19פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ל ֙ ַחטּאתיכֶ ם ִל ְפנ ֵ֥י הֶַ֖'ַ ִתּ ְט ָ ָֽהרוּ׃ ַ
יכֶ֖ם ְלטַ הר אֶ ְת ֶכ ָ֑ם ִמכּ ַ
ויקרא אח"מ טז,לָֽ ִ ַ:כּיַ -ביֵּ֥וֹם ַהזֶּ ֵ֛ה יְ כַ פֵּ֥ר עֲל ֶ

[בבלי יומא פ"ח מ"ט] הָאוֹמֵ ר ,א ֱחטָא ְו ָאשׁוּב ,א ֱחטָא ְו ָאשׁוּב ,אֵין ַמ ְספִיקִין ְבּי ָדוֹ ַלעֲשׂוֹת תְּ שׁוּבָה.
ִפוּרים ְמ ַכפֵר.
ִפוּרים ְמ ַכפֵר ,אֵין יוֹם ַהכּ ִ
א ֱחטָא וְיוֹם ַהכּ ִ
ִפוּרים ְמ ַכפֵר.
ֲעבֵרוֹת שׁבֵּין ָאדָ ם ַלמָּקוֹם ,יוֹם ַהכּ ִ
ִפוּרים ְמ ַכפֵר ,עַד שׁיּ ְַרצה את ֲחבֵרוֹ.
ֲעבֵרוֹת שׁבֵּין ָאדָ ם ַל ֲחבֵרוֹ ,אֵין יוֹם ַהכּ ִ
את זוֹ דָּ ַרשׁ ַרבִּי א ְל ָעזָר בּן ֲעז ְַרי ָה( ,וי' אח"מ טז,ל) מִכּל֙ ח ַֹ֣טּאתֵ ֵ֔יכם ִלפְנֵ ֵ֥י ֖ה' תִּ ט ְָהִֽרוּ,
ִפוּרים ְמ ַכפֵר ,עַד שׁיּ ְַרצה את ֲחבֵרוֹ.
ִפוּרים ְמ ַכפֵרֲ .עבֵרוֹת שׁבֵּין ָאדָ ם ַל ֲחבֵרוֹ ,אֵין יוֹם ַהכּ ִ
ֲעבֵרוֹת שׁבֵּין ָאדָ ם ַל ָמּ קוֹם ,יוֹם ַהכּ ִ
שּׁ ַמי ִם ,שׁנ ֱאמַר( ,יחזקאל לו) ְוז ַָר ְקתִּ י ֲעלֵיכם ַמי ִם
ָאמַר ַרבִּי ֲעקִיבָאַ ,אשׁ ְֵריכם יִשׂ ְָראֵלִ ,ל ְפנֵי מִי ַאתּם מִ ַטּה ֲִרין ,וּמִ י מְ ַטהֵר אתְ כםֲ ,אבִיכם שׁ ַבּ ָ
ְהוֹרים וּ ְטה ְַרתּם .וְאוֹמֵ ר( ,ירמיה יז,יג) ִמק ְֵוַ֤ה יִשׂ ְָר ֵאל֙ ֵ֔ה'  ,מַה מִּ קְוה מְ ַטהֵר את ַה ְטּ ֵמאִ יםַ ,אף ַהקָּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא ְמ ַטהֵר את יִשׂ ְָראֵל:
ט ִ
נשלמה מסכת יומא
ל ֙ ַחטּאתיכֶ ם ִל ְפנ ֵ֥י הֶַ֖'ַ ִתּ ְט ָ ָֽהרוּ׃ ַ
יכֶ֖ם ְלטַ הר אֶ ְת ֶכ ָ֑ם ִמכּ ַ
כּיַ -ביֵּ֥וֹם ַהזֶּ ֵ֛ה יְ כַ פֵּ֥ר עֲל ֶ
ויקרא ,אח"מ טז,לַָֽ ִ :

המחזור המפורש ,יום כפור ,ר"ר יעקב וינגרטן ,הוצאת גפן התשמ"ז ,ע' רנ"ט ,עיקר תוי"ט ,הערה 25

שנאמר וזרקתי וכו' .יש לתמוה דלמה שביק רבי עקיבא מקרא שלפניו( ,וי' אח"מ טז,ל) ִלפְנֵ ֵ֥י ֖ה' תִּ ט ְָהִֽרוּ ,מפורש יוצא שהשם מטהר
אותנו ,ולמה ידמה ביד הנביאים ,הלא לפנינו מאיר ספר התורה הזאת.
ועוד יש להבין סמיכות המאמרים אהדדי.
ובחיבורי שעשועי יום בסדר אחרי (מות) הארכתי לדרוש בעזרת השם יתברך ליישב ,דהנה באמת המקרא קודש הזה אין לו הכרע,
ל ֙ ַחטּאתיכֶ ם נדרש לפניו ,אם כן אדרבה מורה להיפוך (שהולך על בין אדם למקום שאחריו ובין אדם
דאם נפרש (טט  -בהוה אמינא) ִמכּ ַ
לחבירו שלפניו)
ל ֙ ַחטּאתיכֶ ם  ,וקאי (גם) על עבירות שבין אדם לחבירו(.עד כאן ההוה אמינא)
יכֶ֖ם ְלטַ הר אֶ ְת ֶכ ָ֑ם ִמכּ ַ
פּר עֲל ֶ
כּיַ -ביֵּ֥וֹם ַהזֶּ ֵ֛ה יְ כַ ֵ֥
ִ ַָֽ

ולזאת כיון דהתנא מדחה האי פירושא וסתם דמה שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר,
ממתיק בלשונו את זוֹ דָּ ַרשׁ ַרבִּי א ְל ָעזָר בּן ֲעז ְַרי ָה ,דזה דרש וחידש דקרא לדרוש הקרא לאחריו
(וי' אח"מ טז,ל) מִכּל֙ ח ַֹ֣טּאתֵ ֵ֔יכם ִלפְנֵ ֵ֥י ֖ה' ,דדוקא מה שהוא בין אדם למקום( .טט  -תִּ ט ְָהִֽרוּ)

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

78/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בהוה אמינא היה משמע שגם ללא בקשת סליחה בין אדם לחבירו יוה"כ יכפר ,ומסקנת התנא שזה לא יתכן ,ובמהלך ע"פ תבניות הטעמים
מוסק שהפסוק מלמד שע"י בקשת סליחה בין אדם לחבירו הקב"ה מכפר על ישראל ביום הכפורים.
ה'ַ ִתּ ְט ָ ָֽהרוּ נדרש רק לאחריו כלומר בין אדם למקום,
ל ֙ ַחטּאתיכֶ ם ִל ְפנ ֵ֥י ֶַ֖
פשט הכתוב ִמכּ ַ
אבל תבנית הטעמים במלת ַחטּאתיכֶ ם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,מרמזת למידת דרישה של ריבה וריבה את הכל ,וגם מוגדרת שנאמר
באחד ונדרש על הכל .זקף-קטן ירמז גם לשתי קבוצות חטאים .המקרא יוצא מפשוטו שמדובר רק על חטאים שבין אדם למקום (שאדם
מתחרט לפני ה' ושב מהם) ומוסיף חטאים שבין אדם לחבירו ,שגם בהם צריך סליחה מחבירו היינו ירצה את חבירו.
ל ֙ ַחטּאתיכֶ ם – אתנח פשטא מונח זקף-קטן ,תלמד על דרישה לאחריו ולאלפניו ,היינו קח ענין החרטה
תבנית הטעמים של אֶ ְת ֶכ ָ֑ם ִמכּ ַ
שבפשוטה רק לפני ה' ,ותעשה חרטה לפני חברך עד שתרצנו.
יכֶ֖ם – באלו תנאים? כאשר
פּר עֲל ֶ
כּיַ -ביֵּ֥וֹם ַהזֶּ ֵ֛ה יְ כַ ֵ֥
ִ ַָֽ
ל ֙ ַחטּאתיכֶ ם ( (א) שבין אדם לחבירו ע"י חרטה ורצוי חבריכם)
יכֶ֖ם ְלטַ הר אֶ ְת ֶכ ָ֑ם (את עצמכם) ִמכּ ַ
(א) עֲל ֶ
ה' (מרכא טפחא יתור לרבות על בין אדם למקום גם בין אדם לחבירו ואז)ַ
ל ֙ ַחטּאתיכֶ םַ(בין אדם לחבירו ,בין אדם למקום) ִל ְפנ ֵ֥י ֶַ֖
(ב) ִמכּ ַ
ִתּ ְט ָ ָֽהרוּ ( מכל העבירות ,אבל סלוק מגביל זאת לחרטה בלי לשוב על המעשה כלשון המשנה הָאוֹמֵר ,א ֱחטָא וְאָ שׁוּב ,א ֱחטָא ְו ָאשׁוּב ,אֵין
ִפוּרים ְמ ַכפֵר).
ִפוּרים ְמ ַכפֵר ,אֵין יוֹם ַהכּ ִ
ַמ ְספִיקִ ין ְבּי ָדוֹ ַלעֲשׂוֹת תְּ שׁוּבָה .א ֱחטָא וְיוֹם ַהכּ ִ
המשך דברי התוי"ט

אמנם קשה ,דבאמת מנליה לרבי אלעזר בן עזריה הא ,דילמא המקרא נדרש לפניו וכפרה לכולם יהיו,
לזה בא רבי עקיבא ליישב במאמרו "אשריכם וכו' " להוכיח דנדרש לאחריו ואינו מכפר רק על מה שבין אדם למקום.
וידוקדק עוד דהתהלה אשריכם וכו' מפורש בסיום התורה ,אשריך ישראל מי כמוך וגו',
וגם התואר לפני אביכ"ם שבשמי"ם גם כן נאמר בתורה ,הלוא הוא אביך קונך.
ויוקדם דברי הספרא בפרשת קדושים ,קדושים תהיו,
אם אתם מקדישים עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי ,ואם אין אתם מקדישים עצמכם מעלה אני עליכם כאילו לא וכו'
או אינו אלא אם קדשתם אותי הריני מקודש ואם לאו איני מקודש ,תלמוד לומר כי קדוש אני,
בקדושתי תמיד בין אתם מקדישים בין וכו'.
(עוד נקדים מה שעלתה מצודתינו בעזרת השם יתברך בדברי הפיוט "היום הרת עולם".
"אם כבנים וכו' ואם כעבדים וכו'".
כאשר נדמה לבן המלך שגזל מאוצרות אביו ,וגם עשק ורצץ לבני המדינה ,דבודאי הנקל לו להתחטאות ולרצות לאביו .ואם אביו
המלך ימחול לבנו ,עם כל זה ,בני המדינה במשפט המלך יעמדו לצעוק על העיוות שעשה בנו נגדם .וכל זמן שלא ירצה אותם ,שורת
הדין גוברת כח המלך ואינו יכול לכפר עוון בנו .אמנם אם כאלה יקרה לעבד אשר דבר המלכות יצא על ידו ללחום מלחמתו ולשום
אותו במרכבתו ,בודאי כשמרצה את המלך ומחמת שהוא חכם בנימוסי המלוכה ,מבטל המלך רצונו ,ממילא שהכל מחול לו ,דהרי
יענה המלך לבני המדינה ,הלוא אשר השבתי אותו על כנו הוא הנוגע לטובת כולכם להלחם נגד הצר הצורר ,ובכוחי למחול על אשר
קלקל נגדכם ,דהרי כולכם חייבים בכבודי הנוגע לכבודכם .ובדברינו מבואר באריכות בעזרת השם יתברך).
ל ֙ חַ טּאתיכֶ ם
דָּרשׁ ַרבִּי א ְל ָעזָר בּן ֲעז ְַרי ָה" שדורש הכרעת המקרא ִמכּ ַ
" את זוֹ ַ

מעתה עולה שפיר נופת דברי המשנה ,דבתחילה קאמר
(תּ ְט ָ ָֽהרוּ)׃דנדרש לאחריו ,ומיישב רבי עקיבא להכריע דכן ההכרח שלא לדרוש לפניו כמבואר .וזהו אשריכם ישראל דאשר
ה' ַ ִ
ִל ְפנ ֵ֥י ֶַ֖
תהלה שהוא לכם לפני מי אתם מטהרים דמעלה עליכם כביכול כאילו קדשתם אותי ,הוא רק מי מטהר אתכם ,דטהרה הוא רק
לעצמכם ,ואם קדשתם עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי וכו',והוא רק במדריגת אהבת הבן וכי קדוש ה' בין אתם וכו'.
והשורש פורה וכו' שאם אין אתם מקדישים איני מקודש הוא ראש ולענה ואם חטאת מה תפעל ליוצר האדם ,ועולה שפיר אביכם
שבשמים דהוא במדריגת אב כביכול והשמים שמים לה' כמו שנאמר וזרקתי וגו' וטהרתם שאתם תטהרו.
וראיה מפורשת עוד מפסוק מקווה ישראל דקאי לרישא דקרא בירמיה" ,אם עוונינו ענו בנו ה' עשה למען שמך כי רבו משובותינו לך
חטאנו" ,דבזה שהלכנו שובב בדרכי לבבנו לך חטאנו ,אנחנו החוטאים והחסרים ולנפשנו הריעונו ולא לך יוצר האדם ,ועל זה מיעד
(תּ ְט ָ ָֽהרוּ)׃ דעבירות שבין אדם
ל ֙ ַחטּאתיכֶ ם ִל ְפנ ֵ֥י הֶַ֖'ַ ִ
אותנו מקווה ישראל וגו' לטהר אותנו .וכיוון שכן מוכרח הכרעת הפסוק ִמכּ ַ
לחבירו אין יום כפור מכפר עד שירצה את חבירו .ולשון תוי"ט ,לפי שהדרך הישרה היא שיבור אדם בעצמו להתקדש וליטהר ואז
כשבא ליטהר מסייעים לו ,ועל זה אמר " לִ פְ נֵי ִמי אַ תֶּ ם מִ טַ ה ֲִרין" ,ומפני שלפעמים לפי שיצר לב האדם רע עליו לא יוכל להתגבר עליו
לכופו ליטהר בתשובה והוא רחום יכפר עון יעוררוהו ובימין צדקו יתמכהו לבלתי ידח ממנו נדח ,וזהו "מי מטהר אתכם" ,ונאמר
וזרקתי ,וזהו בלי התעוררות האדם אלא ברחמיו מטהרם .ועיין עוד.
והשם יתברך ברחמיו יטהרנו מכל טומאותינו ולבית קודשו יקבץ נפוצותינו במהרה בימינו אמן ואמן;
 .20פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ָתהּ׃ ַ
ויקרא אח"מ יח,יטְ :ואֶ לִ -א ָשֶּׁ֖ה ְבּנִ ַדּת טֻ ְמאָ ָתָ֑הּ לא ִת ְק ַרב ְלגַלֶּ֖ וֹת עֶ ְרו ָ ָֽ
לימוד (ב) מתאים לתבנית (וי' אח"מ יח,יט) לא ִת ְק ַרב ְלגַלֶּ֖ וֹת 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

[בבלי שבועות יח ,ב] בעא מיניה רבי יונתן בן יוסי בן לקוניא מרבי שמעון בן יוסי בן לקוניא :אזהרה לבועל נדה מנין מן התורה?
שקל קלא פתק ביה (נטל עפר זרק בו) ,אזהרה לבועל נדה (וי' אח"מ יח,יט) ְואֶ לִ -א ָשֶּׁ֖ה ְבּנִ ַדּת טֻ ְמאָ ָתָ֑הּ לַא ִת ְק ַרב! אלא ,אזהרה למשמש
עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי דלא ניפריש מיד ,מנלן? אמר חזקיה ,אמר קרא( :וי' מצ' טו,כד) וּתְ ִ ַ֤הי נִדָּ תָ ה֙ ָע ֵָ֔ליו ,אפי' בשעת נדתה תהא
עליו .אשכחן עשה ,לא תעשה מנלן? אמר רב פפא ,אמר קרא( :וי' אח"מ יח,יט) לא ִת ְק ַרב ,לא תקרב (טט :משמעותו) נמי לא תפרוש
ְָאתם  -אמר רבי
ַשׁ־בּי ִכֹּ֣י קְדַ ְ
שׁ ִ ֶ֑תּיך .ת"ר( :וי' מצ' טו,לא) ְו ִהז ְַר ֵ֥תּם את־ ְבּנֵי־יִשׂ ְָר ֵ ֖אל מִטּמ ָ ֶ֑
הוא ,דכתיב( :ישעיהו סה ,ה) ה ִָֽאמ ְִרים֙ ק ַ ְֹ֣רב א ֵֵ֔ליך ַאל־תִּ גּ ִ ֖
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יאשיה :מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן .וכמה? אמר רבה :עונה.
 .21פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
יןַצ ֶֶ֖דקַיִ ְהיֶ הַלָ ֶכ ָ֑םַ ַ
קַו ִ ֵ֥ה ֶ
תַצ ֵֶ֛ד ְ
יַצ ֶדקַאַ ְבניֶ ָ֗ -צ ֶדקַאֵ֥יפַ ֶ
ויקרא קדשים יט,לוֹ֧ :מאזְ נ ֶ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃
ֵ֥אתיַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
אֲנִ י ַ֙ה'ַאֱֹלהיכֶ םַאֲשֶׁ ר-הוֹצ ִ
ֵ֥אתיַ
[רש"י] (וי' קד' יט,לו) אַ ְבניֶ ָ֗ -צ ֶדקַ -הם המשקולות ששוקלין כנגדן .אֵ֥יפַ תַ -היא מדת היבשֵ֥ ִ .היןַ -זו היא מדת הלח .אֲשֶׁ ר-הוֹצ ִ
אֶ ְת ֶכֶ֖םַ -על מנת כן (שתהיו ישרים בדברי הרשות כמסחר) (ראה תו"כ קדושים פרשתא ח פרק ח,י) .דבר אחר (ראה ב"מ סא,ב) :אני

הבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור ,ואני הנאמן להפרע ממי שטומן משקלותיו במלח להונות את הבריות
שאין מכירים בהם.

ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃
ֵ֥אתיַאֶ ְת ֶכֶ֖ם מ ֶא ֵֶ֥ר ִ
(וי' קד' יט,לו) אֲנִ י ַ֙ה'ַאֱֹלהיכֶ ם – (אתנח) פשטא מונח זקף-קטן והוא תאור ,ואחריו פעולה אֲשֶׁ ר-הוֹצ ִ

תבנית טעמים העשויה לרמז ללמוד לאחריו ואלפניו .בלמוד לאחריו שהוצאתי אתכם על-מנת היינו על תנאי ,שתהיו ישרים בדברי
הרשות כמסחר ,ומזה למד אלפניו שיהיו המדות והמאזניים וההנהגות ישרות כי ה' מכיר כל הנסתרות כמו שהבחין בין טיפת בכור ובין
טיפת שאינו בכור.
 .22פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ֶ֖אַבּעַ ָ ָֽמּיו׃ ַ
שַׁלא-יִ טַּ ָמּ ְ
ָֽ
םַלנֶ ֵ֥פֶ
ֶ֖יםַבּניַאַ ה ֲָ֑רןַַַַַַַַ ְואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶה ְ
ְ
ֱמרַאֶ לַ -הכּה ֲִנ
ה ֙'ַאֶ ל-משֶׁ הַא ֵ֥
ַ֤אמרַ ַ
ויקרא אמר כא,א :וַיּ ֶ
וְ אָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶהם  -מונח זקף-קטן ,דרשה לרבוי טומאות הפורשות מן המת בנוסף לדם ,ודרשת לימוד אלפניו ולאחריו.
ֶ֖אַבּעַ ָ ָֽמּיו  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב ,סלוק מגביל איסור
שַׁלא-יִ טַּ ָמּ ְ
ָֽ
ְלנֶ ֵ֥פֶ

ההיטמאות למת.
ֶ֖אַבּעַ ָ ָֽמּיו המצוה אזי כאן לימוד אלפניו ולאחריו .הלימוד
שַׁלא-יִ טַּ ָמּ ְ
ָֽ
וְ אָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶהם – (אתנח) מונח זקף-קטן ,אם זה תיאור והבא ְלנֶ ֵ֥פֶ
אלפניו מתבטא באז הרה לכהנים הבוגרים עצמם ,ולאחריו באזהרה על גרימת טומאה לכהנים אחרים וביניהם הקטנים.
שַׁלא-
ָֽ
תּ .לגמרא מובן שהאזהרה היא על מניעת טומאה ְלנֶ ֵ֥פֶ
רַ...ואָ מַ ְר ַָ
ְ
ֱמ
הגמרא לומדת שיש להזהיר הגדולים על הקטנים מהמלים א ֵ֥
יִ טַּ ָמֶּ֖א אף שלא מזכירה זאת במפורש.
 .23פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
ויקרא אמר כא,טַ :

ֶ֖שַׁתּשָּׂ ָֽרף׃ַס ַ
תַבּא ִ
ָ
יאַמ ַחלֶּ לֶ
ְ
ַ֙ה
֙יה ִ
ֶ֖לַלזְ נָ֑וֹתַאֶ ת-אָ ִב ָ
ןַכּיַתח ִ
וּבת ִַ֙אישַׁכּה ִ ֵ֥
ַַַ ַ
הַכּי-
ֲבנִ ים ַ֙וָמתָ ִ ַָֽ
ַ֤הַּבּא ָ
יר ָ
יַע ָ
ַוּס ָקלוּהָ ַ֩אַ נְ ֨שׁ ִ
יה ְ
ֲרהַאֶ לֶ -פּ ַתחַבּית-אָ ִָ֗ב ָ
ַה ַנּע ָ ִ֝
ֲר ַ ָֽ
הוֹציאוַּאֶ תָֽ ַ -ה ַנּע ָ ִ֝
ַַַ:ו ִ֨
דברים כי-תצא כב,כא ְ
עַמ ִקּ ְר ֶ ָֽבָּך׃ַס
ר ִ
תַּהָ ָ ֶ֖
ַוּבעַ ְר ָ ֵ֥
ָ֑יה ִ
לַלזְ נֶ֖וֹתַבּיתַאָ ִב ָ
ַ֙בּיִ ְשׂ ָרא ִ
עָ ְשׂ ָתַ֤הַנְ ָבלָ ה ְ

טט – בבלי סנהדרין מקיש מ"אביה" בנערה המאורסה בבית אביה ל"אביה" בבת כהן שמדובר בבת שהיתה בה זיקת בעל וזנתה או מן
האירוסין או מן הנשואין .ורבותינו נחלקו בדבר (ראה סנה' נא,א) ,והכל מודים שלא דבר הכתוב בפנויה.
ֶ֖שַׁתּשָּׂ ָֽרף׃ַס
יאַמ ַחלֶּ לֶ ת – (אתנח) פשטא מונח זקף-קטן והוא תיאור וההלכה אחריו ָבּא ִ
ְ
ַ֙ה
֙יה ִ
אֶ ת-אָ ִב ָ
טט  -הסבר מקוצר הנוגע בלימוד אלפניו.
בבלי סנהדרין מט נ נא
לרבנן ע"י גזרה שוה מביא מנערה המאורסה אל ובת איש כהן כי תחל לזנות את-אביה היא מחללת באש תשרף זיקת בעל ולא הנערה
המאורסה אשר עונשה בסקילה.
לרבנן  -האת של את-אביה מרבה כל בנות כהן שיש או היה בהן זיקת בעל ולכאורה כולן עונשן בסקילה.
ֶ֖שַׁתּשָּׂ ָֽרף׃ַטפחא – כפותח טפח להתאפיין ממילה המטועמת בסלוק ,טפחא בתפקיד והאפיון מתפשט עד האתנח ומאפיין להחיל
בא ָבּא ִ
העונש באש תשרף רק על המתרבות בתכונת זיקת בעל ולא על המקור הנערה המאורסה הנשארת עם עונש הסקילה.
רף׃ַתבנית
ֶ֖שַׁתּשָּׂ ַָֽ
יאַמ ַחלֶּ לֶ תַפשטא מונח זקף-קטן – הינו תיאור מצב ואחריו ההלכה ָבּא ִ
ְ
ַ֙ה
֙יה ִ
בשלב הבא ִ ...לזְ נָ֑וֹתַאתנח אֶ ת-אָ ִב ָ
טעמים המלמדת אלפניו .כך עוברות כל בנות כהן שהתרבו בגלל את-אביה היינו עם זיקת בעל בעבר ובהוה ואפשרות של עונש השריפה
ֶ֖לַלזְ נָ֑וֹתַ -פשטא מונח זקף-קטן מרכא טפחא אתנח.
ןַכּיַתח ִ
וּבת ִַ֙אישַׁכּה ִ ֵ֥
(וללא נערה המאורסה) ,אל הרישא של הקרא על ַ ַ
רבי שמעון אומ ר ארוסה ונשואה בשריפה .מיבא זיקת בעל ואת המקור הנערה המאורסה אבל לא אפיון שני שלה עונש הסקילה ,ובמקומו
עונש באש תשרף  .אח"כ מקדם אל הרישא כל בנות כהן שהיה בן זיקת בעל בהוה ובעבר ושם ממעט את שהיו בעבר בזיקת בעל ונותר עם
הארוסה והנשואה.
 .24פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
וי' אמר כב,כח:
סמוכים כרבי יוסי בחוליןַ ְושֶׁ֖ וֹרַאוֶֹ -שָׂ֑ה – סלוק ,טפחא אתנח ,המלמד על חבירו שלפניו .והוא עצמו מקבל מה ללמד ממה שאחריו
וַּבּיֵ֥וֹםַאֶ ָ ָֽחד׃
אַת ְשׁחֲטֶ֖ ְ
וַֹל ִ
וַֹואֶ תְ -בּנ ֵ֥
המאפינו בלימוד אלפניו את ְ
חד׃ ַ
וַּבּיֵ֥וֹםַאֶ ָ ָֽ
אַת ְשׁחֲטֶ֖ ְ
וַֹואֶ תְ -בּנוַֹלֵַ֥ ִ
 .ויקרא אמר כב,כחְ ַַַ:ושֶׁ֖ וֹרַאוֶֹ -שָׂ֑הַאת ְ
וְ שֶׁ֖ וֹרַאוֶֹ -שָׂ֑ה  -טפחא אתנח
אַת ְשׁחֲטֶ֖ וַּ -מרכא טפחא ְבּיֵ֥וֹםַאֶ ָ ָֽחד׃  -מרכא סלוק
ל ִ
וַֹואֶ תְ -בּנוַֹ -מונח זקף-קטן ֵ֥
את ְ
מבנה טעמים ללימוד אלפניו ,גם באילת השחר למלבי''ם כלל ...
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אתנח מונח ז''ק ואחריו הדין לימוד אלפניו.
 .25פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
אַתזְ ָֽמר׃ַ ַ
ַל ִ
עַוכַ ְר ְמָךֶ֖ ֵ֥
אַתזְ ָר ְ
שׂ ְדָך ַ֙ל ִ
ה'ַ ָ ָֽ
יעתַשַׁ ַבַּ֤תַשַׁ ָבּתוֹן ַ֙יִ ְהיֶ הַלָ אָ ֶרץַשַׁ ָבֶּ֖תַלַ ַָ֑
הַה ְשּׁ ִב ִָ֗
ַ
וּבשָּׁ נָ
ויקרא בהר כה,דַ :
ַלא שכוונתם לא תעשה כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך.
שׂ ְדָך ַ֙לא  ,כַ ְר ְמָךֶ֖ ֵ֥
[גמרא מועד קטן ג,א] למד (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
אַתזְ ָרע .זריעה בכלל כל מלאכות השדה הייתה ולמה יצתה
שׂ ְדָך ַ֙ל ִ
אבל לא כל מלאכה בשדה אסורה כי תלמוד לומר (היינו כתוב) ָ ָֽ
מן הכלל ונכתבה במפורש ,כדי להקיש (להשוות) אליה מה זריעה מיוחדת שהיא עבודה שבשדה ושבכרם גם יחד ,אף כל שהיא עבודה

שבשדה ובכרם אסורה ,אבל דבר שהוא רק בכרם לקיום אילנות משנה לשנה (כגון השקיה) ואינו בשדה מותר .ומאמר הברייתא שכל
מלאכה אסורה בשביעית בנוסף לזריעה ולזמירה ,אלו איסורים מרבנן .לכן סתימת בקעים בקרקע מותרת ועידור וחרישה לחיזוק האילנות
אסור.
אמנם המלבי''ם באיילת השחר מסביר שאם אחרי האתנח יבוא תיאור בתבנית טעמים [פשטא] מונח זקף-קטן ואחריו ההלכה ,זה עשוי
אַתזְ ָרעַ
שׂ ְדָך ַ֙ל ִ
להילמד אלאחריו ואלפניו .אבל מצאנו שאם אחרי האתנח מופיעות שתי פעולות או שתי הלכות כמו כאן לַ הַָ֑'ַ ָ ָֽ
יעתַשַׁ ַבַּ֤תַשַׁ בָּ תוֹן ַ֙יִ ְהיֶ הַ
הַה ְשּׁ ִב ִָ֗
ַ
וּבשָּׁ נָ
אַתזְ ָֽמר׃ַאפשר שמלמד אלאחריו את המלאכות האסורות ,ומלמד אלפניו אל ַ
ַל ִ
ְוכַ ְר ְמָךֶ֖ ֵ֥
ה'ַשרק מלאכות שעשויות להתבצע בשדה ובכרם הם בגדר שבת שבתון וגו' ואסורות ומחייבות מדאורייתא אבל
לָ אָ ֶרץַשַׁ ָבֶּ֖תַלַ ַָ֑
מלאכות המיוחדות לשדה ואינן בכרם ומלאכות המיוחדות לכרם ואינן בשדה מותרות מדאורייתא.
 .26פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו

שַׁלאַיִ גּ ָָֽאל:
ֵ֥
ֶה־ק ֶד
ֶ֖
ֹוַי ְהי
מוּר ֵ֛ת ִ ָֽ
וּאַוּת ָ
ְ
ָה־ה
ֹ֧
ירנּוַּוְ ָ ָֽהי
ם־המרַיְ ִמ ֶ
ָ
ירָ֑נּוַַַַַַּ ְו ִא
עַולאַיְ ִמ ֶ
ר ְ
רַבּין־טֵ֥ ֹובַלָ ַ ֶ֖
לאַיְ ַב ֵ֛קּ ָֽ
ויקרא בחקתי כז,לגֹ֧ :
ֶה־ק ֶדשׁ
ֶ֖
ֹוַי ְהי
מוּר ֵ֛ת ִ ָֽ
אַוּת ָ
ְ
ָה־הוּ
ֹ֧
ירנּוּ ְו ָ ָֽהי
(וי' בח' כז,לג) ְו ִאם־הָ מרַיְ ִמ ֶ
ֶה־ק ֶדשׁ ובין המרה שלא תחול כמו אין הכהנים ממירים
ֶ֖
ם־המר – מקף כבורר בין המרה שגורמת לתמורה ש(-וי' בח' כז,לג) ַ ִ ָֽי ְהי
ָ
ְו ִא

לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור ,כמו המרת צבור וכמו המרת שותפים
ירנּוּ  .ע"פ [רמב"ם פי' משנה תמורה פ"א,מ"א] מצוות העשה מדרך
ם־המרַיְ ִמ ֶ
ָ
עיון ברישא של הסיפא של (וי' בח' כז,לג) בכתוב ְו ִא
ירנּוּ הוא לא
ם־המרַיְ ִמ ֶ
ָ
ֶה־ק ֶדשׁ ,לכן הכתוב (וי' בח' כז,לג) ְו ִא
ֶ֖
ֹוַי ְהי
מוּר ֵ֛ת ִ ָֽ
וּאַוּת ָ
ְ
ָה־ה
ֹ֧
הלימוד "לאו הניתק לעשה" היא (וי' בח' כז,לג) ְו ָ ָֽהי
ֶה־ק ֶדשַׁ.
ֶ֖
ֹוַי ְהי
מוּר ֵ֛ת ִ ָֽ
וּאַוּת ָ
ְ
ָה־ה
ֹ֧
המצוה אלא תיאור של פעולה ,וכתוב אחריו המצוה (וי' בח' כז,לג) ְו ָ ָֽהי
ירנּוּ – הוא תיאור ואחריו מצוה ,לכן תבנית הטעמים שלו (אתנח) מקף מונח זקף-קטן ,מלמדת
ם־המרַיְ ִמ ֶ
ָ
היות הכתוב (וי' בח' כז,לג) ְו ִא
לאחריו ולפניו .הלימוד לכתוב אחריו זה חלק העשה מה"לאו הניתק לעשה" ,הלימוד לכתוב לפניו ע"פ [רמב"ם פי' משנה תמורה
פ"א,מ"א] והסבר [רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק)] מלמד שחלק העשה מתוך "הלאו הניתק לעשה" אמנם מונע את המלקות על
"חלות התמורה" אבל אינו מונע את המלקות על "מעשה התמורה" ולכן הממיר לוקה  40ולא  80על שני לאוים (וי' בח' כז,י) ֹלֹ֣ א
ִיפנוּ ְוֹלִֽא־י ִָמֵ֥יר א ָ֛תוֹ .
י ַ ֲחל ָ֗
 .27פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
בבלי כתובות נא ב
ַשׁ ְכ ַבת-ז ֶַרעַ֒ ַ
בַאישַׁא ָתהּ֘ ִ
במדבר נשא ה,יגְ :ושָׁ ֨ ַכ ִ

ואַלאַנִ ְת ָ ָֽפּשָׂ ה׃ ַ
ֵ֥
יןַבּהַּוְ ִ ֶ֖ה
הַו ִהיאַנִ ְט ָמָ֑אָ הַַַַַַַַַַ ְועד ַ֙א ָ
ר ְ
הַּונִ ְס ְתּ ָ ֶ֖
יַאישָׁ ְ
ַ וְ נ ְֶעלַ ם ַ֙מעינ ִ

ולאבוה דשמואל ,אונס דשריא רחמנא היכי משכחת לה? אונס דשריא רחמנא היכי משכחת לה?
כגון דקאמרי עדים שצווחה מתחלה ועד סוף.
ואַלאַנִ ְת ָ ָֽפּשָׂ ה׃ ַ
ֵ֥
הַּו ִ ֶ֖ה
יןַבּ ְ
וְ עד ַ֙א ָ

טט – והיא – טפחא ללא מרכא לפניה ,רבוי לא מוגבל על מי מדובר  .הגמרא מביאה שלוש ברייתות שכל אחת מהן מתיחסת למקרה אחד
מיוחד.
א' ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ,ואיזו? זו כל שתחלתה באונס וסופה ברצון.
ב' תניא אידך :והיא לא נתפשה אסורה ,הא נתפשה מותרת ,ויש לך אחרת שאע"פ שנתפשה אסורה ,ואיזו? זו אשת כהן.
ג' ויש לה אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ,ואיזו? זו שקידושיה קדושי טעות ,שאפי' בנה מורכב על כתיפה  -ממאנת והולכת לה.
מקרה ב'
ואַלאַנִ ְת ָ ָֽפּשָׂ ה׃ ַ
ֵ֥
הַּו ִ ֶ֖ה
יןַבּ ְ
וְ עד ַ֙א ָ

תבנית אפשרית ללימוד אלפניו ולאחריו
אלאחריו לפוסלה לבעלה אם ֵ֥לאַנִ ְת ָ ָֽפּשָׂ ה׃ היינו עשתה ברצון מלכתחילה.
אלפניו כגון לאשת כהן כברייתא ויש לך אחרת שאע"פ שנתפשה אסורה ,ואיזו? זו אשת כהן.
 .28פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
במדבר שלח יד,יו,כ:

םַועַ דָֽ -הנָּה׃ַַַ ַ
ריִ ְ
הַמ ִמּ ְצ ַ ֶ֖
םַה ֶזּ ִ
֙אתה ַ֙לָ ָע ַ
ָָ֑ךַוכַ א ֲֶשַׁ֤רַנָשָׂ ָ
לַח ְס ֶדּ ְ
ֶ֖הַכּג ֶד ַ
ְ
ֵ֥םַהזֶּ
ֵ֛ןַה ָע ַ
עֹו ָ
לחָ -נָ֗אַלַ ֲ
[יט]ַס ַ ָֽ
ְ
יַכּ ְדבָ ֶ ָֽרָך׃ ַ
'ַס ַל ְֶ֖ח ִתּ ִ
אמרַה ָ
[כ]ַַַַויּ ֶ

הסבר המשולב בפי' דעת זקנים מבעה"ת במדבר יד,כ
אמרַה' – (סלוק) מונח זקף-קטן ,והוא כעין תיאור ביחס להמשך שהוא כעין פעולה או הלכה ,לכן תבנית הטעמים בתפקיד לימוד
ַ[כ]ַַוַיּ ֶ
אלפניו ולאחריו.
יַכּ ְד ָב ֶ ָֽרָךַולכך הוקבע
אמרַה' על הענין שעומדים בו על ששנינו שנתרצה הקב"ה לישראל ביום הכפורים ואמר לו ָס ַל ְֶ֖ח ִתּ ִ
אלאחריו [כ]ַַוַיּ ֶ
אותו יום למחילה ולכפרה לדורות.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אלפניו מקשים העולם היכן מצינו שאמר לו הקב"ה למשה סלחתי כדברך במעשה העגל? אלא כאן במרגלים ,וי"ל דהאי קרא אדלעיל קאי וה"ק
םַועַ דָֽ -הנָּה׃ אז אמרת סלחתי כדבריך וכן סלח נא לעמך ועוד י"ל ִכּ ְד ָב ֶ ָֽרָך משמע כאשר
ריִ ְ
הַמ ִמּ ְצ ַ ֶ֖
םַה ֶזּ ִ
֙אתה ַ֙לָ ָע ַ
[יט] ְַ ...וכַ א ֲֶשַׁ֤רַנָשָׂ ָ
בקשת ממני שאסלח להם עתה כמו שנשאתי להם ביציאת מצרים בעשיית העגל וא"כ גם שם אמר ָס ַל ְֶ֖ח ִתּי:
 .29פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
במדבר בלק כה,א

ֶ֖לַבּ ִשּׁ ִטָּ֑ים ַ
וַיּ ֵ֥שֶׁ בַיִ ְשׂ ָרא ַ
ֵ֥וֹתַמוֹאב׃ ַ
ָ ָֽ
םַלזְ נֶ֖וֹתַאֶ לְ -בּנ
ִ
לַהעָ
ַוַיָּ ֶח ָ

הקרא בשטים – אתנח ויחל העם  -מונח זקף-קטן לזנות  -טפחא
בעל תבנית הטעמים אתנח מונח זקף-קטן והמעשה שאחריו לזנות ,היא לימוד אלפניו ולאחריו,
לַהעָ םַע''פ תיב"ע  -שנעשה חולין כי התירו
הדרשה אלפניו להסביר שם המקום  -שטים  -נקרא על מעשה השטות שנלמד מקרא וַיָּ ֶח ָ
לחלל קדושתם ע''י יצר רע שגרם לשטות וקלקול בהם.
הדרשה לאחריו ִלזְ נֶ֖וֹת דורש כעבודת פעור ,ובנוסף לטעות אחרי בנות מואב ולעבוד עבודה זרה שלהן.
ראה טפחא
 .30פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
 .1שמות תצוה כט,לט:

ֵ֥יןַהעַ ְר ָ ָֽבּיִ ם׃ַַ ַ
ָ
יַתּע ֲֶשֶׂ֖הַבּ
שַׂהשּׁנִ ַ
ַ
ַ֙ה ֶכּ ֶב
רַואת ַ
הַב ָ֑בּקֶ ְ
ֶ֖דַתּע ֲֶשׂ ַ
שַׂהאֶ ָח ַ
ָ
ֵ֥ב
אֶ תַ -ה ֶכּ ֶ

 .2שמות תצוה כט,מא:

יחַנִ יח ַחַ ִא ֶשֶּׁ֖הַלַ ה'׃ַַ ַ
הַּלר ַ
ְ
ַ֙תּעֲשֶׂ ה-לָּ
רַוּכנִ ְסכָּ הּ ַ ָֽ
ְ
תַה ַ֤בּ ֶק
םַכּ ִמנְ ֨ ַח ַ
ְ
יןַהעַ ְר ָבָּ֑יִ
ָ
יַתּע ֲֶשֶׂ֖הַבּ
שַׂהשּׁנִ ַ
ַ
ַ֙ה ֶכּ ֶב
וְ את ַ

 .3במדבר פינחס כח,ד:

ֵ֥יןַהעַ ְר ָ ָֽבּיִ ם׃
ָ
יַתּע ֲֶשֶׂ֖הַבּ
שַׂהשּׁנִ ַ
ַ
ַ֙ה ֶכּ ֶב
הַב ָ֑בּ ֶקרַוְ את ַ
ֶ֖דַתּע ֲֶשׂ ַ
ֵ֥בשַׂאֶ ָח ַ
אֶ תַ -ה ֶכּ ֶ
ַא ֶשֶּׁ֖הַ
יַלריחַ ַנִ יחחַ ִ
רַסי ַנ ְ
ה ִ
ַ֙בּ ַַ
ָ֑ידַהעֲשֻׂ ָיה ְ
ָ
ֶ֖תַתּ ִמ
ֵ֥תַה ִ ָֽהין׃ַ[ו]ַע ַל ָ
יע ַ
יתַר ִב ִ
ְ
ֵ֥מןַכָּ ִ ֶ֖ת
ֵ֛הַבּ ֶשׁ ֶ
לוּל ְ
ָ֑הַבּ ָ
תַל ִמנְ ָח ְ
ְ
ֵ֛הַסלֶ
יפ ֶ֖
יתַהא ָ
ָ
יר
ֲשׂ ִ ֹ֧
[ה]ַ ַוע ִ
שַׁהסְֵּ֛ךַנֶ ֵֶ֥סְךַשׁ ָכֶ֖רַלַ הַָֽ'׃ ַ
ַ
ָ֑דַבּ ָ֗קּ ֶד
שַׂהאֶ ָח ַ
ָ
תַה ִהיןַלַ ֶכּ ֶֶ֖ב
יע ַ
לַ הַָֽ'׃ַ[ז]ַ ְונִ ְסכּוֹ ְַ֙ר ִב ִ

 .4במדבר פינחס כח,ח:

יח ַחַלַ ה'׃ַפַ ַ
יחַנִ ֶ֖
ר ַ
הַאשֵּׁ֛הַ ֵ֥
ִ
ַ֙תּעֲשֶׂ
רַוּכנִ ְסכּוֹ ַ
ְ
תַה ַ֤בּ ֶק
םַכּ ִמנְ ֨ ַח ַ
ְ
יןַהעַ ְר ָבָּ֑יִ
ָ
יַתּע ֲֶשֶׂ֖הַבּ
שַׂהשּׁנִ ַ
ַ
ַ֙ה ֶכּ ֶב
וְ את ַ

האם פסוקים (ה – ז) מתיחסים לתמיד של שחר או לתמיד של בין הערבים ונלמד היקש מאחד לשני?

תַה ִהיןַ[ -בשל ערבית איירי] ושל שחרית ילמד משל ערביתיז) [יומא ל"ד א']:
יע ַ
עונה תורה תמימה כח,ז ת"רְ ,ונִ ְסכּוֹ ְַ֙ר ִב ִ
תורה תמימה הערות במדבר פרק כח הערה יז

יז) הנה כאן כתיב פעם אחת שטעון נסכים וצריך ללמוד אחד מחבירו או של שחרית משל ערבית או של ערבית משל שחרית ,וס"ל
לרבנן דמה דכתיב ונסכו רביעית ההין לכבש האחד קאי אכבש של ערבית משום דמיניה סליק כדכתיב ואת הכבש השני תעשה בין
הערבים ועשירית האיפה וגו' ונסכו וגו' ,וא"כ ילפינן של שחרית משל ערבית ,ודעת רבי בגמ' דילפינן של ערבית משל שחרית ומפרש
המשך הכתובים באופן אחר ,ועיין בבאור פלוגתתם בפירוש רבינו חננאל בגה"ש ובהגהות הגר"ב רנשבורג לש"ס:

שַׂהשּׁנִ י – (אתנח) פשטא מונח זקף-קטן תבנית טעמים המטעימה תיאור ואחריו פעולהַתַּ ע ֲֶשֶׂ֖הַבֵּ֥יןַ
ַ
ַ֙ה ֶכּ ֶב
 .3במדבר פינחס כח,דְ :ואת ַ
הָ עַ ְר ָ ָֽבּיִ ם  ,אפשרות ללימוד לאחריו ולהעבירו אלפניו ,היינו של שחרית ילמד משל ערבית.

ויש בפסוקים אלו ארבע תבניות כאלה אז אפשר כי יש עוד שלושה לימודים מתמיד של בין הערבים לתמיד של שחר.
 .31פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
 .במדבר מטו"מ לה,ו:

הַהרצ ַָ֑חַ ַ
ָ
ֶ֖מּ
ֵ֥סַשׁ ָ
ָ
רַתּ ְתּנוַּלָ נֻ
יַה ִמּ ְקלָ טַא ֲֶשׁ ִ
ַ֤רַתּ ְתּנוּ ַ֙לַ ְל ִויִּ םַא ִ֚תַשׁשׁ-עָ ר ַ
תַהעָ ִ ָ֗ריםַא ֲֶשׁ ִ
ַוְ א ֶ
םַעיר׃ ַ
תּיִ ִ ָֽ
ֵ֥יםַוּשׁ ַ ֶ֖
ְ
םַתּ ְתּנוַּאַ ְר ָבּ ִע
יה ִ
ַ ַועֲל ֶ

(שלוש פעמים זקף-קטן בין קיסרים ,ראה בסעיף שתי פעמים זקף-קטן)
יַה ִמּ ְקלָ טַ–יתיב – דווקא אלה ,מונח זקף-קטן – מרבה ,אולי לומר שאלה בעלות החובות המלאות.
א ִ֚תַשׁשׁ-עָ ר ַ
םַעיר׃ ַ
תּיִ ִ ָֽ
ֵ֥יםַוּשׁ ַ ֶ֖
ְ
םַתּ ְתּנוַּ[ -אתנח] מונח זקף-קטן  ,אם זה תיאור והמצוה עצמה היא אַ ְר ָבּ ִע
יה ִ
ַועֲל ֶ
אז לפנינו לימוד אלפניו ולאחריו.
אבל בכל זאת קשה כאן לימ וד אלפניו ולאחוריו ,כי באופן שהוסבר הדבר הולכים אלפניו ,שואלים משם תכונת א ִ֚תַשׁשׁ-עָ ריַהַ ִמּ ְקלָ טַ
ָ֑ח  ,ממעטים אותה ,לפחות חובות ,ונותנים אותה על לאחוריו .זה יותר מתאים לסדרה "קדמא ,מהפך,
ֶ֖מּהַהָ רצ ַַ
ֵ֥סַשׁ ָ
ָ
רַתּ ְתּנוַּלָ נֻ
א ֲֶשׁ ִ
פשטא"
 .32פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
דברים כי-תצא כה,ה:

ֵ֛תַה ֶ֖חוּצָ הַ ַ
ֹ֧הַאשֶׁ תַ -המּ ַ
ָֽ
וַֹלאִ -ת ְהיֶ
ןַאין-ל ָֽ
וַוּמתַאַ ַחַ֤דַמ ֶהם ַ֙וּב ָֽ
ס [ה]ַ ִ ָֽכּי-י ְשׁ ֨בוַּאַ ִִ֝חיםַי ְַח ָ ָ֗דּ ֨
ֶ֖הַויִ ְבּ ָ ָֽמהּ׃ ַ
וַֹל ִא ָשּׁ ְ
ַוּל ָק ָחֵ֥הַּלֵ֛ ְ
יה ְ
ְל ִאישַׁ ָזָ֑רַיְ ָב ָמהּ ַ֙יָבאַעָ לֶ ָ
וּל ָק ָחֵ֥הּ לֵ֛ וֹ ְל ִא ָשֶּׁ֖ה ְויִ ְבּ ָ ָֽמהּ׃ תבנית המאפשרת לדרוש אלניו
יה – פשטא מונח זקף-קטן ,והוא תיאור ואחריו ההלכה ְ
הּ ֙ יָבא עָ לֶ ַָ
יְ בָ ָמ ַ

ולאחריו,

לימוד לאחריו כפי' רלב"ג לפי שאמר יבא עליה ולקחה לו לאשה ,למדנו ,שכיון שבא עליה איך שיהיה ,קנאה לו לאשה; אך לפי שאין
הביאה נעשית אלא כשיכוין לביאה ,הנה ראוי שתהיה כונתו לביאה ,ואע"פ שלא תהיה כונתו לבא עליה .והנה זה הפועל נקרא
'ייבום'.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וּל ָק ָחֵ֥הּ לֵ֛ וֹ ְל ִא ָשֶּׁ֖ה– מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא כולם מצטרפים למעשה אחד ,ע"פ רלב"ג לפי שאין הביאה נעשית
ְ
אלא כשיכוין לביאה ,הנה ראוי שתהיה כונתו לביאה ,ואע"פ שלא תהיה כונתו לבא עליה .כאן הפרטים הם שליבם אין כוונה לבא עליה
(כנראה לשם יבום) אבל צריך לכוין לביאה,
וְ יִ ְבּ ָ ָֽמהּ׃ -סלוק ,מגביל מדאורייתא לקיים מצוות יבום במעשה הביאה בלבד.
לימוד אלפניו ע"פ רלב"ג יבמה יבא עליה ,למדנו שאין הזר עובר ב'לא תעשה' עד שיבא עליה כי הרצון בזה :יבמה יבא עליה  -לא
איש זר.

 .33פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
דברים וילך לא,ב:
דּןַהַ זֶּ ָֽה׃ ַ
ֲברַאֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ֥
יַלאַתַ ע ֶ֖
ה ֙'ַאָ ַמרַאלַ ֵ֥
אוּכֵ֥ל עֶ֖ וֹד לָ צאת ְולָ ָ֑בוֹא וַ ָֽ ַ
ה ֩ ְועֶ ְשׂ ִ ֨רים שָׁ נָ ַ֤ה אָ נ ִכַי ֙ ַהיּוֹם לאַ -
אמר אֲל ָ֗ ֶהם ֶבּן-מאָ ַ
וַיּ ֶ
ֹלא-אוּכַל עוֹד ָלצֵאת
מרכא טפחא מונח

ְולָבוֹא
אתנח

וַהוי’ה
פשטא

ָאמַר
מונח

ֵאלַי
ז"ק

וה' האם אפשר לומר השם ובית דינו? לפי שזאת גזירה מימי נח "בשגם (גי' ורמז למשה רבנו) והיו ימיו מאה ועשרים שנה" שבגיל 120
פוסקת פעילותו של משה כמו של כל אדם.
רש"י דברים ,וילך ,פרק לא פסוק ב
לא אוכל עוד לצאת ולבוא  ,יכול שתשש כחו תלמוד לומר לא כהתה עינו ולא נס לחה אלא מהו לא אוכל איני רשאי שניטלה ממני הרשות
וניתנה ליהושע:
וה' אמר אלי ,זהו פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבוא לפי שה' אמר אלי:
אנכי היום ,הי ום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי ביום זה אמות ,ד"א לצאת ולבוא בדברי תורה מלמד שנסתתמו ממנו מסורות ומעיינות
החכמה:
שפתי חכמים
...לכן פירש (רש"י) ש"וה' אמר אלי" הוא פירוש אלפניו ,כלומר "לא אוכל" לפי ש"וה' אמר אלי" וגו'
תבנית טעמים:
לענ"ד "וה' אמר אלי" עומד גם עבור אלפניו כרש"י וגם עבור מה שאחריו " ֹלא תַ עֲבר אתַ -היּ ְַרדֵּ ן הַזה ":כי אחרת היה לו לכתוב הקרא
כסדר שסידר רש"י.
 .34פמ-ז"ק אלפניו-אלאחריו
שמואל א ג,ג:

ֱֹלהים׃ַפ ַ
יכלַה'ַאֲשֶׁ רָ -שֶׁ֖םַא ֲֵ֥רוֹןַא ִ ָֽ
ָ֑בַבּה ַ
הַוּשׁמוּאֶ֖לַשׁכ ְ
ְ
ַ֙ט ֶרםַיִ ְכ ֶבּ
ֱֹלהים ֶ
וְ נ ַ֤רַא ִ
ֱֹלהים׃ -טפחא מרכא סלוק
יכלַה'ַ– מונח זקף-קטן והוא תיאורַאֲשֶׁ רָ -שֶׁ֖םַא ֲֵ֥רוֹןַא ִ ָֽ
וּשְַׁמוּאֶ֖לַשׁכ ָ֑ב – מונח אתנח ְבּה ַ

דבר שמואל (מלבי"ם)  ...ר"ל שכיבה מחשביית  ...ר"ל רעיוניו היו שוכבים ומעיינים בהיכל ה' אשר שם ארון א-לקים ,מחשב בעניני
ההיכל והארון ורוחניותם אשר ה' בם בקדש ,הפך מעלי שאמר עליו ששכב במקומו אשר הוא שם כנ"ל (פסוק ב) ומסבת שש הכנות אלה
בקע אור ה' ויאר אל שמואל:
קיסר מונח זקף-קטן והוא תיאור ,בעל אפשרות שמלמד אלפניו ולאחריו .אלפניו מהיכל ה' על שמואל כפי' המלבי"ם שרעיוניו מעיינים
ֱֹלהים׃ַ
שׁםַא ֲֵ֥רוֹןַא ִ ָֽ
יכלַה'ַאֲשֶׁ רֶַָ֖ -
ְבּה ַ

צורה שונה מהצורות בתורה כי יש שני תיאורים ולא תיאור ופעולה או הלכה אחריוו.
1.1.12.1

דוגמאות של דחית לימוד אלפניו

ויקרא אח"מ יז,ח

תוֹכ ָ֑ם אֲשֶׁ רַ -יע ֲֶלֵ֥ה ע ָלֶ֖ה אוָֹ -ז ַָֽבח׃
וּמןַ -הגֶּ֖ר אֲשֶׁ ר-יָגוּר ְבּ ָ
שׁ ֙ ִמבּית יִ ְשׂ ָראל ִ
אמר ִ ֵ֥אישׁ ִאי ַ
׃ ַואֲל ֶהם תּ ַ

בפסוקים (יז,ח  -ט) ע"פ רש"י עה"ת לחייב על המקטיר איברים בחוץ כשוחט בחוץ ,שאם שחט אחד והעלה חבירו ,שניהם חייבין
(ראה תו"כ אחרי מות פרשתא ו פרק י,ו) – .זה בשעת איסור הבמות

בבלי זבחים קיט,ב רב כהנא אמר שממקרא זה יש ללמוד לפסוקים שלפניהם (יז,א – ז) שאם הקדיש קרבן בשעת היתר ושחטן בשעת
איסור והעלה גם כן יהיה בם כרת שלא כמו שאמר רבי שמעון שאין בם כרת.
אמר – (סלוק) מונח זקף-קטן ,תבנית שיש לה אפשרות ללמד אלפניו ולאחריו ,בתנאי ש(-קיסר) מונח זקף-קטן מטעמים
ַ ַואֲל ֶהםַתּ ַ
תיאור ,ואחריו ההלכה או הפעולה .אם היה כתוב ועליהם תאמר  ,ככונת רב כהנא ,היה מקום לדון שאפשר וזאת תבנית ללמוד אלפניו
אמר שזה מעין פעולה ואחריו תיאור ,לכן
ולאחריו ,כי זה במשמע של תיאור אך ההמשך אינו הלכה אלא תיאור .אבל כתוב ׃ַ ַואֲל ֶהםַתּ ַ
התבנית לא תומכת בדעת רב כהנא ללמוד מלאחריו לאלפניו .מסקנה המתואמת עם מסקנת הגמרא תיובתא דרב כהנא! תיובתא .ודבריו
נדחים.
ֵ֥יוַע ָֽמּוֹ׃ ַ
ִ
וּאַוּבנָ
ָ
לַה
תַהיּב ֶ֖
ַ
ַ֙בּ ְשׁנַ
הַויָצָ א ִ
ֶ֖לַבּאָ֑לֶּ ְ
לאַיִ גָּא ְ
בבלי קידושין הסוגיא מתחילה בהבנת וי' בהר כה,נדַ ְו ִאםֵ֥ -
ֶ֖לַבּאָ֑לֶּ הַ -מרכא טפחא אתנח
לאַיִ גָּא ְ
וְ ִאםֵ֥ -
תַהיּבלַ -פשטא מונח זקף-קטן
ַ֙בּ ְשׁנַַ ַ
ַוְ יָצָ א ִ
ֵ֥יוַע ָֽמּוֹ׃ -טפחא מרכא סלוק
ִ
וּאַוּבנָ
ָ
הֶ֖
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טט  -תבנית הטעמים בקרא הזה בעלת אפשרות ללימוד אלפניו ,אבל לשיטת המלבי''ם באילת השחר כלל ? ...היה צריך להיות כתוב
ֶ֖לַבּאָ֑לֶּ הַ -מרכא טפחא אתנח
לאַיִ גָּא ְ
וְ ִאםֵ֥ -
תַהיּבלַ -טפחא מרכא סלוק
ַ
ַ֙בּ ְשׁנַ
ֵ֥יוַע ָֽמּוֹ׃ -פשטא מונח זקף-קטן ,התאור לפני ההלכה ְויָצָ א ִ
ִ
וּאַוּבנָ
ָ
הֶ֖
אפשר שריה''ג ור''ע ראו תבנית טעמים זאת ושיטת המלבי''ם ולכן הם מניחים פסוק זה ועוברים
וַֹונִ גְ ָ ָֽאל׃ ַ
שּׂיגָהַי ֶָ֖ד ְ
נּוַּאוִֹ -ה ִ ֵ֥
ל ָ֑ ָֽ
וַֹמ ִמּ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּוַֹיִ גְ אָ ֶַ
ֹ֧רַבּשָׂ ֵ֛ר ִ
נּוַּאוִֹ -מ ְשּׁא ְ
ָֽ
וַֹבן-דּדוֹ ַ֙יִ גְ אָ לֶ
וַֹא ֶ
ל-וי' בהר כה,מט ַאוֹ-ד ַ֞ד ַ֤
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

1.1.13

מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן שני לימודים בתפקיד טעם מרכא (= מאריך)

 1מפ[מ]ז"ק
מּים׃ ַ
וַֹולֶ֖ וַֹיִ ְקּ ַהֵ֥תַעַ ִ ַָֽ
אַשׁיֹלהַ(כתיב)ַ ִשׁיל ְ
ִ֚דַכּי-יָב ִ
יןַרגְ ָל ָ֑יוַַַַַַַַַעַ ִ ָֽ
קַמבּ ַ
הַוּמח ֶ֖ק ִ
ְ
יהוּד
ָ
ַ֙מ
בראשית ויחי מט,יָֽ :לא-י ֵָ֥סוּרַשׁ ֙בֶ ט ִ ָֽ
יהוּדה – מרכא (=מאריך) פשטא זקף-קטן .זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא
ָ
ַ֙מ
ָֽלא-י ֵָ֥סוּרַשׁ ֶ֙בט ִ ָֽ

(=מאריך) שבא לפני זקף -קטן( .א) מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה בדוד; (ב) משתתחיל היא

יהוּדה – מדוד ואילך ,אֵ ילּו ראשי
ָ
ַ֙מ
תאריך דרך ראשי גלויות אף שאינם מלכים ודרך נשיאי ארץ-ישראל ,כפי' [רש"י] ָֽלא-י ֵָ֥סוּרַשׁ ֶ֙בט ִ ָֽ
יןַרגְ ָל ָ֑יו – תלמידים ,אילו נשיאי ארץ
קַמבּ ַ
וּמח ֶ֖ק ִ
גליות שבבבל (ראה סנה' ה,א) שרודים את העם בשבט ,שממונים על פי המלכותְ .
ישראל.
יהוּדה – מרכא (=מאריך) פשטא זקף-קטן .זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא
ָ
ַ֙מ
֙בט ִ ָֽ
ָֽלא-י ֵָ֥סוּרַשׁ ֶַ
(=מאריך) שבא לפני זקף-קטן( .א) מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה; (ב) משתתחיל היא תאריך
ללא גבול כפי' [רמב"ן]  ...ואמר ָֽלא-י ֵָ֥סוּר – לרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל ,אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכותָֽ ,לא-

יָסֵ֥ וּרַממנו אל שבט אחר;
 2מפ[מ]ז"ק
ץַמ ְצ ָרָ֑יִ םַ ַ
םַבּ ֶא ֶר ִ
ית ְ
וָֹךַכּי-ג ִ ֵ֥ריםַהֱיִ ֶ ֶ֖
ִ ָֽ
תַּלוֹ ַ֙כָּ מ
םַואָ ַה ְב ָ ֵ֥
רַא ְתּ ָ֗ ֶכ ְ
ִ
ר׀ַהגָּ
ַ
םַהגּ
חַמכֶּ ם ַ֩יִ ְה ֶי֨הַלָ ִ֝ ֶכ ַ
ויקרא קדשים יט,לדְ :כּאֶ זְ ָר ִ
יכם׃ ַ
ֶ֖יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
א ֲִנ ֵ֥
זְרחַ -תניא גר שקיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד ואפילו דקדוק סופרים אחד ,אין מקבלין אותו,
[תורה תמימה] (וי' קד' יט,לד) ְכּאֶ ָ
רנט)
מאי טעמא דכתיב ְכּאֶ ז ְָרח ,מה אזרח שקיבל עליו את הכל אף גר שקיבל עליו את הכל [תו"כ]:

[תו"ת הערה רנט] כי על דקדוקי סופרים אנו מצווין בלאו דלא תסור ,כמבואר לפנינו בר"פ שופטים ,ועי' בבכורות ל' ב' הובא זה.
וטעם הדרשה מן ְכּאֶ זְ ָרחַהוא משום דמיותר הוא ,דאין לומר שבא להורות שיהיה הגר חשוב בעיניו כמו האזרח ,דהא כבר כתיב לא
תונו אותו ְואָ ַה ְב ָ ֵ֥תַּלוֹ ַ֙כָּ מוָֹך ,אלא בא להורות דרק אז חשוב הוא לך כאחד מכם רק אם קיבל כמוכם כל חקי התורה והמצוה,
וכדמפרש:
(וי' קד' יט,לד) ְואָ ַה ְב ָ ֵ֥תַּלוֹ ַ֙כָּ מוָֹך – מרכא פשטא זקף-קטן ,טעם מרכא = מאריך ,אפשר מרמז להאריך את הזמן לקבלת הגר להיות
כאזרח כדי לבדוק ,לוודא אם קיבל כמוכם כל חקי התורה והמצוה.
1.1.14

מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן והלכה או פעולה אחריו  -תבנית טעמים ללימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחריו

מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
 מידת הלימוד אלפניו ולאחריו מתארכת למידת לימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחריו .גבולות מקום אלפניו וגבולות מקום אלפני לפניו
נקבעים לפי הדיון בכתובים .אפשר שזה הפסק ענין כמו זקף-קטן ב-ויקרא בהר כה,י שנה  -זקף-קטן וכאן מתחיל ענין אלפניו וקראתם
דרור וגו'
אפשר שזה הפסק דבור  -אתנח או סלוק אלפני לפניו והעברת שופר וגו' וקדשתם וגו'
במידות הרשומות אחר הברייתא דל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בהן דרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי מידה ל"ג לימוד אלפניו ויש
חולקים על לימוד אלפני לפניו .מהגמרא בבלי ראש השנה ט,ב בתמיכת תבנית הטעמים אתנח מרכא פשטא מונח זקף-קטן יש מידת לימוד
אלפניו ,וגו אלפניו ואלפני לפניו ואחריו.
 .1מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
בראשית ויצא לא,יט  -כא:

ַ֙ה ִגּידַ
יה׃ַ[כ]ַוַיִּ גְ נבַ ַיעֲקבַאֶ ת-לֵ֥בַלָ ָבֶ֖ןַהָ א ֲַר ִמָּ֑יַעַ לְ -בּ ִלי ִ
ֵ֥רַלאָ ִ ָֽב ָ
בַרחלַאֶ תַ -ה ְתּ ָר ִ ֶ֖פיםַא ֲֶשׁ ְ
ְךַלגְ זֶ֖זַאֶ ת-צאנָ֑וַֹו ִַתּגְ נ ָ
ִ
ןַהלַ
[יט]ַ ְולָ ָב ָ
ֵ֥רַהגִּ ְל ָעָֽד׃ ַ
ַ
ֶ֖יוַה
ַ
רחַהוּא ְַ֙וכָ ל-אֲשֶׁ ר-לוַֹוַיָּ ֶ֖ ֵָֽקםַ ַו ַיּעֲברַאֶַתַ -הנּ ָָה ָ֑רַוַיָּ ֵ֥שֶׂ םַאֶ ת-פָּ נָ
ַהוּא׃ַ[כא]ַוַיִּ ְב ַ ֵ֥
ר ַח ָֽ
וַֹכּיַב ֶ֖
ל ִ ֵ֥

[כא]ַוַיִּ ְב ַ ֵ֥רחַהוּא ְַ֙וכָ ל-אֲשֶׁ ר-לוֹ ( -סלוק) מרכא פשטא זקף-קטן והוא פעולה ואחריו פעולה ,אפשרות ללימוד במידה של אלפני לפניו.
בַרחלַאֶ תַ -ה ְתּ ָר ִ ֶ֖פיםַא ֲֶשֵׁ֥רַ
מוצע להסביר שהבריחה התאפשרה בהעלמת התרפים ובהשתקתן ע"י בזוים הכתובה בפסוק [יט]  ...ו ִַתּגְ נ ָ
יה׃ תורה שלמה [מג] למה גנבה אותם כדי שלא יהו אומרים ללבן שיעקב בורח עם נשיו ובניו ,וכי התרפים מדברים הם ,כן
ְלאָ ִ ָֽב ָ
דכתיב כי התרפים דברו און (זכריה י,ב) וכו' לפיכך גנבה אותם רחל (תנחומא ויצא יב .).ובהסברו כתב  ...ובגין בזיונא דע"ז שוי לון

תחותה עד דלא יכיל למללא דהא כד איהו מתתקן למללא מכבדין ומרביצין קמיה כו' .רלב"ג בשעות ידועות יתעורר בה הכח
הדמיוני אשר לקוסם ,וישמע כאילו קול נמוך מדבר אליו בעניין העתידות אשר תשוטט בהם מחשבתו; לא שזאת הצורה תדבר ,כי זה
בלתי אפשר ,כי הדבור לא יהיה בזולת כליו אשר שם בו השם יתעלה בטבע.
 .2מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
בראשית וישב לז,ה – ט:

יהָ֑םַַ ִשׁ ְמעוָּ ָ֕ -נאַהַ חֲ לֵ֥ וֹםַהַ זֶּ ֶ֖הַא ֲֶשֵׁ֥רַחָ ָל ְָֽמ ִתּי׃ ַ
וֹדַשׂנֵ֥אַא ָֽתוֹ׃ַ[ו]ַוַיֶּ֖אמֶ רַאֲל ֶ
ְ
ַיּוֹספוַּעֶ֖
ֶ֖דַלאֶ ָחָ֑יוַַו ִ ֵ֥
[ה] ַויַּחֲ ַֹ֤לםַיוֹסף ַ֙חֲ לוֹםַ ַויַּגּ ְ

יַוגַם-נִ ָצּ ָָ֑בה ַ
ֵ֛הַק ָמהַאֲלֻ ָמּ ִ ֶ֖ת ְ
וְֹךַהשָּׂ ֶדהַוְ ִהנּ ָ ֵ֥
ַ
ַ֙בּת
מיםַאֲלֻ ִמּים ְ
נוַּמאַ ְלּ ִ ַ֤
א ַנ ְִ֝ח ְ
[ז]ַו ִהנּהַ ֲ
ַ֠ ְ
ַ֤הַת ֻס ֶבּ ֙י ָנה ַ֙אֲלֻ מּתיכֶ םַו ִ ַָֽתּ ְשׁ ַתּחֲוֶ ֶ֖ין ַָלַ אֲלֻ ָמּ ִ ָֽתי׃ ַ
ַ וְ ִהנּ ְ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תיוַוְ עַ לְ -דּבָ ָ ָֽריו׃ ַ
ַ֙שׂנאַאתוַֹעַ ל-חֲ ֹלמ ָ ֶ֖
ַיּוֹספוַּעוֹד ְ
לַבָּ֑נוַַּו ִ ַ֤
שׁ ָ
וֹלַתּ ְמ ֶ֖
ִ
ינוַּאם-מָ שֵׁ֥
ִ
ְךַתּ ְמֹלְך ַ֙עָ ל
ַ֤אמרוַּלוֹ ַ֙אֶ חָ יוַהֲמָ ַֹ֤ל ִ
[ח]ַוַיּ ְ

וַֹלאֶ ָחָ֑יו ַ
ֲֹלםַעוֹד ַ֙חֲלוֹםַאַ חרַוַיְ ַספֵּ֥רַא ֶ֖ת ְ
[ט]ַ ַו ַיּח ֵ֥
יםַמ ְשׁ ַתּח ֲִוֶ֖ים ַ ִ ָֽלי׃ ַ
ִ ָֽ
ַ֙כּוֹכָ ִב
שַׁו ַהיּ ָָ֗ר ַח ְַואַ ַחַ֤דַעָ שָׂ ר ָֽ
ֹ֧הַה ֶשּׁ ֶמ ְ
וֹדַו ִהנּ ַ
֨הַח ַל ְַ֤מ ִ ָֽתּיַחֲלוֹם ַ֙ע ְ
רַהנּ ָ
אמ ִ
ַ ו ַָ֗יּ ֶ
א ַנ ְִ֝חנוַּ
[ז]ַו ִהַנּהַ– תלישא-גדולה  ,בתפקיד בעל בחינה נעלה ,המלה הנה משמעה גלוי מוסתר ועם הטעם גלוי בעל בחינה נעלה של נעלםֲ .
ַ֠ ְ
ְמאַ ְלּ ִ ַ֤מיםַאֲלֻ ִמּים ַ֙–אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא מן הכלל לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ,כי חלומו בא להודיע על הצלתם

בשנות הרעב
ְךַתּ ְמֹלְך ַ֙עָ לינוַּ -מהפך פשטא זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,אפשר
[ח]ַוַיַּ֤א ְמרוַּלוֹ ַ֙אֶ חָ יוַ -מהפך פשטא זקף-קטן הֲמָ ַֹ֤ל ִ
שזה כעין בנין אב לפתרון חלומות ,הכל הולך אחר הפה .כי חלום יוסף הראשון בא להודיע שבאמצעות אלומתו תהיה להם הרווחה
ולא בא להודיע שיהיה מלך והם גזרו פעמיים כך וזה בתבנית פעמיים מהפך פשטא זקף-קטן.
וַֹלאֶ ָחָ֑יו  -מרכא טפחא אתנח
ֲֹלםַעוֹד ַ֙חֲלוֹםַאַ חרַ( -סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן וַיְ ַספֵּ֥רַא ֶ֖ת ְ
[ט]ַ ַו ַיּח ֵ֥
תבנית (קיסר :סלוק או אתנח) [פשטא] [מונח] זקף-קטן על תוכן שהוא תיאור ואחריו פעולה או הלכה מרמזת על לימוד אלפניו ולאחריו.
תבנית (קיסר :סלוק או אתנח) מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן על תוכן שהוא תיאור ואחריו פעולה או הלכה מרמזת על לימוד אלפני לפניו
ולאחריו.
תבנית לימוד אלפני לפניו .היות וכאן נאמר חֲלוֹםַאַ חר ,משמע שחלום זה הוא אחר מהחלום הראשון ,שלא כמו בחלום פרעה שבו נאמר
בראשית מקץ מא,ה ויחלם שנית ומשמעו המשך של החלום הראשון.
ראה דרגא מונח רביע מה הלימוד מחלום האחר לחלום הראשון
דרשות הגמרא מבוססות על פסוק בנביא (ישעיהו ל,כט) ַהשִּׁי ֙ר ִיִֽהְיֹ֣ה ל ֵָ֔כם כּ ֵ ְ֖ליל הִתְ קַדּשׁ־ ָ ֶ֑חג ,אבל אפשר כי הפסוק (שמ' בא יב,מב) ֵלֹ֣יל שִׁמּ ִ ֵ֥רים
הוא המקור בתורה לאמירת הלל שלם בליל פסח  ,מקור לאמירת הלל שלם בשעת הקרבת קרבן פסח ,בשעת עשיית מצה בערב פסח ,אחרי
תפילת ערבית של ליל פסח ,הלל המשולב בהגדה של פסח.
 .3מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
וַֹבּאוּ׃ ַ
ית ָ ָֽ
בַאישַׁוּב ֶ֖
יםַמ ְצ ָרָ֑יְ מָ הַַַַַַַַאתַ ַיעֲק ִ ֵ֥
ִ
לַה ָבּ ִ ֶ֖א
ַ֙בַּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
הַשׁמוֹת ְ
ְ
שמות שמות א,אְ :ו ָ֗אלֶּ
וַֹבּאוּ  .חצי פסוק זה בעל תבנית טעמים כלהלן :אתַ ַיעֲקב – (אתנח) מונח זקף-קטן ותוכנו תאור ,ואחריו ִ ֵ֥אישַׁ
ית ָ ָֽ
בַאישַׁוּב ֶ֖
אתַ ַיעֲק ִ ֵ֥
וַֹבּאוּ  -פעולה .תבנית העשויה ללמד במידת לימוד לאחריו ואלפניו.
ית ָ ָֽ
וּב ֶ֖

[אור החיים] נותן פירוש אחד שרק בני יעקב באו מרצונם ולא שאר יוצא ירכו .אבל בפירוש אחרון כתב

עוד ירצה אומרו ַה ָבּ ִ ֶ֖איםַוגו' שבא לומר מופת חותך כי ברצונם באו והראיה שאחר מות אביהם ועלו ארצה כנען חזרו פעם ב' כאמור
יתוָֹֽ ָ .בּאוּ אחר שעלו משם חזרו למצרים ִ ֵ֥אישַׁוּביתֶ֖ וֹ ומנה
יםַמ ְצ ָרָ֑יְ ָמהַַאתַ ַיעֲקבַמחדש ִ ֵ֥אישַׁוּב ֶ֖
ִ
בפרשת ויחי ,והוא אומרו ַה ָבּ ִ ֶ֖א
הכתוב מי הם בעלי צדקות זה ראובן וגו' הא למדת כי ענפי האילן כאילן עצמו שוים לחפוץ בגזירת מלך ויכתב בספר זכרון לפניו
ליראי ה' וגו':
יםַמ ְצ ָרָ֑יְ ָמה שכל יוצאי ירך יעקב באו לקיים גזירת מלך
ִ
לַה ָבּ ִ ֶ֖א
יתוֹ מלמד אלפניו אל ְבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
בַאישַׁוּב ֶ֖
היינו הלימוד מַ-אתַ ַיעֲק ִ ֵ֥
ולא רק בני יעקב.

 .4מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
שמות בא יב,מב:

ֶ֖לַלדר ָ ָֽתםַ:פ ַ
ל־בּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָרא ְ
ְ
יםַלכָ
ְ
'ַשׁ ֻמּ ִ ֵ֛ר
ַ֙לה ִ
הַה ֶזּה ַ ָֽ
ַ
לַּ֤יְ לָ
וּא־ה ַַ
ַ
םַה
ָֽ
ץַמ ְצ ָרָ֑יִ
יאֶ֖םַמ ֶא ֶר ִ
הֹוצ ָ
'ַל ִ
ַ֙לה ְ
ילַשׁ ֻמּ ִ ֵ֥ריםַהוּא ַ ָֽ
ִ
ל
ילַשׁמֻּ ִ ֵ֥רים
ִ
יאֶ֖םַמ ֶא ֶרץַ ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם – ר"ת הל"ל של"ם נאמר ב-ל
הֹוצ ָ
'ַל ִ
ַ֙לה ְ
ילַשׁ ֻמּ ִ ֵ֥ריםַהוּא ַ ָֽ
ִ
ר' יהודה מרקס הי"ו (טו ניסן התשע"ה) ל
ליל – מונח כעין מרמז שהתבנית הבאה יש לדורשה פעמים אחדות.
ַ֙לה' – מרכא פשטא זקף -קטן ,שתי דרשות (א) דרשה לאמירת הלל שלם בין הערביים (לקרבן פסח ,לעשיית מצה) (ב)
ִשׁ ֻמּ ִ ֵ֥ריםַהוּא ַ ָֽ

דרשה לאמירת הלל שלם בליל פסח (אחרי תפילת ערבית ,משולב בהגדה של פסח)
ַ֙לה' – מרכא פשטא זקף-קטן ,טעם מרכא – ששמו בעדות המזרח "מאריך" ,בתבנית טעמים זאת מרמז להרחיב נושא,
ִשׁ ֻמּ ִ ֵ֥ריםַהוּא ַ ָֽ
להאריך נושא .אפשר שמלמד על הנאמר בכתוב לפניה .אם נתעלם מן המונח שלפני התבנית המלמד לדרוש התבנית שאחריו פעמים
יאם) ,אז זה מלמד על דרשה אלפניו ולפני לפניו,
הֹוצ ֶַָ֖
אחדות ,אז התבנית הזאת נמצאת אחרי סילוק ותוכנה תיאור ואחריה פעולה ( ְל ִ
ולאחריו .הפסוקים שלפני (יב,מב) הם:
הוֹציאוּ מִ ִמּצ ַ ְָ֛רי ִם ע ֵ֥גת מ ַ֖צוֹת ִכֹּ֣י ֹלֹ֣ א ח ֵ ֶָ֑מץ כִּ ִֽי־ג ְר ֹ֣שׁוּ ִמ ִמּצ ְַָ֗רי ִם וְֹלַ֤ א ָיִֽכְל ֙וּ ְלהִתְ ַמהְמֵֵ֔ ַה ְוגַם־צ ָ ֵ֖דה ֹלא־ע ֵָ֥שׂוּ לָהִֽם:
[לט] וַיּ ֵ֨
אפוּ את־ ַה ָבּ ֵֵ֜צק א ֲֵ֨שׁר ִ ֶּ֧
ְַאר ַ ֵ֥בּע מ ֵ֖אוֹת שׁ ָָנֶ֑ה ַוי ְ ִָ֗הי בּ ְ֙עצם֙
שׁ ֵָ֔נה ו ְ
ְֹלשׁים ָ
שׁ ֵָ֔נה ו ְ
ְֹלשׁים ָ
[מ] וּמוֹ ַ
ְַאר ַבֵּ֥ע מ ֵ֖אוֹת שָׁנָ ִֽה[ :מא] ַוי ְ ִָ֗הי מִ ֵקּ ֙ץ שׁ ִ ֹ֣
שׁ ֙ב בּ ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל ֲא ֵ֥שׁר יָשׁ ְ֖בוּ בְּמִ צ ָ ְֶ֑רי ִם שׁ ִ ֹ֣
ַהיֹּ֣וֹם ה ֵַ֔זה ָיֵ֥צ ְָ֛אוּ כָּל־ ִצב ְֵ֥אוֹת ֖ה' מֵאֵ֥רץ מִ צ ָ ְִֽרי ִם:
אפשר כי טעם מונח של ליל מרבה לדרוש פעמים אחדות את ההרחבה – הארכה של הנושא המרומזת בטעם מרכא = מאריך של
ִשׁ ֻמּ ִ ֵ֥רים  ,הבא להרחיב מזמן לילה לזמן בין הערביים וללמד לומר הל"ל של"ם הנלמד מר"ת של (שמ' בא יב,מב) ֵלֹ֣יל שִׁמּ ִ ֵ֥רים (שזה בליל
אפוּ את־ ַה ָבּ ֵֵ֜צק  ,שעת עשיית מצה של ערב פסח (לימוד אלפני לפניו הנרמז בתבנית מרכא
הפסח) גם בעת אשר (א) (שמ' בא יב,לט) וַיּ ֵ֨
פשטא זקף-קטן של שִׁמּ ִ ֵ֥רים הוּ ֙א לַ ִֵֽ֔ה' )( ,ב) גם לומר הל"ל של"ם בשעת עשיית קרבן פסח בין הערביים שזה נלמד ב(-וי' אמר כג,ה)
ָשׂר ַל ֖חדשׁ ֵ ֹ֣בּין ָהע ְַר ָ ֶ֑בּי ִם ֖פסַח ַלהִֽ' :שהוא זכרון לעשיית פסח מצרים שהוא תוצאה של הכתוב לפני (יב,מב)
אשׁוֹן בּ ְ
בּ ַֹ֣חדשׁ ה ִָר ָ֗
ְַארבּ ָָעֵ֥ה ע ָ ָ֛
ְַאר ַבֵּ֥ע מ ֵ֖אוֹת שׁ ָָנֶ֑ה ַוי ְ ִָ֗הי בּ ְ֙עצם֙ ַהיֹּ֣וֹם ה ֵַ֔זה  ...זהו יום ברית בין הבתרים שבזמן (בר' לך טו,יב) ַוי ִ ְַ֤הי
שׁ ֵָ֔נה ו ְ
ְֹלשׁים ָ
(שמ' בא יב,מא) ַוי ְ ִָ֗הי ִמ ֵקּ ֙ץ שׁ ִ ֹ֣
שׁנָה :באיזה זכות יזכו בני לירש את הארץ,
שׁ ל ֵָ֔בוֹא שעת בין הערביים שלו ,אברהם אבינו אמר (בר' לך טו,ח) בּ ַָמֵּ֥ה א ַ ֵ֖דע ִכֵּ֥י אִ ִָֽיר ִֽ
הַשּׁ֙מ ֙
השיבו הקדוש ברוך הוא בזכות הקרבנות( :מדרש אגדה) והקרבן היחיד הבא בין הערביים אחרי קרבן תמיד הוא קרבן פסח זכרון
לפסח מצרים שנעשה בין הערביים.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .5מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
 .6מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
ויקרא תזריע יב,ד – ה:

ה ָ ָֽרהּ׃ַ ַ
לאתַיְ מֵ֥יַטָ ֳַ
אַתבאַעַ דְ -מ ֶ֖
ָ֗עַואֶ לַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ַ֙ל ָ
שַׁלאִ -ת ָגּ ְ
ָ֑הַבּכָ ל-ק ֶד ָֽ
ֶ֖בַבּ ְדמיַטָ ה ֳָר ְ
ַ֙וּשֹׁלשֶׁ תַי ִָמיםַתּשׁ ִ
ֹלשׁיםַיוֹם ְ
וּשׁ ִ ֵ֥
[ד]ַ ְ
ֳרה׃ ַ
שּׁיםַיוֹם ְַ֙ושׁשֶׁ תַי ִָמיםַתּשֶׁ֖בַעַ לְ -דּמֵ֥יַטָ ה ָ ָֽ
ָ֑הַּו ִשׁ ִ ֵ֥
םַכּנִ ָדּ ָת ְ
ְ
ֵ֥הַשׁבֻ ַעֶ֖יִ
דַוטָ ְמ ָא ְ
[ה]ַ ְו ִאם -נְ ק ָבהַתל ְ

לימודים נוספים מתבניות טעמי המקרא
ַ֙וּשֹׁלשֶׁ תַי ִָמים – (סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן
ֹלשׁיםַיוֹם ְ
וּשׁ ִ ֵ֥
[ד]ַ ְ
שׁשֶׁ תַי ִָמים – (אתנח) מרכא פשטא מונח זקף-קטן
שּׁיםַיוֹם ְַ֙ו ַ
[ה]ַ ְו ִשׁ ִ ֵ֥
י ִָמים – זקף -קטן בתפקיד של שני לימודים( :א) נתינת כל החומרות על היולדת במצב ספק במין הולד( ,ב) לקביעת וסת נידות מחדש
רק אחרי ארבעים לזכר ושמונים לנקבה
מקור ברמב"ם לענין החומרות בלידת ספק במין הולד וגם לענין קביעת וסת נידות מחדש.

[רמב"ם איסורי ביאה פ"י ה"כ] כל מקום שנאמר (בחז"ל) תשב לזכר ולנקבה (בגלל ספק) כיצד דינה תהיה אסורה לבעלה י"ד יום
כיולדת נקבה שבעה הראשונים ודאי ,והשבעה האחרונים ספק ,ואין נותנין לה ימי טוהר אלא עד ארבעים יום כיולדת זכר ואם ראתה
דם אחר הארבעים עד שמונים אינו דם טוהר אלא ספק דם נדה או ספק דם זיבות אם בא מימי הזיבה כמו שביארנו ,וכן אם ראתה דם
יום אחד ושמונים בלבד הרי זו ספק נדה ותשב שבעת ימי הנדה (החל מיום  )81שמא נקבה ילדה שאין לה וסת נדות עד אחר מלאות
כמו שביארנו.
[רמב"ם איסורי ביאה פ"י,הכ"א] כל מקום שנאמר תשב לזכר ולנקבה ולנדה (טט :בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה) כיצד
דינה ,תהיה אסורה לבעלה י"ד יום כיולדת נקבה ,ואם ראתה דם ביום אחד ושמונים הרי זו ספק נדה (טט :לכן אולי אינה מתחילה מחזור
ספירה חדש) ,וכן אם ראתה ביום ע"ד וביום פ"א הרי זו ספק נדה (טט :בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה) ,וכן אם ראתה ביום
ארבעים ואחד אף על פי שראתה ביום ל"ד הרי זו ספק נדה (טט :בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה) ואסורה לבעלה עד ליל
ארבעים ושמונה כיולדת זכר ,ואין נותנין לה ימי טוהר כלל כנדה ,והרי היא כמי שלא ילדה ,וכל דם שתראה מיום שהפילה (טט :דבר
שיחייב אותה בדיני לידה) עד פ' יום אם בא בימי נדתה ה"ז ספק נדה מאחר השבעה מיום שהפילה ,ואם בא בימי זיבתה הרי זו ספק זבה
שכל ימי מלאת אין בהן וסת ,וכן אם ראתה ביום אחד ושמונים עדיין היא מקולקלת ותהיה ספק נדה כמו שביארנו אף על פי שלא
ראתה אלא יום אחד וכשיקבע לה הוסת אחר השמונים יסור קילקולה ותחזור להיות נדה ודאית או זבה ודאית ,וכן מיום שהפילה עד
ז' ימים ותהיה נדה ודאית אם הפילה בתוך ימי נדתה כמו שביארנו.
הלכה כ' עוסקת בלידה או הפלה ודאיים .לכן יש ימי טומאת לידה וימי טהרה ,ונקבע מחזור וסת וזיבה חדש.
הלכה כ"א עוסקת בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה .לכן אין לה ימי טוהר ,האשה ממשיכה לספור מחזורים של  7ימי
נדה וי"א ימי זיבה ,בגלל ספק שילדה זכר אם תראה יום  41יחשב נדה עד ליל יום  , 48וקובעת מחזור נדה וזיבה חדש .בגלל ספק
שילדה נקבה בראיה ראשונה אחרי יום  80תקבע מחזור נדה וזיבה חדש.
לימוד (א) נתינת כל החומרות על היולדת במצב ספק במין הולד:
[משנה ביכורים פ"ד,מ"ד] (אנדרוגינוס)  ...ויושבת עליו דם טמא ודם טהור כאנשים וכנשים :...
[בבלי נדה כט,א] מתני' .המפלת ואין ידוע מהו  -תשב לזכר ולנקבה ,אין ידוע אם ולד היה אם לאו  -תשב לזכר ולנקבה ולנדה.
ֳרה׃
שּׁיםַיוֹם ְַ֙ושׁשֶׁ תַי ִָמים – (אתנח) מרכא פשטא מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו פעולה תּשֶׁ֖בַעַ לְ -דּמֵ֥יַטָ ה ָ ָֽ
(וי' תז' יב,ה) ְ ...ו ִשׁ ִ ֵ֥

תבנית טעמים העשויה ללמד אלפני לפניו ולאחריו ,או אלפני לפניו ולפניו ולאחריו.
ֳרהּ׃
לאתַיְ מֵ֥יַטָ ה ָ ָֽ
אַתבאַעַ דְ -מ ֶ֖
ָ֗עַואֶ לַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ַ֙ל ָ
שַׁלאִ -ת ָגּ ְ
באלפני לפניו נמצא המשך ההלכות מלידת זכר (וי' תז' יב,ד) ְ ...בּכָ ל-ק ֶד ָֽ

נקשרת לידת הנקבה אל לידת הזכר ומלמדת למצב של ספק זכר או נקבה ,לתת על היולדת כל החומרות בגלל הספק במין הולד :טומאת
לידה ארבעה עשר יום כיולדת נקבה ,ודמי טהרה רק עד  40יום כיולדת זכר ,ותמתין לביאת מקדש עם קרבנות עד מלאת  80יום ללידה
כלידת נקבה.
לימוד (ב) קביעת וסת חדשה אחרי ימי מלאת:
שַׁלאִ -ת ָגָּ֗עַוְ אֶ ל-
ָמים – (סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו פעולהַ ְבּכָ ל-ק ֶד ָֽ
ַ֙וּשֹׁלשֶׁ תַי ִַ
ֹלשׁיםַיוֹם ְ
וּשׁ ִ ֵ֥
(וי' תז' יב,ד) ְ
ֳרהּ׃
לאתַיְ מֵ֥יַטָ ה ָ ָֽ
אַתבאַעַ דְ -מ ֶ֖
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ַ֙ל ָ

תבנית טעמים העשויה ללמד אלפני לפניו ולאחריו ,או אלפני לפניו ולפניו ולאחריו.
דּתַ
יםַכּימֵ֛יַנִ ַ ֵ֥
ִ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמ
ט ְמאָ ה ִ
רַאשָּׁ ה ִַ֙כּיַתַ ְז ִריעַ ַוְ י ְָל ָ ֶ֖דהַז ָָכ ָ֑רַַ ְו ָ ָֽ
באלפני לפניו נמצא כתוב המזכיר מצב נדה (וי' תז' יב,ב) ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙לאמ ִ
הַּתּ ְט ָ ָֽמא׃ אפשר שרוצה ללמד שאחר המלאת של  40יום (=  )33 + 7ללידת זכר ,ראיית הדם הראשונה תחשב נדה והאשה תקבע
ֹות ִ
ְדּ ָ ֶ֖

וסת חדשה אחר לידת זכר.
שּׁיםַיוֹם ְַ֙ושׁשֶׁ תַי ִָמים – (אתנח) מרכא פשטא מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו פעולה תּשֶׁ֖בַ
אפשר שגם תבנית הטעמים של [ה]ַ ְו ִשׁ ִ ֵ֥
ֹותהַּ
תַדּ ָ ֶ֖
דּ ְ
יםַכּימֵ֛יַנִ ַ ֵ֥
ִ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמ
ט ְמאָ ה ִ
ֳרה  ,מתקשרת במידת אלפני לפניו (רחוק יותר מפסוק (יב,ד)) אל (וי' תז' יב,ב) ְו ָ ָֽ
עַ לְ -דּמֵ֥יַטָ ה ָ ָֽ
ִתּ ְט ָ ָֽמא׃ ומלמדת שאחר המלאת של  80יום (=  ) 66 + 14ללידת נקבה ,ראיית הדם הראשונה תחשב נדה והאשה תקבע וסת חדשה אחר

לידת נקבה .וכן בלידה בה יש ספק במין הולד.
 .7מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
ֶ֖םַלדר ָ ָֽתם:
ֵ֛םַתּ ְהיֶה־זֵּ֥אתַלָ ֶה ְ
תַעֹול ִ ָֽ
ָ
יהָ֑םַַַַ ֻח ַ ֵ֥קּ
ירםַא ֲֶשֵׁ֛רַהֵ֥םַז ִנֶ֖יםַאַ חֲר ֶ
יהםַלַ ְשּׂ ִע ִ ָ֕
ויקרא אח"מ יז,זְ :ולא־יִ זְ ְבּ ֵ֥חוַּעֹוד ַ֙אֶַ ת־זִ ְבח ֶ

יהם – מקף צ"ע
זְבּ ֵ֥חוּ – מקף צ"ע עֹוד ַ֙אֶ ת־זִ ְבח ֶ
(וי' אח"מ יז,ז) ְולא־יִ ְ
יהם – (סלוק) מרכא פשטא זקף-קטן ,אפשרות לכעין לימוד אלפני לפניו ,אפשר שזה כעין טעמא
ִבח ֶ
זְבּ ֵ֥חוַּעֹוד ַ֙אֶ ת־ז ְ
(וי' אח"מ יז,ז) ְולא־יִ ְ
דקרא ל(-וי' אח"מ יז,ה) ראה גם ב(יז,ה)
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

חַאהֶ לַמוֹעֶ֖דַאֶ ל-
יאםַלַ ָ֗ה'ַאֶ לֶ -פּ ֵַ֛ת ֵ֥
ֱב ֻ
יַהשָּׂ ֶדה ַ֒ ֶוה ִ
יהם֘ ַא ֲֶשׁרַהםַז ְב ִחים֘ ַעַ לְ -פּנ ַ
לַאת-זִ ְבח ֶ
יאוַּבּניַיִ ְשׂ ָר ָ֗א ֶ ָֽ
ְ
ָב
ֲשׁרַי ִִ֝
[ה]ַַל ַמעַ ן ַ֩א ֨ ֶ
ְ
'ַאוֹתם׃ ַ
ָ ָֽ
מיםַלַ ֶ֖ה
ֹ֧יַשׁלָ ִ ֵ֛
וַּזִבח ְ
֨ב ִ֝ח ְ
ָ֑ןַו ָז ְ
ַהכּה ְ

הגבלת שחוטי חוץ א' חולין ב' קדשים להבאה ושחיטה רק באוהל מועד בגלל הנמוק של פסוק ז' מניעת כל מחשבת הקרבה לע"ז.
ֶ֖םַלדר ָ ָֽתם׃ ַ
ֵ֛םַתּ ְהיֶה-זֵּ֥אתַלָ ֶה ְ
תַעוֹל ִ ָֽ
ָ
םַח ַ ֵ֥קּ
יהָ֑ ֻ
ירםַא ֲֶשֵׁ֛רַהֵ֥םַז ִנֶ֖יםַאַ חֲר ֶַ
יהםַלַ ְשּׂ ִע ִ ָ֕
[ז]ַַולא-יִ זְ ְבּ ֵ֥חוַּעוֹד ַ֙אֶ ת-זִ ְבח ֶ
ְ

 .8מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
רַפּניַג ָָ֑דוֹל
דּ ְ
אַת ְה ַ ֶ֖
ל ֶ
לַו ֵ֥
אַפניָ -ד ְ
ַ֙בּ ִמּ ְשׁפָּ טַלאִ -ת ָשּׂ ְ
וי' קד' יט,טו לאַ -תעֲשֵׂ֥ וַּעָ ֙וֶל ַ

ויקרא קדושים יט,יג׃

ֲשׁק אֶ ת-רעֲָךֶַ֖ ְולא ִתגְ זָ֑ל
לאַ -תע ֵ֥
לּת שָׂ ִ ֵ֛כיר ִא ְתָּךֶַ֖ עַ דָֽ -בּ ֶקר׃
ָֽלאָ -ת ִַ֞לין ְפּעֻ ֵַַ֥

ספרא קדושים פר' ב'

ֲך .יכול אפילו אמר איש פלוני גבור הוא והוא אינו גבור איש פלוני חכם והוא אינו חכם איש פלוני עשיר
ֲשׁקַאֶ ת־רע ֶַָ֖
(ט) לאַ -תע ֵ֥
והוא אינו עשיר תלמוד לומר ְַולא ִתגְ זָ֑ל .מה הגזל מיוחד שהוא של ממון אף עושק דבר של ממון .ואיזה זה הכובש שכר שכיר.

אַפניָ -דלַ
ַ֙בּ ִמּ ְשׁפָּ טַלאִ -ת ָשּׂ ְ
וי' קד' יט,יג תו"כ איש גיבור חכם עשיר מניין דרשה כזאת? אפשר מ-וי' קד' יט,טו לאַ -תעֲשֵׂ֥ וַּעָ ֙וֶל ַ
(סלוק) מרכא פשטא זקף-קטן ,לפי מצוות השם רלד (ל"ת קלח) שלא לעשות עוול במשפט וההמשך לאִ -ת ָשּׂאַפְַניָ -דלַאינו תיאור
רַפּניַג ָָ֑דוֹל מצוות השם רלה (ל"ת קלט) שלא להדר פני גדול בדין  ,לכן
דּ ְ
אַת ְה ַ ֶ֖
ל ֶ
למצוה רלד אלא תיאור למצוה הבאה שבפסוקַ ְו ֵ֥
אפשר כי (יט,טו ) מלמד אלפני לפניו וזה מקור לדרשת תו"כ איש גיבור חכם עשיר

 .9מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
ויקרא בהר כה,ט – יא:
ַארצְכ ִֽם׃
שׁוֹפר ְבּכָלְ -
שׁוֹפַ֤ר תְּ רוּעָה֙ בּ ַֹ֣חדשׁ ַה ְ
ַ
[ט] ְו ַה ֲעב ְַר ֶ֞תָּ
שּׁ ִב ִֵ֔עי בּע ָ֖שׂוֹר ל ֶַ֑חדשׁ בְּיוֹם֙ ַהכִּפ ִֵ֔רים ַתּע ֲִבֵ֥ירוּ ָ ֖
ָ֑יהַ ַ
ץַלכָ ל-י ְשׁ ֶב ָ
וֹרַבּ ָא ֶֶ֖ר ְ
ָ
םַדּ ֵ֛ר
את ְ
הַוּק ָר ֶ ֵ֥
ְ
ַ֤תַהח ֲִמ ִשּׁים ַ֙שָׁ ָנ
ַ ָֽ
תַשׁנַ
[י]ַַ ְו ִק ַדּ ְשׁ ָ֗ ֶתּםַא ְ
שׁבוּ׃ ַ
וַֹתּ ֻ ָֽ
וַֹו ִ ֵ֥אישַׁאֶ לִ -מ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ָ
ֲחזָּת ְ
םַא ִ֚ישַׁאֶ ל-א ֻ
ַ֙תּ ְהיֶ הַלָ כֶ םַ ְושַׁ ְב ָ֗ ֶתּ ִ
ֵ֥לַהוא ִ
יוֹב ִ

ִיחי ָה וְֹלֵ֥ א תִ ְבצ ְ֖רוּ את-נְז ִִֽריהָ׃
יוֹבל ִָ֗הוא שְׁנַ ָ֛ת ַה ֲח ִמ ִ ֵ֥שּׁים שׁ ָָנ֖ה תִּ הְיֹ֣ה לָכֶ֑ם ֹלֹ֣ א תִ ז ְֵָ֔רעוּ וְֹלַ֤ א תִ ְקצְר ֙וּ אתְ -ספ ֵ֔
[יא] ֵ ֹ֣
להלן מוצג הדיון בירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה ,הדיון בבבלי ר"ה ט,ב ,ופסק הרמב"ם בתנאים המעכבים קיום שנת יובל.

ֵ֥לַהוא ַ֙אף על פי שלא השמיטו אף על פי שלא תקעו בשופר או יכול אף על פי שלא שילחו עבדים
ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה (כה,י) יוֹב ִ
תלמוד לומר ִהוא ַ֙דברי רבי יודה רבי יוסה אומר יוֹבֵ֥לַאף על פי שלא השמיטו אף על פי שלא שילחו עבדים או יכול אף על פי שלא
תקעו בשופר תלמוד לומר ִהוא ַ֙אמר רבי יוסה מאחר שהכתוב תולה אותה לעניין תקיעת שופר וכתוב אחר תולה אותה לענין שילוח
עבדים מפני מה אני אומר יוֹבֵ֥לַשלא בשילוח עבדים שאיפשר ליובל בלא שילוח עבדי' אבל אי איפשר ליובל שלא בתקיעת שופר
ע"פ אור שמחה מלת (כה,י) יוֹבֵ֥ל מרבה לומר שאף ע"פ שלא נתקיימו כל מצוותיה של שנת היובל מכל מקום שם תורת יובל עליה לאסור
א ֙ ממעטת שאם לא נתקיימו כל מצוותיה של שנת היובל ,אין חל עליה שם שנת יובל ְלכָ ל-י ְשׁ ֶבָ֑יהַָ
עבודה בקרקע ,מלת (כה,י) ִהו ַ
נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי מה ריבתה לנו התורה ומה מיעטה.
רבי יהודה אומר כי מלת (כה,י) יוֹבֵ֥ל מרבה לא לעכב לקיים שנת יובל אף אם לא השמיטו ואם לא תקעו בשופר,
א ֙ ממעטת  -מעכבת לקיים שנת יובל בלי שילוח עבדים
ומלת (כה,י) ִהו ַ
רבי יוסי אומר כי מלת (כה,י) יוֹבֵ֥ל מרבה לא לעכב לקיים שנת יובל אף אם לא השמיטו ואם לא שילחו עבדים,
א ֙ ממעטת  -מעכבת לקיים שנת יובל בלי תקיעת בשופר
ומלת (כה,י) ִהו ַ
םַא ִ֚ישַׁאֶ ל-אֲחֻ זָּתוַֹ
א ֙ ִתּ ְהיֶ הַלָ כֶ םַ– אתנח מרכא פשטא מונח זקף-קטן ותוכנו תיאור ,והמשכו הלכה ְושַׁ ְב ָ֗ ֶתּ ִ
ֵ֥לַהו ַ
ָ֑יהַיוֹב ִ
(כה,י) ְלכָ ל-י ְשׁ ֶב ָ
וַֹתּ ֻ ָֽשׁבוּ׃ זאת תבנית טעמים המלמדת אלפני לפניה ולאחריה.
וְ ִ ֵ֥אישַׁאֶַלִ -מ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ָ
רבי יהודה דורש מהסיפא של (כה,י) אלפניה אל הרישא של (כה,י) ללמד כי בשיחרור העבדים תלוי קדוש השנה להיות יובל (כה,י)
ָ֑יה
ץַלכָ ל-י ְשׁ ֶב ַָ
וֹרַבּ ָא ֶֶ֖ר ְַ
ָ
םַדּ ֵ֛ר
את ְ
הַוּק ָר ֶ ֵ֥
ְ
ַ֤תַהח ֲִמ ִשּׁים ַ֙שָׁ ָנ
ַ ָֽ
תַשׁנַ
וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ֗ ֶתּםַא ְ
ַ֤רַתּרוּעָ ה ַ֙
ַשׁוֹפ ְ
ַ
ֲב ְר ַ֞ ָתּ
רבי יוסי דורש מהסיפא של (כה,י) אלפני לפניה ל(-כה,ט) בתקיעת השופר תלוי קדוש השנה להיות יובל (כה,ט) ְו ַהע ַ
ֶ֖רַבּכָ ל-אַ ְר ְצ ֶ ָֽכם׃ ַ
ירוַּשׁוֹפ ְ
ָ
ֲב
יםַתּע ִ ֵ֥
ַ
ַ֙ה ִכּפֻּ ִר
שַׁבּיוֹם ַ
יַבּעָ שֶׂ֖ וֹרַלַ ָ֑ח ֶד ְ
שַׁה ְשּׁ ִב ִע ֶ
ַ
בַּ ח ֶד

ירושלמי ראש השנה פ"ג ה"ה ד"א תקיעת שופר תלויה בב"ד ושילוח עבדי' תלוי בכל אדם ואתייא כהיא דא"ר שמואל בר רב יצחק
(שמ' וארא ו,יג) ַוי ְדַ ֵבֹּ֣ר ֘ה' אל-מ ֹ֣שׁה וְאִֽלַ-אהֲרן ַוי ְ ַצוֵּם֙ אל-בּ ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל על מה ציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא"ר הילא לא
שׁ אתָ-א ִֵ֨חיו ָה ִעב ְִֵ֝רי ֲאשִֽׁר-יִמּ ֵָכֹ֣ר ל ְָ֗ך
שׁלּ ְֹ֡חוּ אִי ֩
שׁ ִֹ֡נים תְּ ִֽ ַ
נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים הדא הוא דכתיב (יר' לד,יד) מ ֵ ִֹ֣קּץ ֹ֣שׁבַע ָ
שׁ ְמעַ֤ וּ ֲאבִֽוֹתֵ יכם֙ ֵא ֵַ֔לי וְֹלֵ֥ א ה ִ֖טּוּ אתָ-אזְנָ ִֽם׃
שׁ ַלּח ְֵ֥תּוֹ ָחפ ִ ְ֖שׁי ֵמע ָ ִֶ֑מְּך ְוֹלִֽאָ -
שׁ ִֵ֔נים ְו ִ
ַוע ֲָבִֽדְ ֙ך ֵ ֹ֣שׁשׁ ָ

ֵ֥לַהו ַא ֙ ,וקסברי
א ֙  -תניא ,תקיעת שופר ושילוח עבדים ושמיטת קרקעות כולן מעכבין ביובל ,דאמר קרא יוֹב ִ
ֵ֥לַהו ַ
תורה תמימה יוֹב ִ
נו)
חכמים מקרא נדרש לפניו ולפני לפניו ולאחריו [בבלי ר"ה ט' ב']:
רמב"ם הל' שמיט' ויובל פ"י,הי"ג שלשה דברים מעכבין ביובל ,תקיעה ושלוח עבדים והחזרת שדות לבעליהן ,וזו היא שמיטת קרקע.
ֲחזָּתוַֹוְ ִ ֵ֥אישַׁאֶ ל-
םַא ִ֚ישַׁאֶ ל-א ֻ
ַ֙תּ ְהיֶ הַלָ כֶ םַ– (אתנח) מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,והוא תאור ואחריו הלכה ְושַׁ ְב ָ֗ ֶתּ ִ
ֵ֥לַהוא ִ
יוֹב ִ
וַֹתּ ֻ ָֽשׁבוּ׃ תבנית טעמים אפשרית ללימוד אלפני לפניו ולאחריו.
ִמ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ָ

במידות הרשומות אחר הבריית א דל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בהן דרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי מידה ל"ג לימוד אלפניו
ויש חולקים על לימוד אלפני לפניו .מהלימוד -בבלי ראש השנה ט,ב ומתבנית הטעמים אתנח מרכא פשטא מונח זקף-קטן יש תמיכה
למידת לימוד לפניו ,ולפני לפניו ואחריו.
אחד ממופעי מידת ה לימוד אלפניו ולאחריו היא בתבנית קיסר (סלוק או אתנח) [פשטא] [מונח] זקף-קטן וכולו תיאור ואחריו הלכה או
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שניהם הלכות או פעולות .אפשר שהופעת טעם מרכא אחרי טעם הקיסר (סלוק או אתנח) בראש חצי פסוק ולפני טעם זקף-קטן
מאריכה ממידת לימוד אלפניו ולאחריו למידת אלפניו ו אלפני לפניו ולאחריו .גבולות מקום אלפניו וגבולות מקום אלפני לפניו נקבעים
ַ֙תּ ְהיֶ הַלָ כֶ ם בדרישה
ֵ֥לַהוא ִ
לפי הדיון בכתובים .סיפא של (כה,י) יוֹב ִ
ַארצְכ ִֽם׃
שׁוֹפר ְבּכָלְ -
שׁוֹפַ֤ר תְּ רוּעָה֙ בּ ַֹ֣חדשׁ ַה ְ
ַ
אלפני לפניו ידרוש תקיעת שופר (כה,ט) ְו ַה ֲעב ְַר ֶ֞תָּ
שּׁ ִב ִֵ֔עי בּע ָ֖שׂוֹר ל ֶַ֑חדשׁ בְּיוֹם֙ ַה ִכּפ ִֵ֔רים תַּ ע ֲִבֵ֥ירוּ ָ ֖
שׁ ֵָ֔נה וּק ְָראתֵ֥ם דְּ ָ֛רוֹר בּ ָ ָ֖ארץ ְלכָל-ישׁ ְֶ֑בי ָה
שׁ ָ֗תּם ֵ ֹ֣את שׁ ְַנַ֤ת ַהִֽ ֲח ִמשִּׁים֙ ָ
לפניו ושלוח עבדים רישא של (כה,י) ְוקִדַּ ְ
שׁבוּ׃
וַֹתּ ֻ ָֽ
אישַׁאֶ לִ -מ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ָ
וַֹו ִ ֵַ֥
ֲחזָּת ְ
םַא ִ֚ישַׁאֶ ל-א ֻ
לאחריו ידרוש חזרת שדות לבעליהן (שמיטת קרקעות) (כה,י) ְושַׁ ְב ָ֗ ֶתּ ִ
יוֹבל ִָ֗הוא ֹ ...לֹ֣ א תִ ז ְֵָ֔רעוּ וְֹלַ֤ א
שלושה אלו מעכבים קיום שנת יובל כתניא בר"ה ט,ב וכרמב"ם הל' שו"י פ"י,הי"ג ואילו השמיטה (כה,יא) ֵ ֹ֣
ִיחי ָה וְֹלֵ֥ א תִ ְבצ ְ֖רוּ את-נְז ִִֽריהָ׃ היא ממצוות היובל ולא תנאי לקיום היובל (רמב"ם הל' שו"י פ"י,הט"ו) ,וביובל אין שמיטת
תִ ְקצְר ֙וּ אתְ -ספ ֵ֔
כספים (רמב"ם הל' שו"י פ"י,הט"ז)
 .10מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
דברים ואתחנן ד,כא – כב:

יכ ָ֑םַ ַ
'ַה ְתאַ נַּףֶ֖ ִ -בּיַעַ לִ -דּ ְבר ֶ
ַה ִ
[כא]ַַו ֵ֥

לה׃ ַ
ןַלָךֶ֖ ַנַחֲ ָ ָֽ
ת ְ
ןַוּל ִב ְל ִתּי-בא ַ֙אֶ ל-הָ ָא ֶרץַהַ טּוֹבָ הַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַאֱֹלהֶ יָךַנ ֵ֥
תּיַעָ ְב ִרי ַ֙אֶ ת-הַ יּ ְַרדּ ְ
עַל ִב ְל ִ ַ֤
וַיִּ שָּׁ ַָ֗ב ְ

ץַהזּאתַאינֶ ֵֵֽ֥נִּ יַעבֶ֖רַאֶ תַ -היּ ְַרדָּ֑ןַ ַ
ַ֙בּ ָא ֶר ַ
[כב]ַַכּיַאָ נ ִ ֵ֥כיַמת ָ
ִ
טּוֹבֶ֖הַהַ ָֽזּאת׃ ַ
ץַה ָ
יר ְשׁ ָ֕ ֶתּםַאֶ תָ -ה ָא ֵֶ֥ר ַ
יםַו ִ
ַ֙ע ְב ִר ִ
וְ אַ ֶתּם ָֽ
ץַהזּאת – מונח מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין לימוד אלפני לפניו ,מפסוק (ד,כב) אלפניו המיידי הוא הסיפא של
ַ֙בּ ָא ֶר ַ
ִכּיַאָ נ ִ ֵ֥כיַמת ָ

(ד,כא)
יכ ָ֑ם.
ר ֶ
'ַה ְתאַ נַּףֶ֖ ִ -בּיַעַ לִ -דּ ְב ַ
ַה ִ
הלפני לפניו הוא הרישא של (ד,כא) ו ֵ֥
הלימוד אלפני לפניו משתמש בפי' רש"י על שני הפסוקים,

לה׃ ַ
ןַלָךֶ֖ ַנַחֲ ָ ָֽ
ת ְ
ןַוּל ִב ְל ִתּי-בא ַ֙אֶ ל-הָ ָא ֶרץַהַ טּוֹבָ הַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַאֱֹלהֶ יָךַנ ֵ֥
תּיַעָ ְב ִרי ַ֙אֶ ת-הַ יּ ְַרדּ ְ
עַל ִב ְל ִ ַ֤
וַיִּ שָּׁ ַָ֗ב ְ

רש"י (כא) התאנף  -נתמלא רוגז .על דבריכם  -על אדותיכם על עסקיכם( .כב) כי אנכי מת וגו' אינני עבר  -מאחר שמת מהיכן
יעבור? אלא אף עצמותי אינם עוברים (ראה ספ"ב קלה).

נציג את פרש"י בסדר הפוך כדי לתמוך בהשערה של לימוד אלפני לפניו .נתחיל בפסוק (ד,כב)
ץַהזּאת – מונח מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין לימוד אלפני לפניו,
ַ֙בּ ָא ֶר ַ
[כב]ַַ ִכּיַאָ נ ִ ֵ֥כיַמת ָ
רש"י (כב) ִכּיַאָ נ ִ ֵ֥כיַמת ַ֙וגו'  -מאחר שמת מהיכן יעבור? אלא אף עצמותי אינם עוברים (ראה ספ"ב קלה).
מפרש"י אנו למדים שמשה רבנו לא עובר חי וגם לא עובר מת (היינו עצמותיו)
'ַה ְתאַ נַּףֶ֖ ִ -בּיַ– (רש"י ד,כא) נתמלא רוגז ודין על הפרט  -משה רבנו ,הינו
ַה ִ
ועכשו הלימוד אלפני לפניו בא ללמד שמה שנראה כַ-ו ֵ֥
יכ ָ֑םַ( -רש"י ד,כא) על אדותיכם על עסקיכם .הפשט מדבר על העבר אבל הרמז על העתיד .כי
לטובת הכלל  -עם ישראל ,עַ לִ -דּ ְבר ֶ
כך משה רבנו שתמיד לימד זכות על ישראל ממשיך להיות סניגורם של ישראל מפני קיטרוגים בכל הדורות שכולם מתנקזים לפעור,
וכאשר פעור מתעורר לקטרג ,רואה את משה רבנו הקבור מול מקום מעשה פעור ונסוג לאחור.
מה שנראה כַ-ו ֵַ֥ה'ַ ִה ְתאַ נַּףֶ֖ ִ -בּיַ (שם הוי' עם ו"ו החיבור מעלה אפשרות שזה ה' ובית דינו) גזרו שמשה רבנו ימות ויקבר בעבר הירדן
המזרחי בו על דברי העם ,בעומק הענין הינו לטובת עם ישראל ,שיתוף מידת הדין הוא הסתרה מהשטן שמשה רבנו נשאר בעבר הירדן
המזרחי למנוע מפעור והדומים אליו להסטין נגד ישראל ולעתיד לבוא להנהיג את כל עם ישראל מהגלויות אל א"י.

 .11מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
דברים ראה יג,ו:

יכםַ ַ
יַד ֶבּרָ ַ֠ -ס ָרהַעַ ל֨ -ה'ַאֱֹלה ִ֝ ֶ
תַכּ ִ
וּאַיוּמ ִ
ָ֗ ָ
ֲלוֹםַהַ ִ֝ה
יאַה ָּ֡הוּאַאוַֹחלם ַ֩הַ ח ֨
ַ
וְ הַ נּ ִָב
תַבָּ֑הּ ַ
ֱֹלהֶ֖יָךַלָ ֶלכֶ ָ
ַה'ַא ֶ
ֹ֧רַצ ְוָּךֵ֛ ֵ֥
ַ֙מןַ -ה ֶדּ ֶרְךַא ֲֶשׁ ִ
חָך ִ
יםַל ַה ִ ָֽדּי ֲ
ְ
ֲב ִד
ַ֙מבּיתַע ָ
ץַמ ְצ ַ ָ֗ריִ םַוְ ַה ָֽפּ ְדָך ִ
מּוֹציאַאֶ ְת ֶכם׀ַמ ֶא ֶר ִ
הַ ִ ֵ֥
עַמ ִקּ ְר ֶ ָֽבָּך׃ַס ַ
ר ִ
ַה ָ ֶ֖
תּ ָ
וּבעַ ְר ָ ֵ֥
ַ ִ
ַ֙מבּיתַע ֲָב ִדים – מרכא מונח (לגרמיה) מונח רביע פשטא מונח זקף-קטן .אם
םַו ַה ָֽפּ ְדָך ִ
ץַמ ְצ ַ ָ֗ריִ ְ
מּוֹציאַאֶ ְת ֶכם׀ַמ ֶא ֶר ִ
(דב' ראה יג,ג) ַה ִ ֵ֥
ץַמ ְצ ַ ָ֗ריִ םַוְ הַ ָֽפּ ְדָך ַ֙
מּוֹציאַאֶ ְת ֶכם׀ַמ ֶא ֶר ִ
ֵארץ ִמצ ְַָ֗רי ִם – הוא משפט מוסגר ביחס לתבנית הטעמים המקיפה אותה ,נקבל ַה ִ ֵ֥
נאמר כי התוכן אתְ כֹ֣ם׀ מ ֹ֣
ַמּוֹצֵ֥יא  ...ולמעשה גם ְוהַפִֽדְ ֙ך ואחריו עוד פעולה ְלהַדִּ ִֽי ֲח ֙ך  ,עשויה ללמד
ִמבּיתַע ֲָב ִדים – מרכא  ...פשטא מונח זקף-קטן והוא פעולה ה ִ

על לימוד אלפני לפניו .מופתי יציאת מצרים שנעשו ע"י ה' ,מכחישים כל הוכחה אפילו המתקיימת שיש כח כלשהו לע"ז אפילו אם נביא
יאמר שה' צוה ויעשה אותות שמתקימים.
רעיון זה מתאים לפי' רמב"ן לפסוק (דב' ראה יג,ג)  ...והנה צוה הכתוב שלא נשמע למתנבא בשם ה' (טט – שכביכול ה' צוה) לעבוד עבודה
זרה כלל ,ולא נביט באותות ובמופתים שיעשה (טט  -ולעיל פי' רמב"ן שהאותות נראו שהתקיימו); והזכיר הטעם (להלן,ו) :מפני שאנחנו
ָך ֙ ) שהוא מעשה ממש לא חזיון ולא מראה (טט  -כמו שעשה הנביא הזה)  ,כי
מּוֹציאְ ...ו ַה ָֽפּ ְד ַ
ידענו מיציאת מצרים (טט – (דב' ראה יג,ו) ַה ִ ֵ֥
ְלוֹאה (ע"פ תה' כד,א) (טט – או הכוונה ל(-שמ' וארא ט,כט) ִכֵּ֥י ל ַ֖ה' ה ָָאִֽרץ׃) והוא המחדש והחפץ והיכול ואין אלהים מלבדו
ָ֭ ַלה' ה ָ ָֹ֣ארץ וּמ ָ ֶ֑

(ע"פ דב' ד,לה) .וידענו ממעמד הר סיני כי הוא פנים בפנים (ע"פ דב' ה,ד) צוה אותנו ללכת בדרך הזה ,שלא נעבוד לזולתו כלל,
ֱֹלהיך  .והנה (דב' ראה יג,ו) דִ בּרָ ָ֠ -ס ָרה עַלֵ֨ -ה' ,שלא צוהו ככה
וכבודו לאחר לא נִתן (ע"פ יש' מב,ח); וזה טעם (דב' ראה יג,ו) ֲא ֶּ֧שׁר ִצוְּךָ֛ הֵ֥ ' א ֖
מעולם ,או סרה דבר על כבודו ,שאין ראוי לעבוד לאל אחר.

 .12מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
דברים שפטים יח,י – יא:

שּׁף׃ ַ
ֶ֖שַׁוּמכַ ָֽ
ְ
ֵֽןַוּמנַח
יםַמעוֹנ ֵ֥ ְ
ְ
םַקסָ ִמ
וַֹבּאָ֑שַׁקס ְ
וּב ֶ֖תּ ָ
ירַבּנָֽ וִֹ -
ְ
ֲב
ַמע ִ ֵ֥
אַבָך ַ
ַ[י]ַַלא-יִ ָמּצ ְ
רשַׁאֶ לַ -המּ ִ ָֽתים׃ ַ
יַוד ֶ֖
רַושׁאֵ֥לַאוֹב ְַ֙ויִ ְדּענִ ְ
ֶ֖רַחָ֑בֶ ְ
[יא]ַַ ְוחב ָ

רש"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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אָ֑שַׁ -היא עבודת המולך ,עושה מדורות אש מכאן ומכאן ומעבירו בין שתיהם (ראה ספ"ד קעא) .קסםַ
וַֹבּ ַ
וּב ֶ֖תּ ָ
ירַבּנָֽ וִֹ -
ְ
ֲב
(י) ַמע ִ ֵ֥
ְקסָ ִמיםַ -אי זהו קוסם? האוחז את מקלו ואומר אם אלך אם לא אלך; וכן הוא אומר" :עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו" (הו' ד,יב;
ראה ספ"ד קעא)ְ .מעוֹנֵֵֽ֥ןַ -רבי עקיבא אומר :אלו נותני עונות ,שאומרים :עונה פלונית יפה להתחיל .וחכמים אומרים :אלו אוחזי
העינים (ראה ספ"ד קעא) .וּ ְמנַחֶ֖שַׁ -פתו נפלה מפיו ,צבי הפסיקו בדרך ,מקלו נפל מידו (ראה שם).
ב ַ֙ -זו מכשפּות ששמו פיתום,
ֶ֖רַח ֶָ֑ברַ -שמצרף נחשים ועקרבים או שאר חיות למקום אחד (ראה ספ"ד קעב)ְ .ושׁאֵ֥לַאוֹ ַ
(יא) ]ַַ ְוחב ָ
ומדבר משחיו ,ומעלה את המת בבית השחי שלו (ראה שם)ְ .ויִ ְדּענִ י  -מכניס עצם חיה ששמה יִדוֹעַ בתוך פיו ,ומדבר העצם על ידי
מכשפּות (ראה סנה' סה,ב)ְ ַ.וד ֶ֖רשַׁאֶ לַ -המּ ִ ָֽתים  -כגון המעלה בזכורו ,והנשאל בגלגולת (ראה ספ"ד קעב)( .יב) כָּ ל-עשׂהַאָ֑לֶּ הַ-
'עושה כל אלה' לא נאמר ,אלא כָּ ל-עשׂהַאָ֑לֶּ הַ -אפילו אחת מהן (ראה ספ"ד קעג).

מכַ ָֽשּׁף שלא פירש רש"י ב(-יח,י) .פי' רש"י (יח,יא) כי ְושׁאֵ֥לַאוֹב ַ֙ -זו מכשפּות ששמו
לימוד אלפני לפניו לפסוק (יח,י) ללמד מהו הְַ -
פיתום ,ומדבר משחיו ,ומעלה את המת בבית השחי שלו (ראה ספ"ד קעא) טט – מכשפות הקשורה באדם מתְ .ויִ ְדּענִ י  -מכניס עצם
חיה ששמה יִדוֹעַ בתוך פיו ,ומדבר העצם על ידי מכשפּות (ראה סנה' סה,ב) .טט – מכשפות הקשורה בחיה מתה.

מכַ ָֽשּׁף הכתוב ב(-יח,י).
אפשר כי כל אלה מלמדים מהו הְַ -
לימוד לאחריו לפסוק (יח,יא) ללמד כיַ ְוד ֶ֖רשַׁאֶ לַ -המּ ִ ָֽתים  -כגון המעלה בזכורו (כנראה אדם מת)  ,והנשאל בגלגולת (של אדם מת או
של חיה מתה) (ראה ספ"ד קעב) .טט – הלימוד בחלק הראשון קישר מכשפות למתים וכאן רוצה ללמד כי ְוד ֶ֖רשַׁאֶ לַ -המּ ִ ָֽתים שהוא
רשַׁאֶ לַ -המּ ִ ָֽתים ומלמד כי גם ְושׁאֵ֥לַ
פעולה הקשורה במתים גם היא למכשפות תחשב .אפשר כי הלימוד למכשפות מתחיל מלאחריו ְוד ֶ֖
מכַ ָֽשּׁף הכתוב ב(-יח,י) פעולתו ע"י קשר כלשהו למתים.
אוֹב ְַ֙ויִ ְדּענִ יַקשורים במתים לפי האופנים המפורשים וכל אלה מלמדים כי הְַ -
ומצאנו כי המתים יודעים משהו מהעתיד כמסופר ב-בבלי ברכות יח,ב והתניא :מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה

בשני בצורת והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות .ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו ,אמרה חדא לחברתה :חברתי ,בואי ונשוט
בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם.
 .13מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
דברים שופטים יט,ט – יא:

תַבּ ְד ָר ָכֶ֖יוַכָּ ל-הַ יּ ִָמָ֑יםַ
ִ
ֵ֛יָךַולָ ֶלֵ֥כֶ
ֱֹלה ְ
ֲבהַאֶ ת-הַֹ֧'ַא ֶ
ַ֒לאַ ה ַָ֞
ַהיּוֹם ְ
יַמצַ ְוָּך֘ ַ
ֲשׁרַאָ נ ִכ ְ
֨הַהזִּ֝אתַלַ עֲשׂ ָ֗ ָתהַּא ֨ ֶ
ַ
[ט]ַ ִ ָֽכּיִ -ת ְשׁמר ַ֩אֶ ת-כָּ לַ -ה ִמּ ְצ ָו
ֲל ָ֑הַוְ הָ יָ ֵ֥הַ
ןַלָךֶ֖ ַ ַנח ָ
ת ְ
ֱֹלהיָךַנ ֵ֥
יַבּ ֶק ֶרבַאַ ְר ְצָךַאֲשֶׁ ר ַ֙הַ'ַא ֶ
ְך ַ֙ ָדּםַנ ִָק ְ
לאַיִ שָּׁ פ ַ
שַׁה ָֽאלֶּ ה׃ַ[י]ַ ְו ַ֤
ָ
ֶ֖לַהשָּׁ ֵֹ֥ל
יםַע ַ
ַ
ַלָךֵ֥ ַעוֹד ַ֙שָׁ ֹלשַׁעָ ִר
וְ יָסַ ְפ ֨ ָתּ ְ
ֶ֖תַהעָ ִ ֵ֥ריםַהָ ָֽאל׃
ָ֑תַו ָנָ֕סַאֶ ל-אַ ַח ֶ
יוַו ִה ָכֵּ֥הוַּנֶ ֶ֖פֶ שַׁוָמ ְ
הוַּו ָא ַַ֤רבַלוֹ ְַ֙ו ָקםַעָ לָ ְ
אַלרע ְ
ֵ֥הַאישׁ ַ֙שׂנ ְ
ִ
ֶ֖יָךַדּ ִ ָֽמים׃ַפַ[יא]ַ ְו ִ ָֽכי-יִ ְהיֶ
ָ
עָ ֶל
אַלרעהוּ  -על ידי שנאתו הוא בא לידי ְו ָא ַַ֤רבַלַוֹ ֙ .מכאן אמרו :עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על
ֵ֥הַאישׁ ַ֙שׂנ ְ
ִ
רש"י (יא) ְו ִ ָֽכי-יִַ ְהיֶ
אַלרעהוּ וגו'
ֵ֥הַאישׁ ַ֙שׂנ ְ
ִ
מצוה חמורה :לפי שעבר על "לא תשנא" (וי' יט,יח) ,סופו לבא לידי שפיכות דמים; לכך נאמר ְו ִ ָֽכי-יִ ְהיֶ

(ספרי קפו,פקז) .שהיה לו לכתוב 'וכי יקום איש וארב לרעהו והכהו נפש' (ראה ספ"ד קפו-קפז).
אַלרעהוּ ( -סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין תבנית של לימוד אלפני לפניו .נתחיל מפ'
ֵ֥הַאישׁ ַ֙שׂנ ְ
ִ
נאמר בפסוק (יט,יא) ְו ִ ָֽכי-יִ ְהיֶ
רש"י  ...עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מצוה חמורה :לפי שעבר על "לא תשנא" (וי' יט,יח) ,סופו לבא לידי שפיכות דמים;
אַלרעהוּ ( -סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,והוא תאור ואחריו פעולה ,כעין תבנית של לימוד
ֵ֥הַאישׁ ַ֙שׂנ ְ
ִ
מוצע ההסבר הבאְ :ו ִ ָֽכי-יִ ְהיֶ
אלפני לפניו אל (יט,ט)
ֲשׁרַאָ נ ִכיַ
אַלרעהוּ שונא לקב"ה ואינו מקיים (יט,ט) ִ ָֽכּיִ -ת ְשׁמר ַ֩אֶ ת-כָּ לַ -ה ִמּ ְצ ָו֨הַהַ זִּ֝אתַלַ עֲשׂ ָ֗ ָתהַּא ֨ ֶ
השונא ישראל שב(-יט,יא) שׂנ ְַ
תַבּ ְד ָר ָכֶ֖יוַכָּ לַ -היּ ִָמָ֑ים ולכן סופו על ידי שנאתו הוא בא לידי (יט,יא) ְו ָא ַַ֤רבַלַוֹ ֙ וְ ָקםַ
ִ
ֵ֛יָךַולָ ֶלֵ֥כֶ
ֱֹלה ְ
ה' ַ א ֶ
ֲבהַאֶ תַֹ֧ -
ַ֒לאַ ה ַָ֞
ַהיּוֹם ְ
ְמצַ ְוָּך֘ ַ
יוַו ִה ָכֵּ֥הוַּנֶ ֶ֖פֶ שַׁוָמָ֑תַו -סופו לבא לידי שפיכות דמים.
עַָלָ ְ
 .14מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
דברים שפטים כ,ו:
מוצע פתרון נוסף המשתמש בגרסת כתר
גירסת כתר ,מגנס ,מאור
לנּוּ׃ ַ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
מּ ְל ָח ָמ ְ
ַ֙בּ ִַ
יתוַֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַח ְלּלוַֹיל ְ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁאֲשֶׁ ר-נ ַָטֵ֥עַכֶּ ֶ֙רם ְַ֙ול ִ
[ו]ַַ ִ ָֽ

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
לנּוּ׃ ַ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
יתוַֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַח ְלּלוַֹיל ְ
ֲשׁרַנ ַָטֵ֥עַכֶּ ֶ֙רם ְַ֙ול ִ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁא ֶַ֨
[ו]ַַ ִ ָֽ

אַח ְלּלוַֹ -מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,אפשר כי מרכא מלמד מצוות למרוחקים ממקום המקדש .בהם
ם ַ֙ ְול ִ
גירסת כתרַאֲשֶׁ ר-נ ַָטֵ֥עַכֶּ ֶ֙ר ַ
מצוה לחלל את נטע רבעי כי כתוב ולא חיללו ולא ולא היללו ,להוסף חומש ,להעלות הכסף לירושלים ,לפרנס בו את החקלאים המקומיים,
ובאוכל שיקנו לפרנס הנצרכים בירושלים .כי ואיש אחר יחללנו  -כבר לא יביא חומש.
 .15מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
ֶ֖הַכּ ָרעָ ָֽתֹוַ:פ ַ
ֵ֥הַה ָר ָע ְ
ָ
ֹ֧םַה'ַלְַעשׂ
יםַמ ֶמָּ֑נִּ יַיְ שַׁ לּ ֵ֛
ִ
ֶ֖הַק ִשׁ
ָ
ֵ֥יַצרוּיָ
הַבּנ ְ
ְ
יםַהאֵ֛לֶּ
ָ
ָשׁ
אנ ִ ֵ֥
ַמלֶ ְךַוְ ָה ֲ
וּח ֶ
ַ֙וּמשׁ ַ
ֵֹ֥וםַרְך ָ
ַ
יַהיּ
שמו"ב ג,לטְ :ואָ נ ִ֨כ ַ

ַמלֶ ְך תבנית טעמים העשויה לרמז על כעין דרשה
וּח ֶ
ַ֙וּמשׁ ַ
יַהיֵֹּ֥ום – קדמא מרכא אחרי קיסר (כאן סלוק)לפני פשטא ַרְך ָ
(סלוק) ְואָ נ ִ֨כ ַ

ַמלֶ ְך  -רך במלוכה כאילו היום נמשחתי למלך
וּח ֶ
ַ֙וּמשׁ ַ
אלפני לפניו ,כאן לאו דווקא הכתוב אלא במרחק זמן אל העבר ,כפי' רד"ק ַרְך ָ
כי היום ההוא היה תחלת מלכותי על ישראל על ידי אבנר  ,אבל באמת נמשח ע"י שמואל עד כתשע שנים לפני-כן.אם הסדר בפרק ג הוא
כרונולוגי אז הריגת אבנר ארעה אחרי שבע שנות מלכות דוד בחברון ,והוא נמשח למלך בשנה הראשונה או השניה של מלכות שאול .אבל
אם אינו כרונולוגי אז אפשר כי הריגת אבנר ארעה בערך כארבע שנים אחרי מות 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ראה מרכא פשטא (ולא דווקא בתבנית תאור ופעולה אחריו)
 .16מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
ֶ֖יוַלכָ לָ -דּ ָבָ֑רַ ַ
ֲברַעָ ָל ְ
אַולאַ -יע ֵ֥
ַ֙בּצָּ ָב ְ
הַלאַיצא ַ
ַ֤
ַ֙א ָשּׁהַח ֲָדשָׁ
חַאישׁ ִ
סַכּי-יִ ַ ֵ֥קּ ִ
דברים כי-תצא כד,הָֽ ִ ַ :
תַו ִשׂ ַמֶּ֖חַאֶ תִ -א ְשׁ ֵ֥תּוַֹאֲשֶׁ ר-לָ ָ ָֽקח׃ ַ
ַ֤הַלביתוֹ ַ֙שָׁ נָ הַאֶַ ָח ְ
ְ
ַנ ִַָ֞קיַיִ ְהיֶ
ֶ֖יוַלכָ ל-
ֲברַעָ ָל ְ
אַולאַ -יע ֵ֥
ַ֙בּצָּ ָב ְ
לאַיצא ַ
ַ֙א ָשּׁהַח ֲָדשָׁ הַ( -סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,והוא תאור ואחריו הלכהַ ַ֤
חַאישׁ ִ
ִ ָֽכּי-יִ ַ ֵ֥קּ ִ
ָדּ ָבָ֑ר ,אפשר כי מלמד גם אלפני לפניו( ,כד,א – ג) שעוסקים בנישואי גרושה ע"י איש אחר[ ,רש"י] לומד כי גם נושא אלמנה נקי לביתו,
ַ֤הַלביתוֹ ַ֙הכתוב אחריו
ְ
ַ֙בּצָּ ָבאַ ...נ ִַָ֞קיַיִ ְהיֶ
לאַיצא ַ
פרט למחזיר גרושתו שאינה אשה חדשה לו ,יצא למלחמה .אפשר כי הענין של ַ֤

עובר ללמד אלפני לפניו ללמד שהנושא גרושה שהיא אשה חדשה לו ,גם כן יהיה נקי לביתו וגו' .למשל שהיתה ראויה לו אלא שהקדימו
אחר בתפלה ולא עלה הזיווג יפה (ע"פ פירוש יעקב? ירושלמי ביצה ,פ"ה ,וילנה כ).
דרך הסבר אחרת:
יוַלכָ ל-
ל ְ
ֲברַעָ ֶַָ֖
אַולאַ -יע ֵ֥
ַ֙בּצָּ ָב ְ
לאַיצא ַ
ַ֙א ָשּׁהַח ֲָדשָׁ הַ( -סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,והוא תאור ואחריו הלכהַ ַ֤
חַאישׁ ִ
ִ ָֽכּי-יִ ַ ֵ֥קּ ִ
ָדּ ָבָ֑ר ,אפשר כי מלמד גם אלפני לפניו( ,כד,א –ג)
ִ ָֽכּי-יִ ַ ֵ֥קּחַ– מרכא  ,מאריך זמן היינו מרחיק זמן נישואי גרושה ואלמנה מהאירוע של הגירושין או האלמנות .מרחק הזמן נמצא בלימוד
ֲשׁרִ ַ֠-שׁ ְלּ ָחהּ  -מונח מונח מונח תלשא ,כעין ארבעה תפקידי תלשא אלפניו
הַּה ִראשׁוֹןַא ֶ ָֽ
לַבּ ְע ָל ָ
יוּכ ַ
אלפני לפניו ב( -דב' תצא כד,ד) לאַ -

וארבעה לאחריו .ב[ -טור אבן העזר הלכות אישות סימן יג ויד] נמצאים שיעורי זמנים אחדים לכנוס אשה לפי נסיבות אחדות.
 .17מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן
ַ֙ה ִאישַׁלָ ַ ֶ֖ק ַחתַאֶ ת-יְ ִב ְמ ָ֑תּוַֹ ַ
לאַי ְַחפּץ ָ
דברים כי תצא כה,זְ :ו ִאםַ֤ -
לַלאַאָ ָבֶ֖הַי ְַבּ ִ ָֽמי׃ ַ
ֵ֥
ַ֙בּיִ ְשׂ ָרא
יםַלאָ ִ ֵ֥חיוַשׁם ְ
ְ
יַל ָה ִ֨ק
ָ֗יםַו ָ ָֽא ְמ ָרה ַ֙מ ֨אןַיְ ָב ִִ֝מ ְ
וַֹה ִ֝שַּׁ ְע ָרהַאֶ לַ -הזְּ ק ִנ ְ
וְ עָ ְל ָתה ַ֩יְ ִב ְמ ֨תּ ַ

(דב' תצא כה,ז)ַ ְל ָה ִ֨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
ַ֙בּיִ ְשׂ ָראל – מרכא פשטא זקף-קטן ,והוא תיאור ואחריו פעולה (כאן סירוב לפעולה) .מלמד אלפני לפניו אל
(דב' תצא כה,ז)ַ ְלאָ ִ ֵ֥חיוַשׁם ְ
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'
שׂ ָר ָֽאל את ששמו מחוי( .יצא זה שאין שמו מחוי יכול תהא מותרת להנשא) תלמוד לומר [דף כג,א] (דב'
וַֹמיִּ ְ
ֵ֥הַשׁ ֶ֖מ ִ
תצא כה,ו) ְולא-יִ ָמּ ֶח ְ

ַ֙בּיִ ְשׂ ָראלַעד שתדע אם בן קיימא הוא אם אינו בן קיימא .יכול אף אשת סריס תהא צריכה לייבום
יםַלאָ ִ ֵ֥חיוַשׁם ְ
ְַ
תצא כה,ז)ַ ְל ָה ִ֨ק
תלמוד לומר ולא ימחה שמו מישראל את שאין שמו מחוי .יצא זה שאין שמו מחוי.
 1.1.15פשטא מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן [מרכא] טפחא
רבוי – מרחיב את קבוצת מרכא טפחא לעוד פרטים
תבנית הטעמים הנדירה פשטא מרכא או פשטא מרכא פשטא היא מופע של פרט מרכב מתתי פרטים ,כאן התת-פרטים הם:
א' בכורי הלויים ,ב' שאר הלויים ,ג' תכלית משותפת  -לי אני ה' – לתמיד תחת כל-בכור בבני ישראל.
במדבר ג,מא:

רַבּ ְבניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַ ַ
'ַתּחַַתַכָּ לְ -בּ ֶ֖כ ִ
ֵ֥םַלי ַ֙א ֲִניַה ַ ֵ֥
וְ לָ ַק ְח ֨ ָתַּאֶ תַ -ה ְל ִו ִיּ ִ
ֶ֖תַבּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
וֹרַבּ ֶבה ֱַמ ְ
ְ
םַתּ ַחתַכָּ לְ -בּכ
תַה ְל ִויִּ ַ
ַ֙בּה ֱַמ ַ
ַוְ את ֶ
ְולָ ַק ְח ֨ ָתַּאֶ תַ -ה ְל ִו ִיֵּ֥םַפשטא מרכא
ַ ִלי ַ֙א ֲִניַה'ַפשטא מונח זקף-קטן
ַ ַ ֵ֥תּ ַחתַכָּ לְ -בּ ֶ֖כרַמרכא טפחא
ַ ִבּ ְבניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַמונח אתנח

טט – ע"פ התו רה והמצוה (המלבי"ם לפסוקים מא מג מו נ) יש בכורי לויים שלא פדו בכורי ישראל ויש שאר הלויים שפדו בכורי ישראל
יובן כי פסוק מא מדבר בשתי קבוצות לויים:
"את-הלוים" מרבה על עשרים ושתיים אלף הלוים שהם תחת כל-בכור בבני ישראל,
את שלוש מאות בכורי הלויים שאינם תחת כל-בכור בבני ישראל והם פודים עצמם בלא כסף.
שתי הקבוצות מתלכדות לאחת בהנפת כל לוי ע"י אהרן הכהן כדי להקדישם לשמש משמרת למשכן ולמקדש.
הערת דרש :ליקוחי הלויים הם כמו השורש "קדש" ובד"כ בתורה בנוכחות "קדש" ו"-אני ה'" ,אזי תבנית הטעמים של "אני ה'"
בטעם מחבר וטעם עוצר כגון כאשן מונח זקף-קטן ,ששם ה' מתעלה אל עצמותו ומהותו של ה'.
 .1בראשית וישלח לב,כט:

יַאם-יִ ְשׂ ָראָ֑לַ ַ
ַכּ ִ
ַ֙שׁ ְמָך ִ ֶ֖
רַלאַיַ ָֽעֲקב ַ֙יאָ מֵ֥רַעוֹד ִ
ַ֤
אמ
ו ַָ֗יּ ֶ
ַתּוּכל׃ַַ ַ
ָשׁיםַו ָ ָֽ
אנ ִ ֶ֖
יםַו ִעםֲ -
ֱֹלה ְ
ַעם-א ִ ֵ֛
ית ִ
ַ ִ ָֽכּי-שָׂ ִ ֹ֧ר ָ
יַאם-יִ ְשׂ ָראָ֑לַטפחא אתנח
ַ֙שׁ ְמָךַ פשטא זקף-קטןֶ֖ ִ ,כּ ִ
לאַיַ ָֽעֲקב ַ֙מהפך פשטא יאָ מֵ֥ר מרכא עוֹד ִ
ַ֤

ע"י השלילה מוסיף אפיון כי אם ישראל על האפיון הקיים יעקב  ...שמך ,היינו הרחבת קבוצה או פרט נתון
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .2שמות יתרו כ,י:

ֱֹלהָ֑יָךַ ַ
יעיַשַׁ ָ ֶ֖בָּ֣ת׀ַלַ ה'ַא ֶ ָ֗
ַ֙ה ְשּׁ ִב ִִ֝
וְ י֨וֹם ַ
ָ֣רַבּ ְשׁעָ ֶ ָֽריָך׃ַַ ַ
ִ
ֲשׁ
ָךַוג ְרָךֶ֖ ַ֙א ֶ ֵ֥
תּ ְ
ַ֙וּב ֶה ְמ ֶ ָ֗
ֲמ ְת ִָ֝ך ְ
ָךַ ַוא ָ ָֽ
ָךַ֠ -וּ ִב ָ֗ ֶתָּךַעַ ְב ְדּ ֨ ַ֤
הַוּבנְ ַָֽ
ִ
אכהַאַַ ָתּ
ֲשׂהַכָ לְ -מלָ ִָּ֝֡ ָ
ַ ָֽלאַ -תע ֶ ֨

וגרך אשר – בטעם עליון פשטא מרכא זקף-קטן
 .3ויקרא צו ח,כא:

םַר ַחץַבַּ ָמָּ֑יִ םַ ַ
בַואֶ תַ -ה ְכּ ָר ַעֶ֖יִ ָ
וְ אֶ תַ -ה ֶ ֵ֥קּ ֶר ְ
שׁה׃ַַ ַ
ֵ֛רַצוָּ ֵ֥הַהֶ֖ 'ַאֶ ת-מ ֶ ָֽ
ַ֙א ֶשֵּׁ֥הַהוּא ַ֙לַ ה'ַכַּ א ֲֶשׁ ִ
וּאַל ָֽריחַַ-נִ יח ַח ִ
ְ
הַה
ל ַ֤
לַה ִמְַּז ָ֗בּ ָחהַע ֨ ָ
ַ
שׁהַאֶ ת-כָּ לָ -ה ִַ֝איִ
ַ ַויּ ְַקטר ַ֩מ ֨ ֶ

לריח-ניחח אשה הוא – פשטא מרכא פשטא? –מוסיף תכונת לריח-ניחח על תכונת כאשר צוה ה' וגו'
 .4דברים ה,טו:

ַ֙וּבזְ רעַ ַנְ טוּיָ ָ֑הַ ַ
חז ָ ֶָ֖קה ִ
ַ֙בּ ָ ֵ֥יַָ֤֣דַ ֲ
ַ֙משָּׁ ם ְ
ֱֹלה ֙יָך ִ
ריִ םַַַו יּ ִ֨צא ֲִָ֝ך ַ֩ה'ַא ֶ ַ֤
ץַמ ְצ ַ ָ֗
׀ַבּ ֶא ֶר ִ
֙ית ֙ ְ
דַה ִי ָ
ָ
ָ֣ב
ַכּיֵ֥ ֶ -ע ַ֤ ֶ
תּ ִ
וְ זָכַ ְר ָ֗ ָ ַ֞
ֵ֥וֹםַהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ַס ַ
ַ
ֱֹלהיָךַלַ עֲשֶׂ֖ וֹתַאֶ ת-י
ןַצ ְוָּך ַ֙ה'ַא ֶ
ַעַ לָ֗ -כּ ִ

משם ביד – פשטא מרכא בטעם תחתון? – מוסיף תכונת ביד חזקה על תכונת ובזרע נטויה
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

1.1.16

מבוא אל פעמיים זקף-קטן או זקף-קטן זקף-גדול

בין שני קיסרים היינו בין סלוק לאתנח או אתנח וסלוק ,או סגול ואתנח
(מונח או פשטא או מהפך פשטא) זקף-קטן
(מונח או פשטא או מהפך פשטא או יתיב) זקף-קטן
משהו זקף-קטן[ ,משהו] זקף-גדול


יש לדון האם הדבר חל גם כאשר המשהו -זקף-קטן הוא חלק מתבנית אחרת כגון כעין כלל הצריך לפרט  -קדמא מהפך פשטא (מונח)

זקף-קטן ראה שמות יתרו חי יד
תבנית המרמזת לבנין-אב מכתוב אחד כגון שמות בשלח טז יג מחג הפסח למועדים אחרים
או שחוזר וקורה כגון ירידת המן וירידת השלו ,או דיון משפטי ועוד
1.1.16.1

פירוט פעמיים זקף-קטן או זקף-קטן זקף-גדול

מאמר השם (א) כבנין אב נאמר ונברא מיד (ב) דבר חוזר וקורה – בהתמדה חוזר ונאמר ומקיים הבריאה
בראשית א,ז
דבר החוזר וקורה מחזורים של כוכבים
בראשית א,טז
צמצום אחר צמצום להיות הסתרים ,יצר הרע ,מוכרח החטא ,יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום
בראשית ג,א
רבוי הדברים של הנחש לאשה עד שהביאה לנגוע בעץ הדעת
בראשית ג,ה
היקש מקין לבני ישראל למשול ביצר הרע
בראשית ד,ז
היקש מברכת הקשת לברכות הראיה והשמיעה
בראשית נח ט,טז
בראשית לך-לך יב,טז היקש ודבר החוזר וקורה מאברהם אבינו לעם ישראל
כעין בנין אב או חוזר וקורה ,חזרת דבר ה' לאברהם (לצדיק) בהפרד לוט (הרשע) מעמו,
בראשית לך-לך יג,יד
חוזר וקורה ,בכל פעם הוציאו הקב"ה לאברהם מעל הכוכבים ,מחלוקת בגירסה
בראשית לך-לך טו,ה
אחרי עשר שנות נישואין ללא לידה ,בעל ישא אשה אחרת ,וזה כעין בנין אב או היקש
בראשית לך-לך טז,ג
לכך שאשה יכולה לבקש גט
בראשית וירא יח,א – ד כעין בנין אב בגיור חייבים כל התהליכים להיעשות ע"י שלושה דיינים
חוזר וקורה ביקורי מלאכים בבית אברהם
בראשית וירא יח,ב
שׂדים
בראשית וירא חי,כה ,כח ,לג חוזר וקורה ,תפילת אברהם על חמש ערי עמק ה ִ
בנין אב לשליחות מלאכים
בראשית וירא יט,כב
חוזר וקורה ,זכירת זכות ,הצלת לוט על הצלת אברהם
בראשית וירא יט,כט
בראשית חיי שרה כד,יד חוזר וקורה ,הענות לבקשה ,ישועה על המים (באר,עין)
חוזר וקורה אצל יצחק על מחשבת אבימלך לקחת אשתו בדומה לא"א שלקח שרה אשתו
בראשית תולדות כו,ט
בראשית תולדות כז,כח נתינת ברכת ה' החוזרת וקורת ,היקש
בראשית תולדות כז,לו חוזר וקורה ,כח רבוי תפילה
בראשית תולדות כח,ו חוזר וקורה או היקש  ,כשם ששרו של עשו הסכים ,בזמן הגאולה יסכימו מלכי האומות על ברכות יצחק ליעקב
חוזר וקורה ,הקש מהתבטלות יעקב לעשו כדי לפייסו להתבטלות בעתיד לפייס הגוי השולט
בראשית וישלח לב,ה
זקף-קטן זקף-גדול ,חוזר וקורה
בראשית וישלח לב,ל
בראשית וישלח לג,טו חוזר וקורה ,שנאת עשו ליעקב
בראשית וישלח לד,ל חוזר וקורה ,שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום:
חוזר וקורה ,כל החלומות הולכים אחר הפה.
בראשית וישב לז,י
חוזר וקורה ,גערת יעקב ביוסף
בראשית וישב לז,י
חוזר וקורה ,אשה קטלנית
בראשית וישב לח,יא
חוזר וקורה ,בפתחו של א"א שכל העינים מצפות לראותו ,תמר רצתה לדבוק בבית אברהם כמו
בראשית וישב לח,יד
תמנע
היקש ,מסיפור השקר על מעשה יוסף אל מעשה פוטיפר באשתו
בראשית וישב לט,יט
היקש ,מעגלות ששלח יוסף ללימוד עגלה ערופה
בראשית ויגש מה,כז
חוזר וקורה ,בכל דור נשי"א הדור הוא בנוטריקון ניצוץ של יעקב אבינו,
בראשית ויחי מז,כח
כעין היקש מקבורת יעקב אבינו לקבורת צדיקים אחרים
בראשית ויחי מז,ל
חוזר וקורה ,חשש להריגת היהודי כמו הריגת המצרי
שמות ב,יד
כעין היקש או בנין אב הכנה לנבואה
שמות ג,יח
בנין אב משני כתובים (שמות בא יב,יג) לבנין בית שלישי שלא יחרב ,רמז לגואל אחרון
שמות ד,ח
רמז לגואל אחרון
שמות ד,ט
 * 2חוזר וקורה( ,א) רמז לחזרת משה לעתיד לבוא,
שמות וארא ו,א
(ב) גאולת מצרים שילוח ביד חזקה ,גאולה לעתיד שילוח ביד חזקה
חוזר וקורה ,מכת דם כך תחזור בגאולת אדום לעתיד לבוא
שמות וארא ז,כא
היקש מהשגחה אלהית במכת צפרדעים ולא בשיפוט הכוכבים אל יציאת מצרים ,אל גאולות אחרות
שמות וארא ח,ו
בנין אב יד-ה' הויה במקנך ,רבי לוי ותלמידי רבי נחמיה
שמות וארא ט,ג
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19

93/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-זרקא_סגול

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כעין בנין אב מסופר בתפילה אחת וכך קרה בשאר התפילות
שמות וארא ט,כט
הקש ודבר החוזר מגאולת מצרים לגאולה העתידה
שמות בא י,ז
בנין אב משני כתובים (שמות ד,ח) לבנין בית שלישי שלא יחרב
שמות בא יב,יג
בנין אב מכתוב אחד מפסח לשאר ימים טובים
שמות בא יב,טז
בנין אב בטעם סגול זקף-קטן
שמות בא יב,כב
כעין דבר שחוזר וקורה ענן ועמוד האש בקריעת ים סוף ,חלק או כל ימי המדבר ,בגאולה לעתיד
שמות בשלח יד,כ
כעין בנין אב ל-כל מקום שנאמר "מהומה" – הרעמת קול הוא
שמות בשלח יד,כד
כעין בנין אב שה' נלחם עבור ישראל
שמות בשלח יד,כה
דוגמא מייצגת לכל צבאות מצרים ,אלו לוקים בים ואלו ביבשה
שמות בשלח יד,כח
דוגמא מייצגת לבהלה ורעד בכל עמי העולם
שמות בשלח טו,ט
כעין דבר החוזר וקורה כאשר ה' מושיע לישראל נופל פחד על העמים.
שמות בשלח טו,טו
כעין דבר החוזר וקורה – השתקעות בגלות של סיר בשר ולחם לשובע
שמות בשלח טז,ג
חוזר וקורה ,כגון ירידת המן וירידת השלו
שמות בשלח טז,יג
כעין דבר החוזר וקורה ירידת המן בכל יום בהתלבשות בכלי כלשהו (ראה (שמ' בשלח טז,לב)).
שמות בשלח טז,טז
בנין אב מעירוב תבשילים לעירוב בתים ,חצירות ,תחומים
שמות בשלח טז,כג
חוזר וקורה ,כגון ירידת המן וירידת השלו (ראה שמ' בשלח (טז,טז))
שמות בשלח טז,לב
אפשר שזה כמדרש שמשה רבנו חוזר ומסביר הדין בסבלנות על כל עירעור למרות שכבר פסק
שמות יתרו חי,טז
כעין בנין אב שהמודה במקצת הטענה גורם לשבועת עצמו או של הצד השני
שמות משפטים כב,ח
ע"פ קצות החושן מקור לשוויה נפשיה חתיכה דאיסורא
חוזר וקורה ,כל שהות משה רבנו בהר סיני ארבעים יום וארבעים לילה
שמות משפטים כד,יח
חזרה של עשית תבנית המשכן וכליו לעתיד לבוא
שמות תרומה כה,ט
שני ארונות בעלי ארבע טבעות כל אחד לנשיאתו ע"י בדים קבועים ,הקש מארון לשאר כלי משכן,
שמות תרומה כה,יב
הקש מארון לימות המשיח
כעין הקש מארון העדות בארץ אל המרכבה האלקית בשמים
שמות תרומה כה,כא
כל תשלום במחצית שקל הקדש,
שמות כי תשא ל,יג
אזהרה להכנת קטורת במתכונת זהה לקטורת המשכן והמקדש,
שמות כי תשא ל,לז
ראה ויקרא קדשים כ,יז בסעיף זה לקשר אפשרי
דבר החוזר וקורה ,אלו חכמי דור דור ,כעין בנין אב או היקש מחיוב הבאת קדשים במחשבה
שמות ויקהל לה,ה
לחיוב מתן צדקה וקבלת תענית במחשבה
הקש ממשכן למקדש במידות
שמות ויקהל לו,ט
הקש המוביל לנושא הדלקת אש חדשה במזבח החיצון
ויקרא א,יב
הקש מסמיכה על חטאת יחיד לסמיכת שעיר נחשון ,לסמיכת חטאת ציבור שדמה נכנס לפנים
ויקרא ד,כד
פסוק זה הוא כעין בנין אב – מדריך תמציתי להקרבת קרבן.
ויקרא א,ה
נתגלה הטעות בהוראת בי"ד וחזר ונעלם
ויקרא ד,יג
בנין אב לכל חטאות הקהל שישרפו
ויקרא ד,כא
כעין בנין אב "לעשות (אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה)
ויקרא ה,א
ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה אלה"
בנין אב לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמהם ,מחטאת עוף ועולת עוף לעולת בהמה
ויקרא ה,ח-י
ר"ש משווה הלכת שבועת הפקדון להלכת מעילה בקדשים.
ויקרא ה,טו
במעילה בקדשים יש כעין בנין אב למעילה ,ואח"כ לימוד פרט וכלל ופרט לקרבן האשם על המעילה.
כעין בנין אב או חוזר וקורה ללמוד שיעור שבעת ימים לפרישת כהן לפני יוה"כ ,ופרה אדומה
ויקרא צו ח,לג
חוזר וקורה התחדשות ללימוד התורה בכל דור וע"י כל אחד מישראל.
ויקרא שמיני ט,א:
בנין משכן ,בנין מקדש ,שעת רצון אחרי הקטרת הקטורת במזבח הזהב ובקדש הקדשים
ויקרא שמיני ט,כג
בנין אב הלכות אבלות של יחיד ,השתתפות בצרת תלמידי חכמים ואבל כ"ג ,מיתת שרפה
ויקרא שמיני י,ו
ויקרא שמיני יא,י כעין בנין אב לנותן טעם בתערובות בכלל
ַל־ַאר ַ ֶ֑בּע אֲשׁר־[לא כתיב] לַ֤ וֹ כ ְָר ֙ ַעי ִם֙ מ ַ ִֹ֣מּעַל ל ְַרגְ ֵָ֔ליו
ְ
ַ ַ֤אְך את־זה֙ ִֽתּאכ ְֵ֔לוּ מִכּל֙ ֹ֣שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הַה ֵלְ֖ך ע
ויקרא שמיני יא,כא
כלל ופרט – לא קו"א ,בבלי חולין סה סו – חגבים טהורים ,כלל ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין אב עם
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
ַ֙ה ַח ָיּה כעין בנין אב ללמוד סימני טרפה כשרה וטרפה פסולה
ַ֙ה ֶנּאֱכֶ לֶ תַוּבין ַ
ַ֤יןַה ַח ָיּה ַ ָֽ
וּב ַ ָֽ
ויקרא שמיני יא,מז
הקש מטומאת יולדת לטומאת מקדש מתוכו .היקשי מוסר
ויקרא תזריע יג,ב
צרעת בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס (זקף-קטן זקף-גדול)
ויקרא תזריע יג,י
ויקרא תזריע יג,י – יא בנין אב לצרעת בגריס הקילקי בעור הבשר ,נתק בשער ,בבגד ,בעור ,בית
היקש ממכוה לנגעים אחרים לענינים אחדים
ויקרא תזריע יג,כה
חטאת העוף שהיא באה על הספק שאינה נאכלת
ויקרא מצורע טו,לג
כעין בנין אב כשם שיוה"כ מכפר על ישרל כך מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל
ויקרא אח"מ טז,א
כעין בנין אב מכניסה מדויקת לקה"ק מול ארון העדות להזאת דם פרה אדומה במדויק או בכיוון
ויקרא אח"מ טז,ב
כעין בנין אב למשמעות מלת האזרח
ויקרא אח"מ טז,כט
רמב"ן עונש כרת לעיני כל בני עמך והוא הדין בכל הכריתות
ויקרא קדושים כ,יז
שמי שהוא במלקות בקריאה ִתּ ְהיֶ ֵ֛ה
ויקרא קדושים כ,כ
הקש מהימנעות כהנים מלטמא קדשי ישראל אל הימנעות כהנים מלטמא עצמם בכלל.
ויקרא אמר כא,ו
היקש ,מלמד שאין טמא נפש אלא במגע
ויקרא אמר כב,ד
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הקש משכבת זרע למת ,משכבת זרע לשרץ וכך מאפשר גזרה שוה מופנה לגמרי בין בגד ועור של מת ושל שרץ
ויקרא אמר כב,ד
מלחמי חמץ של חג השבועות לכל לחמי תודה הבאים חמץ שיהיו של עשרון סולת.
ויקרא אמר כג,יז
מלחמי חמץ למצות תודה ומצות נזיר
הקש מתוספת זמן מן הקודש על החול לפני ואחרי יוה"כ אל כל יו"ט אחר ושבת
ויקרא אמר כג,לב
מה שמיטה נתנו כללותיה פרטותיה ודקדוקיה בהר סיני,
ויקרא בהר כה,א ,ויקרא בחוקתי כו,מו
אף כל המצוות ניתנו כללותיהם פרטיהם ודקדוקיהם בסיני.
היקש מקדושת פירות יובל לקדושת פירות שנת שמיטה
ויקרא בהר כה,יא
היקש מחדש ימים בלי ערך לחדש ויום שיש ערך ולמעת לעת ואחריו המצוה.
ויקרא בחקתי כז,ו
כעין בנין אב מבן הששים ומעלה על כל השנים המוזכרות לפני-כן.
ויקרא בחקתי כז,ז
כעין בנין אב ,חייבי הדמין והערכין החרמין וההקדשות וכו' אחרי ג' רגלים עובר בבל תאחר
ויקרא בחקתי כז,יד
דבר חוזר וקורה ,קצף על העדה כי הלווים לא מנעו זרים לראות קודש או לעשות קודש
במדבר א,נג
דבר החוזר וקורה ,חנוכת המשכן ,חנוכת המקדש א' ב' ג' ,חנוכת המזבח ,הקש מהתקדשות כלים משימוש
במדבר נשא ז,יא
אל התקדשות בית כנסת משימוש
הקש ,מלמד על הקשר בין עבודות במנורה ובין עבודות במזבח הפנימי
במדבר בהע' ח,ב
כעין בנין אב .אפשר שתומך בהלכה של פרסום חטאםשל מוציאי דבת תלמידי חכמים בציבור
במדבר קרח טז,יד
הקש לוים לכהנים בקשר לעבודת המזבח לשיר ובהרחבה לשחיטה ,הפשטה ,ניתוח
במדבר קרח יח,ד
כעין היקש חשוד לדבר אחד חשוד לדברים אחרים כפי המפורט
במדבר קרח יח,כג
כעין הקש ,וכעין דבר חוזר וקורה לימוד ממרגלים לכיבוש הכנעני מלך ערד
במדבר חקת כא,א
העברת רכוש עמים שמציקים לישראל ,לישראל
במדבר בלק כב,ד
היקש מנבואת בלעם לנבואת נביאי אומות העולם
במדבר בלק כב,ח
מעשי בלעם עם אתונו חוזר וקורה
במדבר בלק כב,ל
בנין אב למעמדות על קרבן
במדבר פינחס כח,ב
בנין אב לשיר מחולק לשלוש ושלוש תקיעות בשעת ניסוך על קרבן צבור
במדבר פינחס כח,ג
ֶ֖תַתּ ִמָ֑ידַלעולת ְבּ ַהרַ ִסי ַני
הקיש ע ַל ָ
במדבר פינחס כח,ו
הקיש מלא לציין נדר ושבועה בשם ע"ז מלא לציין מקום ע"ז שאינה כתובה בתורה
במדבר מסעי לג,ז
להקיש את מ"ב ערי הלוים לשש ערי המקלט לקליטת רוצחים
במדבר מסעי לה,ו
יםַה ָֽאלֶּ ה׃כעין בנין אב להודיע כי כל
ָ
ֵ֥לַה ִמּ ְשׁפָּ ִ ֶ֖ט
ָ֑םַע ַ
לַה ָדּ ַ
ִ֚יןַה ַמּכֶּ הַוּבֶ֖יןַגּא ַ
ַ
ַ֙הע ָדהַבּ
שׁ ְפטוּ ָ ָֽ
ְו ָ ָֽ
במדבר מסעי לה,כד:
שישנו במכה וגואל הדם ישנו במשפטים וכל שאינו במכה וגואל הדם אינו במשפטים ,ופטור מכל המצות
ַ֙העַ ִמּיםַכעין דבר החוזר וקורה( ,ע"ז כה,א) תנא:
וֹםַה ָ֗ ֶזּהַאָ חל ַ֙תַּ֤תַפַּ ְח ְדָּך ְַ֙ויִ ְר ָא ְתָךַעַ לְ -פּני ָ ָֽ
ַ
ַהיּ
דברים ב,כה:
דברים ג,יא
דברים ואתחנן ג,כד
דברים עקב י,יכ
דברים עקב י,יכ
דברים עקב יא,כא
דברים עקב יא,כא
דברים ראה יא,כח
דברים ראה יא,ל
דברים ראה יב,ג
דברים ראה יג,ד
דברים ראה יד,כה

כשם שעמדה לו חמה ליהושע ,כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון.

לאדם גבוה מדידת אמות לשביתה במדבר לפי גודל אמת ידו
היקשו של משה למחול לו מדברי ה' בשמות כי תשא בחטא העגל ,בנין אב לכל גדולה שבתורה
כעין בנין אב ,לכל גדולה שבתורה שהוא כיבוש מדת הדין.
בנין אב או היקש שמלת "ועתה" מורה על תשובה

בנין אב כי מדת היראה היא שורש הכל

היקש על חרון-אף
היקש למקום עמידה בתפילה
היקש אופן אמירת ברכות לקללות
היקש מהליכה במדבר להליכה בא"י ,ג"ש ,היקש כל הביאות להתחיל אחרי כיבוש וחלוקה ( 14שנה)
היקש לצדדים מפועל לפועל לאיבוד ע"ז
מעמידה בנסיון של ע"ז לכל עמידה בנסיון היצר הרע.
ַ֙בּיָ ְָ֣דָך ְַו ָ ָֽהלַ ְכ ָתּ ַ֙אֶ לַ -ה ָמּקוֹם לרבות כל דבר שיש עליו צורה,
ַַ֤הכֶּ ֶ֙סף ְ
ְוצַ ְר ָתּ ַ
לרבות חלופין של כסף מעשר שני בשעת הדחק
כעין בנין אב הנדרש מדין נפשות בזקן ממרא אם ביה"ד הגדול בלשכת הגזית
דברים שפטים יז,י
אז כל בתי הדין דנים נפשות
דברים שפטים יז,י :יהושע א,ז יהושע כג,ו כעין בנין אב עשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה
(ראה גם שלוש פעמים זקף-קטן)
דברים כי-תצא כב,יד :כעין בנין אב שכל דיון בבית דין יערך בנוכחות התובע והנתבע
והתובע יאמר טענתו תחלה
היקש מגט בשטר לנישואין בשטר
דברים כי-תצא כד,א:
דחיית לימוד היקש  /גזרה שווה מעדים לגירושין בגלל ערות דבר
דברים כי-תצא כד,א:
בנין אב ,הקש לתשלומי בושת
דברים כי-תצא כה,יא:
כעין בנין אב לכל כי תבוא כי תבואו אחרי ירושה ונחלה
דברים כי-תבוא כו,א
כעין הקש מהגדת וודוי ביכורים פעם אחת בלבד בשנה להבאת ביכורים פעם אחת בלבד בשנה.
דברים כי-תבוא כו,ג
דבר החוזר וקורה כגון יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה.
דברים כי-תבוא כו,טו:
דבר החוזר וקורה התלמיד חביב אצל הרב כגופו אז הרב חי.
דברים וילך לא,כט
ז"ק ז"ג חוזר וקורה והיינו משה רבנו חי ,משקיף ומליץ יושר על עם ישראל.
דברים האזינו לב,נב
הקש כיצד לבקש על ענין כלשהו ,הקש למבנה תפילת י"ח
דברים וזאת הברכה לג,ב
דברים וזאת הברכה לג,יב כעין דבר החוזר משכן שלה ,ושני בתי המקדש ובית המקדש לעתיד לבוא בנחלת בנימין.
דברים וזאת הברכה לג,כא בברכת גד כעין דבר החוזר המרמז לחזרת משה לעתיד לבוא .
דברים וזאת הברכה לג,כג בברכת נפתלי ,חזרה שנתית של שפע הפירות ,או כעין בנין אב מכובד ראש בכוס של ברכה
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לכובד ראש ואימה בכל ברכה ,לא רק בשלוש אלו אלו בכל עשר הדברים שנאמרו בכוס.
דברים זאת הברכה לד,א :ענין חזרת העליה על הר נבו ע"י משה פעמים רבות.
שמואל א טז,ב:
מלכים א ח [סד]

ָךַו ָאמַ ְר ָתַּדבר החוזר וקורה ,היקש .נס לביצוע השליחות הנביא או הצדיק
חַבּי ֶָד ְ
ַ֙תּ ַקּ ְ
ַ֤תַבּ ָקר ִ
עֶ גְ ַל ָ
וּאַק ַ ֨דּשַׁהַ ִ֝ ֶמּלֶ ְךַאֶ ת-תּוְֹךַהֶ חָ ָ֗צרַפעמיים פעמיים זקף-קטן קידוש עזרה למזבח
ִ
בַּ יּוֹםַהַ ָ֗ה

יַה ְשּׁלָ ִמָ֑יםַ ַ
ֶ֖תַח ְלב ַ
הַוא ֶ
הַשׁםַאֶ תָֽ ָ -העלָ ה ְַ֙ואֶ תַ -ה ִמּנְ ָח ְ
ָ֗ ָ
'ַכּיָ -עשָׂ
ַ֙ל ְפניַבית-ה ִ
אֲשֶׁ ר ִ
ֵ֥יַה ְשּׁלָ ִ ָֽמים׃
ֶ֖תַח ְלב ַ
הַוא ֶ
הַואֶ תַ -ה ִמּנְ ָח ְ
ןַמ ָה ִכיל ַ֙אֶ תָ -הע ָל ְ
'ַק ָ֗ט ָֽ
רַל ְפניַה ָ
בּחַהַ נְּ ֨חשֶׁ ת ַ֙א ֲֶשׁ ִ
ִ ָֽכּיִ -מזְ ַַַ֤
ַ֙עםִ -דּ ְב ִשׁיַהקב"ה מקבל הלא ראוי עם הראוי למזבח.
יַמוֹרי ַ֙ ִעםְ -בּשָׂ ִמיַאָ ַכ ְַ֤ל ִתּיַי ְַע ִרי ִ
ִ
ית
שיר השירים ה,א אָ ִ ַ֤ר ִ
עַמ ָאָ֑הַהוראת שעה הייתה כי אין חטאת באה בנדבה:
ןַא ְמּ ִ ֶ֖ריןַאַ ְר ַבּ ְ
אתיִ ִ
יןַמ ַ
כ ִר ָ
הַדּ ְַ
יןַמאָ ִ
תּוֹר ְ
ִ
עזרא ו,יז

ירמיהו ב,ב:

עוּריִ ְך  -זקף-קטן דבר החוזר וקורה ,קרה בעבר ביציאת
ַ֙חסֶ דַנְ ַ
ַ...כִּ֚הַאָ ַמרַיְ ַָי  -זקף-קטן ַז ַָכ ְַ֤ר ִתּיַלָ ְך ֶ
מצרים ,חזר וקרה בשיבת ציון וכך יחזור ויקרה שוב בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

 1.1.11.1.1בראשית
פז"ק
1
בראשית א,ז

מאמר השם (א) כבנין אב נאמר ונברא מיד (ב) דבר חוזר וקורה – בהתמדה חוזר ונאמר ומקיים הבריאה

ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַַ֒
וַיַּ עַ שַׂא ִ
א ֶשֶׁ֖רַמ ַעלַלָ ָר ִ ָ֑קיעַ ַ ַ
יןַה ַמּיִ םַ ֲַ
ַ
ַ֙מ ַתּ ַחתַלָ ָר ִקיעַ ַוּב
ַ֤יןַה ַמּ ֙יִ ם ַ֙אֲשֶׁ ר ִ
ַ
ַ ַויּ ְַב ָ֗דּלַבּ
ַוַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָֽ -כן׃ ַ

ַה ַמּ ֙יִ ם ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙ -פשטא פשטא ,פעם ראשונה בתורה ,אפשר שמודיע שההבדלה נעשתה בבת אחת ,בעת ובעונה אחת בכל הבריאה.

כפרש"י בפסוק ו'  ...וקרשו בשני מגערת הקב"ה באמרו יהי רקיע וגו' כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו - .היינו מגיב
ועומד מיד ,ללא שהות היינו בבת אחת.
יןַה ַמּיִ ם – מונח זקף-קטן מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,פעם ראשונה
ַ
ר ַ֙ ִמ ַתּ ַחתַלָ ָר ִקיעַ ַוּב
ַ֤יןַה ַמּ ֙יִ ם ַ֙אֲשֶׁ ַ
ַ
 בּ
בתורה ,כעין היקש או בנין אב ו/או דבר החוזר וקורה .אפשר שמלמד שכל מאמר הבורא עשה הבריאה שלו בבת-אחת וכך גם מאז
בכל רגע ורגע כל מאמר חוזר ומחדש ומקיים הבריאה ואח"כ מצאתי מאמר הבעש"ט שיחת השבוע  1347י' מרחשון התשע"ג פר'
'ַדּ ָב ְר ָָ֗ךַנִ ָצֵּ֥בַ
ֵ֥םַה ְ ִ֝
עוֹל ָ֑
לך-לך צ' לבנון ע"פ תורת מנחם לה ע'  ... 184ידועה תורת הבעש"ט על הפסוק (תהלים קיט,פט) ְל ָ

יַר ִ ֶ֖קיעַַ ניצב לעולם בתוך השמים ובורא ומקיים אותם .אם הבריאה תיפסק לרגע אחד –
מיִ ם׃ ,שהדיבור האלקי (בר' א,ו) יְ ִ ֵ֥ה ָ
ַבּשָּׁ ָ ַָֽ
'ַדּ ָב ְר ָָ֗ךַנִ ָצֵּ֥בַ
ֵ֥םַה ְ ִ֝
עוֹל ָ֑
תתבטל מציאות השמים .וב-תניא שער היחוד והאמונה פרק א  ...הנה כתיב (תהלים קיט,פט) ְל ָ
וְֹךַה ָמָּ֑יִ םַוגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם
ַ
יַר ִ ֶ֖קיעַַ ְבּת
ַבּשָּׁ ָ ָֽמיִ ם׃ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת (בר' א,ו) יְ ִ ֵ֥ה ָ
עוֹלם׃ סַ
וּד ַבר-אֱֹלהֶ֖ינוּ י ֵָ֥קוּם ְל ָ ָֽ
בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב (ישעיהו מ,ח) ְ
ודבריו חיים וקיימים לעד כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו
יַר ִ ֶ֖קיעַַ כו' ממש וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ
כלא היו כלל וכמו קודם מאמר (בר' א,ו) יְ ִ ֵ֥ה ָ
הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי
בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש וז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר
ומים יש בחי' נפש וחיות רוחנית דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם להיות יש
מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית

יַר ִ ֶ֖קיעַַ לתשעה המאמרות האחרים שבהן נברא העולם שכל אחד מהם ניצב בברואים שנבראו על ידו
 היקש ממאמר (בר' א,ו) יְ ִ ֵ֥ה ָ
להחיותם בכל רגע ורגע מחדש (כעין דבר החוזר וקורה).
 אפשר שגם מלמד בכעין בנין אב שכל מקום בתורה בטעמים
 זרקא סגול  -מרבה מענינו
 פשטא פשטא  -בבת אחת
 פעמיים זקף-קטן  -כעין בנין אב ו/או חוזר וקורה.

הרב נחמן רוזנטל הי"ו בשם רב נתן ספר ליקוטי הלכות (רבי נחמן מברסלב)
ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ ַ֒ אפשר שע"פ הטעמים שבפסוק זה יש ללמוד שכמו שהרקיע נהיה במאמרו בבת אחת,
על הפסוק (בראשית א,ז)ַוַיַּ עַ שַׂא ִ
כך בכל שאר המאמרות נהיה בבת אחת.
2

פז"ק

תַהגְּ ד ִלָ֑יםַ
ֵ֥יַה ְמּא ֶ֖ר ַ
ֱֹלהיםַאֶ תְ -שׁנ ַ
בראשית א,טז :וַיַּ עַ שַׂא ִ
ֶ֖תַהכּוֹכָ ִ ָֽבים׃
הַוא ַ
תַהלַּ יְ לָ ְ
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהקָּ טן ְ
ַ
וֹםַואֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
תַהיּ ְ
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהגָּדל ְ
ַ
אֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
ֶ֖תַהכּוֹכָ ִ ָֽבים׃  ... -זקף-קטן  ...זקף-
הַוא ַ
תַהלַּ יְ לָ ְ
ַ
ַ֙למֶ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהקָּ טן ְ
ַ
וֹםַואֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א
תַהיּ ְ
ַ
ַ֙ל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ
וֹרַהגָּדל ְַ
ַ
(בר' א,טז) אֶ תַ -ה ָמּ ַ֤א

קטן ,שני זקף -קטן בין שני קיסרים כאן מונח  ...סלוק ,כעין דבר החוזר וקורה ,ואלו המחזורים השונים במהלך הכוכבים השונים
וקשר מחזורים אלו בין היתר ללוח העברי .אמנם רש"י פירש חלק מהדברים ב(-בר' א,יד) אבל אם מפסוק (בר' א,טז) ועד פסוק
(א,יט) הוא פירוט הכלל ב(-בר' א,יד) אז [פרקי דרבי אליעזר פרק ו] מפרטים את הפירוט והמחזורים המתוארים בו.
3

פז"ק
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֱֹלהָ֑ים ַ
תַהשָּׂ ֶדהַא ֲֶשֵׁ֥רַעַָ ָשֶׂ֖הַה'ַא ִ
ַ
ַ֙חיַּ
וּםַמכּל ַ
ִ
ַ֙היָ הַעָ ר
ָחשׁ ָ
בראשית ג,אְ :ו ַהנּ ָ
ֵ֥ץַהגָּ ָֽ ֵֽן׃ ַ
כּלַע ַ
וַּמ ֶ֖
אכל ִ
אַת ְ
ֱֹלהיםַל ָֽ
ִ֚ףַכּי-אָ ַמרַא ִ
֙אמר ַ֙אֶ לָ -ה ִאשָּׁ הַאַ ִ ָֽ
ַוַיּ ֶ

והנחש היה ערום מכל חית השדה  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (בין סלוק לאתנח)
טט  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה צמצום אחרי צמצום להיות הסתרים ,יצר הרע ,כשיחת פני מנחם ש"ק פ'
בראשית ,התשנ"ד ,ליל ש"ק סעיף רביעי ד"ה הוצרך להיות הסתרים ,יצר הרע ,עד שנעשה אפל יותר ויותר ,קשה יותר ויותר ,ונהיה צמצום
יותר ויותר ,העולם אחד מששים וכו' נמצא כל העולם כולו ככסוי קדרה לגיהנם (בבלי תענית י א) ,ונהיה יותר אפל עד שהגיע שיהיה מוכרח
החטא ,יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום,
ראה שלוש פעמיים זקף בין שני קיסרים
4

פז"ק

וֹתַתּ ֻמ ָֽתוּן׃ ַ
ְ
ה ִא ָשָּׁ֑הַַלאֶ֖ -מ
ֵ֥אמרַהַ נּ ָָחֶ֖שַׁאֶ לָֽ ָ -
בראשית ג,ד :וַיּ ֶ
יכ ָ֑ם ַ
פ ְק ֶ֖חוַּעינ ֶ
נּוַּונִ ְַ
םַמ ֶמּ ְ
יַבּיוֹם ַ֙אֲכָ ְל ֶכ ִ
יםַכּ ְ
ִָ֗
ֱֹלה
בראשית ג הִ :כּ ִ֚יַידעַ ַא ִ
ָרע׃ ַ
אֹלהיםַי ְדעֶ֖יַטֵ֥ וֹבַו ָ ָֽ
ִ
ַ֙כּ
יתם ָֽ
ַוִ ְהיִ ֶ

רש"י (ד) לא מות תמותון  -דחפה עד שנגעה בו ,אמר לה :כשם שאין מיתה בנגיעה ,כך אין מיתה באכילה.
(ה) כי יודע וגו'  -וכל אומן שונא בני אומנתו ,מן העץ הזה אכל וברא את העולם (ראה ב"ר יט,ד) .והייתם כאלהים  -יוצרי עולמות.
יכ ָ֑ם – זקף-קטן רביע זקף-קטן –
נּוַּונִ ְפ ְק ֶ֖חוַּעינ ֶ
םַמ ֶמּ ְ
יַבּיוֹם ַ֙אֲכָ ְל ֶכ ִ
יםַכּ ְ
ִָ֗
ֱֹלה
ִכּ ִ֚יַידעַ ַא ִ
א' פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה ,כאן רבוי הדברים והחזרות של הנחש ,וכן טענתו השקרית ליצור עולמות בנוסף
לבורא.
ב ' כעין שלוש זקף ,עצמת השקר ,כי כביכול הבורא אכל מהעץ וברא עולם ,כך גם האשה תוכל לעשות זאת.
טט  -רש"י (ד) לא מות תמותון  -דחפה עד שנגעה בו ,המדרש אומר כי הנחש עמד מחוץ לגן והאשה בתוך הגן .אפשר כי משמעות הפירוש
דחפה עד שנגעה בו ,אינו דחיפה ע"י גופו אלא ע"י רבוי הדברים (רש"י בר' ג ,א) והחזרות האשה הלכה והתקרבה לעץ עד שנגעה בו.
ראה שלוש פעמיים זקף בין שני קיסרים
5
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חַח ָטּאתַרבָ֑ץַ ַ
ַ
ֶ֖ת
יטיבַלַ ֶפּ ַ
תַו ִאם ַ֙לאַת ִ
ַ֙שׂא ְ
יטיב ְ
וֹאַאם-תּ ִ
ִ
בראשית ד,ז :הֲלַ֤
הַתּ ְמשָׁ לָֽ -בּוֹ׃ ַ
תּ ִ
וַֹואַ ָ ֶ֖
וּקת ְ
ַ֙תּשׁ ָ
ליָך ְ
ַוְ א ֨ ֶ

בראשית ד,ז :היקש מקין לבני ישראל למשול ביצר הרע
יטיבַ– פעמיים זקף בין שני קיסרים ,היקש ,דבר החוזר וקורה,
תַו ִאם ַ֙לאַת ִ
ַ֙שׂא ְ
יטיב ְ
וֹאַאם-תּ ִ
ִ
הֲלַ֤
היקש לענין הבחירה מקין לבני ישראל [מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין ל,ב]  ...אמר הקדוש ברוך הוא לישראל כו' אין אתם

ַ֙שׂאת גו' וזה הכתוב לקין נאמר ויש ליישב דלכאורה הענין כפול
יטיב ְ
וֹאַאם-תּ ִ
ִ
נמסרים בידו (של יצר הרע הוא מלאך המות) שנאמר הֲלַ֤
הַתּ ְמשָׁ לָֽ -בּוֹ וע"כ אמרו תחלת המקרא ִאם-
תּ ִ
ַ֙שׂאת כפרש"י שתתנשא על היצה"ר למשול בו ול"ל למכתב שוב ְואַ ָ ֶ֖
יטיב ְ
שאמר ִאם-תּ ִ
ב ֙ גו' לגבי ישראל נאמר דלהם נתנה התורה שנקראת לקח טוב אבל לקין לא נתנה התורה ואף על פי כן קאמר לו כי הבחירה
יטי ַ
תּ ִ
הַתּ ְמשָׁ לָֽ -בּוֹ:
תּ ִ
נתנה לו שנאמר ְואַ ָ ֶ֖
6
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תַבּעָ נָ ָָ֑֣ןַ ַ
ֶ
הַה ֶ ֶ֖קּשֶׁ
ַ
ת
בראשית נח ט,טזְ :ו ָהיְ ָ ֵ֥
הַבּכָ לָ -בּ ָשֶׂ֖רַא ֲֶשֵׁ֥רַעַ לָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃
שַׁח ָיּ ְ
ַ
ֱֹלהיםַוּבין ַ֙כַָּל-נֶ פֶ
ַ֙בּ ִריתַעוֹלָ םַבּיןַא ִ
ַלזְ כּר ְ
יה ִ
ית ָ
וּר ִא ִָ֗
ַ ְ

שַׁח ָיּהַ -פשטא מונח זקף-
ַ
ֱֹלהיםַ -מונח זקף-קטן וּבין ַ֙כָּ ל-נֶ פֶ
ַ֙בּ ִריתַעוֹלָ םַ -פשטא מונח זקף-קטן בּיןַא ִ
יהַ– רביע ִלזְ כּר ְ
ית ָ
וּר ִא ִָ֗
ְ
קטן  ,תבנית טעמים – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן ,כעין שלוש זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח וסלוק) .תבנית
המבטאה דבר עצמתי ,כאן (א) הקשת מבטאה עצמת ההגנה וארך אפים של מדת הרחמים מפני מדת הדין; ועל כך ברכתה ,ובהקשה ממנה
אל (ב) מעשי בראשית (תופעות טבע) עצמתיים עליהם מברכים לבורא ע"פ משנה ברכות פ"ט,מ"ב אשר בדיון בה ב-בבלי ברכות נט,א
משולב הדיון בברכת הקשת שאינה מוזכרת במשנה( .ראה להלן)
הקשה מברכת הקשת לברכות ראיה ושמיעה על מעשי בראשית
תורה שלמה [פט] כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל הרעיש את העולם כולו על יושביו שנאמר (תה' כט,ג) קול ה' על המים אל

הכבוד הרעים .כששמעו בבליים את הקולות נתקבצו כולם אצל בלעם אמרו לו כמדומים אנחנו שהמקום מאבד את עולמו אמר להם
והלא כבר נאמר ולא יהיה עוד המים למבול ,אמר לו אם כן ה' יברך את עמו בשלום( .ספרי דברים שמ"ג)

מכאן יש ללמוד שכשם שה' מברך את עמו בשלום כך עם ישראל יברך את ה' על הבריאה וכל תופעותיה.
ב-בבלי ברכות נט,א נדרש שהרעמים באים לפשט עקמומיות שבלב .גם הקשת כאות מידת הדין באה לפשט עקמומיות שבלב .לכן מוצע
להקיש מהקשת אל תופעות הטבע .כמו שרבנן קבעו ברכת הקשת שרמז אליה נמצא בפסוק (בר' נח ט,יג) כך גם יש לברך ברכות הראיה
והשמיעה על תופעות טבע הנלמדות באותו דף בגמרא.
וֹתַבּ ִרית ,וברכה זאת נידונה ב-
ְ
ַ֙לא
יַבּעָ נָ ָָ֑֣ןַַ ְו ָ ָֽהיְ ָתה ְ
ָת ִתּ ֶ
מוצע לומר כי היות ולברכת הקשת יש מקור בפסוק (בר' נח ט,יג) אֶ תַ -ק ְשׁ ִָ֕תּיַנ ַ ֶ֖
בבלי ברכות נט,א אז גם המקור האפשרי לברכות "עושה מעשי בראשית" ו"-שכוחו וגבורתו מלא עולם" על תופעות טבע שונות
יתיהַָ מרמזת לברכות
וּר ִא ִָ֗
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 [*] (טט – א) על הזיקין ועל
ית ַָ
וּר ִא ִָ֗
ראיה ,וטעם רביע במלת ְ

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:
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(טט – ד) כמו כן מברכים "עושה מעשה בראשית" על מחזוריות גרמי השמים השמש והירח הכוכבים והמזלות ,אשר בשנת המבול לא
שמשו וחזרתן לתפקד היא כעין מעשי בראשית.
תַבּעָ נָ ָָ֑֣ןַ ַ
ֶ
הַה ֶ ֶ֖קּשֶׁ
ַ
ת
המקור ללמוד אותם הוא בהיקש מהפסוק בראשית נח ט,טזְ :ו ָהיְ ָ ֵ֥
הַבּכָ לָ -בּ ָשֶׂ֖רַא ֲֶשֵׁ֥רַעַ לָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ תבנית טעמים מכילה
שַׁח ָיּ ְ
ַ
ֱֹלהיםַוּבין ַ֙כָּ ל-נֶ פֶ
ַ֙בּ ִריתַעוֹלָ םַבּיןַא ִ
ַלזְ כּר ְ
יה ִ
ית ָ
וּר ִא ִָ֗
שבחלקו השני ְ
תבנית זקף-קטן זקף -קטן בין שני קיסרים ,שבין תפקידיה כעין בנין אב או היקש .וההיקש יהיה לברך על מעשי בראשית עצמתיים למיניהן
כשם שמברכים על הקשת שגם היא מעשה בראשית עצמתי שהקב"ה משתמש בה להעיד באנושות על שיפור דרכה וגם להגן עליה מפני
הכחדה.
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ַ֙וּשׁפָ חתַ ַואֲתנֶ֖תַוּגְ ַמ ִ ָֽלּים:
ֲב ִדים ְ
אן־וּבקָ ר ַ֙ ַוחֲמ ִריםַ ַוע ָ
ָ
ֲבוּרָ֑הַּוַ ָֽ ֵֽיְ ִהי־לַ֤ ֹוַצ
יבַבּע ָ
ַ
יט
רםַה ִ ֶ֖
וּלאַ ְב ָ ֵ֥
בראשית לך-לך יב,טזְ :
ֲבוּרָ֑הּ .כדרך שנא' באברהם נאמר בישראל ,באברהם כתיב (בר' לך יב
יבַבּע ָ
ַ
יט
רםַה ִ ֶ֖
וּלאַ ְב ָ ֵ֥
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' לך יב,טז) ְ

י) ַוי ִ ְֵ֥הי ָר ָ ֖עב בּ ָ ֶָ֑ארץ ַו ֵֵ֨יּרד ַאב ָ ְַ֤רם ִמצ ַ ְ֙ריְמָ ה֙  ,ובישראל כתיב (בר' ויגש מז,ד) כִּ ִֽי־כ ֵָבֵ֥ד ה ָָר ָ ֖עב בּ ְֹ֣ארץ כּ ָ ְֶ֑נעַן (במ' חקת כ,טו) ַויּ ְֵר ַ֤דוּ אֲב ֵת֙ינ ֙וּ ִמצ ְֵַ֔ריְמָה,
כּוֹשִֽׁל:
שׁב ָ ָֹ֣טיו ֵ
באברהם כתיב (בר' לך יג,ב) וְַאב ָ ְ֖רם כּ ֵ ָֹ֣בד מ ְֶ֑אד ַבּ ִמּ ְק ִ֕נה בַּכּ֖סף וּ ַבז ָָהִֽב :ובישראל כתיב (תה' קה,לז) ָ֭ וַ ִֽיּוֹצִיאֵם בְּכֹ֣סף ְוז ָ ֶָ֑הב ו ֵ ְ֖אין ִבּ ְ
ַ֙וּשׁפָ חת  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן (שני זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח
ֲב ִדים ְ
אן־וּב ָקר ַ֙ ַוחֲמ ִריםַ ַוע ָ
ָ
(בר' לך יב,טז) וַ ָֽ ֵֽיְ ִהי־לַ֤ ֹוַצ
 ...סלוק) בתפקיד כעין הקש או דבר חוזר וקורה  ,כאן כעין מה שארע לאברהם אבינו ארע לישראל .
הקב"ה הוריד את ישראל למצרים בעל כרחם כדי לגאול ממנה ניצוצי קדושה שנפלו בה בבריאה ומשהות אדם הראשון בה  130שנה.
(במ' חקת כ,טו) ַויּ ְֵר ַ֤דוּ אֲב ֵת֙ינ ֙וּ ִמצ ְֵַ֔רי ְמָה – מהפך פשטא זקף-קטן ,אחד משני הלימודים המרומזים בטעם זקף-קטן מוטעם ב-מהפך פשטא
ללמד שלא מרצונם ירדו למצרים אלא כלשון [ההגדה של פסח] וירד מצרימה .אנוס על פי הדבור.
ַ֙וּשׁפָ חת  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן (שני זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח
ֲב ִדים ְ
אן־וּב ָקר ַ֙ ַוחֲמ ִריםַ ַוע ָ
ָ
(בר' לך יב,טז) וַ ָֽ ֵֽיְ ִהי־לַ֤ ֹוַצ
 ...סלוק) בתפקיד כעין הקש מאברהם אבינו שזכה לפרנסה בגלל שכבד לשרה אמנו ,כך יכבד כל אחד מישראל את אשתו ויזכה
לפרנסה.
ֲבוּרָ֑הּ[ .בבלי בבא מציעא נט,א] אמר ר'
יטיבַ ַבּע ָ
רםַה ִ ֶ֖
וּלאַ ְב ָ ֵ֥
[המפתח לפרנסה ,המחבר  ]052-713-9520/2על הפסוק (בר' לך יב,טז) ְ
רםַ
וּלאַ ְב ָ ֵ֥
חלבו :לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו ,שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו ,שנאמר (בר' לך יב,טז) ְ
ֲבוּרָ֑הּ .והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא :אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו.
יבַבּע ָ
ַ
יט
ה ִ ֶ֖
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הַשָׁ֑םַ ַ
הַמןַ -ה ָמּ ֶ֖קוֹםַאֲשֶׁ ר-אַ ָתּ ָ
ַ֙וּרא ִ
וַֹשׂאַנָ ַ֤אַעי ֶנ ֙יָך ְ
וֹטַמ ִעמּ ָ
ָֽ
ַ֙הפָּ ֶרד-ל
םַאחֲרי ִ
בראשית לך-לך יג,ידַַַ :ו ַ֞ה'ַאָ ַמרַאֶ ל-אַ ְב ָ ָ֗ר ַ ָֽ
ַצָ ֵ֥פנָהַוָנֶ ֵֶֽ֖גְ ָבּהַו ֵָ֥ק ְד ָמהַוָיָ ָָֽמּה׃ ַ

אחרי הפרד-לוט מעמו  -פשטא מונח זקף-קטן שא-נא עיניך וראה  -מהפך פשטא זקף-קטן
טט  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ,חוזר וקורה ,חזרת דבר ה' לאברהם (הצדיק) בהפרד לוט (הרשע) מעמו
בראשית לך-לך טו,ה:
תםַ ַ
ֶ֖לַל ְספּרַא ָ ָ֑
תּוּכ ִ
יםַאםַ -
ִ
ַ֙הכּוֹכָ ִב
הַוּספר ַ
ְ
אַהשָּׁ ָ֗ ַמיְ מָ
ַ
ַ֙הבֶּ ט-נָ
֙אמר ַ
ַיּוֹצאַא ִ֝תוַֹהַ ָ֗חוּצָ הַוַיּ ֶ
גירסת הכתר [ה]ַו ֨
ם־תּוּכֶ֖לַ ִל ְספּרַא ָתָ֑ם ַ
ַ
יםַא
ִ
וּספר ַ֙ ַהכּוֹכָ ִב
אַהשָּׁ מַ יְ ָמהַ ְ
ַ
ַיּוֹצאַא ִ֝תוַֹ ַה ָ֗חוּצָ הַוַיּ ֙אמֶ ר ַ֙ ַהבֶּ ט־נָ
קורן ,מגנס ,מאור ועוד [ה]ַו ֨
וַֹכּהַיִ ְהיֶ ֶ֖הַז ְַר ֶ ָֽעָך׃ַ ַ
אמרַל ֵ֥
וַיּ ֶ
וַֹצ ָד ָ ָֽקה׃ַ ַ
ֵ֥הַלֶּ֖ ְ
ןַבּ ָ֑ה'ַ ַויּ ְַח ְשׁ ֶב ָ
ֱמ ַ
[ו]ַו ֶהא ִ ֶ֖
ְ

ויצא אתו  -קדמא אזלא החוצה  -רביע ,כגון ארבע רוחות השמים
ע"פ גירסת קורן ואחרים ויאמר הבט-נא השמימה  -פשטא מונח זקף-קטן
טט  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ,חוזר וקורה
אפשר שמרמז שבכל פעם הוציאו הקב"ה לאברהם מעל הכוכבים וכך יכול לראות בכל הכוונים ללא צורך להסתובב
ראה רביע ,ראה מונח זקף-קטן בתיבה אחת
פז"ק
9
בראשית לך-לך טז,ג:

ץַכּנָ ָ֑עַ ן ַ
םַבּ ֶא ֶר ְ
ר ְ
ֵ֥בתַאַ ְב ָ ֶ֖
יםַל ֶשׁ ֶ
ְ
ַ֙עשֶׂ רַשָׁ נִ
הַּמקּץ ֶ
ַ֙שׁ ְפ ָח ָת ִ
ַ֤רַה ִמּ ְצ ִרית ִ
ַ
יַאשֶׁ ת-אַ ְב ָ ָ֗רםַאֶ תָ -הגָ
ו ִַתּ ַַ֞קּחַשָׂ ַר ָֽ
שּׁה׃ ַ
וַֹל ִא ָ ָֽ
ישֶׁ֖הַּלֵ֥ ְ
םַא ָ
ר ִ
ֵ֛הַּלאַ ְב ָ ֵ֥
תּןַא ָת ְ
ַו ִַתּ ֵ֥

ַ֙עשֶׂ רַשָׁ נִ ים – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין בנין אב או היקש ,וראב"ע פי' שזה אסמכתא ,רש"י
הַּמקּץ ֶ
פ ָח ָת ִ
ַ֙שׁ ְַ
ַ֤רַה ִמּ ְצ ִרית ִ
ַ
אֶ תָ -הגָ
ַ֙עשֶׂ רַשָׁ נִ יםַ -מועד הקבוע לאשה ששהתה עשר שנים ולא ילדה לבעלה ,חייב לישא אחרת (משנה יבמות ו,ו).
ִ ...מקּץ ֶ
מהכתוב דרשו ביבמות על נשיאת אשה אחרת אחר י שהאשה הנוכחית לא ילדה עשר שנים ועשוי להיות גם גירושי זו שלא ילדה .תבנית
הטעמים הכעין בנין אב או היקש עשויה לרמז לתביעת אשה לגרשה אחרי עשר שנים בטענה שצריכה בנים לסעדה בזקנותה כ-רמב"ם
הלכות אישות פט"ו ה"י האשה שבאה לתבוע בעלה לגרשה אחר עשר שנים מפני שלא ילדה והיא אומרת שאינו יורה כחץ שומעין
לה ,אע"פ שאינה מצווה על פריה ורביה צריכה היא לבנים לזקנותה ,וכופין אותו להוציא ויתן עיקר כתובה בלבד ,וביאר מגיד משנה
הלכות אישות פט"ו ה"י  ...דדוקא (אשה ה) באה מחמת טענה שהיא צריכה לבנים בעת זקנתה  ...ופשוט הוא דבתוך עשר לא עדיפא

מיניה שהוא מצווה על פריה ורביה ואינו מוציא אלא לאחר עשר

סיכום  :אחרי עשר שנות נישואין ללא לידה ,בעל ישא אשה אחרת ,וזה כעין בנין אב או היקש לכך שאשה יכולה לבקש גט
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

10

פז"ק

םַהיָּֽ וֹם׃ ַ
לַכּ ֵ֥ח ַ
שׁבַפֶּ ַתחָ -ה ֶ֖א ֶה ְ
ֶ֖יַמ ְמרָ֑אַַַַַַַ ְו ֵ֛הוּאַי ֵַ֥
'ַבּאֹלנ ַ
בראשית וירא יח,א :וַיּ ָרַ֤אַאלָ יו ַ֙ה ְ

גנזי המלך וירא התשס"ח מדור הלכה מביא בשם רבי יצחק מאמסטרדם (שהיה גר ומינוהו להיות חבר בבית הדין של העיר) שדרש שה-
שו"ע יו"ד סי' סג ,מבסס את ההלכה שבגיור חייבים כל התהליכים להיעשות ע"י שלושה דיינים מפסוק זה .הדרשה :א"א הגר הראשון לא
יכל להתגייר בפני שלושה שלא היו עדיין שלושה ישראלים לפניו .ע"פ פרש"י יושב פתח האהל 'ישב' כתיב :בקש לעמוד ,אמר לו הקדוש
ברוך הוא :שב ,ואתה סימן לבניך ,שאני עתיד להתיצב בעדת הדיינין והן יושבין( ,ראה בר"ת מח) [שנאמר" :אלהים נצב בעדת אל" (תה'
פב,א)] .ו שאל רבי יצחק מה פירוש הדברים ומדוע נאמרו (ע"י) רש"י דווקא כאן? אלא משום שא"א לא יכל להתגייר בפני שלושה אמר לו הקב"ה
שאצלו מספיק שהקב"ה יעמוד אבל סימן תתן לבניך שממך והלאה "עתיד אני להתיצב בעדת דיינים" .רק עדה של שלושה דיינים יוכלו לגייר.
טט – עדה – משמעותה עשרה אנשים .לענ"ד פסוק בראשית וירא חי,ב וישא עיניו וירא  -מהפך פשטא זקף-קטן והנה שלשה אנשים -
פשטא מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף -קטן בין שני קיסרים ,חוזר וקורה יכול לשמש כאן כבסיס לבנין אב שבית דין לגיור יהיה של שלושה
דיינים כי הוא מצמצם את המושג עדה לשלושה אנשים.
אמר אֲד ָָ֗ני אִםֵָ֨ -נא מ ָָצַ֤אתִ י ֵח ֙ן ְבּע ֵֵ֔יניך ַאל-נָ ֵ֥א תַ ע ֲ֖בר ֵמ ַעֵ֥ל ַעבְדִּֽך׃
מהפסוק (בר' וירא יח,ג) וַיּ ַ ֶ֑
נלמד משם אדנות המכיל אותיות דן (ראה רמב"ן שמות) לענין דיינים
שּׁעֲנ֖ וּ ַ ֵ֥תּחַת ה ֵָעִֽץ׃
וְהִ ִֽ ָ
מהפסוק (בר' וירא יח,ד) י ַקִּֽחָ -נֹ֣א ְמעַטֵַ֔ -מי ִם ו ְַרח ֲ֖צוּ ַרגְלֵיכֶ֑ם
נלמד על ישיבת בית דין כמו בדבורה והיא יושבת תחת התומר.
 11פז"ק
בראשית וירא חי,ב

ָשׁיםַנִ צָּ ִ ֶ֖ביםַעָ ָל ָ֑יוַ ַ
אנ ִ
ֹלשׁהַ ֲ
ַ֙שׁ ָ
אַו ִהנּה ְ
ַוַיִּ ָשַּׂ֤אַעינָיו ַ֙ ַו ַיּ ְר ְ
חוַּא ְרצָ ה׃ ַ
ָ ָֽ
תּ
חַהא ֶהלַוַיִּ ְשׁ ַ ֶ֖
ָ
ַ֙מ ֶפּ ַת
אתם ִ
ץַל ְק ָר ָ
ַ ַו ָ֗ ַיּ ְראַוַיָּ ַָָ֤֣ר ִ

טט  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,חוזר וקורה ביקורי מלאכים בבית אברהם ,וזה מתואם עם פרש"י בראשית לך-לך טז,יג
רש"י  ...הגם הלם (ראיתי) ... .שאף הלום במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחר רואי אותם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה לראות מלאכים
וגו'
 12פז"ק
 13פז"ק
 14פז"ק
בראשית וירא חי כה ,כח ,לג

ץַלאַ
ָ֑עַח ִללָ הַלָּ ְךַהֲשׁפט ַ֙כָּ ל-הָ אָ ֶר ֵ֥
עַו ָהיָ ֵ֥הַכַ צַּ ִ ֶ֖דּיקַכָּ ָר ָשׁ ָ
ַ֙עםָ -רשָׁ ְ
מיתַצַ ִדּיק ִ
הַל ָה ִ ַ֤
הַלּ ִָ֝ךַמעֲשׂת׀ַכַּ ָדּ ָברַהַ ָ֗ ֶזּ ְ
ְ
׃ַַַ[כה]ַַח ִ֨ללָ
ָ
ֶ֖הַמ ְשׁ ָ ָֽפּט׃ ַ
ַיע ֲֶשׂ ִ
֙אמר ַ֙לאַאַ ְשׁ ִחיתַ ִאם-אֶ ְמ ָצאַשָׁ םַ
יתַבּח ֲִמ ָשֶּׁ֖הַאֶ ת-כָּ לָ -ה ִעָ֑ירַוַיּ ֶ
ַ
ה ַת ְשׁ ִ ֵ֥ח
ֲמשָּׁ הַ ֲַ
יקם ַ֙ח ִַ
ַ֤יםַהצַּ ִדּ ִ
ַ
אוּלַ יַי ְַח ְס ַ֞רוּןַח ֲִמ ִשּׁ
ַַַ[כח]ַַ ַ֠ ַ
שּׁה׃ ַ
אַ ְר ָבּ ִעֶ֖יםַ ַוח ֲִמ ָ ָֽ
ֵ֥בַל ְמק ָֽמוֹ׃ ַ
ֶ֖םַשׁ ִ
ָ֑םַואַ ְב ָר ָה ָ
הַל ַדבֶּ֖רַאֶ ל-אַ ְב ָר ָה ְ
ְ
רַכּלָּ
ַַַ[לג]ַַַַויּלֶ ְךַה'ַכַּ א ֲֶשׁ ִ

בראשית וירא חי,כה
(אתנח)ַ ָח ִללָ הַלָּ ְך  -מונח זקף-קטן הֲשַׁפט ַ֙כָּ לָ -האָ ֶרץַ -פשטא זקף-קטן לא יעשה משפט  -מרכא טפחא סלוק
רש"י חללה לך( .השני) חולין הוא לך יאמרו כך היא אומנתו שוטף הכל הצדיקים ורשעים ,כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה.
טט  -פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים .ע"פ רש"י כך היא אומנתו חוזר ועושה (= חוזר וקורה)
בראשית וירא חי,כח
יתַאם-אֶ ְמ ָצאַשָׁ םַאַ ְר ָבּ ִעֶ֖יםַ ַוח ֲִמ ָ ָֽשּׁה׃ -פעמיים זקף-קטן
ִ
֙אמר ַ֙לאַאַ ְשׁ ִח
וַיּ ֶ
רש"י התשחית בחמשה  -והלא תשעה הן לכל כרך ,ואתה צדיקו של עולם ,הצטרף עם כולם (ראה ב"ר מט,ט).
טט  -פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים .ע"פ רש"י לחלק הראשון של הפסוק אברהם אבינו בקש שהקב"ה צדיקו של עולם,
הצטרף עם כולם חוזר ומצטרף לכל עיר ומשלים צדיקיה לעשרה (= חוזר וקורה)
בראשית וירא חי,לג
רַכּלָּ הַפעמיים זקף-קטן
וַיּלֶ ְךַה'ַכַּ א ֲֶשׁ ִ
רש"י (לג) וילך ה' וגו'  -כיון שנשתתק הסניגור הלך לו הדיין (ראה ב"ר מט,יד).
טט  -פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים .ע"פ רש"י כיון שנשתתק הסניגור שהיה אברהם אבינו חוזר וטוען (= חוזר וקורה)
 15פז"ק
בראשית וירא יט,כב :בראשית וירא יט,כב

בנין אב לשליחות מלאכים

ֶ֖ירַצוֹעַ ר׃ ַ
ָֽ
ראַשׁםָ -ה ִע
ֵ֛ןַק ָ ֵ֥
ַשׁ ָָ֑מּהַעַ ל-כּ ַָ
וֹתַדּ ָברַעַ ד-בּאֲָךֶ֖ ָ
ָ
יַלאַאוּכַ ל ַ֙לַ עֲשׂ
הַכּ ַ֤
ַ֙ה ָמּלטַשָׁ ָמּ ִ
מַ הר ִ

וֹתַדּ ָברַ -מונח מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני חלקים אלו בפסוק
ָ
יַלאַאוּכַ ל ַ֙לַ עֲשׂ
ַ֙ה ָמּלטַשָׁ ָמּהַ -פשטא מונח זקף-קטן ִכּ ַ֤
מַ הר ִ
ל ֙ .לשון יחיד ,מכאן אתה למד שהאחד
יַלאַאוּכַ ַ
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין בנין אב המתאים לפירוש רש"י ִכּ ַ֤
הופך והאחד מציל ,שאין שני מלאכים נשלחים לדבר אחד .ב"ר פר' נ תנא אין מלאך אחד עושה שתי שליחות ,ולא שני מלאכים

עושים שליחות אחת,

טט  -לפי דרך ההסבר של אור החיים בתורה בכלל ,הקב"ה מנהיג את העולם ע"פ התורה ודרכי דרישתה בכלל זה .לכן גם כאן בבנין אב
מלאך יוצא בשליחות אחת ואם נראה כשתיים זה מפני שזה חלק נוסף בשליחות ,ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת.
 16פז"ק
בראשית וירא יט,כט:

ֱֹלהיםַאֶ ת-אַ ְב ָר ָהָ֑ם ַ
כּרַא ִ ֶ֖
יַה ִכּכָּ רַוַיִּ זְ ֵ֥
ֱֹלהים ַ֙אֶ ת-עָ ר ַ
יַבּשַׁ חַ֤תַא ִ
וַיְ ִָ֗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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ןַלוֹט׃ ַ
ה ָֽ
ֵ֥בַבּ ֶ֖
הַבּהֲפְך ַ֙אֶ תֶ -העָ ִריםַאֲשֶׁ ר-י ַָשׁ ָ
ַ ַָֽ
ַ֙מתּוְֹךַהַ הֲפכָ
ַוַיְ שַׁ ַלַּ֤חַאֶ ת-לוֹט ִ

 ...מתוך ההפכה בהפך את-הערים  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,חוזר וקורה ,זכירת זכות ,הצלת לוט על הצלת אברהם
טט  -אפשר ש -ויזכר א-לקים את-אברהם מרמז להצלת לוט ע"י אברהם משבי ארבעה המלכים ,כפרש"י על שחס על אברהם במצרים.
17

פז"ק

הַוגַם-גְּ ַמ ֶלֶּ֖יָךַאַ ְשׁ ֶ ָ֑קהַ ַ
הַשׁת ְ
הַואָ ְמ ָר ְ
ַ֙ה ִטּי-נָ ַ֤אַכַ דְּך ְַ֙ואֶ ְשׁ ֶתּ ְ
יה ַ
ל ָ
ֲשׁרַא ַמַ֤רַא ֨ ֶ
ֲרַא ֨ ֶ
הַה ַנּע ָ ָ֗
ַ ָֽ
בראשית חיי שרה כד,ידְ :ו ָהיָ
דַעם-אֲד ִ ָֽני׃ ַ
ֶ֖ס ִ
ַח ֶ
ית ֶ
שׂ ָ
עַכּי-עָ ִ ֵ֥
קַוּבהַּא ַד ִ ָֽ
ָ
ַליִ ְצ ָח
ַ֙לעַ ְב ְדָּך ְ
א ָתַ֤הַּהכַ ְ֙ח ָתּ ְ
הַשׁתהַוְ גַם-גְּ ַמ ֶלֶּ֖יָךַאַ ְשׁ ֶ ָ֑קה
הַואָ ְמ ָר ְ
ַ֙ה ִטּי-נָ ַ֤אַכַ דְּך ְַ֙ואֶ ְשׁ ֶתּ ְ
ליהָ ַ
ֲשׁרַא ַמַ֤רַא ֨ ֶ
ֲרַא ֨ ֶ
הַה ַנּע ָ ָ֗
וְ הָ יַָ ַ ָֽ

פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר שחוזר וקורה ,הענות לבקשה ,ישועה על המים (באר,עין) שכל טוב (בובר) בראשית ח"ש כד,יא
 ...מחוץ לעיר אל באר המים .וכן אתה מוצא ביעקב ובמשה שיצאו ממקומן והלכו אל הבאר והצליחו:
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יַהָ֑ואַ ַ
ואַואֵ֥יְךַאָ ַמ ְֶ֖ר ָתַּאֲח ִת ִ
ַ֙ה ְ
ַ֤הַא ְשׁ ְתָּך ִ
ְךַהנּ ִ
ַ֙א ִ
ְךַליִ ְצ ָ֗ ָחקַוַיּ ֙אמֶ ר ַ
ְ
ימלֶ
בראשית תולדת כו,ט ַ :וַיִּ ְק ָ ֨ראַא ֲִב ִ֝ ֶ
יה׃ ַ
ל ָ
קַכּיַאָ מַ ְר ִתּיַפֶּ ן-אָ ֶ֖מוּתַעַָ ֶ ָֽ
ַ֤אמרַאלָ יו ַ֙יִ ְצ ָח ִ
ַוַיּ ֶ

 ...ויאמר אליו יצחק  -מהפך פשטא זקף-קטן כי אמרתי -מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן חוזר וקורה אך בעצמה פחותה ממה שקרה
לא"א שנלקחה שרה אשתו לבית אבימלך ואילו אצל יצחק אבימלך רק חשב לקחת את רבקה
באברהם אבינו מצינו תבנית דומה בשני פסוקים לענין לקיחת אשה לבית אבימלך
יקַתּה ֲָֽרג׃ ַ
ַ
הגֵ֥וֹיַגַּם-צַ ִ ֶ֖דּ
אמרַאֲד ָנָ֕יַ ֲ
ָ֑יהַַַַַַַַוַיּ ָ֕ ַ
רבַא ֶל ַָ
אַק ַ ֶ֖
ְךַל ָ
ֵ֥
ימלֶ
בראשית וירא כ,דַ :וא ֲִב ָ֕ ֶ
ויאמר א-דני זקף-גדול זקף-גדול בין שני קיסרים זה אמר אבימלך להצטדק לפני א-לקים
ֵ֥רַא ְשׁ ִ ָֽתּי׃ ַ
וֹםַהזֶּ ָ֑הַַ ַוה ֲָרגֶ֖וּנִ יַעַ לְ -דּ ַב ִ
ַ
יםַבּ ָמּ ֶ֖ק
ַ
ֱֹלה
יַרקַאין-יִ ְר ַאתַא ִ
םַכּיַאָ ָ֗ ַמ ְר ִתּ ַ ִ֚
֙אמר ַ֙אַ ְב ָרהָ ִ
בראשית וירא כ,יא :וַיּ ֶ
ויאמר אברהם -פשטא זקף-קטן
כי אמרתי  -מונח זקף-קטן
רק אין-יראת א-לקים  -יתיב מונח זקף-קטן שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים להדגיש תוקף חוסר יראת א-לקים אצל
הפלשתים ואבימלך
ראה שלוש זקף בין שני קיסרים
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ֵֽןַו ִת ָֽירשׁ :נתינת ברכת ה' החוזרת וקורת ,היקש
בַדּגָ ֶ֖ ְ
ֶ֖יַה ָא ֶָ֑רץַַַ ְו ֵ֥ר ָ
םַוּמ ְשׁ ַמנּ ָ
ִ
ַ֙השָּׁ ַמיִ
יםַמטַּ ל ַ
ִ
ֱֹלה
ַ֙הא ִ
ן־לָך ָ
בראשית תולדת כז,כחְ :ו ִ ָֽי ֶתּ ְ
ָך ֙  -יתן ויחזור ויתן
ן־ל ַ
[רש"י] (בר' תול' כז,כח) ְו ִ ָֽי ֶתּ ְ
ַ֙השָּׁ ַמיִ ם  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ובין
יםַמטַּ ל ַ
ִ
ֱֹלה
ן־לָך ַ֙הָ א ִ
(בר' תול' כז,כח) ְו ִ ָֽי ֶתּ ְ
ָך ֙  -יתן ויחזור ויתן
ן־ל ַ
אתנח) (א) בתפקיד כעין דבר החוזר וקורה ,וזה כפ'[רש"י] (בר' תול' כז,כח) ְו ִ ָֽי ֶתּ ְ
ֱֹלהים בדין ,אם ראוי לך יתן לך ,ואם לאו לא יתן לך ... ,וממנו למד (כעין היקש)
(ב) בתפקיד היקש ,כפ'[רש"י] (בר' תול' כז,כח) ד"ה ָהא ִ

שלמה כשעשה הבית וסידר תפלתו ,ישראל שהוא בעל אמונה ומצדיק עליו את הדין לא יקרא עליך תגר,
(ג) כפי' [דבר מלכות התשע"ח ,ע' רע ,ליקוטי שיחות יח עמ'  ,80אדמו"ר ממ"ש] נתינה של ה' ,שנוסף על הנתינה עצמה (שהיא
מושלמת) נותן הקב"ה לאדם גם היכולת להוסיף על הברכה בכוחות עצמו.
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תּהַלָ ַקחַ ִבּ ְרכָ ִתָ֑י ַ
חַו ִהנּ ֵ֥הַעַ ָ ֶ֖
ֲמיִ םַאֶ תְ -בּכ ָר ִתיַלָ ָק ְ
אַשׁ ִ֝מוַֹ ַיע ֲָ֗קבַוַ ָֽ ֵֽיּ ְַע ְקב ֙נִ י ַ֙ ֶזהַפַ ע ַ
ַ֩ק ָ ֨ר ְ
אמרַה ֲִכי ָ
בראשית תולדת כז,לו :ו ַָּ֡יּ ֶ
יַבּ ָר ָ ָֽכה׃ ַ
ַלּ ְ
ֵ֥ל ָתּ ִ ֶ֖
אמרַהֲלא-אָ ַצ ְ
ַוַיּ ָ֕ ַ
וַ ָֽ ֵֽיּ ְַע ְקב ֙נִ י ַ֙ ֶזהַפַ ע ֲַמיִ םַאֶ תְ -בּכ ָר ִתיַלָ ָקח – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כעין דבר שחוזר וקורה ,כח רבוי תפילה

הרב שמואל שושן נ"י בדרך הטבע היות ועשו יצא ראשון מה יואיל שיעקב אחז בעקבו? שמו יעקב מנציח את חולשתו .יצחק קרא לעשו
להתברך .בדרך הטבע אין אפשרות שיעקב יקבל הבכורה ויתברך במקומו .אלא שאל ליהודי להתיאש מן הפורענות והטבע ואפילו חרב חדה
מונחת על צווארו יבקש ויחזור ויבקש למתק ענינו .עשו מודה שתפילה הולכת וחוזרת של יעקב מועילה נגד שיטתו על דרך הטבע והכחשת
האמונה בה'.
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בראשית תולדת כח,ו :חוזר וקורה או היקש  ,כשם ששרו של עשו הסכים ,בזמן הגאולה יסכימו מלכי האומות על ברכות יצחק ליעקב
ב֒
שׂו ִ ָֽכּי-ב ַרְך יִ ְצ ָחקַ֘ ֶ ָֽאתַ -יעֲק ַ
ַוַיַּ ְָ֣רא ע ָ֗ ָ
א ָשָּׁ֑ה ְבּ ָב ֲרכוֹ אתוֹ וַיְ ַצַ֤ו עָ לָ יַו ֙ לאמר לאִ -ת ַ ֵ֥קּח ִא ָשֶּׁ֖ה ִמ ְבּנֵ֥וֹת ְכּנָ ָֽעַ ן׃
וְ ִשׁ ַלַּ֤ח אתַוֹ ֙ פַּ ֶדּנָ ָֽה א ֲָרם לָ ַ ָֽק ַחת-לֵ֥ וֹ ִמ ָשֶּׁ֖ם ִַ
ב ֒ – מונח זרקא סגול ,מוסיף מהענין על הענין ,ע"פ רבינו בחיי:
ִ ָֽכּי-ב ַרְך יִ ְצ ָחקַ֘ ֶ ָֽאתַ -יעֲק ַ
א' שיצחק חזר הברכה כמה פעמים,
ב' וחתם ברכתו שברך אותו תחלה ואישר ליעקב הבכורה והברכה שמתחילה הייתה מיועדת לבכור ויצחק לא ידע כי עשו מכר הבכורה,
ג' ומצינו שהברכה משתלשלת מדור לדור מבריאת העולם ,והעביר יצחק את הזכות שניתנה ע"י הקב"ה לאברהם לברך ושיצחק החזיק בה אחרי
אברהם ,ליעקב

ד' ואח"כ גם שרו של עשו הסכים על הברכות ,כן בזמן הגאולה עתידים מלכי הגוים שיסכימו בברכותינו .וזה נתמך בתבנית
הטעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים בסיפא הפסוק ְבּ ָב ֲרכוֹ אתוֹ וַיְ ַצַ֤ו עָ לָ יַו ֙ לאמר
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ד־עָֽתָּ הַ :
ָ
בַעם־לָ ָבןַ ַגּ ְר ִתּיַוָא ַחֶ֖רַעַ
עק ִ
כּהַאָ ַמר ַ֙עַ ְב ְדָּךַ ַי ֲַ
ֶ֖יַלע ָשָׂ֑וַַַַַ ַ֤
וּןַלאד ִנ ְ
אמר ַ ָֽ
בראשית וישלח לב,ה :וַיְ ַצַ֤וַא ָתם ַ֙לאמרַכּהַת ְ
ֶ֖יַלע ָשָׂ֑ו ,רבינו אמר לרבי אפס כתוב חד אגרא מן
וּןַלאד ִנ ְ
אמר ַ ָֽ
[בראשית רבה (וילנא) וישלח עה,ה] (לב,ה) וַיְ ַצַ֤וַא ָתם ַ֙לאמרַכּהַת ְ

שמי למרן מלכא אנטונינוס ,קם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס ,נסבה וקרייה וקרעיה ,אמר ליה כתוב מן עבדך יהודה
כּהַאָ מַ ר ַ֙
למרן מלכא אנטונינוס ,אמר ליה רבי מפני מה אתה מבזה על כבודך ,אמר ליה (רבינו)מה אנא טב מן סבי לא כך אמר ַ֤
עַ ְב ְדָּךַ ַיעֲקבִ ,עם־לָ ָבןַ ַגּ ְר ִתּי ,לבן דהוא רבהון דרמאי יהיבתיה בחפתי (מתנות כהונה :הרב על כל הרמאים נתתיו בבית ידי (רש"י :בבית
ד־ַע ָָֽתּה ,שעדיין לא נולד שטנו של אותו
ָ
חיקי) כלומר נצחתיו) לההוא גברא (לעשו) על אחת כמה וכמה ,ולמה ִעם־לָ ָבןַ ַגּ ְר ִתּיַוָא ַחֶ֖רַעַ
האיש (עשו) אבל עכשיו נולד שטנו של אותו האיש (יוסף ,ראה (לב,ו)) ,דא"ר פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן מסורת הוא שאין עשו
ִירי ַה ֵ֔צאן ,ולמה קורא אותן צעירי הצאן שהם צעיריהם של שבטים.
נופל אלא ביד בניה של רחל ,הה"ד (ירמיהו מט,כ) אִם־ֹלַ֤ א י ִ ְסחָבוּם֙ ְצע ֵ ֹ֣
בַעם־לָ ָבןַ ַגּ ְר ִתּיַ -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים בתפקיד דבר חוזר או הקש יעקב מרמז
כּהַאָ ַמר ַ֙עַ ְב ְדָּךַ ַיעֲק ִ
(לב,ה) ַ֤
שניצח את לבן וכך ינצח את עשו ,ומזה הקש שישראל בדרך של התבטלות מנצחים את אויביהם.
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וַֹשׁם׃ַ ַ
ֵ֥רְךַא ֶ֖ת ָ ָֽ
לַל ְשׁ ִמָ֑יַוַיְ ָב ֶַ
ֶ֖הַתּ ְשׁ ַא ִ
ִ
רַל ֵָ֥מּהַזֶּ
ָ
אַשׁמֶ ָךַו ַָ֕יּאמֶ
ְ
ידה-נָּ
ַ֙ה ִ ָֽגּ ָ
֙אמר ַ
בראשית וישלח לב,ל :וַיִּ ְשׁ ַאלַ ַיע ֲָ֗קבַוַיּ ֶ
ב ֙  ...וסופך שהקב"ה נגלה עליך בבית אל ומחליף
לאַיַ ָֽעֲק ַ
אמרַ -זקף-קטן זקף-גדול ,חוזר וקורה( :א) רש"י (לב,כט) ַ֤
(לב,ל) ְשׁ ֶמָךַו ַָ֕יּ ֶ

שמך ושם הוא מברכך ואני שם אהיה ואודה לך עליהם טט משמע שיפגשו שוב
(ב) המשך [רש"י]  ...וזה שכתוב (הושע יב ,ה) ַו ָיַּ֤שַׂר אלַ -מ ְל ָא ְ֙ך וַיּ ֵָ֔כל בּ ָָכ֖ה ַויִּתְ חַנןֶ֑ -לוֹ בכה המלאך ונתחנן לו וגו'

טט  -הפועל נתחנן כבר אומר ענין של חזרה ,כדוגמת ויתחנן משה שחזר ובקש כמספר בגי' מלת ויתחנן.
אמרַעולה תקע"ו א"ם ,לפי [פרקי אבות דרבי
(ג) גי' הטעמים זקף-קטן זקף-גדול (ראה להלן) עולה תקע"ו ,גי' המלים (לב,ל) ְשׁ ֶמָךַוַַָ֕יּ ֶ
נתן]" ,אם" פירושו תחינה כמו אצל אברהם אבינו ש"נם אם" יש בסדום חמישים צדיקים וחזר ובקש גו'
טט  -תקע"ו א"ם  ,פרסמו על תחינת המלאך ,וכמסקנה שכך עתיד עשו להתחנן
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ֶ֖ןַבּעינ ֵ֥יַאֲד ִ ָֽני׃ ַ
ַ֙ל ָמּהַ ֶזּהַאֶ ְמצָ א-ח ְ
֙אמר ָ
רַא ִתָּ֑יַַַַַַַַוַיּ ֶ
ַמןָ -ה ָעֶ֖םַא ֲֶשׁ ִ
אַע ְמָּך ִ
אמרַעשָׂ וַאַ ִ ָֽצּיגָה-נַָּ ִ
בראשית וישלח לג,טו :וַיּ ֶ
אַע ְמָּךַ– מונח זקף-קטן
אמרַעשָׂ וַ– מונח זקף-קטן אַ ִ ָֽצּיגָה-נָּ ִ
וַיּ ֶ

פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,אפשר שבידוע שעשו שונא לישראל וחוזר ומנסה להשתלט עליו בדרכי ערמה.
25

פז"ק

וֹןַואֶ ל-ל ִויַ֘עֲכַ ְר ֶתּםַא ִתי ַ֒ ַ
אמרַ ַיע ֲִ֝קבַאֶ לִ -שׁ ְמע ְ
בראשית וישלח לד,ל :ו ַ֨יּ ֶ
יתי׃ ַ
יַונִ ְשׁ ַמ ְד ִ ֶ֖תּיַא ֲִנֵ֥יַוּב ִ ָֽ
רַונֶאֶ ְספַ֤ וַּעָ לַ י ְַ֙ו ִהכּוּנִ ְ
יַמ ְספָּ ְ
ַ֙מת ִ
ֶ֖יַוּב ְפּ ִר ִזּ ָ֑יַַַַַַַַ וַ ָֽ אֲנִ י ְ
ץַבּ ְכּ ַנע ֲִנ ַ
בַהאָ ֶר ַ ָֽ
ַ֙בּישׁ ָ
ְלהַ ְב ִאישׁ ֙נִ י ְ
וֹןַואֶ ל-ל ִויַ֘עֲכַ ְר ֶתּםַא ִתַי ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,כאילו מספר לימודי ז"ס
אמרַ ַיע ֲִ֝קב – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד על אֶ לִ -שׁ ְמע ְ
וַַ֨יּ ֶ

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

שאין לו מקום:
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ"ד מ"ג יאמר :לכל אדם אי אפשר שלא תהיה עת כלשהי שבה יוכל להזיק או להועיל ,ולו בקל
ובפחות שבדברים ,ואם זלזלת בו  -יצערך זה הצער המועט.
וכאשר בא הרעב היו צריכים לרדת למצרים ושמעון ולוי עלולים היו להיתפס למלכות על הריסת העיר שכם ,וגם לסכן את שאר האחים.
רַונֶאֶ ְספַ֤ וַּעָ לַ י ְַ֙ו ִהכּוּנִ י –  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בתפקיד דבר החוזר וקורה לעם ישראל בדורות שונים וצריך להיעזר
יַמ ְספָּ ְַ
ַ֙מת ִ
וַ ָֽ אֲנִ י ְ
בגוים שונים ולכן לא צריך להתגרות באומות .שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום:
 26פז"ק
בראשית וישב לז,י:

וַיְ סַ פּרַאֶ ל-אָ ִביו ְַ֘ואֶ ל-אֶ ָחיו ַ֒ ַ
רַח ָל ְָ֑מ ָתַּ ַ
וֹםַהזֶּ ֶ֖הַא ֲֶשׁ ָ
ַ
וַֹמֵ֛הַהַ חֲלֵ֥
אמרַל ָ
ַוַיִּ גְ עַ ר-בּוַֹאָ ִביוַוַיּ ֶ
ַא ְרצָ ה׃ ַ
ֵ֥תַלָךֶ֖ ָ ָֽ
חֹו ְ
יָךַל ִה ְשׁ ַתּ ֲ
ְ
ָבוֹאַאֲנִ י ְַ֙ו ִא ְמָּך ְַואַ ֶח
ַ הֲבוֹאַנ ָ֗
אמרַלוֹ  -מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן ,כעין דבר שחוזר וקורה ,אפשר שיוסף חזר על סיפורי
וַיִּ גְ עַ ר-בּוַֹאָ ִביוַ -מונח זקף-קטןַוַיּ ֶ

החלומות ודברים על אחיו בפני אביו ואביו חזר וגער בו.
ראה תביר ,זרקא סגול
 27פז"ק
בראשית לח,יא׃

ַם־הוּאַכְַּאֶ ָחָ֑יו ַ
ֶ֖
ָמוּתַגּ
יַכּיַאָ ַמרַפֶּ ן־י ֵ֥
הַבנִ ִ
ביַאַ ְל ָמנָ הַבית־אָ ִָ֗ביְךַעַ ד־יִ גְַ ַדּל ַ֙שׁ ָל ְ
וַֹשׁ ִ ֹ֧
ַ֩ל ָת ֨ ָמרַכַּ לָּ ִ֝ת ְ
הוּדה ְ
אמרַיְ ָ
ַוַיּ ֶ
ַתּשֶׁ בַבֵּ֥יתַאָ ִ ָֽביהָ ׃ ַ
ְךַתּ ָמרַו ֶ֖
ָ
ַוַתּלֶ
הוּדה ַ֩  -מונח תרסא ,אפשר בתפקיד אומדנא להחשיבה אשה קטלנית כי טבעה גורם למיתת שני בעליה ללא ילדים ממנה .אבל
אמרַיְ ָ
וַיּ ֶ

באמת לא הייתה זאת אשמתה.
מרַ -מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה
הַבנִ יַ -פשטא מונח זקף-קטן ִכּיַאָ ַַ
 ...עַ ד־יִ גְַ ַדּל ַ֙שׁ ָל ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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אפשר כפי' רש"י כלומר דוחה היה אותה בקש שלא היה בדעתו להשיאה לו .והסיבה מפני שחשבה לאשה קטלנית.
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פז"ק

לַבָּ֑נוּ ַ
שׁ ָ
לַתּ ְמ ֶ֖
ם־משֵׁ֥ ֹו ִ
ָ
ינוַּא
ִ
ְךַתּ ְמֹלְך ַ֙עָ ל
ֹל ִ
ֲמ ַ֤
ַ֤אמרוַּלֹו ַ֙אֶ ָחיוַה ָ
בראשית וישב לז,ח :וַיּ ְ
ל־דּ ָב ָ ָֽריוַ :
יוַועַ ְ
ת ְ
ַ֙שׂנאַאתֹוַעַ ל־ַחֲֹלמ ָ ֶ֖
ַיֹּוספוַּעֹוד ְ
ַ ו ִ ַ֤
ְךַתּ ְמֹלְך ַ֙עָ לינוּ – ...זקף-קטן  ...זקף-קטן  ...בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח) ,כעין דבר
ַ֤אמרוַּלֹו ַ֙אֶ ָחיוַהֲמָ ַֹ֤ל ִ
(בר' וישב לז,ח)ַוַיּ ְ

החוזר וקורה .זה רמז לנלמד ב[-בבלי ברכות נה,ב] כל החלומות הולכים אחר הפה.
 29פז"ק
בראשית וישב לח,יד׃

ְךַתּמְַנָ ָ֑תָ ה ַ
ל־דּ ֶר ִ
ֶ
ַ֙בּ ֶפ ַתחַעי ַניִ םַא ֲֶשֶׁ֖רַעַ
ַ֤סַבּצָּ ִעיף ַ֙ו ִַתּ ְתעַ לָּ ףַוַתּ ֙שֶׁ ב ְ
יהַו ְַתּ ַכ ַ
ל ָ
נוּתהַּמעָ ָ֗ ֶ
ַ֩בּגְ ֨דיַאַ ְל ְמ ִ֝ ָ
ַ וַתָּ ַסר ִ
שּׁה׃ ַ
וַֹל ִא ָ ָֽ
הַו ִָ֕הואַלא־נִ ְתּנָ ֵ֥הַלֶ֖ ְ
ַ֙כּי־ג ַָדלַשׁלָ ְ
ֲתה ִ ָֽ
יַרא ָ
כּ ָ ָֽ
ַ ִ ַ֤

 ...ותכס בצעיף ותתעלף  -מהפך פשטא זקף-קטן ותשב בפתח עינים  -פשטא מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
ותכס בצעיף  -דומה לבראשית חיי שרה  ...על רבקה ותתכס בצעיף
רש"י  ...ורבותינו דרשו בפתחו של אברהם אבינו שכל עיניים מצפות לראותו .ומסייע לו פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כחוזר וקורה כי גם
תמנע רצתה לדבוק בבית אברהם .עד כדי הפקרת עצמה כמו תמנע.
כי ראתה כי-גדל שלה והיא לא-נתנה לו לאשה :רש"י לפיכך הפקירה עצמה אצל יהודה ,שהיתה מתאוה להעמיד ממנו בנים.
אפשר שע"פ ראה לח יא שנחשבה לאשה קטלנית כי מתו שני בעליה ללא ילדים (ע"פ בבלי יבמות או כתובות)
 30פז"ק
בראשית וישב לט,יט :היקש ,מסיפור השקר על מעשה יוסף אל מעשה פוטיפר באשתו

הַליַעַ ְב ֶדָָּ֑ך ַ
הַעֵ֥שָׂ ִ ֶַ֖
ָ
יםַהאלֶּ
ָ
רַדּ ְבּ ָרַ֤הַאלָ יו ַ֙לאמרַכַּ ְדּ ָב ִר
ֲשׁ ִ
יַא ְשׁ ָ֗תּוַֹא ֨ ֶ
ַ֩כ ְשׁ ֨מעַ ַאֲד ָנִ֝יוַאֶ תִ -דּ ְבר ִ
וַיְ ִהי ִ
ַו ִַיּ ֶַ֖חרַאַ ָֽפּוֹ׃ ַ
ַ֩כ ְשׁ ֨מעַ ַאֲד ָנִ֝יוַ -תלישא-קטנה קדמא ואזלא ,כעין פרט וכלל ופרט ,כלל דבריה וחזר ופירט מה אמרה
וַיְ ִהי ִ
יַא ְשׁ ָ֗תּוַֹ -מונח רביע ,כעין רבוי דבור על כביכול רבוי מעשים
אֶ תִ -דּ ְבר ִ
רַדּ ְבּ ָרַ֤הַאלָ יו ַ֙ -קדמא מהפך פשטא ,כעין כלל הצריך לפרט ומאופיין ע"י הכתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,כי נראה כייתור ,לפי
ֲשׁ ִ
א ֶ֨

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

יםַהאלֶּ הַ -פשטא זקף-קטן מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד היקש רש"י בשעת תשמיש
ָ
אלָ יו ַ֙לאמרַכַּ ְדּבָ ִר
הַליַעַ ְב ֶדָָּ֑ך ...עניני תשמיש כאלה.
הַעֵ֥שָׂ ִ ֶ֖
ָ
יםַהאלֶּ
ָ
שאמרה לו (ב"ר פ"ז,ט) וזהו כַּ ְדּ ָב ִר
 31פז"ק
בראשית ויגש מה,כז:

עגָלוֹתַאֲשֶׁ ר-שָׁ ַלֵ֥חַיוֹסֶ֖ףַלָ שׂאתַא ָ֑תוֹ ַ
רַדּ ֶבּרַאֲל ֶהםַ ַויּ ְַרא ַ֙אֶ תָ -ה ֲ
ליוַאתַכָּ לִ -דּ ְברַ֤יַיוֹסף ַ֙א ֲֶשׁ ִ
וַיְ ַד ְבּרוַּא ָ֗ ָ
יהם׃ ַ
וּחַ ַיע ֲֵ֥קבַא ֲִב ֶ ָֽ
יַר ַַ
ַו ְַתּ ִָ֕ח ֶ֖
ַ...אֲל ֶהם – זקף-קטן ַויּ ְַרא ַ֙– פשטא אֶ תָ -ה ֲעגָלוֹתַ– מונח זקף-קטן במלה אחת ,זקף-קטן זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש ,יעקב
ראה עגלות שהיו סימן שיוסף זוכר לימוד התורה האחרון שלמדו יחד :כפי' רש"י ָה ֲעגָלוֹת – (א) יוסף מסר לאחיו סימן לאביו שעצרו

בלימוד בפרשת עגלה ערופה (העגלות אשר שלח יוסף ולא נאמר אשר שלח פרעה); (ב) וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על-פי
פרעה.
אֶ תָ -ה ֲעגָלוֹתַ– מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,יוסף מסר סימן על לימוד עגלה ערופה ,ותבנית הטעמים מרמזת
שכך גם זוכר את כל תלמודו ועומד בצדקותו

 32פז"ק
בראשית ויחי מז,כח:

ֵ֥יםַוּמ ַאֶ֖תַשָׁ נָ ָֽה׃ ַ
ְ
יםַואַ ְר ָבּ ִע
ְ
יוַשׁ ַבעַשָׁ נִ
יַח ָיּ ֶ
ַ֙שׁנ ַ
היַיְ ָֽמי-יַ ָֽעֲקב ְ
רהַשָׁ נָ ָ֑הַוַיְ ִ ַ֤
םַשׁ ַבֵ֥עַעֶ ְשׂ ֶ֖
ְ
ץַמ ְצ ַריִ
ַ֙בּ ֶא ֶר ִ
חיַיַ ָֽעֲקב ְ
וַיְ ִ ַ֤

רש"י (כח) וַיְ ִ ַ֤חיַיַ ָֽעֲקב ַ֙– למה פרשה זו סתומה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו ,נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השיעבוד,
שהתחילו לשעבדם .דבר אחר :שבקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו .בראשית רבה (צו,א).

יוַשׁ ַבעַשָׁ נִ ים – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב.
יַח ָיּ ֶ
ַ֙שׁנ ַ
היַיְ ָֽמי-יַ ָֽעֲקב ְ
וַיְ ִ ַ֤
הדבר החוזר וקורה עשוי להילמד מפירוש רש"י בשני ענינים( .א) כאשר נפטר נשיא הדור ואין הדרכה ומגן עלולה לקרות צרת שיעבוד;
(ב) כל המבקש לגלות את הקץ יקח מוסר מיעקב אבינו שנסתם ממנו הקץ ולכן אל ינסה לגלות כי גם יסתם ממנו.
(ג) ומ-ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בפרשות שונות בכל דור נשי"א הדור הוא בנוטריקון ניצוץ של יעקב אבינו ,וכן רבינו הקדוש
הוא רבי יהודה הנשיא כדאיתא ב -ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בראשית פרשת ויחי

ואיתא בבראשית רבה (צ"ו ,ה') על רבי שהיה ניצוץ מנשמת יעקב אבינו ע"ה שהיה דר בציפורי שבע עשרה שנה וקרא על עצמו ויחי
יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה וחיה יהודה וכו' .וכל אותם השנים היה חושש ביסורין כדי לתקן כללות נפשות ישראל שיזכו
לשלימות החיות של עולם הבא וגם מה שעבר עליהם יהיה בסוף נתקן הכל כמו שנאמר (דניאל י"ב ,ב') ורבים מישני אדמת עפר
יקיצו וגו' ... ,ועשה כמו שעשה יעקב אבינו  ....על זה גמר אומר ויהי ימי יעקב שני חייו בכלל מאה ארבעים ושבע שנה שעל ידי השבע
עשרה שנה שבסוף נתבררו כל בחינת חיי יעקב שהמה הנפשות השפלים לטובה.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בראשית ויחי מז,ל:

הַכ ְד ָב ֶ ָֽרָך׃ ַ
ֱשׂ ִ
אמרַאָ נ ִ ֶ֖כיַאֶ ע ֶ ֵ֥
יַבּ ְק ֻב ָר ָתָ֑םַוַיּ ָ֕ ַ
תּנִ ִ
םַוּק ַב ְר ַ ֶ֖
ְ
ַ֙מ ִמּצְַ ַריִ
את ֙נִ י ִ
ַ֙עם-אֲב ַתיַוּנְ שָׂ ַ
שׁכַ ְב ִתּי ִ
וְ ָ ָֽ
ַ֙מ ִמּ ְצ ַריִ ם – פעמיים זקף בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ואתנח) ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב.
את ֙נִ י ִ
ַ֙עם-אֲב ַתיַוּנְ שָׂ ַ
שׁכַ ְב ִתּי ִ
וְ ָ ָֽ

היקש (א) מיעקב אבינו הצדיק לצדיקים אחרים שנקברו בחו"ל שיצטרכו לקבל עליהם צער גלגול מחילות כדי להגיע לארץ-ישראל.
ַ֙מ ִמּ ְצ ַריִ םַ– פשטא במשמע פשיטא – מובן מאליו שִ -מּ ְצ ַריִ ם התיחסו ליעקב אבינו
את ֙נִ י ִ
היקש (ב) ע"פ תורה תמימה הערה יב) וּנְ שָׂ ַ
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.
ַ֙מ ִמּ ְצ ַריִ םַ– טול עמי מעפר מצריםיג)[ ,מכאן אמרו ,המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת
את ֙נִ י ִ
היקש (ג) ע"פ פירוש תורה תמימה וּנְ שָׂ ַ

תפוסתו]יד) [נזיר ס"ה א']:

 1.1.11.1.1שמות
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רגְ ָתַּאֶ תַ -ה ִמּ ְצ ִ ָ֑ריַ ַ
ינוַּה ְל ָה ְרג ֙נִ י ַ֙אַ ָתּהַאמרַכַּ א ֲֶשֵׁ֥רַהָ ַ ֶ֖
ַ
ַ֤רַושׁפט ַ֙עָ ל
ישַׁשׂ ְ
ַ
ַל ִ ֨א
רַמיַשָׂ ְמ ַָ֞ך ְ
אמ ִ
שמות ב,ידַַ֠ :ויּ ֶ
ֶ֖ןַנוֹדעַהַ ָדּ ָ ָֽבר׃ַַ
ַ ֵ֥
ירַ֤אַמשֶׁ ה ַ֙וַיּאמַ רַאָ כ
וַיִּ ָ

רש"י הלהרגני אתה אומר?  -מכאן אנו למדין שהרגו בשם המפורש (ראה שם) .ויירא משה [ -כפשוטו .ומדרשו (ראה שם) :דאג לו] על שראה
בישראל רשעים דילטורין ,אמר :מעתה שמא אינן ראויין ליגאל? אכן נודע הדבר  -כמשמעו .ומדרשו (ראה תנ"ב וארא יז) :נודע לי הדבר שהייתי
תמיה עליו :מה חטאו ישראל מכל שבעים לשון להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך.
ינוַּה ְל ָה ְרג ֙נִ י ַ֙אַ ָתּהַאמרַ– פעמיים זקף-קטן ,חוזר וקורה א' חושדו שיהרגהו כמו את המצרי בשם "ת-כ-ה" ב' משה סבר
ַ
ַ֤רַושׁפט ַ֙עָ ל
ַשׂ ְ
שיש בם דילטורין החוזרים ומספרים לשון הרע ורכילות.
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וַּלק ֶל ָָ֑ךַ ַ
שמות ג,יחְ :ושָׁ ְמעֶ֖ ְ
ְךַשׁ ַֹ֤לשֶׁ תַ
ַ֞אַדּ ֶר ְ
הַנלֲכָ הָ -נּ ֶ
ינוַּועַ ָ֗ ָתּ ָֽ
ַ֤יַה ִע ְב ִריִּ ים ַ֙נִ ְק ָרהַעָ ל ְ
ְךַמ ְצ ַ ָ֗ריִ םַ ַואֲמַ ְר ֶתַּ֤םַאלָ יו ַ֙ ַ֞ה'ַ אֱֹלה ָ ָֽ
ִ
אתַאַ ָתּה ְַ֩וזִ ְקנ֨יַיִ ְשׂ ָר ִ֝אלַאֶ לֶ -מלֶ
וּבָ ָּ֡ ָ
ֱֹלהינוּ׃ַ ַ
ה'ַא ָֽ
רַונִ זְ ְבּ ָחֶ֖הַלַ ֵַ֥
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּ ְ
י ִָמים ַ

זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו
הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו".
(ג) פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים – כעין היקש ,בנין אב ,דבר החוזר וקורה כדוגמא (א) הכנה לנבואה (ב) כיצד נביא מתחיל לנבא,
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מדרש פליאה כתוב גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון משמע לכאורה שיש רק שני בתי מקדש
לַהאתַהָ ִראשָׁ֑ וֹןַ ַ
וַּל ֶ֖ק ָ
ְךַולאַיִ ְשׁ ְמע ְ
ַ֙אם-לאַ ַיא ֲִמינוַּלָ ְ
וכתוב שמות שמות ד,ח ְו ָה ָיה ִ
תַהאַ ח ֲָֽרוֹן׃ ַ
ינוַּל ֶ֖קלַהָ ֵ֥א ָ
ְ
הא ֱִמ
ַוְַ ֶ ָֽ

תַע ַ֤לַהַ בָּ ִתּים ַ֙סימן
םַל ָ֗א ַ
ְךַולאַיִ ְשׁ ְמעוַּזקף  ...זקף בין שני קיסרים ,וכתוב (שמות בא יב,יג) ְו ָהיָה ַ֩הַ ָ ֨דּםַלָ ִ֝ ֶכ ְ
ַ֙אם-לאַ ַיא ֲִמינוַּלָ ְ
וְ הָ ָיה ִ
לבית שלישי כי גדול יהיה הבית האחרון והכוונה לא בית שני אלא שלישי
֙יתי ַ֙אֶ תַ -ה ָדּםַוּפָ ַס ְח ִ ֶ֖תּיַעֲל ֶכ ָ֑ם ַ
םַו ָר ִא ִ
ַ֤לַה ָבּ ִתּים ַ֙א ֲֶשׁרַאַ ֶתּםַשָׁ ְ
תַע ַ
םַל ָ֗א ַ
ַ֩ה ָ ֨דּםַלָ ִ֝ ֶכ ְ
שמות בא יב,יגְ :ו ָה ָיה ַ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
יַבּ ֶא ֵֶ֥ר ִ
יתַבּ ַהכּ ִ ֶ֖ת ְ
ְ
ַ֙ל ַמ ְשׁ ִח
֨הַב ֶכֵ֥םַ ֶנ ֙ ֶגף ְ
ַ ְולאָֽ ִ -י ְה ֶי ָ

ם ֙ ,בתים  -שתים ,כל בית שעליו דם נחרב וזה האות שנתקיים הפסוק פעמיים ולכן הבית השלישי
ַ֤לַה ָבּ ִתּי ַ
תַע ַ
םַל ָ֗א ַ
ְו ָה ָיה ַ֩הַ ָ ֨דּםַלָ ִ֝ ֶכ ְ
שיבנה במהרה בימינו אמן לא יחרב
בשני הפסוקים תבנית פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים  ,כעין בנין אב משני כתובים להודיע על בנין הבית השלישי שלא יחרב.
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שמות שמות ד,ח – ט:

ָּ֡הַאם-לאַ ַיא ֲִָּ֡מינוַּ ַגּם ַ֩
לַה ֵ֥אתַהָ אַ ח ֲָֽרוֹן׃ַ[ט]ַ ְו ָה ָי ִ
ינוַּל ֶ֖ק ָ
ְ
הא ֱִמ
וֹןַו ֶ ָֽ
לַהאתַהָ ִראשָׁ֑ ְ
וַּל ֶ֖ק ָ
ְךַולאַיִ ְשׁ ְמע ְ
ַ֙אם -לאַ ַיא ֲִמינוַּלָ ְ
[ח]ַ ְו ָה ָיה ִ
דםַ
ֵ֥וַּל ָ ֶ֖
חַמןַ -היְ ארַוְ הָ י ְ
רַתּ ַקּ ִ
וַּה ַמּ ֙יִ ם ַ֙א ֲֶשׁ ִ
ָ֑הַו ָהַַ֤י ַ
ַבּ ָשׁ ְ
ַהיּ ָ
תּ ַ
רַושָׁ פַ ְכ ָ ֶ֖
יַהיְ א ְ
ַ֙ממּימ ַ
ָךַולָ ַק ְחתָּ ִ
ַ֙לקלֶ ְ
לאַיִ ְשׁ ְמעוּן ְ
הַו ַ֤
וֹתַה ָ֗אלֶּ ְ
ָ
֨יַהא ִ֝ת
ִל ְשׁנ ָ
ַבּשֶׁ ת׃ ַ
בַּ יּ ָ ָֽ

.100ויקרא תזריע יג,לד:

קַמןָ -העָ֑ וֹרַ ַ
וֹרַוּמ ְר ָ֕אהוַּאינֶ ֵ֥נּוַּעָ ֶ֖מ ִ
ַ
ַ֙בּע
ַ֤הַה ֶנּ ֶ֙תק ָ
ַ
יַו ִהנּהַלא-פָ ָשׂ
יע ַ֠ ְ
וֹםַה ְשּׁ ִב ִָ֗
ַ
קַבּיּ
ַ֩הכּ ֨הןַאֶ תַ -ה ֶנּ ִֶ֝ת ַ
וְ ָראָ ה ַ
יוַוטָ ָֽהר׃ ַ
ָד ְ
ֵ֥סַבּג ָ ֶַ֖
ןַו ִכ ֶבּ ְ
ַ֙הכּה ְ
וְ ִט ַהַ֤רַאתוֹ ַ
וֹרַוּמ ְר ָ֕אהוּ  -גי' המלים  = 536 = 258 + 278תקל"ו ,גי' הטעמים זקף-קטן זקף-גדול =  = 576תקע"ו ,הפרש בין גי' הטעמים
ַ
ָבּע

וגי' המלים  = 40 = 576 – 536מ'  .הפתרונות המוצגים ע"פ אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל.
(א) כו"ס ש"ל אליה"ו הנבי"א (גי'  )536מרמז לגי' המשלימה לגי' תקע"ו ( - )576גוא"ל (גי' )40
(ב)  536עולה גי' ר"ת בפסוק (משלי כה,כא) א'ם ר'עב ש'נאך (סמא"ל = יצר רע) ה'אכלהו ל'חם (וזהו תושבע"פ) וכן עולה ז"ה
שׁקֵהוּ ָמי ִם( :טט – מים זה תורה שבכתב)
תלמו"ד בבל"י  ,המשך הפסוק ְואִם ָצמֵא ַה ְ
קישור בין גואל ראשון לגואל אחרון
שמות שמות ד,ו – ט:
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רַהשַׁ֤בַיָ ָֽ ְֵֽדָך ַ֙אֶ ל-
אמ ָ
שּׁלֶ ג׃ַ[ז]ַו ַָ֗יּ ֶ
רעַ תַכַּ ָ ָֽ
וַֹמצ ַ ֵ֥
הַּו ִהנּ ֵ֥הַי ֶָ֖ד ְ
וֹצאָ ְ
יקוַֹוַיּ ִ
וַֹבּח ָ֑
ַ֙בּחיקֶ ָךַ ַויָּבֵ֥אַי ֶָ֖ד ְ
וֹדַהבא -נָ ַ֤אַיָ ָֽ ְֵֽדָך ְ
ָ ָֽ
וַֹע
ַ֩ה'ַ ִ֝ל ָ֗
אמר ַ֨
[ו]ַוַיּ ֶ
וַּל ֶ֖קלַהָ אתַהָ ִראשָׁ֑ וֹןַ
ְךַולאַיִ ְשׁ ְמע ְ
ַ֙אם-לאַ ַיא ֲִמינוַּלָ ְ
הַכּ ְבשָׂ ָֽרוֹ׃ַ[ח]ַ ְו ָה ָיה ִ
ֶ֖ב ִ
וַֹו ִהנּהָ -שׁ ָ
הּ ַ֙ ָֽמחיק ְ
וֹצאָ ַ
יקוַֹוַיָּֽ ִ
יקָךַוַיָּ ֵ֥שֶׁ בַי ֶָ֖דוַֹאֶ ל-ח ָ֑
ח ֶ
ַ֙ממּימיַהַ יְ ארַ
ָךַולָ קַַ ְח ָתּ ִ
ַ֙לקלֶ ְ
לאַיִ ְשׁ ְמעוּן ְ
הַו ַ֤
וֹתַה ָ֗אלֶּ ְ
ָ
֨יַהא ִ֝ת
ַ֩ל ְשׁנ ָ
ָּ֡הַאם-לאַ ַיא ֲִָּ֡מינוַּ ַגּם ִ
תַהאַ ח ֲָֽרוֹן׃ַ[ט]ַ ְו ָה ָי ִ
לַה ֵ֥א ָ
ינוַּל ֶ֖ק ָ
ְ
הא ֱִמ
וְ ֶ ָֽ
ַבּשֶׁ ת׃ ַ
םַבּיּ ָ ָֽ
ד ַ
ֵ֥וַּל ָ ֶ֖
רַו ָהי ְ
חַמןַ -היְ א ְ
רַתּ ַקּ ִ
ַ֤וַּה ַמּ ֙יִ ם ַ֙א ֲֶשׁ ִ
ָ֑הַו ָהי ַ
ַבּ ָשׁ ְ
ַהיּ ָ
תּ ַ
וְ שָׁ פַ ְכ ָ ֶ֖
ְךַולאַיִ ְשׁ ְמעוּ  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה ,כשם שהגואל הראשון
ַ֙אם-לאַ ַיא ֲִמינוַּלָ ְ
(ד,ח) ְו ָה ָיה ִ

(מש ה) נצטרע ונאסף מצרעתו כך אפשר שנבואת ישעיהו (נג) שמפרשים אותה על עם ישראל ,היא גם על גואל אחרון ,שיהיה נגוע לכפר
על נגעי ישראל .אמנם משה נצטרע באמרו כעין לשון הרע על ישראל שלא יאמינו לו ,אבל אפשר שגם זה היה כדי לכפר על בני ישראל.
ישעיהו נג,ד:

יםַוּמעֻ נֶּ ָֽה׃ ַ
ְ
ֱֹלה
ַמכֵּ֥הַא ִ ֶ֖
ֶ֖ינוַּס ָב ָל ָ֑םַ ַואֲנַ ְחנוַּחֲשַׁ ְב ֻנהוַּ ָנגֵ֛וּעַ ֻ
ְ
אַוּמ ְכאב
ַ
ַ[ד]ַאָ כ ַ֤ןַ חֳלָ י ֙נוּ ַ֙הוּאַנָשָׂ
למוֹ׃
ר ֙ מ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים ִמ ֶפֵּ֥שַׁ ע עַ ִ ֶ֖מּי נֶ ֵֵֽ֥גַע ָ ָֽ
כּי נִ גְ ַז ַ
ָ֑ח ִ ַ֤
דּוֹרוֹ ִמי יְ שׂוֹח ַַ
ט ֙ לֻ ָקּח ְואֶ תֶ֖ -
וּמ ִמּ ְשׁפָּ ַ
[ח]ַמ ַ֤עצֶ ר ִ
ראב"ע ואנחנו חשבנו שהוא נגוע ,מגזרת" והנה הנגע עמד בעיניו "(וי' יג,ה) .טט – שזה נגע צרעת
יַהיְ אר  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה ,שגם הגואל האחרון
ַ֙ממּימ ַ
ָךַולָ קַ ְח ָתּ ִ
ַ֙לקלֶ ְ
לאַיִ ְשׁ ְמעוּן ְ
(ד,ט) ְו ַ֤

יעשה אותות.
 38פז"ק
 39פז"ק
שמות ו,א :פסוק אחרון בפרשת שמות

ֶ֖הַלפַ ְר ָ֑עה ַ
הַת ְראֶ הַא ֲֶשֵׁ֥רַאֶ ע ֱֶשׂ ְ
ַ֤אמרַה֙'ַאֶ ל-משֶׁ הַעַ ָתּ ִ
ַַויּ ֶ
חז ָָקהַיְ ג ְָרשֶׁ֖םַמאַ ְר ָֽצוֹ׃ַס ַ
םַוּביָ דַ ֲ
ְ
חז ָָקה ַ֙יְ שַׁ ְלּח
יַביָ ַ֤דַ ֲ
ַ ִכּ ְ

 * 2פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים( ,א) אפשר רמז לחזרת משה לעתיד לבוא( ,ב) אפשר שבגאולה לעתיד יהיה שילוח ביד חזקה יכריח
ה' את העמים והם בגירוש מהיר יוציאו את בני-ישראל גם הממאנים לצאת.
 40פז"ק
שמות וארא ז,כא:

םַמןַ -היְ ָ֑ארַ ַ
ִ
וֹתַמֶ֖יִ
ַ
םַל ְשׁ ֵ֥תּ
ִ
וַּמ ְצ ַריִ
רַולא-י ְָכל ִ
שַׁהיְ א ְ
ַ
[כא]ַַו ַה ָדּ ָג֨הַאֲשֶׁ רַ -בּיְ ֵ֥ארַמ ֙תָ ה ַ֙וַיִּ ְב ַא
ְ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
םַבּכָ לֶ -א ֵֶ֥ר ִ
דּ ְ
יַה ָ ֶ֖
ַוַיְ ִ ֵ֥ה ַ

ע"פ תורה שלמה (צא) כמו שבגאולת מצרים הייתה מכת דם כך תחזור ותהיה מכת דם ואש ותמרות עשן בגאולת אדום לעתיד לבוא,דבר
וַּמ ְצ ַריִ ם .
רַולא-י ְָכל ִ
שַׁהיְ א ְ
ַ
המרומז בפעמיים זקף-קטן וַיִּ ְב ַא
41

פז"ק

ֱֹלהינוַּ :
עַכּי־אֶ֖יןַכַּ ֵ֥ה'ַא ָֽ
ןַתּ ַד ִ
ַל ַמעַ ַ
ַ֙כּ ְד ָב ְרָך ְ
֙אמר ִ
רַל ָמ ָחָ֑רַוַיּ ֶ
ֶ֖אמ ְ
שמות וארא ח,ו :וַיּ ֶ
ַל ַמעַ ןַתּ ַדע – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (אתנח  ...סלוק) כעין תפקיד היקש ,היקש מהשגחה אלהית במכת
ַ֙כּ ְד ָב ְרָך ְ
֙אמר ִ
וַיּ ֶ

צפרדעים ולא בשיפוט הכוכבים אל יציאת מצרים ,אל גאולות אחרות וגם היקש ליציאת המרכבה האלקית.
בתמציתיות  :פרעה חשב שכוכב שבתאי הוא מזל ישראל ,וכאשר הוא נכנס לתחום מזל טלה שהוא נחשב ע"י המצרים למזלם אזי למצרים
יש שליטה על ישראל .שבתאי נחשב גם לכח כליון ולכן פרעה ייחס לו שיפגע בישראל במדבר .ובליל מכת בכורות כביכול משתתפים
כוכב צדק ,שמיוחס לו החיים ה שלום וצדק וחמלה ,שעה עד חצות הלילה וכוכב מאדים ,שמיוחס לו הרג ,בשעה שאחר חצות הלילה.
הפרשנים חלוקים האם הקב"ה משדד – משנה או לא משנה מערכות הטבע והכוכבים ,אבל נראה שמוסכם שמשגיח על עם ישראל שלא
יושפע מכוחות השפיטה של הכוכבים.
ע"פ [תורת המנחה פרשת צו  /דרשה לט [המתחיל בעמוד [ ]]371תפארת ישראל  -בועז מסכת פסחים פרק י] [בני יששכר מאמרי
חודש ניסן מאמר ד  -טיול בפרדס ,דרוש ב]
 42פז"ק
שמות וארא ט,ג:

צּאןַ ַ
רַוּב ָ֑
ַ
יםַבּ ָבּ ָ ֶ֖ק
ַ
ַ֙בּגְּ ַמ ִלּ
יםַבּחֲמ ִרים ַ
ַ ָֽ
סּוּס
הַבּ ִ ַ֤
ָ֗הַבּ ִמ ְקנְ ָך ַ֙א ֲֶשׁרַבַּ שָּׂ ֶד ַ
ַ ִהנּ֨הַיַדִ֝ -ה'ַהוֹ ָי ְ
דַמ ָֽאד׃ ַ
ב ְ
דּ ֶברַכָּ ֵַ֥
ַ ֶ ֶ֖

הנה יד-ה' הויה  -קדמא ואזלא רביע
במקנך אשר בשדה  -פשטא מונח זקף-קטן ,בסוסים בחמרים בגמלים  -מהפך פשטא זקף ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כאשר כתוב
יד ה' זה דבר וכך גם בספר שופטים ב,טו
ֵ֥עַה'ַלָ ֶהָ֑םַ ַ
'ַוכַ א ֲֶשֵׁ֛רַנִ ְשׁ ַבּ ֶ֖
כּאֲשֶׁ ר ִַ֙דּ ֶבּרַה ְ
םַל ָרעָ הַ ַ ָֽ
֙'ַהיְ ָתהָ -בּ ְ
ַ ְבּכל׀ַא ֲֶשׁרַי ְָצ ָ֗אוַּיַד-ה ָ ָֽ
ֶ֖םַמ ָֽאד׃ ַ
ַוַיּ ֵ֥צֶ רַלָ ֶה ְ

בכל אשר יצאו  -מונח פסק מונח רביע
יד-ה' היתה-בם לרעה  -פשטא מונח זקף-קטן
כאשר דבר ה'  -פשטא מונח זקף-קטן
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
מקראות תמימות (מקת"ם) רות רבה ב,יט על פסוק שופטים ב,טו
אמר רבי לוי :כל מקום שנאמר בו יד ה' מכת דבר היא ,ובנין אב (מקת"ם ההוכחה הברורה ביותר) שבכולם (שמות וארא ט ג) הנה יד-ה'
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הויה (מקת"ם מכת דבר)  ...תלמידי דרבי נחמיה מייתי לה מהתם (שופטים ב טו) בכל אשר יצאו יד-ה' היתה-בם לרעה  -ביוצאין היתה מגפה
(מקת"ם דהיינו אלימלך שיצא לחוץ לארץ  -פירוש המהרז"ו) ביושבין לא היתה מגפה.
טט אמר רבי לוי יד-ה'  ...בנין אב והביא הקרא מפסוק שמות וארא ט,ג שבהמשכו פעמיים זקף קטן בין שני קיסרים (סילוק אתנח)
תלמידי דרבי נחמיה הביאו הוכחה של בנין אב מהקרא שופטים ב,טו בכל אשר יצאו יד-ה' היתה-בם לרעה שבקרא הזה ובהמשכו
בסה"כ פעמיים זקף קטן בין שני קיסרים (סילוק אתנח)
 רבי לוי ותלמידי רבי נחמיה ידעו שבפסוקים אלו יש לימוד של בנין אב ולענ"ד זה מושרה ע"י פעמים זקף-קטן במקראות שהובא על-
ידם.
 43פז"ק
שמות וארא ט,כט:

אתי ַ֙אֶ תָ -ה ִעירַאֶ ְפ ֵ֥רשַׂאֶ ת-כַּ ַפֶּ֖יַאֶ ל-יְ הוָ ָ֑הַ ַ
הַכּצ ִ
ְ
ַ֤אמרַאלָ יו ַ֙מַשֶׁ
ַוַיּ ֶ
ֶ֖הַה ָ ָֽא ֶרץ׃ ַ
ָ
עַכּיַלַ יהוָ
וֹדַל ַמעַ ןַתּ ַד ִ ֵ֥
ְ
אַי ְהיֶה-ע
וּןַו ַה ָבּ ָרד ַ֙ל ִ ָֽ
ַהַ קּלוֹתַי ְֶח ָדּ ָ֗ל ְ
אתי ַ֙אֶ תָ -ה ִעירַ -פשטא זקף-קטן
ַ֤אמרַאלָ יו ַ֙משֶׁ הַ -מהפך פשטא זקף-קטן ַ ְכּצ ִ
וַיּ ֶ

דזמבע"ת  ... -אמנם צריך לומר שגם לשאר תפלות היה יוצא מן העיר ומזה אנו למדין לכל השאר.
טט  -תבנית כעין בנין אב מכתוב אחד .מסופר בתפילה אחת וכך היה בכל התפילות.
וֹדַל ַמעַ ןַתּ ַדע
ְ
אַי ְהיֶה-ע
ַוְ הַ ָבּ ָרד ַ֙ל ִ ָֽ

טט – גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך
 44פז"ק
שמות בא י,ז
יהָ֑םַ ַ
יםַויַעַ ְב ֶ֖דוַּאֶ ת-הַ'ַאֱֹלה ֶ
ָשׁ ְ
אנ ִ
ַ֙למוֹקשַׁשַׁ לַּ ח ַ֙אֶ תָ -ה ֲ
ֵ֥הַלנוּ ְ
ליוַעַ דָ -מ ַתי ַ֙יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ
אמרוּ ַ֩עַ ְב ֨דיַפַ ְר ִ֝עהַא ָ֗ ָ
שמות בא י,ז :וַיּ ְ
הקש ודבר החוזר מגאולת מצרים לגאולה העתידה

הַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
ד ִ
עַכּיַאָ ְב ָ ֶ֖
ַה ֲֶט ֶרםַתּ ַד ִ ֵ֥

ַ֙למוֹקשַׁשַׁ לַּ ח ַ֙אֶ תָ -ה ֲאנ ִָשׁים – כלל סוגר המרחיב לגאולה עתידית ע"י תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד הקש
ֵ֥הַלנוּ ְ
יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ
ודבר החוזר וקורה .השאלה היא על התמשכות זמן גאולת מצרים ומזה הקש על זמן הגאולה העתידה אחרי הגלות הרביעית.
 45פז"ק
שמות בא יב,יג:

ַ֙למַ ְשׁ ִחיתַ
֨הַב ֶכֵ֥םַ ֶנ ֙ ֶגף ְ
ָ֑םַולאָֽ ִ -י ְה ֶי ָ
֙יתי ַ֙אֶ תַ -ה ָדּםַוּפָ ַס ְח ִ ֶ֖תּיַעֲל ֶכ ְ
םַו ָר ִא ִ
תַע ַ֤לַהַ ָבּ ִתּים ַ֙א ֲֶשׁרַאַ ֶתּםַשָׁ ְ
םַלאַָ֗ ַ
[יג]ַַו ָה ָיה ַ֩הַ ָ ֨דּםַלָ ִ֝ ֶכ ְ
ְ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
יַבּ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ְבּהַ כּ ִ ֶ֖ת ְ

ראה שמות ד,ח לעיל
 46פז"ק
 47פז"ק
שמות בא יב,טז:

יַמ ְק ָראֶ֖ -ק ֶדשַׁיִ ְהיֶ הַלָ ֶכ ָ֑םַ ַ
ַ֙ה ְשּׁ ִבי ִע ִ
שַׁוּביּוֹם ַ
ַ
ַ֙מ ְק ָרא-ק ֶד
ַ֤וֹםַה ִראשׁוֹן ִ
ָ ָֽ
[טז]ַוּביּ
ַ
ַ
וּאַל ַב ֶ֖דּוַֹיעָ ֶשֵׂ֥הַלָ ֶ ָֽכם׃ ַ
ְ
שַׁה
ֵ֥
לַלכָ לֶ -נפֶ
הַב ֶהםַאַ ְִ֚ךַא ֲֶשׁרַיאָ כ ְ
כָּ לְ -מלָ אכָ ה ַ֙לא-יעָ ֶשׂ ָ

רש"י שבת כד,ב
רש"י (טז) מקרא קדש .מקראו  -שם דבר ,וקרא אותו קדש  -לאכילה ושתיה וכסות (ראה מכיל' בא פסחא ט) .לא יעשה בהם  -אפילו על ידי
אחרים .הוא לבדו  -ולא מכשיריו ,שאיפשר לעשותן מערב יום טוב (ראה שבת כד,ב) .לכל נפש  -אף לבהמה; יכול אף לגוים? תלמוד לומר (מכיל'
בא פסחא ט) :אך.
וּאַל ַב ֶ֖דּוַֹיעָ ֶשֵׂ֥הַלָ ֶ ָֽכם׃ הרי שהתיר לנו הכתוב בחג המצות בלבד ,ולא כן בשאר המועדים ,אלא
ְ
שַׁה
ֵ֥
לַלכָ לֶ -נפֶ
מוסף רש"י אַ ְִ֚ךַא ֲֶשׁרַיאָ כ ְ
שאמרו רז"ל זה בנה אב לכל המועדים לפי שהוא ראשון לכלן ,כדכתיב (דברים טז,טז) בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ,וזהו בנין אב
מכתוב אחד (רש"י לברייתא דר' ישמעאל):
רשב"ם (טז) אך אשר יאכל לכל נפש וגו'  -לכך כתוב בכל ימים טובים "מלאכת עבודה לא תעשו" (וי' כג,ז,ח ,כא,כה,לה,לו ועוד) :למעוטי אוכל
נפש; אבל בשבת ויום הכיפורים כתיב "כל מלאכה" (שמ' כ,י; וי' טז,כט).
רמב"ן ואם אחרים הללו גוים ,אין אנו מוזהרים בתורה על מלאכה של גוי כלל ,לא ביום טוב ולא בשבת ,אלא שיש בה 'שבות' מדבריהם עם
האמירה שלנו ,כמו שאמרו (שבת קנ,א) :אמירה לגוי – שבות
לַלכָ לֶ -נפֶ שׁ  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין בנין אב מכתוב אחד.
הַב ֶהםַאַ ְִ֚ךַא ֲֶשׁרַיאָ כ ְ
כָּ לְ -מלָ אכָ ה ַ֙לא-יעָ ֶשׂ ָ
תבנית המרמזת לנוכחות לימוד בנין אב מכתוב אחד שמות בשלח טז,יג בחלק הראשון של הפסוק והלימוד הוא בחלק השני של הפסוק.
כאן בנין האב מחג הפסח למועדים אחרים בנושאים הבאים:
א' מצוות שאין זמנן קבוע וקדשים טמאים נדחים מפני השבת וגם מפני יו"ט
ב' צרכי אוכל נפש ביו"ט ולא מכשיריהם שאפשר לעשות מערב יו"ט
ראה יתיב
 48פז"ק
שמות בא יב,כב:

רַבּ ָסָּ֑ףַ ַ
דּםַא ֲֶשׁ ַ
תַמןַ -ה ָ ֶ֖
יַה ְמּזוּז ִ
ָ֗וֹבַוּט ַב ְל ֶתּם֘ ַבַּ ָדּםַאֲשֶׁ רַ -בּ ַסּף ְַ֒ו ִהגּ ְַע ֶתַּ֤םַאֶ לַ -ה ַמּ ְשׁקוֹף ְַ֙ואֶ לְ -שׁתּ ַ
ְ
אג ַֻדּתַאז
וּל ַק ְח ַ֞ ֶתּםַ ֲ
ְ
יתוַֹעַ דָֽ -בּ ֶקר׃ ַ
ישַׁמ ֶ ָֽפּ ַתח-בּ ֶ֖
ִ
וַּא
םַלאַת ְצ ֵ֛א ִ ֵ֥
ֵ֥
וְ אַ ָ֗ ֶתּ

שמות בא יב,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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ְזוּזת ְועַלַ -ה ַמּשׁ ְֶ֑קוֹף ֶ֚ ַעל ה ָ ַֹ֣בּתִֵּ֔ ים אֲשׁר-יאכְלֵ֥ וּ א ֖תוֹ בָּהִֽם׃
וְלָ ִֽקְח ֙וּ מִן-הַדֵָּ֔ ם וְנָ ֵ֥תְ נָ֛ וּ עַלְ -
שׁ ֵתֵּ֥י ַהמּ ֖
תורה תמימה שמות פרק יב
ְזוּזת  -מה ת"ל שתינד) ,זה בנה אב ,כל מקום שנאמר מזוזת אינה אלא אחת עד שיפרט לך הכתוב שתיםנה) [מנחות ל"ד א']:
עַלְ -
שׁ ֵתֵּ֥י ַהמּ ֖
ְזוּזת נמצאת תבנית
שׁ ֵ ֹ֣תּי ַהמּ ֵ֔
לענין בנין אב .ב(-שמות בא יב,כב) וּ ְל ַקח ְֶ֞תּם אֲג ַ ֹ֣דּת אֵזָ֗ וֹב וּ ְט ַבלְתּ ֘ם בּ ָ ַֹ֣דּם אֲשׁרַ -בּסַף ְו ִה ַגּע ְַ֤תּם אלַ -ה ַמּשְׁקוֹ ֙ף וְאלְ -
טעמים  ...סגול  ...זקף-קטן  ...טעם סגול הוא כעין זקף-קטן וגם כעין אתנח .מצד שהוא כעין זקף-קטן מתקבלת כאן תבנית זקף-קטן ...
זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח שאחרי הזקף-קטן האמיתי) ולכן אפשר כי הבנין אב יכול להדרש מ(-יב,כב).
וב-הערה נה) כתב על מחלוקת לקביעת מזוזה בפתח שציר הדלת בזוית הקיר( ,כ"י יו"ד סי' רפט ,בשם הסמ"ג ע"פ ספרי) ומפני המחלוקת
נראה שצריך לקבוע בלא ברכה .אפשר כי תבנית זרקא מונח סגול ,תאפשר ע"י מונח להוסיף גריעה שתתאים למצב ציר דלת בזוית שיש
רק מזוזה אחת.
 49פז"ק
שמות בשלח יד,כ:

יַהעָ ָנן ְַ֙ו ַהחשֶׁ ְךַוַיָּ ֶ֖אֶ רַאֶ תַ -ה ָלּ ָ֑יְ לָ הַ ַ
ה ֶ ָֽ
ַ֙מחֲנהַיִ ְשׂ ָראלַוַיְ ִ ַ֤
הַמ ְצ ַ ָ֗ריִ םַוּבין ַ
ָבאַבּין׀ַמַ חֲנ ִ
ַ[כ]ַַ ַויּ ַ֞
לּיְ לָ ה׃ַַ ַ
רבַ ֶז ֵ֛הַאֶ לֶַ -ז ֶ֖הַכָּ לַ -ה ָ ָֽ
ַוְ לאָ -ק ַ ֵ֥
יַהעָ ָנן ְַ֙ו ַהחשֶׁ ְך פעמיים זקף-קטן בני שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,אפשר קשור לתרגום
ה ֶ ָֽ
(יד,כ) וּבין ַ֙מַ חֲנהַיִ ְשׂ ָראלַוַיְ ִ ַ֤

ירושלמי ב(-יב,מב)
שמות בא יב,מב:

ֶ֖לַלדר ָ ָֽתם׃ַפ ַ
יםַלכָ לְ -בּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָרא ְ
ְ
'ַשׁ ֻמּ ִ ֵ֛ר
הַה ֶזּה ַ֙לַַה ִ
ַ
ה ַלַּ֤יְ לָ
םַהוּאַַ -
ָֽ
ץַמ ְצ ָרָ֑יִ
יאֶ֖םַמ ֶא ֶר ִ
הוֹצ ָ
'ַל ִ
ילַשׁ ֻמּ ִ ֵ֥ריםַהוּא ַ֙לַַ ה ְ
ִ
ל

תרגום ירושלמי

ישעָּ א י ְִשתֵ יצּון וְ גִ ֵירי ַפ ְרזְ לָּא יִתְ בְ רּון משֶּ ה יִפוֹק ִמן וּ ֹו מַ ְדבְ ָּרא ּומַ לְ כָּא
 ...לֵילָּא ְרבִ יעָּ ָאה כַד י ְַשלִ ים עַ לְ מָּ א ִקיצֵ יּה לְ ִמיתְ ַפ ְרקָּ א חַ בְ לֵי ִר ְ
ימ ָּרא ַד ְי ָּי ְמ ַדבֵ ר בֵ ין תַ ְרוֵיהוֹן וְ אִ ינּון ְמהַ לְ כִ ין ַכח ֲָּדא הּוא לֵיל פִ סְ חָּ א
ְמ ִשיחָּ א ִמן וּ ֹו רוֹמָּ א ֵדין י ְַדבֵ ר בְ ֵריש ֲע ָּננָּא וְ ֵדין י ְַדבֵ ר בְ ֵריש ֲע ָּננָּא ּומֵ ְ
ּומזַמִ ין לְ כָּל י ְִש ָּראֵ ל לְ דָּ רֵ יהוֹן:
קֳ ָּדם ְי ָּי נ ְִטיר ְ

בג אולה בקץ הימים  ...משה ינהיג בראש ענן מהמדבר  ...מלך המשיח ינהיג בראש ענן מרומא ודבר ה' מהלך ביניהם .הנאמר מתואם
עם תבנית פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ב-שמות בשלח יד,כ הצטרפות ענן ועמוד האש( ,א) שניהם ליוום לפחות זמן מה ויש
מ"ד שכל ארבעים השנה במדבר( .ב) כעין דבר החוזר וקורה וזה יהיה בגאולת קץ הימים.
 50פז"ק
שמות בשלח יד,כד :כעין בנין אב ל-כל מקום שנאמר "מהומה" – הרעמת קול הוא

ֵ֥הַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ֶ֖תַמחֲנ ִ
ֶ֖שַׁועָ נָ ָָ֑֣ןַ ַו ָ֕ ָיּ ָהםַא ַ
םַבּעַ ֵ֥מּוּדַא ְ
ְ
הַמ ְצ ַריִ
ה ֙'ַאֶ לַ -מחֲנ ִ
ַשׁ ַ֤קףַ ַ
תַהבּ ֶקרַ ַויּ ְ
ַ֙בּאַ ְשׁמ ֶר ַ
וַ ָֽ ֵֽיְ ִהי ְ

הַמ ְצ ַריִ ם  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים בתפקיד כעין בנין אב כפ' רש"י ...
ה ֙'ַאֶ לַ -מחֲנ ִ
ַשׁ ַ֤קףַ ַ
תַהבּ ֶקרַ ַויּ ְ
ַ֙בּאַ ְשׁמ ֶר ַ
וַ ָֽ ֵֽיְַ ִהי ְ
ַו ָ֕ ָיּהָ ם – לשון 'מהומה'; 'אשטורדישון' בלעז; עירבבם ,נטל סיגניות שלהם (ראה תנח' בשלח כג) .ושנינו ב'פרק רבי אליעזר בנו של
רבי יוסי הגלילי' (ראה ל"ב מידות ב) :כל מקום שנאמר 'מהומה'  -הרעמת קול הוא ,וזה (בפסוק שמות בשלח יד,כד) אב לכולם:
"וירעם ה' בקול גדול ...על פלשתים ויהומם" (ש"א ז,י).
 51פז"ק
שמות בשלח יד,כה:

דתַ ַ
ֶ֖הוַּבּ ְכב ַָֻ֑
ִ
ןַמ ְר ְכּב ָתיוַוַ ָֽ ֵֽיְ ַנהֲג
׃ַ ַו ָ֗ ָיּ ַסרַא ִ֚תַא ַפ ַ
ֶ֖םַבּ ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַפ ַ
לַכּיַיְ ה ָוהַנִ ְל ָחֵ֥םַלָ ֶה ְ
ַ֙מ ְפּניַיִ ְשׂ ָרא ִ
֙וּסה ִ
רַמ ְצ ַ ָ֗ריִ םַאָ נ ָ
אמ ִ
ַ וַיּ ֶ
מפניַישראלַכיַה'ַ– מונח זקף-קטן מונח זקף-קטן ,כעין בנין אב כי נלחם בעת ובעונה אחת בים ובארץ מצרים וגם חוזר וקורה ,שמורה

שמאז ומעולם ה' נלחם להם לישראל והם רק נראים לוחמים.
מכלתא בשלח פר' ה רבי יוסי אומר במכות כמות שהיו לוקים אלו על הים כך היו אלו שבמצרים לוקין והיו רואים אלו את אלו .ולא במצרים
בלבד אלא בכל המצירין להם לישראל לדורות.
 52פז"ק
שמות בשלח יד,כח:

ֶ֖םַבּיָּ ָ֑םַ ַ
יה ַ
הַה ָבּ ִ ֵ֥איםַאַ חֲר ֶ
ַ
יםַלכל ַ֙חילַפַּ ְרע
ְ
בוַּה ָ֗ ַמּיִ םַוַיְ כַ ַ֤סּוַּאֶ תָ -ה ֶר ֙כֶ ב ְַ֙ואֶ תַ -ה ָפּ ָר ִשׁ
ַ
[כח]ַ ַויּ ָֻשׁ
ֵ֥רַבּ ֶהֶ֖םַעַ ד-אֶ ָ ָֽחד׃ ַ
ַלא-נִ ְשׁ ַא ָ

רמב"ן (כח) ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה  -כך דרך המקראות לדבר בלמ"ד יתרה ,כמו "לכל כלי המשכן" (שמ' כז,יט); "לכל כליו
תעשה נחשת" (שם,ג); ואינה אלא לש ון תקון; לשון רבנו שלמה .ואינו כן במקום הזה ,רק פירושו' :ויכסו את הרכב ואת הפרשים ולכל חיל פרעה
הבאים אחריהם' ,והחיל אינם הרכב והפרשים ,אבל הם "עַ מו" אשר "לקח עמו" (לעיל,ו) ,כמו שאמר למעלה "כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו"
(פס' ט) .וכמהו כסוי בלמ"ד" :כמים לים מכסים" (יש' יא,ט); "ועשית מכסה לאהל" (שמ' כו,יד); וב'על'" :המכסה על הקרב" (וי' ד,ח); וכן
רבים.
טט – דוגמא מייצגת לכל צבאות מצרים ,אלו לוקים בים ואלו ביבשה,
 53פז"ק
שמות בשלח טו,ט:

יַתּוֹרישֶׁ֖מוַֹי ִ ָָֽדי׃ ַ
ִ
ָ֑לַתּ ְמלָ אמוַֹנ ְַפ ִשׁיַאָ ִריקַחַ ְר ִבּ
ֲחלּקַשָׁ ָל ִ
שּׂיגַא ַ
׃ַאָ ַמֵ֥רַאוֹי ֵ֛בַאֶ ְר ֵ֥דּףַאַ ִ ֶ֖

דוגמא מייצגת לבהלה ורעד בכל עמי העולם
54

פז"ק
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֵ֥יַכנָ ָֽעַ ן׃ ַ
גוַּכּלַי ְשׁב ְ
ֶ֖
ֶ֖מוַֹרָ֑עַ דַנ ָָ֕מ
ָ
שמות בשלח טו,טוָ :אַ֤זַנִ ְבהֲלוּ ַ֙אַ לּוּפיַאֱדוֹםַאיליַמוֹאָ בַיאחֲז
ֶ֖מוַֹרָ֑עַ ד פעמיים זקף-קטן בין שנ קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה.
ָ
ָאַ֤זַנִ ְבהֲלוּ ַ֙אַ לּוּפיַאֱדוֹםַאיליַמוֹאָ בַיאחֲז
ֵילֹ֣י מוֹ ֵָ֔אב י ִֽא ֲח ֵז֖מוֹ ָ ֶ֑רעַד – פעמיים זקף-קטן בין שנ קיסרים ,כעין דבר החוזר
ַלּוּפֹ֣י א ֱֵ֔דוֹם א ֵ
בתוך שירת הים נאמר (שמ' בשלח טו,טו) ָ ַ֤אז נִ ְבהֲל ֙וּ א ֵ
וקורה .לפי [בבלי סוטה לו א] התבנית מרמזת ליציאת מצרים ,קריעת ים סוף ,מלחמות סיחון ועוג כפי שמתברר מדברי רחב ,מעבר הירדן
כבוש הארץ .וכך אמור היה להיות בשיבת ציון ,ובע"ה יהיה לעתיד לבוא.
טט –הבהלה והרעד נאמרו בשניים והם דוגמא המייצגת את כל שוכני ושכני ארץ-ישראל ולפי המדרש את כל עמי העולם
ועמלק קפץ לגיגית רותחת נכוה אך ציננה.
ראה זקף-גדול

 55פז"ק
שמות בשלח טז,ג:

שׂבַ ע ַ
ֶ֖חםַלָ ָ֑
ֵ֛נוַּל ֶ
רַבּאָ ְכל ֶ
ְ
ירַה ָבּשָׂ
ַ
םַבּ ִשׁ ְבתּ ֙נוּ ַ֙עַ לִ -ס
ְ
ץַמ ְצ ַריִ
֙'ַבּ ֶא ֶר ִ
ַ֤נוַּביַד-ה ְ
לַמי-יִ ֨תּןַמוּת ְ
םַבּניַיִַ ְשׂ ָר ָ֗א ִ ָֽ
אמ ֨רוַּאֲל ִ֝ ֶה ְ
ַַויּ ְ
ֶ֖הַבּ ָר ָעָֽב׃ַס ַ
ָ
ֵ֥לַהזֶּ
מיתַאֶַת-כָּ לַ -ה ָקּ ָה ַ
הַל ָה ִ ֵ֛
רַה ֶזּ ְ
אתַ֤םַא ָת ֙נוּ ַ֙אֶ לַ -ה ִמּ ְד ָבּ ַ
ַ ִ ָֽכּי-הוֹצ ֶ

בארץ מצרים  -מונח זקף-קטן ,בשבתנו על-סיר הבשר – פשטא מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים .האם הוא מציין את
התבנית של חיי עם ישראל בגלויות השונות כעין דבר החוזר וקורה – השתקעות בגלות של סיר בשר ולחם לשובע ,שלמרות הגזרות
מתאושש ופרנסתו מצויה ואז יש כאלו שישמן ישורון ויבעט ושוכחים שהגלות היא אמצעי ולא מטרה לעצמה.
 56פז"ק
שמות בשלח טז,יג:

יבַל ַמּחֲנֶ ָֽה׃ ַ
ַ ָֽ
לַס ִ ֶ֖ב
ָ
תַהטַּ
ַ֙שׁ ְכ ַב ַ
רַהיְ ָתה ִ
ָ֑הַוּב ָ֗בּ ֶק ָ ָֽ
ַ
לַה ְשּׂלָ וַו ְַתּ ַכֶ֖סַאֶ תָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ
ַ
יַבעֶ ֶרבַו ַַתּעַ
[יג]ַוַיְ ִה ָ

לַה ְשּׂלָ ו – מונח זקף-קטן מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה ,תורה שלמה מביא דעה
ַ
יַבעֶ ֶרבַו ַַתּעַ
וַיְ ִה ַָ
כי השליו ירד כל יום במשך ארבעים שנה ,דעה כי השליו ירד יום יום בשנה הראשונה ,דעה כי השליו ירד בפעם זאת ובפעם שניה
בקברות התאוה.
חוזר וקורה ,כגון ירידת המן וירידת השלו
 57פז"ק
שמות בשלח טז,טז:

וַֹתּ ָ ָֽקּחוּ׃ ַ
ֵ֥רַבּאָ הֳלֶ֖ ִ
םַאישַׁלַ א ֲֶשׁ ְ
תַמ ְספַּ ר ַ֙נ ְַפשׁתיכֶ ִ ֵ֛
ִ
ישַׁל ִפיַאָ ְכלָ֑ וַֹע ֶמרַלַ גּ ְֻל ָ֗גּלֶ
ְ
נּוַּא
וַּמ ֶמּ ִ ֶ֖
הַה'ַ ִל ְקט ִ
רַצוָּ ַ
ֶז ַ֤הַהַ ָדּ ָבר ַ֙א ֲֶשׁ ִ
ַ֙מ ֶמּנּוּ  -מהפך פשטא זקף-קטן
אַה ֨ע ֶמר ִ
ל ָ
רַצוָּ הַה' – מהפך פשטא מונח מונח זקף-קטןְ ,מ ַ֤
ַ֤הַה ָדּבָ ר ַ֙א ֲֶשׁ ִ
(שמות בשלח טז,לב) ֶז ַ

(שמות בשלח טז,טז) זַ֤ה הַדָּ ָב ֙ר ֲא ֹ֣שׁר צ ִָוֹּ֣ה ֵ֔ה' – מהפך פשטא מונח מונח זקף-קטןִ ,ל ְק ֹ֣טוּ ִמ ֵ֔מּנוּ  -מונח זקף-קטן
(שמות בשלח טז,לב) ה' – זקף-קטןִ ... ,מ ֶמּנּוּ  -זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש ,דבר החוזר וקורה
(שמות בשלח טז,טז) ֵ֔ה' – זקף-קטן ... ,מ ִֵ֔מּנוּ  -זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש ,דבר החוזר וקורה
אפשר כפירש מאור עיניים שהמן יורד מן השמים כל יום בדרך התלבשות כעין הנאמר ב(-שמות בשלח טז,לג) ִצנְ ֶצנֶת
ִ֚חַצנְ ֶצנֶתַאַ ַחת פי' כי באמת למה נקרא שמו מן (שמות בשלח טז,טו) ִכָּ֛י ֹלֵ֥ א י ָדְ ֖עוּ ַמהֶ֑ -הוּא שהוא רוחניות עליון
( ...שמות בשלח טז,לג) ַק ִ

שיורד מן השמים וגם עתה היום הזה יורד מן השמים לכל אחד ואחד מזונו כאמור על ידי התלבשות השכינה באיזה סיבה מן הסיבות
ִ֚חַצנְ ֶצנֶתַאַ חַ ת
רק שבדור המדבר ירד מן השמים בלי שום התלבשות באיזה סיבה ועתה נתלבש לפי הסיבה וזהו (שמות בשלח טז,לג) ַק ִ
רַמ ָ֑ן שיתלבש בתוכו בחי' מן שהוא לחם מן השמים שיתלבש בכלי ע"י סיבה מן הסיבות .וזהו (שמות
הַמ ָֽלאָ -ה ֶ֖ע ֶמ ָ
ֵ֥מּ ְ
ר"ל כליַ ְו ֶתןָ -שׁ ָ
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּר שידעו שהייתי נותן במדבר בלי שום התלבשות והתכסות
רַהא ֱַכ ְַ֤ל ִתּיַאֶ ְתכֶ ם ַ
ֶ
ֲשׁ
לּ ֶחםַא ֨ ֶ
בשלח טז,לב) ְל ַמעַ ן׀ַיִ ְראוַּאֶ תַ -ה ָ֗ ֶ
באיזה סיבה מן הסיבות ידעו ויבינו כי זהו הלחם בעצמו שיורד מן השמים והבן:
שמות בשלח טז,לב:

ֲשׁרַ
לּחֶ םַא ֨ ֶ
ָ֑םַל ַמעַ ן׀ַיִ ְראוַּאֶ ת-הַ ָ֗ ֶ
יכ ְ
תַלדרת ֶ
נּוַּל ִמ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
ְ
ַ֙ממֶּ
אַה ֨עמֶ ר ִ
ל ָ
הַמ ַ֤
רַצוָּ הַיְ ה ָו ְ
דּ ָבר ַ֙א ֲֶשׁ ִ
ַ֤הַה ַָ
שׁהַ ֶז ַ
׃ַַַ[לב]ַַוַיּאמֶ רַמ ָ֗ ֶ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
יאיַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
הוֹצ ִ ֵ֥
רַבּ ִ
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּ ְ
הֶ א ֱַכ ְַ֤ל ִתּיַאֶ ְתכֶ ם ַ

מאז שכתוב חוזר וקורה כגון ירידת המן וירידת השלו
הקב"ה "הזן את העולם כולו בטובו וכו'"
אבל לישראל " ...ועל אכילת מזון (זו מן) שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד ,בכל יום ובכל עת ובכל שעה" ,ר"ת וס"ת של ו'בכל' ש'עה'
"השלו"
היינו לישראל מזמן פרנסה רוחנית וחמרית כל יום באופן מיוחד ונסתר בטבע.
רבי יוסף בכור שור (יג) ויהי בערב ותעל השליו  -כמדומה אני שזה שליו של 'בהעלותך' (ראה במ' יא,לא-לב) ,אלא שאגב שדיבר במן ,דיבר
בשליו; תדע ,דאי ראה משה שבא להם שליו פעם אחת והספיקם (בפסוקנו) ,היאך יאמר "הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם" (במ' יא,כב)?
ראב"ע פירוש ארוך (לב) ויאמר .זאת הפרשה היתה ראויה להכתב אחר שנעשה המשכן ,רק נכתבה במקום הזה לספר זה הנס ,שעמד המן
לדורות .והנה משה אמר כן לישראל ,על כן אמר :אשר האכלתי אתכם.
 58פז"ק
שמות בשלח טז,כג:

רַדּ ֶבּרַה'ַשַׁ ָבּ ֹ֧תוֹןַשַׁ ַבּתֵ֛ -ק ֶדשַׁלַ ֶ֖ה'ַמָ ָחָ֑רַ ַ
אמרַאֲל ָ֗ ֶהםַהִ֚וּאַא ֲֶשׁ ִ
וַיּ ֶ
ֵ֛םַל ִמ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רתַעַ דַ -ה ָֽבּ ֶקר׃ ַ
ףַה ִנֹּ֧יחוַּלָ ֶכ ְ
לוַּואת ַ֙כָּ לָ -העד ַ
ַ֙בּשּׁ ְ
ֲשׁרְ -תּ ַב ְשּׁלוּ ַ
אתַא ֶ ָֽ
וַּו ַַ֤
אפוַּא ָ֗פ ְ
אתַאֲשֶׁ ר-תּ ַ֞
ַ֙בּשּׁלוּ  -מהפך פשטא זקף-קטןַ ְואת ַ֙כָּ לָ -העדף – פשטא זקף-קטן ,פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין בנין אב ,כאן
ֲשׁרְ -תּ ַב ְשּׁלוּ ַ
וְ אַ֤תַא ֶ ָֽ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לימוד מעירוב תבשילים בשני תבשילים בשיעור סעודה ,לכל סוגי עירוב – בתים ,חצירות ,תחומים באותה צורה – שיהיה מרכב משני
דברים מאפה ותבשיל ,ושיעורו מזון שתי סעודות.
ראה דרגא תביר טפחא ,מונח גרשיים רביע ,מונח זקף-קטן בתיבה אחת
 59פז"ק
שמות בשלח טז,לב:

ֲשׁרַ
לּחֶ םַא ֨ ֶ
ָ֑םַל ַמעַ ן׀ַיִ ְראוַּאֶ תַ -ה ָ֗ ֶ
יכ ְ
תַלדרת ֶ
נּוַּל ִמ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
ַ֙מ ֶמּ ְ
אַה ֨ע ֶמר ִ
ל ָ
הַמ ַ֤
ַ֤הַה ָדּבָ ר ַ֙א ֲֶשׁרַ ִצוָּ הַיְ ה ָו ְ
שׁהַ ֶז ַ
אמרַמ ָ֗ ֶ
[לב]ַַוַיּ ֶ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
יאיַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
הוֹצ ִ ֵ֥
רַבּ ִ
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּ ְ
הֶ א ֱַכ ְַ֤ל ִתּיַאֶ ְתכֶ ם ַ

ראה שמות בשלח טז,יג
 60פז"ק
שמות יתרו יח,טז:

יםַואֶ ת-תּוֹר ָ ָֽתיו׃ ַ
ֱֹלה ְ
תּיַאֶ תֻ -ח ֵ֥קּיַהָ א ִ ֶ֖
הוֹד ְע ִ ֵ֛
ַ
ֵ֥יןַאישַׁוּביןַרע ָ֑הוַּוְ
יַו ָשׁפַ ְט ִתּיַבּ ִ ֶ֖
ר ַ֙ ָבּאַאלַ ְ
ַ֤םַדּ ָב ַ
[טז]ַַכּי-יִ ְה ֶי֨הַלָ ֶה ָ
ִ ָֽ

ראב"ע הפירוש הארוך
 ...והדבר השני :כי יהיה להם דבר  -בא אלי .והשיב על האחרון תחלה :ושפטתי בין איש ובין רעהו .והודעתי את חקי האלהים ואת תורותיו -
לדורש.
רבי יוסף בכור שור
(טו-טז) לדרש אלהים  -לדרוש דינין ולדון ,כמו "עד האלהים יבא דבר שניהם" (שמ' כב,ח); ואני דן אותם ומודיע להם חוקי האלהים  -איך ינהגו
כדין וכשורה איש נגד חבירו .לדרש אלהים  -כמו "ותלך לדרוש את ה' (בר' כה,כב) :לידע דעתו ומצותו של הקדוש ברוך הוא
 טט  -אמנם אלו פרטים בתבנית כעין כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל אבל
 אפשר שזה כמדרש שמשה רבנו חוזר ומסביר הדין בסבלנות על כל עירעור למרות שכבר פסק.
קדמא מהפך פשטא (מונח) זקף-קטן  ,אבל אפשר שזה כמדרש שמשה רבנו חוזר ומסביר הדין בסבלנות

על כל עירעור למרות שכבר פסק
 61פז"ק
שמות משפטים כב,ח:

שׂהַעַ ל-שַׂ ְל ִ֝ ָמהַעַ ל-כָּ ל-אֲב ָ ָ֗דהַ ַ
חמוֹרַעַ לֶ ֨ -
ַ ָֽעל-כָּ לְ -דּ ַברֶ ָּ֡ -פּשַׁ עַעַ לָּ֡ -שׁוֹרַעַ לֲ ַ֠ -
יהָ֑םַ ַ
אַדּבַ רְ -שׁנ ֶ
ָב ְ
ֱֹלהיםַי ֶ֖
ַ֙כּי-הוּאַ ֶזהַעַ ִ֚דַהָ א ִ
ַא ֲֶשַׁ֤רַיאמַ ר ִ
םַלרעָֽהוּ׃ַס ַ
ְ
ֵ֥םַשׁנַ ֵֶֽ֖יִ
ֱֹלהיםַיְ שַׁ לּ ְ
ַ א ֲֶשַׁ֤רַי ְַר ִשׁיעֻ ן ַ֙א ִ

 ...אשר יאמר כי-הוא זה  -פשטא מונח זקף-קטן עד האלהים  -יתיב זקף-קטן ,פעמים זקף בין שני קיסרים ,כעין בנין אב
רש"י דרשו רבנן בהלכות שומרים המודה במקצת חייב בשבועה ,ויש חולקים על רש"י ואומרים שבשומרים עליו תמיד להישבע שלא
שלח ידו במלאכת רעהו ,אחרת ישלם.
ספר החינוך משפטים מצוה נח לדון בדין טוען וכופר
המודה במקצת הלוואה ופקדון (הלווה) נשבע וזה מה שהמלווה נוטל
בבלי שבועות מד ב
החובל מודה במקצת אז לר' יהודה הנחבל נשבע ונוטל
שכיר ר' יהודה המודה במקצת ,השכיר נשבע ונוטל הכל
 טט – כעין בנין אב שהמודה במקצת הטענה גורם לשבועת עצמו או של הצד השני
ע"פ קצות החושן זהו המקור ל"שוויה נפשיה חתיכה דאיסורא"
 62פז"ק
שמות משפטים כד,יח:

וְֹךַהעָ נָ ֵֶֽ֖ןַוַיַּ עַ לַאֶ לָ -ה ָהָ֑רַ ַ
ֶ
ֵ֛הַבּ ֵ֥ת
ָבאַמ ֶשׁ ְ
ַ ַויּ ֵ֥
ֶ֖יםַליְ לָ ה׃ַפ ַ
ָ ָֽ
וֹםַואַ ְר ָבּ ִע
ַ֙בּהָ רַאַ ְר ָבּ ִעיםַי ְ
היַמשֶׁ ה ָ
ַוַיְ ִ ַ֤
ֶ֖יםַליְ לָ ה׃ַפ ַ
ָ ָֽ
וֹםַואַ ְר ָבּ ִע
עיםַי ְ
ַ֙בּהָ רַאַ ְר ָבּ ִַ
היַמשֶׁ ה ָ
וַיְ ִ ַ֤

טט – משהו זקף-קטן משהו זקף-קטן ,כעין בנין אב ,על פי פירוש ספורנו כל עליה ושהות בהר סיני היו בני ארבעים יום וארבעים לילה
כמו בפעם הראשונה .היות ופעם השלישית הדבר נאמר מפורש לכן זה נדרש לפעם השניה.
ספורנו
ויהי משה בהר ,בכל פעם שעלה שם מכאן ואילך שהה ארבעים יום וארבעים לילה ...
ואמר אם כן שבכל פעם שעלה משה להר שהה ארבעים יום וארבעים לילה....,
ובשלישית היה כל הענין שספר באמרו ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה ויכתוב על הלוחות וירד אז עם קרני ההוד וצוה על מלאכת
המשכן:
ראה גם מרכא תביר מרכא טפחא
63
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ֶ֖ןַתּע ֲָֽשׂוּ׃ַַס ַ
ֶ֖תַתּ ְב ִניתַכָּ ל-כּ ָל ָ֑יוַַַַַַַַ ְוכ ַ
ןַוא ַ
יתַה ִמּ ְשׁכָּ ְ
ַ
ִ֚תַתּ ְב ִנ
הַאוֹתָךַא ַ
ְ
ַ֙מ ְר ֶא
שמות תרומה כה,טְ :כּ ָ֗כלַא ֲֶשַׁ֤רַאֲנִ י ַ
הַאוֹתָךַ -רביע מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,זקף-קטן
ְ
ַ֙מ ְר ֶא
(שמ' תר' כה,ט) ְכּ ָ֗כלַא ֲֶשַׁ֤רַאֲנִ 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .ויתבאר ע"פ [בעל הטורים]

(שמ' תר' כה,ט)

מַ ְר ֶאה (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 ִתְּ נָ֗ 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.
לימוד שני מתבנית הטעמים מהפך פשטא ,מוציא מפשט המשכן ומלמד על העתיד במוסבר להלן.
[משנה מסכת שבועות פ"ב,מ"ב] אחד הנכנס לעזרה ואחד הנכנס לתוספת העזרה שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך

ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהם וכל ישראל אחריהם
הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת וכל שלא נעשה בכל אלו הנכנס לשם אין חייבין עליה:
[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבועות פ"ב,מ"ב] אמר ה' למשה (שמ' תר' כה,ט) כּ ְָ֗כל ֲא ַ֤שׁר ֲאנִ ֙י מ ְַר ֹ֣אה אוֹתְ ֵ֔ך וכו' ו ֵ ְ֖כן תַּ ֲעשִֽׂוּ׃ ,רצה בזה
שכל מקדש שייעשה כמו זה תהיה עשייתו .וכבר ידעת כי משה מלך ומכלל המלכים מנאוהו נוסף על הנבואה  ...והטעם שהיה בית
שני קדוש ואף על פי שנעשה בלי אורים ותומים בלי מלך לפי שהוא בקדושתו עומד עד סוף הדורות ,כלומר הקדושה שנתקדש בימי
שלמה ,ומה שעשה עזרא זכר בעלמא הוא דעבד.
[רמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ו,הי"א] אין מוסיפין על העיר או על העזרות אלא על פי המלך וע"פ נביא ובאורים ותומים ועל פי
סנהדרין של שבעים ואחד זקנים שנאמר (שמ' תר' כה,ט) כּ ְָ֗כל ֲא ַ֤שׁר ֲאנִ ֙י מ ְַר ֹ֣אה אוֹתְ ֵ֔ך וכן תעשו לדורות ,ומשה רבינו מלך היה.
שׁ ֵָ֔כּן ו ֵ ְ֖את תַּ ְב ִנֹ֣ית כָּל-כּ ֵָלֶ֑יו ו ְֵכ֖ן תַּ ֲעשִֽׂוּ׃ ס  -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני
(שמ' תר' כה,ט) כּ ְָ֗כל ֲא ַ֤שׁר ֲאנִ ֙י מ ְַר ֹ֣אה אוֹתְ ֵ֔ך ֶ֚ ֵאת תַּ ְב ִנֹ֣ית ַה ִמּ ְ
קיסרים ,כעין בנין אב או הקש ,דבר בחוזר וקורה כפי' ה-רמב"ם וכן תעשו לדורות,
 64פז"ק
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הַעֶ֖לַאַ ְר ַבּעַפַּ עֲמ ָתָ֑יוַ ַ
בַונָ ַת ָתּ ַ
ָה ְ
ַלּוַֹאַ ְר ַבּע ַ֙טַ ְבּעתַז ָ
שמות תרומה כה,יבְ :וי ַָצ ְק ָתּ ָ֗
וַֹהשּׁ ִ ָֽנית׃ ַ
תַוּשׁתּי ַ֙טַ ָבּעתַעַ ל-צַ ְלעֶ֖ ַ
ְ
ַ֙האֶ ָח
וּשׁתּיַטַ ָבּ ָ֗עתַעַ ל-צַ ְלעוֹ ָ
ַ ְ

התבנית משהו זקף-קטן משהו זקף-קטן מופיע בכל חלק של הפסוק
ויצקת לו  -מונח רביע
ארבע טבעת זהב  -פשטא מונח זקף-קטן ונתתה  -מונח זקף-קטן בתבה אחת על ארבע פעמתיו  -מונח אתנח
רש"י מפנה ל-בבלי מנחות צח,ב פרק שתי הלחם
ושתי טבעת על-צלעו האחת  -מונח רביע פשטא זקף-קטן ושתי טבעת  -פשטא זקף-קטן על-צלעו השנית  -טפחא סלוק
 טט – פירושי ראב"ע ,רמב"ן ,אור החיים מתואמים עם רמזי תבנית הטעמים פעמיים משהו זקף-קטן המרמזת על אפשרות של שני
ארונות בעלי ארבע טבעות כל אחד לנשיאתו ע"י בדים קבועים,
 או  /ו -שבארון או בשני הארונות היו עוד ארבע טבעות ליופי ולתפארת בין למטה בין למעלה בין מוכנסות לתוך הטבעות הקבועות
בגוף הארון.
 יש אומרים שהבדים יכלו לזוז בטבעות ובעמדם בקה"ק האריכו הבדים מבטא שהזיזו אותם מעט למזרח ופרכת הכניסה לקה"ק נגעה
בהן ובלטו כשני דדים לקיים דודי בין ש-די ילין
בַונָ ַת ָתּה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן,
שני לימודים מתבנית הטעמים של (כה,יב) ז ָָה ְ
שני לימודים מתבנית הטעמים (כה,יב) ְונָ ַת ָתּה – מונח זקף-קטן
בַונָ ַת ָתּה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה,
לימוד ראשון מתבנית הטעמים של (כה,יב) ז ָָה ְ
[רמב"ם כלי המקדש פ"ז,הי"ט] וכל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים ושלישים שאם יטמאו הראשונים יביאו השניים תחתיהם.
[רמב"ם כלי המקדש פ"א,הי"ב י"ג י"ד] סיכום  :כל כלי המקדש מותר לעשותם מכל מיני מתכות ,מתקדשין במלאכתן ,והמתקלקלים
מתיכים אותם ועושים כלי אחר .הכלים החדשים וכלי הגבוי נעשים כמתכונת הכלים שעשה משה.
[מנחת חינוך פרשת תרומה מצוה צה] ( ...אע"פ שמעולם לא עשו ארון אחר חוץ ממה שעשה משה ובביאת גואל צדק יתגלה הארון
והלוחות מכל מקום התורה הקדושה לא תסמוך המצות והדינים על ניסים  )...אם כן ודאי מצוה זו לדורות כמו שחשב הר"מ מצוה זו

להנשא על הכתף וגם לאו דהסרת הבדים אף דלא יהיה הדברים עבה"ג (עד ביאת גואל צדק) כי עתה אין ארון בעוה"ר (בעונותינו הרבים) וכותב מה שהיה
בזמן המקדש ויהיה בזמן המשיח  ...ומכל מקום כתב תואר עשייתם מכל שכן כאן שלא מצינו הבטחה דארון יהיה קיים תמיד ויהיו
מונחים הלוחות בארון זה והראי' בימי עלי כמ"ש אם כן צריכים אנחנו לידע ג"כ הצורה של הארון כמו כל הכלים ומה מעכב ומה
אינו מעכב וגו'.
בַונָ ַת ָתּה – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח) כעין דבר החוזר וקורה ,לעתיד
ָה ְ
(כה,יב) אַ ְר ַבּע ַ֙טַ ְבּעתַז ָ
לבוא יתגלו כלי מקדש ומה שלא יתגלה יוכן ע"י ישראל כתיאור הכלים בתורה ובתורה שבע"פ ,ויתקדשו במלאכתן.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לימוד שני מתבנית הטעמים (כה,יב) ְונָ ַת ָתּה – מונח זקף-קטן במלה אחת כעין מידה י"ח מל"ב מידות נאמר במקצת וחל על הכל (ריבה
וריבה את הכל) ,תבנית הטעמים בארון מרמזת ללמוד מארון לכל כלי מקדש כפי' [מנחת חינוך תרומה מצוה צה] צריכים אנחנו

לידע ג"כ הצורה של הארון כמו כל הכלים ומה מעכב ומה אינו מעכב
66

פז"ק

ןַמ ְל ָמ ְָ֑עלָ ה ַ
ָת ָתַֹּ֧אֶ תַ -הכַּ ֵ֛פּ ֶרתַעַ לָ -האָ ֶ֖ר ִ
שמות תרומה כה,כאְ :ונ ַ
ןַתּתּן ַ֙אֶ תָ -הע ֻדתַא ֲֶשֵׁ֥רַאֶ ֶ֖תּןַא ֶ ָֽליָך׃ַכעין הקש מארון העדות בארץ אל המרכבה האלקית בשמים
ַוְ אֶ לָ -האָ ר ִ
ןַתּתּן ַ֙אֶ תָ -הע ֻדת – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (אתנח סלוק) ,דבר החוזר וקורה ,הקש .ע"פ רמב"ן
(שמ' תר' כה,כא) ְואֶ לָ -האָ ר ִ

ארון העדות עם הכפורת והכרוכים שעליה הם בעולם הזה כעין ההתגלות הרוחנית של המרכבה האלקית הנקרא גם כסא הכבוד המוקף
בכרובים פורשי כנפי ים .הקב"ה צמצם עצמו בה וירד בה על הר סיני וממנה דבר אל משה ובני ישראל במתן תורה .גלוי השכינה באהל
מועד ,ואחר -כך במקדש לכהן גדול בכל יום כפורים בקדש הקדשים הם המשך גלוי שכינה בהר סיני ,המשך החוזר וקורה בכל יום
כפורים .יתכן שגלוי שכינה זה נמצא במקדש כל השנה אלא שביום הכפורים זהו גלוי יותר נעלה .הנביא יחזקאל ראה בנבואתו כעין מעשה
מרכבה שירד והתגלה על הר סיני.
ןַתּתּן ַ֙
(א) ה' בצמצום עד אין סוף ירד במרכבה האלקית הרוחנית ,כסא הכבוד על הארץ בהר סיני ,כפי' רמב"ן (שמ' תר' כה,כא) ואֶ לָ -האָ ר ִ
ןַהע ֻדת.
ליָך׃כדי שיהיה לי כסא כבוד ,כי אני אִ ּוָּעֵ ד לך שם ואשכן שכינתי עליהם ... ,בעבור שהוא על אָ ר ָ
תּןַא ֶ ָֽ
אֶ תָ -הע ֻדתַא ֲֶשֵׁ֥רַאֶ ֶַ֖

והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל,
(ב) והכרובים אשר במשכן ובמקדש – (הם) תבנית הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד  -תבנית לכרובים (העליונים) שהם כבוד
ותפארת( ,ג) הגעת הנבואה למשה במשכן כמו שהיה בהר סיני,
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שמות כי תשא ל,יג:

לַה ָ֑קּ ֶדשַַׁ ַ
לַבּ ֶשׁ ֶק ַ
ֶ֖ק ְ
יתַה ֶשּׁ ֶ
ַ
ֲצ
יםַמח ִ ֵ֥
ַ
ֶזהַ׀ַיִ ְתּנָ֗וַּכָּ לָ -העבר ַ֙עַ לַ -ה ְפּ ֻק ִד
רוּמֶ֖הַלַַ ָֽה'׃ ַ
לַתּ ָ
ְ
יתַהשֶּׁ קֶ
ַ
ַ֙השֶּׁ ֶקלַמַ ח ֲִצ
עֶ ְשׂ ִ ַ֤ריםַגּ ָרה ַ
רוּמֶ֖הַלַַ ָֽה'׃ַ– תבנית טעמים פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש ,בנין אב ,דבר
לַתּ ָ
ְ
יתַהשֶּׁ קֶ
ַ
ַ֙השֶּׁ ֶקלַמַַח ֲִצ
עֶ ְשׂ ִ ַ֤ריםַגּ ָרה ַ
לַה ָ֑קּ ֶדשַַׁ  -במשקל ַה ֶשּׁ ֶֶ֖קלַשקצבתי לך לשקול
לַבּ ֶשׁ ֶק ַ
ֶ֖ק ְ
יתַה ֶשּׁ ֶ
ַ
ֲצ
החוזר וקורה .תומך בפי' רש"י בחלק הרישא של הפסוק רש"י ַמח ִ ֵ֥

בו שקלי קודש ,כגון שקלים האמורים בפרשת ערכין (וי' כז,ג-ח) ושדה אחוזה (שם,טז-יט)( ,טט  -ופדיון הבן ,וקנסות שונים בתורה).
יכם  -לפי שרמז להם כאן שלש תרומות (ששתים מהן ע"י מחצית השקל ,המפורש כאן וממנו
וכן תומך בפי' רש"י (יג,טו) ְלכַ פֶּ֖רַעַ ל-נ ְַפשׁת ֶ ָֽ
נעשו אדני המשן וממנו למוד אל התרומה השניה בבמדבר א,א שלא נאמר בו מחצית השקל)
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שמות כי תשא ל,לז:

ֵ֥הַלָךֶ֖ ַלַ ָֽה'׃ ַ
ְ
שַׁתּ ְהיֶ
ָ֑םַק ֶד ִ
אַתעֲשֶׂ֖ וַּלָ ֶכ ֵ֛
הַּל ַ
ֵ֥
הַבּ ֨ ַמ ְתכֻּ נְ ָתּ
ְ
רַתּעֲשֶׂ
וְ הַ ְקּ ֨ט ֶרת ַ֙א ֲֶשׁ ַ

אזהרה להכנת קטורת במתכונת זהה לקטורת המשכן והמקדש ,ראה ויקרא קדשים כ,יז בסעיף זה לקשר אפשרי בין הפסוקים שגם בו
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים וקדמא זקף-קטן במלה אחת
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שמות ויקהל לה,ה:

תַה' ַ
רוּמ ָ֑
ֶ֖תַתּ ַ
יא ָהַא ְ
יבַלבּוַֹיְ ִב ֶָ֕
ִ
ַ֤םַתּרוּמָ ה ַ֙לַַה'ַכִּ֚לַנְ ִד
ְק ֨חוַּמ ִא ְתּ ֶכ ְ
ַז ָָהֵ֥בַו ֶָכ ֶֶ֖סףַוּנְ ָֽחשֶׁ ת׃ ַ
יבַלבּוֹ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין רמז לדבר שחוזר וקורה ,כגון גי' 510
ִ
ַ֤םַתּרוּמָ ה ַ֙לַַה'ַכִּ֚לַנְ ִד
ְק ֨חוַּמ ִא ְתּ ֶכ ְ

המרמזת לגי' דו"ר דו"ר וחכמי"ו הקובעים את ההלכה וההתנהגות.
כעין בנין אב או היקש מחיוב הבאת קדשים במחשבה לחיוב מתן צדקה וקבלת תענית במחשבה
תורה תמימה הביא מחלוקת הפוסקים לענין חיוב מתן צדקה ע"פ מחשבה בלבד:
רַועָ ִשָׂ֑יתַָ אין לי אלא שהוציא בשפתיו שהוא
יָךַתּ ְשׁמ ְ
ִ
ת
ֵ֥אַשׂפָ ֶ ֶ֖
מוֹצ ְ
ָ
יבַלב – תניא( ,דב'תצא כג,כד)
ָ֗
תורה תמימה שמות לה,כב כּל׀ַנְ ִד
יבַלבַ
ָ֗
חייב ,גמר בלבו מניין שהוא חייב ת"ל כל נדיב לביג) [שבועות כ"ו ב'] :תורה תמימה הערה יג) נראה דסמך על סוף הפסוק כּל׀ַנְ ִד
ַ֠ה ִביאוּ ,דמשמע כיון שגמר בלבו להביא הביא ,ואמנם זה הוא רק בנדרי הקדש (לבדה"ב ולקרבנות) ,אבל בנדרי חולין (בין אדם לחבירו) אינו חייב
אלא א"כ הוציא בשפתיו ,דכתיב ר"פ מטות לבטא בשפתים.
וע' ביו"ד ס"ס רנ"ח חקירת הפוסקים לענין אם חשב בלבו ליתן דבר לצדקה אם מחויב לקיים ,וגדר הספק בזה אם מדמינן צדקה לנדרי הקדש או
לנדרי חול ,יעו"ש .ואני תמה על הספק הזה דהא בנדרים ז' א' בעו בגמרא אם יש יד לצדקה או לא [ר"ל כגון שהפריש סלע ואמר הרי זה לצדקה
ואמר על סלע אחר וזה]( ,בבלי נדרים מסתפק למה לדמות נדר צדקה) מי אמרינן כיון דאתקש לקרבנות מה קרבנות יש להן יד (שאמר זה עולה וזה)
אף צדקה יש לה יד או דילמא כי אתקש לבל תאחר אתקש ,ועלתה בעיא זו בתיקו ,ופסקו כל הפוסקים לחומרא [ע' ביו"ד סי' רנ"ח ס"ב]( ,הצעת
הת"ת) ולפי"ז מהיכי תיתא כאן לחלק (לנהוג שונה ב) צדקה מקרבנות לענין מחשבה אחרי דלענין יד פסקו לחומרא דהוי כקרבנות ,וי"ל (ויש
לעיין) .ודע דמה דקיי"ל באו"ח סי' תקס"ב ס"ו שאם הרהר לקבל תענית מחויב להתענות נסמך על דרשה זו שהתענית דמי לקרבן ,יעו"ש:
יבַלבּוַֹ ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים( ,ע"פ הצעת הת"ת) כעין
ִ
רוּמה ַ֙לַ ה'ַכִּ֚לַנְַ ִד
ַ֤םַתּ ָ
אפשר כי (שמ' ויקהל לה,ה) ְק ֨חוַּמ ִא ְתּ ֶכ ְ
רמז לבנין אב או היקש ללמוד מהתורה שהקדש הקרבנות במחשבה בלבד מחייב ,כך לרבנן נדיבת צדקה וקבלת תענית במחשבה ,מחייב.
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ֶ֖הַהאֶ ָח ָ֑תַ ַ
יע ָ
הַהיְ ִר ָ
עַבּאַ ָמּ ַ
הַו ֨ר ַחב ַ֙אַ ְר ַבּ ָ ָֽ
ַ֙בּאַ ָמּ ְ
ַ֤הַועֶ ְשׂ ִרים ָ ָֽ
תַשׁמנֶ ְַ
הַהאַ ָ֗ ַח ְ
יע ָ ָֽ
ְךַהיְ ִר ָ
ַ
שמות ויקהל לו,טִ֜ :א ֶר
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יעת :הקש ממשכן למקדש במידות
ל־היְ ִר ָֽ
ַ
ֶ֖תַלכָ
דּהַאַ ַח ְ
ִמ ָ ֵ֥
עַבּאַ ָמּה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש ,ממשכן לבית
הַו ֨ר ַחב ַ֙אַ ְר ַבּ ָ ָֽ
ַ֙בּאַ ָמּ ְ
ַ֤הַועֶ ְשׂ ִרים ָ ָֽ
(שמ' ויקהל לו,ט) ְשׁמנֶ ְ
המקדש כפי' [העמק דבר] וכתיב ב -ב(-דהי"ב ג,ג) ַבּמּ ָ ִַ֤דּה ה ִ ִָֽראשׁוֹנָה֙  ,פירושו כמו שהיה במשכן ראשית למקדש,

 1.1.11.1.1ויקרא
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ויקרא א,ה:

יַה'ַ ַ
רַל ְפנ ָ֑
ֵ֥ןַה ָבּ ָ ֶ֖ק ִ
וְ שָׁ ַחֵ֛טַאֶ תֶ -בּ ַ
חַא ֶהלַמוֹעָֽד׃ ַ
ֶ֖ת ֵ֥
ַ֙ס ִביבַאֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
ָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ָ
םַוז ְ ַ
ןַה ָֽכּהֲנִ ים ַ֙אֶ תַ -ה ָדּ ְ
יבוַּבּנ֨יַאַ ה ֲַ֤ר ַ
ְ
ַ֠ ְו ִה ְק ִר

רלב"ג

(ה) ושחט את בן הבקר לפני ה'  -הנה השחיטה או הזביחה יורו ,לפי הוראת הגדר ,על חתיכת הצואר דרך הולכה והובאה ... , ,ישלם
בחתיכתו שני אלו הסימנין או רובם ,רוצה לומר :הקנה והוושט .ואולם בעוף ישלם זה ,לפי מה שהתבאר מן החוש ,בחתיכה סימן
אחד או רובו;
 ...וראוי שלא יזבח לשם עבודה זרה ,כי הנזבח יאסר בזה .וזה שורש כולל בכל שחיטה ,היתה לקדשים או לחולין .ואולם בקדשים
יחוייב עם זה שיהיו פני השוחט וראש הבהמה לפני ה'  -כשיהיו פניהם לצד המערב ששם קדש הקדשים ,שנאמר :ושחט את בן הבקר
לפני ה'.
הנה מפני שאמר ושחט ,ולא התנה שיהיה השוחט כהן,
כמו שהתנה אחר זה בהקרבת הדם ובזריקתו שיהיה נעשה על יד בני אהרן הכהנים ,הנה למדנו מזה שהשחיטה כשרה בזרים .ומה
שאמר בזאת השחיטה שתהיה לפני ה'  -כבר נתבאר אחר זה שהוא "על ירך המזבח צפונה לפני ה'" (להלן,יא) ,רוצה לומר :בצפון
העזרה אשר בה המזבח .ולא יתכן שנאמר ,שכאשר היתה העולה מן הצאן תהיה השחיטה בצפון לא כאשר היתה מן הבקר ,שהרי כבר
נאמר בפרשת 'צו'" :במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת" (וי' ו,יח); למדנו מזה ,ששחיטת העולה בכללה היא במקום אחד
בעזרה .ואמרו לפני ה'  -ירצה בו ,שתהיה השחיטה לצד המערב ששם קדש הקדשים ,וזה יהיה כשיהיה ראש הבהמה ופני השוחט
לצד המערב.
והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם  -רוצה לומר :בעת שהם כהנים וראויים לשרת; וזה יהיה כשאינם חללים ובעלי מומין ושאר מה
שידמה לזה ממה שפוסל אותם מהשירות; והיו לבושים בגדי כהונה ,והיו עושים זה בכלי שרת .כי כל זה מתנאי הכהן המשרת,
 ...וזרקו את הדם על המזבח סביב  -מצאנו בחטאת "על קרנות המזבח" (שמ' כט,יב) ,וזה הלשון נכלל בכל המקומות שנזכר שם
מעשה החטאת בבהמה; ובמעשה העולה כתוב בכל המקומות על המזבח סביב .וכבר ידענו כי הקרנות היו בחלק העליון מהמזבח,
ולזה למדנו שזריקת דם העולה הוא בחצי התחתון מהמזבח וזריקת דם החטאת בחצי העליון; כי גובה המזבח היה נחלק לשני
חלקים ,כמו שכתוב בפרשת 'ויקחו לי תרומה'" :והיתה הרשת עד חצי המזבח" (שמ' כז,ה) .ולפי שאמר סביב  -הנה הוא מבואר שזה
ישלם בשתי זריקות בשני צדי האלכסון ברוחב ,בדמיון חוט יחגור המזבח; כי כל זריקה תכלול שני צדדין .ואלו הזריקות היו בקרן
צפונית-מזרחית מערבית-דרומית,
לפי שבצפון היתה השחיטה ומשם ההתחלה .ומפני זה היו שירי הדם נשפכין ביסוד דרומית ,כי שם היה כלה ענין הזריקה .ולפי שהיה
אז שם ,והיה המקום ההוא ראוי לשפוך שירי הדם ... ,כי יסוד דרומית-מערבית הוא היותר נבחר ,ובחרתהו התורה בהגשת המנחה
וחטאת העוף ועולת העוף.
 ...ובאמרו אשר פתח אהל מועד ,למדנו שזאת הזריקה תהיה במזבח העולה ,לא במזבח הקטרת .והנה זאת הזריקה היא בכלי אשר בו
הדם.
פסוק זה הוא כעין בנין אב – מדריך תמציתי להקרבת קרבן.
מגדיר מהי שחיטה כשרה ,שיש בה חזרות של הולכה והבאה של כלי השחיטה ,שחיטת רוב שני סימנים,
מקום השחיטה ,מי כשר לשחוט ,מי כשר לעשות שאר עבודות בקרבן,
כיצד זורקים הדם – חטאת ממעל חוט הסיקרא על ארבע קרנות
שאר קרבנות מתחת לחוט הסיקרא בשתי קרנות שהן ארבע פאות( ,מעין נתינה כפולה) ,מקום מתן שיירי הדם
יַה'ַ
רַל ְפנ ָ֑
ֵ֥ןַה ָבּ ָ ֶ֖ק ִ
ויקרא א,ה ְושָׁ ַחֵ֛טַאֶ תֶ -בּ ַ
חַא ֶהלַמוֹעָֽד׃ ַ
ֶ֖ת ֵ֥
ַ֙ס ִביבַאֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
םַוז ְָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַַלַ -ה ִמּזְ בּ ַח ָ
ןַה ָֽכּהֲנִ ים ַ֙אֶ תַ -ה ָדּ ְ
יבוַּבּנ֨יַאַ ה ֲַ֤ר ַ
ְ
ַ֠ ְו ִה ְק ִר
'ַו ִכ ֶפּרַעָ ָל ָ֑יוַ ַ
ֵ֥רַל ְפנָֽיֶ֖ -ה ְ
ֵ֛חַא ֲֶשׁ ִ
ָצאַאֶ לַ -ה ִמּזְ בּ ַ
ויקרא אח"מ טז,יח ְוי ָ֗ ָ
ַס ִ ָֽביב׃ ַ
ֶ֖ח ָ
ֵ֥וֹתַה ִמּזְ בּ ַ
ַ
םַהשָּׂ ִעירַוְ נ ַָתֵ֛ןַעַ לַ -ק ְרנ
ַ֙וּמ ַדּ ַ
ַ֤םַהפָּ ר ִ
חַמ ַדּ ַ
ְולָ ַַ֞ק ִ

בבלי יומא נט,א סוגיה האם מקיף מזבח פנימי ביד או ברגל.
ןַה ָֽכּהֲנִ ים ַ֙אֶ תַ -ה ָדּםַ -תלישא-גדולה
יבוַּבּנ֨יַאַ ה ֲַ֤ר ַ
ְ
נחפש האם קיימים קשרים נוספים בין פסוקים אלה .ויקרא א,ה כתוב כך ְ ַ֠ ...ו ִה ְק ִר
קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ְוז ְָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ַ֙סָ ִביב  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן .א פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
ַ֙ס ִביב  -קדמא מהפך פשטא
(סלוק אתנח או אתנח סלוק) מורה על ענין שחוזר וקורה וגם כעין בנין אב ,ב ְוז ְָר ֨קוַּאֶ תַ -ה ָדַּ֤םַעַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ָ
זקף -קטן תבנית המורה על כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו .כאן המלמד הוא הולכת הדם למזבח החיצון שהיא ברגל ,ולכן זריקת
הדם במזבח החיצון היא ע"י הליכה ברגל סביבו ,ולכן אפשר שההקשה של ָס ִביב החיצון אל ָס ִ ָֽביב הפנימי תאמר שכשם שבחיצון הולך
ברגל סביב כך גם בפנימי הולך ברגל סביב לחטוי הקרנות.
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זְבּחַַַ :
ל־האשַׁא ֲֶשֶׁ֖רַעַ ל־הַ ִמּ ָֽ
ָ
ם ַ֙א ֲֶשׁרַעַ
ל־הע ִצי ַ
ָ ָֽ
ת־פּ ְד ָ֑רוַַַַַַֹ ְועָ ַרְַ֤ךַהַ כּהַן ַ֙א ָתםַעַ
ִ
ויקרא א,יבְ :ונִ ַתַּ֤חַאתַוֹ ַ֙ ִלנְ ָת ָחיוַ ְואֶ ת־ראשֶׁ֖ וַֹ ְואֶ
ל־האשׁ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח  ...סלוק) כעין
ָ
ם ַ֙א ֲֶשׁרַעַ
ל־הע ִצי ַ
ָ ָֽ
(וי' א,יב) ְועָ ַרְַ֤ךַ ַהכּהַן ַ֙א ָתםַעַ

תבנית של הקש .ראה (וי' א,ח) [תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פ"ב,ה"ד] בתוך ירושלמי זה דרשה (ג) היקש ממלת
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ְוע ַ ַָ֤רְך בטלה של עולה אל מלת (וי' א,ח) ְוע ְָר ָ֗כוּ של עולת בקר ומשתמש בסמיכות שלה ל(-וי' א,ז) ְָ֠ונָתְ נוּ ֖ ֵ ...אשׁ ללימוד לטלה של עולת
תמיד של שחר שרק בו נותנים אש במערכה (מרכזית) חדשה).
 73פז"ק
ויקרא ד,יג :נתגלה הטעות בהוראת בי"ד וחזר ונעלם

שׁמוּ׃ ַ
ָהַואָ ָֽ
ֹ֧תַה'ַא ֲֶשֵׁ֥רַלא-תעָ ֶשֶׂ֖ינ ְ
תַמכָּ לִ -מ ְצֹו ֵ֛
ָ֑לַועָ שׂוַּאַ ֨ ַח ִ
ֶ֖יַה ָקּ ָה ַ֠ ְ
םַדּ ָברַמעינ ַ
וַּונ ְֶע ַל ָ
וְ ִ ֨אםַכָּ ל-ע ֲַדַ֤תַיִ ְשׂ ָראל ַ֙יִ ְשׁגּ ְ

בשגגת בית-דין ואם כל-עדת ישראל ...ועשו (ת"ג) רש"י בבלי הוריות ד,ב– עקרו עיקר מן התורה
םַדּ ָבר – קדמא מהפך פשטא זקף-קטן מונח זקף-קטן ,כעין כלל הצריך לפרט וכוונתו של הפרט:
כתיב ְו ִ ֨אםַכָּ ל-ע ֲַדַ֤תַיִ ְשׂ ָראל ְַ֙ונ ְֶע ַל ָ
א' לסנהדרין בלבד
ב' רש''י בבלי הוריות ד ב ,אף שלא כולם הורו וחלקם רק הסכימו (טט – כנראה) בהנהון הראש.
משמע שהמהפך פשטא מרמז על אי השתתפות פעילה של כל הסנהדרין בהחלטה .ובאופן כללי מהפך מההבנה הפשוטה של הקרא.
םַדּ ָברַ -מונח זקף-קטן –שלא נעלם הכל רק פרט אחד.
וְ נ ְֶע ַל ָ
ע"פ המסכת נתגלה הטעות וחזר ונעלם
 74פז"ק
ויקרא ד,כא בנין אב לכל חטאות הקהל שישרפו

ֶ֖לַהוּא׃ַפ ַ
ֵ֥אתַה ָקּ ָה ָֽ
ַ
וֹןַח ַטּ
ַ
רַה ִראשָׁ֑
ֶ֖תַה ָפּ ָ
הַושָׂ ַרףַאתוַֹכַּ א ֲֶשׁרַשָׂ ַרףַא ַ
ח ֶנ ְ
ַ֙ל ַמּ ֲ
הוֹציאַאֶ תַ -ה ָ֗ ָפּרַאֶ לִ -מחוּץ ַ ָֽ
[כא]ַַו ִ
ְ

תורה תמימה פרשת ויקרא
חטאת הקהל הוא  -חטאת הקהל  -הרי זה בנין אב לכל חטאות הקהל שישרפו הוא  -להוציא שעירי רגלים שאעפ"י שחטאת הקהל הם אין
נשרפים ,מאי טעמא ,לפי שאין באים על עבירת מצוה ידועה [תו"כ]:
בפסוק זה רביע ושלוש פעמים זקף בין שני קיסרים.
א' מבטא עצמת הכפרה על חטאת הקהל – חטאת הרבים;
ב' אפשר כי מרמז על בנין אב לכל חטאות הקהל שישרפו.
ראה שלוש זקף
 75פז"ק
שׁ ַחֵ֥ט את־הָע ָל֖ה ִלפ ְֵנֹ֣י ֶ֑ה' ח ָ ַ֖טּאת הִֽוּא:
שׁ ַ ֹ֣חט א ֵ֔תוֹ ִבּמ ְָ֛קוֹם ֲאשׁר־י ִ ְ
ש ִֵ֔עיר ְו ָ
ַל־ראשׁ ַה ָ
ויקרא ד,כדְ :וס ַ ַָ֤מְך י ָד ֙וֹ ע ֹ֣
הקש מסמיכה על חטאת יחיד לסמיכת שעיר נחשון ,לסמיכת חטאת ציבור שדמה נכנס לפנים
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וַֹר ָאֶ֖הַאוַֹי ָָדָ֑עַ ַ
דַא ָ
שׁ ְמעָ ה ַ֙קוֹלַאַָלָ הַוְ הוּאַע ֵ֥
אַו ָ ָֽ
ֱט ְ
שַׁכּיֶ -תח ָ֗ ָ
ויקרא ה,אְ ַ :ונֶ פֶ ִ ָֽ
ֶ֖ידַונ ָָשֵׂ֥אַעֲֹונָֽ וֹ׃ ַ
ַ ִאם-לֵ֥ וֹאַי ִַגּ ְ
וַֹר ָאֶ֖הַאוַֹי ָָדָ֑עַ ַ
דַא ָ
הַוהוּאַע ֵ֥
שׁ ְמעָ ה ַ֙קוֹלַאָ לָ ְ
אַו ָ ָֽ
ֱט ְ
שַׁכּיֶ -תח ָ֗ ָ
ַוְ נֶ פֶ ִ ָֽ

פשטא מונח ז"ק מונח ז"ק מרכא טפחא מונח אתנח
מונח רביע
[בבלי שבועות ל"ו ע"א וגם בתורת כהנים (ספרא)]
הַוהוּאַעדַַ-פשטא מונח ז"ק מונח ז"ק – תבנית כעין בנין אב "לעשות (אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה)
שׁ ְמעָ ה ַ֙קוֹלַאָ לָ ְ
וְ ָ ָֽ
ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה אלה"
 77פז"ק
ויקרא ה,ז  -י

לה׃ ַ
דַלע ָ ָֽ
ח ְ
ֶ֖אתַואֶ ָ ֵ֥
ְ
ֵ֥דַלחַ ָטּ
ֶ֖הַל ָ֑ה'ַאֶ ָח ְ
ַ ָֽ
ֵ֥יַבנָֽי-יוֹנָ
יםַאוְֹ -שׁנ ְ
ָֽ
תּיַת ִ ֵ֛ר
אַשׁ ֵ֥
רַח ָ֗ ָט ְ
אַת ִגּיעַ ַיָדוַֹ֘דּיַשֶׂ ה ַ֒וְַה ִ֨ביאַאֶ ת-אֲשָׁ ִ֝מוַֹא ֲֶשׁ ָ
[ז]ַו ִאם֨ -ל ַ
ְ
לאַי ְַב ִ ָֽדּיל׃ַ ַ
וַֹו ֵ֥
וַֹמ ֵ֥מּוּלַעָ ְרפֶּ֖ ְ
ֶ֖אתַראשׁוֹנָ ָ֑הַוּמָ ַלֹ֧קַאֶ ת-ראשֵׁ֛ ִ
ִ
ןַו ִה ְק ִ ֵ֛ריבַאֶ ת-א ֲֶשֵׁ֥רַלַ ַח ָטּ
ביאַא ָתם ַ֙אֶ לַ -הכּה ְ
[ח]ַוה ִ ַ֤
ְ
ֶ֖אתַהוּא׃ַ ַ
ָֽ
ַח ָטּ
וֹדַה ִמּזְ בָּ֑חַ ַ
ַ
ירַה ִמּזְ בּ ַח ְַוהַ נִּ ְשׁ ָארַבַּ ָדּםַיִ ָמּצֶ֖הַאֶ ל-יְ ס
ַ
ַ֤םַה ַחטָּ את ַ֙עַ לִ -ק
הַמ ַדּ ַ ָֽ
[ט]ַו ִה ַ֞ ַָזּ ִ
ְ
ֵ֥חַלוֹ׃ַס ַ
ֶ֖אַונִ ְס ַל ָֽ
אתוַֹאֲשֶׁ רָ -ח ָט ְ
ֹ֧יוַהכּהֵ֛ןַמ ַחטָּ ֵ֥
ָ֑טַו ִכ ֨ ֶפּרַעָ ָל ַ
[י]ַואֶ תַ -השּׁ ִנֵ֛יַ ַיע ֲֶשֵׂ֥הַע ָלֶ֖הַכַּ ִמּ ְשׁ ָפּ ְ
ְ

בבלי זבחים צ,א

ֶ֖אתַראשׁוֹנָ ָ֑הַ -מה ת"ל? שאין ת"ל ללמד שתקרב
ִ
חטאת העוף קודמת כו' .מנא ה"מ? דת"ר( :ויקרא ה,ח) ְו ִה ְק ִ ֵ֛ריבַאֶ ת-א ֲֶשֵׁ֥רַלַ ַח ָטּ
ראשונה ,הרי כבר נאמר( :ויקרא ה,י) ְואֶ תַ -השּׁ ִנֵ֛יַ ַיע ֲֶשֵׂ֥הַע ָלֶ֖ה! אלא זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמהן ,בין חטאת
העוף לעולת העוף ,בין חטאת בהמה לעולת בהמה ,ואפי' חטאת העוף לעולת בהמה ,הלכך :חטאת העוף לעולת העוף  -מואת השני,
חטאת בהמה לעולת בהמה  -מדרבי רחמנא ,חטאת העוף לעולת בהמה  -מזה בנה אב.
בבלי זבחים צ,א מביא (ה,ח) ו(-ה,י) ומוכיח מכך שזה בנה אב מחטאת העוף לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמהן ,בין חטאת העוף
לעולת העוף ,בין חטאת בהמה לעולת בהמה ,ואפי' חטאת העוף לעולת בהמה,

רַבּ ָדּםַמצויה תבנית
ירַה ִמּזְ בּ ַח ְַוהַ נִּ ְשׁ ָא ַ
ַ
ַ֤םַה ַחטָּ את ַ֙עַ לִ -ק
הַמ ַדּ ַ ָֽ
ונראה כי בפסוק (ה,ט) שתוכנו עוסק בהזאת ומיצוי דם החטאת ְו ִה ַ֞ ָזּ ִ
טעמים פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים העשויה לרמז לבנין אב של הגמרא.
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הַמקָּ ְדשֶׁ֖יַיְ הוָ ָ֑הַ ַ
ַ֙בּ ְשׁ ָג ָג ִ
לַו ָ ָֽח ְטאָ ה ִ
לַמעַ ְ
שַׁכּיִ -ת ְמע ַ
ויקרא ה,טוֶ :נ ִ֚פֶ ִ ָֽ
יםַמןַ -ה ָ֗צּאןַ ַ
ִ
ִ֝הַאֹ֧יִ לַתָּ ִמ
ַוְ ה ִביא ַ֩אֶ ת-אֲשָׁ ֨מוַֹלַ יה ָו ַ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שׁם׃ ַ
שַׁלאָ ָ ָֽ
שׁ ֶקלַ -ה ֶ֖קּ ֶד ְ
יםַבּ ֶ ָֽ
ְ
ל
ַכּ ֶסףְ -שׁ ָק ִ ֵ֥
ַ ְבּעֶ ְר ְכָּךֵ֛ ֶ ָֽ
ַ
הַמ ָקּ ְדשֶׁ֖יַיי ַ
ַ֙בּ ְשׁ ָג ָג ִ
לַו ָ ָֽח ְטאָ ה ִ
לַמעַ ְ
מע ַ
שַׁכּיִ -ת ְַ
ַַ ֶנ ִ֚פֶ ִ ָֽ

טפחא

ז"ק פשטא ז"ק
יתיב מונח
גמרא בבלי שבועות ל"ד ע"ב
"ממעילה רבי שמעון גמר לה"  -ר"ש משווה הלכת שבועת הפקדון להלכת מעילה בקדשים.
טט – במעילה בקדשים יש כעין בנין אב למעילה ,ואח"כ לימוד פרט וכלל ופרט לקרבן האשם על המעילה.
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יכ ָ֑םַ ַ
ֶ֖יַמלֻּ א ֶ
וֹםַמלאתַיְ מ ִ
ְ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמיםַעַ ִ֚דַי
אַת ְצאוּ ִ
דַל ָֽ
ַ֤
לַמוֹע
ִ֝
ַ֩א ֶה
וּמפֶּ ַתח ֨
ויקרא צו ח,לגִ :
ִ֚יַשׁ ְב ַעתַי ִָמיםַיְ ַמלֶּ֖אַאֶ ת-י ְֶד ֶ ָֽכם׃ ַ
ַ ִכּ ִ
לַמוֹעד  -קדמא ואזלא ולפי ההמשך
ִ֝
לַמוֹעדַ– תרסא ,מרמז על שיעור ,הנלמד מענין ֨א ֶה
ִ֝
ַ֩א ֶה
וּמפֶּ ַתח ֨
ִ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמים – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו,
אַת ְצאוּ ִ
ל ָֽ
ַ֤

(ג) כפשוטו לימי המילואים
וֹםַמלאת – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ודבר החוזר וקורה
ְ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמיםַעַ ִ֚דַי
אַת ְצאוּ ִ
ל ָֽ
(ד) היוצא מפשוטו ַ֤
ללמוד שיעור שבעת ימים לפרישת כהן לפני יום הכפורים כל שנה ,ולפרישת כהן שיעשה את הפרה האדומה ,כפי שפירש רש"י
בפסוק (ח,לד) רש"י (ח,לד) ורבותינו דרשו לעשות זה מעשה פרה ,לכפר זה מעשה יוה"כ וללמד שכ"ג טעון פרישה קודם
יוה"כ שבעת ימים (טט  -לכפרת יוה"כ) ,וכן הכהן השורף את הפרה (טט  -האדומה).
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ָ֑יוַוּלזִ ְקנ ֶ֖יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ְ
ןַוּל ָבנָ
הַלאַ ה ֲֶ֖ר ְ
ְ
יַק ָראַמשֶׁ
וֹםַה ְשּׁ ִמינִ ָ
ַ
ַ֙בּיּ
ויקרא שמיני ט,א :וַ ָֽ ֵֽיְ ִהי ַ
יַק ָראַמשֶׁ הַ– פשטא מונח זקף-קטן מונח זקף-קטן ,כעין בנין אב או חוזר וקורה ,כאן ע"פ בית ישראל ויקרא שמיני
וֹםַה ְשּׁ ִמינִ ָ
ַ
ַ֙בּיּ
וַ ָֽ ֵֽיְ ִהי ַ

שנת התש"כ ,חוזר וקורה התחדשות ללימוד התורה בכל דור וע"י כל אחד מישראל.
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אַכבוֹדֶ֖ -ה'ַאֶ ל-כָּ לָ -ה ָעָֽם׃ ַ
ר ְ
ַ֤הַו ַ ָֽאהֲרן ַ֙אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַוַיּ ְצאוַּוַ ָֽ ֵֽיְ ָברֲ כֶ֖ וַּאֶ תָ -ה ָע ָ֑םַַַויּ ָ ֵ֥
ָבאַמ ֶשׁ ְ
ויקרא שמיני ט,כגַ ַ:ויּ ֨

בנין משכן ,בנין מקדש ,שעת רצון אחרי הקטרת הקטורת במזבח הזהב ובקדש הקדשים
ַ֤הַו ַ ָֽאהֲרן ַ֙אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַ -קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן וַיּ ְצאוַּוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכֶ֖ וַּאֶ תָ -ה ָע ָ֑םַ -מונח זקף-קטן במלה אחת
ָבאַמ ֶשׁ ְ
ט,כגַ ַויּ ֨
טפחא אתנח ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה
תורה שלמה (נח) מדרש הגדול ר"מ אומר  ...כשם שזכיתם ועסקתם במלאכת המשכן ושרתה שכינה על מעשיכם כך תזכו ותבנו לפניו בית
הבחירה ותשרה שכינה במעשה ידיכם וגו'
רבינו בחיי פרשת שמיני
אהֲרן ַ֙אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַוַיּ ְצאוַּוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכֶ֖ וַּאֶ תָ -ה ָע ָ֑ם .נכנסו שניהם שם כדי שילמדנו משה מעשה הקטורת ... ,ואמר" :ויצאו
ַ֤הַו ַ ַָֽ
ָבאַמ ֶשׁ ְ
ט,כג ַויּ ֨
ויברכו את העם" ,כלומר סמוך להקטרת הקטרת מיד ,לפי שבאותה שעה התפלה מקובלת יותר ,וכך מנהגו של כהן גדול ביוה"כ :היה נכנס לפני
ולפנים להקטיר הקטרת ומניח המחתה בפנים ויוצא ומתפלל על צרכי העם בספוק מחיותן ומזונותיהם ובירידת המטר ובשאר הצרכים .ומה אמר
דוד ע"ה( :תהלים קמא ,ב) "תכון תפלתי קטרת לפניך" ,הזכיר הקטרת יותר משאר הקרבנות לפי שהוא קרבן הנבחר והנרצה יותר ,גם התפלה
באותה שעה יותר מקובלת.
אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַוַיּ ְצאוַּ  -פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה,
נאמר כאן במשה ואהרן אחרי הקטרת הקטורת על מזבח הזהב בקדש וַיּ ְצאוַּוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכֶ֖ וַּ ,ונוהג לפני כל תפלה שהיא שבח ברכות לקב"ה.
טט – כאן מקור לתפילת כהן גדול ביוה"כ אחרי הקטרת הקטורת בקדש הקדשים ,לפי שבאותה שעה התפלה מקובלת יותר .ולא נאמר דבר
זה בויקרא אח"מ ששם עוסק בעבודת כ"ג ביוה"כ.
טט – אפשר כי כאן מקור לאמירת קטורת קודם לתפילת שחרית ומנחה בכל יום כי התפלה באותה שעה יותר מקובלת ,כפי שאמר דוד
המלך ע"ה (תהלים קמא ,ב) "תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב".
ראה מונח זקף-קטן במלה אחת
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רַ׀ַבּ ָנִ֝יוַ ַ
ָ
ית ֨ ָמ
ַ֩וּל ִ ָֽא ָ
ןַוּלאֶ ְלעָ ָזר ְ
ֲר ְ
הַאל-אַ ה ָּ֡
אמרַמ ֶשׁ ֶ ָֽ
ויקרא שמיני י,ו :וַיּ ֶ
דהַיִ ְקצַָ֑ףַ ַ
תוַּו ַעֵ֥לַכָּ לָ -הע ָ ֶ֖
אַת ֻמ ְ
ַ֤םַלאִ -ת ְפ ֨רמוּ ְַ֙ול ָ
יכ ָֽ
עוּ׀ַוּבגְ ד ֶ
ִ
יכֵ֥םַאַ לִ -תּ ְפ ָר
ַ ָ ָֽראשׁ ֶ
רףַיְ הוָ ָֽה׃ ַ
ַ ַואֲחיכֶ ם ַ֙כָּ ל-בּיתַיִ ְשׂ ָראלַיִ ְבכּוּ ַ֙אֶ תַ -ה ְשּׂרפָ הַא ֲֶשֶׁ֖רַשָׂ ַ ֵ֥

ַואֲחיכֶ ם ַ֙כָּ ל-בּיתַיִ ְשׂ ָראלַיִ ְבכּוּ ַ֙אֶ תַ -ה ְשּׂרפָ הַ– פשטא מונח זקף-קטן פשטא זקף-קטן ,כעין בנין אב כפרש"י שצרתן של תלמידי
חכמים מוטלת על הכל להתאבל בה.
ועוד כעין בנין אב איתא בפרק כהן גדול (סנהדרין י"ח א') מת לו מת לכהן גדול  ...ר' יהודה אומר אינו יוצא מן המקדש  ,...וכשהוא מנחם את
אחרים  ,...וכשהוא מתנחם מאחרים כל העם אומרים לו אנו כפרתך והוא אומר להם תתברכו מן השמים ,וכשמברין אותו כל העם מסובין על הארץ
והוא מסב על הספסל.
ועוד כעין בנין אב ללמד משרפת נשמה והגוף קיים למיתת בית דין בשרפה ספרא שמיני פרשה א (לט)  ...מה ת"ל אֶ ת-הַ ְשּׂרפָ ה ,הרי
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אתה דן ,נאמר כאן ְשּׂרפָ הונאמר להלן שרפה ,מה ְשּׂרפָ ההאמורה כאן שרפת נשמה וגוף קיים ,אף שרפה האמורה להלן שרפת נשמה
וגוף קיים ,שרפה האמורה בבת כהן והאמורה באשה ואמה.
ראה פזר
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שַׁה ַחיָּ ֶ֖הַא ֲֶשׁרַבַּ ָמָּ֑יִ םַ
ַ
כּלַנֶ ֵ֥פֶ
םַוּמ ֵ֛
ִ
ץַה ַמּיִ
ַ֙שׁ ֶר ַ
יםַמכּל ֶ
ִ
ַ֙וּבנְּ ָח ִל
תַבּיּ ִַמּים ַ
ַ
ירַו ַק ְשׂ ֶָ֗קשֶׂ
וַֹסנ ִַפּ ְ
רַאיןִ֝ -ל ְ
ֲשׁ ָֽ
ויקרא שמיני יא,יְ :וכל ַ֩א ֨ ֶ
ֵ֥קץַהֶ֖םַלָ ֶ ָֽכם׃ ַ
ַ ֶשׁ ֶ

רש"י ( -יא) ושקץ יהיו  -לאסור את עירוביהן ,אם יש בו בנותן טעם (ראה תו"כ שמיני פרשתא ג,ט).
וְ כל ַ֩  -תלישא -קטנה,התרעה על שיעור נותן טעם בתערובת מזון שבה יש מבעלי חיים שבמים שאינם כשרים .ואולי גם לנותן טעם
ץַה ַמּיִ ם פעמיים זקף בין שני קיסרים..
ַ֙שׁ ֶר ַ
יםַמכּל ֶ
ִ
ַ֙וּבנְּ ָח ִל
בתערובות בכלל ,ע"י כעין בנין אב בַּ יּ ִַמּים ַ
לימוד מרכזי לנושא נותן טעם הוא בבמדבר פינחס בגיעולי כלים בני יומם של מדין שיש בם בכדי נותן טעם .כמו-כן הסוגיה נידונה בנזיר
בתערובות היוצא מן הגפן באוכל ומשקה אחר לענין נותן טעם.
ראה תלישא
 84פז"ק
כלל ופרט – לא קו"א ,בבלי חולין סה סו – חגבים טהורים ,כלל ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין אב עם פעמיים זקף-קטן בין שני
קיסרים
ויקרא שמיני יא
ַל־ַאר ַ ֶ֑בּע ֲאשׁר־[לא כתיב] לַ֤ וֹ כ ְָר ֙ ַעי ִם֙ מ ַ ִֹ֣מּעַל ל ְַרגְ ֵָ֔ליו ְלנ ֵַתֵּ֥ר בּ ֵ ָ֖הן עַל־ה ָָאִֽרץ:
ְ
(כא) ַ ַ֤אְך את־זה֙ ִֽתּאכ ְֵ֔לוּ מִכּל֙ ֹ֣שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הַה ֵלְ֖ך ע
ִַֽארבֹּ֣ה ְלמִינֵ֔ וֹ וְאת־ ַה ָסל ָ ְ֖עם ְל ִמ ֵינֶ֑הוּ וְאת־ ַהח ְַר ֹ֣גּל ְלמִי ֵֵ֔נהוּ וְאת־הח ָָג֖ב ְלמִינֵ ִֽהוּ:
ת־ה ְ
ת־אלּה מֵהם֙ תּא ֵֵ֔כלוּ א ָ
(כב) א ֵ ַ֤
ַאר ַ ֹ֣בּע ַרג ָ ְֶ֑לי ִם ֵ֥שׁקץ ֖הוּא לָכ ִֽם:
(כג) וְכל֙ ֹ֣שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף ֲאשׁר־ל֖ וֹ ְ
ראה דיון מפורט בכלל ופרט וכלל על [בבלי חולין סה,א]
ע"פ [רש"י בבלי חולין סו,א] תנא דבי רב זה מדרש תו"כ הנקרא ספרא .תו"כ [ספרא שמיני פרשה ג,משנות ז  -י] אינו דורש בכלל ופרט
וכלל( ,טט :ואין לפרשו ע"פ כלל ופרט וכלל) .במקראות [ויקרא שמיני יא,כא  -כג] אין תבנית טעמים קדמא ואזלא ,שתתמוך בלימוד בסדר
מסוים שהוא תנאי הכרחי ללימוד בכלל ופרט וכלל .אין קדמא שתתמוך אולי בכעין כלל הצריך לפרט .אין אזלא-גרש או גרשיים שיתמכו
בכעין יוצא מן הכלל כלשהו.
אפשר שהעדר תבניות טעמים קדמא ואזלא ,קדמא ,אזלא-גרש או גרשיים ,תומך בדרשת תו"כ ללא כלל ופרט וכלל ,וללא יוצאים מן
הכלל.
לעומת זאת תבניות הטעמים במקראות [ויקרא שמיני יא,כא  -כג] תומכות בדעה שב[-בבלי חולין סה,ב]  ...מנין? אמרת ,הרי אתה דן בנין

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

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

ַאר ַ ֹ֣בּע ַרג ָ ְֶ֑לי ִם ֵ֥שׁקץ ֖הוּא לָכ ִֽם :ע"פ הלכות גדולות המובא ברש"י (סו,א) כל מקום שכתוב עוף בלבד– זה
(כג) וְכל֙ ֹ֣שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף ֲאשׁר־ל֖ וֹ ְ
בעל שתי רגליים ושני כנפייםֹ֣ .שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.
(כא) ַ ַ֤אְך את־זה֙ ִֽתּאכ ְֵ֔לוּ מִכּל֙ ֹ֣שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור
(כא) ַ ַ֤אְך את־זה֙ ִֽתּאכ ְֵ֔לוּ מִכּל֙ ֹ֣שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי תכונות
ַל־ַאר ַ ֶ֑בּע ֲאשׁר־[לא כתיב] לַ֤ וֹ כ ְָר ֙ ַעי ִם֙ מ ַ ִֹ֣מּעַל ל ְַרגְ ֵָ֔ליו ְלנ ֵַתֵּ֥ר בּ ֵ ָ֖הן עַל־ה ָָאִֽרץ :ארבע רגליים ,זוג
ְ
ההכרחיות למיני חגב טהורים הַה ֵלְ֖ך ע
כרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם ,בהם מנתר  ,ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב .ולא זוג רגליים
קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" (לטאה קטנה).
ִַֽארבֹּ֣ה ְלמִינֵ֔ וֹ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי
ת־ה ְ
ת־אלּה מֵהם֙ תּא ֵֵ֔כלוּ א ָ
(כב) א ֵ ַ֤
תכונות ההכרחיות נוספות למיני חגב טהורים וְאת־ ַה ָסל ָ ְ֖עם לְמִ ֵינֶ֑הוּ וְאת־ ַהח ְַר ֹ֣גּל ְלמִי ֵֵ֔נהוּ וְאת־הח ָָג֖ב ְלמִינֵ ִֽהוּ :ארבע כנפיים החופות רוב
אורך גופו ,רוב היקף גופו.
לפי תנא דבי רב ,כלל סוגר צריך להיות כללי כמו הכלל הפותח כדי ללמוד בכלל ופרט וכלל .ואילו כאן תנא דבי ר' ישמעאל נקט כלל
סוגר שאינו כללי כמו הכלל הפותח ולכן לדעת תנא דבי רב אי אפשר ללמוד בחגבים בכלל ופרט וכלל.
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ֶ֖רַלאַתאָ ָֽכל׃ַפ ַ
ֵ֥
ַ֙ה ַח ָיּהַא ֲֶשׁ
ַ֙ה ֶנּאֱכֶ לֶ תַוּבין ַ
ַ֤יןַה ַח ָיּה ַ ָֽ
יןַהטָּ ָ֑הרַוּב ַ ָֽ
ַ
ֵ֥יןַהטָּ מֶ֖אַוּב
ַ
ויקרא שמיני יא,מזְ :ל ַה ְב ִ ָ֕דּילַ בּ
ַ֙ה ַח ָיּה – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ללמוד סימני טרפה כשרה וטרפה פסולה כפרש"י
ַ֙ה ֶנּאֱכֶ לֶ תַוּבין ַ
ַ֤יןַה ַח ָיּה ַ ָֽ
וּב ַ ָֽ

 ...בין שנולדו בה סימני טרפה כשרה( ,ע'שפת"ח כל הכשרין שנשנו במשנה) לנולדו בה סימני טרפה פסולה (ע'שפת"ח י"ח טריפות שמנו
חכמים)
ראה זקף-גדול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַּתּ ְט ָ ָֽמא׃ ַ
ֹות ִ
תַדּ ָ ֶ֖
דּ ְ
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמיםַכִַּימֵ֛יַנִ ַ ֵ֥
ט ְמאָ ה ִ
דהַז ָָכ ָ֑רַַ ְו ָ ָֽ
יַתז ְִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖
ַ֙כּ ַ
רַאשָּׁ ה ִ
ויקרא תזריע יב,בַ :דּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙לאמ ִ

הקש מטומאת יולדת לטומאת מקדש מתוכו .היקשי מוסר
יַתזְ ִריעַַ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש מטומאת יולדת
ַ֙כּ ַ
רַאשָּׁ ה ִ
(וי' תז' יב,ב) ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙לאמ ִ
לטומאת מקדש מתוכו.
ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,שהיולדת אינה מטמאה משכן אלא מתוכו[ .ספרא
ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
ל ֙ כיולדת מה יולדת אינה מטמאה אותו אלא מתוכו אף כולם (מכל מין
תזריע פרשה א] משנה ב ומשנה ג הקיש הרי ְבּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
טומאה) לא יטמאו אותו אלא מתוכו ([תו"ש – תושבע"פ] ְוי ְָל ָ ֶ֖דה הוקשו כל ישראל ליולדת – ראב"ד).
ַ֙שׁ ְב ַעתַי ִָמים מובאים ב[-תורה שלמה – תושבע"פ ז ,ח ,ט] [בבלי
ט ְמאָ ה ִ
זְריעַַ וְ י ְָל ָ ֶ֖דהַז ָָכ ָ֑ר וְ ָ ָֽ
ַ֙כּיַתַ ִ
היקשים נוספים מ(-וי' תז' יב,ב) ִאשָּׁ ה ִ
שבועות יח,ב]  ...אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה  -הויין לו בנים זכרים ,דכתיב( :וי' שמ'
יַתזְ ִריעַ ְַוי ְָל ָ ֶ֖דהַז ָָכ ָ֑ר .רבי יהושע בן לוי אמר :הויין לו בנים
ַ֙כּ ַ
וּבין ַהטּ ֶָ֑הר ,וסמיך ליה( :וי' תז' יב,ב) ִאשָּׁ ה ִ
יא,מז) ְל ַהבְדִִּ֕ יל ֵבֵּ֥ין ַהטּ ֵ ָ֖מא ֵ ֹ֣
ְהוֹרת .אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :כל המבדיל על היין במוצאי
ראויין להוראה ,דכתיב( :וי' שמ' י) [י] ִֽוּ ֲל ַהבְדִֵּ֔ יל [ ...יא] וּל ֖
וּבין ַהטּ ֶָ֑הר,
וּבין ה ֶַ֑חל ,וכתיב התם( :וי' שמ' יא,מז) ְל ַהבְדִִּ֕ יל ֵבֵּ֥ין ַהטּ ֵ ָ֖מא ֵ ֹ֣
שבתות  -הויין לו בנים זכרים ,דכתיב( :וי' שמ' י,י) ִֽוּ ֲל ַהבְדִֵּ֔ יל ֵבֵּ֥ין ה ַ֖קּדשׁ ֵ ֹ֣
ְהוֹרת.
ַ֙כּ ַ
וסמיך ליה( :וי' תז' יב,ב) ִאשָּׁ ה ִ
יַתז ְִריעַַ .רבי יהושע בן לוי אמר :בנים ראוין להוראה ,דכתיב( :וי' שמ' י) [י] ִֽוּ ֲל ַהבְדִֵּ֔ יל [ ...יא] וּל ֖
אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש  -הויין לו בנים זכרים ,שנאמר( :וי' שמ' יא,מד)
יַתזְ ִריעַַ.
ַ֙כּ ַ
שׁים ,וסמיך ליה( :וי' תז' יב,ב) ִאשָּׁ ה ִ
ִיתם קְד ֵ֔ ִ
ְוהִתְ קַדִּ ְ
שׁתּם֙ ִו ְהי ֹ֣
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ֶ֖יַבּ ְשׂ ָֽאת׃ ַ
ֵ֥רַח ַ
ֵ֛תַבּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ןַוּמ ְחיַ
יאַה ְפ ָכֶ֖הַשׂ ָערַלָ ָב ִ ָֽ
ָ
וֹרַו ִָ֕ה
ַ֙בּע ְ
ַ֤הַשׂאתְ -ל ָב ָנה ָ
ןַו ִהנּ ְ
הַהכּ ָ֗ה ְ
ַ[י]ַ ְו ָר ָא ַ

ספרא תזריע פרשה ג פרק ג צרעת בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס,
וֹרַו ִָ֕היא – זקף-קטן זקף-גדול ,כעין דבר החוזר וקורה ו/או בנין אב כאן לשיעור מראה טמאה
ה ַ֙ ָבּע ְ
ַ֤הַשׂאתְ -ל ָב ָנ ַ
ןַו ִהנּ ְ
הַהכּ ָ֗ה ְ
[י]ַ ְו ָר ָא ַ
כגריס בין בשער בין במחיה .בנין אב לצרעת בגריס הקילקי בעור הבשר ,נתק בשער ,בבגד ,בעור ,בית.
ראה תלישא ,רביע ,קדמא מהפך פשטא ,תביר ,סלוק ,תביר מרכא טפחא
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ואַבּ ִמּ ְכוָ ֶ֖הַפָּ ָרָ֑חָ הַ
ַ
תַה
ִ
קַמןָ -העוֹרַצָ ַרעַ
תַוּמ ְראֶ ָה ַ֙עָ מ ִ
ַ
ןַבּ ַבּ ָ֗ ֶה ֶר
הַּהכּ ָּ֡הןַ ְו ִהנּהַנ ְֶהפַּ ְך ַ֩שׂ ֨ ָערַלָ ִָ֝ב ַ
וְ ָר ָאהַא ָת ַ
תַהוא׃ַַַ
רעַ ִ ָֽ
הןַנֶ ֵֵֽ֥גַעַצָ ַ ֶ֖
ַ֙הכּ ַ
ַוְ ִטמַּ֤אַאתוֹ ַ

לפסוק (וי' תז' יג,כה) אין תורת כהנים .ננסה לרכז אפשרויות לאילו דרשות התבניות מרמזות.
תַהוא – פעמים זקף בין שני קיסרים ,דבר החוזר ,כעין בנין אב ,היקש.
ִ
קַמןָ -העוֹרַצָ ַרעַ
וּמ ְראֶ הָ ַ֙עָ מ ִ
אפשרויות היקש מתבנית הכתוב ַ
קדם שער לבן לבהרת ,זמן ראיית הפשיון ,הנושא של חוט היוצא מנגע ,ובנוסף (א) אפשר היקש לימוד ממכוה לשחין (כגון מראה בהרת),
(ב) היקש לימוד משחין למכוה (כגון מראה השאת),
ְך ֩ – מונח תלישא-קטנה ,המרמז לכעין שני תפקידי תלישא( :שיעור) זמני ראיית פשיון( ,מחיצה) אי הצטרפות
הקרא (יג,כה) ְו ִהנּהַנ ְֶהפַּ ַ
נגעי עור הבשר,שחין ,מכוה.
הנושא :ואם שער לבן קדם לבהרת טהור רש"י בבלי נדה יט,א מפרש זאת מהנאמר בנגע מכוה (וי' תז' יג,כה) ְו ִהנּהַנ ְֶהפַּ ְך ַ֩שׂ ֨ ָערַלָ ִָ֝בןַ
ה ֶרת .ראה ההסבר ע"פ תבניות טעמי המקרא בעיון ב-תו"כ תזריע פרשה א פ"ב מ"ב הדורשו מהנאמר בנגע עור הבשר (וי' תז' יג,ג)
בַּ בַּ ָ֗ ֶ
ַעַה ַפְךַ׀ַלָ ָָ֗בן,
רַבּ ֶנִּ֝ג ָ
וְ שׂ ֨ ָע ַ
הנושא של זמן ראיית הפשיון :ראה ויקרא תזריע יג,ז סעיף "הנושא של זמן ראיית הפשיון " שנלמד ממכוה (יג,כז) שפשיון מטמא אחר
הפטור.
הנושא של אי הצטרפות נגעי עור הבשר ,השחין ,והמכוה
ְך ֩ – מונח תלישא-קטנה ,כעין שני תפקידי תלישא ,אפשר בתפקיד מחיצה – לרמז כפ' רש"י עה"ת (יג,כד) כי למרות
(יג,כה) ְו ִהנּהַנ ְֶהפַּ ַ

שסימני מכוה וסימני שחין שוים הם ,למה חלקן הכתוב ,לומר שאין מצטרפין זה עם זה ,נולד חצי גריס בשחין וחצי גריס במכוה ,לא
ידונו כגריס (שלם) (חולין ח,א)

הנושא של חוט היוצא מנגע
הפסוקים (יג,כא,כו ) ירמזו על חוט בהרת היוצא מהנגע ,שרוחבו פחות משתי שערות ולכן מנותק מהנגע.
וירמז על חוט בהרת שרוחבו שתי שערות המצטרף אל הבהרת וגם מחבר בהרות .נושא החוט נלמד משחין וממכוה לעור הבשר.
ראה פזר תלישא
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ֶ֖בַעםְ -טמ ָ ָֽאה׃ַפַ ַ
ָ֑הַוּל ִ ָ֕אישַׁא ֲֶשֵׁ֥רַיִ ְשׁ ַכּ ִ
ְ
ֶ֖רַולַ נְּ ק ָב
הַּו ַה ָזּב ַ֙אֶ ת-זוֹבוַֹלַ זּ ָָכ ְ
ַ֙בּנִ ָדּ ָת ְ
ויקרא מצורע טו,לגְ :ו ַה ָדּ ָוה ְ

פעמיים זקף-קטן כעין דבר החוזר וקורה וכעין בנין אב.
טט – לענין הבאת קרבן הגמרא מקישה נקבה לזכר בשני דברים .אפשר שזה מרומז בענין דבר החוזר וקורה כי הקרא מטועם בשני זקף
בין שני קיסרים.
א' מה זכר מביא קרבן על מצב מיוחד = ספק אף נקבה מביאה על מצב מיוחד = ספק,
ב' מה זכר מביא קרבן על מצב מיוחד = ספק ממין שמביא על הודאי ,אף נקבה מביאה קרבן על מצב מיוחד = ספק ממין שמביאה על
הודאי
כמו-כן פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים מרמז על כעין בנין אב לכל התורה בבלי נזיר כט א – ב לחטאת העוף שהיא באה על הספק
שאינה נאכלת ועל כך יש הפניה ב-רש"י (בכריתות דף ז .):לעוד מקומות בגמרא כמו בבלי תמורה.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 90פז"ק
ויקרא אחרי מות טז,א

יַאה ֲָ֑רןַ
ֶ֖יַבּנ ַ ָֽ
ֹותַשׁנ ְ
ְ
חריַמ
הַא ֲַ
וַיְ ַדבַּ֤רַיְ ָי ַ֙אֶ ל־משֶׁ ַ ָֽ
ָמתוּ׃ ַ
םַל ְפני־יְ יָ ֶַַ֖ ַויּ ֻ ָֽ
ת ִ
ַ ְבּ ָק ְר ָב ָ ֵ֥
הַאחֲריַמֹות – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,או כעין בנין אב ללמד כמובא ב-
וַיְ ַדבַּ֤רַיְ ָי ַ֙אֶ ל־משֶׁ ַ ָֽ
תורה תמימה (א) ַ ָֽאחֲריַמֹותַוגו'  -תניא ,למה הוא מזכיר מיתתן ביום הכפורים ,ללמדך שכשם שיום הכפורים מכפר על ישראל כך

מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראלא) [ירושלמי יומא פ"א ה"א]:
בעל הטורים (טז,ב) ויאמר ה' אל משה ,והלא כבר נאמר (טז,א) "וידבר"; אלא הדיבור הראשון לומר לו מעשה פרה שגם היא צריכה
פרישה ז' ימים קודם ,זה כעין דבר החוזר וקורה ומתאים לנוכחות פעמיים זקף בין שני קיסרים באותו חלק של הפסוק.
אחרי מות שני ,ר"ת בגימטריא פרה אדומה,
טט – אחרי מות שני– גי' ר"ת עולה  , 341פר"ה אדומ"ה גי' עולה 341
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ָך ֒
הַדּבּר֘ ַאֶַל-אַ הֲרןַאָ ִחי ַ
שׁ ַ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ויקרא אחרי מות טז,ב :ו ַ֨יּ ֶ
שַׁמבֶּ֖יתַלַ פָּ ָ֑רכֶ ת ַ
אַבכָ ל-עת ַ֙אֶ לַ -הקּ ֶד ִ
ָב ְ
ַוְ אַ ל-י ַ֤
ִ֚יַבּעָ ָנןַא ָר ֶאֶ֖הַעַ ל-הַ כַּ ָֽפּ ֶרת׃ ַ
וּתַכּ ֶ
ִ
֨יַהכַּ ִ֝פּ ֶרתַא ֲֶשַׁ֤רַעַ לָ -האָ רן ְַ֙ולאַיָמ
ַאֶ לְ -פּנ ַ

ראה דיון מפורט בבלי מנחות כז,ב
֨יַהכַּ ִ֝פּ ֶרת ,למעוטי דרך משופש ,כניסה באופן כללי עם הפנים למערב ולאו דווקא
ורבנן? ה"נ דלא צריך ,והאי דכתב רחמנא אֶ לְ -פּנ ַַ
מול הכפרת היא במיתה ,אבל כניסה עם צידוד הפנים לצפון או לדרום או למזרח אינה במיתה וזה על בסיס בנין האב הזה שלמד תנא דבי
֨יַהכַּ ִ֝פּ ֶרתַקדמה  -זה בנה אב ,כל מקום שנאמר פני  -אינו אלא פני קדים .מפסוק (ויקרא אח"מ טז,יד) עַ לְ -פּנ ֵ֥יַ
ר"א בן יעקב :אֶ לְ -פּנ ַ
תַק ְד ָמהַוגם שינה ממלת "על" למלת "אל"
הַ כַּ ֶ֖פּ ֶר ָ֑
ורבי יהודה? (אבל רבי יהודה למד מ(-וי' 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 במיתה.
ִ֚יַבּעָ ָנןַ– פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח  ...סלוק) בתפקיד
וּתַכּ ֶ
ִ
אפשר כי תבנית הטעמים של א ֲֶשַׁ֤רַעַ לָ -האָ רן ְַ֙ולאַיָמ
בנין אב ובתוכה טעם מלת ִכּ ִ֚יַ– יתיב ,בתפקיד דווקא כך ,כניסה עם הפנים מערבה מול הכפרת שעל הארון היא צריכה ביאה עם ענן
קטורת.
בנין אב זה מלמד על הזאות דם פרה אדומה .לשיטת רבנן מתוך הבירור של מלת אֶ ל חוזרת הגמרא ל"אל" נכח פני אהל מועד בהזאת דם
פרה אדומה  -רבנן "אל" לא דווקא במדויק רק בכיוון כללי מערבה מול ההיכל ובכך יצא ,כמו כל כניסה עם פנים מערבה במיתה ,ואילו
לרבי יהודה יהיה מוכרח להסביר ְו ִה ַ֞ ָזּהַאֶ ל֨ -נכַ ח דווקא בהזאות מדויקות יצא ,ואחרת לא יצא.
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תַעוֹל ָ֑םַ ַ
ָ
ֶ֖םַל ֻח ַקּ
תהַלָ ֶכ ְ
ויקרא אח"מ טז,כטְ :ו ָהיְ ָ ֵ֥
ֲכם׃ ַ
ֵ֥רַבּתוֹכ ֶ ָֽ
ְ
ֶ֖רַהגָּ
חַו ַהגּ ַ
וַּהאֶ זְ ָר ְ
אַתעֲשׂ ָ ָֽ
םַוכָ לְ -מלָ אכָ ה ַ֙ל ַ
יכ ְ
שַׁתּעַ נּוַּאֶ ת-נ ְַפ ָֽשׁת ֶַָ֗
יַבּעָ ֨שׂוֹרַלַ ִ֝ח ֶד ְ
יע ֶ
שַׁה ְשּׁ ִב ִ
ַבַּ ח ֶד ַ֠ ַ

בנין-אב למשמעות מלת האזרח.
ַ֙בּיִ ְשׂ ָראלַי ְשׁבֶ֖ וַּ
זְרח ְ
[ספרי במדבר פיסקא קיב] (במ' שלח טו,כט) ָהִֽאז ְָרח֙ ִבּב ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל למה נאמר לפי שהוא אומר (וי' אמר כג,מב) כָּ לָֽ ָ -האֶ ָ
בַּ סֻּ ָֽכּת שומע אני אף הנשים במשמע ת"ל כל האזרח בבני ישראל זה בנה אב בכל מקום שנאמר אזרח בזכרים הכתוב מדבר.

שׁגָגָ ִֽה׃
תּוֹרה ַא ַח ֙ת יִהְיֹ֣ה ל ֵָ֔כם לָע ֖שׂה ִבּ ְ
במדבר שלח טו,כטָ :הִֽאז ְָרח֙ ִבּב ְֵנֹ֣י י ִשְׂ ָר ֵֵ֔אל ְול ֵַגּ֖ר ה ַָגֹּ֣ר בּ ָ
ְתוֹכֶ֑ם ָ ַ֤
יש להקשות על דרשה זאת מצד הפסוק ,מצד מידת בנין אב ,מצד המסקנה.
מצד הפסוק :כל האזרח בבני ישראל
עוֹלֶ֑ם בּ ַֹ֣חדשׁ
מצד מידת בנין אב ,ומצד המסקנה למשמעות מלת האזרח :רמז לבנין אב נמצא ב(-וי' אח"מ טז,כט) ְו ָהי ְָתֵ֥ה לָכ֖ם לְח ַ ֹ֣קּת ָ
ְשׁתֵ ָ֗יכם ְוכָלְ -מלָאכָה֙ ֹלֹ֣ א תַ ע ֲֵ֔שׂוּ ָהִֽאז ְֵָ֔רח ְוה ֵַגּ֖ר הַגָּ ֵ֥ר בְּתוֹכֲכ ִֽם׃
שּׁבִיעִי בּע ֵָ֨שׂוֹר ל ֵַ֝חדשׁ תְּ עַנֹ֣ וּ את-נַפ ִֽ
ָ֠ ַה ְ
ְשׁתֵ ָ֗יכם ְו ָכלְ -מלָאכָה֙ ֹלֹ֣ א תַ ע ֲֵ֔שׂוּ
הסבר משולב בפ'[רש"י בבלי סוכה כח,א] בעינוי  -יום הכפורים דכתיב (וי' אח"מ טז,כט) תְּ עַנֹ֣ וּ את-נַפ ִֽ
ָהִֽאז ְֵָ֔רח ְוה ֵַגּ֖ר אלמא :ה' (הידיעה) לרבויי אתא.
[תורה תמימה הערה קל)] (וי' אח"מ טז,כט) ָ ֹ֣האז ְֵָ֔רח משמע לו כן משום דלשון ָ ֹ֣האז ְֵָ֔רח מורה על כלל המין בין זכרים בין נקבות ,אבל אזרח בלא ה'
ַ֙בּיִ ְשׂ ָראל
זְרח ְ
אין פסוק כזה ,אפשר כי נעשה שילוב עם (וי' אמר כג,מב) כָּ לָֽ ָ -האֶ ָ

ַ֙בּיִ ְשׂ ָראלַי ְשׁבֶ֖ וַּבַּ סֻּ ָֽכּת דרשו להיפך ָֽ ָ -האֶ זְ ָרח ַ֙להוציא את הנשים ,ולכן
האֶ זְ ָרח ְ
משמע שם יחיד זכר כדרך כל שמות זכרים ,ולקמן ב(-וי' אמר כג,מב) כָּ לָֽ ָ -
מפרש בגמרא דגבי סוכה הוי הלכה למ"מ דנשים פטורות ,והסמך על האזרח הוא אסמכתא בעלמא ,אבל האמת הוא דהאזרח בא לרבות וכמש"כ .וגו'

(וי' אח"מ טז,כט) ֹלֹ֣ א תַ ע ֲֵ֔שׂוּ ָהִֽאז ְֵָ֔רח – זקף-קטן זקף-קטן בין שני קיסרים ,ללמד על היקש ,בנין אב ,אפשר ללמד שמלת "האזרח" בדרך
כלל מרבה ,כגון (וי' אמר כג,מב) ָהִֽאז ְָרח֙ – מרבה נשים.
ראה נושא זה בהרחבה ב[-בבלי סוכה כח,א]
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ַ֙חסֶ דַהוּאַ
הַּו ִ ָֽהיאִ -ת ְר ֶאַ֤הַאֶ ת-עֶ ְרוָתוֹ ֶ
ָת ְ
מּוַֹו ָר ָ֨אהַאֶ ת-עֶ ְרו ִ֝ ָ
וַֹבתִ ַ֠ -א ְ
וַֹבּת-אָ ִביוַא ַ
אח ָּ֡ת ַ
ויקרא קדושים כ,יזְ ַ :ו ִאישַׁאֲשֶׁ ר-יִ ַקּחַאֶ תֲַ -
ֶ֖יַבּניַעַ ָמָּ֑ם ַ
וַּלעינ ְ
וְ ִנ ְ֨כ ְרת ְ
שּׂא׃ ַ
ַעֶ ְרוַ ֹ֧תַאֲח ֵ֛תוַֹגִּ ָלֶּ֖הַעֲֹונֵ֥וַֹיִ ָ ָֽ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ראה שמות כי תשא ל,לז לקשר אפשרי בין הפסוקים שגם בו פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים וקדמא זקף-קטן במלה אחת
ֶחסֶ דַהוּאַ -מונח זקף-קטן ְו ִנ ְ֨כ ְרתוַּ -קדמא זקף-קטן במלה אחת
ֶ֖יַבּניַעַ ָמָּ֑םַלאמר אתה תעשה
וַּלעינ ְ
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש .כפ' הרמב"ן ד"ה וטעם ֶחסֶ דַהוּא ..." .וטעם ְו ִנ ְ֨כ ְרת ְ

בסתר וה' יגלה עונך בהביאו עליך עונש לעיני כל בני עמך והזכיר כן בחטא הנעשה בחדרי חדרים והוא הדין בכל הכריתות כאשר
הזכרתי .היקש מכריתות על עבירה בחדרי חדרים לכל הכריתות שה' מביא לפרסומם לרבים.
ויקרא קדשים יט,כ:

וַֹח ְפ ָשֶׁ֖הַלאַנִ ַתּןָ -ל ָ֑הַּ ַ
הַא ֻ
ואַשׁ ְפ ָחה ַ֙ ֶנח ֱֶרפֶ תַ ְל ִאישַׁוְ ָה ְפדּה ַ֙לאַנִ ְפ ָדּ ָת ֵ֥
ִ
ה
עַו ִ ַ֤
הַשׁ ְכ ַבתֶ -ז ַָ֗ר ְ
ִ
כּבַאֶ תִ -א ִ֝שָּׁ
ישַׁכּי-יִ ְשׁ ֨ ַ
ִ ָֽ
ַ֠ ְו ִא
לאַחֻ ָ ָֽפּשָׁ ה׃ ַ
וַּכּיֵ֥ -
אַיוּמ ֶ֖ת ִ
ְ
ֵ֛הַל
ֵ֥
ִבּ ֹ֧קּ ֶרת ִתּ ְהיֶ
ישַׁו ָה ְפדּה ַ֙לאַנִ ְפ ָדּ ָתה – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש כפי' רש"י  ...ורבותינו למדו מכאן
ְ
תַל ִא
ְ
ואַשׁ ְפ ָחה ַ֙ ֶנח ֱֶרפֶ
ִ
ה
וְ ִ ַ֤
(ראה כריתות יא,א) ,שמי שהוא במלקות בקריאה ִתּ ְהיֶ ֵ֛ה ,שהדיינים המלקין קורין על הלוקה" :אם לא תשמור לעשות" וגו' "והפלא

ה' את מכותך" וגו' (דב' כח,נח-נט) .כי לא חפשה  -לפיכך אין חייב עליה מיתה ,שאין קידושיה קידושין; הא אם חופשה ,קידושיה
קידושין וחייב מיתה (ראה תו"כ קדושים פרשתא ב,ה).
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יה ָ֑םַ ַ
םַולאַיְ ַח ְלּלוַּשֶׁ֖םַאֱֹלה ֶ
יה ְ
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙לאֹלה ֶ
ויקרא אמר כא,וְ :קד ִשׁ ִ ָֽ
ֵ֥יוַּק ֶדשׁ׃ַַַ
םַו ָה ָֽ
יב ְ
ֵ֥םַמ ְק ִר ִ ֶ֖
יהֵ֛םַה ַ
'ַל ֶֹ֧חםַאֱֹלה ֶ
יַה ֶ
ַ ִכּי ַ֩אֶ תִ -א ֨שּׁ ִ֝
םַולאַיְ ַח ְלּלוּ  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק  ...אתנח) בתפקיד כעין הקש
ַ֤יםַי ְהיוּ ַ֙לאֹלהיהֶ ְ
(וי' אמר כא,ו) ְקד ִשׁ ִ ָֽ

להורות להפרישם לקדושה על כרחם בכל מצוות התורה ,ולמנוע טבול יום מעבודה.
הקש מהימנעות כהנים מלטמא קדשי ישראל אל הימנעות כהנים מלטמא עצמם בכלל.
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לַעֶ֖דַא ֲֶשׁרַיִ ְט ָהָ֑רַ ַ
ַ
בַבּקֳּ ָד ִשׁים ַ֙לאַיאכַ
ישַׁמזֶּ ַָ֣רעַאַַ ה ֲָ֗רןַוְ ַ֤הוּאַצָ ר ֙וּעַ ַ֙אוַֹ ָז ַ
ִ
ישַׁא
ִ ַ֞
ויקרא אמר כב,דִ :א
ֶ֖נּוַּשׁ ְכ ַבתָ -זָֽ ֵַֽרע׃ ַ
ִ
ֵ֥אַמ ֶמּ
וַֹאישַׁאֲשֶׁ ר-תּצ ִ
ַ֙בּכָ לְ -טמאֶ -נפֶ שַׁא ִ
וְ הַ נּגעַ ְ

ראה בבלי חגיגה ד,ב הערל והטמא פטורין מן הראייה  ...אלא ערל מנלן? הא מני רבי עקיבא היא דמרבי לערל כטמא דתניא ר"ע
ישַׁאישַׁלרבות את הערל
ִ ַ֞
אומר (ויקרא אמר כב,ד) ִא

וַֹאישׁ  -מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח לסלוק) עשוי לרמז
ַ֙בּכָ לְ -טמאֶ -נפֶ שׁ  -פשטא זקף-קטן א ִ
וְ הַ נּגעַ ְ
ַ֙בּכָ לְ -טמאֶ -נפֶ שַׁ -תורה תמימה מלמד שאין טמא נפש אלא במגעיז) [תו"כ]:
לבנין אב או היקש המלמד כי ְו ַהנּגעַ ְ
וזאת טומאה קלה לעומת הנלמד מפסוקים אחרים שנבילה ומת מטמאין גם במשא – היינו גם בגדים.

ֵא־נפשׁ ֹ֣אוֹ ִֵ֔אישׁ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,שני זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח ...
[בבלי שבת סד,א] ( ...וי' אמר כב,ד) ְוהַנ ֵ֙ג ֙ ַע ְבּכָל־ ְטמ ֵ֔
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.
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ויקרא אמר כג,יז

כּוּריםַלַ ָֽה'׃ ַ
ָהַבּ ִ ֶ֖
ָהַחמֶ֖ץַתּאָ ֶפָ֑ינ ִ
ָ
תַתּ ְה ֶיינ
ִ
יםַסלֶ
ַ
םַשׁניַעֶ ְשׂרנִ
ְ
הַשׁ ִַ֚תּיִ
נוּפ ְ
םַתּ ָ֗ ָ
יאּוּ׀ַל ֶח ְ
ֶ
םַתּ ִב
יכ ָ
מּוֹשׁ ֨בת ִ֝ ֶ
ִמ ְ
יכם  -קדמא ואזלא במלה אחת
מּוֹשׁ ֨בת ִ֝ ֶ
ִמ ְ

בבלי זבחים נז,ב  -שוויון בין כל מנחות תודה הבאים חמץ להיות עשרון סולת לכל לחם
לחמי חמץ של חג השבועות הם כעין בנין אב (פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים) לכל לחמי תודה הבאים חמץ שיהיו של עשרון סולת.
להשוות עשרה לחמי תודה חמץ הבאים מעשרה עשרונות סולת לשלושים מצות של תודה שגם באים ממעשרה עשרונות סולת.
בבלי מנחות עח,א נזירות היתה באה שתי ידות (=שני שליש) כמצות של תודה חלות ורקיקים בלי רבוכה .מתודה לומדים ולנזיר ,כי
נאמר על זבח תודת שלמיו ,פרש"י לרבות שלמי נזיר
בבלי פסחים לח,ב רש"י לומד שכל מצות תודה הייתה של שליש עשרון וכך היו כל עשרים חלות מצות של נזיר כל אחת של שליש
עשרון.
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יכ ָ֑םַ ַ
יתםַאֶ ת־נ ְַפשׁת ֶ
םַו ִענִּ ֶ ֶ֖
ויקרא אמר כג,לב :שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥תֹוןַהוּא ַ֙לָ כֶ ְ
בַתּ ְשׁ ְבּ ֶ֖תוַּשַׁ ַבּ ְתּ ֶ ָֽכםַ:פ ַ
ַ֙בּעֶ ֶרבַמ ֶע ֶרבַעַ ד־עֶ ֶר ִ
ע ַ֤הַלַ ֨ח ֶדשׁ ָ
ְבּ ִת ְשׁ ַָ

הקש מתוספת זמן מן הקודש על החול לפני ואחרי יוה"כ אל כל יו"ט אחר ושבת
[שו"ע או"ח רס"א משנה ברורה סקי"ט]
ַ֙בּעֶ ֶרב – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים (א) מהפך פשטא מלמד לימוד היוצא מפשט
(וי' אמר כג,לב)ַ ְבּ ִת ְשׁ ָע ַ֤הַלַ ֨ח ֶדשׁ ָ
הפסוק של עינוי ומלמד לרבוי אכילה בתשיעי; (ב) תוספת זמן מהקדש על החול בכניסת יוה"כ וביציאת יוה"כ;
ַ֙בּעֶ ֶרב מ ֶע ֶרבַעַ ד־עֶ ֶרבַ–  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן ,שני זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח  ...סלוק)
(וי' אמר כג,לב)ַ ְבּ ִת ְשׁ ָע ַ֤הַלַ ֨ח ֶדשׁ ָ
מלמד על הקש מתוספת הזמן לפני ואחרי יוה"כ לתוספת הזמן לפני ואחרי כל יום טוב אחר וללפני ולאחרי שבת( .טט :במקום אחר כתבנו
שלכל יו"ט ושבת יש תבנית טעמים זרקא סגול העשויה ללמד על תוספת מסוג הענין על הענין ,היינו מהקודש על החול)
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול

117/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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אמר׃ ַ
ֵ֥רַסינַ ֶ֖יַל ָֽ
הַבּ ַה ִ
ְ
ויקרא בהר כה,א – ב[ :א]ַוַיְ ַדבַּ֤רַה ֙'ַאֶ ל-משֶׁ
יַתב ֙אוּ ַ֙אֶ לָ -האָ ֶרץַא ֲֶשֵׁ֥רַא ֲִנֶ֖יַנתןַלָ ֶכ ָ֑ם ַ
םַכּ ָ
[ב]ַ ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ְַ֙ואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶה ִ ַ֤
הַהאָ ֶרץַשַׁ ָבֶּ֖תַלַ ָֽה'׃ ַ
ָ
ַוְ שָׁ ְב ָת

[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] ויקרא פרשת בהר [המתחיל דף ס"ט,ע"ב]

יַתב ֙אוּ ַ֙אֶ לָ -האָ ֶרץ .אל הארץ המיוחדת .א ֲֶשֵׁ֥רַא ֲִנֶ֖יַנתןַלָ ֶכ ָ֑ם .ולא עמון
כּ ָ
[כה ,ב] ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ְַ֙ואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶהם .לדורותַ֤ ִ .
הַהאָ ֶרץַשַׁ ָבֶּ֖תַלַ ָֽה' .להודיע כי לה' הארץ .ברא את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי .נתן הארץ לחרוש ולזרע שש
ָ
ומואבְ .ושָׁ ְב ָת
שנים ולשבות שביעית:
ל ֙ – גרשיים
ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ְַ֙ואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶהם – זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,אחד מהם עשוי להיות ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר .כאן מלמד כי שביתת השבוע בשבת ושביתת הארץ בשנה שביעית מקילים על
הישראלי את עבודת ה' ומשפיעים לו ברכה .ומפר' אח"מ ואמר יש ללמוד להזהיר הגדולים על הקטנים לחנכם במצוות לפני חיוב כבוגרים
ואז יקלו עליהם קיומם משעת חיובם במצוות.
ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.
ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
ֵ֥רַסינַ ֶ֖יַ -מה ענין שמיטה אצל
ַדּ ַ֞בּר – גרשיים בתפקיד כעין יציאת מצות שמיטה מכלל המצוות ללמד כפ' רש"י בשם תו"כ (א) ְבּ ַה ִ

ֵ֥רַסינַ ֶ֖י ,והלא כל המצות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן
ְבּ ַה ִ
ודקדוקיהן מסיני; כך שנויה ב'תורת כהנים' (בהר פרשתא א,א).
ומפרש [רש"י] את תו"כ ב(-כה,א) ,ומסביר ונראה לי שכך פירושה :לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה
תורה ,למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני ,ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן
ודקדוקיהן ,וחזרו ונשנו בערבות מואב.
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י'' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י ... .למה נאמר כאן ְבּ ַה ִ
[שפת''ח] (וי' בהר כה,א) ..מכח יתור לשון של ְבּ ַה ִ
שנאמרו למשה שמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן .והרי בנין אב לכל התורה כולה.
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י – מרכא טפחא ,כעין קבוצת דברים העשויה להתרחב ,אפשר שבשילוב עם פסוק (כה,ב) בא ללמד דרשת תו"כ מה
(וי' בהר כה,א) ְבּ ַה ִ
שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני;
ִים ְוהַתּוֹרת
שׁ ָפט ֘
כמו-כן בפסוק שעוסק בכל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת ועם פירוש דומה (וי' בחקתי כו,מו) ָ֠ ֵאלּה הַח ִ ֹ֣קּים ְו ַה ִמּ ְ
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י – מרכא טפחא ,כעין קבוצת דברים העשויה
ִינ֖י ְבּי ַד-משִֽׁה׃ פ (וי' בחקתי כו,מו) ְבּ ַה ִ
בּ ְַהֵ֥ר ס ַ
וּבין בּ ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל
ֲאשׁ ֙ר נ ַ ָֹ֣תן ֵ֔ה' בֵּינִ֕ וֹ ֵ ֖
להתרחב,
ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.
לימוד שני( :כה,ב) ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָרא ַ
הַהאָ ֶרץַשַׁ ָבֶּ֖תַלַ ָֽה'  .ובא להקל במשמעות שביתת הארץ[ .דיני שביעית,
ָ
קשור לנושא שנת שמיטה ולנאמר בסיפא של הפסוק ְושָׁ ְב ָת
דגל ירושלים ,פרק מלאכות דאוריתא וכלליהן ,פרק מלאכות דרבנן וכלליהן]  ...מלאכות דאורייתא ודרבנן שמטרתן לתועלת הצמיחה
אסורות באופן מחלט .מלאכות דאורייתא אסורות אף אם הם באות "לאוקמי" כלומר לשמור על הקיים ולמנוע הפסד ,אבל עבודות דרבנן
הבאות לשמור על הקיים מותרות אבל רק בגידולין שאין בהם איסור ספיחין.
ועוד מותר קטיף וליקוט פירות ששית המבשילים בשביעית ללא הגבלות שנת שביעית (לא למסחר ,לא להפסד) בכמות ובכלים של שש
שנים שבין שביעית לשביעית ,והוצאתן לחו"ל.

התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל ,שאף-על-פי שאיזה פרטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש בערבות
מואב ,תבנית הטעמים של ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙ – גרשיים מהפך פשטא פועלת בתפקיד כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר .תקל על
עצמך כאשר תאמין במסורת ,שכל שנאמר בהר סיני נשנה בערבות מואב .אע"פ שלא הכל נשנה במפורש.
לפ י השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ ,משוער כי תבנית הטעמים של הכתוב כאן (כה,ב) אֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙
םַואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶהם המכילה פעמיים זקף-קטן בין שני טעמים קיסרים (כאן סלוק מן הפסוק הקודם ואתנח שאחרי הכתוב
וְ אָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶה ְ

הזה) מלמדת על בסיס אוסף הפסוקים לדרשות התורה שבעל-פה שמופיע בהן אופן דרשה "בנין אב" או "הקש"" ,או דבר החוזר וקורה"
בכתוב שעליו או בסמוך אליו נאמר אופן דרשה כזה ,מופיעה תבנית הטעמים פעמיים זקף-קטן ולעתים נדירות זקף-קטן זקף גדול בין שני
ֵ֥רַסינַ ֶ֖י ".אין תבנית זאת אבל בפסוק הסמוך אליו
קיסרים (אתנח  ...סילוק או סילוק  ....אתנח) .אמנם בפסוק (ויקרא בהר כה ,א) " ְבּ ַה ִ
(ויקרא בהר כה,ב) העוסק במצוות שמיטה והמשמש כבסיס למסקנת תו"כ נמצאת תבנית זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים בכתוב
םַואַָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶהם ,התבנית הזאת מופיעה בתורה כ 676-פעם ומתוכם זוהו עד עתה (אייר התשע"ז)
אֶ לְ -בּנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ְַ֙ואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶה ְ
 120בדרכי דרשה אלו .לכן עולה ההשערה כי זה אפשרות ללימוד בנין אב.או הקש או דבר החוזר וקורה .כאן זה בנין אב כפירוש שפת"ח
שהובא לעיל.
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אַת ְב ְצ ֶ֖רוַּאֶ ת-נְ זִ ֶ ָֽריהָ ׃
ל ִ
יה ְַו ֵ֥
יח ָ
אַת ְק ְצרוּ ַ֙אֶ תְ -ס ִפ ֶ
ל ִ
עוַּו ַ֤
אַתזְ ָר ְ
ֶ֖הַתּ ְהיֶ הַלָ ֶכ ָ֑םַל ִ
ִ
שּׁיםַשָׁ נָ
ֵ֛תַהח ֲִמ ִ ֵ֥
ַ
ואַשׁ נַ
ְַ
לַה
ויקרא בהר כה,יאַ :יוֹב ִָ֗

היקש מקדושת פירות יובל לקדושת פירות שנת שמיטה
סא)
אַתזְ ָרעוּ  -מלמד שכל שנוהג בשביעית נוהג ביובל [תו"כ] :תו"כ מקיש שההלכות הקשורות לעבודת הארץ ולקדושת
[ת"ת] ל ִ
לאַ
אַתזְ ָרעוַּוְ ַ֤
פירותיה הנוהגות בשנת השמיטה נוהגות בשנת היובל .אפשר כי ההקש נתמך בתבנית הטעמים של (וי' בהר כה,יא) ל ִ
יה פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כאן אתנח וסלוק ,בתפקיד ללמד הקש .היות והפסוק בראשו דן בשנת יובל
יח ַָ
ִת ְק ְצרוּ ַ֙אֶ תְ -ס ִפ ֶ
ובהמשכו מלמד הלכות שגם נוהגות בשנת שמיטה (ראה כה,ד – ו) ,המסקנה היא שבא להקיש מהלכות שנת יובל להלכות שנת
שמיטה .אפשר שמלמד על ספיחי שנת שמיטה ,אפשר שבא ללמד מסוף הפסוק על כמות הפירות המותרת לקטיף והשנוי באופן הקטיף
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ה שאין דומה לה בשנת שמיטה) .ובמשנה ג מקיש מקודש פירות יובל אל קודש פירות שביעית
(ראה להלן הסבר על אֶ ת-נְ זִ ֶ ָֽרי ַָ
שנשארים בקדושתם שלא כמו הקדש אחר .וגם כמו החליפין האחרון שנעשה מפירות יובל תופס דמיו כך גם החליפין האחרון שנעשה
מפירות שביעית תופס דמיו והפירות עצמם והחליפין האחרון חייבין ביעור (ראה להלן מ"ג).
 100פז"ק
ויקרא בחקתי כז,ו :היקש מחדש ימים בלי ערך לחדש ויום שיש ערך ולמעת לעת ואחריו המצוה.

יםַכּסֶַף׃
ָ ָֽ
ל
תַשׁ ָק ִ ֶ֖
ְ
ַשׁ ֵֹ֥לשֶׁ
ףַולַ נְּ ק ָבהַעֶ ְר ְכָּך ְ
יםַכּ ֶָ֑ס ְ
ָ
ל
ֵ֥הַשׁקָ ִ ֶ֖
ַ֙הזָּכָ רַח ֲִמ ָשּׁ ְ
יםַו ָהיָ ַ֤הַעֶ ְר ְכָּך ַ
ְ
ַ֙בּןָ -חמשַׁשָׁ נִ
שַׁועַ ד ֶ
םַמ ֶבּןָ֗ -ח ֶד ְ
וְ ִא ִ

ראב"ע ודעת רבים ,כי זו גזרת מלך ,כי מבן חדש ועד חמש שנים יתן חמשה שקלים :אילו עבר יום אחד נוסף על חודש ,יתן חמשה
שקלים ... .ויש להשיב על דבר החדש :והנה מי שהוא פחות מחדש ימים ,אין לו ערך.

ַ֙הזָּכָ ר – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד היקש ללמוד מתקופה זאת לתקופות האחרות
יםַו ָהיָ ַ֤הַעֶ ְר ְכָּך ַ
ְ
ַ֙בּןָ -חמשַׁשָׁ נִ
וְ עַ ד ֶ
שכמו שבעד חדש שלם (כולל היום ה 30של החדש) אין ערך ,כך השווי של חמש שקל חל עד היום האחרון של שנה חמש שלמה ,ובהיקש
מתקופה זאת לתקופות האחרות השווי חל עד היום האחרון של שנה שלמה.
רש"י מסכת ערכין דף יח עמוד ב פי' הגמרא שאי לאו גזרה שווה לא קמה לן הכרעה להיכא
האגודה מסכת ערכין פרק ד ד"ה [ערכין יח

[ערכין יח ע"ב] יום שלשים כלמטה הימנו ,שנת חמש ושנת עשרים ושנת ששים כלמטה הימנו .תניא רבי אליעזר אומר נאמר כאן
[ויקרא כ"ז] חדש ונאמר להלן [במדבר י"ח] ופדיו מבן חדש בבכור מה להלן חדש ויום אחד אף כאן חודש ויום אחד משמע דבכור
פודין ביום ל"א .תנו רבנן שנה האמורה בקדשים ובבתי ערי חומה ושתי שנים שבשדה אחוזה ושש שנים שבעבד עברי ושבבן ושבבת
כולם מעת לעת.

ַ֙הזָּכָ ר – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד היקש מחדש שלם (כולל היום ה 30של החדש)
יםַו ָהיָ ַ֤הַעֶ ְר ְכָּך ַ
ְ
ַ֙בּןָ -חמשַׁשָׁ נִ
וְ עַ ד ֶ
שהוא ללא ערך והחל מיום ל"א יש לו ערך כך לפדיון הבן שחל ביום ל"א (ואילו רבי אליעזר לומד היקש בכיוון הפוך) ,וכן לכל דבר אחר
מעת לעת ורק אח"כ המצווה.
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ויקרא בחקתי כז,ז:

ֶ֖רַשׁ ֶָ֑קל ַ
רַו ָהיָ הַעֶ ְר ְכָּךַח ֲִמ ָשֵּׁ֥הַעָ ָשׂ ָ
ַ֙אם-זָכָ ְ
ָמ ְ֙עלָ ה ִ
בּןִ -שׁ ִ֨שּׁיםַשָׁ נָ ַ֤הַו ַ
םַמ ֶַ
ַ֠ ְו ִא ִ
הַשׁ ָק ִ ָֽלים׃ ַ
ר ְ
ַוְ לַ נְּ ק ָבֶ֖הַעֲשָׂ ָ ֵ֥

משנה מסכת ערכין פ"ד מ"ד
 ...נותן כזמן הערך [ה] יום שלשים כלמטה ממנו שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה שנאמר (ויקרא כ"ז) ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר
הרי אנו למדים בכולם משנת ששים מה שנת ששים כלמטה ממנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה הן אם עשה שנת ששים כלמטה ממנה
להחמיר נעשה שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה להקל תלמוד לומר שנה שנה לגזרה שוה מה שנה האמורה בשנת ששים כלמטה ממנה אף
שנה האמורה בשנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה בין להקל בין להחמיר רבי אלעזר אומר עד שיהיו יתרות על השנים חדש ויום אחד:
ָך – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ללמד מבן הששים ומעלה על כל השנים המוזכרות לפני-כן
רַו ָהיָ הַעֶ ְר ְכּ ַ
ִאם-זָכָ ְ
שהמספר מציין עד ערב יום ההולדת הבא.
סיכום :יש לקרוא השורה מימין לשמאל כעין משפט אחד ותחתיה תבניות הטעמים
מהקרא העוסק בגיל 60
ומעלה
תלשא – שיעור ומחיצה
בלימוד אלפניה

נלמד בכעין בנין אב לכל
הגילים
פעמיים זקף-קטן בין שני
קיסרים

לפי הגיל של הנידר בשעת
הנדר
קדמא מהפך פשטא ,מיבא
הגילים הקודמים לגיל 60

חכמים
תשלום הערך התורני

רבי אלעזר
מוסיף חודש ויום לכל גיל
תלשא – שיעור ומחיצה
בלימוד אלפניה
לכולי עלמא שנתות בשקלים
תלשא –מחיצה בלימוד
אלפניה ולאחריה
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ויקרא בחקתי כז,יד:

וַֹהכּהֶ֖ןַכֵּ֥ןַי ָָֽקוּם׃
ֲשׁרַ ַיע ִ ֲֵ֥ריְךַא ֵ֛ת ַ
יןַרָ֑עַכַּ א ֨ ֶ
ַ֙הכּהןַבֵּ֥יןַטֶ֖ וֹבַוּב ָ
'ַו ֶ ָֽהע ֱִריכוֹ ַ
שׁ ַ֙לַַ ה ְ
וַֹק ֶד ַ
ית ֨
ישַׁכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥
ִ ָֽ
וְ ִ ָ֗א

ַ֙הכּהן – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ,תורה שלמה [עא] בבלי ראש השנה ד,א ה,ב ת"ר חייבי
'ַו ֶ ָֽהע ֱִריכוֹ ַ
֨ק ֶדשׁ ַ֙לַַה ְ
הדמין והערכין החרמין וההקדשות וכו' כיון שעברו עליהן שלושה רגלים עובר בבל תאחר וכו' מנהני מילי דתנו רבנן כי תדור נדר
ישַׁכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-
ִ ָֽ
(דב' כג,כב) וכו' ,לה' א-לקיך אלו הדמין והערכין והחרמין וההקדשות (בכולהו כתיב לה' וכו' ובהקדשות כתיב ְו ִ ָ֗א
וַֹק ֶדשׁ ַ֙לַַה' תוס' ד"ה ערכין).
ית ֨
בּ ֵ֥

 1.1.11.1.4במדבר
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במדבר א,נג:
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תַבּניַיִ ְשׂ ָראָ֑ל ַ
ֲד ְ
הַקצֶ ףַעַ ל-ע ַ ֶ֖
ֶ
תַולא-יִ ְהיֶ
ןַהע ֻד ְ
ַ֙ל ִמ ְשׁ ַכּ ָ
ַ֤וַּס ִביב ְ
חנ ָ
וְ הַ ְל ִו ִַ֞יּםַ ַי ֲ
ֵ֥ןַהע ָֽדוּת׃ ַ
תַמ ְשׁ ַכּ ָ
ַ֙ה ְל ִויִּ םַאֶ תִ -מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ִ
שׁ ְמרוּ ַ
ַוְ ָ ָֽ
הַקצֶ ף – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,קצף על העדה כי הלווים לא מנעו
ֶ
תַולא-יִ ְהיֶ
ןַהע ֻד ְ
ַ֙ל ִמ ְשׁ ַכּ ָ
ַ֤וַּס ִביב ְ
חנ ָ
ַי ֲ

זרים לראות קודש או לעשות קודש כגון בקורח ועדתו ש 250 -איש הביאו איש מחתתו ושמו בהם אש ונשרפו ה 250-איש ,ואולי גם
המעשה באנשי בית שמש שחזו בארון העדות בחזרתו משדה פלשתים ,וכן בעוזא שהיה לוי אבל שלח ידו לתמוך בארון.
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ֶ֖תַה ִמּזְ ָֽבּחַ ׃ַסַ ַ
חנ ַֻכּ ַ
ָשׂיאַאֶ ִ֝ ָחדַלַ יָּ֗ וֹםַנ ִָשַׂ֤יאַאֶ ָחד ַ֙לַ יּוֹםַי ְַק ִר ֙יבוּ ַ֙אֶ תָ -ק ְר ָבּ ָנםַלַ ֲ
ה'ַאֶ ל-מ ֶשָׁ֑הַַַַַַנ ִ֨
ֵ֥אמר ֶַ֖
במדבר נשא ז,יא׃ וַיּ ֶ
נ ִָשַׂ֤יאַאֶ ָחד ַ֙לַ יּוֹםַי ְַק ִר ֙יבוּ ַ֙אֶ ת־קָ ְר ָבּ ָנםַ– מהפך פשטא זקף-קטן ,פשטא זקף-קטן ,אפשר כעין בנין אב ,דבר החוזר וקורה ,דבר החוזר

וקורה ,חנוכת המשכן ,חנוכת המקדש א' ב' ג' ,חנוכת המזבח
נ ִָשַׂ֤יאַאֶ ָחד ַ֙לַ יּוֹםַי ְַק ִר ֙יבוּ ַ֙אֶ ת־קָ ְר ָבּ ָנםַ– מהפך פשטא זקף-קטן ,פשטא זקף-קטן ,בפרשת חנוכת המזבח זה ההכתוב היחיד שיש בו
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,אפשר כעין הקש( ,ראה (במ' נשא ז,יג) ) [ירושלמי מגילה ג,א] אילו (כלים) שעשאן לשם חולין

והקדישן מה הן (טט :ההקש) כמה דאת אמ' תמן בנייה לשם חצר והקדיש' קדש' והכ' עשאם לשם חולין והקדישן קדש
ההקש [שו"ע או"ח הלכות בית הכנסת סי' קנג סעיף ח] כא ח') בנו בית סתם ,והקדישוהו אחר כך לבית הכנסת( ,מח) דינו כבהכ"נ
כח) אבל (מט) <ט> אינו קדוש עד [יז] שיתפללו בו( ,נ) אפילו אם בנאוהו יב'] לשם בהכ"נ; וכיון שהתפללו בו ,אפילו אורחים לפי
שעה( ,נא) כיון שהיה מיוחד לתפלה ,קדוש; (נב) ואם לפי שעה הקדישו ,הכל כפי מה שאמרו.
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ירוַּשׁ ְב ַעֵ֥תַהַ נּ ָֽרֹותַ :
ִ
נֹורהַי ִ ֶָ֖א
יַה ְמּ ָ
ַ֙פּנ ַ
ת־הנּרתַאֶ ל־מוּל ְ
ַ
ָ֑יוַבּ ַהע ֲָֹֽל ְתָך ַ֙אֶ
תַּא ָל ְ
ןַואָ מַ ְר ָ ֶ֖
ַ֙אל־אַ הֲר ְ
במדבר בהעלותך ח,בַ :דּבּר ֶ ָֽ
נֹורה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן – תבנית טעמים המלמדת על הקש.
יַה ְמּ ָ
ַ֙פּנ ַ
ת־הנּרתַאֶ ל־מוּל ְ
ַ
(במ' בה' ח,ב) ְבּ ַהע ֲָֹֽל ְתָך ַ֙אֶ

אפשר שמלמד על הקשר בין עבודות במנורה ובין עבודות במזבח הפנימי כפסקי רמב"ם הבאים

[רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו] [ה"א]  ...ובשעת פתיחת השער שוחטין את התמיד ואחר כך נכנסין להיכל שני כהנים ,האחד שזכה
בדישון המזבח הפנימי והשני שזכה בדישון המנורה.
[הלכה ב] והמדשן את המזבח מדשנו בשעה שהשוחט שוחט את התמיד ,ואחר כך זורק הדם זה שקבלו.
[הלכה ג] ואחר שזורקין את הדם מטיב זה שבהיכל חמש נרות ויוצאין שניהן (מטיב המנורה והמדשן מזבח הפנימי) מן ההיכל ,וגו'
[הלכה ד]  ...ואחר כך מפיסין פייס שלישי ורביעי וזוכה בקטורת מי שזכה ונכנס ומקטיר ואחר כך נכנס זה שזכה בדישון המנורה
ומטיב שתי הנרות ויוצא זה שהקטיר עם מדשן המנורה ,ועומד על מעלות האולם הוא ואחיו הכהנים.
אפשר דשן המנורה מלמד לדשן מזבח הזהב ואולי גם לדשן המזבח החיצון לגבי המקדיש דשון בתחילה מועלים בו

[משנה מעילה פ"ג,מ"ד] [*] דשון מזבח הפנימי והמנורה לא נהנין ולא מועלין המקדיש דשון בתחלה מועלים בו ...
[רע"ב משנה מעילה פ"ג,מ"ד] דשון מזבח הפנימי והמנורה  -הדשן שלהם ושירי הפתילות של מנורה ,היה מוציא ומניחן אצל המזבח החיצון,
מקום שמניח שם תרומת הדשן של מזבח החיצון .ואחר שהוציא שם לא נהנין ולא מועלים ,דבהני לא כתיב ושמו אצל המזבח כמו בדשון מזבח העולה:
ויש עוד הקש[תוספות בבלי יומא נט,ב] לענין מעילה בדשן ,והיקש רוחני [רש"ר הירש שמות כה]  ....היקש  ....ההתאמה וההקבלה בין
הפסוק בישעיה ובין מיבנה המנורה היא ממש מלאה  :השורש שעליו מתנשאות שבעת קרני האור של רוח ה' יוצא כחוטר מגזע אחד ,ועליו
נחה רוח  -ה' האחת על ששת איברי התגלותה .וכתב [ריקאנטי] על היותה כוללת הכל (כל אופני מידת הדין ,שכל אחד מהכלים המנויים
מייצג אחת מהן) .וב[-עקידת יצחק] הסביר שהתורה והנבואה ורוח הקודש מושפע מדבר ה' דרך שבעה הנרות העליונות אל המנורה
הטהורה שבמשכן ואח"כ במקדש.
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במדבר קרח טז,יד:

ֲלֶ֖תַשָׂ ֶדהַו ָָכ ֶָ֑רםַ ַ
ַ֤בַוּד ַבשׁ ַ֙ה ֲִביא ָתנוַּו ִַ֨תּ ֶתּן-לָ נוַּ ַנח ַ
ְ
תַח ָל
ַ[יד]ַ ַָּ֡אףַלאַאֶ ל-אֶ ֶרץ ַ֩ז ַָ֨ב ָ
ֲלה׃ ַ
רַלאַ ַנע ֶ ָֽ
ֵ֥
ֵ֛םַתּנ ֶַ֖קּ
יםַהה ְ
ָ
ָשׁ
אנ ִ ֵ֥
ַ֞יַה ֲ
הַ עינ ָ

הגמרא (בבלי מועד קטן טז,א) מביאה סימוכין מהנביא שעונשם של מוציאי דבת תלמידי חכמים וארץ-ישראל הוא חרם ומפרטים חטאם
ַ֤בַוּד ַבשׁ ַ֙ה ֲִביא ָתנוַּו ִַ֨תּ ֶתּן-לָ נוַּ  -תבנית כעין פרט וכלל ופרט ,כאשר
ְ
תַח ָל
בציבור .אפשר לתמוך זאת בראיה מהכתוב לאַאֶ ל-אֶ ֶרץ ַ֩ז ַָ֨ב ָ
בפרט בתראה יש פעמיים זקף -קטן בין שני קיסרים .זה כעין דבר החוזר וקורה ו/או כעין בנין אב .אפשר שתומך בהלכה של פרסום חטאם
בציבור.
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יכם׃
רבַאֲל ֶַָֽ
לַו ָז ֶ֖רַלא-יִ ְק ַ ֵ֥
תַה ָ֑א ֶה ְ
דַל ֶ֖כלַעֲב ַד ָ
שׁ ְמ ָ֗רוַּאֶ תִ -מ ְשׁ ֶמ ֶ֙רת ַ֙א ֶהלַמוֹע ְ
יָךַו ָ ָֽ
ְ
במדבר קרח יח,דְ :ונִ ְלווַּעָ לֶ
ַוּמ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רתַכָּ לָ -ה ָ֑א ֶהלַ ַ
ַ֙מ ְשׁ ַמ ְר ְתָּך ִ
שׁ ְמרוּ ִ ָֽ
במדבר קרח יח,גְ :ו ָ ָֽ
בוַּולא-י ָֻמֵ֥תוַּגַם-הֶ֖םַגַּם-אַ ֶ ָֽתּם׃ַ ַ
שַׁואֶ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ַ֙לאַיִ ְק ָר ְ
יַה ַ֤קּ ֶד ְ
אַ ְך ַ֩אֶ לְ -כּ ֨ל ַ
[בבלי ערכין יא,ב] רבי יונתן אמר ,מהכא( :במ' קרח יח,ג) ְולא-י ָֻמֵ֥תוַּגַם-הֶ֖םַגַּם-אַ ֶ ָֽתּם ,מה אַ ֶ ָֽתּם (הכהנים) בעבודת מזבח ,אף הֶ֖ם
(הלוים) בעבודת מזבח .תניא נמי הכי( :במ' קרח יח,ד) ְולא-י ָֻמֵ֥תוַּגַם-הֶ֖םַגַּם-אַ ֶ ָֽתּם ,אַ ֶ ָֽתּם בשלהם ו-הֶ֖ם בשלכם  -במיתה ,הם

בשלהם  -אינן במיתה אלא באזהרה.
[רש"י בבלי ערכין יא,ב] אף הם  -הלוים בעבודת מזבח ולא משכחת לוים כשרים בעבודת מזבח אלא בשיר.
שׁ ְמ ָ֗רוַּאֶ תִ -מ ְשׁמֶ ֶ֙רת ַ֙אהֶ לַ
יָךַו ָ ָֽ
ְ
כהמשך ל(-יח,ג) לענ"ד אפשר כי הקש של הלוים לכהנים בקשר לעבודת המזבח (במ' קרח יח,ד) ְונִ ְלווַּעָ לֶ
מוֹעד – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק  ...אתנח) הקש לוים לכהנים לעבודת מזבח ,אך בלי הקרבה הכתובה ב(-במ' קרח יח,ג) ַ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְ אֶ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ַ֙לאַיִ ְק ָרבוּ ,לכן נותר ללוים שירה בשעת הקרבת קרבן ציבור חובה .כפ'[רש"י בבלי ערכין יא,ב] אף הם  -הלוים בעבודת
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) כָּל־ ַה ָָ֗בּא ַלע ֲֵ֨בד עֲב ַדֹ֧תַעֲב ָדֵ֛הַ-
תַמ ָשֶּׂ֖א  -שהיו עושים בני
ד ַ
שיר ,שחיטה ,הפשט וניתוח ,שהיא עֲב ָדֵ֛הַלעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני עשרים וחמשַ .ועֲב ַ ֵ֥
ֹלשַׁ֤ים.
ְשׁ ִ
 108פז"ק כעין הקש ,וכעין דבר חוזר וקורה לימוד ממרגלים לכיבוש הכנעני מלך ערד
ֶ֖נּוַּשׁ ִביַ :
׀ַמ ֶמּ ֶ ָֽ
ַ֙בּיִ שְַׂ ָראלַו ִַיּ ְֵ֥שׁ ְבּ ִ
לּ ֶחם ְ
ֲת ִ ָ֑ריםַוַיִּ ֨ ָ
ְךַהא ָ
לַדּ ֶר ָ
ִ֚יַבּאַיִ ְשׂ ָרא ֶ ֶ֖
ֶבַכּ ָ
ַ֤יַמלֶ ְך־ע ֲָרד ַ֙ישׁבַהַ ֶנּג ִ
עַה ְכּ ַנע ֲִנ ֶ ָֽ
במדבר חקת כא,א :וַיִּ ְשׁ ַ֞ ַמ ַ
ְךַהא ֲָת ִ ָ֑רים פ'[רש"י] דרך
דּ ֶר ָ
[דבר מלכות ,חקת התשע"ח ,נקודות משיחות קודש ,שיחת מוצ"ש חקת תשל"ח ,האדמו"ר ממ"ש] ֶ ֶ֖

הנגב שהלכו בה המרגלים .הגע בעצמך ,המרגלים ,שהוציאו דבת הארץ רעה והביאו אסון על העם ,הם גם אלו שסללו את הדרך לכל
העם! ויש לומר ,שהמרגלים זכו לכך בגלל פעולה טובה אחת – הליכה לארץ ישראל בשליחות ה' וקיום הציווי לתור את הארץ.
לומר לך ,שאפילו פעולה טובה אחת גורמת עילוי בארץ הגשמית והפיכתה לארץ ישראל.

ִ֚יַבּאַיִ ְשׂ ָראל ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח)
ֶבַכּ ָ
בַה ֶנּג ִ
ַ֤יַמלֶ ְך־ע ֲָרד ַ֙ישׁ ַ
עַה ְכּ ַנע ֲִנ ֶ ָֽ
(במ' חקת כא,א)ַ וַיִּ ְשׁ ַ֞ ַמ ַ
בתפקיד כעין הקש וכעין דבר החוזר וקורה .מ[ -שיחת הקודש תשל"ח של אממ"ש] נלמד ההקש שביצוע פעולה בציווי ה' גורמת לעילוי
ְךַהא ֲָת ִ ָ֑רים שעברו בה המרגלים בכניסתם לארץ-כנען .השתמשו בידיעת הדרך
דּ ֶר ָ
בארץ הגשמית ,ונלמד שבני ישראל חזרו ועברו בֶ֖ ֶ -
שלמדו המרגלים.
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הםַיִ ְשׂאוַּעֲֹונָ ָ֑םַ ַ
ִ֜יַהוּאַאֶ ת־עֲב ַדת ַ֙אהֶ לַמֹועדַוְ ֶ֖
במדבר קרח יח,כג :וְ עָ ַ֨בדַהַ לּ ִו ָ֗
לה:
לַלאַיִ נְ חֲלֶ֖ וַּנַחֲ ָ ָֽ
ֵ֥
ַ֙בּניַיִ ְשׂ ָרא
םַוּבתֹוְך ְ
ְ
ַ֙לדרתיכֶ
חֻ ַ ַ֤קּתַעֹולָ ם ְ

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

חכמים אומרים חשוד על המעשר חשוד על השביעית ,ומאן חכמים  -רבי מאיר היא ,דאמר :חשוד לדבר אחד  -הוי חשוד לכל התורה
כולה .ושאר החשדות שנידונות בגמרא הזאת.
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במדבר בלק כב,ד העברת רכוש עמים שמציקים לישראל ,לישראל

קַהשָּׂ ֶדָ֑ה ַ
ְךַהשּׁוֹרַאֶ֖תַיֶ ֶָ֣ר ַ
ינוַּכּ ְלח ַ
ִ
וַּה ָקּ ָהל ַ֙אֶ ת-כָּ לְ -ס ִביבת
יַמ ְד ָיָ֗ןַעַ ַ֞ ָתּהַיְ לַ חֲכַ֤ ַ
רַמוֹאבַאֶ ל-זִ ְקנ ִ
ִָ֝
אמ
ו ַ֨יּ ֶ
ֵ֥תַה ִ ָֽהוא׃ ַ
מוֹאֶ֖בַבָּ ע ַ
ְךַל ָ
ְ
וֹרַמֵ֥לֶ
ֶ
ֹ֧קַבּןִ -צפֵּ֛
ַוּבָ ָל ֶ
ְךַהשּׁוֹר – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב או כעין דבר החוזר וקורה ,וזה כנאמר ב -במדבר
ַ
ינוַּכּ ְלח
ִ
אֶ ת-כָּ לְ -ס ִביבת

רבה (וילנא) פרשה כ (א) אמרו (המואבים שבני ישראל) ירדו למצרים לגור (באופן זמני) ואחזו אותה (ובסוף רוקנו אותה)( ,...ב) ד"א
ויגר לשון יראה שהיו מתיראין שראו כל האומות ביד ישראל שבא סיחון ונטל (חלק מ) ארץ מואב (ויצר חיץ בין מואב ועמון) והוא
נלחם במלך מואב הראשון ועוג נטל כל ארץ בני עמון שנא' (דברים ג) כי רק עוג מלך הבשן וגו' באו ישראל ונטלוהו משניהם שאין
בו עוולה והיו אלו רואין את ארצם ביד ישראל והיו אומרים לא אמר להם הקב"ה כי לא אתן לך מארצו ירושה הרי ארצנו לפניהם לכך
היו מתיראין( ,כיבוש חלק מארץ מואב בידי סיחון וכיבוש חלק מארץ עמון בידי עוג הסיר את האיסור של כיבוש חלקי ארץ אלו ע"י בני
ישראל וכיבוש זה לא היה עוולה למואב ועמון כי לא מהם נכבש)
המואבים חששו שבני ישראל ירוקנ ו גם את רכושם כמו שרוקנו את מצרים ,החרימו את ערד ועמלק בערד ,את סיחון את עוג
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היקש מנבואת בלעם לנבואת נביאי אומות העולם
ֶ֖בַעםִ -בּ ְל ָעָֽם׃ ַ
מוֹא ִ
ריָ -
ם ֙ ָדּ ָבר כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר יְ ַדבֵּ֥ר הֶַ֖'ַא ָל ָ֑יַוַיּ ְשׁ ֵ֥בוַּשָׂ ַָֽ
תי אֶ ְתכֶ ַ
ֲשׁב ִ ַ֤
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה ַוה ִ
יהם ִלַ֤ינוּ פ ַ
אמר אֲל ָ֗ ֶ
במדבר בלק כב,ח :וַיּ ֶ
ם ֙ ָדּ ָבר  ...-זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח) – תבנית של כעין היקש ,בנין אב.
תי אֶ ְתכֶ ַ
ֲשׁב ִ ַ֤
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה ַוה ִ
ִלַ֤ינוּ פ ַ
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה  -אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה ,וכן לכל נביאי אומות העולם; וכן לבן בחלום הלילה,
כפ' רש"י (ח) ִלַ֤ינוּ פ ַ
שנאמר" :ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה" (בר' לא,כד) .כאדם ההולך אצל פלגשו בהחבא (ראה ויק"ר א,יג).
 112פז"ק
במדבר בלק כב,ל

ַכּה ַ
וֹתַלָךֶ֖ ָ֑
ְ
ןַה ְסכַּ נְ ִתּיַלַ עֲשֵׂ֥
הַה ַה ְסכּ ִ
וֹדָך ַ֙עַ דַ -היּוֹםַהַַ ֶזּ ַ ָֽ
ליַמ ָֽע ְ
אמרַהָ אָ ִ֝תוֹןַאֶ לִ -בּ ְל ָ֗ ָעםַהֲלוֹא ַ֩אָ נ ִ֨כיַאֲתנְ ִָ֝ךַאֲשֶׁ רָ -ר ַכ ְב ָתַּעָ ָ֗ ַ
ו ַ֨תּ ֶ
רַלא׃ ַ
ֶ֖אמ ָֽ
ַוַיּ ֶ
ןַה ְסכַּ נְ ִתּי – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,שכמאמר האתון
הַה ַה ְסכּ ִ
וֹםַה ֶזּ ַ ָֽ
ַ
וֹדָך ַ֙עַ דַ -היּ
ליַמ ָֽע ְ
ָר ַכ ְב ָתַּעָ ָ֗ ַ

מעודך עד היום הזה ,ולא עוד אלא שאני עושה לך רכיבות ביום ואישות בלילה ,והסכן הסכנתי מלשון ותהי לו סוכנת – רמז ליחוד.
תורה תמימה (ל) הלא אנכי אתנך וגו'  -תניא ,בלעם אפילו דעת בהמתו לא הוי ידעי) ,דבעידנא דחזו ליה דהוי רכיב אחמריה ,אמרו ליה ,מאי
טעמא לא רכבת אסוסיא ,אמר להו ,ברטיבא שדאי ליהיא) ,מיד  -ותאמר האתון הלא אנכי אתונך ,אמר לה  -לטעינה בעלמאיב) ,אמרה ליה אשר
רכבת עלי ,אמר לה  -באקראי בעלמא ,אמרה ליה ,מעודך עד היום הזה ,ולא עוד אלא שאני עושה לך רכיבות ביום ואישות בלילה ,כתיב הכא
ההסכן הסכנתי וכתיב התם (מ"א א') ותהי לו סוכנתיג) [סנהדרין ק"ה ב']:
ראה שלש זקף בין שני קיסרים
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול

121/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 113פז"ק
במדבר פינחס כח,ב:

תַּאֲל ֶהָ֑םַ ַ
לַואָ ַמ ְר ָ ֶ֖
ַ[ב]ַצַ ִ֚וַאֶ תְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
יַבּמוֹע ֲָֽדוֹ׃ַ ַ
יבַל ְ
ִ ֶ֖
וַּל ַה ְק ִ ֵ֥ר
יַתּ ְשׁ ְמ ָ֕ר ְ
ַניח ִח ִ
יַריחַ ִ ָֽ
שּׁ ִ֚
יַל ִא ָ֗ ַ
אֶ תָ -ק ְר ָבּ ִנ֨יַלַ ְח ִִ֝מ ְ
יַתּ ְשׁ ְמ ָ֕רוּ  -יתיב זקף-קטן ,זקף-גדול ,תבנית כעין בנין אב ,שנאמר בקרבן התמיד ונוהג בכל הקרבנות .בנין האב הוא שיהא
ַניח ִח ִ
יח ִ ָֽ
ר ַ
ִ֚

אדם עומד על גבי קרבנו בשעת הקרבתו וכך המעמדות לקרבנות הציבור.
 114פז"ק
במדבר פינחס כח,ג:

יםַבּנָֽי-שָׁ נָ ֹ֧הַ ַ
ְ
ה'ַ ְכּ ָב ִ֨שׂ
ֵ֥רַתּ ְק ִ ֶ֖ריבוַּלַ ַָ֑
ִ֚הַה ִאשֶּׁ הַא ֲֶשׁ ַ
ַ[ג]ַ ְואָ ַמ ְר ָתַּלָ ֶהםַ ֶז ָ
ֵ֥הַת ִ ָֽמיד׃ַ ַ
םַשׁנַ ֵֵֽ֥יִ םַלַַיֶּ֖וֹםַע ָל ָ
ימ ְ
ְת ִמ ִ ֵ֛
וְ אָ ַמ ְר ָתַּלָ ֶהםַ ֶז ִ֚הַהָ ִאשֶּׁ הַ – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין בנין אב ,ראה בבלי סוכה נג – נה ,עולת התמיד

היא בנין אב לשיר של כל עולת צבור ושיר של שלמי צבור בשבועות ,מושר בשעת ניסוך היין ,מחולק לשלושה קטעים ושלוש
תקיעות בכל קטע ,ואורך כל תקיעה תשע יבבות וכן אורך התרועה באמצע.
 115פז"ק
במדבר פינחס כח,ו:

ַא ֶשֶּׁ֖הַלַַ ָֽה'׃ ַ
יחַנִ יחחַ ִ
יַלר ַ
רַסי ַנ ְ
ַ֙בּ ַה ִ
ָ֑ידַהעֲשֻׂ ָיה ְ
ָ
ֶ֖תַתּ ִמ
ַ ע ַל ָ
רַסי ַניַ -הקיש ע ַלֶ֖תַתָּ ִמָ֑ידַ
ה ַ֙ ְבּ ַה ִ
רַסי ַניַ -כאותן שנעשו בימי המלואים .דבר אחר (ראה ספ"ז כח,ו)ָ :העֲשֻׂ ָי ַ
ַ֙בּ ַה ִ
רש"י (ו) ָהעֲשֻׂ ָיה ְ
לעולת ְבּ ַהרַ ִסי ַני אותה שנתקרבה לפני מתן תורה ,שכתוב בה" :וישם באגנות" (שמ' כד,ו).
יחַנִ יחחַַ – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד ֵהיקש ,כמו בהר סיני כך כל יום
יַלר ַ
רַסי ַנ ְ
ַ֙בּ ַה ִ
הָ עֲשֻׂ ָיה ְ

 116פז"ק
ֵ֥יַמגְ ָֽדּל׃
ֶ֖וַּל ְפנ ִ
חנ ִ
לַצפָ֑ וֹןַוַ ָֽ ֵֽ ַיּ ֲ
ְ
ֶ֖יַבּעַ
יַה ִחירתַא ֲֶשֵׁ֥רַעַ לְ -פּנ ַ
ַ֙מא ָתםַ ַו ָיּ ֙שָׁ ב ַ֙עַ לִ -פּ ַ
במדבר מסעי לג,ז  -ח[ :ז] וַיִּ ְסעוּ ָֽ

הקיש מלא לציין נדר ושבועה בשם ע"ז מלא לציין מקום ע"ז שאינה כתובה בתורה
עַ לִ -פּי – מקף כרב-מצב (א) היתר להזכיר בפה עבודה זרה הכתובה בתורה (ב) איסור להזכיר בפה עבודה זרה שאינה הכתובה בתורה
עַ לִ -פּיַהַ ִחירת – טעם המונח בתבנית מונח זקף -קטן עשוי לרמז למצב ביניים שאף ששם ע"ז זאת מוזכר ,בכל זאת עדיף לציין מקום בשם
אחר או בשם מקום סמוך.
ָֽמא ָתם – זקף-קטן ַ ...ה ִחירת – זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כעין היקש .פסק רמב"ם הלכות עבודה זרה פ"ה,הי"א שלא
לציין מקום של עבודה זרה שאינה כתובה בתורה .וההיקש מכאן להלכה שלא לגרום או שלא ידור ולא יקיים בשם עבודה זרה.
יַה ִחירת שהמקף הוא רק כאן ולכן רק מכאן אפשר
ִירת ובין (במ' מסעי לג,ז) עַ לִ -פּ ַ
יש להדגיש ההבדל בין (שמ' בשלח יד,ב) ִל ְפנֵ ֙י ִפֹ֣י ַהח ֵ֔
ללמוד את הרב מצב של מה מותר ומה אסור להזכיר וכן ההיקש.
 117פז"ק
שׁ ַ ֖תּי ִם עִ ִֽיר:
ַארבּ ִָעֵ֥ים וּ ְ
ֵיהם תִּ תְּ נֵ֔ וּ ְ
במדבר מסעי לה,ו :ו ֵ ְֹ֣את הִֽע ִָָ֗רים ֲא ַ֤שׁר תִּ תְּ נ ֙וּ ַל ְל ִו ִֵ֔יּם ֶ֚ ֵאת ֵ
שׁשׁ־ע ֵ ָֹ֣רי ַה ִמּ ְק ֵָ֔לט אֲ ֹ֣שׁר תִּ תְּ נֵ֔ וּ לָנֵ֥ס ָ ֖שׁמָּה ָהר ֵ ֶ֑צ ַח ַו ֲעל ֹ֣
שׁשׁ־ע ֵ ָֹ֣רי ַה ִמּ ְק ֵָ֔לט ֲא ֹ֣שׁר תִּ תְּ נֵ֔ 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
 118פז"ק
יםַה ָֽאלֶּ ה׃
ָ
ֵ֥לַה ִמּ ְשׁפָּ ִ ֶ֖ט
ָ֑םַע ַ
ִ֚יןַה ַמּכֶּ הַוּבֶ֖יןַגּאלַהַ ָדּ ַ
ַ
ַ֙הע ָדהַבּ
שׁ ְפטוּ ָ ָֽ
במדבר מסעי לה,כדְ :ו ָ ַָֽ

תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק ד דף עה טור ב /ה"ז (וילנה לב א)
מתני' קטן קורא בתורה ומתרגם אבל אינו פורס את שמע ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו פוחח פורס את שמע ומתרגם אבל אינו
קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו סומא פורס את שמע ומתרגם רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס את
שמע:
גמ' תמן תנינן סומא אינו גולה דברי רבי יהודה ורבי מאיר אומר גולה ושניהן מקרא אחד הן דורשין בלא ראות ר' יהודה אומר לרבות הסומא ר"מ
אומר פרט לסומא וכא תנינן כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוש את שמע הא אם ראה פורש רבי חגיי בעא קומי רבי יוסה מחלפה שיטתיה דר'
יהודה תמן הוא א מר פרט והכא הוא אמר לרבות אמר רבי חנניה בריה דרבי הילל ביושב בבית אפיל היא מתניתא כך הוא אומר היושב בבית אפל
לא יפרש שמע ברם הכא בלא ראות לרבות את הסומא:
קרבן העדה  -דר' יהודה תמן .גבי גלות אמר פרט שהסומא פטור מגלות וכיון שפטור מגלות פטור נמי מכל מצות שבתורה דכתיב
יםַה ָֽאלֶּ ה׃
ָ
ט
ֵ֥לַה ִמּ ְשׁפָּ ִ ֶַ֖
ָ֑םַע ַ
ִ֚יןַה ַמּכֶּ הַוּבֶ֖יןַגּאלַהַ ָדּ ַ
ַ
ַ֙הע ָדהַבּ
שׁ ְפטוּ ָ ָֽ
במדבר מסעי לה,כדְ :ו ָ ָֽ
ִ֚יןַה ַמּכֶּ ה –פשטא זקף-קטן יתיב זקף-קטן היא כעין בנין אב להודיע לפי המשך פירוש
ַ
ַ֙הע ָדהַבּ
שׁ ְפטוּ ָ ָֽ
טט – תבנית הטעמים ְו ָ ָֽ
קרבן העדה כי
כל שישנו במכה וגואל הדם ישנו במשפטים וכל שאינו במכה וגואל הדם אינו במשפטים ,נמצא שכל שהוא סומא עכשו אינו במכה וגואל הדם
ופטור מכל המצות דומיא דרציחה ואיך יכול להוציא אחרים.

 1.1.11.1.1דברים
 119פז"ק
דברים ב,כה:

יםַתּ ַחתַכָּ לַ -השָּׁ ָמָ֑יִ םַ ַ
ַ ֶ֖
ַ֙העַ ִמּ
וֹםַה ָ֗ ֶזּהַאָ חל ַ֙תַּ֤תַפַּ ְח ְדָּך ְַ֙ויִ ְר ָא ְתָךַעַ לְ -פּני ָ ָֽ
ַ
הַ יּ

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וַּמפָּ נֶ ָֽיָך׃ ַ
ֵ֥וַּו ָחלֶ֖ ִ
ַ֙שׁ ְמעֲָך ְַו ָרגְ ז ְ
ַ א ֲֶשַׁ֤רַיִ ְשׁ ְמעוּן ִ

ַ֙העַ ִמּים – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,כנדרש (ע"ז כה,א) תנא :כשם
אָ חל ַ֙תַּ֤תַפַּ ְח ְדָּך ְַ֙ויִ ְר ָא ְתָךַעַ לְ -פּני ָ ָֽ
שעמדה לו חמה ליהושע ,כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון.
יהושע י,יב:

ֶ֖יַבּניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַ ַ
יַל ְפנ ְ
האֱמ ִר ִ
'ַבּיָ֗וֹםַתַּ֤תַה֙'ַאֶ תַָ -
ָאזַיְ ַדבַּ֤רַיְ הוֹשֻׁ עַ ַ֙לַ ה ְ
ַבּע ֵֶ֥מקַאַ יּ ָָֽלוֹן׃ ַ
ָר ַח ְ
וֹםַוי ֶ֖
שַׁבּגִ ְבעוֹןַדּ ְ
ר׀ַלעיניַיִ ְשׂ ָר ָ֗אלַשֶׁ ִֶ֚מ ְ
ְ
אמ
ַ וַיּ ֶ
'ַבּיָ֗וֹםַתַּ֤תַה֙'ַאֶ תָ -האֱמ ִרי – זקף רביע זקף ,כעין פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה,
ָאזַיְ ַדבַּ֤רַיְ הוֹשֻׁ עַ ַ֙לַ ה ְ

כמו כן התבנית זקף רביע זקף ,היא כמו שלושה זקף בין שני קיסרים המרמזת על ענין עוצמתי מאד ,כאן כתחילת הגמרא (ע"ז כה,א)
אַה ָיִ֝הַכַּ יַּ֤וֹםַהַ הוּא ַ֙
על מספר השעות שהשמש לא נעה ,דעות שונות  24שעות 36 ,שעות 48 ,שעות .וכן כנאמר (יהושע י,יד) ְו ֨ל ָ
ֶ֖םַליִ ְשׂ ָר ָֽאל׃
וֹלַאָ֑ישַׁ ִכּיַה'ַנִ ְל ָח ְ
ִ
'ַבּק
יוַואַ ח ֲָריוַ ִל ְשׁ ֵ֥מעַ ַהֶ֖ ְ
ְלפָ נָ ְ

ראה שלוש פעמים זקף בין שני קיסרים
 120פז"ק
ם֒ ַ
רַה ְרפָ ִאי ַ
ַמיֶּ ֶת ָ
שׁןַנִ ְשׁאַ ר֘ ִ
ְךַהבָּ ָ֗ ָ
ַ
וֹגַמלֶ
יַרקַ֞ -ע ֶ
דברים ג,יאִ :כּ ַ
ֶ֖הַּבּאַ מַּ תָֽ ִ -אישׁ׃ ַ
וֹתַר ְח ָבּ ְ
ָ
הַּואַ ְר ַבֵּ֥עַאַ ֵ֛מּ
כּ ְ
ֶ֖תַבּניַעַ ָ֑מּוֹןַַתֹּ֧שַׁ עַאַ מּוֹתַאָ ְר ָ֗ ָ
ואַבּ ַר ַבּ ְ
ְ
הַה
שַׂבּ ְר ֶזלַהֲֹל ִ
ַ֙ע ֶר ַ
ַ ִהנּ ַ֤הַעַ ְרשׂוֹ ֶ
הַהוא – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים בתפקיד היקש ,אפשר שזה ירמז למאמר בבלי עירובין מח,א
שַׂבּ ְר ֶזלַהֲֹל ִ
ַ֙ע ֶר ַ
ִהנּ ַ֤הַעַ ְרשׂוֹ ֶ

ופי' רש"י באמה דידיה  -איש לפי מה שגופו ארוך ,יש לו ארבע אמות באמתו הארוכה.

לאדם גבוה מדידת אמות לשביתה במדבר לפי גודל אמת ידו
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דברים ואתחנן ג,כד :היקשו של משה למחול לו מדברי ה' בשמות כי תשא בחטא העגל; כעין בנין אב ,לכל גדולה שבתורה שהוא כיבוש
מדת הדין.
ָקהַ ַ
חז ָ ָ֑
ַאת-גּ ְָד ְלָך ְַואֶַת-י ְָדָךֶ֖ ַהַ ֲ
וֹתַאת-עַ ְב ְדָּך ֶ֨
ֶ ָֽ
ַ֙להַ ְרא
֙וֹת ְ
ַ֤הַה ִחלּ ָ
יַה'ַאַ ָתּ ַ
אֲדנָ ָ֗
ֶ֖יָךַו ִכגְ בוּר ֶ ָֽתָך׃ ַ
ֵ֥הַכ ַמע ֲֶשׂ ְ
םַוּבאָ ֶרץַאֲשֶׁ רַ -יע ֲֶשׂ ְ
ָ
ַ֙בּשָּׁ ַמיִ
ַ֤רַמי-אל ַ
א ֲֶשׁ ִ
ָך – פעמיים זקף בין שני קיסרים (כאן בין סלוק של פסוק קודם ובין אתנח שבפסוק
ַאת-גּ ְָד ְל ַ
וֹתַאת-עַ ְב ְדָּך ֶ֨
ֶ ָֽ
ַ֙ל ַה ְרא
֙וֹת ְ
אַ ָתַּ֤הַהַ ִחלּ ָ

זה) כעין דבר החוזר ,היקש ,והוא היקשו של משה למחול לו מדברי ה' בשמות כי תשא בחטא העגל

יחה ִלּי; וכי תופס הייתי בך? אלא
ה ֙ ַה ִנּ ָ
אמר לו (משה לקב"ה) :ממך למדתי (מדבריך היקשתי) ,שאמרת לי( :שמ' תשא לב,י)ַ ְועַ ָתּ ַ
לפתוח פתח ,שבי היה תלוי הדבר להתפלל עליהם (ראה ספ"ד כז) .כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיו.

[מדרש תנאים לדברים פרק ג]

ָקהַאלו עשר מכות שהביא המקום ב"ה על המצרים במצ' שנ' בהן (שמות
חז ָ ָ֑
ֶ֨את-גּ ְָד ְלָךַזה בנין אב לכל גדולה שבתורה ְואֶ ת-י ְָדָךֶ֖ ַהַ ֲ

ח,א) נטה את ידך :ד"א ֶ֨את-גּ ְָד ְלָךַאמר לפניו רבונו של עולם אימתי אתה מתגדל בעולמך בשעה שאתה כובש על מדת הדין שנ' (מיכה
ז,יח) מי אל כמוך נושא עון:

ָך – פעמיים זקף בין שני קיסרים (כאן בין סלוק של פסוק קודם ובין אתנח שבפסוק
ַאת-גּ ְָד ְל ַ
וֹתַאת-עַ ְב ְדָּך ֶ֨
ֶ ָֽ
ַ֙ל ַה ְרא
֙וֹת ְ
אַ ָתַּ֤הַהַ ִחלּ ָ
זה) כעין בנין אב ,לכל גדולה שבתורה שהוא כיבוש מדת הדין.
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ֱֹלהיָךַשׁאֶ֖לַמ ִע ָמְָּ֑ךַבנין אב או היקש שמלת "ועתה" מורה על תשובה ַ
לַמ ִ֚הַה'ַא ֶ
דברים עקב י,יבְ :ועַ ָתּה ַ֙יִ ְשׂ ָרא ָ

שָׁך׃ ַ
ַוּבכָ ל-נַפְַ ֶ ָֽ
יָךַבּכָ לְ -ל ָב ְבָךֶ֖ ְ
ְ
ֱֹלה
לעֲבד ַ֙אֶ ת-ה'ַא ֶ
ַ֙וּלאַ ה ֲָבהַאתוַֹוְ ַ ָֽ
תַבּכָ לְ -דּ ָרכָ יו ְ
ְ
ֱֹלהיָךַלָ ֶל ַ֤כֶ
יַאםְ ַ֠ -ליִ ְראָ הַאֶ ת֨ -ה'ַא ִ֝ ֶ
ִכּ ִ

ה ֙.
ברישא של הפסוק (בין סלוק לאתנח) (א) תבנית טעמים המרמזת על לימוד בבנין אב ,הקש ,דבר החוזר וקורה על משמעות מלת וְ עַ תָּ ַ
ָאבי אַלֵּ֥ וּף
[ברכת ציון – יב (נ"ך וגו') הרב אבא שאול בן ציון ע' צג( ,אוצר החכמה ע'  ])98- 97מאמר (ירמיה ג,ד) הֲלֹ֣ וֹא ֵמ ֵַ֔עתָּ ה קראתי ק ָ ֵָ֥ראת ִ ֖לי ִ ֶ֑
ָאבי ,ואם
נְע ַ ֖רי ָאִֽתָּ ה :א פירש רש"י הלואי ַ
ש ְבתָּ מרעתך [כלומר הלוואי שעם ישראל יחזור בתשובה על הרעות שלהם] ו-ק ָ ֵָ֥ראת ִל֖י ִ ֶ֑
תעשי כן הינטור לך אדונך לעולם כו' עכ"ל] .ונראה שהוא על פי מה דדרשו רז"ל ב[-בראשית רבה (כ"א ו')] על הפסוק (בר' ג,כב) ְוע ָ ַֹ֣תּה׀
פן־יִשׁ ְַלֹ֣ח י ָָ֗דוֹ ,א"ר אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקב"ה פתח של תשובה .ועתה ,אין ועתה אלא לשון תשובה שנאמר (דב' עקב י,יב)
ֱֹלהיָךַשׁאֶ֖לַמ ִע ָמְָּ֑ךַוגו'
לַמ ִ֚הַה'ַא ֶ
וְ עַ ָתּה ַ֙יִ ְשׂ ָרא ָ
ֱֹלהיָך– זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ,הקש ,דבר החוזר וקורה.
(דב' עקב י,יב) ְועַ ָתּה ַ֙יִ ְשׂ ָראלַמָ ִ֚הַה'ַא ֶַ
[שמלת אליעזר פר' עקב מאמר ב ע' ריד ,הרב יאקאב יצחק אליעזר (אוצר החכמה ע' ])219
לעֲבד ַ֙אֶ ת-ה'ַאֱֹלהֶ יָך שבו
וַֹו ַ ָֽ
ה ָבהַאת ְ
ַ֙וּלאַ ֲַ
תַבּכָ לְ -דּ ָרכָ יו ְ
ְ
ֱֹלהיָךַלָ ֶלַ֤כֶ
יַאםְ ַ֠ -ליִ ְראָ הַאֶ ת֨ -ה'ַא ִ֝ ֶ
ברם כאן (טט :לענ"ד כוונתו לִ ַ-כּ ִ
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ועשוי לרמז למסקנת המחבר) בנה בנין אב כי מדת היראה היא שורש הכל ואם יש כאן יראה הרי הכל

כאן ואם אין יראה הרי מאומה אין כאן וכפי שכתב הרבי ר' בער ממעזריטש ז"ל בליקוטי אמרים דף יא "הנה תכלית הכל היא
היראה ,כי אם אין יראה אין חכמה ספונה וחשובה כלל ותכלית חכמה היא יראה הגם שצריך לעבוד ה' יתברך באהבה וביראה,
אין צריך לתפוס רק יראה וממילא תשרה עליו אהבת הבורא יתברך,
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הַל ַב ְב ֶכ ָ֑םַ ַ
תּ ְ
םַפֵּ֥ןַיִ ְפ ֶ ֶ֖
׃ַַַ[טז]ַַהשָּׁ ְמרוַּלָ כֶ ֶ
ִ
דברים עקב יא,יז :בפרשת והיה אם שמע
יתםַלָ ֶ ָֽהם׃ַַ ַ
יםַו ִה ְשׁ ַתּח ֲִו ֶ ֶ֖
ֱֹלהיםַאֲח ִר ְ
ֲב ְד ֶתּם ַ֙א ִ
ַ וְ סַ ְר ָ֗ ֶתּםַ ַוע ַ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בוּל ָ֑הַּ ַ
ָ
תּןַאֶ ת-יְ
אַת ֶ֖
הַל ִ
ֵ֥
רַו ָהא ֲָד ָמ
הַמטָ ְ
ָ
ִ֝הַבּ ָ֗ ֶכםַַַַַַַ ְועָ ַצַ֤רַאֶ תַ -השָּׁ ַמ ֙יִ ם ְַ֙ולא-יִ ְהיֶ
[יז]ַַוחָ ָ ֨רהַאַ ף-יְ ה ָו ָ
ְ
ַ
תןַלָ ֶ ָֽכם׃ַַ ַ
א ֶרץַהַ טּ ָבהַא ֲֶשֵׁ֥רַיְ הוָ ֶ֖הַנ ֵ֥
םַמה ָ ָ֗רהַמעַ ל ַ֙הָ ַָ
ֲב ְד ֶתּ ְ
ַ ַוא ַ
הַמטָ רַ -מונח זקף-קטן ְו ָהא ֲָדמָ ה – מונח זקף-קטן במלה אחת
ָ
וְ לא-יִ ְהיֶ




על עוון ע"ז תמיד מעוררים חרון אף ה' (קדמא ואזלא כעין כלל הכתוב בראש הפסוק) ופוסק המטר ויבול האדמה ובהשאלה פוסק
שפע רוחני וגשמי
בבלי יבמות עח ב נלמדת סמיכות ע"ז לעצירת גשמים
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ָךַוּב ְשׁעָ ֶ ָֽריָך׃ַַ ַ
ִ
ית
[כ]ַַוּכ ַת ְב ָתֵּ֛םַעַ לְ -מזוּזֵ֥וֹתַבּ ֶ ֶ֖
ְ
דברים עקב יא,כאַ :
ִ֚לַהא ֲָד ָמהַ ַ
ָ
יַבניכֶ םַעַ
[כא]ַַל ֨ ַמעַ ןַיִ ְר ַ֤בּוַּיְ מיכֶ ם ִַ֙וימ ְ
ְ
ַ
מיִ םַעַ לָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ַס ַ
ֵ֥יַהשָּׁ ֶַַ֖
ָ֑םַכּימ ַ
יכֶ֖םַלָ תתַלָ ֶה ִ
ֲשׁרַנִ ְשׁ ַבֹּ֧עַיְ הוָ ֵ֛הַלַ אֲבת ֶ
ַא ֨ ֶ
ם ֙ משמש כראיה שהקורא קריאת שמע כבר עבר
ע"פ חידושי הרשב"א בבלי ברכות טז,א הכתוב (דב' עקב יא,כא) ְל ֨ ַמעַ ןַיִ ְר ַ֤בּוַּיְ מיכֶ ַ
וּב ְשׁעָ ֶ ָֽריָך׃ ולכן אינו חוזר ל -בפרק ראשון של ק"ש (דב' ואת'
יתָך ִ
וּכ ַת ְב ָתֵּ֛ם עַ לְ -מזוּזֵ֥וֹת בּ ֶ ֶ֖
ְ
את הפסוק שלפניו דברים עקב יא,כ:
וּכ ַת ְב ָתֵּ֛ם אלא ממשיך הלאה .ומכאן היקש לכל שאר המקומות אם מצא עצמו בהן שהוא חזקה שאמר כל שלמעלה ממנו
ו,ט) ְ
ִ֚לַהא ֲָדמָ ה נמצאת תבנית זקף-
ָ
יַבניכֶ םַעַ
משום דסירכיה נקט ,ואינו צריך לחזור .בפסוק (דב' עקב יא,כא) ְל ֨ ַמעַ ןַיִ ְר ַ֤בּוַּיְ מיכֶ ם ִַ֙וימ ְ

קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד היקש (כעין בנין אב) ואפשר שההיקש הוא כ-חידושי הרשב"א ש-אם מצא עצמו בהן
(במקומות בתפילה) שהוא חזקה שאמר כל שלמעלה ממנו אזי לא חוזר לומר את שלמעלה מאותו מקום.
דברים ראה יא,כח:

לה׃ ַ
ֶ֖הַוּקלָ ָ ָֽ
ְ
ָ֑וֹםַבּ ָר ָכ
ְ
םַהיּ
יכ ַ
ןַל ְפנ ֶֶַ֖
ת ִ
סַַַ[כו]ַַ ְר ָ֗אהַאָ נ ִ ֵ֛כיַנ ֵ֥
ֶ֖םַהיָּֽ וֹם׃ ַ
יַמצַ וֶּ ֵ֥הַאֶ ְת ֶכ ַ
רַתּ ְשׁ ְמ ָ֗עוַּאֶ לִ -מ ְצֹות ַ֙ה'ַאֱֹלהיכֶ םַא ֲֶשֹׁ֧רַאָ נ ִ ֵ֛כ ְ
[כז]ַַ ֶ ָֽאתַ -ה ְבּ ָר ָכ ָ֑הַא ֲֶשׁ ִ
ֶ֖םַהיָּ֑וֹםַ ַ
יַמצַ וֶּ ֵ֥הַאֶ ְת ֶכ ַ
םַמןַ -ה ֶדּ ֶרְךַא ֲֶשֹׁ֧רַאָ נ ִ ֵ֛כ ְ
םַו ַס ְר ֶתּ ִ
אַת ְשׁ ְמעוּ ַ֙אֶ לִ -מ ְצֹות ַ֙ה'ַאֱֹלהיכֶ ְ
ל ִ
הַאםַ֤ -
ל ִ
[כח]ַַ ְו ַה ְקּלָ ָ֗ ָ
אפשר ש[-כו]ַַ ְר ָ֗אה – רביע ירמז לנאמר ב -ירושלמי סוטה פ"ז,ה"ד (ארבע דברים לעומת ספרי המונה שבעה דברים והמתאים ל[-כז]ַַ
רַתּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּ  -מונח רביע)
א ֲֶשׁ ִ

(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
רַתּ ְשׁ ְמ ָ֗עוּ  -מונח רביע ירמז ליותר מארבעה דברים כנדרש ב -ספרי דברים פיסקא נה,
אפשר ש[-כז]ַַא ֲֶשׁ ִ

(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
אַת ְשׁ ְמעוּ ַ֙אֶ לִ -מ ְצֹות ַ֙ה'ַאֱֹלהיכֶ םַ
ל ִ
הַאםַ֤ -
ל ִ
אפשר כי ההיקש עצמו של אופן אמירת הברכות מהקללות מרומז בכתוב [כח]ַַ ְו ַה ְקּלָ ָ֗ ָ
םַמןַ -ה ֶדּ ֶרְך – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד להקיש מקללות לברכות
וְ סַ ְר ֶתּ ִ

 126פז"ק
דברים ראה יא,ל :היקש מהליכה במדבר להליכה בא"י ,ג"ש ,היקש כל הביאות להתחיל אחרי כיבוש וחלוקה ( 14שנה)

ִ֚וּלַהגִּ ְל ָגּלַאֶ֖צֶ לַאלוֹנ ֵ֥יַמ ֶ ָֽרה׃ ַ
ַ
ֲר ָבָ֑הַמ
ֶ֖בַבּע ַָ
יַהיּשׁ ָ
ַ֙ה ְכּ ַנעֲנִ ַ
שַׁבּאֶ ֶ֙רץ ַ ָֽ
וֹאַהשֶּׁ ֶמ ְ
ַ
ְךַמב
ַ֙דּ ֶר ְ
ןַאחֲרי ֶ ִ֚
רַהיּ ְַר ָ֗דּ ַ ָֽ
ַ
הַבּע ֶב
הֲלאִ֝ -ה ָמּ ְ

ַ֙ה ְכּ ַנעֲנִ יַמונח זקף-קטן פשטא זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כעין היקש באופנים שונים .ע"פ
שַׁבּאֶ ֶ֙רץ ַ ָֽ
וֹאַהשֶּׁ ֶמ ְ
ַ
ְךַמב
דּ ֶר ְ
ֶ ִ֚
ירושלמי סוטה פ"ז ה"ג
(א) תני רבי אליעזר בן יעקב כמו שהלכו במדבר ע"פ הענן בארץ מישור ,כך גם ילכו בא"י במישור
(ב) אמר ר' אלעזר בר' שמעון  ...אנו דורשין לגזירה שוה .נאמר כאן אלוני מורה ונאמר להלן אלוני מורה .מה אלוני מורה האמור

להלן שכם אף אלוני מורה האמור כאן שכם.
(ג) ר' ישמעאל אמר כל ביאות שנאמרו בתורה לאחר ארבע עשרה שנה נאמרו .שבע שכיבשו ושבע שחילקו .ודכוותה לא נאמרו
ברכות וקללות אלא לאחר ארבע עשרה שנה.

 127פז"ק
דברים ראה יב,ג:

ֶ֖םַתּגַדּעָ֑ וּןַ ַ
יה ְ
שַׁוּפ ִסילֵ֥יַאֱֹלה ֶ
ְ
וּןַבּא
ַ֙תּ ְשׂ ְרפ ָ
יהם ִ
ֲשׁר ֶ
םַו ִשׁ ַבּ ְר ֶתּם ַ֙אֶ תַ -מצּב ָתםַ ַוא ָֽ
וְ נִ תַּ ְצ ֶתּםַאֶ תִ -מזְ ְבּח ָ֗ ָת ְ
מּ ֶ֖קוֹםַהַ ָֽהוּא׃ ַ
םַמןַ -ה ַָ
ַוְ ִא ַבּ ְד ֶתּםַאֶ תְ -שׁ ָמ ִ

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
ת־מזְ ְבּח ָ֗ ָתם – מקף כרב-מצב של קיטר או לא)
ִ
מזו המתיך כוס לע"ז נאסר מיד והכא את אמר הכין כאן בשקיטר וכאן בשלא קיטר (טט :אֶ
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 .אמר רבי יוחנן מצבה כל שהוא
יחידית מזבח כל שאבניו מרובות חזקיה אמר מצבה כיון שפגמה ביטלה מזבח צריך לפגם כל אבן ואבן מתניתא דחזקיה פליגא עלוי
נתצת את המזבח הנח לו שברת את המצבה הנח לה .רבי זעירא רבי יצחק בר נחמן בשם רבי הושעיה רבי חייה רבי בא רבי לעזר בשם
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רב הושעיה [ישעי' כז ט] בשומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות רדוף אחריהם עד שתקעקע ביצתם מן העולם ברם הכא שברת
המצבה הנח לה נתצת המצבה הנח לה .כתיב [ויקרא כו א] לא תעשו לכם אלילים ופסל ומסכה לא תקימו לכם לא היא עשייה היא קימה
ם ַ֙
ת־מזְ ְבּח ָ֗ ָתםַ ְו ִשׁ ַבּ ְרתֶּ ַ
ִ
אמר רבי הילא עשייה בתחילה קימה כל שאילו תפול לא יקימינה כתיב (דב' ראה יב,ג) ְונִ ַתּ ְצ ֶתּםַאֶ
ת־מצּב ָתם( .טט – כאן בא הקש מפועל לפועל) ומניין ליתן את האמור בזה לזה ואת האמור בזה לזה אמר רבי בון בר חייה לצדדין
ַ
אֶ
איתאמרת או שיבור או גידוע או נתיצה לכל אחת ואחת:
ם ַ֙ ִתּ ְשׂ ְרפוּןַ ָבּאשַׁ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,ללמד על הקש לצדדים ,מפועל לפועל,
יה ַ
ֲשׁר ֶ
ת־מצּב ָתםַ ַוא ָֽ
ַ
ם ַ֙אֶ
וְ ִשׁ ַבּ ְר ֶתּ ַ
או שיבור או גידוע או נתיצה לכל אחת ואחת (לכל אבן ואבן) לאבד ע"ז בכל הדרכים האלה.
ת־מצּב ָתם  ... -מונח רביע  ...זקף-קטן ,כעין סתום שבא לפרש ,מצבה ,זה אבן אחת ,שבר
ַ
ם ַ֙אֶ
ת־מזְ ְבּח ָ֗ ָתםַ ְו ִשׁ ַבּ ְר ֶתּ ַ
ִ
וְ נִ תַּ ְצ ֶתּםַאֶ
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).

 128פז"ק
וֹםַה ָ֑הוּאַ ַ
ַ
ֵ֥םַהחֲלֶ֖
וּאַאוַֹאֶ ל-חוֹל ַ
ֵ֛
יאַהה
ַ
אַת ְשׁ ָ֗ ַמעַאֶ לִ -דּ ְברי ַ֙הַ נּ ִָב
דברים ראה יג,דַ:ל ִ
ֶ֖םַוּבכָ ל-נ ְַפ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ ַ
ְ
םַבּכָ לְ -ל ַב ְב ֶכ
ה'ַאֱֹלהיכֶַ ְ
ֲבים ַ֙אֶ תַ -
ַ֤םַאה ִ
הַה'ַ א ֱָֹֽלהיכֶ ם ַ֙אֶ ְתכֶ םַלָ ַ ָ֗דעַ תַהֲיִ ְשׁ ֶכ ָֽ
ַַ֤
ַסּ
יַמנ ֶַ֞
ִכּ ְ
ה'ַאֱֹלהיכֶ ם  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים,
ֲבים ַ֙אֶ תַ -
ַ֤םַאה ִ
הַה'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ם ַ֙אֶ ְתכֶ םַלָ ַ ָ֗דעַ תַהֲיִ ְשׁ ֶכ ָֽ
ַסּ ַַ֤
יַמנ ֶַ֞
(דב' ראה יג,ד) ִכּ ְ

בתפקיד היקש .מעמידה בנסיון של ע"ז לכל עמידה בנסיון היצר הרע.
 129פז"ק
דברים ראה יד,כה:

הַבּ ָכּ ֶָ֑סףַ ַ
תּ ַ
וְ נָתַ ָ ֶ֖
ֶ֖יָךַבּוֹ׃ ַ
ָֽ
ֱֹלה
ַ֙בּיָ ְָ֣דָך ְַו ָ ָֽהלַ ְכ ָתּ ַ֙אֶ לַ -ה ָמּקוֹםַא ֲֶשֵׁ֥רַיִ ְב ַחֵ֛רַהֵ֥ 'ַא ֶ
ַַ֤הכֶּ ֶ֙סף ְ
וְ צַ ְר ָתּ ַ
ַ֙בּיָ ְָ֣דָך ְַו ָ ָֽהלַ ְכ ָתּ ַ֙אֶ לַ -ה ָמּקוֹם פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב כנאמר בבלי בבא מציעא נד א לרבות כל
ַַ֤הכֶּ ֶ֙סף ְ
וְ צַ ְר ָתּ ַ

דבר שיש עליו צורה
לרבות חלופין של כסף מעשר שני בשעת הדחק
פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,וזה תומך בנאמר בבלי בבא מציעא מה א אלא :דכולי עלמא הכסף כסף ריבה,
ואפילו כסף שני .היינו ,שאפשר לחזור ולהחליף כסף פדיון מעשר שני פעמים אחדות.
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת דמאי פ"א מ"ב  ...ודע ,שמעשר שני של ודאי מותר לפדותו על מעות כסף ,ונעשין אותם המעות קדש ,וחוזרין
הפירות חולין .וזה הוא ענין מחללין .ומותר לו לחלל אותם המעות על מעות אחרים כסף גם כן .ויצאו המעות הראשונים לחולין וחוזרין השניים
קודש .וכך יעשה במעות השניים אם ירצה .ואפילו אלף פעמים.
רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי פ"ד ה"ה אין מחללין מעות מעשר שני על מעות אחרות ,בין שהיו אלו ואלו כסף או אלו ואלו נחושת[ ,או הראשונות
כסף והשניות נחשת ,או] הראשונות נחושת והשניות כסף ואם עבר וחילל הרי אלו מחוללין .משמע מכאן שמדאורייתא אפשר להחליף ורבנן
גזרו שלכתחילה לא להחליף.
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת מעשר שני פ"ב מ"ו והכוונה שאין עושין כן אלא בשעת הדחק והצורך.
 130פז"ק
דברים שפטים יז,י:

ֵ֥רַיוֹרוָּך׃ ַ
ָֽ
וֹתַכּ ֶ֖כלַא ֲֶשׁ
ְ
'ַושָׁ ַמ ְר ָתַּלַ עֲשׂ
רַה ְ
וֹםַההוּאַא ֲֶשֶׁ֖רַיִַ ְב ַח ָ֑
ַ
ַמןַ -ה ָמּק
וַּלָך ִ
יד ְ
יַה ָדּ ָבר ַ֙א ֲֶשׁרַי ִַגּ ָֽ
יתַעַ לַ֤ ִ -פּ ַ
וְ עָ ִָ֗שׂ ָ

בבלי עבודה זרה ח,ב
אמר רב נחמן בר יצחק :לא תימא דיני קנסות ,אלא שלא דנו דיני נפשות .מ"ט? כיון דחזו דנפישי להו רוצחין ולא יכלי למידן ,אמרו :מוטב נגלי
ממקום למקום כי היכי דלא ליחייבו ,דכתיב( :דברים יז) ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא ,מלמד שהמקום גורם.
וֹםַההוּא – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין בנין אב שמקום הסהדרין הגדולה בלשכת הגזית
ַ
ַמןַ -ה ָמּק
וַּלָך ִ
יד ְ
יַה ָדּבָ ר ַ֙א ֲֶשׁרַי ִַגּ ָֽ
עַ לַ֤ ִ -פּ ַ
גורם ,הנדרש מדין נפשות בזקן ממרא לשאר דיני נפשות בכל סנהדרי שהיא .פירשו תוספות רק בזקן ממרא הקפידה התורה לציין מקום
סנהדרי גדולה אצל מזבח לדיני נפשות כך דרשינן כל זמן שסנהדרין גדולה במקומה כדין אצל מזבח אז שופטים תתן לך בכל שעריך

לשפוט דיני נפשות נסתלקו הם בטלו כל דיני נפשות [וע"ע תוס' שבת טו .ד"ה אלא ותוס' סנהדרין יד :ד"ה מלמד].

והרלב"ג פירש שמקום הסנהדרין הגדולה בלשכת הגזית גורם לשמוע לדבריהם ואם יצאו משם העובר על דבריהם לא מחויב מיתה.

ַמןַ -ה ָמּקוֹםַהַ הוּא  -צוה בכאן לעשות בהוראה הזאת לפי מה שהסכימו בית דין
וַּלָך ִ
יד ְ
יַה ָדּ ָבר ַ֙א ֲֶשׁרַי ִַגּ ָֽ
יתַעַ לַ֤ ִ -פּ ַ
רלב"ג (י) ְועָ ִָ֗שׂ ָ
וֹםַההוּא והגידו ,לא יחויב
ַ
וֹםַההוּא ,למדנו מזה שאם יצאו ִמןַ -ה ָמּק
ַ
הגדול שבמקום הבחירה .ולפי שלא היה צריך לומר ִמןַ -ה ָמּק
וֹתַכּ ֶ֖כלַ
ְ
וֹםַההוּאְ .ושָׁ ַמ ְר ָתַּלַ עֲשׂ
ַ
לשמוע לדבריהם ,ומי שעבר על דבריהם אינו חייב מיתה; כי התורה דקדקה שיגידו זה ִמןַ -ה ָמּק
ֵ֥רַיוֹרוָּך׃
ָֽ
ֵ֥רַיוֹרוָּך׃ַ וגו'  -מגיד שאנחנו מחוייבים להמשך לדבריהם בדברי התורה ובכל מה שיבארו ממנה ,ולזה אמרְ :כּ ֶ֖כלַא ֲֶשׁ
ָֽ
א ֲֶשׁ
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רַה'ַ ַ
ָ֑
וֹםַההוּאַא ֲֶשֶׁ֖רַיִ ְב ַח
ַ
ַמןַ -ה ָמּק
וַּלָך ִ
יד ְ
יַה ָדּבָ ר ַ֙א ֲֶשׁרַי ִַגּ ָֽ
יתַעַ לַ֤ ִ -פּ ַ
ַוְ עָ ִָ֗שׂ ָ
ֵ֥רַיוֹרוָּך׃ ַ
ָֽ
וֹתַכּ ֶ֖כלַא ֲֶשׁ
ְ
ַוְ שָׁ ַמ ְר ָתַּלַ עֲשׂ

דברים ואתחנן ה,כט:

יןַוּשׂ ָֽמאל׃ַַ ַ
ְ
אַת ֻסֶ֖רוַּי ִ ֵָ֥מ
ָ֑םַל ָ
ֵ֥
יכֶ֖םַאֶ ְת ֶכ
ֵ֥רַצוָּ ֵ֛הַה'ַאֱֹלה ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּםַלַ עֲשׂוֹתַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ְ

דברים שפטים יז,יא:
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יןַוּשׂ ָֽמאל׃ ַ
ְ
וַּלָךֶ֖ ַי ִ ֵָ֥מ
ֵ֥יד ְ
אשֶׁ ר-י ִַגּ ָֽ
אַת ָ֗סוּרַ ִמןַ -ה ָדּ ָבֵ֛רַ ֲַ
ַתּע ֲֶשָׂ֑הַל ָ
וַּלָךֶ֖ ַ
אמ ֵ֥ר ְ
וָּךַועַ לַ -ה ִמּ ְשׁ ָפֵּ֛טַאֲשֶׁ ר-י ְ
וֹר ְ
תּוֹרהַא ֲֶשׁרַי ָ֗
יַה ָ ִ֝
עַ לִ֨ -פּ ַ

בבלי כתובות נו,ב עשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה .הרב שטרום נ"י מאורות הדף .יש אומרים שאיסור דרבנן הוא
מדאורייתא משום הלאו (דב' ואת' ה,כט)  ...לא תסרו ימין ושמאל :ונלמד ע"י דרשת הכתוב.
אפשר שהנאמר עשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה נמצא אכן בדברי רבנן פעמיים בספר יהושע
אולַל ַמעַ ןַ
ְ
יןַוּשׂ ָ֑מ
ְ
וּרַמ ֶמֶּ֖נּוַּי ִָמ
ִ
ַ֤רַצ ְוָּך ַ֙מ ֶשׁהַעַ ְב ִדּיַאַ לָ -תּ ֵ֥ס
תּוֹרהַא ֲֶשׁ ִ
ַ֙כּכָ לַ -ה ָ
רַלעֲשׂוֹת ְ
דַל ְשׁ ַ֤מ ַ ָֽ
ץַמ ָ֗א ִ
ֱמ ְ
ח ַז֨קַ ֶוא ִ֝ ַ
יהושע א,ז ַרק ַ֩ ֲ
לְך׃ ַ
רַתּ ָֽ
ֲשׁ ַ
ילַבּ ֶ֖כלַא ֶ ֵ֥
ְ
ַתּ ְשׂ ִכּ
יןַוּשׂ ָֽמאול׃
ְ
ָ֑הַל ִב ְל ִ ֵ֥תּיַסוּרִ -מ ֶמֶּ֖נּוַּי ִ ֵָ֥מ
רַתּוֹרתַמ ֶשׁ ְ
ַ
וּבַבּסֶ֖פֶ
ְ
לעֲשׂוֹתַא ִ֚תַכָּ לַ -הכָּ ת
רַו ַ ָֽ
דַל ְשׁמ ְ
םַמא ִ
חז ְַק ֶתּ ְ
יהושע כג,ו ַ ַו ֲ

לשמר לעשות ככל-התורה  -מהפך פשטא זקף-קטן ,לא נאמר כל-התורה אלא ככל-התורה ,היינו דברי רבנן הם ככל -התורה אשר
צוך משה עבדי
והחיזוק שעשו לדבריהם יותר מדברי תורה הוא בקרא רק חזק ואמץ מאד  -תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע ,כעין פרט וכלל ופרט,
רק  -פרט ראשון למעט להודיע שדברי רבנן לא יחשבו פחותים מדברי תורה ,חזק ואמץ  -כעין כלל נושא חיזוק דברי תורה ודברי
רבנן ,מאד  -פרט בתראה שדברי רבנן יקבלו חיזוק יותר מדברי תורה
לשמר לעשות ככל-התורה  -מהפך פשטא זקף-קטן
אשר צוך משה עבדי  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן
אל-תסור ממנו  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ע"י דרשה איסורי רבנן על איסורי תורה שיהיו מדאורייתא.
שניים ושלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב לכל דברי רבנן
וֹםַההוּא
ַ
ַמןַ -ה ָמּק
וַּלָך ִ
יד ְ
דברים שפטים יז,י :א ֲֶשׁרַי ִַגּ ָֽ
ַ֤רַצ ְוָּך ַ֙מ ֶשׁהַעַ ְב ִדּי
תּוֹרהַא ֲֶשׁ ִ
ַ֙כּכָ לַ -ה ָ
לעֲשׂוֹת ְ
יהושע א ז ַ ָֽ
יןַוּשׂ ָֽמאול׃
ְ
ָ֑הַל ִבלְַ ִ ֵ֥תּיַסוּרִ -מ ֶמֶּ֖נּוַּי ִ ֵָ֥מ
רַתּוֹרתַמ ֶשׁ ְ
ַ
וּבַבּסֶ֖פֶ
ְ
לעֲשׂוֹתַא ִ֚תַכָּ לַ -הכָּ ת
רַו ַ ָֽ
דַל ְשׁמ ְ
םַמא ִ
חז ְַק ֶתּ ְ
יהושע כג ו ַ ַו ֲ
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םַרָ֑עַ ַ
ֶ֖יהַשׁ ָ
הוֹצאַעָ ֶל ָ
יםַו ִ ֵ֥
תַדּ ָב ִר ְ
וְ ָשֵׂ֥םַלָ הּ ַ֙ע ֲִליֹל ְ
תוּלים׃ ַ
ֶ֖הַּבּ ִ ָֽ
יַל ְ
ֵ֥את ָ
יה ְַולאָ -מ ָצ ִ
ַ֤הַהזּאת ַ֙לָ ַק ְח ִתּיַוָאֶ ְק ַרבַאלֶ ָ
ַוְ אָ ָ֗ ַמרַאֶ תָ -ה ִא ָשּׁ ַ

בבלי כתובות מו,ב
ואמר  -רביע
את-האשה הזאת לקחתי  -מהפך פשטא זקף-קטן
ואקרב אליה  -מונח זקף-קטן
ספרי פט ואמר מלמד שהתובע מתחיל בדברים תחילה ,את-האשה הזאת מלמד שאין אומר דבריו אלא בעמידתה לקחתי ואקרב אליה.
הרי עדים שזנתה וגו'
התורה והמצוה למדה תורה שהתובע יאמר טענתו תחלה ובפני בעל דין חברו וכמו שכתוב ב -מכלתא משפטים סי' קצו וגו'
טט  -כעין בנין אב שכל דיון בבית דין יערך בנוכחות התובע והנתבע והתובע יאמר טענתו תחלה
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הַוּבעָ ָל ָ֑הַּ
ְ
שּׁ
ישַׁא ָ ֶ֖
ִ
חַא
ִ ָֽכּי-יִ ַ ֵ֥קּ ִ ֵ֛
יתוֹ׃ ַ
ֶ֖הַּמבּ ָֽ
הַּו ִשׁ ְלּ ָח ִ
ןַבּי ָָד ְ
יתת ְַ֙ונ ַָת ְ
רַכּ ִר ֻ
ְ
בַלהַּסַ֤פֶ
תַדּבָ רַ ְו ֨ ָכ ַת ִ֝ ָ
אַבהּ ַ֙עֶ ְרוַ ָ
ָ
ָ֗יוַכּיָ -מַ֤צָ
ןַבּעי ָנ ִ
אַת ְמצָ א-ח ְ
ל ִ
ַ֞הַאםֹ֧ -
וְ הָ ָי ִ
תהַוכמו שהיציאה בשטר (בגט) כן ההויה (הנישואין)
ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ריג  ...ואמר (דב' תצא כד,ב) ְוי ְָצ ָאֶ֖הְַ ...ו ָהיְ ָ ֵ֥
ת ֙  ,בפסוק זה נמצאת תבנית טעמים פעמיים זקף-קטן בין שני
ית ַ
רַכּ ִר ֻ
ְ
הַּספֶ
ַַ֤
בַל
בשטר  .שטר הגירושין כתוב ב(-דב' תצא כד,א) ְו ֨ ָכ ַת ִ֝ ָ
ןַבּי ָָדהַּ .אחד מתפקידי תבנית זאת הוא כעין הקש .וזהו
יתת ְַ֙ונ ַָת ְ
רַכּ ִר ֻ
ְ
בַלהַּסַ֤פֶ
רַו ֨ ָכ ַת ִ֝ ָ
תַדּ ָב ְ
אַבהּ ַ֙עֶ ְרוַ ָ
ָ
קיסרים בכתוב ִכּיָ -מַ֤צָ
ת ֙) -כן ההויה
ית ַ
רַכּ ִר ֻ
ְ
בַלהַּסַ֤פֶ
תהַוכמו שהיציאה בשטר (בגט) (הכתוב ב(-דב' תצא כד,א)ַ ְו ֨ ָכ ַת ִ֝ ָ
ההיקש (דב' תצא כד,ב) ְוי ְָצ ָאֶ֖הְַ ...ו ָהיְ ָ ֵ֥
(הנישואין ,הכתובים ב(-דב' תצא כד,א) והכתובים ב(-דב' תצא כד,ב)) בשטר
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הַוּבעָ ָל ָ֑הַּ
ְ
שּׁ
ישַׁא ָ ֶ֖
ִ
חַא
ִ ָֽכּי-יִ ַ ֵ֥קּ ִ ֵ֛
יתוֹ׃ ַ
ֶ֖הַּמבּ ָֽ
הַּו ִשׁ ְלּ ָח ִ
ןַבּי ָָד ְ
יתת ְַ֙ונ ַָת ְ
רַכּ ִר ֻ
ְ
בַלהַּסַ֤פֶ
רַו ֨ ָכ ַת ִ֝ ָ
תַדּבָ ְ
אַבהּ ַ֙עֶ ְרוַ ָ
ָ
יוַכּיָ -מַ֤צָ
ןַבּעי ָ֗ ַָנ ִ
אַת ְמצָ א-ח ְ
ל ִ
ַ֞הַאםֹ֧ -
וְ הָ ָי ִ

בבלי גיטין צ,א

תַדּבָ ר;
מתני' .בית שמאי אומרים :לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה ,שנאמר( :דב' כ"ת כד,א) ִכּיָ -מַ֤צָ אַבָ הּ ַ֙עֶ ְרוַ ָ
תַדּ ָבר; ר' עקיבא אומר :אפי' מצא אחרת נאה הימנה,
אַבהּ ַ֙עֶ ְרוַ ָ
ָ
ובית הלל אומרים :אפילו הקדיחה תבשילו ,שנאמרִ :כּיָ -מַ֤צָ
ןַבּעי ָנָ֗יו.
אַת ְמצָ א-ח ְ
ַ֞הַאםֹ֧ -ל ִ
שנאמ'( :דב' כ"ת כד,א ) ְו ָה ָי ִ
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 ָדּבָ ר ונאמר להלן
וּםַדּ ָ ָֽבר ,מה להלן בשני עדים ,אף כאן בשני עדים .וב"ה? מי
ָ
ֹלשׁה-ע ִ ֶ֖דיםַי ֵָ֥ק
יַשׁ ָ ָֽ
יםַאוַֹעַ לֵ֥ ִ -פּ ְ
ֵ֛
י׀ַשׁניַע ִ ָ֗ד
דבר( ,דב' שפ' יט,טו) עַ לִ -פּ ְ
תַדּ ָבר ,דמשמע הכי ומשמע הכי.
כתיב ערוה בדבר? וב"ש? מי כתיב או ערוה או דבר? וב"ה? להכי כתיב עֶ ְרוַ ָ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ןַבּי ָָדהַּ -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,מעלה אפשרות לכעין היקש.
יתת ְַ֙ונ ַָת ְ
רַכּ ִר ֻ
ְ
בַלהַּסַ֤פֶ
רַו ֨ ָכ ַת ִ֝ ָ
תַדּ ָב ְ
הּ ַ֙עֶ ְרוַ ָ
אַב ַ
ָ
ִכּיָ -מַ֤צָ
בית שמאי לומדים כעין היקש או ג"ש ממלת (דב' שפ' יט,טו) ָדּ ָ ָֽבר – סלוק למלת (דב' כ"ת כד,א ) ָדּבָ ר – 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.
בַלהּ  -קדמא ואזלא שבד"כ אין מקומה במקום כזה בפסוק ,אלא לפני טעמי זקף-קטן,
אבל כאן בין שני זקף-קטן מופיעה תבנית ְו ֨ ָכ ַת ִ֝ ָ
לכן אפשר שכאן אי אפשר לתבנית לפעול בתפקיד היקש ,או דבר החוזר וקורה.
תַדּ ָבר – מונח זקף-קטן בתפקיד ללמוד שתי דרשות( ,א) כדרשת ב"ש; (ב) דמשמע הכי ומשמע הכי.
וב"ה? להכי כתיב עֶ ְרוַ ָ
 135פז"ק
ֶ֖הַּמיַּ דַמַ כּ ָ֑הוַּ ַ
ישׁ ִ
ת־א ָ
ִ
דַל ַה ִ ֵ֥צּילַאֶ
ְ
תַהאֶ חָ
ָ ָֽ
יוַו ָ ָֽק ְר ָבה ַ֙אשֶׁ
ישַׁואָ ִח ְַ
ְ
ָשׁיםַי ְַח ָדּו ִַ֙א
אנ ִ ַ֤
דברים תצא כה,יאָֽ ִ :כּי־יִ נּ ָ֨צוַּ ֲ
שׁיו:
הַבּ ְמ ֻב ָ ָֽ
ֶ֖יק ִ
הַּו ֶהח ֱִז ָ
וְ שָׁ ְל ָחהַי ָָ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
הַבּ ְמ ֻב ָ ָֽשׁיו  -עד שיתכוון לו!
ֶ֖יק ִ
הַּוהֶ ח ֱִז ָ
כה,יא) ְושָׁ ְל ָחהַי ָָד ְ
רב זילבר מיכל הי"ו :פסוק זה הוא המקור לתשלומי בושת בכלל .אכן מופיעה בו תבנית הטעמים פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
תַהאֶ חָ ד שבין תפקידיה ללמד בנין-אב או הקש.
ָ ָֽ
יוַו ָ ָֽק ְר ָבה ַ֙אשֶׁ
ישַׁואָ ִח ְ
ְ
אנ ִָשַׁ֤יםַי ְַח ָדּו ִַ֙א
(כאן סלוק  ...אתנח) ִ ָֽכּי־יִ נּ ָ֨צוַּ ֲ
ִ ָֽכּי־יִ נּ ָ֨צוּ – מקף כרב -מצב לביוש( .א) נתכוון לפלוני וביישו (ב) נתכוון לפלוני ובייש את אלמוני .במצב (ב) פטור לדעת ר' שמעון
ִּ ָֽ ִ ִָֽכּי־יִ נּ ָ֨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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דברים כי-תבוא כו,א:

ַבּהּ׃ ַ
ֵ֥ב ָתּ ָ ָֽ
הַּוי ַָשׁ ְ
תּ ְ
יר ְשׁ ָ ֶ֖
ָ֑הַו ִ
ֲל ִ
ןַלָךֶ֖ ַ ַנח ָ
ת ְ
ֱֹלהיָךַנ ֵ֥
ַ֙כּיָ -תבוֹאַאֶ לָ -האָ ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
וְ הָ ָיה ִ ָֽ

ֱֹלהיָךַ -פשטא מונח זקף-קטן וגו' רש"י כאן ירושה ונחלה ומכאן נלמד
וְ הָ ָיה ַ֙ ִ ָֽכּיָ -תבוֹאַאֶ לָ -האָ ֶרץַ -פשטא מונח זקף-קטן אֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
לכל כי תבוא כי תבואו אחרי ירושה ונחלה (פרט ל -במדבר שלח-לך טו לענין חלה שנצטוו מיד בבואם) ,פעמיים זקף-קטן בין שני
קיסרים כעין בנין אב לכל התורה כולה
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יםַההָ֑ם ַ
ָ
ֶ֖הַבּיּ ִָמ
ַ
את ַ֙אֶ ל-הַ כּהןַא ֲֶשֵׁ֥רַיִ ְהיֶ
וּב ָ
דברים כי-תבוא כו,גָ :
תַלנוּ׃ ַ
ינוַּל ֵֶ֥ת ָ ָֽ
ָ
ת
ֹ֧עַה'ַלַ אֲב ֶ֖
ֲשׁרַנִ ְשׁ ַבּ ֵ֛
֙אתי ַ֙אֶ לָ -האָ ֶרץַא ֨ ֶ
יָךַכּיָ -ב ִ
ִ
ֱֹלה
יַהיּוֹם ַ֙לַ ה'ַא ֶ
יוַהגַּ ַ֤ ְָ֣ד ִתּ ַ
ל ִ
ַוְ אָ ַמ ְר ָתַּא ָ֗ ָ

כעין הקש מהגדת וודוי ביכורים פעם אחת בלבד בשנה להבאת ביכורים פעם אחת בלבד בשנה.
טט :מבוא לעיון הבא [תו"ת הערה טו] לומד ע"פ הגר"א הקש מהגדה פעם אחת (כו,ג) אל הבאה פעם אחת (כ"ו,י)
ֲדמַָהַ
[תו"ת הערה טו] ר"ל בשנה אחת .והנה מה שהראשון אינו קורא הוא פשוט מפני שאינו יכול לומר (דב' תבוא כו,י) ָהא ַָ

אֲשֶׁ ר־נ ַ ֵָ֥ת ָתּהַ ִ ֶ֖לּי כיון שמכרה ,והשני אינו מביא כדמפרש ,פעם אחד הוא מגיד ואינו מגיד פעם שני ,ולכאורה הוא פלא ,שהרי גם
הראשון אינו קורא ,וא"כ אין כאן גם הגדה פעם אחד ,והתוי"ט בפ"א מ"ז דבכורים הרגיש בזה וכתב וז"ל ,וצ"ל (וצריך לומר) דאע"פ
דמוכר נמי אינו קורא ,כל שהביא הוא בכלל הגדתי היום ,עכ"ל ,וזה דוחק גדול ,דהא עכ"פ אין כאן קריאה אפילו פעם אחת .אבל
֙אתַי ַ֙
ם ֙ פעם אחד הוא מגיד ואינו מגיד שתי פעמים( ,כו,י) ִהַנּ ַ֤הַהב ִ
יַהיּוֹ ַ
הנה הגר"א הוסיף בירושלמי דברים בזה"ל( ,כו,ג) ִהגַּ ַ֤ ְָ֣ד ִתּ ַ
אשׁי ַת ַ֙ ְפּ ִריַהָ ֲַא ָד ָמה פעם אחד הוא מביא ואינו מביא שתי פעמים ,עכ"ל .ומבואר דטעם דרשה זו מלשון הבאתי היום ,ונראה דנראה
אֶ ת־ר ִ
֙אתַי ֙,
ם ֙ כך נדרש בהבאה מלשון (כו,י) ִהַנּ ַ֤הַהב ִ
לו להגר"א להגיה כן ,משום דכמו דדרשינן כאן בהגדה פעם אחת מדכתיב (כו,ג) ַהיּוֹ ַ
֙אתַי ֙ למסקנה אחת הבאתי
ם ֙ (כו,י) ִהַנּ ַ֤הַהב ִ
יַהיּוֹ ַ
טט[ :תו"ת הערה טו] לומד מהגר"א להרכיב שתי מלים משני פסוקים (כו,ג) ִהגַּ ַ֤ ְָ֣ד ִתּ ַ
היום  .הלימוד עצמו הוא כעין הקש
טט[ :תו"ת הערה טו] לומד ע"פ הגר"א הקש מהגדה פעם אחת (כו,ג) אל הבאה פעם אחת (כ"ו,י) .רמז להקש נמצא בתבנית הטעמים
֙אתי ַ֙אֶ לָ -האָ ֶרץ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן (פעמיים ז"ק) בין שני קיסרים (כאן בין
יָךַכּיָ -ב ִ
ִ
ֱֹלה
יַהיּוֹם ַ֙לַ ה'ַא ֶ
(דב' תבוא כו,ג) ִהגַּ ַ֤ ְָ֣ד ִתּ ַ
אתנח לסלוק) תבנית טעמים העשויה לרמז להיקש.
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דברים כי-תבוא כו,טו:

הַל ָ֑נוּ ַ
ָת ָתּ ָ
ַ֙הא ֲָד ָמהַא ֲֶשֵׁ֥רַנ ַ ֶ֖
לַואת ָ
םַוּברְַ֤ךַ ֶ ָֽאת-עַ ְמָּך ַ֙אֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ְ
ָ
ַמןַ -השָּׁ ָ֗ ַמיִ
וֹןַק ְד ְשׁ ִָ֝ך ִ
ַ֩מ ְמּ ֨ע ָ
[טו]ַה ְשׁ ִקיפָ ה ִ
ַ
ֶ֖בַוּד ָ ָֽבשׁ׃ַס ַ
ְ
ֵ֥תַח ָל
ינוַּא ֵֶ֛רץַז ַָב ָ
ֶ
ַ כַּ א ֲֶשַׁ֤רַנִ ְשׁ ַבּ ְ֙ע ָתּ ַ֙לַ אֲבת
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רש"י כו,טז ושמרת ועשית אותם .בת קול מברכתו הבאת בכורים היום תשנה לשנה הבאה.
עץ יוסף  -תזכה לשנה הבאה .וזה נרמז בפסוק (שמות משפטים כג) ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' א-לקיך ,שר"ת ד' תיבות אלה תביא בית ה'
א-לקיך תבי"א (טט כאילו כתוב פעמיים תביא) רמז למ"ש תשנה לשנה הבאה כדרך הנותן צדקה שהקב"ה ממציא לו מעות לעשות צדקה (גבול
בנימין).
הַל ָ֑נוּ  -פעמיים זקף-קטן בין שני
ָת ָתּ ָ
ַ֙הא ֲָד ָמהַא ֲֶשֵׁ֥רַנ ַ ֶ֖
לַואת ָ
ְַ֤ךַאת-עַ ְמָּך ַ֙אֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ְ
וּבר ֶ ָֽ
ַמןַ -השָּׁ ָ֗ ַמיִ םַ ָ
וֹןַק ְד ְשׁ ִָ֝ך ִ
ַ֩מ ְמּ ֨ע ָ
[טו]ַ ַה ְשׁ ִקיפָ ה ִ
קיסרים ,כעיו דבר החוזר וקורה
 טט  -אדמתך תביא  -זקף-קטן זקף-גדול ,משרה אפשרות ללמוד תקע"ו (הודיעו) ע"י בת קול את רצון  -ברכת ה' כפי ש -אמר
רשב"ל יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה
 גי' המלים אדמתך תביא תתע"ח ,ההפרש בין תתע"ח ובין תקע"ו עולה ש"ב שהן ראשי תיבות ש'נה ב'אה.
 טט  -כגון יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה.
 .1שמות משפטים כג,יט:
ֵ֥בַא ָֽמּוֹ׃ַפַַ ַ
יַבּחֲל ִ
ֱֹלהָ֑יָךַלאְ -ת ַבשֵּׁ֥לַגְּ ִ ֶ֖ד ַ
ַתּ ִָ֕ביאַבֶּ֖יתַה'ַא ֶ
יתַבּכּוּרי ַ֙אַ ְד ָמ ְתָך ָ
ִ
אשׁ
ר ִָ֗

 .2שמות כי תשא לד,כו:

ֵ֥בַא ָֽמּוֹ׃ַפ ַ
יַבּחֲל ִ
ֱֹלהָ֑יָךַלאְ -ת ַבשֵּׁ֥לַגְּ ִ ֶ֖ד ַ
ַתּ ִָ֕ביאַבֶּ֖יתַה'ַא ֶ
יתַבּכּוּרי ַ֙אַ ְד ָמ ְתָך ָ
ִ
אשׁ
ר ִָ֗
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דברים וילך לא,כט:

ֶ֖יתיַאֶ ְת ֶכ ָ֑םַ ַ
ֵ֥רַצ ִוּ ִ
םַמןַ -ה ֶדּ ֶרְךַא ֲֶשׁ ִ
וּןַו ַס ְר ֶתּ ִ
תַתּ ְשׁ ִחת ְ
ַ֙כּיַ -ה ְשׁח ַ
ַ֤יַמוֹתי ִ ָֽ
ִ
ִכּיַי ַ ָָ֗ד ְע ִתּיַאַ חֲר
יכם׃ ַ
וַֹבּ ַמעֲשֵׂ֥הַיְ ד ֶ ָֽ
יס ְ
'ַל ַה ְכ ִע ֶ֖
ַ֙בּעיניַה ְ
יםַכּיַ -תעֲשַׂ֤ וַּאֶ תָ -ה ַרע ְ
ִ ָֽ
יתַהיּ ִָמ
ַ
ַ֙בּאַ ח ֲִר
כַ֤םַהָ ָרעָ ה ְ
ַוְ קָ ָ ֨ראתַאֶ ְת ֶַ
תַתּ ְשׁ ִחתוּןַוהרי כל ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבד ישראל את ה' כל ימי יהושע ,מכאן שתלמידו
ַ֙כּיַ -ה ְשׁח ַ
ַ֤יַמוֹתי ִ ָֽ
ִ
רש"י אַ חֲר

של אדם חביב כגופו כל זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי.
שיחות קודש ,ש"פ וילך ,ו' תשרי התשכ"ו ,האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  ...ודווקא כאשר התלמיד חביב אצל הרב כגופו ,אזי ישנו
אמיתית הענין דרב ותלמיד והיינו ,שהתלמיד מקבל את מלוא ההשפעה מהרב ,ובאופן שלא ישאר "תלמיד" בלבד ,אלא יהיה "טופח
על מנת להטפיח" ,שגם הוא יעמיד תלמידים שיהיו חביבים עליו כגופו כו' ,ובאופן כזה הנה כל זמן שהתלמיד חי ,אזי גם הרב הוא
חי.

פשט הכתוב מתאר מצב אמוני גרוע ,אבל רש"י מעלה כיוון חיובי שהרב חי אם תלמידו כמוהו ,והאדמו"ר מחב"ד מפתח זאת עוד .ויש
לומר כי האדם נברא בצלם א-לקים ,ועם ישראל חביב אצל הקב"ה באופן נעלה ,וכאשר לדור אחד הדור הבא חביב כגופו אז הקב"ה חי
םַמןַ -ה ֶדּ ֶרְך – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה ,התלמיד
וּןַו ַס ְר ֶתּ ִ
תַתּ ְשׁ ִחת ְ
אצל הדור הבא וכך הלאהָֽ ִ .כּיַ -ה ְשׁח ַ
חביב אצל הרב כגופו ,הת למיד נהיה לרב וגם אצלו התלמיד חביב עליו כגופו וכו' אזי כמו שהרב חי כך החיות של הקב"ה עוברת מדור
לדור.
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דברים האזינו לב,נב:

ֶדַתּ ְר ֶאהַאֶ תָ -ה ָא ֶָ֑רץַ ַ
יַמנֶּ ֵֶֽ֖ג ִ
ַ ִ ֵ֥כּ ִ
ןַל ְבנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַפ ַ
ת ִ
אַתבוֹאַאֶ לָ -ה ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר-א ֲִנֵ֥יַנ ֶ֖
ַוְ שָׁ ָ֙מּה ַ֙ל ָ

ויש מפרשים שראיה זאת של משה רבנו ממשיכה כל הזמן ומגינה על עם ישראל .אפשר שהָ -תבוֹאַאֶ לָ -ה ָָ֕א ֶרץַ -זקף-קטן זקף-גדול הוא
ענין שחוזר וקורה והיינו משה רבנו חי ,משקיף ומליץ יושר על עם ישראל.
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דברים וזאת הברכה לג,ב :הקש כיצד לבקש על ענין כלשהו ,הקש למבנה תפילת י"ח

תַלמוֹ׃
שַׁדּ ָ ָֽ
תַא ָ ֶ֖
ֵַ֥
ֵ֥שׁדּ
ימינָ֕וַֹא ָ ֶ֖
שַׁמ ִ
תַק ֶד ִ
תהַמ ִר ְבב ָ֑
ןַואָ ָ ֶ֖
אר ְ
מוַֹהוֹפ ֙יעַ ַ֙מ ַהרַפָּ ָ
ִ
ַ֤חַמשּׂ ִעיר ַ֙לָ
ֵ֥יַבּא ְַ֙וז ַָר ִ
'ַמ ִסּינַ ָ
רַה ִ
אמ ַ֞
ַַו יּ ָ֗ ַ
ארן – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ,הקש ,דבר החוזר וקורה( ,א)
מוַֹהוֹפ ֙יעַ ַ֙מ ַהרַפָּ ָ
ִ
ַ֤חַמשּׂ ִעיר ַ֙לָ
ֵ֥יַבּא ְַ֙וז ַָר ִ
'ַמ ִסּינַ ָ
ַ֞ה ִ

כיצד לבקש על ענין כלשהו (ב) לתבנית תפילת י"ח ,תחילה שבח של המקום ,אח"כ בקשת הצרכים הפרטיים ,וחותם בהודאה הקב"ה
ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג
ר ֙ ,מגיד הכתוב שכשפתח משה לא פתח בצרכם של ישראל תחילה עד שפתח בשבחו של
ַ֤חַמשּׂ ִעי ַ
ֵ֥יַבּא ְַ֙וז ַָר ִ
'ַמ ִסּינַ ָ
רַה ִ
אמ ַ֞
(ב) וַיּ ָ֗ ַ

מקום משל ללוטייר שהיה עומד על הבמה ונשכר לאחד לדבר על ידיו ולא פתח בצרכי אותו האיש תחילה עד שפתח בשבחו של מלך
אשרי עולם ממלכו אשרי עולם מדיינו עלינו זרחה חמה עלינו זרחה לבנה והיו אחרים מקלסים עמו ואחר כן פתח בצרכו של אותו
'ַמ ִסּינַ ֵ֥יַבָּ א ַ֙
רַה ִ
אמ ַ֞
האיש וחזר וחתם בשבחו של מלך אף משה רבינו לא פתח בצרכי ישראל עד שפתח בשבחו של מקום שנאמר וַיּ ָ֗ ַ
ואחר כך פתח בצרכם של ישראל (דב' זה"ב לג,ה) ַוי ְִהֵ֥י בִישׁ ֖רוּן ֶ֑מלְך חזר וחתם בשבחו של מקום (דב' זה"ב לג,כו) ֵאֵ֥ין כּ ֵ ָ֖אל י ְשׁ ֶ֑רוּן,
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דברים וזאת הברכה לג,יב:

ֵ֥יןַכּת ָפֶ֖יוַשָׁ ָֽכן׃ ַ
כּןַלָ ֶבֶ֖טַ חַעָ ָל ָ֑יוַחפַ֤ףַעָ לָ יו ַ֙כָּ לַ -היּוֹםַוּב ְ
סַל ִבנְ י ִָמןַאָ ַמרַיְ ִדידַה'ַיִ ְשׁ ֵ֥
ְ

ְל ִבנְ י ִָמןַאָ מַ רַיְ ִדידַה' – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר המרמז למשכן שלה ,ושני בתי המקדש ובית המקדש לעתיד
לבוא בנחלת בנימין.
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דברים וזאת הברכה לג,כ – כא:

רףַזְ ֶ֖רוֹעַ ַאַ ףָ -ק ְד ָֽקד׃ ַ
ןַוטָ ַ ֵ֥
ָ֑דַכּלָ ִביאַשָׁ כ ְ
ְ
וְּךַמ ְר ִחיבַגָּ
ַ
רַבּ ֶ֖ר
סַ[כ]ַַוּלגָ דַאָ ַמ ָ
ְ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֶ֖יוַעם-יִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַס ַ
הַוּמ ְשׁפָּ ָט ִ
ִ
םַצ ְד ַ ַ֤קתַה֙'ַעָ שָׂ
ִ
ַ֙ראשׁיַעָ
קַספָ֑ וּןַוַיּתא ָ
תַמח ֶ֖ק ָ
ֵ֛םַח ְל ַ ֵ֥ק ְ
וַֹכּיָ -שׁ ֶ
אשׁית ַ֙ל ִ
[כא]ַַוַיַּ ְַָ֤֣ראַר ִ
םַצ ְד ַ ַ֤קתַה֙'ַעָ שָׂ ה  – -פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר המרמז לחזרת משה לעתיד לבוא .
ִ
ַ֙ראשׁיַעָ
וַיּתא ָ

ספרי דברים פיסקא שנה

וַיּתא ַָ֙ראשׁיַעָ ם ,שעשה את התורה תוים תוים דבר אחר מלמד שעתיד משה ליכנס בראש כל חבורה וחבורה בראש חבורה של בעלי
מקרא ובראש חבורה של בעלי משנה ובראש חבורה של בעלי תלמוד ,ונוטל שכר עם כל אחד ואחד וכן הוא אומר (ישעיה נג יב) לכן אחלק לו
ברבים ,ואת עצומים יחלק שלל.

במדבר רבה (וילנא) פרשה יט
אמר לו הקב"ה למשה שבחך הוא שהוצאת ששים רבוא וקברתם במדבר ואת מכניס דור אחר עכשיו יאמרו אין לדור המדבר חלק לעולם הבא אלא
תהא בצדן ותבא עמהן שנאמר (דברים לג) ויתא ראשי עם צדקת ה' עשה לכך כתיב לא תביא את הקהל הזה אלא שיצא עמך.
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ֵ֥םַו ָד ֶ֖רוֹםַיְ ָ ָֽרשָׁ ה׃ַס ַ
תַה'ַַַַַַַיָ ְ
ֶ֖אַבּ ְר ַכּ ָ֑
וֹןַוּמל ִ
ָ
עַרצ
ב ָ
ַ֙שׂ ַַ
וּלנ ְַפ ָתּ ִליַאָ ַמרַנ ְַפ ָתּ ִלי ְ
דברים וזאת הברכה לג,כגְ ַ :
עַרצוֹן – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר ,חוזר כל שנה שפע פרות מבכרים ועל ידן מרצין
ַ֙שׂ ַב ָ
וּלנ ְַפ ָתּ ִליַאָ ַמרַנ ְַפ ָתּ ִלי ְ
ְ

מלכים עוינים( .בראשית רבה (וילנא) פרשה צט)

או כעין בנין אב כשם א"ר אחא בשם ר' יוחנן כוס של ברכה מצוותו שיהא מודח ושיהא עטור ושיהא מלא ... ,ושיהא מברך באימה
ולא בקלות ראש ,הברכה צריכה להיות בכובד ראש ואימה כך בכל אכילה וברכתה צריך להיות כ -א"ר אבא בשם רבי חייא ור' חייא
בשם רבי יוחנן עומד ואוכל יושב ומברך ,יושב ואוכל מסיב ומברך ,מסיב מתעטף ומברך ,מהו מתעטף שאם הייתה זרועו גלוי מכסה
אותו ומברך ,כדי שיהא עושה את המצוה באימה( ,פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ט)
או כעין בנין אב ויש מן הראשונים שכתבו שכמו כן היו נזהרים בכל עשרת הדברים שנאמרו בכוס של ברכה ,שהיו מחמירים על עצמם
ליתר שאת וליפוי המצוה או מן הדין( .אנציקלופדיה תלמודית כרך כז[ ,כוס של ברכה])
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ִ֚אשַׁה ִפּ ְס ָגּהַא ֲֶשֶׁ֖רַעַ לְ -פּניַיְ ר ָ֑חוַֹ ַ
ַ
דברים זאת הברכה לד,אַ :ו ֨ ַיּעַ לַמ ִ֝שֶׁ הַמעַ ְר ַ֤בתַמוֹאָ ב ַ֙אֶ לַ -הרַנְ בוַֹר
דּן׃ ַ
הוַּה'ַאֶ ת-כָּ לָ -ה ָא ֵֶ֛רץַאֶ תַ -הגִּ ְל ָעֶ֖דַעַ דַָֽ ָ -
ַֹ֧
ַויּ ְַר ֨א

אברבנאל פירוש על התורה דב' האזינו לב מח
 ...וכדי שידע כי קרוב יום מותו צוהו שיעלה אל ראש הר נבו לא למות מיד כי לכן לא אמר ומות שם אבל תהיה העליה שמה בהתמדה פעמים
רבות כי שיראה משם את הארץ כי לא תהיה הראיה (רק) ביום המיתה כי אם פעמים רבות בימים רבים שיעלה שמה תדיר יראה את הארץ... .
ושם נאמר ויעש כאשר צוה ה' רוצה לומר שהיה עולה בכל יום אל הר נבו ורואה את הארץ ומעיין בה וכן שלקח יהושע מיד והעמידהו לפני אלעזר
ולפני כל העדה וסמך ידיו עליו והיה מצוה אותו בעניני ההנהגה בכל יום כדי שיהיה מלומד בכך .וגו'
ִ֚אשַׁה ִפּ ְס ָגּה – פעמיים זקף-קטן בין שני
ַ
ענין חזרת העליה על הר נבו ע"י משה מרומז בקרא דברים זאת הברכה לד,א :אֶ לַ -הרַנְ בוַֹר
קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה.
ַ֙בּ ֶא ֶרץַמוֹאָ בַא ֲֶשֶׁ֖רַעַ לְ -פּניַיְ ר ָ֑חוַֹ ַ
ִ֝הַהר-נְ ָ֗בוַֹאֲשֶׁ ר ְ
ֲב ִ ֨ריםַהַ ֶזּ ַ
ַ֩הע ָ
דברים האזינו לב,מטַ:ע ֲָּ֡להַאֶ לַ -הר ָ
ֲחזָּ ָֽה׃ַַ ַ
ֵ֛ןַל ְבנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָראֶ֖לַלַ א ֻ
ֲשׁרַא ֲִנֵ֥יַנת ִ
ץַכּ ַנעַ ןַא ֨ ֶ
וּראה ַ֙אֶ תֶ -א ֶר ְ
ְ

 1.1.11.1.1נ"ך
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אתי׃ ַ
בּ ִ
ַלזְ ֵ֥בּחַ ַלַ הֶַ֖'ַ ָ ַָֽ
ָךַו ָא ַמ ְר ָתּ ִ
חַבּי ֶָד ְ
ַ֙תּ ַקּ ְ
ַ֤תַבּ ָקר ִ
רַה'ַעֶ גְ ַל ָ
אמ ַָ֗
ְךַושָׁ ַמֵ֥עַשָׁ ֶ֖אוּלַ ַוה ֲָרגָ ָָ֑֣נִ יַוַיּ ֶ
רַשׁמוּאל ַ֙איְךַאל ְ
ַ֤אמ ְ
שמואל א טז,ב :וַיּ ֶ
תּ – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,דבר החוזר וקורה ,היקש .נס לביצוע השליחות
ָךַו ָא ַמ ְר ַָ
חַבּי ֶָד ְ
ַ֙תּ ַקּ ְ
ַ֤תַבּ ָקר ִ
ע"פ רד"ק עֶ גְ ַל ָ

הנביא או הצדיק ,ולמדו רבותינו ז"ל (יבמות סה,ב) מזה הפסוק ,כי מצוה לשנות בדברי שלום  .והראה לו שאין ראוי לאדם ללכת
במקום סכנה ולסמוך על הנס ,וכן בדברי המלחמות היו עושין תחבולות אחרי הבטחת האל יתעלה,
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להלן יובאו הפסוקים בפרוט ,כאן מוצג סיכום אחד הענינים והוא כאשר חכמים קבעו הוראת שעה ,הקב"ה מקבל קרבנות שמקריבים בני
ישראל ,הלא ראוי עם הראוי למזבח ,ממקום המזבח וממקום אחר בבית המקדש.
ַ֙עםִ -דּ ְב ִשׁיַהקב"ה מקבל הלא ראוי עם הראוי למזבח.
יַמוֹרי ַ֙ ִעםְ -בּשָׂ ִמיַאָ ַכ ְַ֤ל ִתּיַי ְַע ִרי ִ
ִ
ית
שיר השירים ה א :אָ ִ ַ֤ר ִ
וּאַק ַ ֨דּשַׁהַ ִ֝ ֶמּלֶ ְךַאֶ ת-תּוְֹךַהֶ חָ ָ֗צרַפעמיים פעמיים זקף-קטן קידוש עזרה למזבח
ִ
מלכים א ח[ַ:סד]ַַבַּ יּוֹםַהַ ָ֗ה
יַה ְשּׁלָ ִמָ֑יםַ ַ
ֶ֖תַח ְלב ַ
הַוא ֶ
הַשׁםַאֶ תָֽ ָ -העלָ ה ְַ֙ואֶ תַ -ה ִמּנְ ָח ְ
ָ֗ ָ
'ַכּיָ -עשָׂ
ַ֙ל ְפַניַבית-ה ִ
ַאֲשֶׁ ר ִ
ֵ֥יַה ְשּׁלָ ִ ָֽמים׃
ֶ֖תַח ְלב ַ
הַוא ֶ
הַואֶ תַ -ה ִמּנְ ָח ְ
ןַמ ָה ִכיל ַ֙אֶ תָ -הע ָל ְ
'ַק ָ֗ט ָֽ
רַל ְפניַה ָ
ַ ִ ָֽכּיִ -מזְ ַבַּ֤חַהַ נְּ ֨חשֶׁ ת ַ֙א ֲֶשׁ ִ
עַמ ָאָ֑הַהוראת שעה הייתה כי אין חטאת באה בנדבה:
ןַא ְמּ ִ ֶ֖ריןַאַ ְר ַבּ ְ
אתיִ ִ
הַדּ ְכ ִריןַמָ ַַ
יןַמאָ ִ
תּוֹר ְ
עזרא ו יזִ ַ...
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ֶ֖יַעם-חֲלָ ִבָ֑יַ ִא ְכלַוַּר ִעיםַ
יתיַי ִינ ִ
ַ֙עםִ -דּ ְב ִשׁיַשָׁ ִ ֵ֥ת ִ
יַמוֹרי ַ֙ ִעםְ -בּשָׂ ִמיַאָ ַכ ְַ֤ל ִתּיַי ְַע ִרי ִ
ִ
ית
יַלגַנִּ יַ֘אֲח ִתיַכַ לָּ ה ַ֒אָ ִ ַ֤ר ִ
את ְ
שיר השירים ה,אָ :בּ ִ
וַּדּוֹדים׃ַס
ִ ַָֽ
וַּו ִשׁ ְכ ֶ֖ר
ְשׁתֵ֥ ְ
ה ַ֒–ַרש"י בימי חנוכת הבית .ע"פ התרגום תוספת השריית שכינה על כנסת ישראל ְ ַ...ַ... ...שׁתֵ֥ וַּ
יַלגַנִּ יַ֘אֲח ִתיַכַ לָּ ַ
את ְ
ָבּ ִ
וַּדּוֹדיםַ -פרש"י אלו ישראל אוכלי בשר זבח שלמים שהקריבו לחנוכת המזבח.
ִ ָֽ
ְו ִשׁ ְכ ֶ֖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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙עםְ -בּשָׂ ִמיַאָ ַכ ְַ֤ל ִתּיַי ְַע ִרי ַ֙עִַםִ -דּ ְב ִשׁי – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה או כעין בנין אב ,מקור למצוה
יַמוֹרי ִ
ִ
ית
אָ ִ ַ֤ר ִ

להרבות בסעודת מצוה ,כמו בשעת חנוכת המשכן ע"י הנשיאים .דוגמאות נמצאות בפסוק על קרבנות הנשיאים בסעיף זרקא סגול במדבר
נשא ז.
ַ֙עםִ -דּ ְב ִשׁיַַ-פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה ,אפשר שמתואם עם פירוש
ַ֙עםְ -בּשָׂ ִמיַאָ ַכ ְַ֤ל ִתּיַיַעְַ ִרי ִ
יַמוֹרי ִ
ִ
ית
אָ ִ ַ֤ר ִ
יַמוֹרי ַ֙קיבלתי ברצון חכמי הדור ִעםְ -בּשָׂ ִמיַעם תלמידיהם ,אָ ַכ ְַ֤ל ִתּיַי ְַע ִרי ַ֙קיבלתי עמי הארץ ִעםִ -דּ ְב ִשׁי עם בעלי מעשה
ִ
ית
ספורנו אָ ִ ַ֤ר ִ
ֶ֖יַעם-חֲלָ ִבָ֑י מלמדי תינוקות עם תינוקות של בית רבן.
יתיַי ִינ ִ
שָׁ ִ ֵ֥ת ִ
ַס ִָ֗מּיםַנ ָָטַ֤ףַ׀ַ
ַ֩ה'ַאֶ ל-מ ִ֝שֶׁ הַקַ חְ -לָך ַ
אמר ֨
לצרף הראויים והפחות ראויים ביחד ע"פ הכתוב שמות כי תשא ל לד ׃ַסַַַ[לד]ַַוַיּ ֶ
ֵ֥דַבּ ַבֶ֖דַיִ ְהיֶ ָֽה׃ַרש"י ְו ֶח ְל ְבּ ָנה  -בושם שריחו רע וקורין לו 'גלמא' (בלעז); ומנאה הכתוב בין
ָ֑הַבּ ְ
יםַוּלבנָ הַז ַָכּ ַ
ְ
הַס ִ ֶ֖מּ
וּשׁח ֙לֶ ת ְַ֙ו ֶח ְל ְבּ ָנ ַ
ְ
סמני הקטרת ללמדינו שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל ,שיהו נמנין עמנו (ראה כריתות ו,ב).
ַ֙עםִ -דּ ְב ִשׁי ע"פ רש"י הקב"ה מקבל הלא ראוי עם הראוי למזבח ,כמו בשעת חנוכת המשכן ע"י
ַ֙עםְ -בּשָׂ ִמיַאָ ַכ ְַ֤ל ִתּיַי ְַע ִרי ִ
יַמוֹרי ִ
ִ
ית
אָ ִ ַ֤ר ִ
הנשיאים שקבל חטאות נדבה וקטורת נדבה במזבח החיצון .פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים עשוי להעיד על דבר החוזר וקורה .ענין של
הוראת שעה שגרמה להקריב חטאת נדבה חזר וקרה בחנוכת בית שני.
ֶ֖הַבּחֶ ְדוָ ָֽה׃ ַ
ְ
ֵ֥אַדנָ
חנ ַֻכֵּ֛תַבּית-אֱלָ ָה ְ
ָלוּתאַ ֲ
רַבּני-ג ָ֗ ָ
ִ֝אַוּשׁ ָא ְ
ְ
אַולוָי
ה ַנ ֨ ָיּ ְ
דוַּבנָֽי-יִַ֠ ְשׂ ָראלַכָּ ֲ
ְ
ֲב
עזרא ו,טזַַפַַַ[טז]ַַ ַוע ַַ
אַד ָנה ַ֒ ַ
חנֻכַּ ת֘ ַבּית-אֱלָ ָה ְ
[יז]ַַו ַה ְק ִ ָ֗רבוַּלַ ֲ
ְ
עזרא ו,יזַַ
עַמ ָא ָ֑הַ ַ
ןַא ְמּ ִ ֶ֖ריןַאַ ְר ַבּ ְ
אתיִ ִ
יןַמ ַ
הַדּ ְכ ִר ָ
יןַמאָ ִ
תּוֹר ְ
ַ ִ
ֵֽןַשׁ ְבטֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
רַל ִמנְ יָ ֶ֖ ִ
ְ
ַ֙תּ ָֽרי-עֲשַׂ
ַַ֤ל ַחטָּ ָאַ֤הַעַ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָראל ְ
יא ְ
ִ֝יןַל ַחטָּ ָ
ְַ
יַעזִּ
יר ִ
וּצ ִפ ֨
ַ ְ

רש"י (יז) והקריבו לחנוכת  -הקריבו לחנוכת בית זה קרבנות הללו והוראת שעה היתה.
תּוֹרין פריםִ :דּ ְכ ִרין איליםִ :א ְמּ ִ ֶ֖רין כבשים:
מצודת דוד ִ
יריַ ִעזִּ ִ֝ין ושעירי עזים לחטאת בעבור כל ישראל עם שלא חזרו בבית שני כי אם יהודה ובנימין:
וּצ ִפ ֨
ְ
ְל ִמנְ יָ ֵֶֽ֖ן לפי מספר שבטי ישראל וארז"ל שהיתה הוראת שעה כי אין חטאת באה בנדבה:
מלבי"ם ְו ַה ְק ִ ָ֗רבוּ קרבנות אלה מה שהקריבו שעירי חטאת בצבור אינם עפ"י הדין רק הוראת שעה ע"פ הנביאים ,כמו שמסיק בגמרא בהוריות
ובתמורה:
בבלי תמורה טו ב מתיחס לעזרא ח,לה ולא לעזרא ו,יז ואומר שהקרבנות שם היו עולה כמפורש בכתוב והחטאת הייתה כולה לאישים
כמו העולה וזאת הייתה הוראת שעה.
בבלי תמורה טו ב והתניא ,כיוצא בו א"ר יוסי? עזרא ח' ל"ה והבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות פרים (בני בקר) שנים עשר אילים תשעים ותשעה כבשים שבעים ושבעה
שעירי חטאת שנים עשר הכל עולה לה' .וחטאת מי קרבה עולה? אמר רבא :כי עולה ,מה עולה אינה נאכלת  -אף חטאת אינה נאכלת ,שהיה רבי יוסי אומר :על עבודה זרה הביאום.

ואמר רב יהודה אמר שמואל :על עבודה זרה שעשו בימי צדקיהו ... .והיכי מקרבי להו? והרי מזידין הוו! אמר רבי יוחנן :הוראת שעה היתה; הכי נמי מסתברא,
דאי לא תימא הכי ,בשלמא פרים ושעירי'  -כנגד שנים עשר שבטים ,אלא כבשים כנגד מי? אלא  -הוראת שעה היתה.
הַהקְ ִ ֵ֥ריבוַּעלוֹת׀ַ
גּוֹל ִ
יַבנָֽיַ -ה ִ֝ ָ
[לה]ַַה ָבּ ִאיםַמ ַה ְשּׁ ִ֨ב ְ
ַ֠ ַ
רש"י בשלמא פרים שנים עשר  -לעולה ושנים עשר שעירים לחטאת .עזרא ח להַַַַ
ֶ֖אתַשׁניםַעָ ָשָׂ֑רַ
ְ
יַח ָטּ
יר ַ
הַצ ִפ ֵ֥
ְ
יםַו ִשׁ ְבעָ
ַ֙שׁ ְב ִע ְ
הַכּ ָב ִשׂים ִ
שּׁ ְ
יםַו ִשׁ ָ֗ ָ
ים׀ַתּ ְשׁ ִע ְ
ִ
יל
יםַשׁנים-עָ ָשַׂ֤רַעַ ל-כָּ ל -יִ ְשׂ ָראל ַ֙א ִ
ְ
לאֹלהיַיִ ְשׂ ָר ָ֗אלַפָּ ִ ֨ר
ֵ֥הַה'׃ַפ ַ
לַעוֹל ָֽ
ָ
כּ
הַ ֶ֖

רש"י עזרא ח לה הקריבו עולה והוראת שעה הייתה.
מלבי"ם בעזרא ח לה כבר הזכרנו (ו יז) שהייתה הוראת שעה .המלבי"ם מקשר בין עזרא ו יז ובין עזרא ח לה לענין הוראת שעה ,אבל
אפשר שזאת רק לגבי חטאות נדבה ולא לשאר קרבנות.
ב -עזרא ח לה מדובר על כפרה והוראת השעה הייתה א' שהחטאת כולה לאישים ב' שאר הקרבנות עולה ,אף על פי שהיו מזידים בעבודה
זרה בימי צדקיהו.
ֶ֖הַבּחֶ ְדוָ ָֽה׃ַעשו חנוכת בית ה' בשמחה ולא מדובר על
ְ
אַדנָ
ה ְ
ָלוּתאַחֲ נ ַֻכֵּ֛תַבּית-אֱלָ ָ ֵ֥
רַבּני-ג ָ֗ ָ
ִ֝אַוּשׁ ָא ְ
ְ
ֲבדוַּ ְבנָֽי-יִַ֠ ְשׂ ָראלַכָּ הֲ ַנ ֨ ָיּאַוְ לוָי
ב -עזרא ו טז נאמר ַוע ַ
כפרה מעבודה זרה מימי צדקיהו לכן יש מקום להבין שַעזרא ו יז השעירים כמו עולה כולה לאישים ,שאר הקרבנות עשויים להיות
שלמים לפי תבנית הטעמים בחנוכת המשכן וחנוכת בית ראשון ,תבנית זרקא סגול המרמזת לרבוי קרבנות שלמים לסעודת מצוה והרבות
שמחה.
בימי המילואים וביום חנ וכת המשכן קרבן חטאת ועולה .מהחטאת החלב והכליות ויותרת הכבד קרבים במזבח .בשרה ועורה בהוראת שעה
נשרפים מחוץ למחנה.
בחנוכת המזבח ע"י הנשיאים כל נשיא מקריב פר ,איל וכבש לעולה ,שעיר עזים לחטאת ושלמים פרים ,אלים ,עתודים ,כבשים.
אתָך ַ֙
טּ ְ
ֲשׂהַאֶ ת-חַ ָ ָֽ
ןַק ַרַ֤בַאֶ ל-הַ ִמּזְ בּחַ ַ֙ ַוע ַ֞
הַאל-אַ הֲ ָ֗ר ְ
וֹדַה'׃ַַַ[ז]ַַו ַ֨יּאמֶ רַמ ִ֝שֶׁ ֶ ָֽ
ָֽ
ֶ֖םַכּבֵ֥
יכ ְ
ראַאֲל ֶ
ויקרא שמיני טַַַַ[ו]ַַוַיּאמֶ רַמַשֶׁ הַזֶ ֹ֧הַהַ ָדּ ָבֵ֛רַאֲשֶׁ ר ִ -צוָּ ֵ֥הַהֶ֖ 'ַתַּ עֲשָׂ֑ וַּוְ י ָ ֵ֥
ֶלַה ַח ָטֶּ֖אתַאֲשֶׁ ר-לַָֽוֹ׃ַַַ
עג ַ
ה ֶ֖רןַאֶ ל-הַ ִמּזְבָּ֑חַ ַוַיִּ ְשׁ ַחֵ֛טַאֶ תֵ֥ -
רבַאַ ֲ
ֵ֥הַה'׃ַַַ[ח]ַַוַיִּ ְק ַ ֵ֥
ָֽ
רַצוָּ
ֲשׁ ִ
ֲדםַכַּ א ֶ ֶ֖
ֲשׂהַאֶ ת-קָ ְר ַבַּ֤ןַהָ עָ ם ַ֙וְ כַ פּרַבַּ ע ַָ
ַוּב ַעדַהָ ָע ָ֑םַ ַוע ַ֞
פּרַבַּ עַ ְדָךֶ֖ ְ
וְ אֶ ת-עלָ תֶ ָךַוְ כַ ֵ֥

תַמן-
בוַּבּ ֨ניַאַ הֲ רןַאֶ ת-הַ ָדּם֘ ַאלָ יוַ֒וַיִּ ְט ַ֤בּלַאֶ ְצבָּ עוֹ ַ֙בַּ ָדּםַוַיִּ ֶ֖תּןַעַ ל-קַ ְרנוֹתַהַ ִמּזְבָּ֑חַ ַוְ אֶ ת-הַ ָדּםַיָצַ קַאֶ ל-יְ סֶ֖ וֹדַהַ ִמּז ְָֽבּחַ ׃ַַַ[י]ַַוְ אֶ ת-הַ ֨חלֶ בַוְ אֶ ת-הַ ְכּלָ יִ֝תַוְ אֶ ת-הַ יּ ֶת ֶַ֤ר ִ
ְ
[ט]ַַ ַַ֠ויּ ְַק ִר
וּץַלמַּ חֲנֶ ָֽה׃
ַ ָֽ
שַׁמחֶ֖
שׂרַוְ אֶ ת-הָ עָ֑ וֹרַשָׂ ַרףַבָּ א ִ
שׁה׃ַַַ[יא]ַַוְ אֶ ת-הַ בָּ ָ ֶ֖
ֵ֛רַצוָּ ֵ֥הַהֶ֖ 'ַאֶ ת-מ ֶ ָֽ
אתַה ְק ִ ֶ֖טירַהַ ִמּזְ בָּ֑חָ הַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ִ
ַ֙מןַ -החַ טָּ
הַ כָּ בד ִ

רש"י (יא) ואת הבשר ואת העור וגו'  -לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת ,חוץ מזו של מלואים (שמ' כט,יד); וכלן על פי הדבור
טט – כעין הוראת שעה.וכך מצינו הוראת שעה לגבי החטאת בחנוכת בית שני.
רַשׁנַיִ ם ַ֒
את׃ַוּלזֶ בַ חַהַ ְשּׁלָ ִמים֘ ַבָּ ָק ְ
ְ
טּ
ֶ֖דַלחַ ָ ָֽ
ה׃ַשׂ ִעירִ -ע ִזֵּ֥יםַאֶַ ָח ְ
ְ
ל
וַֹלע ָ ָֽ
חדַבֶּ ןְ -שׁנָתֶ֖ ְ
רַאֹ֧יִ לַאֶ ָחֵ֛דַכֶּ בֶ שׂ-אֶ ָ ֵ֥
׃ַפּרַאֶ ַ֞ ָחדַבֶּ ן-בָּ ָָ֗ק ַ
במדבר נשא ז טו-טז ַ
ֶ֖הַחֲמ ָשָּׁ֑הַזֶ ֵ֛הַקָ ְר ַבֵּ֥ןַנ ְַחשֶׁ֖ וֹןַבֶּ ן-עַ ִמּינ ָ ָָֽדב׃ַפ ַ
ִ
יםַבּנָֽי-שָׁ נָ
ְ
שׂ
הַכּבָ ִ ֵ֥
ְ
יםַחֲמשָּׁ
ִ
תּוּד
ַ֤םַחֲמשָּׁ ה ַ֙עַ ִ
ִ
יל
א ִ

 149פז"ק
 150פז"ק
בחנוכת בית ראשון הוראת שעה
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וְֹךַה ָח ָ֗צרַ ַ
ֶ
שַׁה ִ֝ ֶמּלֶ ְךַאֶ ת-תּ
ַ
וּאַק ַ ֨דּ
ִ
וֹםַה ָ֗ה
ַ
מלכים א ח ַ[סד]ַַ ַבּיּ
יַה ְשּׁלָ ִמָ֑יםַ ַ
ֶ֖תַח ְלב ַ
הַשׁםַאֶ תָֽ ָ -העלָ ה ְַ֙ואֶ תַ -ה ִמּנְ ָחהַַ ְוא ֶ
ָ֗ ָ
'ַכּיָ -עשָׂ
ַ֙ל ְפניַבית-ה ִ
ַאֲשֶׁ ר ִ
ֵ֥יַה ְשּׁלָ ִ ָֽמים׃
ֶ֖תַח ְלב ַ
הַוא ֶ
הַואֶ תַ -ה ִמּנְ ָח ְ
ןַמ ָה ִכיל ַ֙אֶ תָ -הע ָל ְ
'ַק ָ֗ט ָֽ
רַל ְפניַה ָ
ַ ִ ָֽכּיִ -מזְ ַבַּ֤חַהַ נְּ ֨חשֶׁ ת ַ֙א ֲֶשׁ ִ

רש"י (סד) את תוך החצר ( -זבחים נט,א) :דברים ככתבן ,דברי רבי יהודה; קידש את רצפת העזרה בקדושת מזבח ,להקטיר על הרצפה ... ,אם כן,
מהו קידש המלך את תוך החצר?  -שקבע בו מזבח של אבנים מחובר ברצפה.
רד"ק  ...ובדברי רבותינו ז"ל מחלוקת בזה (זבחים נט,א-ס,א) :יש אומרים ,כי רצפת החצר הוא שקדש ,כמו שפירשנו; ויש אומרים ,כי מזבח
אבנים בנה תוך החצר....
ע"פ בבלי שבועות טז א בשעה של צורך אפשר לקדש מקום להיות ראוי להקריב בו כמו שקדש שלמה המלך ,או הרחבת העזרה ,העיר
ועוד .הקידוש של שלמה משאיר המקום קדוש וראוי לעשות בו שוב אם יהיה צורך .ואינו דומה לחטאות נדבה וקטורת נדבה.
פעמיים פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה ,אפשר שכך גם יהיה לעתיד לבוא.
ראה שלוש פעמים זקף או זקף רביע זקף
 151פז"ק
ירמיהו ב,ב:

לוֹּלתָ֑יִ ְךַ ַ
ָ
ֶ֖תַכּ
עוּריִ ְךַאַ ה ֲַב ְ
ַ֙חסֶ דַנְ ַ
תּיַלָ ְך ֶ
אמרַכִּ֚הַאָ ַמרַיְ ה ָוהַז ַָכ ְַ֤ר ִַ
ַ֩באָ זְ נ֨יַיְ רוּשָׁ ִ֝לַ ִםַל ָ֗
את ְ
ְךַו ָָֽק ָר ָ
[ב]ַ ָה ָֹּ֡ל ְ
רוּעָֽה׃ ַ
ץַלאַזְ ָ
רַבּ ֶא ֶֶ֖ר ֵ֥
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּ ְ
ְַ֤ךַאח ֲַרי ַ
ַלֶ ְכתּ ַ ָֽ
ַ
אמרַ– פזר תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע ,תבנית כעין פרט וכלל ופרט
ַ֩באָ זְ נ֨יַיְ רוּשָׁ ִ֝לַ ִםַל ָ֗
את ְ
ְךַו ָָֽק ָר ָ
ַהָ ָֹּ֡ל ְ
ַ...כִּ֚הַאָ ַמרַיְ ַָי  -יתיב מונח זקף-קטן
עוּריִ ְך  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ַ֙ח ֶסדַנְ ַ
ַז ַָכ ְַ֤ר ִתּיַלָ ְך ֶ

סה"כ פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כעין בנין אב ,דבר החוזר וקורה ,בלשון הרד"ק קורא הימים הקדמונים ימי נעורים בדרך השאלה כמו
שהנערים קודמים לבחורים ולזקנים.
טט  -קרה בעבר ביציאת מצרים ,חזר וקרה בשיבת ציון וכך יחזור ויקרה שוב בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 1.1.17שלוש פעמים זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים
שלוש פעמים זקף-קטן או בשילוב עם זקף -גדול משמעותו חיזוק ,עצמה חיובית או שלילית ,תוקף חיובי או שלילי ,אופן נעלה במיוחד,
אופן שפל או מחטיא במיוחד
שלוש זקף בין שני קיסרים
1
בראשית א,יא:

ַ֙ל ִמינוַֹא ֲֶשֵׁ֥רַז ְַרעוֶֹ֖ -בוַֹעַ ל-הָ ָא ֶָ֑רץַ ַ
הַפּ ִרי ְ
ְ
יַעשֶׂ
ץַפּ ִ ַ֞ר ַ֤
בַמזְ ִריעַ ַ ֶז ַרעַע ְ
ַ
ַ֙דּשֶׁ אַע ִ֚שֶׂ
ַ֤אַהאָ ֶ֙רץ ֶ ָ֗
יםַתּ ְדשׁ ָ
ַ ָֽ
ֱֹלה
אמרַא ִָ֗
וַיּ ֶ
ַוַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָֽ -כן׃ ַ
ַ֙דּשֶׁ אַוגו'  ,תדשא' הארץ' או הארץ' דשא' סופי תבות א"ץ גי' הא-לקי"ם ,מלא"ך על כל קלח עומד
ַ֤אַהאָ ֶ֙רץ ֶ ָ֗
יםַתּ ְדשׁ ָ
ַ ָֽ
ֱֹלה
אמרַא ִָ֗
וַיּ ֶ

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
אמרַא ִָ֗
וַיּ ֶ
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,
י"א ויאמר אלוקים – מונח רביע ,לפחות ארבעה ענינים ,רבינו בחיי ואם תשכיל תמצא כי הזכיר הכתוב הזה חמשה מיני צמח ,והן:
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.
ַ֙ל ִמינוֹ  -באופן זה מתקבלת תבנית
הַפּ ִרי ְ
ְ
יַעשֶׂ
ץַפּ ִ ַ֞ר ַ֤
בַמזְ ִריעַ ַ ֶז ַרעַע ְ
ַ
ַ֙דּשֶׁ אַע ִ֚שֶׂ
ַ֤אַהאָ ֶ֙רץ ֶ
גרסה אחרת מלת ֶדּשֶׁ א – זקף-קטן ַ ָֽתּ ְדשׁ ָ
טעמים של שלוש פעמים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד המבטא דבר עצמתי מאד ,אפשר כי כאן מורה על הכנסת כח המצמיח וכח הצומח
בחומר דומם ,כעין נפש בהמית לצומח .אפשר שגם בתבנית רביע זקף זקף מתגלה אותה עוצמה ,והפירוש המשולב יהיה ֶ ָ֗דּשֶׁ אַ– רביע ש-

וכל אילן ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול,
שלוש זקף בין שני קיסרים
2
בראשית ג,א:

ֱֹלהָ֑ים ַ
תַהשָּׂ ֶדהַא ֲֶשֵׁ֥רַעָ ָשֶׂ֖הַה'ַא ִ
ַ
ַ֙חיַּ
וּםַמכּל ַ
ִ
ַ֙היָ הַעָ ר
ָחשׁ ָ
וְ הַ נּ ָ
ֵ֥ץַהגָּ ָֽ ֵֽן׃ ַ
כּלַע ַ
וַּמ ֶ֖
אכל ִ
אַת ְ
ֱֹלהיםַל ָֽ
ִ֚ףַכּי-אָ ַמרַא ִ
֙אמר ַ֙אֶ לָ -ה ִאשָּׁ הַאַ ִ ָֽ
ַוַיּ ֶ

אף כי אמר א-לקים לא תאכלו מכל עץ הגן  -שלוש פעמים זקף-קטן בין אתנח לסלוק
רש"י הרבה עליה בדבורים
טט  -שלוש פעמים זקף-קטן בין אתנח לסלוק ,עשה חיזוק לדבריו ,להביא ראיה לתוקף  /עצמת הפתוי ע"י הנחש
ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים
שלוש זקף בין שני קיסרים
3
בראשית ג,ד – ה:

וֹתַתּ ֻמ ָֽתוּן׃ ַ
ְ
מ
ֵ֥אמרַהַ נּ ָָחֶ֖שַׁאֶ לָֽ ָ -ה ִא ָשָּׁ֑הַלאֶַ֖ -
[ד]ַוַיּ ֶ
יכ ָ֑םַ ַ
נּוַּונִ ְפ ְק ֶ֖חוַּעינ ֶ
םַמ ֶמּ ְ
יַבּיוֹם ַ֙אֲכָ ְל ֶכ ִ
יםַכּ ְ
ִָ֗
ֱֹלה
[ה]ַ ִכּ ִ֚יַידעַ ַא ִ
ָרע׃ ַ
אֹלהיםַי ְדעֶ֖יַטֵ֥ וֹבַו ָ ָֽ
ִ
ַ֙כּ
יתם ָֽ
וִ ְהיִ ֶ

רש"י (ד) לא מות תמותון  -דחפה עד שנגעה בו ,אמר לה :כשם שאין מיתה בנגיעה ,כך אין מיתה באכילה.
(ה) כי יודע וגו'  -וכל אומן שונא בני אומנתו ,מן העץ הזה אכל וברא את העולם (ראה ב"ר יט,ד) .והייתם כאלהים  -יוצרי עולמות.
יכ ָ֑ם – זקף-קטן רביע זקף-קטן –
נּוַּונִ ְפ ְק ֶ֖חוַּעינ ֶ
םַמ ֶמּ ְ
יַבּיוֹם ַ֙אֲכָ ְל ֶכ ִ
יםַכּ ְ
ִָ֗
ֱֹלה
ִכּ ִ֚יַידעַ ַא ִ
א' פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה ,כאן רבוי הדברים והחזרות של הנחש ,וכן טענתו השקרית ליצור עולמות בנוסף
לבורא.
ב' כעין שלוש זקף ,עצמת השקר ,כי כביכול הבורא אכל מהעץ וברא עולם ,כך גם האשה תוכל לעשות זאת.
טט  -רש"י (ד) לא מות תמותון  -דחפה עד שנגעה בו ,המדרש אומר כי הנחש עמד מחוץ לגן והאשה בתוך הגן .אפשר כי משמעות הפירוש
דחפה עד שנגעה בו ,אינו דחיפה ע"י גופו אלא ע"י רבוי הדברים (רש"י בר' ג ,א) והחזרות האשה הלכה והתקרבה לעץ עד שנגעה בו.
ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים
שלוש זקף בין שני קיסרים
4
בראשית נח ו,יז:

םַכּלַאֲשֶׁ ר-בָּ ָא ֶֶ֖רץַיִ גְ וָ ָֽע׃ ַ
ֵ֥
תַהשָּׁ ָמָ֑יִ
תּ ַח ַ
יםַמ ַ ֶ֖
ִ
ַחיִּ
וּח ַ
שׂרַאֲשֶׁ ר-בּוֹ ַ֙ר ַ
ץַלשַׁ חתַכָּ לָ -בּ ָ֗ ָ
וּלַמ ֙יִ ם ַ֙עַ לָ -האָ ֶר ְ
ַ
ָ֗יַהנְ נִ י ַ֩מ ִ֨ביאַאֶ תַ -ה ַמּ ֵ֥בּ
[יז]ַַ ַוא ֲִנ ִ
שׂר
וּלַמ ֙יִ ם ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץַ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועלְ ,לשַׁ חתַכָּ ל-בָּ ָ֗ ָ
ַ
ָ֗יַהנְ נִ י ַ֩ -רביע תרסא מ ִ֨ביאַאֶ תַ -ה ַמּ ֵ֥בּ
ַוא ֲִנ ִ
תַהשָּׁ ָמָ֑יִ םַ -טפחא אתנח
תּ ַח ַ
ַחיִּ יםַ -פשטא מונח זקף-קטן ִמ ַ ֶ֖
וּח ַ
 -מונח רביע אֲשֶׁ ר-בּוֹ ַ֙ר ַ

(א) תבנית כללית רביע  ...זקף-קטן  ...רביע  ...זקף-קטן  ,רעיון עוצמתי מאד ,עצמת שינוי הטבע במבול ,ועצמת התיקון בעולם
5

שלוש זקף בין שני קיסרים
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בראשית נח ט,יב:

רַא ְתּ ֶכ ָ֑ם ַ
שַׁחיָּ ֶ֖הַא ֲֶשׁ ִ
ַ
ַ֤אתַאוֹתַ -ה ְבּ ִרית ַ֙אֲשֶׁ ר-א ֲִניַנ ָ֗תןַבּינִ י ַ֙וּביניכֶ םַוּבֵ֛יןַכָּ ל-נֶ ֵ֥פֶ
ָֽ
ֱֹלהיםַז
אמרַא ִָ֗
וַיּ ֶ
תַעוֹלם׃ ַ
ָ ָֽ
ַ ְלד ֶ֖ר
ֱֹלהיםַ -מונח רביע
אמרַא ִָ֗
וַיּ ֶ
ַ֤אתַאוֹתַ -ה ְבּ ִרית ַ֙ -מהפך פשטא
ָֽ
ז
אֲשֶׁ ר-א ֲִניַנ ָ֗תן  -מונח רביע
בּינִ י ַ֙– פשטא
וּביניכֶ םַ -מונח זקף-קטן בתיבה אחת ,ריבה וריבה את הכל
ַ
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טט  -תבנית טעמים נדירה  -מהפך פשטא מונח רביע ,ועוד תבנית נדירה רביע  ...רביע  ...זקף-קטן ,תבנית מקצת הענין
העצמתי של שלוש זקף בין שני קיסרים.
לפי התוכן נראה כתת-קבוצה של הז"ק.
טט ע"פ רש"י בר' נח ט,י הקשור לתוכן פסוק ט,יב אפשר להסיק שאין הברית הזאת למזיקין ולפיכך יאבדו.
שלוש זקף בין שני קיסרים

תַבּעָ נָ ָָ֑֣ןַ ַ
ֶ
הַה ֶ ֶ֖קּשֶׁ
ַ
ת
בראשית נח ט,טזְ :ו ָהיְ ָ ֵ֥
הַבּכָ לָ -בּ ָשֶׂ֖רַא ֲֶשֵׁ֥רַעַ לָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃
שַׁח ָיּ ְ
ַ
ֱֹלהיםַוּבין ַ֙כָּ ל-נֶ פֶ
ַ֙בּ ִריתַעוֹלָ םַבּיןַא ִ
ַלזְ כּר ְ
יה ִ
ית ָ
וּר ִא ִָ֗
ַ ְ

שַׁח ָיּהַ -פשטא מונח זקף-
ַ
ֱֹלהיםַ -מונח זקף-קטן וּבין ַ֙כָּ ל-נֶ פֶ
ַ֙בּ ִריתַעוֹלָ םַ -פשטא מונח זקף-קטן בּיןַא ִ
יהַ– רביע ִלזְ כּר ְ
ית ָ
וּ ְר ִא ִָ֗
קטן  ,תבנית טעמים – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן ,כעין שלוש זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח וסלוק) .תבנית
המבטאה דבר עצמתי ,כאן (א) הקשת מבטאה עצמת ההגנה וארך אפים של מדת הרחמים מפני מדת הדין; ועל כך ברכתה ,ובהקשה ממנה
אל (ב) מעשי בראשית (תופעות טבע) עצמתיים עליהם מברכים לבורא ע"פ משנה ברכות פ"ט,מ"ב אשר בדיון בה ב-בבלי ברכות נט,א
משולב הדיון בברכת הקשת שאינה מוזכרת במשנה( .ראה להלן)
שַׁח ָיּהַ– בין מדת הדין של מעלה וביניכם ,שהיה לו לכתוב "וביני ובין כל נפש חיה".
ַ
ֱֹלהיםַוּבין ַ֙כָּ ל-נֶ פֶ
רש"י (טז) בּיןַא ִ
אלא זהו מדרשו כשתבא מדת הדין לקטרג עליכם (לחייב אתכם) (כפ'רש"י (בר' נח ט,יד)ַ ְבּ ַעָֽנְ ִנֵ֥יַעָ נָ ֵֶֽ֖ן – כשתעלה במחשבה לפני להביא חשך
ואבדון לעולם ) :אני רואה את האות ונזכר.
וכמסקנה מפי' מלבי"ם (בר' נח ט,יג) הקשת מרמזת שנשתנה טבע הארץ ,העננים ,והגשמיות והקשת היא אות לבני האדם על כך ,ומפני
שטבע גשמיותם נשתנה לטובה ,עליהם להיות עובדי ה' ולהודות לו על המשך קיומם.
טט שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים .אפשר שמדת הדין מנסה מידי פעם לקטרג בחזקה ובכל פעם (בר' נח ט,ט) ַוא ֲִנָ֕י  -הקב"ה
שמנהיג המדות להנהגת הבריאה (ראה (בר' נח ט,ט) ַוא ֲִנָ֕י  -זקף-גדול) ,רואה את האות ושלוש התחייבויות לנח ובניו (טט – א) זוכר הברית
(טט – ב) ונאמן בבריתו (טט – ג) וקיים במאמרו .ולכן נדחה קטרוג מדת הדין.
שלוש זקף בין שני קיסרים
7
בראשית לך-לך יב,ז:

ץַהזָּ֑אתַ ַ
תּןַאֶ תָ -ה ָא ֶר ַ
רַל ַז ְ֨רעֲָךַאֶ ֶ֖
אמ ְ
וַיּ ָרַ֤אַה֙'ַאֶ ל-אַ ְב ָרםַו ַָ֕יּ ֶ
ליו׃ ַ
'ַהנִּ ְר ֶאֵ֥הַא ָ ָֽ
ַ֙מזְ בּחַ ַלַ ֶ֖ה ַ
ַו ִַיּ ֶַ֤בןַשָׁ ם ִ
ַ֙מזְ בּחַַ .על
ֲָך – זקף-קטן זקף-גדול זקף-קטן ,שלוש זקף בין שני קיסרים ,עוצמת ההבטחה כפי' רש"י ו ִַיּ ֶַ֤בןַשָׁ ם ִ
֨רע ַ
רַל ַז ְ ַ
אמ ְ
אֶ ל-אַ ְב ָרםַו ַָ֕יּ ֶ

בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל.

אמר  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים עולה  , 531תקל"א ,שרא"ל ,הפרש מתקע"ו  ,45 = 576 - 531עולה מ"ה ,אד"ם .
אֶ ל-אַ ְב ָרםַו ַָ֕יּ ֶ
שם מ"ה קשור לעולם היצירה המרמז להבטחת הזרע הקשורה לעולם היצירה.
ֲָך  -זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,מרמז לצורך בשינוי גדול ,כי אברם לא מוליד ,שרי לא לא תלד כנאמר
רַל ַז ְ֨רע ַ
אמ ְ
ו ַָ֕יּ ֶ
במדרשים הבאים:
פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כח  -ביום השמיני עצרת ר' יודן בשם ר' לעזר שלשה הן שמבטלין את הגזירה ואילו הן,
התפיל' והצדקה והתשובה ... .ר' חונא בשם ר' יוסי אף שינוי השם ושינוי מעשה .שינוי השם מאבינו אברהם ,ולא יקרא עוד את שמך

אברם והיה שמך אברהם (בראשית יז :ה) ,אברם לא מוליד ,אברהם מוליד .ודכוותיה ,שרי אשתך (שם שם /בראשית י"ז /טו) ,שרי
לא ילדה ,ושרה ילדה .שינוי מעשה מאנשי נינוה ,וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה (יונה ג :י) .ויש או' אף שינוי מקום מאבינו אברהם ,ויאמר
י"י אל אברם לך לך מארצך וממולדתך (בראשית יג :א) ,והדר ,ואעשך לגוי גדול (שם שם ב).

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים דף כא עמוד א
ס' בלחודוי לאתחזאה דהא לא קיימא לאולדא .ורזא דא אברם אב"ר ם' דא אינו מוליד דהא ם' סתימא איהו ולא קיימא לאולדא כד אתוסף
ה' ההוא ם' אתפתח ואתוסף ה' וקיימא בההוא אבר למעבד תולדין .ורזא דא אברהם אב"ר ה"ם דא מוליד ועביד איבין .ובגין כך אברם
אינו מוליד אברהם מוליד בגין דההוא אבר לא אתתקן עד דאתי ה' ובכל אתר ה"א קיימא לתולדין ואיבין וע"ד שמא גרים.
ראה גי' זקף-קטן זקף-גדול ,זקף-גדול זקף-קטן בין שני קיסרים
שלוש זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים
8
בראשית לך-לך טו,ה – ו:
ֶ֖לַל ְספּרַא ָתָ֑םַ ַ
תּוּכ ִ
יםַאםַ -
ִ
ַ֙הכּוֹכָ ִב
וּספר ַ
ַ֙ה ֶבּט-נָ אַ ַהשָּׁ ָ֗ ַמיְ מָ הַ ְ
֙אמר ַ
ַיּוֹצאַא ִ֝תוַֹהַ ָ֗חוּצָ הַוַיּ ֶ
גירסת הכתר [ה]ַַו ֨
וַֹכּהַיִ ְהיֶ ֶ֖הַז ְַר ֶעָָֽך׃ ַ
אמרַל ֵ֥
וַיּ ֶ
ֶ֖לַל ְספּרַא ָתָ֑םַ ַ
תּוּכ ִ
יםַאםַ -
ִ
ַ֙הכּוֹכָ ִב
וּספר ַ
השָּׁ ַמיְ ָמהַ ְ
ַ֙ה ֶבּט-נָ אַ ַַ
֙אמר ַ
וַֹה ָ֗חוּצָ הַוַיּ ֶ
ַיּוֹצאַא ִ֝ת ַ
קורן ,מגנס ,מאור ועוד [ה]ַַו ֨
וַֹכּהַיִ ְהיֶ ֶ֖הַז ְַר ֶעָָֽך׃ ַ
אמרַל ֵ֥
וַיּ ֶ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בגירסת כתר רביע ,רביע ,זקף-קטן ,בגירסת קורן ועוד רביע ,זקף-קטן ,זקף-קטן .בשני האופנים עשוי להיות בתפקיד של דבר בעל
וַֹצ ָד ָ ָֽקה׃
ֵ֥הַלֶּ֖ ְ
בּהָ֑ 'ַ ַויּ ְַח ְשׁ ֶב ָ
ֱמןַ ַַ
עצמה ,כאן הבטחה משכנעת ולכןַ[ו]ַ ְו ֶהא ִ ֶַ֖
שלוש זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים
9
בראשית וירא כ,יא:

וֹםַהזֶּ ָ֑הַ ַ
ַ
יםַבּ ָמּ ֶ֖ק
ַ
ֱֹלה
יַרקַאין-יִ ְר ַאתַא ִ
םַכּיַאָ ָ֗ ַמ ְר ִתּ ַ ִ֚
֙אמר ַ֙אַ ְב ָר ָה ִ
וַיּ ֶ
ֵ֥רַא ְשׁ ִ ָֽתּי׃ ַ
ַוה ֲָרגֶ֖וּנִ יַעַ לְ -דּ ַב ִ

מחלוקת גירסאות בטעמי הקרא כי אמרתי.
כתר ,מגנס ,מאור ִכּיַאָ ָ֗ ַמ ְר ִתּי  -רביע
קורן ,מקראות גדולות הוצאת ווין התרי"ט ,תורה שלמה ,מקראות גדולות עם מלבי"ם ועוד ִכּיַאָ ַמ ְר ִתּי – זקף-קטן.
וֹםַהזֶַּ ָ֑הַמכיל שלוש פעמים זקף-קטן
ַ
יםַבּ ָמּ ֶ֖ק
ַ
ֱֹלה
יַרקַאין-יִ ְר ַאתַא ִ
םַכּיַאָ ַמ ְר ִתּ ַ ִ֚
֙אמר ַ֙אַ ְב ָר ָה ִ
לפי הגירסא של קורן ואחרים הקראַוַיּ ֶ
בין שני קיסרים ומשמעותו חזקת (עוצמת) חוסר יראת א-לקים במקום .אפשר שגם הרביע שבין משמעויותיו "שרובצים עליו הרבה
ענינים" מבטא אותו רעיון.
בראשית תולדות כו,ט:

יַהָ֑ואַ ַ
ואַואֵ֥יְךַאָ ַמ ְֶ֖רתָּ ַאֲח ִת ִ
ַ֙ה ְ
ַ֤הַא ְשׁ ְתָּך ִַ
ְךַהנּ ִ
ַ֙א ִ
ְךַליִ ְצ ָ֗ ָחקַוַיּ ֙אמֶ ר ַ
ְ
ימלֶ
ַ וַיִּ ְק ָ ֨ראַא ֲִב ִ֝ ֶ
יה׃ ַ
ל ָ
קַכּיַאָ מַ ְר ִתּיַפֶּ ן-אָ ֶ֖מוּתַעָ ֶ ָֽ
ַ֤אמרַאלָ יו ַ֙יִ ְצ ָח ִ
ַוַיּ ֶ

 ...ויאמר אליו יצחק  -מהפך פשטא זקף-קטן
כי אמרתי -מונח זקף-קטן
פעמיים זקף -קטן חוזר וקורה אך בעצמה פחותה ממה שקרה לא"א שנלקחה שרה אשתו לבית אבימלך ואילו אצל יצחק אבימלך רק
חשב לקחת את רבקה
באברהם אבינו מצינו תבנית דומה בשני פסוקים לענין לקיחת אשה לבית אבימלך
יקַתּה ֲָֽרג׃ ַ
ַ
הגֵ֥וֹיַגַּם-צַ ִ ֶ֖דּ
אמרַאֲד ָנָ֕יַ ֲ
ָ֑יהַַוַיּ ָ֕ ַ
רבַא ֶל ַָ
אַק ַ ֶ֖
ְךַל ָ
ֵ֥
ימלֶ
בראשית וירא כ,דַ :וא ֲִב ָ֕ ֶ
אמרַאֲד ָנָ֕יַ– זקף-גדול זקף-גדול בין שני קיסרים זה אמר אבימלך להצטדק לפני א-לקים
וַיּ ָ֕ ַ
ֵ֥רַא ְשׁ ִ ָֽתּי׃ ַ
וֹםַהזֶּ ָ֑הַַ ַוה ֲָרגֶ֖וּנִ יַעַ לְ -דּ ַב ִ
ַ
יםַבּ ָמּ ֶ֖ק
ַ
ֱֹלה
יַרקַאין-יִ ְר ַאתַא ִ
םַכּיַאָ ָ֗ ַמ ְר ִתּ ַ ִ֚
֙אמר ַ֙אַ ְב ָר ָה ִ
בראשית וירא כ,א וַיּ ֶ
ֱֹלהים  -יתיב מונח זקף-קטן שלוש פעמים
רקַאין-יִ ְר ַאתַא ִ
֙אמר ַ֙אַ ְב ָר ָהם -פשטא זקף-קטן ִכּיַאָ ָ֗ ַמ ְר ִתּי  -מונח זקף-קטן או רביע ַ ִ֚
וַיּ ֶ
זקף-קטן בין שני קיסרים להדגיש תוקף חוסר יראת א-לקים אצל הפלשתים ואבימלך
ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים ,שלוש זקף בין שני קיסרים
 10שלוש זקף בין שני קיסרים
 11שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית וירא כא,כב – כג:

אמר – זקף-קטן רביע זקף-קטן ,כעין שלוש זקף,
ְךַוּפיכל ַ֙שַׂ רְ -צ ָבאוַֹאֶ ל-אַ ְב ָר ָהֶ֖םַל ָ֑
ִ
ימלֶ
אמרַא ֲִב ָ֗ ֶ
תַה ִהואַוַיּ ֶ
ַ֙בּע ַ
פַ[כב]ַַוַ ָֽ ֵֽיְ ִהי ָ
עוצמת ההתפעלות של אבימלך מההתבטלות המחלטת של אברהם אל קונו ,בבחינת הנאמר ב-משנה אבות פ"ב מ"ד בטל רצונך מפני
רצונו ,כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך (הרב משה רודרמן בשם החתם סופר( ,וירא התשע"א))

שׂה׃ ַ
תּהַע ֶ ָֽ
ַבּ ֵ֥כלַאֲשֶׁ ר-אַ ָ ֶ֖
יםַע ְמָּך ְ
ִ
ֱֹלה
ַא ִ
ֶ֖יַוּלנ ְֶכ ִ ָ֑דּיַ –רביע זקף-קטן זקף-קטן ,כעין שלוש זקף ,עוצמת הרמיה
יַוּלנִ ִינ ְ
רַל ְ
ָהַאםִ -תּ ְשׁק ִ
אֹלהים ַ֙הנּ ִ
ִ
ַ֤יַב
הַלּ ָֽ
שּׁ ְבעָ ִ
הַה ֨ ָ
[כג]ַַ ְועַ ָ֗ ָתּ ִ
ָהַאםִ -תּ ְשׁקר – ה' ה' י' מ' ה' מ' ר' – הי"ה מרמ"ה
אֹלהים ַ֙הנּ ִ
ִ
ַ֤יַב
הַלּ ָֽ
שּׁ ְבעָ ִ
הַה ֨ ָ
בדברי אבימלך ,המתגלה בס"ת הכתוב ְועַ ָ֗ ָתּ ִ
הַבּהּ׃ ַ
יַו ִעםָ -ה ָא ֶֶ֖רץַאֲשֶׁ ר-גַּ ֵ֥ ְֵֽר ָתּ ָ ָֽ
הַע ָמּ ִד ְ
ַ֙תּע ֲֶשׂ ִ
יַע ְמָּך ַ
ית ִ
שׂ ִ
כַּ ִ֝ ֶח ֶסדַאֲשֶׁ ר-עָ ִ ַ֤

רוח הרמיה הזאת נשארה באזור הזה עד היו ם הזה ,בגניבת דעת ולא לקיים התחייבויות שלמעשה אבימלך לא לקח על עצמו וכבר בימי
יצחק הפלשתים שוב גזלו מים של עם ישראל וכן עת הכו בני גת הפלשתים את בני אפרים שהקדימו לצאת ממצרים בשלושים שנה (אלו
העצמות היבשות בחזון יחזקאל) ,ואילו בני ישראל שמרו שבועת אברהם עד ימי דוד עת מת נכדו של אבימלך בירושלים ורק אז הותרה
השבועה ונכבשה ירושלים .אמנם אברהם הזכיר רק גזילת באר מים אחת אולי מפני כבוד
 12שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית תולדת כה,כ:

שּׁה׃ ַ
וַֹל ִא ָ ָֽ
ֵ֥ןַהא ֲַר ִ ֶ֖מּיַלֵ֥ ְ
ֲחוֹתַלָ ָב ָ
דּןַא ֲָרָ֑םַא ֵ֛
יַמפַּ ַ ֶ֖
ֲר ִמּ ִ
ַ֙הא ַַ
הַבּתְ -בּתוּאל ָ
הַבּ ַק ְחתּוַֹאֶ תִ -ר ְב ָָ֗ק ַ
ַ֙בּן-אַ ְר ָבּ ִעיםַשָׁ ָנ ְ
היַיִ ְצ ָחק ֶ
וַיְ ִ ַ֤
ַ֙הא ֲַר ִמּי – זקף-קטן  ...רביע  ...זקף-קטן ,תבנית המרמזת על ענין
הַבּתְ -בּתוּאל ָ
הַבּ ַק ְחתּוַֹאֶ תִ -ר ְב ָָ֗ק ַ
ַ֙בּן-אַ ְר ָבּ ִעיםַשָׁ ָנ ְ
היַיִ ְצ ָחק ֶ
וַיְ ִ ַ֤
עצמתי רד"ק (כ) וַיְ ִ ַ֤היַ -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).
 13שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית תולדת כו,ח:

ֶ֖דַה ַחלָּ֑ וֹןַ ַ
ַ
יםַבּ ַע
ְ
ַ֙מלֶ ְךַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּ
ימ ֙לֶ ְך ֶ
ַשׁ ָ֗קףַא ֲִב ֶ
ַ֙היּ ִָמיםַ ַויּ ְ
יַא ְרכוּ-לֵ֥ וַֹשָׁ ם ַ
יַכּ ָ ָֽ
ַוַיְ ִָ֗ה ִ
הַא ְשׁ ָֽתּוֹ׃ ַ
ֶ֖תַר ְב ָ ֵ֥ק ִ
ַ֙מצַ חקַא ִ
אַו ִהנּ ַ֤הַיִ ְצ ָחק ְ
ַ ַו ָ֗ ַיּ ְר ְ
ְךַפּ ִל ְשׁ ִתּים – רביע זקף-קטן רביע זקף-קטן ,א' הזקף כסוף ענין; ב' עצמת היצר
ְ
ַ֙מלֶ
ימ ֙לֶ ְך ֶ
ַשׁ ָ֗קףַא ֲִב ֶ
יַא ְרכוּ-לֵ֥ וַֹשָׁ ם ַ֙ ַהיּ ִָמיםַ ַויּ ְ
יַכּ ָ ָֽ
וַיְ ִָ֗ה ִ

בהתענינות ביצחק ע"י הפלשתים
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 14שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית תולדות כו,כד:

הַההוּאַו ַָ֕יּאמֶ רַאָ נ ִָ֕כיַאֱֹלהֶ֖יַאַ ְב ָר ָהםַאָ ִבָ֑יָךַ ַ
ַ
'ַבּ ַלּיְ לָ
וַיּ ָ ֨ראַא ָלַ֤יוַה ֙ ַ
ֲבוּרַאַ ְב ָר ָהֵ֥םַעַ ְב ִ ָֽדּי׃ ַ
ַבּע ֶ֖
יַאת-ז ְַרעֲָך ַ
ית ֶ ָֽ
ַ֙כּיִ -א ְתָּךַאָ נ ִכיַוּב ַר ְכ ִתּ ֙יָך ְַ֙ו ִה ְרבּ ִ
ירא ִ ָֽ
ַאַ לִ -תּ ָ

וירא אליו ה'  -קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב שחבירו הכתוב לפניו מלמד עליו .כו כג מלמד ש-ויעל משם באר שבע – באר שמשם
שואבים רוח הקודש והשראת נבואה באופן נעלה ביותר המתבטא בטעמי ַההוּאַו ַָ֕יּאמֶ רַאָ נ ִָ֕כיַ -זקף-קטן זקף-גדול זקף-גדול ,שלוש זקף
בין שני קיסרים ,חיזוק ,תוקף במובן של אופן נעלה ביותר ,כי הנאמר ההו"א – אותיות שם המקשר שמים וארץ ,אנכי  -עניין פנימיות
טמיר ונעלם.
ראה זקף-גדול זקף-גדול
 15שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית תולדות כז,לז:

שַׁס ַמ ְכ ִתָּ֑יוַ ַ
יר ְ
ֵֽןַו ִת ֶ֖
יםַו ָדגָ ֵ֥ ְ
ֲב ִד ְ
ח יוַנ ַָת ִַ֤תּיַלוֹ ַ֙לַ ע ָ
שׂוַהןַגְּ ִַ֞בירַשַׂ ְמ ִ ֵ֥תּיוַלָ ְך ְַ֙ואֶ ת-כָּ ל-אֶ ַָָ֗
רַלע ָ֗ ָ
אמ ְ
ַו ֨ ַיּעַ ןַיִ ְצ ִ֝ ָחקַוַיּ ֶ
ֶ֖הַבּ ִ ָֽני׃ ַ
וֹאַמֵ֥הַאֶ ע ֱֶשׂ ְ
ָ
וּל ָכהַאפ
ַ ְ

 ...הן גביר  -מונח גרשיים ,יצא מן הכלל ללמד על הכלל .רש"י ברכה זו שביעית היא והוא עושה אותה ראשונה ,אלא אמר לו מה תועלת לך
בברכה ,אם תקנה נכסים שלו הם ,שהרי גביר שמתיו לך ומה שקנה העבד קנה רבו (ב"ר פז ה)
שַׂ ְמ ִ ֵ֥תּיוַלָ ְך ְַ֙ואֶ ת-כָּ ל-אֶ ָ֗ ָחיו  -מרכא מונח (לגרמיה) מונח רביע
רַלע ָ֗ ָשׂוַהןַגְּ ִַ֞בירַשַׂ ְמ ִ ֵ֥תּיוַלָ ְך ְַ֙ואֶ ת-כָּ ל-אֶ ָ֗ ָחיוַנ ַָת ִַ֤תּיַלוֹ ַ֙לַ ע ֲָב ִדים – גם רביע רביע זקף-קטן ,עצמת הברכה ליעקב
אמ ְ
וַיּ ֶ
 16שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית וישלח לה,א:

ֶ֖לַושֶׁ בָ -שָׁ֑םַ ַ
ֵ֥הַבית-א ְ
ָֽ
בַקוּםַעֲל
ַ֙אלַ -יעֲק ֵ֛
ֱֹלהים ֶ ָֽ
ַ֤אמרַא ִ
וַיּ ֶ
ַמ ְפּנ ֶ֖יַע ָשֵׂ֥וַאָ ִ ָֽחיָך׃ ַ
יָךַבּ ָ֨ב ְרחֲָך ִ
ְ
םַמזְ בּ ַחַלָ אל ַ֙הַ נִּ ְר ֶאהַאלֶ
ַ ַועֲשׂהָ -שׁ ִ

ספר הפרשיות ,הרב א' כי טוב ע"פ תנחומא תוקף אי קיום הנדר שגרם ליעקב אבינו צרת לבן ,צרת שרו של עשו ,צרת גזירת מיתה על
רחל ,צרת דינה.
 17שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית ויגש מה,כז:

עגָלוֹתַאֲשֶׁ ר-שָׁ ַלֵ֥חַיוֹסֶ֖ףַלָ שׂאתַא ָ֑תוֹ ַ
רַדּ ֶבּרַאֲל ֶהםַ ַויּ ְַרא ַ֙אֶ תָ -ה ֲ
ליוַאתַכָּ לִ -דּ ְברַ֤יַיוֹסף ַ֙א ֲֶשׁ ִ
וַיְ ַד ְבּרוַּא ָ֗ ָ
יהם׃ ַ
ע ֵ֥קבַא ֲִב ֶ ָֽ
וּחַ ַי ֲַ
יַר ַ
ַו ְַתּ ִָ֕ח ֶ֖
א ָ֗ ָליוַרביע  ...אֲל ֶהםַזקף-קטן  ...אֶ תָ -ה ֲעגָלוֹתַזקף-קטן בין שני קיסרים ,דבר עוצמתי כאן כעין הבאת הוכחה חזקה שהאיש במצרים
הוא אכן יוסף .וכתוצאה מהוכחה זאת ו ְַתּ ִָ֕חיַ -זקף-גדול  -רש"י שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו (טט – כבר כ"ב שנה).
וּחַ ַיע ֲֵ֥קבַ -ר"ת לוריא ,אור לי
יַר ַ
וכן רמז למחדש הגדול בתורת הסוד לָ שׂאתַא ָ֑תוַַֹו ְַתּ ִָ֕ח ֶ֖

 18שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית ויגש מז,ח – ט:

ֵ֥יַחיֶּ ָֽיָך׃ ַ
ֶ֖יַשׁנ ַ
הַאלַ -יע ֲָ֑קבַכַּ ָ֕ ָמּהַיְ מ ְ
ֵ֥אמרַפַּ ְר ֶ֖ע ֶ ָֽ
[ח]ַוַיּ ֶ

יםַוּמ ַאֶ֖תַשָׁ נָ ָ֑ה – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
ְ
ֹלשׁ
יַשׁ ִ ֵ֥
גוּר ְ
ַ֙שׁניַ ְמ ַ
ַַַ[ט]ַַוַיַּ֤אמֶ רַיַ ָֽעֲקב ַ֙אֶ ל-פַּ ְרעהַיְ מי ְ
יהם׃ – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,ויתירה
ֶ֖יַמגוּר ֶ ָֽ
יַבּימ ְ
ַ֙חיּיַאֲב ַת ִ
ַ֙שׁני ַ
אַה ִָ֗שּׂיגוַּאֶ ת-יְ מי ְ
יַול ִ
יַח ַיּ ְ
ַ֙שׁנ ַ
יםַהיוּ ַ֙יְ מי ְ
ָ
טַו ָר ִָ֗ע
ְמ ַע ְ
מזאת רביע זקף-קטן רביע זקף-קטן ,תבנ ית שמזכירה שלוש פעמים זקף מכל סוג .כעין עצמת מראהו הזקן .צער הקב"ה על תלונה שאין
לה מקום בכלל ובודאי לא לומר תלונה לפני פרעה ,ועל כך חסרו מחייו שלשים ושלש שנה כמספר המלים בשני פסוקים אלה (תורה
שלמה ,מדרש).
רמב"ן (ט) מעט ורעים היו ימי שני חיי  -לא ידעתי טעם הזקן אבינו ,מה מוסר הוא שיתאונן אל המלך ,וגו'
ונראה לי כי יעקב אבינו זרקה בו שיבה והיה נראה זקן מאד ,וגו' ,אז ענה יעקב כי ימיו שלשים ומאת שנה ,ואל יתמה בהם כי מעט הם כנגד שנות
אבותיו שחיו יותר ,אבל מפני היותם רעים בעמל ואנחה זרקה בו שיבה ונראה זקן מאד:
תורה שלמה (כג) מדרש .מעט ורעים בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו אומר לו הקב"ה אני מלטתיך מעשו ומלבן והחזרתי לך דינה גם יוסף
ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים ,וגו'
(כג)  ...ובאגדת בראשית (פס"א פס"ב) ד"א למה תאמר יעקב וכו' וכן יעקב כי במקלי וכו' ועשיתי עמו כל אותו הטובה והוא אומר לפרעה מעט
ורעים היו וגו' הרע(ו)תי לך מימיך שאתה אומר כן?
בראשית ויגש מז ט מעט ורעים וגו' רביע זקף-קטן רביע זקף-קטן  -כעין תוקף  /עצמת התלונה.
האדמו"ר ממ"ש מחב"ד הסביר בשיחה משנת התשנ"ב פר' מקץ כי יעקב מתמרמר על מעט ימים כיון שחסר בם העיקר – הגאולה.
ממקום אחר נלמד כי השכינה כביכול נאלצה לרדת לתוך מצרים  -מיצר ים  -מרכז הטומאה כדי לבצע בירור דמצרים להוציא משם את
פ"ו ניצוצות קדושה שעדיין נותרו שבויים בידי הטומאה ,מתוך סה "כ רפ"ח ניצוצות קדושה שנפלו בקליפות ור"ב מהן כבר נגאלו ע"י
האבות ,שהחלו בתהליך הגאולה וע"י בירור דמצרים ושאר הדורות תהיה תכלית שלימות הגאולה.
א' במפגש בין יעקב ובין פרעה הקדושה משפיעה על הקליפה לשנות עצמה
ב' בקרא זה ובקרא ב -דברים וילך לא יז וחרה אפי בו ביום-ההוא  -מונח מונח מונח תלישא-גדולה ועזבתים והסתרתי פני מהם -
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

גרשיים קדמא מהפך פשטא ,התוכן נשמע שלילי מאד ואילו האדמו"ר ממ"ש מחב"ד מסביר כי מדובר בהתעכבות הגאולה שכבר התחילה
עד לזמן שתבוא.
הטעמים תומכים בדעה זאת ומוסרים מסר חיובי מאד
ראה גרשיים קדמא מהפך פשטא
 19שלוש זקף בין שני קיסרים
בראשית ויחי מח,א:

ףַהנּ ֵ֥הַאָ ִ ֶ֖ביָךַח ֶל ָ֑ה ַ
רַליוֹס ִ
אמ ְ
יםַהאלֶּ הַוַיּ ֶ
ָ
יַאחֲרַי ַ֙הַ ְדּבָ ִר
[א] וַיְ ִָ֗ה ַ ָֽ
ֶ֖הַואֶ ת-אֶ ְפ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ַ֙עמּוַֹאֶ תְ -מנ ֶַשּׁ ְ
ַ֤יַבנָיו ִ
ַוַיִּ ַַ֞קּחַאֶ תְ -שׁנ ָ
רַליוֹסףַ– רביע  ...פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד של דבר עצמתי כאן שנוי עצום
אמ ְ
יםַהאלֶּ הַוַיּ ֶ
ָ
יַאחֲרי ַ֙הַ ְדּבָ ִר
[א] וַיְ ִָ֗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'
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,
 20שלוש זקף בין שני קיסרים
וַּלק ֶל ָָ֑ךַ ַ
שמות ג,יחְ :ושָׁ ְמעֶ֖ ְ
ְךַשׁ ַֹ֤לשֶׁ תַ
ַ֞אַדּ ֶר ְ
הַנלֲכָ הָ -נּ ֶ
ינוַּועַ ָ֗ ָתּ ָֽ
ַ֤יַה ִע ְב ִריִּ ים ַ֙נִ ְק ָרהַעָ ל ְ
ְךַמ ְצ ַ ָ֗ריִ םַ ַואֲמַ ְר ֶתַּ֤םַאלָ יו ַ֙ ַ֞ה'ַ אֱֹלה ָ ָֽ
ִ
אתַאַ ָתּה ְַ֩וזִ ְקנ֨יַיִ ְשׂ ָר ִ֝אלַאֶ לֶ -מלֶ
וּבָ ָּ֡ ָ
ֱֹלהינוּ׃ַ ַ
ה'ַא ָֽ
בּ ָחֶ֖הַלַ ֵַ֥
רַונִ זְ ְַ
ַ֙בּ ִמּ ְד ָבּ ְ
י ִָמים ַ

זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו
הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו".
(א) רביע  ...זקף-קטן  ...רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים – עוצמה אדירה של הנבואה
 21שלוש זקף בין שני קיסרים
שמות בא יא,א:

ֶ֖םַמזֶּ ָ֑ה ַ
ביאַעַ ל-פַּ ְרעה ְַ֙ועַ לִ -מ ְצ ַריִ םַאַ חֲריָ֕ -כןַיְ שַׁ ַלֵּ֥חַאֶ ְת ֶכ ִ
שׁהַעוֹדַנֶ ַָ֣֤גַעַאֶ חָ ד ַ֙אָ ִ ַ֤
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ו ַ֨יּ ֶ
ֶ֖םַמזֶּ ָֽה׃ ַ
ָרשַׁאֶ ְת ֶכ ִַ
להַגָּרֵ֛שַׁיְ ג ֵ֥
שׁ ְלּחוַֹכָּ ָ֕ ָ
ַ ְכּ ֨ ַ

בפסוק פעמיים זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים
ברישא הפסוק זקף-קטן זקף-גדול
בסיפא הפסוק זקף-קטן זקף-גדול
אמנם אינו שלוש פעמים זקף ב ין שני קיסרים ,אך יתכן שגם כן תומך בתוכן הפסוק על תוקף גירושם ממצרים כלה גרש יגרש אתכם
מזה ,שהיה גם כנגד אלו שעדיין היו ספקנים.
ראה גימטרית זקף-קטן זקף-גדול
22

שלוש זקף בין שני קיסרים

יַבּ ֶא ֶֶ֖רץַנ ְָכ ִריָּ ָֽה׃ ַ
ית ְ
רַהיִ ִ
םַכּיַאָ ַמרַגּ ָ
ַ֙גּ ְֵֽרשׁ ִ
ַ֤םַהאֶ ָחד ָֽ
ֲשׁרַשׁ ָ ָֽ
ָ֑יהַַַַַַַ א ֨ ֶ
יַבנֶ ַָ
ֶ֖תַשׁנ ָ
שמות יתרו יח,גְ :וא ְ
יתי – שלוש זקף בין שני קיסרים ,מרמז לענין עצמתי מאד ,אפשר כי טעם קדמא
רַהיִ ִ
םַכּיַאָ ַמרַגּ ָ
ַ֙גּ ְֵֽרשׁ ִ
ַ֤םַהאֶ ָ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.
 23שלוש זקף בין שני קיסרים
שמות כי תשא לב,א:

תַמןָ -ה ָהָ֑רַ ַ
םַכּי-בשֵׁ֥שַׁמ ֶשֶׁ֖הַלָ ֶר ֶד ִ
אַהעָ ִ ָֽ
וַיַּ ְָ֣ר ָ
ֱלנוּ ַ֙מ ֶא ֶרץַ
ינוַּכּיֶ -זה׀ַמ ֶשׁהַהָ ִ ָ֗אישַׁא ֲֶשַׁ֤רַ ֶהע ֨ ָ
ִ
ַ֙לפָ נ
ֱֹלהיםַא ֲֶשַׁ֤רַי ְָֽלכוּ ְ
אמ ַ֤רוַּאלָ יו ַ֙קוּם׀ַעֲשׂהָ -לנוַּא ִָ֗
ֲרןַוַיּ ְ
םַעָֽל-אַ ה ָ֗
לַה ִ֝ ָע ַ
וַיִּ קָּ ֨ה ָ
ָהַלוֹ׃ ַ
הי ָֽ
נוַּמהֵ֥ ָ -
ָד ְע ֶ
םַלאַי ַ ֶ֖
ֵ֥
ִמ ְצ ַריִ
ֱלנוּ ַ֙מ ֶא ֶרץַ
ַ֤רַהע ֨ ָ
ֶ
ינוַּכּיֶ -זה׀ַמ ֶשׁהַהָ ִ ָ֗אישַׁא ֲֶשׁ
ִ
ַ֙לפָ נ
ֱֹלהיםַא ֲֶשַׁ֤רַי ְָֽלכוּ ְ
אמ ַ֤רוַּאלָ יו ַ֙קוּם׀ַעֲשׂהָ -לנוַּא ִָ֗
ֲרןַוַיּ ְ
םַעָֽל-אַ ה ָ֗
לַה ִ֝ ָע ַ
וַיִּ קָּ ֨ה ָ
היָהַ ָֽלוֹ  -תבנית רביע  ...רביע  ...זקף-קטן  ...רביע  ...זקף-קטן כעין שלוש זקף בין שני קיסרים דבר עצמתי
נוַּמהֵ֥ ָ -
ָד ְע ֶ
םַלאַי ַ ֶ֖
ֵ֥
ִמ ְצ ַריִ

מאד ,עוצמת ההסתר שגרם השטן כפי' 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 ,שכבר באו שש שעות ולא בא וכו' ,כדאיתא במסכת שבת (דף פט).
 24שלוש זקף בין שני קיסרים
שמות כי תשא לב,ז-ח,לב

[ז] ַַויְ ַדבֵּ֥רַהֶ֖ 'ַאֶ ל-מ ֶשָׁ֑הַ ַ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ֲשׁרַהֶ עֱלֶ֖יתָ ַמ ֶ ֵ֥א ֶר ִ
ִ֚יַשׁחתַעַ ְמָּךַא ֶ ֵ֥
דַכּ ִ
לֶ ְךָ֕ -ר ִ

ֶלַמסּ ָכ ָ֑הַ ַ
םַעג ַ
ֶ֖
יתםַעָ שׂוַּלָ ֶה
רַצ ִוּ ִ
רַמןַ -ה ֶדּ ֶ֙רְך ַ֙א ֲֶשׁ ִ
רוַּמ ָ֗ה ִ
ַ
[ח]ַס
ָ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ֵ֥רַהעֱלֶ֖ וָּךַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ֱֹלה ֙יָך ַ֙יִ ְשׂ ָראלַא ֲֶשׁ ֶ
אמרוַּאַ֤לֶּ הַא ֶ
וַיִּ ְשׁ ַ ָֽתּחֲווּ-לוֹ ַ֙וַיִּ זְ ְבּחוּ -לוַֹוַיּ ְ
אתָ֑םַ ַ
הַאםִ -תּ ָשּׂאַחַ טָּ ָ
תּ ִ
[לב] וְ עַ ָ ֶ֖
אַמ ִסּ ְפ ְרָךֶ֖ ַא ֲֶשֵׁ֥רַכָּ ָ ָֽת ְבתָּ ׃ ַ
ןַמחנִ יַ ָנ ִ ָֽ
וְ ִאםַָ֕ -איִ ְ

בהנחה שזקף-קטן זקף-גדול מרמז לסדר המידות יסוד מלכות ולדבקות מלכות היא השכינה במידות שלפניה
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וע"פ מתוק מדבש חטא העגל גרם לריחוק המלכות היא השכינה מהמידות לפניה
לב ח רישא פעמיים זקף סיפא שלוש פעמים זקף ,תוקף פגם מעשה העגל בבריאה .וע"פ הזוהר גרם לריחוק  /גלות המלכות מזעיר אנפין,
טימא השכינה ,ריחוק השכינה מקב"ה
ראה זקף-גדול זקף-קטן שמות כי תשא לב,ז,לב

 25שלוש זקף בין שני קיסרים
שמות כי תשא לד,כד:

ֱֹלהיָךַשָׁ ֵֹ֥לשַׁ ְפּעָ ִ ֶ֖מיםַ
ל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּני ַ֙ה'ַא ֶַ
ֲֹלתָךַַָ֗ ָֽ
ַבּע ְ
ַ֙את-אַ ְר ְצָך ַ
דַאישׁ ֶ ָֽ
יָךַו ִה ְר ַח ְב ִ ֶ֖תּיַאֶ ת-גְּ ֻב ֶל ָָ֑ךַ ְולא-י ְַח ֵ֥מ ִ
ַ֙מפָּ ֶנ ְ
אוֹרישַׁגּוֹיִ ם ִ
ִ ָֽכּיַ֤ ִ -
בַּ שָּׁ נָ ָֽה׃
ֱֹלהיָך  -זקף-קטן רביע זקף-קטן ,עצמת ההבטחה וההגנה
ל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּני ַ֙ה'ַא ֶ
ָךַ ָֽ
ֲֹלת ַָ֗
ַבּע ְ
ַ֙את-אַ ְר ְצָך ַ
דַאישׁ ֶ ָֽ
וְ לא-י ְַח ֵ֥מ ִ

 26שלוש זקף בין שני קיסרים
ויקרא ד

ֶ֖לַהוּא׃ַפ ַ
ֵ֥אתַה ָקּ ָה ָֽ
ַ
וֹןַח ַטּ
ַ
רַה ִראשָׁ֑
ֶ֖תַה ָפּ ָ
ת וַֹכַּ א ֲֶשׁרַשָׂ ַרףַא ַ
הַושָׂ ַרףַא ַ
ח ֶנ ְ
ַ֙ל ַמּ ֲ
הוֹציאַאֶ תַ -ה ָ֗ ָפּרַאֶ לִ -מחוּץ ַ ָֽ
[כא]ַַו ִ
ְ

תורה תמימה פרשת ויקרא
חטאת הקהל הוא  -חטאת הקהל  -הרי זה בנין אב לכל חטאות הקהל שישרפו הוא  -להוציא שעירי רגלים שאעפ"י שחטאת הקהל הם אין
נשרפים ,מאי טעמא ,לפי שאין באים על עבירת מצוה ידועה [תו"כ]:
בפסוק זה רביע ושלוש פעמים זקף בין שני קיסרים.
א' מבטא עצמת הכפרה על חטאת הקהל – חטאת הרבים;
ב' אפשר כי מרמז על בנין אב.
ראה פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
 27שלוש זקף בין שני קיסרים
שמות ויקהל לה,ה:

תַה' ַ
רוּמ ָ֑
ֶ֖תַתּ ַ
יא ָהַא ְ
יבַלבַּוַֹיְ ִב ֶָ֕
ִ
ַ֤םַתּרוּמָ ה ַ֙לַַה'ַכִּ֚לַנְ ִד
ְק ֨חוַּמ ִא ְתּ ֶכ ְ
ַז ָָהֵ֥בַו ֶָכ ֶֶ֖סףַוּנְ ָֽחשֶׁ ת׃ ַ
ה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן  ...זקף-גדול בין שני קיסרים ,דבר עצמתי (א) רמז לקב"ה
יא ַָ
יבַלבּוַֹיְ ִב ֶָ֕
ִ
ַ֤םַתּרוּמָ ה ַ֙לַַה'ַכִּ֚לַנְ ִד
ְק ֨חוַּמ ִא ְתּ ֶכ ְ

שהוא הי"ה הו"ה יהי"ה המרמז על קודשא בריך הוא אין-סוף (ענין המעפיל על כל הענינים); (ב) ראה להלן לימוד נוסף מ 66-לעצמת
סגולת אמירת פרשת המנורה להבין דברי התורה.
רוּמה ַ֙לַַה'  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,כלל הצריך לפרט ,וכן כתוב שחבירו שלפניו (לה,ד) מלמד
ַ֤םַתּ ָ
ועוד בענין תוקף ְק ֨חוַּמ ִא ְתּ ֶכ ְ
אמר :מאמר ה'
הַה ָדּבָ רַאֲשֶׁ רִ -צוָּ ֵ֥הַהֶַ֖'ַל ָֽ
אמרַמשֶׁ ה ֶ ...ז ַ
עליו או מלמד על חבירו שלפניו (כעין טעמא דקרא) ואפיונו מהכתוב לפניו וַיּ ֶ
מצומצם ע"י משה ונותן התוקף והכח לתרומה אז ולדורות.
הלימוד הנוסף מ 66 -לעצמת סגולת אמירת פרשת המנורה להבין דברי התורה.
 66זהו מספר -הנרות ,הכפתורים ,הפרחים ,הגביעים ,וי"ז הטפחים שבגובה המנורה ,הכל יחד הוי כן (אגרא דפרקא קע"ב) ,בפסוק ראשון
של בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יש תיבות ( 66שם)
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ויקרא בהר כה,י:

ָ֑יה ַ
ץַלכָ ל-י ְשׁ ֶב ַָ
וֹרַבּ ָא ֶֶ֖ר ְַ
ָ
םַדּ ֵ֛ר
את ְ
הַוּק ָר ֶ ֵ֥
ְ
ַ֤תַהח ֲִמ ִשּׁים ַ֙שָׁ ָנ
ַ ָֽ
תַשׁנַ
וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ֗ ֶתּםַא ְ
שׁבוּ׃ ַ
וַֹתּ ֻ ָֽ
וַֹו ִ ֵ֥אישַׁאֶ לִ -מ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ָ
ֲחזָּת ְ
םַא ִ֚ישַׁאֶ ל-א ֻ
םַושַׁ ְב ָ֗ ֶתּ ִ
ַ֙תּ ְהיֶ הַלָ כֶ ְ
ֵ֥לַהוא ִ
ַיוֹב ִ
םַא ִ֚ישַׁאֶ ל-א ֲֻחזָּתוַֹ  -זקף-קטן רביע זקף-קטן ,עצמת השפעת השיבה איש לאחוזתו על החברה והכלכלה בין
םַושַׁ ְב ָ֗ ֶתּ ִ
ִתּ ְהיֶ הַלָ כֶ ְ

היובלות.
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במדבר נשא ז,ד – ה:

אמר׃ ַ
רַה'ַאֶ ל-מ ֶשֵׁ֥הַלּ ָֽ
ֶ֖
[ד]ַַוַיֵּ֥אמֶ
ישַׁכּ ִ ֵ֥פיַעֲב ָד ָֽתוֹ׃ ַ
ְ
םַא
ַ֤הַאוֹתם ַ֙אֶ לַ -ה ְל ִויִּ ִ ֶ֖
ָ
ָת ָתּ
ָ֑דַונ ַ
דתַא ֶהלַמוֹע ְ
םַו ָהיָ֕וַּלַ ע ֲָ֕בדַאֶ ת-עֲב ַ ֶ֖
ִ֚חַמ ִא ָתּ ְ
ָֽ
[ה]ַַקַ

פיב י"ח מאתם היה הדבר הא הסכימה דעתם
םַו ָהיָ֕וּ – זקף-קטן זקף-גדול  -גלוי דעת/רצון ה' כנאמר ב-מדרש במדבר רבה נשא "
ִ֚חַמ ִא ָתּ ְ
ָֽ
קַ
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.
םַו ָהיָ֕וַּלַ ע ֲָ֕בד  -זקף-קטן זקף-גדול זקף-גדול ,שלוש זקף בין שני קיסרים ,כעין נתן להם חוזק מיוחד כנאמר מדרש במדבר רבה
ִ֚חַמ ִא ָתּ ְ
ָֽ
קַ
נשא פי"ב י"ח אמר לו הקב"ה (למשה) ְו ָהיָ֕וַּלַ ע ֲָ֕בדַאֶ ת-עֲב ַ ֶ֖דתַא ֶהלַמוֹע ָ֑ד תן להם הויה ,שיהיו קיימים לעולם  ...תני בשם ר"מ עד עכשיו הן
העגלות והפרות קיימות ולא הוממו ולא הזקינו ולא הטריפו ולא נשברו והלא דברים ק"ו מה אם העגלות שנדבקו במלאכת אוהל מועד ניתן להם
הוויה עד שיהיו קיימות לעולם ישראל שהם דבוקים בהקב"ה עאכ"ו שנא' (דברים ד) ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו'
ראה זקף-קטן זקף-גדול ,ראה יתיב
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

במדבר קרח טז,כח:

אַמ ִלּ ִ ָֽבּי׃ ַ
ל ִ
הַכּיֶ֖ -
ִ
יםַהאָ֑לֶּ
ָ
ֲשׂ
ֲשׂוֹתַאֵ֥תַכָּ לָֽ ַ -ה ַמּע ִ ֶ֖
'ַשׁלָ ַחנִ יַלַ ע ָ֕
וּןַכּי-ה ְ
ַ֙תּ ְדע ִ ָֽ
ַ֒בּזאת ָֽ
אמר֘ ַמשֶׁ ה ְ
וַיּ ֶ
'ַשׁלָ ַחנִ יַלַ ע ֲָ֕שׂוֹת  -זקף-קטן ,זקף-קטן ,זקף-גדול בין שני קיסרים ,עצמת האזהרה במאמר משה
וּןַכּי-ה ְ
ַ֙תּ ְדע ִ ָֽ
ְבּזאת ָֽ

סיכום אחד התפ קידים של התבנית שלושה זקף בין שני קיסרים מאמר בעל חיזוק לאזהרה (משה לעדת קרח) או טענה מתחכמת (נחש
לחוה ,אבימלך לא-לקים)
ראה גירסאות שונות בטעמים
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ֶ֖בַעםִ -בּ ְל ָעָֽם׃ ַ
מוֹא ִ
בר כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר יְ ַדבֵּ֥ר הֶַ֖'ַא ָל ָ֑יַוַיּ ְשׁ ֵ֥בוַּשָׂ ָֽריָ -
ם ֙ ָדּ ַָ
תי אֶ ְתכֶ ַ
ֲשׁב ִ ַ֤
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה ַוה ִ
יהם ִלַ֤ינוּ פ ַ
אמר אֲל ָ֗ ֶ
במדבר בלק כב,ח :וַיּ ֶ

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק דף ר ע' א (זוהר הסולם סימן רפו)

יהםַ
תי אינון כתיב (כב,ז) ַוי ְדַ בּ ְֵ֥רוּ ֵא ָל֖יו (לשון קשה כי היה פגום האזן)  ,ואיהו כתיב וַיּאמֶ ר אֲל ָ֗ ֶ
ֲשׁב ִ ַ֤
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה ַוה ִ
יהם ִלַ֤ינוּ פ ַ
אמר אֲל ָ֗ ֶ
וַיּ ֶ
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה ,בגין דליליא איהו שעתא (זמן) דסטרא אחרא הוי לחרשיא (המכשפים) בשעתא דמשתכחי (נמצאים)
(לשון רכה)ִ ,לַ֤ינוּ פ ַ
ה'ַא ָל ָ֑י ,שבוחי קא משבח גרמיה בשמא דיי'(שבח עצמו
ושלטי (ושולטים) סטרי בישין (צדדים רעים) ומתפשטן בעלמא ,כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר יְ ַדבֵּ֥ר ֶַ֖
מוֹאֶ֖ב ,ושרי מדין אתפרשו מנייהו ולא בעו למיתב תמן וסבי מואב אשתארו דכתיב וישבו שרי מואב בלחודייהו
בשם ה') ,וַיּ ְשׁ ֵ֥בוַּשָׂ ָֽריָ -

יאות עבדי ,מדין דאתפרשו מכל וכל מנייהו ואלמלא לא הוו מחאן בסופא דהוו בעיטא דבלעם לשלחא נשיהון לישראל בשטים
למטעי לון  ...אבל ישיבה דיתיבו אינון דמואב גרמא לון טב בגין דאשתארו תמן ומאן דאזלו אינון דמדין גרמי לון ביש מ"ט אלין
חששו ליקרא דמלה דקודשא בריך הוא ויתיבו ואלין לא חששו לה כלום ואזלו לארחייהו,

בר ... -רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח)– תבנית
ם ֙ ָדּ ַָ
תי אֶ ְתכֶ ַ
ֲשׁב ִ ַ֤
ה ֙ ַהלַּ יְ לָ ה ַוה ִ
יהם ִלַ֤ינוּ פ ַ
אמר אֲל ָ֗ ֶ
וַיּ ֶ
של דבר עצמתי מאד .בלעם פונה לכוחות הרעים כדי להמשיך עליו רוח מא-לקות לקלל ,ומשיג גלוי א-לקות שמורה לו ההיפך כנדרש ב-
זהר במדבר בלק דף ר ע' א (זוהר הסולם סימן רפו)  ...ההוא ליליא ההוא רשע לחיש לחישין ועביד בלטין (הסולם :מעשי להטים ,טט –
ע"פ בבלי סנהדרין סז,ב  ...אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא :בלטיהם  -אלו מעשה שדים ,בלהטיהם  -אלו מעשה כשפים)
ֱֹלהים אל בלעם אלהים סתם דרגא דיליה מסטרא
ואמשיך עליה רוחא מלעילא (הסולם :והמשיך עליו רוח מלמעלה) מיד (כב,ט) ַויּ ֵָ֥בא א ִ ֖
אחרא דשמאלא (הסולם:שהוא המדרגה שלו ,שבסטרא אחרא שבשמאל ,ויש שלא גורסין מדרגא דיליה עד דשמאלא):
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במדבר בלק כב,ל:

ַכּה ַ
וֹתַלָךֶ֖ ָ֑
ְ
ןַה ְסכַּ נְ ִתּיַלַ עֲשֵׂ֥
הַה ַה ְסכּ ִ
וֹםַה ֶזּ ַ ָֽ
ַ
וֹדָך ַ֙עַ דַ -היּ
יַמ ָֽע ְ
ל ַ
אמרַהָ אָ ִ֝תוֹןַאֶ לִ -בּ ְל ָ֗ ָעםַהֲלוֹא ַ֩אָ נ ִ֨כיַאֲתנְ ִָ֝ךַאֲשֶׁ רָ -ר ַכ ְב ָתַּעָ ָ֗ ַ
ו ַ֨תּ ֶ
רַלא׃ ַ
ֶ֖אמ ָֽ
ַוַיּ ֶ
ןַה ְסכַּ נְ ִתּי – תבנית כללית רביע  ...רביע זקף-קטן
הַההַ ְסכּ ִ
וֹםַה ֶזּ ַ ָֽ
ַ
וֹדָך ַ֙עַ דַ -היּ
ליַמ ָֽע ְ
אֶ לִ -בּ ְל ָ֗ ָעםַהֲלוֹא ַ֩אָ נ ִ֨כיַאֲתנְ ִָ֝ךַאֲשֶׁ רָ -ר ַכ ְב ָתַּעָ ָ֗ ַ

זקף-קטן ,כעין עצם הפלא של אמירת האתון ,ועצמת תוכחתה לבלעם תורה תמימה הערה י ר"ל שלא היה יכול לנצחה בדברים ,כדמפרש:
ראה שני זקף בין שני קיסרים
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 .במדבר מסעי לה,ו:

הַהרצ ַָ֑חַ ַ
ָ
ֶ֖מּ
ֵ֥סַשׁ ָ
ָ
רַתּ ְתּנוַּלָ נֻ
א ֶשׁ ִ
ַ֤רַתּ ְתּנוּ ַ֙לַ ְל ִויִּ םַא ִ֚תַשׁשׁ-עָ ריַ ַה ִמּ ְקלָ טַ ֲַ
תַהעָ ִ ָ֗ריםַא ֲֶשׁ ִ
ֶ
א
ַוְ ַ
םַעיר׃ ַ
תּיִ ִ ָֽ
ֵ֥יםַוּשׁ ַ ֶ֖
ְ
םַתּ ְתּנוַּאַ ְר ָבּ ִע
יה ִ
ַ ַועֲל ֶַ
ַ֤רַתּ ְתּנוּ ַ֙לַ ְל ִַויִּ םַ(ראה רביע  ...זקף-קטן)
תַהעָ ִ ָ֗ריםַא ֲֶשׁ ִ
א ֶ
ְו ַ

שׁשׁ־ע ֵ ָֹ֣רי ַה ִמּ ְק ֵָ֔לט ֲא ֹ֣שׁר תִּ תְּ נֵ֔ וּ –  ...רביע  ...זקן-קטן  ...זקף-קטן  ...זקף קטן בין שני
(במ' מסעי לה,ו) ו ֵ ְֹ֣את הִֽע ִָָ֗רים ֲא ַ֤שׁר תִּ תְּ נ ֙וּ ַל ְל ִו ִֵ֔יּם ֶ֚ ֵאת ֵ
קיסרים ,תבנית טעמים המלמדת על ענין עוצמתי מאד .וכן שלש זקף-קטן בין שני קיסרים תבנית טעמים המלמדת על ענין עוצמתי מאד.
עצמת מצוות גאולת הדם כנגד עצמת שפיכת דם כפי שבא לבטוי ב(-במ' מסעי לה,לג) וְֹלא־תַ ֲח ִנֹ֣יפוּ את־ ָה ָָ֗ארץ ֲא ַ֤שׁר ַאתּם֙ ֵָ֔בּה ִכֹּ֣י הַדֵָּ֔ ם הֵ֥ וּא
י ַ ֲח ִנ֖יף את־ה ָ ֶָ֑ארץ תבנית טעמים רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן .ולכן באה עצמת ההגנה מפני גאולת הדם ,בשלב שלפני המשפט למנוע
הריגה שלא ע"פ בי"ד .אפשר שמדובר בעצמת ההגנ ה בקליטה לדעת ובין שלא לדעת .כאשר שש ערי המקלט קולטות ומעניקות הגנה בכל
מקרה עד למשפט,
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וֹםַה ָ֑הוּאַ ַ
ַ
ֵ֥םַהחֲלֶ֖
וּאַאוַֹאֶ ל-חוֹל ַ
ֵ֛
יאַהה
ַ
אַת ְשׁ ָ֗ ַמעַאֶ לִ -דּ ְברי ַ֙הַ נּ ִָב
דברים ראה יג,דַ:ל ִ
ֶ֖םַוּבכָ ל-נ ְַפ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ ַ
ְ
םַבּכָ לְ -ל ַב ְב ֶכ
ְ
ה'ַאֱֹלהיכֶ
ֲבים ַ֙אֶ תַ -
ַ֤םַאה ִ
תכֶ םַלָ ַ ָ֗דעַ תַהֲיִ ְשׁ ֶכ ָֽ
הַה'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ם ַ֙אֶ ְַ
ַַ֤
ַסּ
יַמנ ֶַ֞
ִכּ ְ
ה'ַאֱֹלהיכֶ ם  ... -זקף-קטן  ...רביע  ...זקף-קטן עשוי להיות
ֲבים ַ֙אֶ תַ -
ַ֤םַאה ִ
הַה'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ם ַ֙אֶ ְתכֶ םַלָ ַ ָ֗דעַ תַהֲיִ ְשׁ ֶכ ָֽ
ַסּ ַַ֤
יַמנ ֶַ֞
(דב' ראה יג,ד) ִכּ ְ

בתפקיד ענין עוצמתי .כאן עוצמת ההטעיה המדומה שגורמים עע"ז לעובדי ה'.

[ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פד] (ג) ובא האות והמופת ,אמר רבי יוסי הגלילי ראה עד היכן הגיע הכתוב סוף עובדי עבודה זרה
ַסּהַהַַ֤'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ם ַ֙
יַמנ ֶַ֞
ינתן להם ממשלה אפילו על חמה ולבנה כוכבים ומזלות (טט :להעמידן) אל תשמע להם מפני מה (דב' ראה יג,ד) ִכּ ְ
ם ֙ ,אמר רבי עקיבה חס ושלום שמעמיד המקום חמה ולבנה כוכבים ומזלות לעובדי עבודה זרה הא אינו
ֲבי ַ
ַ֤םַאה ִ
אֶ ְתכֶ םַלָ ַ ָ֗דעַ תַהֲיִ ְשׁ ֶכ ָֽ
מדבר אלא במי שהיו נביאי אמת מתחילה וחזרו להיות נביאי שקר כחנניה בן עזור( .ד) לא תשמע אל דברי הנביא ההוא ולא החוזר
ַ֤םַאה ֲִבים ַ֙סליק פיסקא
הַה'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ם ַ֙אֶ ְתכֶ םַלָ ַ ָ֗דעַ תַהֲיִ ְשׁ ֶכ ָֽ
ַַ֤
ַסּ
יַמנ ֶַ֞
בו ,או אל חולם החלום ההוא ולא החשוד למפרע( ,דב' ראה יג,ד) ִכּ ְ
 36שלוש זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים
דברים ראה יג,ו:
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙מבּיתַ
םַוהַ ָֽפּ ְדָך ִ
ץַמ ְצ ַ ָ֗ריִ ְ
מּוֹציאַאֶ ְת ֶכם׀ַמ ֶא ֶר ִ
םַה ִ ֵ֥
יכ ַ
יַד ֶבּרָ ַ֠ -ס ָרהַעַ ל֨ -ה'ַאֱֹלה ִ֝ ֶ
תַכּ ִ
וּאַיוּמ ִ
ָ֗ ָ
ֲלוֹםַהַ ִ֝ה
יאַה ָּ֡הוּאַאוַֹחלם ַ֩הַַח ֨
ַ
וְ הַ נּ ִָב
תַבָּ֑הּ ַ
ֱֹלהֶ֖יָךַלָ ֶלכֶ ָ
ַה'ַא ֶ
ֹ֧רַצ ְוָּךֵ֛ ֵ֥
ַ֙מןַ -ה ֶדּ ֶרְךַא ֲֶשׁ ִ
חָך ִ
יםַל ַה ִ ָֽדּי ֲ
ְ
עֲבָ ִד
עַמ ִקּ ְר ֶ ָֽבָּך׃ַס ַ
ר ִ
ַה ָ ֶ֖
תּ ָ
וּבעַ ְר ָ ֵ֥
ַ ִ
ַ֙מןַ -ה ֶדּ ֶרְך – רביע ...
חָך ִ
יםַלהַ ִ ָֽדּי ֲ
ְ
ֲב ִד
ַ֙מבּיתַע ָ
יִםַו ַה ָֽפּ ְדָך ִ
ץַמ ְצ ַ ָ֗ר ְ
מּוֹציאַאֶ ְת ֶכם׀ַמ ֶא ֶר ִ
םַה ִ ֵ֥
יכ ַ
ס ָרהַעַ ל֨ -ה'ַאֱֹלה ִ֝ ֶ
יַד ֶבּרַָ ַ֠ -
תַכּ ִ
יוּמ ִ
ָ֗ ָ

רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן ,ע"פ רמב"ן (יג,ג) עצמת מופתי יציאת מצרים שנעשו ע"י ה' ,מכחישים כל הוכחה אפילו המתקיימת שיש
כ ח כלשהו לע"ז אפילו אם נביא יאמר שה' צוה ויעשה אותות שמתקימים.
 37שלוש זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים
דברים ראה טו,ד

ֶ֖הַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ ַ
ֲל ְ
יָךַנתןְ -לָךֵ֥ ַ ַנח ָ
ָֽ
ֱֹלה
'ַבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
ב ֶר ְכָך ַ֙ה ָ
ָ֑וֹןַכּיָ -ברְַ֤ךַיְ ָ ָֽ
אַי ְהיֶהְ -בָּךֶ֖ ַאֶ ְבי ִ ָֽ
יַל ִ ָֽ
סַכּ ֵ֥
ַ ֶָ֕אפֶ ִ ֵ֛

אפס  -זקף-גדול ,התורה והמצוה בשאר מצוות שכר מצווה מצווה וכאן שכר מצווה שאין יותר מצוה כי אפס אביון מישראל.
ֱֹלהיָךַשלוש זקף – ע"פ ספרי ופירוש המלבי"ם התורה והמצוה עצמת הבטחת הברכה
'ַבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
ִ ָֽכּיָ -ברְַ֤ךַיְ ָ ָֽב ֶר ְכָך ַ֙ה ָ
למניעת אביון בקרב עם ישראל
ֱֹלהיָך – זקף-גדול זקף-קטן ,שנוי בסדר הטבעי לתיקון גדול
בָּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
ראה זקף-גדול
ראה זקף-גדול זקף-קטן
 38שלוש זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים
דברים שפטים כ,יט:

ִ֚יַמ ֶמּנּוַּתאכלַוְ אתֶ֖ וַֹלאַ
ןַכּ ִ
ַ֙לנְ ַ֤דּ ַחַעָ לָ יו ַ֙גּ ְַר ֶז ִ
חיתַאֶ ת-עצָ הּ ִ
ת ְשׁ ִ ַ֤
הַּלאַַ -
שׂ ָֽ
ַל ָת ְפ ָ֗ ָ
יה ְ
יםַל ִהלָּ חֹ֧םַעָ ֶל ָ
ְ ָֽ
יםַר ִִ֝בּ
ַ
ִ ָֽכּיָ -תצוּרַאֶ לִ -עיר ַ֩י ִָ֨מ
ֶ֖יָךַבּ ָמּ ָֽצוֹר׃ ַ
ַ
אַמפָּ נֶ
ץַהשָּׂ ֶדהַלָ ֵ֥ב ִ
יַהאָ ָדם ַ֙ע ַ
תַכּ ָ
ִת ְכ ָ֑ר ִ ַ֤
ִ֚יַמ ֶמּנּוַּתאכל– רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים,
ןַכּ ִ
ַ֙לנְ ַ֤דּ ַחַעָ לָ יו ַ֙גּ ְַר ֶז ִ
חיתַאֶ ת-עצָ הּ ִ
הַּלאַ -ת ְשׁ ִ ַ֤
שׂ ָֽ
ַל ָת ְפ ָ֗ ָ
יה ְ
ְ ָֽל ִהלָּ חֹ֧םַעָ ֶל ָ

רש"ר הירש דברים פ"כ(,כ) אזהרה מקיפה לאדם אל ינצל לרעה את מעמדו בעולם כדי להשחית דברים מתוך מצב רוח ,תאווה או אפילו רק
מתוך חוסר מחשבה .ה' שת את עולמו לרגלי האדם כדי שישתמש בו בחכמה ,ורק לצורך זה נתן לו רשות "לכבוש" את הארץ ו"לרדות" בה (ראה
סמ"ג ,לא תעשה רכט).
 39שלוש זקף בין שני קיסרים
דברים נצבים ל,י:

יָךַבּכָ לְ -לבָ ְבָךֶ֖ ַ
ְ
ֱֹלה
יַתשׁוּב ַ֙אֶ ל-ה'ַא ֶ
ָ֑הַכּ ָ
תּוֹרהַהַ זֶּ ִ ַ֤
רַה ָ ֶ֖
ַ
הַבּסֵ֥פֶ
תוּב ְ
יוַה ְכּ ָָ֕
ֹותיו ְַ֙ו ֻחקּ ָת ַ
רַמ ְצ ָ
יָךַל ְשׁ ַ֤מ ִ
ִ
ֱֹלה
עַבּקוֹל ַ֙ה'ַא ֶ
יַת ְשׁ ָ֗ ַמ ְ
ִכּ ִ
שָׁך׃ַסַַ ַ
וּבכָ ל-נ ְַפ ֶ ַָֽ
ְ
תּוֹרהַהַ זֶּ ָ֑הַשלוש זקף בין שני קיסרים ,עוצמת כח
רַה ָ ֶ֖
ַ
הַבּסֵ֥פֶ
תוּב ְ
יוַה ְכּ ָָ֕
ֹותיו ְַ֙ו ֻחקּ ָת ַ
רַמ ְצ ָ
יָךַל ְשׁ ַ֤מ ִ
ִ
ֱֹלה
עַבּקוֹל ַ֙ה'ַא ֶ
יַת ְשׁ ָ֗ ַמ ְ
ִכּ ִ

התשובה
ראה גימטריה זקף-קטן זקף-גדול
תוּבה – גי'  968 = 438 + 530עולה תתס"ח,
וְ חֻ קּתָ יוַהַ ְכּ ָָ֕
הפרש מתקע"ו  = 392 = 968 – 576שצ"ב ,ב' שליח צבור ,אפשר משיח בן –יוסף ומשיח בן-דוד
 40שלוש זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים
דברים נצבים ל,טז:

יוַוּמשְַׁפָּ ָט ָ֑יוַ ַ
ִ
ת
יוַו ֻחקּ ָ ֶ֖
ֹות ְ
רַמ ְצ ָ ֵ֥
יוַו ִל ְשׁ ֵ֛מ ִ
תַבּ ְד ָרכָ ְ
ִ
ֱֹלה ֙יָך ַ֙לָ ֶלכֶ
ֲבהַאֶ ת -ה'ַא ֶ
ַ֒לאַ ה ַָ֞
ַהיּוֹם ְ
יַמצַ ְוָּך֘ ַ
ֲשׁרַאָ נ ִכ ְ
א ֶ֨
הַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ַַ ַ
ֶ֖מּ ְ
הַבאָ -שׁ ָ
תּ ָ
יָךַבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ָ
ֱֹלה
ַוּב ַר ְכָך ַ֙ה'ַא ֶ
ית ָֽ
ית ְַו ָר ִב ָ
וְ חָ ִי ָ
הַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ַשלוש זקף בין שני קיסרים ,עוצמת הברכה
ֶ֖מּ ְ
הַבאָ -שׁ ָ
תּ ָ
יָךַבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ָ
ֱֹלה
ַוּב ַר ְכָך ַ֙ה'ַא ֶ
ית ָֽ
ית ְַו ָר ִב ָ
וְ חָ ִי ָ

ראה גימטריה זקף-קטן זקף-גדול
אֱֹלהֶ יָךַבָּ ָָ֕א ֶרץ – גי'  360 = 293 + 67עולה ש"ס,
הפרש מתקע"ו  = 216 = 576 - 360רי"ו עולה ארי"ה כגון אש המזבח בבית ראשון בדמות ארי"ה ,ומהקרבת הקרבנות
נמשכה ברכה לארץ ולעליונים.
 41שלוש זקף בין שני קיסרים
דברים וילך לא,טז:

עז ַָָ֕בנִ יַ
ַ֙בּ ִק ְרבּוַֹ ַו ֲ
וּאַבא-שָׁ ָ֙מּה ְ
ָ
רַה
ֲשׁ ַ֤
ִ֝הַוזָנָ ה׀ַאַ חֲרי׀ַאֱֹלהיַנכַ רָ -ה ָָ֗א ֶרץַא ֨ ֶ
ַ֩ה ֨ ָעםַהַ ֶזּ ְ
ָ֑יָךַו ָקם ָ
ֶ֖בַעם-אֲב ֶת ְ
הַהנְּ ָךֵ֥ ַשׁכ ִ
ִ
ַ֤אמרַה֙'ַאֶ ל-מַשֶׁ
וַיּ ֶ
יַא ָֽתּוֹ׃ַַ ַ
ר ִתּ ִ
יתיַא ֲֶשֵׁ֥רַכָּ ַ ֶ֖
וְ הפר ַ֙אֶ תְ -בּ ִר ִ
יתי שלוש זקף בין שני קיסרים :זקף-קטן זקף-גדול זקף-קטן
יַוהפר ַ֙אֶ תְ -בּ ִר ִ
עז ַָָ֕בנִ ְ
ְבּ ִק ְרבּוַֹ ַו ֲ

זקף-קטן ,סה"כ שלוש זקף בין שני קיסרים ,תוקף יצר העבודה הזרה בימי בית ראשון כפי שאמר המלך מנשה לרבי יהושע בן-לוי .יצר זה
נכלא ע"י אנשי כנסת הגדולה.
ראה גי' זקף-קטן זקף-גדול
ְבּ ִק ְרבּוַֹ ַו ֲעז ַָָ֕בנִ י – גי'  455 = 145 + 310עולה תנ"ה ,כמו שנה היינו חוזר וקורה
הפרש מתקע"ו  = 121 = 576 - 455קכ"א
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 42שלוש זקף בין שני קיסרים
דברים ב,כה:

יםַתּ ַחתַכָּ לַ -השָּׁ ָמָ֑יִ םַ ַ
ַ ֶ֖
ַ֙העַ ִמּ
וֹםַה ָ֗ ֶזּהַאָ חל ַ֙תַּ֤תַפַּ ְח ְדָּך ְַ֙ויִ ְר ָא ְתָךַעַ לְ -פּני ָ ָֽ
ַ
ַהיּ
וַּמפַָּנֶ ָֽיָך׃ ַ
ֵ֥וַּו ָחלֶ֖ ִ
ַ֙שׁ ְמעֲָך ְַו ָרגְ ז ְ
ַ א ֲֶשַׁ֤רַיִ ְשׁ ְמעוּן ִ
ַ֙העַ ִמּים – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,כנדרש (ע"ז כה,א) תנא :כשם
אָ חל ַ֙תַּ֤תַפַּ ְח ְדָּך ְַ֙ויִ ְר ָא ְתָךַעַ לְ -פּני ָ ָֽ

שעמדה לו חמה ליהושע ,כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון.
43

שלוש זקף בין שני קיסרים

דּוַאַ ְפסיָ -א ֶָ֑רץַ ַ
מּיםַיְ נַגַּ ֵ֥חַי ְַח ָ ֶ֖
יוַבּ ָ֗ ֶהםַעַ ִ ֵ֛
ַ֤יַראם ַ֙קַ ְר ָנ ָ
וַֹו ַק ְרנ ְ
רַל ְ
וַֹה ָד ָ֗
וֹרַשׁוֹר ָ
ִ֝
[יז]ַבּ ֨כ
ְ
דברים וזאת הברכה לגַ,
ַשּׁה׃ַס ַ
ֵ֥יַמנ ֶ ָֽ
םַוהֶ֖םַאַ ְלפ ְ
ַ וְ הם ִַ֙ר ְבבוֹתַאֶ ְפ ַריִ ְ
פסיָ -א ֶָ֑רץ – רביע ,זקף-קטן ,רביע ,כעין שלוש זקף בין שני
דּוַאַ ְַ
מּיםַיְ נַגַּ ֵ֥חַי ְַח ָ ֶ֖
יוַבּ ָ֗ ֶהםַעַ ִ ֵ֛
ַ֙ק ְר ָנ ָ
ַ֤יַראם ַ
וַֹו ַק ְרנ ְ
רַל ְ
וַֹה ָד ָ֗
וֹרַשׁוֹר ָ
ִ֝
[יז]ַבּ ֨כ
ְ

קיסרים ,עצמת הכיבוש של יהושע כמתואר ב-ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנט

וכי כמה עמים כבש יהושע והלא לא כבש יהושע אלא שלשים ואחד מלכים מלמד שכבש מלכים ושולטוניות שהיו מסוף העולם ועד סופו,

יח דו אפסי ארץ וכי כמה ארצות כבש יהושע והלא לא כבש אלא פרטוס זה קטן ,אלא כל מלכים ששיעבד היו מלכים ושלטונים ,ר' יהודה אומר וכי
שלשים ואחד מלך ששיעבד כולם היו בארץ ישראל ,אלא כדרך שעובדים ברומי עכשיו שכל מלך ושלטון שלא קנה ברומי פלטיריות וחוליות אומר
לא עשיתי כלום ,כך כל מלך ושלטון שלא קנה בארץ ישראל וכו',
 44שלוש זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים
יהושע י,יב:

ֶ֖יַבּניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַ ַ
יַל ְפנ ְ
'ַבּיָ֗וֹםַתַּ֤תַה֙'ַאֶ תָ -האֱמ ִר ִ
ָאזַיְ ַדבַּ֤רַיְ הוֹשֻׁ עַ ַ֙לַ ה ְ
ַבּע ֵֶ֥מקַאַ יּ ָָֽלוֹן׃ ַ
ָר ַח ְ
וֹםַוי ֶ֖
שַׁבּגִ ְבעוֹןַדּ ְַ
ר׀ַלעיניַיִ ְשׂ ָר ָ֗אלַשֶׁ ִֶ֚מ ְ
ְ
אמ
ַוַיּ ֶ
'ַבּיָ֗וֹםַתַּ֤תַה֙'ַאֶ תָ -האֱמ ִרי – זקף רביע זקף ,כעין פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה,
ָאזַיְ ַדבַּ֤רַיְ הוֹשֻׁ עַ ַ֙לַ ה ְ

כמו כן התבנית זקף רביע זקף ,היא כמו שלושה זקף בין שני קיסרים המרמזת על ענין עוצמתי מאד ,כאן כתחילת הגמרא (ע"ז כה,א) על
ַ֙לפָ נָ יוַ
אַה ָיִ֝הַכַּ יַּ֤וֹםַהַ הוּא ְ
מספר השעות שהשמש לא נעה ,דעות שונות  24שעות 36 ,שעות 48 ,שעות .וכן כנאמר (יהושע י,יד) ְו ֨ל ָ
ֶ֖םַליִ ְשׂ ָר ָֽאל׃
וֹלַאָ֑ישַׁ ִכּיַה'ַנִ ְל ָח ְ
ִ
'ַבּק
וְ אַ ח ֲָריוַ ִל ְשׁ ֵ֥מעַ ַהֶ֖ ְ

ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים
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יןַוּשׂ ָֽמאול׃
ְ
ָ֑הַל ִב ְל ִ ֵ֥תּיַסוּרִ -מ ֶמֶּ֖נּוַּי ִ ֵָ֥מ
רַתּוֹרתַמ ֶשׁ ְ
ַ
וּבַבּסֶ֖פֶ
ְ
לעֲשׂוֹתַא ִ֚תַכָּ לַ -הכָּ ת
רַו ַ ָֽ
דַל ְשׁמ ְ
םַמא ִ
חז ְַק ֶתּ ְ
יהושע כג,ו ַ ַו ֲ

בבלי כתובות נו ב עשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה .הרב שטרום נ"י מאורות הדף .יש אומרים שאיסור דרבנן הוא
מדאורייתא משום הלאו דברים ה,כט  ...לא תסרו ימין ושמאל :ונלמד ע"י דרשת הכתוב.
שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב לכל דברי רבנן
ראה פעמיים זקף-קטן
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יהושע כג,טז

רַצוָּ הַאֶ ְתכֶ ם ַ֒ ַ
יתַה'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ם֘ ַא ֲֶשׁ ִַ
ֵ֥
ַ֠ ְבּעָ ְב ְרכֶ םַאֶ תְ -בּ ִ ֨ר
יתםַלָ ֶהָ֑םַ ַ
יםַו ִה ְשׁ ַתּח ֲִו ֶ ֶ֖
ֱֹלהיםַאֲח ִר ְ
ֲב ְד ֶתּם ַ֙א ִ
ַוהֲלַ ְכ ָ֗ ֶתּםַוַ ָֽ ע ַ
ָתןַלָ ֶ ָֽכם׃ַפ ַ
טּוֹבהַא ֲֶשֶׁ֖רַנ ַ ֵ֥
ץַה ָ
םַמה ָרהַמעַ ל ַ֙הָ ָא ֶר ַ
֙'ַבּכֶ םַ ַואֲבַ ְד ֶתּ ְ
וְ חָ ָרַ֤הַאַ ף -ה ָ

שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,מידה כנגד מידה ,תוקף  /עצמת נקמת ה' על תוקף היצר הרע של עבודה זרה בימי בית ראשון
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שופטים י יח  3פעמים זקף בין שני קיסרים המעיד על עצמת הצורך במנהיג

אשַׁל ֶ֖כלַי ְשׁבֵ֥יַגִ ְל ָעָֽד׃ַפ ַ
ְ
הַלר
ְ
ןַי ְהיֶ
ֶ֖םַבּ ְבניַעַ ָ֑מּוֹ ִ ָֽ
לַל ִהלָּ ח ִ
יַה ִאישַׁא ֲֶשׁרַיָח ְ
הוַּמ ָ
ִ
וַּה ִ֝ ָעםַשָׂ רַ֤יַגִ ְלעָ ד ִַ֙אישַׁאֶ ל-רע
אמ ֨ר ָ
ַוַיּ ְ
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ֱֹלהיםַאֶ ל-ע ִלָ֑יַ ַ
אַאישׁ-א ִ ֶ֖
ָב ִ
שמואל א ב,כזַפַ ַויּ ֵ֥

עה׃ -תבנית כללית רביע זקף-קטן זקף-
םַלבֵ֥יתַפַּ ְר ַָֽ
ְ
ריִ
םַבּ ִמ ְצ ַ ֶ֖
יוֹת ְ
יָךַבּ ְה ָ ֵ֥
ִ ָֽ
יתי ַ֙אֶ ל-בּיתַאָ ִב
ֹלהַנִ גְ ֨ל ִ
ליוַכִּ֚הַאָ ַמרַה'ַהֲנִ גְ ַ֤
אמרַא ָ֗ ָ
וַיּ ֶ
קטן ,כעין עצמת התוכחה על עבירת הכהנים ועוצמת הקללה המגוללת בפסוקים הבאים על מיתת אנשי בית עלי בגיל צעיר בלי הגבלת זמן
לקללה זאת (כגון האמוראים רבה בגיל  40ואביי בגיל  ,60ואביו של אביי בגיל צעיר כאשר אביי היה ילד)
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וְֹךַה ָח ָ֗צרַ ַ
ֶ
שַׁה ִ֝ ֶמּלֶ ְךַאֶ ת-תּ
ַ
וּאַק ַ ֨דּ
ִ
מלכים א ח[ַ,סד]ַַ ַבּיּוֹםַהַ ָ֗ה
יַה ְשּׁלָ ִמָ֑יםַ ַ
ֶ֖תַח ְלב ַ
הַשׁםַאֶ תָֽ ָ -העלָ ה ְַ֙ואֶ תַ -ה ִמּנְ ָחהַַ ְוא ֶ
ָ֗ ָ
'ַכּיָ -עשָׂ
ַ֙ל ְפניַבית-ה ִ
ַאֲשֶׁ ר ִ
ֵ֥יַה ְשּׁלָ ִ ָֽמים׃ַזקף רביע זקף ,תומך ברבוי
ֶ֖תַח ְלב ַ
הַוא ֶ
הַואֶ תַ -ה ִמּנְ ָח ְ
'ַק ָ֗טןַ ָֽמ ָה ִכיל ַ֙אֶ תָ -הע ָל ְ
רַל ְפניַה ָ
ַ ִ ָֽכּיִ -מזְ ַבַּ֤חַהַ נְּ ֨חשֶׁ ת ַ֙א ֲֶשׁ ִ
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ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול

140/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 50שלוש זקף בין שני קיסרים
מלכים א יט,ד:

בַתּ ַחתַר ֶתםַאֶ ָחָ֑תַאֶ ָח ָ֑דַ ַ
ַ ֶ֖
ָבאַו ַָ֕יּשֶׁ
ַ֙דּ ֶרְךַיוֹםַ ַויּ ָ֕
ְַ֤ךַבּ ִמּ ְדבָּ ר ֶ
וְ ָֽהוּאָ -ה ַל ַ
יַכּי-לא-טֵ֥ וֹבַאָ נ ִ ֶ֖כיַמאֲב ָ ָֽתי׃ ַ
ה ֙'ַ ַקחַנ ְַפ ִשׁ ִ ָֽ
רַ׀ַרבַעַ ָתַּ֤הַ ַ
ַ ָ֗
אמ
מוּתַוַיּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ַאַ֤לַאֶ ת-נ ְַפשׁוֹ ַ֙לָ ַ
יוֹםַ ַויּ ָָ֕באַו ַָ֕יּשֶׁ ב – גי'  399אחד פחות מגי' "אליהו הנביא זכור לטוב" (עולה )400
רד"ק ִ ָֽכּי-לא-טֵ֥ וֹבַאָ נ ִ ֶ֖כיַמאֲב ָ ָֽתי  -נראה כי ארכו ימיו יותר מימי אבותיו ,וזה ראייה לאומרים (פר"א מז) :פינחס זה אליהו.
יוֹםַ ַויּ ָָ֕באַו ַָ֕יּשֶׁ ב – זקף-קטן זקף-גדול זקף-גדול ,שלוש זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר עצמתי ,בעל תוקף ,כאן אריכות ימי פינחס הוא

מוֹעד ְונָתַ ָ ַ֤תּה אוֹתָ ם֙ אלַ -ה ְל ִו ִֵ֔יּם ִ ֖אישׁ כּ ְִפֵ֥י עֲבדָ תִֽ וֹ׃ ֵמִֽ ִאתֵָּ֔ ם ְוהָיִ֕ וּ
אליהו ,וחי לעולם .ודומה לו (במ' נשא ז,ה) ֶ֚ ַקח ֵמִֽ ִאתֵָּ֔ ם ְוהָיִ֕ וּ ַלע ֲִ֕בד את-עֲב ַ ֖דת ֹ֣אהל ֵ ֶ֑
ַלע ֲִ֕בד תרומת הנשיאים ללוים :שש עגלות צב ושנים עשר בקר שנדרש עליהם אריכות ימים עד ימי שלמה ויש אומרים שחיים לעולם
מדרש במדבר רבה נשא פי"ב י"ח אמר לו הקב"ה (למשה) ְו ָהיָ֕וַּלַ ע ֲָ֕בדַאֶ ת-עֲב ַ ֶ֖דתַא ֶהלַמוֹע ָ֑ד תן להם הויה ,שיהיו קיימים לעולם  ...תני
בשם ר"מ עד עכשיו הן העגלות והפרות קיימות.
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אסתר ו,ו

ץַה ֶמֵּ֛לֶ ְךַלַ עֲשֵׂ֥ וֹתַ
וַֹל ִַ֞מיַי ְַח ֵ֥פּ ַ
ַ֙בּ ִלבּ ְ
רַהמָ ן ְ
ַ֤אמ ָ
יק ָ֑רוַֹוַיּ ֶ
ץַבּ ָ
ְךַחפ ִ
ָ
ֵ֥רַה ֶמֶּ֖לֶ
ַ
וֹתַבּ ִ ָ֕אישַׁא ֲֶשׁ
ָ
ֲשׂ
ַ֙ה ֶמּלֶ ְךַמַ ה-לַּ ע ָ֕
ַ֘המָ ן ַ֒וַיַּ֤אמֶ רַלוֹ ַ
׃ַ ַויָּבוֹא ָ
רַמ ֶ ָֽמּנִּ י׃ ַ
רַיוֹת ִ
ֵ֥
יְ ָ ֶ֖ק
וֹתַבּ ִ ָ֕אישַׁ  -שלוש זקף ,א' מביע עצמת אי הכרת הטוב של המלך אחשורוש
ָ
ֲשׂ
הַ מֶּ לֶ ְךַמַ ה-לַּ ע ָ֕

ב' מביע עצמת חידוש הברית בין הקב"ה ובין עם ישראל :הקב"ה קבל תשובת ישראל וקבלת התורה מרצון ,ולכן מקיים הברית עם
ישראל.
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איכה א,ז

ֶ֖וַּמימי ֶ ָ֑ק ֶדםַ– רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן
ֵ֥רַהי ִ
ָ
יהַא ֲֶשׁ
יהַכִּ֚לַמַ חֲמֻ ֶד ָ
רוּד ָ
ַ֙וּמ ֶ
׃ַסַז ְָכ ָרהַיְ רוּשָׁ ָ֗לַ ִםַיְ מַ֤יַעָ נְ ָיהּ ְ
ֵ֥לַמ ְשׁ ַבּ ֶ ָֽתּ ָה׃ַס – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן
וַּע ִ
ֲק ַ
וּהַצָ ִריםַשָׂ ח ֶ֖
הַּרא ָ
ר ַ֙לָ ָ
רַואַ֤יןַעוֹז ַ
הַּבּיַדָ ָ֗ -צ ְ
ִבּנְ ֹ֧פלַעַ ָמּ ְ
רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים – תבנית טעמים העשויה להיות דומה לשלוש זקף בין שני קיסרים ,שבין תפקידיה הבעת
תוקף ,עצמה לטוב ולמוטב.
הַּבּיַדָ ָ֗ -צרַ -דרגא מונח רביע – תבנית טעמים שבין תפקידיה (א) תפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים אחריו( .ב)
ִבּנְ ֹ֧פלַעַ ָמּ ְ
תפקיד פתוי היצר ותיקונו

בחלק הראשון של הפסוק ז ְָכ ָרהַיְ רוּשָׁ ָ֗לַ ִםַתבנית הטעמים רביע זקף-קטן זקף-קטן מדגישה את עצמת האחיזה בתורה שקדמה לכל ,את
גדולת העבר ,עצמת אירועי עבר בין לטוב בין למוטב
ַבּיַדָ ָ֗ -צר ַתבנית הטעמים דרגא מונח רביע מדגישה את עצמת הנפילה בגלל שבני ישראל שבתו
בחלק השני של הפסוק ִבּנְ ֹ֧פל ַעַ ָמּהּ ְ
(התרחקו) ממה שהיו מצווים לשבות עליו (שבת ,ר"ח ,מועדים ,שמיטות ,דברים האסורים)
הַּבּיַדָ ָ֗ -צרַ תבנית הטעמים דרגא מונח רביע (א) בתפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים אחריו.
מּ ְ
בחלק השני של הפסוק ִבּנְ ֹ֧פלַעַ ַָ
יַת ֲאוָה-הוּאַלָ עי ָ֗ ַניִ ם שגרם להתרחקות ולנפילה .תוקף הפתוי והעצמת
(ב) בתפקיד פתוי היצר ,כמופע הראשון בתנ"ך (בר' ג,ו) ְו ִ ֹ֧כ ַ ָֽ
הנפילה מרומזת בתבנית רביע זקף-קטן זקף-קטן – תבנית טעמים שבין תפקידיה הבעת תוקף ,עצמה לטוב ולמוטב.

הַּבּיַדָ ָ֗ -צר – דרגא מונח רביע ,גם מרמזת לתיקון כפי' רש"י  ...ומדרש אגדה דורשו בלשון אחר
אבל תבנית הטעמים של ִבּנְ ֹ֧פלַעַ ָמּ ְ
(איכה רבה א,לד) :שהיו שובתין בגולה בשבתות וימים טובים ,ושומטין בשביעיות ,והיו האומות משחקים עליהם ואומרים :שוטים,
[בארצכם ולא שמטתם ,ועכשיו בגולה תשמטו?] בארצכם לא שמרתם ,עכשו תשמרו?
שמירת המצוות התקיפה בגולה היא תחילת התיקון לשיבת ציון .הכתוב הוא שבר וקינה ,טעמי הכתוב מרמזים לתיקון וניחום.

ראה דרגא מונח רביע
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אתי׃
ַלזְ ֵ֥בּחַ ַלַ הֶַ֖'ַ ָ ָֽבּ ִ
ָךַו ָא ַמ ְר ָתּ ִ
חַבּי ֶָד ְ
ַ֙תּ ַקּ ְ
ַ֤תַבּ ָקר ִ
רַה'ַעֶ גְ ַל ָ
אמ ַָ֗
ְךַושָׁ ַמֵ֥עַשָׁ ֶ֖אוּלַ ַוה ֲָרגָ ָָ֑֣נִ יַוַיּ ֶ
רַשׁמוּאל ַ֙איְךַאל ְ
ַ֤אמ ְ
שמואל א טז,ב :וַיּ ֶ
תּ – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן ,עצמת הבטחת ה' לנביא או צדיק שעושה נסים
ָךַו ָאמַ ְר ַָ
חַבּי ֶָד ְ
ַ֙תּ ַקּ ְ
ַ֤תַבּ ָקר ִ
רַה'ַעֶ גְ ַל ָ
ַָ֗
ע"פ רד"ק וַיּאמֶ

ונפלאות עם יריאיו לצורך ביצוע השליחות ,וברוב הם על מנהג העולם (נס נסתר)
תּ – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,דבר החוזר וקורה ,היקש .נס לביצוע השליחות הנביא או
ָךַו ָאמַ ְר ַָ
חַבּי ֶָד ְ
ַ֙תּ ַקּ ְ
ַ֤תַבּ ָקר ִ
עֶ גְ ַל ָ
הצדיק ,ולמדו רבותינו ז"ל (יבמות סה,ב) מזה הפסוק ,כי מצוה לשנות בדברי שלום  .והראה לו שאין ראוי לאדם ללכת במקום סכנה

ולסמוך על הנס ,וכן בדברי המלחמות היו עושין תחבולות אחרי הבטחת האל יתעלה,
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שמואל א טז,ה׃

ראַלָ ֶהֶ֖םַלַ זָּ ַָֽבח׃ ַ
יַבּזָּ ַָ֑בחַוַיְ ַקדַּ֤שַׁאֶ ת-יִ שַׁ י ְַ֙ואֶ תָ -בּ ָניוַוַיִּ ְק ָ ֵ֥
םַא ִ ֶ֖תּ ַ
את ִ
וַּוּב ֶ ֵ֥
יַה ְת ַק ְדּשׁ ָ
את ִ ָֽ
֙'ַבּ ִ
וֹםַלזְ ַ֤בּ ַחַה ָ
ִ
אמרַ׀ַשָׁ ָ֗ל
׃ַוַיּ ֶ
יַה ְת ַק ְדּשׁוּ  -רביע זקף-קטן זקף-קטן ,עצמת ההתקדשות מלמעלה למשפחת ישי לבחירת משיח ה' .
את ִ ָֽ
֙'ַבּ ִ
וֹםַלזְ ַ֤בּ ַחַה ָ
ִ
אמרַ׀ַשָׁ ָ֗ל
׃ַוַיּ ֶ
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ֶ֖דַלע ָ ָֽלם׃ַפַבהכרזת בת שבע יש
ְךַדּ ִו ְ
ֵ֛יַה ֶמֵּ֥לֶ ָ
אמרַיְ ִָ֗חיַאֲד ִנ ַ
תּחוַּלַ ֶמָּ֑לֶ ְךַו ַָ֕תּ ֶ
דַבּתֶ -שׁ ַַ֤בעַאַ פַּ ֙יִ ם ַ֙אֶ ֶרץַו ִַתּ ְשׁ ַ ֶ֖
מלכים א א,לא :ו ִַתּ ֨קּ ַ
זקף-גדול ,רביע תביר ,ההכרזה מלמטה היא פחות מההכרזה מלמעלה.
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1.2
1.2.1

זקף-גדול זקף-גדול  7פסוקים  7מופעים בתורה ,ועוד  23בנ"ך
רשימת המופעים של ז" ז"ג בין שני קיסרים בתנ"ך

אמרַאֲד ָ֕ ָניַהֲ גֵ֥וֹיַגַּם־צַ ִ ֶ֖דּיקַתַּ הֲ ָֽרגַ :
רבַא ֶל ָ֑יהַַָוַיּ ָ֕ ַ
לאַקָ ַ ֶ֖
ימלֶ ְךַ ֵ֥
ֲב ָ֕ ֶ
 .1בראשית כ,דַ :וא ִ
יתיַ
ָך ַ֙וְ ִה ְרבּ ִ
י־א ְתָּךַַאָ נ ִכיַוּב ַר ְכ ִתּ ֙י ַ
א ַ֙ ִ ָֽכּ ִ
יר ַ
ל־תּ ָ
ִ
ה ֙'ַבַּ ַלּיְ לָ הַהַ הוּאַו ַָ֕יּאמֶ רַאָ נ ִָ֕כיַאֱֹלהֶ֖יַאַ ְב ָר ָהםַאָ ִבָ֑יָךַאַ
 .2בראשית כ"ו,כדַ:וַיּ ָ ֨ראַא ָלַ֤יוַ ַ
הםַעַ ְב ִ ָֽדּיַ :
ֶ ָֽאת־ז ְַרעֲָךַַבַּ עֲבֶ֖ וּרַאַ ְב ָר ָ ֵ֥
ֱֹלהיםַאֶ ת־עַ ְב ֶ ָֽדָּךַ :
אמרַהַַיְ לָ ִ ָ֕דיםַאֲשֶׁ ר־חָ נַ ֵֵֽ֥ןַא ִ ֶ֖
ם ַ֙וְ אֶ ת־הַ יְ לָ ִדיםַוַיֶּ֖אמֶ רַ ִמי־אלֶּ הַ ָלּ ְָ֑ךַוַיּ ָ֕ ַ
ָשׁי ַ
 .3בראשית לג,הַ:וַיִּ ָשּׂאַאֶ ת־עי ָ֗ ָניוַוַיַּ ְַָ֤֣ראַאֶ ת־הַ נּ ִ
ריִ םַ :
הוֹציאַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמ ֶ ֵ֥א ֶרץַ ִמ ְצ ָ ָֽ
כּיַהֵַ֛'ַ ִ ֵ֥
יד ְע ָ֕ ֶתּםַ ִ ֹ֧
ל־בּנ ֶ֖יַיִ ְשׂ ָראָ֑לַעֶָ֕ ֶרבַוִ ַ
ְ
ה ַ֙וְ ַ ָֽאהֲרןַ ֶ ָֽאל־כָּ
 .4שמות טז,וַ:וַיַּ֤אמֶ רַמשֶׁ ַ
שׂוַַּ:פַ ַ
שׁהַכֵּ֥ןַעָ ָֽ
ֲשׁרַ ִצוָּ ֹ֧הַהֵַ֛'ַאֶ ת־מ ֶ ֶ֖
ַתּכֶ לַכָּ ל־עֲב ַ ָ֕דתַ ִמ ְשׁ ַכֶּ֖ןַאהֶ לַמוֹע ָ֑דַוַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲשַׂוּ ַ֙ ְבּניַיִ ְשׂ ָראלַ ַ֠ ְכּכלַא ֨ ֶ
 .5שמות לט,לבַ:ו ָ֕
מוֹעדַ :
פּתַ חַ ֵ֥אהֶ לַ ָֽ
וּמ ְשׁ ֶמ ֶַ֤רתַ ְבּנָֽי־ג ְרשׁוַֹן ַ֙ ְבּאהֶ לַמוֹעדַהַ ִמּ ְשׁ ָכֶּ֖ןַוְ הָ ָ֑אהֶ לַ ִמ ְכ ָ֕סהוַּוּמָ ַָ֕סְךַ ֶ ֶ֖
 .6במדבר ג,כהִ :
ם ַ֙אֶ ל־הַ ְלוִ יִּ םַ ִ ֶ֖אישַׁ ְכּ ִ ֵ֥פיַעֲב ָד ָֽתוַֹ :
 .7במדבר ז,ה :קַ ִ֚חַ ָֽמ ִאתָּ םַוְ הָ יָ֕וַּלַ ע ֲָ֕בדַאֶ ת־עֲב ַ ֶ֖דתַאַהֶ לַמוֹע ָ֑דַוְ נָתַ ָתַּ֤הַאוֹתָ ַ

 .8יהושע א,יד:

תּםַ
עז ְַר ֶ ֶ֖
יכםַכִּ֚לַגִּ בּוֹריַהַ חַ יִ לַַַו ֲ
ם ַ֩תַּ עַ ְב ֨רוַּחֲמֻ ִִ֜שׁיםַ ִל ְפניַאֲח ָ֗ ֶ
שׁהַ ְבּעבֶ רַהַ יּ ְַרדָּ֑ןַוְ אַ תֶּ ַ
ָתןַלָ ֶכֵ֛םַמ ֶ ֶ֖
ֲשׁרַנ ַ ֵ֥
ם ַ֒י ְשׁ ָ֕בוַּבָּ ָָ֕א ֶרץַא ֨ ֶ
וּמ ְקניכֶ ַ
יכםַטַ ְפּכֶ םַַ֘ ִ
נְ שׁ ֶ
אוֹתםַ :
ָ ָֽ
יכםַ :
ת־מ ְשׁ ָ֕ ֶמ ֶרתַ ִמ ְצוַ ֶ֖תַהֵַ֥'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
ִ
וּשׁמַ ְר ָ֕ ֶתּםַאֶ
יכםַ ֶז ִ֚הַי ִָמיםַ ַר ִבּיםַ ַעֶ֖דַהַ יּוֹםַהַ זֶּ ָ֑הַ ְ
עז ְַב ֶתּםַאֶ ת־אֲח ָ֗ ֶ
 .9יהושע כב,גָֽ :לא־ ֲ
ָתןַ :
ינָ֕יַוּבֶ֖יןַיוֹנ ָָתןַ ְבּ ִנ ָ֑יַוַיִּ לָּ כֶ֖דַיוֹנ ָ ָֽ
 .10שמואל א יד,מב :וַיּאמֶ רַשָׁ אוּלַהַ ִָ֕פּילוַּבּ ִ
ם ַ֙ ָרעָ הַוְ נִ גֵֵּֽ֥ןַ ְבּי ֶָ֖דוַֹוְ טֵ֥ וֹבַ
ֱֹלהי ַ
 .11שמואל א טז,טזָֽ :יאמַ ר־נָ ַ֤אַאֲדנ ֙נַוּ ַ֙עֲבָ ֶדיָךַ ְלפָ ֶניָךַיְ בַ ְק ָ֕שׁוַּ ִ ָ֕אישַׁי ֶ֖דעַַַ ְמנַגָּ֣ןַבַּ ִכּנָּ֑וֹרַוְ הָ ָ֗ ָיהַ ִ ָֽבּ ְהי֨וֹתַעָ ֶל ַ֤יָךַ ָֽרוּחַ ־א ִ
לְךַַ:פַ ַ
ָ ָֽ
ֲשֶׁ֖רַטֵ֥ וֹבַ ְבּעינָ ָֽיוַַ:סַ ַ
ה־לּיַכַּ א ֶ
ִָ֕
ֶ֖צ ִתּיַ ָבְָּ֑ךַ ִהנְ ִ ָ֕ניַ ַיעֲשֶׂ
לאַחָ ַפ ְ
 .12שמואל ב טו,כו :וְ ִאם ַ֙כּהַיאמַ רַ ֵ֥
כּןַמַ ְלכֻ תֶ֖ וַֹ ְמ ָֽאדַַ:סַ ַ
סּאַ ָדּ ִודַאָ ִבָ֑יוַו ִַתּ ֵ֥
ל־כּ ֶ֖
ִ
ָשׁבַעַ
ֹלמהַי ָ֕ ַ
וּשׁ ָ֕
 .13מלכים א ב,יבְ :
אמרַ :
ל־ק ַהלַיִ ְשׂ ָראָ֑לַקֵ֥ וֹלַגּ ֶָ֖דוֹלַל ָֽ
ְ
 .14מלכים א ח,נהַ :ו ַיּע ֲָ֕מדַוַיְ ָָ֕ב ֶרְךַ ֶ֖אתַכָּ
ת־פּ ֶרץַ ִעֶ֖ירַ ָדּ ִוֵ֥דַאָ ִ ָֽביוַ :
ָ֕ ֶ
ה ַ֙בָּ נָ הַאֶ ת־הַ ִמּלּוֹאַסָ ָ֕ ַגרַאֶ
 .15מלכים א יא,כז :וְַזֶ הַהַ ָדּבָ רַאֲשֶׁ ר־ה ִ ֵ֥ריםַיָ ֶ֖דַבַּ ֶמָּ֑לֶ ְךַ ְשֹׁלמ ַ
ה ֙'ַ ַקחַ
תּחַ תַרתֶ םַאֶ ָחָ֑תַאֶ ָחָ֑דַוַיִּ ְשׁ ַאַ֤לַאֶ ת־נ ְַפשַׁוֹ ַ֙לָ מוּתַוַיּאמֶ רַ׀ַ ַ ָ֗רבַעַ ָתַּ֤הַ ַ
ָבאַו ַָ֕יּשֶׁ בַ ַ ֶ֖
ר ַ֙ ֶדּ ֶרְךַיוֹםַ ַויּ ָ֕
 .16מלכים א יט,ד :וְ ָֽהוּא־הָ ַלְַ֤ךַבַּ ִמּ ְדבָּ ַ
תיַ :
נ ְַפ ִשׁיַ ִ ָֽכּי־לא־טֵ֥ וֹבַאָ נ ִ ֶ֖כיַמאֲב ָ ָֽ
אמרַאַ ָ֕יּהַהֶַ֖'ַאֱֹלהיַא ִליָּ ָ֑הוַּאַ ף־הוּא׀ַ ַויּ ֶַכּהַאֶ ת־הַ ָ֗ ַמּיִ םַ
 .17מלכים ב ב,יד :וַיִּ קַּ ח ַ֩אֶ ת־אַ ֶ ֨דּ ֶרתַא ִל ִ֜ ָיּהוַּאֲשֶׁ ר־נ ְָפ ָלַ֤הַ ָֽמעָ לָ יַו ַ֙ ַויּ ֶַכּהַאֶ ת־הַ מַּ יִ םַוַיּ ָ֕ ַ
ישׁעַ :
ֲברַא ֱִל ָ ָֽ
וַיָּֽחָ צַוּ ַ֙הנָּהַוָהנָּהַוַ ָֽ ֵֽ ַיּע ֶ֖
ֹלשׁהַ :
וּשׁ ָ ָֽ
ֹלשֶׁ תַאֲלָ ִ ֶ֖פיםַוְ עֶ ְשׂ ִ ֵ֥ריםַ ְ
הוּדיםַ ְשׁ ֵ֥
ַת־שׁבַ עַיְ ִ ָ֕
ָ֕ ֶ
אצָּ֑רַ ִבּ ְשׁנ
ֲשׁרַהֶ גְ ָלֶ֖הַנְ בוּכַ ְד ֶר ַ
 .18ירמיהו נב,כח :זֶ הַהָ עָ םַא ֶ ֵ֥
ַחֲמ ָשָּׁ֑הַכָּ ל־ ֶנָ֕פֶ שַׁ
הוּדיםַ ֶנָ֕פֶ שַׁ ְשׁ ַבֵ֥עַמאֶ֖ וֹתַאַ ְרבָּ ִעיםַו ִ
להַנְ ָֽבוּז ְַרא ֲָדַן ַ֙ ַרב־טַ בָּ ִחיםַיְ ִ ָ֕
ר ַ֒הֶ גְ ָ֗ ָ
 .19ירמיהו נב,לִ :בּ ְשׁ ֨ ַנתַשָׁ ֹלשַׁוְ עֶ ְשׂ ִריםַַ֘ ִלנְ בוּכַ ְד ֶראצַּ ַ
שׁשַׁמ ָֽאוֹתַַ:סַ ַ
בּעַ תַאֲלָ ִ ֶ֖פיםַוְ ֵ֥
אַ ְר ַ ֵ֥
יהןַ :
פּינָהַכַ נְ פ ֶ ָֽ
אשָׁ֑םַ ְבּעָ ְמ ָ ֶ֖דםַ ְתּ ַר ֶ ֵ֥
י־קוֹלַמעַָ֕ לַלָ ָר ִ ֶ֖קיעַַַא ֲֶשׁרַעַ ל־ר ָ
 .20יחזקאל א,כה :וַיְ ִה ָ֕
מהַּ ְבּיֵ֥וֹםַ ָז ָֽעַ םַ :
לאַג ְֻשׁ ָ ֶ֖
היאַ ֵ֥
לאַ ְמטהָ ָ ֶ֖רהַ ִ ָ֑
ר־להַּ ַאתְַַּאֶ ֶרץַ ֵ֥
ָ֕ ָ
 .21ספר יחזקאל פרק כב פסוק כד :בֶּ ן־אַָ ָ ָ֕דםַאֱמָ
כּיַא ֲִנֶ֖יַאֲדנָ ֵ֥יַהַָֽ'ַַ:סַ ַ
יד ְע ָ֕ ֶתּםַ ִ ֵ֥
בוֹאהַּוִ ַ
שׂהַתַּ עֲשָׂ֑ וַּ ְבּ ָָ֕
ם ַ֙ ְלמוֹפתַ ְכּ ֵ֥כלַאֲשֶׁ ר־עָ ָ ֶ֖
ְקאלַלָ כֶ ַ
 .22יחזקאל כד,כד :וְ הָ ֨ ָיהַיְ חֶ ז ַ֤
יתיַ
֙יתַי ַ֙ ְבּב ִאַי ַ֙ ְלשַׁ חתַאֶ ת־הָ ִעירַוּמַ ְראָ֕ וֹתַכַּ מַּ ְר ֶָ֕אהַא ֲֶשֵׁ֥רַ ָר ִ ֶ֖א ִ
ר־ר ִא ִ
ָ
יתיַכַּ מַּ ְר ֶאַ֤הַאֲשֶׁ
וּכמַ ְר ֨אהַהַ מַּ ְר ִֶ֜אהַא ֲֶשׁרַ ָר ִ ָ֗א ִ
 .23יחזקאל מג,גְ :
פּלַאֶ ל־פָּ נָ ָֽיַ :
ר־כּ ָבָ֑רַוָאֶ ֶ֖
ְ
אֶ ל־נְ הַ
ה ַ֙רִ֚חַ בַע ֲֶשׂ ֶרתַאֲלָ ִפיםַוְ קָ ִ ָ֗דימָ הַרִ֚חַ בַע ֲֶשׂ ֶרתַ
חֲמ ָשֹּׁ֧הַוְ עֶ ְשׂ ִריםַ ֶָ֗אלֶ ףַוְַ ָי ֙מָּ ַ
ם ַ֒צָ ִ֜פוֹנָהַ ִ
 .24יחזקאל מח,יַ֠ :וּ ְל ִ֜אלֶּ הַ ִתּ ְהיֶ הַ ְתרוּמַ ת־הַ קּ ֶדשַַׁ֘לַ כּהֲנִ י ַ
תוֹכוַֹ :
שּׁהַוְ עֶ ְשׂ ִ ֶ֖ריםַ ָאָ֑לֶ ףַוְ הָ יָ ֵ֥הַ ִמ ְק ַדּשׁ־הֶַ֖'ַ ְבּ ָֽ
חֲמ ָ ֵ֥
אֲלָ ִפיםַוְ ֶנָ֕גְ בָּ הַ ָ֕א ֶרְךַ ִ
שׁהַ ִכ ְשׁאֶ֖ וֹלַ ִקנְ ָאָ֑הַ ְרשָׁ ָ֕ ֶפיהַַָ ִר ְשׁ ָ֕פּיַ ֶ֖אשַׁ
ת ַ֙אַ הֲבָ הַקָ ָ ֵ֥
ם ַ֙עַ ל־זְ רוֹעֶ ָךַ ִ ָֽכּי־עַ זָּ ַ֤הַכַ מָּ ֙ ֶו ַ
כּחוֹתָ ַ
ל־ל ֶָ֗בָּךַ ַ ָֽ
ִ
חוֹתםַעַ
ִ֜ ָ
ימנִ יַכַ
 .25שיר השירים ח,וִ :שׂ ֨
שַׁ ְל ֶהֵ֥בֶ ְתיָ ָֽהַ :
ֲשׁרַהַ ֶמֶּ֖לֶ ְךַחָ פץַ ִבּיקָ ָ֑רוַֹוַיַּ֤אמֶ רַהָ מָ ַן ַ֙ ְבּ ִלבּוַֹ ְל ִַ֞מיַי ְַח ֵ֥פּץַהַ ֶמֵּ֛לֶ ְךַלַ עֲשֵׂ֥ וֹתַ
ֲשׂוֹתַבָּ ִ ָ֕אישַׁא ֶ ֵ֥
 .26אסתר ו,וַ :ויָּבוֹא֘ ַהָ מָ ַן ַ֒וַיַּ֤אמֶ רַלַוֹ ַ֙הַ מֶּ לֶ ְךַמַ ה־לַּ ע ָ֕
מּנִּ יַ :
יוֹתרַ ִמ ֶ ַָֽ
יְ ָ ֶ֖קרַ ֵ֥
ילָךֵַַ֥ ִבינָ ָֽהַ :
ֶ֖אתיַ ְלהַ ְשׂ ִכּ ְ
תּהַי ָָצ ִ
אמרַ ָדּנִ ָ֕יּאלַעַ ָ ֵ֥
מּיַוַיּ ָ֕ ַ
 .27דניאל ט,כב :וַיָּ ֶ֖בֶ ןַוַיְ ַדבּרַ ִע ִ ָ֑
שּׁהַ :
ַחֲמ ָ ָֽ
ֹלשׁיםַו ִ
ֹלשַׁמאֶ֖ וֹתַ ְשׁ ִ ֵ֥
 .28דניאל יב,יב :אַ ְשׁ ֵ֥ריַ ַ ָֽהמֲחַ ֶכֶּ֖הַוְ י ִַגּ ָ֑יעַַַ ְלי ִָָ֕מיםַ ֶָ֕אלֶ ףַ ְשׁ ֵ֥
ת ַ֙הןַ ִל ְשׁר ִשׁוַ ִל ְשׁר ִשׁיַ
ֲבדַ ִמנּ ָ֑הַּהַ֤ןַ ְלמוֹ ַ
א ַ֙ ִדּיַמַ ְלכָּ אַאָ ְס ָ֕ ַפּ ְרנָאַ ִדּי ָ֕ ָנהַלֶ הֱו ֵ֥אַ ִמ ְתע ֶ֖
ל־דּי־לָ א ַ֩לֶ ה ֱ֨ואַעָ בִַ֜דַ ָדּ ָתאַ ִ ָֽדי־אֱלָ ָ֗ ָהְךַוְ ָדתָ ַ
 .29עזרא ז,כוַ:וְ כָ ִ
ֱסוּריןַַ:פַ ַ
הן־לַ עֲנָ ֵ֥שַׁנִ ְכ ִ ֶ֖סיןַוְ לֶ א ִ ָֽ
ל ַ֙ ְלטַ ָ֗הרַ
וּב ְשׁתֹּ֧יםַעֶ ְשׂרהַשָׁ ָ֗ ָנהַהח ַ
אֹלהיַ ָדּ ִוידַאָ ִבָ֑יוַ ִ
ֶ֖
עוֹדנּוַּ ַנעַ רַהַ ָ֕חלַ ִל ְד ָ֕רוֹשַׁל
א ַ֙ ֶ
וּב ְשׁמוֹ ֨ ֶנהַשָׁ ִ ִ֜ניםַ ְלמָ ְל ָ֗כוַֹוְ הוּ ַ
 .30דברי הימים ב לד,גִ ַ:
ליםַוְ הַ מַּ סּ ָֽכוֹתַ :
ת ַ֙וְ ָהאֲשׁ ִריםַוְ הַ ְפּ ִס ִ ֶ֖
ה ַ֙וִ ירוּשָׁ לַ ִםַ ִמן־הַ בָּ מוֹ ַ
הוּד ַ
אֶ ת־יְ ָ

מופעים מוסברים של ז"ג ז"ג בין שני קיסרים בתנ"ך
1.2.2
אפשר כי זקף-גדול זקף-גדול בין שני קיסרים מרמז לגילוי נבואי נעלה אפשר אחד מהצירוף ע"ק א"א חכמה  ,אחד מהצירוף בינה גבורה
הוד העולה בגי' רחמי"ם .בתפקיד שלוש ועוד שלוש סה"כ שש.
 .1בראשית וירא כ,ד:
יקַתּה ֲָֽרג׃ַַ ַ
ַ
הגֵ֥וֹיַגַּם-צַ ִ ֶ֖דּ
אמרַאֲד ָנָ֕יַ ֲ
ָ֑יהַַַַַַוַיּ ָ֕ ַ
רבַא ֶל ָ
אַק ַ ֶ֖
ְךַל ָ
ֵ֥
ימלֶ
ַוא ֲִב ָ֕ ֶ

ימלֶ ְךַ -זקף-גדול ,שלושה אופנים שֵ֥ ַ-לאַקָ ַ ֶ֖רבַא ֶל ָ֑יהַָ כמסומן בפי' [באר מים חיים]
ַוא ֲִב ֶַָ֕
ָ֑יה( .טט :א) כלומר לא מבעיא שלא בא עליה (טט :קריבה כדרכה) (טט :ב) אפילו
רבַא ֶל ַָ
אַק ַ ֶ֖
ְךַל ָ
ֵ֥
ימלֶ
[באר מים חיים] (בר' וירא כ,ד) ַוא ֲִב ָ֕ ֶ

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
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יש לה לכמה דברים כידוע.

אמרַאֲד ָנָ֕יַ -זקף-גדול זקף-גדול ,ז"ג ראשון [אלשיך]  .נמצא כלל שלשה הגוי ושרה ואברהם באומרו ֲהגֵ֥וֹיַגַּם-צַ ִ ֶ֖דּיק:
וַיּ ָ֕ ַ
אמרַאֲד ָנָ֕יַ -פעמיים זקף-גדול בין שני קיסרים ,בתפקיד אמירת שלוש עובדות לפני מידת הדין המשותפת עם מדת הרחמים באופן
וַיּ ָ֕ ַ
המתעלם מן האמת כפ'[רש"י] ֲהגֵ֥וֹיַגַּם-צַ ִ ֶ֖דּיקַתַּ 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.
 1ז"ג ז"ג
 .2בראשית תולדות כו,כד:

הַההוּאַו ַָ֕יּאמֶ רַאָ נ ִָ֕כיַאֱֹלהֶ֖יַאַ ְב ָר ָהםַאָ ִבָ֑יָךַ ַ
ַ
לּיְ לָ
'ַבּ ַַ
וַיּ ָ ֨ראַא ָלַ֤יוַה ֙ ַ
ֲבוּרַאַ ְב ָר ָהֵ֥םַעַ ְב ִ ָֽדּי׃ַַ ַ
ַבּע ֶ֖
יַאת-ז ְַרעֲָך ַ
ית ֶ ָֽ
ַ֙כּיִ -א ְתָּךַאָ נ ִכיַוּב ַר ְכ ִתּ ֙יָך ְַ֙ו ִה ְרבּ ִ
ירא ִ ָֽ
אַ לִ -תּ ָ

בראשית כו
וַיּ ָ ֨ראַא ָלַ֤יוַה ֙'  -קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב שחבירו הכתוב לפניו מלמד עליו( .כ"ו,כג) מלמד ש-ויעל משם באר שבע – באר שמשם
שואבים רוח הקודש והשראת נבואה באופן נעלה ביותר המתבטא בטעמי ַההוּאַו ַָ֕יּאמֶ רַאָ נ ִָ֕כיַ -זקף-קטן זקף-גדול זקף-גדול ,שלוש זקף
בין שני קיסרים ,חיזוק ,תוקף במובן של אופן נעלה ביותר ,כי הנאמר ההו"א – אותיות שם המקשר שמים וארץ ,שם הקשור לבינה ודעת,
אנכי  -עניין פנימיות טמיר ונעלם .יצחק אבינו קשור לספירת בינה ,לגבורות מבינה וגבורות מזעיר אנפין .אפשר כי ו ַָ֕יּאמֶ רַאָ נ ִָ֕כיַזקף-
גדול זקף-גדול מרמז לשני הקשרים האלה.
פירוש הסולם לזוהר  -ויקרא פרשת שמיני מאמר ויהי ביום השמיני אות מח

אלא אילו דיצחק וכו' :ומשיב .אלא אילו של יצחק ,צריכים להקריב אל הפרה ,שנזכר ב' פעמים בכתוב ,אחד שכתוב ,וישא אברהם
את עיניו וירא והנה איל וגו' ,הרי אחד .ואחד ,וילך אברהם ויקח את האיל ,הרי שנים ,וכתוב בהם ,ויעלהו לעולה .וע"כ נאמר איל
לעולה תמימים ,שני איל ,דהיינו לשון רבים ,כי הם שנים .וע"כ גבורות למדנו ,ומהם מתחלקים לכמה אחרים.
פירוש .כבר ידעת שסוד עקדת יצחק ,ה"ס מיעוט הג"ר דקו שמאל כדי שיתיחד עם קו ימין שנקרא אברהם (כמ"ש באורך לעיל ויקרא
אות ש"ד עש"ה) וכאן מפרט ומבאר יותר .כי נודע שב' פעולות נוהגות במסך דחירק שבקו אמצעי בעת שבא ליחד השמאל והימין
יחד ,שבתחילה מגלה בחינת המסך דמדת הדין דצמצום א' ,שאז התרוקן קו השמאל כולו מאורותיו .ואח"כ בפעולה שניה גונז את
מדת הדין ,ומעלה המלכות לבינה ונמתקת שם במדת הרחמים( ,כמ"ש לעיל לך דף י"ג ד"ה ונתבאר עש"ה) כי ע"י מסך זה ממשיך
תחילה הקטנות דבינה ,ואח"כ ע"י הארה עליונה מוריד המלכות מבינה ומתגלה הגדלות דבינה ואז משיג שוב הקו שמאל בחינת ו"ק
דג"ר ומתיחד עם הימין ,שה"ס ג"ר דפנים.
וז"ס שתחילה נאמר מקו אמצעי שהוא ז"א ,לאברהם שה"ס החסד וימין ,שישחוט את יצחק בנו ,דהיינו מכח פעולה א' דמסך דחירק
שבקו אמצעי ,שהוא גילוי דמדת הדין המסלק כל האורות מקו שמאל ,שזה נבחן לשחיטה .ואח"כ נאמר לו אל תשלח ידך אל הנער
וגו' ,דהיינו הגניזה דמדת הדין .ואח"כ נאמר וירא אברהם והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו ,שה"ס שראה איך המלכות עלתה
ונסתבכה בבינה ,שה"ס פעולה הב' דמסך דחירק .שע"י ראיה זו נמשכה הקטנות מבינה כנ"ל .ואח"כ ע"י הארה העליונה יורדת
המלכות מבינה ומתגלה הגדלות מן הבינה( ,כנ"ל ב"א דף ר"צ ד"ה בגין) שזסו"ה ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת יצחק בנו ,כי אז
נתתקן יצחק בנו ע"י הגדלות מן הבינה .הרי שב' פעמים איל שכתוב כאן ,הם ב' מיתוקים ,א' לקטנות וא' לגדלות.
פירוש הסולם לזוהר  -ויקרא פרשת ויקרא מאמר תקיעת שופר אות שג

פירוש .ב' גבורות הן ,אחת הוא קו שמאל דז"א ,שנקרא יצחק .והשניה היא המלכות ,שהיא נבנית מקו שמאל ,והיא ג"כ גבורה .וע"כ
גבורה דז"א מכנה גבורה גדולה ,והמלכות מכנה גבורה סתם.

ראה שלוש זקף בין שני קיסרים
 2ז"ג ז"ג
 .3בראשית וישלח לג,ה:

ֱֹלהיםַאֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך׃ַַ ַ
רַהיְ לָ ִ ָ֕דיםַאֲשֶׁ רָ -חנַ ֵֵֽ֥ןַא ִ ֶ֖
אמ ַ
הַלּ ְָ֑ךַַַַַַוַיּ ָ֕ ַ
ָ
רַמי-אלֶּ
ֶ֖אמ ִ
ָשׁים ְַ֙ואֶ תַ -היְ לָ ִדיםַוַיּ ֶ
וַיִּ ָשּׂאַאֶ ת-עי ָ֗ ָניוַוַיַּ ְַָ֤֣ראַאֶ תַ -הנּ ִ
רַהיְ לָ ִ ָ֕דיםַ -זקף-גדול זקף-גדול ,גי'  356 = 99 + 257עולה שנ"ו עולה שמי"ו עולה קרנ"ו,
ַ
אמ
וַיּ ָ֕ ַ

הפרש מתקע"ו  220 = 576 - 356עולה ר"כ  .אפשר כי ממכת שניו שנתרככו ,נתירא מיעקב וכבדו ללא המעטה ,ויעקב הדגיש כי גם
ילדיו כמוהו ועל עשו לכבדם ללא המעטה.
[תורה שלמה טז] על (בר' וישלח לג,ד) ...זאב תקע שניו בקרני איל ... ,זה בוכה וזה בוכה ,הזאב בוכה שלא יכול לעשות לו כלום ,והאיל בוכה
שלא יחזור ויהרגהו ,אף כך עשו ויעקב ,עשו בוכה על שנעשה צואר יעקב כשיש ויעקב בוכה שמא יחזור עשו וינשכנו וגו' ...
במסכת כלה רבתי פ"ג ( ...ראה פכ"ט מד ... ).באותה שעה נעשו שניו כדונג [ובלק"ט ושיניו של עשו כשעוה וכ"ה במדרש אגדה] ... ,ועוד
מביא כי בעקבות בכי עשו ,הוא ואנשיו ובניו יראו מיעקב וכבדוהו.
[תורה שלמה יז]  ...ובשכל טוב זה בכה על צער צוארו שנתקשה כברזל לפי שעה וזה בכה על צער שניו ששלח הקב"ה מכה בלחייו לפי שעה
והיו שיניו מתמזמזין כשעוה וראה בגנזי שכטר ח"א צד רלב.
פירוש הסולם לזוהר  -במדבר פרשת בלק מאמר וירא את הנשים ואת הילדים [המתחיל באות שכו]

[אות שכז] זקיף וחמי לון וכו' :המקטרג נושא עיניו ורואה את ישראל ,כולם מתענים בתענית ,יחפי רגלים ,רואה נשים ,רואה ילדים,
הַלּ ְָ֑ך .דהיינו שם הקדוש ,אלקים לך ,המצטרף מן אותיות ִמי-אלֶּ ה,
ָ
רַמי-אלֶּ
ֶ֖אמ ִ
כולם בתענית ,כולם נקיים בנקיון( .בר' וישלח לג,ה) וַיּ ֶ
ֱֹלהיםַאֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך .שואל ,וכי למה היה צריך להשיב לו משהו.
רַהיְ לָ ִ ָ֕דיםַאֲשֶׁ רָ -חנַ ֵֵֽ֥ןַא ִ ֶ֖
ַ
אמ
הם ָלּ ְָ֑ך ,לישראל .שאל על הילדים ,וַיּ ָ֕ ַ
ומשיב ,כיון שקבל אותו השוחד ,דהיינו השעיר לעזאזל ,נתהפך להיות להם למליץ טוב .נשא עיניו וראה את ישראל כעין זה ,חשב
שבשביל הפחד שלו שלא יקטרג עליהם ,הם נמצאים כך .בתענית ובתשובה.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

זקף-גדול בתפקיד שלושה דברים (א) תענית ו(ב) תשובה ,ו(ג) צדקה ,כאן השוחד למקטרג מעבירים את רוע הגזירה
הסעיפים הבאים של הזוהר[שכט] – [שלד]
הַלּ ְָ֑ך .מהו מי אלה לך .ומשיב ,אלא אמר ,נכון הוא
ָ
[אות שכח] שאיל על ינוקי וכו' :פירוש אחר .שאל על ילדים ,ואמר ִמי-אלֶּ

רַהיְ לָ ִ ָ֕דים .רוח
ַ
אמ
הַלּ ְָ֑ךַַוַיּ ָ֕ ַ
ָ
התענית והתשובה ,לכם ,שחטאתם לפני המלך ,אבל אלו הילדים למה עומדים כך בתעניתִ .מי-אלֶּ
אמר ,ועל ַהיְ לָ ִ ָ֕דים ,בדרך סתום,
הקודש אמר ,וע"כ יש טעם זקוף ,דהיינו זקף גדול ,על וַיּ ָ֕ ַ
וַיִּ ָשּׂאַאֶ ת-עי ָ֗ ָניוַוַיַּ ְַָ֤֣ראַאֶ תַ -הנּ ִָשׁים ְַ֙ואֶ תַ -היְ לָ ִדים  ... -רביע  ...זקף-קטן בתפקיד כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש.
אמר ,ועל ַהיְ לָ ִ ָ֕דים ,זקף-גדול רמז בצורתו לאותיות י י ו גי' שם הוי"ה והוא הרמז לרוח הקודש
זקף גדול ,על וַיּ ָ֕ ַ

ֱֹלהיםַאֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך׃ שואל ,וכי רוח הקודש אמר לעשו ,אֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך .ומשיב ,אלא רוח הקודש
להורות שרוח הקודש אמר .אֲשֶׁ ר-חָ נַ ֵֵֽ֥ןַא ִ ֶ֖
אמר( ,טט :זקף-גדול בתפקיד שלושה דברים כמסומן בתוך פירוש הסולם) (טט :א) אלו הם הילדים שלא חטאו ולא טעמו טעם חטא בגלגולם
הא' (טט :ב) ומסר להם הקדוש ברוך הוא ביד הממונה שלך ,והרג אותם בלי חטא .כש"א (כמו שאמר) (קהלת ד,א) וּ ִמ ַיַּ֤ד ִֽע ְשׁקֵיהם֙ ֵ֔כּ ַח .וזה
ֱֹלהים ,שאלקים חנן ,אֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך הממונה שלך ,ונתן לו את נשמותיהם של הילדים שלא
הוא אֶ ת-עַ ְב ֶ ָֽדָּך .ושיעור הכתוב ,אֲשֶׁ רָ -חנַ ֵֵֽ֥ןַא ִ ֶ֖
טעמו טעם חטא( .טט :ג) הס"א שקיבל השעיר לעזאזל אינו רוצה להפסיד את ההארה של השעיר לעזאזל שקיבל ,וכדי שלא יהיה לממונה
שלו ,הממונה על דינים קשים ,שבח יותר ממנו ,ולכן נעשה סניגור לישראל ומציל אותם מן הממונה שלו.
פירוש הסולם לזוהר  -במדבר פרשת בלק מאמר וירא את הנשים ואת הילדים [המתחיל באות שכו]
[אות של] וההוא מקטרגא נטיל וכו' :ומקטרג ההוא לוקח קנאה מאותו ממונה שתחת ידו .אמר ,וכי לי נתן הקדוש ברוך הוא אותם

המתלבשים בחטאים ועונות ,ואל אותו הממונה שלי מסר ילדים בלא חטא ,שלא היו טועמים טעם חטא .מיד הלך להוציאם מתחת
ידו ,שלא ישלוט עליהם .וע"כ הקדים רוח הקדש ואמר לו ,הילדים אשר חנן אלקים את עבדך לעבד ההוא .דהיינו שחנן למסור לו
ילדים שהם בלא עון ובלא חטא .וכדי שלא יהיה לממונה שלו שבח יותר ממנו ,הוא רוצה להוציאם מידו.
ביאור המאמר ,שיש ה' בחינות נשמה ,הנקראים נפש רוח נשמה חיה יחידה ,שאין האדם נשלם זולתן( .כמ"ש לעיל בראשית ב' דף
ל"ד ד"ה ופנימיות ע"ש) .אמנם מועטים הם שיזכו לנרנח"י אלו בגלגול אחד .ויש שזוכים עד ג"ר דרוח בלבד ,ומתים והם מתגלגלים
שנית לקנות שאר חלקי הנשמה .ואותן הנשמות שמתו בג"ר דרוח נקראים תנוקות ,כי מוחין אלו הם מוחין דיניקה ,ונקראים ינוקי
רביין דעלמא (כנ"ל בהקסה"ז דף י"ב ד"ה ואלמלי) .ונבחנים שמתו בלי חטא ,כי בג"ר דרוח מאירה החכמה דקו שמאל המרחיקה
מהם כל החטאים .ולמה מתים ,הוא בסו"ה ,ומיד עושקיהם כח ,שבשביל שנמסרו למיתה הם קונים כח לזכות בשאר חלקי הנשמה.
ומתי זה .הוא ביום הכפורים,
ַהיְ לָ ִ ָ֕דיםַ– זקף-גדול בתפקיד שלושה דברים – הזוכים לנרנח"י בגלגול אחד ,ויש שזוכים עד ג"ר דרוח בלבד ,ומתים והם
מתגלגלים שנית לקנות שאר חלקי הנשמה .ואותן הנשמות שמתו בג"ר דרוח נקראים תנוקות ,כי מוחין אלו הם מוחין דיניקה,
ונקראים ינוקי רביין דעלמא (כנ"ל בהקסה"ז דף י"ב ד"ה ואלמלי) .ונבחנים שמתו בלי חטא ,כי בג"ר דרוח מאירה החכמה דקו
שמאל המרחיקה מהם כל החטאים .ולמה מתים ,הוא בסו"ה ,ומיד עושקיהם כח ,שבשביל שנמסרו למיתה הם קונים כח לזכות
בשאר חלקי הנשמה .ומתי זה .הוא ביום הכפורים,
[פירוש הסולם לזוהר  -במדבר פרשת בלק מאמר (בר' וישלח לג,ה) וַיַּ ְַָ֤֣ראַאֶ תַ -הנּ ִָשׁים ְַ֙ואֶ תַ -היְ לָ ִדיםַ[המתחיל באות שכו]]

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
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.
אמר – זקף -גדול בתפקיד שלושה דברים מלכות ,זעיר אנפין ,בינה .שני תהליכים במלכות (א) היתה גדולה כמו ז"א ,מיעטה עצמה
וַיּ ָ֕ ַ
ז' פעמים עד היותה נקודה תחת היסוד ,התחברה להשפיע על ישראל( .ב) כשהיא מחוברת ומשפיעה על ישראל ,נבנית מחדש לכלול
בתוכה כל ז"ס דז"א ,ניגשת עם ז"א אל בינה אמא עילעא.
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ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
הוֹציאַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
םַכּיַ ֵ֛ה'ַ ִ ֵ֥
יד ְע ָ֕ ֶתּ ִ ֹ֧
בַו ַ
ןַאל-כָּ לְ -בּנ ֶ֖יַיִ ְשׂ ָראָ֑לַַַַַַַַ ָ֕ ֶע ֶר ִ
ַ֤אמרַמשֶׁ ה ְַ֙ו ַ ָֽאהֲר ֶ ָֽ
 .4שמות בשלח טז,ו :וַיּ ֶ
יד ְע ָ֕ ֶתּם  -זקף-גדול זקף גדול[ ,תורה שלמה] :האר"י לימד כי ער"ב שנה קודם סיום האלף הששי תתחיל הגאולה,
בַו ַ
(שמ' בשלח טז,ו)ַ ָ֕ ֶע ֶר ִ

וזה שנת התשכ"ח ,חדשים אחדים אחרי מלחמת ששת הימים בה זכה עם ישראל לכל ארץ ישראל ולהר הבית מקום בית מקדשנו.
אפשר כי זקף-גדול זקף -גדול בין שני קיסרים מרמז לגילוי נבואי נעלה של תחילת הגאולה ער"ב שנה לפני סיום האלף הששי המרומז
בזקף-גדול זקף-גדול בתפקיד שלוש ועוד שלוש סה"כ שש – האלף הששי.
[זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס [המתחיל בדף רטו עמוד א]] (הסברים בסוגריים ע"פ זוהר הסולם)
קשר"ק קש"ק קר"ק איהו דשוי קש"ר תקיעה שברים תרועה ,דאתעבר בי' שקר מן עלמא [דף ריט עמוד ב] דביה אומאה (שמ' בשלח

ָלק (מ ִ֖דּר ִֽדּר :פ) יתער בעלמא שיר פשוט וכפול ומשולש ומרובע דאיהו סליק אתוון
יז,טז) (ו ַָ֗יּאמר כִּ ִֽי־י ָ ֙ד ע ֵ
ַל־כֹּ֣ס ֵָ֔יה) ִמ ְלחָמָ ֵ֥ה ל ַ֖ה' בַּ ִֽ ֲעמ ֵ ֶ֑
דיליה י' י"ה יה"ו יהו"ה (גי') ע"ב בההוא זמנא ובכן (גי' ע"ב ועוד ו') צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברנה יגילו ,ו'
תוספת אלף שתיתאה (מרמז לאלף הששי ש) קודם דיליה (שקודם לאלף החמישי) עק"ב (שנים היינו קודם לסיום האלף הרביעי (ראה רש"י
להלן)) חרב בי מקדשא ולבתר דיליה עד תשלום רע"ב (שנים קודם לסיום האלף הששי) יהיה ערב הדא הוא דכתיב (שמ' בשלח טז,ו) ָ֕ ֶע ֶרבַ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ (בר' מקץ מד,לב) ִ ַ֤כּיַעַ ְב ְדָּך ַ֙עָ ַרבַאֶ ת־הַ ַנּעַ ר וגו' ,ע"כ( :טט :אות ק' בין ע"ב רמזה
'ַהוֹציאַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ִ ֵ֥
יַה
םַכּ ֵ֛
יד ְע ָ֕ ֶתּ ִ ֹ֧
וִ ַ
לחורבן ,אות ר' (הבאה אחרי ק') בין ע"ב רומזת לתחילת הגאולה)
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ומסים [הסולם] :ודע כי כל אלו הקצין המובאים בזהר הם בחינת אתערותא שלמעלה שתהיה במיוחד בזמן ההוא לגאול את ישראל.
אמנם הדבר תלוי ודאי בתשובה (ע"כ רעיא מהימנא)
[רש"י בבלי עבודה זרה ט,א] (חורבן בית שני ארע בשנת) תתכ"ח נמצא קע"ב חסרין מד' אלפים והכי תני בסדר עולם.
[זהר תורה עם זיו הזהר ,ד (במדבר) הרב רוזנברג י"י ,ע' כא,ב (אוצר החכמה ע' " ])188סוד זמן קץ האחרון של "לא זכו" בעתה.
יד ְע ָ֕ ֶתּם ואני יחודח הצעיר אומר כוונת רעיא מהימנא חיא שחגלות יכול להמשך י"ט מאות שנה עד הוספות
בַו ַ
(שמ' בשלח טז,ו) ָ֕ ֶע ֶר ִ
שבת של אלף הששי ולא יותר ... .לאור תשלום שנות גלות  ...מספר תקיע"ה שברי"ם תרוע"ה הוא ח"י מאות וח"י שנה ,והיה זה
בשנת תרו"ם לאלף הששי .ונשאר פ"ב שנות חבלי משיח עד וי"ט אליו חסד להיות בהן מלחמה לה' בעמלק בכח התנוצצת אור השם
הוי"ה של פשוט כפול משולש ומרובע שעולה ע"ב ,ועם מספר עשר האותיות שלו עולה פ"ב כזה י יה יהו יהוה .וככלות י"ט מאות
שנות גלות בשנת תשכ"ח לאלף השש יישאר ע"ב שנה מן המאה השמינית כמנין בכ"ן ,ואז יתקיים ובכ"ן צדיקים יראו וישמחו .ועד
'ַהוֹציאַאֶ ְת ֶכֶ֖ם  .ואני מוסיף הכתוב (זכריה יד,ז)
ִ ֵ֥
יַה
כּ ֵ֛
יד ְע ָ֕ ֶתּם ִ ֹ֧
בַו ַ
תשלום אלף השש ישאר רע"ב .ואז יתקיים הכתוב (שמ' בשלח טז,ו) ָ֕ ֶע ֶר ִ
ְו ָה ָי ֵ֥ה ל ְֵעִֽת־ ֖ערב ִיִֽהְיה־אִֽוֹר :לכל בני ישראל.
ראה שילוב ב-זקף-קטן זקף-גדול

 .5שמות לט,לב:

שׁהַכֵּ֥ןַעָ ָֽשׂוּ׃ַפַַ ַ
רַצוָּ ֹ֧הַה'ַאֶ ת-מ ֶ ֶ֖
ֲשׁ ִ
לַכּכלַא ֨ ֶ
ַ֙בּניַיִ ְשׂ ָרא ַ֠ ְ
תַמ ְשׁ ַכֶּ֖ןַא ֶהלַמוֹע ָ֑דַַַַַַוַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲשׂוּ ְ
ו ַָ֕תּכֶ לַכָּ ל-עֲב ַ ָ֕ד ִ
ָשׁב בענין של שלוש ושלוש וסה"כ שש להסביר את (שמ' פק' לט,לב) ו ַָ֕תּכֶ לַכָּ ל-עֲב ַ ָ֕דת
ֹלמהַי ָ֕ ַ
וּשׁ ָ֕
נעזר ברעיון של מהר"ל על (מל"א ב,יב) ְ

[ש"ר מהדורת וגשל ,התשס"א] דבר אחר (תה' לא,יט) ֵתֵָּ֥א ַָ֗ל ְמנָה ִשׂפְתֵָ֫ י ָ ֵ֥שׁקר מדבר במשה ,בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות
רוּמה היה משה עושה במשכן והיו ליצני ישראל אומרים אפשר שהשכינה שורה על ידי
חוּ־לי תְּ ָ ֶ֑
משכן מיד אמר להם (שמ' תר' כה,ב) ְוי ִ ְק ִ ֖
בן עמרם .אמר ר' יוחנן ששה חדשים היה עוסק במשכן ג' חדשים עשאוהו וג' חדשים קפלוהו ,אף על פי כן היו מליצין אחריו
ואומרים הרי נעשה( ,ותמהו האם) לא היה משה אומר שישרה שכינתו אצלנו ,והקדוש ברוך הוא נתכון להעמיד המשכן בחדש שנולד
אשׁוֹן בְּא ָ ֹ֣חד ל ֶַ֑חדשׁ תָּ ִִ֕קים
בו יצחק אבינו ,לא עשה אלא כשהגיע אותו החדש אמר הקדוש ברוך הוא למשה (שמ' פק' מ,ב) בְּיוֹם־ה ֵַ֥חדשׁ ה ִָר ֖
מוֹעִֽד:
את־ ִמשׁ ְַכּ֖ן ֵ֥אהל ֵ

(שמ' פק' לט,לב) ו ַָ֕תּכֶ לַכָּ ל-עֲב ַ ָ֕דת – זקף-גדול זקף-גדול בתפקיד שלוש ועוד שלוש ,סה"כ שש .ג' חדשים עשאוהו וג' חדשים
קפלוהו

בנין המשכן היה שלב ראשון לבנין בית הבחירה שהוא השלים מלכות ה' בשש רוחות [מהר"ל]  .וגם השלים מעשי בראשית כפי' [בעל

תַמ ְשׁ ַכֶּ֖ן ( .)1392בגי' בעשרים וחמשה בכסלו נגמר ([ )1392פסיקתא פ"ו]( :טט :ב) ו ַָ֕תּכֶ לַ -לית.
הטורים] (טט :א) ו ַָ֕תּכֶ לַכָּ ל-עֲב ַ ָ֕ד ִ
לומר כי עתה כלה מלאכת כל העולם [ב"ר ג,יב]
וכפי' [כלי יקר] (שמ' פק' לט,מג) ...כי שלושה פעמים נזכר כאן שעשו העבודה והמלאכה ... .ע"פ המדרש  ...כל מעשה המשכן כנגד
מעשה בראשית  ...שנאמר (בר' ב,ב) ַוי ְַכַ֤ל אֱֹלהִים֙ ַבּיֹּ֣וֹם ַה ְשּׁ ִבי ִֵ֔עי ְמלַאכ ְ֖תּוֹ וגו'  ...כי יש לך דברים שהם טובים כשהם כל אחד בפני עצמו
אבל כשהם מעורבים יחד אינן טובים כי אין זיווגם עולה יפה ,ע"כ אמר במעשה בראשית שכולם היו טובים כשהיו כל אחד מהם
בעצמו דהיינו טוב פרטי ,ואחר-כך אמר שגם טוב כללי היה בהם כי גם אחר שנתחברו כולם יחד היה חבורם טוב לכך חזר ואמר (בר'
שּׁ ִשִּֽׁי׃ פ)
שׂה ְו ִהנֵה֖ -טוֹב מ ְֶ֑אד (וַ ִֽיְהִי-עֵ֥רב וַ ִֽיְהִי֖ -בקר יֵ֥ וֹם ַה ִ
א,לא) ַו ַיּ ְַ֤רא אֱֹלהִים֙ את-כָּלֲ -א ֹ֣שׁר ָע ֵ֔ ָ
בבריאה ה' עשה כל פרט לעצמו טוב ,וחיבור כל הפרטים יחד טוב

רַצוָּ ֹ֧הַ
ֲשׁ ִ
תַמ ְשׁ ַכֶּ֖ןַאהֶ לַמוֹע ָ֑ד ...שמשמע שכל אחד בפני עצמו נעשה א ֨ ֶ
כך בעבודת המשכן ,מתחילה אמר (לט,לב) ו ַָ֕תּכֶ לַכָּ ל-עֲב ַ ָ֕ד ִ
הֵ֛ 'ַאֶ ת-מ ֶשֶׁ֖ה  ...אז סדרו את כל עבודה ועבודה על מקומו המיוחד לו דהיינו טוב כללי  ...על הסדר הנכון דהיינו חיבור כל העבודה
אכהַהיינו מלאכת מעשה בראשית  ...כאילו היתה היא ממש אותה המלאכה ,לפיכך
ה ְמּלָ ָ֗ ָ
ביחד( ... ,לט,מג) ַו ֨ ַיּ ְראַמ ִ֝שֶׁ הַאֶ ת-כָּ לַַ -
וַיְ ָב ֵֶ֥רְךַא ָ ֶ֖תםַמ ֶ ָֽשׁה׃.

במשכן האומנים עשו כל פרט לעצמו טוב ,וחיבור כל הפרטים יחד טוב ,מלאכת המשכן כאילו היתה היא ממש אותה המלאכה כמו
מלאכת מעשה בראשית
ֹ֧הַה'ַאֶ ת-מ ֶשֶׁ֖הַככל התורה
ֵ֛
רַצוָּ
ֲשׁ ִ
נברר משמע מלת ו ַָ֕תּכֶ ל – נאמר בסיום פי' [אור החיים]  ...בזה העריכם הכתוב כאילו ַ֠ ְכּכלַא ֨ ֶ
(כאילו קיימו את כל התורה) כֵּ֥ןַעָ ָֽשׂוּ׃ ובזה נשרף ונפזר אפרו של חטא העגל :לפי פי' [אור החיים] אפשר שמלת "ותכל" תהיה במשמע
נשלם איבוד אפרו של חטא העגל ,כמו [תרגום יונתן] ו ַָ֕תּכֶ ל – ושלימת [כתר יונתן] ותושלם.
ו ַָ֕תּכֶ לַ– זקף-גדול בתפקיד שלוש השלמות[ :כלי יקר] השלמת בנין המשכן[ ,אור החיים] השלמת איבוד אפר חטא העגל[ ,בעל
הטורים] ע"פ [ב"ר ג,יב] השלמת הבריאה.
כָּ ל-עֲב ַ ָ֕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.

כָּ ל-עֲב ַ ָ֕דת – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש עבודות :מלאכות שעשה הקב"ה בבנין המשכן ,מלאכות שנעשו ע"י עושי המלאכה ,שלימות
החיבור הכללי בין כל המלאכות הפרטיות בין שנעשו ע"י השם ובין שנעשו בידי אדם.
ו ַָ֕תּכֶ לַכָּ ל-עֲב ַ ָ֕דת – זקף-גדול זקף-גדול כעין פעמיים שלוש נקודות ,אחד משבעה מופעי התבנית בתורה.
נמצאת שלמות הבריאה במיזוג בין מלאכות הבריאה ומלאכות המשכן.
 .6במדבר ג,כה:

חַא ֶהלַמוֹעָֽד׃ַַ ַ
ֶ֖ת ֵ֥
ְךַפּ ַ
הוַּוּמ ַָ֕ס ֶ
ָ
ֶ֖ןַו ָה ָ֑א ֶהלַַַַַַ ִמ ְכ ָ֕ס
דַה ִמּ ְשׁ ָכּ ְ
ַ֙בּא ֶהלַמוֹע ַ
תַבּנָֽי-ג ְרשׁוֹן ְ
וּמ ְשׁ ֶמ ֶַ֤ר ְ
ִ

 .7במדבר ז,ה:

ישַׁכּ ִ ֵ֥פיַעֲב ָד ָֽתוֹ׃ ַ
ְ
םַא
ַ֤הַאוֹתם ַ֙אֶ לַ -ה ְל ִויִּ ִ ֶ֖
ָ
ָת ָתּ
תַא ֶהלַמוֹע ָ֑דַַַַַַ ְונ ַ
ד ַ
םַו ָהיָ֕וַּלַ ע ֲָ֕בדַאֶ ת-עֲב ַ ֶ֖
ִ֚חַמ ִא ָתּ ְ
ָֽ
קַ

ראה פרק זקף-קטן זקף-גדול ,ראה שלוש פעמים זקף
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֹוַמ ָֽאד:
ןַמ ְלכֻ ֶ֖ת ְ
כּ ַ
ֶ֖אַדּ ִודַאָ ִבָ֑יוַו ִַתּ ֵ֥
ל־כּסּ ָ
ִ
ָשׁבַעַ
ֹלמהַי ָ֕ ַ
וּשׁ ָ֕
 .8מל"א ב,יבְ :
ָשׁב – זקף-גדול זקף-גדול כל זקף-גדול בתפקיד שלוש ,וכאן גם חיבורם שלוש ועוד שלוש ,סה"כ שש.
ֹלמהַי ָ֕ ַ
וּשׁ ָ֕
(מל"א ב,יב) ְ
[ 48חידושי אגדות למהר"ל סנהדרין כ,ב] בתחלה מלך וכו' .שש מעלות שמלך שלמה ,הם נגד שש מעלות שהיה לכסא של שלמה,

שהיה עולה בהם ויורד בהם .ואלו שש מעלות נגד השמים שהם כסא ה' ,שנאמר השמים כסאי ,אשר הגלגל עולה שש מזלות עד
שהוא בתכלית רוממת שלו מן הארץ ,ויורד שש מזלות ושלמה ישב על כסא ה' .ועוד מה שמספר כאן שש מעלות שמלך שלמה שהיה
מולך על עליונים ותחתונים ,כאלו היה מולך בשש רוחות ,שהרי ישב על כסא ה' ,והוא יתברך ממליכין אותו בשש רוחות וכנגד אלו ו'
היה לו שש מדריגות וכנגד אלו שש רוחות היה מלכותו של[א] היה יורד שלמה [בפעם] אחת שנתמעט המלכות עד האחרון,
המשך מהר"ל מלמד על שלושה דברים ועוד שלושה דברים .שלושה ראשונים :ביציאת מצרים נעשו אומה וזכו בארץ שזה עשאם לאומה
שלמה והמליכו מלך המשלים שלמות האומה .ובהמלכת מלך עוד שלוש הכרתת זרעו של עמלק איבוד הרע מן העולם ,בנין בית הבחירה,
שכינת השכינה ביניהם
[ארץ החיים ,קוק איסר דב בן נחום הכהן ,תנ"ך עמ' ( 66ע"פ אוצר החכמה)]

ֹלמהַי ָ֕ ַָשׁב ,אשר כ"א מהן הוא מנין הוי"ה
גם בענין השירה המיוחדת שבו מבואר,ושלמה ישב על כסא דוד הוי תרין זקף גדול בְ -שׁ ָ֕
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.
ָשׁב – זקף-גדול זקף-גדול,
ֹלמהַי ָ֕ ַ
וּשׁ ָ֕
ְ
(מל"א ה,ט)ַוְ ַרחַ בַלבַכַּ ָ֕חֹול – זקף-קטן זקף -גדול  .גי' הטעמים עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו ,יסו"ד עשוי לייצג שש מידות ז"א .אחד
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-קטן זקף-גדול מרמזת לניצוצות קדושים מעין רפ"ח או תקע"ו ניצוצות קדושים המוסתרים בבריאה.
גי' מלת לב עולה ל"ב נתיבות חכמה ,גי' מלת כַּ ָ֕חֹול עולה ב' פעמים ל"ב .ל"ב ועוד ב' פעמים ל"ב עולה צ"ו.
גי' ההפרש בין תקע"ו לצ"ו עולה ת"פ .אפשר כי (מל"א ה,ט)ַוְ רחַ בַלבַכַּ ָ֕חֹול מרמז לניצוץ הקדוש של תחילת בנין בית המקדש בשנה
ְֹלמה
שּׁ ֵָ֨נה ה ְָרבִי ִֵ֜עית בּ ְֹ֣חדשׁ ִָ֗זו ֶ֚הוּא ה ַֹ֣חדשׁ ַה ֵ
שׁ ָֹ֡נה ל ְֵצֹ֣את בְּנֵ ִֽי־ יִשׂ ְָר ֵ ֹ֣אל מֵאִֽרץ־ ִמצ ְַרי ִם֩ ַבּ ָ
ְַאר ַ ֹ֣בּע מ ֵֹ֣אוֹת ָ
שׁ ָנֹ֣ה ו ְ
(מל"א ו,א) ַוי ִ ְֹ֣הי ִבשְׁמוֹ ִנֹ֣ים ָ
שּׁ ִֵ֔ני ִלמְֹלֵ֥ ְך שׁ ֖
עַל־יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל ַו ִיּ ֵ֥בן ה ַ ַ֖בּי ִת ַלהִֽ':
בית המקדש בדומה למשכן כל שיעוריו חציצותיו ומחיצותיו מרמזים לעולמות עליונים ותחתונים ואפשר שלכך מרמז טעם מלת (מל"א ה,ט)
שׁב – זקף-
ְֹלמה י ָ ִ֕ ַ
וַיִּ תַּן ֩ – תרסא בתפקיד שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני .שלמה זכה בחכמה מיוחדת במינה מ( -מל"א ב,יב) וּשׁ ִ֕
גדול זקף-גדול ,זקף-גדול אחד בתפקיד שלוש ע"ק ,א"א ,חכמה סתימאה וזקף-גדול אחד בתפקיד שלוש בינ"ה גבור"ה הו"ד העולה
רחמי"ם( ,עלה במחשבה בריאת העולם במידת הדין וכדי שיעמוד שיתף עמה מידת רחמי"ם) שלמה זכה בחכמה מיוחדת במינה משתי
שלשות ואפשר שכיוון כמו בצלאל לבנות בית המקדש שכל פרטיו מרמזים לעולמות עליונים ותחתונים.
ֹולַקנְ ָא ָ֑הַ
ִ
הַכ ְשׁ ֶ֖א
שׁ ִ
הַק ָ ֵ֥
ֲב ָ
ָךַכּי־עַ זָּ ַ֤הַכַ ָמּ ֙ ֶות ַ֙אַ ה ָ
חֹותם ַ֙עַ ל־זְ רֹועֶ ִ ָֽ
ָךַכּ ָ
ל־ל ֶָ֗בּ ַ ָֽ
ִ
חֹותםַעַ
יַכ ִ֜ ָ
ימנִ ַ ָֽ
 .9שה"ש ח,וִ :שׂ ֨
ֵ֥ב ְתיָ ָֽהַ :
ַר ְשׁ ָ֕פּיַאֶ֖שַׁשַׁ ְל ֶה ֶ
יה ִ
ְרשָׁ ָ֕ ֶפ ָ
יה ִַר ְשׁ ָ֕פּי – זקף-גדול זקף-גדול ,רמז לימוד קו שמאל בינה – גבורה  -הוד
(שה"ש ח,ו)ַ ְרשָׁ ָ֕ ֶפ ָ

[מדרש שמואל (בובר) פרשה י,ד]

ָךַכּחֹותָ ם ַ֙
ל־ל ֶָ֗בּ ַ ָֽ
ִ
חֹותםַעַ
יַכ ִ֜ ָ
ימנִ ַ ָֽ
כל הפרשה עירובי דברים מה שאמר זה לא אמר זה ומה שאמר זה לא אמר זה ,ודכותה (שה"ש ח,ו)ַ ִשׂ ֨
חֹותם ַ֙עַ ל־זְ רֹועֶַָך ,עד כאן אמרה כנסת ישראל ִ ָֽכּי־עַ זָּ ַ֤הַכַ ָמּ ֙ ֶות ַ֙אַ הֲבָ הַקָ ָשֵׁ֥הַ
ָךַכּ ָ
ל־ל ֶָ֗בּ ַ ָֽ
ִ
חֹותםַעַ
יַכ ִ֜ ָ
ימנִ ַ ָֽ
עַ ל־זְ רֹועֶ ָך ,שה"ש ח,ו)ַ ִשׂ ֨
יה ִַר ְשׁ ָ֕פּי אֶ֖שַׁשַׁ ְל ֶה ֵֶ֥ב ְתיָ ָֽה וגו' ,הא כל הפרשה
ֹולַקנְ ָאָ֑ה ,עד כאן אמרו אומות העולם ,ורוח הקודש אומרת (שה"ש ח,ו)ַ ְרשָׁ ָ֕ ֶפ ָ
ִ
ִכ ְשׁ ֶ֖א

עירובי דברים ,מה שאמר זה לא אמר זה.
טט :ורוח הקודש אומרת – כמו הדרשה ב(-בר' וישלח לג,ה) וַיּא ִַ֕מר ַהיְלָדִִ֕ ים
[פירוש הסולם לזוהר  -בראשית פרשת ויחי מאמר שימני כחותם על לבך אות תשלה]
יה ִַר ְשׁ ָ֕פּי אֶ֖שַׁשַׁ ְל ֶה ֵֶ֥ב ְתיָ ָֽה :שואל ,מה הוא ,שַׁ ְל ֶה ֵֶ֥ב ְתיָ ָֽה .ומשיב ,זהו שלהבת השורף ויוצא מתוך השופר ,שהוא יסוד
(שה"ש ח,ו)ַ ְרשָׁ ָ֕ ֶפ ָ
אמא ,הנקראת י"ה ,שהתעורר ושורף ,ומי הוא .הוא שמאל ,שהוא קו שמאל דאמא ,זהו שכתוב( ,שה"ש ב,ו) שְׂמאל ֙וֹ ַ ֹ֣תּחַת לְרא ֵ֔ ִשׁי .זהו

שורף שלהבת האהבה של כנסת ישראל ,שהיא השכינה ,אל הקדוש ברוך הוא.

שׁי ִוימִינ֖ וֹ תְּ ַחבּ ֵ ְִֽקנִי:
(שה"ש ב,ו) שְׂמאל ֙וֹ ַ ֹ֣תּחַת לְרא ֵ֔ ִ
[תניא ליקוטי אמרים פרק נ] אך יש עוד בחי' אהבה העולה על כולנה כמעלת הזהב על הכסף והיא אהבה כ(שה"ש ח,וַ ִר ְשׁ ָ֕פּי אֶ֖שַׁטט:
מבחי' גבורות עליונות דבינה עילאה ...
 .10יחזקאל א

יהןַ :
םַתּ ַר ֶפֵּ֥ינָהַכַ נְ פ ֶ ָֽ
ד ְ
ָ֑הַבּעָ ְמ ָ ֶ֖
ְ
ֹולַמחֲנֶ
ַ
ֶ֖הַכּק
ֲמ ָלּ ְ
םַקֹולַה ֻ
ַ֙בּלֶ ְכ ָתּ ֵ֥
יםַכּקֹול־שַׁ ַדּי ְ
ְ
בּ
ַ֩מיִ םַ ַר ִ ַ֤
םַכּקֹול ֨ ַ
יה ְ
[כד]ַוָאֶ ְשׁ ַמעַאֶ ת־קֹולַכַּ נְ פ ָּ֡ ֶ
יהןַ :
םַתּ ַר ֶפֵּ֥ינָהַכַ נְ פ ֶ ָֽ
ד ְ
אשָׁ֑םַַַַַַַַ ְבּעָ ְמ ָ ֶ֖
י־קֹולַמ ָ֕ ַעלַלָ ָר ִ ֶ֖קיעַ ַא ֲֶשׁרַעַ ל־ר ָ
[כה]ַוַיְ ִה ָ֕
וּתַכּסָּ֑א ַ
ִ
ירַדּמ
ְ
ן־ס ִ ֶ֖פּ
ֵ֥הַא ֶב ַ
םַכּ ַמ ְרא ֶ ָֽ
ְ
וּמ ָ֗ ַמּעַ לַלָ ָר ִק ֙יעַ ַ֙א ֲֶשׁרַעַַל־ראשָׁ
[כ"ו]ַ ִ
ֶ֖יוַמ ְל ָ ָֽמ ְעלָ הַ :
וּתַכּ ַמ ְראֵ֥הַאָ ָדֵ֛םַעָ ָל ִ
ְ
אַדּ ַ֞מ
וּתַה ִכּסּ ְ
ַ
ַ וְ עַ ל ְַ֙דּמ

(יחזקאל א,כה) וַיְ ִהי־ ָ֕קֹולַמ ָ֕ ַעלַלַָ ָר ִ ֶ֖קיעַַ – זקף-גדול זקף-גדול ,זקף-גדול אחד כרמז לקו עתיקא קדישא (ע"ק) ארך אנפין (א"א) ,חכמה?
זקף -גדול אחד לקו בינה גבורה הוד ,אבל כסא הכבוד הוא בעולם הבריאה ,ומעל הכסא זעיר אנפין בעולם האצילות .והבריאה נאמרה
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מעל .צ"ע.
במידת גורעין ומוסיפין גי' לַמ ָ֕ ַעל או מ ָ֕ ַעלַלַָ – עולה ע"ק (עתיקא קדישא) כעין רמז ללימוד הבא יצא מאמר מע"ק ,וזה רמז ל"נתעטף"
[שמות רבה (וילנא) ויקהל פרשה נ,א]  ...שאל רבי שמעון בן יהוצדק את רבי שמואל בר נחמן אמר לו בשביל ששמעתי עליך שאתה

בעל הגדה מהיכן נבראת האורה אמר נתעטף הקדוש ברוך הוא בשלמה והבהיק העולם מזיוו מראשו ועד סופו כמו שכתוב (תהלים
יעִֽה:
שׁ ַָ֗מי ִם ַכּי ְִר ָ
נוֹטה ֵ֝ ָ
ה־אוֹר ַכּ ַ
של ָ ְֶ֑מה ואח"כ ֵ֥
קד,ב) עִֽט ָ֭
נוֹטה ֵ֝ ָשׁ ַָ֗מי ִם ַכּי ְִר ָיעִֽה :ואמרז"ל שקב"ה הוא
ה־אוֹר ַכּ ַ
של ָ ְֶ֑מה ֵ֥
[אדרת אליהו ויקרא פרק כג]  ...וענין הה' יריעות הן הנאמר (תהלים קד,ב) עִֽט ָ֭

(בצמצום הנקרא ספירת) בינה נתעטף באור וברא שמים ואותו האור נהיר מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא (מאיר מסוף העולם ועד סוף העולם,
בבריאה כולה)
ָ֣ןַבּ ִכּנָּ֑וֹרַ ַ
ַמנַגּ ַ
דעַ ְ
וַּאישַׁי ֶ֖
יָךַלפָ ֶניָךַיְ ַב ְק ָ֕שׁ ִ ָ֕
ְ
ֲב ֶד
אמר-נָ ַ֤אַאֲדנ ֙נוּ ַ֙ע ָ
 .11שמואל א טז,טזָֽ :י ַ
לְך׃ַפ ַ
וַֹוטֵ֥ וֹבַ ָ ָֽ
ֵֽןַבּי ֶָ֖ד ְ
הַונִ גֵּ֥ ְ
ַ֙רעָ ְ
ֱֹלהים ָ
ַ֤יָךַרוּחַַ-א ִ
ָֽ
ָ֗הַבּ ְהי֨וֹתַעָ ֶל
וְ הָ ָי ִ ָֽ
וַּאישׁ גי'  , 729 = 311 + 418הפרש מתקע"ו 153 = 729 – 576
יְ בַ ְק ָ֕שׁ ִ ָ֕

אוצר הגימטריאות של הרב י"ר פאלוך זצ"ל
שם קר"ע שט"ן ר"ת ק'בל ר'ינת ע'מך ש'גבינו ט'הרינו נ'ורא
[שומע קול תרועת עמו ישראל] ברחמי"ם [בר"ה שהוא יום] משפ"ט (אגרא דפרקא כ"ו)
לכ"ו חז"ו מפעלו"ת הוי"ה (תיבות ראשונות לפני הליקוטי מוהרה"ן)
נצרף לכאן מ(-רות ב,יג) [רע"ב] שם ֶ ָֽא ְה ֶיהַבזקף-קטן רחמים פשוטים .אם זקף-קטן מרמז לרחמים פשוטים והקו של זקף-גדול העומד
משמאל לזקף-קטן מרמז לשלוש נקודות המתלכדות לקו אחד והן ספירות בינה גבורה הוד שגי' שלהן עולה רחמי"ם .כעין צירף למידת
הדין את מידת הרחמים וברא עלמא שיוכל לעמוד.
ֶ֖תַשׁ ְפח ֶ ָֽתיָך:
הַכּאַ ַח ִ
אַא ְה ֶי ְ
בַשׁ ְפ ָח ֶתָָ֑ךַַַַַַַַ ְואָ נ ִכי ַ֙ל ֶ ָֽ
יַד ַבּ ְֶ֖ר ָתַּעַ ל־ל ִ
יַו ִ ֵ֥כ ִ
יַנ ַח ְמ ָתּנִ ְ
ַ֙כּ ִ ָֽ
ןַבּעינֶ ַ֤יָךַאֲדנִ י ִ
א־ח ְ
֨
אמרַאֶ ְמצָ
רות ב,יגַַ֠ :ותּ ֶ
אַא ְה ֶיה – [רע"ב] על ֶ ָֽא ְה ֶיהַיש זקף-קטן ,לרמוז לנו שאהיה הוא שם של הקב"ה שהוא בכתר עליון .ואומרת רות
(רות ב,יג) ְואָ נ ִכי ַ֙ל ֶ ָֽ

כשאין עמי שם אהיה שהוא רחמים פשוטים ,אני נשארת כאחת שפחותיך מה שלא ראוי להיות כן ,ולכן ישובו הרחמים הפשוטים
לכנסת (בני ישראל) ,כמו שאמר הכתוב כי ירחם ה' את יעקב ובחר עוד בישראל .מלת עוד משמש בלשון יותר ומשמש בלשון עדיין
וכאן משמש בשתי המשמעויות ,שעדיין יזכור הקב"ה לעמו לרחם עליהם ותהיה הגאולה יתירה על הגאולות האחרות.

וַּאישׁ  -זקף-גדול זקף-גדול כרמז לשני קוים ,אחד מהם בינה גבורה הוד שבו נבראה הבריאה.
(שמו"א טז,טז) יְ ַב ְק ָ֕שׁ ִ ָ֕
וַּאישׁ ( )729העולה לכ"ו חז"ו מפעלו"ת הוי"ה וההפרש ( )153ז"ה הקו"ל (מאמר הבריאה ,מאמר מלכות) שנקשרו אל
מרומז בגי' יְ ַב ְק ָ֕שׁ ִ ָ֕
(יחזקאל א,כה) וַיְ ִהי־ ָ֕קֹולַמ ָ֕ ַעלַלַָ ָר ִ ֶ֖קיעַַ – זקף-גדול זקף-גדול ,זקף-גדול אחד כרמז לקו עתיקא קדישא (ע"ק) ארך אנפין (א"א) ,חכמה?
זקף -גדול אחד לקו בינה גבורה הוד ,אבל כסא הכבוד הוא בעולם הבריאה ,ומעל הכסא זעיר אנפין בעולם האצילות .והבריאה נאמרה
מעל .צ"ע.
במידת גורעין ומוסיפין גי' לַמ ָ֕ ַעל או מ ָ֕ ַעלַלַָ – עולה ע"ק (עתיקא קדישא) כעין רמז ללימוד הבא יצא מאמר מע"ק ,וזה רמז ל"נתעטף"
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1.2.3
 .1ספר בראשית פרק כ פסוק ד:
ִימלְך ֹלֵ֥ א ק ַ ָ֖רב אֵלֶ֑י ָה וַיּא ִַ֕מר אֲד ִָ֕ני הֲגֵ֥ וֹי גַּם־צ ִ ַ֖דּיק תַּ ה ֲִֽרג:
ַו ֲאב ִ֕
 .2ספר בראשית פרק כו פסוק כד:
ֵיתי אִֽת־ז ְַרע ֲֵ֔ך ַבּע ֲ֖בוּר ַאב ְָר ָהֵ֥ם ַעבְדִּ ִֽי:
יר ֙א כִּ ִֽי־ ִאתְּ ךֹ֣ ֵ֔
ָאביך ַאל־תִּ ָ
ָאנכִי וּב ֵַרכ ְִתּ֙י ֙ך ְוה ְִרבּ ִ ֹ֣
ֱֹלהי ַאב ְָר ָ ֹ֣הם ִ ֶ֑
ַויּ ֵֵָ֨רא א ֵָלַ֤יו ה֙ ' בּ ַ ַֹ֣לּי ְ ָלה ה ֵַ֔הוּא ו ִַ֕יּאמר ָאנ ִִ֕כי א ֵ ֖
 .3ספר בראשית פרק לג פסוק ה:
ֱֹלהים את־ ַעבְדִּֽך:
ַויּ ָ ִֹ֣שא את־עֵי ָָ֗ניו ַו ַיּ ְַ֤רא את־ ַהנָשִׁים֙ וְאת־ ַהיְלָדִֵ֔ ים ו ַ֖יּאמר מ ֵ ֹ֣
ִי־אלּה ָלְֶּ֑ך וַיּא ִַ֕מר ַהיְלָדִִ֕ ים ֲאשׁר־חָנַ ֵ֥ן א ִ ֖
 .4ספר שמות פרק טז פסוק ו:
הוֹצֵ֥יא אתְ כ֖ם ֵמאֵ֥רץ ִמצ ָ ְִֽרי ִם:
וַיַּ֤אמר משׁה֙ ו ְַאִֽה ֲֵ֔רן אִֽל־כָּל־בּ ְֵנ֖י יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל ִ֕ערב וִידַ ע ְִ֕תּם ִכֶּּ֧י הָ֛ ' ִ
 .5ספר שמות פרק לט פסוק לב:
מוֹעד וַ ִֽיַּעֲשׂ ֙וּ בּ ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל ָ֠ ְכּכל א ֲֵ֨שׁר צ ִָוֶּּ֧ה ָ֛ה' את־מ ֖שׁה כֵּ ֵ֥ן ָעשִֽׂוּ :פ
וַתִֵּ֕ כל כָּל־עֲבדִַ֕ ת ִמשׁ ְַכּ֖ן ֹ֣אהל ֵ ֶ֑
 .6ספר במדבר פרק ג פסוק כה:
מוֹעִֽד:
וּ ִמשׁ ְַ֤מרת בְּנֵ ִֽי־ג ְֵרשׁוֹ ֙ן בּ ְֹ֣אהל מוֹ ֵֵ֔עד ַה ִמּשׁ ְָכּ֖ן ְוה ֶָ֑אהל ִמ ְכ ִֵ֕סהוּ וּ ָמ ִַ֕סְך ֖פתַ ח ֵ֥אהל ֵ
 .7ספר במדבר פרק ז פסוק ה:
מוֹעד ְונָתַ ָ ַ֤תּה אוֹתָ ם֙ אל־ ַה ְל ִו ִֵ֔יּם ִ ֖אישׁ כּ ְִפֵ֥י עֲבדָ תִֽ וֹ:
ֶ֚ ַקח ֵמִֽ ִאתֵָּ֔ ם ְוהָיִ֕ וּ ַלע ֲִ֕בד את־עֲב ַ ֖דת ֹ֣אהל ֵ ֶ֑
 .8ספר יהושע פרק א פסוק יד:
אוֹתִֽם:
ִבּוֹרי ַה ֵַ֔חי ִל ַו ֲעז ְַר ֖תּם ָ
שׁים ִלפ ְֵנֹ֣י ֲאח ָ֗
נְשֵׁיכֹ֣ם ַטפְכ ֘ם וּ ִמקְ נֵיכם יֵשׁ ְִ֕בוּ ָבּ ִָ֕ארץ א ֲֵ֨שׁר נ ַָתֵ֥ן ָלכָ֛ם מ ֖שׁה בּ ֵ ְֹ֣עבר ַהיּ ְַר ֵ ֶ֑דּן ְו ַאתּם֩ תַּ ַעב ְֵ֨רוּ חֲמ ֵ֜ ִ
ֵיכם ֶ֚כּל גּ ֵ ֹ֣
 .9ספר יהושע פרק כב פסוק ג:
שׁמ ְַר ִ֕תּם את־ ִמשׁ ְִ֕מרת מִ צ ַ ְ֖ות הֵ֥ ' ֱאֹלהֵיכ ִֽם:
ֵיכם ֶ֚זה י ִ ָֹ֣מים ַר ִֵ֔בּים ַ ֖עד ַהיֹּ֣וֹם הַזֶ֑ה וּ ְ
ֹלִֽא־ ֲעזַב ְֹ֣תּם את־ ֲאח ָ֗
 .10ספר שמואל א פרק יד פסוק מב:
וּבין יוֹנ ָ ָֹ֣תן ְבּ ִנֶ֑י ַויִּלּ ֵָכ֖ד יוֹנ ָָתִֽן:
וַיֹּ֣אמר שׁ ֵָ֔אוּל ַה ִִ֕פילוּ בֵּי ִִ֕ני ֵ ֖
 .11ספר שמואל א פרק טז פסוק טז:
ַר־נַ֤א אֲד ֵ֙ננ ֙וּ ֲעב ָֹ֣דיך ְלפ ֵָ֔ניך י ְ ַבק ְִ֕שׁוּ ִִ֕אישׁ י ֵ ֖ד ַע ְמנ ֵַגֹּ֣ן ַבּכִּנֶ֑ וֹר ְו ָה ָָ֗יה בִּ ִֽהְיֵ֨ וֹת עָלַ֤יך ִֽרוּחַ־אֱֹלהִים֙ ָר ֵָ֔עה ְונִגֵּ ֵ֥ן ְבּי ָ֖דוֹ ו ְֵ֥טוֹב לָ ְִֽך :פ
י ִֽאמ ָ
 .12ספר שמואל ב פרק טו פסוק כו:
ְואִם֙ ֹ֣כּה יא ֵַ֔מר ֹלֵ֥ א ח ַ ָ֖פצְתִּ י ָ ֶ֑בְּך ִהנְ ִִ֕ני יַעֲשׂה־ ִִ֕לּי ַכּ ֲא ֖שׁר ֵ֥טוֹב ְבּעֵינָ ִֽיו :ס
 .13ספר מלכים א פרק ב פסוק יב:
ָאביו וַתִּ ֵ֥כּן ַמלְכ ֖תוֹ מְאִֽד :ס
ְֹלמה י ָ ִ֕ ַ
וּשׁ ִ֕
שׁב עַל־כּ ֵ ִ֖סא דָּ ִוֹ֣ד ִ ֶ֑
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .14ספר מלכים א פרק ח פסוק נה:
ַויַּע ֲִ֕מד ַוי ְ ִָ֕ברְך ֵ ֖את כָּל־ק ַ ְֹ֣הל יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל ֵ֥קוֹל גּ ָ֖דוֹל לֵאמִֽר:
 .15ספר מלכים א פרק יא פסוק כז:
ת־פרץ ִ ֖עיר דָּ ִוֵ֥ד ָאבִ ִֽיו:
וְזֹ֣ה הַדָּ ֵָ֔בר ֲאשׁר־ה ִ ֵֵ֥רים ָי֖ד בּ ֶַ֑מּלְך שְֹׁלמה֙ בּ ָָנֹ֣ה את־ ַהמּ ִֵ֔לּוֹא ָס ִַ֕גר א ִ֕
 .16ספר מלכים א פרק יט פסוק ד:
ִֽי־ֹלא־טוֹב ָאנ ִכ֖י
שׁי כִּ
ְוהִֽוּא־ה ַָלְַ֤ך ַבּמִּדְ ָבּ ֙ר ֹ֣דּרְך יֵ֔ וֹם ַויּ ִָ֕בא ַו ִֵ֕יּשׁב ַ ֖תּחַת ֹ֣רתם א ָ ֶ֑חת א ָ ֶ֑חד ַויִּשׁ ַ ְַ֤אל את־נַפְשׁ ֙וֹ ל ֵָ֔מוּת וַיֹּ֣אמר ׀ ַָ֗רב ע ָ ַַ֤תּה ה֙ ' ַ ֹ֣קח נַ ְפ ֵ֔ ִ
ֵ֥
ֵמאֲב ָתִֽי:
 .17ספר מלכים ב פרק ב פסוק יד:
ֱֹלהי ֵא ִל ָיֶּ֑הוּ ַאף־הֹ֣ וּא׀ ַויּ ַכֹּ֣ה את־ ַה ַָ֗מּי ִם ַו ֵיִּֽחָצ ֙וּ ֵ ֹ֣הנָה ָו ֵֵ֔הנָה וַ ִֽיַּע ֲ֖בר
ַויִּקַּח֩ את־א ֵַ֨דּרת ֵא ִל ֵָ֜יּהוּ ֲאשׁר־נָפ ְָלַ֤ה ֵמִֽ ָעלָי ֙ו ַויּ ַכֹּ֣ה את־ ַה ֵַ֔מּיִם וַיּאמִַ֕ ר ַא ִֵ֕יּה ֖ה' א ֵ ֹ֣
ִישִֽׁע:
ֱאל ָ
 .18ספר ירמיהו פרק נב פסוק כח:
ְֹלשִֽׁה:
ַת־שׁבַע י ְהוּדִִ֕ ים שְֹׁלֵ֥ שׁת ֲאל ִ ָ֖פים וְעשׂ ִ ְֵ֥רים וּשׁ ָ
שׁנ ִ֕
אצר ִבּ ְ
זֹ֣ה ָה ֵָ֔עם ֲא ֵ֥שׁר הג ְָל֖ה נְבוּכַדְ ר ַ ֶ֑
 .19ספר ירמיהו פרק נב פסוק ל:
ְשׁשׁ ֵמאִֽוֹת:
ָל־נפשׁ ְ
ַארבּ ִ ָֹ֣עים ַו ֲח ִמ ָ ֶ֑שּׁה כּ ִ֕
ים ִלנְבוּכַדְ ראצַר ה ְג ָָ֗לה נְבִֽוּז ְַראֲדָ ֙ן ַרב־ ַט ָבּ ִֵ֔חים י ְהוּדִִ֕ ים ִ֕נפשׁ שׁ ְַבֵ֥ע מ ֵ֖אוֹת ְ
שׁ ֵַ֨נת שָֹׁלֹ֣ שׁ וְעשׂ ְִר ֘
ִבּ ְ
ַאר ַ ֵ֥בּעַת ֲאל ִ ָ֖פים ו ֵ ֵ֥
ס
 .20ספר יחזקאל פרק א פסוק כה:
אשׁם ְבּ ָעמ ָ ְ֖דם תְּ ַרפֵ֥ינָה ַכנְפֵיהִֽן:
ַויְה ִ֕
ִי־קוֹל ֵמ ִַ֕על ל ָָר ִ ֖קי ַע ֲא ֹ֣שׁר עַל־ר ָ ֶ֑
 .21ספר יחזקאל פרק כב פסוק כד:
בּן־ָאדִָ֕ ם ֱאמָר־ ִָ֕לה ַ ֹ֣אתְּ ֵ֔ארץ ֹלֵ֥ א מְטה ָ ָ֖רה ִ ֶ֑היא ֹלֵ֥ א גשׁ ָ ְ֖מה ְבּיֵ֥וֹם ָזִֽעַם:
 .22ספר יחזקאל פרק כד פסוק כד:
ְו ָה ֵָ֨יה י ְחז ֵ ְַ֤קאל לָכם֙ לְמוֹ ֵֵ֔פת כּ ְֵ֥כל ֲאשׁר־ע ָ ָ֖שׂה תַּ ע ֲֶ֑שׂוּ בְּבוֹ ִָ֕אה וִידַ ע ְִ֕תּם ִכֵּ֥י ֲא ִנ֖י אֲדנָ ֵ֥י ִֽה' :ס
 .23ספר יחזקאל פרק מג פסוק ג:
שׁ ֵ ֹ֣חת את־ ָה ִֵ֔עיר וּמ ְַר ִ֕אוֹת ַכּמּ ְַר ִ֕אה ֲא ֵ֥שׁר ָר ִ ֖איתִ י אל־נְהַר־כּ ָ ְֶ֑בר וָא ֖פל אל־פָנָ ִֽי:
ר־ר ִא֙יתִ ֙י בְּב ִא ֙י ְל ַ
וּ ְכמ ְַר ֵֵ֨אה ַהמּ ְַר ֵ֜אה ֲא ֹ֣שׁר ָר ִָ֗איתִ י כַּמַּ ְר ַ֤אה אֲשׁ ָ
 .24ספר יחזקאל פרק מח פסוק י:
ֲשׂרת ֲא ָל ִֵ֔פים ו ְִ֕נגְבָּה ִ֕ארְך ֲח ִמ ָ ֵ֥שּׁה
ֲשׂרת ֲא ָל ִֵ֔פים ְוקָדִָ֗ ימָה ֶ֚רחַב ע ֹ֣
וָּ֠ ְל ֵֵ֜אלּה תִּ הְיֹ֣ה תְ רוּ ַמת־הַקּד ֘שׁ לַכּ ֲהנִים צ ֵָ֜פוֹנָה ֲח ִמ ָ ֶּ֧שּׁה וְעשׂ ִ ְֹ֣רים ָ֗אלף ְו ֙יָמָּה֙ ֶ֚רחַב ע ֹ֣
שׁ־ה' בְּתוֹכִֽוֹ:
וְעשׂ ִ ְ֖רים ָ ֶ֑אלף ְו ָה ָי ֵ֥ה מִ קְדַּ ֖
 .25ספר שיר השירים פרק ח פסוק ו:
שׁלְהֵ֥בתְ ָי ִֽה:
שׁ ִֵ֕פי ֵ ֖אשׁ ַ
שׁ ִ֕פי ָה ִר ְ
ְרוֹעך כִּ ִֽי־ ַע ָזַ֤ה ַכ ָמּ֙ו ֙ת ַא ֲה ֵָ֔בה ָק ָ ֵ֥שׁה ִכשׁ ְ֖אוֹל ִקנ ָ ְֶ֑אה ְר ָ
שִׂי ֵֵ֨מנִי כַחוֹתֵָ֜ ם עַל־ל ִָ֗בּך כַּ ִֽחוֹתָ ם֙ עַל־ז ֵ֔
 .26ספר אסתר פרק ו פסוק ו:
יוֹתֵ֥ר מִ מִּֽנִי:
ָבוֹא ָהמָן ו ַַ֤יּאמר ל ֙וֹ ה ֵַ֔מּלְך מַה־ ַלּע ֲִ֕שׂוֹת ָבּ ִִ֕אישׁ ֲא ֵ֥שׁר ה ַ֖מּלְך ח ֵָפֹ֣ץ בִּיק ֶָ֑רוֹ וַיַּ֤אמר ָה ָמ ֙ן ְבּל ִֵ֔בּוֹ ְל ֶ֞ ִמי יַח ְֵ֥פץ הַמָּ֛לְך ַלע ֲֵ֥שׂוֹת י ָ ְ֖קר ֵ
ַויּ ֘
 .27ספר דניאל פרק ט פסוק כב:
שׂכִּילְךֵ֥ בִינָ ִֽה:
ַו ָיּ֖בן ַוי ְדַ ֵ ֹ֣בּר ע ִ ִֶ֑מּי וַיּא ִַ֕מר דָּ נִ ִֵ֕יּאל ע ַָתֵּ֥ה י ָ ָ֖צאתִ י ְל ַה ְ
 .28ספר דניאל פרק יב פסוק יב:
ְֹלשׁים ַו ֲחמ ִָשִּֽׁה:
ַאשׁ ֵ ְֵ֥רי ַהִֽ ֲמחַכּ֖ה ְוי ַ ִגֶּ֑י ַע ְליָ ִִ֕מים ִ֕אלף שְֹׁלֵ֥ שׁ מ ֵ֖אוֹת שׁ ִ ֵ֥
 .29ספר עזרא פרק ז פסוק כו:
שׁי הֵן־ ַלעֲנָ ֵ֥שׁ נִכ ִ ְ֖סין
שׁו ִלשְׁר ֵ֔ ִ
ְוכָל־דִּ י־לָא֩ ל ֱה ֵ֨ ֵוא ָע ֵֵ֜בד דָּ ָ ֹ֣תא דִ ִֽי־ ֱא ָל ָָ֗הְך וְדָ תָ ֙א ִ ֹ֣דּי ַמ ְל ֵָ֔כּא ָא ְס ִַ֕פ ְרנָא דִּ י ִָ֕נה להֱוֵ ֵ֥א ִמתְ ע ֵ ֲ֖בד מ ִֵנֶ֑ה ֵ ַ֤הן לְמוֹ ֙ת ֵ ֹ֣הן ִלשְׁר ֵ֔ ִ
ֱסוּרין :פ
וְלא ִ ִֽ
 .30ספר דברי הימים ב פרק לד פסוק ג:
שׁ ָָ֗נה ֵה ֵחל֙ ְל ַט ֵָ֗הר את־י ְהוּדָ ה֙ ו ִֹ֣ירוּשׁ ֵָ֔לַ ִם מִן־ ַהבָּמוֹ ֙ת
ָאביו וּבִשְׁ ֵ ֶּ֧תּים עשׂ ֵ ְֹ֣רה ָ
ְמוֹנה ָ
וּ ִבשׁ ֵ֨
שׁ ִֵ֜נים ְל ָמל ְָ֗כוֹ וְהוּ ֙א ֹ֣
ֵאֹלהי דָּ ִוֹ֣יד ִ ֶ֑
עוֹדנוּ ֵַ֔נעַר ֵה ִֵ֕חל לִדְ ִ֕רוֹשׁ ל ֵ ֖
ו ָ ְֹ֣ה ֲאשׁ ִֵֵ֔רים ְו ַה ְפס ִִל֖ים ְו ַה ַמּ ֵסכִֽוֹת:
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1.3
 .1בראשית ג,יא:

יָךַל ִב ְל ִ ֵ֥תּיַאֲכָ לִ -מ ֶמֶּ֖נּוַּאָ ָ ָֽכ ְל ָתּ׃ַ נפילת האדם
ְ
ית
ֹ֧רַצ ִוּ ִ ֵ֛
םַא ָָ֑תּהַה ֲִמןָ -ה ָ֗עץַא ֲֶשׁ ִ
יר ָ
ַכּיַע ֶ֖
ידַלָך ִ ֵ֥
ְ
ִ֚יַה ִגּ
רַמ ִ
אמ ִ
ו ַָ֕יּ ֶ
 .2בראשית לך-לך יב,ז:
ה'ַהנִּ ְר ֶאֵ֥הַא ָ ָֽליו׃ַעליית אברם וירידת זרעו
ַ
ַ֙מזְ בּחַ ַלַ
ץַהזָּ֑אתַו ִַיּ ֶַ֤בןַשָׁ ם ִ
תּןַאֶ תָ -ה ָא ֶר ַ
רַל ַז ְ֨רעֲָךַאֶ ֶ֖
אמ ְ
ראַה֙'ַאֶ ל-אַ ְב ָרםַו ַָ֕יּ ֶ
וַיּ ַַָ֤
 .3בראשית לך-לך טז,ח:
רַמ ְפּנַי ַ֙שָׂ ַריַגְּ ִב ְר ִתּיַאָ נ ִ ֶ֖כיַבּ ַ ָֽר ַחת׃ַנפילת הגר לצורך עליה
אמ ִ
ֶ֖אתַו ָאנָהַתל ִָ֑כיַו ַָ֕תּ ֶ
ְ
ֵ֥הַב
ָ
ֵ֛יַאיִ -מזֶּ
ַ֞רַשׁ ְפ ַחֵ֥תַשָׂ ַר ָֽ
רַה ָג ִ
ָ
אמ
וַיּ ָ֗ ַ
 .4בראשית וירא כא,ל:
ֵ֥רַה ָֽזּאת׃ַנפילת שפע מאברהם לאבימלך,
יַח ַפ ְֶ֖ר ִתּיַאֶ תַ -ה ְבּא ַ
הַכּ ָ
יַלע ָד ִ ֵ֥
ַ֙תּ ְהיֶהִ -לּ ְ
יַבּעֲבוּר ִ ָֽ
ָד ַ ָֽ
חַמיּ ִ ָ֑
תַתּ ַ ֶ֖קּ ִ
עַכּ ָבשׂ ִ
רַכּ ִ֚יַאֶ תֶ -שׁ ַב ְ
אמ ִ
ו ַָ֕יּ ֶ
דחית כיבוש עיר ציון
 .5בראשית חיי שרה כד,מט:
יןַאוַֹעַ לְ -שׂ ָֽמאל׃ַאם-לא ניפול למקום
יַואֶ ְפנֶ ֵ֥הַעַ ל-י ִ ֶָ֖מ ֵ֥
ידוַּל ְ
ִ
אַה ִגּ
ָ֑יַו ִאםָ֕ -ל ַ
ידוַּל ְ
ִ
ֶ֖יַה ִגּ
יםַח ֶֹ֧סדַ ֶוא ֱֶמֵ֛תַאֶ ת-אֲד ִנ ַ
ֶ
ֶשׁ ֨ ֶכםַע ִ֝ ִשׂ
הַאם-י ְ
ַ֠ ְועַ ָתּ ִ
נמוך
 .6בראשית ויצא כח,טז:
יַלאַי ָ ָָֽד ְע ִתּי׃ַ יעקב בקטנות במקום ה'
ָ֑הַואָ נ ִ ֶ֖כ ֵ֥
וֹםַהזֶּ ְ
ַ
'ַבּ ָמּ ֶ֖ק
שַׁה ַ
אמרַאָ כַן ַ֙י ַ
ַמ ְשּׁנָתוַֹ֒ו ַָ֕יּ ֶ
יקץַ ַיעֲקב֘ ִ
וַיִּ ַ
 .7בראשית וישלח לה,כב:
בַשׁנ ֵ֥יםַ
ֵ֥וַּבַָֽניַ -יע ֲֶ֖ק ְ
אָָֽ֣לַַפַוַיִּ ְהי ְ
ביוַוַיִּ ְשׁ ַמֶ֖עַיִ ְשׂ ָר ָ֑
ילגֶשַׁאָ ִ ָ֑
ַ֙פּ ֶ
הה ִ
כּב ַ֙אֶ תִ -בּ ְל ָ ֶ֖
אוּבןַוַיִּ ְשׁ ָ֕ ַ
ְךַר ָ֗
ץַה ִהואַוַיּלֶ ְ
ַ֙בּ ָא ֶר ַ
כּןַיִ ְשׂ ָראל ָ
יַבּ ְשׁ ַ֤
וַיְ ִָ֗ה ִ
עָ ָ ָֽשׂר׃ַ ז"ג ואחריו תבנית סוגרת דבור ,ואם פשטא אז אביו ז"ק ,פגם בנשמות מנשה ואפרים שלא נתקנו

 .8בראשית מקץ מב,ב :ארבע פעמים בפרשת מקץ ,שבר מצר ים של חטא אדה"ר תחילת התיקון אל הגאולה השלימה ,התעוררות
דלתתא
לאַנ ָָֽמוּת׃ַנפילת הירידה למצרים – רדו שמהַ ַ
ֶ֖הַו ֵ֥
םַונִ ְחיֶ ְ
נוַּמשָּׁ ְ
םַרדוּ-שָׁ ָ֙מּה ְַ֙ו ִשׁ ְברוָּ -ל ִ
רַבּ ִמ ְצ ָרָ֑יִ ְ
ֶ֖ב ְ
כּיַיֶשֶׁ -שׁ ֶ
רַהנּהַשָׁ ַמ ְע ִתּיַ ִ ֵַ֥
אמ ִ
ו ַָ֕יּ ֶ
 . 9בראשית מקץ מב,טז :פריעת עולמות עליונים להשפיע ס"ת מ"א י"ה ,שינוי סדר אותיות וא"ם ע"ל אי"ה רפ"ח ,אי"ה וא"ם
ע"ל רפ"ח ,התעוררות דלעילא
ליםַאַ ֶ ָֽתּם׃ַ
יַמ ַרגְּ ִ ֶ֖
ֶ֖תַא ְתּ ֶכ ָ֑םַ ְו ִאםָ֕ -לאַחיַפַ ְרעהַ ִ ֵ֥כּ ְ
םַהא ֱֶמ ִ
ַ
וַּויִ ָ ָֽבּחֲנוּ ִַ֙דּ ְבריכֶ
וַּמ ֶכּםַאֶ ָחד֘ ְַויִ ַקּחַאֶ ת -א ֲִחיכֶ ם ְַ֒ואַ ֶתּם ַ֙ה ָא ְסר ְ
ִשׁ ְל ֨ח ִ

נפילה לתיקון רפ"ח
 .10בראשית מקץ מד,יב :התעוררות דלתתא לתיקון המכירה שמנעה תיקון עולם כללי ,התעוררות דלתתא

תַבּנְ י ִ ָָֽמן׃ַַ ַ
תּ ַח ִ
ַבּאַ ְמ ַ ֶ֖
ַ֙הגּ ִָביעַ ְ
ןַכּ ָלּ ָ֑הַוַיִּ ָמּצא ַ
ט ִ
וּב ָקּ ֶ֖
שַׂבּגָּדוֹלַהחלַ ַ
וַיְ חַ ָ֕פּ ַ
ןַכּ ָלּ ָ֑הַ– זקף-גדול  ...זקף-קטן ,שנוי בסדר הטבעי ,כדי לתקן מכירת יוסף אשר מנעה תיקון עולם כללי ,בא
ט ִ
לַוּב ָקּ ֶ֖
ַ
שַׂבּגָּדוֹלַהח
וַיְ חַ ָ֕פּ ַ

רמז החיפוש בשניים בלבד – שמעון יוזם ההתנכלות ליוסף ובבנימין המייצג את בני רחל עבור יוסף ,לעוררם למסור נפשם על בנימין
ובכך להוכיח כי הם באחדות עם בני רחל .בתורת הסוד תיקון לאה ותיקון רחל .הפלת בנימין ובעקבותיו משיכתם למצרים לשאת בעול
תיקון וגאולה של ניצוצות של שבירת הכלים בעולם התוהו והניצוצות מחטא אדה"ר
 .11בראשית מקץ מד,יז :ר"ת חלו"ם ,גלוי התעוררות דלעילא ,המשכת י"ג מידות הרחמים משם ע"ב
יכם׃ַסַשלא
וַּלשָׁ לֶ֖ וֹםַאֶ ל-א ֲִב ֶ ָֽ
דַואַ ָ֕ ֶתּםַעֲלֵ֥ ְ
ִ֚וּאַי ְהיֶהִ -לּיַעָ ֶב ְ
ַבּי ָָ֗דוַֹה ִ ָֽ
ָביעַ ְ
אַהגּ ִִ֝
הַלּיַ מעֲשֶׂ֖ וֹתַזָ֑אתַהָ ִ ָּ֡אישַׁאֲשֶׁ ר ַ֩נִ ְמ ֨ ָצ ַ
ִ
רַח ִלילָ
ָ
אמ
ו ַָ֕יּ ֶ
יהיה נפילה מגדול לקטן
 .12שמות ב,יט:
הַדלָ ה ַ֙לָ נוַּוַיַּ ְֶ֖שׁ ְקַאֶ תַ -ה ָֽצּאן׃ַנחית דרגא ונסיב אשהַ
ָ֑יםַוגַםָ -דּ ַֹ֤ל ָ
דַהר ִע ְ
ָ
ֶ֖נוַּמיַּ
יל ִ
ישַׁמ ְצ ִריַ ִה ִצּ ָ
ִ
אמ ְרן ִַָא
וַתּ ָ֕ ַ
 .13שמות בא ט,ל:
ֱֹלהים׃ַלמרות המכות עדיין לא מוכנים לעלות רק לרדת ,מכות ההשגחה האלקית
יראוּןַ ִמ ְפּנ ֶ֖יַה'ַא ִ ָֽ
ִ֚יַט ֶרםַ ִ ָֽתּ ְ
יַכּ ֶ
ֲב ֶדָ֑יָךַי ַ ָָ֕ד ְע ִתּ ִ
תּהַ ַוע ָ
וְ אַ ָ ֶ֖
מלמעלה מעוררות את הניצוץ הקדוש שבפרעה ובמצרים ,לעלות אל מקורו
 .14שמות כי תשא לב,ז:
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַנפילת משה מכל מדרגותיוַ ַ
ֶ֖יתַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ֵ֥רַהעֱל ַָ
ָךַא ֲֶשׁ ֶ
ִ֚יַשׁחתַעַ ְמּ ַ
דַכּ ִ
וַיְ ַדבֵּ֥רַה'ַאֶ ל-מ ֶשָׁ֑הַלֶ ְךָ֕ -ר ִ
 .15שמות כי תשא לב,לב:
ןַמחנִ יַ ָנאַ ִ ָֽמ ִסּ ְפ ְרָךֶ֖ ַא ֲֶשֵׁ֥רַכָּ ָ ָֽת ְב ָתּ׃ַמשה מפיל עצמו מוסר נפש עבור הצלת עם ישראל ַ ַ
אתָ֑םַ ְו ִאםַָ֕ -איִ ְ
אַחטָּ ָ
הַאםִ -תּ ָשּׂ ַ
תּ ִ
וְ עַ ָ ֶ֖
 .16שמות ויקהל לה,כח:
תַה ַסּ ִ ָֽמּים׃ַהאם השמן לשמן המשחה לא היה צריך להיות כל כך מזוכך
ַ֙ה ִמּ ְשׁ ָחהַ ְו ִל ְק ֶ֖ט ֶר ַ
וֹרַוּלשֶׁ ֶ֙מן ַ
ְ
שָּׁ֑ ֶמןַ ְלמָ ָ֕א
םַואֶ תַ -ה ַָ
וְ אֶ תַ -ה ֶ֖בּשֶׂ ְ
כמו השמן למאור והשתמשו בשמן המאור וזה ירידה?
 .17במדבר ג,לג:
ֶ֖םַמ ְשׁ ְפּ ֵ֥חתַ ְמ ָר ִ ָֽרי׃ַממרירות למחלה?ַ
מּוּשָׁ֑יַאֵ֥לֶּ הַה ִ
תַה ִ
ַ
וּמ ְשׁ ַפֶּ֖חַ
ַ֙ה ַמּ ְח ִליַ ִ
יַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
ִל ְמ ָר ִ ָ֕ר ִ
 .18במדבר לו,ג:
ֵ֥רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑םַ
תַה ַמּטֶּ הַא ֲֶשׁ ִ
ֲל ַ
נוֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ֲלתַאֲבתינוַּ ְו ַָ֕
ַ֙מ ַנּח ַ
ָשׁים ְַ֒ונִ גְ ְר ָע ַ֤הַ ַנחֲלָ ָתן ִ
ַלנ ִ
ֵ֥יַבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
֨יַשׁ ְבט ְ
דַמ ְבּנ ִ
יוַּלאֶ ַ֞ ָח ִ
ְ
ַ֠ ְוהָ
וּמגּ ַ ֵ֥רלַ ַנחֲלָ ֶ֖תנוַּיִ גּ ָָֽרעַַ׃ ירידה בנחלה?
ִ

 .19דברים עקב יא,ב:

חזָקָ הַוּזְרעֶ֖ וַֹ
ַ֙ה ֲ
יכ ָ֑םַאֶ ת-גּ ְָד ָ֕לוַֹאֶ ת-יָדוֹ ַ
מוּסֶ֖רַה'ַאֱֹלה ֶ
ַ֤רַלא-י ְָדעוּ ַ֙ ַוא ֲֶשׁרַלאָ -ראוַּאֶ תַ -
יכםַא ֲֶשׁ ָֽ
ַ֒כּי׀ַלאַאֶ תְ -בּנ ָ֗ ֶ
ַהיּוֹם ִ
יד ְע ֶתּם֘ ַ
ִ ָֽו ַ
הַ נְּ טוּיָ ָֽה׃ַירידה הדורות צווי  ,גדלו יד חסד  ,ירידה יד שמאל החזקה ,יד רמה – התפארת – האמצע ,הבטן סוחבת

 .20דברים ראה טו,ד:

ֶ֖הַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ַַ ַ
ֲל ְ
ֱֹלהיָךַ ָֽנתןְ -לָךֵ֥ ַ ַנח ָ
ב ֶר ְכָך ַ֙ה'ַ ָבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
ָ֑וֹןַכּיָ -ברְַ֤ךַיְ ָ ָֽ
אַי ְהיֶהְ -בָּךֶ֖ ַאֶ ְבי ִ ָֽ
יַל ִ ָֽ
סַכּ ֵ֥
ֶָ֕אפֶ ִ ֵ֛

 .21דברים שפטים יח,יד:
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֱֹלהיָך׃ַלא ליפול לעכו"ם
ןַלָךֶ֖ ַה'ַא ֶ ָֽ
ֵ֥יםַואֶ ל-ק ְס ִ ֶ֖מיםַיִ ְשׁ ָמָ֑עוַּ ְואַ ָ֕ ָתּהַלאַכןַנָ ֵַ֥ת ְ
שַׁאוֹתםַאֶ לְ -מענ ֲִנ ְ
ָ
ה ַ֙יוֹר
םַה ָ֗אלֶּ הַא ֲֶשַׁ֤רַאַ תָּ ַ
גּוֹי ָ
י׀ַה ִ
ִכּ ַ
 .22דברים יט,יד:
ַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ַסַלא ליפול בגניבת
ןַלָךֶ֖ ְ
ת ְ
ֱֹלהיָךַנ ֵ֥
רַתּנְ ַחלַבָּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
ֲל ְתָך ַ֙א ֲֶשׁ ִ
ָ֑יםַבּ ַנח ָ ָֽ
ְ
וַּראשׁ ִנ
וּלַרעֲָךַא ֲֶשֵׁ֥רַגּ ְָבלֶ֖ ִ
ָֽ
אַת ִסּיג ַ֙גְּ ב
ל ַ
ַ֤
הארץ .להימע מפגימה חיבור בין ניצוץ הקדושה שבחומר לניצוץ הקדושה שבאדם שהחיבור שייך לתיקון על ידו.
 .23דברים לא,טז:

עז ַָָ֕בנִ יַ
ַ֙בּ ִק ְרבּוַֹ ַו ֲ
וּאַבא-שָׁ ָ֙מּה ְ
ָ
רַה
ֲשׁ ַ֤
ֲרי׀ַאֱֹלהיַנכַ רָ -ה ָָ֗א ֶרץַא ֨ ֶ
ִ֝הַוזָנָ ה׀ַאַ ח ַ
ַ֩ה ֨ ָעםַהַ ֶזּ ְ
ָ֑יָךַו ָקם ָ
ֶ֖בַעם-אֲב ֶת ְ
הַהנְּ ָךֵ֥ ַשׁכ ִ
ִ
ַ֤אמרַה'ַאֶ ל-משֶׁ
וַיּ ֶ
יַא ָֽתּוֹ׃ אזהרה מנפילת הדורות
ר ִתּ ִ
יתיַא ֲֶשֵׁ֥רַכָּ ַ ֶ֖
וְ הפר ַ֙אֶ תְ -בּ ִר ִ

1.3.1

זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים בפרטים

[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
ָל־האֱ ֵ֔מת ,אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד
שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' (בר' וישלח לב,יא) ק ֵָ֜טנְתִּ י מ ִַ֤כּל ַה ֲחסָדִ ים֙ וּ ִמכּ ָ ֹ֣
(מדת הדין) למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש( .האם לאמרי נועם הייתה גירסה – קטנתי בזקף-גדול? ,גירסת קורן ברביע! ,רד"ק ומנחת שי לא מעירים על
כך) .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
זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים (סלוק  ...אתנח ,אתנח  ...סלוק) 204 ,מופעים בתורה ב 202-פסוקים כשהם צמודים זה לזה.
כעין סדר השתלשלות ,השפעה מלמעלה למטה.
זקף-גדול  ...זקף-קטן 23 ,מופעים בתורה בין שני קיסרים ,בדרך כלל יש ביניהם עוד לפחות טעם אחד ,יש מלה או מלים ביניהם.
כעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון ,להפוך מדת הדין למדת הרחמים ,לחדש השפעה ע"י תפילה של התעלות .

לענ"ד מדברי בעל התניא ,הצמח צדק ואמרי נועם ,עולה כי כנראה זקף-גדול מייצג באופן אחד כתר חכמה בינה (ג' ראשונות) ואחרית דבר
בראשיתו וזה הקשר בין הכתר לספירת  -מידת מלכות שהיא האחרית דבר ,וכי זקף-קטן מייצג ספירת  -מידת יסוד ועמה המידות חסד,
גבורה ,תפארת  -רחמים ,נצח ,הוד הנקראים ביחד חג"ת נה"י וגם זעיר אנפין.
בסדר ההשתלשלות הטבעי ההשפעה באה מחג" ת נה"י למלכות .וכאשר הכל כסדרו הם מתעלים אל הספירות שמעליהן חכמה בינה ודעת
ומעבר להן לכתר ועוד מעבר לכך.
לפעמים יש מצב שבו יש התעלות שלא כסדר הטבעי אלא בדילוג כדי להביא לשנוי מיוחד ,תיקון מיוחד .תיקון רוחני גדול .אפשר כי זה
מיוצג בסדר זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים.
שיחת השבוע גיליון  1147פר' מקץ  -חנוכה התשס"ט ,מדור מן המעיין ,הרב אליעזר ברוד ,בשם רבי אברהם מרדכי אלתר "אמרי אמת"
במצות חנוכה כותבים מיד את דין ההדלקה של "מהדרין מן המהדרין" ולא כותבים תחילה את הדין הפשוט( .זאת) משום שבחנוכה אפשר
להגיע למדרגות גבוהות אף שלא על -פי הסדר הרגיל והטבעי .אפשר לדלג ישר לבחינות הגבוהות של "מהדרין מן המהדרין".
זקף-קטן זקף-גדול ,כעין סדר השתלשלות ,השפעה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה
זקף-גדול זקף-קטן ,כעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון של חידוש השפעה מלמעלה למטה שכביכול נותקה .על כך ירמז
הנתק בין שני הזקפים ,כי בד"כ זקף-קטן אינו צמוד לטעם זקף-גדול שלפניו ,אלא יש מלה או מלים ביניהם ,שאינן מחוברות במקף לטעם
זקף-קטן.
תיקוני זוהר הקדמה דף יז עמוד א
אפשר כי הנאמר בפתח אליהו ע"פ תורת החסידות משמעו שהראשית היינו הכתר קשור ישירות לאחרית היינו המלכות ,ובשעה של צורך
בתיקון גדול ,יש דילוג בין שניהם בין מלמעלה למטה בין מלמטה ללמעלה.
פתח אליהו  ...מלכות פה תורה שבעל פה קרינן ליה 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 (ג"א דלא מנח תפילין) .מלגו איהו יו"ד ק"א וא"ו
ק"א דאיהו ארח אצילות ( ) 9איהו שקיו דאילנא בדרועוי וענפוי כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו:
פירוש במחזור המפורש ,הרב יעקב ויינגרטן ,התשמ"ו חכמה זה המוח היא המחשבה הפנימית ,בינה זה הלב ובה הלב מבין .ועל שתי אלה
(חכמה ובינה) נאמר (דברים נצבים כט ,כח) הנסתרות לה' א-לקינו .כתר עליון זהו כתר מלכות ועליו נאמר מגיד מראשית אחרית( ,)7והוא
הגולגולת המעוטרת בתפילין()8
( )7ועליה אתמר מגיד מראשית אחרית  -שהתחלה של כל עולם ( -כתר) ,הוא הסוף של העולם שלמעלה ממנו (ע"ח סדר אבי"ע פ"ו)
( )8קרקפתא דתפלי (דתפילין) – שמעלת הכתר גדולה משאר הספירות והיא בבחינת תפילין שעל הראש ,שהיא כנגד המח ,ואין באפשרות האדם
לראותן (המפרשים).
( )9דאיהו ארח אצילות – שמקשר ומחבר לכל אורות וספירות דאצילות שיהיו מתחברין בהתכללות גמור ואמיתי (ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן פר'
אמר לח).
מחזור המפורש ,הרב יעקב ויינגרטן ,התשמ"ו ,חזרת הש"ץ קדושה ע' ע"ר
 ...איה*  ..פירוש במחזור  ...כתוב בספר נגיד ומצוה בשם האריז"ל  ...שיאמר יהי רצון וגו' ותמשיך לי שפע טוב מן סוד הכתר הנרמז באות א'
איה ,לאבא ואמא סוד י"ה של איה וגו'
סידור האר"י נאמר כי אי"ה הוא שם נעלה מאד
טט – אבא ואמא הם בטויים המתארים חכמה ובינה .שני הכתובים מלמדים כי כתר חכמה ובינה מרומזים כקבוצה במלת אי"ה והיא קבוצה
נעלה מאד.
דברים נצבים כט,כח:
תּוֹרהַהַ ָֽזּאת׃ַס ַ
יַה ָ ֵ֥
ר ַ
ֲשׂוֹתַאֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֶ֖
ַ֤נוַּוּל ָבנינוּ ַ֙עַ ד-עוֹלָ םַלַ ע ָ֕
ְ
תַל
ָ֑ינוַּוהַ נִּ גְ ַֹ֞ל ָ
הַ ִנּ ְ֨סתָּ רתַלַ ֶ֖ה'ַאֱֹלה ְ

ישעיהו מו,י:

ֱשׂה׃ ַ
וּםַוכָ לֶ -ח ְפ ִ ֶ֖ציַאֶ ע ֶ ָֽ
יַתק ְ
יתַוּמ ֶ ֶ֖קּ ֶדםַא ֲֶשׁרַלא-נַ ָֽעֲשָׂ֑ וַּאמר ַ֙עֲצָ ִת ָ
ִ
אשׁית ַ֙אַ ח ֲִר
ַ֤ידַמר ִ
ָֽ
מַ ִגּ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

טט – בכל עול ם יש שלוש ספירות ראשונות שמשולות לראש ,ושבע ספירות אחרות שמשולות לגוף ונקראות מידות.
יש אופן לימוד ששלוש הראשונות הן כתר ,חכמה ,בינה (ואז אין ספירת דעת) .ויש אופן לימוד שהכתר לא בעשר ואז שלוש הראשונות הן
חכמה ,בינה ,דעת .בכל אופן תכלית השפעת כל הספירות מתגלה בספירת – במידת המלכות האחרונה בכל עולם.
כאן הלימוד ששלוש הראשונות הן כתר ,חכמה ,בינה והן כקבוצה מתכללים יותר באור האין סוף והן בבחינת משפיעים לספירות – המידות
האחרות .אם הקרא (דב' נצב' כט,כח) הַ ִנּ ְ֨ס ָתּרתַלַ הֶ֖ 'ַאֱֹלהָ֑ינוַּ מתיחס לא רק לחכמה ובינה אלא גם לכתר כמו הבטוי שבשם אי"ה ,אז ע"פ
תבנית הטעמים של ַה ִנּ ְ֨ס ָתּרת – קדמא זקף-קטן שהיא כעין מוקדם והוא מאוחר בענין יובן כי כתוב זה בתורה מפורש בקרא ישעיהו
אשׁית ַ֙אַ ח ֲִרית היינו שכבר במוקדם – בָראשית ,היינו בשלוש הראשונות כתר ,חכמה ,בינה נמצא תכלית השפעתן
ַ֤ידַמר ִ
ָֽ
מו,יַ :מ ִגּ
המתגלה בספירה המאוחרת – ספירת המלכות היינו האחרית.
כמו-כן ,לפי הערה ()7
אשׁית ַ֙אַ ח ֲִרית  -שהתחלה של כל עולם ( -כתר) ,הוא הסוף של העולם שלמעלה ממנו (ע"ח סדר אבי"ע פ"ו)
ַ֤ידַמר ִ
ָֽ
( )7ועליה אתמר ַמ ִגּ
אפשר להסביר כי ַה ִנּ ְ֨ס ָתּרת זהו סוף של העולם שלמעלה מן הכתר היינו הראשית הנסתרת לאין קץ ושיעור ביחס לגלויה בכתר של
העולם הבא שהוא אחרית ביחס לסוף העולם שלמעלה ממנו.
 1ז"ג...ז"ק
םַא ָָ֑תּהַ ַ
יר ָ
ַכּיַע ֶ֖
ידַלָך ִ ֵ֥
ְ
ִ֚יַה ִגּ
רַמ ִ
אמ ִ
 .1בראשית ג,יא :ו ַָ֕יּ ֶ
אכָ לִ -מ ֶמֶּ֖נּוַּאָ ָ ָֽכ ְל ָתּ׃ ַ
יָךַל ִב ְל ִ ֵ֥תּיַ ֲַ
ְ
ית
ֹ֧רַצ ִוּ ִ ֵ֛
ַה ֲִמןָ -ה ָ֗עץַא ֲֶשׁ ִ
םַא ָָ֑תּה  -מרכא טפחא אתנח
יר ָ
ָך  -זקף-גדול יתיב מונח זקף-קטן ִ ֵ֥כּיַע ֶ֖
ידַל ַ
ְ
ִ֚יַה ִגּ
רַמ ִ
אמ ִ
ו ַָ֕יּ ֶ

רש"י הגיד לך .מאין לך לדעת מה בשת יש בעומד ערום.
 שנוי מן הסדר הטבעי בבריאה שבו לא היה יצר הרע ולא בשת בעומד ערום,
תורה שלמה (סב) לבושו של אדה"ר עור של צפורן ,וענן כבוד מכוסה מעליו ,כיון שאכל מפירות האילן ,נפשט עור צפורן מעליו ,וראה עצמו
ערום ,ונסלק ענן הכבוד מעליו וגו' .מפנה לסעיף מ' בפירושו בשם מדרש אבכיר  ...כך עשה לו הקב"ה בגדי כהונה ושחטא העבירו ממנו ונתן
עליו ,שנאמר ויתפרו עלי תאנה.
ופירש ממדרש אבכיר באריכות  ,ענין זה דנעשה לו בגדי כהונה .ומפנה לפירוש בפסוק כ"א כתנות עור
 קודם לאכילה היה כסוי ולא היה בשת ועתה כסוי הצפורן וענן הכבוד נעלמו והבין כי פגם ומכך באה מחשבת הבשת.
מעתה יבוא תיקון לעולם ע"י עבודת כהן גדול לבוש בגד הדומה לצפורן ,ביום הכפורים.
בבלי קידושין פא,ב בת ,משעה שנדקדשה נכנס בה הבנה על טעם הקידושין ובשת.
אפשר כי התבנית זקף-גדול זקף-קטן מרמזת על השנוי והכנה למצות פריה ורביה
דרגא  -נחת דרגא  -ירידת מדרגה ,כגון חתן וכלה מטרת הירידה גילוי כח העצמות הבא לבטוי בכח ההולדה ובזה דמיון לה'
 שנוי גדול משנים איש ואשתו ,לשלושה למציאות של יש חדש  -התינוק  -בא ע"י חתן וכלה.
 2ז"ג...ז"ק
ץַהזָּ֑אתַ ַ
תּןַאֶ תָ -ה ָא ֶר ַ
רַל ַז ְ֨רעֲָךַאֶ ֶ֖
אמ ְ
 .2בראשית לך-לך יב,ז :וַיּ ָרַ֤אַה ֙'ַאֶ ל-אַ ְב ָרםַו ַָ֕יּ ֶ
ליו׃ ַ
'ַהנִּ ְר ֶאֵ֥הַא ָ ָֽ
ַ֙מזְ בּחַ ַלַ ֶ֖ה ַ
ַו ִַיּ ֶַ֤בןַשָׁ ם ִ
ֲָך – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,מרמז לצורך בשינוי גדול ,שנוי רוחני גדול ,השתחררות מאמונה שישראל תלוי
רַל ַז ְ֨רע ַ
אמ ְ
וַַָ֕יּ ֶ

במישהו אחר מהקב"ה .כי אברם לא מוליד ,שרי לא לא תלד כנאמר במדרשים הבאים:

בבלי שבת קנו,א  ...דאמר רב יהודה אמר רב :מניין שאין מזל לישראל  -שנאמר ויוצא אתו החוצה .אמר אברהם לפני הקדוש ברוך
הוא :רבונו של עולם בן ביתי יורש אתי .אמר לו :לאו ,כי אם אשר יצא ממעיך .אמר לפניו :רבונו של עולם ,נסתכלתי באיצטגנינות
שלי ואיני ראוי להוליד בן .אמר ליה :צא מאיצטגנינות שלך ,שאין מזל לישראל (טט – אין ישראל תלוי בכוכבים).
בראשית רבה (וילנא) פרשה מד י ויאמר אברם הן לי לא נתת זרע ,אמר רב שמואל בר רב יצחק המזל דוחקני ואומר לי אברם אין את
מוליד ,א"ל הקב"ה הן כדבריך אברם לא מוליד אברהם מוליד ,שרי אשתך לא תקרא שמה שרי ,שרי לא תלד שרה תלד.
פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כח  -ביום השמיני עצרת ר' יודן בשם ר' לעזר שלשה הן שמבטלין את הגזירה ואילו הן,
התפיל' והצדקה והתשובה ... .ר' חונא בשם ר' יוסי אף שינוי השם ושינוי מעשה .שינוי השם מאבינו אברהם ,ולא יקרא עוד את שמך
אברם והיה שמך אברהם (בראשית יז :ה) ,אברם לא מוליד ,אברהם מוליד .ודכוותיה ,שרי אשתך (שם שם /בראשית י"ז /טו) ,שרי
לא ילדה ,ושרה ילדה .שינוי מעשה מאנשי נינוה ,וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה (יונה ג :י) .ויש או' אף שינוי מקום מאבינו אברהם ,ויאמר
י"י אל אברם לך לך מארצך וממולדתך (בראשית יג :א) ,והדר ,ואעשך לגוי גדול (שם שם ב).
זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים דף כא עמוד א
ס' בלחודוי לאתחזאה דהא לא קיימא לאולדא .ורזא דא אברם אב"ר ם' דא אינו מוליד דהא ם' סתימא איהו ולא קיימא לאולדא כד אתוסף ה' ההוא
ם' אתפתח ואתוסף ה' וקיימא בההוא אבר למעבד ת ולדין .ורזא דא אברהם אב"ר ה"ם דא מוליד ועביד איבין .ובגין כך אברם אינו מוליד אברהם
מוליד בגין דההוא אבר לא אתתקן עד דאתי ה' ובכל אתר ה"א קיימא לתולדין ואיבין וע"ד שמא גרים .ומנ"ל דההוא אבר לא אתתקן אלא בגין ה'.
דהא בזמנא דהוה [שמיה] אברם לא אתגזר ההוא אבר ולא אתתקן בתר דאתא ה' אתתקן ההוא אבר ואתגזר למעבד איבין בההוא ה' בתראה .ובעוד
דאיהו עלמא עילאה סתום באת ם' ההוא אבר לא אתתקן וקיימא ערלה בלא גזירו .ודרגא תתאה קיימא מגו ערלה באת ד' גו מסכנו .כד עלמא
עילאה גו סתימו ברזא דאת ם' עלמא תתאה במסכנו ברזא דאת ד' .כד אתפתח עלמא עילאה מאת ם' ואתעביד ה' כדין אתתקן ברית ואתעבר ערלה
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וכיון דאתתקן האי ברית נפקין אלין תרין אתוון ועיילי אתוון אוחרנין .נפקין תרין אלין ד"ם .וכל גזירו (דם) [דלא] נפיק מיניה דם לאו איהו גזירו.
דהא אלין מתעברן ועיילין תרין אחרנין .באתר דאת ם' עייל ה' (אי"ג פי' ה"א עילאה דהיינו בינה .באתר דאת ד' עייל ה' דהיינו ה"א תתאה דאיהי
כ"י) באתר דאת ד' עייל ה' כדין כולא קיימא לאולדא ורזא דא לם"רבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה
[ישעי' ט'].
אמר  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים עולה  , 531תקל"א ,שרא"ל ,הפרש מתקע"ו  ,45 = 576 - 531עולה מ"ה ,אד"ם .
אֶ ל-אַ ְב ָרםַו ַָ֕יּ ֶ
שם מ"ה קשור לעולם היצירה המרמז להבטחת הזרע הקשורה לעולם היצירה.
ראה שלוש זקף בין שני קיסרים ,גי' זקף-קטן זקף-גדול
 3ז"ג...ז"ק
רַמ ְפּני ַ֙שָׂ ַריַגְּ ִב ְר ִתּיַאָ נ ִ ֶ֖כיַבּ ַ ָֽרחַ ת׃ַַ ַ
אמ ִ
ֶ֖אתַו ָאנָהַתל ִָ֑כיַו ַָ֕תּ ֶ
ְ
ֵ֥הַב
ָ
ֵ֛יַאיִ -מזֶּ
ַ֞רַשׁ ְפ ַחֵ֥תַשָׂ ַר ָֽ
רַה ָג ִ
ָ
אמ
 .3בראשית לך-לך טז,ח :וַיּ ָ֗ ַ
רַמ ְפּני ַ֙שָׂ ַריַגְּ ִב ְר ִתּי – זקף-גדול  ...זקף-קטן ,כעין שנוי רוחני גדול ,מרמז לצורך בשינוי גדול ,שנוי רוחני גדול.
אמ ִ
ו ַָ֕תּ ֶ
אמרַ -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 ַ֙שָׂ ַריַגְּ ִב ְר ִתּיַאָ נ ִ ֶ֖כיַבּ ַ ָֽר ַחת׃ 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 ֶ
לכן 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),
(טט – המלאכים מיעצים לה לשנות דרכה והגר אכן מקבלת על עצמה וזוכה לגלוי נבואי ומלכות) עקידת יצחק בראשית שער יז (פרשת
לך לך) [ ...ז] וַ ִֽיּ ִ ְמ ָצ ֶָ֞אה ַמל ַ ְֶּ֧אְך הָ֛ ' עַלֵ -עֵ֥ין ַה ַ ֖מּי ִם ַבּמִּדְ ָ ֶ֑בּר עַל-ה ַ ָ֖עי ִן בְּדֵ֥רְך שִֽׁוּר׃ [ח] וַיּא ַָ֗מר ָה ֶ֞גָר ִשׁפ ַ ְֵ֥חת שׂ ַ ָָ֛רי כו' .אמר שמצאה במקום נאות אם

מצד היותה על עין המים במדבר ואם מצד היותה למראית העין בדרך שור כי קרוב הוא והרי היא בטוחה שלא תסתכן ועם כל זה
ֶ֖אתַו ָאַָנהַתל ִָ֑כיַכלומר תני לבך בתנועתך אל מה שממנו התנועה ואל מה שאליו אם את נוסעת מהטוב אל הרע
ְ
ֵ֥הַב
ָ
שאל ממנה ָֽאיִ -מזֶּ
או בהפך .והיא השיבה מפני שרי גברתי אנכי בורחת כלומר יודעת אני ומכירה בשבוש תנועתי זאת שהיא מהטוב אל הרע אבל מה
אעשה ואנכי בורחת והבורח לא ישקיף אל מה שאליו התנועה כי אם אל מה שממנו[ .ט] וַיַּ֤אמר לָה֙ ַמל ַ ְֹ֣אְך ֵ֔ה' ֖שׁוּבִי אלְ -גּב ְִר ֵ ֶ֑תְּך ְוהִתְ ַע ִנ֖י
ַ ֵ֥תּחַת י ָדִֽיהָ׃ יעץ לה שתעשה מה שממנו ולא מה שאליו אך כשתקבל עליה הענוי אשר תברח ממנו כי הוא מה שראוי לה ולכל כיוצא
בה כי לא ימשך מזה רק טוב:
יהַאַ ָ ֶ֖תּהַאלַרֳ ִאָ֑י ,רבי יהודה בר סימון ורבי יוחנן
֙'ַהדּברַאלֶ ָ
בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מה י (טז,יג) ו ִַתּ ְק ָרַ֤אַשׁם־ה ַ
בשם ר' אלעזר בר שמעון מעולם לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם האשה אלא עם אותה הצדקת ואף היא ע"י עילה ,רבי אבא
ָח ְקתְּ  ,:והכתיב (טז,יג) ו ִַתּ ְק ָרַ֤אַשׁם־ה ֙'ַהַ דּברַ
בשם רבי בירי כמה כרכורים כרכר בשביל להשיח עמה( ,בר' וירא יח,טו) וַיֵּ֥אמר׀ ֹל֖ א ִכֵּ֥י צ ָ ִֽ
יהַרבי יהושע בר נחמיה אמר על ידי מלאך ,והכתיב (בר' תלד' כה,כג) ו ֵַ֨יּאמר ֵ֜ה' ָָ֗לה ,רבי לוי בשם רבי חנינא בר חמא אמר על ידי
אלֶ ָ
לַר ִאָ֑י אמר רבי אייבו אתה הוא רואה בעלבון של עלובין ,כי אמרה
תּהַא ֳ
מלאך ,רבי אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא אמר ע"י שם ,אַ ָ ֶ֖
יתיַאַ ח ֲֵ֥ריַר ִ ָֽאי ,אמרה לא דיי שנזקקתי לדיבור אלא למלכות (טט – הקשה ממלת הלום בשמו"ב)  ,היך מה דאת אמר
םַר ִ ֶ֖א ִ
ֲֹל ָ
הֲגַ ֵ֥םַה ֵ֛
יתיַאַ ח ֲֵ֥ריַר ִ ָֽאי ,לא דיי שנזקקתי עם גברתי לראות המלאך אלא שאפילו גברתי שהיתה עמי לא
(שמו"ב ז,יח) ִכֵּ֥י ֲה ִביא ַ ֖תנִי עַד־ ֲהֹלִֽםָ ,:ר ִ ֶ֖א ִ
ראתה ,ד"א לא דיי שנזקקתי עם גברתי אלא ביני לבין עצמי ,אר"ש בר נחמן משל למטרונה שא"ל המלך עברי לפני עברה לפניו
והיתה מסתמכת על שפחתה וצמצמה פניה ולא ראתה המלך והשפחה ראתה.
תפארת שלמה לשבת נחמו  ...וגם אפשר לפ' בזה הכתובים אצל הגר מה שבא לה מלאך אחר מלאך ותאמר מפני שרי גברתי אנכי
בורחת ראה הקדוש ברוך הוא את צדקותיה שעדיין חושבת שרה לה לגברת בזה עלתה למדריג' גדולה מזה הדבור נברא מלאך חדש
ויאמר לה מלאך ה' שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה ומשקבלה על עצמה להתענות תחת ידיה אין לך נסיון גדול מזה מזה נברא
מלאך גבוה יותר מהראשון וכן מלאך השלישי מסתמא נתנה הודאה לקב"ה על מה שהבטיחה שזרעה לא יספר מרב .ובזה מבואר
תשלום הפסוק כי שמע ה' אל עניך במה שהכנעת עצמך לקרות לשרה גבירתי ולהתענות תחת ידיה
תיקוני זוהר תקונא תשיעאה דף כד עמוד ב (טט – לומד השנוי הגדול באופן אחר ,הקב"ה ריחם על הגר וזכתה להתעלות רוחנית (ב"ר) ואחר
ריחם עליה ועל בנה אחרי גירושיה ,אבל צאצאי הבן גמלו רע לישראל תחת הטוב ולכן נשבע הקב"ה שלא תהא חדוה לפניו עד שיאבידם מן העולם)
 ...ואמרת שפחה לאו האי כגוונא דעבדת שרי לשפחה דילה הדא הוא דכתיב (בר' לך טז,ח) ִמ ְפּני ַ֙שָׂ ַריַגְּ ִב ְר ִתּיַאָ נ ִ ֶ֖כיַבּ ַ ָֽרחַ ת׃ אמר
קודשא בריך הוא ברתא דרשא חייבא (טט :הבת (הגר) גרמה לחיובה) והא אף על גב דשרי תרכת לה (ואע"פ ששרה גרשת) אנא רחימנא
עלה ועל בנה ואתון לא עבדתון (ואתם צאציהם לא עשיתם כך) הכי אלא גרמתון ביש תחות טב (אלא גמלתם אע תחת טוב) אנא אומינא
לאעברא מלכותא חייבא מעלמא (אני נשבע להעביר מלכות חייבת מן העולם) ולא יהא חדוה קדמי עד דיתאבידו מעלמא ובההוא זמנא יהא

שׁ ִ ֹ֣עים ִרנָ ִֽה:
חדוה קדמי הדא הוא דכתיב (משלי יא,י) וּ ַבא ֲ֖בד ְ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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

סיכום ע"פ פרשות שונות בשנים שונות שרק חלקן מוצג כאן של שם משמואל על (בר' לך טז,ח) ִמ ְפּני ַ֙שָׂ ַריַגְּ ִב ְר ִתּיַאָ נ ִ ֶ֖כיַבּ ַ ָֽרחַ ת׃ אין
קדושה (וטהורה) וטומאה יכולים לסבול זה את זה .פעמים שהטומאה נדחית מפני הקדושה ופעמים שהקדושה נדחית מפני הטומאה .צריך
שנוי רוחני גדול כדי לתקן חטא אדם הראשון שישאר רק קדושה וטהורה.
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ידוַּלָ֑י ַ
ִ
ֶ֖יַה ִגּ
יםַח ֶֹ֧סדַ ֶוא ֱֶמֵ֛תַאֶ ת-אֲד ִנ ַ
ֶ
ֶשׁ ֨ ֶכםַע ִ֝ ִשׂ
הַאם-י ְ
 .5בראשית חיי שרה כד,מטְ ַ֠ :ועַ ָתּ ִ
יןַאוַֹעַ לְ -שׂ ָֽמאל׃ַַ ַ
יַואֶ ְפנֶ ֵ֥הַעַ ל-י ִ ֶָ֖מ ֵ֥
ידוַּל ְַ
ִ
אַה ִגּ
ַוְ ִאםָ֕ -ל ַ
ידוַּלי – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים,
ִ
אַה ִגּ
וְ ִאםָ֕ -ל ַ
ידוַּליַ– זקף-גדול מונח זקף-קטן( ,א) אפשרות של בנין אב או דבר החוזר וקורה .אפשר שזה לימוד לכל שליחות שיש
ִ
אַה ִגּ
וְ ִאםָ֕ -ל ַ

לקבל תשובה ברורה ולא להסי ק משתיקה כהודאה דמיא .באופן זה הפירוש הראשון של הר"ר גינזבורג שמאי מתואם עם תבנית הטעמים.
ידוַּליַ– זקף-גדול מונח זקף-קטן( ,ב) בתפקיד שנוי גדול מאד ,שסירוב משפחת רבקה לשידוך יהווה שנוי גדול מאד מרצון
ִ
אַה ִגּ
וְ ִאםָ֕ -ל ַ
ה' שהצליח את דרך עבד אברהם להגיע אל משפחת אברהם ואל האשה המתאימה ליצחק.
ידוַּלי  -זקף-גדול  ...זקף קטן ,בתפקיד שנוי גדולְ ,ו ִאםָ֕ -לאַתעשו ֶח ֶֹ֧סדַ ֶוא ֱֶמֵ֛תַאֶ ת-אֲד ִנֶ֖י זה יהיה יוצא משורת הדין,
ִ
אַה ִגּ
וְ ִאםָ֕ -ל ַ
עוקר סדרי בראשית ,כלומר מנוגד לרצון ה' כפי שנראה מהענות לתפילתי ,ע"פ האדמו"ר ממ"ש מניעת חיבור שם מ"ה ושם ב"ן ,חיבור
תורה ומצוות.
יןַאוַֹעַ לְ -שׂ ָֽמאל׃
יַואֶ ְפנֶ ֵ֥הַעַ ל-י ִ ֶָ֖מ ֵ֥
ידוַּל ְ
ִ
אז ַה ִגּ
ידוַּלי  -זקף-גדול  ...זקף קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כאן צריך תיקון גדול ,כאן יש גלוי של השגחה פרטית של שנוי
ִ
אַה ִגּ
וְ ִאםָ֕ -ל ַ
גדול ,כי לבן ובתואל ניסו לעקור עם ישראל עוד לפני שהתחיל.
נאמר (בבלי גיטין פ"ו סד,א)  ...דאמר רבי יצחק האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת שלוחו אסור בכל הנשים שבעולם( .רש"י)
שמא זו קרובת ארוסתו שקדש לו שלוחו היא אא"כ חזר שלוחו לומר לו פלונית קדשתי לך או לא קדשתי לך שום אשה .פירוש מכאן
לעניננו  -לבן ובתואל רצו למנוע נישואי יצחק והקמת עם ישראל ע"י המתת העבד .אז לא ידעו בבית אברהם האם קידש אשה או לא קידש
אשה ליצחק .ובכך לגרום שיצחק לא יוכל לשאת אשה כי אפשר שהיא קרובת אשה שהעבד קידש.
משפחת אברהם שהיכירו את השגחת ה' על אברהם באור כשדים ,מעדיפים לא להיפגע מהשגחת ה' על אברהם ועונים
ֶ֖יָךַרעַאוָֹֽ -טוֹב׃ ַ
ַ ֵ֥
ֵ֛לַדּבֵּ֥רַא ֶל
אַנוּכ ַ
ַ
ָ֑רַל
ֵ֥
אַה ָדּ ָב
ה'ַי ָָצ ַ
אמרוַּמ ֶַ֖
ַ֤ןַוּבתוּאל ַ֙וַיּ ְ
[נ]ַ ַו ֨ ַיּעַ ןַלָ ָב ְ
ֶ֖רַדּ ֶבֵּ֥רַהַָֽ'׃ ַ
ַ֙ל ֶבן-אֲד ֶניָךַכַּ א ֲֶשׁ ִ
יַאשָּׁ ה ְ
ה ִ
ְָ֑ךַוּת ִ ַ֤
ְ
ֶ֖יָךַקחַוָל
ַ
הַלפָ נֶ
ַ[נא]ַ ִהנָּֽהִ -ר ְב ָ ֵ֥ק ְ
ידוַּלי כי אתם הופכים מה שנקבע בסדרי בראשית כפי שמרומז בתבנית הטעמים של (בר ,ח"ש
ִ
אַה ִגּ
ידוַּלי ְו ִאםַתאמרוָ֕ -ל ַ
ִ
אַה ִגּ
וְ אִַםָ֕ -ל ַ
ת־פּיהָ  - :טפחא מונח אתנח ,שזאת תבנית הטעמים של "בראשית ברא אלהים" ,ועל כך הם עונים
ִ ָֽ
אַל ַנּע ֲָרַָ֑וְ נִ ְשׁא ֲָלֶ֖הַאֶ
אמ ֶ֖רוַּנִ ְק ָר ַ ָֽ
כד,נז) וַיּ ְ
ֵ֛לַדּבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָך [ -רש"י] לפי שניכר שמה' יצא הדבר ,לפי דבריך שזימנה לך
אַנוּכ ַ
ַ
ל
(בר ,ח"ש כד,נ) ֵ֥
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יַלאַי ָ ָָֽד ְע ִתּי׃ַַ
ָ֑הַואָ נ ִ ֶ֖כ ֵ֥
וֹםַהזֶּ ְ
ַ
'ַבּמָּ ֶ֖ק
שַׁה ַ
אמרַאָ כן ַ֙י ַ
ַמ ְשּׁנָתוַֹ֒ו ַָ֕יּ ֶ
יקץַ ַיעֲקב֘ ִ
 .6בראשית ויצא כח,טז :וַיִּ ַ
אמר – זקף-גדול ולא ברביע מתאימה לדרשות הבאות בהן לטעם זקף-גדול יש תפקיד נוסף לתפקיד של שלוש.
ההטעמה (כח,טז) ו ַָ֕יּ ֶ
יַלאַי ָ ָָֽד ְע ִתּי׃ ַ
וֹםַהזֶּ ָ֑הַַ ְואָ נ ִ ֶ֖כ ֵ֥
ַ
'ַבּ ָמּ ֶ֖ק
אמרַאָ כן ַ֙ישַׁה ַ
ָתוֹ ַַ֒ו ַָ֕יּ ֶ
ַמ ְשּׁנ ַ
יקץַ ַיעֲקב֘ ִ
דרשה (א) :בראשית ויצא כח,טז :וַיִּ ַ
אמרַאָ כן ַ֙ישַׁה' – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק ,אתנח) מרמז לשנוי גדול ,עליית מדרגה כדי להביא לשנוי גדול,
ו ַָ֕יּ ֶ

התעוררותא דלתתא המביאה להיתעוררותא דלעילא.
[זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויצא [המתחיל בדף קמו עמוד ב]]
 ...ועד דיעקב לא אתנסיב (לא נשא אשה) לא אתמר באתגליא יתיר (לא זכה למאמר אלקי יותר גלוי) ,ואתמר באתגליא למאן דידע אורחוי

דאורייתא (אלא לגלוי של לומד תורה) ,לבתר דאתנסיב ואוליד אתמר ליה באתגליא (לאחר שנשא אשה והוליד זכה למאמר אלקי יותר גלוי)
ֱֹלהֵ֥י י ִ ְשׂ ָר ֵאִֽל :ס מהכא אוליפנא מא דלא אשתלים לתתא לא אשתלים
א־לוֹ ֵ ֖אל א ֵ
ב־שׁם ִמז ֵ ְֶ֑בּ ַח ַו ִֵ֨יּ ְק ָר ֵ֔
הדא הוא דכתיב (בר' וישלח לג,כ) ַויּ ַצ ָ ֖
לעילא (מכאן למד שמה שלא בא לשלמות למטה לא בא לשלמות למעלה)  ,שאני יעקב דאשתלים לעילא ותתא אבל לא באתגליא (שונה יעקב
שבא לשלמות למעלה ולמטה אבל לא בגלוי) ,ואי תימא דאשתלים בההיא שעתא לא ,אלא חמא דישתלים לבתר זמנא (באותה שעה לא היה
ַ֙בּכלַאֲשֶׁ ר־תּלְך ,אלא אשגחותא
ְךַוּשׁ ַמ ְר ִתּ ֙יָך ְ
ְ
יַע ָ֗ ָמּ
שלם ,אלא ראה שהשלים לאחר זמן)  ,ואי תימא הא כתיב (בר' ויצא כח,טו) ְו ִהנּ֨הַאָ נ ִִ֜כ ִ
דקודשא בריך הוא ונטירו דיליה לא אשתביק מניה דיעקב לעלמין בכל מה דאצטריך ליה בהאי עלמא (שמירת ה' ליעקב בעולם הזה) אבל
בעלמא עלאה עד דאשתלים (שמירת ה' ליעקב בעולם העליון הובטחה רק משהשלים עצמו בנשואין והולדת ילדים)... :

יַלאַי ָ ָָֽד ְע ִתּי׃ וכי תווהא הוא (כי תתמה שיעקב) דלא ידע
'ַבּ ָמּ ֶ֖קוֹםַהַ זֶּ ָ֑הַַ ְואָ נ ִ ֶ֖כ ֵ֥
אמרַאָ כן ַ֙ישַׁה ַ
ָתוֹ ַַ֒ו ַָ֕יּ ֶ
ַמ ְשּׁנ ַ
יקץַ ַיעֲקב֘ ִ
(בר' ויצא כח,טז) וַיִּ ַ
יַלאַי ָ ָָֽד ְע ִתּי כמה דאת (כדוגמת המלך שאול) אמר (שמו"א יג,יב) וּפְנֵ ֵ֥י ֖ה' ֹלֹ֣ א ח ִִלֶּ֑יתִ י ,אמר וכי כל האי אתגלי לי ולא
אלא מאי ְואָ נ ִ ֶ֖כ ֵ֥
אסתכלנא למנדע אָ נ ִ ֶ֖כי ([הסולם] שם השכינה) ולמיעל תחות גדפי דשכינתא למהוי שלים (לא בדקתי לדעת תחת כנפי השכינה להיות אדם
שלם ,כוונתו ע"פ [זוהר בהיר] שאינו יכול ליחד השכינה שהיא סוד מקו"ם עם יסוד דזעיר אנפין (ז"א) כי עדיין לא נשא אשה) ,ת"ח כתיב (בר' תול'
ָאנכִי .כל יומא ויומא חמאת רבקה נהורא דשכינתא [דף קנ עמוד ב] דהויא שכינתא במשכנהא וצליאת
כה,כב) ו ַֹ֣תּאמר אִם־ ֵֵ֔כּן לָ ֵ֥מָּה ז֖ה ֶ֑
ִדְרשׁ את־ ִֽה' :נפקת מדרגא דא לדרגא דא לדרגא אחרא דאיהו
תמן ,כיון דחמאת עאקו דילה במעהא מה כתיב (בר' תול' כה,כב) ו ֵ ַ֖תּלְך ל ֵ֥
ָאנכִי שם השכינה) ששרתה במשכנה והתפללה שם ,אבל כאשר כאבה במעיה כי (בר' תול'
הוי"ה (למד מרבקה שכל יום ראתה אור שכינה ([הסולם] ֶ֑
ָאנכִי – אתנח כמגביל ,כעין אין
ָאנכִי שם השכינה) ועלתה מדרגה בתפילתה להוי"ה)ֶ֑ .
כה,כב) ַויּ ִתְ ִֽרצֲצַ֤ וּ ַה ָבּנִים֙ יצאה מדרגה שבה התפללה ([הסולם] ֶ֑
האסיר מוציא עצמו הבית האסורים  ,כאן רבקה הייתה צריכה עזרת מי שהשיג התגלות אלוקות גבוהה יותר.
ָת ְבתָּ( :ותבנית טעמים דומה גם ב(-שמ'
ֲשׁר כּ ָ ִֽ
ְחנִי ֵָ֔נא מִ ִֽ ִספ ְְרך֖ א ֵ֥
כמו רבי שמעון בזוהר שנאמר לפני כל נדרי (שמ' תשא לב,לב) ְואִם־ ִַ֕אי ִן מ ֵ ֹ֣
ְך־רד ֶ֚ ִכּי שׁ ֵ ִֹ֣חת ַע ְמּ ֵ֔ך שאינו בזוהר הזה) רבי שמעון כמו משה רבנו עולה במדרגות אלקיות בספירות עד לדרגא הגבוהה
תשא לב,ז) 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ומבקש מחילה לישראל .ואפשר להסביר ע"פ [אגרת הרמב"ן עם פי' אגרת פתוחה ע' קו [אצר החכמה]] ע"י התפילה יוכל להבין יותר
התגלות אלוקות ממה שהשיג עד עתה.
ָד ְע ִתּי׃בגין דהוה בלחודוי (שהיה לבד ,לא נשוי) ולא עאל תחות גדפי דשכינתא( ,בר'
יַלאַי ָ ָֽ
בגיני כך אמר יעקב וכי כל כך חמינא ְואָ נ ִ ֶ֖כ ֵ֥
ה־נֹּוראַהַ מָּ קֹוםַ
ָ ֶ֖
ה־נֹּוראַ ַה ָמּקֹוםַ ַהזֶּ ָ֑ה ,מלה דא לתרין סטרין איהו (([הסולם] ענין זה לשני צדדים הוא)ַ ,מ
ָ ֶ֖
א ַ֙וַיּאמַ רַמַ
יר ַ
ויצא כח,יז) וַיִּ ָ
הַ זֶַּ ָ֑ה חד על ההוא מקום דקאמר בקדמיתא (זה השכינה) ,וחד על את קיימא קדישא דלא בעיא לאתבטלא (([הסולם] אחד על אות ברית
הַכּ ִ֚יַ
קודש שלא צריך להתבטל) ,ואף על גב דאינהו תרי סטרי חד הוא (ואע"פ שהם שתי בחינות ,יסוד ומלכות) ,אמר (בר' ויצא כח,יז) איןַ ָ֗ ֶז ִ
ֹלהים ,איןַ ֶזָ֗הַלמהוי בטיל ,איןַ ֶזָ֗הַלאשתכחא בלחודוי קיימא דיליה לאו איהו (אין זה – יסוד – ראוי להמצא לבדו) אלאַ
א ִ
ִאם־בּיתַ ֱַ
ֱֹלהים (שהיא הנוקבא) לאשתמשא ביה ולמעבד ביה פירין ולארקא ביה ברכאן מכל שייפי גופא ( יסוד משתמש במלכות לעשות בה
בּיתַא ִ
רַהשָּׁ ָ ָֽמיִ ם( :תפארת הנקרא
ַ
ֶ֖הַשֵׁ֥עַ
פירות ולהשפיע לה ברכות מכל אברי הגוף) דהא הוא תרעא דכל גופא (יסוד הוא השער) הדא הוא דכתיב ְו ֶז ַ
גוף ונקרא גם כן שמים) דא תרעא דגופא ודאי תרעא איהו לארקא (להשפיע) ברכאן לתתא אחיד לעילא ואחיד לתתא ,אחיד לעילא (אחוז
א ַ֙
יר ַ
ֱֹלהים( ,נמצא יסוד אחוז במלכות) ועל דא וַיִּ ָ
ִ֚יַאם־בּיתַא ִ
ָ֗הַכּ ִ
רַהשָּׁ ָ ָֽמיִ ם לתתא (אחוז למטה) דכתיב איןַ ֶז ִ
ַ
ֶ֖הַשׁעַ
למעלה) דכתיב ְו ֶז ֵַַ֥
ה־נֹּוראַ ַה ָמּקֹוםַ ַהזֶּ ָ֑ה ובני נשא לא משגחן ביקרא (לא משגיחים בכבודו של יסוד) דביה למהוי ביה שלים (להיות שלם) לעילא
ָ ֶ֖
אמרַמַ
וַיּ ַ
ותתא,
[אוצר החכמה][זוהר בהיר – ד ,הרב אייכנשטיין יצחק אייזיק מנחם ע' מה] אדם שאנו נשוי אשה אינו יכול להביא ליחוד קוב"ה
ושכינתה ,רק אחרי נשואיו יכול להביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה.
[תניא איגרות הקודש] לימוד תורה בקול וקיום המצוות גורם לאדם העליון של הלומד להשפיע לעולמות עליונים.
המדרש אומר שהאמהות היו עקרות .כדי שרבקה תלד היה צריך לקרות שנוי גדול בעולמות עליונים,
כדי שרחל תלד היה צריך לקרות שנוי גדול בעולמות עליונים,
השנויים האלה הם מלמטה כלפי מעלה תפלת הצדיקים יצחק ויעקב ,משפיעה מלמטה למעלה.
כדי שיעקב יגרום ליח וד קוב"ה ושכינתיה ,הוא היה צריך להיות נשוי ואב לילדים ,וקיום מצוות הנישואין של הצדיק בעולם הזה פועלת
יחוד בעולמות עליונים.

 6ז"ג...ז"ק
 7ז"ג...ז"ק
 8ז"ג...ז"ק
 9ז"ג...ז"ק
 .8בראשית מקץ מב,ב :ארבע פעמים בפרשת מקץ ,שבר מצר ים של חטא אדה"ר תחילת התיקון אל הגאולה השלימה ,התעוררות
דלתתא
לאַנ ָָֽמוּת׃ַַ ַ
ֶ֖הַו ֵ֥
םַונִ ְחיֶ ְ
נוַּמשָּׁ ְ
םַרדוּ-שָׁ ָ֙מּה ְַ֙ו ִשׁ ְברוָּ -ל ִ
רַבּ ִמ ְצ ָרָ֑יִ ְ
ֶ֖ב ְ
רַהנּהַשָׁ ַמ ְע ִתּיַ ִ ֵ֥כּיַיֶשֶׁ -שׁ ֶ
אמ ִ
ו ַָ֕יּ ֶ

 . 9בראשית מקץ מב,טז :פריעת עולמות עליונים להשפיע ס"ת מ"א י"ה ,שינוי סדר אותיות וא"ם ע"ל אי"ה רפ"ח ,אי"ה וא"ם
ע"ל רפ"ח ,התעוררות דלעילא

ליםַאַ ֶ ָֽתּם׃ַַ ַ
יַמ ַרגְּ ִ ֶ֖
ֶ֖תַא ְתּ ֶכ ָ֑םַ ְו ִאםָ֕ -לאַחיַפַ ְרעהַ ִ ֵ֥כּ ְ
םַהא ֱֶמ ִ
ַ
וַּויִ ָ ָֽבּחֲנוּ ִַ֙דּ ְבריכֶ
וַּמ ֶכּםַאֶ ָחד֘ ְַויִ ַקּחַאֶ ת -א ֲִחיכֶ ם ְַ֒ואַ ֶתּם ַ֙ה ָא ְסר ְ
ִשׁ ְל ֨ח ִ

 .10בראשית מקץ מד,יב :התעוררות דלתתא לתיקון המכירה שמנעה תיקון עולם כללי ,התעוררות דלתתא
תַבּנְ י ִ ָָֽמן׃ַַ ַ
תּ ַח ִ
ַבּאַ ְמ ַ ֶ֖
ַ֙הגּ ִָביעַ ְ
ןַכּ ָלּ ָ֑הַוַיִּ ָמּצא ַ
ט ִ
וּב ָקּ ֶ֖
שַׂבּגָּדוֹלַהחלַ ַ
וַיְ חַ ָ֕פּ ַ

ןַכּ ָלּ ָ֑הַ– זקף-גדול  ...זקף-קטן ,שנוי בסדר הטבעי ,כדי לתקן מכירת יוסף אשר מנעה תיקון עולם כללי ,בא
ט ִ
לַוּב ָקּ ֶ֖
ַ
שַׂבּגָּדוֹלַהח
וַיְ חַ ָ֕פּ ַ
רמז החיפוש בשניים בלבד – שמעון יוזם ההתנכלות ליוסף ובבנימין המייצג את בני רחל עבור יוסף ,לעוררם למסור נפשם על בנימין
ובכך להוכיח כי הם באחדות עם בני רחל .בתורת הסוד תיקון לאה ותיקון רחל.
 .11בראשית מקץ מד,יז :ר"ת חלו"ם ,גלוי התעוררות דלעילא ,המשכת י"ג מידות הרחמים משם ע"ב

יכם׃ַסַַ ַ
וַּלשָׁ לֶ֖ וֹםַאֶ ל-א ֲִב ֶ ָֽ
דַואַ ָ֕ ֶתּםַעֲלֵ֥ ְ
ִ֚וּאַי ְהיֶהִ -לּיַעָ ֶב ְ
ַבּי ָָ֗דוַֹה ִ ָֽ
ָביעַ ְ
אַהגּ ִִ֝
הַלּיַ מעֲשֶׂ֖ וֹתַזָ֑אתַהָ ִ ָּ֡אישַׁאֲשֶׁ ר ַ֩נִ ְמ ֨ ָצ ַ
ִ
רַח ִלילָ
ָ
אמ
ו ַָ֕יּ ֶ

רַבּ ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ַ
ֶ֖ב ְ
יַכּיַיֶשֶׁ -שׁ ֶ
רַהנּהַשָׁ ַמ ְע ִתּ ִ ֵ֥
אמ ִ
בראשית מקץ מב,ב :ו ַָ֕יּ ֶ
לאַנ ָָֽמוּת׃ ַ
ֶ֖הַו ֵ֥
םַונִ ְחיֶ ְ
נוַּמשָּׁ ְ
שׁ ְברוָּ -ל ִ
ַ ְרדוּ-שָׁ ָ֙מּה ְַ֙ו ִַ
רַהנּהַשָׁ ַמ ְע ִתּיַ -זקף-גדול מונח זקף-קטן ,יצא מהסדר הטבעי,
אמ ִ
ו ַָ֕יּ ֶ

כי ע"פ תורה שלמה בפר' וישב לז ז יעקב אבינו חלם את חלום פרעה וצוה לבניו לאגור תבואה והם מירחו ואגרו ותבואתם נרקבה ואילו
יוסף אגר התבואה בשבולים ולא מירח ותבואתו נתקיימה

רש"י מ"ב א' וירא ,ראה באספקלריא של קדש שעדיין יש לו שבר במצרים ,ולא היתה נבואה ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף.
טט ראה באספקלריא של קדש  ...ולא היתה נבואה ממש
אפשר כי סדר הטעמים זקף-גדול זקף-קטן מרמז על ענין של גלוי רצון ה' אבל לא ב-נבואה ממש (נבואה ברורה) אלא באספקלריא של
קדש (בכעין מראה באור חוזר ו/או מבעד לפרגוד שרק מעט אור או מראה עובר בעדו ,כהבדל ראיה משמיעה)
אבל כאן החל שנוי בסדר הטבעי שלאדם בעצבות אין גלוי נבואה ,והמעט כאן יביא לשמחה ולתיקון
כאן מאז היעלמות יוסף לא היה ליעקב גלוי ברור מה' ועתה חל שנוי ,שבר  -ר"ת שם בן רחל
(בר' מקץ מב,ב) יֶשֶׁ -שׁ ֶֶ֖בר – מקף כבורר בין משמעות לשבור אוכל (כבסיפא של הפסוק) ובין משמעות של תקוה כפ'[רש"י] יש לו שבר
ֶ֖ברַ -ר"ת שם בן רחל
במצריםֶ ,שׁ ֶ
רַבּ ִמ ְצ ָרָ֑יִ םַשבר מצר ים של חטא אדה"ר תחילת התיקון
ֶ֖ב ְ
ֶ֖בר במשמעותו הפשוטה שבירה .טט ורב יז"ז פיש הי"ו ֶשׁ ֶ
בפנימיות התורה ֶשׁ ֶ
רַהנּהַשָׁ ַמ ְע ִתּיַ -זקף-גדול מונח זקף-קטן בין שני קיסרים,
אמ ִ
אל הגאולה השלימה ,התעוררות דלתתא .מבוסס על תבנית הטעמים 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

( 23פעם בתורה) כרמז לכעין יציאה מהסדר הטבעי ,כעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון ,להפוך מדת הדין למדת הרחמים,
לחדש השפעה ע"י תפילה של התעלות .
ם֒ ַ
וַּמ ֶכּםַאֶ ָחד֘ ְַויִ ַקּחַאֶ ת-א ֲִחיכֶ ַ
בראשית מקץ מב,טזִ :שׁ ְל ֨ח ִ
ֶ֖תַא ְתּ ֶכ ָ֑ם ַ
םַהא ֱֶמ ִ
ַ
וַּויִ ָ ָֽבּחֲנוּ ִַ֙דּ ְבריכֶ
ַ וְ אַ ֶתּם ַ֙ה ָא ְסר ְ
ליםַאַ ֶ ָֽתּם׃ ַ
יַמ ַרגְּ ִ ֶ֖
הַכּ ְ
ַוְ ִאםָ֕ -לאַחיַפַ ְרע ִ ֵ֥

ְ ...ו ִאםָ֕ -לאַחיַפַ ְרעהַ -זקף-גדול זקף-קטן
רש"י חי פרעה .אם יחיה פרעה .כשהיה נשבע לשקר היה נשבע בחיי פרעה.
 טט  -שנוי הסדר מרמז על שנוי מהענין הנכון.
ע"פ ההלכה לכתחילה לא מתאים לשקר ,אבל התורה עצמה מגדירה מצב כגון עם עקש תתפל וגו' שיש מקום לשקר בשם פרעה ,כי לפרעה
שימוש בשמו זה כבודַ .
יַמ ַרגְּ ִ ֶ֖ליםַאַ ֶ ָֽתּם – יש דרשה שמילת מרגלים מציבה בפני אחי יוסף האשמה שהם עם תכונת כת המלאכים
הַכּ ְ
ַוְ ִאםָ֕ -לאַחיַפַ ְרע ִ ֵ֥
שקינטרו על בריאת האדם ,אפשר כי שנוי הסדר ודווקא על התוכן ְו ִאםָ֕ -לאַחיַפַ ְרעה מרמז על אותו קינטור כי מלכות מצרים ופרעה
הדגימו את השלילי שבאדם ,ואילו בני ישראל באו לתקן את העולם במלכות ש-די.
ראה בר' מקץ מד,יז
ראה זרקא סגול
תַבּנְ י ִ ָָֽמן׃ ַ
תּ ַח ִ
ַבּאַ ְמ ַ ֶ֖
ַ֙הגּ ִָביעַ ְ
ןַכּ ָלּ ָ֑הַוַיִּ ָמּצא ַ
לַוּבקָּ ֶ֖ט ִ
ַ
שַׂבּגָּדוֹלַהח
בראשית מקץ מד,יב :וַיְ ַח ָ֕פּ ַ
ןַכּ ָלּ ָ֑הַ– זקף-גדול  ...זקף-קטן ,שנוי בסדר הטבעי ,שלא בדק את כולם אלא שניים בלבד כדי לעוררם
ט ִ
לַוּב ָקּ ֶ֖
ַ
שַׂבּגָּדוֹלַהח
פּ ַ
וַיְ חַ ַָ֕
למסור נפשם על בנימין ובכך להוכיח כי הם באחדות עם בני רחל.
אוצר החכמה ,ברוך מרדכי  -פריינד ברוך מרדכי הלוי ,ע' קפב ,בשם ר' יהושע ליב דיסקין
בגדול החל ובקטן כלה וגו' (מד יב) במדרש :בגדול החל זה שמעון בקטן כלה זה בנימין ותימה דהרי ראובן הגדול ולא שמעון.
וי"ל דהנה טענו ק"ו הן כסף אשר בפי אמתחתינו השבונו אליך מארץ כנען ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב .והשיב להם שדברים אלו נכונים
לגבי כולם מלבד לשמעון ולבנימין ,דשמעון הרי היה בבית האסורים במצרים ,ובנימין זו פעם ראשונה שבא ,לכן לגביהם אין ק"ו וחיפש רק
אצלם.

רש"י שלא ירגישו שהיה יודע היכן הוא:
לכאורה מה שנוי מן הסדר הטבעי יש כאן .הנכון לחפש אצל הקרוב.
אלא שדבר זה מביא לזכיית בנימין לכך ששכינה תהא שורה בחלקו ונקרא ידיד של מקום דכתיב.
תורה שלמה בשם מדרש הגדול (כז) וימצא הגביע באמתחת בנימן  .אמר ר' יוסי יהא חלקי עם חושדין אותו בדבר ואין בו .תדע לך הרי בנימין
שחשדו אותו ואין בו והיו מכין אותו בין כתפיו מה זכה שרת שכינה בחלקו ,ונקרא ידיד מקום דכתיב לבנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו וגו'
ובין כתפיו שכן.
תורה שלמה מביא מכת"י כי מנשה תרץ כי בנימין גנב הגביע לנחש היכן יוסף ,ואמר לאחים כי הם גנבו אחיהם ומכרוהו והם אמרו אכן
נודע הדבר וגו' .שנוי הסדר כאן מביא לתיקון שהם מודים על מעשיהם ואז יכול לבוא האיחוד עם יוסף.
הַלּיַמעֲשֶׂ֖ וֹתַזָ֑אתַ ַ
ִ
אמרַחָ ִלילָ
 .11בראשית מקץ מד,יז :ו ַָ֕יּ ֶ
יכם׃ס ַ
וַּלשָׁ לֶ֖ וֹםַאֶ ל-א ֲִב ֶ ָֽ
דַואַ ָ֕ ֶתּםַעֲלֵ֥ ְ
ִ֚וּאַי ְהיֶהִ -לּיַעָ ֶב ְ
ַבּי ָָ֗דוַֹה ִ ָֽ
ָביעַ ְ
אַהגּ ִִ֝
הָ ִ ָּ֡אישַׁאֲשֶׁ ר ַ֩נִ ְמ ֨ ָצ ַ

פעמיים בסוף הפרשה ,אחד נבואה על עשרת הרוגי מלכות ,וצריך תיקון ממקום גבוה לחטא מכירת יוסף
דַואַ ָ֕ ֶתּםַ– זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים זק"ף-קט"ן זק"ף-גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו (  ) 576גי' המלים
(מד,יז) עָ ֶב ְ
המוטעמות ז"ק ז"ג עולה  523 = 451 + 72 = 447 + 76הפרש מתקע"ו = אב"ן ,ר"ת ב'זאת א'תם נ'תפסים בדרך סוד נבואה על עשרת
הרוגי מלכות ,אב"ן מקיר תזעק,
דַואַ ָ֕ ֶתּם עולה  451 + 72עולה ישמ"ע א"ל ע"ב (אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל ע"פ בעה"ט פ' ח"ש) (בגילוי הנעלה של שם
עָ בֶ ְ
הוי"ה במילוי יודי"ן) ע"ב
הַלּי  -זקף-גדול מונח זקף-קטן
ִ
רַח ִלילָ
ָ
אמ
ו ַָ֕יּ ֶ
שנוי מן הסדר הטבעי המביא לתיקון ,כי האחים אמרו ב(-בר' מקץ מד,ט) א ֲֵ֨שׁר יִמָּצֵ ֵ֥א ִא ָ֛תּוֹ ֵמ ֲעב ָ֖דיך ו ֵ ֶָ֑מת ְוגַם־ ֲא ִַ֕נחְנוּ ִנִֽהְי ֵ֥ה לַ ִֽאד ִנ֖י ַל ֲעבָדִ ִֽים :בכך
הם גזרו על בנימין מיתה ועל עצמם עבדות .יוסף מביא בדבריו לתיקון שלא ישמד שבט בנימין במעשה פילגש בגבעה ושלא יהיו כל
ישראל בעת וב עונה אחת כולם עבדים בגלויות אלא שתהיה להם תקומה ממקום ששם עם ישראל לא משועבד ויכול לעזור.
ע"פ הרב לוי יצחק שניאורסאהן זי"ע אביו של אדמו"ר ממ"ש זי"ע [דבר מלכות וישלח התשע"ז ,ע' סט ,ילקוט לוי יצחק על התורה] ,שרש
אמ"ר מבטא א"ש מי"ם רו"ח ,מבטא ספירות חכמה ,בינה ,ודעת ממנו יורד קו ההשפעה לז' ספירות תחתונות דאצילות ומשם עד למטה
שאין למטה ממנו .בעזרת הרב אימ"א :הפסוק (בר' מקץ מד,יז) מדגים את היחוד השלם .שרש אמ"ר מבטא יציאת ההתעוררות מלמעלה
למטה (איתעוררותא מדלעילא לדלתתא) .מוחין דיניקה לתינוק הנותן לו כח לאסוף הבירורים של הפושעי"ם ב"י (אוצר הגי' של הרב י"ר
פאלוך זצ"ל ע"פ נגיד ומצוה דף לו) (גי'  ) 523בחינת מים נוקביים (ר"ת מ"ן) ולהעלותם מלמטה למעלה .העלאה זאת מתבטאת בתבנית
הַלּי – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק  ...אתנח) (ראה אמרי נועם) .כאשר ההתעוררות דלתתא
ִ
רַח ִלילָ
ָ
אמ
הטעמים של ו ַָ֕יּ ֶ
מושלמת היא עולה (בחינת שוב מלא) עד למקורה בכת"ר .אז מתגלה השפעת שפע מתמיד ,מלמעלה למטה ,המתבטא בתבנית הטעמים של
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דַואַ ָ֕ ֶתּם – זקף-קטן זקף-גדול ,כאשר הפרש הגי' בין  = 53 = 576 – 523ג"ן – רמז לתיקון חטא אדם הראשון בגן עדן ,וחזרת
עָ בֶ ְ
הבריאה המתוקנת למצבה בבריאה.
ראה גי' זקף-קטן זקף-גדול
 10ז"ג...ז"ק
הַדלָ ה ַ֙לָ נוַּוַיַּ ְֶ֖שׁ ְקַאֶ תַ -ה ָֽצּאן׃ַַ
ֹל ָ
ָ֑יםַוגַםָ -דּ ַ֤
דַהר ִע ְ
ָ
ֶ֖נוַּמיַּ
יל ִ
ישַׁמ ְצ ִריַ ִה ִצּ ָ
ִ
אמ ְרן ִַָא
 .12שמות ב,יט :וַתּ ָ֕ ַ

ע"פ [מדרש תנחומא שמות יא] כהן מדין הניח ע"ז והרהר תשובה .מדין נידוהו ,לכן בנותיו רעו צאנו ,והרועים בקשו לענותן ומשה
הושיען .ומשה מסביר שבגלל הריגת המצרי הוא נמלט למדין[ .מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת שמות פרק ב]

שנאמר מוליך לימין משה (ישעיה ס"ג י"ב) ,ותחלה שבא משה מצא הרועים מכים צאנו של יתרו ,אמר להם ריקים ,מן הדין שישקו
נשים תחלה וילכו להם ,ואם אינם יכולים לדלות דולים להם האנשים ,מיד לא שמעו לו עמד משה על פי הבאר והמים עלו ושתו כל
צאנם ובקרם ,אמר משה אוי לי שהנחתי את עמי ובאתי לדון את אומות העולם ,לכך נאמר כרמי שלי לא נטרתי (שה"ש א' ו') :קראן לו
ויאכל לחם .וכן אמר החכם שלח לחמך על פני המים (קהלת י"א א') ,ואיזה זה יתרו שהאכיל את משה ,שנאמר בו כי מן המים משיתיהו
לַל ֶחם ,ופרע לו הקדוש ברוך הוא ,הדא הוא דכתיב ויבא
ָ ָֽ
ֹוַויֵ֥אכַ
ישַׁק ְר ֶאֵ֥ןַלֶ֖ ְ
ִ
ת־ה ִא
ָ
עז ְַב ֶתּןַאֶ
(שמות ב' י"ח) :אמר להם ָל ַָ֤מּהַ ֶזּה ַ֙ ֲ
אהרן וכל זקני ישראל [לאכל לחם עם חותן משה]
פסוקים (שמות ב,יז-כ) מהלך של התעוררות של משה המוסוה כמצרי מלמטה למעלה ,עליית מי הבאר לקראתו עבור האומות מעורר את
ישַׁמ ְצ ִרי – זקף-גדול  ...זקף-קטן ,התעוררות מלמטה מלמעלה.
ִ
אמ ְרן ִַָא
שמשה להצלת עמו .ומרומז בתבנית הטעמים של וַתּ ָ֕ ַ
ישַׁמ ְצ ִרי – זקף-גדול  ...זקף-קטן ,משה המוסוה כמצרי הוא שליח ההשגחה האלקית מלמעלה המעורר את הניצוץ הקדוש
ִ
אמ ְרן ִַָא
ַתּ ָ֕ ַ
וַ
שבבנות יתרו לבקש להיכלל בקודש (רעיון הלקוח מ[-בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד  -טיול בפרדס ,דרוש ב] היינו הַאל"ף
החיות אשר בו (בס"מ) מאלופו של עולם) ,איסוף הבירורים – העלאת מים נוקביים .משה חלק רוחני של הבל ,ציפורה בת יתרו היא אחת
משתי התאומות של הבל (השניה בתיה בת פרעה) משה מעלה את ניצוץ הקדושה שבה אל מקורו.
התעוררות בנות יתרו מעוררת את יתרו לדרך ה' ואח"כ הוא ומשפחתו מתגיירים .רמז לאומות העולם .ראה הסבר ב(-שמות ג,א).
ילֶ֖נוּ יוכבד אמו של משה נולדה בין
יַה ִצּ ָ
ישַׁמ ְצ ִר ִ
ִ
[דבר מלכות שמות התשע"ט ,ע' נ' ליקוטי לוי יצחק חלק א ע' א] (שמות ב,כ) ִא
החומות בכניסה למצרים .מחצית ראשונה של מלת ִמ ְצ ִרי גי' מ"צ עולה  130רמז ללידת משה שנולד בשנה ה 130-לגלות מצרים,
המחצית השניה של מלת ִמ ְצ ִריַר"י עולה  210בשנה ה 210 -לגלות מצרים הייתה גאולת ישראל.
עַבּנָ֑וֹתַַַַַַו ַָתּבאנָהַו ִַתּ ְד ָ֗ ֶלנָהַו ְַתּ ַמלֶּ ֙א ָנה ַ֙ובין
ֵֽןַשׁ ַב ָ
ֵ֥ןַמ ְדיָ ֶ֖ ֶ
וּלכה ִ
מוצע ללמוד בפנימיות התורה קשר בין (שמות ב,טז) ְ
עַבּנָ֑וֹת הן רמז למידות חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,מלכות (חג"ת נהי"מ)
ישַׁמ ְצ ִריַ( .שמות ב,טז) ֶשׁ ַב ָ
ִ
ַָא
אמ ְרן ִ ַ
(שמות ב,יט) וַתּ ָ֕ ַ
אשר משפיעות חיות אלקית לעולמות בריאה יצירה עשיה וזאת התעוררות מלעילא לתתא
צ – 130גי' לגלות ולשנה ִרי גי'  210שנה שבה יוליך בפועל ישועת ישראל
אמ ְרן ַָמאמר המעורר את הִ -אישׁ אשר נולד בשנה ִמ ְַ
וַתּ ָ֕ ַ
מגלותם
[דבר מלכות שמות התשע"ט ,ע' נא ,ליקוטי שיחות כרך טו שמות] מהותו של משה היא מושיען של ישראל ,הוא ה"רעיא מהימנא"
(רועה נאמן) המביא לידי כך שהאמונה תשפיע על מעשי ישראל בפועל .גם במקום שאין בו (טט :כביכול) ראית אלקות .ואפילו לא
בהבנה ובהכרה ... .לכאורה התורה מספרת על היות משה רועה צאן שזה היה הכנה ונסיון למשה רבנו כרועה ישראל .לשם מה

ןַמ ְדיָ ָָ֑֣ן? המשמעות הפנימית היא שבצאן יתרו היו "חילי דקדושה" (=כוחות של קדושה)
התורה מדגישה ֵ֛צאןַיִ ְת ֵ֥רוֹ ודווקא כּה ִ
ןַמ ְדיָ ָָ֑֣ן  .אפילו הניצוצות שנמצאו
ומשה פעל ל"אקרבא לקדושה" (=לקרבן למקורם ,לקדושה) לפיכך מדגישים ֵ֛צאןַיִ ְת ֵ֥רוֹ  ...כּה ִ
אצל "כהן מדין" – כהן עבודה זרה ש"לא הניח ע"ז שלא עבדה" פעל משה "לאקרבא לקדושה"

ניצוצות קדושה מקורם בשבע? מידות דתוהו (חג"ת נהי"מ) .הם מרומזים בגי' שמות הטעמים זק"ף-גדו"ל זק"ף קט"ן העולה יסו"ד
מלכו"ת העולה תקע"ו (זה כפי שכתב אמרי נועם הרבי מדזיקוב) .תבנית הטעמים הזאת נמצאת בתורה כ"ג פעמים ובכולם יש טעם נוסף
בין שני הטעמים האלו .לעומת זאת תבנית הטעמים זקף-קטן זקף-גדול נמצאת בתורה ב-ר"ב פסוקים וב-ר"ד מופעים (בשני פסוקים
פעמיים ,בשני חצאי פסוקים) .מהתבוננות בתוכן הפסוקים לענ"ד תבנית ז"ק ז"ג עשויה ליצג השפעה מלמעלה למטה ,ותבנית ז"ג ז"ק
עשויה ליצג התעוררות לתיקון ממטה למעלה ואז באה התעוררות מלמעלה למטה .כ"ג עשוי לרמז אל כ'הן ג'דול שבעבודת יום הכיפורים
מעורר תיקון כלל ישראל בתשובה ואז הקב"ה מקבל התשובה מכפר מוחל וסולח ומשפיע קדושה לעם ישראל ולעולם.
ת־ה ְר ָה ִֵ֔טים ְל ַהשׁ ְ֖קוֹת ֵ֥צאן ֲא ִביהִֽן:
(שמות ב) (טז) וּלְכ ֵהֵ֥ן מִדְ ָי֖ן ֹ֣שׁבַע בָּנֶ֑ וֹת וַתָּ ֹ֣באנָה וַתִּ דְ ָ֗לנָה וַתְּ מַלּ֙אנָה֙ א ָ ֹ֣
שׁ ְק את־צאנָ ִֽם:
שׁ ֵָ֔ען ַו ַ ֖יּ ְ
(יז) ַויּ ָ ֵ֥באוּ הָר ִ ֖עים ַויְג ְָר ֶ֑שׁוּם ַו ָיַּ֤קָם משׁה֙ ַויֹּ֣וֹ ִ
ִיהן ו ִַ֕יּאמר מ ַָ֛דּוּ ַע ִמה ְַרתֵּ֥ן ֖בּא ַהיּ ִֽוֹם:
(יח) וַתָּ ִ֕באנָה א ְ
עוּאל ֲאב ֶ֑
ל־ר ֵ ֖
שׁ ְק את־הַצִֽאן:
ִיל֖נוּ ִמ ַיֹּ֣ד הָר ִ ֶ֑עים ְוגַם־דָּ ֹלַ֤ ה דָ לָה֙ ֵָ֔לנוּ ַו ַ ֖יּ ְ
(יט) וַתּא ִַ֕מ ְרן ָ ִ ֹ֣אישׁ ִמצ ְִֵ֔רי ִהצ ָ
(כ) וַיֵּ֥אמר אל־בְּנ ָ ֖תיו ְואַיֶּ֑ וֹ ָ ַ֤למָּה זה֙ ֲעזַב ְֹ֣תּן את־ ָה ִֵ֔אישׁ ק ְִראֵ֥ן ל֖ וֹ וְיֵ֥אכַל לָ ִֽחם:
ת־ה ְר ָה ִֵ֔טים
בפנימיות הענין שב(-שמות ב טז,כ) (טז) וּלְכ ֵהֵ֥ן מִדְ ָי֖ן ֹ֣שׁבַע בָּנֶ֑ וֹת משל למקור ניצוצות הקדושים וַתָּ ֹ֣באנָה וַתִּ דְ ָ֗לנָה וַתְּ מַלּ֙אנָה֙ א ָ ֹ֣
ְל ַהשׁ ְ֖קוֹת ֵ֥צאן ֲאבִיהִֽן :הניצוצות הקדושים באו (נפלו) לבין הקליפות של הסתר העולם ודולים בו ניצוצות קדושה וממלאים רהטים היינו
שׁ ְק את־צאנָ ִֽם :משה
שׁ ֵָ֔ען ַו ַ ֖יּ ְ
מקיימים את הבריאה( .יז) ַויּ ֵָ֥באוּ הָר ִ ֖עים ַויְג ְָר ֶ֑שׁוּם כוחות ההסתר לא רוצים לדעת ממקורםַ ,ו ָיַּ֤קָם משׁה֙ ַויֹּ֣וֹ ִ
מתעורר לתפקידו כגואל הבריאה ,להביאה אל ההבנה וההכרה לראית האלקות שהיא מקורה .אפשר שלכך מרמזים שני הזקף-גדול אשר
ִיהן ו ִַ֕יּאמר מ ַָ֛דּוּ ַע ִמה ְַרתֵּ֥ן ֖בּא ַהיּ ִֽוֹם :ז"ג ציורו שני יו"ד וו"ו כרמז לגי' של שם הוי"ה
ב(-יח) וַתָּ ִ֕באנָה א ְ
עוּאל ֲאב ֶ֑
ל־ר ֵ ֖
יט) וַתּא ִַ֕מ ְרן ָ ִ ֹ֣אישׁ ִמצ ְִֵ֔רי – זקף-גדול מונח זקף-קטן משה פעל ל"אקרבא לקדושה" (=לקרבן למקורם ,לקדושה) את הניצוצות הקדושים
דיָ ָָ֑֣ן נשברה אחיזת הקליפות.
ןַמ ְ ַ
ועמם התעלו ֵ֛צאןַיִ ְת ֵ֥רוֹ ...ו-כּה ִ
(כ) וַיֵּ֥אמר אל־בְּנ ָ ֖תיו ְואַיֶּ֑ וֹ ָ ַ֤למָּה זה֙ ֲעזַב ְֹ֣תּן את־ ָה ִֵ֔אישׁ ק ְִראֵ֥ן ל֖ וֹ וְיֵ֥אכַל לָ ִֽחם :עכשו מי שנפל הרחוק יותר מפני שבא ממקור גבוה יותר( ,כהן
מדין שלא הניח ע"ז שלא עבדה) הוא המעורר את הבריאה להידבק אל הבורא יתברך שמו ולהתבטל אל שלוחו המשפיע בבריאה בגלוי.
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 11ז"ג...ז"ק
ֱֹלהים׃ַַ ַ
יראוּןַ ִמ ְפּנ ֶ֖יַה'ַא ִ ָֽ
םַתּ ְ
ִ֚יַט ֶר ִ ָֽ
יַכּ ֶ
ֲב ֶדָ֑יָךַי ַ ָָ֕ד ְע ִתּ ִ
תּהַ ַוע ָ
 .13שמות וארא ט,לְ :ואַ ָ ֶ֖
ַ֙למ ֶשׁהַ
אחרי מכת הברד פרעה והמצרים מודים בחטאם ,מחפשים את משה להתוודות על חטאם (שמ' ואר ט,כז) וַיִּ שְַׁ ַלחַפַּ ְר ָ֗עהַוַיִּ ְק ָרא ְ
יַה ְרשָׁ ִ ָֽעים:
ֵ֥יַועַ ִ ֶ֖מּ ָ
֙'ַהצַּ ִדּיקַ ַוא ֲִנ ְ
אתיַהַ ָפָּ֑עַ םַה ַ
ֵ֥אמרַאֲל ֶהֶ֖םַחָ ָט ִ
וָּֽ ְלאַ הֲרןַוַיּ ֶ

נסביר פסוק (ט,ל) שלא בסדר הכתוב.
םַתּ ְיראוּן מלמד שמשה מזהה שווידוים אינו מהכרה של אמת בה' אלא כדי להיפטר מהמכות .אבל תבנית הטעמים
ִ֚יַט ֶר ִ ָֽ
יַכּ ֶ
תוכן י ַ ָָ֕ד ְע ִתּ ִ
םַתּ ְיראוּן – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים אחד מ 23-מופעים כאלה בתורה ,התבנית מלמדת שמכות
ִ֚יַט ֶר ִ ָֽ
יַכּ ֶ
של י ַ ָָ֕ד ְע ִתּ ִ
ההשגחה האלקית מלמעלה מעוררות את הניצוץ הקדוש שבפרעה ובמצרים ,לעלות אל מקורו ע"י המכות ומבקש להיכלל בקודש (רעיון
הלקוח מ[-בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד  -טיול בפרדס ,דרוש ב] היינו הַאל"ף החיות אשר בו (בס"מ) מאלופו של עולם),
איסוף הבירורים – העלאת מים נוקביים.
ֲב ֶדָ֑יָך – (אתנח) טפחא אתנח כטעמי (דב'
תּהַ ַוע ָ
ֲב ֶדָ֑יָך הוא פתיחה לכך שווידוים אינו שלם ,אבל תבנית הטעמים של וְַאַ ָ ֶ֖
תּהַ ַוע ָ
התוכן ְואַ ָ ֶ֖
וא' ו,ד) שׁ ַ ְ֖מע יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל מלמדת שמשה מבקש לחזקם בקבלת עול מלכות שמים שהתעוררה בם מן המכות ,ושלא ימרודו שוב בסור המכה כפי'
ראב"ע  ... -ולפי דברי כי תחסר מלה אחת "טרם אפרוש כפי" אתם יראים את השם אַ ָ ֶ֖תּהַ ַו ֲַע ָב ֶדָ֑יָךוזה דרך מוסר והטעם שבסור המכה

ֹוַהוּאַ ַוע ֲָב ָ ָֽדיו ולא תמצא כן במקום אחר
ֵ֥דַל ֶ֖בּ ֵ֥
תמרדו על כן כתיב אחריו (ט,לד) ַויּ ְַכבּ ִ

וְ אַ ָ ֶ֖תּהַ ַוע ֲָב ֶדָ֑יָך – (סלוק) טפחא אתנח כהתפשטות האפיון (התכונה) להקיש ממנו על לפניו כאן הכרה בה' המכה בעת המכה.

 12ז"ג...ז"ק
 13ז"ג...ז"ק
שמות כי תשא לב,ז,לב:

[ז] וַיְ ַדבֵּ֥ר ֶ֖ה'ַאֶ ל-מ ֶשָׁ֑הַ ַ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ֶ֖יתַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ֵ֥רַהעֱל ָ
ִ֚יַשׁחתַעַ ְמָּךַא ֲֶשׁ ֶ
דַכּ ִ
לֶ ְךָ֕ -ר ִ

םַעגֶלַמַ סּ ָכ ָ֑הַ ַ
ֶ֖
יתםַעָ שׂוַּלָ הֶ
רַצוִּ ִ
רַמן-הַ ֶדּ ֶ֙רְך ַ֙א ֲֶשׁ ִ
[ח]ַסרוַּמַ ָ֗ה ִ
ָ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ֲשׁרַהֶ עֱלֶ֖ וָּךַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
אמרוַּאַ֤לֶּ הַאֱֹלהֶ ֙יָך ַ֙יִ ְשׂ ָראלַא ֶ ֵ֥
וַיִּ ְשׁ ַ ָֽתּחֲווּ-לוֹ ַ֙וַיִּ זְ ְבּחוּ-לוַֹוַיּ ְ

אתָ֑םַ ַ
אַחטָּ ָ
הַאםִ -תּ ָשּׂ ַ
תּ ִ
[לב] ְועַ ָ ֶ֖
אַמ ִסּ ְפ ְרָךֶ֖ ַא ֲֶשֵׁ֥רַכָּ ָ ָֽת ְב ָתּ׃ ַ
ןַמחנִ יַ ָנ ִ ָֽ
וְ ִאםַָ֕ -איִ ְ
ָך ( -אתנח) זקף-גדול ,יתיב מונח זקף-קטן
ִ֚יַשׁחתַעַ ְמּ ַ
דַכּ ִ
[ז] לֶ ְךָ֕ -ר ִ
אַמ ִסּ ְפ ְרָך ( -אתנח) זקף-גדול ,מונח זקף-קטן
ןַמחנִ יַ ָנ ִ ָֽ
...ו ִאםַָ֕ -איִ ְַ
[לב] ְ
רשב"ם ִ ָֽמ ִסּ ְפ ְרָך  -ספר החיים
ראב"ע ִ ָֽמ ִסּ ְפ ְרָך  -ספר מערכות השמים

פשט  -ספר התורה.
הקב"ה בחן את אמיתות מסירות הנפש של משה.
בז' פרש"י רד מגדולתך שניתנה לך בגלל העם.
בל"ב משה אומר לקב"ה שאם אין עם ישראל אין צורך בו כי מנהיגותו היא מכוחם ואינו ענין נפרד.
טט  -משה אמר שהעולם נברא בשביל ישראל ושמם ושמו כתובים בספר התורה שע"פ הכתוב בו ה' ברא העולם ומקיימו.
מחיקת שמם ומחיקת שמו משמעותם שאין קיום לבריאה הקיימת.
בהנחה שזקף-קטן זקף-גדול מרמז לסדר המידות יסוד מלכות ולדבקות מלכות היא השכינה במידות שלפניה
וע"פ מתוק מדבש חטא העגל גרם לריחוק המלכות היא השכינה מהמידות לפניה
צריך להבין מה משמעות בשני פסוקים אלו בם זקף-גדול מקדים לזקף-קטן.
ראה שלוש פעמים זקף בין שני קיסרים שמות כי תשא לב,ז -ח,לב

]ַכּ ִ֚י  -יתיב ,אכן כך ,מדויק  ,דווקא העם שהוציא משה על דעתו והם ערב רב ומיכה שנתמעך בבנין ומשה הוציאו נגד רצון ה' ומביניהם
[ז ִ
יצא או שם טומאה או זורק הטס ועליו כתוב "עלה שור" שגרם לזהב בכור להיעשות צורת עגל.
ַ[ח]ַ רישא פעמיים זקף סיפא שלוש פעמים זקף ,תוקף פגם מעשה העגל בבריאה .וע"פ הזוהר גרם לריחוק  /גלות המלכות מזעיר אנפין,
טימא השכינה ,ריחוק השכינה מקב"ה
בבלי סוטה יב,א ר"מ אומר שמו טוב ר"י אומר שמו טוביה.
הרב שטרום מאורות הדף בשם הרבי מסאטמר מחני נא מספרך אשר כתבת אמר משה לקב"ה אני נושא שם משה על הכרת הטוב על הצלתי
ע"י בת-פרעה הנכריה .מחל לבני ישראל אחרת מחה שמי משה והשתמש בשמותי שניתנו ע"י אמי העבריה.
ָךַ ( -סלוק) זקף-גדול יתיב מונח זקף-קטן
ִ֚יַשׁחתַעַ ְמּ ַ
דַכּ ִ
[ז] לֶ ְךָ֕ -ר ִ
אַמ ִסּ ְפ ְרָך – (אתנח) זקף-גדול זקף-קטן
ןַמחנִ יַ ָנ ִ ָֽ
...ו ִאםַָ֕ -איִ ְ
[לב] ְ
בפרשת עגל הזהב תבנית הטעמים זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים מופיעה פעמיים ( 2מתוך  23מופעים בתורה) ומשנה מהסדר
היותר מצוי בתורה  203מופעים של זקף-קטן זקף-גדול .אפשר שזאת בקשת משה לנהוג לפנים משורת הדין כמו בתיה בת פרעה שבעודה
נכריה הצילה את משה נגד הוראות פרעה אביה.
אפשר שכך משה רבנו מתחיל תיקון מעשה העגל שגרם שוב לריחוק השכינה אחר שמשה החזירה מרקיע ראשון לתחתונים שזה היה
מלכתחילה רצון ה' ששכינה תשרה בתחתונים .בתוך התיקון באה הצלת עם ישראל ,כי הסדר אמור היה להיות השמדה במקום ,ומשה
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מביא לשינוי הסדר וההיפרעות מהם תהיה במנות מדודות במשך הדורות.
תיקוני זוהר נספח (מעמ' קלט) דף קמג עמוד א (זוהר הנאמר בסמוך לתפילת כל נדרי בכניסת יוה"כ)

קם רבי שמעון על רגלוי וסליק (הרים ,העלה) ידוי לגבי עילא ושבח למארי עלמא ואמר רבון עלמא עביד בגין שכינתא דאיהי בגלותא
ואם איהי באומאה הא אבא ואימא דאינון חכמה ובינה יכלין למעבד התרה הדא הוא דכתיב (ישעיה י"ד) י"י צבאו"ת יעץ ומי יפר אם
התלמיד אומי הרב יכיל למעבד התרה ואם נדר או נשבע בן דאיהו ו' דלא יפרוק לה אלא דתהי בגלותא עד זמנא ידיעא ונדר או
שבועה איהו בי"ה דאינון חכמה ובינה ואיהו אתחרט הא תלת בני נשא יכילן למפטר ליה ואינון תלת אבהן לעילא לקבלייהו ואם לא
תתחרט אנא בעינא מנך ומכל אינון דמתיבתא דלעילא ותתא דתעביד בגין רעיא מהימנא (משה רבנו) דלא זז משכינתא בכל אתר ואיהו
עאל שלם בינך ובינה זמנין
תיקוני זוהר נספח (מעמ' קלט) דף קמג עמוד ב

אַמ ִסּ ְפ ְרָךֶ֖ ַא ֲֶשֵׁ֥רַ
ןַמחנִ יַ ָנ ִ ָֽ
סגיאין ומסר גרמיה למיתה בגינה (של שכינה) ובגין בנהא (בניה) הדא הוא דכתיב (שמ' תשא לב,לב) ְו ִאםַָ֕ -איִ ְ
כָּ ָ ָֽת ְב ָתּ׃ ואם הוא נדר מסטרא דאבא ואימא ולא בעי אנא סליק לגבי ההוא דאתמר ביה (דב' שפטים יז,ח) ִכּיַיִפָּ לא ִַ֩מ ְמּ ָ֨ך ַָד ִָ֝ברַדאתמר

םַ׀ַל ָ ִ֝דםַואתפתח
ְ
ביה במופלא ממך אל תדרוש דיפטור נדר ואף על גב דשכינתא היא בגלותא לגבי בעלה כנדה דאיהי יפריש ָֽבּין֨ ָ -דּ
מקורא דילה לדכאה לה במים דאורייתא מים חיים דלא פסקין ואפריש מינה דם נדה דאיהי לילי"ת דלא אתקריבת בהדה דאיהי חובא
יןַל ִ ָ֗דיןַבין דיני נפשות
דנשמתא דסאיבת לה ולית לה רשו לסלקא נשמתא לגבי בעלה לההוא אתר דאתייהיבת מתמן ואתדנת ָֽבּיןִ -דּ ְ
לדיני ממונות דאית מאן דאתפרע בממוניה ואית מאן דאתפרע בנפשיה וּבֵ֥יןַ ֶנ ֙ ַגע ַ֙לָ ֶנגַעַכמה דאוקמוהו איכה ישבה בדד דאיהי חשיבא
שכינתא בגלותא כמצורע דאתמר ביה בדד ישב מחוץ למחנה מחוץ ודאי דא גלותא דאיהי לבר מארעא דישראל דאיהי מותבא דאת ה'
ואי מקורא לא יכיל למפתח עד דיפתח ליה ההוא דסגיר ליה אנא מפייסנא ליה בגין יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאיהו יחודא דיחודיה תמן
ובגין לבושין דאתלבש מיד אתפתחת מקורה ואתדכיאת שכינתא ורזא דמלה מקוה ישראל י"י מושיעו בעת צרה מושיעו ודאי ההוא
דמקורא דמקוה בידה:

ע"פ הפירוש של רב וינ גרטן במחזור המפורש המלוקט ממקורות אחדים כגון "מתוק מדבש" רבי שמעון מבקש כי אם גזירת גלות השכינה
היא בשבועה או נדר ע"י מדת תפארת אזי שחכמה ובינה יתירו אותם ,ואם הגזירה היא ע"י "ו" דשם הוי' אז שיתירו אותה אותיות "י-ה"
שהם חכמה ובינה ,ועוד דרך התרה ע"י שלושה אבות עליונים (כתר (בחינת ארך אנפין) ,חכמה ,בינה) ,ואם לא בשבילם אזי עבור משה
רעיא מהימנא שמסר נפשו פעמים רבות על השכינה ובניה הם בני ישראל.
אַמ ִסּ ְפ ְרָך – (אתנח) זקף-גדול זקף-קטן  ,רבי שמעון מבקש ביטול גזירת גלות השכינה ,היינו תיקון גדול ,שנוי
ןַמחנִ יַ ָנ ִ ָֽ
...ו ִאםַָ֕ -איִ ְ
[לב] ְ
גדול בשמיים .אפשר כי זקף-גדול כאן מרמז לכתר עליון (בחינת ארך אנפין) ,חכמה ובינה המתבקשים להתערב להתרת גזירת גלות
השכינה עקב מעשה העגל.
משה רבנו אמר לה' שאם לא ימחול לישראל שימחה שמו של משה מספר התורה ,ספר התורה לא יהיה עוד הספר שניתן למשה ,הבריאה
תמחה .שנוי סדרי בראשית ,אין בריאה.

וֹןַגּוֹים׃ ַ
ִ ָֽ
ֲמ
ַל ַאֶ֖בַה ֵ֥
ָ֕ית ְ
יַא ָתְָּ֑ךַ ְו ָה ִי ָ
ית ִ
ֵ֥הַב ִר ִ ֶ֖
ָ֕יַהנּ ְ
(בראשית לך-לך יז,ד) :א ֲִנ ִ
מאמרי האדמו"ר הזקן שניאור זלמן בן ברוך מלאדי ,תקס"ו,עמ' ( 124ע"פ אוצר החכמה) וזהו א"ני הנה ברית"י אתך וגו' דטעמ"א
דאנ"י זקף-גדול כו' בהיות ידוע שהחכמ"ה מאין תימצא הוא בחי' הכתר פרצוף או"א (טט – אבא ואמא) שנקרא בשם אי"ן ,ואנ"י הוא
התהפכות צרופי אותיות אי"ן שהוא בחי' השפעת הכת"ר מקור החכמה המלובש בחכמ"ה דאצי' שהחכמה מאי"ן תימצא אבל כיון שנתלבש
בה השפע דכ"ע (טט – של כתר עליון) א"ז נתהפך הצירוף דאי"ן ל-אנ"י .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 (טט  -בכתר עליון) 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 ת"ד (טט – תיקוני דקנה
(תיקוני זקן)) דאו"א דאצי' שלכך נקראת גדול"ה מיל"ה כמ"ש במ"א (טט – כמו שכתוב במקום אחר) שבא"א (טט – באריך אנפין) שם חשיכה
וֹןַגּוֹים שיתגירו גרים מאו"ה
ִ ָֽ
ַל ַאֶ֖בַהֲמֵ֥
כאורה שוי' (טט  -שוים) ולזאת כאשר נתגלו הי"ג ת"ד דא"א שהמה י"ג בריתות שנכרתו כו' אזי וְ הָ ִָ֕ייתָ ְ
יתיַאִַ ָתְָּ֑ך) שע"י אתערותא
ֵ֥הַב ִר ִ ֶ֖
יַהנּ ְ
(טט – מאומות העולם) דגם חשך לא יחשיך כו' וכחשיכה כאורה כו' וזהו אנ"י הנה ברית"י דייקא אתך (א ִ ֲָ֕נ ִ
דלתתא במיל"ה שלמטה נתעורר אתערותא דלעילא להעביר הפרסא דא"א (טט – המחיצה של ארך אנפין) (שיתגלה בחי' יסו"ד דארי"ך) שזהו
גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות הם י"ג ת"ד שנתגלו אז והיית לאב המון גוי"ם וכנ"ל וד"ל.
א ֲִנָ֕יַַָ֕ ...איִ ן – זקף-גדול ,שלוש במבנה אחד ושניים
טט  -בחי' נעלמה בכתר עליון אפשר כי זהו אריך אנפין שנקרא בשם ַָ֕איִ ן (שמ' תשא לב,לב)
טט  -בחי' השפעת הכת"ר בשנים :אבא (חכמה) ,אמא (בינה) דאצילות וזה א ֲִנָ֕י

דברים שפטים יז,ח:

תַבּ ְשׁעָ ֶרָ֑יָךַ ַ
יב ִ
יַר ֶ֖
ר ִ
ַעַדּ ְב ֵ֥
יןַל ִ ָ֗דיןַוּבֵ֥יןַ ֶנ ֙ ַגע ַ֙לָ ֶנג ִ
םַבּיןִ -דּ ְ
םַ׀ַל ָ ִ֝ד ָֽ
ְַ
טַבּין֨ ָ -דּ
ַד ִָ֝ברַלַ ִמּ ְשׁ ָ֗ ָפּ ָֽ
ַ֩מ ְמּ ָ֨ך ָ
ִכּיַיִ פָּ לא ִ
ֶ֖יָךַבּוֹ׃ ַ
ָֽ
ֱֹלה
ֵ֛רַה'ַא ֶ
ַאלַ -ה ָמּקוֹםַא ֲֶשֵׁ֥רַיִ ְב ַח ֵ֥
ית ֶ֨
ַ ְו ַק ְמ ָתּ ְַועָ ִל ָ

שיר השירים ח,יג -יד׃

יענִ י׃ ַ
ְֶ֖ךַה ְשׁ ִמ ִ ָֽ
ַ
יםַלקוֹל
ְ
יב
תַבּגּ ִַנָּ֗יםַחֲב ִ ֵ֛ריםַמַ ְק ִשׁ ִ ֵ֥
יּוֹשׁ ֶב ַ
׀יג׀ַה ֶ
ַ
יַבשָׂ ִ ָֽמים׃ַ ַ
ר ְ
ֶ֖לַה ֵ֥
יםַע ָ
ַ
ַל ְצ ִבי ַ֙אִ֚וֹ ְלעפֶ ר ָהאַ יּ ִָל
ך ִ
ה־ל ַָ֤
ְ
יַוּ ְדמ
חַ׀ַדּוֹד ָֽ
ִ ָ֗
ר
׀יד׀ַבּ ַַ
ְ
׀יד׀ַבּ ַרחַ׀ַ  -ע"פ מידה י"א של רבי אליעזר ברבי
ְ
חַ׀ַדּוֹדי – מונח פסק (מונח לגרמיה) רביע ,כעין קריאה עם פסק ואז מלת
ִ ָ֗
׀יד׀ַבּ ַר
ְ
חַדּוֹדי וגו'
ִ ָ֗
׀יד׀ַבּ ַר
ְ
יענִ יַ ְבּ ַרחַ׀ וקריאה ללא פסק בתוך פסוק (ח,יד)
יוסי ,סדור שנחלק .כאילו מסיימת את הנאמר בפסוק (ח,יג) ַה ְשׁ ִמ ִ ָֽ

אם החברים מקשיבים לקולך ,היה לו לכתוב "השמיעי לנו" בלשון רבים .ומדוע "השמיעני" – סלוק ,מיעט בריבוי "מקשיבים לקולך"
יענִ י? אלא שהקב"ה כביכול מתאוה לקול כנסת ישראל שיהיה מוקדש לו בלבד .ומה מבקש הקב"ה לשמוע? ע"פ
ואמר בלשון יחיד ַה ְשׁ ִמ ִ ָֽ
ריַ
יםַעֶ֖לַהָ ֵ֥
ַ
ַל ְצ ִבי ַ֙אִ֚וַֹ ְלעפֶ ר ָהאַ יּ ִָל
ך ִ
ה־ל ַָ֤
ְ
חַ׀ַדּוֹדי .צא אתה בראשונה מכאן .ודמה לך ָֽוּ ְדמ
ִ ָ֗
ביאור הגר"א שיר השירים ח יד ְבּ ַר
ְבשָׂ ִ ָֽמים׃ פירוש ,בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן .עכ"ד .וכנסת ישראל אכן משמיעה:
ְבּ ַרחַ׀ַ– צא מהגלות שכביכול כפית על עצמך ע"י זעקת כנסת ישראל וכך הוצא השכינה הקדושה משביה בגלות
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.






ועמה כל צבאות ה' – בני ישראל.
ְבּ ַרחַ׀ַ– קיצור "ברחמים" היינו י"ג מידות של רחמים ,בשבת חול המועד פסח אחרי ההלל ,נהוג בהרבה קהילות
חַ׀ַדּוֹדי וגו' .הקב"ה
ִ ָ֗
יַַבּ ַר
ְ
יענִ
לקרוא מגילת שיר השירים אשר בפסוקי הסיום כתוב בה שיר השירים ח,יג -יד׃ ַ ...ה ְשׁ ִמ ִ ָֽ
מתאוה לזעקת התפילה לרחמים של כנסת ישראל לגאול עצמו מהגלות שכביכול גזר על עצמו ועמו יציאת השכינה ובני
ישראל .וזהו התיקון הגדול מכולם .לאחריה קוראים בתורה ב-שמות כי תשא לד,ו בענין המתחיל בשלוש עשרה מידות
של רחמים.
בבקשת משה רבנו למחילת חטא העגל הקודמת לענין י"ג מידות ,מופיעה פעמיים תבנית הטעמים זקף-גדול  ...זקף
קטן בין שני קיסרים ,ענין של בקשת תיקון גדול כי אין לו יותר סיוע של זכות אבות .מפורש כי ה' נענה לבקשה ואמר
למשה רבנו "וכי סבור אתה כי תמה זכות אבות ,עלי ללמדך י"ג מידות של רחמים".
וֹתַהאלֶּ ה –
ָ
םַהעֲצָ מ
הפטרת שבת חול המועד פסח היא בחזון העצמות היבשות ובה נאמר יחזקאל לז,יאֶ :בּן-אָ ָ ָ֕ד ָ
זקף-גדול  ...זקף קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד של צורך בתיקון גדול .ובא לתיקון גדול להקים את עם ישראל לתחיה
אחרי חורבן הבית הראשון וגלות בבל וגלויות ממלכת ישראל .זה יכלול גם המפרש כי אלו עצמות בני שבט אפרים
שהקדימו את הקץ ביציאת מצרים.
 14ז"ג...ז"ק

שמות ויקהל לה,כז – כח[ :כז]ַ וְ הַ נְּ ִשׂ ִאםַה ִביאוַּא ִ֚תַאַ ְבניַהַ שַּׁהַ םַוְ ֶ֖אתַאַ ְבניַהַ ִמּלֻּ ִאָ֑יםַלָ אפֶ֖ וֹדַוְ לַ ָֽחשֶׁ ן׃ ַ
[כח]ַוְ אֶ ת-הַ ֶ֖בּשֶׂ םַוְ אֶ ת-הַ ָשָּׁ֑מֶ ןַ ַ
וֹרַוּלשֶׁ ֙מֶ ן ַ֙הַ ִמּ ְשׁחָ הַוְ ִל ְק ֶ֖ט ֶרתַהַ סַּ ִ ָֽמּים׃ ַ
ְ
ְלמָ אָ֕

וֹרַוּלשֶׁ ֙מֶ ן ַ֙הַ ִמּ ְשׁחָ ה  -זקף-גדול פשטא זקף-קטן וְ ִל ְק ֶ֖ט ֶרתַהַַסַּ ִ ָֽמּים  -מרכא סלוק
ְ
וְ אֶ ת-הַ ֶ֖בּשֶׂ םַוְ אֶ ת-הַ ָשָּׁ֑מֶ ן  -טפחא אתנחְ ,למָ אָ֕
 הבשם הוא שמן המשחה ,השמן הוא שמן המאור .הצווי על שמן המאור הוא בפרשת תצוה וקודם לצווי על הבשם
בפרשת כי תשא .בסיפור על המעשה הבשם מצוין קודם לשמן וְ אֶ ת-הַ ֶ֖בּשֶׂ םַוְ אֶ ת-הַ ָשָּׁ֑מֶ ן  -טפחא אתנח ,אבל בתפקיד
וֹרַוּלשֶׁ ֙מֶ ן ַ֙הַ ִמּ ְשׁחָ ה  -זקף-גדול פשטא זקף-קטן וְ ִל ְק ֶ֖ט ֶרתַ
ְ
השמנים מצוין המאור קודם למשחה ולקטורת הסמים ְלמָ אָ֕
הַ סַּ ִ ָֽמּים  -מרכא סלוק

תפקיד של שנוי מהסדר הטבעי כפרש"י ע"פ תנחומא ,וכן וחסרון בעין טובה כפירש "פני מנחם" הנשיאים היו צריכים
להתנדב ראשונים ולא לומר שישלימו ,כי יש בזה חיסרון של עין טובה מניין להם שאחרים לא ימלאו כל הנדרש.
רש"י (כז) והנשיאים הביאו וגו'  -אמר רבי נתן (ראה ספ"ב מה) :מה ראו הנשיאים להתנדב בחנכת המשכן תחלה ,ובמלאכת המשכן לא התנדבו
תחלה? אלא כך אמרו נשיאים :יתנדבו צבור מה שמתנדבין ,ומה שמחסרין אנו משלימין .כיון שהשלימו צבור את הכל ,שנאמר "והמלאכה היתה
דים" (שמ' לו,ו) ,אמרו נשיאים :מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השהם וגו'  -לכך התנדבו בחנכתו תחלה .ולפי שנתעצלו מתחלה ,נחסרה אות
משמם :והנשיאם (בנוסחנו :והנשאם) כתיב (ראה תנח' פקדי יא).
שמות ויקהל לה,כז – כח:

[כז]ַ וְ הַ נְּ ִשׂ ִאםַה ִביאוַּא ִ֚תַאַ ְבניַהַ שּׁהַ םַוְ ֶ֖אתַאַ ְבניַהַ ִמּלֻּ ִאָ֑יםַלָ אפֶ֖ וֹדַוְ לַ ָֽחשֶׁ ן׃ ַ
[כח]ַַוְ אֶ ת-הַ ֶ֖בּשֶׂ םַוְ אֶ ת-הַ ָשָּׁ֑מֶ ןַ ַ
וֹרַוּלשֶׁ ֙מֶ ן ַ֙הַ ִמּ ְשׁחָ הַוְ ִל ְק ֶ֖ט ֶרתַהַ סַּ ִ ָֽמּים׃ ַ
ְ
ְלמָ אָ֕

שמות ויקהל-פקודי בשבת של פרשת החודש( .לה,כז) ַוְ הַ נְּ ִשׂ ִאםַ(כתיב חסר)  ...ובפסוק הבא (לה,כח)  ...וְ אֶ ת-הַ ָשָּׁ֑מֶ ן  -אתנח
וּלשֶׁ ֙מֶ ן ַ֙הַ ִמּ ְשׁחָ הַ -זקף-גדול פשטא זקף-קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול.
ְ
הפטרת פרשת החודש לקראת ראש חדש ניסן ב-יחזקאל מה מלמדת על הכנת המקדש לתיפקודו ולתפקיד המרכזי של הנשיא בהכנה .ופי'
רש"י ב(-מה,יז) כי הנשיא הזה בכהן גדול מדבר  ...ומשמו של רבי מנחם שבמלך מדבר .בין תפקידיו חיטוי המקדש בפר-בן-בקר
לחטאת בראש חודש ניסן ,וחיטוי המזבח החיצון בפר חטאת בי"ד ניסן לקראת חג הפסח הראשון אחרי הגאולה כנאמר יחזקאל פרק מה
ְלמָ אָ֕ וֹרַ

ֲשׂהַאֶ ת-
ָ֑לַהוּאַ -יע ַ֞ ֶ
ֲדיַבּיתַיִ ְשׂ ָרא ָֽ
וֹתַבּ ָ ָֽכל-מוֹע ֶ֖
ְ
ַ֙וּבשַּׁ ָבּת
ַ֤יםַוּבח ֳָד ִשׁים ַ
ֶ
ַ֒בּ ַח ִגּ
ָ֗הַהעוֹלוֹתַוְַ ַה ִמּנְ ָחה֘ ְַוהַ נּסֶ ְך ַ
יאַי ְה ֶי ָ
[יז]ַַ ְו ַעָֽלַ -הנּ ִָשׂ ִ ָֽ
ֵ֥דַבּית-יִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַסַַַ ַ
ֶ֖רַבּ ַע ָֽ
יםַלכַ פּ ְ
ְ
הַואֶ תָ -העוֹלָ ה ְַ֙ואֶ תַ -ה ְשּׁלָ ִמ
אתַואֶ תַ -ה ִמּנְ ָ֗ ָח ְ
ְ
הַ חַ ָטּ
אתַאֶ תַ -ה ִמּ ְק ָ ָֽדּשׁ׃ַַַ ַ
ָ֑יםַו ִחטּ ָ ֶ֖
רַתּ ִמ ְ
שַׁתּ ַ ֵ֥קּחַפַּ רֶ -בּןָ -בּ ָ ֶ֖ק ָ
ַ֙בּאֶ ָחדַלַ ח ֶד ִ
֒'ַבּ ִראשׁוֹן ְ
[יח]ַַכּה-אָ ַמר֘ ַאֲדנָ יַה ָ ָֽ
ימית׃ַַַ
רַהחָ צֵ֥רַהַ ְפּנִ ִ ָֽ
ֶ
תַשֶׁ֖עַ
ָרהַלַ ִמּזְ בּ ַָ֑ח ְַו ֨ ַעלְ -מזוּ ַז ַ
עז ָ ֶ֖
ֵ֥וֹתַה ֲ
ָ
ֵ֛עַפּנּ
תַואֶ ל-אַ ְר ַבּ ִ
תַה ַבּיִ ְ
ָתן ַ֙אֶ לְ -מזוּ ַז ַ
אתַונ ַ
ְ
ןַמ ַדּםַהַ ַח ָ֗ ָטּ
חַהכּ ִ֝ה ִ
[יט]ַַ ְולָ ַ֨ק ַ
תּםַאֶ תַ -ה ָ ָֽבּיִ ת׃ַַַ ַ
יַו ִכפַּ ְר ֶ ֶ֖
ֶ֖הַוּמ ֶפּ ִָ֑ת ְ
ִ
הַבח ֶדשַׁמ ִ ֵ֥אישַׁשׁגֶ
ה ַ֙ ְבּ ִשׁ ְב ָע ַ
ַ֤ןַתּעֲשֶׂ ַ
[כ]ַַ ְוכ ַ ָֽ
יםַמצֶּ֖ וֹתַיאָ ָֽכל׃ַַַ ַ
ַ
גַשׁ ֻבעוֹתַי ִָמ
חַח ְ
ָ֕ ָ
ֶ֖םַה ָפָּ֑סַ
אשׁוֹןַבּאַ ְר ָבּ ֨ ָעהַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ַ֙לַ ח ֶדשַׁיִ ְהיֶ ֵ֥הַלָ ֶכ ַ
ְ
[כא]ַַ ַ֠ ָבּ ִר
טּאת׃ ַ
ץַפֶּ֖רַחַ ָ ָֽ
וַֹוּב ַעֶ֖דַכָּ לַ -עםַ ָה ָא ֶָ֑ר ַ
ֲד ְ
וּאַבּע ָ֕
ַ
ַ֙בּיּוֹםַהַ ה
ָשׂיא ַ
ַ֤הַהנּ ִ
ַ
[כב]ַַ ְועָ ָשׂ

(מה,כא) בראשון  -תלישא-גדולה בארבעה עשר -קדמא  ...חג שבעות ימים  -זקף-גדול פשטא זקף-קטן ,תבנית המרמזת על צורך
בתיקון גדול ,שינוי גדול מהסדר הרגיל כפי' רש"י כי מדובר בהוראת שעה בדומה לימי המילואים להקרבת קרבן הנשיא להכשרת המזבח
החיצון לקרבן פסח של הציבור בפסח הראשון לאחר הגאולה בבית השלישי יבב"א ולפי פי' רד"ק אל כרחינו חדוש יהיה בקרבנות לעתיד
רמז אַ[כז]ַ ְו ַהנְּ ִשׂ ִאם  -אפשר לקרא והנשיא שלהם ,ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה ,קרבנות פר חטאת מיוחדים להכשרת המקדש
ולהכשרת המזבח החיצון בבית השלישי .ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב בתורה.
רמז ב'  -רש"י ורד"ק שדברי יחזקאל נראו סותרים את הכתוב בתורה ורצו לגונזם .זכור לטוב חנניא בן חזקיה בן גרי(ו)ן (גורין) שהעלה
ג' מאות גרבי שמן לעליה ופירש את נבואת יחזקאל.
ַ֙ה ִמּ ְשׁ ָחהַ -זקף-גדול פשטא זקף-
וֹרַוּלשֶׁ ֶ֙מן ַ
ְ
ןַל ָמ ָ֕אוֹר של חנניא בן חזקיה בן גרי(ו)ן מרומז בְ -ואֶ תַ -ה ָשָּׁ֑מֶ ן  -אתנח ְל ָמ ָ֕א
שָּׁ֑ ֶמ ְ
טט – ַה ַָ
קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול:
(א) להכללת ספר יחזקאל בתנ"ך
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(ב) לתיקון גדול ע"י הנשיא (כ"ג או מלך באמצעות כהן גדול?) של ישראל ,ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה ,קרבנות פר חטאת מיוחדים
להכשרת המקדש ולהכשרת המזבח החיצון בבית השלישי .ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב
שׁנ ֵָ֜תוֹ ָתּ ִָ֗מים חדוש לעתיד וקרבן הערב לא זכר נראה שלא יעשה לעתיד אלא עולת הבקר:
בתורה[ .רד"ק] (יחזקאל מו,יג) ו ְֵ֨כבשׂ בּן־ ְ
 15ז"ג...ז"ק
 .17במדבר ג,לג:

תַמ ָר ִ ָֽרי׃ַַ
ֶ֖םַמ ְשׁ ְפּ ֵ֥ח ְ
מּוּשָׁ֑יַאֵ֥לֶּ הַה ִ
תַה ִ
ַ
יַוּמ ְשׁ ַפֶּ֖חַ
ַ֙ה ַמּ ְח ִל ִ
יַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
ִל ְמ ָר ִ ָ֕ר ִ

ַ֙ה ַמּ ְח ִלי – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין שנוי גדול בסדר הטבעי.
יַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
(במדבר ג,לג) ִל ְמ ָר ִ ָ֕ר ִ
במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ג  ...למררי משפחת המחלי הרי שמנה הכתוב בבני מררי שלא מת אחד מהן והעמידו
משפחות ופקודיהם במספר כל זכר וגו' הרי הודיע מנינן ( ...בבמ"ר נאמר כי בני קהת הארון היה מכלה בהם ,ולא מצאתי הסבר למיעוט
בבני גרשון)
 16ז"ג...ז"ק
 .20דברים ראה טו,ד:

ֶ֖הַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ ַ
ֲל ְ
יָךַנתןְ -לָךֵ֥ ַ ַנח ָ
ָֽ
ֱֹלה
'ַבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
ב ֶר ְכָך ַ֙ה ָ
ָ֑וֹןַכּיָ -ברְַ֤ךַיְ ָ ָֽ
אַי ְהיֶהְ -בָּךֶ֖ ַאֶ ְבי ִ ָֽ
יַל ִ ָֽ
סַכּ ֵ֥
׃ַאפֶ ִ ֵ֛
ֶָ֕

אפס  -זקף-גדול ,התורה והמצוה בשאר מצוות שכר מצווה מצווה וכאן שכר מצווה שאין יותר מצוה כי אפס אביון מישראל.
ֱֹלהיָךַשלוש זקף – ע"פ ספרי ופירוש המלבי"ם התורה והמצוה עצמת הבטחת הברכה
'ַבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
ִ ָֽכּיָ -ברְַ֤ךַיְ ָ ָֽב ֶר ְכָך ַ֙ה ָ
למניעת אביון בקרב עם ישראל
ֱֹלהיָך – זקף-גדול זקף-קטן ,שנוי בסדר הטבעי לתיקון גדול
בָּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַא ֶ
ראה זקף-גדול ,ראה שלוש זקף
 17ז"ג...ז"ק
 .21דברים שפטים יח,יד:

ֱֹלהיָך׃ ַ
ַה'ַא ֶ ָֽ
ןַלָךֶ֖ ֵ֥
ָ֑עוַּואַ ָ֕ ָתּהַלאַכןַנָ ֵַ֥ת ְ
ֵ֥יםַואֶ ל-ק ְס ִ ֶ֖מיםַיִ ְשׁ ָמ ְ
שַׁאוֹתםַאֶ לְ -מענ ֲִנ ְ
ָ
םַה ָ֗אלֶּ הַא ֲֶשַׁ֤רַאַ תָּ ה ַ֙יוֹר
גּוֹי ָ
י׀ַה ִ
[יד]ַַ ִכּ ַ
ֶ֖יוַתּ ְשׁמָ ָֽעוּן׃ ַ
ֱֹלהָ֑יָךַא ָל ִ
יםַלָךֶ֖ ַה'ַא ֶ
ְ
יאַמ ִקּ ְר ְבָּךַ֤ ַמאַ ֶח ֙יָך ַ֙כַָּ מנִ יַי ִ ֵָ֥ק
ִ
ָב
[טו]ַַנ ִ֨

[יד] ְ ...ואַ ָ֕ ָתּהַלאַכן – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין שנוי הסדר הטבעי שהעמים כיון שתעו בדור אנוש הם תחת המזלות
ואין יודעים העתיד אבל עם ישראל ה' מודיעו העתיד ע"י נביא אמת.
ֵ֥יםַואֶ ל-ק ְס ִ ֶ֖מיםַיִ ְשׁ ָמָ֑עוַּ' -אנטנדנט' (בלעז) ,כי אין השכינה שורה עליהםַ.וְ אַ ָ֕ ָתּהַלאַכןַ
(א) כפי' ר' יוסף בכור שור (יד) אֶ לְ -מענ ֲִנ ְ

ןַלָךֶַ֖  -לא נתן לך כך ,אלא משרה שכינתו על הנביאים ,שתבוא לך מאת הקדוש ברוך הוא.
נָ ֵ֥תַ ְ
'אנטנדנט'  -כעין דבר נגדי.
ֵ֥יםַואֶ ל-ק ְס ִ ֶ֖מיםַיִ ְשׁ ָמָ֑עוּ  -רוצה לומר ,כי מפני היותם תחת
שַׁאוֹתםַאֶ לְ -מענ ֲִנ ְ
ָ
םַה ָ֗אלֶּ הַא ֲֶשַׁ֤רַאַ ָתּה ַ֙יוֹר
גּוֹי ָ
י׀ַה ִ
(ב) רלב"ג (יד) ִכּ ַ
המזל יקרה להם שיגידו קצת העתידות בזה האופן; אך אתה אינך כן ,כי הנביא לבד הוא אשר יודיע לכם המתחדש ,כאמרו" :כי לא
נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב" (במ' כג,כג) ,כמו שפרשנו בפרשת 'בלק' (שם) .או ירצה בזה :כי אלו הגוים,
לחסרונם ,לא השגיח השם יתעלה בהם להודיע להם העתידות ,ואין להם מפני זה נביא; ולזאת הסבה יתפייסו באלו המהתלות
שיודיעו המעוננים והקוסמים .ואולם אתה  -הנה נתן לך השם יתעלה שתגיע לך הודעת העתידות בשלמות על יד נביא.
הגוים תחת המזל ולחסרונם אין השם מודיע להם העתידות ואין להם מפני זה נביא ,אבל לישראל הודעת העתידות בשלמות על יד נביא.
וזה שנוי גדול בסדר הטבעי שאין יודעים העתיד.

 18ז"ג...ז"ק
 19ז"ג...ז"ק
שופטים ט,טו

אמרַהָ אָ טָ ד֘ ַאֶ לָ -הע ִצים ַ֒ ַ
וַיּ ֶַ
וַּב ִצ ִלָּ֑יַ ַ
םַבּאוַּחֲס ְ
ֶ֖
יַלמֶ ֙לֶ ְך ַ֙עֲליכֶ
ת ְ
םַבּא ֱֶמתַאַ ֶתּם ַ֩מ ְשׁ ִ֨חיםַא ִ ַ֤
ִ ָּ֡א ֶ
ֵ֥יַה ְלּ ָבנָֽ וֹן׃ ַ
אכֶ֖לַאֶ ת-אַ ְרז ַ
דַות ַ
ַ֙מןָ -האָ טָ ְ
וְ ִאםַָ֕ -איִ ןַתַּ֤צאַאשׁ ִ
ֵ֥יַה ְלּ ָבנָֽ וֹן׃ַזקף-גדול זקף-קטן מרמז על יוצא לפנים משורת הדין ,יוצא מן הסדר
אכֶ֖לַאֶ ת-אַ ְרז ַ
דַות ַ
ַ֙מןָ -האָ טָ ְ
וְ ִאםַָ֕ -איִ ןַתַּ֤צאַאשׁ ִ

הטבעי ,כי לאטד אין צל שאפשר לחסות בו ויתירה מזה ביובשו קל להצתה ולשריפת אחרים.
צריך ראה זקף-גדול זקף-קטן או תת-פרק גי' זקף-קטן זקף-גדול
 .1שופטים ט,טו:

אכֶ֖לַ
ַ֙מןָ -האָ טָ דַוְ ת ַ
ָ֑יַו ִאםַָ֕ -איִ ןַתַּ֤צאַאשׁ ִ
וַּב ִצ ִלּ ְ
םַבּאוַּחֲס ְ
ֶ֖
יַל ֶמ ֙לֶ ְך ַ֙עֲליכֶ
ת ְ
םַבּא ֱֶמתַאַ ֶתּם ַ֩מ ְשׁ ִ֨חיםַא ִ ַ֤
אמרַהָ אָ טָ ד֘ ַאֶ לָ -הע ִצים ַ֒ ִ ָּ֡א ֶ
וַיּ ֶ
ֵ֥יַה ְלּ ָבנָֽ וֹן׃ַַ ַ
אֶ ת-אַ ְרז ַ

 .2שופטים ט,כ:

אכֶ֖לַאֶ ת-
וֹאַות ַ
יתַמלּ ְ
ִ
ַ֙וּמבּ
ַ֤יַשׁכֶ ם ִ
שַׁמ ַבּעֲל ְ
אַא ִ
וֹאַות ֨צ ִ֝
ְ
תַמלָּ֑
ֶ֖םַואֶ ת-בּי ִ
ֵ֥יַשׁ ֶכ ְ
אכֵ֛לַאֶ תַ -בּעֲל ְ
ְךַות ַ
ימלֶ ְ
וְ ִאםַָ֕ -איִ ןַתַּ֤צאַאשׁ ַ֙מא ֲִב ֶ
ימלֶ ְך׃ ַ
א ֲִב ֶ ָֽ
ַ֙מןָ -האָ טָ ד ,
ט,טו ְו ִאםַָ֕ -איִ ןַתַּ֤צאַאשׁ ִ
ימלֶ ְך  ,זקף-גדול זקף-קטן בין שני קיסרים ,שפוט השופטים מלבי"ם שלא היה ראוי רוצח בית אביו יירש
ט,כ ְו ִאםַָ֕ -איִ ןַתַּ֤צאַאשׁ ַ֙מא ֲִב ֶ

כבודו 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

סיכום :תבנית הטעמים זקף-גדול זקף-קטן בין שני קיסרים מעידה על הצורך בשינוי גדול להתנער מדבר שלא היה ראוי ,דבר שיצא
משורת הדין ,דבר שהופך סדרי בראשית
 20ז"ג...ז"ק
שמואל א ג,יח

ֲשׂה׃ַפ ַ
וּאַהטֵּ֥ וֹבַ ְבּעינָ ֶ֖וַ ְבּעינָ ֶ֖יוַ ַיע ֶ ָֽ
ַ
אמרַה'ַה
מָּ֑נּוַּוַיּ ָ֕ ַ
ֶ֖דַמ ֶַ
אַכח ִ
ל ִ
יםַו ֵ֥
וַֹשׁמוּאל ַ֙אֶ ת-כָּ לַ -ה ְדּ ָב ִר ְ
׃ַ ַו ַיּגֶּד-לַ֤ ְ

דבר שמואל (המלבי"ם) והנה הגם ששמע שעקר הקצף עליו עתה היה על שלא שת לבו לדברי הנביא ,בכ"ז השיב ,ה' הוא הטוב
בעיניו יעשה ,שחוץ מכוונתו הפשוטה כמצדיק דין שמים ,אמר ג"כ הלא יש הבדל בין בין גזר דין שאין עמו שבועה שירצה ה' שלא
יתקיים הגזר רק יתבטל ע"י תשובה ,ואינו טוב בעיניו( ,ראה (ב,כה) ...כי חפץ ה' להמיתם)
לא כן גזר דין זה שיש עמו שבועה ((ג,יד) לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי  ) ...שהוא טוב בעיניו שיתקיים ולא יבטלוהו,
בודאי יעשה ,ואין מזור ותעלה.
ֲשׂה׃ַ– סלוק
אמרַ– זקף-גדול ה'ַהוּאַ– מונח זקף-קטן ַהטֵּ֥ וֹבַ ְבּעינָ ֶ֖וַ ְבּעינָ ֶ֖יוַ– מרכא טפחא ַיע ֶ ָֽ
(אתנח) וַיּ ָ֕ ַ
תבנית זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,נדרש שינוי גדול כדי לשנות הגזרה ,ועלי מקבל הגזרה

 21ז"ג...ז"ק
שׁתַּ ֲח ֵ֔ ִויתָ ִלפ ְֵנ֖י ֵ֥ה' אֱֹלהִֽיך:
ֱֹלהיך וְהִ ִֽ ְ
ת־ראשִׁי ֙ת פ ִ ְֹ֣רי ָהאֲדָ ֵָ֔מה ֲאשׁר־נ ַ ֵָ֥תתָּ ה ִלּ֖י ֶ֑ה' ְו ִהנַח ְָ֗תּוֹ ִל ְפנֵ ֙י ֹ֣ה' א ֵ֔
(דב' תבוא כו,י) ְועַתָָּ֗ ה ה ִֵנַ֤ה ֵה ֵ֙באתִ ֙י א ֵ
ָאחי ַויִּק ָ ְַ֤רא לָהם֙ ֹ֣ארץ כּ ֵָ֔בוּל ַ ֖עד ַהיֵּ֥וֹם הַז ִֽה :פ
(מל"א ט,יג) ו ִַ֕יּאמר ֶ֚ ָמה הע ִ ָֹ֣רים ָה ֵֵ֔אלּה אֲ שׁר־נ ַ ֵָ֥תתָּ ה ִלּ֖י ִ ֶ֑

גמ' .תנן התם :הקונה שני אילנות בתוך של חבירו  -מביא ואינו קורא ,ר"מ אומר :מביא וקורא .אמר רב יהודה אמר שמואל :מחייב
היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק .ממאי? מדקתני משנה יתירא ,מכדי תנא ליה דיש לו קרקע ,פשיטא דמביא וקורא! אלא ש"מ:
ִַֽארצְךָ֛ ! ההוא למעוטי חוצה לארץ .והא כתיב:
מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק .והא כתיב( :דב' תבוא כו,ב) א ֲֵ֨שׁר תָּ ִ ֶּ֧ביא מֵ ְ
(שמ' מש' כג,יט) ַא ְד ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך! למעוטי אדמת עכו"ם .והכתיב( :דב' תבוא כו,י) ֲאשׁר־נ ַ ֵָ֥תתָּ ה ִלּ֖י! דיהבת לי זוזי וזבני בהו.
[רשב"ם בבלי ב"ב פא,א] למעוטי אדמת עכו"ם  -שאם יש לו לעכו"ם קרקע בארץ ישראל ולקח ממנו פירות אין מביא מהן בכורים
ִכּוּר ֙י
שׁית בּ ֵ
ִכּוּר ֙י ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ָ֗ ִ
שׁית בּ ֵ
ונראה בעיני דהכי גרסינן והכתיב אדמתך אדמתך שני פעמים כתיב (שמ' מש' כג,יט) ֵרא ָ֗ ִ
ַאדְ ָ ֹ֣מתְ ֵ֔ך בספר ואלה שמות בואלה המשפטים ובכי תשא וקמשני חד למעוטי אדמת עכו"ם וחד למעוטי אדמת גר שהרי הגר עצמו מן
המביאין ולא קורין הוא כדתנן במסכת בכורים (פ"א מ"ד) שאין יכול לומר אשר נשבע לאבותינו לתת לנו ואתא האי קרא למעוטי
דהקונה מפירות קרקע שלו לא מביא ולא קורא.
[תוספות בבלי ב"ב פא,א] ההוא למעוטי אדמת עכו"ם  -תימה לרשב"א אמאי איצטריך הא לר"מ יש קנין לעכו"ם בארץ ישראל להפקיע
מיד מעשר דתנן (ע"ז דף כ ):אין משכירין בתים לעכו"ם בארץ ישראל ואין צריך לומר שדות ומפרש בגמ' (שם כא ).מאי ואין צריך
לומר שדות דמפקיע להו ממעשר נמי ונראה לר"י דדלמא מהכא הוא דגמר בכל דוכתי דיש קנין מיהו אומר רשב"א דההיא דע"ז (דף
כא .ושם) יש לומר אפי' כמאן דאמר אין קנין ושם מפורש.
הרב מיכל זילבר הי"ו מסביר חד למעוטי אדמת עכו"ם היא שיטת ר' מאיר שנכרי בעל קרקע בארץ-ישראל מפקיע אותה מהבאת
ביכורים וממעשר (וכנראה מכל מצוות התלויות בארץ) .אפשר כי השורש לכך נמצא בתבנית הטעמים של סוף הפסוק הקודם לפסוק
(דב' תבוא כו,י) ֲאשׁר־נ ַ ֵָ֥תתָּ ה ִלּ֖י והוא (דב' תבוא כו,ט) ַויְב ֵ ִ֖אנוּ אל־ ַהמּ ָֹ֣קוֹם הַזֶ֑ה ַויִּתּן־ ָל֙נ ֙וּ את־ה ָ ָֹ֣ארץ ה ֵַ֔זאת אָ֛רץ ז ָבַ ֵ֥ת ח ָָל֖ב וּדְ ָבִֽשׁ:
אָ֛רץ ז ָבַ ֵ֥ת ח ָָל֖ב  -תביר מרכא טפחא ,זה אחד משמונה מופעים של כתוב זה בתורה באותה תבנית טעמים .כאן מלמד על הפקעת חלק
ארץ-ישראל ע"י קנין נכרי בה.
על הנדרש בגמרא למעוטי אדמת עכו"ם .והכתיב( :דב' תבוא כו,י) ֲאשׁר־נ ַָתֵ֥תָּ ה ִלּ֖י! דיהבת לי זוזי וזבני בהו.
ֲאשׁר־נ ַ ֵָ֥תתָּ ה – מלת אשר מרבה ,טעם מקף כרב-מצב הנתינה של הפירות (א) מאדמה שנתן ה' למביא (ב) מכסף שנתן ה' לישראל וקנה
אדמה או קנה פירותֲ .אשׁר־נ ַ ֵָ֥תתָּ ה ִלּ֖י – מרכא טפחא ,כקבוצת פרטים העשויה להתרחב ,יתור לרבות על אדמה שנתן ה' למביא פירות
מאדמה שקנה וגם כסף לקנות פירות מאנשים אחרים .אלא שאין מביאים ביכורים מפירות שגדלו באדמת נכרי בארץ-ישראל.
ָאחי  .אלה דברי חירם מלך צור למלך שלמה
המלים ֲאשׁר־נ ַ ֵָ֥תתָּ ה ִלּ֖י נמצאות גם ב(-מל"א ט,יג) ו ִַ֕יּאמר ֶ֚ ָמה הע ִ ָֹ֣רים ָה ֵֵ֔אלּה אֲ שׁר־נ ַ ֵָ֥תתָּ ה ִלּ֖י ִ ֶ֑
שנתן לו חלק מארץ-ישראל בתשלום על אספקת עצים ואבנים ואומנים לבנין בית המקדש .חירם מזלזל במתנה היקרה הזאת.
ויש להעיר שתבנית הטעמים של (מל"א ט,יג) ו ִַ֕יּאמר ֶ֚ ָמה הע ִ ָֹ֣רים ָה ֵֵ֔אלּה זקף-גדול  ...זקף-קטן מלמדת בתורה על שנוי גדול מהדרך
הטבעית .שדר וש שנוי גדול לתיקון משהו .התעוררות מלעילא כדי לגרום להתעוררות דלתתא כדי לגרום להתעוררות דלעילא .תבנית
הטעמים מלמד על זעקת הכתוב על הפקעת חלק מארץ-ישראל ממצוות התלויות בארץ.
 22ז"ג...ז"ק
וֹתַהאלֶּ ה ַ
ָ
םַהעֲצָ מ
יחזקאל לז,יאֶ :בּן-אָ ָ ָ֕ד ָ

ראה לעיל  .14שמות כי תשא לב,ז:

ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
ֶ֖יתַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ֵ֥רַהעֱל ָ
ִ֚יַשׁחתַעַ ְמָּךַא ֲֶשׁ ֶ
דַכּ ִ
וַיְ ַדבֵּ֥רַה'ַאֶ ל-מ ֶשָׁ֑הַלֶ ְךָ֕ -ר ִ

 .15שמות כי תשא לב,לב:

אַמ ִסּ ְפ ְרָךֶ֖ ַא ֲֶשֵׁ֥רַכָּ ָ ָֽת ְב ָתּ׃ַַ ַ
ןַמחנִ יַ ָנ ִ ָֽ
ָ֑םַו ִאםַָ֕ -איִ ְ
את ְ
אַחטָּ ָ
הַאםִ -תּ ָשּׂ ַ
תּ ִ
ְועַ ָ ֶ֖

2

גי' זקף-קטן זקף-גדול = תקע"ו ראה קובץ נפרד

פשטא פשטא – אחד גורם לשניים או שניים גורמים לאחד – זה וזה גורם בעת ובעונה אחת (מיד ,בבת אחת) ,ו/או דרך
3
רגילות דרך רגילות ( 60מופעים? )3 +
פשטא פשטא
3.1
 .1בראשית א,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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יןַה ַמּיִ םַא ֲֶשֶׁ֖רַמ ַעלַלָ ָר ִ ָ֑קיעַ ַוַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָֽ -כן׃ַַ ַ
ַ
תּ ַחתַלָ ָר ִקיעַ ַוּב
ַ֙מ ַַ
ַ֤יןַה ַמּ ֙יִ ם ַ֙אֲשֶׁ ר ִ
ַ
ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ ַ֒ ַויּ ְַב ָ֗דּלַבּ
וַיַּ עַ שַׂא ִ

הַ מַּ ֙יִ ם ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙ -פשטא פשטא ,פעם ראשונה בתורה ,אפשר שמודיע שההבדלה בין מים תחתונים ובין מים עליונים נעשתה בבת אחת ,בעת
ובעונה אחת בכל הבריאה .כפרש"י בפסוק ו'  ...וקרשו בשני מגערת הקב"ה באמרו יהי רקיע וגו' כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו.
 היינו עומד בבת אחת.הרב נחמן רוזנטל הי"ו בשם רב נתן ספר ליקוטי הלכות (רבי נחמן מברסלב)
על הפסוק בראשית א ז ויעש א-לקים את הרקיע אפשר שע"פ הטעמים שבפסוק זה יש ללמוד שכמו שהרקיע נהיה במאמרו בבת
אחת ,כך בכל שאר המאמרות נהיה בבת אחת.
התורה והמצוה ה) וכבר בארנו כי במאמר הא' יצאו היסודות מעורבים ויסוד המים היה מעורב עם יסוד האויר ,כמ"ש ורוח אלהים מרחפת ע"פ
המים ,ועי"כ היו המים מתפשטים בגובה  ...וכן ביום השני שנעשה הרקיע היה פעולתו להוציא האויר המרחף ביסוד המים ולעשותם מים פשוטים,
וזה היה הכנה לקויית המים כמו שיתבאר ,אולם לעשות הרקיע הזה הי' צריך להקדים מאמר יהי אור ,שכמו שגם עתה הרקיע הזה מתקיים ע"י אור
השמש שמכה על כדור הארץ וניצוצי האור שבים באור חוזר עד הסגריר כנ"ל בהקדמה ד' כן שם בטבע האור הזה שנברא ביום הראשון ,רק שהיה
כוחו גדול ביתר שאת כי היה אור בוער כאש,ופעל פעולתו בפקודת ה' ביום אחד מה שאור השמש היה צריך לזה שנים רבות וגו'
אחד גורם לשניים – מבדיל בין שניים – רקיע מבדיל בין אויר ובין מים וגורם לעיבוי וגשמים
או שניים גורמים לאחד – אור בראשית המכה בארץ ושב עד הסגריר (אור בראשית והארץ או הסגריר) גורם לרקיע
 .2בראשית ב,יט:

ֲשׁרַיִ ְק ָרא-
וַֹוכל ַ֩א ֨ ֶ
םַל ְר ֶ֖אוֹתַמַ ה-יִּ ְק ָרא-לָ֑ ְ
וֹףַהשָּׁ ַמיִ םַ ַויָּבא ַ֙אֶ לָ -האָ ָד ִ
ַ
ַ֤תַהשָּׂ ֶדה ְַ֙ואת ַ֙כָּ ל-ע
ַ
יםַמןָ -הא ֲָד ָ֗ ָמהַכָּ לַ -חיַּ
ִ
ֱֹלה
וַיִּ צֶ ר ַ֩ה'ַא ִִ֝
וּאַשׁ ָֽמוֹ׃ַַ ַ
ְ
ֶ֖הַה
ֵ֥
שַׁחיָּ
ַ
וַֹהאָ ָדֵ֛םַנֶ ֵ֥פֶַ
לֹ֧ ָ

העוף נברא משניים מרקק שהוא עפר ומים
 .3בראשית ג,כב:

ץַה ַחיִּ יםַוְ אָ ַכֶ֖לַו ַָחֵ֥יַ
וַֹולָ ַקח ַ֙ ַגּ ִ֚םַמע ַ
דעַ תַטוֹבַו ָָרָ֑עַוְ עַ ָתּה׀ַפֶּ ן-יִ ְשׁ ַלחַי ָָ֗ד ְ
דַממֶּ נּוַּלָ ַ ֶ֖
ַ֙כּאַ ַח ִ
ַ֙ה ָיה ְ
ַ֤ןַהאָ ָדם ָ
ֱֹלהיםַה ָ
אמר׀ַה'ַא ִָ֗
וַיּ ֶ
לם׃ַַ ַ
ְלע ָ ָֽ

האדם היה בעל יכולת לדור בשני עולמות בבחינת בית ועליה
 .4בראשית נח ו,ז:

יַכּיַ
םַכּיַנִ ַח ְֶ֖מ ִתּ ִ ֵ֥
וֹףַהשָּׁ ָמָ֑יִ ִ ֵ֥
ַ
שַׂועַ ד-ע
ר ֶמ ְ
הַמאָ ָדם ַ֙עַ דְ -בּה ָמהַעַ דֶ֖ ֶ -
יַהא ֲָד ָמ ָֽ
ַ֙פּנ ָ
֙אתי ַ֙מעַ ל ְ
רַה'ַאֶ ְמ ֨ ֶחהַאֶ תָ -האָ ָדַ֤םַאֲשֶׁ רָ -בּ ָר ִ
אמ ַ
וַיּ ֶ
יתם׃ַַ ַ
ֲשׂ ִ ָֽ
ע ִ

רש"י הוא עפר ואביא עליו מים ואמחה אותו( .השניים מים ועפר יגרמו למחות את האדם ובעלי החיים הלא מיימים)
 .5בראשית לך-לך יז,כג:

רַבּאַ נְ שֶׁ֖יַבּיתַאַ ְב ָר ָהָ֑םַ ַו ָיּ ִָ֝מלַאֶ תְ -בּ ַשׂרַ
ָ֗וַֹו ֨אתַכָּ ל-יְ ִלידַ֤יַביתוֹ ְַ֙ואת ַ֙כָּ לִ -מ ְקנַ תַכַּ ְספּוַֹכָּ ל-ז ָ֕ ָָכ ְ
אלַבּנ ְ
ְ
וַיִּ ַ֨קּחַאַ ְב ָר ִ֝ ָהםַאֶ ת-יִ ְשׁ ָמע
ֱֹלהים׃ַַ ַ
ֵ֥רַא ֶ֖תּוַֹא ִ ָֽ
ֵ֛רַדּ ֶבּ ִ
וֹםַה ֶזּהַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ַ
ַ֙היּ
םַבּעֶ ֙צֶ ם ַ
עָ ְרלָ ָ֗ ָת ְ

ישראלי נימול שמונה גוי פטור ממילה ,יליד בית נימול ליום אחד (מעין זה וזה?)
 .6בראשית חיי שרה כד,כז :ראה חיי שרה כד,מח

ֵ֥בַח ְס ֵ֛דּוַֹ ַוא ֲִמ ֶ֖תּוַֹמ ִעםַאֲד ִנ ָ֑יַ ַ
אשֶַׁרַלא-עָ ַז ַ
ה ֙'ַאֱֹלהי ַ֙אֲד ִניַאַ ְב ָר ָהםַ ַ֠ ֲ
רַבּ ַ֤רוְּךַ ַ
אמ ָ
ו ַָ֗יּ ֶ
יַה'ַבֶּ֖יתַאֲחֵ֥יַאֲד ִ ָֽני׃ַַ ַ
יַבּ ֶדּ ֶ֙רְך ַ֙נ ַָחנִ ַ
ַאָ נ ִָ֗כ ַ

הודאה על מציאת הזיווג  /חיבור בין שניים יצחק ורבקה
בָּ ַ֤רוְּךַה֙'ַאֱֹלהי ַ֙אֲד ִניַאַ ְב ָר ָהם – פשטא פשטא ,זה וזה גורם ,ופרוטו במלים ַח ְס ֵ֛דּוַֹ ַוא ֲִמ ֶ֖תּוֹ  ,חסדו בא מצד שם הוי' ,אמתו בא מצד שם
א-לקים כפי' רלב"ג ביאור המילות (כז) חסדו ואמתו ' -החסד' הוא מה שייטיבו לאדם על צד החנינה; ו'אמת' הוא לתת לאדם החק
שיש לו עליו; ומפני זה נקרא קיום החסד שיעד השם לנביאו 'אמת' ,כי אחר היעוד ראוי שיקיימהו השם יתעלה; ולזה אמר "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם"
(מי' ז,כ) ,כי מה שהיה 'חסד' לאברהם הוא 'אמת' ליעקב.

בראשית ברא א-לקים – ס"ת אמ"ת בין אלו נמצאים החוקים של העולם כי אחר היעוד ראוי שיקיימהו השם יתעלה

ראה סלוק

 .7בראשית חיי שרה כד,מב:

יה׃ַַ ַ
ל ָ
ַדּ ְר ִכּיַא ֲֶשֵׁ֥רַאָ נ ִ ֶ֖כיַהלְֵ֥ךַעָ ֶ ָֽ
יח ַ
ֶשָׁךָ -נּא ַ֙מַ ְצ ִל ַ
םַאם-י ְ
ה ֙'ַאֱֹלהי ַ֙אֲד ִניַאַ ְב ָר ָה ִ
אַהיֶּ֖וֹםַאֶ לָ -ה ָע ָ֑יִ ןַוָאַ ָ֗ ַמרַ ַ
וָאָ ֵ֥ב ַ

סיפור על התפילה קודם למציאת הזיווג  /חיבור בין שניים יצחק ורבקה
 .8בראשית חיי שרה כד,מח :ראה חיי שרה כד,כז

ֶ֖יַל ְבנָֽ וֹ׃ַַ ַ
ֲחיַאֲד ִנ ִ
ֱמתַלָ ַ ֵ֛ק ַחתַאֶ תַ -בּת-א ִ ֵ֥
ַ֙בּ ֶד ֶרְךַא ֶ
ַ֤רַהנְ ַח ֙נִ י ְ
ה ֙'ַאֱֹלהי ַ֙אֲד ִניַאַ ְב ָר ָהםַא ֲֶשׁ ִ
ֲב ָ֗רְךַאֶ תַ -
ה'ַ ָוא ַָ
וָאֶ ֵ֥קּדַוָאֶ ְשׁ ַתּחֲוֶ ֶ֖הַלַ ַָ֑

סיפור על ההודאה על מציאת הזיווג  /חיבור בין שניים יצחק ורבקה
 .9בראשית חיי שרה כו,יח:

ֲריַמוֹתַאַ ְב ָר ָהָ֑םַוַיִּ קְ ָרַ֤אַלָ הֶ ן ַ֙
וּםַפּ ִל ְשׁ ִתּיםַאַ ח ֶ֖
ְ
ַ֙בּימי ַ֙אַ ְב ָר ָהםַאָ ִביוַוַיְ ַס ְתּמ
ַ֤רַח ְפרוּ ִ
ַו ֨ ָיּשָׁ בַיִ ְצ ִ֝ ָחקַ ַויּ ְַחפּר׀ַאֶ תְ -בּארתַ הַ ָ֗ ַמּיִ םַא ֲֶשׁ ָ ָֽ
ראַלָ ֶהֶ֖ןַאָ ִ ָֽביו׃ַַ ַ
שׁמוֹתַכַּ שּׁ ָ֕מתַאֲשֶׁ רָ -ק ָ ֵ֥

צירוף כח יצחק לכח אברהם לאחיזה בארץ
 .10בראשית תולדת כז,כה:

ןַתּ ָב ֶר ְכָךֶ֖ ַנ ְַפ ִשָׁ֑יַ ַו ַיּגֶּשׁ-לוֹ ַ֙וַיּאכַ לַוַיָּ ֹ֧באַל֦ וַֹיַ ֵֶֽ֖יִ ןַוַיּ ְָֽשׁ ְתּ׃ַַ ַ
יַל ַמֵ֥עַ ְ
ידַבּנִ ְ
ְ
ַ֙מצּ
הַלּי ַ֙ ְו ָֽא ְכלָ ה ִ
ִ
רַה ִגַּ֤שָׁ
ַ
אמ
ו ַָ֗יּ ֶ

חיבור ריח גן עדן למאכל מהעולם הזה המביא לברכה ,דורש בירור מה תפקיד היין מגן עדן
 .11בראשית תולדת כז,לא:

שָׁך׃ַַ ַ
רַתּ ָב ֲר ַכֵ֥נִּ יַנ ְַפ ֶ ָֽ
ֲב ְ
וַֹבּע ֻ ֶ֖
ידַבּנ ַ
ְ
ַ֙מצּ
רַלאָ ִָ֗ביוַי ֻ ַָ֤קםַאָ ִבי ְַ֙ויאכַ ל ִ
אמ ְ
אַלאָ ִבָ֑יוַוַיּ ֶ
ָב ְ
ַ֙מ ְטעַ ִמּיםַ ַויּ ֶַ֖
וַיַּ ַ֤עַ שַׂגַּם-הוּא ַ

נסיון חיבור מאכל טמא ליצחק הטהור להביא ברכה לעשו
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 .12בראשית תולדת כז,מא:

יַואַ הַ ְרגָ ֶ֖הַאֶ תַ -יע ֲֵ֥קבַאָ ִ ָֽחי׃ַַ ַ
וַבּ ִל ָ֗בּוַֹיִ ְק ְרבוּ ַ֙יְ מי ַ֙א ֶבלַאָ ִב ְ
בַעלַ -ה ְבּ ָרכָ הַא ֲֶשֵׁ֥רַבּ ֲרכֶ֖ וַֹאָ ִבָ֑יוַַַו ֨יּאמֶ רַעשִָׂ֝ ְ
ַ֙אתַ -יעֲק ֨ ַ
וַיִּ ְשׂ ַ֤טםַעשָׂ ו ֶ ָֽ
יִ ְק ְרבוּ ַ֙יְ מַי ֙ – פשטא פשטא ,הסתירה בין שני ענינים – שנאת עשו ליעקב וכיבוד אב דוחה מזימת הריגת אחיו.

 .13בראשית ויצא כט,ג:

ֶ֖רַל ְמק ָ ָֽמהּ׃ַַ ַ
יַה ְבּא ִ
אןַוה ִשֹׁ֧יבוַּאֶ תָ -ה ֶא ֵֶ֛בןַעַ לֵ֥ ִ -פּ ַ
צּ ְ
רַו ִה ְשׁקֶ֖ וַּאֶ תַ -ה ָ֑
יַה ְבּא ְ
יםַוַָגלֲלַ֤ וַּאֶ תָ -האֶ ֙בֶ ן ַ֙מעַ ל ִַ֙פּ ַ
וְ נֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָמּהַכָ לָ -הע ֲָד ִ ָ֗ר ְ
וְ ָגלֲלַ֤ וַּאֶ תָ -האֶ ֶ֙בן ַ֙מעַ ל ַ֙מהפך פשטא פשטא – יצא מפשוטו שתהיה אבן כל כך כבדה והרגילות כי יצטרכו את כל הרועים לגוללה ,דבר

המעיד על רגילות של חוסר אמון בין תושבי המקום .ראה מקבילה הפוכה (בר' ויצא כט,י) ַו ָיַּ֤גל את־הָא֙ב ֙ן ֵמ ַעל֙ ִפֹ֣י ַה ְבּ ֵֵ֔אר

(המשך רמב"ן) ולרבותינו ב[-בראשית רבה ויצא (ע ח)] גם בזה להם סוד רמז לעתיד ,כי נזדמן לו ככה שנכנס בדרך הבאר ,ולא
נאספו כל העדרים רק שלשה מהם ,ובא בזמן שהאבן על פי הבאר והעדרים שומרים לה ,וכל הענין המסופר כאן ,להודיעו שיצליח
ִ֚יַמן-הַ ְבּארַ
ֹלשַׁ֤הַעֶ ְדרי-צאן ַ֙עולי שלשה רגליםִ ,כּ ִ
בדרך הזה ויצא ממנו זרע זוכה לרמז הזה ,כי ה ְבאר ירמוז לבית המקדש ,וַ ְשׁ ָ
וַּהע ֲָד ִ ָ֑רים ,שמשם היו שואבין רוח הקדש ,או שירמוז כי מציון תצא תורה (ישעיה ב ג) שנמשלה למים (ב"ק יז א) ,ודבר
ַשׁ ֶ֖ק ָ
הַ ִהואַי ְ
ה' מירושלם( .כט,ג) ְונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָמּהַכָ לָ -הע ֲָד ִ ָ֗רים ,באים מלבא חמת עד נחל מצרים (מ"א ח סה)( .כט,ג) ְו ָגלֲלַ֤ וַּאֶ תָ -האֶ ֙בֶ ן ַ֙ ...וְ ִה ְשׁקֶ֖ וּ,
ה ִשֹׁ֧יבוַּאֶ תָ -ה ֶא ֵֶ֛בן ,מונח לרגל הבא.
שמשם היו שואבין רוח הקודש( .כט,ג) ְו ַ
סיכום [רמב"ן] – חיבור בני ישראל בשלושה רגלים אל המקדש גולל את האבן (המייצגת את היצר הרע) ומביא להשפעת רוח הקדש.
ל ָָ֑ךַ ַ
יָךַו ִה ְר ַח ְב ִ ֶ֖תּיַאֶ ת-גְּ ֻב ֶַ
ַ֙מפָּ ֶנ ְ
אוֹרישַׁגּוֹיִ ם ִ
הפסוק המכיל רעיון זה במפורש הוא שמות כי תשא לד,כדָֽ ִ :כּיַ֤ ִ -
יםַבּשָּׁ נָ ָֽה׃ ַ
ַ
שַׁפּעָ ִ ֶ֖מ
ֱֹלהיָךַשָׁ ֵֹ֥ל ְ
ַל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּני ַ֙ה'ַא ֶ
ֲֹלת ָָ֗ך ָֽ
ַבּע ְ
ַ֙את-אַ ְר ְצָך ַ
דַאישׁ ֶ ָֽ
וְ לא-י ְַח ֵ֥מ ִ
ָֽל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּני ַ֙ –פשטא פשטא,

 .14בראשית ויצא כט,י:

יַא ָ֑מּוַֹוַיִּ גַּ שַׁ ַיע ֲָ֗קבַוַיָּ ַָ֤֣גֶלַאֶ תָ -האֶ ֶ֙בן ַ֙מעַ ל ִַ֙פּיַהַ ְבּארַ
וַֹואֶ ת-צֵַ֥ אןַלָ ָבֶ֖ןַא ֲִח ִ
יַאמּ ְ
לַבּת-לָ ָבן ַ֙א ֲִח ִ
ַ֩ר ָ֨אהַ ַיע ֲִ֝קבַאֶ תָ -ר ָ֗ח ַ
וַיְ ִָּ֡היַכַּ אֲשֶׁ ר ָ
יַא ָֽמּוֹ׃ַַ ַ
ֲח ִ
ַו ָ֕ ַיּ ְשׁ ְקַאֶ תֵ֥ -צאןַלָ ָבֶ֖ןַא ִ ֵ֥
וַיִּ גַּ שַׁ ַיע ֲָ֗קבַ -מונח רביע וַיָּ ָ֣ ַ֤גֶלַאֶ תָ -האֶ ֶ֙בן ַ֙מעַ ל ַ֙מהפך פשטא פשטא – מהפך ללמד יצא מפשוטו ,פשטא פשטא בתפקיד רגילות ובבת

אחת כאילו רגילות ליעקב גבורה כזאת ,בבת אחת .גילוי כוח מעליונים ליעקב מתחתונים כדי לגלות צדקותו .
צּאן
ל ֙ ִפּי ַה ְבּאר ְו ִה ְשׁ ֶ֖קוּ אֶ ת-הַ ָ֑
ראה מקבילה הפוכה בראשית ויצא כט,גְ ַ:ונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָמּה כָ לָ -הע ֲָד ִ ָ֗רים ְו ָגלֲלַ֤ וּ אֶ תָ -האֶ ֶ֙בַן ֙ מעַ ַ
ֵ֛בן עַ לֵ֥ ִ -פּי ַה ְבּאֶ֖ר ִל ְמק ָ ָֽמהּ׃
וְ ה ִשֹׁ֧יבוּ אֶ תָ -ה ֶא ֶַ
ל ֙ מהפך פשטא פשטא – מהפך ללמד יצא מפשוטו ,פשטא פשטא בתפקיד רגילות ,אנשים מעטים לא יכלו להזיז
וְ ָגלֲלַ֤ וּ אֶ תָ -האֶ ֶ֙בַן ֙ מעַ ַ
האבן והרגילות הייתה שרועים רבים נדרשו להזיז האבן .ומרומז פלא זה שלא יכלו להזיז האבן בראשי התיבות של הקרא הָ ע ֲָד ִ ָ֗רים
וְ ָגלֲלַ֤ וּ אֶ תָ -האֶ ֶ֙בַן ֙ – הוא"ה שם מיוחד שבין הדברים שנדרשים בהופעתו ענין של פלאים.

 .15בראשית ויצא כט,לה:

לּ ֶדת׃ַַ ַ
דַמ ֶ ָֽ
ֲמ ִ
ָֽתּע ֶ֖
הוּדָ֑הַוַ ַ
ֵ֥הַשׁ ֶ֖מוַֹיְ ָ
ֵ֛ןַק ְר ָא ְ
ה'ַעַ ל-כּ ָ
ַ֙אוֹדהַאֶ תַ -
ֶ
ַ֙הפַּ ֙עַ ם
֙אמר ַ
דַבּןַוַתּ ֶ
ָ֗
רַעוֹדַוַתּלֶ
ַתּ ַה ִ֝
ו ַ֨
ַ֙הפַּ ֙עַ ם ַ֙ -פשטא פשטא(,השניים הם) נטילת לאה בבנים משלה ומחלק אחיותיה (התוצאה) מביא להודאה לה'
֙אמר ַ
וַתּ ֶַ

 .16בראשית וישלח לד,יד:

ואַלנוּ׃ַַ ַ
ַָָֽ
ֵ֥הַה
ָ֑הַכּיֶ -ח ְר ָפּ ִ ֶ֖
נוַּל ִ ֶ֖אישַׁאֲשֶׁ ר-לוַֹעָ ְר ָל ִ ָֽ
רַה ֶזּהַלָ תת ַ֙אֶ ת-אֲחת ְ
ַ֙ה ָדּ ָב ַ
ַ֙לעֲשׂוֹת ַ
םַלאַנוּכַ ל ַ ָֽ
ַ֤
יה
אמרוַּאֲל ָ֗ ֶ
וַיּ ְ

ע"פ אור החיים בפסוק יג דברו אתם קשות לתוכחה ,בפסוק יד אמרו להם אמירה רכה להתפייסות כביכול וכך גרמו שלא ירגישו במרמה
 .17בראשית וישלח לה,ה:
יַבּנ ֵ֥יַ ַיע ֲָֽקב׃ַַ ַ
ֲר ְ
אַר ְדפוַּאַ ח ֶ֖
םַול ָ ָֽ
יה ְ
ַ֙ס ִביבוֹת ֶ
ֱֹלהיםַעַ לָֽ ֶ -העָ ִרים ַ֙אֲשֶׁ ר ְ
י׀ַח ַתּתַא ִָ֗
וַיִּ ָסָּ֑עוַּוַיְ ִה ִ

עַ לָֽ ֶ -העָ ִרים ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙ ע"פ רמב"ן (השניים הם יעקב ובניו) יעקב חגר כלי מלחמתו והצטרף לבניו (והתוצאה) וכאלו זרועם הושיעה למו אבל
באמת היה נס נסתר כי "חתת אלהים" ,כי נפלה עליהם אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה,
תולדות יצחק (השניים הם) הברית מילה והגירות שנתגיירו (אנשי שכם והתוצאה) חתת אלהים ...וקלון לערים אשר סביבותיהם,
שכל טוב (בובר) אמרו האומות מה שניים מהם הרגו עיר שלמה ,כולם על אחת כמה וכמה( :לכן) חתת אלהים
אגרא דפרקא אות קע
עיין בזהר בא דף ל"ז ובהגהות מהרח"ו ,החסדים נקראים א"ת והגבורות וא"ת ,וכשנכללין שניהם (היינו החו"ג) במלכות נק' זא"ת ,בגי' א"ת וא"ת
(כי הת' נבלעת אחת בחברתה) ,ועיי"ש בזהר בזה"ל ותאנא דהיא כתרא דאיתקרי זא"ת דכלילא מא"ת וא"ת ושלטא בפלגות ליליא בתרין סטרוי
ברחמי ודינא רחמי לישראל ודינא לעמין עכו"ם עד כאן לשונו .ונ"ל דז"ס ויהי חת"ת אלקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב,
[בראשית ל"ה] ,חת"ת היינו א"ת וא"ת ,ולא נבלעת הת' כדי לעורר הדינים על העמים הרוצים לרדוף אחרי בני יעקב ,ואנפהא נהירין לישראל
מבחינת א"ת.
(השניים הם) החסדים והגבורות (התוצאה) וכשנכללין שניהם (היינו החו"ג) במלכות נק' זא"ת ,והכתר הנקרא זא"ת שולט בחצי הלילה
בשני צדדים רחמים לישראל ודין לעכו"ם וזה משמע חת"ת אלקים על הערים אשר וגו' חת"ת היינו א"ת וא"ת ,ולא נבלעת הת' כדי לעורר
הדינים על העמים הרוצים לרדוף אחרי בני יעקב ,ואנפהא נהירין לישראל מבחינת א"ת.
הדין לעמים מצטרף לרחמים על ישראל והתוצאה חתת א-לקים לעמים ופנים מאירים לישראל
פסוק שלא נמצא בחיפוש
בראשית וישלח לה,כב:

אָָֽ֣לַ ַ
ביוַוַיִּ ְשׁ ַמֶ֖עַיִ ְשׂ ָר ָ֑
ילגֶשַׁאָ ִ ָ֑
ַ֙פּ ֶ
הה ִ
כּב ַ֙אֶ תִ -בּ ְל ָ ֶ֖
אוּבןַוַיִּ ְשׁ ָ֕ ַ
ְךַר ָ֗
ץַה ִהואַוַיּלֶ ְ
ַ֙בּ ָא ֶר ַ
כּןַיִ ְשׂ ָראל ָ
יַבּ ְשׁ ַ֤
וַיְ ִָ֗ה ִ
שׂר׃
בַשׁנ ֵ֥יםַעָ ָ ָֽ
ֵ֥וַּבנָֽיַ -יע ֲֶ֖ק ְ
ַפַוַיִּ ְהי ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

א֒
כּןַיִ ְשׂ ָראלַַ֘ ָבּ ָא ֶרץַהַ ִהו ַ
"מנחת שי" מביא גרסה נוספת וכן ב"-איש מצליח" הרב מאיר מאזוז שליט"א גירסה זרקא סגול ִ -בּ ְשׁ ַ֤

יַבּ ְשׁ ַ֤כּן .א"ת כתב לפי שפסוק זה בבחינה אחת הוא פסוק אחד ובבחינה האחרת הוא ב' פסוקים לכן
[מנחת שי בראשית לה,כב] וַיְ ִָ֗ה ִ
אוּבןַברביע .וַיִּ ְשׁ ָ֕ ַכּב ַ֙בפשטִ .בּ ְל ָ ֶ֖הה ַ֙בפשט .אָ ִ ָ֑ביוַבזקף קטן .יִ ְשׂ ָר ָ֑אָָֽ֣לַבאתנח.
במקצת מלותיו ב' טעמים .בבחינת היותו פסוק א' ְר ָ֗
אוּבןַבזקף קטן .וַיִּ ְשׁ ָ֕ ַכּב ַ֙בזקף גדולִ .בּ ְל ָ ֶ֖הה ַ֙בטפחא .אָ ִ ָ֑ביוַבאתנח .יִ ְשׂ ָר ָ֑אָָֽ֣לַסוף פסוק.
ובבחינת היותו ב' פסוקים ְר ָ֗
לַקדמאה בזרקא ופשטַ .ה ִהו ַא ֒ בזקף קטון וסגולתא עכ"ל .וזהו על הדרך שכתבנו בעשרת הדברות:
ובגליון א' מס"ס המוגהים יִ ְשׂ ָרא ַ֘
[בבלי שבת נה,ב] אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :כל האומר ראובן חטא  -אינו אלא טועה ,שנאמר (בראשית לה) ויהיו
בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחת .אלא מה אני מקיים (בראשית לה) וישכב את בלהה פילגש אביו  -מלמד שבלבל
מצעו של אביו ,ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה.
תניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :מוצל אותו צדיק מאותו עון ,ולא בא מעשה זה לידו .אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר
(דברים כז) ארור שכב עם אשת אביו ויבא חטא זה לידו? אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו  -עלבון אמו תבע .אמר:
אם אחות אמי היתה צרה לאמי ,שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי? עמד ובלבל את מצעה.
אחרים אומרים :שתי מצעות בלבל ,אחת של שכינה ואחת של אביו .והיינו דכתיב (בראשית מט) אז חללת יצועי עלה (אל תקרי יצועי
אלא יצועיי) .כתנאי ,פחז כמים אל תותר רבי אליעזר אומר :פזתה חבתה זלתה .רבי יהושע אומר :פסעתה על דת ,חטאת ,זנית .רבן
גמליאל אומר :פיללתה ,חלתה ,זרחה תפלתך .אמר רבן גמליאל :עדיין צריכין אנו למודעי; רבי אלעזר המודעי אומר :הפוך את
התיבה ודורשה :זעזעתה ,הרתעתה ,פרחה חטא ממך .רבא אמר ,ואמרי לה רבי ירמיה בר אבא :זכרת עונשו של דבר ,חלית עצמך
חולי גדול ,פירשת מלחטוא.
ה ֙ – פשטא פשטא – בתפקיד רגילות ,בתפקיד בבת אחת – מהירות ,בתפקיד זה וזה גורם.
הַ
כּב ַ֙אֶ תִ -בּ ְל ָ ֶ֖
וַיִּ ְשׁ ָ֕ ַ

פשטא פשטא – בתפקיד רגילות ,כפי' רש"י שבת נה,ב אחת של שכינה  -כך היה יעקב עושה בארבעה אהלי נשיו ,מעמיד מטה
לשכינה ,ובאותו אהל שהוא רואה בו השכינה  -הוא בא ולן אותו הלילה .וראובן ניסה לשנות רגילות זאת כדי לתבוע עלבון אמו.
פשטא פשטא – בתפקיד בבת אחת – מהירות ,שבת נה,ב הוא אשר אמר יעקב אבינו (בר' ויחי מט) פחז כמים אל תותר ,רבי אליעזר
אומר :פזתה חבתה זלתה .ופי' רש"י פחז  -נוטריקון הוא .פזתה  -לשון עמא פזיזא (שבת פח ,א).פזתה  -מיהרת בעצמך וחטאת.
פשטא פשטא – בתפקיד זה וזה גורם .ע"פ שבת נה,ב ראובן ניצל מחטא בזכות שני דברים הזדזעות מן החטא ,תפילה
(א) רבן גמליאל אומר :פיללתה ,חלתה ,זרחה תפלתך .אמר רבן גמליאל :עדיין צריכין אנו למודעי;
(ב) רבי אלעזר המודעי אומר :הפוך את התיבה ודורשה :זעזעתה ,הרתעתה ,פרחה חטא ממך .רבא אמר ,ואמרי לה רבי ירמיה בר

אבא :זכרת עונשו של דבר ,חלית עצמך חולי גדול ,פירשת מלחטוא.
רש"י פיללת  -להנצל מן החטא ;.זעזעתה  -יראת לחטוא,
פסוק שלא נמצא בחיפוש
בראשית וישב לח,טז

וַֹהָ֑וא ַ
עַכּיַכַ לָּ ֶ֖ת ִ
ְךַכּ ִ֚יַלאַי ַָד ִ ֵ֥
ִ
ַ֙הבָ הָ -נּא ַ֙אָ בוֹאַאלַ יִ
֙אמר ָ ָֽ
יהַאֶ לַ -ה ֶ ָ֗דּ ֶרְךַוַיּ ֶ
ל ָ
ַו ַ֨יּטַא ִ֝ ֶ
לי׃ ַ
יַת ֶ֖בוֹאַא ָ ָֽ
יַכּ ָ
ַ֙מהִ -תּ ֶתּןִ -ל ִ ֵ֥
֙אמר ַ
ַוַתּ ֶַ
ַ֙ה ָבהָ -נּא ַ֙אָ בוֹאַאלַ יִ ְך  -פשטא פשטא מונח זקף-קטן  ,דרך רגילות ,דרך רגילות ו/או חל בבת אחת ,מיד ,בעת ובעונה אחת.
֙אמר ָ ָֽ
וַיּ ֶ

אפשר כי זה תומך בפירוש רש"י הבא נא  -הכיני עצמיך ודעתיך לכך .היינו שני עניני רגילות של הכנת כלה לקידושיה
ַ֙ה ָבהָ -נּא ַ֙ע"פ בר' רבה פר' פ"ה (צירוף השניים) ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה (ותוצאה) והקב"ה היה עוסק בורא אורו של
֙אמר ָ ָֽ
וַיּ ֶ
מלך המשיח
ראה קדמא ואזלא ,רביע
 .18בראשית וישב לח,כד:

יאוּהָ ַוְ ִתשָּׂ ָֽרף׃ַַ ַ
הַהוֹצ ֶ֖
ִ
הוּד
אמרַיְ ָ
נוּנ ָ֑יםַוַיּ ֶ
הַלזְ ִ
ר ִ
ֵ֛םַהנּ ֵ֥הַהָ ָ ֶ֖
ִ
ָךַוגַ
ַ֙תּ ָמרַכַּ לָּ ֶת ְ
ַ֤הַלא מר ַ֙ ָזֵָֽֽנְ ָתה ָ
ָֽ
יהוּד
ָ
֨דַל
י׀ַכּ ִמ ְשֹׁלשַׁח ֳָד ִָ֗שׁיםַ ַו ֻיּ ַגּ ִ
וַיְ ִה ְ
ָֽלאמר ַ֙ ָזֵָֽֽנְ ָתה ַ֙ אשת איש שזנתה (היינו אדם שלא אישה) דינה להרג בחנק .לגבי תמר יש דיון בתושבע"פ מדוע בשרפה.

 .19בראשית מקץ מב,לח:

יַבּ ָיגֶ֖וֹןַ
ת ְ
הוֹר ְד ֶתֹּ֧םַאֶ ת-שׂיבָ ִ ֵ֛
הַּו ַ
רַתּ ְלכוָּ -ב ְ
ַ֙בּ ֶדּ ֶ֙רְך ַ֙א ֲֶשׁ ָֽ
רַוּק ָר ָאַ֤הוַּאָ סוֹן ַ
ְ
וּאַל ַבדּוַֹנִ ְשׁ ָָ֗א
ְ
תַו ֹ֧ה
יוַמ ְ
ָ֑םַכּי-אָ ִ֨ח ִ֝
ֶ֖יַע ָמּ ֶכ ִ ָֽ
דַבּ ִנ ִ
ר ְ
רַלא-י ֵ֥
אמ ַ
ו ַָ֕יּ ֶ
ְשׁ ָֽאוֹלָ ה׃ַַ ַ
ְך ֙
אָ סוֹן ַ֙בַּ ֶדּ ֶ֙ר ַ

 .20בראשית מקץ מד,ב:

ֵ֥רַדּ ָֽבּר׃ַַ ַ
שַׂכּ ְד ַבֵ֥רַיוֹסֶ֖ףַא ֲֶשׁ ִ
ִ
ףַשׁ ְב ָ֑רוַֹ ַו ָ֕ ַיּעַ
ֶ֖תַכּ ֶס ִ
ןַוא ֶ
ףַתּ ִשׂים ַ֙בְַּ ִפי ַ֙אַ ְמ ַתּ ַחתַהַ ָקּט ְ
כּ ֶס ָ
ַה ָ֗ ֶ
יעיַגְּ ִביעַ ַ
וְ אֶ ת-גְּ ִב ִַ֞
ַה ָ֗ ֶכּ ֶסף  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל שלבני יעקב אין כלי ניחוש כפי' שפת"ח  ...יש לומר
יעיַגְּ ִביעַ ַ
בדרך הפשטַ ְואֶ ת-גְּ ִב ִַ֞

כיון דמנחשים בו ודאי של יוסף הוא( ,במ' בלק כג,כג) כי לא נחש בבית יעקב.
ַ֙בּ ִפַי ֙.
טט  -הימצאות גביע לניחוש אצל בני יעקב הוא ענין יוצא מן הכלל של רגילותם העשוי להיות מרומז ב-פשטא פשטא של תָּ ִשׂים ְ
ַ֙בּ ִפַי ֙ – פשטא פשטא ,כעין רגילות בגנבה ,כמובא ב-הדר זקנים בראשית מד,יג  ...ויש במדרש דבאותה שעה הכו השבטים את
תָּ ִשׂים ְ
בנימין אחיהם בין כתפיו הכאה גדולה אמרו לו גנב בן גנבית אמך גנבה התרפים.
 .21בראשית ויגש מז,ט:

ַ֙שׁני ַ֙חַ יּיַאֲבתַ יַ
אַה ִָ֗שּׂיגוַּאֶַת-יְ מי ְ
יַול ִ
יַח ַיּ ְ
ַ֙שׁנ ַ
יםַהיוּ ַ֙יְ מי ְ
ָ
ָ֑הַמ ַעטַוְ ָר ִָ֗ע
ְ
יםַוּמ ַאֶ֖תַשָׁ נָ
ְ
ֹלשׁ
יַשׁ ִ ֵ֥
גוּר ְ
יַמ ַ
ַ֙שׁנ ְ
ַ֤אמרַיַ ָֽעֲקב ַ֙אֶ ל -פַּ ְרעהַיְ מי ְ
וַיּ ֶ
יהם׃ַַ ַ
ֶ֖יַמגוּר ֶ ָֽ
ִבּימ ְ
ַ֙שׁנַי ֙ – פשטא פשטא,
הָ יוּ ַ֙יְ מַי ֙ – פשטא פשטא ,אֶ ת-יְ מי ְ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כעין זה וזה גורם ,ע"פ רשב"ם רמב"ן ורד"ק מפני הצרות הזקין יותר מדאי והרגיש בעצמו חולשה וידע כי לא יוכל לחיות עוד אלא מעט,
אבל חי עוד  17שנה וזה לא מעט ,אלא כמדרש היות והתלונן לפני פרעה קצרו ימיו ב 33-שנה.
 .22בראשית ויחי מט,כט:

וֹןַה ִח ִ ָֽתּי׃ַַ ַ
ַ
דהַעֶ ְפ ֵ֥ר
ֵ֥רַבּ ְשׂ ֶ֖
ָ֑יַאלַ -ה ְמּעָ ָרהַא ֲֶשׁ ִ
יַק ְב ֵ֥רוַּא ִ ֶ֖תיַאֶ ל-אֲב ָת ֶ֨
ַ֤אמרַאֲל ֶהם ַ֙אֲנִ י ַ֙ ֶנא ֱָסףַאֶ ל-עַ ִמּ ִ
וַאוֹתםַוַיּ ֶ
ָ֗ ָ
וַיְ ַצ
אֲל ֶהם ַ֙אֲנִ י ַ֙– פשטא פשטא – מייד ,דרך רגילות

 .23שמות ח,יג:

ֶ֖יםַבּכָ ל-
ְ
ֵ֥הַכ ִנּ
ִ
ץַהיָ
ֵ֥רַה ָא ֵֶ֛ר ָ
ָ
םַוּב ְבּה ָמָ֑הַכָּ ל-ע ֲַפ
ַ
ד
םַבּאָ ָ ֶ֖
ַ֙ה ִכּ ָנּ ָ
רַהאָ ֶרץַו ְַתּ ִהי ַ
ָ
וַֹב ַמטּ ֙הוּ ַ֙ ַו ַיְּך ַ֙אֶ ת-ע ֲַפ
ַו ַיּעֲשׂוָּ֗ -כןַוַיּט ַ֩אַ ה ֲ֨רןַאֶ ת-י ַָ֤ד ְ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ
ֶא ֵֶ֥ר ִ

 .24שמות ח,טז:

ליוַכִּ֚הַאָ ַמרַהַ'ַשַׁ ַלֵּ֥חַעַ ִ ֶ֖מּיַוְ יַעַ ְב ֻ ָֽדנִ י׃ַַ ַ
הַואָ מַ ְר ָתַּא ָ֗ ָ
אַה ָמָּ֑יְ ָמ ְ
הַהנּ ֶ֖הַיוֹצ ַ
ַ֙ל ְפניַפַ ְרע ִ
ַ֤םַבּ ֨בּקֶ ר ְַ֙ו ִה ְתיַצּב ִ
הַה ְשׁכּ ַ
ַ
שׁ
אמרַהִַ֝'ַאֶ ל -מ ָ֗ ֶ
ו ַ֨יּ ֶ

 .25שמות י,כד:

ְֵ֥ךַע ָמּ ֶ ָֽכם׃ַַ ַ
םַוּבקַ ְר ֶכֶ֖םַי ָֻצָּ֑גַגַּ ָֽם-טַ ְפּ ֶכֶ֖םַיל ִ
ְ
כ
'ַרֵ֛קַצאנְ ֵֶַ֥
ה ַ
ַ֙ע ְבדוַּאֶ תַ -
ַ֙לכוּ ִ
֙אמר ְ
שׁהַוַיּ ֶ
וַיִּ ְק ָ ֨ראַפַ ְר ִ֝עהַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ

 .26שמות יד,ב:

חנֶ֖וַּעַ לַ -היָּ ָֽם׃ַַ ַ
לַצפןַנִ ְכ ֵ֥חוַֹתַַ ֲ
ְ
ַ֙בּעַ
םַל ְפני ַ
יןַהיָּ ָ֑ ִ
ַ
ֵ֥יןַמגְ ֶ֖דּלַוּב
יַה ִחירתַבּ ִ
ַ֙פּ ַ
ַ֙ל ְפני ִ
בוַּויַ ָֽ חֲנוּ ִ
ָשׁ ְ
ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראל ֒ ְַוי ָ֗ ֻ
ַ֙ל ְפני ַ֙– פשטא פשטא( ,השניים הם) רש"י שני סלעים גבוהים זקופים ,והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים( .התוצאה) השם פיתום
וְ יַ ָֽ חֲנוּ ִ

עכשו נקרא פי החירות על שם שנעשו שם בני חורין.
רש"י (טט א) הוא פיתום( ,טט ב) ועכשו נקרא פי החירות ,על שם שנעשו שם בני חורין ,והם שני סלעים גבוהים זקופים ,והגיא
שביניהם קרוי פי הסלעים.
 .27שמות בשלח יד,יט:

יהם׃ַַ ַ
ֲמדַמאַ חֲר ֶ ָֽ
יהםַוַ ָֽ ֵֽ ַיּע ֶ֖
ַ֙מ ְפּנַ ֶ
וּדַהעָ ָנן ִ
ֶ ָֽ
יה ָ֑םַוַיִּ ַַ֞סּעַעַ ַ֤מּ
ַ֙מחֲנהַיִ ְשׂ ָראלַוַיּ ֶ֖לֶ ְךַמאַ חֲר ֶ
ַ֙ל ְפני ַ
ֱֹלהיםַהַ הלְך ִ
ְךַהא ִָ֗
ָ
עַמ ְל ַא
וַיִּ ַַ֞סּ ַ
ַ֙בּ ֶדּ ֶ֙רְך ַ֙ -פשטא פשטא ,כעין שניים בעת ובעונה אחת ,אפשר שמרמז
ַ֙ל ְפני ַ֙– פשטא פשטא,ראה  .48דברים א,לג :לַ ְר ָֽא ְתכֶ ם ַ
הַ הלְך ִ

על הימצאות עמוד הענן ועמוד האש בעת ובעונה אחת לפחות בשעת החילוף ביניהם.
 .28שמות משפטים כד,א:

יתםַמ ָר ָֽחק׃ַַ ַ
ָ֑לַו ִה ְשׁ ַתּח ֲִו ֶ ֶ֖
ֶ֖יםַמזִּ ְקניַיִ ְשׂ ָרא ְ
ִ
וּאַו ִשׁ ְב ִע
ֲב יה ְ
ה'ַאַ תָּ ה ְַ֙ו ַ ָֽאהֲרן ַ֙נ ָָדבַ ַוא ִַ
שׁהַאָ ִ֝ ַמרַעֲלהַאֶ לַ -
וְ אֶ ל-מ ֨ ֶ
אַ תָּ ה ְַ֙ו ַ ָֽאהֲרן ַ֙– פשטא פשטא,כל אחד במחיצה שלו?

 .29שמות כי תשא לד,ד:

וַֹשׁנ ֶ֖יַלֻ ֵ֥חתַאֲבָ ִ ָֽנים׃ַַ ַ
חַבּיָד ְ
רַצוָּ ֵ֥הַהֶַ֖'ַא ָ֑תוַֹוַיִּ ַקּ ְ
ֲשׁ ִ
רַסי ַניַכַּ א ֵֶַ֛
ַ֤הַב ֨בּ ֶקר ַ֙ ַו ַיּ ֙עַ ל ַ֙אֶ לַ -ה ִ
ַשׁ ֨כּםַמ ֶשׁ ַ
ֲבנִ ִ֝יםַכָּ ִראשׁ ִנָ֗יםַ ַויּ ְ
לַשׁנָֽי-לֻ ֨חתַא ָ
וַיִּ ְפ ָּ֡ס ְ
בַ ֨בּ ֶקר ַ֙ ַו ַיּ ֙עַ ל ַ֙– פשטא פשטא,
יָךַו ִה ְר ַח ְב ִ ֶ֖תּיַאֶ ת-גְּ ֻב ֶל ָָ֑ךַ ַ
ַ֙מפָּ ֶנ ְ
אוֹרישַׁגּוֹיִ ם ִ
 29ב .שמות כי תשא לד,כדָֽ ִ :כּיַ֤ ִ -
יםַבּשָּׁ נָ ָֽה׃ ַ
ַ
שַׁפּעָ ִ ֶ֖מ
ֱֹלהיָךַשָׁ ֵֹ֥ל ְ
ַל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּנַי ַ֙ה'ַא ֶ
ֲֹלת ָָ֗ך ָֽ
ַבּע ְ
ַ֙את-אַ ְר ְצָך ַ
דַאישׁ ֶ ָֽ
וְ לא-י ְַח ֵ֥מ ִ
יםַו ָגלֲלַ֤ וַּאֶ תָ -האֶ ֙בֶ ן ַ֙מעַ ל ִַ֙פּיַהַ ְבּארַוְ ִה ְשׁקֶ֖ וַּ
ל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּני ַ֙ –פשטא פשטא ,ראה בראשית ויצא כט,גְ :ונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָמּהַכָ לָ -הע ֲָד ִ ָ֗ר ְ
ָֽ
ֶ֖רַל ְמק ָ ָֽמהּ׃ַַ ַ
יַה ְבּא ִ
אןַוה ִשֹׁ֧יבוַּאֶ תָ -ה ֶא ֵֶ֛בןַעַ לֵ֥ ִ -פּ ַ
צּ ְ
אֶ תַ -ה ָ֑
אֶ תָ -האֶ ֶ֙בן ַ֙מעַ ל ַ֙– פשטא פשטא ,רמב"ן – חיבור בני ישראל בשלושה רגלים אל המקדש גולל את האבן ומביא לרוח הקדש.

 .30שמות לז,טז:

ְֶ֖ךַבּהָ֑ןַז ָָהֶ֖בַטָ ָֽהוֹר׃ַפַַ ַ
ֲשׁרַי ַֻסּ ָ
יוַו ֶ֨אתַ -ה ְקּשָׂ ֹותַא ֵֶַ֥
ַ֙מנ ִַקּיּ ָת ְ
ַ֤יוַואֶ ת-כַּ פּ ָתיו ְַ֙ואת ְ
שַׂאתַ -הכּ ִלים׀ַא ֲֶשׁרַעַ לַ -השֻּׁ ְל ָ֗ ָחןַאֶ תְ -קעָ ר ָת ְ
ַו ַיִּ֝עַ ֶ ָֽ

 .31ויקרא ד,ב:

שׂהַמאַ ַחֶ֖תַמ ָֽהנָּה׃ַַ ַ
ָהַועָ ָ֕ ָ
תַה'ַא ֲֶשֶׁ֖רַלאַתעָ ֶשָׂ֑ינ ְ
ַ֙מ ְצֹו ַ
ַ֙מכּל ִ
ַ֤אַב ְשׁ ָג ָגה ִ
שַׁכּיֶ -תח ֱָט ִ
ַדּ ַ֞בּרַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ֘לַלאמר ַ֒ ֶנָ֗פֶ ִ ָֽ
ַ֙מכּל ַ֙– פשטא פשטא ,ע"ז? ,כתיבת שתי אותיות בשבת?
ִב ְשׁ ָג ָגה ִ

פסוק שלא נמצא בחיפוש
ויקרא ויקרא ד,יח:

ֶ֖רַבּא ֶהלַמוֹע ָ֑דַ ַ
ַ֙ל ְפניַה'ַא ֲֶשׁ ְ
תַה ַסּ ִמּים ִ
חַק ַ֤ט ֶר ַ
נוֹתַמזְ ַ֨בּ ְ
ִ
ןַמןַ -ה ָ ִ֝דּםַעַ לַ ַ֠ -ק ְר
ַ֩הכּ ֨ה ִ
וְ נָתַ ן ַ
לַמוֹעד׃ ַ
ָֽ
חַא ֶה
ֶ֖ת ֵ֥
חַהעלָ הַאֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
ָ
זְבּ
ַ֙מ ַ
םַה ָ֗ ָפּרַיִ ְשׁפְּך ַ֙אֶ ל-יְ סוֹד ִ
ַוְ את׀ַכָּ לַ -דּ ַ

ישפך – פשטא ,אל-יסוד – פשטא – פשטא ענין של שני דברים הקורים בבת אחת ,כאן שני סיומים ,כירושלמי על הפסוק ויקרא אח"מ
טז כ " ...וכלה מכפר את-הקדש" ,ודן אם כילה כיפר או אם כיפר כילה  .פני משה מפרש שגירסת הירושלמי משובשת וצ"ל שאם כיפר
כילה וביוה"כ אין עירוי שיירי הדם ביסוד המערבי מעכב .והדעה האחרת צ"ל שאם כילה כיפר ואז ביוה"כ עירוי שיירי הדם ביסוד
המערבי מעכב .בלי צידוד במעכב או לא מעכב אפשר כי כאשר יערה שיירי הדם ביסוד המערבי של המזבח מיד יהיה שני דברים "וכלה
מכפר את-הקדש".
 .32ויקרא תזריע יג,ג:

תַהוּאַוְ ָר ָאֵ֥הוַּהַ כּהֶ֖ןַ
ָ֑
רעַ
וֹרַבּשָׂ רוַֹנֶ ֵֵֽ֥גַעַצָ ַ ֶ֖
ְ
ַ֤הַה ֶנּ ֙ ַגע ַ֙עָ מק ַ֙מע
ןַוּמ ְרא ַ
ַ
ַעַה ַפְךַ׀ַלָ ָָ֗ב
רַבּ ֶנִּ֝ג ָ
רַושׂ ֨ ָע ַ
ַעַבּעוֹרַ ַ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
הַהכּהןַאֶַתַ -הנֶּ ָ֣ג ְ
וְ ָר ָא ַ
וְ ִטמֵּ֥אַא ָֽתוֹ׃ַַ ַ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַ ֶנּ ֙ ַגע ַ֙עָ מק ַ֙– פשטא פשטא ,משנה נגעיפ פ"ב מ"א  -מראה לבן ביחס לצבע העור הבינוני של האיש הישראלי ,לא לבן לא שחור אלא
אשכרוע ,מיזוג בין שני הקצוות.
 .33ויקרא תזריע יג,מה:

ַ֤וַּפ ֻר ִמים ְַ֙וראשׁוֹ ַ֙יִ ְהיֶ הַפָ רוּעַ ְַועַ ל-שָׂ ָפֶ֖םַי ְַע ֶט ָ֑הַ ַ
ַעַבּג ָ ַָ֞דיוַיִ ְהי ְ
וַֹה ָ֗ ֶנּג ְ
וְ הַ צָּ ִ֝רוּעַ ַאֲשֶׁ ר-בּ ַ
וְ טָ מֵ֥אַ׀ַטָ מֶ֖אַיִ ְק ָ ָֽרא׃ַַ ַ
ְבּג ָ ַָ֞דיוַיִ ְהיַ֤וַּ ְפ ֻר ִמים ְַ֙וראשַׁוֹ ַ֙יִ ְהיֶ הַפָ רוּעַַ – גרשיים מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד רגילות לביאת צרעת על הדברים

הנמנים( .א) תורה שלמה [קלא] מדרש תדשא  ...והצרוע אשר בו הנגע וגו' אתה מוצא על ג' עבירות הצרעת נדבקת לבריות .מקנאת
הבל לשה"ר כמו שנעשה במרים ,מחמדת עושר כמו שנעשה בגיחזי ,מגובה את עצמו כמו שנעשה בעוזיה .לפיכך גזר המקום על
המצורע שיהא בגדיו ְפ ֻר ִמים ְַ֙וראשׁוֹ ַ֙פרוע כנגד חמדת העושר וכנגד הגאוה יקרא לעצמו טמא וכנגד קנאת ההבל שאמר דברים על
וּץַל ַמּחֲנֶ ֶ֖הַכמנודה וחשוב כמת ,שנא' (במדבר בהעלתך יב,יב) אל נא תהי כמת.
ַ ָֽ
בַמ ֵ֥ח
חבירו שלא כןָ ,בּ ָדדַישׁ ִ
(ב) מדרש תנחומא (בובר) פרשת מצורע סימן י (נקרא גם תנחומא ישן)

[י] (ויקרא מצורע יד,לד) ִ ַ֤כּי ָתב ֙אַוּ ֙ אֶ לֶ -א ֶרץ ְכּ ַנעַ ן א ֲֶשֵׁ֥ר א ֲִנֵ֛י נ ֵ֥תן לָ ֶכֶ֖ם לַ א ֲֻחזָּ ָ֑ה ְונ ַָת ִתַּי ֙ נֶ ָ֣גַע צָ ַרעַ ת ְבּבֶ֖ית ֶא ֵֶ֥רץ א ֲֻחזּ ְַת ֶ ָֽכם׃ ילמדנו
רבינו על כמה דברים הצרעת באה ,כך שנו רבותינו ,על אחת עשרה דברים הנגעים באים ,על ע"ז ,ועל ברכת השם ,ועל גילוי עריות,
ועל הגניבות ,ועל לשון הרע ,ועל עדות שקר ,ועל הדיין המקלקל את הדין ,ועל שבועת שוא ,ועל הנכנס בתחום שאינו שלו ,ועל
החושב מחשבות של שקר ,ועל המשלח מדנים בין אחים ,ויש אומרים אף על עין רעה ,וגו'
ְפ ֻר ִמים ְַ֙וראשׁוֹ ַ֙– פשטא פשטא ,שני דברים בעת ובעונה אחת
תורה שלמה  -מצות עשה נדחית מפני מצות לא תעשה ,האיש בגדיו פרומים מעלה ומטה ,האשה בגדיה פרומים רק למעלה
 .34ויקרא יד,ט:

יוַואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוַֹיְ גַלּ ַָ֑ח ְַו ִכ ֶבּסַאֶ תְ -בּג ָ ָָ֗דיוַוְ ָר ַחֹ֧ץַ
וַֹואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְַ֙ואת ַ֙גַּבּתַעי ָנ ְ
ַלּחַאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ָ֗רוַֹאֶ ת-ראשַׁ֤ ְ
יעיַיְ ג ַַ
וֹםַה ְשּׁ ִב ִִ֝
ַ
ַ֩ביּ֨
וְ הָ ָיה ַ
םַוטָ ָֽהר׃ַַ ַ
וַֹבּ ַמֶּ֖יִ ְ
אֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ

 .35ויקרא מצורע יד,יח:

ןַל ְפנ ֵ֥יַהַָֽ'׃ַַ ַ
ה ִ
ֵ֛יוַהכּ ֶ֖
ָ֑רַו ִכ ֶפֵּ֥רַעָ ָל ַ
אשַׁה ִמּטַַּה ְ
ַ
תּןַעַ ל-ר
ףַהכּהןַיִ ֶ֖
רַבּשֶּׁ ֶ֙מן ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙עַ לַ -כּ ַ
נּוֹת ַ
וְ הַ ָ֗ ָ
והנותר  -רביע ַבּשֶּׁ ֶ֙מן ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙ -פשטא פשטא ,בבת אחת? בעת ובעונה אחת ,ביחד

 .36ויקרא יד,כט:

ֶ֖יוַל ְפנ ֵ֥יַהַָֽ'׃ַַ ַ
ָ֑רַלכַ פֵּ֥רַעָ ָל ִ
אשַׁה ִמּטַּ ה ְ
ַ
תּןַעַ ל-ר
ףַהכּהןַיִ ֶ֖
רַמןַ -השֶּׁ ֶ֙מן ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙עַ לַ -כּ ַ
נּוֹת ִ
וְ הַ ָ֗ ָ

 .37ויקרא כג,לח:

רַתּ ְתּנֶ֖וַּלַ הַָֽ'׃ַַ ַ
ֲשׁ ִ
ַ֙וּמ ְלּ ַבד ַ֙כָּ ל-נִ ְדבתיכֶ םַא ֶ ֵ֥
םַוּמ ְלּ ַבַ֤דַכָּ ל-נִ ְדריכֶ ם ִ
ִ
יכ
דַמ ְתּנָֽ וֹת ָ֗ ֶ
'ַוּמ ְלּ ַב ַ
תַה ִ
ִמ ְלּ ַבֶ֖דַשַׁ ְבּת ַָ֑

ויקרא בהר כה,ח:

עַואַ ְר ָבּ ִעֶ֖יםַשָׁ נָ ָֽה׃
יםַתּשַׁ ְ
ֵ֥
תַהשָּׁ נִ
מ י ַ֙שֶׁ ִַ֚בעַשַׁ ְבּת ַ
וַּל ָָ֗ךַיְ ַ
יםַו ָהי ְ
מ ְ
עַפּעָ ִ ָ֑
ֶ֖יםַשׁ ַב ְ
ֶ
ֵ֥בעַשָׁ ִנ
יםַשׁ ַ
ֶ
ַל ָָ֗ךַשֶׁ ִַ֚בעַשַׁ ְבּתתַשָׁ נִ
סַוְ ָספַ ְר ָתּ ְ
תַהשָּׁ נִ ים – פשטא יתיב (כעין פשטא מלעלית) מונח זקף-קטן ,תבנית טעמים שעשויה לסמן
אפשר כי תבנית הטעמים של יְ מי ַ֙שֶׁ ִַ֚בעַשַׁ ְבּת ַ

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.
 .38במדבר ו,ב:

ירַל ַה ִזֶּ֖ירַלַ הַָֽ'׃ַַ ַ
ְ
ַ֙לנְ דּר ַ֙נֶ ֶָ֣דרַנָזִ
הַכּיַי ְַפ ִלא ִ
שּׁ ִ ַ֤
ישַׁאוִֹ -א ָ֗ ָ
ָֽ
ָ֑םַא
תַּאֲל ֶה ִ
לַואָ ַמ ְר ָ ֶ֖
ַדּבּר ַ֙אֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ

 .39במדבר ז,פט:

ֶ֖יןַשׁניַ
תַמבּ ְ
ןַהע ֻד ִ
ַ֤לַהכַּ ֨פּ ֶרת ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙עַ ל-אֲר ָ
ליוַמ ַע ַ
דּבּרַא ָ֗ ָ
וֹלַמ ַַ
ִ
רַאתּוַֹ֒וַיִּ ְשׁ ֨ ַמעַאֶ תַ -ה ִ֝קּ
ַל ַדבּ ִ
וּב ֨באַמ ִ֝שֶׁ הַאֶ ל-א ֶהלַמוֹעד֘ ְ
ְ
ליו׃ַפַַ ַ
הַ ְכּ ֻר ִבָ֑יםַוַיְ ַדבֶּ֖רַא ָ ָֽ

 .40במדבר חקת כ,ח:

ימָ֑יוַ ַ
ֶ֖םַונ ַָתןַמ ַָ
יה ְ
עַלעינ ֶ
יָךַו ִד ַבּ ְר ֶתֹּ֧םַאֶ לַ -ה ֶסֵּ֛לַ ְ
הַו ַה ְקהַ֤לַאֶ תָ -הע ָדה ַ֙אַ ָתּה ְַ֙ואַ הֲרןַאָ ִח ְ
ַקחַאֶ תַ -ה ַמּ ָ֗ ֶטּ ְ
ירם׃ַַ ַ
הַואֶ תְ -בּ ִע ָ ָֽ
ד ְ
יתַאֶ תָ -הע ָ ֶ֖
עַו ִה ְשׁ ִק ָ ֵ֥
ַ֙מןַ -ה ֶסּלַ ְ
ֵ֥םַמ ֙יִ ם ִ
אתַלָ ֶה ַ
ַוְ הוֹצ ֨ ָ
ה ֙ פשטא פשטא ,בתפקיד זה וזה גורם ,זכות הקהל שגדל במדבר מאמינים בני מאמינים שחפצו להגדיל נס התקדשות
אֶ תָ -הע ָדה ַ֙אַ תָּ ַ

שם שמים (באר מים חיים – חיים בן שלמה מצ'רנוביץ) וזכות משה אמור לגרום להוצאת מים מבארה של מרים שנתעלמה .אבל לפי
ַ֙המּ ִרים ופי' רש"י סרבנים ,לשון יוני :שוטים ,מורים את מוריהם (תנחומא חקת ט) והיה בזה הבעת חוסר
(כ,י) משה אמר ִשׁ ְמעוָּ -נא ַ
אמון בקהל .ופי' הרשב"ם (י-יא) ויאמר להם שמעו נא המורים  -כמו שהמטה הזה ,שיש בו שקדים ,מוכיח שהוא "למשמרת לאות

לבני מרי" (במ' יז,כה) (התיחס לדור הבנים כלדור האבות והם היו שונים) .המן הסלע הזה נוציא לכם מים  -בשעת הרמת ידו במטה ויך בו
את הסלע פעמים ,אז אמר להם ,דרך כעס וחימה (התיחס לדור הבנים כלדור האבות והם היו שונים) :סבורים אתם שמן הסלע הזה נוציא
לכם מים
 .41במדבר כא,יא:

שּׁ ֶמשׁ׃ַַ
חַה ָ ָֽ
ר ַ
בַמ ִמּזְ ַ ֶ֖
ִ
יםַבּ ִמּ ְד ָבּר ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙עַ לְ -פּניַמוֹאָ
ַ
ֲב ִ ָ֗ר
יַהע ָ
ַ֞וַּבּ ִעיּ ָ
חנ ְ
וַיִּ ְסעֶ֖ וַּמא ָ֑בתַוַ ָֽ ֵֽ ַיּ ֲ

 .42במדבר חקת כא,כ:

ימן׃ַפַַ ַ
ֵ֥יַהיְ ִשׁ ָֽ
קפָ הַעַ לְ -פּנ ַ
ָ֑הַונִ ְשׁ ָ ֶַ֖
אשַׁה ִפּ ְסגָּ ְ
ַ
בַר
ַ֙בּ ְשׂדהַמוֹאָ ֶ֖
וֹתַהגַּיְ א ַ֙אֲשֶׁ ר ִ
ַ
וּמ ָבּ ָ֗מ
ִ

ר ֙ – פשטא פשטא ,ענין של רגילות ,ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות העולה במות ע"י לימוד התורה ,כדי להישאר כך עליו
הַ גַּיְ א ַ֙אֲשֶׁ ַ
להיות עניו כגיא אחרת יאבד זאת.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ר ֙ – פשטא פשטא ,כעין מבין שניים יוצא אחד ,ענין של אמצע ,ממוצע
הַ גַּיְ א ַ֙אֲשֶׁ ַ
תורה שלמה [קנה] ונשקפה על פני הישימון ,כתיב ונשקפה על פני הישימון אמר רבי חייא ברבא ,כל מי שהוא עולה להר הישימון (זהו הר
הכרמל) ומצא כמין כברה (סלע עגול ועשוי ככברה) בים טבריא זו היא בארה של מרים ,אמר רבי יוחנן שערונה רבנן (שיערו אותה חכמים לבארה
של מרים שהיא נתונה בים טביריא) והא היא מכוונה כל קביל תרעא מציעא דכנישתא עתיקתא דסרונגין (מכוונת כנגד שער האמצעי של בהכ"נ
הישנה בעיר סרוגנין מא"י ,וקמ"ל היודע אותו שער האמצעי יכול לכוון לנגדו לבארה של מרים בים טבריא פנ"מ) (ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג
וכתובות פי"כ ה"ג)
 .43במדבר כז,כב:

ןַו ִל ְפנ ֶ֖יַכָּ לָ -הע ָ ָֽדה׃ַַ ַ
רַהכּה ְ
ַ
ַ֙ל ְפני ַ֙אֶ ְלעָ ָז
הוֹשׁעַ ַ ַו ַיּע ֲִמד ֙הוּ ִ
ָ֗ ֻ
ֵ֛רַצוָּ ֵ֥הַהֶַ֖'ַא ָ֑תוַֹוַיִּ ַקּחַאֶ ת-יְ
וַיַּ עַ שַׂמשֶׁ הַכַּ א ֲֶשׁ ִ

 .44במדבר לא,מז:

ַ֙מ ְשׁמֶ ֶ֙רת ַ֙
םַשׁ ְמרי ִ
םַוּמןַ -ה ְבּה ָמָ֑הַוַיִּ ֨תּןַא ִ֝ ָתםַלַ ְל ִו ִָ֗יּ ָֽ
ִ
ד
יםַמןָ -האָ ָ ֶ֖
ִ
דַמןַ -הח ֲִמ ִשּׁ
תַבּנָֽי-יִ ְשׂ ָר ָ֗אלַאֶ תָֽ ָ -האָ ֻחז ַ֙אֶ ָח ִ
הַמ ַמּח ֲִצ ְ
ִ
וַיִּ ַ֨קּחַמ ִ֝שֶׁ
שׁה׃ַַ ַ
ֵ֥הַה'ַאֶ ת-מ ֶ ָֽ
ֶַ֖
ֵ֛רַצוָּ
ןַה'ַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ִמ ְשׁ ַכּ ַ

 .45במדבר לב,ד:

יָךַמ ְקנֶַָֽה׃ַסַַ ַ
ִ
ד
ֲב ֶ ֶ֖
ָ֑ואַולַ ע ָ
ֶ֖הַה ְ
ץַמ ְקנֶ ִ
לַא ֵֶ֥ר ִ
'ַל ְפני ַ֙ע ֲַדתַיִ ְשׂ ָרא ֶ
ה֙ ִ
רַה ָכּ ַ֤הַ ַ
ֲשׁ ִ
הָ ָָ֗א ֶרץַא ֨ ֶ

 .46במדבר לב,לג:

יַו ֶ֨את-מַ ְמלֶ כֶ תַעֶ֖ וֹגַ
ְךַהאֱמ ִר ְ
ָ
ַ֙מלֶ
ַ֙סיחן ֶ
לכֶ ת ִ
יוֹסףַאֶ תַ -מ ְמ ֨ ֶ
הַבןָ֗ -
ט׀ַמנ ֶַשּׁ ֶ
ְ
ןַולַ ח ֲִצי׀ַשׁ ֶב
אוּב ְ
֨יַר ִ֝
הַל ְבניָ -גד ְַ֩ו ִל ְבנ ְ
שׁ ִ
וַיִּ תּןַלָ ֶהםַ׀ַמ ָּ֡ ֶ
ץַס ִ ָֽביב׃ַַ ַ
ֶ֖ר ָ
יַה ָא ֶַ
ר ָ
ַ֙בּגְ בֻ ֹלתַעָ ֵ֥
֙יה ִ
ץַלעָ ֶר ָ
ָ֑ןַה ָָ֗א ֶר ְ
ְךַה ָבּ ָשׁ ָ
ַ
ֶמלֶ

 .47במדבר לג,נד:

וַֹשֵׁ֛מָּ הַ
ַ֙תּ ְמ ִעיטַאֶ תַ -נחֲלָ תוַֹאֶ ל ַ֩אֲשֶׁ ר-י֨צאַלֵ֥ ָ
בַתּ ְר ַ֤בּוַּאֶ תַ -נחֲלָ תוֹ ְַ֙ולַ ְמעַ ט ַ
יכםַלָ ַ ַ֞ר ַ
לַל ִמ ְשׁ ְפּ ָֽחת ָ֗ ֶ
גוֹר ְ
ץַבּ ָ ִ֝
ַח ְל ֶתּם ַ֩אֶ תָ -ה ָ֨א ֶר ְ
וְ ִה ְתנ ַ
ֶחלוּ׃ַַ ַ
ֶ֖םַתּ ְתנ ָ ָֽ
יכ ִ
ָ֑הַל ַמטֵּ֥ וֹתַאֲבת ֶ
ְ
וַֹי ְהיֶ
גּוֹרלַל ִ ָֽ
הַ ָ ֶ֖

 .48דברים א,לג:

ֵֽןַיוֹמם׃ַַ ַ
ָ ָֽ
הַּוּבעָ נָ ֶ֖
ֶ
רַתּ ְלכוָּ -ב
ַ֙בּ ֶדּ ֶ֙רְך ַ֙א ֲֶשׁ ָֽ
שַׁ׀ַליְ לָ הַלַ ְר ָֽא ְתכֶ ם ַ
ָ֗ ַ
ָ֑םַבּא
ֵ֛םַמ ֶ֖קוֹםַלַ ח ֲָֽנ ְת ֶכ ָ
םַבּ ֶ ָ֗דּ ֶרְךַלָ ֵ֥תוּרַלָ ֶכ ָ
יכ ַ
ְךַל ְפנ ִ֝ ֶ
הַ ה ֨ל ִ

רש"י (לג) לראתכם  -כמו 'להראותכם'; וכן "לנחותם הדרך" (שמ' בשלח יג,כא);
שמות בשלח יג,כא:

ֶ֖שַׁל ָה ִאירַלָ ֶהָ֑םַ ַ
הַבּעַ ֵ֥מּוּדַא ְ
ְ
ְךַו ַלֵ֛יְ לָ
םַה ֶדּ ֶר ְ
םַבּעַ ַ֤מּוּדַעָ ָנן ַ֙לַ נְ ח ָת ַ
םַיוֹמ ְ
ִ֝ ָ
יה
ַ֩ל ְפנ ֨ ֶ
[כא]ַַ ָּ֡ה'ַהלְך ִ
ָליְ לָ ה׃ ַ
תַיוֹמֵ֥םַו ָ ָֽ
ָ
לָ ֶלֶ֖כֶ
ֶ֖יַה ָעָֽם׃ַפ ַ
הַל ְפנ ָ
ִ
ֶ֖שַׁל ָ֑יְ לָ
וּדַהא ָ
ָ
םַועַ ֵ֥מּ
ַ֙יוֹמ ְ
וּדַהעָ ָנן ָ
ֶ ָֽ
[כב]ַַלא-י ִַָ֞מישַׁעַ ַ֤מּ
ָֽ

בבלי שבת כג,ב
דביתהו דרב יוסף הות מאחרא ומדלקת לה ,אמר לה רב יוסף :תניא (שמות בא יג כב) לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה מלמד
שעמוד ענן משלים לעמוד האש ,ועמוד האש משלים לעמוד הענן.
רש"י עמוד הענן  -של יום משלים אורו לעמוד האש ,שהיה עמוד האש בא קודם שישקע עמוד הענן ,אלמא :אורח ארעא בהכי.
התורה והמצוה (המלבי"ם) על המכילתא שבלכתם למדבר איתם ובשובם משם בחזרה הלך ה' לפניהם בעמוד אש וענן ולחץ אותם ללכת
יומם ולילה בלי מרגוע שמזה חשב פרעה שהם בורחים מפחדו שע"כ ילכו גם בלילה ,וע"פ זה אחר שראה ששבו בחזרה חשב כי נבוכים הם
וא-לקים עזבם.
ַ֙בּ ֶדּ ֶ֙רְך ַ֙ -פשטא פשטא ,כעין שניים בעת ובעונה אחת ,אפשר שמרמז על הימצאות עמוד הענן ועמוד האש בעת ובעונה
סיכום :לַ ְר ָֽא ְתכֶ ם ַ
אחת לפחות בשעת החילוף ביניהם .לפי המלבי"ם אפשר להבין שמעת יציאת מצרים עד עמדם על ים סוף עמוד הענן ועמוד האש היו עמם
בעת ובעונה אחת .וכ תוב מפורש שבעמדם על ים סוף עד אחרי מעבר ים סוף היו עמוד הענן ועמוד האש בעת ובעונה אחת .לפי אור החיים
(שמות בשלח יג,כא) עמוד האש האיר גם ביום.
ַ֙ל ְפנַי ֙ – פשטא פשטא
ראה שמות בשלח יד,יטַ :ההלְך ִ
 .49דברים ג,כא:

ה ֙'ַ
הַכּןַ -יע ֲֶשַׂ֤הַ ַ
ָֽ
יםַהאלֶּ
ָ
ַ֙ה ְמּלָ ִכ
ַ֙ל ְשׁני ַ
הַה'ַאֱֹלהיכֶ ם ִ
ַַ֤
ֲשׁרַעָ שִָׂ֝
אמרַעינֶ יָךַהָ ר ָ֗אתַאת ַ֩כָּ ל-א ֨ ֶ
ֵ֥תַה ִ ֶ֖הואַל ָ֑
יַבּע ַ
ית ָ
ַצוּ ִ
וְ אֶ ת-יְ הוֹשׁוּעַ ִ
ֵ֥רַשׁ ָמּה׃ַַ ַ
תּהַעב ָ ָֽ
ְלכָ לַ -ה ַמּ ְמלָ כוֹתַא ֲֶשֵׁ֥רַאַ ָ ֶ֖

 .50דברים ה,טו:

ֱֹלהיָךַלַ עֲשֶׂ֖ וֹתַאֶ ת-
ןַצ ְוָּך ַ֙הַ'ַא ֶ
ַ֙וּבזְ רעַ ַנְ טוּיָ ָ֑הַעַ לָ֗ -כּ ִ
חז ָ ֶָ֖קה ִ
ַ֙בּ ָ ֵ֥יַָ֤֣דַ ֲ
ַ֙משָּׁ ם ְ
ֱֹלה ֙יָך ִ
ה'ַא ֶ ַ֤
ֲָך ַ֩ ַַ֤֨
ריִ םַוַיּ ִ֨צא ִַ֝
ץַמ ְצ ַ ָ֗
׀ַבּ ֶא ֶר ִ
֙ית ֙ ְ
דַה ִי ָ
ָ
ָ֣ב
ַכּיֵ֥ ֶ -ע ַ֤ ֶ
תּ ִ
וְ זָכַ ְר ָ֗ ָ ַ֞
ֵ֥וֹםַהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ַסַַ ַ
ַ
י

פסוק שלא נמצא בחיפוש
דברים ראה יב,כז:

אכל׃ַַַ ַ
יָךַו ַה ָבּ ָשֶׂ֖רַתּ ָֽ
ֱֹלה ְ
חיָךַיִ שָּׁ פְך ַ֙עַ לִ -מזְ ַבּח ַ֙ה'ַא ֶ
ָ֑יָךַו ַדם-זְ ָב ֶַָ֗
ֱֹלה ְ
רַו ַה ָדּםַעַ לִ -מזְ ַבֶּ֖חַה'ַא ֶ
ַ֙ה ָבּ ָשׂ ְ
ֹלת ֙יָך ַ
יתַע ֶ
שׂ ָ
ְועָ ִ ַ֤

ח ֙ – פשטא פשטא ,לכתחילה צריך זריקה ,אם בפועל שפך יצא ,כדאיתא ב-בבלי זבחים לז,א לניתנין בזריקה שנתנן
יִ שָּׁ פְך ַ֙עַ לִ -מזְ ַבּ ַ
בשפיכה יצא (אף שמתורץ שבריתא זאת נדרשת מפסוק אחר)
פסוק של פשטא יתיב
דברים ראה יא,ל:

ִ֚וּלַהגִּ ְל ָגּלַאֶ֖צֶַלַאלוֹנ ֵ֥יַמ ֶ ָֽרה׃ ַ
ַ
ֶ֖בַבּע ֲָר ָבָ֑הַמ
יַהיּשׁ ָ
ַ֙ה ְכּ ַנעֲנִ ַ
שַׁבּאֶ ֶ֙רץ ַ ָֽ
וֹאַהשֶּׁ ֶמ ְ
ַ
ְךַמב
ַ֙דּ ֶר ְ
ןַאחֲרי ֶ ִ֚
רַהיּ ְַר ָ֗דּ ַ ָֽ
ַ
הַבּע ֶב
הֲלאִ֝ -ה ָמּ ְ

דּ ֶרְךַנקוד במשפל (טט  -יתיב) והוא (ל) דגוש ואם היה
וֹאַהשֶּׁ ֶמשׁ ָֽ ַ ,אחֲרי ַ֙נקוד בפשטא (כ) וִַ֚ ֶ -
ַ
ְךַמב
ַ֙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.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול

168/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

(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).
ַ֙דּ ֶרְךַ -הרי הם כמו שני 'פשטוֹת' ,אבל בשביל שטעמו של ֶ ִ֚דּ ֶרְךַבאות ראשונה ,נעשה 'שופר מהפך'.
רשב"ם (דברים ראה יא,ל) ַ ָֽאחֲרי ֶ ִ֚
(וזה לא כדעת רש"י שטעם זה שמו משפל – באשכנז יתיב)
ַ֙דּ ֶרְך– פשטא יתיב  ,ע"פ רשב"ם טעם יתיב מחליף טעם פשטא במלים של הברה אחת או במלים מלעליות כמו מלת ֶ ִ֚דּ ֶרְך  .לפיכך
ַ ָֽאחֲרי ֶ ִ֚
ַ֙דּ ֶרְך – כאילו פשטא פשטא ,תפקיד רגילות או תפקיד בבת אחת – מיידי
תבנית הטעמים ַ ָֽאחֲרי ֶ ִ֚
ע"פ ירושלמי סוטה פ"ז ה"ג
רגילות שימוש בדרך של הכניסה לא"י או העליה ממזרח אל העיר שכם ,כמו כניסת יעקב מעבר הירדן לארץ-ישראל עד העיר שכם,
במסלול לאורך נחל והר סרטבה.
בבת אחת – מיידי על דעתיה דרבי יהודה מאה ועשרים מיל הלכו באותו היום 60( .לשכם  60חזרה) וב-שיירי קרבן הוסיף שגם מלו
כולם באותו יום אחרי ההליכה והשיבה.
 .51דברים יג,יא:

ֲב ִ ָֽדים׃ַַ ַ
םַמבֵּ֥יתַע ָ
ִ
ריִ
ץַמ ְצ ַ ֶ֖
מּוֹציאֲָךֵ֛ ַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
יָךַה ִ
ַ
ֱֹלה
חָך ַ֙מעַ ל ַ֙הַ 'ַא ֶ
שַׁל ַה ִ ָֽדּי ֲ
יַב ָ֗קּ ְ
ָ֑תַכּ ִ
ֲב ִנֶ֖יםַוָמ ִ
וַֹבא ָ
וּס ַק ְל ֵ֥תּ ָ
ְ

 .52דברים טז,טו:

ַאְֵ֥ךַ
ַ֙מעֲשׂהַי ֶָדיָךַוְ הָ ִיֶ֖יתָ ַ
ַ֙וּבכל ַ
בוּא ְתָך ְ
לַתּ ָ ָֽ
יָךַבּ ַ֤כ ְ
ְ
ֱֹלה
ַה 'ַא ָ֗ ֶ
'ַכּיַיְ ָב ֶר ְכ ַָ֞ך ַ
רַה ִ
ֱֹלהיָךַבַּ ָמּ ֶ֖קוֹםַאֲשֶׁ ר-יִ ְב ַח ַָ֑
ה'ַא ֶ
יםַתּחג ַ֙לַ ַ
ָ
ִשׁ ְב ַעתַי ִָָ֗מ
שָׂ ָֽמ ַח׃ַַ ַ

 .53דברים כו,יג:

יתָ֑נִ יַלא-
רַצוִּ ָ
הַכּכָ לִ -מ ְצו ְָתָךֶ֖ ַא ֲֶשׁ ִ
וֹםַולָ אַ ְל ָמ ָנ ְ
תּיוַלַ לּ ִוי ְַ֙ולַ גּר ַ֙לַ יָּת ְ
תַו ַג֨םַנְ ַת ִ ַ֤
שַׁמןַ -ה ַָ֗בּיִַ ְ
יַהקּ ֶד ִ
יָךַבּ ַע ְֹ֧ר ִתּ ַ
ִ
ֱֹלה
ַ֩ה'ַא ִ֝ ֶ
ַל ְפני ַ֨
וְ אָ ַמ ְר ָּ֡ ָתּ ִ
לאַשָׁ ָ ָֽכ ְח ִתּי׃ַַ ַ
יָךַו ֵ֥
ֹות ְ
יַמ ִמּ ְצ ֶ ֶ֖
עָ ַב ְֵ֥ר ִתּ ִ

 .54דברים כח,א:

וֹןַעֶ֖לַ
ַהיָּ֑וֹםַוּנְ ֨ ָתנְ ִָ֝ךַהַַ֤'ַאֱֹלהֶ ֙יָך ַ֙עֶ ְלי ַ
יַמצַ ְוָּךֶ֖ ַ
ֹותיוַא ֲֶשֵׁ֛רַאָ נ ִ ֵ֥כ ְ
רַלעֲשׂוֹת ַ֙אֶ ת-כָּ לִ -מ ְצ ַָ
יָךַל ְשׁ ַ֤מ ַ ָֽ
ִ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַא ֶ
ַ֙בּקוֹל ַ
ַתּ ְשׁ ַמע ְ
ָ֗הַאם-שָׁ ַ֤מוֹעַ ִ
וְ הָ ָי ִ
ֵ֥יַה ָ ָֽא ֶרץ׃ַַ ַ
כָּ ל-גּוֹי ָ

 .55דברים כח,טו:

וּבֹ֧אוַּעָ ֶלֵ֛יָךַכָּ ל-
ַהיָּ֑וֹםַ ָ
יַמצַ ְוָּךֶ֖ ַ
יוַו ֻחקּ ָתיוַא ֲֶשֵׁ֛רַאָ נ ִ ֵ֥כ ְ
ֹות ְ
יָךַל ְשׁ ַ֤מרַלַ עֲשׂוֹת ַ֙אֶ ת-כָּ לִ -מ ְצ ָ
ִ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַא ֶ
ַ֙בּקוֹל ַ
אַת ְשׁ ַמע ְ
ל ִ
ָ֗הַאםַ֤ -
וְ הָ ָי ִ
וֹתַהאֶ֖לֶּ הַוְ ִה ִשּׂיגָֽ וָּך׃ַַ ַ
ָ
הַ ְקּלָ לֵ֥

 .56דברים נצבים כט,יז :יצר הרע ותיקונו

גּוֹיםַהָ הָ֑םַ
ַ֩ל ָב ֨בוַֹפנֶ ַ֤הַהַ יּוֹם ַ֙מ ִעם ַ֙הַ'ַאֱֹלהינוַּלָ ֶלכֶ תַלַ עֲבדַאֶ ת-אֱֹלהֶ֖יַהַ ִ
וַֹמ ְשׁפָּ ָחהַאוָֹ֗ -שׁ ֶבטַאֲשֶׁ ר ְ
הַא ִ
שּׁ ֹ֧
ישַׁאוִֹ -א ַ֞ ָ
ָֽ
םַא
שַׁבּכֶ ִ
פֶּ ן-י ַ֠ ָ
אשַׁולַ עֲנָ ָֽה׃ ַ
ְ
הַר
ר ֶ֖
םַשׁ ֶרשַׁפּ ֶ ֵ֥
ֵ֛
שַׁבּ ָ֗ ֶכ
פֶּ ן-י ָ

 .57דברים וילך לא,י  -יא:

ֵ֥גַה ֻסּ ָֽכּוֹת׃ ַ
ֶ֖הַבּ ַח ַ
ֵ֥תַה ְשּׁ ִמ ָטּ ְ
ַ
ֵ֛דַשׁנַ
יםַבּמע ְ
ְ
ץ׀ַשׁ ַבעַשָׁ ִ ָ֗נ
רַמקּ ֶ
אמ ִ
ֶ֖הַאוֹתםַל ָ֑
ָ
[י]ַ וַיְ ַצֵ֥וַמ ֶשׁ
יָךַבּ ָמּ ֶ֖קוֹםַא ֲֶשׁרַיִַ ְב ָחָ֑רַ ַ
ַ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַא ֶ
לַל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּני ַ
ָֽ
[יא]ַ ְבּבוֹאַכָ ל-יִ ְשׂ ָר ָ֗א
ֱֹלהיָך
ה'ַא ֶ
ל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּני ַ֙– פשטא פשטא ַ
[יא]ַ ָֽ

[יא]ַ ְבּבוֹאַכָ ל-יִ ְשׂ ָר ָ֗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]ַ ְבּבוֹאַכָ ל-יִ ְשׂ ָר ָ֗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

[יא]ַ ָֽל ָראוֹת ַ֙אֶ תְ -פּני ַ֙– פשטא פשטא ,כעין זה וזה גורם ,כל אחד מבני ישראל תורם להגדלת אהבת בני ישראל זה לזה ,וזה מעורר הגנת
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'
שופטים יא

אשַׁל ֶ֖כלַיַ ְשׁבֵ֥יַ
ְ
ַ֙לר
ַ֤יתַלָּ ֙נוּ ְ
וֹןַו ָה ִי ָ
ַבּ ְבניַעַ ָ֑מּ ְ
תּ ִ
נוַּונִ ְל ַח ְמ ָ ֶ֖
ַע ָמּ ְ
יָךַו ָהלַ ְכ ָתּ ִ
ְ
ַ֙שׁ ְבנוַּאלֶ
[ח]ַַוַיּאמְַרוּ ַ֩זִ ְקנ֨יַגִ ְל ִ֝ ָעדַאֶ ל -יִ ְפ ָ֗ ָתּחַלָ כן ַ֙עַ ָתּה ַ
גִ ְל ָ ָֽעד׃ַַ
שופטים יא ח לָ כן ַ֙עַ ָתּה ַ֙ -פשטא פשטא ,כעין ענין של מיד ,בבת אחת .אנשי גלעד במצוקתם בקשו למנותו מיד כי כנראה היה להם גלוי

נבואי שרצון ה' הוא שע"י יפתח תהיה להם תשועה ,ואח"כ יהיה לראש .אבל יפתח במו"מ בקש מהם מנוי להיות מושלם כבר מלכתחילה.
מצד אחד זה היה חשוב במו"מ מול מלך עמון אבל מצד אחר זה היה ענין של כבוד שלו.
אסתר ג,ט:

בַלאַ ְבּ ָדָ֑םַ ַ
ת ְ
מּלֶ ְךַטוֹבַיִ כָּ ֶ֖
ִאם-עַ לַ -ה ֶַ
ֵ֥יַה ֶ ָֽמּלֶ ְך׃ ַ
הַל ָה ִ ֶ֖ביאַאֶ ל-גִּ נְ ז ַ
ְ
יַה ְמּלָ אכָ
כּ ֶסףַאֶ ְשׁקוֹל ַ֙עַ ל-יְ די ַ֙עשׂ ַ
יםַכּכַּ רֶ ָ֗ -
ִ
ֲשׂ ֶרתַאֲלָ ִִ֝פ
ַוע ֨ ֶ
אֶ ְשׁקוֹל ַ֙עַ ל-יְ די ַ֙ -פשטא פשטא ,כעין מיד ,בבת אחת ,רגילות לשנוא
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול

169/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

קהלת ט,יא:

ם ַ֙
֨םַלאַלַ נְּ בנִ י ַ
ַ֤
יםַל ֶחם ְַ֙ו ַג
ֶ֨
הַוגַםַלאַלַ חֲכָ ִ ֵ֥מ
יםַה ִמּ ְל ָח ָ֗ ָמ ַ֠ ְ
ַ
בּוֹר
לאַלַ גִּ ִ
וֹץַו ֹ֧
יםַהמּ ִ֝ר ְ
ַ
שַׁכּיַלא ַ֩לַ ַקּ ִ֨לּ
שּׁ ֶמ ִ
הַת ַחתַ -ה ָ֗ ֶ
יַו ָרא ַ ָֽ
׃ַַַ[יא]ַַ ִ֝שַׁ ְב ִתּ ְ
לּם׃ַ
רהַאֶ ת-כֻּ ָ ָֽ
ָפגַעַיִ ְק ֶ ֵ֥
ָ֑ןַכּי-עֵ֥תַו ֶ ֶ֖
ֵ֛םַלאַלַ יּ ְד ִעֶ֖יםַח ִ
ֵ֥
רַוגַ
עשֶׁ ְ
ֵ֛םַלאַלַ יּ ְד ִעֶ֖יםַחָ֑ן שאע"פ שהם
ֵ֥
רַוגַ
֨םַלאַלַ נְּ בנִ ים ַ֙עשֶׁ ְ
ַ֤
יםַל ֶחם ְַ֙ו ַג
ֶ֨
לחֶ ם ְַ֙ו ַג֨ם – פשטא פשטא ,בתפקיד רגילות חזקה לאַלַַ חֲכָ ִ ֵ֥מ
ֶ֨

יודעים בחכמת הנסתר ,הרגילות החזקה של החיים והמיתה ע"פ החלטת ה' גובר על ידיעתם.
אבל רש"י הוסיף דבר אחר :כי עת יקרה אותם ,וה'פגיעה' והתחינה יהו רגילין בה ,שלא יבואו לדברים הללו.
רגילות חזקה של תפילה ותחינה!!!
ראה תלישא ,דרגא מונח רביע
מהפך פשטא מהפך פשטא ַ21פסוקיםַַ21מופעים; מהפך פשטא קדמא מהפך פשטא 1
3.2
במדבר מטות ל,ג:

ֲשׂה׃ ַ
ֵ֥אַמ ִ ֶ֖פּיוַ ַיע ֶ ָֽ
וַֹכּכָ לַ -היּצ ִ
ֶ֖לַדּבַָ ָ֑ר ְ
וַֹלאַיַח ְ
רַא ָסּר ַ֙עַ ל-נ ְַפשׁ ֵ֥
עַשׁ ֻבעָ ה ַ֙לֶ ְא ַ֤ס ִ
'ַאוִֹ -ה ָשּׁ ַַ֤ב ְ
ַ֩כּי-יִ ֨דּרַ ֶנ ִֶ֝דרַלַ ָ֗ה ָֽ
ִאישׁ ִ ָֽ

רַא ָסּר ַ֙עַ ל-נ ְַפשׁוַֹ  -מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-קטן ,פשטא פשטא בלי זקף-קטן ביניהם ,בתפקיד של
עַשׁ ֻבעָ ה ַ֙לֶ ְא ַ֤ס ִ
ָֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַַ֤ב ְ
רגילות ,כלומר נדר או שבועה בנסיבות שהתכוין אליהם ,אבל בנסיבות שלא התכוין להן פותח לו פתח לחרטה.
ראה תלישא ,רביע ,קדמא ואזלא ,מהפך פשטא זקף-קטן
ַ.1בראשיתַַיא,וַַַַ:
םַכּלַא ֲֶשֵׁ֥רַיָזְ ֶ֖מוַּלַ ע ֲָֽשׂוֹת׃ַַ ַ
ֵ֛
וֹתַועַ ָתּה ַ֙לא-יִ ָבּצרַמ ֶה
ְ
ֶ֖הַה ִח ָלּםַלַ עֲשָׂ֑
ַ
םַו ֶז
ַ֙לכֻ לָּ ְ
ןַע ַ֤םַאֶ חָ ד ְַ֙ושָׂ ָפַ֤הַאַ חַ ת ְ
אמרַה'ַה ַ
וַיּ ֶ
ַ.2בראשיתַַכ,וַַַַ:
יַאוֹתָךֶ֖ ַמחֲטוִֹ -לָ֑יַעַ ל-כֵּ֥ןַלא-
ְ
שְׂךַגַּם-אָ נ ִ ֵ֛כ
יתַזּאתַוָאֶ ְח ֹ֧
יַב ָתםְ -ל ָ ָֽב ְבָך ַ֙עָ ִשׂ ָ
ַ֙כּ ְ
יםַבּח ֲָֹ֗לםַגַּ םַאָ נ ִ ַ֤כיַי ַָד ְ֙ע ִתּי ִ ַ֤
ַ
ליוַהָ א ִִַ֝
ֱֹלה
אמר ַ֩א ֨ ָ
וַיּ ֶ
יה׃ַַ ַ
ל ָ
יָךַלנְ גֵּ֥עַ ַא ֶ ָֽ
ִ
נְ תַ ִ ֶ֖תּ
הַוגַם-גְּ ַמ ֶלֶּ֖יָךַאַ ְשׁ ֶ ָ֑קהַ ַ
הַשׁת ְ
הַואָ ְמ ָר ְ
ְך ַ֙ ְואֶ ְשׁ ֶתּ ְ
ַ֙ה ִטּי-נָ ַ֤אַכַ דּ ַ
יה ַ
ל ָ
ֲשׁרַא ַמַ֤רַא ֨ ֶ
ֲרַא ֨ ֶ
הַה ַנּע ָ ָ֗
ַ ָֽ
 2.1בראשית חיי שרה כד,ידְ :ו ָהיָ
דַעם-אֲד ִ ָֽני׃ ַ
ֶ֖ס ִ
ַח ֶ
ית ֶ
שׂ ָ
עַכּי-עָ ִ ֵ֥
קַוּבהַּא ַד ִ ָֽ
ָ
ַליִ ְצ ָח
ַ֙לעַ ְב ְדָּך ְ
א ָתַ֤הַּהכַ ְ֙ח ָתּ ְ
ַ.3בראשיתַַכד,סהַַַַ:
כּס׃ַַ ַ
חַהצָּ ִעֶ֖יףַו ִַתּ ְת ָ ָֽ
ַ֙ל ְק ָראתנוַּוַיֵּ֥אמֶ רַ ָה ֶע ֶֶ֖בדַהוּאַאֲד ִנ ָ֑יַו ִַתּ ַ ֵ֥קּ ַ
ְַ֤ךַבּשָּׂ ֶדה ִ
ישַׁהלָּ ֶזה ַ֙הַ הל ַ
ַ
דַמיָ -ה ִ ַ֤א
אמרַאֶ לָ -ה ָ֗ ֶע ֶב ִ ָֽ
וַתּ ֶ
ַ.4בראשיתַַכט,לדַַַַ:
ֵ֥ןַק ָ ָֽראְ -שׁ ֶ֖מוַֹל ִ ָֽוי׃ַַ ַ
הַב ִנ ָ֑יםַעַ ל-כּ ָ
ֹלשׁ ָ
וַֹשׁ ָ
יַכּי-י ַָל ְֵ֥ד ִתּיַלֶ֖ ְ
ישׁי ַ֙אלַ ִ ָֽ
ַ֤הַא ִ
ִ
ַ֤הַהפַּ ֙עַ ם ַ֙יִ לָּ וֶ
ַ
אמרַעַ ָתּ
ו ַַתּ ַהרַעוֹד֘ ַוַתּלֶ דַבּן ַ֒ו ַָ֗תּ ֶ
ַ.5בראשיתַַמג,יחַַַַ:
ָ֑יםַל ִה ְתגּלַ֤לַעָ ֨לינוּ ַ֙
ְ
נוַּמוּב ִא
ָ
ַ֙בּ ְתּ ִחלָּ הַאֲנַ ְֶ֖ח
ַ֤בַבּאַ ְמ ְתּחת ֙ינוּ ַ
ַ֙ה ָשּׁ ְ
ַ֤רַהכֶּ ֶ֙סף ַ
ַ
אמ ָ֗רוַּעַ לְ -דּ ַב
יַהוּבאוַּ֘בּיתַיוֹסף ַ֒וַיּ ְ
ְ
יםַכּ
ִ
ָשׁ
אנ ִָ֗
וַּה ֲ
ָֽיר א ָ
ו ִַיּ ְ ַ
יםַואֶ ת-חֲמ ָֽרינוּ׃ַַ ַ
ֲב ִ ֶ֖ד ְ
ינוַּולָ ַ ֹ֧ק ַחתַא ָתֵ֛נוַּלַ ע ָ
וּל ִה ְתנַפּלַעָ ל ְ
ְ

 5.1בראשית מקץ מג,כג:

ֶ֖םַבּאַא ָל ָ֑י ַ
ַ֙בּאַ ְמ ְתּחתיכֶ םַכַּ ְס ְפּ ֶכ ָ
ַ֤םַמ ְטמוֹן ְ
ָתןַלָ ֶכ ַ
יכםַואֹלהַ֤יַא ֲִביכֶ ם ַ֙נ ֨ ַ
יראוַּא ֱֹ֨לה ִ֝ ֶ
אמר ַ֩שָׁ ֨לוֹםַלָ ִ֝ ֶכםַאַ לִ -תּ ָ ָ֗
וַיּ ֶַ
ַוַיּוֹצֵ֥אַאֲל ֶהֶ֖םַאֶ תִ -שׁ ְמ ָֽעוֹן׃ ַ
ַ.6שמותַַא,יַַַַ:
ֵ֥הַמןָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ַַ ַ
ֶ֖נוַּועָ ָל ִ
ינוַּונִ ְל ַחםָ -בּ ְ
נוֹסַ֤ףַגַּם-הוּא ַ֙עַ ל-שׂנְ א ְ
ַ֙ו ַ
ָהַמ ְל ָחמָ ה ְַ
ַ֞הַכּיִ -ת ְק ֶרַ֤אנ ִ
הַו ָה ָי ִ ָֽ
הַנ ְת ַח ְכּ ָמֶ֖הַלָ֑ וַֹפֶּ ן-יִ ְר ֶָ֗בּ ְ
ָהֵ֥בָ ִ ָֽ
ַ.7שמותַַז,טזַַַַ:
ָ֑רַו ִהנּ ֵ֥הַלא-שָׁ ַמ ְֶ֖ע ָתַּעַ דָֽ -כּה׃ַַ ַ
יַבּ ִמּ ְד ָבּ ְ
דנִ ַ
יַויַעַ ְב ֻ ֶ֖
ליָך ַ֙לאמרַשַׁ לַּ ח ַ֙אֶ ת-עַ ִמּ ְ
ַ֙שׁלָ ַחַ֤נִ יַא ֨ ֶ
ַ֤יַה ִע ְב ִרים ְ
ליוַה'ַאֱֹלה ָ
וְ אָ ַמ ְר ָתַּא ָ֗ ָ
ַ.8שמותַַז,כַַַַ:
ֲב ָדָ֑יוַוַיּ ָה ְֵ֥פכֵ֛ וַּכָּ ל-
הַוּלעינ ֶ֖יַע ָ
ְ
רַלעיניַפַ ְרע
רַבּיְ א ְ
םַבּ ַמּטֶּ ה ַ֙וַיַּ ְַָ֤֣ךַאֶ תַ -ה ַמּ ֙יִ ם ַ֙א ֲֶשׁ ַ
ר׀ַצוָּ הַה'ַוַיָּ ֶַָ֤֣ר ַ
ִ
ֲרןַכַּ א ֲֶשׁ
הַואַ ה ִ֝
שׁ ְ
ַו ַיּעֲשׂוּ-כן ַ֩מ ֨ ֶ
רַל ָ ָֽדם׃ַַ ַ
הַ ַמֵּ֥יִ םַאֲשֶׁ רַ -בּיְ ֶ֖א ְ
ַ.9שמותַַיא,אַַַַ:
ָרשַׁ
להַגָּרֵ֛שַׁיְ ג ֵ֥
שׁ ְלּחוַֹכָּ ָ֕ ָ
ָ֑הַכּ ֨ ַ
ְ
ֶ֖םַמזֶּ
ביאַעַ ל-פַּ ְרעה ְַ֙ועַ לִ -מ ְצ ַריִ םַאַ חֲריָ֕ -כןַיְ שַׁ ַלֵּ֥חַאֶ ְת ֶכ ִ
שׁהַעוֹדַנֶ ַָ֣֤גַעַאֶ חָ ד ַ֙אָ ִ ַ֤
אמרַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
ו ַ֨יּ ֶ
ֶ֖םַמזֶּ ָֽה׃ַַ ַ
אֶ ְת ֶכ ִ
ַ.10שמותַַל,יַ ַַַַ:
שׁיםַהֶ֖ וּאַלַ ה'׃ַפַַ ַ
םַק ֶדשָׁ -ק ָד ִ ֵ֥
ָֽ
ַ֙לדרתיכֶ
ַ֤תַבּשָּׁ ָנה ַ֙יְ כַַפַּ֤רַעָ לָ יו ְ
אתַה ִכּפֻּ ִ ָ֗ריםַאַ ַח ַ
ַ
םַח ַטּ
ָ֑הַמ ַ ַ֞דּ ַ
ִ
ַ֤רַאהֲרן ַ֙עַ לַ -ק ְרנ ָתיוַאַ ַחֶ֖תַבַּ שָּׁ נָ
וְ ִכ ֶפּ ַ ָֽ
ַ.11שמותַַלב,יאַַַַ:
חז ָ ָָֽקה׃ַַ ַ
וֹלַוּביַָ ֵ֥דַ ֲ
ְ
םַבּ ֵ֥כ ַחַגּ ֶָ֖ד
ְ
ץַמ ְצ ַריִ
֙את ַ֙מ ֶא ֶר ִ
ַ֙בּעַ ֶמָּךַא ֲֶשַׁ֤רַהוֹצ ָ
אמרַלָ ָמַ֤הַה'ַ ֶיח ֱֶרַ֤הַאַ ְפָּך ְ
ֱֹלהָ֑יוַו ַָ֗יּ ֶ
וַיְ ַחלַמשֶׁ הַאֶ תְ -פּנ ֶ֖יַה'ַא ָ
ַ.12שמותַַלב,יבַַַַ:
יַהא ֲָד ָמָ֑הַשׁ ִ֚וּבַמַחֲרוֹןַאַ פֶּ ָךַוְ ִהנָּחֵ֥םַעַ ל-
ֶ֖לַפּנ ָ
לּתםַמ ַע ְ
ַ֙בּ ָה ִריםַוּ ְ֨לכַ ָ
וֹציאָ ם ַ֙לַ ה ֲַ֤רגַא ָתם ֶ
ַ֤הַה ִ
רַבּ ָר ָע ָֽ
אמ ְ
וַּמ ְצ ַ ִ֝ריִ םַל ָ֗
אמ ֨ר ִ
לָ מָּ ה ַ֩י ְ
ֶ֖הַלעַ ֶ ָֽמָּך׃ַַ ַ
הָ ָר ָע ְ
ַ.13ויקראַַח,יגַַַַ:
שׁה׃ַַ ַ
ֵ֛רַצוָּ ֵ֥הַה'ַאֶ ת-מ ֶ ָֽ
ֶ֖םַמגְ ָבּעָ֑ וֹתַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ֲבשַׁלָ ֶה ִ
ֲרןַ ַויּ ְַל ִבּשַׁ֤םַ כֻּ תֳּנת ַ֙ ַויּ ְַחגַּ֤רַא ָתם ַ֙אַ ְבנטַ ַו ַיּח ֵ֥
ַויּ ְַק ֨רבַמ ִ֝שֶׁ הַאֶ תְ -בּניַאַ ה ָ֗
ַ.14במדברַַיג,כגַַַַ:
םַוּמןָ -ה ִרמּ ִנֶ֖יםַוּמִַןַ -ה ְתּא ִ ָֽנים׃ַַ ַ
ִ
וֹטַבּ ְשׁנָ ָָ֑֣יִ
ִ
ֵ֥הוַּב ֶ֖מּ
ַ
ענ ִָבים ַ֙אֶ ָחדַוַיִּ שָּׂ ֻא
מוֹרה ְַ֙ואֶ ְשׁכַּ֤ וֹלַ ֲ
וַּמ ָשַּׁ֤םַזְ ָ
ָבאוַּעַ ד -נַ ַחלַאֶ ְשׁ ָ֗כּלַוַיִּ ְכ ְר ֨ת ִ
ַויּ ִ֝
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ַ.15במדברַַכב,הַַַַ:
ַ֙הנּ ַ֤הַ
ַ֤אַמ ִמּ ְצ ַר ֙יִ ם ִ
הַעםַי ָָצ ִ
רַהנּ ַ
אמ ַ֠ ִ
וַֹל ְקרא-לָ֑ וַֹל ָ֗
ץַבּנָֽי-עַ ֶ֖מּ ִ
ֵ֛רַא ֵֶ֥ר ְ
תוֹרהַא ֲֶשֹׁ֧רַעַ לַ -הנּ ָָה ֶ
רַפּ ָ
םַבּןְ -בּ ָ֗ע ַ֠ ְ
חַמ ְלאָ ִִ֝כיםַאֶ לִ -בּ ְל ָע ֶ
ל ַ
וַיִּ ְשׁ ֨ ַ
ֶ֖בַמ ֻמּ ִ ָֽלי׃ַַ ַ
ץַו ֵ֥הוּאַישׁ ִ
יןַהאָ ֶר ְ
ָ
ִכסָּ ה ַ֙אֶ ת-ע
ַ.16במדברַַכו,נחַַַַ:
ֶ֖תַהוֹלדַאֶ ת-
ִ ֵ֥
ָ֑יַוּק ָה
ֶ֖חתַ ַהקָּ ְר ִח ְ
יַמ ְשׁ ַפּ ַ
מּוּשׁ ִ
תַה ִ
ַ֙מ ְשׁ ַפּ ַח ַ
תַהמַּ ְח ִלי ִ
ַ֤ח ַ
ַ֙מ ְשׁ ַפּ ַ
תַה ֶח ְברנִ י ִ
ַ֤ח ַ ָֽ
ִ֝יַמ ְשׁ ַפּ ַ
תַה ִלּ ְבנִ ִ
ָ֗יַמ ְשׁ ֨ ַפּ ַח ַ
ה׀ַמ ְשׁ ְפּחתַל ִו ִ
ִ
אלֶּ
עַ ְמ ָ ָֽרם׃ַַ ַ
ַ.17במדברַַל,גַַַַ:
ֲשׂה׃ַַ ַ
ֵ֥אַמ ִ ֶ֖פּיוַ ַיע ֶ ָֽ
וַֹכּכָ לַ -היּצ ִ
ֶ֖לַדּ ָב ָ֑ר ְ
וַֹלאַיַח ְ
רַא ָסּר ַ֙עַ ל-נ ְַפשׁ ֵ֥
א ַ֤ס ִ
עַשׁ ֻבעָ ה ַ֙לֶ ְַ
ה'ַאוִֹ -ה ָשּׁ ַַ֤ב ְ
ָֽ
ַ֩כּי-יִ ֨דּרַ ֶנ ִֶ֝דרַלַ
ִאישׁ ִ ָֽ
ַ.18דבריםַַא,מבַַַַ:
יכם׃ַַ ַ
וַּל ְפנ ֶ֖יַאיְ ב ֶ ָֽ
ַ֙תּנָּ ָ֣גְ פ ִ
ָ֑םַולא ִ
יַבּ ִק ְר ְבּ ֶכ ְ
וַּכּיַאינֶ ֵֶֽ֖נִּ ְ
אַתעֲלוּ ְַ֙ולאִ -ת ָלּחֲמ ִ ֵ֥
ַ֙ל ַ ָֽ
ֱמרַלָ ֶהם ַ֤
ליַא ַ֤
אמרַה'ַא ָ֗ ַ
ו ַ֨יּ ֶ
ַ.19דבריםַַה,טוַַַַ:
ֱֹלהיָךַלַ עֲשֶׂ֖ וֹתַאֶ ת-
ןַצ ְוָּך ַ֙ה'ַא ֶ
ַ֙וּבזְ רעַ ַנְ טוּיָ ָ֑הַעַ לָ֗ -כּ ִ
חז ָ ֶָ֖קה ִ
ַ֙בּ ָ ֵ֥יַָ֤֣דַ ֲ
ַ֙משָּׁ ם ְ
ֱֹלה ֙יָך ִ
ריִ םַוַיּ ִ֨צא ֲִָ֝ך ַ֩ה'ַא ֶ ַ֤
ץַמ ְצ ַ ָ֗
׀ַבּ ֶא ֶר ִ
֙ית ֙ ְ
דַה ִי ָ
ָ
ָ֣ב
ַכּיֵ֥ ֶ -ע ַ֤ ֶ
תּ ִ
וְ זָכַ ְר ָ֗ ָ ַ֞
ֵ֥וֹםַהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ַסַַ ַ
ַ
י
ַ.20דבריםַַז,יטַַַַ:
ֲשׂהַה'ַ
ֱֹלהָ֑יָךַכָּֽןַ -יע ַ֞ ֶ
ֵ֥רַהוֹצאֲָךֶ֖ ַה'ַא ֶ
ִ
ַהנְּ טוּ ָיהַא ֲֶשׁ
חזָקָ ה ַ֙וְ ַהזְּ רעַ ַ
ַ֤דַה ֲ
ַ
תַו ַה ָֽמּ ְפ ִתים ְַ֙ו ַהיָּ
יָךַו ָהא ַ֤ת ְ
ְ
תַהגְּ ד ִֹ֝לתַאֲשֶׁ רָ -ראוַּעי ָ֗ ֶַנ
הַ מַּ ֨סּ ַ
יהם׃ ַ
אַמ ְפּנ ֶ ָֽ
ָר ִ
תּהַי ֶ֖
ַ֙לכָ לָ -העַ ִמּיםַאֲשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ֱֹלה ֙יָך ְ
א ֶ
ַ
פירוט מהפך פשטא מהפך פשטא ַ21פסוקיםַַ21מופעים
3.2.1

 .1מהפ-מה"פ
הַוגַם-גְּ ַמ ֶלֶּ֖יָךַאַ ְשׁ ֶ ָ֑קהַ ַ
הַשׁת ְ
הַואָ ְמ ָר ְ
ַ֙ה ִטּי-נָ ַ֤אַכַ דְּך ְַ֙ואֶ ְשׁ ֶתּ ְ
ליהָ ַ
ֲשׁרַא ַמַ֤רַא ֨ ֶ
ֲרַא ֨ ֶ
הַה ַנּע ָ ָ֗
ַ ָֽ
בראשית חיי שרה כד,ידְ :ו ָהיָ
דַעם-אֲד ִ ָֽני׃ ַ
ֶ֖ס ִ
ַח ֶ
ית ֶ
שׂ ָ
עַכּי-עָ ִ ֵ֥
קַוּבהַּא ַד ִ ָֽ
ָ
ַליִ ְצ ָח
ַ֙לעַ ְב ְדָּך ְ
א ָתַ֤הַּהכַ ְ֙ח ָתּ ְ

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 ...אלא כל מקום שסמוך ְו ָהיָ הַלענין נקבה אינו אלא נס ,או דבר מופלא ,ועליו הוא אומר ,והיה בגויים (?) ,והיה העיר הקרובה אל החלל (דברים
הַה ַנּע ָ ֲָ֗רַשמעשה נס היה ששאל שלא כהוגן,
ַ ָֽ
כא ג) ,ונס גדול היה שם כשנדרוש בעניינו ,וכן כאן ְו ָהיָ
ַ֙ה ִטּי-נָ ַ֤אַכַ דְּך ְַ֙ואֶ ְשׁ ֶתּה – מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-קטן ,ע"פ (שכל טוב) בקשת העבד הייתה שלא כהוגן (דבר לא
יה ַַ
ל ָ
א ַמַ֤רַא ֨ ֶ

מקובל) והיענותה של רבקה יצאה מהמקובל ,יצא מאד מאד מדרך הטבע
 .2מהפ-מה"פ
 5.1בראשית מקץ מג,כג:

ֶ֖םַבּאַא ָל ָ֑י ַ
ַ֙בּאַ ְמ ְתּחתיכֶ םַכַּ ְס ְפּ ֶכ ָ
ַ֤םַמ ְטמוֹן ְ
ָתןַלָ ֶכ ַ
אֹלה יַא ֲִביכֶ ם ַ֙נ ֨ ַ
ַַ֤
יכםַו
יראוַּא ֱֹ֨לה ִ֝ ֶ
אמר ַ֩שָׁ ֨לוֹםַלָ ִ֝ ֶכםַאַ לִ -תּ ָ ָ֗
וַיּ ֶ
ַוַיּוֹצֵ֥אַאֲל ֶהֶ֖םַאֶ תִ -שׁ ְמ ָֽעוֹן׃ ַ

(בשם ר' הרצל בוכניק הי"ו ,שבט התש"פ) גי' ניצוצו"ת הקוד"ש עולה 1067 = 415 + 652
ַ֙בּאַ ְמ ְתּחתיכֶ ם – גי' המלים עולה 1066 = 921 + 145
(בר' מקץ מג,כג) מַ ְטמוֹן ְ
ם֙
יכםַואֹלהַ֤יַא ֲִביכֶ ַ
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
יכםַ -קדמא ואזלא במילה אחת ,בתפקיד כעין שויון ובתפקיד כעין כלל ,ואין בכלל אלא מה שיש
ה ִ֝ ֶ
(בר' מקץ מג,כג) קדמא ואזלא השני א ֱֹ֨ל ַ
בפרט .הפרטים (פרט א) ואֹלהַ֤יַא ֲִביכֶ ם ַ֙ -מהפך פשטא ,כעין מוציא מהפשט ,יעקב אביכם נקרא איש תם – שלם.
ַ֙בּאַ ְמ ְתּחתיכֶ ם
ַ֤םַמ ְטמוֹן ְ
ָתןַלָ ֶכ ַ
(פרט ב) נ ֨ ַ
(בר' מקץ מג,כג) נ ֨ ַָתן – קדמא בתפקיד הולך ובא מקדמת דנא ,כאן משבירת הכלים קודם הבריאה ומחטא אדה"ר ,אלו ניצוצות הקודש
ַ֙בּאַ ְמ ְתּחתיכֶ ם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב.
ַ֤םַמ ְטמוֹן ְ
לָ ֶכ ַ
ְבּאַ ְמ ְתּחתיכֶ םַ -מונח זקף-קטן במלה אחת  ,כעין ריבה וריבה את הכל ,מידה (יח) מל"ב מידות מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל,,
כאן תחילת גאולת ניצוצות הקודש.
יכם – כלל של קיבוץ ניצוצות הקודש שבהם מחולקת תורת האלקים כדי שאפשר יהיה ללמוד אותה ,לכלי
ויובן הכלל שבמרומז בַ-א ֱֹ֨לה ִ֝ ֶ
תֹּורַ֤הַאַ חַ ת ַ֙
ָ
תם  -שלם של ידיעת תורת האלהים .ומתפקיד קדמא ואזלא במלה אחת כשוויון ירמז לכלל ישראל בשוה( ,במ' שלח טו,כט)
יִ ְהיֶ הַלָ כֶ ם .
חיפוש בכתר הממוחשב של "פשטא קדמא מרכא" העלה את שלושה הסעיפים הבאים.
פירוט פשטא קדמא מרכא פשטא זקף-קטן – מופע  1בתורה  ,מופע  1בכתובים ,מופע  1זרקא סגול במקום פשטא
3.2.2
ז"ק
ָשׁיםַ ַ
אנ ִ
ת־ה ֲ
ָ
ח ַ֙אֶ
לנַוּ ַ֙ ְלמוֹקשַַַַַׁשַׁ לַּ ַ
ד־מ ַתַי ַ֙יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֵ֥הַַַַַ ֨ ָ
ָ
ליוַַַַַעַ
אמרוּ ַ֩עַ ְב ֨דיַפַ ְר ִ֜עהַא ָ֗ ָ
שמות בא י,ז :וַיּ ְ
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דהַ ִמ ְצ ָ ָֽריִ םַ :
יהָ֑םַַַַַַה ֲֶט ֶרםַתּ ַדעַ ִ ֵ֥כּיַאָ ְב ָ ֶ֖
ת־ה'ַאֱֹלה ֶ
ַ
וְ יַעַ ְב ֶ֖דוַּאֶ

 .5שמואל ב ג,ח:

ה ַ֒ ַ
יהוּד ַ
ָ
ֲראשַׁ ֶכֵּ֥לֶ בַַַַַאָ נ ִכיַ֘א ֲֶשׁרַ ִ ָֽל
ר ַ֙ה ֨
֙אמ ַ
ישׁ־בּשֶׁ תַַַַַוַיּ ֶ
ָ֗
ל־דּ ְבריַ ִ ָֽא
לאַ ְבנ֨רַ ְמ ִ֜אדַעַ ִ
וַיִּ חַ ר ַ֩ ְַ
ַד־דּ ִו ָ֑דַו ִַתּ ְפ ֵ֥קדַעָ ַלֵ֛יַעֲוֵ֥ןַ ָה ִא ָשֶּׁ֖הַהַ יָּֽ וֹםַַ:סַ ַ
יתָךַ ְבּי ָ
לאַ ִה ְמ ִצ ִ ֶ֖
ה־ח ֶסדַ ִעם־בּית׀ַשָׁ אוּלַאָ ִָ֗ביָךַאֶ ל־אֶ ָחיַו ַ֙ ְואֶ ל־מרעהוַּ ְו ֵ֥
ִ֜ ֶ
הַ יּ֨ וֹםַאֶ עֱשֶׂ
ל ַ֙לָ רבַ ְמאד ַ
ָדםַַַַַַ ַח ֙יִ ַ
ָתןַ ְבּי ָ ֵ֥
ה ֙'ַנ ֨ ַ
ֲרםַַַַַַוַ ָֽ ַ
ָשׁיםַ ָבּאוּ׀ַחילַא ָ ָ֗
אנ ִִ֜
דברי הימים ב כד,כדִ :כּי ַ֩ ְב ִמ ְצ ֨ ַערַ ֲ
ת־יוֹאֶ֖שַׁעָ שֵׂ֥ וַּ ְשׁפָ ִ ָֽטיםַ :
ָ
יהָ֑םַַַַַַ ְואֶ
ת־ה'ַאֱֹלהיַאֲבוֹת ֶ
ֶַ֖
ַ ִכּיַ ָעָֽזְ בוַּאֶ

3.2.3

פירוט קדמא מהפך פשטא קדמא מרכא תביר טפחא  1פסוק  1מופע בתורה

לּתַ ַ
ָֽח ֨ ַ
ת ַ֙ ְו ַ
לּתַ ַמ ָצַּ֤הַאַ ַח ַ
ה'ַ ַ֠לָ ַקחַַַַַ ַח ֨ ַ
וּמ ַ֨סּלַ ַה ַמּ ִ֜צּוֹתַא ֲֶשׁר׀ַ ִל ְפניַ ַָ֗
ויקרא צו ח,כוִ :
ֵ֥חםַ ֶשׁ ֵֶ֛מןַאַ ַחֶ֖תַַַַַ ְו ָר ִקיקַאֶ ָח ָ֑דַ ַ
(מרכא כאן היא חלק מתבנית סוגרת דיבור)ַ ֶל ֶ
ל־החֲלָ ִביםַ ְו ַעֶ֖לַשֵׁ֥ וֹקַ ַהיּ ִ ָָֽמיןַ :
ַ
ם ַ֙עַ
ַו ָיּ ֙שֶׂ ַ

3.2.4

פירוט מהפך פשטא קדמא מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן

 .3שמואל א א,כד:

ח ַ֙ ְונ ֶבלַ ַייִ ןַַַַַו ְַתּ ִבאֵ֥הוַּבית־הֶַ֖'ַ ִשׁלָ֑ וַֹ ְו ַהנַּ ֶ֖עַ רַנָ ָֽעַ רַ :
יפהַאַ ַחֵ֥תַַַַקֶ ַ֙מ ַ
ה ַ֙ ְוא ֨ ָ
לתּוַַַַַַּ ְבּפָ ִ ַ֤ריםַ ְשֹׁלשָׁ ַ
וַתַּ ע ֲ֨להוַּ ִע ִ֜ ָמּהַּכַּ א ֲֶשׁרַגְּ ָמ ָ֗ ַ

 .4שמואל א טו,יב:

ה ַ֙וְ ִהנּ֨הַ ַמ ִ ֵ֥צּיבַַַַלַוֹ ַ֙ ָידַ ַ
אמרַַַַַ ָ ָֽבּא־שָׁ ַ֤אוּלַ ַהכַּ ְר ֶמ ֙לָ ַ
מוּאלַל ָ֗
ראתַשָׁ ֶ֖אוּלַ ַבּ ָ֑בּ ֶקרַַַַַַ ַו ֻיּ ַגּ֨דַ ִל ְשׁ ִ֜
ַשׁכֹּ֧םַ ְשׁמוּאֵ֛לַ ִל ְק ַ ֵ֥
ַויּ ְ
ב ַ֙וַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲברַוַיּ ֶ֖ ֵֶֽרדַ ַהגִּ ְלגָּ ָֽלַ :
וַיִּ סּ ַ

 .6מלכים ב ד,ו:

שּׁמֶ ןַ :
ֲמדַ ַה ָ ָֽ
ד ַ֙כֶּ ִליַַַַַוַיּאמֶ רַאלֶ יהַַָאֵ֥יןַעֶ֖ וֹדַ ֶכּ ִָ֑ליַוַ ָֽ ֵֽ ַיּע ֶ֖
הּ ַ֙ ַה ִגּ֨ישָׁ הַא ַלֵ֥יַַַַַעוֹ ַ
ל־בּ ָנ ַ
ְ
אמרַאֶ
ַתּ ֶ
וַיְ ִהי׀ַ ִכּ ְמלאתַ ַהכּ ִָ֗ליםַַַַַו ַ֤

 .7דניאל ב,לא:

ַתּירַ ָקאםַ ְלקָ ְב ָל ְָ֑ךַ ְורוֶ֖הַּ ְדּ ִ ָֽחילַ :
ד ַ֙שַׂ גִּ יאַַַַַַצַ ְל ֨ ָמאַ ִדכֵּ֥ןַ ַרֵ֛בַ ְוזִ יוֵ֥הַּי ִ ֶ֖
ת ַ֙ ַוא ֲ֨לוַּ ְצלֵ֥םַַַַַַ ַח ַ
ה ַו ֙יְ ַָ
כּאַַַַַ ָחז ַ֤הַ ֲ
תַּ ַמ ְל ָ֗ ָ
ַאנְ ְתּהַ ַאנְ ְַ

 .8עזרא ו,ט:
תוֹריןַ ְו ִד ְכ ִריןַוְ ִא ְמּ ִריןַ׀ַלַ עֲלָ וָ ָ֣ןַ׀ַלֶ א ֱָל ָ֪הַּ ְשׁ ַמ ָיָּ֟אַ(ירח בן-יומו קרני-פרה)
וּבניַ ִ
וּמהַ ַח ְשׁ ָּ֡ ָחןַ ְ
ַָ
ם ַ֙לֶ הֱו֨אַ
ירוּשׁלֶ ַ
ְ
י־ב
הנַיָּ ַ֤אַ ִד ִ
אמרַַַַַַכָּ ֲ
שׁחַַַַַ ְכּמ ֨ ַ
וּמ ָ֗ ַ
ִחנְ ִַ֞טיןַ ְמ ַלח׀ַח ֲַמרַ ְ
י־לֵ֥אַשָׁ ָֽלוַּ :
(מרכא כאן היא חלק מתבנית סוגרת דיבור)ַ ִמ ְתיְ הֵ֥בַ ְל ֵ֛הםֵַַ֥יוֹםַ׀ַ ְבּיֶ֖וֹםַ ִדּ ָ
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4

קדמא מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן או זרקא סגול – לכתחילה ובפועל או בדיעבד

טעם מחבר  /משרת – מרכא – כשמו בעדות המזרח ,מאריך פעולת טעם או תבנית טעמים שאחריו.
מיקום הסעיף כאן אחרי קדמא מהפך פשטא כי ע"פ תפקידי הפִסוק הצרוף מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן מציין שאם מספר תנועות
ושוואים בין המרכא לזקף-קטן קטן ממספר מסוים אזי המרכא מחליף מהפך .היינו למעשה לפנינו מהפך המנוגן כמרכא .לפִסוק הרעיוני
המוצע בעיון זה החילוף הזה משמש לשני תפקידים .אחד כמחליף מהפך והשני כמאריך פעולת טעם או תבנית טעמים שאחריו עד אליו או
אל התבנית שלפניו.
קדמא קבעה מועד עתידי והמרכא הקדימה את המועד העתידי ,קדמא – לכתחילה ,מרכא  -בפועל ויקרא בהר כז,ידָֽ ִ :כּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּיתֵ֥ וַֹ
֨ק ֶדשׁ ַ֙לַַה'
בַר ָגּז
'ַלָךֵ֥ ַשָׁ ם ַ֙ל ַ
קדמא קבעה אופן פעולה  /מצוה לכתחילה והמרכא קבעה את הבפועל  .38דברים כי תבוא כח,סה֨ :ה ְ
בַר ָגּז
'ַלָךֵ֥ ַשָׁ ם ַ֙ל ַ
קדמא קבעה אופן תכונה לכתחילה והמרכא קבעה את התכונה בפועל  .38דברים כי תבוא כח,סה֨ :ה ְ

דוגמת מפתח
ויקרא בחקתי כז,יד:

וַֹהכּהֶ֖ןַכֵּ֥ןַי ָָֽקוּם׃
ֲשׁרַ ַיע ִ ֲֵ֥ריְךַא ֵ֛ת ַ
ַ֙הכּהןַבֵּ֥יןַטֶ֖ וֹבַוּביןַ ָרָ֑עַכַּ א ֨ ֶ
'ַו ֶ ָֽהע ֱִריכוֹ ַ
וַֹק ֶדשׁ ַ֙לַַה ְ
ית ֨
ישַׁכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥
ִ ָֽ
וְ ִ ָ֗א

ספרא בחוקותי פרשה ד פרק י (א) והעריכו הכהן בין טוב ובין רע אין פודין את ההקדישות אכסרה ,כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום,
הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים הבעלים קודמים מפני שהם מוספים חמישית אמר א' הרי הוא שלי בעשרים וא' הבעלים
נותנים עשרים ושש ,עשרים ושנים הבעלים נותנים עשרים ושבע ,עשרים ושלשה הבעלים נותנים עשרים ושמונה עשרים וארבע הבעלים
נותנים עשרים ותשע ,עשרים וחמש הבעלים נותנים שלשים שאין מוסיפים חמישית על עילויו של זה אמר אחר הרי הוא שלי בעשרים
ושש אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחת ודינר הבעלים קודמים ואם לאו אומרים לו הגעתיך.
וַֹק ֶדשׁ ַ֙ה'  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,לכתחילה ובפועל ,הכהן קובע ערך ומזה נגזר ערך החומש .וגם אם יש
ית ֨
ִ ָֽכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥
התמחרות (תחרות על שווי הפדיון) העולה על השווי שקבע הכהן לכתחילה ,החומש נשאר לפי השווי הראשון "שאין מוסיפים חמישית על
עילויו של זה".
לפי פשט תו"כ אחרי שעברו את שווי הערכת הכהן(כגון  26לעומת הדוגמא  )20ועוד חומש ( ,)5אז על המקדיש ליתן חומש נוסף הנגזר
מההפרש (כגון יוסיף דינר שהוא רבע סלע ,שהוא ההפרש בין ) 26 – 25
אבל לפי פירוש הח"ח על תו"כ מפרש ב-בבלי ערכין כז,ב שאם אחרי הערכת הכהן של  20הבעלים היו מוכנים לפדות ב 21-סלע אז
החומש נקבע לפי ה 21-והוא  5סלע ודינר ,ולכן בהגיעם ל 26-סלע ,צריך הפודה לפדות ב 1-סלע ודינר .אם המקדיש לא פודה ,אז
המתחרה שהציע לכתחילה  ,26ישלם בפועל  31סלע ודינר.
ויקרא בחקתי כז,יד:

וַֹהכּהֶ֖ןַכֵּ֥ןַי ָָֽקוּם׃ ַ
ֲשׁרַ ַיע ִ ֲֵ֥ריְךַא ֵ֛ת ַ
יןַרָ֑עַכַּ א ֨ ֶ
ַ֙הכּהןַבֵּ֥יןַטֶ֖ וֹבַוּב ָ
'ַו ֶ ָֽהע ֱִריכוֹ ַ
וַֹק ֶדשׁ ַ֙לַַ ה ְ
ית ֨
ישַׁכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥
ִ ָֽ
וְ ִ ָ֗א

בבלי עבודה זרה סג,א

אמר רבי (אליעזר) (מסורת הש"ס[ :אלעזר]) כשקדמה והקריבתו .ה"ד? אי דאמר לה ,קני ליך מעכשיו ,פשיטא דשרי ,דהא ליתיה
בשעת ביאה ,ומתנה בעלמא הוא דיהיב לה! ואי דלא אמר לה קני ליך מעכשיו ,היכי מצי מקרבה? (ויקרא בהר כז,יד) ואיש כי יקדיש את
ביתו קדש אמר רחמנא ,מה ביתו ברשותו ,אף כל ברשותו! אלא ,דאמר לה :להוי גביך עד שעת ביאה ,ואי מיצטריך ליך קני מעכשיו.
וַֹק ֶדשׁ ַ֙לַַה' קדמא קבעה מועד עתידי והמרכא הקדימה את המועד העתידי ,קדמא – לכתחילה ,מרכא – בפועל.
ית ֨
ישַׁכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥
ִ ָֽ
וְ ִ ָ֗א
באתנן היחס קרוב  -רחוק תלוי בתנאים שהוסכמו והמאפשרים שנוי.
דוגמה אדם קבע זמן תחולת קנין לאדם אחר שאמור היה לקרות במעשה מסוים
ואיפשר לאדם האחר להקדים את תחולת הקנין לפני שקרה המעשה המסוים
רשימת פסוקים (קדמא מלה מקף מרכא) [מונח] זקף-קטן
 .1בראשית נח ו,יז:

םַכּלַאֲשֶׁ רָ -בּ ָא ֶֶ֖רץַיִ גְ וָ ָֽע׃ַַ ַ
ֵ֥
תַהשָּׁ ָמָ֑יִ
תּ ַח ַ
יםַמ ַ ֶ֖
ִ
ַחיִּ
וּח ַ
שׂרַאֲשֶׁ ר-בּוֹ ַ֙ר ַ
וּלַמ ֙יִ ם ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץַ ְלשַׁ חתַכָּ לָ -בּ ַָָ֗
ַ
ָ֗יַהנְ נִ י ַ֩מ ִ֨ביאַאֶ תַ -ה ַמּ ֵ֥בּ
ַוא ֲִנ ִ

 .5שמות ז,כא:

ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
םַבּכָ לֶ -א ֵֶ֥ר ִ
דּ ְ
םַמןַ -היְ ָ֑ארַוַיְ ִ ֵ֥היַהַ ָ ֶ֖
ִ
וֹתַמֶ֖יִ
ַ
םַל ְשׁ ֵ֥תּ
ִ
וַּמ ְצ ַריִ
שַׁהיְ ארַ ְולא-י ְָכל ִ
ַ
וְ הַ ָדּ ָג֨הַאֲשֶׁ רַ -בּיְ ֵ֥ארַמ ָ֙תה ַ֙וַיִּ ְב ַא

 .12ויקרא כז,יד:

וַֹהכּהֶ֖ןַכֵּ֥ןַי ָָֽקוּם׃ַַ ַ
ֲשׁרַ ַיע ִ ֲֵ֥ריְךַא ֵ֛ת ַ
יןַרָ֑עַכַּ א ֨ ֶ
ַ֙הכּהןַבֵּ֥יןַטֶ֖ וֹבַוּב ָ
ה'ַ ְו ֶ ָֽהע ֱִריכוֹ ַ
ַ֙ל ַ
וַֹק ֶדשׁ ַ ָֽ
ית ֨
וְ ִ ָ֗אישַׁ ִ ָֽכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥

 .13במדבר ג,מא:

ֶ֖תַבּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַַ ַ
וֹרַבּבֶ ה ֱַמ ְ
ְ
םַתּ ַחתַכָּ לְ -בּכ
תַה ְל ִויִּ ַ
ַ֙בּה ֱַמ ַ
ָ֑לַואת ֶ
רא ְ
רַבּ ְבניַיִ ְשׂ ַָ
תּחַ תַכָּ לְ -בּ ֶ֖כ ִ
יַה'ַ ַ ֵ֥
ֵ֥םַלי ַ֙א ֲִנ ַ
וְ לָ ַק ְח ֨ ָתַּאֶ תַ -ה ְל ִו ִיּ ִ

 .15דברים יט,ה:

תַהוּאַ
ָמָ֑ ָ֗
ץַוּמ ָצֵ֥אַאֶ ת-רעֶ֖הוַּו ַ
ָ
ַ֙מןָ -הע
ַ֤לַה ַבּ ְרזֶל ִ
ץַונ ַָשׁ ַ
תַהע ְ
ַ֙ל ְכר ָ
וַֹבגּ ְַר ֶזן ִ
ם ַ֒ ְונִ ְדּ ֨ ָחהַי ַָ֤ד ַ
ֵ֥הוַּביַּעַ ר֘ ַלַ ְחטבַע ִצי ַ
ַ
ָבאַאֶ ת-רע
ַואֲשֶׁ ר ַ֩י ֨
ָחי׃ַ ַ
ֵ֥תַהעָ ִריםָ -האֶ֖לֶּ הַו ָ ָֽ
ָינֵ֛וּסַאֶ ל-אַ ַח ֶ
ַ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רשימת פסוקים קדמא מרכא
 .2בראשית יז,יט:

ֶ֖םַלז ְַרעֵ֥ וַֹ
יתַעוֹל ְ
ָ
וַֹל ְב ִ ֵ֥ר
יַא ֵ֛תּ ִ
ית ִ
אתַאֶ תְ -שׁ ֶ֖מוַֹיִ ְצ ָחָ֑קַ ַוה ֲִקמ ִ֨תיַאֶ תְ -בּ ִר ִ ֵ֥
ר ָ
ןַו ָק ָ ֵ֥
תַלָך ַ֙בּ ְ
הַא ְשׁ ְתּ ָָ֗ךַי ֶל ֶַ֤ד ְ
ֲבל ַ֙שָׂ ָר ִ
ֱֹלהיםַא ָ
אמרַא ִָ֗
וַיּ ֶ
ֲריו׃ַַ
אַַח ָ ָֽ

 .3בראשית יז,כד:

וַֹבּ ַשֵׂ֥רַעָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ַַ
ָ֑הַבּ ִהמּלֶ֖ ְ
ְ
ָתשַׁ עַשָׁ נָ
םַבּןִ -תּ ְשׁ ִעֵ֥יםַו ֶ֖
ְו ַ֨א ְב ָר ָה ֶ

 .4בראשית לד,יג:

ֶ֖תַדּינָ ֵ֥הַאֲח ָ ָֽתם׃ַַ
רַטמּאַא ִ
יוַבּ ִמ ְר ָמֶ֖הַוַיְ ַדבָּ֑רוַּא ֲֶשׁ ִ
ב ְ
ֲמוֹרַאָ ִ ֵ֛
םַואֶ ת-ח ֵ֥
֨וַּבנָֽיַ -יע ֲִ֝קבַאֶ תְ -שׁ ֨ ֶכ ְ
ענ ְ
ַו ַיּ ֲ

 .6שמות יב,לב:

תּםַגַּם-א ִ ָֽתי׃ַַ
תּםַוָל ָ֑כוַּוּב ַר ְכ ֶ ֶ֖
ֵ֥רַדּבַּ ְר ֶ ֶ֖
ֵ֥םַק ֵ֛חוַּכַּ א ֲֶשׁ ִ
גַּם-צאנְ ֨ ֶכםַגַּםְ -בּ ַק ְר ֶכ ְ

 .7שמות יב,לו:

ַשׁ ִאלָ֑ וּםַוַ ָֽ ֵֽיְ נ ְַצּלֶ֖ וַּאֶ תִ -מ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַפַַ ַ
ריִ םַ ַויּ ְ
ֵ֥יַמ ְצ ַ ֶ֖
ֵ֛םַבּעינ ִ
ֵ֥ןַה ָע ְ
ָתןַאֶ ת-ח ָ
וַה'ַנ ֨ ַ

 .8שמות כב,ט:

ֶ֖הַל ְשׁ ָ֑מרַוּמֵ֛תַאוֹ-נִ ְשׁ ַבֵּ֥רַאוֹ-נִ ְשׁ ָבֶּ֖הַאֵ֥יןַר ֶ ָֽאה׃ַַ
ֵ֛הַוכָ לְ -בּה ָמ ִ
ֲמוֹרַאוֹ-שֵׁ֥ וֹרַאוֶֹ -שׂ ְ
ַ֩אישַׁאֶַל-ר ִ֝עהוַּח ֨
ִ ָֽכּי-יִ תּן ִ ֨

 .9שמות כה,מ:

ֶ֖הַבּ ָ ָֽהר׃ַסַַ ַ
תּהַמָ ְר ֶא ָ
יתםַאֲשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ָ֑הַבּ ֨ ַת ְבנִ ָ
וּראֶ֖הַ ַועֲשׂ ְ
ְ

 .10שמות לט,יד:

רַשׁבֶ ט׃ַַ
שׂ ָ ָֽ
וַֹל ְשׁנ ֵ֥יםַעָ ָ ֶ֖
ָ֑םַפּתּוּחַ֤יַח ָתם ִַ֙אישַׁעַ לְ -שׁמ ִ
רהַעַ לְ -שׁמ ָת ִ
תּיםַעֶ ְשׂ ֶ֖
הַשׁ ֵ֥
ֵ֥לַה ַָנּ ְ
ֵ֛
תַבּני-יִ ְשׂ ָרא
ֲבנִ יםַעַ לְ -שׁ ֨מ ְ
ַ֠ ְו ָהא ָ

 .11ויקרא ה,ו:

פּרַעָ ָלֵ֛יוַהַ כּהֶ֖ןַ
ָ֑אתַו ִכ ֶ ֵ֥
ְ
ֶ֖יםַל ַח ָטּ
ְ
תַע ִזּ
יר ִ
ֵ֛הַאוְֹ -שׂ ִע ַ ֵ֥
אןַכּ ְשׂ ָבּ ָֽ
ִ
צּ
הַמןַ -ה ֵ֥
רַח ִ֝ ָטאַנְ ק ָ֨ב ִ
ֲשׁ ָ
לַחטָּ אתוֹ ַ֩א ֨ ֶ
'ַע ַ
ה ַ
ְוה ִביאַאֶ ת-אֲשָׁ מוַֹלַ ַָּ֡
אתוֹ׃ַַ ַ
מ ַחטָּ ָֽ
ַ

 .14דברים טו,ז:

אַת ְקפּץ ַ֙
ל ִ
אַתאַ מּץַאֶ תְ -ל ָב ְב ָָ֗ךַוְ ַ֤
ְָ֑ךַל ְ
ֹ֧
ןַל
ֱֹלהֶ֖יָךַנת ָ
ה'ַא ֶ
יָךַבּ ַ֨א ְר ְצָךַאֲשֶׁ רֵַ֥ -
ְ
דַשׁעָ ֶר
ַ֙בּאַ ַח ְ
ַ֩ב ָ֨ךַאֶ ְביִ֝וֹןַמאַ ַחַ֤דַאַ ֶח ֙יָך ְ
ִ ָֽכּי-יִ ְה ֶיה ְ
יָךַהאֶ ְביָֽ וֹן׃ַַ ַ
ָ
אֶ ת-יָ ְָ֣דָךַמאָ ִ ֶ֖ח

פסוקים עם תבנית טעמים קדמא מרכא פשטא זקף-קטן .לבדוק את הרשימה הבאה לעומת הרשימה הממוספרת
ֲריַז ְִקנ ָָתָ֑הַַַַּוַיִּ ֶתּן-לֶ֖ וַֹאֶ ת-כָּ ל-אֲשֶׁ רָֽ -לוֹ׃ ַ
ַ֙לאדנִ יַאַ ח ֶ֖
ַ֩אשֶׁ תַאֲד ִנֵ֥יַבן ַ ָֽ
בראשית חיי שרה כד,לו :ו ַָּ֡תּלֶ דַשָׂ ָרה ֨
ה ֩  -פזר ת"ק
ו ַָּ֡תּלֶ דַשָׂ ָר ַ
ַ֙לאדנִ י  -אשתו המוקדמת שהאריכה ליד אדני
֨אשֶׁ תַאֲד ִנֵ֥יַבן ַ ָֽ

פרט פרט כלל הצריך לפרט
ינוַּבּ ָ ָֽהר׃ ַ
ָ
ָל
אכלוַּלֶ ֶחםַ ַויּ ִ ֶ֖
אַלאֶ ָחֶ֖יוַלֶ אֱכָ לָ -ל ֶָ֑חםַַַַוַיּ ְ
ר ְ
בראשית ויצא לא,נד :וַיִּ זְ ַ֨בּחַ ַיע ֲֵ֥קבַ ֶז ַ֙בח ַ֙בָּ ָהרַוַיִּ ְק ָ ֵ֥
ַ֙בּ ָהר –
וַיִּ זְ ַ֨בּחַ ַיע ֲֵ֥קבַ ֶז ַ֙בח ָ
אֹלהָ֑יםַ ַ
ִ
ֵ֥יתיַלָ ֶכֶ֖םַל
םַו ָה ִי ִ
ַ֙לעָ ְ
ֵ֥םַלי ְ
שמות וארא ו,זְ :ולָ ַק ְח ִ֨תּיַאֶ ְת ֶכ ִַ
וֹתַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ִ
תַס ְבלֵ֥
תּ ַח ִ
םַמ ַ ֶ֖
ִ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ
םַה ִ
ַ
םַכּיַא ֲִנַ֤יַה ֙'ַאֱֹלהיכֶ
יד ְע ָ֗ ֶתּ ִ
וִ ַ
ַ֙לעָ ם  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל .ליקוחי עם ישראל ומאריכה משעה שעלה במחשבה
ֵ֥םַלי ְ
וְ לָ ַק ְח ִ֨תּיַאֶ ְת ֶכ ִ

לברוא על חום.
יהָ֑ם ַ
יםַויַעַ ְב ֶ֖דוַּאֶ ת-ה'ַאֱֹלה ֶ
ָשׁ ְ
אנ ִ
ַ֙למוֹקשַׁשַׁ לַּ ח ַ֙אֶ תָ -ה ֲ
ֵ֥הַלנוּ ְ
ליוַעַ דָ -מ ַתי ַ֙יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ
אמרוּ ַ֩עַ ְב ֨דיַפַ ְר ִ֝עהַא ָ֗ ָ
שמות בא י,ז :וַיּ ְ
הַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ד ִ
עַכּיַאָ ְב ָ ֶ֖
ַה ֲֶט ֶרםַתּ ַד ִ ֵ֥
עַ דָ -מ ַתַי ֙  -פשטא
ַ֙למוֹקשׁ  -קדמא מרכא?
ֵ֥הַלנוּ ְ
יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ

קדמא היותו מוקש ומאריכה בצרות
תַעוֹלם׃ ַ
ָ ָֽ
יכ ָ֑םַַַַחֻ ַ ֶ֖קּ
יתםַאֶ ת-נ ְַפשׁת ֶ
םַו ִענִּ ֶ ֶ֖
וֹןַהיא ַ֙לָ כֶ ְ
ויקרא אחרי מות טז,לא :שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥ת ִ
וֹןַהיא ַ֙לָ כֶ ם -קדמא מרכא פשטא ז"ק.
שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥ת ִ

ראב"ע  -שבת שבתון י"א לנפש ולגוף ,ואחרים אמרו שהוא שביתת השביתה שאין למעלה ממנה.
קדמא שביתה עליונה לשביתת הגוף והנפש.
רלב"ג
(קדמא) מצוות עשה לשבות בו לשבות בו מכל מלאכה( .מאריך) השביתה והענוי קדמו ואין להן תלות בבית המקדש ונוהגות תמיד.
ֱֹלהיו׃ ַ
יבַלֵ֥חֶ םַא ָ ָֽ
ֶ
בַלהַ ְק ִ ֶ֖ר
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּםַלאַיִ ְק ַר ְ
ַלדר ָ֗ ָתםַא ֨ ֶ
ֲָך ְ
ישַׁמזּ ְַרע ַ֞
ִ ָֽ
אמרַַַַ ִא
ֵ֥רַאל-אַ ה ֲֶ֖רןַל ָ֑
ויקרא אמר כא,יזַ :דּבּ ֶ ָֽ
ַלדר ָ֗ ָתם  -מונח גרשיים רביע ,יוצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצא
ֲָך ְ
ישַׁמזּ ְַרע ַ֞
ִ ָֽ
ִא
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּם  -האריך המום בזמן כמו מום קבוע או מום עובר שעדיין לא חלף וקדם לזמן עבודת המשמר.
א ֶ֨

הזהיר גם לכהן הגדול המוקדם  -אהרן ,רמב"ן כי יתכן שגם באהרן ארע טומאת המגע במת או בשרץ ולא בא להזכיר הצרעת והזוב באהרן כי
/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-
174/263
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לא יארע זה בגופו ...כי בעבור שהתיר האנינות לכ"ג אולי יתיר לו המום והצרעת .והוצרך לרבותו.
יכ ָ֑םַ ַ
יתםַאֶ ת-נ ְַפשׁת ֶ
םַו ִענִּ ֶ ֶ֖
ויקרא אמר כג,לב :שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥תוֹןַהוּא ַ֙לָ כֶ ְַ
בַתּ ְשׁ ְבּ ֶ֖תוַּשַׁ ַבּ ְתּ ֶ ָֽכם׃ַפ ַ
ַ֙בּעֶ ֶרבַמ ֶע ֶרבַעַ ד-עֶ ֶר ִ
ְבּ ִת ְשׁ ָע ַ֤הַלַ ֨ח ֶדשׁ ָ
יכ ָ֑ם  -קדמא כניסת יוה"כ לענין תחילת הענוי אבל לא לעונש המצוין בויקרא אמר כג כט
יתםַאֶ ת-נ ְַפשׁת ֶ
םַו ִענִּ ֶ ֶ֖
שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥תוֹןַהוּא ַ֙לָ כֶ ְ
יה׃ ַ
תהַמעַ ֶ ָֽמּ ָ
ָ֑הַונִ ְכ ְר ָ ֶ֖
וֹםַהזֶּ ְ
ַ
םַהיּ
ַ
הַבּ ֶעֶ֖צֶ
רַלאְ -תעֻ ֶנּ ְ
א ֶשׁ ָֽ
כּיַכָ לַ -ה ֶנּ ֙פֶ שׁ ַ֙ ֲַ
ִ ַ֤
ןַבּוֹ׃ ַ
ַ֙בּאָ ָדםַכֶּ֖ןַיִ נָּ ֵ֥תֶ ָֽ
תּןַמוּם ָ
ֲשׁרַיִ ֵ֥
ֶ֖ןַתּ ַחתַשָׁ֑ןַַַַכַּ א ֨ ֶ
ןַתּ ַחתַעַ יִ ןַשׁ ַ
רַתּ ַחתַשֶׁ ֶברַעַ ִ֚יִ ַ
ויקרא אמר כד,כ :שֶׁ ִֶ֚ב ַ
ַ֙בּאָ ָדם  -קדמא מרכא פשטא ז"ק  -ב"ק פד א
תּןַמוּם ָ
ֲשׁרַיִ ֵ֥
כַּ א ֨ ֶ
ןַבּוֹ התשלום
לפי הזמן שניתן המום (קדמא הזמן) כֶּ֖ןַיִ נָּ ֵֶ֥ת ָֽ
יןַרָ֑עַ ַ
ַ֙הכּהןַבֵּ֥יןַטֶ֖ וֹבַוּב ָ
'ַו ֶ ָֽהע ֱִריכוֹ ַ
וַֹק ֶדשׁ ַ֙לַַ ה ְ
ית ֨
ישַׁכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥
ִ ָֽ
ויקרא בחקתי כז,ידְ :ו ִ ָ֗א
וַֹהכּהֶ֖ןַכֵּ֥ןַי ָָֽקוּם׃ ַ
ֲשׁרַ ַיע ִ ֲֵ֥ריְךַא ֵ֛ת ַ
כַּ א ֨ ֶ
ישַׁכּי-י ְַק ִ ֨דּשׁ קדמא) אֶ ת-בּי ֵ֥תוֹ (מאריך) ֨ק ֶדשׁ ַ֙לַַה')
ִ ָֽ
וְ ִ ָ֗א

אם קדמא לך הרשות לכל דבר כמו בית (ולא כמו מטלטלין שלך שלא ברשותך) אז תוכל להקדיש
ֶ֖תַבּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
תוּנֵ֥םַה ָ֙מּה ַ֙לוַֹמא ְ
תוּנ֨םַנְ ִ
ןַוּל ָבנָ ָ֑יוַַַַנְ ִ
םַלאַ ה ֲֶ֖ר ְ
ְ
ָת ָתּה ַ֙אֶ תַ -ה ְל ִויִּ
במדבר ג,טְ :ונ ַ
תוּנֵ֥םַה ָ֙מּה ַ֙לוֹ
תוּנ֨םַנְ ִ
נְ ִ
תַאישְָׁ֑ךַ ַ
ֶ֖הַתּ ַח ִ
טיתַטֻ ְמ ָא ַ
לאַשָׂ ִ ֵ֛
ְךַו ִאםֵ֥ -
ֵ֥בַאישׁ ַ֙א ָת ְ
ַ֙אם֨ -לאַשָׁ ַכ ִ
ןַואָ ַמַ֤רַאֶ לָֽ ָ -ה ִאשָּׁ ה ִ
הַּהכּ ָ֗ה ְ
במדבר נשא ה,יטְ :ו ִה ְשׁ ִ֨בּיעַ ַא ִ֝ ָת ַ
יםַה ָֽאלֶּ ה׃ ַ
ָ
יםַה ְמאָ רֲ ִ ֶ֖ר
ַ ָֽ
ֵ֛יַה ָמּ ִ ֵ֥ר
יַממּ ַ
ִהנּ ִָָ֕ק ִ
ֵ֥בַאישׁ ַ֙א ָתְך  -אם-לא קדמא שכיבת (מאריך) איש אחר אתך לאישך היינו בזמן האירוסין רש"י בפסוק כב
ִאם֨ -לאַשָׁ ַכ ִ

אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה
רַרָ֑עַ ַ
לַדּ ָב ָ
וּםַכּ ָ
ֶ֖
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מ
ָשׂהַא ֨ ֶ
ֱֹלהיָךַשׁוֹרַו ָ֗ ֶ
ַ֩ה'ַ א ִ֝ ֶ
דברים שפטים יז,א :לאִ -תזְ ַבּח ֨
ֶ֖יָךַהוּא׃ַס ַ
ָֽ
ֱֹלה
ֵ֛תַה'ַא ֶ
כּיַתוֹע ֲַב ֵ֥
ִ ֹ֧
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּםַאם קדמא מחשבת חוץ לזמנו  -מאריך  ,אז לא תזבח (ת"ק) כי הקרבן פגול
א ֶ֨

ע"כ==-=-=-=-
רשימת פסוקים (בלי מקף) קדמא מרכא פשטא [מונח] זקף-קטן או זרקא [מונח] סגול
 .1-1בראשית ג,יד:

אכֶ֖לַכָּ ל-
פרַתּ ַ
ְךַועָ ָ ֵ֥
תַהשָּׂ ֶדָ֑הַעַ ל-גְּ חנְ ָךַתל ְ
ַ
לַחיַּ
כּ ַ
הַוּמ ֶ֖
ִַ
ַ֙מכָּ לַ -ה ְבּה ָמ
יתַזּאת ַ֒אָ ַ֤רוּרַאַ ָתּה ִ
ָחשַַׁ֘ ִכּיַעָ ִשׂ ָ
יםַ׀ַאלַ -הנּ ָ
ֶ ָֽ
ֱֹלה
אמר ַ֩ ֨ה'ַא ִ ֵ֥
וַיּ ֶ
ֵ֥יַחיֶּ ָֽיָך׃ ַ
יְ מ ַ

 .1בראשית ד,כה:

ֶ֖וַֹקיִ ן׃ַַ ַ
לַכּיַה ֲָרג ָ ָֽ
תַה ֶב ִ ֵ֥
רַתּ ַח ֶ
ֱֹלהים ַ֙ ֶז ַָ֣רעַאַ ח ַ
יַשׁתִ -לַ֤יַא ִ
ָ֑תַכּ ָ ָֽ
ראַאֶ תְ -שׁ ֶ֖מוַֹשׁ ִ
דםַעוֹד ַ֙אֶ תִ -א ְשׁתּוַֹוַתּלֶ דַבּןַו ִַתּ ְק ָ ֵ֥
ו ַ֨יּ ַדעַאָ ָ ֵ֥

 .2בראשית נח ח,א:

ָשׁכּוַּהַ ָ ָֽמּיִ ם׃ַַ ַ
֙וּח ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץַ ַויּ ֶ֖
ֱֹלהיםַר ַ
ֲברַא ִ ֵ֥
וַֹבּתּ ָבָ֑הַ ַו ַיּע ֨
ֵ֥רַא ֶ֖תּ ַ
ֱֹלהים ַ֙אֶ ת-נ ַח ְַואַ֤תַכָּ לָֽ ַ -ה ַח ָיּה ְַ֙ואֶ ת-כָּ לַ -ה ְבּהמָ הַא ֲֶשׁ ִ
כּרַא ִ
וַיִּ זְ ַ֤

 .3בראשית חיי שרה כד,לו:

ֲריַז ְִקנ ָָתָ֑הַּוַיִּ ֶתּן-לֶ֖ וַֹאֶ ת-כָּ ל-אֲשֶׁ רָֽ -לוֹ׃ַַ ַ
ַ֙לאדנִ יַאַַח ֶ֖
ו ַָּ֡תּלֶ דַשָׂ ָרה ַ֩ ֨אשֶׁ תַאֲד ִנֵ֥יַבן ַ ָֽ

 .3-1בראשית ויצא ל,כ׃

ב ַ֒ ַ
ֱֹלהיםַ׀ַא ִתיַ֘ז ֶבדַטוֹ ַ
אמרַל ָָ֗אהַזְבָ ַ ֨דנִ יַא ִ ֵ֥
וַתּ ֶ
הַב ִנ ָ֑יםַ ַ
וַֹשׁ ָשּׁ ָ
יַכּי-י ַָל ְֵ֥ד ִתּיַלֶ֖ ִ
ישׁ ִ ָֽ
יַא ִ
ַהפַּ ֙עַ ם ַ֙יִ זְ ְבּלנִ ִ
ראַאֶ תְ -שׁ ֶ֖מוַֹזְ ֻב ָֽלוּן׃ ַ
ו ִַתּ ְק ָ ֵ֥

 .4בראשית ויצא לא,נד:

ינוַּבּ ָ ָֽהר׃ַַ ַ
ָ
ָל
אכלוַּלֶ ֶחםַ ַויּ ִ ֶ֖
אַלאֶ ָחֶ֖יוַלֶ אֱכָ לָ -ל ֶָ֑חםַוַיּ ְ
ר ְ
ַ֙בּ ָהרַוַיִּ ְק ָ ֵ֥
וַיִּ זְ ַ֨בּחַ ַיע ֲֵ֥קבַ ֶז ַ֙בח ָ

 .5בראשית מג,ז:

היָדוֹעַ ַ
יכֵ֥םַחַ י ַ֙הֲישַׁלָ ֶכםַאָ חַ ַו ֨ ַנּגֶּד-לוַֹעַ לֶ֖ ִ -פּיַהַ ְדּ ָב ִריםַהָ אָ֑לֶּ הַ ֲ
אמרַ ַה ֨עוֹדַא ֲִב ֶ
נוַּוּלמוֹלַ ְד ִ֝תּנוַּל ָ֗
ְ
ישַׁל
ָ
וֹלַשׁאַ לָ ַ֠ -ה ִא
ָ ָֽ
אמ ָּ֡רוַּשָׁ א
וַיּ ְ
יכם׃ַַ ַ
רַהוֹרידוַּאֶ ת-א ֲִח ֶ ָֽ
ִ ֶ֖
אמ
עַכּיַי ַ
נ ַד ִ

 .6שמות וארא ו,ז:

וֹתַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
ִ
תַס ְבלֵ֥
תּ ַח ִ
םַמ ַ ֶ֖
ִ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ
םַה ִ
ַ
םַכּיַא ֲִנַ֤יַה'ַאֱֹלהיכֶ
יד ְע ָ֗ ֶתּ ִ
ָ֑יםַו ַ
אֹלה ִ
ִ
ֵ֥יתיַלָ ֶכֶ֖םַל
ַ֙לעָ םַ ְו ָה ִי ִ
ֵ֥םַלי ְ
וְ לָ ַק ְח ִ֨תּיַאֶ ְת ֶכ ִ

 .7שמות בא י,ז:

דהַ
עַכּיַאָ ְב ָ ֶ֖
יהָ֑םַה ֲֶט ֶרםַתּ ַד ִ ֵ֥
יםַויַעַ ְב ֶ֖דוַּאֶ ת-ה'ַאֱֹלה ֶ
ָשׁ ְ
אנ ִ
ַ֙למוֹקשַׁשַׁ לַּ ח ַ֙אֶ תָ -ה ֲ
ֵ֥הַלנוּ ְ
ליוַעַ ד-מָ ַתי ַ֙יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ
אמרוּ ַ֩עַ ְב ֨דיַפַ ְר ִ֝עהַא ָ֗ ָ
וַיּ ְ
ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
֙יתי ַ֙אֶ תַ -ה ָדּםַוּפָ ַס ְח ִ ֶ֖תּיַעֲל ֶכ ָ֑םַ ַ
םַו ָר ִא ִ
ַ֤לַה ָבּ ִתּים ַ֙א ֲֶשׁרַאַ ֶתּםַשָׁ ְ
תַע ַ
םַל ָ֗א ַ
ַ֩ה ָ ֨דּםַלָ ִ֝ ֶכ ְ
 .8שמות בא יב,יגְ :ו ָה ָיה ַ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
יַבּ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ַ֙ל ַמ ְשׁ ִחיתַ ְבּ ַהכּ ִ ֶ֖ת ְ
֨הַב ֶכֵ֥םַ ֶנ ֙ ֶגף ְ
וְ לאָֽ ִ -י ְה ֶי ָ
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 .9שמות טז,א:

שּׁהַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ַ֙לַ ח ֶדשַׁהַ שּׁנִ יַ
יןַסינָ ָ֑יַ ַבּח ֲִמ ֨ ָ
ילםַוּב ִ
א ִ ֶ֖
ַ֤תַבּנָֽי-יִ ְשׂ ָראל ַ֙אֶ לִ -מ ְד ַבּרִ -סיןַא ֲֶשֵׁ֥רַבּיןַ -
ָבאוַּכָּ ל-ע ֲַד ְ
ילםַ ַויּ ִ֝
ַ֙מא ִ
וַיִּ ְסעוּ ָֽ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
אתםַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ְלצ ָ ֶ֖

 .10שמות יתרו כ,ד:

ם׀ַמ ַ ֵ֥תָּ֣חַַתַלָ ָ ָָֽ֗א ֶרץ׃ַַ ַ
ִ
ֵ֥רַבּ ַ ֶ֖מָּ֣יִ
תּ ַחתַ ַוא ֲֶשׁ ַ
ץַמ ָ ִ֝ ָ֑
ֲשׁר ַ֩בָּ ָ ֶ֖֨א ֶר ִ
מּעַ לַ ַוא ֶ ֵ֥
ַ֙׀ַמ ַ ָּ֡
ָ֣רַבּשָּׁ ַמ ֙יִ ם ִ
ַ
ֲשׁ
ַ֙׀ַוכָ לְ -תּמוּ ָנ ָּ֡הַ א ֶ ַ֤
ַפ ֶ֙סל ְ
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
לאַ -תע ֨ ֶ

 .11שמות כא,לו:

ֶ֖תַי ְהיֶהָֽ -לּוֹ׃ַסַַ ַ
תַהשּׁוֹרַ ְו ַהמּ ִ ָֽ
ַ֙תּ ַח ַ
נּוַּבּעָ ָל ָ֑יוַשַׁ ֨לּםַיְ שַׁ לֵּ֥םַשׁוֹר ַ
ר ְ
לאַיִ ְשׁ ְמ ֶ ֶ֖
םַו ֵ֥
וֹלַשׁ ְלשׁ ְ
ִ
ַ֙מ ְתּמ
עַכּיַשׁוֹרַנַגָּ ֵ֥חַהוּא ִ
וַֹנוֹד ַ֠ ִ
ַ ָ֗
א
ֱמת׃ ַ
ֵ֥סדַ ֶוא ֶ ָֽ
םַו ַרבֶ -ח ֶ
ָ֑וּןַא ֵֶ֥רְךַאַ ַפֶּ֖יִ ְ
וּםַו ַחנּ ֶ
לַר ֶ֖ח ְ
'ַא ַ
א ַ֒ה'ַ׀ַה ֵַ֥
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָר ַ
ֵ֥
 .11-1שמות כי תשא לד,וַ :ו ַיּע ֲ֨ב

 .11-2שמות ויקהל לו,ו:

רוּמת ַה ָ֑קּ ֶדשׁ וַיִּ כָּ לֵ֥א ָה ָעֶ֖ם מהָ ִ ָֽביא׃
אכֶ֖ה ִל ְת ַ
שּׁה אַ לַ -יעֲשׂוּ-עֵ֛ וֹד ְמלָ ָ
ר ֒ ִאישׁ ְו ִא ָ֗ ָ
חנֶהַ֘ לאמ ַ
ֲבירוּ ֵ֥קוֹל ַ ָֽבּ ַמּ ֲ
שׁה ַו ַיּע ִ֨
וַיְ ַצו מ ָ֗ ֶ

 .11-3ויקרא שמיני י,יב:

ם ַ֒ ַ
וֹת ִרי ַ
ֵ֥רַ׀ַבּנָיוַ֘הַ נָּֽ ָ
ָ
ית ָמ
לַאֶ ְלעָ זָרַ ְואֶ ל֨ ִ -א ָ
ןַו ֶא ַ֠
הַאל-אַ ה ֲָ֗ר ְ
וַיְַ ַד ֨בּרַמ ִ֝שֶׁ ֶ ָֽ
יםַהוא׃ ַ
ִ ָֽ
שׁ
יַק ֶדשַׁקָ ָד ִ ֶ֖
ַכּ ֵ֥
לַה ִמּזְ בּ ַָ֑ח ִ ֵ֛
ַ
ַמצֶּ֖ וֹתַאצֶ
וּה ַ
'ַו ִא ְכלֵ֥ ָ
נּוֹת ֶ֙רת ַ֙מ ִאשּׁיַה ְ
ְקחוַּאֶ תַ -ה ִמּנְ ָ֗ ָחהַהַ ֶ

 .12ויקרא אח"מ טז,לא:

תַעוֹלם׃ַַ ַ
ָ ָֽ
ָ֑םַח ַ ֶ֖קּ
יכ ֻ
יתםַאֶ ת-נ ְַפשׁת ֶ
וֹןַהיא ַ֙לָ כֶ םַ ְו ִענִּ ֶ ֶ֖
שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥ת ִ

 .13ויקרא יח,ג:

יהֶ֖םַ
וּבחֻ קּת ֶ
אַתעֲשׂוַּ ְ
הַא ֶרץְ -כּ ַנָּ֡עַ ןַא ֲֶשׁרַאֲנִ י ַ֩מ ִ֨ביאַאֶ ְת ֶכֵ֥םַשָׁ ָ֙מּה ַ֙ל ַ
וַּוּכ ַמעֲשׂ ֶ ָֽ
ְ
אַתעֲשָׂ֑
ֹ֧הַא ֶרץִ -מ ְצ ַרֵ֛יִ םַא ֲֶשֵׁ֥רַיְ שַׁ ְב ֶתּםָ -בֶּ֖הַּל ַ
ְכּמַ עֲשׂ ֶ ָֽ
לכוּ׃ַַ ַ
לאַת ָֽ
ֵ֥

 .14ויקרא כא,יז:

ֱֹלהיו׃ַַ ַ
ֵ֥חםַא ָ ָֽ
יבַל ֶ
ֶ
בַל ַה ְק ִ ֶ֖ר
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּםַלאַיִ ְק ַר ְ
ַלדר ָ֗ ָתםַא ֨ ֶ
ֲָך ְ
ישַׁמזּ ְַרע ַ֞
ִ ָֽ
רַא
אמ ִ
ֵ֥רַאל-אַ ה ֲֶ֖רןַל ָ֑
ַדּבּ ֶ ָֽ

 .15ויקרא אמר כג,ו:

אכלוּ׃ַַ ַ
יםַמצֵּ֥ וֹתַתּ ָֽ
ַ
ה'ַשׁ ְב ַעֵ֥תַי ִ ֶָ֖מ
ִ
ֵ֥גַה ַמּצֶּ֖ וֹתַלַ
שַׁה ֶזּהַ ַח ַ
ַ
שּׁהַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ַ֙לַ ח ֶד
וּבַ ח ֲִמ ֨ ָ

 .16ויקרא אמר כג,לב:

בַתּ ְשׁ ְבּ ֶ֖תוַּשַׁ ַבּ ְתּ ֶ ָֽכם׃ַפַַ ַ
ַ֙בּעֶ ֶרבַמ ֶע ֶרבַעַ ד-עֶ ֶר ִ
ָ֑םַבּ ִת ְשׁ ָע ַ֤הַלַ ֨ח ֶדשׁ ָ
יכ ְ
יתםַאֶ ת-נ ְַפשׁת ֶ
שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥תוֹןַהוּא ַ֙לָ כֶ םַ ְו ִענִּ ֶ ֶ֖

 .17ויקרא כד,כ:

ןַבּוֹ׃ַַ ַ
ַ֙בּאָ ָדםַכֶּ֖ןַיִ נָּ ֵֶ֥ת ָֽ
תּןַמוּם ָ
ֲשׁרַיִ ֵ֥
ֶ֖ןַתּ ַחתַשָׁ֑ןַכַּ א ֨ ֶ
ןַתּ ַחתַעַ יִ ןַשׁ ַ
רַתּ ַחתַשֶׁ ֶברַעַ ִ֚יִ ַ
ַ
שֶׁ ִ֚בֶ

 .18ויקרא בחקותי כו,ה:

חַבּאַ ְר ְצ ֶ ָֽכם׃ַַ ַ
ְ
תּםַלָ ֶבֶ֖טַ
עַוישַׁ ְב ֶ ֵ֥
וּב ִ ֶ֖צירַי ִַשּׂיגַאֶ תָ -ז ָ֑ ַָ֣רעַ ַואֲכַ ְל ֶתַּ֤םַלַ ְח ְמכֶ ם ַ֙לָ שׂ ַב ִ
ֵ֥םַדּ ֙יִ שׁ ַ֙אֶ תָ -בּ ִצירַ ָ
וְ ִה ִ֨שּׂיגַלָ ֶכ ַ

דוגמת מפתח
 .18-1ויקרא בחקתי כז,יד :מרכא עם מקף לכן לא ברשימה הממוספרת

וַֹהכּהֶ֖ןַכֵּ֥ןַי ָָֽקוּם׃ ַ
ֲשׁרַ ַיע ִ ֲֵ֥ריְךַא ֵ֛ת ַ
יןַרָ֑עַכַּ א ֨ ֶ
ַ֙הכּהןַבֵּ֥יןַטֶ֖ וֹבַוּב ָ
וַֹק ֶדשׁ ַ֙לַַה'ַ ְו ֶ ָֽהע ֱִריכוֹ ַ
ית ֨
ְו ִ ָ֗אישַׁ ִ ָֽכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥

 .19במדבר ג,ט :ראה במדבר בהעלתך ח,טז

ֶ֖תַבּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַַ ַ
תוּנֵ֥םַה ָ֙מּה ַ֙לוַֹמא ְ
תוּנ֨םַנְַ ִ
ןַוּל ָבנָ ָ֑יוַנְ ִ
םַלאַ ה ֲֶ֖ר ְ
ְ
וְ נָתַ ָתּה ַ֙אֶ תַ -ה ְל ִויִּ

 19-1במדבר נשא ה,יח

ה ַ֒ ַ
ַל ְפניַיְ ה ָו ַ
ֵ֥ןַאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ידַהכּה ֶ ָֽ
ַ
׃ַ ְו ֶהע ֱִ֨מ
תַהָ֑ואַ ַ
ֵ֥תַקנ ֶָ֖א ִ
וֹןַמנְ ַח ְ
ִ֚תַמנְ ַחתַהַ זִּ כָּ ר ִ
יהַא ִ
הַונ ַָתןַעַ ל-כַּ ָ֗ ֶפּ ָ
ַוּפָ ַרע ַ֙אֶ ת-ראשַׁהָ ִאשָּׁ ְ
ַ֤דַהכּהן ִ ַָֽ֙י ְהיוַּמֵ֥יַ ַה ָמּ ִ ֶ֖ריםַהַ ְמ ָ ָֽא ֲר ִ ָֽרים׃ ַ
ַ
וּביַ
ַ ְ

 .20במדבר נשא ה,יט:

תַאישְָׁ֑ךַ ַ
ֶ֖הַתּ ַח ִ
טיתַטֻ ְמ ָא ַ
לאַשָׂ ִ ֵ֛
ֵ֥בַאישׁ ַ֙א ָתְךַ ְו ִאםֵ֥ -
ה ִאשָּׁ ה ַ֙ ִאם֨ -לאַשָׁ ַכ ִ
ןַואָ ַמַ֤רַאֶ לָֽ ָ -
הַּהכּ ָ֗ה ְ
וְ ִה ְשׁ ִ֨בּיעַ ַא ִ֝ ָת ַ
יםַה ָֽאלֶּ ה׃ַַ ַ
ָ
יםַה ְמאָ רֲ ִ ֶ֖ר
ַ ָֽ
ֵ֛יַה ָמּ ִ ֵ֥ר
יַממּ ַ
ִהנּ ִָָ֕ק ִ

 .21במדבר נשא ה,כ:

ישְׁך׃ַַ ַ
יַא ָֽ
ֲד ִ
ישַׁבְּך ַ֙אֶ תְ -שׁכָ ְבתּוַֹ ִ ָֽמ ַבּ ְלע ֶ֖
ָ
ןַא
ְֶ֖ךַו ִכיַנִ ְטמָ֑אתַוַיִּ ֨תּ ִ ֵ֥
תַאישׁ ְ
יתַתּ ַח ִ
ַ ֵ֥
ט
ַכּיַשָׂ ִ ֵ֛
א ְתּ ִ ֵ֥
וְ ַַָ֗

 .21-1במדבר נשא ה,כ:

ְָ֑ךַבּ ֨תתַ
ֶ֖הַבּתוְֹךַעַ מּ ְ
ְֵ֛ךַלאָ ָלֵ֥הַ ְו ִל ְשׁ ֻב ָע ְ
'ַאוֹת ְ
ָ
ןַה
ַ֙ל ִאשָּׁ הַיִ ֨תּ ֵ֥
ַ֤רַהכּהן ָ ָֽ
ה ַ֒ ְואָ ַמ ַ
תַהאָ לָ ַ
ַבּ ְשׁ ֻב ַע ָ
ֵ֥ןַאתָֽ ָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ַהכּה ֶ ָֽ
ַ[כא]ַַ ְו ִה ְשׁ ִ֨בּיעַ ַ
תַואֶ תִ -בּ ְטנְֵֶֽ֖ךַצָ ָ ָֽבה׃ַַַ
ַ֤ה'ַאֶ ת-יְ רכְך ַ֙נפֶ לֶ ְ

 .22במדבר בהעלתך ח,טז:

םַלי׃ַַ ַ
ת ִ ָֽ
ַ֙מ ְבּניַיִ ְשׂ ָראלַלָ ַ ֵ֥ק ְח ִתּיַא ֶַָ֖
םַבּכֵ֥ וֹרַכּל ִ
ְ
ַ֩פּ ְט ַ ֨רתַכָּ לִ֝ ֶ -רחֶ
ָ֑לַתּ ַחת ִ
וְֹךַבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
ְ
ַ֙ליַ ִמ ֶ֖תּ
ִכּי ַ֩נְ ֻת ִ ֨ניםַנְ ֻת ִנֵ֥יםַה ָ֙מּה ִ

 .22-1במדבר בהעלתך ח,יט:

דַוּלכַ פֶּ֖רַעַ לְ -בּניַ
ְ
ַ֙בּא ֶהלַמוֹע
ַ֤תַבּנָֽי-יִ ְשׂ ָראל ְ
ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒לַ ע ֲַ֞בדַאֶ ת-עֲב ַד ְ
ָ֗יוַמתּוְֹך֘ ְ
ןַוּל ָב ָנ ִ
ים׀ַלאַ הֲר ְ
ְ
וָאֶ ְתּ ָנ֨הַאֶ תַ -ה ְל ִויִּ ִ֝םַנְ ֻת ִנ
תַבּנָֽי-יִ ְשׂ ָראֶ֖לַאֶ לַ -ה ָֽקּ ֶדשׁ׃ַַ
ְ
ִ֝הַבּ ְבנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙ ֶנגֶףַ ְבּגֶ ֵ֥שֶׁ
ָ֑לַו ֨לאַיִ ְה ֶי ִ
יִ ְשׂ ָרא ְ

 22-2במדבר בהעלתך י,י

ם֒ ַ
יַח ְדשׁיכֶ ַ
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
ְ
יכ ָ֑ם ַ
םַו ַעֶ֖לַזִ ְבחיַשַׁ ְלמ ֶ
םַבּחֲצ ְצ ָ֗רתַעַ ִ֚לַעֹלתיכֶ ְ
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ַ ְ
יכם׃ַפ ַ
ֶ֖יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
ַ֙ל ְפניַאֱֹלהיכֶ םַא ֲִנ ֵ֥
ַ֤םַלזִ כָּ רוֹן ִ
ַ ְו ָהי֨וַּלָ ֶכ ְ

 .22-3במדבר בהעלתך יא,כה:

יהם ַ֙הָ רוּחַ ַ
ַ֤וֹחַעֲל ֶ
יַכּנ ַ
ישַׁהזְּ ק ִנ ָ֑יםַוַיְ ִָ֗ה ְ
ַ
ֵ֥יםַא
ִ ֶ֖
֙וּח ַ֙א ֲֶשׁרַעָ לָ יוַוַיִּ ָ֕תּןַעַ לִ -שׁ ְב ִע
לַמןָ -הר ַ
ִ
'ַ׀ַבּעָ ָנןַ֘וַיְ ַדבּרַאלָ יַו ַ֒ ַו ָ֗ ָיּאצֶ
דַה ֶ
ֵ֥
ו ַ֨יּ ֶר
ָספוּ׃ַ ַ
לאַי ָ ָֽ
וַּו ֵ֥
ו ִַיּ ְָֽתנ ְַבּ ֶ֖א ְ

 .23במדבר שלח יד,מג:
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֵ֥הַה'ַע ָמּ ֶ ָֽכם׃ַַ ַ
ִ
יַה'ַולא-יִ ְהיֶ
ְ
בַכּי-עַ ל-כַּ֤ןַשַׁ ְב ֶתּם ַ֙מאַ חֲר
םַבּ ָח ֶָ֑ר ִ ָֽ
תּ ֶ
ַ֙ל ְפניכֶ םַוּנְ פַ ְל ֶ ֶ֖
יַו ַה ְכּ ַנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ִ
ֲמל ִ֨ק ְ
ִכּי ַ֩ ָהע ָ

 .24במדבר קרח טז,יט:

אַכבוֹד-ה'ַאֶ ל-כָּ לָ -הע ָ ָֽדה׃ַסַַ ַ
ר ְ
ֶ֖תחַא ֶהלַמוֹע ָ֑דַוַיּ ָ ֵ֥
ֵ֥םַק ַרח ַ֙אֶ ת-כָּ לָ -הע ָדהַאֶ לֶ -פּ ַ
יה ֨
ַויּ ְַק ֨הלַעֲל ֶ

 .25במדבר יח,יט:
 .25-1במדבר יח,יט:

ֵ֥םַהוא ַ֙
חַעוֹל ִ
ָ
ָ֑םַבּ ִרית ַ֩ ֨ ֶמלַ
עוֹל ְ
ַלחָ קָ -
ֵ֛יָךַא ְתָּךֶ֖ ְ
ִ
ֹ֧יָךַו ִל ְבנ ֶת
ְ
ַוּל ָבנֶ
יַל ָָ֗ך ְ
ַלה'ַנ ַָת ִ ָֽתּ ְ
ימוַּבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ַ ָֽ
ְ
ֲשׁרַי ִ ֵָ֥ר
תַהקֳּ ָד ִָ֗שׁיםַא ֨ ֶ
ל׀ַתּרוּמ ַ
ְ
כּ
ַא ָ ָֽתְּך׃ַַ ַ
ַוּלז ְַרעֲָךֵ֥ ִַ
יַה'ַ ְלָךֶ֖ ְ
ִל ְפנ ַ

 .26במדבר כ,ח:

ַ֙מן-
אתַלָ ֶהֵ֥םַמַ ֙יִ ם ִ
ימָ֑יוַ ְוהוֹצ ֨ ָ
ֶ֖םַונ ַָתןַמ ָ
יה ְ
עַלעינ ֶ
יָךַו ִד ַבּ ְר ֶתֹּ֧םַאֶ לַ -ה ֶסֵּ֛לַ ְ
הַו ַה ְקהַ֤לַאֶ תָ -הע ָדה ַ֙אַ ָתּה ְַ֙ואַ הֲרןַאָ ִח ְ
ַקחַאֶ תַ -ה ַמּ ָ֗ ֶטּ ְ
ירם׃ַַ ַ
הַואֶ תְ -בּ ִע ָ ָֽ
ד ְ
יתַאֶ תָ -הע ָ ֶ֖
הַ סֶּ לַ עַ ְו ִה ְשׁ ִק ָ ֵ֥

 .26-1במדבר חקת כא,כג
יחן – מרכא
לוֹ ַ֒טט – גירסת כתר ִסיחן – מונח ,גירסת מגנס ,קורן ,מאור ִס ֵ֥
רַבּגְ ֻב ַ
ןַסיחןַאֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ֘לַעֲב ִ
ָת ִ
ְולא-נ ֨ ַ
ָבאַיָ ְָ֑הצָ הַ ַ
ַ֙ה ִמּ ְד ָבּ ָרהַ ַויּ ֶ֖
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָראל ַ
יחןַאֶ ת-כָּ ל-עַ ָ֗מּוַֹוַיּ ַ֞צ ִ
ףַס ִ֝
ַ ַו ֶיּא ֱ֨ס ִ
םַבּיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ֶ֖ח ְ
ַוַיִּ ָלּ ֶ

 .26-2במדבר בלק כב,כ:

ה֒ ַ
ֱֹלהיםַ׀ַאֶ לִ -בּ ְלעָ ם֘ ַלַ יְ לָ ַ
ָבאַא ִ ֵ֥
ַויּ ֨
ְךַא ָתָּ֑ם ַ
יםַקוּםַל ִ
ֶ֖
ָשׁ
אנ ִ
ַ֙בּאוַּהָ ֲ
אַלָך ָ
וַֹאםִ -ל ְק ַ֤ר ְ
רַל ִ
אמ ָ֗
ַוַיּ ֶ
ֲשׂה׃ ַ
וַֹתע ֶ ָֽ
ַ ְו ַָ֗אְךַאֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛רַאֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַא ֵ֥ת ַ

 .26-3במדבר מטות ל,יג

עוֹ ַ֒ ַ
ַבּיוֹםַשָׁ ְמ ַ
םַ׀ַאישָׁ הּ֘ ְ
ִ
ת
ְו ִאםָ -הפר ַ֩י ָ֨פרַא ָ ֵ֥
ַוּל ִא ַסֵּ֥רַנ ְַפ ָשֶׁ֖הַּלאַי ָָ֑קוּםַ ַ
ֵ֛יה ְ
ַלנְ ָד ֶר ָ
ֹ֧יה ִ
אַשׂפָ ֶת ָ
מוֹצ ְ
ַכָּ לָ ֨ -
להּ׃ ַ
לחָֽ ָ -
ישׁהַּהֲפ ָרםַוַיַָ ֶ֖יַַ ִ ָֽי ְס ַ ָֽ
ַ ִא ָ
ם֒
ָשׁי ַ
ַלנ ִ
ֵ֥יַבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
֨יַשׁ ְבט ְ
יוַּלאֶ ַ֞ ָחדַ ִמ ְבּנ ִ
 .26-4במדבר מסעי לו,גְ ַ֠ :ו ָה ְ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֶ ֵ֥
ֲל ַ
וֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ינוַּונ ַָ֕
ֲלתַאֲבת ְ
ַ֙מ ַנּח ַ
ַ ְונִ גְ ְר ָע ַ֤הַ ַנחֲלָ ָתן ִ
תנוַּיִ גּ ָָֽרעַ ׃ ַ
רלַ ַנחֲלָ ֶ֖
וּמגּ ַ ֵ֥
ַ ִ

 .27דברים א,ב:

שַׁבּ ְרנָֽעַ ׃ַַ ַ
ד ַ
ֶ֖דַק ֵ֥
ָ֑ירַע ָ
ַ
ְךַהר-שׂ ִע
דּ ֶר ַ
ַ֙מחרבַ ֶ ֶ֖
אַ ֨ ַחדַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ָֽ
ֵ֥רַהאֱמ ִרי ְַ֘ואֶ ל-כָּ לְ -שׁכַנָיַו ַ֒ ַ
אוַּה ָ
ַ
וּ׀ַוּסעוַּלָ ָ֗ ֶכםַוּ ֨ב
ְ
 .27-1דברים א,זְ :פּנ
וֹףַהיָּ ָ֑םַ ַ
ַ
ֶבַוּבח
ְ
ֵ֥הַוּבנֶּ ֵֶֽ֖ג
ַ
ֵ֛רַוּב ְשּׁפ ָל
ַ
ַ ָבּע ֲָר ָבֵ֥הַבָ ָה
ֵ֥רַהגּ ֶָ֖דלַנְ הַ רְ -פּ ָ ָֽרת׃ ַ
ץַה ְכּ ַנעֲנִ י ְַ֙ו ַה ְלּ ָבנוֹןַעַ דַ -הנּ ָָה ַ
ַ ֶא ֶַ֤ר ַ ָֽ

 .27-2דברים ג,כ:

ם֒ ַ
ַה'ַ׀ַלַ אֲחיכֶ ם֘ ַכָּ כֶ ַ
֨יח ֵ֥
ַ֠עַ דַאֲשֶׁ ר-י ִָנ ַ
רַהיּ ְַרדָּ֑ן ַ
ַ
ֶ֖םַבּע ֶב
תןַלָ ֶה ְ
יכֵ֛םַנַ ֵ֥
ֲשׁרַהֹ֧ 'ַאֱֹלה ֶ
ַ ְוי ְָרשׁוַּגַם-הםַאֶ תָ -ה ָָ֕א ֶרץַא ֨ ֶ
ָת ִתּיַלָ ֶ ָֽכם׃ ַ
ירשָּׁ תוַֹא ֲֶשֵׁ֥רַנ ַ ֶ֖
ִ֚ישַׁל ֻ
ִ ָֽ
םַא
ַ ְושַׁ ְב ָ֗ ֶתּ ִ

 .28דברים ואתחנן ג,כו:

ֵ֥רַהזֶּ ָֽה׃ַַ ַ
ףַדּבֵּ֥רַא ַלֵ֛יַעֶ֖ וֹדַבַּ ָדּ ָב ַ
וֹס ַ
ַ֙רב-לָ ְךַאַ לָ֗ -תּ ֶ
אמרַה'ַאלַ י ַ
לאַשָׁ ַמֶ֖עַא ָל ָ֑יַו ַ֨יּ ֶ
ַ֙ל ַמעַ נְ כֶ םַ ְו ֵ֥
רַה'ַבּי ְ
ִ
וַיִּ ְתעַ ֨בּ

 .29דברים ד,כג:

ֱֹלהיָך׃ַַ ַ
ֵ֥רַצ ְוָּךֶ֖ ַה'ַא ֶ ָֽ
ַ֙תּמוּנַתַכּלַא ֲֶשׁ ִ
יתםַלָ ֶכֵ֥םַפֶּ ֶ֙סל ְ
ֲשׂ ֨ ֶ
תַע ָמּ ֶכ ָ֑םַ ַוע ִ
ר ִ
םַפּןִ -תּ ְשׁ ְכּחוּ ַ֙אֶ תְ -בּ ִ ַ֤ריתַה'ַאֱֹלהיכֶ םַא ֲֶשֵׁ֥רַכָּ ַ ֶ֖
ִהשָּׁ ְמרוַּלָ ָ֗ ֶכ ֶ ָֽ

 .30דברים ואתחנן ה,ח:

ָ֣חתַלָ ָ ָָֽ֗א ֶרץ׃ַַ ַ
ם׀ַמ ַ ֵ֥תּ ַ
ִ
ֵ֥רַבּ ַ ֶ֖מָּ֣יִ
תּ ַחתַ ַוא ֲֶשׁ ַ
ץַמ ָ ִ֝ ָ֑
ַ֩בּ ָ ֶ֖֨א ֶר ִ
ֲשׁר ָ
מּעַ לַ ַוא ֶ ֵ֥
ַ֙׀ַמ ַ ָּ֡
מ ֙יִ ם ִ
ָ֣רַבּשָּׁ ַַ
ַ
ֲשׁ
ַפ ֶ֙סל ַ֙׀ַכָּ לְ -תּמוּ ָנ ָּ֡הַא ֶ ַ֤
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
לאַ -תע ֶ ֨ ָֽ

 .31דברים עקב ח,ה:

ֶ֖יָךַמי ְַסּ ֶ ָֽרךָּ ׃ַַ ַ
ְ
ֱֹלה
ֵ֥רַאישׁ ַ֙אֶ תְ -בּנוַֹה'ַא ֶ
ֲשׁרַיְ יַסּ ִ
ָָ֑ךַכּיַכַּ א ֨ ֶ
ַעםְ -ל ָב ֶב ִָ֗
תּ ִ
וְ י ַָד ְע ָ ֶ֖

 .31-1דברים עקב ח,טז:

יתָך׃ ַ
ַבּאַ ח ֲִר ֶ ָֽ
יט ְבָךֶ֖ ְ
ָךַלה ִ ָֽ
ַוּל ַמ ֙עַ ן ַ֙נַסּ ֶת ְ
ָ֑יָךַל ַמעַ ןַעַ נּ ְת ָָ֗ך ְ
ְ
דבָּ רַא ֲֶשֵׁ֥רַלא -י ְָדעֶ֖ וּןַאֲב ֶת
ַ֙בּ ִמּ ְ ַ
ַה ַמּא ֲִ֨כ ְלָךֵ֥ ַמָ ן ַ

 .31-2דברים עקב ט,ד:

רשֶׁ תַאֶ תָ -ה ָא ֶרץַ ַהזָּ֑אתַ ַ
יאנִ יַהַ'ַלָ ֶ ֶ֖
ֱב ַ
ר ַ֒ ְבּ ִצ ְד ָק ִתי ַ֙ה ִ
םַ׀ַמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמ ַ
ִ
ת
ֱֹלהיָךַא ָ ֵ֥
ףַה ֩'ַא ֨ ֶ
ַבּהֲד ַ
רַבּ ְל ָב ְב ָָ֗ך ַ
אמ ִ
אַ ל-תּ ַ
ֵ֥םַמפָּ נֶ ָֽיָך׃ ַ
ישׁ ִ
מוֹר ָ
הַה'ַ ִ
ֶַ֖
םַהאלֶּ
גּוֹי ָ
ַ֙ה ִ
וּב ִר ְשׁעַ ת ַ
ְ

 .32דברים ראה יב,יא:

יכםַ
יכםַוְ זִ ְבח ָ֗ ֶ
יַמצַ וֶּ הַאֶ ְת ֶכ ָ֑םַעוֹֹלת ֶ
הַת ִביאוַּאֵ֛תַכָּ ל-א ֲֶשֵׁ֥רַאָ נ ִ ֶ֖כ ְ
ַ֤ןַשׁמוֹ ַ֙שָׁ םַ ָשׁ ָמּ ָ
ַ֙לשַׁ כּ ְ
יכֵ֥םַבּוֹ ְ
ה'ַאֱֹלה ֶ
הַה ָמּ ָ֗קוֹםַאֲשֶׁ ר-יִ ְב ַחר ַ֩ ַ֨
ַ
וְ הָ יָ
ֵ֥רַתּ ְדּ ֶ֖רוַּלַ ה'׃ַַ ַ
ַ֙מ ְב ַחרַנִ ְדריכֶ םַא ֲֶשׁ ִ
םַוכל ִ
ַ֙וּת ֻר ַמתַי ְֶדכֶ ְ
ר תיכֶ ם ְ
מַ ְע ְשׂ ָֽ ַ

 32-1דברים ראה יב,כ

ְך ַ֒ ַ
רַדּ ֶבּר-לָ ַ
ֵ֥יָךַאת-גְּ ֻב ְלָך֘ ַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ֶ ָֽ
ֱֹלה
סַכּי-י ְַר ִחיב ַ֩ ֨ה'ַא ֶ
ַַ ִ ָֽ
לַבּ ָשָׂ֑רַ ַ
רַכּיְ -תאַ וֶּ ֵ֥הַנ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ַלֶ אֱכ ָ
הַבשָׂ ִ ָֽ
ְואָ ַמ ְר ָתּ ַ֙א ְכ ָל ָ
שׂר׃
ֵ֥לַבּ ָ ָֽ
אכ ָ
ְבּכָ ל-אַ וַּ ֵ֥תַַַנ ְפ ְשָׁךֶ֖ ַתּ ַ

 .33דברים ראה יד,ח:

אַתגָּ ָֽעוּ׃ַסַַ ַ
םַל ִ
ֵ֥
ת
לוַּוּבנִ ְבלָ ָ ֶ֖
ְ
ָ֑םַמ ְבּשָׂ ָרם ַ֙לאַתאכ
ֵ֥אַהוּאַלָ ֶכ ִ
וְ אֶ תַ ַ֠ -החֲזִ ירַ ִ ָֽכּיַ -מ ְפ ִ ֨ריסַפַּ ְר ָסֵ֥הַהוּא ְַ֙ולאַג ָרהַ טָ מ ֶ֖

 .34דברים שפטים יז,א:
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֶ֖יָךַהוּא׃ַסַַ ַ
ָֽ
ֱֹלה
ָ֑עַכּיַתוֹע ֲַבֵ֛תַה'ַא ֶ
רַר ִ ֹ֧
לַדּ ָב ָ
כּ ָ
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּםַ ֶ֖
ָשׂהַא ֶַ֨
ֱֹלהיָךַשׁוֹרַו ָ֗ ֶ
ה'ַא ִ֝ ֶ
לאִ -תזְ ַבּח ַ֩לַ ַ֨

 .35דברים יט,ט:

תַבּ ְד ָר ָכֶ֖יוַכָּ ל-הַ יּ ִָמָ֑יםַ
ִ
ֵ֛יָךַולָ ֶלֵ֥כֶ
ֱֹלה ְ
ֲבהַאֶ ת-ה'ַא ֶ
ַ֒לאַ ה ַָ֞
ַהיּוֹם ְ
יַמצַ ְוָּך֘ ַ
ֲשׁרַאָ נ ִכ ְ
ִ ָֽכּיִ -ת ְשׁמר ַ֩אֶ ת-כָּ לַ -ה ִמּ ְצ ָו֨הַהַ זִּ֝אתַלַ עֲשׂ ָ֗ ָתהַּא ֨ ֶ
שַׁה ָֽאלֶּ ה׃ַַ ַ
ָ
ֶ֖לַהשָּׁ ֵֹ֥ל
תַּ ְלָךֵ֥ ַעוֹד ַ֙שָׁ ֹלשַׁעָ ִריםַ ַע ַ
וְ יָסַ ְפ ַָ֨

 .35-1דברים שפטים כ,ה,ו,ז:

וַּהשּׁ ְט ִרים֘ ַאֶ לָ -ה ָעםַלאמר ַ֒ ַ
[ה]ַַו ִד ְבּר ַ
ְ
יתוַַֹגרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין התחיל מושעה יתחיל שוב
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
חנָכוַֹיל ְ
ַ֤הַביִ תָ -ח ָדשׁ ַ֙וְ לאַ ֲ
ַ ָֽ
רַבּנָ
ֲשׁ ָ
ַ ִ ָֽמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁא ֨ ֶ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַי ְַחנְ ֶ ָֽכנּוּ׃ַַ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
ַפֶּ ן-יָמוּת ַ

גירסת כתר ,מגנס ,מאור
לנּוּ׃ ַ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
יתוַֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַח ְלּלוַֹיל ְ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁאֲשֶׁ ר-נ ַָטֵ֥עַכֶּ ֶ֙רם ְַ֙ול ִ
[ו]ַַ ִ ָֽ

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
לנּוּ׃ ַ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
יתוַֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַח ְלּלוַֹיל ְ
ֲשׁרַנ ַָטֵ֥עַכֶּ ֶ֙רם ְַ֙ול ִ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁא ֶַ֨
[ו]ַַ ִ ָֽ

גירסת כתר ,מגנס ,מאור
יתוַֹ ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַל ָק ָחהַּיל ְ
ַ֤שַׂאשָּׁ ה ַ֙וְ ל ְ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁאֲשֶׁ ר-א ַר ִ
ַ[ז]ַַ ִ ָֽ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיִ ָקּ ֶ ָֽחנָּה׃ַַַ ַ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
ַפֶּ ן-יָמוּת ַ

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
יתוַֹ ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַל ָק ָחהַּיל ְ
ַ֤שַׂאשָּׁ ה ַ֙וְ ל ְ
ֲשׁרַ א ַר ִ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁא ֨ ֶ
[ז]ַַ ִ ָֽ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיִ ָקּ ֶ ָֽחנָּה׃ַַַ ַ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
ַפֶּ ן-יָמוּת ַ

 35-2דברים כי-תצא כב,כד :נואף עם נערה מאורסה בעיר

ֲבנִ ים֘ ַוָמתַוּ ַ֒
םַבּא ָ
ת ָ
וּס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
ירַה ִָ֗הואַ ְ
ַ
יהםַאֶ לַ -שׁעַ ר׀ַהָ ִע
אתםַאֶ תְ -שׁנ ִ֝ ֶ
ְוהוֹצ ֨ ֶ
ירַו ֶ֨אתָ -ה ִאישַׁעַ לְ -דּ ַבֵ֥רַאֲשֶׁ רִ -ענָּ ֶ֖הַאֶ ת-אשֶׁ תַרע ָ֑הוַּ ַ
הַב ִע ְ
ֲרהַעַ לְ -דּ ַבר ַ֙א ֲֶשׁרַלא-צָ ע ֲָק ָ
ֲרַ ַ ָֽה ַנּע ָ ָ֗
אֶ תָֽ ַ -ה ַנּע ָ ַָ֗
עַמ ִקּ ְר ֶ ָֽבָּך׃ַס ַ
ר ִ
ַה ָ ֶ֖
תּ ָ
וּבעַ ְר ָ ֵ֥
ִ

 .36דברים כה,ז:

ַ֙בּיִ ְשׂ ָראלַ
יםַלאָ ִ ֵ֥חיוַשׁם ְ
ְ
ָ֗יםַו ָ ָֽא ְמ ָרה ַ֙מ ֨אןַיְ ָב ִִ֝מיַ ְלהָ ִ֨ק
וַֹה ִ֝שַּׁ ְע ָרהַאֶ לַ -הזְּ ק ִנ ְ
וַֹועָ ְל ָתה ַ֩יְ ִב ְמ ֨תּ ַ
ַ֙ה ִאישַׁלָ ַ ֶ֖ק ַחתַאֶ ת-יְ ִב ְמ ָ֑תּ ְ
לאַי ְַחפּץ ָ
וְ ִאםַ֤ -
לאַאָ ָבֶ֖הַי ְַבּ ִ ָֽמי׃ַַ ַ
ֵ֥

 .37דברים כח,ט:

ַבּ ְד ָר ָ ָֽכיו׃ַַ ַ
תּ ִ
יָךַו ָהלַ ְכ ָ ֶ֖
ֱֹלה ְ
יַת ְשׁ ָ֗מרַאֶ תִ -מ ְצֹות ַ֙ה'ַא ֶ
ְָ֑ךַכּ ִ
ֶ֖רַנ ְשׁ ַ ָֽבּעָ -ל ִ
םַקדוֹשַׁכַּ א ֲֶשׁ ִ ָֽ
ַ֙ל ַע ָ
ימ ָ֨ךַהֵַ֥'ַלוֹ ְ
יְ ִ ָֽק ְ

 .38דברים כי תבוא כח,סה:

ֲבוֹןַנָ ָֽפֶ שׁ׃ַַ ַ
םַו ַדא ֵ֥
בַר ָגּזַ ְו ִכ ְליֵ֥וֹןַעינַ ֵֶֽ֖יִ ְ
'ַלָךֵ֥ ַשָׁ ם ַ֙ל ַ
ה ְ
ָתן ַ֩ ַ֨
ָָ֑ךַונ ַ
ַלכַ ףַ -רגְ ֶל ְ
ֶ֖וֹח ְ
ֵ֥הַמנ ַ
ָ
אַת ְרגִּ יעַ ְַולא-יִ ְהיֶ
ַ֤םַההם ַ֙ל ַ
גּוֹי ָ
וּבַ ִ

 .39דברים כי תבוא כט,ג:

ֵ֥וֹםַהזֶּ ָֽה׃ַַ ַ
ַ
ֶ֖דַהיּ
ַ
ַע
םַל ְשׁ ָ֑מעַ ַ
ִ
וֹתַואָ זְ נַ ָ֣יִ
םַל ְר ֶ֖א ְ
ִ
ה'ַלָ ֶכֵ֥םַלב ַ֙לָ ַדעַ תַ ְועינַ ֵֵֽ֥יִ
ָתן ַ֩ ַ֨
וְ ָֽלא-נ ַ

 .40דברים האזינו לב,מז:

ֵ֛ןַשֶׁ֖מָּ הַ
ֲשׁרַאַ ִ֝ ֶתּםַע ְב ִ ֹ֧ריםַאֶ תַ -היּ ְַרדּ ָ
הַתּא ִ ֲַ֤ריכוַּי ִָמים ַ֙עַ לָ -הא ֲָד ָמהַא ֨ ֶ
רַה ָ֗ ֶזּ ַ
ָ֑םַוּב ָדּ ָב ַ
ַ
יכ
וּאַחיּ ֶ
ַ
ַ֙מכֶּ םַ ִכּיֶ֖ -ה
רַרקַהוּא ִַ
ֵ֥
ַ֠ ִכּיַלאָ -ד ָ֨ב
ְל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ַפ ַ

(סה"כ ברשימה לעיל )62
() ? 1 + 19 + 11 + 42
הסבר מפורט
ק-מר-פ"זק-זס
1
 .1-1בראשית ג,יד:

תַהשָּׂ ֶדָ֑הַ ַ
ַ
לַחיַּ
כּ ַ
הַוּמ ֶ֖
ִ
ַ֙מכָּ לַ -ה ְבּה ָמ
ת ַ֒אָ ַ֤רוּרַאַ ָתּה ִ
יתַזּא ַ
ַכּיַעָ ִשׂ ָ
ָחשׁ֘ ִ
ֱֹלהיםַ׀ַ ֶ ָֽאלַ -הנּ ָ
אמר ַ֩ ֨ה'ַא ִ ֵ֥
וַיּ ֶ
ֵ֥יַחיֶּ ָֽיָך׃ ַ
אכֶ֖לַכָּ ל-יְ מ ַ
פרַתּ ַ
ְךַועָ ָ ֵ֥
ַעַ ל-גְּ חנְ ָךַתל ְ
ה ֙ .ולמה לא נאמר באדם ובאשתו ארור ,כשם שארר את הנחש ,מפני
[מדרש אגדה (בובר) בראשית פר' בראשית] (בר' ג,יד) אָ ַ֤רוּרַאַ תָּ ַ

שכבר ברכם ,שנא' ויברך אותם אלהים (בראשי' א כח) :מכל הבהמה ומכל חית השדה .אם מחית השדה שהיא חפשית שאינה
ברשותו נתאררה ,נחש קל וחומר שנתארר מן כל בהמה ,אמר לו כשם שנתארר בהמה מחיה על אחת שבעה ,ומאי נינהו חמור מחתול,
שחתול סובלת הולד במעיה (ל"ב) [נ"ב] יום ,וחמור שס"ה ,ואדם תשעה חדשים ,והנחש נתארר יותר מן החמור שבעה פעמים ,כי
חמור שנה ,והנחש לשבע שנים עוברו בבטנו :עַ ל-גְּ חנְ ָךַתלְך .מכאן אמרו שהיה הולך בקומה זקופה וירדו המלאכים וקצצו את
ֵ֥יַחיֶּ ָֽיָך .שהיה אוכל כל מעדני עולם ,וכיון שהחטיא לחוה נגזר עליו שיאכל עפר כל ימי חייו ,שאם אוכל
אכֶ֖לַכָּ ל-יְ מ ַ
פרַתּ ַ
רגליוְ :ועָ ָ ֵ֥
מעדני עולם אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפר:
ר ֩ – תרסא ,כשיעור והנחש נתארר יותר מן החמור שבעה פעמים ,כי חמור שנה ,והנחש לשבע שנים עוברו בבטנו:
(בר' ג,יד) וַיּאמֶ ַ
ת ֒ – קדמא מרכא (בהתעלמות מהפסק) זרקא סגול בתפקיד לכתחילה ובפועל.
יתַזּא ַ
ַכּיַעָ ִשׂ ָ
ָחשׁ֘ ִ
יםַ׀ַאלַ -הנּ ָ
ֶ ָֽ
ֱֹלה
(בר' ג,יד) ֨ה'ַא ִ ֵַ֥
אפשר כי ההסבר נמצא ב[-מדרש אגדה] על הכתוב שאחרי הכתוב הנ"ל .מסביר לכתחילה הנחש היה הולך בקומה זקופה וירדו
המלאכים וקצצו את רגליו :היה אוכל כל מעדני עולם ,וכיון שהחטיא לחוה נגזר עליו שיאכל עפר כל ימי חייו .
ערום ,לכתחילה היה מדבר ואיבד את כח הדיבור[ .פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית]
ובאיזה לשון דבר הנחש עם האשה בלשון הקדש ,כי כתוב בו והנחש היה ערום ,והיה מהלך בקומה זקופה ,והיה יודע לשון האדם

ותוכל לומר בלשון שלו ,כי הבהמות יש להם לשון כל מין ומין לבדו ,וכשם ששם להם שמות כי היה יודע לשום שמות לכל אחד
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ואחד כך היה מדבר עם הנחש:
ת ֒  -מכאן אמרו ,שאין מהפכין בזכותו של מסית; שאילו ְשָאלוֹ :למה עשית? היה לו להשיב :דברי רב ודברי
יתַזּא ַ
[רש"י] (יד) ִכּיַעָ ִשׂ ָ
תַהשָּׂ ֶדָ֑הַ -אם מבהמה נתקלל ,מחיה לא כל שכן!? העמידו
ַ
לַחיַּ
כּ ַ
הַוּמ ֶ֖
ִ
תלמיד דברי מי שומעין? (ראה סנה' כט,א)ִ .מכָּ לַ -ה ְבּהמָ
רבותינו מדרש זה במסכת בכורות (ח,א) :ללמד שימי עִ בור ֹו של נחש שבע שנים .עַ ל-גְּ חנְ ָךַתלְך  -רגלים היו לו ונקצצו (ראה ב"ר
כ,ה).
(טו) ואיבה אשית  -אתה לא נתכונתה אלא שימות אדם ,שיאכל הוא תחלה ,ותשא את חוה; ולא בא לדבר אל חוה תחלה ,אלא
שהנשים קלות להתפתות ויודעות לפתות בעליהן ,לפיכך :ואיבה אשית .ישופך  -יכתתך; כמו "ואכת אותו טחון" (דב' ט,כא),
ותרגומו" :ושפית יתיה" .ואתה תשופנו עקב  -לא תהיה לך קוֻמָּ ה ותשכנו בעקבו ,ואף משם תמיתנו .ולשון תשופנו  -כמו "נשף
בהם" (יש' מ,כד) ,שכשהנחש בא לנשוך ,הוא נושף כמין שריקה ,ולפי שהלשון נופל על הלשון כתב לשון נשיפה בשניהם.
ר ֩ – תרסא ,שיעור זמן עיבור של חיות ,בהמות ונחש ,ואשה הנדרש מהמשך פסוק (יג,יד) ומהפסוק (ג,טז)
אמ ַ
וַיּ ֶ

לַחיַּ תַהַ שָּׂ ֶדָ֑הַ -אם מבהמה נתקלל ,מחיה לא כל שכן!? העמידו רבותינו מדרש זה במסכת בכורות
כּ ַ
הַוּמ ֶ֖
ִ
רש"י ִמכָּ לַ -ה ְבּהמָ
(ח,א) :ללמד שימי עִ בור ֹו של נחש שבע שנים .עַ ל-גְּ חנְ ָךַתלְךַ -רגלים היו לו ונקצצו (ראה ב"ר כ,ה).
שפת"ח פ פירוש שנתקללה בימי עבור שלה יותר מבהמה ,שימי עבורה של בהמה יותר מעבורה של חיה:
צ פירוש דימי עבורה של חתול נ"ב ימים ,וימי עבורה של חמור שנה ,א"כ בהמה גרוע מחיה ז' פעמים כך יהא הנחש ארור מהבהמה
ז' פעמים ,נמצא שימי עבורה שבע שנים ,ואין לומר מכל החיה רצונו לומר ארי או אפעה שעבורם לג' שנים ולע' שנה ,דאם כן לכתוב
מכל החיה ולישתוק מכל הבהמה:
רד"ק והם ז"ל אמרו (ב"ר כ,ד) :תני :בהמה גסה טהורה יולדת לתשעה חדשים ,בהמה גסה טמאה  -לשנים עשר חדש; בהמה דקה
טהורה  -לחמשה חדשים ,והכלב  -לחמשים יום ,והחתול  -לחמשים ושנים ,והחזיר  -לששים יום ,והנמיה  -לשבעים יום ,והצבי
והשועל  -לששה חדשים ,ושאר כל השרצים  -לששה חדשים; והארי והדוב והנמר והפיל והקוף והקפוף והקפוד  -לשלש שנים,
והנחש  -לשבע שנים ,והאפעה  -לשבעים שנה .ועוד אמרו :הכלב  -כחיה טמאה ,מוליד לחמשים יום ,ובהמה גסה טמאה  -לשנים
עשר חדש .וכתוב ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה  -כשם שהבהמה ארורה מן החיה שבע ,כך נחש ארור מן הבהמה שבע.
 ....ובבראשית רבה (ב"ר כ,ו) :ארבה  -כל שהוא הרב"ה  -ארבה :כל שהוא למאתים ושנים עשר  -הוא חי ,וזהו נולד לשבעה .ואמרו
על נולד לתשעה :אין האשה יולדת אלא או למאתים שבעים ואחד ,או למאתים שבעים ושנים ,או למאתים שבעים ושלשה .ואמרו על
בהמה טמאה ,שיולדת לשנים עשר חדש (שם) .חייא בר אדא הוה יתיב קמיה דרב; הוה מסבר ליה ולא סבר ,מסבר ליה ולא סבר .אמר
ליה :אמאי אי את סבר? אמר ליה :דחמרתי בעיא למילד ,ואני מתיירא שלא תצנן ותמות .אמר ליה :מאי איכפת ליך? פעמים שהיא
מוספת פעמים שהיא פוחתת; כשפוחתת ,אינה פוחתת מימות הלבנה ,וכשהיא מוספת ,אינה מוספת על ימות החמה .אמר ליה:
בדקָּ ה וכאן בגסה.
והכתיב "הידעת עת לדת יעלי סלע" ,ואמר "תספר ירחים תמלאנה" (איוב לט,א,ב)? אמר :להלן ַ
ת ֒  -קדמא מרכא פסק זרקא מונח מונח סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,בכל דיון של בית דין
יתַזּא ַ
ַכּיַעָ ִשׂ ָ
ָחשׁ֘ ִ
יםַ׀ַאלַ -הנּ ָ
ֶ ָֽ
ֱֹלה
֨ה'ַא ִ ֵ֥
לכתחילה מהפכין בזכותו של הנתבע או של הנאשם ,אבל בפועל בדין מסית לעבודה זרה אין מהפכין בזכות המסית .ואפילו במצב כמו של
הנחש כפרש"י ב(-ג,טו) שהנחש לכתחילה התכוין לגרום למות אדם וישא את חוה אבל בפועל כדי להשיג תאותו הסית את חוה שהאכילה
תעשיה לאלהות – שזוהי עבודה זרה  -גם כך לא מהפכין בזכות הנאשם.
לכתחילה היו לו רגלים ובפועל נקצצו
ת ֒  -מכאן אמרו ,שאין מהפכין בזכותו של מסית; שאילו ְשָאלוֹ :למה עשית? היה לו להשיב :דברי רב ודברי
יתַזּא ַ
רש"י ִכּיַעָ ִשׂ ָ

תלמיד דברי מי שומעין? (ראה סנה' כט,א)
שפת"ח ע ואם תאמר כל מסית שבעולם יפטור עצמו בטענה זו ,יש לומר דדוקא נחש שלא נצטווה שלא להסית ולא נענש אלא לפי
שבאה תקלה על ידו ,לפיכך שייך לומר דברי הרב וכו' ,אבל מסית שנצטווה בתורה שלא להסית ,נמצא כשהסית עובר על מצות השם
שציוה שלא להסית ,ובזה יש קצת ישוב לתמיהת הרא"ם (מכת"י אבא מורי ז"ל) ,וכן מצאתי בשם מהרש"ל * .ואם תאמר הא קיימא
לן דאין מסית אלא לעכו"ם ,אלא מדאמר לה והייתם כאלהים ,שמע מינה היינו דעכו"ם:
ק-מר-פ"זק-זס
2
 .1בראשית נח ו,יז:

םַכּלַאֲשֶׁ רָ -בּ ָא ֶֶ֖רץַיִ גְ וָ ָֽע׃ַַ ַ
ֵ֥
תַהשָּׁ ָמָ֑יִ
תּ ַח ַ
יםַמ ַ ֶ֖
ִ
ַחיִּ
וּח ַ
שׂרַאֲשֶׁ ר-בּוֹ ַ֙ר ַ
וּלַמ ֙יִ ם ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץַ ְלשַׁ חתַכָּ לָ -בּ ָ֗ ָ
ַ
ָ֗יַהנְ נִ י ַ֩מ ִ֨ביאַאֶ תַ -ה ַמּ ֵ֥בּ
ַוא ֲִנ ִ
וּלַמ ֙יִ ם ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץַ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן,
ַ
ביאַאֶ תַ -ה ַמּ ֵ֥בּ
ָ֗יַהנְ נִ י ַ֩ -רביע תרסא ובין מ ִַ֨
דרך לפרש הקושרת בין ַוא ֲִנ ִ

דור המבול קלקלו בתלישת מחיצות איסורים של ע"ז,עריות ,גזל וחמס עד כדי שגרמו לבלבול – שנוי  -קלקול כל בעלי החיים על הארץ
וקלקול הארץ עצמה ,ונדונו במדה כנגד מדה בשנוי עצום בטבע הארץ והבריאה שהותנה מראש עם הטבע לכשיהיה צורך בו שיגרום
לבלבול עצום בטבע הארץ ,בתלישת כוכבים ממקומם (ע"פ בבלי ברכות נט,א ועיש על בניה תנחם (איוב לח)) כדי לגרום לירידת
הגשם העצום ,תלישת מחיצות בין טיפות הגשם שגרם למבול עצום (בבלי בבא בתרא טז,א)  ,ושנוי בתנועת הארץ על צירה ,המזלות לא
שמשו שנה (פדר"א) .בלבול שגרם בסוף לתיקון.
ַ֙ל ְפניכֶ םַ
יַו ַה ְכּ ַנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ִ
ֲמל ִ֨ק ְ
ַ֩הע ָ
מוצע הסבר לתבנית לכתחילה ובפועל ע"פ המסקנה שלמדנו בתבנית דומה ב-במדבר שלח יד,מגִ :כּי ָ
'ַע ָמּ ֶ ָֽכם׃ַַ ַ
הַה ִ
'ַולא-יִ ְהיֶַ ֵ֥ ֶ֖
בַכּי-עַ ל-כַּ֤ןַשַׁ ְב ֶתּם ַ֙מאַ חֲריַה ְ
םַבּ ָח ֶָ֑ר ִ ָֽ
תּ ֶ
וּנְ פַ ְל ֶ ֶ֖
םַבּ ָח ֶָ֑רב – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן,
תּ ֶ
ַ֙ל ְפניכֶ םַוּנְ פַ ְל ֶ ֶ֖
יַו ַה ְכּ ַנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ִ
ֲמל ִ֨ק ְ
ע"פ מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שלח סימן ט ָהע ָ

בתפקיד לכתחילה ובפועל .לפני ה' לכתחילה הכל צפוי ובפועל הרשות נתונה .ה' צפה לכתחילה שיהיו ספקנים באמונת ה' ,מוציאי לשון
רע ודיבה ולכן הכין בבריאה את עמלק (שתכונתו הטלת ספק) כרצועת מרדות לישראל אשר בפועל פועלת באמצעות גלות ,צרות ,מחלות
ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוברי העבירה.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וּלַמ ֙יִ ם ַ֙עַַלָ -האָ ֶרץ ְלשַׁ חתַכָּ לָ -בּ ָ֗ ָשׂר לפני ה' לכתחילה הכל צפוי
ַ
ָ֗יַהנְ נִ ַי ַ֩מ ִ֨ביאַאֶ תַ -ה ַמּ ֵ֥בּ
באופן דומה יוסבר בראשית נח ו,יזַ :וא ֲִנ ִ
ובפועל הרשות נתונה .ה' רצה לברוא עולם ולתת תורתו לבני אדם ויעשו בה טוב .ה' צפה לכתחילה שעלולים להיות בני אדם שישחיתו
דרכם וה' שם בפי המלאכים לומר זאת לפני מידת הדין בלי להזכיר ה' ישירות (הבנה ברש"י ע"פ ב"ר כפי שמסבירו שפת"ח) .ואעפ"כ לא
נמנע מלברוא העולם ,והתנה עם הטבע שכאשר יהיה צורך הטבע יגלה בפועל תכונות כפי שהתגלו במבול .ואכן בפועל כאשר בני אדם
השחיתו דרכם הטבע גילה תכונות לתיקון ההשחתה במבול ותכונות אלו ממשיכות להתקיים להעניש בם עוברי עבירה אבל ה' מגביל את
פעולתן לקיים בריתו לנח.
ק-מר-פ"זק-זס
3
 .2בראשית נח ח,א:

ָשׁכּוַּהַ ָ ָֽמּיִ ם׃ַַ ַ
֙וּח ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץַ ַויּ ֶ֖
ֱֹלהיםַר ַ
ֲברַא ִ ֵ֥
וַֹבּתּ ָבָ֑הַ ַו ַיּע ֨
ֵ֥רַא ֶ֖תּ ַ
ֱֹלהים ַ֙אֶ ת-נ ַח ְַואַ֤תַכָּ לָֽ ַ -ה ַח ָיּה ְַ֙ואֶ ת-כָּ לַ -ה ְבּהמָ הַא ֲֶשׁ ִ
כּרַא ִ
וַיִּ זְ ַ֤
ֱֹלהיםַר ֙וּחַ ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץַ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל,
ֲברַא ִ ֵ֥
ַו ַיּע ֨

יונתן בראשית פרק ח
שׁתַּ דְ כוּ ַמי ָא:
ַארעָא ְו ִא ְ
ִירא דְ ִעמֵיה בְּתֵ יבוּתָ א וְַא ֲעבֵר יְי ָ רוּ ַח ַר ֲחמִין עַל ְ
(א) וּדְ כִיר יְי ָ ְבּמֵימ ְֵריה י ַת נ ַח ְוי ַת כָּל ַחי ְתָ א ְוי ַת כָּל ְבּע ָ
כתר יונתן בראשית פרק ח
(א) ויזכר יי את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה שעימו בתיבה ויעבר יי רוח רחמים על הארץ ושקטו המים:
בראשית רבה (וילנא) פרשה ב
ג רבי יהודה בר סימון פתר קריא בדורות ,והארץ היתה תהו ובהו ,זה אדם הראשון שהיה ללמה ולא כלום ,ובהו זה קין שבקש להחזיר

את העולם לתוהו ובוהו ,וחושך זה דורו של אנוש על שם (ישעיה כט) והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי וגו' ,על פני תהום ,זה דור
ֵ֥יַה ָ ָֽמּיִ ם על שם (בר' נח ח,א)
יםַמ ַר ֶחֶ֖פֶ תַעַ לְ -פּנ ַ
ְ
ֱֹלה
וּחַא ִ
המבול שנאמר (בראשית ז) ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום( ,בר' א,ב) ְור ַ
ֱֹלהיםַר ֙וּחַ ַ֙עַ לָ -האָ ֶרץ,
ֲברַא ִ ֵ֥
ַוַַיּע ֨
ֱֹלהיםַר ֙וּחַַ ֙ .אותו רוח שנאמר בו ְמ ַר ֶחֶ֖פֶ ת (בר' א,ב) הולך על המים בשעת המבול והחזיר
ֲברַא ִ ֵ֥
דעת זקנים מבעלי התוספות ַ -ו ַיּע ֨
המים לכשהיו בתחלה ואותו רוח העביר עכשו ונחו המים .

טט  -כעין מהמכה באה הרפואה ,ע"פ בראשית רבה לכתחילה כבר בבר' א,ב מרומז המבול ,וכבר ללכתחלה רוח א-לקים מוכנה לתקן
המבול בפועל ,בהבאת המבול לא מוזכר ע"י מי ,אע"פ שבא ממדת הדין שהיא ענין של מדת גבורה המרומז בשם א-לקים ,אבל בפועל
בשעת הצלה מוזכר שם א-לקים בגלוי מדת גבורה גדרה את התפשטות המבול והחזירתה למצבה כבתחילה כבמעשי בראשית כן מים שעל
הארץ הקוה ע"י מעשה של רוח (ראב"ע ,רשב"ם)
לכתחילה ובפועל ,רוח אלהים – מה שלכתחילה מידת הדין ובפועל התהפך למדת רחמים
לכתחילה ובפועל ,לכתחילה שם א-לקים הוא גלוי השם יתברך לטובה במידת הגבורה ,לכן גם בהבאת המבול לא מוזכר בפירוש ע"י מי,
אבל במידת הגבורה גם גלוי שהשם א-לקים זה שם מדת הדין ,אבל בפועל מתברר שהשם יתברך מביא מדת רחמים באמצעות מידת
הגבורה
ק-מר-פ"זק-זס
4
 .3בראשית חיי שרה כד,לו:

ֲריַז ְִקנ ָָתָ֑הַּוַיִּ ֶתּן-לֶַ֖וַֹאֶ ת-כָּ ל-אֲשֶׁ רָֽ -לוֹ׃ַַ
ַ֙לאדנִ יַאַ ח ֶ֖
ַ֩אשֶׁ תַאֲד ִנֵ֥יַבן ַ ָֽ
ו ַָּ֡תּלֶ דַשָׂ ָרה ֨

דרך פשט הכתוב:
ַ֙לאדנִ י – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל ,כגון שלכתחילה מטבע בריאתם היו עקרים לא יכלו להביא
֨אשֶׁ תַאֲד ִנֵ֥יַבן ַ ָֽ
ילד לעולם ובפועל ה' שינה את טבעם והביאו ילד לעולם ,הוא יצחק.
דרך הלכה מהכתוב:
עבד אברהם הראה למשפחת רבקה ע"פ רש"י ויתן לו את כל אשר לו  -שטר המתנה בידי (ראה פר"א טז) שאברהם אבינו כתב כל נכסיו
ליצחק.
ע"פ דרשות בבלי בבא בתרא פרק מי שמת או פרק יש נוחלין ,יש מתנה החלה שעה לפני המיתה.
ַ֙לאדנִ י – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,מרמזת על כך
אפשר כי המקור לכך הוא בפסוק זה .תבנית הטעמים של הקרא ֨אשֶׁ תַאֲדַ ִנֵ֥יַבן ַ ָֽ
שאברהם אבינו נתן מתנה ליצחק שתחול שעה לפני מיתת א"א .כיון שלא ידועה שעה זאת אז המתנה חלה מיד או בזמן רחוק .קדמא מרכא
מרמזים על היחס קרוב – רחוק ,או לכתחילה ובפועל.
ה ֩ – פזר תלישא-קטנה  ,אפשר כי תלישא מלמדת על השיעור שעה לפני המיתה ,פזר יעביר את העקרון של תחולת הסכם או
ו ַָּ֡תּלֶ דַשָׂ ָר ַ
ענין כלשהו שעה לפני מיתה לנושא או נושאים אחרים בתורה .נושא ידוע הוא תחולת גט שעה לפני מיתה כדי לפטור מיבום .מדאורייתא
יש לבצע יבום ,מדרבנן קבעו מתן גט כדי למנוע יבום .גם זה מבנה של לכתחילה ובפועל.
ירושה היא מכח העקרון שברא כרעא דאביו (הבן הוא ירך אביו) היינו המשך ולא עקירה ולכן לא מתאים כאן לדרוש תפקיד התלישא
כעקירה .פטור מיבום ע"י גט שיחול שעה לפני מיתה הוא סוג של עקירה ,אבל הוא הנלמד ולא המלמד לכן גם כן לא מתאים כאן .לכן
התלישא כנראה מרמזת על השיעור שעה לפני המיתה והפזר מעבירה לגט לפטור מיבום.
ראה פזר תלישא
ק-מר-פ"זק-זס
5
 .3-1בראשית ויצא ל,כ׃

ֱֹלהיםַ׀ַא ִתיַ֘ז ֶבדַטוֹב ַ֒ ַ
אמרַל ָָ֗אהַזְבָ ַ ֨דנִ יַא ִ ֵ֥
וַתּ ֶ
הַב ִנ ָ֑יםַ ַ
וַֹשׁ ָשּׁ ָ
יַכּי-י ַָל ְֵ֥ד ִתּיַלֶ֖ ִ
ישׁ ִ ָֽ
יַא ִ
הַ פַּ ֙עַ ם ַ֙יִ זְ ְבּלנִ ִ
ראַאֶ תְ -שׁ ֶ֖מוַֹזְ ֻב ָֽלוּן׃ ַ
וַתִַּ ְק ָ ֵ֥
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֱֹלהיםַ׀ַ– מרכא פסק א ִתיַ֘  ,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"
ב ֒ – קדמא מרכא (כאילו ללא פסק) זרקא סגול ,סגול בעל תכונה הדומה לזקף-קטן כסוגר
ֱֹלהיםַ׀ַא ִתיַ֘ז ֶבדַטוֹ ַ
אמרַל ָָ֗אהַזְבָ ַ ֨דנִ יַא ִ ֵ֥
וַתּ ֶ

ענין וכרבוי (הכוזרי) לכן אפשר כי זה כמו התבנית קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחילה ובפועל ,כפי' בעה"ט בלוי כתיב (כט;
לד) כי ילדתי לו שלשה בנים ובזבולון כתיב כי ילדתי לו ששה בנים ,כשילדה שלשה אמרה הרי ילדתי שלשה שהם חלקי ,וכשילדה
עוד שלשה אמרה הרי ילדתי ב' חלקים:
לכתחילה כל שבטי י"ה היו אמורים לצאת מרחל (ל,ח) אבל בפועל ,מפני הקטרוג רחל שיתפה את אחיותיה במשימה וכך לכתחילה חלקה
של לאה ,שהיא אחת מארבע נשות יעקב ,היה שלושה בנים ,שווה לנשים האחרות ,בפועל ילדה ששה שהם שני חלקים.
ראה זרקא סגול
מתואם עם ההשערה כי מרכא זרקא סגול מרבה דברים אחדים לעומת מונח זרקא סגול המרבה דבר אחד.

ק-מר-פ"זק-זס
6
 .4בראשית ויצא לא,נד:

ינוַּבּ ָ ָֽהר׃ַַ ַ
ָ
ָל
אכלוַּלֶ ֶחםַ ַויּ ִ ֶ֖
אַלאֶ ָחֶ֖יוַלֶ אֱכָ לָ -ל ֶָ֑חםַוַיּ ְ
ר ְ
ַ֙בּ ָהרַוַיִּ ְק ָ ֵ֥
וַיִּ זְ ַ֨בּחַ ַיע ֲֵ֥קבַ ֶז ַ֙בח ָ

תורה שלמה [קכג] עשה להם סעודה כענין שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם (משלי כה,כא) (אור האפלה כת"י) ובפירושו כתב ...

והאור שמח כתב דיעקב חידש מצות שחיטה בחולין שלא היו נוהגין מקודם בשחיטה רק לגבוה ובחולין נחירה ,דכאן כתיב פעם
הראשון בתורה ויזבח יעקב זבח דזהו שחיטה מן הצואר .ובזהר מובא בחמדת הימים וַיִּ זְ ַ֨בּחַ ַיע ֲֵ֥קבַ ֶז ֙בַ ח ַ֙בָּ ָהרַזבח תודה דמאכיל
ליה אחיו דעם לבן דלא אתרשימו ברשימו קדישא דכתיב כאן זבח וכתיב התם כי תזבחו זבח תודה וצ"ע .שו"ר בספר לבנת הספיר
ַ֙בּהָ ר היה שניצל מלבן עכ"ז לא בנה מזבח כי אם סעודת שמחה בעלמא ,ועוד כי אם
לר' דוד ב"ר יהודה החסיד שכ' זבח בהר ֶז ֙בַ ח ָ
היתה תודה ממש לא היה מאכילו לזרים דהיינו לבן ואחיו דלא אתרשימו בברית ולא זבחו בעצמן .וצ"ל דכן הוא גם כוונת הזהר.
ַ֙בּ ָהר – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל .לכתחילה כוונת יעקב הייתה לכעין קרבן תודה ולכן
וַיִּ זְ ַ֨בּחַ ַיע ֲֵ֥קבַ ֶז ַ֙בח ָ
שחט ולא נחר ,אבל היות שמי שאינו נימול כישראל אסור באכילת קרבן תודה לכן הפועל עשה סעודת שמחה בעלמא.
7

ק-מר-פ"זק-זס

אֹלהָ֑ים
ִ
ֵ֥יתי לָ ֶכֶ֖ם ל
שמות וארא ו,זְ :ולָ ַק ְח ִ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם ִלַי ֙ ְלעָ ם ְו ָה ִי ִ
וֹתַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ִ
תַס ְבלֵ֥
תּ ַח ִ
םַמ ַ ֶ֖
ִ
מּוֹציאַאֶ ְתכֶ
םַה ִ
ַ
ה ֙'ַ אֱֹלהיכֶ
יד ְע ָ֗ ֶתּם ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
וִ ַ
וְ לָ ַק ְח ִ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם ִלַי ֙ ְלעָ ם – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל .לכתחילה ע"פ ראב"ע היתה במערכת המחברת

הגדולה למשרתים העליונים שיעמדו עוד בגלות וע"פ רבינו בחיי לפי מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם ,
ובפועל הקב"ה הקדים את הקץ והוציאנו מן גלות החל הזה
אבן עזרא (ז) ולקחתי כאשר תקבלו את התורה על הר סיני ,וטעם המוציא אתכם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתים

העליונים שיעמדו עוד בגלות .וזה יתברר לך בפ' כי תשא:
רבינו בחיי ענין מתן תורה ,זהו שכתוב( :שמות ו ,ז) "ולקחתי אתכם לי לעם" ,וזאת הבטחה במתן תורה שכתוב( :דברים כז ,ט)
"היום הזה נהיית לעם"" .והייתי לכם לאלהים" ,תקבלו אלהותי" ,וידעתם" ,משם ואילך" ,כי אני ה' אלהיכם" ,שאני העושה עמכם
אותות ומופתים מחודשים ביצירה בעבור שאני אלהיכם" ,המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" ,כלומר אני הוא המוציא כי לפי
מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם.
תולדות יצחק המוציא אתכם ,כתב רבי אברהם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתים העליונים שיעמדו עוד בגלות.
(אוצר החכמה) זהר הסולם הרב אשלג ,ע' יט ק רעיא מהימנא

ה ֙'ַאֱֹלהיכֶ םַוגו' ז] פקודא דא קדמאה דכל פקודין.
יד ְע ָ֗ ֶתּם ִכּי א ֲִנַ֤י ַ
אֹלהָ֑יםַ ִו ַ
ִ
ֵ֥יתי לָ ֶכֶ֖ם ל
נה) ט) ְולָ ַק ְח ִ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם ִלַי ֙ ְלעָ ם ְו ָה ִי ִ
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 ַקחְתִֵּ֨ 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 ע ְָ֗תּם – 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.

נז) כד נפקו ישראל ממצרים ,לא הוו ידעי ליה לקב"ה כיון דאתא משה לגבייהו ,פקודא קדמאה ד דא אוליף לון ,דכתיב ,וידעתם כי
אני יי' אלהיכם המוציא אתכם וגו' .ואלמלא פקודא דא ,לא הוו ישראל מהימנין (נאמנים לה' גם אחר)  ,-בכל אינון נסין וגבורן דעבד לון
במצרים .כיון דידעו פקודא דא באורח כלל (אבל אחר ידיעת מצות הכלל של אמונה בה')  ,-אתעבידו להון (נעשו להם) נסין וגבורן.
וְ לָ ַק ְח ִ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם ִלַי ֙ ְלעָ ם – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל .לכתחילה ידיעת ה' בדרך כלל ובפועל ידיעת ה'
בפרטים.
8

ק-מר-פ"זק-זס

יהָ֑םַ ַ
יםַויַעַ ְב ֶ֖דוַּאֶ ת-הַ'ַאֱֹלהַ ֶ
ָשׁ ְ
אנ ִ
ַ֙למוֹקשַׁשַׁ לַּ ח ַ֙אֶ תָ -ה ֲ
ֵ֥הַלנוּ ְ
ליוַעַ דָ -מ ַתי ַ֙יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ
אמרוּ ַ֩עַ ְב ֨דיַפַ ְר ִ֝עהַא ָ֗ ָ
 .7שמות בא י,ז :וַיּ ְ
הַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
ד ִ
עַכּיַאָ ְב ָ ֶ֖
ַה ֲֶט ֶרםַתּ ַד ִ ֵ֥
ַ֙למוֹקשַׁ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,לכתחילה ובפועל
ֵ֥הַלנוּ ְ
יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ

[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה א]
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙למוֹקשַׁועכשיו ויהפך לבב פרעה ועבדיו ויאמרו
ֵ֥הַלנוּ ְ
ליוַעַ דָ -מ ַתי ַ֙יִ ְה ֨ ֶַיהַ ֶז ֨ ָ
אמרוּ ַ֩עַ ְב ֨דיַפַ ְר ִ֝עהַא ָ֗ ָ
ויהפך לבב פרעה וגו' ,לשעברַוַיּ ְ
מה זאת עשינו וגו' אמרו אלו לקינו ולא שלחנו כדי הוא לנו אלא לקינו ושלחנו או אלו לקינו ושלחנו ולא היו נוטלין ממונינו כדי הוא
לנו אלא לקינו ושלחנו ונטלו ממונינו.
[רש"י] (שמ' בשלח יד,ה) ויהפך  -נהפך ממה שהיה ,שהרי אמר להם (שמות בא יב,לא) קומו צאו מתוך עמי ,ונהפך לבב עבדיו ,שהרי
ַ֙למוֹקשׁ ,ועכשיו נהפכו לרדוף אחריהם בשביל ממונם שהשאילום:
ֵ֥הַלנוּ ְ
לשעבר היו אומרים לו (שם י,ז) עַ דָ -מ ַתי ַ֙יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ
ַ֙למוֹקשַׁ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,לכתחילה עבדי פרעה יעצו לשלחם ובפועל אחרי ששילחום התחרטו על שילוחם.
ֵ֥הַלנוּ ְ
יִ ְה ֶי֨הַ ֶז ֨ ָ
לכתחילה עבדי פרעה ופרעה ידעו ,שבני ישראל באו למצרים לתקופה מוגבלת כמו שאמרו (בר' ויגש מז,ד) לגור בארץ באנו ,לגור ולא
להשתקע.
לכתחילה בני ישראל ידעו שגרותם במצרים לתקופה מוגבלת של ארבע מאות או ארבע מאות ושלושים שנה ,כנדרש על בני אפרים שטעו
בחישוב הקץ וכאשר פרצו ממצרים הומתו בידי הגתים (הפלשתים) .השאלה הפשוטה היא עַ דָ -מ ַתַי ַ֙הגלות בפועל?
(שמ' בא י,ז) עַ דָ -מ ַתי ַ֙– מקף כבורר בין משמעות "מתי" (א) זמן מסוים ו(-ב) תקופת זמן כמו ב(-משלי ו,ט) עַד־מ ַ ָ֖תי עָצֵ ֵ֥ל׀ תִּ שׁ ְָכֶּ֑ב ֵ֝ ָמתַָ֗ י תָּ ֵ֥קוּם
שּׁנָתִֽך :כאן תקופת זמן .עַ דָ -מ ַתי ַ֙– 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.
אמרוּ ַ֩עַ ְב ֨דיַפַ ְר ִ֝עהַא ָ֗ ָליו  -היות ולכתחילה ידוע שזמן שהותם של בני ישראל במצרים מוגבל ,מכות מצרים מרמזות שעכשו הזמן
וַיּ ְ
בפועל לשחררם ולא לאבד את מצרים,
לכתחילה עצתם בסופו של דבר הועילה ובשיא החורבן האישי (מכת בכורות) פרעה גירשם ביד חזקה בלי שטר שיחרור ,כדי שבני ישראל
לעולם לא ישכחו ענויהם ,ששיחרור מרצון משכיח מן העבד את צערו ויתפיסו עם מצרים [ספר הפרשיות הרב כיטוב] אבל בפועל כאשר
גילו כי אבדו כל ממונם התחרטו ,וכולם רדפו את בני ישראל לתוך מפלתם המלאה בקריעת ים סוף וזה היה חורבן מלא של מצרים כי כשם
שאלו לוקים על הים כך הנשארים במצרים לוקים על היבשה.
9
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יתי ַ֙אֶ תַ -ה ָדּםַוּפָ ַס ְח ִ ֶ֖תּיַעֲל ֶכ ָ֑םַ ַ
א֙ ִ
םַו ָר ִַ
ַ֤לַה ָבּ ִתּים ַ֙א ֲֶשׁרַאַ ֶתּםַשָׁ ְ
תַע ַ
םַל ָ֗א ַ
ַ֩ה ָ ֨דּםַלָ ִ֝ ֶכ ְ
 .8שמות בא יב,יגְ :ו ָה ָיה ַ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַַ ַ
יַבּ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ַ֙ל ַמ ְשׁ ִחיתַ ְבּ ַהכּ ִ ֶ֖ת ְ
֨הַב ֶכֵ֥םַ ֶנ ֙ ֶגף ְ
וְ לאָֽ ִ -י ְה ֶי ָ
ַ֙ל ַמ ְשׁ ִחית – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה ע"פ (יב,יב) כל עובדי עבודה זרה
֨הַב ֶכֵ֥םַ ֶנ ֙ ֶגף ְ
וְ לאָֽ ִ -י ְה ֶי ָ

שבמצרים אמורים היו להפגע ,ובפועל בני ישראל שקיימו הצווי של הקרבת הפסח והמילה ונתינה משני הדמים על המזוזות ועל המשקוף
מבפנים הפתח ניצלו.
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 .10שמות יתרו כ,ד:

ָ֣חתַלָ ָ ָָֽ֗א ֶרץ׃ַַ ַ
ם׀ַמ ַ ֵ֥תּ ַ
ִ
ֵ֥רַבּ ַ ֶ֖מָּ֣יִ
תּ ַחתַ ַוא ֲֶשׁ ַ
ץַמ ָ ִ֝ ָ֑
ֲשׁר ַ֩בַָּ ָ ֶ֖֨א ֶר ִ
מּעַ לַ ַוא ֶ ֵ֥
ַ֙׀ַמ ַ ָּ֡
ָ֣רַבּשָּׁ ַמ ֙יִ ם ִ
ַ
ֲשׁ
ַ֙׀ַוכָ לְ -תּמוּ ָנ ָּ֡הַא ֶ ַ֤
ַפ ֶ֙סל ְ
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
לאַ -תע ֨ ֶ

 .30דברים ואתחנן ה,ח:

ָ֣חתַלָ ָ ָָֽ֗א ֶרץ׃ַַ ַ
ם׀ַמ ַ ֵ֥תּ ַ
ִ
ֵ֥רַבּ ַ ֶ֖מָּ֣יִ
תּ ַחתַ ַוא ֲֶשׁ ַ
ץַמ ָ ִ֝ ָ֑
ַ֩בּ ָ ֶ֖֨א ֶר ִ
ֲשׁר ָ
מּעַ לַ ַוא ֶ ֵ֥
ַ֙׀ַמ ַ ָּ֡
ָ֣רַבּשָּׁ ַמ ֙יִ ם ִ
ַ
ֲשׁ
ַפ ֶ֙סל ַ֙׀ַכָּ לְ -תּמוּ ָנ ָּ֡הַא ֶ ַ֤
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
לאַ -תע ֶ ֨ ָֽ

ַ֙׀ַוכָ לְ -תּמוּ ָנ ָּ֡ה – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,לכתחילה ובפועל,
ַפ ֶ֙סל ְ
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
בטעם תחתון לאַ -תע ֨ ֶ
האיסור בפועל שייך לעצמים שנועדו לעבודה זרה
ֲשׂה-בא לאסור :עשיית פסל ,עשיית כל תמונה וכו'
 .10שמות יתרו כ,ד :לאַ -תע ֨ ֶ
ֲשׂה-בא לאסור :עשיית פסל ,עשיית כל תמונה וכו'
 .30דברים ואתחנן ה,ח :לאַ -תע ֶ ֨ ָֽ
האיסור בפועל שייך לעצמים שנועדו לעבודה זרה
ַַ֙וכָ לְ -תּמוּ ָנה
הַלָךֵַ֥ פֶ ֶ֙סל ְ
ֲשׂ ְ
שמות יתרו כ,ד :טעם תחתון לאַ -תע ֨ ֶ
תּ ַחתַלָ ָ ָֽא ֶרץ׃
םַמ ַ ֵ֥
ִ
ֵ֥רַבּ ַמֶּ֖יִ
וַַָֽא ֲֶשׁ ַ

ץַמ ָתָּ֑חַ ת
ֵ֥רַבּ ָא ֶֶ֖ר ִ
ַַ֙מ ַמּעַ לַוַַָֽא ֲֶשׁ ָ
ַ֤רַבּשָּׁ ַמ ֙יִ ם ִ
א ֲֶשׁ ַ

מה ההבדל בין (שמות יתרו כ,ג) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ובין (שמות יתרו כ,ד,ה)?
תשובת [ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה א] בשם י"י אל עולם מצות לא תעשה

המצוה הראשונה ממצות לא תעשה היא שהזהירנו מהאמין האלהות לזולתו יתעלה והוא אמרו ית' (עשרת הדברות) (שמ' יתרו כ,ג) לאַ
ֱֹלהיםַאֲח ִ ִ֝ריםַעַ ל-פָּ ָ֗ ַני .טט :ולאו זה הוא מכלל תרי"ג מצוות ולעיל הסברנו שהוא שורש כל מצוות לא תעשה.
ָך ֩ א ִ֨
ִ ָֽי ְהיֶהְ -ל ַ

[ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה ב] והמצוה השני' היא שהזהירנו מעשות עבודה זרה להעבד .ואין חלוק בין שיעשם בידו או
שיצוה לעשותם .והוא אמרו יתעלה (שמות יתרו כ,ד) לאַ -תע ֨ ֲֶשׂהַ(לא מלת לך) פֶ ֶ֙סל ְַ֙וכָ לְ -תּמוּ ָנה (להלן יוסבר מדוע בטעם תחתון) .ומי שעבר
על לאו זה חייב מלקות רוצה לומר על עשיית העבודה זרה ואפילו עשאה לו זולתו במצותו ואף על פי שלא עבד אותה:
וכתב ב[-מצוות השם כז מצוות לא תעשה טו]  ...ואם עשה בעצמו לעצמו לוקה שתיים ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובזכרים ובנקבות.
הַלָךֵַ֥ פֶ ֶ֙סל ְַ֙וכָ לְ -תּמוּ ָנה – בטעם תחתון קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל .זקף-
ֲשׂ ְ
(שמות יתרו כ,ד) לאַ -תע ֨ ֶ
קטן בתפקיד שני לימודים בתפקיד לכתחילה ובפועל.
(א) ע"פ [סה"מ לרמב"ם ל"ת ב] לכתחילה היא שהזהירנו מעשות עבודה זרה להעבד ובפועל חייב מלקות  ...אף על פי שלא עבד
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַלָךֵַ֥ – משמע לעצמך .אפשר שמה שהרמב"ם השמיט מלת "לך" מלמד שבפועל
ֲשׂ ְ
(א) לכתחילה הכתוב אומר (שמות יתרו כ,ד) לאַ -תע ֨ ֶ

אין חלוק בין שיעשם בידו או שיצוה לעשותם.

ֲשׂה – מקף כבורר בין שני אופנים( .אופן א) עשיה ע"י עצמו (אופן ב) מצוה לאחרים או לוקח מאחרים ע"ז לשם ע"ז
(כ,ד) לאַ -תע ֨ ֶ
ב(-אופן א) לוקה שתיים ב(-אופן ב) לוקה אחד.
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דוגמת קדמא מרכא זרקא סגול
ֱמת׃ ַ
ֵ֥סדַ ֶוא ֶ ָֽ
םַו ַרבֶ -ח ֶ
ָ֑וּןַא ֵֶ֥רְךַאַ ַפֶּ֖יִ ְ
וּםַו ַחנּ ֶ
ֵ֥לַר ֶ֖ח ְ
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָרא ַ֒ה'ַ׀ַה'ַא ַ
ֵ֥
 .11-1שמות כי תשא לד,וַ :ו ַיּע ֲ֨ב
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָרא ַ֒– קדמא מרכא זרקא סגול .לכתחילה דין ,בפועל ה' עובר מכסא דין לכסא רחמים .גריעת דין והקב"ה
ֵ֥
ַו ַיּע ֲ֨ב
מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה ,העברת דין והוספה ברחמים .הקב"ה מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים.
לעומת מקראות הבאים העוסקים בהעברת דין מישראל והוספת רחמים שאין בם קדמא מרכא
בראשית וישלח לב,י
הַע ָ ָֽמְּך׃ ַ
יב ִ
יט ָ
ַוּלמוֹלַ ְד ְתָּךֶ֖ ְַוא ִ ֵ֥
וּבַלאַַ ְר ְצָךֵ֛ ְ
ְ
ליַשֹׁ֧
ה'ַ ָהאמרַא ָ֗ ַ
אמר֘ ַ ַיעֲקב ַ֒אֱֹלהי ַ֙אָ ִביַאַ ְב ָר ָהםַואֹלהֶ֖יַאָ ִביַיִ ְצ ָחָ֑קַ ַַ֞
וַיּ ֶ

אמר֘ ַ ַיעֲקב ַ֒– זרקא סגול ,לפעמים גורע לפעמים מוסיף עניין מהעניין המדובר בו .כאן גורע ומוסיף מיעקב על יעקב ,ע"פ רש"י
וַיּ ֶ
יעקב מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו .בזכות שתי הבטחות אלו שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו .יעקב מבקש לעורר
רחמי ה' לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו (ראב"ע) ולהוסיף עליו רחמים.
ה ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מענין ארץ-מצרים בלילה הזה ,או
הַה ֶזּ ַ
ַ
ַ֮בּ ַלּיְ לָ
ץ־מ ְצ ַריִ ם ַ
יַב ֶ ָֽא ֶר ִ
שמות בא יב,יבַ ְועָ ַב ְר ִתּ ְ
מוסיף מענין הליל ה הזה על ארץ מצרים .לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת הלילה הזה הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג
והעביר הדין מהם למצרים.
העברת (גריעת) דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים והוספת חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני המשחית שניתנה לו
רשות לפגוע בארץ מצרים.
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 .11-2שמות ויקהל לו,ו:

רוּמת ַה ָ֑קּ ֶדשׁ וַיִּ כָּ לֵ֥א ָה ָעֶ֖ם מ ָה ִ ָֽביא׃
אכֶ֖ה ִל ְת ַ
שּׁה אַ לַ -יעֲשׂוּ-עֵ֛ וֹד ְמלָ ָ
ר ֒ ִאישׁ ְו ִא ָ֗ ָ
חנֶהַ֘ לאמ ַ
ֲבירוּ ֵ֥קוֹל ַ ָֽבּ ַמּ ֲ
שׁה ַו ַיּע ִ֨
וַיְ ַצו מ ָ֗ ֶ

ר ֒ – זרקא סגול ,טט  -הפשט משמעו שפרטי הקול מבקשים מן העם לא לתרום עוד למשכן .בעל הטורים מחשב שהיום
חנֶהַ֘ לאמ ַ
ַ ָֽבּמַּ ֲ
השלישי מעת ההכרזה על התרומת המשכן היה שבת ולכן פרטי הקול כאילו נאמר "לאו אמר במחנה" מוסיפים הצווי אל יעבירו מרשות
היחיד לרשות הרבים ומביא גימטריא לתמוך בפירושו.
דשׁ ,בגמטריא זהו אל יוציאו משא מרשות היחיד לרשות הרבים,
רוּמת ַה ָ֑קּ ֶַ
אכֶ֖ה ִל ְת ַ
שּׁה אַ לַ -יעֲשׂוּ-עֵ֛ וֹד ְמלָ ָ
ִאישׁ ְו ִא ָ֗ ָ
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה הקול – ההכרזה היא על הפסקת התרומה
חנֶהַ֘ לאמ ַ
ֲבירוּ ֵ֥קוֹל ַ ָֽבּ ַמּ ֲ
ַו ַיּע ִ֨
לבנית המשכן ,בפועל היא צווי לאו שלא להעביר מרשות לרשות בשבת.
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה
ַוּבירוּשָׁ לַ ִָ֣םַלאמ ַ
יהם֘ ִ
וֹלַבּכָ ל-עָ ר ֶ
ְ
ירוַּק
ֵ֥
ֲב
תבנית דומה עם שרש עב"ר (נחמיה ח,טו) ְו ַיע ִ֨
ובפועל ,לכתחילה הקול – ההכרזה היא על איסוף עצים וסכך לבנית סוכות ,בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות
בשבת.
ר ֒ – סגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת לאמר כ -לאו אמר שלא להעביר מרשות לרשות בשבת,
לאמ ַ
א ֒ באותה תבנית טעמים ,וגם
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָר ַ
ֵ֥
שרש עב"ר כמו שמות כי תשא לד,וַ :ו ַיּע ֲ֨ב
 13ק-מר-פ"זק-זס
 14ק-מר-פ"זק-זס
 .12ויקרא אח"מ טז,לא:

תַעוֹלם׃ַַ ַ
ָ ָֽ
ָ֑םַח ַ ֶ֖קּ
יכ ֻ
יתםַאֶ ת-נ ְַפשׁת ֶ
םַו ִענִּ ֶ ֶ֖
וֹןַהיא ַ֙לָ כֶ ְ
שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥ת ִ

 .16ויקרא אמר כג,לב:

בַתּ ְשׁ ְבּ ֶ֖תוַּשַׁ ַבּ ְתּ ֶ ָֽכם׃ַפַַ ַ
ַ֙בּעֶ ֶרבַמ ֶע ֶרבַעַ ד-עֶ ֶר ִ
ָ֑םַבּ ִת ְשׁ ָע ַ֤הַלַ ֨ח ֶדשׁ ָ
יכ ְ
יתםַאֶ ת-נ ְַפשׁת ֶ
םַו ִענִּ ֶ ֶ֖
שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥תוֹןַהוּא ַ֙לָ כֶ ְ

משך חכמה ויקרא פרק טז

וֹןַהיא ַ֙לָ כֶ ם .בכל מקום אצל יום הכיפורים כתוב לשון זכר (ויקרא כג ,כח) "היום הזה"" ,שבת שבתון הוא"
בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥ת ִ
(לא) (טז,לא) שַׁ ַַ֨
(שם פסוק לב) ,וכן בכל מקום ,לבד כאן שכתוב בלשון נקיבה .ומה יאות הדבר לפי מה דדרשו ריש פרק יום הכיפורים (עד ,א) :מנין
ליום הכיפורים שאסור ברחיצה וסיכה ותשמיש המטה ונעילת הסנדל? תלמוד לומר "שבתון"  -שבות .ועיין רבינו נסים שפירש בשם
הרמב"ם דהוי דבר תורה ,רק שמסר זה הכתוב לחכמים כפי מה שיראו גם כן להוסיף מה שהוא עינוי ,יעויין שם .ולכן אמר "שבתון
היא לכם" ,פירוש ,השביתות בפרט לפרשן תלוי בכם ומסור לכם כפי מה שתראה לכם על פי דרכי התורה ושקול דעת הישר .ולשון
"היא" קאי על השביתה בעצמה ,שהיא מסורה לכם ,ולא מדבר על היום ,שלהלן מדבר על היום ואמר "שבתון הוא לכם"  -היינו
היום .ודו"ק.
ִהיא ַ֙– בלשון נקיבה ללמד כי השבת שבתון הוא לא על היום אלא על העינויים שכלולים בשביתה.
וֹןַהיא ַ֙לָ כֶ ם  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה התורה לא פירשה מהם עינוי נפש ,ורמזה
שַׁ ַ֨בּתַשַׁ ָבּ ֵ֥ת ִ
שהחכמים יקבעו בפועל מהם העינויים.
יכם – מונח רביע ,והנדרשים מחמישה מקראות.
ראה דיון בסוגיה ב-ויקרא אח"מ טז,כט שמרומז בו חמישה עינויים ְתּעַ נּוַּאֶ ת-נ ְַפ ָֽשׁת ָ֗ ֶ
אנציקלופדיה תלמודית כרך כב[ ,יום הכפורים] טור תמז
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ג .מצות העינוי .יוה"כ אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה ,410שנאמר :תענו את
נפשתיכם ,411ולמדים מכאן שיוה"כ אסור באכילה ובשתיה ,412ונאמר :שבתון  -שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם- 413
שבות ,מכאן שאסור ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ,414שלשון שבתון האמור אצל עינוי ,להוסיף עינוי על עינוי
אכילה ושתיה הוא בא ,415ואמר רב חסדא שחמישה עינויים אלו  -שאכילה ושתיה עינוי אחד הוא ,ששתיה בכלל אכילה היא- 416
הם כנגד חמשה עינויים הכתובים בתורה בענין יוה"כ ,שארבע פעמים כתוב :ועניתם את נפשתיכם ,417וכן כתוב :תענו את
נפשתיכם.418
אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כב ,יום הכפורים ,טור תמז הערות
 .411ויקרא טז כט.
 .413ויקרא שם לא; שם כג לב :הוא.
 .414תו"כ אמור פרק יד; יומא עד א :תנו רבה ורב יוסף בשאר ספרי דבי רב .ועי' להלן ציון  481שי"ס ששאר עינויים אינם אלא מדרבנן.
 .417ויקרא טז לא ושם כג כז ולב ובמדבר כט ז.
 . 418ויקרא טז כט .יומא שם .ועי"ש בתוס' שהכתוב (ויקרא כג כט) :כי כל הנפש אשר לא תענה ,אינו מן המנין ,לפי שאינו ציווי.
 15ק-מר-פ"זק-זס
דוגמת מפתח
ויקרא בחקתי כז,יד :מרכא עם מקף לכן לא ברשימה הממוספרת

וַֹהכּהֶ֖ןַכֵּ֥ןַי ָָֽקוּם׃ ַ
ֲשׁרַ ַיע ִ ֲֵ֥ריְךַא ֵ֛ת ַ
יןַרָ֑עַכַּ א ֨ ֶ
ַ֙הכּהןַבֵּ֥יןַטֶ֖ וֹבַוּב ָ
'ַו ֶ ָֽהע ֱִריכוֹ ַ
וַֹק ֶדשׁ ַ֙לַַ ה ְ
ית ֨
ישַׁכּי-י ְַק ִ ֨דּשַׁאֶ ת-בּ ֵ֥
ִ ָֽ
ְו ִ ָ֗א

 16ק-מר-פ"זק-זס
 .15ויקרא אמר כג,ו:

אכלוּ׃ַַ ַ
יםַמצֵּ֥ וֹתַתּ ָֽ
ַ
ה'ַשׁ ְב ַעֵ֥תַי ִ ֶָ֖מ
ִ
ֵ֥גַה ַמּצֶּ֖ וֹתַלַ
שַׁה ֶזּהַ ַח ַ
ַ
שּׁהַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ַ֙לַ ח ֶד
וּבַ ח ֲִמ ֨ ָ

קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן – כעין להתחילה ובפועל .מנין לבית דין הכח לקבוע ראשי חדשים וזמני המועדים ועיבורי חדש ושנה.
(א) תורה תמימה [ד]ַא ִ֚לֶּ הַמוֹעֲדיַה'  -א"ר קריספי בשם ר' יוחנן ,לשעבר (טט – היינו לכתחילה)  -א ִ֚לֶּ הַמוֹעֲדיַה' ,מכאן

ואילך (טט – היינו בפועל) אֲשֶׁ רִ -תּ ְק ְר ֵ֥אוַּא ָ ֶ֖תםַיג) [ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג] (טט – נמסרו לבית דין לקבוע המועדים):
תורה תמימה הערה יג) זה נדרש ע"ד אגדה ודרש עפ"י המבואר באגדות (טט – לכתחילה) דכלל ענין המועדים היו קבועים
ומסודרים לפני הקדוש ברוך הוא עוד קודם שניתנו לישראל( ,טט – בפועל) וז"ש כי מעתה הרי הוא קובעם לפי הקביעות
שישראל קובעים .ונראה דמדייק הלשון אלה מועדי ה' ,דבאמת הול"ל אלה הם מועדיכם ,וכמו עצרת תהיה לכם ,מקרא
קודש יהיה לכם:

(ב) לכתחילה על פי ראיה (שמות בא החדש הזה לכם) בפועל ע"פ חשבון ושיקולים שונים ,ראה בבלי ראש השנה כא ,כח ,ירושלמי
ר"ה פ"א ,ראב"ע
 17ק-מר-פ"זק-זס
 .18ויקרא בחקותי כו,ה:

חַבּאַ ְר ְצ ֶ ָֽכם׃ַַ ַ
ְ
תּםַלָ ֶבֶ֖טַ
עַוישַׁ ְב ֶ ֵ֥
ח ְמכֶ ם ַ֙לָ שׂ ַב ִ
וּב ִ ֶ֖צירַי ִַשּׂיגַאֶ תָ -ז ָ֑ ַָ֣רעַ ַואֲכַ ְל ֶתַּ֤םַלַ ְַ
ֵ֥םַדּ ֙יִ שׁ ַ֙אֶ תָ -בּ ִצירַ ָ
וְ ִה ִ֨שּׂיגַלָ ֶכ ַ

רלב"ג לכתחילה יהיה להם מרבוי התבואות ,ובפועל רבוי הטובות ישביע לאדם קודם מלוי כרסו מהם
לקוטי שיחות חלק לו ,ע'  81אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן – על פסוק (כו,ד) הקשה האברבנאל :מדוע השכר על עמל בתורה וקיום המצוות
הוא שכר גשמי ,והרי עיקר שלמות השכר הוא תועלת וטובה רוחנית שהיא הטובה והתועלת האמיתית?
לכתחילה תסבור ששכר עמל בתורה ובמצוות הוא שכר רוחני בלבד  ,ובפועל כאשר התורה והמצוות היא כל מהותו וחיותו ,העסק בה
מביא טובה ותועלת בכל עניניו ,גם בענינים גשמיים של העולם הזה.
18

ק-מר-פ"זק-זס

ה ֒' ַ
ַל ְפניַ ַ
ֵ֥ןַאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ידַהכּה ֶ ָֽ
ַ
 19-1במדבר נשא ה,יחְ :ו ֶהע ֱִ֨מ
תַהָ֑ואַ ַ
ֵ֥תַקנ ֶָ֖א ִ
וֹןַמנְ ַח ְ
ִ֚תַמנְ ַחתַהַ זִּ כָּ ר ִ
יהַא ִ
הַונ ַָתןַעַ ל-כַּ ָ֗ ֶפּ ָ
ַוּפָ ַרע ַ֙אֶ ת-ראשַׁהָ ִאשָּׁ ְ
ֵ֥יַה ָמּ ִ ֶ֖ריםַהַ ְמ ָ ָֽא ֲר ִ ָֽרים׃ ַ
ַ֤דַהכּהן ִ ַָֽ֙י ְהיוַּמ ַ
ַ
וּביַ
ַ ְ

ה ֒'  -קדמא מרכא לכתחילה ובפועל
ַל ְפניַ ַ
ֵ֥ןַאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ידַהכּה ֶ ָֽ
ַ
ֱמ
וְ הֶ ע ִַ֨
טטוד"ל – את-האשה לפני ה'  -זרקא מונח סגול  -ביום הכפורים לפני השם זה בצפון המזבח מול פתח האולם וכאן לפני השם מתפשט
עד שער ניקנור שגם הוא מול פתח האולם אך הרבה רחוק מזרחה והאשה עומדת בשער נקנור שיש לו קדושת עזרת נשים.
ה ֒'ַ– זרקא מונח סגול
ַל ְפניַ ַ
וְ הֶ ע ֱִ֨מידַ– קדמא לכתחילה ַהכּהֵ֥ן– מרכא (מאריך בשיטת הספרדים) ֶ ָֽאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ובפועל ההעמדה אינה מיידית אלא כרש"י ורמב"ם מאריכים דרכה להעמדה הסופית בשער ניקנור ,ע"ע שמסיעין אותה ממקום למקום
בהר הבית וגם בתוך שער ניקנור כדי ליגעה ותטרף דעתה ותודה .היינו מאריך דרכה להעמדה הסופית ,ובכל מקום העמדה שזה כביכול
"לפני ה'" כנראה דוחקים בה שתודה .זרקא סגול מוסיף על "לפני ה'" ללמד ,שלצורך הסוטה ומחוסרי הכפרים (מצורע ,זב,זבה ,יולדת)
גם שער ניקנור נחשב לפני ה'.
ה ֒'ַ– מרכא (מאריך בשיטת הספרדים) זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה מן הענין על הענין או גריעה ,כאן מרבה
ַל ְפניַ ַ
ֵ֥ןַאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
הַ כּה ֶ ָֽ
מקומות העמדה כדי לייגעה ותודה .וגם מרבה כהנים ,אחד המעמידה ,ע"פ הרמב"ם נראה שהוא גם הכותב ומביא המים והעפר ,אבל
לפריעה ע"פ המש נה למלך "בתוספתא פרק קמא דסוטה ה"ה איתא "כהנים מטילין גורלות כל מי שיעלה אפילו כהן גדול יוצא ועומד בצד
סוטה ואוחז בבגדיה וע"ש.
תבנית טעמים מרכא זרקא מונח סגול דומה לתבנית מרכא תביר טפחא ,מרבה ומחלק,

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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ק-מר-פ"זק-זס
ק-מר-פ"זק-זס
ק-מר-פ"זק-זס

 .28במדבר נשא ה,יט:

תַאישְָׁ֑ךַ ַ
ֶ֖הַתּ ַח ִ
טיתַטֻ ְמ ָא ַ
לאַשָׂ ִ ֵ֛
ְךַו ִאםֵ֥ -
ֵ֥בַאישׁ ַ֙א ָת ְ
ַ֙אם֨ -לאַשָׁ ַכ ִ
ה ִאשָּׁ ה ִ
ןַואָ ַמַ֤רַאֶ לָֽ ָ -
הַּהכּ ָ֗ה ְ
וְ ִה ְשׁ ִ֨בּיעַ ַא ִ֝ ָת ַ
יםַה ָֽאלֶּ ה׃ַַ ַ
ָ
יםַה ְמאָ רֲ ִ ֶ֖ר
ַ ָֽ
ֵ֛יַה ָמּ ִ ֵ֥ר
יַממּ ַ
ִהנּ ִָָ֕ק ִ

 .21במדבר נשא ה,כ:

ישְׁך׃ַַ ַ
יַא ָֽ
ֲד ִ
וַֹמ ַבּ ְלע ֶ֖
ישַׁבְּך ַ֙אֶ תְ -שׁכָ ְבתּ ִ ָֽ
ָ
ןַא
ְֶ֖ךַו ִכיַנִ ְטמָ֑אתַוַיִַּ ֨תּ ִ ֵ֥
תַאישׁ ְ
יתַתּ ַח ִ
ַ ֵ֥
ט
ַכּיַשָׂ ִ ֵ֛
וְ ַָ֗א ְתּ ִ ֵ֥

 21-1במדבר נשא ה,כא:

ְָ֑ךַבּ ֨תתַהַ֤ 'ַאֶ ת-
ֶ֖הַבּתוְֹךַעַ מּ ְ
ֵ֥הַו ִל ְשׁ ֻב ָע ְ
ְֵ֛ךַלאָ ָל ְ
'ַאוֹת ְ
ָ
ןַה
ַ֙ל ִאשָּׁ הַיִ ֨תּ ֵ֥
ַ֤רַהכּהן ָ ָֽ
תַהאָ לָ ה ְַ֒ואָ ַמ ַ
ַבּ ְשׁבֻ ַע ָ
ֵ֥ןַאתָֽ ָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ַהכּה ֶ ָֽ
ַוְ ִה ְשׁ ִ֨בּיעַ ַ
יְ רכְך ַ֙נפֶ לֶ תַ ְואֶ תִ -בּ ְטנְֵֶֽ֖ךַצָ ָ ָֽבה׃ַַַ
רש"י (יט) והשביע אתה וגו'  -ומה היא השבועה? ִאם֨ -לאַשָׁ ַכֵ֥בִ ... ,הנּ ִָָ֕קי  -הא אם שכב  -חנקי ,שמכלל לאו אתה שומע הן; אלא

שמצוה לפתוח בדיני נפשות תחלה לזכות( .כ) ואת כי שטית  -כי משמש בלשון 'אם'.
תורה תמימה ויקרא פרק ה

תַהאָ לָ ה ַ֒  ,ומניין לעשות
ַבּ ְשׁ ֻב ַע ָ
ֵ֥ןַאתָֽ ָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ַהכּה ֶ ָֽ
ושמעה קול אלה  -אין אלה אלא בשבועה ,וכן הוא אומר (פ' נשא) ְו ִה ְשׁ ִ֨בּיעַ ַ
אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה אלה ,ת"ל ושמעה קול אלה ,ושמעה קול
ושמעה אלהח) [שבועות ל"ה ב']:
תורה תמימה הערה ח) באור הענין דאלה הוא שם קללה ,ובשבועת הכהן את הסוטה יש שבועה עם אלה שמשביעה אם נטמאה יבאו
בה המים לצבות בטן וכו' ,ועל זה אומר כאן דלא נימא דבעינן שתי הלשונות ,אלה ושבועה ,אלא דבאחת מאלו לשונות סגי ,ויליף
מדהיה יכול לכתוב ושמעה אלה ,וכתב ושמעה קול אלה שמעינן לחייב באחד משני הקולות האלו ,בקול דהיינו סתם שבועה ,ובאלה,
וכל אחת גם כשהיא לעצמה זו בלא זו וזו בלא זו .והנה המהרש"א מחק בגמרא התיבות אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה
שבועה ,וסמך הגהתו זו על דברי התוס' בסוגיא כאן ,דאלה בלא שבועה לא ילפינן כאן ,יעו"ש ,ותימא שלא העיר שגם רש"י גורס
כגירסא זו ,אבל האמת הוא כי אפי' אם לא נגרוס גירסא זו הוי הדין אמת ,דאלה בלא שבועה הוי כמו עם שבועה ,וכן מפורש
בירושלמי שבועות פ"ד סוף הלכה י' ,ושמעה קול ,לעשות שאין עמה אלה כמו שיש עמה אלה ,ופריך הא אלה בלא שבועה לא,
ומשני לא ,שניא היא ,אלה בלא שבועה היא כשבועה בלא אלה ,והרי זה מפורש כקיום גירסא זו ,ולבד זה המשך לשון הגמרא מורה
על קיום גירסא זו ,שהרי הוא מתחיל לדרוש אין אלה אלא בשבועה ומניין לעשות וכו' ,והרי צריך לסיים בענין שהתחיל דהיינו באלה
בלא שבועה ,ודו"ק:
ֵ֥בַאישׁ ַ֙א ָתְך  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה היה מקום לפתוח מיד בשבועה על חובה,
(יט) ִאם֨ -לאַשָׁ ַכ ִ
שׁ ֙ דרשו שמצוה לפתוח בדיני נפשות תחלה לזכות.
ֵ֥בַאי ַ
אלא מהמלים ִאם֨ -לאַשָׁ ַכ ִ
ישַׁבְּך ַ֙אֶ תְ -שׁכָ ְבתּוֹ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה הארוסה ממתינה לנישואיה ,ואז בעלה
ָ
ןַא
(כ) וַיִּ ֨תּ ִ ֵ֥
כונסה ,אבל בפועל הארוסה זנתה לאיש האסור לה.
תַהאָ לָ ה ַ֒  -קדמא מרכא זרקא מונח סגול ,לכתחילה בית הדין צריך להשמיע שני קולות –
ַבּ ְשׁ ֻב ַע ָ
ֵ֥ןַאתָֽ ָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ַהכּה ֶ ָֽ
(כא)ַַ ְו ִה ְשׁ ִ֨בּיעַ ַ
ש ני מאמרים מפורשים ,שבועה ואלה .בפועל אם נאמר אלה שאין עמה שבועה או שבועה שאין עמה אלה הרי הם כאלה שיש עמה שבועה
או שבועה שיש עמה אלה.
 22ק-מר-פ"זק-זס
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 .19במדבר ג,ט:

ֶ֖תַבּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַַ
תוּנֵ֥םַה ָ֙מּה ַ֙לוַֹמא ְ
תוּנ֨םַנְ ִ
ןַוּל ָבנָ ָ֑יוַנְ ִ
םַלאַ ה ֲֶ֖ר ְ
ְ
ָת ָתּה ַ֙אֶ תַ -ה ְל ִויִּ
ְונ ַ
תוּנֵ֥םַה ָ֙מּה ַ֙לוֹ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן
תוּנ֨םַנְ ִ
נְ ִ

 .22במדבר בהעלתך ח,טז:

םַלי׃ַַ
ת ִ ָֽ
ַ֙מ ְבּניַיִַ ְשׂ ָראלַלָ ַ ֵ֥ק ְח ִתּיַא ָ ֶ֖
םַבּכֵ֥ וֹרַכּל ִ
ְ
ַ֩פּ ְט ַ ֨רתַכָּ לִ֝ ֶ -רחֶ
ָ֑לַתּ ַחת ִ
וְֹךַבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
ְ
יַמ ֶ֖תּ
ַ֙ל ִ
ִכּי ַ֩נְ ֻת ִ ֨ניםַנְ ֻת ִנֵ֥יםַה ָ֙מּה ִ
ַ֙לי  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן
נְ ֻת ִ ֨ניםַנְ ֻת ִנֵ֥יםַה ָ֙מּה ִ

 .22-1במדבר בהעלתך ח,יט:

דַוּלכַ פֶּ֖רַעַ לְ -בּניַ
ְ
ַ֙בּאהֶַלַמוֹע
ַ֤תַבּנָֽי-יִ ְשׂ ָראל ְ
ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒לַ ע ֲַ֞בדַאֶ ת-עֲב ַד ְ
ָ֗יוַמתּוְֹך֘ ְ
ןַוּל ָב ָנ ִ
ים׀ַלאַ הֲר ְ
ְ
וָאֶ ְתּ ָנ֨הַאֶ תַ -ה ְל ִויִּ ִ֝םַנְ ֻת ִנ
תַבּנָֽי-יִ ְשׂ ָראֶ֖לַאֶ לַ -ה ָֽקּ ֶדשׁ׃ַַ
ְ
ֶףַבּגֶ ֵ֥שֶׁ
ִ֝הַבּ ְבנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙ ֶנג ְ
ָ֑לַו ֨לאַיִ ְה ֶי ִ
יִ ְשׂ ָרא ְ
ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא
ַ֤תַבּנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ַ
לַ ע ֲַ֞בדַאֶ ת-עֲב ַד ְ

 .24במדבר קרח טז,יט:

תַא ֶהלַמוֹעָֽד׃
ד ֵ֥
ַ֙לה'ַלַ ע ֲָ֕בדַאֶ ת-עֲב ַ ֶ֖
םַמ ָתּנָ ַ֤הַנְ ֻתנִ ים ַ ָֽ
וְֹךַבּניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַלָ ַ֞ ֶכ ַ
ְ
םַמ ֶ֖תּ
ִ
םַה ְל ִויִּ
יכ ַַ
ָ֗יַהנּ ַ֤הַלָ ַק ְ֙ח ִתּי ַ֙אֶ ת-אֲח ֶ
ַוא ֲִנ ִ
ם ֙ – גרשיים מהפך פשטא
םַמ ָתּנָ ַ֤הַנְ ֻתנִ י ַ
לָ ַ֞ ֶכ ַ

(ח,טז)ַ ִכּי ַ֩  -תלישא-קטנה ,בתפקיד עקירה ע"פ בבלי בכורות ד,ב בשלשה מקומות הוזהרו על הבכורות ליקדש  -ולא קדשו  ...רבי
יוחנן אמר קדשו ולא פסקו ,וריש לקיש אמר קדשו (בבלי בכ' ה,א) ופסקו .... ,אמר ליה רב מרדכי לרב אשי :אתון הכי מתניתו לה,
אנן איפכא מתנינן לה :רבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבר ,וריש לקיש אמר קדשו בכורות במדבר
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֙לי ע"פ ספרי בהעלתך סי' צב כל מקום שנאמר
(ח,טז)ַ ִכּי ַ֩  -תלישא-קטנה ,בתפקיד בעל בחינה נעלה המרמז להנדרש מהמלים ה ָ֙מּה ִ
"לי" הרי זה לעולם ולעולמי עולמים

בבלי בכורות ד,ב

תא שמע :נמצאת אתה אומר ,בשלשה מקומות קדשו בכורות לישראל ,במצרים ובמדבר ובכניסתן ישראל לארץ; במצרים מהו אומר
– (שמות י"ג) קדש לי כל בכור ,במדבר הוא אומר( :במדבר ח') כי לי כל בכור בבני ישראל ,בכניסתם לארץ הוא אומר :והיה כי
יביאך והעברת! אמר רב נחמן בר יצחק :בשלשה מקומות הוזהרו על הבכורות ליקדש  -ולא קדשו ,ובמצרים נמי לא קדוש? הא
קאמרי' דקדוש! ה"ק :מהן קדשו ומהן לא קדשו; מתקיף לה רב פפא :ובמדבר לא קדשו? והכתיב( :במדבר ג') פקוד כל בכור זכר
לבני ישראל! אלא ,אי איתמר הכי איתמר :רבי יוחנן אמר קדשו ולא פסקו ,וריש לקיש אמר קדשו (ה ,א) ופסקו ,בשלמא ריש לקיש -
כדאמר טעם אלא לר' יוחנן  -מאי טעמא? אמר ר' אלעזר :ר' יוחנן חזאי בחילמא ,דמילתא מעליתא אמינא :אמר קרא לי יהיו -
בהוייתן יהו .ורבי יוחנן והיה כי יביאך והעברת מאי עביד ליה? ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל :עשה מצוה זו שבשבילה
תיכנס לארץ.
אמר ליה רב מרדכי לרב אשי :אתון הכי מתניתו לה ,אנן איפכא מתנינן לה :רבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבר ,וריש לקיש אמר
קדשו בכורות במדבר
ראה תלישא

במדבר ג,ט:

ֶ֖תַבּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַַ
תוּנֵ֥םַה ָ֙מּה ַ֙לוַֹמא ְ
תוּנ֨םַנְ ִ
ןַוּל ָבנָ ָ֑יוַנְ ִ
םַלאַ ה ֲֶ֖ר ְ
ְ
ָת ָתּה ַ֙אֶ תַ -ה ְל ִויִּ
ְונ ַ
תוּנֵ֥םַה ָ֙מּה ַ֙לוֹ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן
תוּנ֨םַנְ ִ
נְ ִ

 .22במדבר בהעלתך ח,טז:

םַלי׃ַַ ַ
ת ִ ָֽ
ַ֙מ ְבּניַיִ ְשׂ ָראלַלָ ַ ֵ֥ק ְח ִתּיַא ָ ֶ֖
םַבּכֵ֥ וֹרַכּל ִ
ְ
ַ֩פּ ְט ַ ֨רתַכָּ לִ֝ ֶ -רחֶ
ָ֑לַתּ ַחת ִ
וְֹךַבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
ְ
יַמ ֶ֖תּ
ַ֙ל ִ
ִכּי ַ֩נְ ֻת ִ ֨ניםַנְ ֻת ִנֵ֥יםַה ָ֙מּה ִ
ַ֙לי  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,
נְ ֻת ִ ֨ניםַנְ ֻת ִנֵ֥יםַה ָ֙מּה ִ

לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו ,כנאמר ב-מדרש תנחומא (ורשא) פרשת קרח סימן יב

יעקב על שמו נקרא י' מולדותיו העשירי למפרע לוי עשירי חשוב מבנימין עד לוי היו לו י' בנים ולוי היה עשירי ונתנו מעשר למקום
לקיים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כח),
ולפי דברים רבה כבר בלידתו קיבל כהונה ולויה
ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי ,רש"י בראשית ויצא כט,לד

לוי  -ותמהתי ,שבכולן כתיב' :קראה' 'ותקרא' ,וזה כתב בו :קרא?! ויש מדרש אגדה ב'אלה הדברים רבה' (?) ,ששלח הקדוש ברוך
הוא גבריאל והביאו לפניו ,וקרא לו שם זה ,ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו לוי.
לפי מדרש תנחומא קרח סי' יב לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו ,ולפי דברים רבה כבר בלידתו קיבל כהונה ולויה .אבל ביציאת מצרים
קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בהצלתם ממכת בכורות .אלא שהבכורים מישראל השתתפו במעשה העגל ואילו שבט לוי היה כולו
מרוחק ממעשה זה .לכן בפועל קבל שבט לוי כהונה ולויה.
 26ק-מר-פ"זק-זס
דוגמת קדמא מרכא זרקא סגול
 22-2במדבר בהעלתך י,י:

ם֒ ַ
יַח ְדשׁיכֶ ַ
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
ְ
םַו ַעֶ֖לַזִ ְבחיַשַׁ ְלמי ֶכ ָ֑ם ַ
םַבּחֲצ ְצ ָ֗רתַעַ ִ֚לַעֹלתיכֶ ְ
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ַ ְ
יכם׃ַפ ַ
ֶ֖יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
ַ֙ל ְפניַאֱֹלהיכֶ םַא ֲִנ ֵ֥
ַ֤םַלזִ כָּ רוֹן ִ
ַ ְו ָהי֨וַּלָ ֶכ ְ
ם ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,תבנית לכתחילה ובפועל .אפשר כי הדיון במסכת
יַח ְדשׁיכֶ ַ
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
ְ

סוכה נד  -נה במספר התקיעות בחצצוצרות ביום בו מוקרב י ותר ממוסף אחד (שבת וראש חדש; שבת ,ראש חדש ,ראש השנה; שבת
וחול המועד) לכתחילה כברייתא שהביא רבי אחא מדרומאה ,שעל כל קרבן שלוש תקיעות ,בפועל הוכרע כי הקרבת כל המוספים (,2
 )3ילוּוה רק בשלוש תקיעות.
בבלי סוכה נד א ד"ה "ערב שבת שבתוך החג וגו"  ...כי אתא רבי אחא בר חיננא מדרומא ,אייתי מתניתא בידיה:
בבלי סוכה נד ב
בבלי סוכה נה א
יַח ְדשׁיכֶ ם ַ֒ ַ
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּב ֨י
במדבר בהעלתך י,יְ :
יכם׃ַפ ַ
ַ֙ל ְפניַאֱֹלהיכֶ םַא ֲִנֶ֖יַהֵ֥ 'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
ַ֤םַלזִ כָּ רוֹן ִ
ָ֑םַו ָהי֨וַּלָ ֶכ ְ
יכ ְ
םַו ַעֶ֖לַזִ ְבחיַשַׁ ְלמ ֶ
םַבּחֲצ ְצ ָ֗רתַעַ ִ֚לַעֹלתיכֶ ְ
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ְ
יַח ְדשׁיכֶ ם ַ֒– גרסת הכתר חדשיכם!!!
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
ְ

וביום  -קדמא ,מביא מאפיין מהכתוב הקודם ,ונושעתם מאויביכם  ,שזאת סיבה לקרבן המלווה בתקיעות חצוצרות ,וכך אפשר גם לאפיין
קרבן עולת תמיד ,שזאת הודאה לה' על תשועה מאויבי לילה ויום בכל יום .אויב בגוף ואויב היצר.
שמחתכם ובמעדיכם  -גירסת כתר ,קורן ,מאור ועוד מרכא זרקא
* מרכא טפחא משמעם יחידה שלימה עם יתור לרבות שעליה חלה ההלכה.
* תביר טפחא מציין חלוקה לפרטים שעל כל אחד בנפרד חלה ההלכה
* מרכא תביר טפחא מציין חלוקה של היתור לרבות לפרטים שעל כל אחד בנפרד חלה ההלכה
* זרקא מציין הקטנה של תכונה של תיבת הסגול שמתרבה  -שנוסף על תכונת הסגול .מצד פעולת ההקטנה של הזרקא הוא דומה
לתביר שמקטין ,ממעט תכונה.
* לכן אם נשתמש בתבנית מרכא תביר ונחליף בה התביר בזרקא ,מתקבל הצירוף מרכא זרקא המציין חלוקה לפרטים שעליהם חלה
ההלכה.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

* כאן ההלכה תהיה שעל כל סוג מוסף של ובמעדיכם תתקעו בחצוצרות תקיעה למען המוסף הזה .כך שבשבת ראש השנה תהיה
תקיעה על מוסף שבת ,תקיעה של מוסף ראש חודש ,תקיעה של מוסף ראש השנה.
* ברגלים וביוה"כ החלים בשבת תהיה תקיעה על מוסף שבת ,ותקיעה על מוסף הרגל או יוה"כ
טט  -גירסא זאת מתאימה לברייתא שהביא רבי אחא עמו המאפשרת הוספות מוספים ,ומחלקת שלכל מוסף אמרו שירו ותקעו בחצצוצרות
עליו.
שמחתכם ובמעדיכם  -גירסת מגנס ומהדורות מסוימות של אשכול מונח זרקא
* הקדמא כנ"ל
* מונח זרקא מרבה תכונת הזרקא להקטין מתכונת הסגול אבל מחזיק הכל כיחידה אחת ,כלומר ביום של הקרבת יותר ממוסף אחד
מקריבים כל סוגי המוספים אבל אומרים שיר מוסף אחד ,כדלהלן:
* בשבת תהלים צ"ב מזמור שיר ליום השבת וגו' ,גם על התמיד וגם על המוסף?
* בר"ח ע"פ הערה למנהג הגר"א בתהלים הוצאת "הברו פבלישינג שנת ?" ר"ח דוחה שבת וחנוכה ,שבת דוחה יו"ט וחוה"מ ,לכן
על מוספי שבת ור"ח נאמר תהלים ק"ד ברכי נפשי,
* ע"פ ההגדרה הנ"ל ,היות ר"ה נחשב יו"ט לכאורה יש לומר בר"ה ,בין בחול בין בשבת ,תהלים ק"ד ברכי נפשי אבל לפי סדור
היעב"ץ נאמר שיר מוסף של ר"ה תהלים פ"א .הרנינו לא-לקינו עוזינו וגו'.
* ותוקעין רק תקיעה אחת בחצצוצרות ,היינו שלוש סדרות של שלושה קולות תר"ת ,המושמעים בשלושה פרקי העצירה בשיר של
יום כאשר מאריכים באמירתו כדי לאפשר הקרבת כל המוספים וכתוצאה מכך פרק הזמן בין תקיעת סדרה של שלוש קולות והסדרה
הבאה מתארך ,לכן אפשר לקרוא לזה הארכה בתקיעות.
*
* מונח מרבה תכונת הזרקא להקטין מתכונת הסגול ,אפשר שתהיינה שתי הקטנות.
* א' אפשר שמציין הארכת זמן התקיעה בשביל כל המוספים.
* ב' אפשר שמציין הוספת קול שופר שהוא נמוך (קטן) מקול החצוצרה,
* ג' אפשר שמציין שחסרון חצוצרות לא מעכב ואפשר להסתפק בקול שופרות וגם חסרונן לא מעכב
ראה זרקא סגול
 27ק-מר-פ"זק-זס
 .22-3במדבר בהעלתך יא,כה:

'ַ׀ַבּעָ ָנןַ֘וַיְ ַדבּרַאלָ יו ַ֒ ַ
דַה ֶ
ֵ֥
ו ַ֨יּ ֶר
ישַׁהזְּ ק ִנ ָ֑יםַ ַ
ַ
ֵ֥יםַא
ִ ֶ֖
֙וּח ַ֙א ֲֶשׁרַעָ לָ יוַוַיִּ ָ֕תּןַעַ לִ -שׁ ְב ִע
לַמןָ -הר ַ
ִ
ַו ָ֗ ָיּאצֶ
ָספוּ׃ַ
לאַי ָ ָֽ
וַּו ֵ֥
וּחַו ִַיּ ְָֽתנ ְַבּ ֶ֖א ְ
ַ֙הר ַ
יהם ָ
ַ֤וֹחַעֲל ֶַ
יַכּנ ַ
ַוַיְ ִָ֗ה ְ

ההסבר ל -במדבר בהעלתך יא,כה ע"פ פי' מתוק מדבש ל -זוהר דף קנו ע"א במדבר בהעלתך יא,טז  -יז (במדבר בהעלתך יא,טז) ו ַ֨יּאמֶ רַ
ל ֒  .התבנית קדמא מרכא זרקא מונח סגול ,מרמזת על לכתחילה ובפועל .לכתחילה
ַמזִּ ְקניַיִ ְשׂ ָרא ַ
יםַאישׁ֘ ִ
ִ
יַשׁ ְב ִע
שׁהַאֶ ְספָ הִַ֞ -לּ ִ
ִ֝ה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ

ישראל בקשו בשר ממשה ,בשר מקורו בספירת מלכות .משה עצמו אחז במדרגת ספירת תפארת שהיא גם מקור המן .לכן בפועל  ,כדי
שמשה לא ירד ממדרגתו בספירת תפארת ,למדרגת מלכות ,הקב"ה האציל רוח נבואה ממשה שהוא בדרגת ספירת תפארת ,אל הזקנים
שהם בדרגת ספירת מלכות ,והם בנבואתם הביאו את השלו.
 28ק-מר-פ"זק-זס
 .23במדבר שלח יד,מג:

'ַע ָמּ ֶ ָֽכם׃ַַ ַ
ֵ֥הַה ִ
ֶ֖
'ַולא-יִ ְהיֶ
בַכּי-עַ ל-כַּ֤ןַשַׁ ְב ֶתּם ַ֙מאַ חֲריַה ְ
םַבּ ָח ֶָ֑ר ִ ָֽ
תּ ֶ
ַ֙ל ְפניכֶ םַוּנְ פַ ְל ֶ ֶ֖
יַו ַה ְכּ ַנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ִ
ֲמל ִ֨ק ְ
ַ֩הע ָ
ִכּי ָ
ַ֙ל ְפניכֶ ם – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,
יַו ַה ְכַַּנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ִ
ֲמל ִ֨ק ְ
הָ ע ָ

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שלח סימן ט

(ט) למקום ההוא קרא נחל אשכול זש"ה מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו (ישעיה מו) שהכל היה צפוי לפני הקב"ה
אשכול אוהבו של אברהם היה ונקרא אשכול על אודות האשכול שעתידים ישראל לכרות אשכול ממקומו ,וילכו ויבאו אל משה ואל
אהרן וגו' ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגו' אפס כי עז העם ,כך דרכם של מספרי לשון הרע פותחין בטובה
ומשלימין ברעה עמלק יושב בארץ מה ראו לפתוח בעמלק מלה"ד לתנוק שסרח ולקה ברצועה כשמבקשין להפחידו מזכירין לו
הרצועה שלקה בה ,כך היה עמלק רצועה רעה לישראל ,ומה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתן של ישראל לארץ ,אלא כך צוהו
עשו זקנו לקדמן לדרך ועקר ממקומו וישב לו בדרך שנאמר וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא והכנעני יושב על הים אלו
הגבורים יושבין על הדרך ועל יד הירדן לפיכך נתכוונו המרגלים לשבור לבן של ישראל שנאמר (במדבר ט) ויניאו את לב בני ישראל.
מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק יד [כה] והעמלקי והכנעני יושב בעמק .יושבים היו והלא כבר נאמר וירד העמלקי והכנעני היושב
בהר ההוא (פסוק מ"ה) ,אלא כך אמר הקב"ה עצה היא עמוקה לפני שאם מבקשים ישראל ליכנס עמהם במלחמה מיד הם נופלים
בידם ,לפיכך אמר הקב"ה למשה אמור לישראל פנו וסעו לכם המדבר ,אעפ"י שהם רשעים איני רוצה שיפלו בידם:
רש"י (מג) כי על כן שבתם  -כלומר :כי זאת תבא לכם על אשר שבתם וגו'.
םַבּ ָח ֶָ֑רבַ -כאשר אמרתם ,שאמרתם" :או במדבר הזה לו
תּ ֶ
ר' יוסף בכור שור (מג) כי על כן שבתם  -כמו על כן כי שבתם .וּנְ פַ ְל ֶ ֶ֖
מתנו" (לעיל,ב).
רש"י שמות בשלח יג,יז בראתם מלחמה  -כגון מלחמת (במדבר שלח יד,מה) וירד העמלקי והכנעני וגו' .אם הלכו דרך ישר היו
חוזרים ,ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו (במדבר שלח יד,ד) נתנה ראש ונשובה מצרימה ,אם הוליכם בפשוטה על אחת כמה
וכמה( :וכן ילקוט שמעוני רמז רכז)
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רד"ק יחזקאל כ,כג גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אותם בגוים ולזרות אותם בארצות  -וכן אמר דוד ע"ה וישא ידו להם
להפיל אותם במדבר ולהפיץ זרעם בגוים ולזרותם בארצות וזה לא מצאנו מבואר בתורה והנראה בעיני כי זה מה שאמר וירד העמלקי
והכנעני היושב בהר ויכו' ויכתום עד החרמה וכן מה שאמרו וישמע הכנעני מלך ערד וגו' וישב ממנו שבי זהו ולזרותם בארצות כי
באותו השבי הרחיקום שוביהם ומכרום לשאר גויי הארצות ובמדרש כי על העתיד אמר שגזר על זרעם להיו' גולים מארצם ולזרותם
בארצות וזהו שאמר כי תוליד בנים ובני בנים וגו' והפיץ יי' אתכם בעמים וגו' ואמרו כי מה שאמר ויבכו העם בלילה ההוא ליל תשעה
באב היה אמר הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של חנם אני אקבע לכם בכיה לדורות כי בתשעה באב חרב הבית בראשונה
ובשניה:
(א) ע"פ מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק יד [כה] לפני ה' לכתחילה הכל צפוי ובפועל הרשות נתונה ,ומספרי לשון הרע לכתחילה פותחין
בטובה ובפועל משלימין ברעת עמלק והקב"ה לכתחילה הכין עמלק רצועה רעה לישראל (מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שלח סימן ט)
ובפועל לוקים בה מספרי לשון הרע והמטילים ספק באמונת ה'.
םַבּ ָח ֶָ֑רבַ -כאשר אמרתם ,שאמרתם" :או במדבר הזה לו מתנו" (לעיל,ב).
תּ ֶ
(ב) כפי' ר' יוסף בכור שור (מג) וּנְ פַ ְל ֶ ֶ֖
לכתחילה בקשתם לעצמכם מיתה ,קללתם עצמכם ,הטלתם ספק בהנהגת ה' אתכם ,זוהי בחינתו של עמלק לכן אם תעפילו נגד רצון ה'
בפועל עמלק המתחזה לכנעני יצפה לכם (כפי שהתחזה בשנה הארבעים למסעם)
(ג) ע"פ רש"י שמות בשלח יג,יז אם בפועל כאשר ה' הוליכם בקצרה – בפשוטה אמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה אז לכתחילה אם ה'
היה מוליכם בדרך ישר  -קצרה היו חוזרים
ַ֙ל ְפניכֶ ם – לכתחילה הם רצועה רעה  -רצועת ענישה לישראל אשר בפועל
יַו ַה ְכּ ַנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ִ
ֲמל ִ֨ק ְ
(ד) ע"פ רד"ק יחזקאל כ,כג ָהע ָ
מתבצעת ע"י עמים שונים כמו שהעמלקי מתחפש לכנעני.
ִכַּי ֩ – תרסא ,בתפקיד (א) היתלשות מאמונת ה'( ,ב) שיעורי זמן להיתר נדוי .היתר בבי"ד של למטה ובבי"ד של מעלה.

אליהו רבה (איש שלום) פרשה כז בוא וראה ,מה עשו ומה הוציאו בשפתותיהם ,הננו ועלינו אל המקום וגו' (שם /במדבר י"ד /מ'),
יַו ַה ְכּ ַנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ַ֙(שם /במדבר י"ד /מ"ג) .חרדו וישבו באבל ,שנאמר ויתאבלו העם מאד (שם /במדבר י"ד /ל"ט) ,מיכן
ֲמל ִ֨ק ְ
ַ֩הע ָ
ִכּי ָ
אמרו ,כל המנודה יום אחד מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד שלשה ימים ,כל המנודה שלשה ימים מלמטה אף על
פי שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד שבעה ימים ,כל המנודה שבעת ימים מלמטה אף על פי שהיתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד
שלשים יום ,וכל המנודה שלשים יום מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה לעולם ולעולמי עולמים ,לכך נאמר ויתאבלו
העם מאד.
ע"פ רבינו בחיי במדבר פרק יג וכששמעו משה ואהרן כל זה נפלו על פניהם ונתביישו בשת גדול על שהיו (המרגלים והעם
בעקבותיהם) מחללים את השי"ת בפרהסיא .כגון באמרם חזק הוא ממנו ,ואפשר כי זה מקשר לפסוק (טו,לא) כי דבר ה' בזה.
השומע קללת ה' קורע בגדיו ואפשר על כך יהושע וכלב קרעו בגדיהם.
בבלי מועד קטן טו,ב כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו ,ו-בבלי תענית ל,ב מוכח שהעם היה מנודה ומסולק מהשכינה ,ו-
בבלי יבמות עב,א פי' רש"י ישראל היו נזופים מחטא העגל ,ותוס' פי' מחטא המרגלים.
הַו ָ ֵ֥ק ָראַלֶ֖ וַֹאהֶ לַמוֹע ָ֑דַַ
ח ֶנ ְ
ַ֙מןָֽ ַ -ה ַמּ ֲ
ָ֗הַה ְרחק ִ
ח ֶנ ַ
וּץַל ַמּ ֲ
ַ ָֽ
וֹ׀ַמח
לַונָ ָֽטָ ה-ל ִ
נזופים מחטא העגל שמות כי תשא לג,ז :וּמשֶׁ ה ַ֩יִ ַ֨קּחַאֶ תָ -ה ִ֝א ֶה ְ
וּץַל ַמּחֲנֶ ָֽה׃ רש"י (ז) ומשה ,מאותו עון והלאה ,יקח את האהל  -לשון 'הווה'
ַ ָֽ
רַמ ֵ֥ח
ֲשׁ ִ
שַׁה'ַיצא ַ֙אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַא ֶֶַ֖
וְ הָ ָיה ַ֙כָּ לְ -מ ַבקּ ַ
הוא :לוקח אהלו ונוטהו מחוץ למחנה; אמר :מנודה לרב ,מנודה לתלמיד (ראה תנח' כי תשא כז) .ב-שמ' כי תשא למד משה מהנדוי
וַּכּיַאֵ֥יןַהֶ֖ 'ַ
משמים שגם יהיו מנודים מבית דין של מטה ולקח אהלו מחוץ למחנה .מנודים מחטא המרגלים במדבר שלח יד,מבָֽ ַ :אל-תַּ עֲל ִ ֵ֛
יכם׃ַ מלמד כי היו מנודים לשמים .אפשר כי בית דין של משה גזר נידוי לשלושים יום ובית דין של
וַּל ְפנ ֶ֖יַאיְ ב ֶ ָֽ
ַ֙תּנָּ ָ֣גְ פ ִ
ָ֑םַולא ִ
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכ ְ
מעלה קבע שזה לעולם על מבזי דבר ה' להיכנס לארץ-ישראל ,מטילי הספק באמונת ה'.
בבלי יבמות עב,א פי' רש"י ישראל היו נזופים מחטא העגל ,ותוס' פי' מחטא המרגלים .נזופים מחטא העגל רש"י (שמ' כי תשא לג,ז) וּמשֶׁ ה ַ֩
וַּכּיַאֵ֥יןַ
אל-תַּ עֲל ִ ֵ֛
יִ ַ֨קּחַאֶ תָ -ה ִ֝א ֶהלַאמר :מנודה לרב ,מנודה לתלמיד (ראה תנח' כי תשא כז) .מנודים מחטא המרגלים ( במ' שלח יד,מב) ַ ַָֽ
'ַבּ ִק ְר ְבּ ֶכ ָ֑םַ מלמד כי היו מנודים לשמים .ואפשר כי בית דין של משה גזר נידוי לשלושים יום ובית דין של מעלה קבע שזה לעולם על
הֶ֖ ְ

מבזי דבר ה' להיכנס לארץ-ישראל ,מטילי הספק באמונת ה'.
סיכום ע"פ תבניות טעמים:
םַבּ ָח ֶָ֑רב – ר"ת ה(ו)כשל"(ו) ב"ו,
תּ ֶ
ַ֙ל ְפניכֶ םַוּנְ פַ ְל ֶ ֶ֖
יַו ַה ְכּ ַנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ִ
ֲמל ִ֨ק ְ
ַ֩הע ָ
ִכּי ָ
ִכַּי ֩ – תרסא ,ע"פ אליהו רבה (איש שלום) פרשה כז בתפקיד שיעורי זמן להיתר נדוי ,היתר בבי"ד של למטה ובבי"ד של מעלה.
םַבּ ָח ֶָ֑רב – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחילה ובפועל.
תּ ֶ
ַ֙ל ְפניכֶ םַוּנְ פַ ְל ֶ ֶ֖
יַו ַה ְכּ ַנע ֲִנֵ֥יַשָׁ ם ִ
ֲמל ִ֨ק ְ
הָ ע ָ
אפשר כי הבנת הפסוק צריכה להילמד בסדר הבא :קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחילה ובפועל ,מלמדת כי לפני ה' לכתחילה
הכל צפוי ובפועל הרשות נתונה .ה' צפה לכתחילה שיהיו ספקנים באמונת ה' ,מוציאי לשון רע ודיבה ולכן הכין רצועת עמלק רעה
(שתכונתו הטלת ספק) אשר בפועל פועלת באמצעות גלות ,צרות ,מחלות ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוברי העבירה.
המרגלים ואנשי הצבא בני  60 - 20שנה הוכשל"ו בתכונת עמלק להטיל ספק באמונת ה' (המרומז בראשי תיבות) .מכך נגזר עליהם נדוי
וכליה במדבר המרומז בטעם תרסא – היתלשות מאמונת ה' ,ושיעורי זמן להיתר נדוי.
ראה תלישא
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אַכבוֹד-ה'ַאֶ ל-כָּ ל-הָ ע ָ ָֽדה׃ַסַַ ַ
ר ְ
ֶ֖תחַא ֶהלַמוֹע ָ֑דַַַַַַוַיּ ָ ֵ֥
ֵ֥םַק ַרח ַ֙אֶ ת-כָּ לָ -הע ָדהַאֶ לֶ -פּ ַ
יה ֨
 .24במדבר קרח טז,יטַ :ויּ ְַק ֨הלַעֲל ֶ
הע ָדהַ– קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה קרח עירער על משה
ח ֙ אֶ ת-כָּ לַָ -
ֵ֥םַק ַר ַ
יה ֨
[יט]ַ ַויּ ְַק ֨הלַעֲל ֶ

מסיבות שלו בלבד כי (א)עינו הטעתו כי זכה לראות באופן רוחני שלשלת גדולה יוצאה ממנו וחשב שהוא כבר במדבר אמור להיות בעל
תפקיד חשוב ולכן (ב) נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עזיאל שמנהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבר .וחשב שעליו לא לידום
על מינוי זה שמשה מינה כי סבר שאינו ע"פ ה' לאור מה שראה באופן רוחני על צאצאיו.
אבל בפועל כדי לזכות בתמיכה רחבה הטעה ציבור רחב ואמר מה אתם סבורים שאני עוסק ליטול הגדולה לעצמי ,אני מבקש שתהא
הגדולה חוזרת על כולנו ... ,כסבורים אתם שעלי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל כלכם ....עד שנתפתו כלם.
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 .25במדבר קרח יח,יט:
 .25-1במדבר קרח יח,יט:

עוֹל ָ֑םַ ַ
ַלחָ קָ -
ֵ֛יָךַא ְתָּךֶ֖ ְ
ִ
ל ְבנ ֶת
ֹ֧יָךַו ִַ
ְ
ַוּל ָבנֶ
יַל ָָ֗ך ְ
ה ֒'ַנ ַָת ִ ָֽתּ ְ
ַל ַ
ימוַּבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ַ ָֽ
ְ
ֲשׁרַי ִ ֵָ֥ר
תַהקֳּ ָד ִָ֗שׁיםַא ֨ ֶ
ל׀ַתּרוּמ ַ
ְ
כּ
ַא ָ ָֽתְּך׃ ַ
ַוּלז ְַרעֲָךֵ֥ ִ
יַה'ַ ְלָךֶ֖ ְ
ַ֙ל ְפנ ַ
ֵ֥םַהוא ִ
חַעוֹל ִ
ָ
ְבּ ִרית ַ֩ ֨ ֶמלַ
[בבלי מנחות יט,ב] מתקיף לה רב הונא :הרי מלח דלא תנא ביה קרא (רב סבר שבמנחה הכלל שהלכה שנאמרה פעם אחת היא לכתחילה ולא
ֵ֥םַהו ַא ֙,
חַעֹול ִ
ָ
ַ֩מלַ
לעיכובא אבל במלח אע"פ שנאמר רק פעם אחת כן) ,ומעכבא ביה (מניין יודעים שמעכב)! דתניא( :במ' קרח יח,יט) ְבּ ִרית ֨ ֶ
ֵ֥םַהו ַא ֙,
חַעֹול ִ
ָ
ַ֩מלַ
שתהא [בבלי מנחות כ,א] ברית אמורה במלח ,דברי ר' יהודה; ר' שמעון אומר :נאמר כאן (במ' קרח יח,יט) ְבּ ִרית ֨ ֶ
תַעֹול ָ֑ם ,כשם שאי אפשר לקרבנות בלא כהונה ,כך אי אפשר לקרבנות בלא מלח (ברית מלח
ָ
יתַכּהֻ נַּ
ְַ
ונאמר להלן (במ' פי' כה,יג)ַ ְבּ ִ ֶ֖ר
נאמר פעם אחת ואעפ"כ מעכב)! אמר רב יוסף :רב (סובר) כתנא דידן ס"ל (ולא כרבי יהודה ורבי שמעון) ,דאמר :לא מלח (המליח המנחה) -

כשר.

פניַה' – קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל .נחזור אל המשנה של
ַ֙ל ְַ
ֵ֥םַהוא ִ
חַעֹול ִ
ָ
(במ' קרח יח,יט) ֨ ֶמלַ
הגמרא שכאן[ .בבלי מנחות יח,א] [משנה מנחות פ"ג,מ"ב] מתני' .לא יצק ,לא בלל ,ולא פתת ,ולא מלח ,ולא הניף ,לא הגיש ,או

שפתתן פתים מרובות ולא משחן  -כשירה.
[רע"ב מסכת מנחות פ"ג,מ"ב] לא מלח  -כל המנחה כולה ,אלא הקומץ .דאילו מליחת הקומץ מעכבת היא :לפי המשנה
לכתחילה מנחה צריכה מליחה ,בפועל מנחה ללא מליחה כשרה.
ע"פ [רמב"ם] הקרבן כשר ומרצה עם או בלי מליחה .לכתחילה כדי שהמקריב לא ילקה צריך מליחת קרבן ,בפועל ללא מליחה
המקריב לוקה.
[רמב"ם איסורי מזבח פ"ה,הי"ב] הקריב בלא מלח כלל לוקה שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלהיך ,ואף על פי שלוקה הקרבן
כשר והורצה ,חוץ מן המנחה שהמלח מעכב בקמיצה שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך.
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רַבּגְ ֻבלוַֹ֒ ַ
רא ֘לַעֲב ִ
ןַסיחןַאֶ ת-יִ ְשׂ ַָ
ָת ִ
 .26-1במדבר חקת כא,כגְ :ולא-נ ֨ ַ
םַבּיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ֶ֖ח ְ
ָבאַיָ ְָ֑הצָ הַַַַַַַַוַיִּ ָלּ ֶ
ַ֙ה ִמּ ְד ָבּ ָרהַ ַויּ ֶ֖
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָראל ַ
יחןַאֶ ת-כָּ ל-עַ ָ֗מּוַֹוַיּ ַ֞צ ִ
ףַס ִ֝
ַ ַו ֶיּא ֱ֨ס ִ

רַבּגְ ֻבלוַֹ֒( -קדמא) מונח זרקא מונח סגול ,כעין תוספת על גבולו.
ןַסיחןַאֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ֘לַעֲב ִ
ָת ִ
וְ לא-נ ֨ ַ
יחן – מרכא
טט – גירסת כתר ִסיחן – מונח ,גירסת מגנס ,קורן ,מאור ִס ֵ֥
ִסיחן – מונח ,משמעו שתוספת זאת היא גבול אחד ואינה מחולקת בין מלכי כנען
יחן – מרכא ,משמעו שתוספת זאת היא גבול המחולק בין מלכי כנען ,היינו גבולות רבים.
ִס ֵ֥
זרקא (מונח) סגול ,מוסיף מעני ן הסגול עליו ,כאן ע"פ רש"י התוספת מייצגת את גבול או גבולות כל מלכי כנען שכביכול נמצא  /נמצאים
בגבול ממלכת סיחון ושסיחון שומר עליו מפני בני ישראל ,תמורת תשלומם לסיחון.
ע"פ ר' יוסף בכור שור הגבול הוא יחיד ,התוספת תהיה סבוב במרחק מחוץ לגבול סיחון ,לכן המונח מתאים יותר.
ראה (מונח) זרקא סגול ,ראה קדמא מרכא פשטא זקף-קטן או זרקא סגול
רַבּגְ ֻבלוַֹ֒ -קדמא מרכא זרקא מונח סגול,כעין לכתחילה ובפועל
יחן אֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ֘לַעֲב ִ
ןַס ֵ֥
ָת ִ
וְ לא-נ ֨ ַ
ָבאַיָ ְָ֑הצָ ה  -קדמא ואזלא רביע  ...גרשיים מהפך פשטא , ,כעין רמז
ַ֙ה ִמּ ְד ָבּ ָרהַ ַויּ ֶַ֖
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָראל ַ
יחןַאֶ ת-כָּ ל-עַ ָ֗מּוַֹוַיּ ַ֞צ ִ
ףַס ִ֝
ַו ֶיּא ֱ֨ס ִ
להגבלה זמנית
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָראל ַ֙ -אלו היתה חשבון מלאה יתושין ,אין כל בריה יכולה לכבשה; ואם היה סיחון בכפר חלש ,אין כל אדם
רש"י וַיּ ַ֞צ ִ

יכול לכבשו; וכל שכן שהיה בחשבון .אמר הקדוש ברוך הוא :מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל
אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו ישראל אל הערים ,ואין עומד לנגדם כי אין שם
אלא נשים וטף (ראה תנח' חקת כג).
לכתחילה היה על בני ישראל לכבוש עיר אחרי עיר בממלכת סיחון ,בפועל הקב"ה נתן בלב כל אנשי המלחמה (של ממלכת סיחון) לצאת
מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו (רש"י);כך מה שלכתחילה היה הגבלה של כיבוש ארוך בפועל לא התקיים.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר כפי' רש"י אמר הקדוש ברוך הוא :מה אני מטריח על בני
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָרא ַ
וַיּ ַ֞צ ִ
כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו
ישראל אל הערים ,ואין עומד לנגדם כי אין שם אלא נשים וטף (ראה תנח' חקת כג).

ראה (מונח) זרקא סגול ,קדמא ואזלא רביע  ...גרשיים מהפך פשטא
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ה֒ ַ
ֱֹלהיםַ׀ַאֶ לִ -בּ ְלעָ ם֘ ַלַ יְ לָ ַ
ָבאַא ִ ֵ֥
 .26-2במדבר בלק כב,כַ :ויּ ֨
ֲשׂה׃ ַ
וַֹתע ֶ ָֽ
ְךַא ָתָּ֑םַַַַַַַַ ְו ַָ֗אְךַאֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛רַאֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַא ֵ֥ת ַ
יםַקוּםַל ִ
ֶ֖
ָשׁ
אנ ִ
ַ֙בּאוַּהָ ֲ
אַלָך ָ
וַֹאםִ -ל ְק ַ֤ר ְ
רַל ִ
אמ ָ֗
ַוַיּ ֶ
ה ֒  -קדמא מונח? או גרסת כתר  -קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל,
ֱֹלהיםַ׀ַאֶ לִ -בּ ְלעָ ם֘ ַלַ יְ לָ ַ
ָבאַא ִ ֵ֥
ַַויּ ֨

ע"פ רש"י (א) לכתחילה (במ' בלק כב,ח)  ...אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה ,וכן לכל נביאי אומות העולם... ,
בפועל אצל בלק ,לכבודן של ישראל דבר עמו ביום?
ְךַא ָתָּ֑ם:
אַלָך ַ֙– אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכרֶ֖ ,קוּםַל ִ
ע"פ רש"י (ב) לכתחילה (כב,כ) ִאםִ -ל ְק ַ֤ר ְ
וַֹתע ֶ ֲָֽשׂה ,ובפועל הלך משנאתו ואעפ"כ וילך בלעם ,אמר שמא אפתנו ויתרצה:
וְ ַָ֗אְךַ -על כרחך אֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛רַאֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַא ֵ֥ת ַ
או יש לפרש שלכתחילה רצה ללכת משנאה ולא רק מתאוות בצע וכבוד בפועל עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום.

ע"פ רמב"ן לכתחילה היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם ,אחרי הודיעו אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה ,כי
הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגוים

(בפועל) בלע ם הלך בלי להודיע לשרי בלק שלא יקלל את ישראל ,והיה חילול ה' בדבר כי חשבו שה' נתן לו רשות לקלל
33
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ַבּיוֹםַשָׁ ְמעוֹ ַ֒ ַ
םַ׀ַאישָׁ הּ֘ ְ
ִ
ת
 .26-3במדבר מטות ל,יגְ :ו ִאםָ -הפר ַ֩י ָ֨פרַא ָ ֵ֥
להּ׃ ַ
לחָֽ ָ -
ישׁהַּהֲפ ָרםַוַיַָ ֶ֖יַַ ִ ָֽי ְס ַ ָֽ
ַוּל ִא ַסֵּ֥רַנ ְַפ ָשֶׁ֖הַּלאַי ָָ֑קוּםַַַַַַַַַַ ִא ָ
ֵ֛יה ְ
ַלנְ ָד ֶר ָ
ֹ֧יה ִ
אַשׂפָ ֶת ָ
מוֹצ ְ
ַכָּ לָ ֨ -
וְ ִאםָ -הפר ַ֩י ָ֨פרַ -תלישא-קטנה קדמא
א ָ ֵ֥תםַ׀  -מרכא פסק או מונח פסק
ַבּיוֹםַשָׁ ְמעוַֹ֒ -זרקא מונח סגול
ִאישָׁ הּ֘ ְ

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

* טט  -שתי גרסאות תבנית טעמים האם כאן קדמא=אזלא מרכא זרקא מ ונח סגול (כמו ע"פ כתר ,מגנס ,קורן ,מאור ,פנינים ,ועוד) ואז
זה נדר המרכב ממרכיבים אחדים והדיון הוא האם מספיק להפר פרט אחד וכך כל הנדר יופר או האם יש להפר כל פרט בנפרד באותו אופן
של הפרת הפרט שהופר ראשון.
* או האם הגרסא היא קדמא=אזלא מונח זרקא מונח סגול (אשכול ועוד) ואז למרות שיש בנדר מרכיבים אחדים זה נדר אחד ללא חלוקה
ואז הפר מקצתו הפר כולו או מה שהפר הפר והשאר לא הופר.
* טט  -המשך ההסבר מבוסס על הגירסא קדמא=אזלא מרכא זרקא מונח סגול
* טט – נקדים ונסביר כי:
* הקרא ְו ִאםָ -הפר ַ֩בטעם תלישא-קטנה המרמזת על פרט מקדים ושהפרט הזה אינו מיוחד ודומה לשאר הפרטים.
עוֹ ֒ .אפשר שבמהות התוספת הזאת ואיך היא משפיעה על הפרת נדר
* הקרא ִאישָׁ הּ֘ ַ  -זרקא מוסיף על ְבּיוֹםַשָׁ ְמעוַֹ֒משהו מעניין שָׁ ְמ ַ
חולקים רב יהודה ורב אסי.
תבנית הטעמים מרמזת על כעין פרט וכלל הצריך לפרט והפרט שהוא צריך ,ותבנית זאת היא לרב יהודה ולרב אסי.
הסבר שיטת רב יהודה בתמציתיות ואח"כ מפורט
הסבר בתמציתיות
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ו ִאםָ -הפר ַ֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון ,שאינו מיוחד ודומה לשאר הפרטים .היינו הפר דבר אחד ממרכיבי
הנדר ,הכלל אומר י ָ֨פר (קדמא=אזלא) א ָ ֵ֥תםַ׀ (מרכא פסק) שאר הפרטים .ההפרה הכללית היא תוצאה של פעולת ההיקש שאליה מרמז
הפסק.
הסבר מפורט
ַבּיוֹםַ
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ו ִאםָ -הפר ַ֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר הדומה לאחריםִ ,אישָׁ הּ֘ ְ
ַבּיוֹםַשָׁ ְמעוַֹ֒(זרקא מונח
תםַ׀ (מרכא פסק) שאר הפרטים מופרים בהיקש מ -י ָ֨פר ִ ...אישָׁ הּ֘ ְ
עוֹ ֒ ,הכלל אומר י ָ֨פר (קדמא=אזלא) א ָ ֵ֥
שָׁ ְמ ַ
ַבּיוֹםַשָׁ ְמעוַֹ֒פרטי נדר אחרים נוסף על הפרט שהפר,
עוֹ ֒ היא שבין אם שמע ובין אם לא שמע ִאישָׁ הּ֘ ְ
עוֹ ֒ מעניין שָׁ ְמ ַ
סגול) התוספת על שָׁ ְמ ַ
ַבּיַוֹםַשָׁ ְמעוַֹ֒הפרט שָ -הפר ַ֩וכל הנדר י ָ֨פר.
תםַ׀ (מרכא פסק) האחרים אל שמיעת ִאישָׁ הּ֘ ְ
היות והפר אחד הוקשו א ָ ֵ֥
הסבר סברת רב אסי בתמציתיות ואח"כ מפורט
הסבר בתמציתיות
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ו ִאםָ -הפר ַ֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון שאינו מיוחד ודומה לאחרים ,היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר ,הכלל
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אומר י ָ֨פר (קדמא=אזלא) א ָ ֵ֥תםַ׀ (מרכא פסק) שאר הפרטים באותו אופן שהפר הדבר הראשון .הכלל כאן אינו הפרה הכללית כמו של רב
יהודה אלא הוא הנחייה כיצד יפר כל פרט ממרכיבי נדר .ההנחייה היא תוצאה של פעולת ההיקש שאליה מרמז הפסק.
הסבר מפורט
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ו ִאםָ -הפר ַ֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון שאינו מיוחד ודומה לאחרים ,היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדרִ ,אישָׁ הּ֘ ַ
עוֹ ֒ ,הכלל אומר י ָ֨פר (קדמא=אזלא) א ָ ֵ֥תםַ׀ (מרכא פסק) שאר הפרטים באותו אופן שהפר הדבר הראשון.
ְבּיוֹםַשָׁ ְמ ַ
* הכלל כאן אינו הפרה הכללית כמו של רב יהודה אלא הוא הנחייה כיצד יפר כל פרט ממרכיבי נדר .ההנחייה היא תוצאה של פעולת
ההיקש שאליה מרמז הפסק.
ַבּיוֹםַשָׁ ְמעוֹ ַ֒
ַבּיוֹםַשָׁ ְמעוַֹ֒(זרקא מונח סגול) ,היינו שמע הפרט והפר לה אותו כך בהיקש על ִאישָׁ הּ֘ ְ
* מה הפרט שהופר היה ע"י ִאישָׁ הּ֘ ְ
ַבּיוֹםַ
תםַ׀ (מרכא פסק) פרטים אחרים מהנדר כדי שאם ירצה יוכל להפר על כל שמיעת פרט את הפרט ִאישָׁ הּ֘ ְ
להוסיף ולשמוע לכל א ָ ֵ֥
שָׁ ְמעוַֹ֒(זרקא מונח סגול) כי כאמור אין כאן פרט מיוחד.
טט -
הגרסא קדמא=אזלא מונח זרקא מונח סגול אפשר שמשמעה שלמרות שיש בנדר מרכיבים אחדים נחשב כנדר אחד ללא חלוקה ואז תבנית
טעמים זאת מתואמת עם שיטת רב יהודה הפר מקצתו הפר כולו ואילו סברת רב אסי מה שהפר הפר והשאר לא הופר קשה להסבירה ואולי
צ"ל שיטה אחרת אם לא הפר כולו לא הופר מקצתו.
הסבר תמציתי:
תםַ׀
הנדר מרכב מחלקים אבל הם מהווים חטיבה אחתְ .ו ִאםָ -הפר ַ֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון ,הכלל אומר י ָ֨פר (קדמא=אזלא) א ָ ֵ֥

שאר הפרטים בהיקש להפרת הראשון.
הסבר מפורט:
עוֹ ֒ ,הכלל אומר י ָ֨פר (קדמא=אזלא) א ָ ֵ֥תםַ׀ (מרכא
ַבּיוֹםַשָׁ ְמ ַ
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ו ִאםָ -הפר ַ֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון ִאישָׁ הּ֘ ְ
ַבּיוֹםַשָׁ ְמעוַֹ֒כך בתוספת בלי שמיעה מופר שאר הנדר.
פסק) בהיקש כמו שהפר פרט אחד ִאישָׁ הּ֘ ְ
34
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ם֒
ָשׁי ַ
ַלנ ִ
ֵ֥יַבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
֨יַשׁ ְבט ְ
יוַּלאֶ ַ֞ ָחדַ ִמ ְבּנ ִ
 .26-4במדבר מסעי לו,גְ ַ֠ :ו ָה ְ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֶ ֵ֥
ֲל ַ
נוֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ינוַּו ַָ֕
ֲלתַאֲבת ְ
ַ֙מ ַנּח ַ
ַ ְונִ גְ ְר ָע ַ֤הַ ַנחֲלָ ָתן ִ
תנוַּיִ גּ ָָֽרעַ ׃ ַ
רלַ ַנחֲלָ ֶ֖
וּמגּ ַ ֵ֥
ַ ִ
ם ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל
ָשׁי ַ
ַלנ ִ
ֵ֥יַבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
֨יַשׁ ְבט ְ
חד – גרשיים ִמ ְבּנ ִ
(במ' מסעי לו,ג) ַ֠ ְו ָהיוּ – תלשא ְלאֶ ַַָ֞

ע"פ תורה תמימה (לו,ד) הערה א) נחלת בנות צלפחד שתעבור לבעליהן לעולם לא תחזור לשבט צלפחד ,וזה הוא מפני כי ירושה דאורייתא
אינה חוזרת ביובל וס"ל דירושת הבעל דאורייתא
תלשא בתפקיד מחיצה ,גבול שנעקר משבט לשבט ,לכתחילה אם בנות צלפחד תנשאנה לבני שבט אחר נחלתן תעבור לשבט הבעל ,כי זאת
ירושת תורה ,בפועל הן נשאו לבני דודיהן משבטם והנחלה נשארה בשבטן .אבל יש דעה שחלק מהבנות נשאו לבני שבט אחר ולכן בפועל
עברה נחלה .אבל מההתנחלות בספר יהושע לא נראה כך.
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 .27דברים א,ב:

שַׁבּ ְרנָֽעַ ׃ַַ ַ
ד ַ
ֶ֖דַק ֵ֥
ָ֑ירַע ָ
ַ
ְךַהר-שׂ ִע
בַדּ ֶר ַ
ַ֙מחר ֶ ֶ֖
אַ ֨ ַחדַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ָֽ

ַ֙מחרב  -אמר להם משה :ראו מה גרמתם? אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר ,ואף
רש"י (ב) אַ ֨ ַחדַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ָֽ
הוא מהלך אחד עשר יום ,ואתם הלכתם אותה בשלשה ימים; שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב ,שנאמר" :ויהי בשנה השנית בחדש
השני בעשרים בחדש" וגו' (במ' י,יא) ,ובעשרים ותשעה בסיון (ראה תענית כט,א) שלחו את המרגלים מקדש ברנע; צא מהם שלשים
יום שעשו בקברות התאוה שאכלו הבשר חדש ימים (ראה במ' יא,כ) ,ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים (ראה במ' יב,טו),
נמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך ,וכל כך היתה השכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ; ובשביל שקלקלתם הסב
אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה.

ַ֙מחרבַ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לתחילה ובפועל ,לכתחילה מחורב לקדש ברנע דרך הר שעיר הוא מהלך
אַ ֨ ַחדַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ָֽ
אחד עשר יום ,ובפועל כל כך היתה השכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ; שהלכו כל אותה הדרך בשלושה ימים עד קדש
ברנע ,אבל במקום להתקדם לארץ ישראל שלחו שלחו המרגלים מקדש ברנע ובשביל שקלקלתם (בשליחה ובבכיה שבאה אחריה) הסב

אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה.

שַׁבּ ְרנָֽעַ ׃
ד ַ
ֶ֖דַק ֵ֥
ָ֑ירַַע ָ
ַ
בַדּ ֶרְךַהַ ר-שׂ ִע
ַ֙מחר ֶ ֶ֖
דברים א,ב אַ ֨ ַחדַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ָֽ
ַ֙מחרבַ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,אחד מתפקידיה האפשריים של תבנית מרכא פשטא זקף-קטן היא להחיל את
אַ ֨ ַחדַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ָֽ

אפיון הכתוב על חבירו הכתוב לפניו .אפשר שתפקיד התבנית קדמא מרכא פשטא זקף-קטן להחיל אפיון הכתוב אלפני לפניו .ועוד
רַהיּ ְַרדָּ֑ן ולפני לפניו נאמר במדבר
ַ
אופן של הארכת הענין כגון בזמן וע"י קדמא הארכת זמן גדולה ממנה .בפסוק א' נאמר ְבּע ֶֶ֖ב
בַעֶ֖לַי ְַר ֵ֥דּןַיְ ר ָֽחוֹ׃ אפשר
ַ
ָ֑לַבּ ַע ְָֽרבתַמוֹאָ
'ַבּיַד-מ ֶשֶׁ֖הַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
ֹ֧הַה ְ
ֵ֛
רַצוָּ
ֲשׁ ִ
ַ֞תַו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִָ֗טיםַא ֨ ֶ
הַה ִמּ ְצֹו ְ
ַ
מסעי לו יג אלֶּ
ַ֙מחרב .אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץ וגו',
שכאן ע"פ פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים [א א] הכתוב אַ ֨ ַחדַעָ ָשֵׂ֥רַיוֹם ָֽ
בַעֶ֖לַי ְַר ֵ֥דּןַיְ ר ָֽחוֹ׃ כמרוחק אותו מרחק מחורב כמו ירושלים בארץ-ישראל מחורב ,אלו זכו
ַ
רוצה לאפיין את המיקום ְבּ ַע ְָֽרבתַמוֹאָ
ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל הקב"ה למ' יום מ' שנה :ומהלך אחד עשר יום נתארך מאד (קדמא
מרכא) לתקופה של ארבעים שנה.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ֵ֥רַהאֱמ ִרי ְַ֘ואֶ ל-כָּ לְ -שׁכנָיַו ַ֒ ַ
אוַּה ָ
ַ
וּ׀ַוּסעוַּלָ ָ֗ ֶכםַוּ ֨ב
ְ
 .27-1דברים א,זְ :פּנ
וֹףַהיָּ ָ֑םַ ַ
ַ
ֶבַוּבח
ְ
ֵ֥הַוּבנֶּ ֵֶֽ֖ג
ַ
ֵ֛רַוּב ְשּׁפ ָל
ַ
ַבָּ ע ֲָר ָבֵ֥הַבָ ָה
ֵ֥רַהגּ ֶָ֖דלַנְ הַ רְ -פּ ָ ָֽרת׃ ַ
ץַה ְכּ ַנעֲנִ י ְַ֙ו ַה ְלּ ָבנוֹןַעַ דַ -הנּ ָָה ַ
ַ ֶא ֶַ֤ר ַ ָֽ
ֵ֥רַהאֱמ ִריַ֘ -כמשמעוְ .ואֶ ל-כָּ לְ -שׁכנָיו ַ֒ -עמון ומואב והר
אוַּה ָ
ַ
וּב
וּ׀ַוּסעוַּלָ ָ֗ ֶכםַ -זו דרך ערד וחרמה (ראה ספ"ד ו)֨ .
ְ
רש"י (ז) ְפַּנ

שעיר (ראה שם) .וגו'
שפת''ח ואם לא חטאו ישראל היה נותן להם ארץ י' עממין כאשר נשבע לאברהם וחטאם גרםמה להם שלא נתן להם אלא ארץ שבעה
(הר האמרי בלבד)

ֵ֥רַהאֱמ ִרי ְַ֘ואֶ ל-כָּ לְ -שׁכנָיו ַ֒ -קדמא מרכא זרקא סגול ,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל ,ע"פ רש"י ושפת"ח לכתחילה היו אמורים
אוַּה ָ
ַ
וּב
֨
להתחיל בכיבוש ארץ כנען דרך ערד וחרמה ,היינו בין באר-שבע ובין חברון ,ומשם לכבוש את עבר הירדן המזרחי (ארץ עמון ומואב והר
שעיר ) ולמערב ולצפון רש"י בערבה  -זה מישור של יער (ראה יל"ש תורה תתא) .בהר  -זה הר המלך (ראה ספ"ד ו) .ובשפלה  -זו
ֵ֥רַהגּ ֶָ֖דלַנְ ַהרְ -פּ ָ ָֽרת – בצפון
שפלת דרום (ראה שם) .ובנגב ובחוף הים  -אשקלון ועזה וקסרי וכו' ,כדאיתא בספרי (שם) .עַ דַ -הנּ ָָה ַ
סוריה ארץ עוג מלך הבשן ויותר .אבל גרם החטא ופועל סבבו במדבר ארבעים שנה והגיעו לעבר הירדן המזרחי ומשם כבשו את עבר
הירדן המערבי ולא כל הכיבוש שהיו אמורים לכבוש.
ולפי' אור החיים ב(-דב' א,ח) מוכיח כי ארץ בני גד ובני ראובן לא הייתה מלכתחילה בכלל השבועה לאבות ,כמו שכתב בפ' מטות והוכיח
מספרי .אף שחלק מנחלת ראובן הוכשרה ממואב לישראל ע''י כיבושה בידי סיחון .ובפועל לקחו אותה בני ראובן וגד לפני הזמן לעתיד
לבוא .וכן היתה צריכה להיות ארץ מקנה לכל השבטים ובפועל הייתה רק של בני ראובן וגד.
ֶבַוּבחוֹףַ ַהיָּ ָ֑ם – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא כלשהו ,שלא על כולם חל
ְ
ֵ֥הַוּבנֶּ ֵֶֽ֖ג
ַ
ֵ֛רַוּב ְשּׁפ ָל
ַ
ֵ֥הַב ָה
בָּ ע ֲָר ָב ָ
אותה הלכה או אותו ענין ,וההסבר לכך שלכתחילה היו צריכים לכבוש כל הארץ ,אבל בפועל יכבשוה מעט מעט (שמ' מש' כג,ל)(דב' עקב
ז,כב) שלא תרבה השממה ,ובפועל כפי הנלמד בספר יהושע רבה הארץ הנותרת השאירו חלקים בארץ כנען שלא נכבשו או שלא הורישו
מהם את יושביהם כגון,שלא ממש הורישו את הפלשתים ,עיקר התנחלותם הייתה בהר ובשפלה ובנגב ובערבה.
ה ְלּ ָבנוֹןַ -מהפך פשטא זקף-קטן  -ללמדך שלא הייתה ארצו של כנען אלא שהלך וכבשה מבני שם כנאמר ב( -בר' לך-לך
ץַה ְכּ ַנעֲנִ י ְַ֙ו ַ
ֶא ֶַ֤ר ַ ָֽ
יב,ו)ַ ְו ַ ָֽה ְכּ ַנע ֲִנֶ֖י ָאֵ֥ז ָבּ ָ ָֽא ֶרץ׃

מעניין לציין כי הבטוי פנו וסעו לכם מופיע באותו מקום שהיו צריכים להיכנס לכתחילה ובפועל בגלל חטא המרגלים הצטוו לפנות
֨וַּוּסעֵ֥ וַּלָ ֶכֵ֛םַהַ ִמּ ְד ָבֶּ֖רַ
רַפּנ ְ
קַמ ָ֗ ָח ְ
בַבּע ֶָ֑מ ָ
ע ִנֶ֖יַיוֹשׁ ָ
יַו ַ ָֽה ְכּ ַנ ֲַ
ֲמל ִ ֵ֥ק ְ
מהמסלול המקורי ולנסוע במסלול ארבעים השנה (במ' שלח יד,כה) ְו ָהע ָ
דּ ֶרְךַיַםָֽ -סוּף׃ַפ ַ
ֶ ֵ֥
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ם֒ ַ
ַה'ַ׀ַלַ אֲחיכֶ ם֘ ַכָּ כֶ ַ
֨יח ֵ֥
 .27-2דברים ג,כַ֠ :עַ דַאֲשֶׁ ר-י ִָנ ַ
רַהיּ ְַרדָּ֑ן ַ
ַ
ֶ֖םַבּע ֶב
תןַלָ ֶה ְ
יכֵ֛םַנ ֵ֥
ֲשׁרַהֹ֧ 'ַאֱֹלה ֶ
ַ ְוי ְָרשׁוַּגַם-הםַאֶ תָ -ה ָָ֕א ֶרץַא ֨ ֶ
ָת ִתּיַלָ ֶ ָֽכם׃ ַ
ירשָּׁ תוַֹא ֲֶשֵׁ֥רַנ ַ ֶ֖
ִ֚ישַׁל ֻ
ִ ָֽ
םַא
תּ ִ
ַ ְושַׁ ְב ֶַָ֗
ם ֒ – קדמא מרכא פסק זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל
ַה'ַ׀ַלַ אֲחיכֶ ם֘ ַכָּ כֶ ַ
֨יח ֵ֥
אֲשֶׁ ר-י ִָנ ַ

(א) עבר הירדן המזרחי הוא מקום שלוש עמים מתוך ארץ עשר העמים שהובטחה לאברהם אבינו .לכתחילה היה ענין לכבוש את עבר
הירדן המערבי א רץ שבעה עמים ,ולעתיד לבוא יזכו בארץ שלושה העמים בעבר הירדן המזרחי .בפועל בגלל יציאה למלחמה של סיחון
ושל עוג מלכי האמורי נגד בני ישראל ,רוב עבר הירדן המזרחי נכבש ע"י בני ישראל והקב"ה הורה למשה לתת לראובני ולגדי ולחלק
ממנשה ,ארץ זאת.
ם ֒  -קדמא מרכא פסק זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה קיבלו ראובן וגד את עבר הירדן
ַה'ַ׀ַלַ אֲחיכֶ ם֘ ַכָּ כֶ ַ
֨יח ֵ֥
(ב) אֲשֶׁ ר-י ִָנ ַ
המזרחי ראשונים מבין השבטים ועל תנאי ,אבל בפועל היו אחרונים ,כי אם לא היו ממלאים תנאי החלוצים ,היו מקבלים נחלה בעבר הירדן
המערבי ,וכל עבר הירדן המזרחי היה שייך לכל עם ישראל.
(ג) חז"ל דורשים כי לכתחילה הייתה זאת ירושה בהולה ולכן בפועל הראשונים שגלו היו שבטי עבר הירדן המזרחי בידי אשור.
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לאַשָׁ ַמֶ֖עַא ָל ָ֑יַ ַ
םַו ֵ֥
ַ֙ל ַמעַ נְ כֶ ְ
'ַבּי ְ
רַה ִ
ֵ֥
 .28דברים ואתחנן ג,כוַ :וַיִּ ְתעַ ֨בּ
ֵ֥רַהזֶּ ָֽה׃ ַ
ףַדּבֵּ֥רַא ַלֵ֛יַעֶ֖ וֹדַבַּ ָדּ ָב ַ
וֹס ַ
ַ֙רב-לְַָךַאַ לָ֗ -תּ ֶ
אמרַהַ֤ 'ַאלַ י ַ
ו ַ֨יּ ֶ
'ַבַּי ֙ ?
רַה ִ
ֵ֥
פסוק (ג,כג) וָאֶ ְת ַחנַּ ֵֶֽ֖ן חל אחרי (ג,כו) וַיִּ ְתעַ ֨בּרַ– קדמא ,שהוא הגורם ל( -ג,כג) וָאֶ ְת ַחנַּ ֵֶֽ֖ן  .מתי היה ענין וַיִּ ְתעַ ֨בּ
ַ֙ל ַמעַ נְ כֶ ם – קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל .לכתחילה כבר נגזר על משה בסנה ואח"כ
'ַבּי ְ
רַה ִ
ֵ֥
[כו]ַַוַיִּ ְתעַ ֨בּ

במצרים לפני יציאת מצרים ,שלא יכנס לא"י,

רש"י שמות ד,יג ביד תשלח  -ביד מי שאתה רגיל לשלוח ,והוא אהרן .דבר אחר :ביד אחר שתרצה לשלוח; אין סופי להכניסן
לארץ ולהיות גואלם לעתיד ,יש לך שלוחים הרבה.
רש"י שמות ו,א עתה תראה  -העשוי לפרעה תראה ,ולא העשוי למלכי שבעה אומות כשאביאם אל הארץ (ראה סנה' קיא,א).
אבל הגזרה יצאה אל הפועל כתוצאה מהכאה בסלע במקום לדבר אליו ,בשנה הארבעים ליציאת מצרים.
בשנה הארבעים עם ישראל נקרא העדה השלמה ,שכבר מתו מתי המדבר ואלו פרשו לחיים (רש"י במדבר חקת כ,א ע"פ תנחומא
חקת יד ) מתו כמעט כל יוצאי מצרים שנגזרה עליהם המיתה .העם ביקש מים כי באר מרים נעלמה אחרי מותה .משה ראם מורים על סלע
מסוים וכנם המורים – הסרבנים ,לשון יוני :שוטים ,מורים את מוריהם(.רש"י ע"פ תנחומא חקת ט) .פי' ה-רלב"ג (חקת כ,יג) שהיה
בם מיעוט אמונה בשם .ועל כך נענש העם בהיפקד מהם משה ואהרן כדי שלא תהיה להם ירושת הארץ באופן שלם ,שלא היו ראויים

לזה מצד מֶּ רים.

על משה היה לדבר אל הסלע ויוציא מים כדי לקדש שם שמים ברבים ,כי היה בם מיעוט אמונה בשם .אבל אפשר שהוא גם הבין
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ש בנסיבות כמו עוון פעור שקרה אח"כ יהיה מיעוט האמונה הזה להם לרועץ ויהיה קיטרוג לעם ישראל לדורות ולא יהיה להם סניגור .לכן
הוא נטל על עצמו את האחריות לכך שלא למדו כיאות אמונת ה' ,לכפר על בני ישראל ולהיות סניגורם כנגד פעור המתעורר בכל עת שגגה
ומנסה להסטין ,ולכן הכה בסלע בנוסף לדיבור אליו ובכך יצאה אל הפועל הגזרה שלא יכנס לא"י.

ַ֙ל ַמעַ נְ כֶ םַ -כבר בארנו בפרשת 'פרה' (במ' כ,ח) איך היתה הגזרה הזאת
'ַבּי ְ
רַה ִ
ֵ֥
ע"פ ה-רלב"ג יש עוד דרך להבין הקרא [כו]ַַוַיִּ ְתעַ ֨בּ
על משה בעון ישראל .ויאמר ה' אלי רב לך  -רוצה לומר :רב לך חכמה ושפע נבואה במה שהשגת ,עד שלא קם נביא אחר כמוך; ולזה
אין צורך לך לבא בארץ לזאת הסבה ,כי כבר זכית באלו המעלות ,לְ מה שלא זכה אחר.
ַ֙ל ַמעַ נְ כֶ ם – לכתחילה הביאה לא"י היא לזכות בשפע חכמה ונבואה .בפועל משה רבנו זכה בהם במדבר ,לכן אין
'ַבּי ְ
רַה ִ
ֵ֥
[כו]ַַוַיִּ ְתעַ ֨בּ
צורך לך (למשה) לבא בארץ לזאת הסבה ,כי כבר זכית באלו המעלות ,לְ מה שלא זכה אחר.
אבל הסבר זה לא נוגע במלת למענכם.

 39ק-מר-פ"זק-זס
 .30דברים ואתחנן ה,ח:

ָ֣חתַלָ ָ ָָֽ֗א ֶרץ׃ַַ ַ
ם׀ַמ ַ ֵ֥תּ ַ
ִ
ֵ֥רַבּ ַ ֶ֖מָּ֣יִ
תּ ַחתַ ַוא ֲֶשׁ ַ
ץַמ ָ ִ֝ ָ֑
א ֶר ִ
ַ֩בּ ָ ֶַ֖֨
ֲשׁר ָ
מּעַ לַ ַוא ֶ ֵ֥
ַ֙׀ַמ ַ ָּ֡
ָ֣רַבּשָּׁ ַמ ֙יִ ם ִ
ַ
ֲשׁ
ַפ ֶ֙סל ַ֙׀ַכָּ לְ -תּמוּ ָנ ָּ֡הַא ֶ ַ֤
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
לאַ -תע ֶ ֨ ָֽ

ראה  .10שמות יתרו כ,ד:

ָ֣חתַלָ ָ ָָֽ֗א ֶרץ׃ַַ ַ
ם׀ַמ ַ ֵ֥תּ ַ
ִ
ֵ֥רַבּ ַ ֶ֖מָּ֣יִ
תּ ַחתַ ַוא ֲֶשׁ ַ
ץַמ ָ ִ֝ ָ֑
ֲשׁר ַ֩בָּ ָ ֶ֖֨א ֶר ִ
מּעַ לַ ַוא ֶ ֵ֥
ַ֙׀ַמ ַ ָּ֡
ָ֣רַבּשָּׁ ַמ ֙יִ ם ִ
ַ
ֲשׁ
ַ֙׀ַוכָ לְ -תּמוּ ָנ ָּ֡הַא ֶ ַ֤
ַפ ֶ֙סל ְ
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
לאַ -תע ֨ ֶ

 40ק-מר-פ"זק-זס
 .31דברים עקב ח,ה:

ֶ֖יָךַמי ְַסּ ֶ ָֽרךָּ ׃ַַ ַ
ְ
ֱֹלה
ה'ַא ֶ
ֵ֥רַאישׁ ַ֙אֶ תְ -בּנוַֹ ֵַ֥
ֲשׁרַיְ יַסּ ִ
ָָ֑ךַכּיַכַּ א ֨ ֶ
ַעםְ -ל ָב ֶב ִָ֗
תּ ִ
וְ י ַָד ְע ָ ֶ֖

רבי יוסף בכור שור

(ה) וידעת עם לבבך  -יכול אתה ממנה להבין ,כי כל הענוין הללו לטובתן הן .כאשר ייסר איש את בנו  -שמכהו ומצערו
על הספר ומתכוין לטובתו; שאעפ"י שמצר הוא עכשיו ,שמח הוא לאחר זמן .כך הקדוש ברוך הוא :מה שמצערן  -להיות
שמח לאחר זמן ולהטיבו באחריתו (ראה להלן,טז) ,ויכפול לך שכרך.
רמב"ן

ֵ֥רַאישׁ ַ֙אֶ תְ -בּנוֹ  -שיתן עליו לטובתו עול מוסר ,כענין שנאמר "יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו" וגו' (מש'
ֲשׁרַיְ יַסּ ִ
(ה) ִָ֗כּיַכַּ א ֨ ֶ
ֶ֖יָךַמי ְַסּ ֶ ָֽרךַָּ מתחלה ,בענוי המדבר ונסיון המן ,שתערב לנפשך טובת הארץ ופירותיה; על כן אמר אחריו (פס' ז)
ְ
ֱֹלה
ה'ַא ֶ
יט,יח) ,כן ֵַ֥
"כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה".

 41ק-מר-פ"זק-זס
 .31-1דברים עקב ח,טז:

יתָך׃ ַ
ַבּאַ ח ֲִר ֶ ָֽ
יט ְבָךֶ֖ ְ
ָךַלה ִ ָֽ
ַוּל ַמ ֙עַ ן ַ֙נַסּ ֶת ְ
ָ֑יָךַל ַמעַ ןַעַ נּ ְת ָָ֗ך ְ
ְ
ֵ֥רַלא -י ְָדעֶ֖ וּןַאֲב ֶת
ַ֙בּ ִמּ ְדבָּ רַא ֲֶשׁ ַ
הַ מַּ א ֲִ֨כ ְלָךֵ֥ ַמָ ן ַ
ַ֙בּ ִמּ ְדבָּ ר – (סלוק) קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית טעמים לכתחילה ובפועל.
הַ ַ ָֽמּא ֲִ֨כ ְלָךֵ֥ ַמָ ן ַ

ֱֹלהיך .הגאוה סבה להשכיח העיקר ,כי מתוך השפע ורבוי השלוה לבו של אדם
ְשׁ ַכח ְָ֙תּ את־הֹ֣ ' א ֵ֔
[רבינו] בחיי (דב' עקב ח,יד) ו ָ ְ֖רם ְלב ֶָ֑בך ו ָ ִֽ
מתגאה ויצר הרע מתגרה בו ועושה כל חפציו עיקר וחפצי שמים טפלים... ,
[רבינו] בחיי (דב' עקב ח,טז)

יתָך :כל ענוי המדבר הטורח הגדול שהיה לישראל בו לא היה אלא
ַבּאַ ח ֲִר ֶ ָֽ
יט ְבָךֶ֖ ְ
ָךַלה ִ ָֽ
ַוּל ַמ ֙עַ ן ַ֙נַסּ ֶת ְ
(דב' עקב ח,טז) ְל ַמעַ ןַעַ ָֽנּ ְת ָָ֗ך ְ
להביאם לידי נסיון להרגיל טבעם במדת הבטחון ,ולהכניס בלבם אמונת ה' יתברך עד שיחזור להם רגילות העבודה לטבע,
ָך בא ללמד שכל מי שאין מזון לפניו ,לזמן מרובה אלא דבר יום ביומו אותה
 ...ומה שקרא הכתוב אכילת המן ענוי ואמר ְל ַמעַ ןַעַ ָֽנּ ְת ַָ֗
אכילה ענוי היא לו כיון שאינו רואה המזון לפניו ,וכן כל מי שאינו רואה מה שאוכל אינו שבע,
לכתחילה אכילת המן במדבר נועדה להרגיל טבעם במדת הבטחון
בפועל באה להזכיר בהתמדה שלא יתגאה הישראלי כי הגאוה סיבה להשכיח ה' ,וב[-לקח טוב] השלוה גורמת לידי פקרנות .שכל אדם
שיש בו גסות הרוח כאילו כופר בעיקר.
ָך ,רבי אמי ורבי אסי; חד אמר :אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו
ַמַן ֙ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ ...ל ַמעַ ןַעַ ָֽנּ ְת ַָ֗
[בבלי יומא עד,ב] ַה ַ ָֽמּא ֲִ֨כ ְלָךֵ֥ ָ
פת בסלו ,וחד אמר :אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל.
[בבלי יומא סז,א] על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים .תנא :מעולם לא הוצרך אדם לכך ,אלא שאינו דומה מי שיש לו פת
בסלו למי שאין לו פת בסלו.

לכתחילה הכינו כי אין דומה מי יש לו מזון (ח,טו) ומים (ח,טז) ...
בפועל תנא :מעולם לא הוצרך אדם לכך
ומכאן לכתחילה – טוב להכין מה שצריך לענין כלשהו ,אף ש-בפועל לא בא לשימוש מפני ש -אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין
לו פת בסלו.
העמק דבר (דב' עקב ח,ג)

אמנם עוד נכלל בזה עוד כונה ,דקרבנות נקראו לחם כדכתיב את קרבני לחמי לאשי ,ונתבאר במקומו שהודיע הקדוש ברוך הוא
למשה דמוצא פרנסת ישראל בארץ ישראל בא ע"י זכות קרבנות שהוא עבודה המשביע לחם ,והיה דעת ישראל נוטה שבזמן הגלות
ַ֙בּ ִמּ ְדבָּ רַמ' שנה ,כדי שידעו דזה לא בא בזכות
ואין לנו קרבנות תאבד מישראל תקוה וזכות מיוחד לפרנסה ח"ו ,על כן האכילם ָמן ַ
קרבנות ,שהרי לא היה שום קרבן ממן ,כמו בא"י שבא בכורים משבעת המינין לברך מין את מינו ,כמבואר בתנחומא פ' תצוה,
משא"כ במן ,ובזה ידעו ישראל כי לא על הקרבנות לבד יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לכתחילה מוצא פרנסת ישראל בארץ ישראל בא ע"י זכות קרבנות שהוא עבודה המשביע לחם,
בפועל כאשר אין קרבנות ,יש ללמוד מן המן כי לא על הקרבנות לבד יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'
 42ק-מר-פ"זק-זס
 .31-2דברים עקב ט,ד:

ץַהזָּ֑אתַ ַ
ר ַ
רשֶׁ תַאֶ תָ -ה ָא ֶַ
יאנִ יַהַ'ַלָ ֶ ֶ֖
ֱב ַ
ר ַ֒ ְבּ ִצ ְד ָק ִתי ַ֙ה ִ
םַ׀ַמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמ ַ
ִ
ת
ֱֹלהיָךַא ָ ֵ֥
ףַה ֩'ַא ֨ ֶ
ַבּהֲד ַ
רַבּ ְל ָב ְב ָָ֗ך ַ
אמ ִ
אַ ל-תּ ַ
ֵ֥םַמפָּ נֶ ָֽיָך׃ ַ
ישׁ ִ
מוֹר ָ
הַה'ַ ִ
ֶַ֖
םַהאלֶּ
גּוֹי ָ
ַ֙ה ִ
וּב ִר ְשׁעַ ת ַ
ְ
ה ֩'ַ
רַבּ ְל ָב ְב ָָ֗ךַבַּ הֲדףַ ַ
אמ ִ
חשוקי חמד כתובות סח ,א  ...תשובה נאמר בשערי תשובה לרבנו יונה (שער ג ,כט) (דב' ראה ט,ד) אַ ל-תּ ַ
ץַהזָּ֑את .הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו
רשֶׁ תַאֶ תָ -ה ָא ֶר ַ
יַה'ַלָ ֶ ֶ֖
יאנִַ ַ
ֱב ַ
ַ֒בּ ִצ ְד ָק ִתי ַ֙ה ִ
םַ׀ַמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמר ְ
ִ
ת
ֱֹלהיָךַא ָ ֵ֥
א ֶ֨

בצדקתנו ויושר לבבנו ,אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו.... ,
אמנם יתכן שכל דברי הרבינו יונה אמורים לאדם עצמו 'אל תאמר בלבבך' ,שאדם לעצמו לא ירגיש את הצלחתו במעשיו ,אלא לעולם יראה עצמו חצי חייב
וחצי זכאי ,וכמבואר ברמב"ם (פ"ג מהלכות תשובה ה"ד) "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו
חייב ,וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב ,חטא חטא אחד ,הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה,
עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות ,וגרם לו ולהם תשועה והצלה ,שנאמר וצדיק יסוד עולם ,זה
שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו" .אבל כאשר אדם רוצה עי"ז לעשות קידוש ה' ,ולהראות לאחרים את שכר המקיים מצוות,
כדי לחזק אחרים שיעשו מצוות ,אין בדבר זה משום 'אל תאמר בלבבך'.

ףַה ֩' מונח תלישא-קטנה  ,בתפקיד שיעור (א) אדם יראה עצמו חצי חייב חצי זכאי( ,ב) כל העולם חצי חייב חצי זכאי
בַּ הֲד ַ
ר ֒ – זרקא סגול ,זרקא בתפקיד מאזניים ,חטא אחד מכריע האדם והעולם לחובה ,מצווה אחת מכריעה האדם והעולם לזכות.
ִמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמ ַ
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,ע"פ רמב"ם (פ"ג מהלכות תשובה ה"ד) לכתחילה
םַ׀ַמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמ ַ
ִ
ת
ֱֹלהיָךַא ָ ֵ֥
א ֶ֨
האדם יראה עצמו והעולם חצי חייב חצי זכאי ,בפועל מעשיו יכריעו לחובה או לזכות.
וּב ִר ְשׁעַ ת ַ֙ -כלומר :הא והא גרמה לו; כי לא גרם לך צדקתך אלא רשעם ,כי מתוך
בּ ִצ ְד ָק ִתַי ֙ ְ ...
אמר ְַ ...
ר' יוסף בכור שור (ד) אַ ל-תּ ַ

רשעתם היה דעתי להשמידם ,ואמרתי לאבות :אתננה לזרעם .ועכשיו נתמלאה סאתם ואתננה לכם ,אבל לא בצדקתך.
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,ע"פ ר' יוסף בכור שור לכתחילה מתוך רשעתם
םַ׀ַמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמ ַ
ִ
ת
ֱֹלהיָךַא ָ ֵ֥
א ֶ֨
היה דעתי (דעת ה') להשמידם ,ואמרתי לאבות :אתננה לזרעם (בזכות אבות ולפי ההמשך נראה שגם בזכות זרעם) .ובפועל ועכשיו נתמלאה
סאתם ואתננה לכם ,אבל לא בצדקתך (ולא בזכות זרעם).
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 .32דברים ראה יב,יא:

יַמצַ וֶּ הַאֶ ְת ֶכ ָ֑ם ַ
הַת ִביאוַּאֵ֛תַכָּ ל-א ֲֶשֵׁ֥רַאָ נ ִ ֶ֖כ ְ
םַשׁ ָמּ ָ
ָ
ַ֤ןַשׁמוֹ ַ֙שָׁ
ַ֙לשַׁ כּ ְ
יכֵ֥םַבּוֹ ְ
ַ֩ה'ַאֱֹלה ֶ
הַה ָמּ ָ֗קוֹםַאֲשֶׁ ר-יִ ְב ַחר ֨
ַ
וְ הָ יָ
רַתּ ְדּ ֶ֖רוַּלַ ָֽה'׃ ַ
ֲשׁ ִ
ַ֙מ ְב ַחרַנִ ְדריכֶ םַא ֶ ֵ֥
םַוכל ִ
ַ֙וּת ֻר ַמתַי ְֶדכֶ ְ
םַמ ְע ְשׂ ָֽרתיכֶ ם ְ
יכ ַ
םַוזִ ְבח ָ֗ ֶ
יכ ְ
ַ עוֹֹלת ֶ
הַת ִביאוַּ -קדמא מרכא פשטא מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
םַשׁ ָמּ ָ
ָ
ַ֤ןַשׁמוֹ ַ֙שָׁ
ַ֙לשַׁ כּ ְ
יכֵ֥םַבּוֹ ְ
֨ה'ַאֱֹלה ֶ

א' לכתחילה הרצון בבית המקדש בירושלים ,בפועל היה קודם בשלה כי לא פקעה שבועת אברהם לאבימלך ולא היו רשאים לכבוש את
ירושלים.
ב' לכתחילה יש להביא הנדר מיד ,בפועל אפשר להביאו ברגל הקרוב ,ואם לא הביא עבר על עשה אך לא עבר על בל יאחר עד שלושה או
חמישה רגלים תלוי כפי מי ההלכה.
44

ק-מר-פ"זק-זס

רַדּ ֶבּר-לָ ְך ַ֒ ַ
ֵ֥יָךַאת-גְּ ֻב ְלָך֘ ַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ֶ ָֽ
ֱֹלה
ַ֩ה'ַא ֶ
סַכּי-י ְַר ִחיב ֨
* 32דברים ראה יב,כָֽ ִ ַַ :
לַבּ ָשָׂ֑רַ ַ
רַכּיְ -תאַ וֶּ ֵ֥הַַַנ ְפ ְשָׁךֶ֖ ַלֶ אֱכ ָ
הַבשָׂ ִ ָֽ
וְ אָ ַמ ְר ָתּ ַ֙א ְכ ָל ָ
שׂר׃
ֵ֥לַבּ ָ ָֽ
אכ ָ
ְבּכָ ל-אַ וַּ ֵ֥תַנ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ַתּ ַ
ְך ֒  -תלישא-קטנה קדמא מרכא זרקא מונח סגול
רַדּ ֶבּר-לָ ַ
ֵ֥יָךַאת-גְּ ֻב ְלָך֘ ַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ֶ ָֽ
ֱֹלה
ַ֩ה'ַא ֶ
ִ ָֽכּי-י ְַר ִחיב ֨

רש"י (חולין פד) למדה תורה דרך ארץ שלא יתאוה אדם לאכול בשר לא מתוך (ט) רחבת ידיים ועושר .שפת"ח (ט)  ...ולמה הוציאו
ב ֩ ...בהרחבת ידים ועושר וגו'
רש"י מפשוטו .וי"ל משום דכתיב בתריה (כא) ִ ָֽכּי-יִ ְר ֨ ַחק ...הרי מרחק גבולו  ...מה אני מקיים ִ ָֽכּי-י ְַר ִחי ַ
 טט  -אור החיים (כא) ִ ָֽכּי-יִ ְר ֨ ַחק  -מביא מחלוקת בשיעור דרך רחוקה י"א מן המודיעין ולחוץ וי"א מן פתח ירושלים וי"א מפתח
העזרה




אמנם שפת"ח הסביר מדוע רש"י הוציא הכתוב מפשוטו שלא ללמוד מרחק אבל אפשר ששיעורי הרחוק שמביא אור החיים לדב' ראה
יב כ ,מרומזים ע"י תלישא-קטנה שבפסוקנו.
ראה תלישא בדרך פשט

ב ֩ וגו'  ...כי ידוע כי הבשר מרמז על הדינים והגבורות פי' שתהיה בהתרחבות  ...שתרצה לכלות את
מאור ושמש ִ ָֽכּי-י ְַר ִחי ַ
הדינים והגבורות ( ...טט ע"י) דבקות בעולם התשובה והבינה ימתיק הדינים בשרשן וממילא מתבטלים כל הדינים והגבורות
מישראל ונמשכים על שונאי ישראל ,וגם צריך למשוך המוחין העילאין שהם שמות הויות שהם חיות העולמות אל שמות א-
לקים להמתיק אותן ואח"כ ממתיק את הדינין בשרשם אל עולם הבינה ודבר זה ידוע שה' הויות הם חיות של הנפש האדם ונפש
ֵ֥יָךַאת-גְּ ֻב ְלָך֘ ַדהיינו שתהיה ברחובות הנהר דהיינו עולם
ֶ ָֽ
ֱֹלה
ַ֩ה'ַא ֶ
רוח ונשמה תלוים בהויות הקדושים  ...וזהו ִ ָֽכּי-י ְַר ִחיב ֨
מ ְר ָתּ ַ֙א ְכ ָלהַבָ שָׂ רַלכלות את הדינים כי בשר הוא דין וגם ש' מבשר ור' מבשר עולה כל אחד א-לקים עם
הבינה והתשובה ְואָ ַַ
המלואים אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם עולה שי"ן (טט היינו  )300וגם רי"ש הוא גימטריא א-לקים בריבוע כידוע "א "אל "א-להי
אכֵ֥ל ,פי' אַ וַּ ֵ֥תַלשון אותיות נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ַדהיינו הויות שהם אותיות וחיות של הנפש
"א-להים גימטריא ר'  .ועוד ְבּכָ ל-אַ וַּ ֵ֥תַנ ְַפ ְשָׁךֶַַ֖תּ ַ
ֵ֥לַבּ ָ ָֽשׂר דהיינו שתמשיך הויות אל שמות א-לקים ואז תכלה הדינים ותמתיק אותם בשרשן כנ"ל:
אכ ָ
בזה 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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 בדרך סוד ִ ָֽכּי-י ְַר ִחיב ַ֩ -תלישא-קטנה תרמז על בחינה מעולה ביותר של חמש הויות הם חיות הנפש ,רוח ,נשמה ,חיה ,יחידה,
 הוי"ה  -קדמא תרמז על היות חמש הויות הנפש תלויים בהויות הקדושים (ההויות הקדושים הם מקור להויות הנפש)
ֱֹלהֵ֥יָךַ -מרכא  -מאריך הארכת השפעת חמש הויות הנפש אל חמש אותיות א-להים להמתיק הדינים והגבורות בשרשם ואז ֶ ָֽאת-
א ֶ

רַדּבֶּ ר-לָ ְך ַ֒ -זרקא מונח סגול מוסיף לחמש הויות הנפש מעין עצמם ע"י התיקון שעשו בגבורות.
גְּ ֻב ְלָך֘ ַכַַּא ֲֶשׁ ִ
 נאמר לעיל רי"ש הוא גימטריא א-לקים בריבוע ,בפסוק הבא יש רמז לרבוע זה דב' ראה יב כא כי-ירחק ממך המקום  -קדמא
ואזלא רביע ,ע"פ הספר "אגודת אזוב" חוץ מקו"ם = אותיות מו"מ = א-לקים ,פנים מקו"ם אות ק' =  3פעם י"ה ועוד  5פעם ו"ה,
קו"ף במילואה = מקו"ם
 כעין המשכת ה' הויות אל אותיות א-לקים
ראה תלישא דרך סוד
 45ק-מר-פ"זק-זס
 .33דברים ראה יד,ז  -ח:

סוּע ָ֑ה ַ
הַה ְשּׁ ָ
ס ַ
ֵ֥יַהפַּ ְר ֶַָ֖
הַוּמ ַמּ ְפ ִריס ַ
ִ
יַהגּ ָר
ַ֙מ ַמּעֲל ַ
אכלוּ ִ
אַת ְ
ַ֞הַל ָֽ
ַ֤
[ז]ַאְךַאֶ תֶ -ז
ַ
ַ
יסוַּטמ ִ ֵ֥איםַהֶ֖םַלָ ֶ ָֽכם׃ ַ
ְ
אַה ְפ ִר
הַה ָמּהַוּפַ ְר ָסה ַ֙ל ִ
ןַכּיַ -מעֲלֹ֧הַג ָר ָ֗
תַואֶ ת-הַ שָּׁ ִ֝ ָפ ִ ָֽ
֨ב ְ
לַואֶ תָ -האַ ְר ֶנ ֶ
ָמ ְ
ַ ֶ ָֽאתַ ַ֠ -הגּ ָ
ֵ֥אַהוּאַלָ ֶכ ָ֑םַ ַ
ֲזִירַכּיַ -מ ְפ ִ ֨ריסַפַּ ְר ָסֵ֥הַהוּא ְַ֙ולאַג ָרהַטָ מ ֶ֖
ִ ָֽ
[ח]ַואֶ תַ ַ֠ -הח
ְ
אַתגָּ ָֽעוּ׃ַס ַ
םַל ִ
ֵ֥
ת
בלָ ָ ֶ֖
לוַּוּבנִ ְַ
ְ
ַ ִמ ְבּשָׂ ָרם ַ֙לאַתאכ

(יד,ח) וְ אֶ תַ֠ -הַ חֲ זִ ירַ ִ ָֽכּיַ -מ ְפ ִ ֨ריסַפַּ ְר ָסֵ֥הַהוּא ַ֙ ְולאַג ָרהַ– קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,תבנית טעמים ללימוד לכתחילה ובפועל .ע"פ
[שו"ע יו"ד סי' קיז סע' ד] לכתחילה אסור לישראל לגדל חזירים היינו להשתכר ולמכור לו (לגוי) לאכילה אבל (בפועל) מדברי רבותינו
בעלי התוס' בפסחים [כ"ג א] יש ללמוד להיתר להשתכר בשומנן או בעורן או שמגדלן שלא למכור (כגון לזיבול ,מחקר ורפואה)

[שו"ע יו"ד סי' קיז סע' ד] מיהו יש להסתפק בדבר הראוי לאכילה שאוכלין אותו ורק מכירה זו הוא למלאכה ולא לאכילה אם זהו בכלל
האיסור אם לאו ומדברי רבותינו בעלי התוס' יש ללמוד להיתר שהקשו שם בפסחים [כ"ג א ד"ה אמר קרא] על מאי דאמרינן בב"ק
[פ"ב ב] דאסור לישראל לגדל חזירים שגזרו חכמים על זה ותיפוק ליה דמדאורייתא אסור ותרצו דהא דאסור מדאורייתא היינו
להשתכר ולמכור לו לאכילה אבל להשתכר בשומנן או בעורן לא או שמגדלן שלא למכור וכו' עכ"ל הרי מפורש דאף במידי דראוי
לאכילה אם מוכרן שלא לצורך אכילה מותר וכ"כ הרא"ש סוף פרק מרובה וז"ל ולא יגדל ישראל חזירים בכל מקום ואפילו כדי
למשוח מהן עורות דאלו למכרו לכותי אף מדאורייתא אסור כדתנן פ"ז דשביעית וכו' ובפ' כל שעה דריש מקרא דכתיב (וי' שמ' יא ,לה)
וּ ְט ֵמ ִ ֖אים י ִ ְהיֵ֥וּ לָכ ִֽם :בהווייתן יהו עכ"ל וכ"כ התוס' במרובה [פ"ב ב] וז"ל ותירץ ר"ת דהיינו דווקא בדבר העומד לאכילה אבל אם
מגדלן למשוח עורות בשומנן וכו' שרי וכל חלב מותר למכור היכי דלא קאי לאכילה עכ"ל:
ראה תלישא-גדולה
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רַרָ֑ע ַ
לַדּ ָב ָ
כּ ָ
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּםַ ֶ֖
ָשׂהַא ֨ ֶ
ֱֹלהיָךַשׁוֹרַו ָ֗ ֶ
ה'ַא ִ֝ ֶ
 .34דברים שפטים יז,א :לאִ -תזְ ַבּח ַ֩לַ ַ֨
ֶ֖יָךַהוּא׃ַסַַ ַ
ָֽ
ֱֹלה
כּיַתוֹע ֲַבֵ֛תַה'ַא ֶ
ַ ִ ֹ֧

בבלי זבחים לו,ב

ָשׂהַ
ֱֹלהיָךַשׁוֹרַו ָ֗ ֶ
ַ֩ה'ַא ִ֝ ֶ
יהא חייב? והתניא ,רבי יהודה אומר :יכול חטאת ששחטה בדרום יהא חייב? ת"ל( :דב' שפ' יז,א) לאִ -תזְ ַבּח ֨
רַרָ֑ע אתה מחייבו ,ואי אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום! תרי תנאי אליבא דרבי יהודה.
רַרָ֑ע ,על ָדּ ָב ָ
לַדּ ָב ָ
כּ ָ
וגו' ֶ֖
ח ֩ – תרסא ,יצא ממחיצת צפון לשחיטה ,וגם מחשבה על הבאת דם חטאת להיכל ,היינו חוץ למקומו (דומה לפסוק על הפסול
לאִ -תזְ ַבּ ַ

בהבאת דם חטאת להיכל ,שבו פזר תלישא ,תלישא בתפקיד מחיצה ,פזר מעביר לפסולים אחרים שקרו במקדש שישרפו)
ָשׂה – מונח רביע ,פסולים שונים ודומה לפסולים בעלי מום קבוע שגם שם מונח רביע.
שׁוֹרַו ָ֗ ֶ
לַדּ ָברַ ָרָ֑ע – קדמא מרכא מונח זקף-קטן ,לכתחילה בקבוצת פסולים ,בפועל לר"ע בעל דוק שעלה לא ירד.
וּםַכּ ָ
ֶ֖
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מ
א ֶ֨

אור החיים (א) לא תזבח וגו' אשר יהיה בו מום .ולא אמר אשר בו מום כפי מה שדרשו רבותינו ז"ל (בספרי) שבא הכתוב לאסור מום
עובר רמוז בתיבת יהיה לומר כל הויות מום בין קבוע בין עובר:
ואפשר עוד לומר ,שאם הוחלה בה אבר שנעשית בו בעלת מום ואמרו הרופאים שעל כל פנים צריך לחותכו הגם שעדיין לא חתכו הרי
זה פסול ,והוא אומרו לאִ -תזְ ַבּח ַ֩וגו' ,א ֨ ֲֶשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּם פירוש הגם שעתה אינו מום כיון שעומד להיות מום לא תזבחנו:
ֲשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּם – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,ע"פ אור החיים שני פירושים למצב לכתחילה ובפועל.
א ֶ֨
(א) בהמה בעלת מום עובר לכתחילה בשעה שהמום בה פסולה לקרבן ,אבל בפועל כאשר המום עבר היא כשרה לקרבן ואין אומרים כיון
שנדחית תיפסל לתמיד.
(ב) בהמה ש-הוחלה בה אבר ש(בעתיד) נעשית בו בעלת מום ואמרו הרופאים שעל כל פנים צריך לחותכו הגם שעדיין לא חתכו הרי זה

פסול ,והוא אומרו לאִ -תזְ ַבּח ַ֩וגו' ,א ֨ ֲֶשׁרַיִ ְהיֶ ֵ֥הַבוֹ ַ֙מוּם פירוש הגם שעתה (לכתחילה) אינו מום כיון ש(בפועל בעתיד) עומד להיות מום
לא תזבחנו:
ראה תלישא

 47ק-מר-פ"זק-זס
 .*35דברים שפטים כ,ה,ו,ז:

וַּהשּׁ ְט ִרים֘ ַאֶ לָ -ה ָעםַלאמר ַ֒ ַ
[ה]ַַו ִד ְבּר ַ
ְ

יתוַַֹגרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין התחיל מושעה יתחיל שוב
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
חנָכוַֹיל ְ
ַ֤הַביִ תָ -ח ָדשׁ ַ֙וְ לאַ ֲ
ַ ָֽ
רַבּנָ
ֲשׁ ָ
ַ ִ ָֽמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁא ֨ ֶ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַי ְַחנְ ֶ ָֽכנּוּ׃ַַ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
ַפֶּ ן-יָמוּת ַ

גירסת כתר ,מגנס ,מאור
לנּוּ׃ ַ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
יתוַֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַח ְלּלוַֹיל ְ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁאֲשֶׁ ר-נ ַָטֵ֥עַכֶּ ֶ֙רם ְַ֙ול ִ
[ו]ַַ ִ ָֽ

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
לנּוּ׃ ַ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
יתוַֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַח ְלּלוַֹיל ְ
ֲשׁרַנ ַָטֵ֥עַכֶּ ֶ֙רם ְַ֙ולַ ִ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁא ֶַ֨
[ו]ַַ ִ ָֽ

גירסת כתר ,מגנס ,מאור
יתוַֹ ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַל ָק ָחהַּיל ְ
ַ֤שַׂאשָּׁ ה ַ֙וְ ל ְ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁאֲשֶׁ ר-א ַר ִ
ַ[ז]ַַ ִ ָֽ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיִ ָקּ ֶ ָֽחנָּה׃ַַַ ַ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
ַפֶּ ן-יָמוּת ַ

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
יתוַֹ ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַל ָק ָחהַּיל ְ
ַ֤שַׂאשָּׁ ה ַ֙וְ ל ְ
ֲשׁרַ א ַר ִ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁא ֨ ֶ
[ז]ַַ ִ ָֽ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיִ ָקּ ֶ ָֽחנָּה׃ַַַ ַ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
ַפֶּ ן-יָמוּת ַ

פסוק (כ,ה) גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין התחיל מושעה יתחיל שוב
פסוק (כ,ו) בגירסת כתר כעין יצא מן הכלל ולא מבורר לשם מה
פסוק (כ,ו) בגירסת קורן וכו' בעל תבנית המורכבת משתי תבניות (א) גרשיים קדמא ,המאוחר מקדים המוקדם (ב) קדמא מרכא פשטא
מונח זקף-קטן לכתחילה ובפועל .ראה דיון להלן.
פסוק (כ,ז) בגירסת כתר כעין יצא להקל ולא להחמיר – נקי יהיה לביתו שנה  ...ופטור אף מאספקת מזון ומים לאנשי המלחמה.
פסוק (כ,ז) בגירסת קורן וכו' תבנית לכתחילה ובפועל
פסוקים ה' ז' תבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא ,פסוק ו' תבנית גרשיים מרכא פשטא או גרשיים קדמא מרכא פשטא
בשלושה הפסוקים מדובר בפעולה ראשונה שלא הסתיימה בינתיים וממתינה להמשכה בעתיד.
ַל ַדבּרַאֶ לָ -העָ ם ַ֒ ַ
וַּהשּׁ ְט ִרים֘ ְ
דברים שפטים כ,חְ :וי ְָספ ַ
ֶ֖יוַכּ ְל ָב ָֽבוֹ׃ ַ
לאַיִ ַמֵּ֛סַאֶ תְ -ל ַבֵ֥בַאֶ ָח ִ
וַֹו ֵ֥
ית ְ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
ְךַהלּבָ בַיל ְ
ישַׁהיָּרא ְַ֙ו ַר ַ
ַ
וַּמיָ -ה ִ ַ֤א
וְ אָ ְמ ָ֗ר ִ
רש"י (ה) ְולאַ ֲחנָכוַֹ -לא דר בו; 'חנוך' לשון התחלהְ .ו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַי ְַחנְ ֶ ָֽכנּוּ  -ודבר של עגמת נפש הוא זו.
אַח ְלּלוַֹ -לא פדאו בשנה הרביעית ,שהפירות טעוניו לאכלן בירושלים ,או לחללן בדמים ולאכול הדמים בירושלים .פֶּ ן-יָמוּת ַ֙
(ו) ְול ִ
ת ֙; שאם לא ישמע לדברי הכהן ,כדאי הוא שימות (ראה ספ"ד קצד).
בַּ ִמּ ְל ָח ָמהְַ -ויָשׁבַ ְלביתָ֑ וַֹפֶּ ן-יָמוּ ַ
וַּהשּׁ ְט ִרים֘ ַ -למה נאמר כאן ויספו? מוסיפין זה על דברי כהן .שהכהן מדבר ומשמיע ,מן "שמע ישראל" (לעיל,ג) עד "להושיע אתכם" (לעיל,ד);
(ח) ְוי ְָספ ַ
ו"מי האיש" (לעיל,ה) ושני ושלישי (ראה לעיל,ו,ז)  -כהן מדבר ושוטר משמיע .וזה  -שוטר מדבר ושוטר משמיע (ראה סוטה מג,א)ַ .היָּרא ְַ֙ו ַרְךַהַ לּבָ בַ-
רבי עקיבא אומר :כמשמעו; שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה .רבי יוסי הגלילי אומרַ :היָּרא ַ֙מעבירות

שבידו .ולכך תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה ,לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם; שלא יבינו שהם בעלי עבירה,
והרואהו חוזר אומר :שמא בנה הבית או נטע כרם או ארש אשה (ראה סוטה מד,א).
חנָכוַֹ -כמו "חנכת המזבח" (במ' ז,י)[ .וכן" :חנוך לנער" (מש' כב,ו) .ומזה למדו רבותינו ז"ל (ראה תנח' וירא כב)' :מחנכין את הנערים'].
ראב"ע (ה) ֲ

והטעם ,כי לבו וכל תאותו  -לחנוך ביתו; והנה לבו בביתו ,לא למלחמה ,על כן ינוס ויניס אחרים.
רבי יוסף בכור שור (א)  ...ואיכא למאן דאמר (ראה משנה סוטה ח,ה) ,שירא מן העבירות שבידו ,כדאמרינן (ראה סוטה מד,ב) :שח
בין תפילה לתפילה  -עבירה היא בידו ,וחוזרין עליה מערכי המלחמה.
(ז) ְו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיִ קָּ ֶ ָֽחנָּה  -או יחלל הכרם או יחנך הבית  -ועגמת נפש הוא .ואיכא למאן דאמר (ראה משנה סוטה ח,ה) ,דכל אלה -
שלא לבייש את "הירא ורך הלבב" (להלן,ח) .כרם  -אפילו קטן ,וכגון שתים כנגד שתים ואחת יוצאה (ראה משנה כלאים ד,ו) ,כי אז
חשוב כזה .וכגון שבנה בית הראוי למזוזה (ע"פ ברכות מז,א) ,וכגון שלקח אשה שכשירה לו (ראה סוטה מד,א)  -לאפוקי כהן שנשא
גרושה וכיוצא בו; ואם נשא אשה ,חדשה ,שאינו מחזיר גרושתו (ראה משנה סוטה ח,ג) ,או נטע כרם וחיללו ,או בנה בית וחנכו -
ומ ַרבֶּ ה
אינו יוצא כלל ,אפילו לתקן הדרכים ואפילו להספיק מים ומזון (ראה שם,ד) ,כדכתיב "נקי יהיה לביתו שנה אחת" (דב' כד,ה); ְ
אף בונה בית ונוטע כרם ,כדאיתא בסוטה (ראה סוטה מג,א) .אבל רך הלב וחביריו מתקנים הדרכים ומספיקין מים ומזון (ראה משנה
סוטה ח,ב) .וקודם שיאמרו להם שיחזרו ,הכהן מחזֵיק אותם בשמו של הקדוש ברוך הוא" :אל תיראו ...ואל תערצו( "...לעיל,ג).
לכתחילה כל הנמנים חוזרים לביתם ,אבל בפועל הנושא אשה ,בונה בית ונוטע כרם נקיים לביתם שנה אחת ואילו רך הלב וחביריו
(מיהם?) מתקנים דרכים ומספיקין מים ומזון.
הסבר המתחיל מפסוק (כ,ו) הנמצא באמצע של פסוקים ה – ז
גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
לנּוּ׃ ַ
הַו ִ ֵ֥אישַׁאַ חֶ֖רַיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמ ְ
יתוַֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בַלב ָ֑
ְֶ֖ךַויָשׁ ְ
אַח ְלּלוַֹיל ְ
ֲשׁרַנ ַָטֵ֥עַכֶּ ֶ֙רם ְַ֙ול ִ
וּמיָ -ה ִ ַ֞אישַׁא ֶַ֨
[ו]ַַ ִ ָֽ

כאילו לפנינו שתי תבניות טעמים (א) גרשיים קדמא ,המאוחר מקדים המוקדם (ב) קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן לכתחילה ובפועל.
תבנית (ב) היא לכתחילה ובפועל .נפתח בסיפא של פי' רש"י לפסוק (כ,ח)  ...רבי יוסי הגלילי אומרַ :היָּרא ַ֙מעבירות שבידו .ולכך

תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה ,לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם; שלא יבינו שהם בעלי עבירה ,והרואהו חוזר
אומר :שמא בנה הבית או נטע כרם או ארש אשה (ראה סוטה מד,א).

לכתחילה האנשים בפסוקים (כ,ה – ז) הם בעלי עבירה אפילו עבירה קלה כגון השח בין הנחת תפילה של יד להנחת תפילה של ראש ,אבל
בפועל כדי לא לביישם הכריזו על בונה בית ,נוטע כרם ומארש אשה שישובו מהמלחמה.
ת ֙; שאם לא ישמע לדברי הכהן ,כדאי הוא שימות (ראה ספ"ד
ַ֙בּ ִמּ ְל ָח ָמהְַ -ויָשׁבַ ְלביתָ֑ וַֹפֶּ ן-יָמוּ ַ
ועוד פי' רש"י בפסוק (כ,ו) פֶּ ן-יָמוּת ַ

קצד).

לכתחילה עליו לשמוע לדברי הכהן ואם בפועל לא שמע כדאי הוא שימות.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

לגבי פסוק (כ,ו) אפשר ללמוד עוד דבר .פי' רמב"ן ויתכן שיהיה פירוש ולא חללו  -שלא עשהו חולין ,והוא הפדיון שהזכירו רבותינו
(ראה משנה מעשר שני ה,ד) ,מלשון "כי חלל יהודה קדש ה'" (מל' ב,יא); "ולא יחלל זרעו" (וי' כא,טו).

ַ֙בּיָ ְָ֣דָךַ
ַַ֤הכֶּ ֙סֶ ף ְ
ףַוצַ ְר ָתּ ַ
הַבּ ָכּ ֶָ֑ס ְ
תּ ַ
ָת ָ ֶ֖
למעשר שני יש פסוק מפורש של פדיון מעשר שני והבאת הכסף לירושלים (דברים ראה יד,כה)ַ ְונ ַ
ֶ֖יָךַבּוֹ׃ ַ
ָֽ
ֱֹלה
ֵ֛רַה'ַא ֶ
הלַ ְכ ָתּ ַ֙אֶ לַ -ה ָמּקוֹםַא ֲֶשֵׁ֥רַיִ ְב ַח ֵַ֥
וְ ָ ָֽ

נטע רבעי נדרש ממעשר שני .אפשר כי פסוק (כ,ו) הוא המקור לפדיון נטע רבעי ,לכתחילה יש להביאו לירושלים ,בפועל אפשר לפדותו
ולהעלות הכסף לירושלים.
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 *35דברים כי-תצא כב,כד :נואף עם נערה מאורסה בעיר

ֲבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒
םַבּא ָ
ת ָ
ואַוּס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
ְ
ירַה ִָ֗ה
ַ
יהםַאֶ לַ -שׁעַ ר׀ַהָ ִע
אתםַאֶ תְ -שׁנ ִ֝ ֶ
וְ הוֹצ ֨ ֶ
ירַו ֶ֨אתָ -ה ִאישַׁעַ לְ -דּ ַבֵ֥רַאֲשֶׁ רִ -ענָּ ֶ֖הַאֶ ת-אשֶׁ תַרע ָ֑הוַּ ַ
הַב ִע ְ
ֲרהַעַ לְ -דּ ַבר ַ֙א ֲֶשׁרַלא-צָ ע ֲָק ָ
ֲרַ ַ ָֽה ַנּע ָ ָ֗
אֶ תָֽ ַ -ה ַנּע ָ ַָ֗
עַמ ִקּ ְר ֶ ָֽבָּך׃ַס ַ
ר ִ
ַה ָ ֶ֖
תּ ָ
וּבעַ ְר ָ ֵ֥
ִ
םַבּא ֲָבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒ -קדמא מרכא זרקא סגול ,מוסיף וגורע במלת ומתו
ת ָ
דברים כי-תצא כב,כדְ ַ:ס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
םַבּא ֲָבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒ -קדמא
ת ָ
אפשר שהכניסה לרגשות הנידונים בשעת הסקילה ילמד מטעמי הקרא דברים כי-תצא כב,כדַ:וּסְַ ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
ֲבנִ ים֘ ַוָמתַוּ ֒
מרכא זרקא סגול ,מוסיף וגורע במלים ָבּא ָ

ירַה ִָ֗הוא מונח לגרמיה מונח רביע ,רביע בתפקיד ארבע אמות לפני בית הסקילה ,מפשיטים את בגדי הנידון.
ַ
ר׀ַה ִע
ָ
אֶ לַ -שׁעַ
םַבּא ֲָבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒  -קדמא מרכא זרקא סגול – רבוי שלבים בתהליך הסקילה .קדמא  -לכתחילה שלב א' דחיפה ע"י עד
ת ָ
וּס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
ְ
אחד ,בפועל אם לא מת בשלב א' מופעל שלב ב' הפלת אבן כבדה הנשאת ע"י שני העדים והעד השני שומט ידו ,שלב ג' אם עדיין לא מת,
הנוכחים רוגמים את הנדון באבנים.
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ַלכַ ףַ -רגְ ֶל ָָ֑ךַ ַ
ֶ֖וֹח ְ
ֵ֥הַמנ ַ
ָ
אַת ְרגִּ יעַ ְַולא-יִ ְהיֶ
ַ֤םַההם ַ֙ל ַ
גּוֹי ָ
וּב ִ
 .38דברים כי תבוא כח,סהַ :
ֲבוֹןַנָ ָֽפֶ שׁ׃ַַ ַ
םַו ַדא ֵ֥
זַו ִכ ְליֵ֥וֹןַעינַ ֵֶֽ֖יִ ְ
בַר ָגּ ְ
'ַלָךֵ֥ ַשָׁ ם ַ֙ל ַ
ַ֩ה ְ
ָתן ֨
ַ וְ נ ַ
בַר ָגּז – קדמא מרכא (=מאריך) פשטא מונח זקף-קטן ,מלכתחילה (=קדמא) לב רגז היה שם – בבבל ,אבל הוא
'ַלָךֵ֥ ַשָׁ ם ַ֙ל ַ
ַ֩ה ְ
וְ נָתַ ן ֨

הרחיק (=מאריך) ממנה (כגון במדבר מזרחה ממנה ובעבר הירדן) עד גבול ארץ-ישראל במעברות הירדן (תרסא בתפקיד מחיצה – גבול).
קדמא קבעה אופן תכונה לכתחילה והמרכא קבעה את התכונה בדיעבד
בבלי נדרים כב,א

קא תמה רבי יוחנן :מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב! א"ל :ההוא שעתא (כב,ב) לא עברינן ירדנא.
רש"י (כב,א) תמה ר' יוחנן  -על דהוה ליה לההוא בר חוזאה כעס כל כך שהרג לחבירו הואיל דהוה בארץ ישראל.
רש"י (כב,ב) לא עברינן ירדנא  -עדיין לא עברנו את הירדן כשאירע אותו מעשה ולא הוינן בתחום א"י.

קרן אורה מסכת נדרים דף כב עמוד א
ר"ן בד"ה ההיא שעתא לא עבר ירדנא .ועבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר עכ"ל .ולא הבנתי כי לא נתבאר זאת לא במשנה ולא בגמרא
דהעומר אינו בא מעבר הירדן .גם מ"ש למקצת קדושות לא ידענא מאי נינהו .ולענין בכורים הוא דאיכא פלוגתא אי מביאין מעבר הירדן .משום
דאין זה שבח ארץ .אבל לכל הקדושות הרי היא כארץ ישראל ,אם לא לאחר שבטלה קדושת ארץ ,ובביאה שניה לא קידשוה ,ואינה קדושה לכל
מילי ,ומאי אריא הבאת עומר ,אבל הסרת לב רגז נראה דאינה אלא בארץ שבעת עממין ,דבגלעד שכיחי רוצחים ,וכדאיתא במכות (ט'

ע"ב).
בַר ָגּז – תרסא קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,ע"פ שו"ת בית שערים חלק או"ח סי' רלז ,רש"י מנחות פג,ב כל
ַ֩ה' ְלָךֵ֥ ַשָׁ ם ַ֙ל ַ
וְ נָתַ ן ֨
ארצות א"י (זקף -קטן בתפקיד שתים ,יהודה ,גליל) בגבולותיה (תרסא בתפקיד מחיצה) כשרות להבאת העומר ושתי הלחם ,אבל מצוה מן
המ ובחר להביא לכתחילה (קדמא) מיהודה ,ואם לא ביכרה התבואה בקרוב לירושלים מביאין ממקום רחוק (מרכא=מאריך – הרחקה) עד
גבולות א"י .בבית שני עבר הירדן לא נתקדש ולא הביאו ממנו .וכן כתב הרמב"ם פ"ב מה' תו"מ ה"ה מצותו מן הקרוב ,לא בא מהקרוב
מביאין אותו מכל מקום מא"י.
לב  -מונח ,מא"י מביאים גם ביכורים אך לענין בכורים הוא דאיכא פלוגתא אי מביאין מעבר הירדן (קרן אורה מסכת נדרים דף כב
עמוד א ) .קדמא קבעה אופן פעולה  /מצוה לכתחילה והמרכא קבעה את הבדיעבד.
ראה תלישא
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ֵ֥וֹםַהזֶּ ָֽה׃ַַ ַ
ַ
ֶ֖דַהיּ
ַ
ַע
םַל ְשׁ ָ֑מעַ ַ
ִ
וֹתַואָ זְ נַ ָ֣יִ
םַל ְר ֶ֖א ְ
ִ
כםַלב ַ֙לָ ַדעַ תַ ְועינַ ֵֵֽ֥יִ
ה'ַלָ ֵֶַ֥
ָתן ַ֩ ַ֨
 .39דברים כי תבוא כט,גְ :ו ָֽלא-נ ַ
ֵ֥וֹםַהזֶּ ָֽה  -שמעתי שאותו
ַ
ַ֩ה'ַלָ ֶכֵ֥םַלב ַ֙לָ ַדעַ תַ -להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולידבק בוַ .עֶ֖דַהַ יּ
ָתן ֨
רש"י (דב' תבוא כט,ג) ְו ָֽלא-נ ַ

היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי ,כמו שכתוב "ויתנה אל הכהנים בני לוי" (דב' לא,ט) ,באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו :משה
רבינו ,אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה ונתנה לנו ,ומה אתה משליט את בני שבטך עליה ,ויאמרו לנו יום מחר :לא לכם נתנה,
לנו נתנה?! ושמח משה על הדבר ,ועל זאת אמר להם" :היום הזה נהיית לעם" וגו' (דב' כז,ט) :היום הזה הבנתי שאתם דבקים
וחפצים במקום.
֨ה'ַלָ ֶכֵ֥םַלב ַ֙לָ ַדעַ ת – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,לכתחילה ובפועל ,לכתחילה סבר משה לתת ספר התורה לבני לוי והם ילמדו לכל
ישראל .אבל כל ישראל באו למשה בדרשו שגם להם ינתנו ספרי תורה כי הם דבקים וחפצים בה' ולכן בפועל משה כתב לכל שבט ספר
תורה משלו.

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַ֩ה'ַלָ ֶכֵ֥םַלב ַ֙לָ ַדעַ ת (לעיל,ג)  -שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת
ָתן ֨
רש"י כט ו  ...דבר אחר( :דב' תבוא כט,ג) ְו ָֽלא-נ ַ
משנתו עד ארבעים שנה (ראה ע"ז ה,ב) ,ולפיכך לא הקפיד עליכם המקום עד היום הזה .אבל מכאן ואילך יקפיד ,ולפיכך "ושמרתם
את דברי הברית הזאת" וגו'.

וְ ָֽלא-נ ַָתן ַ֩  -תלישא -קטנה מתריעה על מתן שיעור זמן לאדם לעמוד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה.
םַל ְראֶ֖ וֹתַ
ִ
תַועינַ ֵֵֽ֥יִ
ָתן ַ֩ מתבררת בפרט בתראהַלב ַ֙לָ ַדעַ ְ
תבנית הפסוק כעין פרט וכלל הצריך לפרט ,ההתרעה של הפרט קדמאה ְו ָֽלא-נ ַ
םַל ְשׁ ָ֑מעַַ במובן של עמידה על סוף דעת רבו וחכמת משנתו ,שיעור הזמן נלמד מחלקו השני של הפסוק אחרי האתנח ַעֶ֖דַהַ יֵּ֥וֹםַ
ִ
וְ אָ זְ נַ ָ֣יִ
הַ זֶּ ָֽה׃ַ– טפחא מרכא סלוק ,מרכא סלוק מאפיין את טפחא וטפחא טופחת על מנת להטפיח ומאפיינת הכתוב לפניה ללמד כי שיעור הזמן

לעמוד על דעת רבו וחכמת משנתו היא כמו שיעור הזמן מיציאת מצרים עד היום הזה היינו עד ארבעים שנה.
֨ה'ַלָ ֶכֵ֥םַלב ַ֙לָ ַדעַ ת – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,לכתחילה היה מקום להקפיד על ישראל מיד ממתן תורה אבל בפועל אין ה' מקפיד
על ישראל עד שיעמדו על דעת רבם וזה עד  40שנה ,אבל אחרי  40שנה מקפיד עליהם.
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יכ ָ֑םַ ַ
וּאַחיּ ֶ
ַ
ַ֙מכֶּ םַ ִכּיֶ֖ -ה
רַרקַהוּא ִ
ֵ֥
 .40דברים האזינו לב,מזִ ַ֠ :כּיַלאָ -ד ָ֨ב
הַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ַפ ַ
ֵ֛ןַשׁ ָמּ ְ
ֲשׁרַאַ ִ֝ ֶתּםַע ְב ִ ֹ֧ריםַאֶ תַ -היּ ְַרדּ ֶַָ֖
הַתּא ִ ֲַ֤ריכוַּי ִָמים ַ֙עַ לָ -הא ֲָד ָמהַא ֨ ֶ
רַה ָ֗ ֶזּ ַ
ַוּבַ ָדּ ָב ַ
א ֙ ִמכֶּ ם  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל
רק הוּ ַ
׃ ַ֠ ִכּי  -תרסא לאָ -ד ָ֨בר ֵ֥

תיב"ע ארום לית פתגם ריקם באוריתא אלהן לדעברין עלה ...
רש"י (מז) כי לא דבר רק הוא מכם  -לא לחנם אתם יגעים בה ,כי הרבה שכר תלוי בה ,כי הוא חייכם (ראה ספ"ד שלו) .דבר אחר
(שם) :אין לך דבר ריקן בתורה ,שאם תדרשנו  -שאין בו מתן שכר .תדע לך ,שכן אמרו חכמים" :ואחות לוטן תמנע" (בר' לו,כב),
"ותמנע היתה פלגש" וגו' (שם יב)  -לפי שאמרה :איני כדאי להיות לו אשה ,הלואי ואהיה פלגשו; וכל כך למה? להודיע שבחו של
אברהם שהיו שלטונים ומלכים מתאוים לידבק בזרעו.
ילֶַגשׁ  .ע"פ סברת רמב"ן ב(-בר' וישלח לו,יב) מתקבלת התוצאה כי
הַפ ָ֗ ֶ
רש"י ד"א אין לך דבר ריקן בתורה ( ...בר' וישלח לו,יב) ְו ִת ְמנַ ע׀ַ ָהיְ ָת ִ
הטעמים מונח לגרמיה ופסק ב(-בר' וישלח לו,יב) ְו ִת ְמנַ ע׀ וגו' הם מופעים 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 טעם ומידת דרשת תורה .ואפשר שמכאן יש ללמוד למקומות אחרים בעלי אותה תבנית טעמים בצורה
דומה.
קריאה עם פסק מחבר את המלה בראש הפסוק לפסוק שלפניו וזהו שם הזכר תמנע ,קריאה ללא פסק תמנע (הנקבה) היתה פילגש וגו'
ועוד למדו בפסוק זה :רמב"ן כי גוי/עכו"ם מותר בבתו; שפת"ח כי בן נח מותר בבתו
מה שלכתחילה נראה כסיפור דברים ,בפועל אם (=כאשר) תדרשנו תגלה עולם ומלואו וזה עצמו מתן שכר חוץ מהרב טוב הצפון לך.
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וַּב ְשׁכֶ ם ַ֒ ַ
ַק ְבר ִ
ֵ֥לַ׀ַמ ִמּ ְצ ַריִ ם֘ ָ
ִ
וַּבני-יִ ְשׂ ָרא
וֹתַיוֹסףַאֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ
יהושע כד,לבְ :ואֶ ת-עַ ְצמ ַ֠
יט ָ֑הַ ַ
הַק ִשׂ ָ
ֶ֖םַבּמ ָא ְ
ֲמוֹרַא ִ ֲָֽביְ -שׁ ֶכ ְ
ֵ֛תַבּני-ח ֵ֥
רַקנָ ֹ֧הַ ַיע ֲֵ֛קבַמא ְ
ֲשׁ ָ
תַהשָּׂ ֶ ָ֗דהַא ֨ ֶ
ַ ְבּ ֶח ְל ַק ַ
ֲלה׃ַ ַ
ֶ֖ףַל ַנח ָ ָֽ
ֵ֥וַּל ְבנָֽי-יוֹס ְ
ָֽהי ִ
ַו ִַיּ ְ

[בבלי סוטה יג,ב] קיים זה כל מה שכתוב בזה .ואי לא עסיק ביה משה ,ישראל לא הוו מיעסקי ביה? והכתיב( :יהושע כד לב) ואת
עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם! ותו ,אי לא איעסקו ביה ישראל ,בניו לא הוו מיעסקי ביה? והכתיב( :יהושע
כד לב ) ויהיו לבני יוסף לנחלה! אמרו :הניחו לו ,כבודו במרובים יותר מבמועטין ,ותו אמרו :הניחו לו ,כבודו בגדולים יותר
מבקטנים ,קברו בשכם  -מאי שנא בשכם? אמר ר' חמא בר' חנינא :משכם גנבוהו ,ולשכם נחזיר אבידתו.
וַּב ְשׁכֶ ם ַ֒ ַ
ַק ְבר ִ
ֵ֥לַ׀ַמ ִמּ ְצ ַריִם֘ ָ
ִ
וַּבני-יִ ְשׂ ָרא
הע ֱ֨ל ְ
אֲשֶׁ רֶַ -

– גירסת כתר ,קורן קדמא פסק מרכא זרקא מונח סגול
– גירסת מגנס קדמא פסק מונח זרקא מונח סגול
הזרקא מוסיפה משהו מעניין שכם (סגול) על שכם .אפשר שתוספת זאת היא החזרת עטרה למקומה בהחזרת עצמות יוסף לשכם.

וכאן יש להבין מה ידרש מְ -בני-יִ ְשׂ ָראֵ֥לַ– מרכא ,משמע שמחלק התוספת בסגול בין אחדים ,כי בארץ-ישראל אמרו :הניחו לו ,כבודו
במרובים יותר מבמועטין,

לעומת זאת
מְ -בני-יִ ְשׂ ָראלַ– מונח ,משמע שאין לחלק התוספת בסגול בין אחדים ,ואין לנו תמיכה במובא ב -בבלי סוטה יג,א באופן שאין חלוקה
וַּב ְשׁכֶ ם ַ֒ ַ
ַק ְבר ִ
ֵ֥לַ׀ַמ ִמּ ְצ ַריִם֘ ָ
ִ
וַּבני-יִ ְשׂ ָרא
אֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ

– גירסת כתר ,קורן קדמא פסק מרכא זרקא מונח סגול,
ם֒
וַּב ְשׁכֶ ַ
ֵ֥לַ׀ַמ ִמּ ְצ ַריִם֘ ַַ-קדמא מרכא פסק זרקא – כעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא ָ -ק ְבר ִ
ִ
וַּבני-יִ ְשׂ ָרא
אֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ
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םַמלֶ ְךַא ֲָרָ֑םַ ַ
תיִ ֶ
ֵ֥ןַר ְשׁעָ ַ ֶ֖
כּוּשׁ ִ
'ַבּיָדוַֹאֶ תַ -
וּח-ה֘ 'ַוַיִּ ְשׁפּטַאֶ ת-יִ ְשׂ ָראלַ֒וַיּצא ַ֙לַ ִמּ ְל ָח ָמהַוַיִּ תַּ֤ןַה ֙ ְ
ֵ֥יוַר ַַ
שופטים ג ,י :ו ְַתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ
ֵ֥ןַר ְשׁעָ ָ ָֽתיִ ם׃ ַ
ֶ֖לַכּוּשׁ ִ
ַ
וַֹע
ו ַָתּעָ זַיָד ַ
וּח-ה֘ '( .מדרש תנחומא שמות כ) דרש רבי תנחומא ,נסתכל בהם ,שאמר הקדוש ברוך הוא למשה במצרים (שמות
ֵ֥יוַר ַַ
רש"י ו ְַתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ

ג ז) ,ראה ראיתי את עני עמי ,מה הן שתי ראיות הללו ,אמר לו ,רואה אני שעתידין לטעות בעגל ,ואף על פי כן ראיתי את עני עמי :זו
דרש עתניאל ,אמר ,בין זכים בין חייבים ,עליו להושיעם:
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יוַרוּחַַ-ה֘ ' .תירגם יונתן ושרת עלוהי רוח נבואה מן קדם ה'
ל ָֽ
רד"ק ו ְַתּ ִ֨היַעָ ֵַָ֥
ויתכן לפרש רוח הכח והגבורה כי התעורר בגבורה להלחם עם כושן והוסר כל פחד ומורך לב ממנו בסיוע הבורא עליו
וכן תירגם יונתן ורוח ה' לבשה את גדעון ורוח גבורה מן קדם ה'
וכן ותהי על יפתח רוח ה' ושרא על יפתח רוח גבורה מן קדם ה':
וּח-ה֘ ' .התעוררות חכמה לשפוט ,ואמיץ לבב להלחם:
מצודת דוד ָֽר ַַ
וּח-ה֘ ' .רוח משפט וגבורה לשפוט את ישראל ולהשיבם אל דרכי ה' ,ובזכות התעוררותם ו ַָתּעָ זַיָדוֹ
ֵ֥יוַר ַַ
מלבי"ם ו ְַתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ
אלַ֒– קדמא מרכא זרקא מונח סגול ,כעין כלל הצריך לפרט ,והפרט מחולק לקבוצות ,כרש"י ע"פ
וּח-ה֘ 'ַוַיִּ ְשׁפּטַאֶ ת-יִ ְשׂ ָר ַ
ֵ֥יוַר ַַ
ו ְַתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ
תנחומא – בין זכים בין חייבים ,עליו להושיעם .לשופט יש תוספת רוח נבואה ,רוח גבורה להוכיח ולהשיב ישראל אל דרכי ה' ,ובזכות
התעוררותם לצאת ברוח גבורה והכריע צריהם.
הדברים מכווני ם למסקנות האדמו"ר מזידיטשוב זצ"ל זי"ע בספרו מלבוש לשבת ויום טוב שהתבנית הטעמים זרקא סגול משמש ללשון
שמחה לעם ישראל וצער לגויים .יש להוסיף לכך שיש מקראות המצביעות על עבירות שונאי ישראל ולכן יש לשופטם בחכמה ולדונם
ברחמים.
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וּלַבּ ָ֑בּ ֶקר ַ
ַ
ראתַשָׁ ֶ֖א
ֵ֛לַל ְק ַ ֵ֥
ֹ֧םַשׁמוּא ִ
שמואל א' טו,יבַ :ויַּשְַׁכּ ְ
דַהגִּ ְלגָּ ָֽל׃
ַ
֨הַמ ִ ֵ֥צּיבַלוֹ ַ֙ ָידַוַיִּ סּב ַ֙וַ ָֽ ֵֽ ַיּעֲברַוַיּ ֶ֖ ֵֶֽר
וּלַהכַּ ְר ֶמ ֙לָ ה ְַ֙ו ִהנּ ַ
ַ
רַבּא-שָׁ ַ֤א
אמ ָ ָֽ
מוּאלַל ָ֗
֨דַל ְשׁ ִ֝
ַ ַו ֻיּ ַגּ ִ
֨הַמ ִ ֵ֥צּיבַלוֹ ַ֙ ָיד – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל.
וְ ִהנּ ַ

ע"פ פי' רש"י (יב) מציב לו יד  -בונה לו מזבח; הוא המזבח שנאמר באליהו "וירפא את מזבח ה' ההרוס" (מ"א יח,ל) ,בהר הכרמל.
ויונתן תירגם" :והא מתקן ליה תמן אתר לפלגא ביה בזתא".
רבי יוסף קרא (יב) וישכם שמואל לקראת שאול בבקר ויוגד לשמואל לאמר בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד  -כלומר :הציב שם
כוחו וממשלתו בשובו מהכות את עמלק ,שתפס כל המלכות והניח שם את נציבו; כמו "בלכתו להציב ידו בנהר פרת" (דה"א יח,ג).
ומשעמד שם קימאה ,ויסב ויעבר משם וירד הגלגל ,ועודנו בגלגל ושם תמצאנו; כשם ששאול אומר לשמואל כשמצאו "ויקח העם
מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבוח לה' אלהיך בגלגל" (להלן,כא) .ואל תפתור ויסב  -שמואל ,שאם ראיתה מימיך אדם שואל
לחבירו :ראית איש פלוני? והוא אומר לו :ראיתיו בטביריא; והוא הולך אחריו לאלכסנדריא?! אף כאן :לשמואל הוגד ששאול מציב
לו יד בכרמל ,ושמואל יורד אחריו הגלגל? אלא כך הוגד לשמואל ,כשהיה שואל אחרי שאול :כבר חזר שאול להכות את עמלק,
ובשובו מהכות את עמלק הציב לו יד בכרמל ,ושהה שם קימאה; ומשעמד שם קימאה ,נסב לו משם ועבר וירד הגלגל ,והנה הוא
בגלגל; ושם ירד אחריו שמואל ומצאו שמואל בגלגל.
רד"ק (יב) מציב לו יד  -מכין לו שם מקום לחנות החיל ולחלוק הבזה; וכן תירגם יונתן" :מתקן ליה תמן אתר לפלגא ביה בזתא".
ובמדרש (ראה רש"י) :בונה לו שם מזבח בכרמל ,והוא המזבח שנאמר באליהו "וירפא את מזבח ה' ההרוס" (מ"א יח,ל) .ויסב ויעבר
 אחר שהציב לו יד בכרמל סבב ועבר לו הגלגל לזבוח שם ,כמו שאמר  -והטעם :לפי שהיה שם המזבח ואהל מועד תחלה כשבאולארץ ,ואע"פ שעתה היה בנוב ,היו מכבדין מקום אהל מועד בגלגל ,והיו זובחים שם בשעת היתר הבמות ,וכן חדשו שם המלוכה
וזבחו שם זבחים שלמים.
רלב"ג (יב) בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד  -ידמה שיהיה הרצון בזה ,שהוא היה מציב לו מקום לשבת בו ולעבוד השם יתברך
שם ,ולתת לו תודה על כל הטובה אשר הטיב לישראל .והנה היה המקום שהיה מציב לו יד בו הגלגל ,כי שם היו נקבצים ישראל תמיד
על כל הדברים הגדולים ,ולזה אמר :ויסב ויעבור וירד הגלגל.
לכתחילה שאול בנה מזבח בכרמל להקריב קרבנות שלא היו רצויים כי נצטווה להחרים את עמלק וכל נכסיו .ולא הקריב אלא עבר לגלגל
שהיה לכתחילה מקום מסורתי לכינוסים משעת כניסה לארץ-ישראל בימי יהושע ,כי שם נימולו והוסרה מהם חרפת הערלה שלא עשו
ברית מילה במדבר.
בפועל אליהו הנביא הקריב על המזבח הזה קרבן להחזיר את עם ישראל בתשובה אל ה'.
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נחמיה ח,טו:

ַוּבירוּשָׁ לַ ִָ֣םַלאמר ַ֒ ַ
יהם֘ ִ
וֹלַבּכָ ל-עָ ר ֶ
ְ
ירוַּק
ֵ֥
ֲב
יעוַּו ַיע ִ֨
ְ
ַשׁ ִָ֗מ
ַוא ֲֶשׁרַי ְ
כּתַכַּ כָּ ָֽתוּב׃ַס ַ
תַס ֶ֖
ֲשׂ ֻ
יַת ָמ ִריםַ ַועֲלֶ֖יַעץַעָ ָ֑בתַלַ ע ֵ֥
רַו ָה ִב ֙יאוּ ַ֙עֲליַ -ז ֙יִ ת ַ֙ ַועֲלי -עץַשֶׁ ֶמןַ ַועֲלַ֤יַה ֲַדס ַ֙ ַועֲל ְ
וַּה ָ֗ ָה ְ
ְצא ָ
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה הקול – ההכרזה היא על
ַוּבירוּשָׁ לַ ִָ֣םַלאמ ַ
יהם֘ ִ
וֹלַבּכָ ל-עָ ר ֶ
ְ
ירוַּק
ֵ֥
ֲב
וְ ַיע ִַ֨
איסוף עצים וסכך לבנית סוכות ,בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות בשבתַ .וא ֲֶשׁרַי ְַשׁ ִָ֗מיעוַּ -מונח רביע אפשר

כי חזרו ולמדו על ארבע רשויות לשבת יחיד ,רבים ,כרמלית ,פטור ,כי ההר והיער הם כרמלית.
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה
חנֶהַ֘ לאמ ַ
ֲבירוּ ֵ֥קוֹל ַ ָֽבּ ַמּ ֲ
תבנית דומה עם שרש עב"ר (שמ' ויק' לו,ה) ַו ַיּע ִ֨
הקול – ההכרזה היא על הפסקת התרומה לבנית המשכן ,בפועל היא צווי לאו שלא להעביר מרשות לרשות בשבת.
ר ֒ – סגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת לאמר כ -לאו אמר שלא להעביר מרשות לרשות בשבת,
לאמ ַ
א ֒ באותה תבנית טעמים ,וגם
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָר ַ
ֵ֥
שרש עב"ר כמו שמות כי תשא לד,וַ :ו ַיּע ֲ֨ב

4.1

ריכוז קדמא מרכא פסק זרקא סגול

ראה פיתוח בספר "טעמי המקרא – פנימיות התורה"
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הנושא :מוצגת לדיון מקבילת תבנית הטעמים – קדמא מרכא פסק זרקא סגול,
ֱמתַ :
ב־חֵ֥סֶ דַ ֶוא ֶ ַָֽ
ֶ
םַו ַר
ָ֑וּןַא ֵֶ֥רְךַאַ ַפֶּ֖יִ ְ
וּםַו ַחנּ ֶ
ֵ֥לַר ֶ֖ח ְ
רַה'׀ַעַ ל־פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָרא ַ֒ה'׀ַה'ַא ַ
ֵ֥
שמות תשא לד,וַ ַ:ו ַיּע ֲ֨ב
ָ֑םַו ַאְַָ֗ךַאֶ ת־ַהַ ָדּ ָבֵ֛רַ
ְךַא ָתּ ְ
יםַקוּםַל ִ
ֶ֖
ָשׁ
אנ ִ
אוַּה ֲ
ָ
ַ֙בּ
אַלָך ָ
ם־ל ְק ַ֤ר ְ
ִ
ֹוַא
רַל ִ
אמ ָ֗
ל־בּ ְלעָ ם֘ ַלַ יְ לָ ה ַ֒וַיּ ֶ
ִ
ֱֹלהים׀ַאֶ
ָבאַא ִ ֵ֥
במדבר בלק כב,כַ ַ:ויּ ֨
ֲשׂהַ :
ֹוַתע ֶ ָֽ
אֲשֶׁ ר־א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַא ֵ֥ת ַ

ועוד פסוק בעל תבנית דומה במדבר מטות ל,יג :נדר אשה נשואה ,האם קשור לדמוי בספר הזהר ליחסי הקב"ה וכנסת ישראל

ישׁהַּהֲפ ָרםַוַהֶַ֖'ַ ִ ָֽי ְס ַלָֽח-
וּםַא ָ
ִ
ַוּל ִא ַסֵּ֥רַנ ְַפ ָשֶׁ֖הַּלאַי ָָ֑ק
ֵ֛יה ְ
ַלנְ ָד ֶר ָ
ֹ֧יה ִ
אַשׂפָ ֶת ָ
מוֹצ ְ
ַבּיוֹםַשָׁ ְמעוַֹ֒כָּ לָ ֨ -
םַ׀ַאישָׁ הּ֘ ְ
ִ
ת
ְו ִאםָ -הפר ַ֩י ָ֨פרַא ָ ֵ֥
להּ׃ ַ
ָ ָֽ




ָפרַא ָ ֵ֥תםַ׀ַ– קדמא מרכא (כמו ע"פ כתר ,מגנס ,קורן ,מאור ,פנינים ,ועוד) ואז זה
טט  -שתי גרסאות תבנית טעמים האם כאן י ַ֨
נדר המרכב ממרכיבים אחדים והדיון הוא האם מספיק להפר פרט אחד וכך כל הנדר יופר או האם יש להפר כל פרט בנפרד
באותו אופן של הפרת הפרט שהופר ראשון.
או האם הגרסא היא י ָ֨פרַא ָ ֵ֥תםַ׀ַ– קדמא מונח (אשכול ועוד) ואז למרות שיש בנדר מרכיבים אחדים זה נדר אחד ללא חלוקה ואז
הפר מקצתו הפר כולו או מה שהפר הפר והשאר לא הופר.

'׀ַלאֲחיכֶ ם֘ ַכָּ כֶ ם ַ֒ ַ
ַה ַ ָֽ
֨יח ֵ֥
ועוד פסוק בעל תבנית דומה דברים ג,כַ֠ :עַ דַאֲשֶׁ ר־י ִָנ ַ
ָת ִתּיַלָ ֶ ָֽכםַ :
ירשָּׁ תֹוַא ֲֶשֵׁ֥רַנ ַ ֶ֖
ִ֚ישַׁל ֻ
ִ ָֽ
םַא
ָ֑ןַושַׁ ְב ָ֗ ֶתּ ִ
רַהיּ ְַרדּ ְ
ֶ֖םַבּע ֶב ַ
תןַלָ ֶה ְ
יכֵ֛םַנ ֵ֥
רַה 'ַאֱֹלה ֶ
ֲשׁ ַֹ֧
ת־ה ָָ֕א ֶרץַא ֨ ֶ
ָ
ְוי ְָרשׁוַּגַם־הםַאֶ
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5

5.1

הסבר תהליך הלימוד ע"פ תבנית הטעמים שבבסיסה זרקא סגול (עש"ב פסוקים עש"ב מופעים ,וב 3-מהם זז"ס)

הסדרות של זרקא סגול וזרקא מונח סגול ,עש"ב ( )372פסוקים ומופעים ,שינוי גרסה  1נוסף
א.1.א.
א.1.ב.
א.1.ג.
א.1.ד.

א.1.ה.
א.1.ו.
א.1.ז.
א.1.ח.
א.1.ט.
א.1.י.
א.1.יא.
א.1.יב.
א.1.יג.

דעת הרבי מזדיטשוב – לשון שמחה או צער
דעת אור החמה – הרב קרוזר זונדל – במבוא לפירוש על התורה ענין של עולה ויורד
רוח נבואה ,רוח גבורה ,רוח משפט
בסיס הקבוצה דברים .....קרבה שנת השבע שנת השמיטה – מרבה ענין שבסגול (כאן שמיטה  /המנעות) על משהוא
מצומצם מענין שבמונח (כאן הדומה לשנה – זמן של  30יום) בא לרבות אבל המרובה הוא מצומצם (מועט) ביחס לענין
אליו הוא מתווסף
או נותן משהו מענין שבמונח על הענין שבסגול.
קבוצת השבת ( 4פסוקים בתורה) ,תוספת מן החול על הקדש בשבת ,וכל יו"ט
קבוצת חלבו על הכסלים (התוספות לחלבים אף שאינן חלבים)
קבוצת שמן המשחה ,גם פשטא מונח ז"ק
קבוצת הקרסים במשכן
קבוצת הברית
קבוצת שיטת רבי יהודה הנשיא
קבוצת לפני ה'
תת-קבוצה בני ישראל  -מונח סגול בתוך ז-מ-ס
קיצור ימים (רחל בראשית וישלח לא לב ,יעקב בראשית ויחי ,משה ואהרן במדבר חקת כ יב ,משה דברים וילך ,מוסיף
ב"מהר" היינו מקדים בזמן ,או מחסיר מזמן "ונושנתם" דברים ואתחנן ד ,כה -כו ,סקילה ללא כסות דב' כי-תצא כב כד)

תבנית הטעמים "עולה ויורד" היא חלק ממערכת טעמי שלושה הספרים איוב ,משלי .תהלים (נוטריקון ספרי אמ"ת)
תבנית הטעמים "עולה ויורד" בתהלים  352מופעים ב 351-פסוקים.
התבנית בעלת לפחות שלוש צורות הופעה המודגמות בשלושה הפסוקים הראשונים של תהלים.
שׁ ִעֵ֥יםַ ַ
ְך ַ֮ ַבּע ֲַצָ֪תַ ְר ָ֫ ָ
לאַ ָהלַ ַ
ֵ֥שׁריַ ָה ִ ָ֗אישַׁא ֲֶשַׁ֤ר׀ַ ֵ֥
מופע ראשון (תה' א,א) ַא ְ ָֽ

ָשׁבַ :
מוֹשֵׁ֥בַ ִ֝ל ִָ֗ציםַלאַי ָ ָֽ
וּב ַ
לאַעָ ָמ ָ֑דַ ְ
וּב ֶד ֶרְךַ ַח֭טָּ ִאיםַ ֵ֥
ְ

המופע כאן כעין מחלק את הפסוק לשלושה חלקים כי אחריו מופיע טעם אתנח ובסוף הפסוק טעם סלוק.
ָליְ לָ הַ :
יוֹמֵ֥םַו ָ ָֽ
תוֹר ֵ֥תוַֹי ְֶה ֶגָּ֗הַ ָ
ח ְפצֵ֥ וַֹ ָֽוּ ְב ָ
ה'ַ ָ֫ ֶ
תוֹרתַ ַָ֗
כּיַ ִ ֵ֥אםַ ְבּ ַ ֵ֥
מופע שני (תה' א,ב) ִ ַ֤
המופע כאן כעין מחלק את הפסוק לשני חלקים כי אחריו מופיע בסוף הפסוק טעם סלוק.
לגָ֫יַ ָמֵ֥יִ םַ ַ
מופע שלישי (תה' א,ג) ְו ָָֽה ָיָ֗הַ ְכּע ַץ ַ֮שָׁ ָ֪תוּלַ ַעָֽל־פַּ ְ
יחַ :
א ֲֶשַׁ֤רַ ִפּ ְרי֨וֹ׀ַיִ ֵ֬תּןַ ְבּ ִע ָ֗תּוַֹ ְועָ לֵ֥הוַּ ָֽלא־יִ ָ֑בּוֹלַ ְו ֶ֖כלַאֲשֶׁ ר־ ַיע ֲֶשׂהַי ְַצ ִ ָֽל ַַ

המופע כאן משתרע על שתי מלים (או שלוש מלים ששתיים מהן במקף) כעין מחלק את הפסוק לשלושה חלקים כי אחריו מופיע טעם
אתנח ובסוף הפסוק טעם סלוק.
בחיפוש בכתר הממוחשב אין מופע אתנח " ...עולה ויורד".
כאשר אחרי התבנית "עולה ויורד" מופיע אתנח במרחק מלים כלשהו ,התבנית הזאת מחלקת הפסוק לשלושה חלקים ועצירתה חזקה
מעצירת האתנח( .מפי ר' עמנואל סילבר הי"ו ,שימש כ"עוצר – קוּרטו ר" של מחלקת שפות שמיות עתיקות במוזיאון הבריטי ,כתב מחקר
על פירוש ראב"ע לספר תהלים)
מבחינת חלוקת הפסוק ,תבנית זאת דומה לתבנית "זרקא סגול" במערכת הטעמים של  21ספרי התנ"ך האחרים .ושמה "עולה ויורד" מבטא
אחד מתפקידי "זרקא סגול" – עולה ויורד במשמע מוסיף או גורע.
זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כד עמוד א  ...ובגין דא כד בר נש בעי לסלקא צלותיה בכל תנועי' (כאשר אדם
מבקש להעלות תפילתו בכל תנועותיו) או חיויא בעי לקטרגא לצלותא (או נחש מבקש לקטרג על תפילתו) צריך למעבד ליה קירטא
(חץ) ורזא דמלה (וסוד הדבר) זרקא מקף שופר הולך סגולתא:

זרקא סגול – [מונח] זרקא [מונח] סגול  -בגירסת הכתר עש''ב פעמים בתורה מתוכם
זרקא מונח זרקא מונח סגול  -בגירסת הכתר ג' פעמים בתורה
סיפרי בסיכום קרבנות הנשיאים במדבר נשא ,בעניני חול לרבות ולמעט,
טט  -הכתוב בלשון חיובי בא לרבות בענין דומה ,בלשון שלילי בא לרבות או להחסיר (כגון וביום השלישי לא ירצה)
דוגמאות לסוגי תוספות
 תוספת זמן
 כל קרבנך במלח תמלח  -בעורות או בעצי מערכה
 כוח או כוח כוחו
שנוי גירסה מוצב בראש הפרק כדורש עיון:
בראשית וישלח לה,כב :גירסת שו"ת בר-אילן

שׂרַ :
בַשׁנ ֵ֥יםַעָ ָ ָֽ
ֵ֥וַּבנָֽי־ ַיע ֲֶ֖ק ְ
שׂ ָר ָֽאלַפַ ו ִַיּ ְָֽהי ְ
ילגֶשַׁאָ ִביוַוַיִּ ְשׁ ַמֶ֖עַיִ ְ
ַ֙פּ ֶ
הה ִ
ת־ַבּ ְל ָ ֶ֖
ִ
כּב ַ֙אֶ
ץַה ִהואַוַיּלֶ ְךַ ְראוּבןַ וַיִּ ְשׁ ָ֕ ַ
ַ֙בּ ָא ֶר ַ
כּןַיִ ְשׂ ָראל ָ
שׁ ַ֤
יַבּ ְַ
וַיְ ִָ֗ה ִ

.36בראשית וישלח לה,כב :כת"ר ממוחשב
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול

201/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ביוַ ַ
ילגֶשַׁאָ ִ ָ֑
ַ֙פּ ֶ
הה ִ
כּב ַ֙אֶ תִ -בּ ְל ָ ֶ֖
אוּבןַוַיִּ ְשׁ ָ֕ ַ
ְךַר ָ֗
ַ֙בּ ָא ֶרץַ ַה ִהואַוַיּלֶ ְ
כּןַיִ ְשׂ ָראל ָ
יַבּ ְשׁ ַ֤
וַיְ ִָ֗ה ִ
שׂר׃ ַ
בַשׁנ ֵ֥יםַעָ ָ ָֽ
ֵ֥וַּבנָֽיַ -יע ֲֶ֖ק ְ
אָָֽ֣לַַפַוַיִּ ְהי ְ
וַיִּ ְשׁ ַמֶ֖עַיִ ְשׂ ָר ָ֑
א֒
ץַה ִהו ַ
לַ ָבּ ָא ֶר ַ
כּןַיִ ְשׂ ָרא ַ֘
גירסת איש מצליח הרב מאיר מאזוז שליט"א גירסה זרקא סגול ִ -בּ ְשׁ ַ֤

במדבר מסעי לו,א,ג,ד:

ם֒ ַ
ָשׁי ַ
ַלנ ִ
ֵ֥יַבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
֨יַשׁ ְבט ְ
דַמ ְבּנ ִ
יוַּלאֶ ַ֞ ָח ִ
[ג]ַו ָה ְ
ַ ַ֠ ְ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֶ ֵ֥
ֲל ַ
נוֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ינוַּו ַָ֕
ֲלתַאֲבת ְ
ַ֙מ ַנּח ַ
ַ וְ נִ גְ ְר ָע ַ֤הַ ַנחֲלָ ָתן ִ
תנוַּיִ גּ ָָֽרעַ ׃ ַ
רלַ ַנחֲלָ ֶ֖
וּמגּ ַ ֵ֥
ַ ִ
ל ַ֒
ַל ְבניַיִ ְשׂ ָרא ַ
הַהיּבל֘ ִ
ַ
[ד]ַו ִאם-יִ ְהיֶ
ְ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֶ ֵ֥
ֲל ַ
וֹספָ ה ַ֙ ַנחֲלָ ָתןַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ַ וְ נָֽ ְ
ָרעַ ַנחֲלָ ָ ָֽתן׃ ַ
ַ֙מטּהַאֲבתינוַּיִ גּ ַ ֶ֖
וּמ ַנּחֲלַ ת ַ
ַ ִ ָֽ

אפשר כי התורה מגלה כאן תפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול כמוסבר להלן:
ם ֒ – זרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבנית ַ ְונִ גְ ְר ָע ַ֤ה מהענין ,שכאן הוא ַנחֲלָ ָתַן ֙ מסוג ענין ,שכאן הוא
ָשׁי ַ
ַלנ ִ
(במ' מסעי לו,ג) ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
ֵ֥רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם
תַה ַמּטֶּ הַא ֲֶשׁ ִ
ֲל ַ
נוֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ֲלתַאֲבתינוּ ומסיים בכתוב שכתוב שוב בפסוק (לו,ד) ְו ַָ֕
ִמ ַנּח ַ
ה ֙ מהענין ,שכאן הוא ַנחֲלָ ָתן מסוג ענין  ,שכאן
וֹספָ ַ
ל ֒ – זרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבניתַ ְונָֽ ְ
ַל ְבניַיִ ְשׂ ָרא ַ
(במ' מסעי לו,ד)ַ ַהיּב ֘ל ִ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֶ ֵ֥
ֲל ַ
הוא עַ ִ֚לַ ַנח ַ
ֵ֥רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם
תַה ַמּטֶּ הַא ֲֶשׁ ִ
ֲל ַ
נוֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ענין ההוספה בפסוק (לו,ד) הוא יתר כי כבר נאמר בפסוק (לו,ג) ְו ַָ֕
דברים ראה טו,ט :דוגמת מפתח

תּןַ
אַת ֶ֖
ל ִ
ַבּאָ ִח ֙יָך ַ֙הָ אֶ ְביוֹןַוְ ֵ֥
תַה ְשּׁ ִמטָּ ה ְַ֒ו ָר ָעהַעינְ ָָ֗ך ְ
ַ
ַשׁנַ
הַשׁנַ ָֽת-הַ שֶּׁ ַבע֘ ְ
רַק ְר ָב ְ
אמ ָ
ַב ִל ַיִּ֝עַ לַל ָ֗
ַ֩עםְ -ל ָב ְב ָ֨ך ְ
הַדבָ ר ִ
רַל ָָּ֡ךַפֶּ ן-יִ ְהיֶ ָ
ִה ָשּׁ ֶמ ְ
ַח ְטא׃ַַ ַ
ֵ֥הַבָךֶ֖ ָֽ
ְ
ה'ַו ָהיָ
ליָך ַ֙אֶ לְ -
וַֹו ָק ָרַ֤אַעָ ֨ ֶ
לָ֑ ְ
הַד ָבר ַ֩ -מונח תלישא-קטנה (=תרסא) ,כעין לפחות שני תפקידי תרסא שלפחות אחד מהם
רַל ָָּ֡ךַ -מונח פזר פֶּ ן-יִ ְהיֶ ָ
ְ
(דב' ראה טו,ט) ִה ָשּׁמֶ
ה ֒  -מונח זרקא מונח סגול,
תַה ְשּׁ ִמטָּ ַ
ַ
ַשׁנַ
הַשׁנַ ָֽתַ -השֶּׁ ַבע֘ ְ
שיעור של זמן נוסף הנלמד מ ... -קָ ְר ָב ְ

ה ֒  .זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי אם שבע שנים לכל אחד ואחד
תַה ְשּׁ ִמטָּ ַ
ַ
ַשׁנַ
הַשׁנַ ָֽתַ -השֶּׁ ַבע֘ ְ
א' ספרי קלז (גר' המלבי"ם) ָק ְר ָב ְ
היאך היא קרבה? אמור מעתה שבע שנים לכל העולם.
 ב' בבלי מכות  ...זרקא סגול כתוספת על הענין מתוכן הענין שלושים יום בשנה נחשבים כשנה
פזר ירמז  -כבבלי מכות  ...שסתם הלואה לשלושים יום; מונח פזר  -כעין פזר שני וצ"ע
תוספת זמן  30יום קודם לשנת שמיטה ,תוספת זמן אחר שנת שמיטה לפירות שחנטו בשנת השמיטה
ראה פזר תלישא
תבנית מונח א' זרקא מונח ב' סגול :
בנושאי הלכה  :הזרקא גורם הרחבה או צמצום של העניין שטעמו מונח ב' והקשור לעניין שטעמו סגול
כגון ויקרא ה כג (ע"פ בבלי מכות טז א) והיה (זרקא) כי-יחטא (מונח) ואשם (סגול) המלבי"ם בתורה והמצוה סעיף שפ"ז וחמישיתיו

...ופירשו חז"ל שבא ללמד שלפעמים יוסיף כמה חומשים והוא אם כפר אח"כ בחומש ונשבע עליו שאז שב החומש להיות כקרן
ומשלם חומש כמו שכתוב במשנה דבבא קמא( .חוזר וחוטא ומודה על אשמתו)
כגון במדבר נשא ה ז והתודו את חטאתם (זרקא) אשר (מונח) עשו (סגול) כמאמר אור החיים כבר בשעת החטא חישבו למעול מעל

בשבועת שקר אם יתבעו ולכן החידוש של הווידוי (כבר בשעת החטא אשר עשו חישבו למעול מעל בשבועת שקר כלומר לעשות חטא
נוסף כאשר (במובן של כמו) עשו חטא ראשון)

כך גם בענייני סיפור מעשה ,כגון במדבר שלח לך" :ארבעים (מונח) יום (סגול) יום לשנה" ,ע"פ כלי יקר לתת יום בכי בכל שנה
שנתעכבו במדבר והוא ט' באב כנגד כל יום הליכת המרגלים.
בראשית ויגש מד,יח :דוגמת מפתח

ַבּיַאֲדנִ ַי ֒ ַ
אמר֘ ִ
ליוַיְ הוּ ָ ָ֗דהַוַיּ ֶ
וַיִּ ַגּ֨שַׁא ִ֝ ָ
ַבּעַ ְב ֶדָָּ֑ך ַ
ֵ֥חרַאַ ְפָּךֶ֖ ְ
יַואַ לִ -י ַ
ַ֙בּאָ זְ ניַאֲדנִ ְ
ַד ָבר ְ
ַיְ ַד ֶבּרָ -נ֨אַעַ ְב ְדָּךַ֤ ָ
וָֹךַכּפַ ְר ָֽעה׃ ַ
ְ
ַ ִ ֵ֥כּיַכָ ֶ֖מ
ַבּיַאֲדנִ ַי ֒ – זרקא מונח סגול
אמר֘ ִ
הוּדה – רביע וַיּ ֶ
ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ ָ ָ֗
וַיִּ ַגּ֨שַׁא ִ֝ ָ

"קול אליהו" הגר"א דרש בשמות טעמי המקרא:
ַבּיַאֲדנִ י ַ֒
אמר֘ ִ
הוּדהַוַיּ ֶ
ליוַיְ ָ ָ֗
וַיִּ ַגּ֨שַׁא ִ֝ ָ
וָֹךַכּפַ ְר ָֽעה׃
ְ
ָָ֑ךַכּיַכָ ֶ֖מ
ַבּעַ ְב ֶדּ ִ ֵ֥
ֵ֥חרַאַ ְפָּךֶ֖ ְ
יַואַ לִ -י ַ
ַ֙בּאָ זְ ניַאֲדנִ ְ
ַדבָ ר ְ
יְ ַד ֶבּרָ -נ֨אַעַ ְב ְדָּךַ֤ ָ

הוּדהַ -קדמא ואזלא רביע ,קדמא  -התקדם או הקדים ,ואזלא  -והלך ,רביע  -הבן הרביעי .קדמא מורה על מוקדם
ליוַיְ ָ ָ֗
 וַיִּ ַגּ֨שַׁא ִ֝ ָ
ואזלא מורה על נמשך מהמוקדם
ַבּיַאֲדנִ י ַ֒– זרקא מונח סגול ברמת רמז זרקא מונח סגול אני נזרק מלהיות מונח בעם סגולה (הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו
אמר֘ ִ
 וַיּ ֶ
בשם הגר"א )
ַבּיַאֲדנִ י ַ֒– זרקא מונח סגול ,מוסיף מעניין או יוצר עניין משותף לאדני ובי ,ראה ע"פ אור החיים בהמשך
אמר֘ ִ
 וַיּ ֶ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אור החיים – 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 – אופן ד' ממש מכוון לתוספת ויצירת העניין המשותף .יהודה מלך ומכוחו יוסף מלך זמני המקדימו בגלל הנסיבות  .רמז לגאולה בעתיד
משיח מבית יוסף המקדים למשיח מבית דוד.
ַבּיַאֲדנִ ַי ַ֒ -קדמא ואזלא רביע זרקא מונח סגול ,התקדם והלך אליו הבן הרביעי,
הוּדהַוַיּאמֶ ר֘ ִ
ליוַיְ ָ ָ֗
דרש הגר"א (בר' ויגש מד,יח) וַיִּ ַגּ֨שַׁא ִ֝ ָ
זרקא מונח סגול ואם תשאל מדוע אני נכנס בענין יותר מאחי כי בי נוגע הדבר ,בגלל שבועתי לאבי להחזיר את אחי בנימין ואם איני
מחזירו אני נזרק מלהיות מונח בעם סגולה (הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו בשם הגר"א "קול אליהו" ) .העיון בדרש הגר"א בשמות
הטעמים קדמא ואזלא וכו' מגלה ש הטעמים קדמא ואזלא מגדירים ענין ללימוד מקומי ,כאן כלל מנהיגות ופרטיה מסירות נפש של הבן
הרביעי שבלעדיה יזרק (במובן של יגרע) מעם סגולה.
מסקנות מדרשת הגר"א קדמא מורה על ענין הקשור בשורש קד"ם (כמו מוקדם ,התקדם) ואזלא מורה על נמשך אחרי המוקדם
כמו-כן קדמא ואזלא מ גדירים ענין מקומי כעין כלל ואחריו טעמי פרטים .זרקא סגול באופן של אור החיים מוסיפים מיהודה על יוסף,
ומזהירים על גריעה של יהודה מעמו( .כט כסלו התשע"ח) בפנימיות הענין ע"פ הזוהר העברת – גריעת דין מישראל והוספה ברחמים.
בראשית א,ז:

ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָרקִַיעַ ַ֒ ַ
וַיַַּעַ שַׂא ִ
עלַלָ ָר ִ ָ֑קיעַ ַוַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָֽ -כן׃ ַ
יןַה ַמּיִ םַא ֲֶשֶׁ֖רַמ ַַ
ַ
ַ֙מ ַתּ ַחתַלָ ָר ִקיעַ ַוּב
ַ֤יןַה ַמּ ֙יִ ם ַ֙אֲשֶׁ ר ִ
ַ
ַויּ ְַב ָ֗דּלַבּ
ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַַ֒ – מונח זרקא סגול ,הוספת משהו מענין הרקיע על הרקיע .כגון שני רקיעים ,וילון ,רקיע שמיני
וַיַַּעַ שַׂא ִ

בבלי חגיגה יב,ב אמר רבי יהודה :שני רקיעים הן ,שנאמר( :דברים י יד) הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים.
ריש לקיש אמר :שבעה ,ואלו הן :וילון ,רקיע ,שחקים ,זבול ,מעון ,מכון ,ערבות .וילון  -אינו משמש כלום ,אלא נכנס שחרית ויוצא
ערבית,
בבלי חגיגה יב,ב ואמר רב אחא בר יעקב :עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות ,דכתיב (יחזקאל א כב) ודמות על ראשי החיה
רקיע כעין הקרח הנורא.
ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ ַ֒– מונח זרקא סגול,מופע ראשון בתורה
וַיַַּעַ שַׂא ִ
אֶ תָ -ה ָר ִקיעַ ַ֒– 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] הי"ו ל[ -שער היחוד והאמונה לאדמו"ר הזקן פרק א ע'  ,]25כל רקיע מן
המוזכרים ב[-בבלי 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 זַוַיַַּעַ שַׂ
ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ ַ֒– מונח זרקא סגול,מופע ראשון בתורה
א ִ

אפשר שהמונח לפני הסגול יקבל תכונת סגול ואז תהיינה שתי תוספות.
באופן אחר הזרקא פועלת להסרת ההגבלה ,להרחבה ,להבאה לגלוי מהנעלם כגון
יראוּ ַ֒וגו'ַ ַ
אמרַמ ֶשׁהַאֶ לָ -העָ ם֘ ַאַ לִ -תּ ָ
שמות בשלח יד יג ו ַ֨יּ ֶ
יםַו ֶרֵ֛כֶ בַאֶ֖שַׁ ְס ִביבֵַ֥תַ
אַסוּס ְ
ִ ֵ֥
רַמ ֨ל
אַו ִהנּ֨הַהָ ִ֝ ָה ָ
יַה ַנּעַ רַ ַו ָ֗ ַיּ ְר ְ
ה ֙'ַאֶ ת -עינ ַ
טט – לענ"ד ,ע"פ הדוגמא של המכילתא מלכים ב' ו יזַַ :ויִּ ְפ ַ ַ֤קחַ ַ
ישׁע׃הזרקא מביאה להסרת מגבלה ,גלוי נעלם.
א ֱִל ָ ָֽ
מוסיף או גורע  /ממעט משהו מסוג הסגול על סוג המונח ואולי בלי מונח על הסגול
דוגמא להקדמת זמן שזהו במשמעות גורע:
דברים ואתחנן ד,כו:

ֵ֛ןַשֶׁ֖מָּ הַ
ֲשׁרַאַ ִ֝ ֶתּםַע ְב ִ ֹ֧ריםַאֶ תַ -היּ ְַרדּ ָ
ץַכּי-אָ בדַתּאבדוּןַ֘מַ הר ַ֒מ ַעלַהָ אָ ֶרץַא ֨ ֶ
םַואֶ תָ -ה ָָ֗א ֶר ִ ָֽ
םַהיִּ֝וֹםַאֶ תַ -השָּׁ ַמיִ ְ
ַ֩ב ֨ ֶכ ַ
הַ ִעיד ִתי ָ
דַתּשָּׁ מ ָֽדוּן׃ ַ
מ ִ
יַהשָּׁ ֶ֖
ַכּ ִ
יה ִ ֵ֥
יכַ֤ןַי ִָמים ַ֙עָ לֶ ָ
ָ֑הַּלאַ -תא ֲִר ֻ
ְל ִר ְשׁ ָתּ ָֽ
ע"פ רש"י( :כה) ְונוֹשַׁ נְ ֶ ֶ֖תּםַ -רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין ְונוֹשַׁ נְ ֶ ֶ֖תּם .והוא הקדים ע"י
ַ֘מהר ַ֒– מונח זרקא סגול ,מוסיף במהר היינו מקדים בזמן ,או מחסיר מזמן ְונוֹשַׁ נְ ֶ ֶ֖תּם גי' שמונה מאות חמישים ושתים,
אָ בדַתּאבדוּן ַ
ר ֒)  ...וצדקה עשה עמנו שמהר
שתי שנים שמיוצגות ע"י אָ בדַתּאבדוּן֘ מונח זרקא ,כדי שלא יתקיים בהם אָ בדַתּאבדוּן֘ (טט – ַמה ַ
ר ֒.
והקדים להביא הגלות שתי שנים לפני זמן של אָ בדַתּאבדוַּן֘ ַמה ַ

העברת דין מישראל ובכלל והוספת חסד ורחמים
ר֒ ַ
וֹלַה ַַנּעַ ַ
ַ
ֱֹלהים֘ ַאֶ ת-ק
בראשית וירא כא,יז :וַיִּ ְשׁ ַמעַא ִ
ֶ֖הַּמהָ -לְּךַהָ גָ ָ֑ר ַ
רַל ַ
ֵ֥אמ ָ
ַ֙מןַ -השָּׁ ַמיִ םַוַיּ ֶ
ֱֹלהיםַ׀ַאֶ לָ -ה ָגר ִ
ַ֩מ ְל ַ֨אְךַא ִ ַ֤
ַוַיִּ ְק ָרא ַ
שׁם׃ ַ
רַבּא ֲֶשֵׁ֥רַהוּאָֽ ָ -
ַ
וֹלַהנַּ ֶ֖עַ
ַ
ֱֹלהיםַאֶ לֵ֥ -ק
יַכּי-שָׁ ַמֹ֧עַא ִ ֵ֛
יר ִא ִ ָֽ
ַאַ לִ -תּ ְ

גריעת דין מישמעאל ,הוספה ברחמים עליו ,הוספה  -מממהר – קבלת תפילתו ,ראה בפסוקים על הסדר
ב֒ ַ
אמר֘ ַ ַיעֲק ַ
בראשית וישלח לב,י :וַיּ ֶ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַע ָ ָֽמְּך׃ ַ
יב ִ
יט ָ
ַוּלמוֹלַ ְד ְתָּךֶ֖ ְַוא ִ ֵ֥
וּבַלאַ ְר ְצָךֵ֛ ְ
ְ
ליַשֹׁ֧
ה'ַ ָהאמרַא ָ֗ ַ
ַ אֱֹלהי ַ֙אָ ִביַאַ ְב ָר ָהםַואֹלהֶ֖יַאָ ִביַיִ ְצ ָחָ֑קַַַַַַַַ ַַ֞

אמר֘ ַ ַיעֲקב ַ֒– זרקא סגול ,לפעמים גורע לפעמים מוסיף עניין מהעניין המדובר בו .כאן גורע ומוסיף מיעקב על יעקב ,ע"פ רש"י יעקב
וַיּ ֶ
מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו .בזכות שתי הבטחות אלו שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו .יעקב מבקש לעורר רחמי ה'
לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו (ראב"ע) ולהוסיף עליו רחמים .ע"פ ראב"ע עון קל לאדם גדול יקרא גדול וה'
מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה.
(שמות בא יב,יב) ְו ָעב ְַר ִ ֹ֣תּי בְאִֽרץ־ ִמצ ְַרי ִםִּ֮ בּ ַ ַֹ֣לּיְלָה הַזה – מונח זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מענין ארץ-מצרים בלילה הזה ,או מוסיף מענין
הלילה הזה על ארץ מצרים .לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת הלילה הזה הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין
מהם למצרים .העברת (גריעת) דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים והוספת חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני
המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.
ודומה לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים (שמות כי תשא לד,ו) ַויַּע ֲֵ֨בר הֵ֥ ' ׀ עַלָ -פנָיו֘ ַויּ ִ ְק ָרא ֹ֣ה' ׀ ֵ֔ה' ֵאֵ֥ל ַר ֖חוּם ְוחַנֶ֑ וּן אֵ֥רְך
ַויַּע ֲֵ֨בר הֵ֥ ' ׀ עַלָ -פנָיו֘ ַויִּק ְָראַ– זרקא סגול .לכתחילה דין ,בפועל ה' עובר מכסא דין לכסא רחמים .גריעת דין
ַא ַ ֖פי ִם ו ְַרב-חֵ֥סד ואֱמִֽת׃
והקב"ה מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה ,העברת דין והוספה ברחמים .הקב"ה מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים.
[ספורנו] (בר' וישלח לב,י) אֱֹלהי ַ֙אָ ִביַאַ ְב ָר ָהם .הקדים בסדר שבחי המקום וחסדיו ובהזכיר זכות אבות כסדר אנשי כנסת הגדולה
בתחלת י"ח ברכות :לפי [טור או"ח קיג] אנשי כנס ת הגדולה סידרו את פתיחת הברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה לפי פסוקים
אחרים ויעקב כיוון לדעתם באומרו אֱֹלהי ַ֙אָ ִביַאַ ְב ָר ָהםַואֹלהֶ֖יַאָ ִביַיִ ְצ ָח ָ֑ק [ .טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קיג]  ...ופותחים
ב)
שׂ ֙ך לְגֹ֣ וֹי גּ ֵָ֔דוֹל [(בית יוסף פרק ערבי פסחים (קיז ]):זה שאומרים אלהי אברהם ַוא ָ ֲֹ֣ברכ ְֵ֔ך
באלהי אברהם דאמר ריש לקיש (בר' לך יב,ב) וְאִֽע ְ
זה שאומרים אלהי יצחק ַו ֲאגַדְּ ָל֖ה שׁ ְֶ֑מך זה שאומרים אלהי יעקב
הפסוקים הבאים דומים ממש לנוסח ברכת האבות
ֵאֹלהי יַע ֲֶ֑קב וגו'
ֱֹלהי ַאב ְָר ָהָ֛ם א ֵ
ֱֹלהֵ֥י יִצ ָ ְ֖חק ו ֵ ֹ֣
(שמות ג,ו) ו ַָ֗יּאמר ָאנ ִכ ֙י א ֵ ֹ֣
ֱֹלהי ָא ִֵ֔ביך א ֵ ֶּ֧
ֵאמר וגו'
(שמות ג,טז) ֵלְֹ֣ך ו ְָאִֽ ַספ ְֶ֞תָּ את־זִק ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵָ֗אל וְָאמ ְַר ָ ַ֤תּ ֲאלֵהם֙ ֶ֞ה' א ֵ ַ֤
ֱֹלהי ַאב ְָר ָ ָ֛הם יִצ ְָחֵ֥ק ְויַע ֲ֖קב ל ֶ֑
ֱֹלהי אֲבִֽתֵ יכם֙ נ ְִר ָ ֹ֣אה ֵא ֵַ֔לי א ֵ ֶּ֧
ב ַ֒– זרקא סגול ,כעין מוסיף מעניין יעקב על יעקב ,היינו שכמו שיעקב פתח תפילתו
אמר֘ ַ ַיעֲק ַ
אפשר שיש לומר כי (בר' וישלח לב,י) וַיּ ֶ
בשבח לבורא הדומה לברכת אבות בתפילת שמונה עשרה ,כך יעשו בני יעקב לכל הדורות.
5.1.1

אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע מונח זרקא סגול ,יצא  ...להוסיף או לגרוע בענינו

 .1אג/גר מו-ז"ס

ר֒ ַ
בראשית מקץ מד,א :וַיְ ַ֞ ַצוַאֶ ת-א ֲֶשׁרַעַ ל-בּיתוַֹ֘לאמ ַ
ישַׁבּ ִ ֵ֥פיַאַ ְמ ַתּ ְח ָֽתּוֹ׃ ַ
ְ
שׂיםַכֶּ ֶסףֶ֖ ִ -א
וּןַשׂאָ֑תַַַַַַַ ְו ִ ֵ֥
ְ
ֵ֥רַיוּכלֶ֖
ְ
ָשׁים ַ֙אכֶ לַכַּ א ֲֶשׁ
אנ ִ
תַה ֲ
ַמַ ַ֞לּאַאֶ ת-אַ ְמ ְתּ ַ֤ח ָ ָֽ
רד"ק (א) וַיְ ַ֞ ַצו .כל אלה הדברים מבוארים ,ועשה יוסף כל זה כדי להקניטם כל אשר יוכל מבלתי שירע להם ,ושלא יגע לא בגופם ולא

בממונם; ועשה הכל בחכמה.

ר ַ֒  -זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מן הענין,
וַיְ ַ֞ ַצוַאֶ ת-א ֲֶשׁרַעַ ל-בּיתוַֹ֘לאמ ַ
לכן בצירוף עם וַיְ ַ֞ ַצוַ– גרשיים מתקבל כעין יצא להקל ולהחמיר ,אפשר להמשיל אחד מהם למחמיר כגון בהוספת צער ,ולהמשיל האחר
למקל כי גורע מהצער כגון שלא פוגע בגופם ובממונם.
 .2אג/גר מו-ז"ס
ויקרא אח"מ יז,ד:

ֱביאוַֹ֒ ַ
[ד]ַַוְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַאהֶ לַמוֹעד֘ ַלאַה ִ
וּאַמ ֶ ֵ֥קּ ֶרבַעַ ָֽמּוֹ׃ ַ
ִ
רתַהָ ִ ֵ֥אישַׁהַ הֶ֖
ַ֙דּםַשָׁ פָ ְךַוְ נִ ְכ ַ ֵ֛
ֶ֖יַמ ְשׁ ַכּןַהָ֑ 'ַַַַַַַַ ָדּםַיחָ ַ֞שׁבַלָ ִ ַ֤אישַׁהַ הוּא ָ
'ַל ְפנ ִ
ְלהַ ְק ִ ַ֤ריבַקָ ְרבָּ ן ַ֙לַ ה ִ

תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פרק א הלכה א (וילנה ד ב – ה א) (סוגריים ע"פ פירוש אור שמחה)

רבי חגיי בעא קומי רבי יוסה כתיב וביום השמיני ימול עבר ולא מל אמר ליה כי תדר נדר ליי' אלהיך לא תאחר לשלמו דבר שהוא ניתן
לתשלומין יצא זה שאינו ניתן לתשלומין לא תאחר לשלמו ולא את חליפיו כהדא דתני ויקרא אח"מ יז דַוְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַאהֶ לַמוֹעד֘ ַלאַ
הֱ ִביאוַֹ֒ולא את חליפיו אמר רבי יונה פירשה לוי בן סיסי קומי רבי באומר הרי עלי עולה ועברו עליה שלשה רגלי' והביא אחרת
והקריבה מיד הייתי אומר ייפטר מן הראשונה לפום כן צריך מימר לא תאחר לשלמו ולא חליפיו.
אמר רבי יוסה אם באומר הרי עלי מיד הוא עובר ,אלא כן אנן קיימין באומר הרי זה עולה ועברו עליה שני רגלים והביא אחרת תחתיה
(הקדיש בהמה לעולה ,וכעבור שני רגלים נפל בה מום ,והפריש אחרת תחתיה ,היינו תמורה)
ולא הקריבה מיד ועבר עליה רגל שלישי הייתי אומר תצטרף עם תמורה שלשה רגלים (אסבור שכיון שבהמת התמורה מכוח
הראשונה באה ,אז גם תצטרף לראשונה למנין שלושה רגלים ,וכאשר יעבור הרגל השלישי לבהמה הראשונה ,שהוא גם הרגל הראשון
להפרשת התמורה ,אזי יעבור על לא תאחר) לפום כן צריך מימר לא תאחר לשלמו ולא את חליפיו (לפיכך צריך הכתוב לומר שאין
הבהמה הראשונה מצטרפת עם תמורתה למנין שלושה רגלים ,ואינו עובר על לא תאחר עד שיעברו על התמורה שלושה רגלים משעה
שהמירה – הקדיש במקום העולה שנפסלה)
ַ[ד]ַַוְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַאהֶ לַמוֹעד֘ ַלאַהֱַ ִביאוַֹ֒  -אזלא-גרש מונח זרקא מונח סגול,
אזלא-גרש – יצא מן הכלל,
מונח זרקא מונח סגול – מוסיף על בהמה מוקדשת שאם נפל בה מום ,חובת הבאת תמורה ,ומוסיף זמן להקרבת התחייבותו כי נותן
לתמורה שלושה רגלים מיום הקדשתה.
סיכום בשתי דרכים :דרך א' יצא מן הכלל להקל ולהחמיר ,אם נפל מום בבהמה מוקדשת ,מחמיר על המקדיש להביא תמורה ,ומקל עליו
לתת לתמורה שלושה רגלים מיום הקדשתה ,ולא מחייבו להביא עד הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה.
דרך ב' תבנית מרכא זרקא מונח סגול ,יש לה דמיון למרכא תביר טפחא שמדוגמאות אחרות לכאורה נראה כי אזלא-גרש מרכא תביר
טפחא מבטאה להקל ולהחמיר .אבל כאן התבנית מונח זרקא מונח סגול לכן אפשר שצריך ללמוד כאן יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יצא מן הכלל להקל ,אם נפל מום בבהמה מוקדשת ,מקל על המקדיש להביא תמורה לקיים נדרו אחרת ישאר בלי קיום הנדר ,ומקל עליו
לתת לתמורה שלושה רגלים מיום הקדשתה ,ולא מחייבו להביא עד הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה.
ַמזִּ ְקניַיִ ְשׂ ָראלַ֒ ַ
יםַאישׁ֘ ִ
ִ
יַשׁ ְב ִע
שׁהַאֶ ְספָ הִַ֞ -לּ ִ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
ִ֝
במדבר בהעלתך יא טז -יז :׃ַפַַַ[טז]ַַו ַ֨יּאמֶ
ֶ֖םַע ָ ָֽמְּך׃ַ ַ
וַּשׁ ִ
דַו ִ ָֽה ְתי ְַצּ ֵ֥ב ָ
ֶ֖םַושׁ ְט ָרָ֑יוַַַַַַַַַ ְולָ קַ ְח ָתַַּ֤א ָתם ַ֙אֶ ל-א ֶהלַמוֹע ְ
ֵ֥יַה ָע ְ
ַכּי-הֵ֛םַזִ ְקנ ָ
א ֲֶשׁרַי ַָד ְע ָתּ ִ

לא בורר מה כאן להקל ולא להחמיר
ראה זרקא סגול ,פסוקים בסדר הופעתם
אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע מרכא זרקא סגול ,יצא  ...מוסיף או גורע בענינו

5.1.2

 .3אג/גר מר-ז"ס
רַל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַה ֒' ַ
ֱמ ִַ
שמות וארא ו,ו :לָ ַ֞כןַא ֵ֥
הַוּב ְשׁפָ ִ ֶ֖טיםַגְּ ד ִ ָֽלים׃ ַ
ִ
ַ֙בּזְ רוֹעַ ַנְ טוּ ָי
תּיַאֶ ְתכֶ ם ִ
םַו ִהצַּ ְל ִ ֵ֥תּיַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמעֲב ָד ָתָ֑םַַַַַַַַ ְוגָאַ ְל ִ ַ֤
תַמ ְצ ַריִ ְ
ַ֙ס ְבֹל ִ
םַמ ַתּ ַ֙חת ִ
אתיַאֶ ְת ָ֗ ֶכ ִ
ַ וְ הוֹצ ִ
רַל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַה ֒' -גרשיים מרכא זרקא מונח סגול
ֱמ ִ
ַ[ו]ַלָ ַ֞כןַא ֵ֥
רַל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַה ֒'הנאמן לקיים.
ֱמ ִ
רש"י [ו]ַלָ ַ֞כן .ע"פ אותה השבועה :א ֵ֥

עיקר שפת"ח ז' והפירוש של הפרשה זו (טט  -מתחילת וארא עד כאן) וידבר א-לקים משפטים .ויאמר אליו על שאמר משה למה זה
שלחתני אמר לו הקב"ה אני ה' שנאמן לקיים הבטחתי .ואל תאמר כיון שלא הבטחתים (טט  -לאבות) בשם ה' כי אם בא-ל ש-די
(וארא ו,ג) איני מוכרח לקיים .אבל (וארא ו,ד) וגם הקמתי את-בריתי וכו' לכך וגם אני צריך לקיימו הלכך שמעתי וכו'.

רַל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַה ֒' -גרשיים מרכא זרקא מונח סגול ,זרקא סגול בתפקיד של גורע מהענין על הענין ושל מוסיף
ֱמ ִ
טט –[ו]ַלָ ַ֞כןַא ֵ֥

מהענין על הענין .גורע מן הדין ומוסיף על הרחמים .רעיון זה חוזר פעמים אחדות בספור יציאת מצרים ,ואח"כ במדבר ,כגון (שמות כי תשא
א ֒ – קדמא מרכא פסק זרקא סגול ע"פ תיב"ע הקב"ה עובר מכסא דין לכסא רחמים.
ה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָר ַ
לד,ו) ַו ַיּע ֲ֨בר ֵַ֥







לָ ַ֞כןַ -גרשיים ,טעם ִל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַ– זרקא בתפקיד גורע מהענין על הענין דומה בתפקיד זה לתביר .גרשיים  ...תביר כעין יצא
להקל ולהחמיר .למי שיתעורר ממכות מצרים א ֱֵ֥מר -מרכא =מאריך אף וגואל למי שלא יתעורר לא יאריך אף ולא יגאל .לפי
המקורות בתורה שלמה בני ישראל לא היו ראויין להיגאל אלא להיהרג .ויש לומר שלא כולם לא שמרו ברית ולא כולם עע"ז .הקב"ה
הביא עצמו בשבועה נוספת על שבועתו לאבות נגד מידת הדין ומן הסתם זה בזכות האבות ובזכות אלו מבני ישראל ששמרו ברית ולא
עע"ז ומחמיר על עצמו כדי להקל על בני-ישראל הזכאים ובזכותם להוסיף עליהם גם את החייבים.
ִל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַה ֒' -זרקא מונח סגול ,מוסיף מהענין על הענין ,מוסיף על ההבטחה לאבות בא-ל ש-די הבטחה ב -א ֲִניַה ֒'-
מהמהוה הנעלה מן הספירות המבוטאות בשמות הקב"ה ,הנאמן לקיים הבטחתי ,המגביר רחמים ומוסיף על בני ישראל הזכאים את
החייבים לגאלם כהבטחתו לאבות .בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו א ֲִניַה ֒' -אני אותיות אי"ן ,כתר דמלכות דא"ק המהוה את ארבע
העולמות.
רַל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַה ֒' -גרשיים מרכא זרקא מונח סגול ,כי הקב"ה משביע לכל אחד מישראל
ֱמ ִ
ועוד אפשר לומר כי לָ ַ֞כןַא ֵ֥
למסירות נפש כי בני ישראל היו במצרים ללא מצוות שיתנו להם זכות לגאולה כפסוק "ואת עירום ועריה" .מסירות נפשם התבטאה
בתשובה אל ה' בימי מכות מצרים ,בקשירת השה או הטלה ,עבודה זרה של מצרים ,למיטתם לשחיטתו בערב פסח ואכילתו בליל
פסח; במילה בליל פסח .כל אחד מישראל משלים את כנסת ישראל שיש לה שלמות של שש מאות אלף נשמות ,ובזה תלויה התעלות
העולמות מהמדרגה שירדו אליה מחטאי האדם ,דבר המרומז ב-א ֲִניַה ֒' – מונח סגול ,מונח טעם מחבר ,סגול טעם עוצר ,ההתעלות
הסגולית של העולמות תלויה במסירות הנפש של כל אחד מישראל .בתוך התעלות זאת נמצא גם כעין גאולת כסא הכבוד (כבוד ה')
מהגלות ,כמרומז בשנוי הלשון הבא:
פסוקים בסדר הופעתם

5.1.3

בראשית

5.1.3.1
ז"ס
1
בראשית א,ז:

י־כן׃ ַ
עלַלָ ָר ִ ָ֑קיעַ ַוַ ָֽ ֵֽיְ ִה ָֽ
יןַה ַמּיִ םַא ֲֶשֶׁ֖רַמ ַַ
ַ
ַ֙מ ַתּ ַחתַלָ ָר ִקיעַ ַוּב
ַ֤יןַה ַמּ ֙יִ ם ַ֙אֲשֶׁ ר ִ
ַ
ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ ַ֒ ַויּ ְַב ָ֗דּלַבּ
וַיַַּעַ שַׂא ִ
ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ ַ֒– מונח זרקא סגול,מופע ראשון בתורה
וַיַַּעַ שַׂא ִ

ראה דוגמאות מפתח
2

ז"ס

ַהנִּ יחחַַ ֒ ַ
יח ַ
בראשית נח ח,כא :וַיָּ ַָ֣רחַה֘ 'ַאֶ ת-ר ַ
עַמנְּ עֻ ָרָ֑יו ַ
ֵ֛םַר ִ
םַכּיַיצֶ רַלֹ֧בַהָ אָ ָד ַ ֶ֖
וּרַהאָ ָד ַ֠ ִַ
ָ
ַ֙בּעֲב
ףַלקַ ֨לּלַעַ֤ וֹדַאֶ תָֽ ָ -הא ֲָדמָ ה ַ
וַֹלאַ֠ -א ִס ְ
רַה'ַאֶ לִ -ל ָ֗בּ ָֽ
אמ ִ֝
ַו ַ֨יּ ֶ
יתי׃ ַ
וֹדַל ַהכֵּ֥ וֹתַאֶ ת-כָּ לַ -חֶ֖יַכַּ א ֲֶשֵׁ֥רַעָ ִ ָֽשׂ ִ
ְ
ַוְ ָֽלא-א ִ ֵ֥סףַעֵ֛

אור החיים ... -שהקריב נח מנכסיו הם נכסי שמים ...אף-על-פי-כן נתרצה בהם ובאמצעות הקרבתם נדב להטיב ונשבע שלא יכרית
עוד כלבשר מבלי שאלת דבר ממנו ,אלא כביכול מעצמו נתרצה כאילו מה שקיבל הוא של המקריב ולא שלו.
ומוסיף בשם מורי ורבי ואדני וזקני ....והגם שמצינו בכמה מקומות שאמר הכתוב ריח ניחוח ,לא מצינו שנתנדב לעשות טובה מעצמו
כזה אלא שיתרצה בו או ימחול לו חטאו.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ח ֒ – מונח זרקא מונח סגול – תפקיד תוספת ,מרבה (נותן) עניין מה' בריח הניחח ,הכא קבל ה' ברצון
יחַהַ נִּ יח ַַ
ַ׀כא׀ַוַיָּ ַָ֣רחַה֘ 'ַאֶ ת-ר ַ
הקרבן ונתנדב להטיב ולא רק להתרצות ולמחול חטא.

ספר הפרשיות ,הרב אליהו כי טוב (כנראה ע"פ במ"ר כ') – ג' לשונות של ריח :ריח קרבנו ,ריח תפלתו ,ריח מעשיו הטובים.ולא היה
ריח בעולם שהיה לרצון ה' כאותו הריח .ולפיכך ציוה ואמר(במדבר כ"ח):ריח נחוחי תשמרו להקריב לי" – ריח שהקריב נח
לפני,תשמרו להקריב לי – ריח עולה ותפלה וכשרון מעשים.
ח ֒ – מונח זרקא מונח סגול – מרבה (נותן) עניין מהריח על הניחוח ומהניחוח על הריח ,וזה הנמשך אל ה'
יחַהַ נִּ יח ַַ
׀כא׀ַוַיָּ ַָ֣רחַה֘ 'ַאֶ ת-ר ַ
כלשון במ"ר "ולא היה ריח בעולם שהיה לרצון ה' כאותו הריח".

וַיָּ ַָ֣רחַה֘ 'ַאֶ ת-ריחַ ַהַ נִּ יחחַַ ַ֒מונח זרקא מונח סגול ,הקרבת הקרבנות של נח הביא השפעה טובה לאדם ולכל העולם ודומה לו במדבר בלק
ָך ֒ מונח זרקא מונח סגול ,הקרבת הקרבנות של בלק הביא השפעה טובה לבלק ולעולם כי זכה ויצאה ממנו רות אם
כג,ג ִה ְתיַצּב ַ֮עַ ל־עׂלָ תֶ ַ
המלכות של בית דוד ומלך המשיח.
ראה פירוט בסעיף זרקא סגול במדבר בלק כג,ג
ז"ס
3
אתוֹ ֒ ַ
בראשית לך-לך יד,יז :וַיּצא ֶמלֶ ְךְ -סדםַ֘ ִל ְק ָר ַ
ת ֙ אֶ תְ -כּ ָד ְרלָ ע ֶמר ְואֶַתַ -ה ְמּלָ ִ ֶ֖כים א ֲֶשׁר ִא ָ֑תּוֹ אֶ ל-ע ֶמק שָׁ וה ֶ֖הוּא ע ֵֶ֥מק ַה ֶ ָֽמּלֶ ְך׃
שׁוּבוֹ ָֽמ ַהכּוֹ ַ
ָ֗
אַ חֲרי
אתוֹ ַ֒  -מונח זרקא סגול
(בר' לך יד,יז) וַיּצא ֶמלֶ ְךְ -סדםַ֘ ִל ְק ָר ַ
טט -מרבה עניין משותף מעניין לקראתו לעניין מלך-סדם ,לענ"ד מרמז הקרא שמלך-סדום יצא לקראת עצמו ,היינו להאדיר \ להחזיר
כבודו .מתפאר שניצל מבורות החימר – הסיד החם של עמק השידים ולכן הוא מתדמה לאברהם אבינו (ושלא ברצונו מודה) שניצל אברהם
מאור כשדים ,ולכן כביכול הוא יכל להציל אך אברהם אבינו הקדימו .וראה לשון [אור החיים] בפירוש (בר' לך יד,כא) ע"פ גמרא [.בבלי
בבא קמא פרק הגוזל ומאכיל (דף קיו ]):שיירא שהיתה מהלכת במדבר,...

אמנם (בר' לך יד,יח) לשון [אור החיים] "...כי מלך סדום יצא לקראת אברהם לראות פניו ריקם ”...
אך בהמשך מוסיף "ועיין טעם הדבר בפירוש פסוק (כא) תן לי הנפש והרכוש וגו'" :
אכן יתבאר בענין על דרך מה שאמרו ז"ל בפרק [בבלי בבא קמא ,הגוזל ומאכיל (דף קיו,]):
 .....וסבר מלך סדום שהוא לא נתייאש ועודנו עומד להציל וישכיר גייסות עליו ,וכשהלך אברהם להציל הגם שיאמר שגילה דעתו
שלעצמו מציל אינו מועיל ,וצריך שישמע מלך סדום דבריו ויסכים ,וזולת זה לאמצע הציל ולא יטול אלא מה שהוא שלו שהוא לוט
ורכושו ,ותמצא שמלך סדום היה מחזיק עצמו במדרגה גדולה שכן אמרו במדרש (ב"ר מג ה) וז"ל וַיּצא ֶמלֶ ְךְ -סדםַ֘ וגו' ,התחיל
מכשכש בזנבו אתה ירדת לכבשן האש וניצלת ,ואני ירדתי לחמר וניצלתי ע"כ ,הרי שהחזיק עצמו בבעל היכולת:
4

ז"ס

ֶ֖םַמ ָקּ ֶ ָֽצה׃ ַ
ָקןַכָּ לָ -ה ָע ִ
רַועַ ד-ז ָ֑
תַמנַּ ֶ֖עַ ְ
ִ
ַ֤יַסדם ַ֙נ ַָסבּוַּעַ לַ -ה ַבּיִ
יַה ִִ֝עירַאַ נְ שׁ ְ
בראשית וירא יט,ד :טֶ ֶרם֘ ַיִ ְשׁכָּ בַוּ ַ֒ ְואַ נְ ֨שׁ ָ

מר'אל' שי' אל ספר הפרשיות ,הרב כיטוב ומשם אל משנת רבי אליעזר פרשה י עמוד 199

קשה היא הליצות ,שלא מיהרה הפורענות על סדומים עד שנתלוצצו בלוט ,שנ' ויהי כמצחק בעיני חתניו .אמרו לו ,שוטה ,נבלים
וכנרות וחלילים בעיר ואתה אומר סדום נהפכת.

ר'אל' שי' אומר שבסדום ציינו יום איד כלשהו ,טט – אפשר ע"פ ספר פרשיות אולי  52שנה לדור הפלגה ,כי הם ְואַ נְ ֨שׁיַהָ ִִ֝עיר והמגדל
ציינו יסוד העיר ,או אולי  24או  25שנה להינצלם ע"י א"א משבי ארבעה המלכים ,כי ניצלו בליל טו או טז ניסן ,ולכן לוט אפה לאורחיו
מצות.
ספר הפרשיות אברהם צוה לעשות עוגות  ...מצה עשירה עם מלח ,טט  -כנראה זה ערב פסח
יַה ִִ֝עירַהיו בפיהם של
ַ֤יַסדם ַ֙ -כך נדרש בבראשית רבה (נ,ה) :טֶ ֶרם֘ ַיִ שְַׁכָּ בוּ ְַ֒ואַ נְ ֨שׁ ָ
יַה ִִ֝עירַאַ נְ שׁ ְ
רש"י (ד) טֶ ֶרם֘ ַיִ ְשׁכָּ בוּ ְַ֒ואַ נְ ֨שׁ ָ

ַ֤יַסדם ַ֙ נסבו על הבית.
מלאכים ,שהיו שואלין ללוט ,מה טיבן ומעשיהם ,והוא אומר להם :רובם רשעים; ועודם מדברים בהם ,ו-אַ נְ שׁ ְ
ם ֙ ,כמו שאמר הכתוב" :ואנשי
ַ֤יַסדַ ַ
יַה ִִ֝עירַ ,אנשי ֶּרשַ ע ,נסבו על הבית .על שהיו רשעים ,נקראים אַ נְ שׁ ְ
ופשוטו של מקראְ :ואַ נְ ֨שׁ ָ
סדום רעים וחטאים ה' מאד" (בר' יג,יג) .כל העם מקצה  -מקצה העיר עד הקצה אין אחד מוחה בידם (ראה ב"ר נ,ה) ,שאפילו צדיק
אחד אין בהם.
טֶ ֶרם֘ ַיִ ְשׁכָּ בַוּ ֒ – זרקא סגול ,בתפקיד גורע מהענין על הענין ,לפי' [רש"י] הכתוב מדבר במלאכים השואלים על אנשי העיר ולוט משיב
רובם רשעים ולא כולם ,לוט גורע מהכתוב "ואנשי סדום רעים וחטאים ה' מאד" (בר' יג,יג) ואמר.
טֶ ֶרם֘ ַיִ ְשׁכָּ בַוּ ֒ – זרקא סגול ,לפי [משנת רבי אליעזר פרשה י] יובנו המלים שאנשי סדום דחו זמן שכיבתם ,גרעו מזמן שכיבתם ,הוסיפו
על זמן היותם ערים כי היה יום אידם נבלים וכנרות וחלילים בעיר ,הוסיפו על רשעותם כהמשך הקרא.
טֶ ֶרם֘ ַיִ ְשׁכָּ בַוּ ֒ – זרקא סגול ,אפשר בתפקיד רבוי סעודה ,אם זה המלאכים – האריכו בסעודת פסח ,אם זה אנשי העיר  -בהוללות
ראה רבוי סעודות
5

ז"ס

ַמבּיתַאָ ִבַי ֒ ַ
ֱֹלהים֘ ִ
ֹ֧רַה ְתעוַּא ִָ֗תיַא ִ
בראשית וירא כ,יגַ :וַיְ ִַ֞היַכַּ א ֲֶשׁ ִ
יַהוּא׃ ַ
ליַאָ ִ ֵ֥ח ָֽ
הַא ְמ ִריֶ֖ ִ -
יַע ָמּ ִ ָ֑דיַַַַַַַַ ֶאַ֤לַכָּ לַ -ה ָמּקוֹם ַ֙א ֲֶשׁרַנָבוֹאַשָׁ ָמּ ִ
ֲשׂ ִ
רַתּע ִ ֶ֖
ֲשׁ ַ
הַח ְסדְּךַא ֶ ֵ֥
ַוָא ַמרַלָ הַּ ֶז ַ

[ירושלמי מגילה פ"א ה"ט? (וילנה יג א)]
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַמבּיתַאָ ִבי ַ֒ויש אומרים אף הוא
ֱֹלהים֘ ִ
ֹ֧רַה ְתעוַּא ִָ֗תיַא ִ
א ֶשׁ ִ
כל השמות הכתובים באבינו אברהם קודש חוץ מאחד שהוא חול וַיְ ִַ֞היַכַּ ֲַ
קודש שאילולי אלהים כבר התעו אותי
ֹ֧רַה ְתעוַּא ִָ֗תי – דרגא מונח רביע ,זה הפרט המתאר את היוצא מן הכלל כאן אפשר שמלמד על
וַיְ ִַ֞הי – גרשיים – יצא מן הכלל ,כַּ א ֲֶשׁ ִ
ֱֹלהיםַ֘ שכאן הוא קודש
עצמו שאברהם אבינו ושרה אמנו יצאו מן הכלל של עובדי עבודה זרה ובכללם בית אביהם והם מחוברים אל א ִ
שהפרישם מבית אביהם וקרבם לאמונתו..
ֱֹלהיםַַ֘ ִמבּיתַאָ ִבי ַ֒זרקא מונח סגול ,תבנית טעמים שמוסיפה משהו מענין ִמבּיתַאָ ִבי ַ֒על ִמבּיתַאָ ִבי ַ֒
הפרט המחובר בקשר חלש הוא א ִ
ויובן שאברהם אבינו ושרה אמנו אמנם מבית תרח ,אבל הם עדיין קשורים לבית תרח כי מנחור ומילכה עתיד לצאת בתואל וממנו תצא
רבקה וממנה יעקב ,ומנכדם לבן עתידות לצאת רחל ולאה ,בלהה וזלפה שמהן יצאו י"ב שבטי י-ה .תורה שלמה בשם מדרש אומר כי בלק
בן-צפור הינו צאצא של אחד מבני נחור ומלכה .וממנו יצאה רות אם המלכות של בית דוד ומלך המשיח.
6

ז"ס

ר֒ ַ
וֹלַהנַּעַ ַ
ַ
ֱֹלהים֘ ַאֶ ת-ק
בראשית וירא כא,יז :וַיִּ ְשׁ ַמעַא ִ
ֶ֖הַּמהָ -לְּךַהָ גָ ָ֑ר ַ
רַל ַ
ֵ֥אמ ָ
ַ֙מןַ -השָּׁ ַמיִ םַוַיּ ֶ
ֱֹלהיםַ׀ַאֶ לָ -ה ָגר ִ
ַ֩מ ְל ַ֨אְךַא ִ ַ֤
ַוַיִּ ְק ָרא ַ
שׁם׃ ַ
רַבּא ֲֶשֵׁ֥רַהוּאָֽ ָ -
ַ
וֹלַהנַּ ֶ֖עַ
ַ
ֱֹלהיםַאֶ לֵ֥ -ק
יַכּי-שָׁ ַמֹ֧עַא ִ ֵ֛
יר ִא ִ ָֽ
ַאַ לִ -תּ ְ
ר ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מהנער על הנער וממהר קבלת תפילת החולה כפי'
וֹלַהנַּעַ ַ
ַ
ֱֹלהים֘ ַאֶ ת-ק
(א) וַיִּ ְשׁ ַמעַא ִ
ר ֒  -מכאן שיפה תפלת החולה לעצמו מתפלת אחרים עליו (ראה ב"ר נג,יד) ,והיא קודמת להתקבלַ .
וֹלַהנַּעַ ַ
ַ
רש"י (יז) אֶ ת-ק
ר ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,כעין גריעה ממידת הדין והוספה במידת הרחמים ,כפי' רש"י בַּ א ֲֶשֵׁ֥רַהוּא-
וֹלַהנַּעַ ַ
ַ
ֱֹלהים֘ ַאֶ ת-ק
(ב) וַיִּ ְשׁ ַמעַא ִ
ָ ָֽשׁם  -לפי מעשים שהוא [עושה] עכשיו הוא נדון ,ולא לפי מה שעתיד לעשות (ר"ה טז,ב); לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים עליו

ואומרים :רבונו של עולם ,מי שעתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו את הבאר? והוא משיבן :עכשיו מה הוא ,צדיק או רשע?
אמרו לו :צדיק .אמר להם :לפי מעשיו של עכשיו אני דנו ,וזהו ַבּא ֲֶשֵׁ֥רַהוּאָֽ ָ -שׁם.
7

ז"ס

בראשית חיי שרה כג,טז :וַיִּ ְשׁ ַמעַאַ ְב ָר ָהם֘ ַאֶ ל-עֶ ְפרוַֹן ֒ ַ
ַ֙שׁ ֶקלַכֶּ ֶסףַעבֶ֖רַלַ סּ ָֽחר׃ ַ
יַבני-חָ֑תַַַַַַַַאַ ְר ַבַּ֤עַמאוֹת ֶ
ֶ֖רַבּאָ זְ נ ְ
ֵ֥רַדּ ֶבּ ְ
כּ ֶסףַא ֲֶשׁ ִ
ַ֙לעֶ ְפרןַאֶ תַ -ה ָ֕ ֶ
ב ָר ָהם ְ
ַוַיִּ ְשׁ ַ֤קלַאַ ְַ

וַיִּ ְשׁ ַמעַאַ ְב ָר ָהם֘ ַאֶ ל-עֶ ְפרוֹן ַ֒ -מונח זרקא סגול ,מרמז לכעין שתי סדרות של זרקא סגול .מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון ,וכאן גם
מוסיף מאברהם על אברהם.
(א) מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון רש"י (כג,י) ועפרון ישב .כתיב חסר אותו היום מינוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של
אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה .ואפשר כי התגאה ולכן רמז כפי' רשב"ם להלן
(ב) מוסיף מאברהם על אברהם רשב"ם די לחכימא ברמיזא .כלומר אברהם שמע-הבין בחכמתו שעפרון במשכו מו"מ מבקש הרבה
כסף.
וַיִּ ְשׁ ַמעַאַ ְב ָר ָהם֘ ַאֶ ל־עֶ ְפרֹון ַ֒– מונח זרקא סגול ,בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מהענין[ ,מעייני אגם ,הרב גלאנצר
אברהם ע' כט (אוצר החכמה)] בשם החזו"א "כי השומע מבין ובזה מקבל" [וראה רשב"ם "די לחכימא ברמיזא"].
אברהם הבין הטעיית עפרון שבעצם רוצה לגרוע מאברהם את אחוזת הקבר למרות אומרו להפך[ ,תל תלפיות] ולא מועיל לסמוך על
הבטחות כסברת אלגזי  ,ולכן שקל הכסף מיד ובציבור ולפי [אור החיים] גם העלה בערכאות של בני-חת ולכן הפר את כוונת עפרון.
8

ז"ס

ר֒ ַ
הַל ַדבּ ַ
ַכּ ָלּ ְ
בראשית חיי שרה כד,טו :וַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָ֗ -הוּאַטֶ ֶרם֘ ִ
ָחוֹרַא ֲִחיַאַ ְב ָר ָהָ֑ם ַ
לַבּןִ -מ ְלכָּ הַאֵ֥שֶׁ תַנ ֶ֖
ַ֙ל ְבתוּא ֶ
ֹ֧הַר ְב ָקהַי ָ֗צאתַא ֲֶשַׁ֤רַי ְֻלּ ָדה ִ
ַוְ ִהנּ ִ
דּהַּעַ לִ -שׁ ְכ ָ ָֽמהּ׃ ַ
ַוְ כַ ָ ֶ֖
ַכּ ָלּהַ(עבד
וַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָ֗ -הוּא – מקף כרב-מצב אפשר במשמע של (א) הקב"ה (ב) עבד אברהם .הקב"ה "עד מהרה ירוץ דברו" שנענה טֶ ֶרם֘ ִ
ר ֒ – זרקא מונח סגול,
אברהם)ַ ְל ַדבּ ַ
ֹ֧הַר ְב ָקהַ(והוא
דַעם-אֲד ִ ָֽני (טט  -מילות אחרונות ב(-כד,יד) ְו ִהנּ ִ
ִ
חסֶ
ר ֒ .פירושו בעודו אומר (בר ,ח"ש' כד,יד) ֶ ֶ֖
הַל ַדבּ ַ
ַכּ ָלּ ְ
(אור החיים)  -טֶ ֶרם֘ ִ

פרק בא סימן) כי היא זאת שראויה להיות עם אדונו.
ִר ְב ָקהַי ָ֗צאתַ -פי' מסובבת יציאה מהזולת לצד תפלת אליעזר עשה ה' שתצא באותו רגע לא קודם ולא אח''כ כדי שלא יכשל באשה
אחרת כי היא זאת אשר ילדה לבתואל וגו' היא בת זוגו של יצחק וגו'
ע"פ (דבר מלכות ,ח"ש ,התשע"ו ,מקודות משיחות קודש – משיחות כ"ף מרחשון התשמ"ב ,האדמו"ר ממ"ש) בכל מצווה יש חיבור פרטי של שם מ"ה
ושם ב"ן .בפרשת השידוך של יצחק ורבקה יש התחלה וכלל כללות הענין דיחוד מ"ה וב"ן .לכן בתפילת אליעזר הייתה צריכה להיות
בחינת תגבורת החיות (עד מהרה ירוץ דברו")
חיבור מ"ה וב"ן משמעו חיבור תורה (שהיא בחינת שמים) עם מצוות (שהם בחינת גשמיות הארץ הנבראת) .לומדים תורה כדי לקיים
המצוות .החיבור בין מ"ה לב"ן נפעל כאשר התורה וקיום המצוות נעשים לדבר אחד .זה חיבור נשמה וגוף .וע"פ זה מובן שבתפילת
ר ֒( .ראה (בר' ח"ש כד,מט))
דבּ ַ
הַל ַַ
ַכּ ָלּ ְ
אליעזר נפעל שלימות החיבור לכן "עד מהרה ירוץ דברו" שנענה טֶ ֶרם֘ ִ
(בר ,ח"ש' כד,יד) אֲד ִ ָֽני׃(בר ,ח"ש' כד,טו) וַ ָֽ ֵֽיְ ִהיָ֗ -הוּא – ר"ת א' ו' ה' ( ,א) מה שה' אוה למושב לו זה מה שאברהם אבינו אוה ,גם אותיות
ַכּ ָלּה שם מ"ה ,ואחריו מפורש שם בֶּ ן
שם מיוחד ה-ו-א ומפורש ָ֗הוּא .המופיע מפורש גם ב(-בר ,ח"ש' כד,טו) ָ֗הוּא ואחריו בס"ת טֶ ֶרם֘ ִ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ר ֒  -זרקא מונח סגול – מוסיף מהענין על הענין והוא בתגברת מהירות ,תגבורת חיות בהיענות ה' לתחינת העבד ,טרם -
הַל ַדבּ ַ
ַכּ ָלּ ְ
טֶ ֶרם֘ ִ
הקדים הגלוי בְ -ו ִהנּ ֹ֧ה לתחילת דיבורו ולא המתין לסיום דבריוְ ,ו ִהנּ ֹ֧ה  -דרגא  -מקשר בקשתו אל סוף הפסוק הקודם  -חסד עם-אדני ,
גלוי החסד מקושר אל בקשת החסד.
9

ז"ס

ד֒ ַ
ֱרדַיִ ְצ ָחקַח ֲָר ָדה֘ ַגְּ ד ָלהַעַ דְ -מא ַ
בראשית תולדת כז,לגַ :ו ֶיּח ַ ֨
ֲב ֲרכ ָ֑הוַַַַַַַַַּגַּםָ -בּ ֶ֖רוְּךַיִ ְהיֶַָֽה׃ ַ
םַתּ ֶ֖בוֹאַ ָוא ָ
לַבּ ֶט ֵֶ֥ר ָ
כּ ְ
ֵ֥לַמ ֵ֛
אַליַוָא ַכ ִ
וּאַה ָ ָֽצּד-צַ יִ ד ַ֩ ַו ֨ ָיּב ִִ֝
ַ
רַמי-א ָּ֡פוֹאַה
אמ ִ ָֽ
ַו ַָּ֡יּ ֶ
ד ֒ -זרקא מונח סגול
ח ֲָר ָדה֘ ַגְּ ד ָלהַעַ דְ -מא ַ

תורה שלמה הוסיף חרדה ,שהייתה חרדה זאת גדולה מן החרדה של העקידה
 10ז"ס
בראשית תולדת כח,ו:
ב֒
שׂו ִ ָֽכּי-ב ַרְך יִ ְצ ָחקַ֘ ֶ ָֽאתַ -יעֲק ַ
ַוַיַּ ְָ֣רא ע ָ֗ ָ
בּ ָב ֲרכוֹ אתוֹ וַיְ ַצַ֤ו עָ לָ יַו ֙ לאמר לאִ -ת ַ ֵ֥קּח ִא ָשֶּׁ֖ה ִמ ְבּנֵ֥וֹת ְכּנָ ָֽעַ ן׃
וְ ִשׁ ַלַּ֤ח אתַוֹ ֙ פַּ ֶדּנָ ָֽה א ֲָרם לָ ַ ָֽק ַחת-לֵ֥ וֹ ִמ ָשֶּׁ֖ם ִא ָשָּׁ֑הַַַַַַַ ְַ
ב ֒ – מונח זרקא סגול ,מוסיף מהענין על הענין ,ע"פ רבינו בחיי:
ִ ָֽכּי-ב ַרְך יִ ְצ ָחקַ֘ ֶ ָֽאתַ -יעֲק ַ
א' שיצחק חזר הברכה כמה פעמים (רבינו בחיי),
ב' וחתם ברכתו שברך אותו תחלה ואישר ליעקב הבכורה והברכה שמתחילה הייתה מיועדת לבכור ויצחק לא ידע כי עשו מכר
הבכורה,
ג' ומצינו שהברכה משתלשלת מדור לדור מבריאת העולם ,והעביר יצחק את הזכות שניתנה ע"י הקב"ה לאברהם לברך ושיצחק
החזיק בה אחרי אברהם ,ליעקב
ד' ואח"כ גם שרו של עשו הסכים על הברכות ,כן בזמן הגאולה עתידים מלכי הגוים שיסכימו בברכותינו .וזה נתמך בתבנית
הטעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים בסיפא הפסוק ְבּ ָב ֲרכוֹ אתוֹ וַיְ ַצַ֤ו עָ לָ יַו ֙ לאמר
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ר֒ ַ
אמ ַ
֨הַה'ַנִ ָצּבַעָ לָ יוַ֘וַיּ ַ
בראשית ויצא כח,יגְ :ו ִהנּ ִ֝
ָהַוּלז ְַר ֶעָָֽך׃ ַ
ְ
ַלָךֵ֥ ַאֶ ְתּנֶ ֵֶֽ֖נּ
יה ְ
יַה'ַאֱֹלהי ַ֙אַ ְב ָר ָהםַאָ ִביָךַואֹלהֶ֖יַיִ ְצ ָחָ֑קַַַַַַַַַַ ָה ָָ֗א ֶרץַא ֲֶשַׁ֤רַאַ ָתּה ַ֙שׁכבַעָ לֶ ָ
ַ א ֲִנ ָ֗
֨הַה'ַ– קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,שממנו נמשכים ענינים אחרים בכתוב .מלת ִהנּ֨ה מלמדת על גילוי חדש בין היתר בקרא נִ ָצּבַ
וְ ִהנּ ִ֝
ר ֒ ,אשר נסבירו ע"פ רש"י ,שפת"ח ו-אור החיים.
אמ ַ
עָ לָ יוַ֘וַיּ ַ
ר ֒ – מונח זרקא סגול ,כעין שתי תבניות זרקא סגול ,מוסיף ממהות הענין על הענין.
אמ ַ
נִ ָצּבַעָ לָ יוַ֘וַיּ ַ
(א) ִהנּ֨ה מלמדת על גילוי כי דיוקן יעקב חקוק בכסא הכבוד ואפשר כי ממתין להתגלותו של יעקב בעולם להשלמת העמדת הכסא ,אשר
ר ֒ כי בהגיע יעקב יאמר בדיוק נצב עליו יותר מעל אברהם
אמ ַ
עמד על אדם הראשון ,אברהם ויצחק עד אז .פירש אור-החיים עָ לָ יוַ֘וַיּ ַ

ויצחק ,כי הוא עיקר העמדת הכסא .ולכן ע"פ רש"י ושפת"ח צריך תוספת שמירת ה' עליו מפני קנאת המלאכים.
(ב) אור-החיים  ...ירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל האדם בעוה"ז ויעלה באמצעותה (של הבחינה) אורות עליונים בשורש
֨הַה' נִ ָצּבַפירוש שממדרגה זו יעלה לנבואה עצמה לא בחלום ידבר בו אלא תגלה עליו השכינה ולזה
נשמתן  ...אומרו (כח,יג)ַ ְו ִהנּ ִ֝
תמצא שאמרו ז"ל על ישראל שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכולן מוכשרים לדבר זה.
ְו ִהנּ֨הַ ִ֝ה'ַ -קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על גילוי שכל אחד מישראל מוכשר לנבואה .ויש ללמוד ממעשים טובים של יעקב אל מעשים
ר ֒  -מונח זרקא סגול ,מוסיף באדם עליה ממדרגה של
אמ ַ
טובים של כל אחד מישראל אשר על-כן זוכה לכך אשר ִ֝ה' נִ ָצּבַעָ לָ יוַ֘וַיּ ַ
קבלת דבר ה' בחלום אל קבלת דבר ה' בנבואה בהקיץ.
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ָתוֹ ֒ ַ
ַמ ְשּׁנ ַ
יקץַ ַיעֲקב֘ ִ
בראשית ויצא כח,טז :וַיִּ ַ
יַלאַי ָ ָָֽד ְע ִתּי׃ ַ
וֹםַהזֶּ ָ֑הַַַַַַַַ ְואָ נ ִ ֶ֖כ ֵ֥
ַ
'ַבּ ָמּ ֶ֖ק
אמרַאָ כן ַ֙ישַׁה ַ
ַו ַָ֕יּ ֶ
ָתוֹ ֒( .רבי יוחנן) קרי ביה ממשנתו (ב"ר ס"ט ז') מתוך ,שהיה הוגה בתורה ביום ובלילה לא שכב לבו מלהגות בה
בעל הטורים – ִמ ְשּׁנ ַ

בחלומו.
הרב כי טוב  -וכשהקיץ ,אע"פ שלילה היה ,לא חזר לשנתו אלא עשה כל הלילה יום בתורה ובתפלה ככל שאר לילותיו שמקודם לכן
ושאחרי כן( .תנ"י ויצא ג; הה"ק מהר"ם מפרמישלן; מדרש אגדה; הרב נ"צ פינקל)
מלבוש לשבת ויו"ט  -הרב מו"ה ישכר בעריש האדמו"ר מזידיטשוב -
פי' על הטעמים זרקא סגול סעיף כז  -ויקץ  ...גם כאן משמשים הטעמים לשמחה שבא למוחין דגדלות וזכה לאספקלריא המאירה
כדאיתא במד"ר  ...ממשנתו עיי"ש בפי' מת"כ ובדברי אא"ז מו"ר זצוק"ל.
ָתוֹ ַ֒– מונח זרקא סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין .מכל הפירושים עולה שהוסיף בלימודו ובהשגתו בדברי אלקים
ַמ ְשּׁנ ַ
יקץַ ַיעֲקב֘ ִ
וַיִּ ַ
חיים .חלום יעקב הוא גלוי נבואי בדרך החלום ובאמצעותו הקב"ה מאשר בחירתו וברכות יצחק אביו והינו תוצאת דבקותו בה' ובלימוד
תורתו .כלומר ממשנת יעקב בתורה מואוצל עליו להיות בכור נבחר לברכות.

 13ז"ס
בראשית ויצא כט,ח:
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ל ֒ ַַַַַַ ַעד א ֲֶשַׁ֤ר י ָ ָֽא ְספַוּ ֙ כָּ לָ -הע ֲָד ִרים ְוגָ ָֽ לֲלַוּ ֙ אֶ תָ -האֶ ֶבן מ ַעֶ֖ל ִפּי ַה ְבּאָ֑רַַַַַַַ ְו ִה ְשׁ ִ ֶ֖קינוּ ַה ָֽצּאן׃
אמרוּ֘ לא נוּכַ ַ
וַיּ ְ

ל ֒ – זרקא מונח סגול ,לרבות או למעט ,הכא בלשון שלילי בא למעט יכולת הרועים ולרבות גבורת יעקב שלפי רבינו
אמרוּ֘ לא נוּכַ ַ
וַיּ ְ

בחיי בראשית ויצא כט י להורות כי לא נתוסף כח בטבעו לאהבת רחל ,ולא היה לו בראייתה שום התעוררות כטבעי שאר בני אדם
ת־האֶ ֶבן ה'עדרים ו'גללו א'ת-ה'אבן ענין הארץ
ָ
יםַוגָ ָֽ לֲלוּ ַ֙אֶ
אבל הכל לאהבת אמו וגו' .ויש רמז לשם המיוחד אהו"ה בר"ת ָהע ֲָד ִר ְ
כאשר ה"ה וא"ו מקדים היינו מקדים ו'את ה'ארץ ל-א'ת ה'שמים (בראשית א א) ,וזה נועד להודיע גבורת יעקב אבינו בהתעוררות דלתתא
שעשה לאהבת אמו.
רבי יוסף בכור שור
(ח) לא נוכל להשקות ,כי האבן גדולה ואין אנו יכולין לגוללה עד שנאסף כולנו .נערים היו הרועים ,אבל יעקב איש וגיבור היה

וגללה.
 14ז"ס
 15ז"ס
בראשית ויצא כט,לג – לד:

וַֹשׁ ְמ ָֽעוֹן׃ַַַ ַ
אַשׁ ֶ֖מ ִ
ר ְ
ליַגַּם-אֶ תֶ -זָ֑הַו ִַתּ ְק ָ ֵ֥
נוּאהַאָ נ ִכיַוַיִּ ֶתּןֶ֖ ִ -
֙'ַכּיְ -שׂ ָ
[לג]ַַו ַַתּ ַהרַעוֹד֘ ַוַתּלֶ דַבּן ַ֒ו ַָ֗תּאמֶ רַ ִ ָֽכּי-שָׁ ַמַ֤עַה ִ ָֽ
ֵ֥ןַק ָ ָֽראְ -שׁמֶ֖ וַֹל ִ ָֽוי׃
הַב ִנ ָ֑יםַעַ ל-כּ ָ
ֹלשׁ ָ
וַֹשׁ ָ
יַכּי-י ַָל ְֵ֥ד ִתּיַלֶ֖ ְ
ישׁי ַ֙אלַ ִ ָֽ
ַ֤הַא ִ
ִ
ם ַ֙יִ לָּ וֶ
ַ֤הַהפַּ ֙עַ ַ
ַ
[לד]ַַו ַַתּ ַהרַעוֹד֘ ַוַתּלֶ דַבּן ַ֒ו ַָ֗תּאמֶ רַעַ ָתּ
ו ַַתּ ַהרַעוֹד֘ ַוַתּלֶ דַבַּן ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,אפשר כי זרקא סגול בתפקיד גריעה מן הענין .נקדים ונאמר כי ב(-במ' פי' כו) במנין

השבטים אחרי מעשה השטים ,שבעה שבטים מוטעמים בזרקא סגול זרקא סגול – שמעון ,גד ,יהודה ,זבולון ,אפרים ,בנימין ,אשר.
ושם אלו השבטים שחסרו משפחה או משפחות וגם למי מהמשפחות שלא נולד ילד ,וזבולון המתבטל ליששכר.
נאמר שכאן ,לאה נתנבאה על כך ששמעון ולוי יהיו ללא נחלה של ממש בא"י ,וללא פרנסה מנחלה.
ִיצם ְבּיִשׂ ְָר ֵאִֽל :ס
ָארוּר ַאפָם֙ ִכֹּ֣י ֵָ֔עז וְעב ְָר ָ ֖תם ִכֹּ֣י ָק ָ ֶ֑שׁתָ ה ֲא ַחלּ ֵ ְֹ֣קם ְבּיַע ֲֵ֔קב ַו ֲאפ ֵ ֖
(בראשית ויחי מט,ז) ַ֤
שׂ ָר ֵאִֽל,
ִיצם ְבּי ִ ְ
בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צח ֲ ...א ַחלּ ֵ ְֹ֣קם ְבּיַע ֲֵ֔קב ,זה שבטו של לוי (במדבר יח) אני חלקך ונחלתךַ ,ו ֲאפ ֵ ֖
זה שבטו של שמעון ,הדא אמרה רובן של עניים משבט שמעון היו ,אמר רבי תנחומא אף על גב דאנו מפרשין ואמרין (שם
/במדבר /לה) והערים אשר תתנו מאחוזת בני ישראל ששה עיר אתהן ואת מגרשיהם כולן משל שמעון היו,
בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צט ֲ ...א ַחלּ ֵ ְֹ֣קם ְבּיַע ֲֵ֔קב ,כיצד כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון בזמרי ,והיו אלמנותיו
כ"ד אלף ונחלקו שני אלפים לכל שבט ושבט שנאמר ֲא ַחלּ ֵ ְֹ֣קם ְבּיַע ֲֵ֔קב וכל מי שמסבב על הפתחים משבטו של שמעון ,אמר הקדוש

ברוך הוא אף לוי יהא מסבב מה עשה הקדוש ברוך הוא האכילו פרנסתו בנקיות ונתקיימה גזירת יעקב גידלו הקדוש ברוך הוא
ונתן לו א' מעשרה והוא מסבב ואומר תנו לי חלקי ,לכך נאמר ֲא ַחלּ ֵ ְֹ֣קם ְבּיַע ֲֵ֔קב.
בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז ( ...ה  -ז) שמעון ולוי .ארור אפם בשעה שהרגו שכם וחמור וכל אנשי העיר
ולא נמלכו באביהם ,ואירר כעסם שהיה קשה ביותר שנ' ועברתם כי קשתה ,שככה חמתם ואף שלהן לפיכך ֲא ַחלּ ֵ ְֹ֣קם ְבּיַע ֲֵ֔קב וגו'
סופרים להעמיד משמעון בבתי כניסיות ,ותלמידין ומישניים משבט לוי בבתי מדרשות עוסקין בתורה.
הכתב והקבלה במדבר כו  ...וכן שמעון ולוי לא נטלו חלק בארץ משום קללת יעקב ,רק לשמעון אמר אחלקם ביעקב דהיינו
שיטול חלק בתוך שבט אחר ,וללוי אמר אפיצם בישראל שלא יטול חלק אפי' תוך שבט אחר רק נפוץ על פני כל אחיו מעט מזה
ומעט מזה.
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ֱֹלהיםַ׀ַא ִתיַ֘זבֶ דַטוֹב ַ֒ ַ
ְב ַ ֨דנִ יַא ִ ֵ֥
אמרַל ָָ֗אהַז ָ
בראשית ויצא ל,כ׃ וַתּ ֶ
ראַאֶ תְ -שׁ ֶ֖מוַֹזְ ֻב ָֽלוּן׃ ַ
הַב ִנ ָ֑יםַַַַַַַַו ִַתּ ְק ָ ֵ֥
וַֹשׁ ָשּׁ ָ
יַכּי-י ַָל ְֵ֥ד ִתּיַלֶ֖ ִ
ישׁ ִ ָֽ
יַא ִַ
הַ פַּ ֙עַ ם ַ֙יִ זְ ְבּלנִ ִ

 .1דברי הימים א ח,לח:

הַבּנ ֵ֥יַאָ ַ ָֽצל׃ַַ
ְ
ֶ֖הַו ָחנָ ָָ֑֣ןַכָּ ל-אֶ֖לֶּ
הַוע ַב ְדיָ ְ
אלַוּשׁעַ ְר ָי ְ
ְ
םַ׀ַבּ ְכרוּ ְַ֙ויִ ְשׁ ָמע
֨
יק
מוֹתםַעַ זְ ִר ָ ֵ֥
הַשׁ ָ֗ ָ
ְ
הַבנִ ים ְַ֒ואלֶּ
ַשׁ ָשּׁ ָ
וּלאָ צ ֘ל ִ
ְ

 .2דברי הימים א ט,מד:

הַבַּנ ֵ֥י אָ ַ ָֽצל׃ַפ
ְ
ֶ֖הַו ָחנָ ָָ֑֣ןַאֶ֖לֶּ
הַוע ַב ְדיָ ְ
אלַוּשׁעַ ְר ָי ְ
ְ
םַ׀ַבּ ְכרוּ ְַ֙ויִ ְשׁ ָמע
֨
יק
מוֹתםַעַ זְ ִר ָ ֵ֥
הַשׁ ָ֗ ָ
ְ
הַבנִ ים ְַ֒ואלֶּ
ַשׁ ָשּׁ ָ
וּלאָ צ ֘ל ִ
ְ

טט – שלושה פסוקים בתנ"ך בראשית ויצא ל,כ׃ ,דברי הימים א' ח,לח :ו-ט,מד :ובהן ששה בנים  :ושלושתם בטעמי זרקא מונח סגול.
הַבנִ ים ַ֒– זרקא מונח סגול – מוסיף מענין אצל ששה בנים משהו מענינם עליהם ,היות שנמנה מספרם וגם מצוינים
ַשׁ ָשּׁ ָ
וּלאָ צל ֮ ִ
ַ ְ
שמותיהם הרי שרק אלו ,אפשר כי מרבה דומים להם .ב -בבלי פסחים סב,ב מוזכר גניזת ספר היוחסין וסמוך אליו בין אצל לאצל טעינו
ארבע מאה גמלי דדרשא .ו-פרש"י מאצל לאצל  -שני מקראות הן ,ופרשה גדולה ביניהן ,אפשר כי מרמז לספר היוחסין ולאנשים דומים
באמונתם ומעשיהם לאצל וששה בניו.
אפשר שהקשר לששה בני לאה הוא כך:
אצל ובניו הם מבני בנימין .בני בנימין מצטרפים עם בני לאה יהודה ולוי ,בעיקר ,לשארית הפליטה שלגביה יש ענין של ספר היוחסין .רוב
יוצאי שאר השבטים נותקו מעם ישראל עד זמן הגאולה בב"א.
ראה קדמא מרכא פשטא זקף-קטן
 17ז"ס
אַי ְח ֶיה ַ֒– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי רחל למות.
ֱֹלהיָך֘ ַל ִ ָֽ
רַתּ ְמ ָצאַאֶ ת-א ֶ
ֲשׁ ִ
בראשית ויצא לא,לבִ ַ֠ :עםַא ֨ ֶ
ָב ַתם׃ ַ
יַרחֶ֖לַגְּ נ ָ ָֽ
בַכּ ָ
ֵ֥הַע ָמּ ִ ֶ֖דיַוְ ַ ָֽקחָ -ל ְָ֑ךַַַַַַַַַַ ְולא-י ַָדעַ ַיעֲק ִ ֵ֥
ַמ ִ
ינוַּהכֶּ רְ -לָךֵ֛ ָ
ַ ָֽ
ַנֶ ָ֣גֶדַאַ ַֹ֧
ח

ראה הקדמת זמן וכולל קיצור או קריבת ימים למות קודם זמנם
18

ז"ס

ב֒ ַ
אמר֘ ַ ַיעֲק ַ
בראשית וישלח לב,י :וַיּ ֶ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַע ָ ָֽמְּך׃ ַ
יב ִ
יט ָ
ַוּלמוֹלַ ְד ְתָּךֶ֖ ְַוא ִ ֵ֥
וּבַלאַ ְר ְצָךֵ֛ ְ
ְ
ליַשֹׁ֧
ה'ַ ָהאמרַא ָ֗ ַ
ַ אֱֹלהי ַ֙אָ ִביַאַ ְב ָר ָהםַואֹלהֶ֖יַאָ ִביַיִ ְצ ָחָ֑קַַַַַַַַ ַַ֞

אמר֘ ַ ַיעֲקב ַ֒– זרקא סגול ,לפעמים גורע לפעמים מוסיף עניין מהעניין המדובר בו .כאן גורע ומוסיף מיעקב על יעקב ,ע"פ רש"י יעקב
וַיּ ֶ
מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו .בזכות שתי הבטחות אלו שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו .יעקב מבקש לעורר רחמי ה'
לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו (ראב"ע) ולהוסיף עליו רחמים .ע"פ ראב"ע עון קל לאדם גדול יקרא גדול וה'
מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה.
(שמות בא יב,יב) ְו ָעב ְַר ִ ֹ֣תּי בְאִֽרץ־ ִמ ְצ ַרי ִםִּ֮ בּ ַ ַֹ֣לּיְלָה הַזה – מונח זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מענין ארץ-מצרים בלילה הזה ,או מוסיף מענין
הלילה הזה על ארץ מצרים .לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת הלילה הזה הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין
מהם למצרים .העברת (גריעת) דין מישראל והוספתו ע ל פשעי מצרים והוספת חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני
המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.
ודומה לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים (שמות כי תשא לד,ו) ַויַּע ֲֵ֨בר הֵ֥ ' ׀ עַלָ -פנָיו֘ ַויּ ִ ְק ָרא ֹ֣ה' ׀ ֵ֔ה' ֵאֵ֥ל ַר ֖חוּם ְוחַנֶ֑ וּן אֵ֥רְך
ַויַּע ֲֵ֨בר הֵ֥ ' ׀ עַלָ -פנָיו֘ ַויִּק ְָראַ– זרקא סגול .לכתחילה דין ,בפועל ה' עובר מכסא דין לכסא רחמים .גריעת דין
ַא ַ ֖פי ִם ו ְַרב-חֵ֥סד ואֱמִֽת׃
והקב"ה מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה ,העברת דין והוספה ברחמים .הקב"ה מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים.
[ספורנו] (בר' וישלח לב,י) אֱֹלהי ַ֙אָ ִביַאַ ְב ָר ָהם .הקדים בסדר שבחי המקום וחסדיו ובהזכיר זכות אבות כסדר אנשי כנסת הגדולה
בתחלת י"ח ברכות :לפי [טור או"ח קיג] אנשי כנסת הגדולה סידרו את פתיחת הברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה לפי פסוקים
אחרים ויעקב כיוון לדעתם באומרו אֱֹלהי ַ֙אָ ִביַאַ ְב ָר ָהםַואֹלהֶ֖יַאָ ִביַיִ ְצ ָח ָ֑ק [ .טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קיג]  ...ופותחים
ב)
שׂ ֙ך לְגֹ֣ וֹי גּ ֵָ֔דוֹל [(בית יוסף פרק ערבי פסחים (קיז ]):זה שאומרים אלהי אברהם ַוא ָ ֲֹ֣ברכ ְֵ֔ך
באלהי אברהם דאמר ריש לקיש (בר' לך יב,ב) וְאִֽע ְ
זה שאומרים אלהי יצחק ַו ֲאגַדְּ ָל֖ה שׁ ְֶ֑מך זה שאומרים אלהי יעקב
הפסוקים הבאים דומים ממש לנוסח ברכת האבות
ֵאֹלהי יַע ֲֶ֑קב וגו'
ֱֹלהי ַאב ְָר ָהָ֛ם א ֵ
ֱֹלהֵ֥י יִצ ָ ְ֖חק ו ֵ ֹ֣
(שמות ג,ו) ו ַָ֗יּאמר ָאנ ִכ ֙י א ֵ ֹ֣
ֱֹלהי ָא ִֵ֔ביך א ֵ ֶּ֧
ֵאמר וגו'
(שמות ג,טז) ֵלְֹ֣ך ו ְָאִֽ ַספ ְֶ֞תָּ את־זִק ֵ ְֹ֣ני יִשׂ ְָר ֵָ֗אל וְָאמ ְַר ָ ַ֤תּ ֲאלֵהם֙ ֶ֞ה' א ֵ ַ֤
ֱֹלהי ַאב ְָר ָהָ֛ם יִצ ְָחֵ֥ק ְויַע ֲ֖קב ל ֶ֑
ֱֹלהי אֲבִֽתֵ יכם֙ נ ְִר ָ ֹ֣אה ֵא ֵַ֔לי א ֵ ֶּ֧
ב ַ֒– זרקא סגול ,כעין מוסיף מעניין יעקב על יעקב ,היינו שכמו שיעקב פתח תפילתו
אמר֘ ַ ַיעֲק ַ
אפשר שיש לומר כי (בר' וישלח לב,י) וַיּ ֶ
בשבח לבורא הדומה לברכת אבות בתפילת שמונה עשרה ,כך יעשו בני יעקב לכל הדורות.
19

ז"ס

וֹןַואֶ ל-ל ִויַ֘עֲכַ ְר ֶתּםַא ִתי ַ֒ ַ
אמרַ ַיע ֲִ֝קבַאֶ לִ -שׁ ְמע ְ
בראשית וישלח לד,ל :ו ַ֨יּ ֶ
יתי׃ ַ
יַונִ ְשׁ ַמ ְד ִ ֶ֖תּיַא ֲִנֵ֥יַוּב ִ ָֽ
רַונֶאֶ ְספַ֤ וַּעָ לַ י ְַ֙ו ִהכּוּנִ ְ
יַמ ְספַָּ ְ
ַ֙מת ִ
ֶ֖יַוּב ְפּ ִר ִזּ ָ֑יַַַַַַַוַ ָֽ אֲנִ י ְ
ץַבּ ְכּ ַנע ֲִנ ַ
בַהאָ ֶר ַ ָֽ
ַ֙בּישׁ ָ
ְלהַ ְב ִאישׁ ֙נִ י ְ
וֹןַואֶ ל-ל ִויַ֘עֲכַ ְר ֶתּםַא ִתַי ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,כאילו מספר לימודי ז"ס
אמרַ ַיע ֲִ֝קב – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד על אֶ לִ -שׁ ְמע ְ
ו ַ֨יּ ֶ

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

שאין לו מקום:
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ"ד מ"ג יאמר :לכל אדם אי אפשר שלא תהיה עת כלשהי שבה יוכל להזיק או להועיל ,ולו בקל
ובפחות שבדברים ,ואם זלזלת בו  -יצערך זה הצער המועט.
וכאשר בא הרעב היו צריכים לרדת למצרים ושמעון ולוי עלולים היו להיתפס למלכות על הריסת העיר שכם ,וגם לסכן את שאר האחים.
רַונֶאֶ ְספַ֤ וַּעָ לַ י ְַ֙ו ִהכּוּנִ י –  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בתפקיד דבר החוזר וקורה לעם ישראל בדורות שונים וצריך להיעזר
יַמ ְספָּ ְ
ַ֙מת ִ
וַ ָֽ אֲנִ י ְ
בגוים שונים ולכן לא צריך להתגרות באומות.
20

ז"ס

בראשית וישב לז,י :וַיְ ַספּרַאֶ ל-אָ ִביו ְַ֘ואֶ ל-אֶ ָחיו ַ֒ ַ
ַא ְרצָ ה׃ ַ
ֵ֥תַלָךֶ֖ ָ ָֽ
חֹו ְ
יָךַל ִה ְשׁ ַתּ ֲ
ְ
ָבוֹאַאֲנִ י ְַ֙ו ִא ְמָּך ְַואַ ֶח
רַח ָל ְָ֑מ ָתַַַַַַַַּ הֲבוֹאַנ ָ֗
וֹםַהזֶּ ֶ֖הַא ֲֶשׁ ָ
ַ
וַֹמֵ֛הַהַ חֲלֵ֥
אמרַל ָ
ַוַיִּ גְ עַ ר-בּוַֹאָ ִביוַוַיּ ֶ
וַיְ סַ פּרַאֶ ל-אָ ִביו ְַ֘ואֶ ל-אֶ ָחיו ַ֒ -מונח זרקא סגול  -כאילו מוסיף על "ואל-אחיו" וזהו פרש"י לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו

בפניהם.

ראה תביר ,פעמיים זקף בין שני קיסרים
21

ז"ס

ם֒ ַ
םַ׀ַראוּבןַ֘אַ לִ -תּ ְשׁ ְפּכוָּ -ד ַ
ְ
אמרַאֲל ֶה
בראשית וישב לז,כבַ:ו ַ֨יּ ֶ
יבוַֹאֶ ל-אָ ִ ָֽביו׃ ַ
ֲשׁ ֶ֖
ַ֙מיּ ָָדםַלַ ה ִ
צּילַאתוֹ ִ
ןַה ִ ַ֤
רַויָ ֶ֖דַאַ לִ -תּ ְשׁ ְלחוָּ֑ -בוַַַַַַַַַֹ ְל ָ֗ ַמעַ ַ
רַבּ ִמּ ְד ָבּ ְ
וֹרַה ֶזּה ַ֙א ֲֶשׁ ַ
ַ
ַהַ ְשׁ ִליכוַּא ָ֗תוַֹאֶ לַ -ה ַ֤בּ
םַ׀ַראוּבן֘ – קדמא מונח פסק זרקא,
ְ
אמרַאֲל ֶ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 אַ לִ -תּ ְשׁ ְפּכוָּ -ד ַ

כי הראה עצמו שלא יאמר לאהבתו  ...לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיו.
אמרַ– קדמא בתפקיד בתחילה ,אֲל ֶהםַ׀ מונח פסק במשמע של נתק ,אי קבלה ,כפי' רמב"ן דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא
ו ַ֨יּ ֶ
קבלו ממנו.
ם ֒ – זרקא סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין ,ע"פ [תיב"ע]  ...לא תשדון אדם זכאי ,ע"פ [ת"י]  -ואמר
ַ[כב]ַ ְראוּבןַ֘אַ לִ -תּ ְשׁ ְפּכוָּ -ד ַ
דלא נקטלינה דלא נתחייב באדמיה ,שפיכת דם תוסיף עליהם חיוב מיתה ,ואילו ע"פ [רמב"ן] מוסיף שיומת ע"י אחרים
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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בראשית וישב לז,כה :וַיּ ְשׁבוַּ֘לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶחם ַ֒ ַ
ידַמ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה׃ ַ
ִ
הוֹר
יםַל ִ ֵ֥
ְ
טַהוֹל ִ ֶ֖כ
ְ
ַ֙וּצ ִריַוָֹל
יהםַנ ְשׂ ִ ָ֗איםַנְ כאת ְ
ֶ֖הַמגִּ ְל ָע ָ֑דַַַ וּגְ ַמלּ ֶ
יםַבּ ָא ִַ
ָ
אל
וַּו ִהנּה ַ֙א ְר ַחתַיִ ְשׁ ְמע ִ
יהם ַ֙וַיִּ ְרא ְ
וַיִּ ְשׂ ַ֤אוַּעָֽינ ֶ
ם ֒ –  3פעמים בתורה 3 ,בנביא ,תמיד עם מקף .מקף כרב-מצב( ,א) מאפה מחמשת מיני דגן ובפרט לחם (ב)כל דבר מאכל כגון
לֶ אֱכָ ל-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) וְָא ַכל ְֶ֞תָּ ִלפ ְֵנֹ֣י׀ הֹ֣ ' אֱֹל ָ֗היך ַבּמּ ָֹ֣קוֹם ֲאשׁר-י ִ ְבח ַ֘ר ְלשׁ ֵַכֹּ֣ן שׁ ְֹ֣מוֹ שָׁם ַמע ַ ְַ֤שׂר דְּ גָ ִֽנְ ֙ך תִּ יר ְשׁךֹ֣ ְוי ִ ְצה ֵָ֔רך ,תירוש חמרא הוא
וקרי ליה וְָא ַכל ְֶ֞תָּ .
ם ֒ – זרקא סגול ,כעין הוספה שבקידוש במקום סעודה ישתה שתי רביעיות יין ויצא חובת סעודה.
אפשר כי וַיּ ְשׁבוַּ֘לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶח ַ
ם ֒ – זרקא סגול ,כעין גריעה מסוג הענין בכתוב ,משמעה גריעת יין מסעודתם ,כפ'רש"י ב(-בר' מקץ מג,לד)
אפשר כי וַיּ ְשׁבוַּ֘לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶח ַ
ַויּ ִ ֵ֨ ָשא ַמשׂ ְֵ֝את מ ֵ ֵֹ֣את ָפנָיו֘ ֲאלֵהם ו ֵַ֝תֵּ רב מַ שׂ ַ ְֶּ֧את ִבּנְי ִָמָ֛ן ִמ ַמּשׂ ְֵ֥את כּ ָלּ֖ם ח ֵ ָֹ֣משׁ י ֶָ֑דוֹת ַויּ ִ ְשׁ ֵ֥תּוּ וַ ִֽיּ ִ ְשׁכּ ְ֖רוּ ִעמִּֽוֹ׃  ...וַ ִֽיּ ִ ְשׁכּ ְ֖רוּ ִעמִּֽוֹ  -ומיום שמכרוהו לא שתו
יין ,ולא הוא שתה יין ,ואותו היום שתו (ראה בבלי שבת קלט,א).
בבלי שבת קלט,א ואמר רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאה :מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין ,דכתיב (בר' ויחי מט,כו; דב'
וזאת לג,טז) ְלקָדְ ֖קד נְ ִז ֵ֥יר א ָ ִֽחיו׃ רבי יוסי ברבי חנינא אמר :אף הן לא טעמו טעם יין ,דכתיב (בר' מקץ מג,לד) ַויִּשׁ ְֵ֥תּוּ וַ ִֽיּ ִ ְשׁכּ ְ֖רוּ ִעמִּֽוֹ׃מכלל דעד

האידנא לא (הוה שיכרות) .ואידך (ודעת רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאה)  -שיכרות (אצל האחים) הוא דלא הוה ,שתיה מיהא הוה.

[אבות דרבי נתן פמ"ה (אוצר החכמה)] ר' יוסי אומר כשם שנתנו ארבע מדות בנשים כך נתנו באנשים.
ם ֒ .קנתאניים שנ' (שם ,יא) ויקנאו
האנשים גרגרניים קנתאניים צתותניים ועצלים ,גרגרניים מנין שנ' (בר' וישב לז,כה) וַיּ ְשׁבוַּ֘לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶח ַ
בו אחיו ,צתותניים שנ' (שם כב,כג) והם לא ידעו כי שומע יוסף ,עצלים מנין שנ' (שם מה,ט) מהרו ועלו אל אבי.
ם ֒ – זרקא סגול,
אמנם בהערה נאמר שלר' יוסי גרגרניים נלמד ממקרא אחר בכלה רבתי פ"ד ,אבל אפשר לאמר כי וַיּ ְשׁבוַּ֘לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶח ַ
כעין הוספה מסוג הענין בכתוב על הענין ,כאן רבוי מאכל .ויש לעיין בדבר כי מבבלי שבת קלט,א נלמד על גריעה בשתית יין ואילו
מאדר"נ נלמד הוספה באכילה.
ם ֒ – זרקא סגול ,אפשר שע"י ההסיבה יהודה הרהר תשובה ועבר
[פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא י  -כי תשא] וַיּ ְשׁבוַּ֘לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶח ַ
מכסא של דין לכסא של רחמים .כלומר גריעה מהדין והוספה ברחמים .וזה גם זיכה את כל העולם שיוסף כלכל אותו בשנות הרעב .זה
מתאים לתפקיד זרקא סגול של גריעה מדין ולהוספה ברחמים.
[אבן שלמה ,רב ארנרייך שלמה זלמן ,ע' ( .59אוצר החכמה)] בתורת הסוד ,ע"פ ליקוטי ש"ס להאר"י בחגיגה י"ד על מה שארז"ל
ם ֒ (– זרקא סגול ,בתפקיד הוספה) היינו שישבו לעשות היחוד של האכילה ...
"שחקים שבו טוחנין מן לצדיקים" ,וַיּ ְשׁבוַּ֘לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶח ַ
כדי להמשיך שפע ופרנסה לשבור בר בארץ.
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ְך ֒ ַ
הַהע ָרבוֹןַ֘א ֲֶשׁרַאֶ ֶתּן-לָ ַ
רַמ ָ
אמ ָ
בראשית וישב לח,יח :ו ַָ֗יּ ֶ
רַלוֹ׃ ַ
ַתּ ַה ָֽ
ֶ֖יהַו ַ ֵ֥
ָבאַאַ ֶל ָ
רַבּי ֶָדָָ֑ךַַַַַַ וַיִּ ֶתּןָ -לֵ֛הַּ ַויּ ֵ֥
ָךַוּמ ְטָּךֶ֖ ַא ֲֶשׁ ְ
ַ
ַ֙וּפ ִתילֶ
אמרַח ָ ָֽת ְמָך ְ
ַ ו ַָ֗תּ ֶ

ויאמר – רביע מה הערבון  -מונח זרקא אשר – מונח אתן-לך – סגול ,מוסיף מענין הערבון לענין אתן-לך
ראב"ע קצר ( -יח) חותמך  -מרב תאותו נתן שלושה דברים ערבון על דבר קל .אפשר כי זרקא סגול רמז על נתינה יתירה.
תורה שלמה ע"פ שכ"ט ערבון  ...שהוא ערב בין סוחרים לקיים הסחורה ... .ערבון קונה ומקנה וגו' והביא כל דיני ערבון מ-בבלי בבא
מציעא מד א ,מח ב .ו-שכ"ט סיים :הן אלה קצת דרכי הערבון על סמך הערבון יהודה ותמר.
ראה זקף-קטן ,רביע
24

ז"ס

ח֒ ַ
ַצ ְפנַ תַפַּ ְענ ַַ
בראשית מקץ מא,מה :וַיִּ ְק ָ ֨ראַפַ ְרעהַשׁם-יוֹסף֘ ָ ָֽ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ןַל ִא ָשָּׁ֑הַַַַַַַַַַוַיּצֵ֥אַיוֹסֶ֖ףַעַ לֶ -א ֵֶ֥ר ִ
ֵ֥ןַא ְ
יַפ ֵַ֛רעַכּה ֶ֖
וֹט ֶ
ָ֗תַבּת-פֵּ֥ ִ
ַוַיִּ ֶתּן-לוַֹאֶ תָֽ ָ -א ְס ַנ ַ

ויקרא פרעה שם-יוסף צפנת פענח – קדמא מונח זרקא מונח סגול
מרבה מעניין יוסף לענין צפנת פענח – רש"י מפרש הצפונות ,תיב"ע – דטמירן מפרסם,
תורה שלמה (קט)  -ספר התגין .צפנת פענח פ' דתלת זיוני צפנת ,פ' דלא מזויינין ופומיהון לגאיו ,פענח

(קט) בכת"י רמזי ר"י צפנת פענח פיי"ן משונות וגדולות וכפולות כלומר הרבה צפונות ונסתרות מגולות ליוסף ,ומפוענחות לו שהוא
יודע ביאורן ופירושן.

ח ַ֒– זרקא מונח סגול ,הפענוח הוא גילוי מסוים של הצפון .פרעה קרא ליוסף שם המתפרש באופנים אחדים
ַצ ְפנַ תַפַּ עְַנ ַַ
טט -שׁם-יוֹסף֘ ָ ָֽ
לגלוי הצפון על מעט מן הצפונות הקשורות לפרעה ומצרים .אבל ע"פ המקור של תורה שלמה הרבה צפונות ונסתרות מגולות ליוסף,
מעבר לקשור במצרים ועל כך מעידות הפיי"ן המשונות והזרקא סגול.
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ם֒ ַ
וַּמ ֶכּםַאֶ ָחד֘ ְַויִ ַקּחַאֶ ת-א ֲִחיכֶ ַ
בראשית מקץ מב,טזִ :שׁ ְל ֨ח ִ
ליםַאַ ֶ ָֽתּם׃ ַ
יַמ ַרגְּ ִ ֶ֖
הַכּ ְ
ֶ֖תַא ְתּ ֶכ ָ֑םַַַַַַַַַ ְו ִאםָ֕ -לאַחיַפַ ְרע ִ ֵ֥
םַהא ֱֶמ ִ
ַ
וַּויִ ָ ָֽבּחֲנוּ ִַ֙דּ ְבריכֶ
ַ וְ אַ ֶתּם ַ֙ה ָא ְסר ְ
וַּמ ֶכּםַאֶ ָחד֘ ְַויִ ַקּחַאֶ ת-א ֲִחיכֶ ם ַ֒– קדמא מונח זרקא מונח סגול
ִשׁ ְל ֨ח ִ

קדמא מקדים ליצור כעין עניין משותף בין בני לאה ,בלהה ,זלפה ובין בנימין בן רחל ,בוחנם האם הם קרובים לאח או רחוקים ממנו ,וגם
אחריותם לאביהם.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ִמ ֶכּםַאֶ ָחדַ֘  -מונח זרקא – כאילו שני זרקא כאן בתפקיד מוסיף או מחסיר היינו מקרב או מרחיק אל בנימין בן רחל
וְ יִ ַקּחַאֶ ת-א ֲִחיכֶ ם ַ֒ע"פ אור החיים נסו באח אחד שיקחהו בדברים ,ותראו התנגדות יעקב אבינו
ם ֒– מרבה על האח בנימין ,א' את מסירות הנפש של האח שיטול אחריות על בנימין שישוב איתו או בלעדי האח הנוטל אחריות,
אֶ ת-א ֲִחיכֶ ַ
ב' נוטל אחריות כלפי יעקב אביהם שיעקב לא יתמוטט אם אותו נוטל אחריות לא ישוב.
ראה זרקא סגול
ְ ...ו ִאםָ֕ -לאַחיַפַ ְרעהַ -ראה זקף-גדול זקף-קטן
 26ז"ס
בראשית מקץ מב,כה:

ֶ֖םַכּן׃ ַ
ָֽ
דהַלַ ָדּ ֶָ֑רְךַַַַַַוַיַּ ֵ֥עַ שַׂלָ ֶה
תתַלָ ֶהֵ֛םַצ ָ ֶ֖
וַֹולָ ֵ֥
יהם ִַ֙אישַׁאֶ ל-שַׂ קּ ְ
וּל ָה ִשַׁ֤יבַכַּ ְספּ ֶ
ַבּר ַַַַַַ֒ ְ
יהם֘ ָ
וַיוֹסףַוַיְ ַמ ְלאוַּאֶ תְ -כּל ֶ
ָ֗
וַיְ ַצ
ַבּר ַ֒  -זרקא סגול,כעין תוספת קטנה או גדולה מסוג הענין על הענין ,תורה שלמה (פז) מדרש הגדול נתן להם חטים בלא
יהם֘ ָ
אֶ תְ -כּל ֶ

מדה ובלא משקל.
תורה תמימה פרשת כי תצא (טו) אבן שלמה וצדק  -היה שוקל לו עין בעין נותן לו גירומין ,דאמר קרא אבן שלמה וצדק ,צדק
קפט)
[ב"ב פ"ח ב'] :הערה קפט) ר"ל כשהיה שוקל לו המשקל מצומצם [ומתואר משקל כזה בשם עין בעין על שם
משלך ותן לו
שמעיין יפה יפה על הצמצום] ,כגון במקום שאין מכריעין צריך לתת לו הכרעה למשקל ,וגירומין הוא לשון הכרעה והטיה ,וגו'
טט – ב-בראשית מקץ מב,כה מרומזת ההלכה הנלמדת ב-בבא בתרא פ"ח ב' שהמוכר יוסיף במשקל לקונה והמבוססת על הפסוקים
בדברים כי-תצא כה יג – טז .אמת במדות ומשקלות היא מה ששואלים לאדם באם נשאת ונתת באמונה ,והמוסיף גירומין במכירה אין לך
יהם ִַ֙אישַׁאֶַל-שַׂ קּוַֹ  -שלו"ם.
לדאוג מגרוי האויב כמרומז בס"ת כַּ ְספּ ֶ
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םַאם-כּןַ׀ַאפוֹאַ֘זאתַעֲשַׂוּ ֒ ַ
יה ִ
אמרַאֲל ִ֝ ֶהםַיִ ְשׂ ָראלַא ֲִב ָ֗ ֶ
בראשית מקץ מג,יא :ו ַ֨יּ ֶ
ישַׁמנְ ָחָ֑ה ַ
ִ
הוֹרידוַּלָ ִ ֶ֖א
םַו ִ ֵ֥
ַ֙בּ ְכליכֶ ְ
ַ֤תַהאָ ֶ֙רץ ִ
וַּמזִּ ְמ ַר ָ
ַ ְק ַ֞ח ִ
ֶ֖יםַוּשׁק ִ ָֽדים׃ ַ
ְ
טַבּ ְט ִנ
טַדּ ַבשַׁנְ כאתַוָֹל ָ
ַ֙וּמ ַע ְ
ַ ְמ ַע ַ֤טַצ ֳִרי ְ
אפוֹאַ֘זאתַעֲשַׂוּ ֒  -זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה מן הענין על הענין ,כפ'רש"י אפוֹאַ֘ ... -צריך אני לחזור ולבקש איה פה תקנה ועצה

להשיאכם וגו' כלומר הוספה בתקנה ועצה ,וזהו רמז לעתיד לבוא לעצת החשמונאים .וע"פ בן איש חי שנה שניה פרשת מקץ
להשלים תיקון בירור שבירת הכלים בתוספת מרובה,
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ר֒ ַ
בראשית מקץ מד,א :וַיְ ַ֞ ַצוַאֶ ת-א ֲֶשׁרַעַ ל-בּיתוַֹ֘לאמ ַ
ישַׁבּ ִ ֵ֥פיַאַ ְמ ַתּ ְח ָֽתּוֹ׃ ַ
ְ
שׂיםַכֶּ ֶסףֶ֖ ִ -א
וּןַשׂאָ֑תַַַַַַַַ ְו ִ ֵ֥
ְ
ֵ֥רַיוּכלֶ֖
ְ
ָשׁים ַ֙אכֶ לַכַּ א ֲֶשׁ
אנ ִ
תַה ֲ
ַמַ ַ֞לּאַאֶ ת-אַ ְמ ְתּ ַ֤ח ָ ָֽ
רד"ק (א) וַיְ ַ֞ ַצו .כל אלה הדברים מבוארים ,ועשה יוסף כל זה כדי להקניטם כל אשר יוכל מבלתי שירע להם ,ושלא יגע לא בגופם ולא

בממונם; ועשה הכל בחכמה.

ר ַ֒  -זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מן הענין,
וַיְ ַ֞ ַצוַאֶ ת-א ֲֶשׁרַעַ ל-בּיתוַֹ֘לאמ ַ
לכן בצירוף עם וַיְ ַ֞ ַצוַ– גרשיים מתקבל כעין יצא להקל ולהחמיר ,אפשר להמשיל אחד מהם למחמיר כגון בהוספת צער ,ולהמשיל האחר
למקל כי גורע מהצער כגון שלא פוגע בגופם ובממונם.
וַיְ ַ֞ ַצוַ– גרשיים
ר ֒– מונח זרקא סגול ,אפשר כעין שתי תבניות זרקא סגול
אֶ ת-א ֲֶשׁרַעַ ל-בּיתוַֹ֘לאמ ַ
(א) על בסיס ת"י ית מנשה דממנא אפיטרופוס על ביתה למימר ,מוסיף על הממונה שמירת סוד המבחן שעליו לבצעו ללא שיתוף
אחרים ,כי בו תלוי המבחן של מסירות הנפש על בנימין ועל אהבתם לאביהם
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אַה ְר ִחיקוּ ַ֒וְ יוֹסַ֤ףַ
יהם׃ַַַ[ד]ַַ ַ֠הםַי ְָצאוַּאֶ תָ -ה ִעיר֘ ַל ִ
ֶ֖מּהַ ַוחֲמר ֶ ָֽ
אנ ִָשׁיםַשֻׁ ְלּחוַּה ָ
וֹרַו ָה ֲ
רַא ְ
בראשית מקץ מד,ג – ד[ :ג]ַ ַה ֶ֖בּ ֶק ָ֑
תַטוֹבה׃ ַ
ָ ָֽ
ֶ֖הַתּ ַח
םַר ָע ַ ֵ֥
תּ ָ
הַשׁלַּ ְמ ֶ ֵ֥
םַל ֵָ֛מּ ִ
ָ֑יםַו ִהשַּׂ גְ ָתּם ְַ֙ואָ ַמ ְר ָתַּאֲל ֶה ָ
אנ ִָשׁ ְ
יַה ֲ
וּםַר ֶ֖דףַאַ חֲר ָ
ְ
וַֹק
אַָמַ ר ַ֙לַ א ֲֶשׁרַעַ ל -בּית ֵ֥

שיעורים בכתוב אחריו( .א) שיעור אגדתא להשפעה ולתחום עיר הנמדד מעבר לשיעור לעיבור עיר .
אַה ְר ִחיקַוּ ֒  -מונח זרקא מונח סגול ,מוסיף משהו על העיר מענין העיר,
תחום עיבורה של עיר מרומז בכתוב (מד,ד) י ְָצאוַּאֶ תָ -ה ִעיר֘ ַל ִ
כאן תחומה וכח השפעתה  -שליטתה על הנמצאים בה ,כדאיתא ב[-תורה שלמה (יא) בשם מדרש] כד"א ָר ֹ֣חוֹק יִה ְָ֗יה ֵבִּֽינֵיכם֙ ובינו וּבֵי ֵָ֔ניו
כְַּאלְפַ ֵ֥ י ִם א ָ ַ֖מּה (יהושע ג,ד) אמר (הע' יוסף) אם יתרחקון מן העיר אפילו מיל אחד אין כל בריה יכולה להחזירן.
וכן בפירוש [חנוכת התורה] שאם יצאו האחים מעבר לתחום מיל השווה אלפיים מן העיר לא תהיה ליוסף שליטה עליהם .ע"פ רבי
העשל שאם אמרו תפילת הדרך לא יוכלו לשלוט בהם .וע"פ אמרי אמת שאמר מאמר מכתב יד של רבי חיים וויטל (שאבד) שבו נאמר כאן
על ענין תפילת הדרך .מכאן ההשערה שאפשר שמדובר כאן בשיעורי דרך למצוות תפילת הדרך לשמירה בדרך.
(ב) שיעור דרך להתפלל תפילת הדרך.
אַה ְר ִחיקַוּ ֒ ַ֠ .הם – תלשא בתפקיד שיעור בכתוב אחריו ,אפשר ,שמדובר בשיעורי דרך למצוות תפילת הדרך.
ַ֠הםַי ְָצאוַּאֶ תָ -ה ִעיר֘ ַל ִ
שיעור הדרך אינו קבוע ,כפי שנלמד בטור ,שו"ע ,משנה ברורה[-או"ח ס' קי] וזה מרומז בתבנית הטעמים של י ְָצאוַּאֶ ת-הָ ִעיר֘ ַלאַ
ִה ְר ִחיקַוּ ֒ – מונח זרקא מונח סגול .בין תפקידי התבנית זרקא סגול נמצא התפקיד מגדיל וממעט (מאריך ומקצר) שזה עשוי ללמד על
שיעור דרך משתנה .טעמי מונח מרבים שימושים לתפקידי התבנית,
כאן (א) עשוי ללמד האם לומר או לא לומר ברכת החיתום בא"י שומע תפילה;
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

[טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קי]  ...היוצא לדרך יתפלל תפלת הדרך  ...והר"מ מרוטנבורק כשהיה יוצא לדרך בבקר היה
אומרה אחר י"ר כדי להסמיכה לברכת גומל חסדים (טט :ברכה אחרונה בברכות השחר) ותהיה ברכה סמוכה לחבירתה וי"ל אותה ח)אחר
שהחזיק בדרך ואין לאומרה אלא א"כ יש ו]לו לילך פרסה אבל בפחות מפרסה לא יחתום בברוך ואם שכח מלאומרה יאמר אותה כל
זמן שהוא בדרך ובלבד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה משם ואילך יאמר אותה בלא ברכה
לפי [פרישה אורח חיים סימן קי אות (ח)] ויש לומר אותה אחר שהחזיק בדרך .גם הר"מ (טט :מרוטנבורג) שהיה סומכה ליהי רצון
(טט ... :גומל חסדים טובים) היינו כשהיה מתפלל בדרך ( ...טט ... :ולפי הכל בו אפשר לסמוך לכל ברכה כשמחזיק בדרך כמו) ברכת אשר יצר או
לברכה אחרונה דפרי .
(ב) כפסק השו"ע להלן שאם שינה דעתו מלנוח בעיר בדרך ויצא שוב לדרך יחזור ויתפלל תפילת הדרך שוב[ .שו"ע א"ח הלכות תפלה

סי' קי סעיף ה] אין לומר אותה <ה> אלא פעם אחת (כד) [ח] ביום ,אפי' (כה) אם ינוח בעיר באמצע היום ,אבל אם דעתו ללון בעיר
ואחר כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו( * ,כו) י) יב'] צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת.
(ג) לט"ז ביציאה מעירו מתפלל תפילת הדרך בעיר ,וכל זמן שאוחז בדרך מתפלל כל יום בבוקר בלי חתימה (ולאו דווקא שיצא מחוץ
לעיר) [משנה ברורה סימן קי,ז ,כט]  ...והט"ז מתיר אפילו בתוך העיר משעה שגמר בלבו והכין עצמו לצאת אבל הא"ר והפמ"ג

ושארי אחרונים חולקין ע"ז והסכימו דלכתחילה יש ליזהר שלא לעשות כך אך בדיעבד יש לסמוך על דבריו .וכ"ז בתחלת יציאתו
מביתו[לו] אבל כשהוא לן בדרך יוכל לומר תה"ד בבוקר כשמכין עצמו לצאת אפילו כשהוא עדיין בעיר דכבר החזיק בדרך.

(ד) [משנה ברורה סימן קי,ז ,כט] במקום סכנה יברך תה"ד בכל גווני .ובנוסע במסילת הברזל אפילו רק פרסה יברך כשמתחיל לנסוע
תוך פרסה ראשונה.

אַה ְר ִחיקַוּ ֒ – מונח זרקא מונח
(ג) לענין שיעור לעיבור עיר שעשוי גם להלמד מכאן אבל נלמד מ(-יהושע ה,יג) .הכתוב י ְָצאוַּאֶ תָ -ה ִעיר֘ ַל ִ
יַבּ ְהיוֹתַ
יריחוַֹ֒(יהושע ה,יג) – מונח זרקא סגול ,ועל כתוב זה פירשו (א) [רש"י] וַיְ ִָ֗ה ִ ָֽ
ַ֮בּ ִ
סגול ,דומה לתבנית הטעמים ִ ָֽבּ ְהיוֹתַיְ הוֹשֻׁ עַ ִ ָֽ
יחוֹ ֒  -מכאן לעיבורה של עיר שהוא מן העיר ,שאי איפשר לומר בתוך יריחו(.ע"פ בבלי נדרים נו ,ב);(ב) [רד"ק] וַיְ ִָ֗היַ
יר ַ
ַ֮בּ ִ
יְ הוֹשֻׁ עַ ִ ָֽ

יחוֹ ֒  -בגבול יריחו; ומיכן סמכו רבותינו ז"ל שעיבורה של עיר דינו כעיר (נדרים נו,ב) ,שהרי יהושע לא היה בתוך
יר ַ
ַ֮בּ ִ
ִ ָֽבּ ְהיוֹתַיְ הוֹשֻׁ עַ ִ ָֽ
העיר.
ואמר בהיות יהושע ביריחו  -כי נסעו מהגלגל אחר שנמולו שם הערלים ,ועשו הפסח ,ובאו להם ליריחו לכבשה וחנו את פני העיר; והקב"ה שלח מלאכו להראות ליהושע כדי לחזקו
ולבשרו ,ונראה לו בדמות איש וחרבו שלופה בידו ,מורה על הגבורה ועל הניצוח;

הַאםְ -לצָ ָֽרינוּ׃
תּ ִ
הוֹשַׁ֤עַַאלָ יו ַ֙וַיּאמֶ רַלוַֹה ֲָלֵ֥נוַּאַ ָ ֶ֖
ֻ
הַבּי ָָ֑דוַֹו ַ֨יּלֶ ְךַיְ
לוּפ ְ
וַֹשׁ ָ ֶ֖
דַלנֶגְ דּוַֹוְ חַ ְרבֵּ֥ ְ
יריחוַַַֹ֒ויִּ ָשַּׂ֤אַעינָיו ַ֙ ַו ַיּ ְראַוְ ִהנּהִ -אישׁ ַ֙עמ ְ
ַבּ ִ
יַבּ ְהיוֹתַיְ הוֹשֻׁ ַ֘ע ִ ָֽ
יהושע ה,יג :וַיְ ִָ֗ה ִ ָֽ

רמז איך קובעים עיבורה של עיר ,שבעים אמה ושיריים שמעבר למבנה המגורים האחרון שבעיר לענין מדידת תחום אלפיים אמה לשבת,
הנרמז בר"ת אֶ תָ -ה ִעיר֘ ַלא – אה"ל וגם ע"י כעין מידת גורעין ומצרפין במלים לאַהִַ ְר ִחיקַוּ ַ֒אותיות לא ה מהוות אה"ל.
אֶ תָ -ה ִעיר֘ ַלא – ר"ת אה"ל .האם אהל שהוא מבנה ארעי יחשב לתחום שבת? הרב י"מ רושצקי הי"ו :עיין שו"ע שצ"ה ס"ו ועיין עוד בדגול מרבבה
שעל גליון השו"ע שאין צורך ש(בית)יהיה גדול ד' אמות אלא די בזה שעשוי ארעי ללינת אדם השומר עי"ש ובשע"ת ס"ק ב' .ומ"מ צריך להיות שנעשה
באמת לשומר לדור שם ולא רק עבור הגדלת תחום שבת.
ועיין שו"ת בית יצחק או"ח מ"ט שחולק עליו ומתיר אף בנעשה עבור היתר תחומין.

ראה תלישא
 30ז"ס
בראשית ויגש מד,יח :דוגמת מפתח לעיל

ַבּיַאֲדנִ ַי ֒ ַ
אמר֘ ִ
הוּדהַוַיּ ֶ
ליוַיְ ָ ָ֗
וַיִּ ַגּ֨שַׁא ִ֝ ָ
וָֹךַכּפַ ְר ָֽעה׃ ַ
ְ
ַבּעַ ְב ֶדָָּ֑ךַַַַַַַַַ ִ ֵ֥כּיַכָ ֶ֖מ
ֵ֥חרַאַ ְפָּךֶ֖ ְ
יַואַ לִ -י ַ
ַ֙בּאָ זְ ניַאֲדנִ ְ
ַד ָבר ְ
ַיְ ַד ֶבּרָ -נ֨אַעַ ְב ְדָּךַ֤ ָ

 31ז"ס
בראשית ויחי מז,כח כט:

ֵ֥יםַוּמ ַאֶ֖תַשָׁ נָ ָֽה׃ ַ
ְ
יםַואַ ְר ָבּ ִע
ְ
יוַשׁ ַבעַשָׁ נִ
יַח ָיּ ֶ
ַ֙שׁנ ַ
היַיְ ָֽמי-יַ ָֽעֲקב ְ
רהַשָׁ נָ ָ֑הַוַיְ ִ ַ֤
םַשׁ ַבֵ֥עַעֶ ְשׂ ֶ֖
ְ
ץַמ ְצ ַריִ
ַ֙בּ ֶא ֶר ִ
ח יַיַ ָֽעֲקב ְ
[כח]ַַוַיְ ִ ַַ֤
[כט]ַַוַיִּ ְק ְרבוַּיְ ָֽמי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַלָ מוּת ַ֒– זרקא סגול – קריבת ימי יעקב למות
ַתּ ַחתַיְ ר ִכָ֑יַ ַ
יָךַשׂים-נָ ֵ֥אַי ְָדָךֶ֖ ַ
ִ ָֽ
ַ֙בּעי ֶנ
ַ֤אתיַחן ְ
֨אַמ ָצ ִ
ַ֙אםָ -נ ָ
יוֹסףַוַיַּ֤א ֶמרַלוֹ ִ
וַֹל ָ֗
א׀ַל ְבנ ְ
ִ
ַוַיִּ ְק ָר
יַבּ ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
רנִ ְ
ֵ֥אַת ְק ְבּ ֶ֖
ֱמתַאַ ל-נָ ִ
ַ֙ח ֶסדַ ֶוא ֶ
ַע ָמּ ִדי ֶ
ַ֤ית ִ
ַוְ עָ ִשׂ ָ

ראה סעיף קיצור ימים
32

ז"ס

יַמכָּ לָ֗ ָ -רעַיְ ָברְך֘ ַאֶ תַ -הנְּ עַָ ִרים ַ֒ ַ
ַ֩הגּ ֨אלַא ִִ֝ת ִ
בראשית ויחי מח,טזַ :ה ַמּ ְלאָ ְך ַ
בַה ָ ָֽא ֶרץ׃ ַ
בַבּ ֶ ֵ֥ק ֶר ָ
ָ֑קַַַַַַַַויִ ְדגֵּ֥וַּלָ ֶ֖ר ְ
ְ
םַויִ ְצ ָח
תיַאַ ְב ָר ָה ְ
יַושֵׁ֥םַאֲב ַ ֶ֖
ַ֙שׁ ִמ ְ
ַ וְ יִ ָקּרַ֤אַבָ ֶהם ְ
ַ֙שׁ ִמי וגו' ההוספות הן:
ַ֤אַב ֶהם ְ
ת־הנְּ עָ ִרים ַ֒– זרקא סגול ,בתפקיד הוספה מסוג הענין על הענין ,ע"פ [אור-החיים] ד"ה ְויִ ָקּר ָ
ַ
יְ בָ רְך ַ֮אֶ

(א) שיהיו בהדרגת שלושת האבות שכשם שאין אדם יכול לנתק או לקלקל באחד מג' האבות ואין צריך לומר בכולן ביחד,
כמו כן הם.
(ב) שיגיע באמצעותם יקר לשם אבות
(ג) יהיה חבוב הזכרת שמם לפני ה' כחבוב הזכרת אברהם ,יצחק ויעקב וכו' ...כי שמו של אפרים נתיקר בעיני ה' ומזכירו
בחשק וחבה יתירה.
ע"פ [שפת"ח] על [רש"י] ד"ה את-הנערים – מנשה ואפרים ... ,והא דבירך אותם ב' פעמים יש לומר כתיב פסוק ט"ו (בר' ויחי מח,טו)
ת־יוֹסף וכלל אותם בברכתו של יוסף אבל לא בירך אותם בפני עצמם ואח"כ ייחס להם ברכה בפני עצמם (קצ"מ)
ַוי ָ ְֵ֥ברְך א
ֵ֖
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ם ֒  -זרקא סגול ,ע"פ [באור הענין שהמלאך יברך את מנו"א (חומש רב פנינים)] ברכת המלאך זה בהנהגה טבעית,
יְ בָ רְך֘ ַאֶ תַ -הנְּ עָ ִרי ַ
םַויִ ְצ ָחָ֑ק כמו שהם נתברכו בהנהגה הניסיית ע"י הקב"ה בעצמו
תיַאַ ְב ָר ָה ְ
כמו שהיה כל ימי חייו של יעקב ,ויקרא עליהם ְושֵׁ֥םַאֲב ַ ֶ֖
[תורה שלמה (קא)] (טט התוספת) זה יהושע וגדעון.
33

ז"ס

ר֒ ַ
וֹםַההוּאַ֘לאמוֹ ַ
ַ
םַבּיּ
בראשית ויחי מח,כ :וַיְ ָ֨ב ֲר ִ֝כ ַ
ַשּׁה׃ ַ
ֵ֥יַמנ ֶ ָֽ
םַל ְפנ ְ
ִ
ריִ
םַו ִכ ְמנ ֶַשָּׁ֑הַַַַַַַַוַיָּ ֵ֥שֶׂ םַאֶ ת-אֶ ְפ ַ ֶ֖
ריִ ְ
יםַכּאֶ ְפ ַ ֶ֖
ְ
ֱֹלה
ַ ְבּ ָָ֗ךַיְ ָברְַ֤ךַיִ ְשׂ ָראל ַ֙לאמרַיְ ִ ָֽשׂ ְמָךַא ִ

וַיְ ָ֨ב ֲר ִ֝כםַ  -קדמא ואזלא בתיבה אחת ,השווה ברכת הנכדים תחת השם יוסף להתברך בשווה לשאר השבטים בני יעקב.

ר ֒ -מונח זרקא סגול ,ענין של הוספת דבר מסוג המדובר בו ,כאן ע"פ [תורה שלמה (קכב ,קכד)] תחילה ברכם
וֹםַההוּאַ֘לאמוֹ ַ
ַ
בַּ יּ
במלאך הגואל ואח"כ הוסיף שאר הברכות בברכה שלימה (כי כתוב לאמור מלא)

ראה קדמא ואזלא במלה אחת.
5.1.3.2
34

שמות

ז"ס

הַו ֶ ָֽאל-אַ הֲרן ַ֒ ַ
שמות וארא ו,יג :וַיְ ַדבּרַה֘ 'ַאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַס ַ
הוֹציאַאֶ תְ -בּנָֽי-יִ ְשׂ ָראֶ֖לַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ְךַמ ְצ ָרָ֑יִ םַַַַַַַַ ְל ִ ֵ֥
ִ
הַמלֶ
לַואֶ ל-פַּ ְר ֶ֖ע ֶ
וַיְ צַ וּם ַ֙אֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ

[ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה )וילנה יז,א)] ד"א תקיעת שופר תלויה בב"ד ושילוח עבדי' תלוי בכל אדם ואתייא כהיא דא"ר שמואל בר רב
הַו ֶ ָֽאל-אַ הֲרן ַ֒וַיְ צַ וּם ַ֙אֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראלַעל מה ציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא"ר הילא לא
יצחק וַיְ ַדבּרַה֘ 'ַאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים הדא הוא דכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו'
הַו ֶ ָֽאל-אַ הֲרַן ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מענין משה ואהרן עליהם ,מה הם חפשיים לרבות עליהם עוד חפשיים.
וַיְ ַדבּרַה֘ 'ַאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
וְ אֶ ל-פַּ ְר ֶ֖עה – טפחא בפרעה ללא הגבלת מרכא לפניו ,גורם להתפשטות אפיון מפרעה המצוּוה לשלח עבדיו מבני ישראל ,אל מהות הצווי
למשה ואל אהרן  ,מה משה ואהרן חפשיים אז עליהם לצוות על בני ישראל המשעבדים אחיהם מבני ישראל לשחררם לחפשי וכך להוסיף
על משה ואהרן בני החירות את כל בני ישראל המשועבדים לאחיהם ובזכות זאת יוסיפו לכל (יזכו) בני ישראל לחירות.
ראה טפחא
 35ז"ס
שמות וארא ז,כח:

ם֒
וְ שָׁ ַרץ ַהיְ ארַ֘ ְצפַ ְר ְדּ ִעי ַ
ֲדר ִמ ְשׁכָּ ְבָךֶַ֖ ְועַ לִ -מטָּ ֶתָָ֑ך
וּבח ַ ֵ֥
יתָך ַ
וּבאוּ ְבּב ֶ
וְ עָ לַוּ ֙ ָ

ֲרוֹתיָך׃
וּב ִמ ְשׁא ֶ ָֽ
נּוּריָך ְ
וּב ַת ֶ ֶ֖
וּבעַ ֶמָּך ְ
ָך ֙ ְ
ֲב ֶד ֙י ַ
וּבבַ֤ית ע ָ
ְ

ם ֒ – זרקא סגול ,כמוסיף מהענין על הענין ,כאן כפ' רש"י ב-שמות וארא ח,ב :וַיּ ַ֤ט ַ ָֽאהֲרַן ֙ אֶ ת-יָדוֹ ַעֶ֖ל מימי
וְ שָׁ ַרץ ַהיְ ארַ֘ ְצפַ ְר ְדּ ִעי ַ
ל ֙ ַה ְצּפַ ְרדּעַַ ו ְַתּ ַכֶ֖ס אֶ תֶ -א ֵֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
ַתּ ֙עַ ַ
ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ו ַ
ל ֙ ַה ְצּפַ ְרדּעַַ ְ -צּפַ ְרדּעַַ אחת היתה ,והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים; זהו מדרשו (סנה' סז,ב) .ופשוטו יש לומר:
וַתַּ ֙עַ ַ

שֵ ירּוץ הצפרדעים קורא לשון יחידּות.
36

ז"ס

ה֒ ַ
הַה ֶזּ ַ
ַ
ַ֮בּ ַלּיְ לָ
ץ־מ ְצ ַריִ ם ַ
יַב ֶ ָֽא ֶר ִ
שמות בא יב,יבְ :ועָ ַב ְר ִתּ ְ
ה'׃ ַ
ֵ֥הַשׁפָ ִ ֶ֖טיםַא ֲִנֵ֥י ַָֽ
וּבכָ ל־אֱֹלהֵ֥י ַ ִמ ְצ ַרֵ֛יִ םַאֶ ע ֱֶשׂ ְ
ד־בּה ָמ ָ֑הַַַַַַַַ ְ
ְ
םַועַ
ד ְ
ץַמ ְצ ַריִםַמאָ ָ ֶ֖
ַ֙בּ ֶא ֶר ִ
ל־בּכוֹר ְ
ְ
יתיַכָ
ַ וְ ִהכּ ִ ַ֤

ראה דוגמאות מפתח
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ז"ס

ת֒ ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַאֶ תַ -ה ַמּצּוֹ ַ
שמות בא יב,יזְ :
תַעוֹלם׃ ַ
ָ ָֽ
ֶ֖םַח ַ ֵ֥קּ
יכ ֻ
ֵ֛הַלדרת ֶ
ְ
ֵ֥וֹםַהזֶּ
ַ
םַַַַַַַוּשׁ ַמ ְר ַ֞ ֶתּםַאֶ תַ -היּ
ְ
ץַמ ְצ ָרָ֑יִ
יכֶ֖םַמ ֶא ֶר ִ
ֵ֥אתיַאֶ תִ -צ ְבאוֹת ֶ
וֹםַה ֶזּהַהוֹצ ִ
ַ
ַ֙היּ
יַבּעֶ ֙צֶ ם ַ
ַ ִָ֗כּ ְ
ת ֒ – מקף בורר במצה שצריכה שימור ,אפשר כי זה הבירור שב[-בבלי פסחים לח,ב] מצה
ת־ה ַמּצֹּו ַ
ַַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַאֶ
(שמ' בא יב,יז) ְ

המשתמרת לשם מצה ,יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח.
ת ֒ – זרקא סגול בתפקיד הוספה מהענין על הענין ,אפשר שמספר ההוספות נלמדות מהכתוב הבא
ת־ה ַמּצֹּו ַ
ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַאֶ
(שמ' בא יב,יז) ְ
ֹוםַה ֶזּה – רביע פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם
ַ
ַ֙היּ
יַבּעֶ ֙צֶ ם ַ
(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
ֹוםַה ֶזּה (א) זכר למצת ליל
ַ
ַ֙היּ
ארבעה דברים .לימוד (א) המצות זיכרון לארבעה דברים הקשורים ליום יציאת מצרים כנאמר ְבּעֶ ֙צֶ ם ַ
פסח במצרים (ב) זכרון לחביבות המצה שהוציאו ממצרים ואח"כ ידעו שהיה בה טעם המן (שמ' בא יב,לד) ַויּ ָ ִֵ֥שא ה ָָעָ֛ם את־ ְבּצ ֵ֖קוֹ ֹ֣טרם
שׁכ ְָמִֽם( :ג) הקב"ה מהר להוציאם ממצרים ולא הספיק בצקם להחמיץ (ד) מצה שהוציאו ממצרים
ְֹלתם עַל־ ִ
שׁאֲר ָתָ֛ם צְר ֵ֥רת ְבּ ִ
יח ָ ְֶ֑מץ ִמ ְ
שׂמ ָ ֖
הוֹצֶּ֧יאוּ ִממִּ צ ַ ְָ֛רי ִם ע ֵ֥גת מ ַ֖צוֹת ִכֹּ֣י ֹלֹ֣ א ח ֵ ֶָ֑מץ כִּ ִֽי־ג ְר ֹ֣שׁוּ מִ ִמּצ ְַָ֗רי ִם וְֹלַ֤ א ָיִֽכְל ֙וּ ְלהִתְ ַמהְמֵֵ֔ ַה
אפוּ את־ ַה ָבּ ֵֵ֜צק ֲא ֵ֨שׁר ִ
אכלו חדש ימים (שמ' בא יב,לט) וַיּ ֵ֨
ְוגַם־צ ָ ֵ֖דה ֹלא־ע ֵָ֥שׂוּ לָהִֽם:

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול

214/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

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 קצירה (ג) משעת לתיתה (ד) משעת לישה  .מ"ב סעיף כא וסוף סעיף כה לומד שמירה יתירה מ(-שמ' בא יב,יז)
ת֒
ת־ה ַמּצֹּו ַ
ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַאֶ
ְ

38

ז"ס

ָ֗וֹבַוּט ַב ְל ֶתּםַ֘ ַ
ְ
אג ַֻדּתַאז
וּל ַק ְח ַ֞ ֶתּםַ ֲ
שמות בא יב,כבְ :
דּםַא ֲֶשׁרַבַַּ ָסָּ֑ףַ ַ
תַמןַ -ה ָ ֶ֖
יַה ְמּזוּז ִ
ַבַּ ָדּםַאֲשֶׁ רַ -בּ ַסּף ְַ֒ו ִהגּ ְַע ֶתַּ֤םַאֶ ל-הַ ַמּ ְשׁקוֹף ְַ֙ואֶ לְ -שׁתּ ַ
יתוַֹעַ דָֽ -בּ ֶקר׃ ַ
ישַׁמ ֶ ָֽפּ ַתח-בּ ֶ֖
ִ
וַּא
םַלאַת ְצ ֵ֛א ִ ֵ֥
ֵ֥
וְ אַ ָ֗ ֶתּ
ף֒
ַבּ ָדּםַאֲשֶׁ רַ -בּ ַסּ ַ
וּט ַב ְל ֶתּם֘ ַ
ְ

(א) שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א מוסיף זכות הזאת דם בקבלת תורה לשם גרות,
(ב) מעמיד כלי (הנקרא סף) לקבלת דם הפסח על מפתן הפתח (הנקרא סף) [ירושלמי פסחים פ"ט ה"ה] .וע"פ [תורה תמימה (יב,ז) הערה
נג)] השחיטה אל הכלי באה להוציא משחיטה על האסקופה ומשם הדם שותת ,וע"פ [שו"ת בית שערים יו"ד סי' מג] דווקא בחוץ אם
עושה כן יאמר שעושה לשם ע"ז ,שזה כדי להשתחוות לבבואה .ראה (וי' מצורע יד,ה) שחיטת צפרים לטהרת מצורע.
(ג) [מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה יא] להקפיד שיהיה בדם כדי שיעור טבילה .טט – ענין השיעור מרומז בטעם
םַל ָ֗את
ַ֩ה ָ ֨דּםַלָ ִ֝ ֶכ ְ
תרסא ב(-יב,יג) ְו ָה ָיה ַ
(ד) מרמזת לענין של העברת דין מישראל (כעין תפקיד גריעה) והוספת רחמים גם בזכות מילת אבות
ע"פ [זוהר כרך ב (שמות) פר' בא לה,ב ,לו,א ,מא,א]
ף ֒ מרמזת לענין של העברת דין מישראל (כעין תפקיד גריעה) ומוסיפה אותו
ַבּ ָדּםַאֲשֶׁ רַ -בּ ַסּ ַ
וּט ַב ְל ֶתּם֘ ַ
אפשר כי תבנית זרקא סגול של ְ
למצרים ולעתיד לבוא על מציקים אחרים לישראל וביניהם גוג ומגוג ,וע"י העברה זאת מתעורר (בתפקיד הוספה) רחמים על ישראל
ומניעת דין מהם (כעין תפקיד גריעה) .רעיון זה נמצא במקומות אחדים בתורה בתבנית זרקא סגול ,בקשר ליציאת מצרים ובחטא העגל.
ף ֒ ,מה ראה הקדוש ברוך הוא להגן עליהם בדם כדי לזכור להם
ַבּ ָדּםַאֲשֶׁ רַ -בּ ַסּ ַ
וּט ַב ְל ֶתּם֘ ַ
[שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יז] ְ ...
דם מיל ת אברהם ,ובב' דמים ניצולו ישראל ממצרים בדם פסח ובדם מילה ,שנא' (יחזקאל טז) ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי,
בדם פסח ובדם מילה ,והגעתם אל המשקוף ,בזכות אברהם ,ואל שתי המזוזות ,בזכות יצחק ויעקב ,ובזכותם ראה את הדם ולא יתן
המשחית.
תבנית זרקא סגול בתפקיד הוספת זכות האבות להצלה.
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ָ֗רַו ָעשָׂ הַפֶ ַסח֘ ַלַ ה ֒'ַ
֨וּרַא ְתּ ִָ֝ךַגּ ְ
ִ
שמות בא יב,מחְ :ו ִ ָֽכיָ -יג
לַבּוֹ׃ ַ
ָֽ
רלַלא-יֵ֥אכַ
חַה ָא ֶָ֑רץַַַַַַַַוְ כָ ל-עָ ֶ֖
ֶ֖הַכּאֶ זְ ַר ָ
ְ
וַֹו ָהיָ
רַואָ ז ַ֙יִ ְק ַרבַלַ עֲשׂת ְ
ַ ִה ֹ֧מּוֹלַלוַֹכָ ל-ז ָ֗ ָָכ ְ

ע"ז כז,א לשאלת רבי יוסי (על רבי יהודה) :וכי היכן מצינו מילה מן התורה לשמה? (עונה) רב חסדא :מאי טעמא דרבי יהודה?
֒'ַה ֹ֧מּוֹל  -סגול דרגא ,דרגא מצביעה אל המילה שלפניה ליצור סמיכות מפרט מרכזי אל הכתוב הקודם ,והתבנית שלפניה
דכתיב :לַ ה ִ
פֶ סַ ח֘ ַלַ ה ֒'ַ– זרקא סגול בתפקיד כעין מוסיף מענינו עליו ,מרמזת שמכאן למילה מן התורה לשמה – לשם ה'!!!
ראה דרגא ,דרגא מונח רביע
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ַלשַׁ ְלּחנַוּ ֒ ַ
יַכּיִ -ה ְק ָשׁהַפַ ְרעה֘ ְ
שמות בא יג,טו :וַיְ ִָ֗ה ִ ָֽ
וֹרַבּה ָמ ָ֑הַ ַ
ְ
םַועַ דְ -בּכ
ד ְ
םַמ ְבּ ֵ֥כרַאָ ָ ֶ֖
ִ
ץַמ ְצ ַריִ
ַ֙בּ ֶא ֶר ִ
ֲרגַהַ֤ 'ַכָּ לְ -בּכוֹר ְ
ַ ַו ַיּה ֨
וֹרַבּנַ ֶ֖יַאֶ ְפ ֶ ָֽדּה׃ ַ
ָ
יםַוכָ לְ -בּכֵ֥
רַר ֶ֙חם ַ֙ ַהזְּ כָ ִר ְ
ֶ
ַעַ ל-כּן ַ֩א ֲִנ֨יַז ִ֝ב ַחַלַ ָ֗ה'ַכָּ לֶ -פַּ֤טֶ
ַלשַׁ ְלּחנַוּ ֒ – רביע מונח זרקא סגול ,מוסיף על ההקשיה גם למצרים וגם לפרעה .מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי
יַכּיִ -ה ְק ָשׁהַפַ ְרעה֘ ְ
וַיְ ִָ֗ה ִ ָֽ

פרק יג מנין אתה אומ' כשמצ' מתרככין פרעה מתקשה ת"ל ואני אקשה את לב פרעה (שם ז ג) וכשפרעה מתרכך מצ' מתקשין ת"ל
ואני הנני מחזק את לב מצ' (שם יד יז) וכשאלו ואלו מתרככין המקום מחזק ת"ל כי אני הכבדתי את לבו וגומ' (שמות בא י א)

ראה זרקא סגול
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ם֒ ַ
יַבּשַׁ ַלּחַפַּ ְרעה֘ ַאֶ תָ -העָ ַ
שמות בשלח יג,יז :וַיְ ִָ֗ה ְ
וֹבַהוּא ַ
ָ֑
יַק ֶ֖ר
יםַכּ ָ
ִ ֵ֥
ץַפּ ִל ְשׁ ִתּ
ְךַא ֶר ְַ
יםַדּ ֶר ֶ
ֶ ִ֚
ֱֹלה
ַוְ לא-נ ָָחםַא ִָ֗
ֵ֥בוַּמ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה׃ ַ
ִ
ֶ֖הַו ָשׁ
םַמ ְל ָח ָמ ְ
ת ִ
ֵ֛םַבּ ְרא ָ ֵ֥
ֵ֥םַה ָע ִ
יםַפּן-יִ נָּח ָ
ֶ ָֽ
ֱֹלה
ַ ִכּי׀ַאָ ַמרַא ִָ֗
ם ֒ – זרקא סגול ,כעין
וַיְ ִָ֗היַ -רביע –אפשר כי בא ללמד על ארבעה תוספות מהענין על הענין הנרמזות בטעמי ְבּשַׁ ַלּחַפַּ ְרעה֘ ַאֶ תָ -העָ ַ

פרעה נותן תוספת על העם ,העם נותן תוספת על פרעה ,והן ע"פ אור החיים ארבע סיבות ללשון צער.
וֹבַהוּא.
ָ֑
יַק ֶ֖ר
יםַכּ ָ
ִ ֵ֥
ץַפּ ִל ְשׁ ִתּ
ְךַא ֶר ְ
יםַדּ ֶר ֶ
ֶ ִ֚
ֱֹלה
טט  -אור החיים  -מונה סיבות ששליחת פרעה את העם גרמו ְולא-נ ָָחםַא ִָ֗
(א) וַיְ ִָ֗היַלשון 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.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

שמות בשלח יד,ב:

ל֒
ַדּבּרַ֘ אֶ לְ -בּני יִ ְשׂ ָרא ַ

ָשׁבוּ ְויַ ָֽ חֲנַוּ ֙ ִל ְפנַי ֙ ִפּי ַה ִחירת בֵּ֥ין ִמגְ ֶ֖דּל וּבין ַהיָּ ָ֑ם
ְוי ָ֗ ֻ

חנֶ֖וּ עַ ל-הַ יָּ ָֽם׃ ַ
ִל ְפנַי ֙ ַבּעַ ל ְצפן נִ ְכ ֵ֥חוֹ ַת ֲ

במדבר נשא ה,ו:

שַׁה ִ ָֽהוא׃ ַ
ַ
ֶ֖הַהנֶּ ֵ֥פֶ
לַבּהַָ֑'ַַַַַַַ ְו ָ ָֽא ְשׁ ָמ ַ
ַ
לַמֶ֖עַ
םַל ְמ ֵ֥ע ַ
ד ִ
אתַהאָ ַָ
ָ
ַ֙מכָּ לַ -חטּ
הַכּיַיַ ָֽעֲשׂוּ ִ
שּׁ ִ ַ֤
ישַׁאוִֹ -א ָ֗ ָ
ָֽ
ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראלַַַַַַַ֒ ִא
ַאישַׁ
ָשׁבוּ ְויַ ָֽ חֲנַוּ ֙ וכו' .תרין במסורה בטעם זרקא ,דין (כאן א)חד ,ואידך (במ' נשא ה,ו) ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראל ֒ ִ
ל ֒ ְוי ָ֗ ֻ
ַדּבּרַ֘ אֶ לְ -בּני יִ ְשׂ ָרא ַ
ָשׁבוּ ,ותמן ִמכָּ ל-
ה' וכו' ,וסימן תתובין מחובין (שבים מעבירות) ,בכאן ְוי ָ֗ ֻ
לַבּ ַָ֑
ַ
לַמֶ֖עַ
םַל ְמ ֵ֥ע ַ
ד ִ
ַ֙מכָּ לַ -חטּאתַהָ אָ ַָ
הַכּיַיַ ָֽעֲשׂוּ ִ
שּׁ ִ ַ֤
ָֽאוִֹ -א ָ֗ ָ
אתַהאָ ָדם ,תתבונן הרמז על התשובה להשליך ולזרוק העבירות מידו ,כי בלא זה הוה כטובל ושרץ בידו ,וכן קבלה על העתיד
ָ
חַ טּ

שלא ישוב עוד לכסלה ,על כן נרמזין שניהם בזרקא ,הבן הדבר.

ל ֒ – זרקא מונח סגול ,בתפקיד גריעה המתאים ל[-אגרא דכלה] גריעת העבירות
ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
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ה֒ ַ
אמרוַּ֘אֶ ל-משֶׁ ַ
שמות בשלח יד,יא – יב[ :יא]ַוַיּ ְ
ֶ֖נוַּמ ִמּ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
יא ִ
הוֹצ ָ
נוַּל ִ
ְ
וּתַבּ ִמּ ְד ָבָּ֑רַַַַַַַ ַמה-זּאת ַ֙עָ ִשׂיתַַָלָּ
ַ
תּנוַּלָ מ
םַל ַק ְח ָ ֶ֖
ְ
ַ֙בּ ִמ ְצ ַריִ
ַה ֲִֽמ ְבּ ִלַ֤יַאיןְ -ק ָב ִרים ְ
ֶ֖נּוַּונַעַ ְב ָדהַאֶ תִ -מ ְצ ָרָ֑יִ ם ַ
לַמ ֶמּ ְ
ֲד ִ
ַ֤יָךַב ִמ ְצ ַר ֙יִ ם ַ֙לאמרַח ַ ֵ֥
ְ
הַה ָדּ ָָ֗ברַאֲשֶׁ ר ִַ֩דּ ַ֨בּ ְרנוַּא ֶל
ַ
[יב]ַהֲלאֶ -ז
נוַּבּ ִמּ ְד ָ ָֽבּר׃ ַ
ת ַ
םַממֻּ ֶ֖
ִ
וֹבַלנוּ ַ֙עֲבדַאֶ תִ -מ ְצ ַריִ
ָ֨
ִכּיַטֵ֥

ֶ֖נּוַּונַעַ ְב ָדהַאֶ תִ -מ ְצ ָרָ֑יִ םַתיב"ע  -ואמרו רשעי דרא  ...הלא
לַמ ֶמּ ְ
ֲד ִ
ַ֤יָךַב ִמ ְצ ַר ֙יִ ם ַ֙לאמרַח ַ ֵ֥
ְ
נוַּא ֶל
הַה ָדּ ָָ֗ברַאֲשֶׁ ר ִַ֩דּ ַ֨בּ ְר ַ
ַ
[יב]ַהֲלאֶ -ז
דין הוא פתגמא דמלילנא עמך וגו'

ה ֒  -זרקא סגול ,ע"פ תיב"ע האמירה של רשעי הדור הפוגעים את משה ב(-בשלח יד,יא  -יב) היא תוספת על
אמרוַּ֘אֶ ל-משֶׁ ַ
טט [ -יא]ַוַיּ ְ
האמירה של רשעי הדור ב(-שמות ה,כ  -כא ) והם ע"פ רש"י דתן ואבירם.
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יראוּ ַ֒ ַ
אמרַמ ֶשׁהַאֶ לָ -העָ ם֘ ַאַ לִ -תּ ָ
שמות בשלח יד,יג :ו ַ֨יּ ֶ
ֶ֖םַהיָּ֑וֹם ַ
שׁוּעתַה'ַאֲשֶׁ רַ -יע ֲֶשֵׂ֥הַלָ ֶכ ַ
ַ
וַּוּראוּ ַ֙אֶ ת-יְ
ִ ָֽה ְתי ְַצּ ָ֗ב ְ
עוֹלם׃ ַ
תםַעֶ֖ וֹדַעַ דָֽ ָ -
פוַּל ְרא ָ ֵ֥
ִַ
ס
וֹםַלאַת ִ ֵ֛
ֵ֥
ַ֙היּ
יתַ֤םַאֶ תִ -מ ְצ ַר ֙יִ ם ַ
רַר ִא ֶ
ֲשׁ ְ
ַ ִָ֗כּיַא ֨ ֶ
יראַוּ ַ֒– זרקא סגול ,טט – אמנם ההסבר שנביא מופיע במכילתא על המלים התיצבו וראו ,אבל לענ"ד הן מסבירות את
אֶ לָ -העָ ם֘ ַאַ לִ -תּ ָ

הזרקא סגול במובן של תוספת על אל-תיראו מענין אל-תיראו
טט – לענ"ד ,ע"פ הדוגמא של המכילתא הזרקא מביאה כאן להסרת מגבלה ,גלוי נעלם כי עומדים סביבות בני ישראל כתות של מלאכי
שרת לכן אין להם לירא.
א' אמר להם משה היום שרת עליכם רוח הקדש ,שאין יציבה בכל מקום אלא רוח הקדש שנאמר ראיתי את ה' נצב על המזבח (עמוס ט
א) ועוד דוגמאות.
ב' ...התפלל משה באותה שעה והראה להם המקום תורמיות תורמיות כתות של מלאכי השרת עומדין לפניהם כענין שנאמר  ...מלכים ב'
אַסוּסיםַוְ ֶרֵ֛כֶ בַאֶ֖שַׁ
ִ ֵ֥
רַמ ֨ל
יַה ַנּעַ רַ ַו ָ֗ ַיּ ְראַוְ ִהנּ֨הַהָ ִ֝ ָה ָ
ֶ֖יוַויִ ְר ֶאָ֑הַוַיִּ ְפ ַ ַ֤קחַה֙'ַאֶ ת-עינ ַ
'ַפּ ַקח-נָ ֵ֥אַאֶ ת-עינָ ְ
רַה ְ
אמ ָ֕
ו,יז וַיִּ ְתפַּ לַּ֤לַא ֱִלישָׁ ע ַ֙וַיּ ַ
וַּוּראוּ ַ֙
יראוּ ַ֒מגלוי נעלם רוחני בימי אלישעָֽ ִ .ה ְתי ְַצּ ָ֗ב ְ
אמרַמ ֶשׁהַאֶ לָ -העָ ם֘ ַאַ לִ -תּ ָ
ישׁע׃ וגו' המכילתא מביאה ראיה ל -ו ַ֨יּ ֶ
יבתַא ֱִל ָ ָֽ
ְס ִב ֵ֥
הדומה ל -וַ יִּ ְפ ַ ְַ֤קח ֙ה' אתֵ -ע ֵינֹ֣י ַה ַָ֔נּ ַער וַ ַַ֗יּ ְרא.
דוגמא נוספת לגלוי עיניים לראיה רוחנית
ם֒ ַ
במדבר בלק כב,לא :וַיְ גַ לַה֘ 'ַאֶ ת-עיניַ ִב ְלעָ ַ
ֶ֖הַבּי ָָ֑דוֹ ַ
וַֹשׁלֻ ָפ ְ
ְךַו ַח ְר ֵ֥בּ ְ
בַבּ ֶדּ ֶר ְ
ַ ַו ַ֞ ַיּ ְראַאֶ תַ -מ ְל ַאְַ֤ךַה ֙'ַנִ ָצּ ַ
חוַּלאַ ָ ָֽפּיו׃ ַ
ְ
תּ
ַוַיִּ ֵ֥קּדַוַיִּ ְשׁ ַ ֶ֖

ויגל ה' את-עיני בלעם  -מונח זרקא מונח סגול ,תוספת גלוי עיניים

ראב''ע  -כנער אלישע שהוסיף במאור עיניו או הכהו תחלה בסנורים.
רמב''ן  -מזה הכתוב נלמד כי בלעם אילו היה נביא איך יצטרך לגלוי העיניים בראיית המלאך כאשר יאמר הכתוב במי שלא הגיע
לנבואה כנער אלישע והגר המצרית ולא יאמר כן בנביאים . .סיכום שאר דברי רמב"ן שלכבוד ישראל בא אליו השם בלילה ההוא
ואחרי כן זכה לגלוי עיניים בראיית המלאך ודבר עמו ולבסוף עלה למעלת מחזה שדי  ...ואחרי ששב לארצו היה קוסם וכו'.

ראה דוגמאות מפתח
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ז"ס

ם ַ֒ ַ
שמות בשלח יד,כא :ו ַ֨יּטַמ ֶשׁהַאֶ ת-יָדוַֹ֘עַ לַ -ה ָיּ ַ
וַּה ָ ָֽמּיִ ם׃ ַ
ַק ִ ַ֤דיםַעַ ָזּה ַ֙כָּ לַ -הלַּ יְ לָ הַוַיָּ ֵ֥שֶׂ םַאֶ תַ -היָּ ֶ֖םַלֶ ָח ָר ָבָ֑הַוַיִּ ָבּ ְקעֶ֖ ַ
וּח ָ
ָםַבּ ֨ר ַ
וַיּוֹלֶ ְךַה'ַ׀ַאֶ תַ ַ֠ -היּ ְ

ו ַ֨יּטַמ ֶשׁהַאֶ ת-יָדוַֹ֘עַ לַ -ה ָיּם ַ֒  -מונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מענין ידו על הים הקב"ה נתן ימינו על ימינו של משה
שמות רבה (שמו"ר) בשלח כא ו  ...כיון ששמע משה כך הלך ואמר להקב"ה אין הים רוצה להקרע ,מה עשה הקב"ה נתן ימינו על
ימינו של משה שנאמר (ישעיה סג) מוליך לימין משה וגו' ,מיד ראה להקב"ה וברח שנאמר (תהלים קיד) הים ראה וינס מה ראה אלא
שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח מיד ,וגו'
'ַתּ ְר ַעֵ֥ץַאוֹיָֽב׃ ַ
ַה ִ
חַׂיְ ִ ָֽמינְ ָךֵ֥ ֶ֖
כּ ַ
יַבּ ָ֑
ראה שמות בשלח טו ו יְ ִ ָֽמינְ ָךַה'ַנ ְֶא ָדּ ִ ֶ֖ר ַ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

֙ית ַ֙פשטא ַיְ ִמינְ ָךַמונח זקף-קטן ,במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כל אופני
ֶ֖מוַֹא ֶרץ׃ַנ ִָט ָ
ָ ָֽ
ַתּ ְבלָ ע
שמות בשלח טו יב נ ִָט ֙י ָת ַ֙יְ ִמינְ ָך ִ
ימין
ראה טפחא ,קדמא ,תלישא-גדולה
46

ז"ס

ל ַ֒
ַבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
שמות בשלח טז,יב :שָׁ ָ֗ ַמ ְע ִתּיַאֶ תְ -תּלוּנּת֘ ְ
יכם׃ ַ
ֵ֥יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
םַכּיַא ֲִנ ֶ֖
יד ְע ָ֕ ֶתּ ִ ֵ֛
רַתּ ְשׂ ְבּעוָּ -ל ֶָ֑חםַַַַַַַַ ִו ַ
רַוּב ֶ֖בּ ֶק ִ
ַ
וַּבשָׂ
אכל ָ
ר ַבּ ֙יִ ם ַ֙תּ ְ
ַ֤יןַהעַ ְ ַ
ָ
אמרַבּ
ַ ַדּ ֨בּרַאֲל ִ֝ ֶהםַל ָ֗

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
רַתּ ְשׂ ְבּעוּ-
ִ
רַוּב ֶ֖בּקֶ
ַ
וַּבשָׂ
אכל ָ
ַ֤יןַהעַ ְר ַבּ ֙יִ ם ַ֙תּ ְ
ָ
אמרַבּ
ַדּ ֨בּרַאֲל ִ֝ ֶהםַל ָ֗
ַבּ ניַיִ ְשׂ ָראל ֒ ַ
בפ' בשלח (טז,יב) עה"פ :שָׁ ָ֗ ַמ ְע ִתּיַאֶ תְ -תּלוּנּת֘ ְַ
יכם׃ ַ
ֵ֥יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
םַכּיַא ֲִנ ֶ֖
יד ְע ָ֕ ֶתּ ִ ֵ֛
םַו ַ
ָל ָ֑חֶ ִ

יכם שתברכו את שמי על המזון כענין שכתוב (דברים ח') ואכלת ושבעת
ֵ֥יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
םַכּיַא ֲִנ ֶ֖
יד ְע ָ֕ ֶתּ ִ ֵ֛
םַו ַ
רַתּ ְשׂ ְבּעוָּ -ל ֶָ֑ח ִ
וּב ֶ֖בּ ֶק ִ
 .וז"לַ :
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 ,אבל ברכת המוציא דרבנן מק"ו ומה כשהוא שבע מברך כשהוא רעב עאכ"ו עכ"ל רבינו בחיי.
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 התלונה – התלונות להיות
ַבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
שָׁ ָ֗ ַמ ְע ִתּיַ– רביע ,בתפקיד של ארבע ,אֶ תְ -תּלוּנּת֘ ְ
ברכה – ברכות ,ברכת המזון בת ארבע ברכות.
ראה רביע ,זרקא סגול

התוה''מ  -כי רצון ה' היה לכלכלם רק במן שהיה מזון רוחני ומועיל להשגה וללמוד התורה ולא בבשר שהוא מזון גשמי וה' רצה
שיחיו חיי פרישות ואוכלם יהיה לשובע נפשם הרוחנית ...ורק משה כששמע תלונתם  ...הוסיף שיתן להם גם בשר וה' מקים דבר
עבדו והבטיח עתה לתת להם גם בשר שהוסיף משה מדעתו.
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.

ל ֒ – זרקא מונח סגול ,מוסיף על תלונה אחת (כי כתוב בלשון יחיד) מענינה ונענה להם בתוספת מן ובתוספת שליו.
ַבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
אֶ תְ -תּלוּנּת֘ ְ
ראה רביע ,זקף-גדול ,תביר

47

ז"ס

םַהשַּׁ ָבּת ַ֒ ַ
וַּכּי-ה֘ 'ַנ ַָתןַלָ ֶכ ַ
שמות בשלח טז,כטְ :ר ָ֗א ִ ָֽ
יעי׃
וַֹבּיֵּ֥וֹםַהַ ְשּׁ ִב ִ ָֽ
ישַׁמ ְמּק ֶ֖מ ַ
ִ
אַא
תּיוַאַ ל-י ֵ֥צ ִ ֵ֛
ישַׁתּ ְח ַָָ֗
ַ
וּ׀ַא
םַיוֹמָ֑יִ םַַַַַַַַ ְשׁב ִ
ָ
יַל ֶח
שּׁ ֶ
ֵ֥וֹםַה ִשּׁ ִ ֶ֖
ַ
ֵ֛םַבּיּ
תןַלָ ֶכ ַ
עַ לַ֠ -כּןַהוּאַנ ֵ֥

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 וַּ  -רביע ,מתריע על ארבעה לימודי שיעורין
ְראַָ֗וַַּ...עַ לַ֠ -כּן – רביע  ...תלישא-גדולה  -פותח ענין במספר לימודים השווה ארבע ,ומלמד על ארבעה שיעורין על התוכן שאחרי הרביע,
היינו לפני ואחרי תלישא-גדולה
םַהשַּׁ ָבּת ַ֒  -זרקא מונח מונח סגול ,שיעור ראשון כאשר תבנית הטעמים זרקא מונח מונח סגול בתפקיד שתי תוספות
ִ ָֽכּי-ה֘ 'ַנ ַָתןַלָ ֶכ ַ
חלקיות מענין התוכן המטועם,
מלמד דרשת תוספות זמן לפני ואחרי השבת
עַ לַ֠ -כּן – תלישא-גדולה בתפקיד שיעורין כנ"ל ובתפקיד מחיצין שיוסבר להלן
עַ לַ֠ -כּןַַ...לָ ֶכֵ֛םַ -תלישא-גדולה  ...תביר בתפקיד אפשרות לחישוב חשבוני מהתוכן (ולא בורר הקשר למסקנה)
םַיוֹמָ֑יִ םַ מלמד ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות העושה חשבון על
ָ
יַל ֶח
שּׁ ֶ
ֵ֥וֹםַה ִשּׁ ִ ֶ֖
ַ
ֵ֛םַבּיּ
תןַלָ ֶכ ַ
עַ לַ֠ -כּןַהוּאַנ ֵ֥
לחם אחד או שני לחם בכל סעודת שבת ,ונמצא במחלוקת בפוסקים האם זה דאורייתא או מדרבנן
ישַׁתּ ְח ָ֗ ָתּיו – מונח לגרמיה מונח רביע ,שיעור שני חישוב חשבוני של רבוע
ַ
וּ׀ַא
ְשׁב ִ
מלמד תחום לשובת במדבר ארבע אמות או שמונה אמות לכל כיוון
יעי׃ – לא נבדק כיצד תבנית הטעמים מלמדת על הדרשות
ֵ֥וֹםַה ְשּׁ ִב ִ ָֽ
ַ
וַֹבּיּ
ישַׁמ ְמּק ֶ֖מ ַ
ִ
אַא
אַ ל-י ֵ֥צ ִ ֵ֛
שיעור שלישי תחום שבת  2000אמה היינו מיל ,או  12מיל
שיעור רביעי העברה ברשות הרבים,פחות מארבע אמות פטור
עַ לַ֠ -כּןַַ...אַ ל-י ֵ֥צאַ – ַ-תלישא-גדולה בתפקיד מחיצין –
מלמד על מלאכת הוצאה מרשות לרשות כי כל רשות בכעין מחיצה לעצמה
עַ לַ֠ -כּןַ -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 רביע ,תלישא
48

ז"ס

בַהעָ ָנן ַ֒ ַ
ַבּ ַע ֶ ָֽ
יַבּאַאלֶ יָך֘ ְ
הַהנּ֨הַאָ נ ִִ֝כ ָ
שׁ ִ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
שמות יתרו יט,ט :ו ַ֨יּ ֶ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יַה ָעֶ֖םַאֶ לָֽ -ה'׃ ַ
ר ָ
עוֹל ָ֑םַַַַַַַַַ ַויַּגֵּ֥דַמ ֶשֵׁ֛הַאֶ תִ -דּ ְב ֵַ֥
ינוַּל ָ
ְ
ְךַוגַםְ -בָּךֶ֖ ַ ַיא ֲִמ
יַע ָמּ ְ
ַ֙בּ ַד ְבּ ִר ִ
ַ֤עַהעָ ם ְ
ֲבוּרַיִ ְשׁ ַמ ָ
בַּ ע ַ֞

בַהעָ ָנן ַ֒ – מונח זרקא מונח סגול
ַבּ ַע ֶ ָֽ
ָבּאַאלֶ יָך֘ ְ
א .זרקא מונח סגול
א .1.ללמוד שיש עוד עב מסוג הענן כמו שמסביר רש"י במעבה הענן .וזהו ערפל.
א .2.אור החיים מפרש
א.2.א .הדיבור הרגיל למשה רבנו הינו באספקלריא המאירה ואין כח בישראל לשמוע הדברים לעוצם רוחניותם
(אולי לזה מרמז הענן)
א.2.ב .ויש דיבור בעב הענן שאינו רוחני כאספקלריא המאירה וה' חפץ שישמע עם ישראל המאמרים באופן עב
הענן לשם שמיעת המצווה מפי הבורא לחיזוק האמונה ,וכשם שעם ישראל שמע קול ה' ויחי ,כך תתחזק
האמונה במשה רבנו לעולם שמצווה על פי ה' ויכול ילוד אשה לשמוע דבר ה' ולהמשיך לחיות.
בַהעָ ָנַן ַ֒כאן תוספת מחיצה להסתיר כבוד ה' ,ענן הוא כעין אספקלריה המאירה
ַבּ ַע ֶ ָֽ
יַבּאַאלֶ יָך֘ ְ
שמות יתרו פרק יט פסוק ט ִהנּ֨הַאָ נ ִִ֝כ ָ
הגלוי הנבואי למשה רבנו ,תוספת עב על הענן כדי שעם ישראל כולו יעמד בגלוי השכינה
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שמות יתרו כ,כאִ :מזְ ַבּחַא ֲָדמָ ה֘ ַתַּ עֲשֶׂ הִ -לּי ַ֒ ַ
ֹלת ֙יָך ְַ֙ואֶ תְ -שׁלָ ֶמיָךַאֶ תָֽ -צאנְ ָךֶ֖ ְַואֶ תְ -בּ ָק ֶרָָ֑ךַַַַַַ ְבּכָ לַ -ה ָמּקוֹם ַ֙א ֲֶשׁרַאַ זְ ִכּירַאֶ תְ -שׁ ִמיַאָ ֵ֥בוֹאַא ֶלֶ֖יָךַוּב ַר ְכ ִ ָֽתּיָך׃ ַ
ליוַאֶ ת-ע ֶ
וְ זָבַ ְח ָתַּעָ ָ֗ ָ
ַתּעֲשֶׂ הִ -לּי ַ֒– מונח זרקא סגול,
ִמזְ ַבּחַא ֲָדמָ ה֘ ַ

א' מתואם עם מקום אחר שבו נאמר מזבח נחושת ,להודיע שזהו אותו מזבח.
ב' ע"פ בבלי חגיגה כז א התוספת היא צפוי המתכת למזבח האדמה וצפוי הזהב למזבח הפנימי,
לדעת רבי אליעזר צפוי המתכת קיים אבל הפסוק משווהו לקרקע ולכן המזבחות לא נטמאים.
טט  -אפשר שלשיטת רבי אליעזר ,מונח זרקא סגול מוסיף ערך סגולי למזבחות שלא יקבלו טומאה בגלל צפוי המתכת.
רבנן בשיטה א' אומרים הצפוי לא בטל למזבח והמזבח נטמא,
רבנן בשיטה ב' אומרים שהצפוי בטל למזבח כי התורה קראה לו כלי עץ העשוי לנחת וכלי כזה לא נטמא.
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יַלָך֘ ַשָׁ ם ַ֒ ַ
שמות תרומה כה,כבְ :ונוֹעַ ְד ִתּ ְ
יַה ְכּ ֻר ִביםַא ֲֶשֶׁ֖רַעַ ל-אֲרוֹןַהָ ע ֻדָ֑תַ ַ
ַ֙שׁנ ַ
תַמבּין ְ
לַהכַּ ָ֗פּ ֶר ִ
יַא ְתּ ִָ֝ךַמ ַע ַ
וְַ ִד ַבּ ְר ִ֨תּ ִ
ֵ֛הַאוֹתָךֶ֖ ַאֶ לְ -בּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ַפ ַ
ְ
אתַכָּ ל-א ֲֶשֹׁ֧רַאֲצַ וֶּ
יַלָך֘ ַשָׁ ם ַ֒– מונח זרקא סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין
וְ נוֹעַ ְד ִתּ ְ
יַלָך֘ ַשָׁ ם ַ֒וגו' ללמדך שאפי' מה שאחורי הכפורת אינו פנוי מן
[במדבר רבה (וילנא) פרשה יב] א"ר אבא בר כהנא כתיב ְונוֹעַ ְד ִתּ ְ
יַלָך֘ ַשָׁ ם ַ֒ מונח זרקא סגול מוסיף על מקום השכינה
השכינהְ ,ונוֹעַ ְד ִתּ ְ

[במדבר רבה (וילנא) פרשה יד] אל אהל מועד לדבר אתו למה נאמר לפי שהוא אומר וידבר ה' אליו מאהל מועד שומע אני מאהל
יַלָך֘ ַשָׁ ם ַ֒ודברתי אתך מעל הכפרת וגו' אי אפשר לומר מאהל מועד שהרי כבר נאמר מעל
מועד ממש ת"ל (שמות כה) ְונוֹעַ ְד ִתּ ְ
הכפרת ואי אפשר לומר מעל הכפרת שהרי כבר נאמר מאהל מועד באיזה צד נתקיימו שני כתובים הללו זו מדה בתורה ב' כתובים זה
כנגד זה והרי הם סותרים זה ע"י זה יתקיימו במקומן עד שיבא כתוב אחר ויכריע ביניהן מה ת"ל ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו
מגיד הכתוב שהיה נכנס משה ועומד באהל וקול יורד מן השמים כמין סילון של אש לבין שני הכרובים והוא שומע את הקול מדבר
אליו מבפנים,
יַלָך֘ ַשָׁ ם ַ֒ מונח זרקא סגול מוסיף על מקום
טט – שני כתובים המכחישים זה את זה ובא הכתוב השלישי ומכריע ביניהםְ .ונוֹעַ ְד ִתּ ְ

המועד שאינו ליד ארון הקדש בקדש הקדשים אלא מגיד הכתוב שהיה נכנס משה ועומד באהל וקול יורד מן השמים כמין סילון של
אש לבין שני הכרובים והוא שומע את הקול מדבר אליו מבפנים,

יַלָך֘ ַשָׁ ם ַ֒ מונח זרקא סגול מוסיף על מקום המועד ,קול יורד מן השמים לבין שני הכרובים ונשמע מביניהם וזה מקום המועד
ְַונוֹעַ ְד ִתּ ְ
מצד השמים  ,מצד משה מקום המועד אינו ליד ארון הקדש בקדש הקדשים אלא בחלק הקדש באהל מועד.
אפשר להוסיף עוד דרך
[רש"י] ְונוֹעַ ְד ִתּי .כשאקבע מועד לך לדבר עמך אותו מקום אקבע למועד שאבא שם לדבר אליך.
טט  -ע"פ רש"י התוספת על שם משמעה קביעות מקום הדבור בלי לפרש שוב תמידות מקום הדבור ואולי גם הוספת השפע הנבואי .דומה
לנאמר בתבנית טעמים זרקא סגול [במדבר בהעלותך ]...ע"פ דרשות הר"ן תמידות השפע הנבואי אל משה ,היינו תוספת השפעה.
ראה קדמא ואזלא ,דרגא תביר טפחא
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ָהב ַ֒ ַ
ַשׁתּיַטַ ְבּעוֹתַז ָ
ית ְ
׃ַועָ ִשׂ ָ ֘
שמות תצוה כח,כזְ :
בַהא ָֽפוֹד׃ ַ
ָ
לַלחֶ֖שֶׁ
ְ
ֶ֖תַמ ְח ַבּ ְר ָ֑תּוַַַַַַַַֹ ִמ ָ֕ ַמּעַ
יוַלעֻ ַמּ ַ
ַ֙ממּוּלַפָּ ָנ ְ
וֹדַמ ְלּ ַמ ֙טָּ ה ִ
ִ
וֹתַהאפַ֤
ָ
ַ֩כ ְת ֨פ
וְ נָתַ ָתּהַא ָּ֡ ָתםַעַ לְ -שׁתּי ִ
ַשׁתּיַטַ ְבּעוֹתַז ָָהב ַ֒ -זרקא מונח מונח סגול
ית ְ
וְ עַָ ִשׂ ָ ֘
זָהָ ב ַ֒ -סגול ,גי' דו"ד ואחריו סופי תיבות ונתת'ה את'ם ע'ל-שת'י טבעו'ת תהלי"ם

מקושר ל-שמות פקודי לט,יט  ...זהב וישימו  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי'  372 + 14עולה דו"ד שב"ע (בן שביעי ,רועה שביעי) עולה
שפ"ו
זרקא מ ונח מונח סגול ,בדרך רמז  /סוד מושרה על דוד תוספת סגולית המכשירה אותו להיות דוד אחוז בטבעות החושן (תצוה ,פקודי)
ַל־תַּ נִי ֵָ֗חנִי ל ְִֽעשׁ ָ ְִֽקי:
שׁ ָפֹ֣ט ו ֶָ֑צדק בּ ֵ֝
ומהן מושרה עליו  -נמשך אליו מהחושן רוח הקדש לאמר תהלים .כמאמרו (תה' קיט,קכא) ָ֭ ָעשִׂיתִ י ִמ ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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שמות כי תשא לא,טו :שמור צמוד לשמות ויקהל לה,ב:

הַמלָ אכָ ה ַ֒ ַ
שׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַיעָ ֶשׂ ְ
וֹןַק ֶדשַׁלַ ָ֑ה'ַ ַ
יעיַשַׁ ַבֹּ֧תַשַׁ ָבּ ֵ֛ת ֶ֖
וֹםַה ְשּׁ ִב ִָ֗
ַ
ַוּבַ יּ
וֹתַיוּמת׃ ַ
ָ ָֽ
ֶ֖תַמ
ֵ֥וֹםַהשַּׁ ָבּ ֵ֥
ַ
ֵ֛הַבּי
אכ ְ
ֹ֧הַמלָ ָ
ַכָּ לָ -הע ֶשׂ ְ
הַמלָ אכָ ה ַ֒– מונח זרקא מונח סגול ,תוספת מוקטנת מענין מלאכה ,כפירוש תורת משה – האלשיך הקדוש
טט – שׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַיעָ ֶשׂ ְ

ששת ימים המלאכה נעשתה כמאליה בדומה לבריאת העולם ע"י ה' ואם כן כל מה שהיה ראוי ליעשות ביום השבת נעשה גם הוא בחול.
תורת משה – האלשיך הקדוש

הַמלָ אכָ ה ַ֒" ,לומר כי זולת הטעם האמור לבלתי דחות מלאכת המשכן את השבת יש טעם אחר .והוא ,כי
ואמר "ַשׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַיעָ ֶשׂ ְ
לא היה רווח בדבר ,כי אם מלאכת המשכן הייתה נעשיית בטבע היתה אומר שטוב לדחות שבת לקרב השראת שכינה בימים מועטים.
הַמלָ אכָ ה ַ֒כמאליה שאפילו אינו אומר בששת  ,לרמוז שאין המלאכה הזאת תחת הזמן ,כי אם כבריאת העולם
אבל שׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַיעָ ֶשׂ ְ
"כי ששת ימים עשה ה' את השמים וכו' (פסוק ט"ו) .ואם כן כל מה שהיה ראוי ליעשות ביום השבת נעשה גם הוא בחול.
בַּתַ
יעי" יהיה "שַׁ ַ ֹ֧
וֹםַה ְשּׁ ִב ִָ֗
ַ
וּביּ
ה ֒ כמאליה ,בזכות ש" ַ
הַמלָ אכָ ַ
או שיעור הכתוב בדרך אחרת .שאומר הוא יתברך שׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַיעָ ֶשׂ ְ
וֹןַק ֶדשׁ" לשם ה' כו' .ולהיות כי על מידת יום המתיחסת לתואר זכר ,אמר "יעשה" ולא אמר תעשה שעל ידי זכות היום יהיה כן.
שַׁ בָּ ֵ֛ת ֶ֖
ולא אמר ענין זה גם בלילה ,על כי דרך המלאכה ליעשות ביום.
הַמלָ אכָ ה ַ֒– מונח זרקא מונח סגול ,תוספת מוקטנ ת מענין מלאכה ,כפירוש תורת משה ששת ימים המלאכה
טט – שׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַיעָ ֶשׂ ְ
נעשתה כמאליה בדומה לבריאת העולם ע"י ה' ואם כן כל מה שהיה ראוי ליעשות ביום השבת נעשה גם הוא בחול.
ראה דרגא תביר טפחא ,סלוק
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ְך ֒
ַבּ ַ
ֲשׁרַנִ ְשׁ ַבּ ְע ָתַּלָ ֶהם֘ ָ
ֲב ֶ ָ֗דיָךַא ֨ ֶ
קַוּליִ ְשׂ ָר ִ֝אלַע ָ
ְ
ַ֩ליִ ְצ ֨ ָח
רַלאַ ְב ָר ָהם ְ
שמות כי תשא לב,יג :זְ ָּ֡כ ְ
ֶ֖יַהשָּׁ ָמָ֑יִ ם ַ
כוֹכב ַ
םַכּ ְ
ְ
ַ֙את-ז ְַרעֲכֶ
ַו ְַתּ ַדבּרַאֲל ֶהםַאַ ְרבֶּ ה ֶ ָֽ
לם׃ ַ
וַּלע ָ ָֽ
םַו ָנחֲלֶ֖ ְ
ַ֙לז ְַרעֲכֶ ְ
ץַהזִּ֝אתַא ֲֶשׁרַאָ ָ֗ ַמ ְר ִתּיַאֶ תּן ְ
ַוְ כָ לָ -ה ָ֨א ֶר ַ
ְך ֒  -לא נשבעת להם בדבר שהוא כלה ,לא בשמים ולא בארץ לא בהרים ולא בגבעות,
ַבּ ַ
ֲשׁרַנִ ְשׁ ַבּ ְע ָתַּלָ ֶהם֘ ָ
[רש"י שמות תשא לב,יג] א ֨ ֶ

אלא בך ,שאתה קיים ושבועתך קיימת לעולם ,שנאמר (בראשית כב טז) בי נשבעתי נאם ה' ,וליצחק נאמר (שם כו ג) והקימותי את
השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך ,וליעקב נאמר (שם לה יא) אני אל שדי פרה ורבה ,נשבע לו באל שדי:
ְך ֒ – זרקא סגול ,כמוסיף מן הענין של מהותו ועצמותו של ה' עליו שאתה קיים (כמוסיף) ושבועתך קיימת
ַבּ ַ
[רש"י שמות לב,יג] לָ ֶהם֘ ָ

לעולם,
ְך ֒ – זרקא סגול ,כמוסיף מן הענין של מהותו ועצמותו של ה' עליו ועכשו שנשבעת להם (כמוסיף) בשמך
ַבּ ַ
[בבלי ברכות לב,א] לָ ֶהם֘ ָ
הגדול ,מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים  -כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי עולמים.
שמור צמוד ל-שמות כי-תשא לא,טו
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הַמלָ אכָ ה ַ֒ ַ
שמות ויקהל לה,ב :שׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַתּעָ ֶשׂ ְ
ֵ֥םַק ֶדשַׁשַׁ ַבֵּ֥תַשַׁ ָבּ ֶ֖תוֹןַ ַ
יעיַיִ ְה ֶי֨הַלָ ֶכ ֵ֛
וֹםַה ְשּׁ ִב ִָ֗
ַ
וּבַ יּ
ֶ֖הַיוּמת׃ ַ
ָ ַָֽ
אכ
וַֹמלָ ָ
ֵ֥הַב ְ
לַ הָ֑ 'ַכָּ לָ -הע ֶשׂ ֵ֛
ה ַ֒ ,טט – ע"פ תורת משה – האלשיך הקדוש זרקא סגול מרמז היעשות מלאכת המשכן בששת ימים
הַמלָ אכָ ַ
...שׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַתּעָ ֶשׂ ְ

מאליה כי אין מעצור לה' להצליח בששת ימים יותר מאילו היו עושים במלאכה בשבת ,כאשר בריאת עולם עשה שלשה דברים בכל
יום ובששי ששה שלשה בעד היום עצמו ושלשה בעד השבת שאחריו.
55

ז"ס

ֱמת׃ ַ
ֵ֥סדַ ֶוא ֶ ָֽ
םַו ַרבֶ -ח ֶ
ָ֑וּןַא ֵֶ֥רְךַאַ ַפֶּ֖יִ ְ
וּםַו ַחנּ ֶ
ֵ֥לַר ֶ֖ח ְ
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָרא ַ֒ה'ַ׀ַה'ַא ַ
ֵ֥
שמות כי תשא לד,וַ :ו ַיּע ֲ֨ב
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָרא ַ֒– זרקא סגול .הקב"ה מוסיף לישראל דרכים לבקשת סליחה והעברת הדין מהם .הקב"ה מעביר פנים של
ֵ֥
ַו ַיּע ֲ֨ב
א ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,ויובן ע"פ פני מנחם כי
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָר ַ
ֵ֥
זעם ומביא פנים של רחמיםַ .ו ַיּע ֲ֨ב

לכתחילה היו ישראל בדין ובפועל במעשה התשובה מתעלה הקב"ה מכסא דין לכסא רחמים וזרקא סגול משמעו שגורע מהדין (פניו – פני
דין) ומוסיף ברחמים.
ראה דוגמאות מפתח
 56ז"ס
שמות ויקהל לו,ו:

רוּמת ַה ָ֑קּ ֶדשַַַַַׁ וַיִּ כָּ לֵ֥א ָה ָעֶ֖ם מהָ ִ ָֽביא׃
אכֶ֖ה ִל ְת ַ
שּׁה אַ לַ -יעֲשׂוּ-עֵ֛ וֹד ְמלָ ָ
ר ַַַַַ֒ ִאישׁ ְו ִא ָ֗ ָ
חנֶהַ֘ לאמ ַ
ֲבירוּ ֵ֥קוֹל ַ ָֽבּ ַמּ ֲ
שׁה ַו ַיּע ִ֨
וַיְ ַצו מ ָ֗ ֶ
ר ֒ – זרקא סגול ,טט  -הפשט משמעו שפרטי הקול מבקשים מן העם לא לתרום עוד למשכן .בעל הטורים מחשב שהיום
חנֶהַ֘ לאמ ַ
ַ ָֽבּמַּ ֲ

השלישי מעת ההכרזה על התרומת המשכן היה שבת ולכן פרטי הקול כאילו נאמר "לאו אמר במחנה" מוסיפים הצווי אל יעבירו מרשות
היחיד לרשות הרבים ומביא גימטריא לתמוך בפירושו.
רוּמת ַה ָ֑קּ ֶדשׁ ,בגמטריא זהו אל יוציאו משא מרשות היחיד לרשות הרבים,
אכֶ֖ה ִל ְת ַ
שּׁה אַ לַ -יעֲשׂוּ-עֵ֛ וֹד ְמלָ ָ
ִאישׁ ְו ִא ָ֗ ָ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה
ַוּבירוּשָׁ לַ ִָ֣םַלאמ ַ
יהם֘ ִ
וֹלַבּכָ ל-עָ ר ֶ
ְ
ירוַּק
ֵ֥
ֲב
תבנית דומה עם שרש עב"ר (נחמיה ח,טו) ְו ַיע ִ֨
ובפועל ,לכתחילה הקול – ההכרזה היא על איסוף עצים וסכך לבנית סוכות ,בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות
בשבת.
ר ֒ – סגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת לאמר כ -לאו אמר שלא להעביר מרשות לרשות בשבת,
לאמ ַ
א ֒ באותה תבנית טעמים ,וגם
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָר ַ
ֵ֥
ע ֨ב
שרש עב"ר כמו שמות כי תשא לד,וַ :ו ַיּ ֲַ
5.1.3.3
57

ויקרא

ז"ס

ַ֘הכּהֲנִ ים ַ֒ ַ
יאהַּאֶ לְ -בּניַאַ הֲרן ַ
ֱב ָָ֗
ויקרא ב,בֶ :וה ִ
יחחַ ַלַַ ָֽה'׃ ַ
יחַנִ ֶ֖
הַר ַ
ֵ֥
הַא ֵַ֛
שּׁ
ַ֙ה ִמּזְ בּ ָח ִ
ירַהכּ ִ֝הןַאֶ ת-אַ זְ כָּ ָר ָתהּ ַ
ַ
ָ֑הַּו ִה ְק ִ֨ט
הַּעֶ֖לַכָּ לְ -לבנ ָָת ְ
ַ֙וּמשַּׁ ְמ ָנ ַ
וַֹמ ָסּ ְל ָתּהּ ִ
םַמלאַקֻ ְמ ָ֗צ ִ
ְ
ץַמ ִ֝שָּׁ
וְ קָ ֨ ַמ ִ
ם ֒ – זרקא סגול ,מוסיף מעין הענין על הענין כנלמד ב[-בבלי מנחות ח,ב] לא נצרכא אלא
ַ֘הכּהֲנִ י ַ
יאהַּאֶ לְ -בּניַאַ הֲרן ַ
ֱב ָָ֗
(ויקרא ב,ב) ֶוה ִ

להכשיר את כל עזרה כולה לקמיצה.
ם ֒ – מונח זרקא סגול ,טעם מונח מלמד על רבוי דרשה של מהתבנית זרקא סגול[ ,ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה
ַ֘הכּהֲנִ י ַ
אֶ לְ -בּניַאַ הֲרן ַ
ת־מלְך( ,הח"ח :כלומר כל מה שהם
פרשה ט סוף פרק י] אֶ לְ -בּניַאַ הֲרןַ֘אפילו הן רבואות ,וכך הוא אומר (משלי יד,כח) בּ ְָר ָ
ב־עֵ֥ם הַדְ ַר ֶ֑
יכולים לעסוק במנחה עוסקים ומצותה בכך כגון אחד מגיש ושלשה יכולים ל עסוק בקמיצה אחד אוחז הכלי שהמנחה בתוכו ואחד קומץ ואחד
תופש את הכלי שרת שמקדש בו את הקומץ כדאמרינן במנחות דף ז ואחד נותנו לחבירו ותבירו לחבירו עד שמגיע למזבח ואחד מולחו ואחד
מקטירו ר"ש משנץ )
 58ז"ס
ויקרא ב,יג ראה סעיף שיטת רבי יהודה הנשיא בזרקא סגול
חַתּ ְמלָ ח ַ֒ ַ
ִ
ַבּ ֶמּלַ
ןַמנְ ָח ְתָך֘ ַ
ק ְר ַבּ ִ
וְ כָ לַָ -
ֶ֖לַמנְ ָח ֶתָָ֑ךַ ַ
ֱֹלהיָךַמ ַע ִ
חַבּ ִריתַא ֶ
ְ
יתַמִ֚לַ
ֶ
אַת ְשׁ ִָ֗בּ
ַ וְ ל ַ
יבַמלַ ח׃ַס ַ
ֶ ָֽ
ַתּ ְק ִ ֵ֥ר
ַ ַעֵ֥לַכָּ לָ -ק ְר ָבּנְ ָךֶ֖ ַ
חַתּ ְמלָ ח ַ֒  -זרקא מונח סגול
ִ
ַבּ ֶמּלַ
ןַמנְ ָח ְתָך֘ ַ
וְ כָ לָ -ק ְר ַבּ ִ

ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם

...על שלושה דברים העולים על המזבח לא מלחו מלח :דם ,יין ,עצים .המלח שמולחין בו כל הקרבנות משל ציבור ,כמו העצים ,ואין
היחיד מביא מלח או עצים לקרבנו מביתו .ובשלושה מקומות היו נותנים המלח .בלשכת המלח ,ועל גבי הכבש ,ובראשו של מזבח.
בלשכת הכבש היו מולחין עורות הקדשים ,ועל גבי הכבש מולחין האיברים ,ובראשו של מזבח מולחין הקומץ והלבונה .ומנחות
הנשרפות ועולת העוף (עשה ס"ב ,ל"ת צ"ט ,הלכות איסורי מזבח פ"ה הי"א-הי"ג)
הרמב"ם עבודה ,הלכות מעשה הקרבנות פ"ה הי"ט

כל עורות הקדשים לכהנים בין בקדשי צבור בין בקרבנות יחיד שנאמר "עור העולה אשר הקריב וכו'" אבל עורות קדשים קלים
לבעלים .וכל עולה שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה שנאמר "עולת איש" עולה שעלת לאיש.
ה"כ מהר"י קורקוס
מנחות כ' א' קומץ (מנחה) חייב מלח;
מנחות כ' ב' רבי אומר עצים קרבן מנחה הן וטעונים מלח
אמר רבא לדברי רבי עצים טעונים קמיצה (טטוד"ל והיא טעונה מלח)
מנחות כ"א ב' בשלושה מקומות (ראה רמב"ם)

טטוד"ל בעזרת הרב א"מ פערל – העורות הוקדשו עם הבהמה לעומת המנחה שהוקדשה אחרי עבודה לסולת וללא הקליפות .השערה:
המלחת העורות במלח מהציבור ובלשכת המלח היא חלק מהקרבת הקרבן.

טטוד"ל :מלחו עורות ק דשים (עולות,חטאות ,אשם) במלח משל ציבור ,אף שיצאו לכהנים ולא הקרבו על המזבח( .בסוג מלח עשו פעולה
מסוג מלחו ,וזה תוספת קדושה בעורות הקדשים השייכת לברית כרותה למלח מששת ימי בראשית המייצג את המים התחתונים שניתנה
להם הבטחה לפצותם על ההפרדה ממים העליונים שיעלו על המזבח ,אולי קשור לעורות הכסוי של המשכן?)
ספר המאמרים – תרמ"ג האדמו"ר הרש"ב מאמר שבת חנוכה  ,ע' מ"ג

...וזה שכתוב (שנאמר) בזהר "מאן דמהפך חשוכא לנהורא ומרירו למתקא" פירוש כשמהפך מרירו למתקא היינו שנהפך מרירות
הגוף ונפש הבהמית שרוצה בתענוגי עולם הזה וכל תענוגי העולם הזה נשפעים מהקליפות וסטרא אחרא...

אפשר מרמז לברית הכרותה למלח על מנחה (מצומח) וקרבן בהמה (מהחי) שהמלח המריר מהפך – ממתיק
א' ממתיק הקמח (הסולת) הבלול בשמן (שהוצא מפירות בעלי קליפות בצומח) שהם פניים הצומח
ב' ממתיק הבשר והחלבים שהם פנים הבהמה שהו צאו מהעורות ומוקרבים על המזבח (העולות למזבח ,החטאות לכהנים ,השלמים
לבעלים) .המלחת העורות היא המתקתם של הקליפות שתפקידם היה להגן ולגדל על הבהמה (נותן לה תענוג חיים) אך מקורה בקליפה.
59

ז"ס

ַבּכָ לָ -דּ ָברַטָ מא ַ֒
רַתּגַּע֘ ְ
ויקרא ה,ב :אוַֹ ָ֗ ֶנפֶ שַׁא ֲֶשׁ ִ
ֶ֖תַשׁ ֶרץַטָ מָ֑אַ ַ
וַֹבּנִ ְב ַל ֶ
הַא ְ
ָ֕
הַטמאָ
ַ֙בּה ָמ ְ
ִ֚וַֹבּנִ ְבלַ ת ְ
ִ֝הַטמ ָָ֗אהַא ְ
תַח ָיּ ְ
ַ
ַ֩בנִ ְב ַַ֨
ל
אוֹ ְ
שׁם׃ַ ַ
ֶ֖אַואָ ָֽ
נּוַּו ֵ֥הוּאַטָ מ ְ
םַמ ֶמּ ְ
וְ נ ְֶע ַל ִ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַבּכָ לָ -דּ ָברַטָ מא ַ֒ -לפי שלא זכר פרטי זה הכלל כי אם אבות הטמאות ,למדנו שאינו מדבר במגע 'וולד
רַתּגַּע֘ ְ
רלב"ג (ב) אוַֹ ֶנָ֗פֶ שַׁא ֲֶשׁ ִ
הטומאה' ,וזה ,כי נבלות הבהמה והחיה והשרץ הם 'אבות הטומאה' כמו שיתבאר.
א ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,ממעט משהו מענינו כענינו וזהו מגע ולד הטומאה .ראה זרקא סגול
ַבּכָ לָ -דּ ָברַטָ מ ַ
רַתּגַּע֘ ְ
א ֲֶשׁ ִ

 60ז"ס
ויקרא ה,ז :ראה
יוֹנ֖ה לַ ִֶֽ֑ה' א ָחֵ֥ד ְלח ָ ַ֖טּאת וְא ָחֵ֥ד לְעלָ ִֽה׃
שׁ ֵתֵּ֥י ת ִ ָ֛רים ִֽאוֹ-שְׁנֵ ֵ֥י בְנֵ ִֽיָ -
[ז] ְואִםֵֹ֨ -לא תַ ִגֹּ֣י ַע י ָדוֹ֘ ֵ ֹ֣דּי שׂה ְו ֵה ִֵ֨ביא אתֲ -אשׁ ֵָ֝מוֹ ֲא ֹ֣שׁר ָח ָָ֗טא ְ
 61ז"ס
ויקרא ה,יא :ראה (וי' מצורע יד,כא)
שׂים ע ֵָ֝לי ָה ָ֗שׁמן וְֹלא-י ֵ ִַ֤תּן
ִירת ָה ֵאפָ ָ֛ה ֖סלת ְלח ָ ֶַ֑טּאת ֹלא-י ָ ֵ֨ ִ
שיג י ֵָ֝דוֹ ִל ְ
[יא] ְואִםֹ-לא֩ תַ ֵ֨ ִ
שׁ ֵ ֹ֣תּי ת ִָ֗רים אוֹ֘ ִלשׁ ְֵנֹ֣י ְבנֵי-יוֹנָה ְו ֵה ִֵ֨ביא את-ק ְָרבּ ֵָ֝נוֹ אֲ ֹ֣שׁר ָח ָָ֗טא ֲעשׂ ִ ֶּ֧
עָל֙י ֙ ָה לְב ֵָ֔נה ִכֵּ֥י ח ָ ַ֖טּאת הִ ִֽוא׃
(וי' מצורע יד,כא)

62

ז"ס

אַואָ שׁם ַ֒ ַ
ַכּיֶ -יח ֱָט ְ
ויקרא ה,כגְ :ו ָהיָה֘ ִ ָֽ
דַא ָ֑תּוַֹ ַ
ֵ֥רַה ְפ ַ ֶ֖ק ִ
ֲשׁרַעָ שָׁ קַאִ֚וַֹאֶ תַ -ה ִפּ ָקּדוֹןַא ֲֶשׁ ָ
ָ֗לַאוַֹאֶ תָ -ה ֨עשֶׁ ק ַ֙א ֶַ
להַא ֲֶשׁרַ ָגּ ָז ַ֤
וְ ה ִ֨שׁיבַאֶ תַ -הגְּ ז ִ֝ ָ
ֵ֥רַמ ָ ָֽצא׃ ַ
דהַא ֲֶשׁ ָ
אֵ֥ וַֹאֶ תָ -האֲב ָ ֶ֖
אַואָ שׁם ַ֒זרקא מונח סגול – שמחה על כי העבריין התעורר להכרה בעבירה ולהוסיף ולהודות ובלשון רש"י עה"ת
ַכּיֶ -יח ֱָט ְ
וְ הָ יָה֘ ִ ָֽ

(כג) כי

יחטא ואשם  -כשיכיר בעצמו לשוב בתשובה ,ולדעת ולהודות כי חטא ואשם.
רלב"ג (כג) והיה כי יחטא ואשם  -רוצה לומר :כאשר יתן אל לבו שחטא ואשם בזאת הכפירה והשבועה עליה ,הנה יתכפר לו בזה
האופן שזכר ,רוצה לומר ,שישיב הממון שכחש בו לבעלים בתוספת חומש ,וגו'

ראה בבלי בבא קמא ,ראה קדמא ואזלא ,מונח רביע
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רבוי קרבנות שלמים נמצא בדוגמאות הבאות:
יבנּוּ ַ֒– זרקא סגול ,ע"פ המפרשים מרבה סועדים בסעודת הודיה כדי לסיים אכילת הקרבן וחלות
תּוֹדה֘ ַי ְַק ִר ֶ
ויקרא צו ז,יבִ :אםַעַ לָ -
התודה שהיא שלמים הנאכלים ליום ולילה אחד בלבד .ראה סעודות מצוה
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ה ַ֒ ַ
ישׁיַ֘לאַי ָרצֶ ַ
וֹםַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
יוַבּיּ
חַשׁלָ ִ֝ ָמ ַ
֨ב ְ
לַמ ְבּשַׂ רֶ -ז ַ
לַיאָ כ ִ
ויקרא צו ז,יחְ :ו ִאםַהאָ כַ ַ֠
שּׂא׃ ַ
ֵ֥הַּתּ ָ ָֽ
ִ
תַמ ֶמֶּ֖נּוַּעֲֹונָ
ִ
שַׁהא ֶכֵ֥לֶ
ָ
ָ֑הַו ַהנֶּ ֵ֛פֶ
וּלַי ְהיֶ ְ
וַֹפּגּ ִ ָֽ
וַֹלאַי ָחשֵׁ֛בַלֶ֖ ִ
ַ הַ ַמּ ְק ִריבַא ָ֗ת ֹ֧
ה ַ֒  -ע"פ בבלי זבחים כח,ב הקדמה למסקנה .קרבן כשר מרצה כאשר הוקרבו מתיריו (היינו נזרק הדם) .אם
ישׁיַ֘לאַי ָרצֶ ַ
וֹםַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
בַּ יּ

הכהן המקריב קרבן חישב באחת מהעבודות לשם רצוי מחשבת חוץ לזמנו הקרבן פגול והאוכלו חייב כרת ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו
(היינו זריקת הדם)
ה ַ֒ (טעם סגול) שהקרבן יפגל עם כרת כאשר
סיכום :כשם שקרבן כשר מרצה כאשר הוקרבו מתיריו כך ריבתה התורה במלים לאַי ָרצֶ ַ
הוקרבו מתיריו.
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ֵ֥רַ׀ַבּנָיוַ֘ ַ
ָ
ית ָמ
ָרַואֶ ל֨ ִ -א ָ
לַאֶ ְלעָ ז ְ
ןַו ֶא ַ֠
ֲר ְ
הַאל-אַ ה ָ֗
ויקרא שמיני י,יב :פַוַיְ ַד ֨בּרַמ ִ֝שֶׁ ֶ ָֽ
יםַהוא׃ ַ
ִ ָֽ
שׁ
ַכּיַ ֵ֥ק ֶדשַׁקָ ָד ִ ֶ֖
לַה ִמּזְ בּ ַָ֑ח ִ ֵ֛
ַ
ַמצֶּ֖ וֹתַאצֶ
וּה ַ
'ַו ִא ְכלֵ֥ ָ
הַהנּוֹתֶ ֶ֙רת ַ֙מ ִאשּׁיַה ְ
ַ֒קחוַּאֶ תַ -ה ִמּנְ ָ֗ ָח ַ
וֹת ִרים ְ
הַ נָּֽ ָ
וֹת ִרים ַ֒ע"פ רש"י שגם עליהם הייתה גזירת מיתה ממעשה העגל והואילה תפלת משה להצילם.
ַ֘הנָּֽ ָ
בָּ נָיו ַ
וֹת ִרים ַ֒ -זרקא סגול מצד אחד זרקא סגול מוסיף אותם אל גזירת המיתה מצד אחר הפסק מעיד שהואילה תפלת משה להצילם.
ַ֘הנָּֽ ָ
בָּ נָיו ַ

לשיטת הרבי מזדיטשוב קונטרס זרקא סגול בספר "לבוש לשבת ויום טוב" הזרקא סגול יעיד על שמחת הצלתם.
ראה תלישא-גדולה ,זרקא סגול
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תםַ׀ַעָ לָ יוַ֘יִ ְט ָמא ַ֒ ַ
לַמנִּ ְבלָ ָ ֵ֥
ויקרא שמיני יא,להְ ַ֠ :וכלַאֲשֶׁ ר-יִ ֨פּ ִ
ץַטמ ִאיםַהָ֑םַ ַ
ֻתּ ְ
ירֵ֛יִ םַי ָ ֶ֖
ֹ֧וּרַו ִכ ַ
תַּ נּ ְ
וּטמ ִ ֶ֖איםַיִ ְהיֵ֥וַּלָ ֶ ָֽכם׃ ַ
ְ

בבלי חולין קכז,ב

רש"י מתני'.המדולדלין בבהמה  -נתלש ממנה אבר בשר גידים ועצמות או נתלש ממנה בשר לבדו ועדיין הן מעורים בה במקצת
ויש הפרש בין אבר מן החי לבשר מן החי שהאבר מטמא אדם וכלים כנבלה והבשר שאינו אבר טהור מכלום כדילפינן לקמן בפירקין
(חולין קכח.):
במקומן  -אע"פ שהן מחוברין אם חישב עליהן להאכילן לעובד כוכבים הוי אוכל לקבל טומאה ולטמא אחרים דטומאת עצמן אין
בהן עד שיתלשו כולן כדילפינן בגמרא אבל מקבלים טומאה מן השרץ ומטמאין בה את אחרים.
עָ לָ יו֘ יִ ְט ָמא ַ֒– האיבר המדולדל כל עוד קשור לגוף הבהמה אינו מטמא טומאת נבילה של איבר מן החי.
כאן הזרקא סגול מגביל את הטומאה שלא תחול על האיבר המדולדל.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ם֒ ַ
ויקרא שמיני יא,מדִ :כּיַא ֲִניַה֘ 'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ַ
וֹשַׁאָ֑נִ יַ ַ
ָ
יַק ֶ֖ד
יםַכּ ָ
ִ ֵ֥
םַקד ִשׁ
ית ְ
ַ וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ִַ֙ו ְהיִ ֶ
ה ָ ָֽא ֶרץ׃ ַ
ץַהרמֵ֥שַׂעַ לַָ -
םַבּכָ לַ -ה ֶשּׁ ֶֶ֖ר ָ
ְ
אַתטַ ְמּאוּ ַ֙אֶ ת-נ ְַפשׁתיכֶ
ל ְ
ַוְ ַ֤

[בבלי ברכות נג,ב]  ...אמר רב נחמן בר יצחק :אנא לא זילאי ולא זיואי ולא זוהמאי ידענא ,אלא מתניתא ידענא; דאמר רב יהודה אמר רב ,ואמרי
םַקד ִשׁיםַ -אלו מים אחרוניםֵ֥ ִ ,כּיַקַָ ֶ֖דוֹשַׁ -זה שמן ,א ֲִניַה֘ 'ַ
ית ְ
לה במתניתא תנא( :וי' שמ' יא,יד) ְו ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ַ֙ -אלו מים ראשוניםִ ,ו ְהיִ ֶ
ם ֒  -זו ברכה .הדרן עלך אלו דברים.
א ֱָֹֽלהיכֶ ַ
[בבלי יומא לט,א]  ...אדם מטמא עצמו מעט  -מטמאין אותו הרבה ,מלמטה  -מטמאין אותו מלמעלה ,בעולם הזה  -מטמאין אותו
םַקד ִשׁים  -אדם מקדש עצמו מעט  -מקדשין אותו הרבה ,מלמטה -
ית ְ
לעולם הבא .תנו רבנן( :וי' שמ' יא,יד) ְו ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ִַ֙ו ְהיִ ֶ
מקדשין אותו מלמעלה ,בעולם הזה  -מקדשין אותו לעולם הבא .הדרן עלך אמר להם הממונה.
ם ֒ כך
ם ֙ .כשם שאני קדוש שַ-א ֲִניַה֘ 'ַא ֱָֹֽלהיכֶַ ַ
ם ַ֒ ְו ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּ ַ
אפשר כי פ'רש" עה"ת מקורו בגמרא הנ"ל .רש"יִ :כּיַא ֲִניַה֘ 'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ַ
םַקד ִשׁיםַ -לפי שאני אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא.
ית ְ
וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ַ֙– קדשו את עצמכם מלמטהִ .ו ְהיִ ֶ
וֹשַׁאָ֑נִ י ה' ,כשם שאני קדוש כך
ָ
יַק ֶ֖ד
יםַכּ ָ
ִ ֵ֥
םַקד ִשׁ
ית ְ
ם ַַַַַַ֒וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ִַ֙ו ְהיִ ֶ
[ספרא שמיני פרשה י] (וי' שמ' יא,יד) ִכּיַא ֲִניַה֘ 'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ַ
אתם קדושים ,כשם שאני פרוש כך אתם היו פרושים.
ם ֒ – זרקא סגול בתפקיד הוספה מן הענין על הענין .לפי [בבלי ברכות נג,ב] ברכת
ִכּיַא ֲִניַ– מונח מונח  -כל מונח מוסיף על ענין ה֘ 'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ַ
בני ישראל לה' מוסיפה קדושה על קדושתו .לפי פ'רש"י בני ישראל בעלי קדושה טבעית (ראה תניא פ' מג ,מד) תבנית הטעמים בתפקיד
הוספה מלמדת שכאשר בני ישראל מקדשים עצמם מלמטה ,ה' מוסיף בקדושתם שתי קדושות (א) אקדש אתכם למעלה( .ב) אקדש אתכם
לעולם הבא.
אפשר גם להסביר במובן של גריעה ,היינו הוספה לענין טומאהִ .כּיַא ֲִניַ– מונח מונח  -כל מונח מוסיף גריעה ,התרחקות מהקדושה
ם ֒ – זרקא סגול בתפקיד גריעה מן הענין על הענין[ .בבלי יומא לט,א] ( ...גריעה יסודית) אדם מטמא עצמו
המיוצגת בתוכן ה֘ 'ַא ֱָֹֽלהיכֶ ַ

מעט – (הוספה בגריעה) מטמאין אותו הרבה( ,הוספה בגריעה) מלמטה  -מטמאין אותו מלמעלה( ,הוספה בגריעה) בעולם הזה  -מטמאין
אותו לעולם הבא.
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רַל ַח ָטּ ָ֑את ַ
הַוּבן-יוֹנָ ֵ֥הַאוֶֹ֖ -ת ְ
ֶ
ַ֙לעלָ
שַׂבּןְ -שׁנָתוֹ ְ
יאַכּ ֶַ֤ב ֶ
ֶ
ַ֒תּ ִַ֞ב
וַֹל ַבת ָ
הַּלבןַ֘א ְ
ֳר ְ
וּב ְמלאת׀ַיְ מיַטָ ה ָ ָ֗
ויקרא תזריע יב,וִ :
חַא ֶהל-מוֹעֶ֖דַאֶ לַ -הכּ ָֽהן׃
ֵ֥ת ָֽ
ַאֶ לֶ -פּ ַ

ת ֒ – זרקא מונח סגול בתפקיד גריעה מהענין או הוספה ממין הענין על הענין .מלת אוֹ מוסברת בקטע הבא.
וַֹל ַב ַ
(וי' תז' יב,ו) ְלבןַ֘א ְ
וּב ְמלאת׀ַ
טעם מונח של אוֹ מרבה תפקיד גריעה לתבנית זרקא סגול (בנוסף לנאמר בהמשך) ,ללמד שבהבאת קרבן יולדת בתוך הִ -
יְ מיַטָ ה ָ ֳָ֗רהּ לא יצאה.
בכל זמן שיושבת ימי טהרה עד "מלאת" אינה יכו לה להביא קרבן (או) קרבנות יולדת לא על הולד שנמצאת בימי הטהרה שלו ולא על
ולד אחר שלא הביאה עליו קרבן .מתאים ל[-רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א,ה"ה].
ַ֙היּלֶ ֶדת מלמד על שניים שנולדו עד
תּוֹרת ַ
ַ
המשך [ספרא תזריע פרשה א פרק ג] (א) (וי' תז' יב,ו) ְלבן֘ ,לחייב על כל בן ובן (בפרק ג,מ"ו
מלאת (של הראשון) מביאה קרבן אחד ,תו"כ כאן מלמד על שני ולדות ,ראשון הגורם למלאת וזה נקרא לפני מלאת ושני שנולד אחר מלאת של הראשון,
ת ֒ להביא את המפלת
ת ֒ ,לחייב (קרבן) על כל בת ובת (כמו לבנים) ,וכשהוא אומר אוַֹלְַ ַב ַ
שעל כל אחד מביאה קרבן אחד)( ,וי' תז' יב,ו) ְל ַב ַ
(והוא הדין ליולדת רק שיותר מצוי המפלת ולא היולדת עד) אור לשמונים ואחד ,שתהא חייבת בקרבן (נוסף על הקרבן של עד סוף מלאת שהוא
סוף יום  )80כדברי בית הלל ,שבית שמאי פוטרים מן הקרבן ,אמרו להם בית הלל לבית שמאי אי אתם מודים לנו ברואה (דם) אור
לשמונים ואחד שהיא טמאה (נדה .ראיה שהלילה של היום ה 81 -מופסק מהתקופה שלפניה) ,אמרו להם בית שמאי (הח"ח בשם ר"ש לא גרסינן
המלים אי אתם מודים במפלת לשמונים ואחד שהיא חייבת בקרבן (לעצמו הנוסף מהקרבן עד מלאת) אלא גרסינן) אבל אבל (פי' המלה אמת,
ב"ש מודים שהרואה דם אור ל 81-טמאה),

אמרו להם בית הלל מאי שנא אור לשמונים ואחד מיום שמונים ואחד אם שוה לו לטומאה ,לא ישוה לו לקרבן ,אמרו להם בית שמאי
לא ,אם אמרתם במפלת יום שמונים ואחד שכן יצא לשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן (היות ובלילה אין מביאין קרבן חדש ,לכן האשה לא
ראויה להביא קרבן)(אבל ביום שראוי להביא קרבן אז תביא קרבן נוסף לשיטת כולם) ,אמרו להם בית הלל והרי המפלת יום שמונים ואחד שחל
להיות בשבת תוכיח שלא יצא לשעה שהיא ראויה בה קרבן (כי הזמן לא ראוי) וחייבת בקרבן (על לידה או ההפלה ביום  )81אמרו להם בית
שמאי לא ,אם אמרתם במפלת יום שמונים ואחד שחל להיות בשבת שאף על פי שאינו ראוי לקרבן יחיד ראוי לקרבן צבור ,תאמרו
במפלת אור שמונים ואחד שהרי הלילות אין ראוים לא לקרבן יחיד ולא לקרבן צבור (לב"ש זה שבשבת יש קרבן צבור אומר שהאשה ראויה,
אבל בלילה אין שום קרבן חדש ולכן האשה לא ראויה) ( .ב) (עכשו ב"ש עונים על ראיית דם בלילה וביום) הרואה דם אינה מוכחת (מוכיחה)
שהמפלת תוך מלאת דמיה (לא גר' טהורים) (גר') טמאים ופטורה מן הקרבן (ההוכחה מטומאה של ליל  81של ב"ה אינה הוכחה מספקת ואין
ת ֒ להביא את המפלת (והוא הדין ליולדת) אור לשמונים ואחד שתהא חייבת
וַֹל ַב ַ
לה קרבן נוסף)  ,אמרו להם בית הלל וכשהוא אומר א ְ
בקרבן (ואין לב"ש לימוד אחר מהפסוק).
אור ל 81-שוה ליום  81לענין טומאת נדה ,לכן האם לא ישווה לו לקרבן נוסף ליולדת שילדה החל מאור ל81-
ב"ש עונים שכשם שבלידה בתוך מלאת ,דם היולדת טמא (שבוע או שבועיים) ולא מביאה קרבן נוסף
כך דם היולדת באור ל 81-טמא ולא יגרום לה קרבן
ת ֒ שמכריח כב"ה
וַֹל ַב ַ
ב"ה עונים שאולי ב"ש צודקים אבל יש פסוק א ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ת ֒ – תו"כ למד שמלת ְלבן֘ מרבה חיוב קרבן על כל בן שנולד אחרי מלאת לראשון.
וַֹל ַב ַ
ֳרהּ ְלבןַ֘א ְ
וּב ְמלאת׀ַיְ מיַטָ ה ָ ָ֗
(וי' תז' יב,ו) ִ
ת ֒ על כל בת
וכנ"ל מלת ְל ַב ַ
ומלת אוֹ להביא את המפלת (והוא הדין ליולדת) אור לשמונים ואחד ,שתהא חייבת בקרבן (נוסף על הקרבן של עד סוף מלאת)
ת ֒ – זרקא סגול ,כעין מוסיף מן
וַֹל ַב ַ
וב"ש אומרים שליל  81עדיין שייך לקרבן שלפני מלאת .לכן נסביר תבנית הטעמים של ְלבןַ֘א ְ
הענין על הענין לשייך את המפלת או היולדת בליל  81לקרבן על הלידה או ההפלה שגרמה למלאת.
ת ֒ – זרקא מונח סגול ,כעין גורע מן הענין ללמד שליל  81כבר לא שייך ללפני מלאת ועליה להביא קרבן נוסף
וַֹל ַב ַ
אבל לב"ה ְלבןַ֘א ְ
כמו על לידות או הפלות מאוחרות מליל .81
 69ז"ס
ויקרא תזריע יב,ח :ראה
שׁנֵ ֙י בּ ְֵנֹ֣י יוֹ ֵָ֔נה א ָחֵ֥ד לְע ָל֖ה וְא ָ ֹ֣חד ְלח ָ ֶַ֑טּאת ְוכִפֵ֥ר עָלָ֛י ָה הַכּ ֵ ֖הן ְוט ֵָה ִָֽרה׃ פ
שׁ ֵתִּֽי-ת ִָ֗רים ַ֤אוֹ ְ
[ח] ְואִםֵֹ֨ -לא תִ מ ְָצֹ֣א י ָדָ ֘ה ֵ ֹ֣דּי שׂה ְו ָל ְק ָ ֹ֣חה ְ
(וי' מצורע יד,כא)
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וּאַואיןַיָדוַֹ֘מַ שֶּׂ ֶגת ַַ֒ ַ
לַה ְ
דּ ָ֗
סַ[כא]ַו ִאםַַ -
ְ
ויקרא מצורע יד,כא:
גַשׁמֶ ן׃
ֶ֖הַו ֵֹ֥ל ָ ָֽ
ןַל ִמנְ ָח ְ
וּלַבּ ֶשּׁ ֵֶ֛מ ְ
ַ
דַבּלֵ֥
וֹןַסלֶ תַאֶ ֨ ָח ָ
ֶ֖הַלכַ פּרַעָ ָל ָ֑יוַַַַַַַ ְו ִעשָּׂ ֨ר ִ֝
נוּפ ְ
ֵ֛םַל ְת ָ
חַכּ ֶבשַׂאֶ ָחֵ֥דַאָ ָשׁ ִ
ַ֠ ְולָ ַק ֶ

ספרא מצורע פרשה ד

לַהוּא שומע אני דל איש פלוני ממה שהיה ,שהיה בן מאה מנה ונעשה בן חמשי' מנה (אפשר תאמר העני אבל
(א) (וי' מצורע יד,כא) ְו ִאםַ -דּ ָ֗
ת ֒ יש לו ואינו
ת ֒ (העני עד שאין לו לקנות שלוש בהמות לקרבנות) או וְ איןַיָדוַֹ֘מַ שֶּׂ ֶג ַ
עדיין יכול לקנות שלושה קרבנות בהמה) ת"ל ְואיןַיָדוַֹ֘מַ שֶּׂ ֶג ַ
לַהוּאַעד שיאמרו שני כתובים ואם לאו לא שמענו.
מוצא ליקח (יש לו אך הכסף או הבהמות לא זמינות) ת"ל ִאםַ -דּ ָ֗

התוה"מ סיפא [סג]  ...ומה שלא באר כן בעולה ויורד וביולדת סמך על מה שכתב כאן ,שגם בהם חסרון ההשגה הוא מפני שהם
דלים ולא מפני שאינו משיג לקנות.
ת ֒ – מונח זרקא סגול ,גורע מן הענין
ַמשֶּׂ ֶג ַ
אפשר כי ההיקש הזה נלמד מדמיון תבנית טעמי המקרא (וי' מצורע יד,כא) ְואיןַיָדוֹ֘ ַ
קרבן עולה ויורד לדל (וי' ה,ז) ְואִםֵֹ֨ -לא תַ ִגֹּ֣י ַע י ָדוֹ֘ ֵ ֹ֣דּי שׂה – מונח זרקא סגול ,גורע מן הענין
שׁ ֵ ֹ֣תּי ת ִָ֗רים אוֹ֘ ִלשׁ ְֵנֹ֣י ְבנֵי-יוֹנָה – מונח זרקא סגול ,גורע מן הענין
שיג י ֵָ֝דוֹ ִל ְ
קרבן עולה ויורד לדלי דלות (וי' ה,יא) ְו ִאםֹ-לא֩ תַ ֵ֨ ִ
יולדת עניה (וי' תזריע יב,ח) ְואִםֵֹ֨ -לא תִ מ ְָצֹ֣א י ָדָ ֘ה ֵ ֹ֣דּי שׂה – מונח זרקא סגול ,גורע מן הענין ,ואם יש לה לשה ואין לה למחיתה ,תביא
עופות (ראה ספרא מצורע פרשה ד (ט) המקושר ל-ספרא תזריע פרשה א ,פרק ד (א) (וי' תזריע יב,ח) ְואִםֵֹ֨ -לא תִ מ ְָצֹ֣א י ָדָ ֘ה ֵ ֹ֣דּי שׂה
ה ֒ – זרקא מונח סגול בתפקיד גריעה מן הענין ,היינו שחסר לה ל"צורכין" היינו לנסכים של השה אז פוטרים אותה מקרבן
י ָָדהּ֘ ַדּיַשֶׂ ַ
יולדת עשירה ותביא קרבן יולדת דלה.

ת ֒  -הרי שאמר אחד קרבנו של מצורע זה עלי ,היה מצורע עני ונודר עני מביא קרבן עני ,מאי טעמא
(א) תורה תמימה וְ איןַיָדוַֹ֘מַ שֶּׂ ֶג ַ
צג)
ת ֒ אמר רחמנא  -לרבות את הנודר [ערכין י"ז א']:
וְ איןַיָדוַֹ֘מַ שֶּׂ ֶג ַ
ע"פ תורה תמימה הערה צג) התורה חסה על נודר עני שנדר עבור המיטהר העני וגם הוא יביא קרבן דל (בהמת אשם ושני עופות)
ת ֒ – מונח זרקא סגול ,מרבה מהענין על הענין ,הענין הוא במיטהר עני ומרבה עליו נודר עני עבור המיטהר
ַמשֶּׂ ֶג ַ
ְואיןַיָדוֹ֘ ַ
ת ֒ – מונח זרקא סגול ַ֠ ְולָ ַקח – תלשא ,בתפקיד ללמד אלפניה כעין אומדנה מה יד המיטהר משגת ,ואז התבנית זרקא
ַמשֶּׂ ֶג ַ
(ב) ְואיןַיָדוֹ֘ ַ
סגול בתפקיד גורע מן הענין ,היינו ג ורע מן הדל שיש לו כדי לקנות שתי בהמות (אשם ועולה ושני עופות או עוף אחד כנדרש ב -ספרא
מצורע פרשה ד משנה (ד)) ומגבילו רק לבהמת אשם ושני עופות אחד לחטאת ואחד לעולה.
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יעַי ֒ ַ
וֹםַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ַ֘בּיּ
הוַּהכּהן ַ
ַ
ויקרא תזריע יג,הְ :ו ָר ָא
ֵ֛ןַשׁ ְב ַעֵ֥תַי ִ ֶָ֖מיםַשׁ ִ ָֽנית׃ ַ
ירוַֹהַ כּה ִ
ַעַבּעָ֑ וֹרַַַַַַַַַ ְו ִה ְסגִּ ֹ֧
שׂהַהַ נֶּ ֵֶֽ֖ג ָ
דַבּעי ַָניוַלא-פָ ָ ֵ֥
ַוְ ִהנּ ַ֤הַהַ ֶנּ ֙ ַגע ַ֙עָ ַמ ְ

[ספרא תזריע פרשה ב פרק ב (א)(ב)(ג)]
יעַי ֒  -מונח זרקא מונח סגול ,מונח ראשון מרבה שימוש בתבנית הטעמים שאחריו זרקא מונח סגול
וֹםַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ַ֘בּיּ
הוַּהכּהן ַ
ַ
ְו ָר ָא
המרמזת באופן כללי על מיני גריעה ו/או תוספת ממין הענין על הענין .תו"כ מפרט הגריעות והתוספות תוך לימוד ממקראות שונים.
(א) ממעט כהן שראיתו נחלשה שלא יראה כי לא יראה את הצבע האמיתי של המראה ,ומכאן נדרש לגרוע מיום הראיה (הראשון,
השביעי וכו') שעות שאין רואים בם ,שראיית הנגע צריכה להיות רק בזמן שבו האור מתאים לראיית המראה באופן שלא יגרע ולא
יוסיף על צבע המראה.
(ב) מוסיף על יום השביעי כאשר הוא מעונן עוד ימי הסגר עד ליום שאפשר לראות בו את המראה וזה עשוי לטהרו כי בינתיים יעלמו
סימני הטומאה או לטמאו כי יופיעו בו סימני טומאה.
(ג) גורע ממקום הראיה כי אינו רואה בתוך בית.
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ָך ֒
הַדּבּר֘ ַאֶ ל-אַ הֲרןַאָ ִחי ַ
שׁ ַ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
ויקרא אחרי מות טז,ב :ו ַ֨יּ ֶ
שַׁמבֶּ֖יתַלַ פָּ ָ֑רכֶ ת ַ
אַבכָ ל-עת ַ֙אֶ לַ -הקּ ֶד ִ
ָב ְ
ַוְ אַ ל-י ַ֤
ִ֚יַבּעָ ָנןַא ָר ֶאֶ֖הַעַ ל-הַ כַּ ָֽפּ ֶרת׃ ַ
וּתַכּ ֶ
ִ
֨יַהכַּ ִ֝פּ ֶרתַא ֲֶשַׁ֤רַעַ לָ -האָ רן ְַ֙ולאַיָמ
ַאֶ לְ -פּנ ַ
ָך ֒ בבל יבוא ואין הבנים בלא יבוא ,אמר רבי אלעזר ודין הוא
ָך ֒ באל יבוא ,ואין משה בבל יבוא ,או אָ ִחי ַ
ספרא אח"מ פרשה א (ו) אָ ִחי ַ

ומה אם שנצטוה לבוא נצטוה שלא לבוא ,מי שלא נצטוה לבא אינו דין שנצטוה שלא לבוא ,תמימים יוכיחו שנצטוו לבוא אל אהל
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מועד ונצטוו לבוא שלא שתויי יין ושכר( .ז) אבל בעלי מומים שלא נצטוו לבוא לא נצטוו לבוא שלא שתויי יין (אבל) [אף] כאן
ָך ֒ לרבות את הבנים.
ָך ֒ ומה תלמוד אָ ִחי ַ
המצוה נצטוה תלמוד לומר ַדּבּר֘ ַאֶ ל-אַ הֲרןַשאין תלמוד לומר אָ ִחי ַ
ָך ֒ לרבות את הבנים .הוספה
ָך ֒ – זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין כנדרש בתו"כ ומה תלמוד אָ ִחי ַ
ַדּבּר֘ ַאֶ ל-אַ הֲרןַאָ ִחי ַ
ל־ל ָ֑חֶ םַ
ָ
ֶ֖יוַלאֱכָ
אַלאֶ ָח ֶ ָֽ
ר ְ
מאהרן אחיך עליו אלו בניו ומצאנו בנים שנקראים אחים (בראשית ויצא לא,נד )ַַוַיִּ זְ ַ֨בּחַיַ ָֽע ֲֵ֥קבַ ֶז֨בַ ח ַ֙בָּ ָהרַוַיִּ ְק ָ ֵ֥
ינוַּבּ ָ ָֽהר׃
ָ
ל
אכלוַּלֶ ֶחםַ ַוַָיּ ִ ֶ֖
וַיּ ְ
ראה דיון מפורט בבלי מנחות כז,ב
אפשר כי ויקרא אח"מ טז,בַ :דּבּר֘ ַאֶ ל-אַ הֲרןַאָ ִחיָך ַ֒– זרקא מונח סגול אפשר כי מרמז גם לתוספת דרכי כניסה אל קדש הקדשים
לצורך כלשהו שאינו בגדר כניסה אל-פני הכפרת.
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ַה ַחַי ֒ ַ
אשַׁהשָּׂ ִעיר֘ ַ
ַ
יוַעלַר
ֲרןַאֶ תְ -שׁתּיַי ָ ָָ֗דוַי ָ ָָ֗ד ַ
ויקרא אחרי מות טז,כאְ ַ:ו ָס ֨ ַמְךַאַַה ִ֝
אתָ֑ם ַ
ֶ֖םַלכָ לַ -חטּ ָ
יה ְ
לַואֶ ת-כָּ לִ -פּ ְשׁע ֶ
ַ֙בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
ליוַאֶ ת-כָּ ל-עֲֹונת ְ
ַוְ ִה ְתו ַָדּהַעָ ָ֗ ָ
יַה ִמּ ְד ָ ָֽבּ ָרה׃ ַ
ישַׁע ִ ֶ֖תּ ַ
ִ
ֵ֛חַבּיַדֵ֥ ִ -א
ירַו ִשׁ ַלּ ְ
אשַׁהשָּׂ ִע ְ
ַ
ַוְ נ ַָתַ֤ןַא ָתם ַ֙עַ ל-ר

[אור החיים]  -שלא יתודה עליו תיכף ומיד כשיעלה הגורל אלא יניחו חי פי' לצד כי בחינת הרע נקראת מת ועל שמה יקרא הגוף
בלא נשמה מת להיות ששולטת בו בחינת הטומאה הנקראת מת ,והשעיר לעזאזל כשמתודה הכהן עליו ונותן עליו כל העונות
והפשעים וכו' הנה הוא מת כלול מכל מיני מיתות וצוה האדון שלא יעשהו מת אלא (וי' אח"מ טז,י) ָיע ֳַמדַ -חֵ֛י ולזה תמצא כשאומר עוד
ָשׂאַ ַהשָּׂ ִעֵ֥ירַעָ ָלֵ֛יו ,כי מתחלה קודם
ַדּהַוגו' (וי' אח"מ טז,כב) ְונ ַָ֨
עלַראשַׁ ַהשָּׂ ִעירַַ֘ ַה ַחַי ַ֒ ְו ִה ְתו ַָ
ֲרן וגו' ַַ֨
מְךַאַ ה ִ֜
אח''כ (וי' אח"מ טז,כא) ְו ָס ַַ֨
שהתודה קראו חי ואח''כ אמר השעיר ולא הזכיר החי לומר שאחר שהתודה עליו אינו חי שכבר כחות של מיתה ירדו עליו ותמצא
שצוה ה' שהמשלחו טמא ויכבס בגדיו ורחץ בשרו במים כדין טמא מת.

(וי' אח"מ טז,כא) ַהשָּׂ ִעירַַ֘ ַה ַחַי ֒ – זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין ,ע''פ [רמב''ם] ו[-אור החיים] מוסיף חיות לשעיר שיעמד
חי ,כלומר שימשיך להתקיים בשעת כפרת הדם ע''י השעיר הפנימי ועד סיום הוידוי של כ''ג עליו ,כי מרגע נפילת הגורל עליו הוא
בבחינת מת ואם ימות יצטרכו להביא זוג אחר .אחרי הוידוי יכול למות ואז יצא חובת השילוח.
(וי' אח"מ טז,כא) ַהשָּׂ ִעירַַ֘הַ ַחַי ֒  -זרקא סגול ,שני אופני מיתה  -מת מעצמו אחרי הוידוי של כ''ג עליו ,ואם לא מת שילוח לעזאזל.
(דב' תצא כב,כד) וּ ְס ַקל ְֵ֨תּם א ָתֵ֥ם ָבּ ֲא ָבנ ִ֘ים (נערה המאורסה שלא צעקה בעיר ובועלה) לסקילה שני אופנים  -קודם הפלת הנסקל מבית
הסקילה ,אם לא מת עדיין אח''כ הפלת האבן עליו ע'' י העדים ואם עדיין לא מת רגימה ע''י העם שזה אופן נוסף של הפלת אבן.
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ֱביאוַֹ֒ ַ
ויקרא אח"מ יז,דְ :ואֶ לֶ ִ֝ -פּ ַתחַא ֶהלַמוֹעד֘ ַלאַה ִ
וּאַמ ֶ ֵ֥קּ ֶרבַעַ ָֽמּוֹ׃ ַ
ִ
ֵ֛תַה ִ ֵ֥אישַׁהַ ֶ֖ה
ְךַונִ ְכ ַר ָ
ַ֙דּםַשָׁ פָ ְ
ישַׁההוּא ָ
ַ
'ַדּםַי ָח ַ֞שׁבַלָ ִ ַ֤א
ןַה ָ
ֶ֖יַמ ְשׁ ַכּ ָ֑
'ַל ְפנ ִ
יבַק ְר ָבּן ַ֙לַ ה ִ
ָ
ְלהַ ְק ִ ַ֤ר

דברים כי תצא כג,כב:

ַח ְטא׃ ַ
ֵ֥הַבָךֶ֖ ָֽ
ְ
ַ֙מ ִע ָמְּךַוְ ָהיָ
ֱֹלה ֙יָך ָֽ
נּוַּה'ַא ֶ
ַ֤
וַֹכּיָ -ד ֨רשַׁיִ ְד ְר ִ֝שֶׁ
ֶ֖רַלשַׁ ְלּ ָ֑מ ִ ָֽ
אַתאַ ח ְ
יָךַל ְ
ֵ֥
ֱֹלה
ִ ָֽכּיִ -ת ֵ֥דּרַ ֶנ ֶ֙דר ַ֙לַַה'ַא ֶ

אפשר שהתבנית מונח זרקא מונח סגול מייצגת כעין הגבלה וכעין תוספת .התוספת מתואמת עם הקרא
רַלשַׁ ְלּמָ֑ וֹ שממנו דורשת הגמרא לתת לבהמת החליפין שלושה רגלים מיום הקדשתה ,ולא מחייבו להביא עד
ח ְ
אַתאַ ֶ֖
יָךַל ְ
ֵ֥
לַַה'ַאֱֹלהֶ
הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה.
ראה סעיף תוספת או גריעת זמן

(דב' כי תצא כג,כב) ִ ָֽכּיִ -ת ֵ֥דּרַ ֶנ ֶ֙דר ַ֙
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ויקרא אחרי מות יז,יא:

םַהוא ַ֒ ַ
ַבּ ָדּ ִ
שַׁה ָבּשָׂ ר֘ ַ
ַ
כּיַנֶ פֶ
ַ[יא]ַ ִ ַ
וּאַבּנֶּ ֵ֥פֶ שַׁיְ כַ ָֽפּר׃ ַ
ַ
םַה
דּ ֶ֖
ָ֑םַכּיַ -ה ָ ֵ֥
יכ ִ ָֽ
ַלכַ פֶּ֖רַעַ ל-נ ְַפשׁת ֶ
תּיוַלָ כֶ ם ַ֙עַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ְ
ַוא ֲִנַ֞יַנְ ַת ִ ַ֤
ַלכַַפֶּ֖רַעַ ל נפש האדם .תבוא
תּיוַלָ כֶ ם ַ֙עַ לַ -ה ִמּזְ בּ ַח ְ
א ֒ תלויה ,ולפיכך ַוא ֲִנַ֞יַנְ ַת ִ ַ֤
םַהו ַ
שַׁה ָבּשָׂ ר֘ ַ -של כל בריהַבַּ ָדּ ִ
ַ
רש"י (יא) ִכּיַנֶ פֶ

נפש ותכפר על הנפש.

א֒
םַהו ַ
םַהוא ַ֒  -מונח מונח זרקא מונח סגול ,אפשר שיש כאן תוספות אחדות של הנפש הבהמית על בַּ ָדּ ִ
ַבּ ָדּ ִ
שַׁה ָבּשָׂ ר֘ ַ
ַ
טט – ַ ִכּיַנֶ פֶ

,התוספות הן לענין חיות הבהמה עצמה ולענין הכפרה שבאמצעותה אפשר לכפר על נפש האדם.
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ויקרא אחרי מות יז,יג – יד:

ֲשׁרַיָצִ֝ וּדַצֵ֥ידַחַ יָּ ֵ֛הַאוֹ-עֶ֖ וֹףַא ֲֶשׁרַיאָ כ ָ֑ל ַ
רַבּתוֹכָ םַא ֨ ֶ
ְ
לַוּמן-הַ גּר ַ֙הַ גָּ
ִ
ישַׁמ ְבּניַיִ ְשׂ ָר ָ֗א
ִ
ישַׁא
ִ ִ֝
[יג]ַַוְ ִ ֨א
סּהוַּבֶּ עָ ָ ָֽפר׃ ַ
ַוְ שָׁ פַ ְך ַ֙אֶ תָ -דּמוַֹוְ ִכ ָ ֶ֖

וַֹבנ ְַפשׁוַֹ֘הוּא ַ֒ ַ
רַדּמ ְ
שׂ ָ
[יד]ַַכּי-נֶ פֶ שַׁכָּ לָ -בּ ָ֗ ָ
ִ ָֽ
ַ
לַדּםַכָּ לָ -בּ ָשֶׂ֖רַלאַתאכ ָ֑לוַּ ַ
ַ֙ל ְבַניַיִ ְשׂ ָרא ַ ֵ֥
וָ ָֽא ַמר ִ
וַֹהואַכָּ ל-א ְכ ָלֶ֖יוַיִ כָּ ָֽרת׃ ַ
ַ֙דּמ ִ
ִכּיַנֶ ַ֤פֶ שַׁכָּ לָ -בּשָׂ ר ָ
וַֹבנ ְַפשׁוַֹ֘הוּא ַ֒ -מונח זרקא סגול
ָדּמ ְ

טט  -הלכת כסוי הדם של חיה ועוף נאמרה בקרא ויקרא אחר"מ יז,יג ,ורישא של ויקרא אחר"מ יז,יד הוא טעמא דקרא של יז יג
וַֹבנ ְַפשׁוַֹ֘הוּא ַ֒
שׂרַשל חיה ועוף ַ ָדּמ ְ
ואומר ִ ָֽכּי-נֶ פֶ שַׁכָּ לָ -בּ ָ֗ ָ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וַֹבנ ְַפשׁוַֹ֘הוּא ַ֒ -דמו הוא לו במקום הנפש ,שהנפש תלויה בו.
רש"י ָדּמ ְ
וַֹבנ ְַפשׁוַֹ֘ ,פירוש במקום נפשו ,ובזה נתן טעם למה צריך לכסות דמו ,כי לצד שדמו היא נפשו מהמוסר לנהוג בו
אור החיים – ָדּמ ְ
כבוד זה ,כדרך שצוה ה' לקבור אדם מת משום כבודו ,וטעם שלא אמר כדרך שאמר בבהמה נפשו בדמו ((וי' אח"מ יז,יא)ַַ ִכּיַנֶ פֶ שַׁ
םַהו ַא ֒) ,אולי שהבהמה יש לה נפש והיא נתונה בדם ,אבל חיה ועוף אין להם נפש כבהמה ,אלא הדם הוא במקום הנפש,
ַבּ ָדּ ִ
הַ בָּ שָׂ ר֘ ַ
ולזה אינם באים על המזבח לכפר כבהמה זולת תורים ובני יונה ,וגם המה אין בדמם הזאה על המזבח אלא מיצוי כשמולק:
א ֒ – זרקא סגול בתפקיד גריעה לומר שאין לחיה ולעוף נפש ודם ,אלא הדם הוא במקום הנפש .ואילו בבהמה
וַֹבנ ְַפשׁוַֹ֘הוּ ַ
אפשר כיַ ָדּמ ְ
יש נפש ודם.
הַמלַָאכָ ה ַ֒
ויקרא אמר כג,ג :שׁשֶׁ תַי ִָמים֘ ַתּעָ ֶשׂ ְ
אַתעֲשָׂ֑ וַּ ַ
אכֶ֖הַל ַ
ַ֙מ ְק ָרא-ק ֶדשַׁכָּ לְ -מלָ ָ
יעיַשַׁ ַבַּ֤תַשַׁ ָבּתוֹן ִ
וֹםַה ְשּׁ ִב ִָ֗
ַ
וּבַ יּ
יכם׃ַפ ַ
לַמוֹשׁבת ֶ ָֽ
ְ
'ַבּ ֶ֖כ
ַ֙לה ְ
ֵ֥תַהוא ַ ָֽ
שַׁ ָבּ ִ

טטוד"ל – פסוק השבת פותח את פרשת המועדות .בכל המועדות כאן מופיעה רק מילת שבתון ,רק בשבת מופיעות המילות שבת שבתון
שדרכו למדו בי ומא בהיקש (גזרה שוה)? מערב יום הכיפורים תשבתו שבתכם על הוספה מהקודש אל החול.
השערת טטוד"ל שהתבנית זרקא מונח סגול עשויה לרמז להוספה מהקודש על החול במועדות.
השערה נוספת :מצאנו שלוש פעמים ששת ימים יעשה/תעשה מלאכה אולי מרמז על הגבלה במלאכה ,הגבלה בדיבור חול ,הגבלה במחשבת
חול (הרעיון ע"פ מאמר חסידי) ,רק בספר שמות פרשת המן יש זרקא מונח סגול על השבת עצמה!!!
השערה נוספת :תבנית הטעמים זרקא מונח סגול מרמז (א) הוספה בהספק המלאכה הנעשית בימי המעשה המכסה את מה שלא נעשה בזמן
השביתה .אמנם היה מקום לומר כי זה גם (ב) לגריעה מזמן החול של ימי המעשה ולהרחיק מהזמן המדויק של שבת ומועדים.
המתואם לדרך הלימוד ב[-בבלי יומא פא,ב] מיום הכפורים לשבת ומועדים תוספת קדושה לאיסור מלאכת עבודה לפני ולאחרי הימים
האלה ע"י (וי' אמר כג,לב) ִתּ ְשׁ ְבּ ֶ֖תוַּשַׁ ַבּ ְתּ ֶ ָֽכם.
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ם֒ ַ
דעוַּד ָֽרתיכֶ ַ
ויקרא אמר כג,מגְ :ל ַמעַ ןַ֘י ְ ַ
ץַמ ְצ ָרָ֑יִ ם ַ
יַאוֹתםַמ ֶא ֶר ִ
ָ ֶ֖
יא
הוֹצ ִ ֵ֥
לַבּ ִ
יַב ֻסּ ָ֗כּוֹתַהוֹשַׁ ְ֙ב ִתּי ַ֙אֶ תְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
ַ ִכּ ַ
יכם׃ ַ
ֶ֖יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
ַא ֲִנ ֵ֥

קריאה ליום א' דחוהמ''פ בא''י ,קריאה לחג הסוכות
שפת אמת חלק ה סוכות שנת התרמ''ד

 ...וכתיב ''למען ידעו דרתיכם'' חסר .פירוש שהוא עדות שלא יתיאשו בנ''י עצמם באחרית הימים כמונו היום בשפל המדרגה .עכ''ז
צריך איש ישראל להאמין כי בימים אלו יוצא מאפילה לאורה .כי לא יוכל איש ישראלי להיות נטבע לגמרי בטבע .וזהו בסוכות
הושבתי כש''כ..
 ...שקראו בזוהר הקדוש צלא דמהמנותא .כי הראשונים הרגישו בחלות שם שמים על הסוכה וראו האושפיזין .ואנחנו אין אתנו יודע
עד מה .ועכ''ז אנו חסין בצלו כמאמר עם עני ודל וחסו בשם ה' .אח''כ ראיתי שגם אמו''ז ז''ל אמר כעין דברים אלו שנקרא עתה יותר
צלא דמהמנותא.
ְלמַ עַ ןַ֘י ְדעוַּד ָֽרתיכֶ ם ַ֒ -זרקא מונח סגול ,החסרה ותוספת מעי ן הנושא הכתוב .ע"פ שפת אמת בשם הזוהר בדורות שבהם לא מרגישים
בחלות שם שמים על הסוכה ולא רואים האושפיזין (היינו החסרה) עלינו להוסיף באמונה שעתה יש יותר צלא דמהמנותא – צל הנאמן
(הקב"ה) לקיים הבטחתו לנו.
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
ת ֒ – זרקא מונח סגול ,דומה לענין ענני הכבוד המקיפים ומקדשים את מחנה ישראל
וַּב ֻסּכּוֹ ַ
נחמיה ח,יז ֻסכּוֹת֘ ַוַיּ ְשׁב ַ
אפשר כי זה הרעיון המסתתר בדיון על גובה סכך סוכה כשרה בין  10טפח ועד  20אמה ב-בבלי סוכה ב על הפסוק ויקרא אמר כג,מג:
יכם׃ ַ
ץַמ ְצ ָרָ֑יִ םַא ֲִנֶ֖יַהֵַ֥'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
יַאוֹתםַמ ֶא ֶר ִ
ָ ֶ֖
יא
הוֹצ ִ ֵ֥
לַבּ ִ
יַב ֻסּ ָ֗כּוֹתַהוֹשַׁ ְ֙ב ִתּי ַ֙אֶ תְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
ַ֒כּ ַ
ְלמַ עַ ןַ֘י ְדעוַּד ָֽרתיכֶ ם ִ

ם ֒  -זרקא מונח סגול ,על תוכן של ידיעה מרמזים לענין תוספת ידיעה ,על
אמר רבה דאמר קרא ויקרא אמר כג,מג ְל ַמעַ ןַ֘י ְדעוַּד ָֽרתיכֶ ַ
סיכוך ומחיצות של קדושת מחנה ישראל
יַב ֻסּ ָ֗כּוֹת  -מונח רביע  -מלמד על לפחות ארבע ענינים ,וכאן מרמז לשבעה ענני כבוד ,ארבעה מארבע רוחות ,אחד למטה מתחת
ִכּ ַ
רגליהם שלא ילכו יחף (תורה שלמה בהעלותך) אחד מעל ראשיהם ,אחד מלפניהם מיישר דרכם.
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ימה ַ֒ ַ
הַת ִמ ָ
ְ
םַלא-יִ גּ ָָ֗אלַעַ דְ -מלאתַלוַֹ֘שָׁ נָ
ויקרא בהר כה,לְ :ו ִא ָֽ
ֶ֖אַבּיּ ָֽבל׃ ַ
ָ֑יוַלאַיצ ַ
ֵ֥
וַֹלדרַ ָת
יתֵ֛תַלַ קּנֶ ֵ֥הַא ֶ֖ת ְ
םַה ַ֨בּיִ תַאֲשֶׁ רָ -בּ ִִ֝עירַאֲשֶׁ ר-לאַלוַֹח ָ֗ ָמהַלַ ְצּ ִמ ֻ
ַ
ַ֠ ְוקָ
֘
ה ֒ – זרקא סגול
הַת ִמימָ ַ
ְ
םַה ַ֨בּיִ תַאֲשֶׁ רָ -בּ ִִ֝עיר – תלשא בתפקיד ללימוד לכתוב אלפניה ב(-וי' בהר כה,ל) עַ דְ -מלאתַלוַֹשָׁ נָ
(וי' בהר כה,ל) ַ֠ ְו ָק ַ
בתפקיד הוספה ממין הענין על הענין .כאן מוסיף על שנת לבנה פשוטה פרק זמן מסוים שטעם מקף בכתוב (וי' בהר כה,ל) עַ דְ -מלאת מרמז

לבירור שב[-בבלי ערכין לא,א] בין הוספה של חודש עיבור ובין דעת רבי בהוספה של עיבורה של שנת לבנה  ,היינו השלמה של כ11-
יום בין שנת לבנה לשנת חמה.
[בבלי ערכין לא,א] אין מונין שנה אלא משעה שמכר ,שנאמר( :וי' בהר כה,ל) עַ דְ -מלַאתַלוַֹ֘שָׁ נָ ה ,כשהוא אומר תמימה  -להביא את

חדש העיבור; רבי אומר :ליתן לו שנה ועיבורה.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

פלוגתא בין רבנן האומרים תוספת חודש העיבור (בשנת לבנה) ורבי יהודה הנשיא אומר שנה ועיבורה (תוספת י"א יום להשלמת
שנת לבנה לשנת חמה)
ראה סעיף שיטת רבי יהודה הנשיא ,ראה סעיף תוספת או גריעת זמן
ה ֒ – מונח זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה ממין הענין על הענין ,או גריעה ממין הענין
ימ ַ
הַת ִמ ָ
ְ
(וי' בהר כה,ל) עַ דְ -מלאתַלוַֹ֘שָׁ נָ
מהענין .כל מונח מרבה הוספה או גריעה של משהו .כגון גורע מזמן שנה לגאולה ומאפשר גאולה מיידית עד שנה מזמן המכירה או
ההקדשה [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב] [הלכה א] המוכר בית בתוך עיר המוקפת חומה ה"ז גואלה כל י"ב חודש מיום שמכר בכל
עת שירצה ,ואפילו ביום שמכר ,וכשרוצה לפדות נותן כל הדמים שלקח ואינו גורע ללוקח כלום.
גורע מיציאה בשנת היובל ללא פדיון [הלכה ט] מכר בית עיר חומה והגיע יובל בתוך שנת המכר אינו חוזר ביובל ,אלא יהיה ביד
הלוקח עד שירצה המוכר לגאול כל שנת המכר או תמלא שנה ויחלוט .אפשר שגם רומז לפסק [רמב"ם שם ה"א]  ...לפדות נותן
כל הדמים שלקח ואינו גורע ללוקח כלום  ,היינו שבגאולה דיור הלוקח בנכס אינו נחשב ריבית על המתנת שכר מעות.
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ַ֮מטּה־לֶ ֶחם ַ֒
ויקרא בחקתי כו,כוְ :בּ ִשׁ ְב ִריַלָ כֶ ם ַ
ֶ֖םַבּ ִמּ ְשׁ ָ ָ֑קלַ
שׁיבוַּלַ ְח ְמ ֶכ ַ
דַוה ִ ֵ֥
ַ֙בּ ַתנּוּרַאֶ חָ ְ
פוַּעשֶׂ רַנ ִָשַׁ֤יםַלַ ְח ְמכֶ ם ְ
ֶ
ַ ַ֠ ְואָ
אַת ְשׂ ָ ָֽבּעוּ׃ַ{ס} ַ
ל ִ
םַו ֵ֥
תּ ְ
ַוַ ָֽ אֲכַ ְל ֶ ֶ֖
ַ֮מטּה־לֶ ֶחם ַ֒– מונח זרקא סגול ַ֠ ְואָ פוַּ– תלישא-גדולה -
ְבּ ִשׁ ְב ִריַלָ כֶ ם ַ
לימוד אלפניו ולאחריו ע"פ הזוהר פתח אליהו  ...אנת הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין וגו' ְבּ ִשׁ ְב ִריַ
ַ֮מטּה־לֶ ֶחם ַ֒– מונח זרקא סגול ,כעין מוסיף מענינו על ענינו ,מרמז לענין הוצאת עשר התיקונים מאור אין סוף ב"ה לבריאת העולם
לָ כֶ ם ַ
ַ֙בּ ַתנּוּרַאֶ ָחדַ.
פוַּעשֶׂ רַנ ִָשַׁ֤יםַלַ ְח ְמכֶ ם ְ
ֶ
והנהגתו ע"י עשרה תיקונים ...המרומזים בקראַ ַ֠ ְואָ
תבנית זאת היא כתבנית מונח זרקא סגול הראשון בתורה בר' א,ד "ויעש א-לקים את-הרקיע" ומרמז לענין בריאת העולם ,וגם כתבנית
"והיה לכם לצצית" שאף הוא בין היתר מרמז לבריאת העולם.
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יםַו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים֘ ְַו ַהתּוֹרת ַ֒ ַ
הַה ֻח ִקּ ְ
ַ
ויקרא בחוקתי כו,מוַ֠ :אלֶּ
שׁה׃ַפַַ ַ
ֶ֖יַבּיַד-מ ֶ ָֽ
ֵ֥רַסינַ ְ
ָ֑לַבּ ַה ִ
ֶ֖יןַבּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
אֲשֶׁ ר ַ֙נ ַָתןַה'ַבּינָ֕וַֹוּב ְ
יםַו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים֘ ְַו ַהתּוֹרת ַ֒ -מונח זרקא סגול
הַ חֻ ִקּ ְ

רש''י  -והתורת  -אחת בכתב ואחת בעל-פה מגיד שכולם נתנו למשה מסיני
וְ הַ תּוֹרת ַ֒  -כתיב יחיד קריא בנקוד  -רבים ,הזרקא סגול תומך בקריאה ברבים ,תוספת התורה שבעל-פה על התורה שבכתב
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ויקרא בחקותי כז,יחְ :ו ִאם-אַ ַחרַהַ יּב ֘לַי ְַק ִדּישַׁשָׂ דהַוּ ֒ ַ
תַהיּבָ֑ל ַ
ַ
ֶ֖דַשׁנַ
תַע ְ
וֹתר ַ
ַ֙הנּ ָ
יַהשָּׁ נִ ים ַ
כּ ֶסףַעַ לַ֤ ִ -פּ ַ
וַֹהכּ ִ֝הןַאֶ תַ -ה ֶַָ֗
ַוְ ִחשַּׁ ב֨ -ל ַ
כָּך׃ ַ
רעַמעֶ ְר ֶ ָֽ
ַוְ נִ גְ ַ ֶ֖

טטוד"ל – זרקא מונח סגול
הפסוק אומר שהקדיש אחר היובל ורש"י מוסיף המלים וכן אם הקדישה משנת היובל ואינו אומרם בפסוק י"ז המדבר בפשט בהקדשה
משנת היובל (כפירוש הראב"ע – בעצם השנה ,ורש"י אומר שם שההקדשה אחר היובל) – כלומר יש כאן הרחבה (התפשטות) הלכת
הגאולה שאומרת שאת שנת היובל עצמה לא מחשבים בחשבון הגאולה ,מחלקים החמישים שקל על פני  49שנה ולא על פני חמישים
שנה!!!.
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ת֒ ַ
יםַו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים֘ ְַו ַהתּוֹר ַ
הַה ֻח ִקּ ְ
ַ
ויקרא בחקתי כו,מוַ֠ :אלֶּ
ֶ֖יןַבּניַיִ ְשׂ ָרא ָ֑ל ַ
אשֶׁ ר ַ֙נ ַָתןַה'ַבּינָ֕וַֹוּב ְ
ַ ֲַ
שׁה׃ַפ ַ
ֶ֖יַבּיַד-מ ֶ ָֽ
ֵ֥רַסינַ ְ
ַ ְבּ ַה ִ
ת ֒  -מונח זרקא סגול
יםַו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים֘ ְַו ַהתּוֹר ַ
הַ חֻ ִקּ ְ
תו"כ ַ ָֽה ֻח ִקּים אלו המדרשות ְו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים ַ֮  -אלו הדינים ְו ַהתֹּורת ַ֒ -מלמד ששתי תורות נתנו אחד בכתב ואחד בע"פ.
יםַו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים ְַ֮ו ַהתֹּורת ַ֒ -מונח זרקא סגול ,מוסיף על עצמו מעצמו ,ואלו הן התורות הרבות היוצאות מהכתוב וזהו:
ה ֻח ִקּ ְ
ַ ַָֽ

אמר ר"ע וכי שתי תורות היו להם לישראל והלוא תורות הרבה ניתנו להם לישראל ,זאת תורת העולה (ויקרא ו,ב) זאת תורת המנחה
(ויקרא ו,ז) זאת תורת האשם (וי' ז,א) זאת תורת זבח השלמים (וי' ז,יא) זאת תורת האדם כי ימות באהל (במדבר יט,יד)
ראב''ע אלה הכתובים בפרשת וישמע יתרו ואלה המשפטים ופרשת בהר סיני וכו'
ת ֒  -אחת בכתב ואחת בעל-פה מגיד שכולם נתנו למשה מסיני
רש''י ְ -ו ַהתּוֹר ַ
ת ֒  -כתיב יחיד קריא בנקוד  -רבים ,הזרקא סגול תומך בקריאה ברבים ,תוספת התורה שבעל-פה על התורה שבכתב
א' וְ ַהתּוֹר ַ
ת ֒  -מונח זרקא סגול ,תבנית ויעש א-לקים את הרקיע ,והיה לכם לציצת
יםַו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים֘ ְַו ַהתּוֹר ַ
הַ חֻ ִקּ ְ

5.1.3.4
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תַו ַעלַכָּ ל-כּלָ יו ְַ֘ו ַעלַכָּ ל-אֲשֶׁ ר-לוַֹ֒ ַ
ד ְ
ןַהע ֻ ִַ֝
כּ ָ
הַה ְפקדַאֶ תַ -ה ְל ִויִּ ם ַ֩עַ לִ -מ ְשׁ ֨ ַ
ַ
במדבר א,נְ :ואַ ָּ֡ ָתּ
ָ֑הוַּו ָס ִ ֵ֥ביבַלַ ִמּ ְשׁ ָכֶּ֖ןַ ַיחֲנָֽ וּ׃ ַ
יוַוהֶ֖םַיְ שָׁ ְר ֻת ְ
ִ֝המָּ הַיִ ְשׂ ַ֤אוַּאֶ תַ -ה ִמּ ְשׁכָּ ן ְַ֙ואֶ ת-כָּ ל-כּלָ ְ

התורה והמצוה (מלבי''ם)  ...ואתה הפקד אתה לבדך וחשב בזה ה' ענינים [א] שיהיו מופקדים על משכן העדות בעת עומדו במקום
אחד היו הם השוערים והשומרים ,על כל כליו ועל כל אשר-לו על היין והסולת והבשמים והחביתין ולחם המערכת ועוד כמה דברים
לַל ִמ ְשׁ ָמ ָֽרוֹת׃ַוראב"ע פי' ועל כל-כליו.הארון והשלחן
ֵ֥יתַה ֶ֖א ֶה ְ
ָ
'ַלב
יםַלביתֵ֛ -ה ְ
ְ
יהםַעַ לַ -ה ְשּׁעָ ִ ֹ֧ר
םַוּבנ ִ֝ ֶ
ְ
שחשב ב דב"ה א ט כג ַ ְו ֨ה
והמנורה ועל כל-אשר-לו הם כלי הכלים ר"ל המלקחים והמחתות והסירות ודומיהם .וגו'
וְ ַעלַכָּ ל-כּלָ יו ְַ֘ו ַעלַכָּ ל-אֲשֶׁ ר-לוַֹ֒ -מונח זרקא מונח סגול ,ראב"ע ועל כל-כליו .כמנורה והשולחן והמזבחות :ועל כל-אשר-לו .הם
כלי הכלים.
וְ ַעלַכָּ ל-כּלָ יו ְַ֘ו ַעלַכָּ ל-אֲשֶׁ ר-לוַֹ֒ -מונח זרקא מונח סגול ,בתפקיד מוסיף מהענין על הענין ,ע"פ התוה"מ מופקדים על חמרים שונים
(פרט לבעלי חיים) הנחוצים לעבודת הקודש במשכן או המקדש ,ואפשר כי מתווספת דרגת כוונה להכנתם לקדש .כנאמר במשנה חגיגה
פ"ב מ"ו ופ"ג מ"א
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יַליַ֘כָּ לְ -בּכוֹר ַ֒ ַ
במדבר ג,יגִ :כּ ִ
ֵ֥יַה'׃ַפ ַ
ָ֑הַליַיִ ְהיֶ֖וַּא ֲִנ ָֽ
דםַעַ דְ -בּה ָמ ִ ֵ֥
ַ֙בּיִ ְשׂ ָראלַמאָ ָ ֶ֖
יַלַ֤יַכָ לְ -בּכוֹר ְ
םַה ְק ַ ֨דּ ְשׁ ִתּ ִ
ִ
ץַמ ְצ ַ ָ֗ריִ
וֹרַבּ ֶא ֶר ִ
ְ
תיַכָ לְ -בּ ִ֝כ
ַ֩הכּ ִַ֨
ְבּיוֹם ַ
יַליַ֘כָּ לְ -בּכוֹר ַ֒ -מונח זרקא סגול ,בתפקיד הוספה על הענין ממין הענין ,כאן תוספת על הבכור
ִכּ ִ

(א) תוספת של קדושה ע"פ [ספורנו] הבכורות של ישראל הוקדשו ע"י ה' שיהיו אסורים בעבודת הדיוט וע"י כך ניצלו ממכת מדינה
(ב) תוספת של פדיון ע"פ [ראב"ע] ִ ֵ֥ליַיִ ְהיֶ֖וַּטעמו  -לי הם ולי יהיו ,כי כל בכור מאדם יפדה ,וכן כל בכור הבהמה הטמאה:
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במדבר נשא ה,וַ :דּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒ ַ
לַבּהָ֑ 'ַ ַ
ַַ
לַמֶ֖עַ
םַל ְמ ֵ֥ע ַ
אתַהאָ ָד ִ
ָ
ַ֙מכָּ לַ -חטּ
הַכּיַיַַָֽעֲשׂוּ ִ
שּׁ ִ ַ֤
ישַׁאוִֹ -א ָ֗ ָ
ָֽ
ִא
שַׁה ִ ָֽהוא׃ ַ
ַ
וְ ָ ָֽא ְשׁ ָמֶ֖הַהַ נֶּ ֵ֥פֶ
ל ֒ – זרקא מונח סגול ,כעין הוספה או גריעה מסוג הענין על הענין וכאן ההוספה היא על
ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ַ

בן שלש עשרה שנה היה
ונקרא איש ,חיוב במצוות תלוי במי שהוא איש .שנאמר( :במדבר נשא ה,ו) איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם ,6שאיש הוא
7
בכלל עונשים ( .אנציקלופדיה תלמודית כרך ד[ ,טור קסה בר מצוה .קטן ,שמגיע לזמן הגדלות ,בו מתחייב בכל המצות).
ל ַ֒– זרקא מונח סגול ,מרבה מסוג ענינו עליו ,תורה שלמה [לז] במדב"ר פ"ח-ב (תהלים קמו,ט) ה' שומר את
ל־בּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
ְ
׀ו׀ַדּבּר ַ֮אֶ
ַ
גרים ,שהרבה בשמירתם כדי שלא יחזרו לסורן ,חביבין הגרים שבכל מקום הכתוב מקיש אותם כישראל וכו'
אגרא דכלה שמות פרשת בשלח

ל֒ ַ
שמות בשלח יד,בַ :דּבּרַ֘ אֶ לְ -בּני יִ ְשׂ ָרא ַ
חנֶ֖וּ עַ לַ -היָּ ָֽם׃ ַ
ָשׁבוּ ְויַ ָֽ חֲנַוּ ֙ ִל ְפנַי ֙ ִפּי ַה ִחירת בֵּ֥ין ִמגְ ֶ֖דּל וּבין ַהיָּ ָ֑ם ִל ְפנַי ֙ ַבּעַ ל ְצפן נִ ְכ ֵ֥חוֹ ַת ֲ
וְ י ָ֗ ֻ

במדבר נשא ה,ו:

לַבּהַָ֑'ַ ְו ָ ָֽא ְשׁ ָמֶ֖הַהַ נֶּ ֵ֥פֶ שַׁהַ ִ ָֽהוא׃ ַ
ַ
לַמֶ֖עַ
םַל ְמ ֵ֥ע ַ
אתַהאָ ָד ִ
ָ
ַ֙מכָּ לַ -חטּ
הַכּיַיַ ָֽעֲשׂוּ ִ
שּׁ ִ ַ֤
ישַׁאוִֹ -א ָ֗ ָ
ָֽ
ַא
ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראל ֒ ִ
ַאישַׁ
ָשׁבוּ ְויַ ָֽ חֲנַוּ ֙ וכו' .תרין במסורה בטעם זרקא ,דין (כאן א)חד ,ואידך (במ' נשא ה,ו) ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראל ֒ ִ
ל ֒ ְוי ָ֗ ֻ
ַדּבּרַ֘ אֶ לְ -בּני יִ ְשׂ ָרא ַ
ָשׁבוּ ,ותמן מִַכָּ ל-
ה' וכו' ,וסימן תתובין מחובין (שבים מעבירות) ,בכאן ְוי ָ֗ ֻ
לַבּ ַָ֑
ַ
לַמֶ֖עַ
םַל ְמ ֵ֥ע ַ
ַ֙מכָּ לַ -חטּאתַהָ אָ ָד ִ
הַכּיַיַ ָֽעֲשׂוּ ִ
שּׁ ִ ַ֤
ָֽאוִֹ -א ָ֗ ָ
אתַהאָ ָדם ,תתבונן הרמז על התשובה להשליך ולזרוק העבירות מידו ,כי בלא זה הוה כטובל ושרץ בידו ,וכן קבלה על העתיד
ָ
חַ טּ

שלא ישוב עוד לכסלה ,על כן נרמזין שניהם בזרקא ,הבן הדבר.

ל ֒ – זרקא מונח סגול ,בתפקיד גריעה המתאים ל-אגרא דכלה גריעת העבירות
ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
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אתם֘ ַא ֲֶשׁרַעָ שַׂוּ ֒ ַ
וַּאתַ -חטָּ ָ
ַדּ ֶ ָֽ
במדבר נשא ה,זְ :ו ִה ְתו ָ֗
ישׁ ֶ֖תוַֹיסףַעָ ָל ָ֑יוַ ַ
ַ֙בּראשׁוַֹ ַוח ֲִמ ִ
ַוְ ה ִשַׁ֤יבַאֶ ת-אֲשָׁ מוֹ ְ
ֵ֥םַלוֹ׃ ַ
ָתןַלַ א ֲֶשֶׁ֖רַאָ ַשׁ ָֽ
ַוְ נ ָ֕ ַ

אור החיים במדבר ה,ו

איש וגו' כי יעשו מכל וגו' ,אמר למעול ,ולא אמר ומעלה מעל ,יתבאר על פי דבריהם ז"ל (ב"ק קי ),שאמרו שהכתוב מדבר במשקר
בממון חברו ונשבע לו לשקר ,והגם שכבר נאמר הדבר בפרשת ויקרא ,חזר ונשנה לפרטי הדינים שנתחדשו בו ,כפי זה יעיר הכתוב
כי משעת מעשה החטא שהוא הגזל וכפירת ממון ,יחשוב הוא למעול מעל בה' לישבע בשמו כשיתבעוהו לדין ,שאם לא כן הרי הוא
בהשבון ,והוא אומרו כי יעשו מכל חטאת האדם שהוא גזילת ממון חברו משעת מעשה הנה הוא מסכים למעול מעל בה':

טט – משעת החטא מחשב למעול בשבועה עם יתבע בעתיד (הרחבה של החטא)
אתם ַ֮א ֲֶשׁרַעָ שׂוּ ַ֒ הזרקא סגול ע"פ אור החיים (ה,ו) מרמז שבשעת עבירה ראשונה –
ת־חטָּ ָ
ַ
וַּא
ַדּ ֶ ָֽ
׀ז׀ַו ִה ְתו ָ֗
מתאים לפסוק ה' ז' ְ
גזל וכפירת ממון שהיא בפה ,מחשב על עבירה נוספת מענין הפה והיא שבועת שוא.
אתם֘ ַא ֲֶשׁרַעָ שׂוּ ַ֒– זרקא מונח סגול ,מרבה מסוג ענינו עליו ,תורה שלמה [מו] רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"א ... ,וכל המרבה
ֶ ָֽאתַ -חטָּ ָ

להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח וכו'
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ַשׁ ְכ ַבת-ז ֶַרעַ֒ ַ
בַאישַׁא ָתהּ֘ ִ
במדבר נשא ה,יגְ :ושָׁ ֨ ַכ ִ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ואַלאַנִ ְת ָ ָֽפּשָׂ ה׃ ַ
ֵ֥
הַּו ִ ֶ֖ה
יןַבּ ְ
הַַועד ַ֙א ָ
ְ
הַו ִהיאַנִ ְט ָמָ֑אָ
ר ְ
הַּונִ ְס ְתּ ָ ֶ֖
יַאישָׁ ְ
ַ וְ נ ְֶעלַ ם ַ֙מעינ ִ

ִאישׁ א ָתהַּ֘ ִשׁ ְכ ַבת-ז ֶַרעַ֒– מונח זרקא סגול ,בתפקיד גריעה מהענין ,ע"פ רש"י כפשוטו כתוצאה מהנישואים של איש ואשה ,היא אסורה
על אחרים ,הוא אסור בקרובותיה ,ובאחותה אסור בחיי אשתו .הגריעה היא מלאסור אותו בגלל עבירתו על אשתו (הוא לא נאסר) .האשה
הסוטה מרצונה נאסרת על בעלה ,הבעל העובר על קרובותיה ועל אחותה בחיי אשתו ,אינו נאסר על אשתו .עם גורע שכיבת אחותה עם
בעלה מלאסור אותו על אשתו אף על פי שעבר על איסור אחות אשה בחייה .מתוך שהייתי יכול להשוות ולומר שכשם שהאשה הסוטה
נאסרת על בעלה כאשר עברה על איסור אשת איש הבא מנישואיה לבעלה ,כמו כן יאסר הוא עליה עם יקח את אחותה באיסור שגם הוא
בא כתוצאה מנישואיו עם אשתו.
ויש עוד גריעות מאיסורי האשה על בעלה ,כסוף הפסוק נִ ְת ָ ָֽפּשָׂ ה – נאנסה ,אבל אשת כהן שנאנסה לא נגרעת מהאסור מפני שאסורה
לבעלה הכהן.
88

ז"ס

ַל ְפניַיְ ה ָוה ַ֒ ַ
ֵ֥ןַאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ידַהכּה ֶ ָֽ
ַ
׃ַו ֶהע ֱִ֨מ
במדבר נשא ה,יחְ :
תַהָ֑ואַ ַ
ֵ֥תַקנ ֶָ֖א ִ
וֹןַמנְ ַח ְ
ִ֚תַמנְ ַחתַהַ זִּ כָּ ר ִ
יהַא ִ
הַונ ַָתןַעַ ל-כַּ ָ֗ ֶפּ ָ
ַוּפָ ַרע ַ֙אֶ ת-ראשַׁהָ ִאשַָּׁ ְ
ֵ֥יַה ָמּ ִ ֶ֖ריםַהַ ְמ ָ ָֽא ֲר ִ ָֽרים׃ ַ
ַ֤דַהכּהן ִ ַָֽ֙י ְהיוַּמ ַ
ַ
וּביַ
ַ ְ

ה ֒'  -קדמא מרכא לכתחילה ובפועל
ַל ְפניַ ַ
ֵ֥ןַאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ידַהכּה ֶ ָֽ
ַ
וְ הֶ ע ֱִ֨מ
טטוד"ל – את-האשה לפני ה'  -זרקא מונח סגול  -ביום הכפורים לפני השם זה בצפון המזבח מול פתח האולם וכאן לפני השם מתפשט
עד שער ניקנור שגם הוא מול פתח האולם אך הרבה רחוק מזרחה והאשה עומדת בשער נקנור שיש לו קדושת עזרת נשים.
ה ֒'ַ– זרקא מונח סגול
ַל ְפַניַ ַ
וְ הֶ ע ֱִ֨מידַ– קדמא לכתחילה ַהכּהֵ֥ן– מרכא (מאריך בשיטת הספרדים) ֶ ָֽאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
ובפועל ההעמדה אינה מיידית אלא כרש"י ורמב"ם מאריכים דרכה להעמדה הסופית בשער ניקנור ,ע"ע שמסיעין אותה ממקום למקום
בהר הבית וגם בתוך שער ניקנור כדי ליגעה ותטרף דעתה ותודה .היינו מאריך דרכה להעמדה הסופית ,ובכל מקום העמדה שזה כביכול
"לפני ה'" כנראה דוחקים בה שתודה .זרקא סגול מוסיף על "לפני ה'" ללמד ,שלצורך הסוטה ומחוסרי הכפרים (מצורע ,זב,זבה ,יולדת)
גם שער ניקנור נחשב לפני ה'.
ה ֒'ַ– מרכא (מאריך בשיטת הספרדים) זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה מן הענין על הענין או גריעה ,כאן מרבה
ַל ְפניַ ַ
ֵ֥ןַאתָ -ה ִאשָּׁ ה֘ ִ
הַ כּה ֶ ָֽ
מקומות העמדה כדי לייגעה ותודה .וגם מרבה כהנים ,אחד המעמידה ,ע"פ הרמב"ם נראה שהוא גם הכותב ומביא המים והעפר ,אבל
לפריעה ע"פ המשנה למלך "בתוספתא פרק קמא דסוטה ה"ה איתא "כהנים מטילין גורלות כל מי שיעלה אפילו כהן גדול יוצא ועומד בצד
סוטה ואוחז בבגדיה וע"ש.
תבנית טעמים מרכא זרקא מונח סגול דומה לתבנית מרכא תביר טפחא ,מרבה ומחלק,
ראה קדמא מרכא זרקא סגול לכתחילה ובפועל
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במדבר נשא ז,עח – עט:
בקרבנות הנשיאים חוזרים הפסוקים לכל נשיא .למשל בנשיא נפתלי
ֹלשׁיםַוּמאָ ה֘ ַ
תַשׁ ִ
ַ֞וַֹקע ֲַרתֶ -כּ ֶסףַאַ ָ֗ ַח ְ
ֵֽן׃ַַַ[עט]ַַק ְר ָבּנ ַ ָֽ
ָ
עַבּן-עינָ ָֽ
יר ֶ
יאַל ְבניַנ ְַפ ָתּ ִלָ֑יַא ֲִח ַ ֶ֖
ִ
ָשׂ
ַ֙שׁניםַעָ ָשׂרַיוֹםַנ ִ ֶ֖
פַַַ[עח]ַַבּיוֹם ְ
ְ
ַ
חה׃ַ ַ
ןַל ִמנְ ָ ָֽ
ֶ֖מ ְ
לוּלֵ֥הַבַַ ֶשּׁ ֶ
תַבּ ָ
ְ
יםַסלֶ
ֵ֛
םַ׀ַמל ִ ָ֗א
ְ
יה
שַׁשׁנ ֶ
לַה ָ֑קּ ֶד ְ
לַבּ ֶשׁ ֶק ַ
ֶ֖ק ְ
ֵ֥יםַשׁ ֶ
ֶ
ףַשׁ ְב ִע
ַ֒מזְ ָרַ֤קַאֶ ָחד ַ֙כֶּ ֶס ִ
ִמ ְשׁ ָקלָ הּ ִ

ספרי במד' נשא ז יג –מגיד הכתוב שמתחלה לא נעשו (טט  -הכלים) אלא לשם קרבנות,
תורה תמימה – כי המלה קרבנו מיותר ,ולכן דריש שגם הכלים היו מכלל הקרבן ,כי נעשו מתחילה להיות כלי שרת והוקדשו מיד.
הּ֒
ַמ ְשׁ ָקלָ ַ
תַשֹׁל ִשׁיםַוּמאָ ה֘ ִ
ַ֞וַֹקע ֲַרתֶ -כּ ֶסףַאַ ָ֗ ַח ְ
׃ַַַ[עט]ַַקָ ְר ָבּנ ַ ָֽ

ַמ ְשׁ ָקלָ הּ ַ֒– מונח זרקא סגול – תוספת קדושה לכלי הנשיאים אשר היו מכלל הקרבן ,כי נעשו מתחילה להיות כלי שרת
ֹלשׁיםַוּמאָ ה֘ ִ
ְשׁ ִ
והוקדשו מיד ,היינו כלי לגבוה שנעשה ע"י הדיוט ולא באו מתרומת הלישכה.
101
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ז"ס
ז"ס
ז"ס
ז"ס
ז"ס
ז"ס

במדבר נשא ז,פג:

עַבּן-עינָ ֵָֽֽן׃
יר ֶ
יםַבּנָֽי-שָׁ נָ ֶ֖הַח ֲִמ ָשָּׁ֑הַ ֶז ֵ֛הַקָ ְר ַבֵּ֥ןַא ֲִח ַ ֶ֖
ְ
שׂ
הַכּ ָב ִ ֵ֥
ְ
ילַ֤םַח ֲִמשָּׁ ה ַ֙עַ ֻתּ ִדיםַח ֲִמשָּׁ
רַשׁנַיִ ם ַ֒א ִ
ַבּ ָק ְ
חַה ְשּׁלָ ִמים֘ ָ
ַ
[פג]ַַוּל ֶז ַב
ְ

– מונח זרקא מונח סגול ,סעודות הנשיאים בימי חנוכת המזבח במשכן ,ראה תת-סעיף סעודות מצוה
 113ז"ס
ם֒ ַ
במדבר נשא ז,פחְ :ו ַ֞כל ְבּ ַקר׀ ֶז ַבח ַה ְשּׁלָ ִָ֗מים עֶ ְשׂ ִרים ְואַ ְר ָבּעָ הַ֘ פָּ ִרי ַ
ֲרי ִה ָמּ ַשֵׁ֥ח א ָֽתוֹ׃
ח אַ ח ֶ֖
חנ ַֻכּת ַה ִמּזְבּ ַַ
שׂים ְבּנָֽי-שָׁ נָ ֶ֖ה ִשׁ ִשָּׁ֑ים זִ֚את ֲ
ם ֙ עַ ֻתּ ִדים ִשׁ ִשּׁים ְכּ ָב ִ ֵ֥
ילַ֤ם ִשׁ ִשּׁי ַ
א ִ
ם ֒ – זרקא סגול – להוסיף מפרים על ארבעה – לסעודת המצווה – כמו כהן גדול היוצא בשלום מקה"ק ביוה"כ
עֶ ְשׂ ִרים ְואַ ְר ָבּעָ הַ֘ פָּ ִרי ַ

עושה סעודת הודיה במוצאי יוה"כ.
[מ לבוש לשבת ויום טוב( ,מהדורה חדשה) האדמו"ר אייכנשטיין ישכר בריש ,חלק פירוש על הטעמים זרקא סגול ,ע' תרח( ,אוצר
ם ֒ הטעמים הם זרקא סגול ומשתמשים לשמחה ,כנזכר
יםַואַ ְר ָבּעָ ה֘ ַפָּ ִרי ַ
חַה ְשּׁלָ ִָ֗מיםַעֶ ְשׂ ִר ְ
ַ
לַבּ ַקר׀ַ ֶז ַב
החכמה)] (במ' נשא ז,פח) ְו ַ֞כ ְ

לעיל בכל נשיא ונשיא בפרט וכאן הוא בכלל וק"ו הוא שמשתמשים לשמחה ,וכדאמרינן במדרש (רבה יד ,יז) שהעלה הקב"ה לכל

נשיא כאילו הקריב כל הכ"ד פרים וכן בשאר הקרבנות ובוודאי שמחה היא .והטעמים זרקא סגול הם על תיבות עֶ ְשׂ ִריםַוְ אַ ְרבָּ עָ ה֘ ַ
לַבּ ַקר׀ַ ֶז ַבחַ ַה ְשּׁלָ ִָ֗מים ,וגם השמחה היא ביותר בזה שהעלה הקב"ה לכל נשיא כאילו הקריב כל
ם ֒ אמנם הם המשך אחד עם ְו ַ֞כ ְ
פָּ ִרי ַ

הכ"ד פרים.
ראה זרקא סגול – סעודת מצוה
 114ז"ס
רַאתּוַֹ֒ ַ
ַל ַדבּ ִ
באַמ ִ֝שֶׁ הַאֶ ל-א ֶהלַמוֹעד֘ ְ
וּב ַ֨
במדבר נשא ז,פטְ ַַַ:
ליו׃ַפ ַ
יַה ְכּ ֻר ִבָ֑יםַוַיְ ַדבֶּ֖רַא ָ ָֽ
ֶ֖יןַשׁנ ַ
ְ
תַמבּ
ןַהע ֻד ִ
ַ֤לַהכַּ ֨פּ ֶרת ַ֙אֲשֶׁ ר ַ֙עַ ל -אֲר ָ
ליוַמ ַע ַ
וֹלַמ ַדּבּרַא ָ֗ ָ
ִ
ַוַיִּ ְשׁ ֨ ַמעַאֶ תַ -ה ִ֝קּ
[ירושלמי יומא פ"ז ה"ג (וילנה לח ב)] ד"ה אית תניי תני הַ ִ֝קּוֹלַהיה שומע אית תניי תני הכתב בולט .מ"ד ַה ִ֝קּוֹלַהיה שומע ניחא
דכתיב וַיִּ ְשׁ ֨ ַמעַאֶ תַ -ה ִ֝קּוֹלַוגו'
וֹלַמ ַדּבּרַא ָ֗ ָליו.
ִ
[קרבן העדה] ַ -ה ִ֝קּוֹלַהיה שומע .דעל ידי שרוח הקודש מתלבש בו היה שומע אֶ תַ -ה ִ֝קּ
דכתיב וַיִּ ְשׁ ֨ ַמעַאֶ תַ -ה ִ֝קּוֹל .וכל העם לא שמעו (טט – באהל מועד) ה"נ היה כאן (טט – בשאילת דוד) באורים ותומים.
תּוֹ ֒ – זרקא סגול ,מוסיף על משה (ואח"כ על כהן גדול) רוח הקודש המתלבש בו ,וגם שבמקום קול היה הכתב
רַא ַ
ַל ַדבּ ִ
אֶ ל-א ֶהלַמוֹעד֘ ְ
ם ֒ מוסיף על מקום השכינה באהל
יַלָך֘ ַשָׁ ַ
בולט היינו מוסיף על מקומו להבליט הכתב הנראה בחושן .ודומה לו (שמ' תר' כה,כב) ְונוֹעַ ְד ִתּ ְ

מועד מבין הכרובים לכל אהל מועד.

[אור החיים] – קול השם ולא מלאך  ...אבל גם מפרש [אור החיים]  -דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו מלאך והוא המדבר לנביא,
ועל פי זה ישבתי כל תיבת לאמר האמור בדיבורי ה',
ליוַפי' קולו של הקב''ה מדבר לו .והגם שהתיבה דגושה כמו מתדבר ,לצד שהקול הוא עצמו
וֹלַמ ַדּבּרַא ַָָ֗
ִ
והוא אומרו וַיִּ ְשׁ ֨ ַמעַאֶ תַ -ה ִ֝קּ
הדיבור יוצדק לומר כסדר זה והמשכיל יבין.

תּוֹ ֒ – סגול -
טט ע"פ [אור החיים] ְ -ל ַדבּרַ ִא ַ
אמרַ– לא ישירות אלא בעקיפין ע"י אחרים .משמעו הרחקה
רַה ַמּ ְשׁ ִקיםַאֶ ת-פַּ ְר ֶ֖עהַל ָ֑
ַ֙שׂ ַ
(א) ִאתּוַֹ֒ – כמו (בר' מקץ מא,ט)ַַוַיְ ַדבּר ַ
במובן של לא ישיר ,באופן עקיף .להבדיל ,ע"פ [אור החיים] כאן ההרחקה היא יצירת המלאך הדובר לנביא,
רַאתּוַֹ֒  -תבנית כללית זרקא סגול בתפקיד הוספת משהו מענין דיבור על דבר ה' ,כאן [אור החיים] -
ַל ַדבּ ִ
(ב) אֶ ל-א ֶהלַמוֹעד֘ ְ

דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו מלאך והוא המדבר לנביא,

(ג) מצד אחר אפשר שתבנית כללית זרקא סגול בתפקיד גריעה מעין הענין מהענין ,כאן דבר ה' מצטמצם למלאך המדבר אל הנביא.

טט להוסיף דיבור על אתו וזהו מתדבר כאילו אל עצמו ,אתו – וידבר שר המשקים את פרעה – לא ישירות אלא בעקיפין ע"י אחרים.
כאן להבדיל הקב"ה כאילו משמיע הדיבור לעצמו בקול מיוחד ומשה מקשיב .שזה דרך כבוד אל ה' ובאופן של אספקלריה המאירה.
רַאתּוַֹ֒ מונח סגול משמעו להוסיף מענין אתו בטעם סגול על ענין לדבר בטעם מונח
ְל ַדבּ ִ
כאן להוסיף מאתו  -מהקב''ה משהו מענין הדיבור .בדבר ה' נבראו העולמות .והתוספת כאן שהחל במתן תורה ובהמשך באהל מועד
''נמשך בו הכח הדברי הא-לקי המיוחד אל העולם ההוא המחודש ע''י זאת האומה הנבחרת''.
הסבר הנוסף של [אור החיים] "לצד שהקול הוא עצמו הדיבור" (אפשר בשילוב עם ההסבר הראשון) שהקול הגם שהוא קולו של
הקב"ה הבלתי מוגבל הוא קול מוגבל למלאך בעבור יכולת הנביא לקלוטו וגם הוא כמתדבר לעצמו .הנביא קולטו ברמת נבואתו (משה
רבנו באספקלריה המאירה או ברוח הקודש ,נביאים אחרים באספקלריה שאינה מאירה)
[מלבוש לשבת ויום טוב( ,מהדורה חדשה) האדמו"ר אייכנשטיין ישכר בריש ,חלק פירוש על טעמים זרקא סגול ,ע' תרח( ,אוצר

תּוֹ ֒ הטעמים הם זרקא סגול ,פשוט הוא שמשתמשים לשמחה ואמרינן
רַא ַ
ַל ַדבּ ִ
וּב ֨באַמ ִ֝שֶׁ הַאֶ ל-א ֶהלַמוֹעד֘ ְ
החכמה)] (במ' נשא ז,פט) ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול

229/263

/©ZZFisherתבניות סוגרות___ענין-זק-זג-פפ-קמפז-קמזס-

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.
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במדרש (רבה יד ,כב) וַיְ ַדבֶּ֖רַא ָ ָֽליו ולא למלאכי השרת שהיו שם ,מגיד הכתוב שהיה יוצא הקול מפי הקב"ה כמין סילון לתוך אזנו
של משה והמלאכים היו באמצע ולא היו שומעים אותו ובודאי אין שמחה גדולה מזו.
 115ז"ס
ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒ ַ
ָ֗יוַמתֹּוְך֘ ְ
ןַוּל ָב ָנ ִ
ים׀ַלאַ הֲר ְ
ְ
ת־ה ְל ִו ִִ֜יּםַנְ ֻת ִנ
ַ
במדבר בהעלותך ח,יט :וָאֶ ְתּ ָנ֨הַאֶ
ל־בּניַיִ ְשׂ ָראָ֑ל ַ
ְ
דַוּלכַ פֶּ֖רַעַ
ְ
ַ֙בּא ֶהלַמֹוע
ַ֤תַבַָּֽני־יִ ְשׂ ָראל ְ
לַ ע ֲַ֞בדַאֶ ת־עֲב ַד ְ
ל־ה ָֽקּ ֶדשַׁ :
ַ
תַבּנָֽי־יִ ְשׂ ָראֶ֖לַאֶ
ְ
ֶףַבּגֶ ֵ֥שֶׁ
ִ֜הַבּ ְבנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ַ֙ ֶנג ְ
וְ ֨לאַיִ ְה ֶי ִ

[בבלי ערכין יא,א] מלמד לפי ר' מאיר שללא שיר אין הקרבת קרבן המכפר על ישראל .ולפי חכמים שירת הלויים ביום כמו קרבנות ביום
אבל השירה לא מעכבת את הכפרה ועל תפקידה אפשר ללמוד למשל מ[-פסיקתא דרב כהנא] מלמדת על השגחה מתמדת של הקב"ה על
ישראל ומלמדת שמבקש לשבחן בהתמדה לפניו.
ל־בּני ַיִ ְשׂ ָראָ֑ל ? [ספורנו] מפרש
ְ
וּלכַַפֶּ֖ר ַעַ
לפי חכמים אין קשר בין שירת הלויים ובין הכפרה אז מה מלמד הכתוב (במ' בהע' ח,יט) ַ ְ
שהלויים מכפרים בעצם עבודתם על חטא העגל של ישראל שגרם לקב"ה למאוס בעבודת בכורי בני ישראל.
פסוקים אחדים מלמדים על נתינת הלוים במקום בכורי ישראל לעבודה בשירות המשכן והכהנים .אפשר שכל אחד מלמד ענין אחר
בתפקידי הלוי ם .לפי המקורות המוצגים ,מהפסוק כאן לומדים על תפקיד הלוים כמשוררים שירה בפה לשתי מטרות( :א) לשבח ולפאר את
ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒
ישראל לפני ה' היינו להוסיף מענינם עליהם וזה מתאים מאד לאחד מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול המטעמת את ִמתֹּוְך֘ ְ
ל־בּניַיִ ְשׂ ָראָ֑ל בשירה על הקרבן הציבורי והפרטי (ועל כך נברר חילוקי הדעות בהמשך).
ְ
וּלכַ פֶּ֖רַעַ
להוסיף מעין הדבר על הדבר; (ב) ְ
ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒[מלבוש לשבת ויום טוב ,הרב אייכנשטיין ,ע' תרט
ָ֗יוַמתֹּוְך֘ ְ
ןַוּל ָב ָנ ִ
ים׀ַלאַ הֲר ְ
ְ
ת־ה ְל ִו ִִ֜יּםַנְ ֻת ִנ
ַ
(במ' בה' ח,יט) וָאֶ ְתּ ָנ֨הַאֶ
(אוצר החכמה)] הטעמים זרקא סגול שמשתמשים לשמחה כפרש"י בשם המדרש  ...להודיע חיבתן שנכפל אזכרותיהן ... .ואפשר

...כפירש ר' שמעון בפר' תצוה (זוהר קפא ):בפסוק ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך וגו' מתוך בני ישראל אמאי מתוך בני ישראל
אלא כלא לא אתקרי למהוי חד כדקא יאות אלא מתוך בני ישראל ,דהא בני ישראל קיימי לתתא לאפתחא אורחין ולאנהרא שבילין
ולאדלקא בוצינין ולקרבא כלא מתתא לעילא למהוי כלא חד וכו' ,עכ"ל הזוהר שם .הרי שהכל תלוי בבני ישראל ... .שהתורה רומז
אעפ"י שבחר השי"ת באהרן ובניו לכהנים ,אעפ"כ תלוי בבני ישראל כי הם קיימין לאדלקא בוצינין וגו' עיי"ש .וכמו כן ממש הפירוש
ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒דייקא.
ת־ה ְל ִו ִִ֜יּם ִ ...מתֹּוְך֘ ְ
ַ
כאן ,וָאֶ ְתּ ָנ֨הַאֶ
[דף של ר' יצחק סימן-טוב הי"ו בהע' התשע"ח] [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ג] [הי"ב] ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה
עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך
לישראל ,לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן ,אלא הם חיל השם
שנאמר ברך י"י חילו ,והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך.
[הי"ג] ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו
ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש
קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים ,הרי דוד ע"ה
=עליו השלום= אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי .בריך רחמנא דסייען.
ל ֒ – זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה מענין בני ישראל על בני ישראל( .א) התקדשות בני ישראל לעבודת ה' עושה
ַבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
ִמתֹּוְך֘ ְ
אותם בדרגת כהנים ולויים והיא המעלה את אור המנורה אל העולמות העליונים( .ב) המקדישים עצמם לעבודת ה' הקב"ה מוסיף
עליהם צרכיהם כמו לכהנים וללוים.
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יַח ְדשׁ(י)כֶ ם ַ֒ ַ
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְַ
וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּב ֨י
במדבר בהעלתך י,יְ :
יכ ָ֑םַ ַ
םַו ַעֶ֖לַזִ ְבחיַשַׁ ְלמ ֶ
םַבּחֲצ ְצ ָ֗רתַעַ ִ֚לַעֹלתיכֶ ְ
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ַ ְ
יכם׃ַפ ַ
ַ֙ל ְפניַאֱֹלהיכֶ םַא ֲִנֶ֖יַיְ הוָ ֵ֥הַאֱֹלה ֶ ָֽ
ַ֤םַלזִ כָּ רוֹן ִ
ַ וְ הָ י֨וַּלָ ֶכ ְ

יַח ְדשׁ(י)כֶ ם ַ֒  -קדמא מרכא לכתחילה ובפועל ,ראה קדמא מרכא פשטא זקף-קטן או
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
ַ ְ
זרקא סגול
אפשר כי לכתחילה היה אמור להיות על כל קרבן מוסף שיר וחלוקה לשלוש הפסקות ותקיעות .בפועל נוהגו שיר אחד לכל המוספים
וחלוקה אחת לשלוש הפסקות ותקיעות.
שתי גרסאות בטעם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכֵ֥םַבכתר ועוד מרכא מגנס מונח  .בבבלי סוכה נד  -נה הגמרא מבררת שיטת הברייתא שאם יש שנים או
שלושה מוספים ,לכל קרבן מוסף נותנים לו השיר שלו .שיטה זאת נדחית מפני השיטה שאומרים שיר אחד על כל קרבנות המוסף.
לענ"ד שיטת הברייתא מתאימה לתבנית הטעמים מרכא זרקא סגול
זרקא [מונח] סגול המוסיפה ענינים שונים על ענין תיבת הסגול .כאן מרבים בחצוצרות ושופרות ,מאריכים בתקיעות כשהכוונה כנראה
שמאריכים באמירת השיר וכתוצאה מרווחי הזמן בין שלוש העצירות בשיר מתארכים.
יַח ְדשׁיכֶ ם ַ֒סעודת ראש חדש ,ראה סעיף סעודות מצוה
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
במדבר בהעלותך י,יְ :
ראה קדמא מרכא זרקא סגול
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במדבר בהעלתך יא,טז – יז:

ֶ֖םַושׁ ְט ָרָ֑יוַוְ לָ קַ ְח ָתַַּ֤אתָ ם ַ֙
ֵ֥יַה ָע ְ
ַכּי-הֵ֛םַזִ ְקנ ָ
ַמזִּ ְקניַיִ ְשׂ ָראלַ֒א ֲֶשׁרַי ַָד ְע ָתּ ִ
יםַאישׁ֘ ִ
ִ
יַשׁ ְב ִע
שׁהַאֶ ְספָ הִַ֞ -לּ ִ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
׃ַפַַַ[טז]ַַו ַ֨יּ ֶ
ֶ֖םַע ָ ָֽמְּך׃ַ ַ
וַּשׁ ִ
ה ְתי ְַצּ ֵ֥ב ָ
אֶ ל-א ֶהלַמוֹעדַוְ ִ ַָֽ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ספרי שבעים איש( .סנהדרין י"ז) שתהא סנהדרין של שבעים .שבעים איש שיהיו בעלי חכמה בעלי גבורה וותיקים ופסיפים (הגהת
הגר"א) ובעלי כשפים ... .שנאמר (שמות ה) ויראו אותם שוטרי בני ישראל ברע לאמר ואמרת הואיל וראו עצמם בצער ההוא של
מצרים יבואו ויראו בריוח עמהן.
התוה"מ  ...צריך להעמיד לו עזר ממנהיגים הקטנים ממנו במדרגה  ...שהם יוכלו להנהיג את העם בצרכיהם הגשמיים  ...והוצרך
שתהיה נבואת הזקנים הללו במדרגה חלושה מאד מכל הצדדים מצד עצמם שלא יהיו מן הזקנים המיוחדים בחכמה וראשי סנהדראות
ַמזִּ ְקניַיִ ְשׂ ָראלַ֒ ולא מן הזקנים המיוחדים במעלת
יםַאישׁ֘ ִ
ִ
יַשׁ ְב ִע
רק מן הזקנים המיוחדים להנהגצת העם בלבד ועז"א אֶ ְספָ הִַ֞ -לּ ִ
ֶ֖םַושׁ ְט ָרָ֑יו המיוחדים להנהגת העם בלבד ,וכבר אמרו חז"ל שהיו שוטרים
ֵ֥יַה ָע ְ
ַכּי-הֵ֛םַזִ ְקנ ָ
הנבואה רק מן אותם זקנים א ֲֶשׁרַי ַָד ְע ָתּ ִ
במצרים שהיו ראויים להנהגה הטבעית (ולא להנהגה ע"פ נבואה) ובזה תגרע כח נבואתם באשר באה מבלי הכנה קודמת.

ל ֒ – גרשיים מונח זרקא מונח סגול ,גרשיים מרמז אל כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ועל
ַמזִּ ְקניַיִ ְשׂ ָרא ַ
יםַאישׁ֘ ִ
ִ
יַשׁ ְב ִע
טט  -אֶ ְספָ הִַ֞ -לּ ִ
הכלל ,זרקא סגול מרמז אל תוספ ת של נבואה מצומצמת .באופן כללי הנביא במדרגה גבוהה צריך הכנה ,אבל להנהגה טבעית צריך זקנים
שהיו שוטרים במצרים שהיו ראויים להנהגה הטבעית (ולא להנהגה ע"פ נבואה) ובזה תגרע כח נבואתם באשר באה מבלי הכנה
קודמת .ולהנהגה הטבעית עתה צריכים נבואה במדרגה נמוכה כדי שיהיו קשורים לצרכים הגשמיים של בני ישראל.
מצד גרשיים זרקא סגול לא בורר מה כאן להקל ולא להחמיר לכן לא שולב בסעיף גרשיים זרקא סגול
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במדבר בהעלתך יא,יז:

יַע ְמָּך֘ ַשָׁ ם ַ֒
יַו ִד ַבּ ְר ִתּ ִ
[יז]ַוי ַָר ְד ִָ֗תּ ְ
ְ
יהָ֑םַ ַ
ֶ֖יָךַושַׂ ְמ ִתּיַעֲלַ ֶ
וּחַא ֲֶשֵׁ֥רַעָ ֶל ְ
יַמןָ -ה ֵ֛ר ַ
ַוְ אָ צַ ְל ִָ֗תּ ִ
הַלבַ ֶ ָֽדָּך׃ ַ
תּ ְ
םַולאִ -ת ָשֵּׂ֥אַאַ ָ ֶ֖
אַהעָ ְ
ַ֙בּ ַמ ָשּׂ ָ
וַּא ְתָּך ְ
ָשׂ ַ֤א ִ
ַוְ נ ְ
ם ֒ מוסיף על מקום השכינה באהל
יַלָך֘ ַשָׁ ַ
ם ֒  -מונח זרקא סגול ,ודומה לו (שמות תרומה כה,כב) ְונוֹעַ ְד ִתּ ְ
יַע ְמָּך֘ ַשָׁ ַ
וְ י ַָר ְד ִָ֗תּיַ– רביע ְו ִד ַבּ ְר ִתּ ִ

מועד מבין הכרובים לכל אהל מועד.

ספרי וירדתי .זו אחת מעשר ירידות שכתובות בתורה .וירדתי (הגהת הגר"א ודברתי) עמך ולא עמהם.
התוה"מ  ...וירדתי ,שארד ממקום הגבוה שאני מדבר עמך תמיד ,אל מדרגה למטה ממנה ,כמ"ש הנה אנכי בא אליך בעב הענן  ,ובזה
יקבלו גם הם ממקום נמוך  ...ודברתי עמך שם ,שעקר הדבור יהיה עמך בשבילך לא בשבילם  ...שהם לא ישארו ממקור בפני עצמם
רק ממקורך ... ,תהיה יד נבואתם כהה מאד עד שיהיה בכוחם להנהיג הנהגה טבעית  ....המיוחסת אל העם ההמוני וגו'.

ִע ְמָּך֘ ַשָׁ ם ַ֒– זרקא סגול בתפקיד גריעה ממדרגת נבואת משה הרגילה כדי שהמדרגה המצומצמת תהיה מקור נבואה מצומצם לשבעים
הזקנים להנהיג הנהגה טבעית
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אמר֘ ַמשֶׁ ה ַ֒ ַ
במדבר בהעלתך יא,כא :וַיּ ֶ
יַבּ ִק ְר ָ֑בּוַֹ ַ
יַה ָ֕ ָעםַא ֲֶשֵׁ֥רַאָ נ ִ ֶ֖כ ְ
ַ֙רגְ ִל ָ
שׁשׁ-מ ֵ֥אוֹתַאֶ ֙לֶ ף ַ
וַּח ֶדשַׁי ִ ָָֽמים׃ ַ
םַואָ ְכלֶ֖ ֵ֥
ַבּשָׂ ר ַ֙אֶ תּןַלָ ֶה ְ
וְ אַ ָתּהַאָ ָ֗ ַמ ְר ָתּ ָ
ה ֒ – זרקא סגול ,מוסיף ממשה על משה כנאמר ב -אוצר הזהר ,הרב דניאל פריש זצ"ל ,עריכה ותרגום ידידיה ברנסדורפר,
אמר֘ ַמשֶׁ ַ
וַיּ ֶ

(א) ח"ב ע' ת"ק ערך משה ,סיומא מלכא משיחא הוא  -משה בסיומו יהיה מלך המשיח (זוהר ח"ג ר"ס ב') אפשר שבשעה שמשה יהיה
(מלובש) במשיח יעלה במדרגת נבואתו על זמן שהיה משה ביציאת מצרים ובמדבר.
(ב) ח"ב ע' תק"ד ערך משה ששים רבוא .אשה אחת ילדה ששים רבוא ,ומנו משה( .תקוני זוהר ת' ס"ט קיב א') .ששים רבוא .נשמתא
דמשה רבנו כלילא משתין רבוא (תקוני זוהר ת' ע' קלח א)
יַה ָ֕ ָעם  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' שמות הטעמים תקע"ו ,גי' המלים המוטעמות ,358 = 115 + 243
הרמז למשיח נמצא בכתוב וטעמיו ַרגְ ִל ָ
עולה בין היתר משי"ח
הפרש בין גי' המלים ובין גי' שמות הטעמים (= תקע"ו)  = 218 = 576 - 358עולה בין היתר רי"ח ,תכונת המשיח
אוצר הזהר ח"ג ע' תק"נ ערך נר"ן סימן נשמה
ריח  -הנשמות הם ריח העולם (זוהר ח"א קל"ד ב')
יח׃
ֶ֖יוַיוֹכ ַ
ִ ָֽ
וֹטַולאְ -ל ִמ ְשׁ ַמֵ֥עַאָ זְ נָ
'ַו ָֽלאְ -ל ַמ ְראַ֤הַעינָיו ַ֙יִ ְשׁפּ ְ
וַֹבּיִ ְר ַאתַהָ֑ ְ
יח ְ
נאמר על המשיח ישעיהו יא,גַ :וה ֲִר ֶ֖
והריחו ביראת ה' .רש"י  -ימלא ריח יראת ה' ,ר' אליעזר מבלגנצי ,ר' ישעיה מטארני לשון רוח ,ראב"ע  -רק הרגשת הריח לא תטעה ,וגו'
רד"ק  -במעט הבנה ירגיש בבני אדם הטובים והרעים
 הפרש בין משי"ח לרי"ח עולה ק"ם ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר דבר עמו ה' פנים בפנים משה עמד וקיבל נבואה
באספקלריה המאירה ושאר הנביאים קבלו הנבואה בנפילה והתפשטות החושים.
 אפשר שבשעה שמשה יהיה (מלובש) במשיח יעלה במדרגת נבואתו על זמן שהיה משה ביציאת מצרים ובמדבר.
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וַּב ֶנּגֶב֘ ַ ַויָּבאַעַ ד־חֶ ְברֹון ַ֒ ַ
במדבר שלח יג,כבַ :ו ַיּעֲל ַ
ןַמ ְצ ָ ָֽריִ ם:
ֶ֖יַצעַ ִ
הַל ְפנ ֵ֥
ֹוןַשׁ ַַ֤בעַשָׁ נִ ים ַ֙נִ ְבנְ ָת ִ
ָ֑קַו ֶח ְב ָ֗ר ֶ
יַהעֲנָ ְ
יד ָ
יַו ַת ְל ַמיַיְ ִל ֶ֖
ימן ַ֙שׁ ַשׁ ְ
וְ ָשַׁ֤םַא ֲִח ַ
וַּב ֶנֶַּגב֘ ַ ַויָּבאַעַ דֶ -ח ְברוֹן ַ֒ ַ
(במ' שלח יג,כב) ַו ַיּעֲל ַ

[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דעמלק פרשה ב ד"ה ויאמר ה']

ומנין שהראהו (טט :למשה) אף קברי אבות ת"ל ואת הנגב ומנין למדנו על קברי אבות שהם בנגב שנאמר (במ' שלח יג,כב) ַו ַיּעֲלוַּבַ ֶנּגֶב֘ ַ
ַויָּבאַעַ דֶ -ח ְברוַֹן ֒ ,מונח זרקא מונח סגול ,מונח הקודם לטעם זרקא מרבה את השימוש בתבנית זרקא סגול ליותר מדרשה אחת .דרשה

אחת כעין מוסיף על חברון מענין חברון ,כאן קברי אדם הראשון ואבות האומה הישראלית הם ענין סגולי הנותן לחברון מעמד מיוחד.
דרשה שניה [רש"י] (במ' שלח יג,כב) ַויָּבאַעַ דֶ -ח ְברוַֹן ֒  -כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות ,שלא יהא ניסת לחבריו להיות
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
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בעצתם .תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף מזכות אבות על כלב שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם
דרשה שלישית [כלי יקר]  ...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 :תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף ממעלת הארץ שהתגלתה בחברון על כל הנשיאים ו-היו
כולם בלב אחד כאיש אחד לספר בשבח הארץ.
 121ז"ס
ם֒ ַ
רַהיּ ִִָ֝מיםַאֲשֶׁ רַ -תּ ְר ֶתּםַאֶ תָ -האָ ֶרץ֘ ַאַ ְר ָבּ ִעיםַיוֹ ַ
ַ
במדבר שלח יד,לדְ :בּ ִמ ְס ֨ ַפּ
הַתּ ְשׂאוּ ַ֙אֶ ת-עֲֹונתיכֶ םַאַ ְר ָבּ ִעֶ֖יםַשָׁ נָ ָ֑הַ ַ
ַיוֹםַלַ שָּׁ ָנַ֞הַיַוֹםַלַ שָּׁ ָ֗ ָנ ִ
תּםַאֶ תְ -תּנוּאָ ִ ָֽתי׃
יד ְע ֶ ֶ֖
ַוִ ַ
ם ֒ – מונח זרקא מונח סגול בתפקיד גריעה ,כי עמדו בשנה השנית
רַהיּ ִִָ֝מים – קדמא ואזלא אֲשֶׁ רַ -תּ ְר ֶתּםַאֶ תָ -האָ ֶרץ֘ ַאַ ְר ָבּ ִעיםַיוֹ ַ
ְבּ ִמ ְס ֨ ַפּ ַ
ליציאת מצרים ,והיו במדבר בסה"כ  40שנה ,לכן זה לא יוֹםַלַ שָּׁ ָנַ֞הַיוֹםַלַ שָּׁ ָנָ֗ה אלא שנה אחת פחות ,ועוד שבשנה ה 40-ה' חנן את

השנתון האחרון ולא מתו.
 122ז"ס
יצת ַ֒ ַ
ַל ִצ ִ
במדבר שלח טו,לטְ ַ :ו ָהיָ הַלָ כֶ ם֘ ְ
יתםַא ָתָ֑םַ ַ
ֲשׂ ֶ ֶ֖
יתםַא ָ֗תוַֹוּזְ כַ ְר ֶתּם ַ֙אֶ ת-כָּ לִ -מ ְצֹותַיְ ה ָוהַ ַוע ִ
וּר ִא ֶ
ַ ְ
יהם׃
תּםַז ִנֶ֖יםַאַ חֲר ֶ ָֽ
יַל ַב ְבכֶ ם ְַ֙ואַ חֲריַעָֽיניכֶ םַאֲשֶׁ ר-אַ ֶ ֵ֥
ֲר ְ
ַוְ ָֽלאָ -ת ִ֝תוּרוַּאַ ח ַַ֤
יצת ַ֒– זרקא סגול ,כעין מוסיף מענין הציצת על הציצת .כמאמר [מדרש תהלים מזמור צ]
ַל ִצ ִ
א' וְ ָהיָ הַלָ כֶ ם֘ ְ

אמר ר' חזקיה בזמן שישראל
מתכסין בציצית לא יהיו סבורין שמא תכלת הן לובשין אלא כך יהיו ישראל מסתכלין בציצית כאילו הדר שכינה עליהן שנאמר (במ'
יתםַא ָ֗תוַֹ(במ' שלח טו,לט) אותם לא נאמר אלא אותו להקדוש ברוך הוא הוי והדרך על בניהם:
וּר ִא ֶ
שלח טו,לט) ְ

לבישת הציצת מוסיפה הדר שכינה על הלובש

יתםַא ָ֗תוֹ . -.להקדוש ברוך הוא הוי והדרך על בניהם:
וּר ִא ֶ
ְ
ב' ספרי במדבר פיסקא קטו ד"ה (קטו) ויאמר

 ...ת"ל אשר תכסה בה (שם /דברים כ"ב י"ב[ )/פרט לכרים וכסתות או אשר תכסה בה] שומע אני אף כסות לילה במשמע ת"ל
וראיתם אותו ביום ולא בלילה ואם היתה מיוחדת ליום ולילה תהא חייבת בציצית משמע מוציא את כסות לילה ומוציא את כסות
סומא ת"ל והיה לכם לציצית מכל מקום.
ע"פ הספרי אי אפשר ללמוד כסות סומא בחיוב צצית מהפסוק אשר תכסה בה אלא מרבה את כסות הסומא לחובת ציצית מהקרא וְ הָ יָ הַ
יצת ַ֒ ,אף שאינו רואה.
ַל ִצ ִ
לָ כֶ ם֘ ְ
יתםַא ָ֗תוַֹ– מונח זרקא סגול מונח רביע
ַ֒וּר ִא ֶ
יצת ְ
ַל ִצ ִ
(טו,לט) ְו ָהיָ הַלָ כֶ 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:
יצת ַ֒שמספרן ב-ס'ימן גימטרית גו"ל
יצת ַ֒על הִ -צ ִ
וְ הָ יָ הַ(אותיות) שם הוי"ה מונח לָ כֶ ם֘ ַלכבודכם ב-כריכות פתיל (שהן כציור זרקא) מהִ -צ ִ
תוַֹ -את שם הוי"ה מונח בין חמישה קשרים (שהן כציור זרקא)
יתםַא ַָ֗
וּר ִא ֶ
( = 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.
ֱֹלהים֘ ַאֶ תָ -ה ָר ִקיעַַ֒ – מונח זרקא סגול הראשון בתורה ,ונדרש שם כי
מהלכה לאגדתא  -תורת הסוד קשור לקרא (בראשית א,ז) וַיַּ עַ שַׂא ִ
הרקיע הוא שניים או שבעה רקיעים ,ציצת תכלת דומה לים  ...וים לרקיע  ...לקשת וקשת למראה דמות כבוד ה'  ...מסתכלין בציצית
כאילו הדר שכינה עליהן  ...וראיתם אותו  ...להקב"ה ,ואפשר כי זה שם הוי"ה שבכריכות הציצת .ודומה לשם ש-די הכתוב על המזוזות
מבחוץ ולקשר של תפילין שעשוי בדמות של שם ש-די (תורת חיים בבא קמא נט,ב)
ץַכּיַשֵׁ֥םַהֶ֖ 'ַ
יַהאָ ֶר ִ ֵ֛
וארב ע צציות לארבע רוחות העולם אלו ארבע פעמים שם הוי"ה ,וכמו בתפילין (דברים כי תבוא כח,י)ַ ְו ָראוּ ַ֙כָּ ל-עַ מּ ָ
וַּמ ֶ ָֽמּךָּ ׃ ובהם יאחזו הגויים ביראה לעת הגאולה.
ָ֑יָךַויָ ָֽ ְֵֽר ֶ֖א ִ
נִ ְק ָראַעָ ֶל ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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 123ז"ס
'ַאל-אַ הֲרַן ֒ ַ
במדבר קרח יח,ח :וַיְ ַדבּרַה֘ ֶ ָֽ
תַתּרוּמ ָתָ֑יַ ַ
יַלָךַאֶ תִ -מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
ַ֙הנּהַנ ַָת ִ ָֽתּ ְ
אנִ י ִ
ַוַ ָֽ ֲַ
עוֹלם׃ ַ
ֶ֖יָךַל ָחקָֽ ָ -
ְ
ֵ֛הַוּל ָבנֶ
ְ
יםַל ָמ ְשׁ ָח
ְ
תּ
לַל ָ֨ךַנְ ַת ִ ֹ֧
יַבנָֽי-יִַ֠ ְשׂ ָרא ְ
ַ ְלכָ לָ -ק ְדשׁ ְ

מוצע לומר כי הכתוב במבוא כ"ד מתנות כהונה [ח] ַוי ְדַ ֵ ֹ֣בּר ֘ה' אִֽלַ-אהֲרן הוא המקור לנוסח הברכה של הכהן האוכל מתנה שיש בה
קדושה .תבנית הטעמים [ח] ַוי ְדַ ֵ ֹ֣בּר ֘ה' אִֽלַ-אהֲרן – מונח זרקא סגול( ,מופע יחיד בכל התורה של אִֽלַ-אהֲרן בטעם סגול) בתפקיד כעין
מוסיף מהענין על הענין ,וכאן התוספות הן בעלות ענין סגולי( .א) התבנית מרמזת שה' צוה להוסיף דיבור של ברכה לה' (כעין מוסיף
מה' אל ה') על מצות העשה לאכול מתנה שיש בה קדושה( .ב) ונוסח הברכה מוסיף – מאציל מקדושתו של אהרן על הכהנים בעבודת
המקדש ובאכילת קדשי הגבול שהן כעבודת המקדש.
נוסח הברכה (ענין סגולי) שמברכים הכהנים לכל אכילה שיש בה קדושה הוא :אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול כך וכך.
נוסח הברכה (ענין סגולי) שמברכים הכהנים לכל עבודה במקדש הוא :אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לעשות כך וכך .בספר
"מעשה הקרבנות" מאת הרב אהרן הכהן (חתן החפץ חיים ועם הסכמתו) כתב לפעמים הנוסח "בקדושתו של אהרן" ולפעמים ללא
מלים אלו .וכן למשל "לזרוק דם העולה" או "על זריקת דם העולה".
'ַאל-אַ הֲרַן ַ֒ -מונח זרקא סגול  -ע"פ רש"י  -בא הכתוב ונתן לו (בבלי
הצעה מקורית שבעקבות ההצעה הנ"ל נראית פחותַוַיְ ַדבּרַה֘ ֶ ָֽ
חולין קלג) כ"ד מתנות כהונה בברית מלח עולם .טט  -היינו מוסיף לו בברית עומדת כמו עמידת המלח???
 124ז"ס
ר ַ֒ ַ
קחַאזִֹ֜ובַוְ טָ ַבלַ ַבּ ַמּיִ םַַ֘ ִאישַׁטָ הֹו ַ
במדבר חקת יט,יחְ :ולָ ַַ֨
ב ָחלַָלַ ֵ֥אֹוַ ַבמֶּ֖תַ ֵ֥אֹוַ ַב ָ ָֽקּבֶ רַ :
ם ַ֙אֹוַ ֶ ַָֽ
ל־הנּגָ֗עַַַ ַבּעֶ ֙צֶ ַ
ַ
יוּ־שָׁ֑םַ ְועַ
ָ
ל־הנְּ פָ שֶׁ֖ ֹותַא ֲֶשׁרַ ָ ָֽה
ַ
ל־הכּ ִליםַ ְועַ
ַ
ל ַ֙ ְועַ ל־ַכָּ
ל־ה ֨א ֶה ַ
ָ
וְ ִהזָּ ַ֤הַעַ
ַאישַׁטָ הוֹר ַ֒ – זרקא מונח סגול להוסיף  /לרבות טבול יום החסר הערב שמש שיהיה כשר להזות.
לַבּ ַמּיִ ם֘ ִ
ב ַ
ִ֝וֹבַוטָ ַַ
וְ לָ ַ֨קחַאז ְ

 125ז"ס
הַו ֶ ָֽאל־אַ הֲרן ַ֒ ַ
אמרַה֘ 'ַאֶ ל־מ ֶשׁ ְ
במדבר חקת כ,יב :סַוַיּ ֶ
ָת ִתּיַלָ ֶ ָֽהםַ :
ל־ה ָא ֶֶ֖רץַאֲשֶׁ ר־נ ַ ֵ֥
ָ
לַה ֶזּהַאֶ
ת־ה ָקּ ָה ַ
ַ
אַת ִב ֙יאוּ ַ֙אֶ
ֶ֖יַבּניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַלָ ָ֗כןַלַַ֤ ָ
יַלעינ ְ
יַל ֨ ַה ְק ִדּישׁנִ ְ
םַבּ ְ
ֱמנְ ֶתּ ִ
א־הא ַ
ֶ
ַי ִ֚עַ ןַל
ַ
הַו ֶ ָֽאל-אַ הֲרן ַ֒– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי משה ואהרן למות .אפשר שזה כעין ענין של משפט.
אמרַה֘ 'ַאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
וַיּ ֶ

 126ז"ס
במדבר חקת כא,ה

ַוּבמשֶׁ ה ַ֒ ַ
אֹלהים֘ ְ
ִ
רַה ָ֗ ָעםַבּ
ָ
וַיְ ַדבּ
ֹלקל׃ ַ
םַה ְקּ ָֽ
ֶ֖ח ַ
הַבּ ֶלּ ֶ
ַ
נוַּקצָ
םַונ ְַפשׁ ָ
יןַמיִ ְ
ֵ֥יןַל ֶחם ְַ֙וא ַ
ָ֑רַכּיַא ֨ ֶ
וּתַבּ ִמּ ְד ָבּ ִ
ַ
ַ֙מ ִמּ ְצ ַריִ םַלָ ֶ֖מ
ית ֙נוּ ִ
ַ֤הַהע ֱִל ֻ
ֶ
לַָ ָמ
ַוּבמשֶׁ ה ַ֒ -זרקא סגול ,תוספת על משה מענין א-לקים כפי' רש"י השוו עבד לקונו (במ"ר)
אֹלהים֘ ְ
ִ
רַה ָ֗ ָעםַ -מונח רביע בּ
ָ
וַיְ ַדבּ

 127ז"ס
רַבּגְ ֻבלוַֹ֒ ַ
ןַסיחןַאֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ֘לַעֲב ִ
ָת ִ
במדבר חקת כא,כגְ :ולא-נ ֨ ַ
ָבאַיָ ְָ֑הצָ הַ ַ
ַ֙ה ִמּ ְד ָבּ ָרהַ ַויּ ֶ֖
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָראל ַ
יחןַאֶ ת-כָּ ל-עַ ָ֗מּוַֹוַיּ ַ֞צ ִ
ףַס ִ֝
ַ ַו ֶיּא ֱ֨ס ִ
םַבּיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ֶ֖ח ְ
ַוַיִּ ָלּ ֶ
ןַסיחןַוגו'  -לפי שכל מלכי כנען היו מעלין לו מס ,שהיה שומרם שלא יעברו עליהם גייסות .כיון שאמרו לו
ָת ִ
רש"י (כג) ְולא-נ ֨ ַ

ישראל" :אעברה בארצך" (לעיל,כב) ,אמר להם :כל עצמי איני יושב כאן אלא לשמרם מפניכם ,ואתם אומרים כך (ראה תנח' חקת
כג)
רבי יוסף בכור שור (כב) עד אשר נעבר גבולך  -ולא שאלו דרך עריו ,אלא לסבב את גבולו מבחוץ ,כמו שסיבבו ארץ אדום וארץ

מואב; וכן כתיב ב'אלה הדברים' "כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער" (דב' ב,כט) ,שהניחו לי לסבב
ןַסיחןַאֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ֘לַלעבור  -אפילו דרך גבולו.
ָת ִ
את ארצם דרך גבולם( .כג) ְולא-נ ֨ ַ
רַבּגְ ֻבלוַֹ֒( -קדמא) מונח זרקא מונח סגול ,כעין תוספת על גבולו.
ןַסיחןַאֶ ת-יִַ ְשׂ ָרא ֘לַעֲב ִ
ָת ִ
ַוְ לא-נ ֨ ַ
יחן – מרכא
טט – גירסת כתר ִסיחן – מונח ,גירסת מגנס ,קורן ,מאור ִס ֵ֥
ִסיחן – מונח ,משמעו שתוספת זאת היא גבול אחד ואינה מחולקת בין מלכי כנען
יחן – מרכא ,משמעו שתוספת זאת היא גבול המחולק בין מלכי כנען ,היינו גבולות רבים.
ִס ֵ֥
זרקא (מונח) סגול ,מוסיף מענין הסגול עליו ,כאן ע"פ רש"י התוספת מייצגת את גבול או גבולות כל מלכי כנען שכביכול נמצא  /נמצאים
בגבול ממלכת סיחון ושסיחון שומר עליו מפני בני ישראל ,תמורת תשלומם לסיחון.
ע"פ ר' יוסף בכור שור הגבול הוא יחיד ,התוספת תהיה סבוב במרחק מחוץ לגבול סיחון ,לכן המונח מתאים יותר.
רַבּגְ ֻבלוַֹ֒ -קדמא מרכא זרקא מונח סגול,כעין לכתחילה ובפועל
יחן אֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ֘לַעֲב ִ
ןַס ֵ֥
ָת ִ
וְ לא-נ ֨ ַ
מּ ְד ָבּ ָרהַ ַויּ ֶָ֖באַיָ ְָ֑הצָ ה  -קדמא ואזלא רביע  ...גרשיים מהפך פשטא , ,כעין רמז
ַ֙ה ִַ
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָראל ַ
יחןַאֶ ת-כָּ ל-עַ ָ֗מּוַֹוַיּ ַ֞צ ִ
ףַס ִ֝
ַו ֶיּא ֱ֨ס ִ
להגבלה זמנית
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָראל ַ֙ -אלו היתה חשבון מלאה יתושין ,אין כל בריה יכולה לכבשה; ואם היה סיחון בכפר חלש ,אין כל אדם
רש"י וַיּ ַ֞צ ִ
יכול לכבשו; וכל שכן שהיה בחשבון .אמר הקדוש ברוך הוא :מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל
אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו ישראל אל הערים ,ואין עומד לנגדם כי אין שם
אלא נשים וטף (ראה תנח' חקת כג).
לכתחילה היה על בני ישראל לכבוש עיר אחרי עיר בממלכת סיחון ,בפועל הקב"ה נתן בלב כל אנשי המלחמה (של ממלכת סיחון) לצאת
מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו (רש"י);כך מה שלכתחילה היה הגבלה של כיבוש ארוך בפועל לא התקיים.
ל ֙ – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר כפי' רש"י אמר הקדוש ברוך הוא :מה אני מטריח על בני
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָרא ַ
וַיּ ַ֞צ ִ
כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו
ישראל אל הערים ,ואין עומד לנגדם כי אין שם אלא נשים וטף (ראה תנח' חקת כג).
ראה (מונח) זרקא סגול ,קדמא ואזלא רביע  ...גרשיים מהפך פשטא
ראה קדמא מרכא זרקא סגול
 128ז"ס
ה֒ ַ
ֱֹלהיםַ׀ַאֶ לִ -בּ ְלעָ ם֘ ַלַ יְ לָ ַ
ָבאַא ִ ֵ֥
במדבר בלק כב,כַ :ויּ ֨
ְךַא ָתָּ֑ם ַ
יםַקוּםַל ִ
ֶ֖
ָשׁ
אנ ִ
ַ֙בּאוַּהָ ֲ
אַלָך ָ
וַֹאםִ -ל ְק ַ֤ר ְ
רַל ִ
אמ ָ֗
ַוַיּ ֶ
ֲשׂה׃ ַ
וַֹתע ֶ ָֽ
ַוְ ַָ֗אְךַאֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛רַאֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥רַא ֶלֶ֖יָךַא ֵ֥ת ַ

ראה קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל,
ה ֒ – זרקא סגול מרמז כעין גורע מהענין ,ומוסיף מהענין על הענין אפשר שזה תומך בפי' מאור ושמש
ֱֹלהיםַ׀ַאֶ לִ -בּ ְלעָ ם֘ ַלַ יְ לָ ַ
ָבאַא ִ ֵ֥
ַויּ ֨
ןַבּ ְל ָ֗ ָעם ( ...הצדיקים) מיחדים השמות ה' הוא \ה\אלקים ומקטנים השם אלקים לעשותו אלקי וגו'.
במדבר בלק כב,יח :וַיַּ עַ ִ

ומקטנים השם (גורע מהענין) אלקים לעשותו אלקי
והנה בלעם הרשע ימ''ש כל רצונו היה להפוך למשוך אחר הטבע ולעשות פירוד בשם הוי' חלילה  ...לעשות כביכול השם של
רחמים קטן (גורע מהענין) ולהגדיל (מוסיף מהענין של בלעם על הענין) שם אלקים שיהי חלילה התגברות הדינין ר''ל.

ה ֒ – זרקא סגול ,מוסיף לבלעם נבואה בלילה לכבוד ישראל .קרא למפרע  -לילה אל-בלעם  -מתוך הלילה ,משל לחשך
אֶ לִ -בּ ְלעָ ם֘ ַלַ יְ לָ ַ
המסתיר אור כך הטבע מסתיר אלקות ומתוכו יוצא מאמר ה' להודיעו.
 129ז"ס
א֒
ֱֹלהיםַ֘ ִ ָֽכּי-הוֹלְך הוּ ַ
ָֽחרַ -אף א ִ
במדבר בלק כב,כב :ו ִַיּ ַ
יוַע ָֽמּוֹ׃ַ
וַֹוּשׁנ ֵ֥יַנְ עָ ָ ֶ֖ר ִ
וַֹוהוּא ַ֙רכבַעַ ל-אֲתנ ְ
ְךַלשָׂ ָטןַלָ֑ ְ
דּ ֶר ְ
ה'ַ ַבּ ֶ ֶ֖
וַיִּ ְתי ַַ֞צּב ַמ ְל ַאְֹ֧ך ֵַ֛
רש"י (כב) ִ ָֽכּי-הוֹלְך הוּ ַא ֒  -ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילךְ .לשָׂ ָטןַלָ֑ וַֹ -מלאך של רחמים היה ,והיה רוצה למנעו
יוַע ָֽמּוֹ  -מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך ,יוליך
ר ִ
וּשׁנ ֵ֥יַנְ עָ ָ ֶ֖
מלחטוא (ראה שימוש לכך ב(-כב,לב)) ,שלא יחטא ויאבד (ראה תנח' בלק ח)ְ .

עמו שני אנשים לשמשו; וחוזרים ומשמשים זה את זה (ראה שם).

א ֒ – מונח זרקא מונח סגול  ,כעין מוסיף מהענין על הענין ,בלעם למד מההגבלה עליו שבמאמר א-לקים
ֱֹלהיםַ֘ ִ ָֽכּי-הוֹלְך הוּ ַ
ו ִַיָּֽחַ רַ -אף א ִ
ב(-כב,כ) שבעצם רע הדבר בעיני המקום לכן הוסיף לעצמו תאוה כפי' רש"י ִ ָֽכּי-הוֹלְך הוּ ַא ֒  -ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה

לילך.
 130ז"ס
ם֒ ַ
יַב ְלעָ ַ
במדבר בלק כב,לא :וַיְ גַ לַה֘ 'ַאֶ ת-עינ ִ
ֶ֖הַבּי ָָ֑דוֹ ַ
וַֹשׁלֻ ָפ ְ
ְךַו ַח ְר ֵ֥בּ ְ
בַבּ ֶדּ ֶר ְ
ַ ַו ַ֞ ַיּ ְראַאֶ תַ -מ ְל ַאְַ֤ךַה ֙'ַנִ ָצּ ַ
חוַּלאַ ָ ָֽפּיו׃ ַ
ְ
תּ
ַוַיִּ ֵ֥קּדַוַיִּ ְשׁ ַ ֶ֖
ם ֒  -מונח זרקא מונח סגול ,תוספת במאור עיניים לגלוי דבר נסתר
יַב ְלעָ ַ
וַיְ גַ לַה֘ 'ַאֶ ת-עינ ִ

ראב''ע  -כנער אלישע שהוסיף במאור עיניו או הכהו תחלה בסנורים.

רמב''ן  -מזה הכתוב נלמד כי בלעם אילו היה נביא איך יצטרך לגלוי העיניים בראיית המלאך כאשר יאמר הכתוב במי שלא הגיע לנבואה כנער אלישע והגר המצרית ולא יאמר כן
בנביאים . .סיכום שאר דברי רמב"ן שלכבוד ישראל בא אליו השם בלילה ההוא ואחרי כן זכה לגלוי עיניים בראיית המלאך ודבר עמו ולבסוף עלה למעלת מחזה שדי  ...ואחרי
ששב לארצו היה קוסם וכו'.
יראוּ ַ֒
אמרַמ ֶשׁהַאֶ לָ -העָ ם֘ ַאַ לִ -תּ ָ
ראה הסבר דומה (שמ' בשלח יד,יג) ו ַ֨יּ ֶ

 131ז"ס
ָך ֒ ַ
קַה ְתיַצּב֘ ַעַ ל-עלָ ֶת ַ
ל ִ
םַל ָב ָ֗ ָ
רַבּ ְל ִ֝ ָע ְ
אמ ִ
במדבר בלק כג,ג :ו ַ֨יּ ֶ
יַל ְָ֑ך ַ
יַו ִהגַּ ְָ֣ד ִתּ ָ
יַוּד ַבֵ֥רַמַ ה־יּ ְַראֶ֖נִ ְ
ַ֙ל ְק ָרא ִת ְ
הַאוּליַיִ ָקּרַ֤הַיְ ה ָוה ִ
ַ֞ ַ
ַוְ א ְל ָ֗ ָכ
ְךַשׁ ִפיַ :
ֶ ָֽ
ַוַיּ ֶ֖לֶ

בראשית נח ז,ב:

ֶ֖הַאישַׁוְ ִא ְשׁתָּ֑ וֹ ַ
ֵ֥הַשׁ ְב ָע ִ
ַשׁ ְב ָע ִ
הַתּקַּ חְ -לָךֵ֛ ִ
הוֹר ִ ָֽ
ִמכּל׀ַהַ ְבּה ָמהַהַ ְטּ ָ ָ֗
םַאישַׁוְ ִא ְשׁ ָֽתּוֹ׃ ַ
ואַשׁנַ ֵֶֽ֖יִ ִ ֵ֥
ְ
ה
אַטה ָ ֵ֥רה ִ ֵ֛
אשֶׁ רַל ְ
וּמן-הַ ְבּה ָּ֡ ָמהַ ַ֠ ֲ
ַ ִ

רבינו בחיי היה מספיק שיקח שנים שנים לקיום המין ,אבל צוהו שיקח מהם שבעה לצורך קרבן .והנה החשבון הזה מוכרח בסוד
הקרבנות .וכבר ידעת מחכמתו של בלעם ,שארז"ל (דברים לד) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ,בישראל לא קם אבל באומות
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

העולם קם ומנו בלעם ,צוה לבלק ואמר (במדבר כג) בנה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים ,ואמר
עוד (במדבר שם) את שבעת המזבחות ערכתי:

בראשית נח ח,כא :וַיָּ ַָ֣רחַה֘ 'ַאֶ ת-ריחַ ַהַ נִּ יחחַַ ֒ ַ
עַמנְּ עֻ ָרָ֑יו ַ
םַר ִ
ד ַ ֶ֖
םַכּיַיצֶ רַלֹ֧בַהָ אָ ָ ֵ֛
ףַלקַ ֨לּלַעַ֤ וֹדַאֶ תָֽ ָ -הא ֲָדמָ ה ַ֙בַּ עֲבוּרַהָ אָ ָד ַ֠ ִ
וַֹלאַ֠ -א ִס ְ
רַה'ַאֶ לִ -ל ָ֗בּ ָֽ
ִ֝
ַו ַ֨יּאמֶ
יתי׃ ַ
ֲשׁרַעָ ִ ָֽשׂ ִ
חיַכַּ א ֶ ֵ֥
וֹדַלהַ כֵּ֥ וֹתַאֶ ת-כָּ לֶ֖ ַ -
ְ
ַוְ ָֽלא-א ִ ֵ֥סףַעֵ֛
ַ

וַיָּ ַָ֣רחַה֘ 'ַאֶ ת-ריחַ ַהַ נִּ יחחַַ ַ֒מונח זרקא מונח סגול ,הקרבת הקרבנות של נח הביא השפעה טובה לאדם ולכל העולם ודומה לו במדבר
ָך ֒ מונח זרקא מונח סגול ,הקרבת הקרבנות של בלק הביא השפעה טובה לבלק ולעולם כי זכה ויצאה ממנו רות אם
בלק כג,ג עַ ל-עלָ תֶ ַ
המלכות של בית דוד ומלך המשיח.
השערות למשמעות התבנית זרקא סגול
:
ע"פ האלשייך הקדוש
(א) "טרם הכיני ההכנות האלה היה נקרה א-לקים לי .אך עתה ע"י הכנת קרבנות אלו ,נזכה אולי יקרה ה' הגדול בעל הרחמים
לקראתי ולא מדת א-לקים".
(ב) בקרא הקודם כ"ג ב' נאמר "בנה...שבעה מזבחות והכן...שבעה פרים ושבעה אלים"
סה"כ בשלוש פעמים מ"ב קרבנות הפרים כנגד אומות העולם והאלים כנגד ישראל .בלעם נסה ע"פ האלשייך הקדוש "לייחד שתי
ָך ֒
עַ ל-עלָ תֶ ַ

המשכות השפע ולהביאן על מואב ,לקנות כח א-לקי על כל השאר".

טט  -ע"פ האלשייך הקדוש בלעם רצה להשיג גלוי נבואי משם רחמים ולא משם גבורה (כעין תוספת בנבואתו) וגם המשכת השפע הא-לקי
ָך ֒ (זרקא
למואב בהעדפה על ישראל (סוג של תוספת) ,אבל הקב"ה סובב שדרך מעשי בלעם והתיצבות בלק על עולתו ִה ְתיַצּב֘ ַעַ ל-עלָ תֶ ַ
סגול) יהיה גלוי גאולה לישראל (כעין תוספת) ע"פ בבלי נזיר כג ב ,בבלי הוריות י ב גופא ,אמר רב יהודה אמר רב :לעולם יעסוק אדם

בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן ,שמתוך שלא לשמן בא לשמן ,שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע  -זכה ויצאה ממנו רות,
וא"ר יוסי בר' חנינא :רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתה .אם המלכות של בית דוד ולעתיד לבוא מוסיף עליו מלך המשיח שיצא

מרות.
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במדבר פינחס כו:
שבעה שבטים בזרקא סגול,
יני׃ ַ
תַהיּ ִָכ ִ ָֽ
ֶ֖ח ַ
יןַמ ְשׁ ַפּ ַ
ָ֑יַלי ִָָ֕כ ִ
תַהַָיּ ִמ ִינ ְ
ֶ֖ח ַ
יןַמ ְשׁ ַפּ ַ
יַלי ִָָ֕מ ִ
לַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ֙הַ נְּ מוּא ִל ְ
מוּא ִ
ָ֗
ַ֒לנְ
ַ֘ל ִמ ְשׁ ְפּח ָתם ִ
יַשׁ ְמעוֹן ְ
ַ[יב]ַַ ְבּנ ִ

שּׁוּני׃ ַ
תַה ִ ָֽ
ֶ֖ח ַ
ָ֕יַמ ְשׁ ַפּ ַ
שׁוּנ ִ
ָ֑יַל ִ
תַה ַח ִגּ ְ
ֶ֖ח ַ
ָ֕יַמ ְשׁ ַפּ ַ
יַל ַח ִגּ ִ
ַ֙ה ְצּפוֹנִ ְ
וֹןַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
ַ֒ל ְצ ָ֗פ ִ
ַל ִמ ְשׁ ְפּח ָתם ִ
ַ[טו]ַַ ְבּניַגָד֘ ְ

תַהזּ ְַר ִ ָֽחי׃ ַ
ֶ֖ח ַ
חַמ ְשׁ ַפּ ַ
ָ֑יַל ֶז ַָ֕ר ִ
תַהפַּ ְר ִצ ְ
ֶ֖ח ַ
ץַמ ְשׁ ַפּ ַ
יַל ָ֕ ֶפ ֶר ִַ
ַ֙השּׁלָ נִ ְ
הַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
ל ִ
ַ֒לשׁ ָ֗ ָ
ַל ִמ ְשׁ ְפּחתָ ם ְ
הוּדה֘ ְ
וַּבני-יְ ָ
ַ[כ]ַַוַיִּ ְהי ְ
לי׃ ַ
תַהיַּחְַ ְלא ִ ָֽ
ֶ֖ח ַ
לַמ ְשׁ ַפּ ַ
֨ח ְלא ִ
ָ֑יַל ַי ְ
ֹלנ ְ
תַהא ִ
ֶ֖ח ָ
וֹןַמ ְשׁ ַפּ ַ
יַלא ָ֕ל ִ
ַ֙ה ַסּ ְר ִדּ ְ
דַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
ַ֒ל ֶָ֗ס ֶר ִ
ַ֘ל ִמ ְשׁ ְפּח ָתם ְ
ַ[כו]ַַ ְבּניַזְ בוּלֻ ן ְ
תַהתַּ ח ִ ֲָֽני׃ ַ
ֶ֖ח ַ ָֽ
ןַמ ְשׁ ַפּ ַ
יַל ָ֕ ַתחַ ִ
תַה ַבּ ְכ ִ ָ֑ר ְ
ֶ֖ח ַ
רַמ ְשׁ ַפּ ַ
ִ
יַל ֶָ֕בכֶ
ַ֙ה ֻשּׁ ַת ְל ִח ְ
שׁ פַּ ַ֙חת ַ
חַמ ְַ
ִ
שׁוּתלַ
ַ֒ל ָ֗ ֶ
ַל ִמ ְשׁ ְפּח ָתם ְ
הַבני-אֶ ְפ ַריִ ם֘ ְ
ְ
ַ[לה]ַַאלֶּ
יר ִ ָֽמי׃ ַ
םַמ ְשׁ ַפֶּ֖חַ תַהַָא ֲִח ָ
יר ִ
תַהאַ ְשׁבּ ִלָ֑יַלַ א ֲִח ָ ָ֕
ֶ֖ח ָ
לַמ ְשׁ ַפּ ַ
יַלאַ ְשׁ ָ֕בּ ִ
ַ֙ה ַבּ ְל ִע ְ
עַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
ַ֒ל ֶָ֗בלַ ִ
ַ֘ל ִמ ְשׁ ְפּח ָתם ְ
יַבנְ י ִָמן ְ
ַ[לח]ַַ ְבּנ ִ
יעי׃ ַ
תַה ְבּ ִר ִ ָֽ
ֶ֖ח ַ
הַמ ְשׁ ַפּ ַ
יע ִ
ָ֑יַל ְב ִר ָ֕ ָ
תַהיִּ ְשׁ ִו ִ
ֶ֖ח ַ
ָ֕יַמ ְשׁ ַפּ ַ
הַליִ ְשׁ ִו ִ
ַ֙היִּ ְמ ָנ ְ
ָ֗הַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
ַ֒ליִ ְמ ָנ ִ
מ ְשׁ ְפּח ָתם ְ
ַל ִַ
ַ[מד]ַַ ְבּניַאָ שׁר֘ ְ

שבעה שבטים בזרקא סגול ,בתפקיד גריעת משפחות.

בראשית רבתי פרשת ויחי עמוד  266מח ,טז וידגו לרוב .פעמים הם מרובים ופעמים הם נדוגים .בזמן שבני אפרים מרובים בני
מנשה מועטים ,ובזמן שבני אפרים מועטים בני מנשה מרובין במנין .במדבר סיני את מוצא בני אפרים מרובים מ' אלף וה' מאות ובני
מנשה מועטין ל"ב אלף ומאתים .ובמנין ערבות מואב את מוצא בני מנשה מרובין שנים וחמשים אלף וז' מאות ובני אפרים מועטין
ל"ב [אלף] ו(ג')[ה'] מאות.
רש"י במדבר כו(,יג) לזרח  -הוא צוחר ,לשון צוהר .אבל משפחת אהד בטלה ,וכן חמשה משבט בנימין ,שהרי בעשרה בנים ירד
למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה ,וכן אצבון לגד ,הרי שבע משפחות (פי' אשל אברהם רש"י לדעת רבותיו כתב שאצבון בטל אבל רש"י
עצמו סובר ב(-כו,ט ז) שאזני הוא אצבון ,ולפי זה המשפחה השביעית החסרב היא ישוה מבנע אשר הנזכר ב(-בר' ויגש מו,ז)  ...ולפי הדעה
שהמשפחה השביעית החסרה היא אצבון ,יש לומר שישוה לא היו לא בנים ולכן לא נמהב בתור משפחה (גו"א) ,וראה בפסיקתא זוטרתא פנחס
קלב,ב" :בני אשר – לא הזכיר כאן את ישוה  ,מלמד שלא הוליד")

 .ומצאתי בגמ' ירושלמית ,שכשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם
ח' מסעות מהר ההר למוסרה ,שנאמר (דברים י ,ו) ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן ,והלא בהר ההר מת,
וממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע ,אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם ,והרגו מהם שבע משפחות,
ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי ,ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת הקרחי ,והרביעית לא ידעתי מה היא.
ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעם ,אבל לפי החסרון שחסר משבט שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני ,נראה
שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון:
אבן עזרא איוב לב,ב יאיר בן מנשה שהוא מבני יהודה כאשר מפורש בדברי הימים :וב-בראשית רבתי פרשת ויחי עמוד  266נאמר
 ...מכיר העמיד בנים ,אבל יאיר לא העמיד בנים ,לכך כשמנה משפחות מנשה מנה למכיר ולא מנה ליאיר ,לפי שלא היו לו בנים ,ולכך
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

כשהלך יאיר ולכד חוות גלעד קרא אותן חוות יאיר על שמו ,כד"א ויקרא אתהן חות יאיר (במדבר ל"ב מ"א) .אמר אחר שלא זכיתי
להעמיד בנים שיטלו חלק בארץ והלכתי ונלחמתי בם ולקחתי אותה בשביל אחי ,הנני קורא כל מה שלכדתי על שמי.
אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ויושע עמוד 155

אז נבהלו ,אמרו חז"ל מפני מה נתייראו יושבי פלשת? מפני שהרגו מבני אפרים מאתים אלף איש שמנו את הקץ ביציאת מצרים וטעו
בשלשים שנה ויצאו בכח גבורתם ,וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא ומסרם ביד פלשתים,
דף על הדף פסחים דף ג עמוד ב

ואמר לו על דברי התוס' בפסחים (ג ב) שלריב"ב לא היה קרקע והקשה רבי ישראל איסר איך תמצא שיהיה בר ישראל שא"ל חלק
בא"י .ותי' הרה"ק דהלא מבואר בש"ס בסנהדרין (צב ב) שריה"ג אומר מתים שהחיה יחזקאל עלו לא"י ונשאו נשים והולידו בנים
ובנות .עמד ריב"ב על רגליו ואמר אני מבני בניהם ומאן נינהו מתים שהחיה יחזקאל אלו בני אפרים ,שמנו לקץ וטעו .וידוע כי ליוצאי
מצרים נתחלקה הארץ ,וא"כ בני אפרים שיצאו קודם שפקד עליהם ה' לצאת ממצרים ,לא היו נחשבים בכלל יוצאי מצרים ול"ה להם
חלק בארץ ,וכמו"כ ריב"ד שהיה מבני בניהם ל"ה לו חלק בארץ עכד"ק ודפח"ח.
דף על הדף ראש השנה דף יז עמוד א

והנה במדרש איתא דנקרא זבולן משום דכתיב בנה בניתי בית זבול לך ביאר כ"ק האדמו"ר הגדול זצוקל"ה מסאכטשוב דע"י שזבולן
הי' מבטל עצמו ליששכר וחשב את עצמו כלא נגדו ,מזה נשפע אור המקדש עכד"ק.
שמעון – אהד בטל ועוד כ"ד אלף בשטים ,בנימין – חמש משפחות בטלו במדבר וברש"י (כו,כד) עוד חמש בטלו כמעט לגמרי בפלגש
בגבעה ,גד – אצבון ,אשר – ישוה ,אפרים – מאתים אלף מתו ביציאה ממצרים ל' שנה לפני יציאת מצרים ,ועוד שהתמעטו מאד במדבר,
יהודה – ער ואונן מ תו לפני הירידה למצרים ,ועוד עם נאמר כי יאיר בן מנשה היה מיהודה ונקרא בן מנשה על שם אמו ממנשה ,היות ולא
היו לו בנים ,הרי שיש משבט יהודה חסרון בכך שלא הביא יאיר בנים.
זבולון – צ"ע ,כגון שזבולון מבטל עצמו ליששכר
 139ז"ס
ַ֘ל ִמ ְשׁ ְפּח ָתם ַ֒ ַ
יַהלַּ ִוי ְ
הַפקוּד ַ
ְ
במדבר פינחס כו,נזְ :ו ֨אלֶּ
תַה ְמּ ָר ִ ָֽרי:
ֶ֖ח ַ
יַמ ְשׁ ַפּ ַ
תַה ְקּ ָה ִתָ֑יַַַַַַַַ ִל ְמ ָר ִ ָ֕ר ִ
ֶ֖ח ַ
תַמ ְשׁ ַפּ ַ
יַל ְק ָ֕ ָה ִ
ַ֙הגּ ְָ֣רשֻׁ נִּ ִ
ֹוןַמ ְשׁפַּ ַ֙חת ַ
ְלג ְר ָ֗שׁ ִ
יַהלּ ִויַ֘נכתבו אחר נחלת ישראל לומר שאין להם
הַפקוּד ַ
ְ
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת פינחס דף קלג עמוד ב] ְו ֨אלֶּ

נחלה בתוך ישראל .אלה משפחות הלוי .משפחת הלבני .ובפרשת ויגש כתוב (בראשית מו) לבני ושמעי וכאן לא זכר שמעי:
ַ֘ל ִמ ְשׁ ְפּחתָ ַם ֒ – מונח בתפקיד רבוי אפשר של לימודים בתבנית הטעמים שאחריו זרקא סגול.
(במ' פי' כו,נז) ְפקוּדיַהַ לּוִ י ְ
ם ֒ – זרקא סגול (א) בתפקיד גריעה מן הענין כנלמד ב [-פסיקתא זוטרתא] שנגרעה משפחת שמעי,
ַ֘ל ִמ ְשׁ ְפּח ָת ַ
(במ' פי' כו,נז) ְַפקוּדיַ ַהלּ ִוי ְ
ודומה ללימוד
ב(-במ' פי' א – נא) שתבנית זרקא סגול מטעימה שבטים שהייתה בהם גריעה של משפחות ויחידים .שמעי חסר מוזכר ב[-רש"י] (במ' פי'
כו,יג)
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ר֒
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
במדבר פינחס כז,ג :אָ ִבינוַּ֘מ ַ
'ַבּע ֲַדתָ֑ -ק ַרח ַ
הַהנּוֹעָ ִ ֵ֛דיםַעַ לֶ֖ -ה ַ
וְֹךַהע ָ ָ֗ד ַ
ָ
ִ֝הַבּת
ַוְ ֨הוּאַלאָ -ה ָי ְ
ֵ֥יוַּלוֹ׃ ַ
תַוּב ִנֶ֖יםַלאָ -ה ָֽ
ָ
ַ ִ ָֽכּיְ -ב ֶח ְטאוַֹמ
ר ֒– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי צלופחד
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
אָ ִבינוַּ֘מ ַ
ר ֒ רש"י ...ר"ע אומר מקושש עצים היה .ור"ש אומר מן המעפילים היה.
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
אָ ִבינוַּ֘מ ַ
ר ֒ – זרקא מונח סגול – בתפקיד גריעה מהענין על הענין (א) סיבה לקריבת ימי צלופחד (קיצור ימים כי צלופחד מת
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
אָ ִבינוַּ֘מ ַ

יחסית צעיר בשנה ראשונה או שניה ליציאת מצרים ,אור החיים אומר כי היה בן  20ביציאת מצרים( ).ב) גורע את צלופחד מהמערערים
השונים על החלטות משה ומלמד כנאמר ִ ָֽכּיְ -ב ֶח ְטאוַֹמת
ר ֒ גורע מהעניין מיתה.
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
ר ֒ – זרקא מונח סגול – בתפקיד גריעה מהענין על הענין ,משהו מעניין אָ ִבינוַּ֘מ ַ
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
אָ ִבינוַּ֘מ ַ
ר ֒ גורם
לרבי שמעון אהבת הארץ גורעת מהמדבר ,כלומר גורמת למאיסת המדבר עד כדי מה שרבי עקיבא אומר שההימצאות ַבּ ִמּ ְדבָּ ַ
לקושש עצים ,בין אם זה בהקרבה אישית להדגים חומרת עבירת השבת או מסיבה אחרת ,ואפשר שבכך הוא שונה משאר המעפילים (היינו
נגרע מהם) שהם עלו כהתרסה נגד ה'.
ר ֒ –.זרקא מונח סגול ,בתפקיד מוסיף על הענין מהענין או גורע מהענין .התוכן מלמד  ...למאן דאמר
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
אור החיים (ג) אָ ִבינוַּ֘מ ַ

ליוצאי מצרים אמרו מת במדבר הרי שהיה מיוצאי מצרים ,ודקדקו גם כן בתיבת במדבר לומר שהיה מכלל אותם שנגזרה עליהם
גזירת במדבר יפלו פגריכם (י"ד כ"ט) הא למדת שהיה בן עשרים כשיצא ממצרים ,ולמאן דאמר נתחלקה הארץ לבאיה הרי גם הוא
מודה שתחזור ליוצאי מצרים וינחילו בניהם ונוגעת הירושה להם בחזרה...:
זוהר בלק דף רה משולב עם פירוש הסולם ע' קלו (( )321אוצר החכמה) (הפניית הרב עזריאל זילברברג)

תַבּ ִמּ ְד ָבּר ַ֒טעם זה דהיינו הזרקא שהוא על המלה
שעט) אמר ההוא ינוקא וכו' אמר אותו הילד אני חוזר לדברים הראשונים אָ ִבינוַּ֘מ ַ
ר ֒,
אָ ִבינוַּ֘ציורו דומה לנחש התלוי על ערפו ומושך זנבו לפיו .וציור זה הוא בטעם הזרקא הנמשך על המלה אָ ִבינוּ֘ למעלה מתַבַּ ִמּ ְדבָּ ַ
ע"י דברי פיו

רב סנדר ארלנגר הי"ו הפניה ל-מגלה עמוקות שפירש כי צלופחד היה הצד הטוב של קין וזרקא מרמז כי מת בעטיו של נחש.
טט – ענין נחש בזרקא תומך בתפקיד זרקא כמרמזת לענין של תנועה ,תנודה.
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ַלאָ ִביַו ֒ ַ
במדבר פינחס כז,יאְ :ו ִאם-איןַאַ ִחים֘ ְ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וַֹוי ַָרשַׁא ָתָ֑הּ ַ
ֵ֛יוַמ ִמּ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ְ
וַֹה ָקּ ֵ֥רבַא ָל ִַ
וַֹל ְשׁא ַ֞ר ַ
ַוּנְ ַת ֶתּםַאֶ תַ -נחֲלָ ָ֗ת ִ
שׁה׃ַפ ַ
ֵ֥הַה'ַאֶ ת-מ ֶ ָֽ
ֶ֖
ֵ֛רַצוָּ
תַמ ְשׁפָּ טַכַּ א ֲֶשׁ ִ
ַ֙ל ֻח ַקּ ִ
הַל ְבנ ַ֤יַיִ ְשׂ ָראל ְ
ַ וְ ֨ ָהיְ ִ֝ ָת ִ
ַלאָ ִביַו ֒ -מונח זרקא סגול – מוסיף דבר על אביו מענין אביו.
וְ ִאם-איןַאַ ִחים֘ ְ

ב''ב פרק שמיני יש נוחלין  ...ואחין מן האב  -ע''פ תוס' שאם היה האב קיים היה יורש עכשו ,שאינו קיים הרי הוא יורש בקבר
להנחיל לשאר בניו הקיימים שהם אחי המת ולאחיו של אב אם אין בנים אחרים לאב  ...אחין מן האב אף על פי שאין ודאין כמו אחין
מן האם ...
גמרא האב קודם לאחין של המת ולא לבנים ובנות
תוס' ותירץ ריב''ם דכתביה אשמועינן דקראי שלא כסדרן כתיבי ,דאי לא כתב אחי אביו הוי אמינא דכסדרן כתיבי ואחי המת קודמין לאב ,אבל השתא דכתב אחי אביו על כרחך לא
נכתב שארו אלא להקדימו (טט -לאב) לאחין דלהקדימו לאחי האב לא איצטריך כדאמרינן לקמן וגו'  ...וי''ל דאי לא כתב אחין ה''א שהאב קודם לבת דאית לן לאקדומי אב לחד
מהנך דכתיבי בהדיא בקרא..

ַלאָ ִביו ַ֒ -זרקא סגול – מוסיף דבר על אביו מענין אביו .אב חי ומוסיף עליו אב מת ,ואם לאב המת אין בנים
טט  -סיכום ְו ִאם-איןַאַ ִחים֘ ְ
ואין אחים מוסיפין לענין האב את אביו (היינו סבו של הבן שנפטר) וכך חוזר שוב בני הסבא ,אחי הסבא ,סבא רבא וכדומה
אם לבן ולבת שירשו או אמורים לרשת ונפטרו 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.
ראה מונח רביע ,גרשיים מרכא תביר טפחא ,מרכא תביר טפחא ,קדמא ואזלא במלה אחת
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במדבר מסעי לו,א,ג,ד :ראה מבוא לזרקא סגול

ם֒ ַ
ָשׁי ַ
ַלנ ִ
ֵ֥יַבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
֨יַשׁ ְבט ְ
דַמ ְבּנ ִ
יוַּלאֶ ַ֞ ָח ִ
[ג]ַו ָה ְ
ַ ַ֠ ְ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֶ ֵ֥
ֲל ַ
נוֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ינוַּו ַָ֕
ֲלתַאֲבת ְ
ַ֙מ ַנּח ַ
ַ וְ נִ גְ ְר ָע ַ֤הַ ַנחֲלָ ָתן ִ
תנוַּיִ גּ ָָֽרעַ ׃ ַ
רלַ ַנחֲלָ ֶ֖
וּמגּ ַ ֵ֥
ַ ִ
ל ַ֒
ַל ְבניַיִ ְשׂ ָרא ַ
[ד]ַו ִאם-יִ ְהיֶ הַ ַהיּבל֘ ִ
ְ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֶ ֵ֥
ֲל ַ
וֹספָ ה ַ֙ ַנחֲלָ ָתןַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ַ וְ נָֽ ְ
ָרעַ ַנחֲלָ ָ ָֽתן׃ ַ
ַ֙מטּהַאֲבתינוַּיִ גּ ַ ֶ֖
וּמ ַנּחֲלַ ת ַ
ַ ִ ָֽ

אפשר כי התורה מגלה כאן תפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול כמוסבר להלן:
ם ֒ – זרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבנית ַ ְונִ גְ ְר ָע ַ֤ה מהענין ,שכאן הוא ַנחֲלָ ָתַן ֙ מסוג ענין ,שכאן הוא
ָשׁי ַ
(במ' מסעי לו,ג) ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַ ְלנ ִ
ֵ֥רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם
תַה ַמּטֶּ הַא ֲֶשׁ ִ
ֲל ַ
נוֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ֲלתַאֲבתינוּ ומסיים בכתוב שכתוב שוב בפסוק (לו,ד) ְו ַָ֕
ִמ ַנּח ַ
ה ֙ מהענין ,שכאן הוא ַנחֲלָ ָתן מסוג ענין  ,שכאן
וֹספָ ַ
ל ֒ – זרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבניתַ ְונָֽ ְ
ַל ְבַניַיִ ְשׂ ָרא ַ
(במ' מסעי לו,ד)ַ ַהיּב ֘ל ִ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֶ ֵ֥
ֲל ַ
הוא עַ ִ֚לַ ַנח ַ
רַתּ ְהיֶ ֶ֖ינָהַלָ ֶהָ֑ם
ֲשׁ ִ
תַה ַמּטֶּ הַא ֵֶַ֥
ֲל ַ
נוֹסףַעַ ִ֚לַ ַנח ַ
ענין ההוספה בפסוק (לו,ד) הוא יתר כי כבר נאמר בפסוק (לו,ג) ְו ַָ֕
תורה תמימה במדבר לו
ל  -מלמד דאפילו בשעה שהיובל נוהג והנחלות חוזרות  -אבל ירושה של תורה אינה חוזרתא) [ירושלמי כתובות פ"ט ה"א]:
הַהיּב ַ֘
ַ
(ד)ַ ְו ִאם-יִ ְהיֶ
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 א) באור הענין ,כי הלשון וְ ִאם-יִ ְהיֶ הַהַ יּבלַ֘ אינו מבואר כאן כלל ,דהלא אדרבה ,לכשיהיה היובל תחזור הנחלה,
וזה הלא היפך כונתם של הטוענים שרצו לומר שנחלת בנות צלפחד תעבור לשבטים אחרים ולא תחזור לעולם לקדמותה ,כמבואר בפרשה ,ולכן
בהכרח לפרש הלשון וְ ִאם כמו אפילו ,ורצונם לומר דאפילו לכשיהיה היובל ושארי הנחלות יחזרו ,אבל זו של בנות צלפחד שתעבור לבעליהן
לעולם לא תחזור לשבט צלפחד ,וזה הוא מפני כי ירושה דאורייתא אינה חוזרת ביובל וס"ל דירושת הבעל דאורייתא [ע"ל פ' ח' אות י"ג] ,ועיין
בבבלי בכורות נ"ב ב' ,וצ"ע שלא הביאו שם דרשה זו ,ועיין באות הבא:
ל ֒ – זרקא סגול בתפקיד גריעה אפילו יהיה היובל ,ירושה של תורה אינה חוזרת ונחלת אשה ששנשאה
ַל ְבניַיִ ְשׂ ָרא ַ
הַהיּב ֘ל ִ
ַ
וְ ִאם-יִ ְהיֶ
לאיש משבט אחר נגרעת משבטה ועוברת לשבט בעלה.
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במדבר מסעי לו,ח:

ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒ ַ
הַמ ַמּטּוֹת֘ ְ
ֲל ִ
וְ כָ לַַ֞ -בּתַי ֶרשֶׁ תַ ַנח ָ֗ ָ
ֲלֵ֥תַאֲב ָ ָֽתיו׃ ַ
לַאישַׁ ַנח ַ
ַ֙בּניַיִ ְשׂ ָרא ִ ֶ֖
ירשׁוּ ְ
ןַי ְ
ָ֑הַל ָ֗ ַמעַ ִ ָֽ
הַל ִא ָשּׁ ְ
ְ
ַתּ ְהיֶ
יה ִ
תַמטֵּ֥הַאָ ִ ֶ֖ב ָ
ֵ֛ח ַ
דַמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַ
ְלאֶ ָ֗ ָח ִ

בבלי בבא בתרא קי ,ב והאיש את אמו וכו' .מנא הני מילי? דתנו רבנן :בבלי בבא בתרא קיא ,א (במדבר מסעי לו,ח) וְ כָ לַַ֞ -בּתַ
ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒ היאך בת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ,ומתו וירשתן .ואין לי
הַמ ַמּטּוֹת֘ ְ
ֲל ִ
י ֶרשֶׁ תַ ַנח ָ֗ ָ
אלא בת ,בן מנין? אמרת קל וחומר:

ַבּניַיִ ְשׂ ָראלַ֒ -היאך בת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ,ומתו וירשתן .ואין לי אלא בת ,בן
ִממַּ טּוֹת֘ ְ
מנין? אמרת קל וחומר
ל ֒ – זרקא מונח סגול ,כעין גריעה מוגבלת ו/או תוספת מוגבלת על הנושא הנידון ,כאן העברת נחלה משבט לשבט ע"י
ַבּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
ִממַּ טּוֹת֘ ְ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

בת יורשת שנשאה לבן שבט אחר .במותה ,ירושתה שהיא נחלה בשבט אביה ,נגרעת גריעה מוגבלת מנחלת שבט אביה ומתווספת תוספת
מוגבלת לשבט יורשיה.
ראה גרשיים מונח רביע ,קל וחומר
ראה בבא בתרא
5.1.3.5

דברים

 145ז"ס
ר֒ ַ
ַצוַלאמ ַ
דברים ב,דְ :ואֶ תָ -העָ ם֘ ַ
יםַבּשׂ ִעָ֑יר ַ
ְ
וַהיּ ְשׁ ִ ֶ֖ב
םַבַָּֽני-עשָׂ ַ
יכ ְ
יםַבּגְ בוּל ַ֙אֲח ֶ
ִ
ַאַ ֶתּםַע ְב ִ ָ֗ר
םַמ ָֽאד׃ ַ
תּ ְ
םַונִ ְשׁ ַמ ְר ֶ ֶ֖
וַּמכֶּ ְ
ירא ִ
ַוְ יִ ְ
ר ֒  -זרקא מונח סגול
ַצוַלאמ ַ
וְ אֶ תָ -העָ ם֘ ַ

האמירה מהווה תוספת ביאור על הצו וגם תוספת אזהרה מהסיבות הבאות
* ַצוַמשמעו ביצוע מיידי ,מעתה ועד עולם ,יש בו חסרון כיס
* ב''י נצטוו
* (א) לא להתגרות בבני-עשו למרות שיצאו נגדם בחרב ועל-כך הייתה עילה להילחם בם אך הם בני אברהם ונמולים (רמב''ן)
ומחזיקים בנחלה זאת עד עתיד לבוא כי ב''י חטאו במדבר ולכן לא יכולים לקבלה מיידית (זה חסרון כיס אחד)
* (ב) לשלם על אכילה ושתיה (זה חסרון כיס שני)
* ג' רשב''ם  -בפו' ה' כל האזהרות הללו הוצרך משה להודיע עכשו פן ירך לבבם לאמר אם רצון הקב''ה לתתת לנו נחלה יכולת

בידו ,למה לא הוריש לנו אלה האומות ...לכך הודיעם ...שהקב''ה לא חפץ בדבר וג'
 146ז"ס
דברים ואתחנן ד,ו:

ם֒
ית ַ
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַ ַוע ִ
ְ
ֶ֖יַהעַ ִמָּ֑יםַ ַ
םַלעינ ָ
ְַ
ַ֙וּבינ ְַתכֶ
ואַח ְכ ַמ ְתכֶ ם ִ
ָ
יַה
ַ ִכּ ִ ַ֤
וֹלַהזֶּ ָֽה׃ ַ
ַ
ֵ֥וֹיַהגּ ֶָ֖ד
וֹןַהגּ ַ
ַ
םַונָב
וַּרקַעַ םָ -ח ָכ ְ
הַואָ ְמ ָ֗ר ַ ִ֚
ַא ֲֶשׁרַיִ ְשׁ ְמ ָ֗עוּןַא ִ֚תַכָּ לַ -ה ֻח ִקּיםַהָ אלֶּ ְ
ם ֒ – זרקא סגול ,בתפקיד מוסיף מן הענין על העני ,על בסיס פי' רש''י ו-שפת''ח  -ששמירה היא למוד ועשייה היא
ית ַ
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֘ ַ ַוע ִ
ְ

קיום  ...היינו שע"י לימוד מוסיף עשיה של גדרות שמירה והידורים על העשיה מדאורייתא.
 147ז"ס
דברים ואתחנן ד,י:

ב֒ ַ
ַבּחר ַ
ֱֹלהיָך֘ ְ
ַל ְפנ֨יַה'ַא ֶ
ֲשׁרַעָ ִ֝ ַמ ְד ָתּ ִ
יָ֗וֹםַא ֨ ֶ
םַואַ ְשׁ ִמעֶ֖םַאֶ תְ -דּ ָב ָרָ֑יַ ַ
ליַהַ ְק ֶהלִ -לי ַ֙אֶ תָ -העָ ְ
רַה'ַא ָ֗ ַ
ַבֶּ א ֱ֨מ ִ֝
יהֶ֖םַיְ לַ מּ ָֽדוּן׃ ַ
הַואֶ תְ -בּנ ֶ
ַ֤םַחיִּ ים ַ֙עַ לָ -הא ֲָד ָמ ְ
ֲשׁרַה ַ
וּןַליִ ְר ָאהַאַ ִָ֗תיַכָּ לַ -היּ ִָמים ַ֙א ֨ ֶ
ֲשׁרַיִ ְל ְמ ִ֝ד ְ
ַא ֨ ֶ
ב ֒ מונח זרקא סגול -כעין מוסיף בענותנות (א) פירוש על זכירת הר סיני הר סיני דייקא השפל מכל
ַבּחר ַ
ֱֹלהיָך֘ ְ
ִל ְפנ֨י – קדמא ה'ַא ֶ

ההרים ,מחמת ענוותנותו ,אלי דייקא מחמת ענותנותי ,מוסיף לענוותנותו של הקב''ה היינו שהעניו בחר בהר עניו  ...הם יקנו לעצמם מדת
הענוה
 148ז"ס
דברים ואתחנן ד,כה – כו:

םַבּ ָא ֶָ֑רץ ַ
תּ ָ
יםַונוֹשַׁ נְ ֶ ֶ֖
ְ
יַבנִ
ַ֙וּבנ ָ
ַ֤ידַבּנִ ים ְ
ָ
תוֹל
[כה]ַכּיִ -
ִ ָֽ
יסוֹ׃ ַ
ֶ֖יָךַל ַה ְכ ִע ָֽ
ְ
ֱֹלה
ֵ֛עַבּעינ ֵ֥יַיְַהוָ ָֽה-א ֶ
םַה ַר ְ
ית ָ
ֲשׂ ֶ ֵ֥
ַ֙תּמוּנַתַכּלַ ַוע ִ
ַ֤יתםַפֶּ ֶ֙סל ְ
ַ ְו ִה ְשׁ ַח ָ֗ ֶתּםַ ַוע ֲִשׂ ֶ
ר֒ ַ
ץַכּי-אָ בדַתּאבדוּןַ֘מַ ה ַ
םַואֶ תָ -ה ָָ֗א ֶר ִ ָֽ
םַהיִּ֝וֹםַאֶ תַ -השָּׁ ַמיִ ְ
ַ֩ב ֨ ֶכ ַ
[כו]ַה ִעיד ִתי ָ
ַ
הַל ִר ְשׁ ָתָּ֑הּ ַ
ֶ֖מּ ְ
ֵ֛ןַשׁ ָ
ֲשׁרַאַ ִ֝ ֶתּםַע ְב ִ ֹ֧ריםַאֶ תַ -היּ ְַרדּ ָ
לַהאָ ֶרץַא ֨ ֶ
ַמ ַע ָ
דַתּשָּׁ מ ָֽדוּן׃ ַ
מ ִ
יַהשָּׁ ֶ֖
ַכּ ִ
יה ִ ֵ֥
יכַ֤ןַי ִָמים ַ֙עָ לֶ ָ
ַ ָֽלאַ -תא ֲִר ֻ

רש"י (כה) ונושנתם  -רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין ונושנתם .והוא הקדים והגלם לסוף
שמונה מאות וחמשים ,והקדים שתי שנים לונושנתם ,כדי שלא יתקיים בהם "כי אבד תאבדון" (להלן,כו); וזהו שנאמר" :וישקוד יי'
על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק יי' אלהינו" (דנ' ט,יד)  -צדקה עשה עמנו שמהר להביאה שתי שנים לפני זמנה (ראה גיטין פח,א).
[כו]ַה ִעיד ִתַי ֩ – תלישא-קטנה ,ענין של שיעור בענין של מידרוג בעונשים,
ַ
םַואֶ תָ -ה ָָ֗א ֶרץ
שיעור בדרך רמז שבזכות שם המיוחד א-ה-ו-ה הכתוב פעמים בראשי התבות הבאות ַ ָב ֨ ֶכםַ ַהיִּ֝וֹםַאֶ תַ -השָּׁ ַמיִַ ְ
ה'יום א'ת ה'שמים ו'את ובהמשך א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ והוא שם של רחמים וקפיצת הדרך וקפיצת האדם ,תוקדם גלותם בשתי
שנים ותהיה ברחמים ולא אבד תאבדון
ע"י אָ בדַ

טט ע"פ רש"י( :כה) ונושנתם  -רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין ונושנתם .והוא הקדים
ַ֘מהר ַ֒– מונח זרקא סגול ,מוסיף במהר היינו מקדים בזמן ,או מחסיר מזמן "ונושנתם" גי' שמונה מאות חמישים ושתים ,שתי
תּאבדוּן ַ
שנים שמיוצגות ע"י "אבד תאבדון" מונח זרקא ,כדי שלא יתקיים בהם "כי אבד תאבדון (טט – מהר) "
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

התורה והמצוה מסביר זאת באותו אופן.
ראה תלישא ,זרקא סגול – ראה סעיף קיצור ימים
ראה דוגמאות מפתח
 149ז"ס
דברים עקב ח,ג:

ָך ֒ ַ
וַ ָֽ ֵֽיְ עַ נְּ ָך֘ ַ ַויּ ְַר ִע ֶב ַ
לאַי ְָדעֶ֖ וּןַאֲב ֶתָ֑יָך ַ
ַ ַו ַיּא ִ ֲָֽכ ְלָךַ֤ ַאֶ תַ -ה ָמּן ַ֙א ֲֶשׁרַלא-י ַָד ְע ָתּ ְַו ֵ֥
ֵ֥הַהאָ ָ ָֽדם׃ ַ
ָ
ֵ֥אַפיֶ֖ -ה'ַיִ ְחיֶ
מוֹצ ִ ָֽ
םַכּיַעַ ל-כָּ לָ -
םַל ַבדּוֹ ַ֙יִ ְחיֶ הַהָ אָ ָד ִ ֵ֛
ְ
ַכּיַלאַעַ לַ -ה ֶלַּ֤חֶ
ֲָך ַ֠ ִ
ןַהוֹדיע ָ֗
ִ
ַ ְל ַמעַ

תולדות יצחק דברים ח  ...במס' יומא פרק יום הכפורים [עד ב] כתיב ויענך וירעיבך ויאכילך את המן ,וכתיב למען ענותך למען
השביעך מיבעי ליה ,רב אמי ורב אסי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ,וחד אמר אינו דומה מי שרואה
ואוכל למי שאינו רואה ואוכל ,אמר רב יוסף מכאן לסומין שאוכלין ואינן שבעים,
 ...והלחם שלנו זן לפי שהוא מורכב מארבע יסודות כמונו ,והטעם שהוא מורכב לפי שהוא רחוק ונתגלגל מהשי"ת באמצעיים
רבים....
והמן פשוט מאד לפי שאינו מורכב מארבע יסודות והוא קרוב מאד להשי"ת ... ,הכלל העולה שהמזון צריך שיהיה דומה לניזון והמן
פשוט ועם כל זה זן,
יש במן עונג ורעבון ,עונג מצד חוש הטעם ,רעבון מצד חוש הראות ...
המן אינו זן מצד הדמות שיש לו עמכם ,שידוע שהמן אין לו הדמות והמן זן בדרך נס.

ָך ַַ֒ ַו ַיּא ִ ֲָֽכ ְלָךַ֤ ַאֶ תַ -ה ָמּן ַ֙ אמרו חז"ל שמכאן יש ללמוד שצריך
העלון השבועי – תל ברוך ,התש"ע הרב דוד-ישראל אינגבר וַ ָֽ ֵֽיְ עַ נְּ ָך֘ ַ ַויּ ְַר ִע ֶב ַ
להדליק נרות בשבת ... .בשם האר"י ...
א' במן לא היתה צורת מאכל (דמות) ,וידוע שצורת הדבר היא הרוחניות שבו ,לכן התורה מגדירה את אכילת המן לעינוי  ...כי רק ע"י
הראיה ,האדם מתענג באכילתו ,מכאן למדו חכמים שצריך להדליק נרות בליל שבת כדי שנתענג מהמאכל כמצות התורה "וקראת לשבת
עונג".
ב' על ידי נר הדלקת נר שבת גשמי ,יורד אור השכינה הרוחני ,היא הנשמה היתירה וגו'
ָך ַ֒– זרק א סגול ,בתפקיד מחסיר או מוסיף מסוג הענין המדובר על הענין המדובר .מאמר חז"ל הנ"ל מלמד בחלקיו כך( :א)
וַ ָֽ ֵֽיְ עַ נְּ ָך֘ ַ ַויּ ְַר ִע ֶב ַ
מחסיר צורת המאכל מהמן ,היא הרוחניות שבו ולכן אכילתו לא משביעה העיניים והאדם מרגיש רעב.
(ב) ע"י הדלקת נרות שבת מוסיף ברוחניות האדם היא הנשמה היתירה המתענגת על מאכלי שבת שרואים אותם.

סיכום :מהמקורות תולדות יצחק ,העלון השבועי – תל ברוך בשם האר"י ,מתברר כי מעלת המן הייתה בבחינת חסרון תענוג (שביעה),
לגופם של בני ישראל מצד חוש הראות ולכן גרמה לענוי ורעב מדומים.
ועוד שאם מהמן המעולה מן הלחם היו בבחינת ענוי ורעב ,אז בוודאי שכך יהיו מהפחות מהמן ,אלא בא ללמדנו כי אכילה ללא אמונה בה'
היא הענוי והרעב ,והקב"ה הביא ייסורים אלו להיטיבם באמונה בה'.
ָך ַ֒– זרקא סגול ,בתפקיד לרמז על חוסר בכל אחד בישראל הצריך הוספה באמונה בה' ואז כל מזון יהיה מספק.
וַ ָֽ ֵֽיְ עַ נְּ ָך֘ ַ ַויּ ְַר ִע ֶב ַ
 150ז"ס
דברים עקב ט,ד:

ץַהזָּ֑אתַ ַ
רשֶׁ תַאֶ תָ -ה ָא ֶר ַ
יאנִ יַהַ'ַלָ ֶ ֶ֖
ֱב ַ
ַ֒בּ ִצ ְד ָק ִתי ַ֙ה ִ
םַ׀ַמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמר ְ
ִ
ת
ֱֹלהיָךַא ָ ֵ֥
ףַה ֩'ַ א ֨ ֶ
ַבּהֲד ַ
רַבּ ְל ָב ְב ָָ֗ך ַ
אמ ִ
אַ ל-תּ ַ
ֵ֥םַמפָּ נֶ ָֽיָך׃ ַ
ישׁ ִ
מוֹר ָ
הַה'ַ ִ
ֶַ֖
םַהאלֶּ
גּוֹי ָ
ַ֙ה ִ
וּב ִר ְשׁעַ ת ַ
ְ
ה ֩'ַ
רַבּ ְל ָב ְב ָָ֗ךַבַּ הֲדףַ ַ
אמ ִ
חשוקי חמד כתובות סח ,א  ...תשובה נאמר בשערי תשובה לרבנו יונה (שער ג ,כט) (דב' ראה ט,ד) אַ ל-תּ ַ
ץַהזָּ֑את .הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו
רשֶׁ תַאֶ תָ -ה ָא ֶר ַ
יַה'ַלָ ֶ ֶ֖
יאנִ ַ
ֱב ַ
ַ֒בּ ִצ ְד ָק ִתי ַ֙ה ִ
םַ׀ַמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמר ְ
ִ
ת
ֱֹלהיָךַא ָ ֵ֥
א ֶ֨

בצדקתנו ויושר לבבנו ,אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו.... ,
אמנם יתכן שכל דברי הרבינו יונה אמורים לאדם עצמו 'אל תאמר בלבבך' ,שאדם לעצמו לא ירגיש את הצלחתו במעשיו ,אלא לעולם יראה עצמו חצי חייב
וחצי זכאי ,וכמבואר ברמב"ם (פ"ג מהלכות תשובה ה"ד) "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו
חייב ,וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב ,חטא חטא אחד ,הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה,
עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות ,וגרם לו ולהם תשועה והצלה ,שנאמר וצדיק יסוד עולם ,זה
שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו" .אבל כאשר אדם רוצה עי"ז לעשות קידוש ה' ,ולהראות לאחרים את שכר המקיים מצוות,
כדי לחזק אחרים שיעשו מצוות ,אין בדבר זה משום 'אל תאמר בלבבך'.

ףַה ֩' מונח תלישא-קטנה ,בתפקיד שיעור (א) אדם יראה עצמו חצי חייב חצי זכאי( ,ב) כל העולם חצי חייב חצי זכאי
בַּ הֲד ַ
ר ֒ – זרקא סגול ,זרקא בתפקיד מאזניים ,חטא אחד מכריע האדם והעולם לחובה ,מצווה אחת מכריעה האדם והעולם לזכות.
ִמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמ ַ
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,ע"פ רמב"ם (פ"ג מהלכות תשובה ה"ד) לכתחילה
םַ׀ַמ ְלּפָ נֶיָך֘ ַלאמ ַ
ִ
ת
ֱֹלהיָךַא ָ ֵ֥
א ֶ֨
האדם יראה עצמו והעולם חצי חייב חצי זכאי ,בפועל מעשיו יכריעו לחובה או לזכות.
 151ז"ס
דברים ראה יב,י:
בבלי סוטה לד א בעודם עוברים את הירדן דעו על מה אתם עוברים הזהיר יהושע אתם עוברים על מנת שיכבשו ויורישו אחרת באים
מים ושוטפים אותי ואתכם .הרב שטרום הי"ו מאורות הדף מביא בבלי סנהדרין שענין ערבים זה לזה החל בהר גריזים והר עיבל אבל
תוספות מביא ירושלמי שענין הערבות החל במעבר הירדן.
ֲב ְר ֶתּם֘ ַאֶ תַ -היּ ְַרדּן ַ֒ ַ
אפשר שלכך מרמז דברים ראה יב י ַוע ַ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

חילַאֶ ְת ֶכ ָ֑םַ ַ
ֶ֖םַמנְ ִ ַ
יכ ַ
םַבּאָ ֶרץַאֲשֶׁ רֵ֥ -ה'ַאֱֹלה ֶ
וִ ישַׁ ְב ֶתּ ָ
יבַוישַׁ ְב ֶתּםָֽ ֶ -בּטַ ח׃ ַ
ֵ֛םַמ ָסּ ִ ֶ֖ב ִ ָֽ
יכ ִ
ֹ֧םַמכָּ ל-איְ ב ֶ
֨יחַלָ ֶכ ִ
וְ ה ִנ ַ

עברים את-הירדן – ביהושע הנדרש לקבלת ערבות הדדית יש לו בסיס דברים ראה יב יַ ,וע ֲַב ְר ֶתּם֘ ַאֶ תַ -היּ ְַרדּן ַַ֒-זרקא סגול ,מוסיף
קבלת ערבות הדדית .עברים את-הירדן עברים  -חילוף אותיות ערבים ,קבלת ערבות הדדית
יהושע א,יא:

ַ֙ע ְב ִרים ַ֙אֶ ת-הַ יּ ְַרדּןַ
וֹד׀ַשֹׁלשֶׁ תַי ִָָ֗מיםַאַ ֶתּם ָֽ
ְ
יַבּע
ָ֑הַכּ ְ
יד ִַ֞
רַה ִ ֵ֥כינוַּלָ ֶכֶ֖םַצ ָ
ָ
ָ֗הַוצַ וַּ֤וַּאֶ ת-הָ עָ ם ַ֙לאמ
ח ֶנ ְ
בַהמַּ ֲ
וּ׀ַבּ ֶק ֶר ַ ָֽ
ִע ְבר ְ
תןַלָ ֶכֶ֖םַ ְל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ַפ ַ
ַה ֶזּהַלָ בוֹא ַ֙לָ ֶרשֶׁ תַאֶ תָ -האָ ֶרץַאֲשֶׁ ר ַ֙ה'ַאֱֹלהיכֶ םַנ ֵ֥

מלא העומר ,הרב אריה ליב צינץ זצ"ל ע'  358מפרש עפ"י פרש"י בפרשת מסעי כי אתם עוברים את הירדן וכו' והורשתם וכו'
כשאתם עוברים בירדן ביבשה על מנת כן תעברו ,ואם לאו מים באים ושוטפים אתכם ,ובזו מובן ועברתם את הירדן על מנת כן (אם
עוברים על מנת והורשתם אז יהיה) וישבתם בטח
טט – ַוע ֲַב ְר ֶתּם֘ ַאֶ תַ -היּ ְַרדּן ַ֒תוספת תנאי שמקבלים על עצמם כיבוש ,הורשה וחלוקת הארץ.
ראה קדמא דרגא.תביר טפחא
 152ז"ס
דברים ראה יב,יב:

םַל ְפניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ם ַ֒ ַ
וּשׂ ַמ ְח ָ֗ ֶתּ ִ
[יב]ַ ְ
יכ ָ֑םַ ַ
ת ֶ
ֶ֖םַואַ ְמה ַ
יכ ְ
םַועַ ְבד ֶ
ַ֙וּבנתיכֶ ְ
םַוּבניכֶ ם ְ
ְ
ַאַ ָ֗ ֶתּ
ֶ֖הַא ְתּ ֶ ָֽכם׃ ַ
ֲל ִ
קַו ַנח ָ
םַכּיַאֵ֥יןַלֵ֛ וַֹחֵ֥לֶ ְ
רַבּשַׁ עֲריכֶ ִ
ַ וְ הַ לּ ִוי ַ֙א ֲֶשׁ ְ
םַל ְפניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ם ַ֒ -זרקא מונח סגול –
וּשׂ ַמ ְח ָ֗ ֶתּ ִ
ְ

ע"פ ראב"ע (יב) והנה עוד תוספת :ושמחתם .והלוי  -חייבים אתם לשמחו ,כי אין לו נחלה כאשר לך.
ע"פ ספרי תוספת איזור ,שלפני ה' אינו רק עזרת כהנים ועד שער ניקנור [לסוטה ונזיר] אלא מתפשט בתוך חומות ירושלים לקדשים
קלים.
ם ֒ –זרקא מונח סגול ,תבנית בתפקיד תוספת או גריעה ,והיות ויש מונח בתווך אז יש מקום לעוד דרשה .הדרשות( :א)
ִל ְפניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ַ
מרבה איזור לאכילת קדשים קלים מעבר לעזרה ,לכל ירושלים שבין החומות (ההגבלה לבין החומות נדרשת באכילת מעשר שני (דב' ראה
ל ֩ – תלישא-קטנה רמז למחיצות – חומות ירושלים)
ףַבּכ ַ
ְ
כּסֶ
יד,כו) וְ נָתַ ָתּהַהַ ָּ֡ ֶ
(ב) תוספת בסעודות מצוה ובשר דבר המופיע בתנ"ך בחנוכת המשכן ,קרבן תודה ,סעודת ראש חדש ,סעודת כ"ג במוצאי יוה"כ ,הבאת
ארון הברית לירושלים ,חנוכת בית ראשון ,בית שני ,ובנבואה על בית שלישי)
ִל ְפני֘ – זרקא דומה להרחקת הסוטה לשער ניקנור
ומלואת ימי הנזיר

ה ֒'
(במ' נשא ה,יח) ֶ ָֽאת-הָ ִאשָּׁ הַ֘ ִל ְפני ַ

ה ֒'
אוֹתם הַ כּהֵ֥ן ׀ ְתּנוּפָ הַ֘ ִל ְפני ַ
ָ֨
יף ֩
(במ' נשא ו,כ) וְ הנִ ַ

וּשׂמַ ְח ָ֗ ֶתּם נאמרה כאן שמחה ונאמרה להלן שמחה ,מה שמחה האמורה להלן שלמים אף
ספרי כפי המובא במלבי"ם על פסוק י"ב ְ
שמחה האמורה כאן שלמיםִ .ל ְפניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ם ַ֒במחיצות [היו שם שתי מחיצות מחיצה לקדשי הקדשים ומחיצה לקדשים קלים] (ראה
זרקא סגול סעיף סעודת מצוה וגו')
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ַבּוֹ ֒ ַ
ֱֹלהיָך֘ ַ
ֲשׁרַיִ ְב ִ֝ ַחרַה'ַא ֶ
נּוַּבּ ָמּקוֹם ַ֙א ֨ ֶ
ֲל ַ
ֱֹלהיָךַתּאכ ָ֗ ֶ
ַ֩ה'ַא ִ֝ ֶ
יַאםִ -ל ְפני ֨
דברים ראה יב,יחִָּ֡ :כּ ִ
רַבּ ְשׁעָ ֶרָ֑יָך ַ
ָךַו ַהלּ ִוֶ֖יַא ֲֶשׁ ִ
ֲמתֶ ְ
ַוּב ֶתָּך ְַ֙ועַ ְב ְדָּךַ ַוא ָ
הַוּבנְ ָךַ֤ ִ
ִ
ַ אַ ֨ ָתּ
לַמ ְשׁ ַלֵ֥חַַָי ֶ ָֽדָך׃ ַ
יָךַבּ ֶ֖כ ִ
ְ
ֱֹלה
ַל ְפני ַ֙ה'ַא ֶ
ַוְ שָׂ ַמ ְח ָ֗ ָתּ ִ

ֱֹלהיָךַתּאכ ָ֗ ֲֶלנּוַַּ-פזר תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע
ַ֩ה'ַא ִ֝ ֶ
יַאםִ -ל ְפני ֨
ִָּ֡כּ ִ
ֲשׁרַיִ ְב ִ֝ ַחרַה'ַאֱֹלהֶ יָך֘ ַבּוַַֹ֒-פשטא קדמא ואזלא מונח זרקא סגול
בַּ מָּ קוֹם ַ֙א ֨ ֶ
ַבּוֹ ֒ פרט
ֲשׁרַיִ ְב ִ֝ ַחרַכלל ה'ַאֱֹלהֶ יָך֘ ַ
ַבּוֹ ֒  -תבנית פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה .בַּ מָּ קוֹם ַ֙פרט קדמאה א ֨ ֶ
ֲשׁרַיִ ְב ִ֝ ַחרַה'ַאֱֹלהֶ יָך֘ ַ
בַּ מָּ קוֹם ַ֙א ֨ ֶ
ֲשׁרַיִ ְב ִ֝ ַחרַ  .ירושלים במחיצותיה היא
ַבּוֹ ֒ ביחס לענין המצוין ע"י הכלל א ֨ ֶ
בתראה .הפרט קדמאה בַּ מָּ קוֹם ַ֙מבורר בפרט בתראה ה'ַאֱֹלהֶ יָך֘ ַ
ַבּוֹ ֒  -מונח זרקא סגול ,מרמז אל הקדושה הראשונה ,הקדושה השניה ,והקדושה לעתיד לבוא.
מקום נבחר ,הפרט בתראה ה'ַאֱֹלהֶ יָך֘ ַ
טט – אפשר שיש עוד תוספת ,שמחילות תת-קרקעיות שהם חוץ לחומות אבל פתחיהם בתוך החומות ,לפחות בעובי החומות נחשבות
כירושלים בתוך החומות ,וכן חדרים בעובי החומה.
אפשר שיש עוד תוספת שמוסיפים על העיר או על העזרה ע"י אחד מנביא ,סנהדרין ,מלך ,אורים ותומים ועוד בהקרבת תודה ושני לחמי
ַבּוֹ ֒
ֲשׁרַיִ ְב ִ֝ ַחרַה'ַאֱֹלהֶ יָך֘ ַ
תודה ,והתוספת מתקדשת כ -בַּ מָּ קוֹם ַ֙א ֨ ֶ
ראה תלישא-קטנה
 154ז"ס
ַשׂאתוֹ ַ֒ ַ
ְךַכּיַלאַתוּכַ ֘ל ְ
ַה ֶ ָ֗דּ ֶר ִ
הַמ ְמּ ִָ֝ך ַ
דברים ראה יד,כד :פרשת מעשר שני ַ ְו ִ ָֽכי-יִ ְר ֶ֨בּ ִ
ֱֹלהיָך׃ַ ַ
ָ֑םַכּיַיְ ָב ֶר ְכָךֶ֖ ַהֵַ֥'ַא ֶ ָֽ
וַֹשׁ ִ ֵ֥
וּםַשׁ ֶ֖מ ָ
ְ
ֱֹלהיָךַלָ שֵׂ֥
ַ֙ה'ַ א ֶ
ַ֙ה ָמּקוֹםַא ֲֶשַׁ֤רַיִ ְבחַ ר ַ
ִ ָֽכּי-יִ ְר ַחַ֤קַ ִמ ְמָּך ַ

ירושלמי מעשר שני פ"ג ה"ה (וילנה כה,א  -ב?( (שו"ת בר-אילן דף נד טור ב /ה"ג )

ַשׂאתוַֹ֒מה נן קיימין (מה אנו מקימים – לומדים ממנו) אם בריחוק מקו' כבר כתיב
/ה"ה /הלכה ח' כתיב (דב' ראה יד,כב) ִכּיַלאַתוּכַ ֘ל ְ
ַשׂאתוַֹ֒לא
הַבּ ָכּ ֶָ֑סף אלא מהו לאַתוּכַ ל֘ ְ
תּ ַ
ָת ָ ֶ֖
[כה]ַונ ַ
ְ
הַמ ְמּ ִָ֝ךַאם בקירוב מקום כבר כתיב ונתת הכסף הגי' המתוקנת
[כד]ַו ִ ָֽכי-יִ ְר ֶ֨בּ ִ
ְ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

תוכל (מע"ש שנטמא אינך רשאי לאכלו (שאת כמו בר' מקץ מג,לד וישא משאת) בלי) לפדותו
הַבּ ָכּ ֶָ֑סף תני בר קפרא אמ' אב הטומאה דבר תורה וולד הטומא' מדבריהן (וולד מהסוג
תּ ַ
ָת ָ ֶ֖
[כה]ַונ ַ
ְ
וכתיב ונתת הכסף הגי' המתוקנת
שהוא גזרת רבנן) רבי יוחנן אמר בין זה בין זה דבר תורה (וולד מהסוג שהוא שני ושלישי מהתורה ,שאינו מטמא אדם וכלים)
הַבּ ָכּ ֶָ֑סף תני בר קפרא אמ' אב הטומאה דבר תורה וולד
תּ ַ
ָת ָ ֶ֖
[כה]ַונ ַ
ְ
תוֹ ֒ לא תוכל לפדותו וכתיב
ַשׂא ַ
(דב' ראה יד,כב) ִכּיַלאַתוּכַ ֘ל ְ
הטומא' מדבריהן רבי יוחנן אמר בין זה בין זה דבר תורה

תוֹ ֒ – מונח מונח זרקא סגול,
ַשׂא ַ
ִכּיַלאַתוּכַ ֘ל ְ
מעשר שני שהגיע לירושלים ו-זרקא סגול בתפקיד גריעותא ,כאן ללמד שנגרע מטהרתו – היינו נטמא ע"י מונח אחד שנחה בו טומאה
מאב הטומאה ,או מונח שני שנחה בו טומאה מוולד הטומאה ,דבר תורה נשאר בקדושתו ויש לחללו על כסף או שווה כסף ויקנה מאכל
אחר לאכלו בירושלים ,ואז המע"ש שנפדה יוכל להוציאו מירושלים .אבל הגמרא מביאה בהמשך ששמא יאמרו מחוסר ידיעה כי
מע"ש טהור נכנס ויצא מירושלים (היינו שמחיצות לא תפסו בו ,אם לא התנה לפני הכנסתו שיוציאנו ,בפרט במע"ש שנטמא בחוץ) אז
לא יפדנו בירושלים ולא יציאנו מירושלים אלא ויאכל לטמאים או ירקב.
 155ז"ס
ה ַ֒ ַ
רַה ְשּׁ ִמטָּ ַ
ַ
ַדּ ַב
דברים ראה טו,בְ :וזֶה֘ ְ
אַשׁ ִמ ָטֶּ֖הַלַ ָֽה'׃
ר ְ
יוַכּיָ -ק ָ ֵ֥
ָ֑הוַּלא-יִ גַּ֤שַׂאֶ ת-רע ֙הוּ ְַ֙ואֶ ת-אָ ִח ִ ָֽ
ָֽ
ֶ֖הַבּרע
ַ֙משּׁהַיָדוַֹא ֲֶשֵׁ֥רַי ֶַשּׁ ְ
שָׁ ָ֗מוֹטַכָּ לַ -בּ ֙עַ ל ַ
ה ֒ – זרקא מונח סגול ,מרבה על ענין השמיטה משהו מענין השמיטה ,שהשמיטה תחול גם עליו ,כאן מרבה דבור שבועת
רַה ְשּׁ ִמטָּ ַ
ַ
ַדּ ַב
וְ זֶה֘ ְ

מודה במקצת מלוה שהשביעית משמטת גם אותו.

השביעית משמטת מלוה או דבר שזקפו במלוה של יחיד ,ואם כפר בחלקו (לפי תוסיו"ט לפני השביעית) בא ללמדנו קמ"ל דשביעית
משמטת שבועה כיון דהשמיטה אותו מקצת שהודה בו נמצא שאינו אלא כופר בכל (החלק שנותר ע"פ המלוה) ואף השבועה
(הנדרשת על חלק שכופר בו הלווה) שבאה מחמת אותו מקצת של הודאה נשמטה .שכיון שהממון (שהודה עליו) נשמט .אף הדבור של
שבועה שבא מכחו נשמט:
ע"פ הרמב"ן מרבה על שמיטת כספים שבה הפרשה עוסקת את שמיטת עבודת שדה וכרם כאחד ע"פ וי' בהר כה,ד ושמות משפטים
רַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒  -זרקא סגול
ַ
כג,יא וזה מתואם עם הרמז לתוספותַ ְו ֶזה ְַ֮דּ ַב
הרמב"ן גם לומד שאין השביעית משמטת אלא בסופה .הזרקא סגול מוסיף את כל שנת השמיטה לזמן דרישת החוב ע"י המלוה.

רבי יוסף בכור שור (א) מקץ שבע שנים תעשה שמיטה  -ומכאן שאין השביעית משמטת אלא בסופה (ערכין כח,ב)( .ב-ג) וזה דבר
השמיטה  -אפילו דיבור משמטת ,שאם חייב אדם לחבירו שבועה ,שביעית משמטת.
ספרי דברים פיסקא קיב (גירסת מלבי"ם קכז)

(ב) וזה דבר השמטה ,מיכן אמרו המחזיר חוב בשביעית יאמר להם משמט אני ואם אמר לו אף על פי כן יקבל ממנו משום שנאמר
וזה דבר השמטה.
דעת זקנים מבעה"ת דברים ראה טו,ב

רַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒ מכאן אמרו רבותינו הפורע לחברו בשמטה חייב/צריך לומר משמט אני וכו'
ַ
וְ ֶזה ְַ֮דּ ַב
זרקא מונח סגול  -מוסיף דיבור ואומר משמט אני כדי שיהיה תוקף לשמיטת החוב

רַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒שָׁ ָ֗מוֹטַהזרקא מונח סגול רביע אפשר כי מרמז על תוספות אחדות מעניין השמיטה על השמיטה.
ַ
וְ ֶזה ְַ֮דּ ַב
רַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒  -מונח זרקא סגול  -רש''י ודעת זקנים  -צריך לומר שומט אני ,מודיע
תוספת אחת היא מענייני הדיבורְ .ו ֶזה ְַ֮דּ ַב ַ
שלשמיטת החוב אין הזמן בלבד גורם אלא שיש להוסיף אמירה להתקיימות השמטת החוב .
רבי יוסף בכור שור מוסיף השמטת שבועה שנאמרה בדבור( .ראה בבלי שבועות מט,א)
רבי יוסף בכור שור והרמב"ן לומדים מפסוק א' ופסוק ב' שאין השביעית משמטת אלא בסופה (ערכין כח,ב).
תוספת שניה
הרמב"ן גם לומד שאין השביעית משמטת אלא בסופה .הזרקא סגול מוסיף את כל שנת השמיטה לזמן דרישת החוב ע"י המלוה.
תוספת שלישית מתבררת ב -בבלי קידושין ,גיטין ,מכות .בקידושין יש לה ההסבר המקיף מכולן .בהדרכת הרב ויגדור.

רבי אומר בשתי שמיטות הכתוב מדבר שמיטת קרקע ושמיטת כספים.
רש"י :רבי הקיש שמיטת כספים לשמיטת קרקע וע"פ הירושלמי הקיש שמיטת קרקע ליובל.
אם יובל מתקיים אז בהקשה מתקיימת שמיטת קרקע ובהקשה מתקיימת שמיטת כספים.
אם יובל לא מתקיים אז בהקשה לא מתקיימת שמיטת קרקע ובהקשה לא מתקיימת שמיטת כספים .לכן בזמן הזה שמיטת
קרקע וכספים היא מדרבנן.
תוספות :שמיטת כספים היא בטוי הכולל שמיטת קרקע .רבי הקיש שמיטת כספים (היינו כספים וקרקע) ליובל.

אם יובל מתקיים אז בהקשה מתקיימת שמיטת כספים (היינו כספים וקרקע).
אם יובל לא מתקיים אז בהקשה לא מתקיימת שמיטת כספים (היינו כספים וקרקע).
לכן בזמן הזה שמיטת קרקע וכספים היא מדרבנן.
רבנן אומרים ע"פ ברייתא ורבא ,בלי מקור כתוב לדבריהם ,שמיטת כספים היא מצוות גברא העומדת בפני עצמה בלי היקש לשמיטת
קרקע ובלי היקש ליובל .לכן שמיטת כספים גם בזמן הזה מדאורייתא.
טט – רבי בזרקא סגול מוסיף שלב היקש אחד ע"פ תוספות ושני שלבי היקש ע"פ רש"י ובזמן הזמן היא מדרבנן.
רבנן בזרקא סגול למדו ע"פ רוח הקודש גלוי ששמיטת כספים היא מצוות גברא שאינה קשורה לשמיטת קרקע ולשמיטת שביעית ותמיד
היא מדאורייתא.
והלכה כרבי מרבנן ובזרקא סגול בפעם זאת שיטתו מתקבלת ושיטת רבנן נדחית.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

סיכום:
אומר משמט אני (דבור) ,שמיטת שבועת מודה במקצת (דבור) ,שמיטה משמטת בסופה (תוספת זמן) ,שמיטת קרקע ושמיטת כספים
ראה סעיף שיטת רבי יהודה הנשיא בזרקא סגול
 156ז"ס
ַשׁנַ תַהַ ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒ ַ
הַשׁנַ ָֽתַ -השֶּׁ ַבע֘ ְ
רַק ְר ָב ְ
אמ ָ
ַב ִל ַיִּ֝עַ לַל ָ֗
ַ֩עםְ -ל ָב ְב ָ֨ך ְ
הַד ָבר ִ
רַל ָָּ֡ךַפֶּ ן-יִ ְהיֶ ָ
דברים ראה טו,ט :דוגמת מפתח ִה ָשּׁ ֶמ ְ
ַח ְטא׃ַַ ַ
ֵ֥הַבָךֶ֖ ָֽ
ְ
ה'ַו ָהיָ
ליָך ַ֙אֶ לְ -
וַֹו ָק ָרַ֤אַעָ ֨ ֶ
תּןַלָ֑ ְ
אַת ֶ֖
ל ִ
וֹןַו ֵ֥
ַ֙האֶ ְבי ְ
ַבּאָ ִח ֙יָך ָ
וְ ָר ָעהַעינְ ָָ֗ך ְ

דברים ראה טו ט השמר לך  -מונח פזר פן-יהיה דבר  -מונח תלישא-קטנה  ...קרבה שנת-השבע שנת השמיטה  -מונח זרקא מונח
סגול ,תלישא-קטנה תרמז אל הנלמד מ -קרבה שנת-השבע שנת השמיטה.
א 'ספרי קלז (גר' המלבי"ם )קרבה שנת-השבע שנת השמיטה .זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי אם שבע שנים לכל אחד ואחד היאך
היא קרבה? אמור מעתה שבע שנים לכל העולם.
ב'
בבלי מכות ג,ב אמר ליה שמואל לרב מתנה :לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא ,מנא הא מילתא דאמור רבנן:

המלוה את חבירו סתם  -אינו רשאי לתובעו פחות מל' יום ,אחד המלוה בשטר ואחד המלוה על פה? א"ל ,דכתיב( :דברים ראה
ט"ו ט) קרבה שנת השבע שנת השמטה ,ממשמע שנאמר קרבה שנת השבע ,איני יודע שהיא שנת שמטה? אלא מה תלמוד לומר
שנת השמטה? לומר לך[ :יש] שמטה אחרת שהיא כזו ,ואיזו זו? המלוה את חבירו סתם ,שאינו רשאי לתובעו בפחות משלשים
יום ,דאמר מר :שלשים יום בשנה חשוב שנה.

תוספת שביעית קודם לשביעית ,מפסח או מעצרת או חודש לפני שנת שמיטה כבר נוהג בו שמיטה ,ומענין של חודש היינו שלושים
יום יש לימוד לסתם הלוואה שלא לדרוש החזירה בפחות משלושים יום.
ירושלמי שביעית פ"י נידון דומה בתוספת הזמן
 זרקא סגול כתוספת על הענין מתוכן הענין שלושים יום בשנה נחשבים כשנה
פזר ירמז  -כבבלי מכות  ...שסתם הלואה לשלושים יום; מונח פזר  -כעין פזר שני
תוספת זמן  30יום קודם לשנת שמיטה ,תוספת זמן אחר שנת שמיטה לפירות שחנטו בשנת השמיטה
ג' ירושלמי מכות  ...זרקא סגול כתוספת על הענין מתוכן הענין ודורש בגנות הנמנעים מלהלוות בשלושים יום בסוף שנת שמיטה כי
חוששים שהמלווה ישמט.
בבלי מועד קטן ד-ה קרבה שנת השבע שנת השמיטה – בסיכום הדיון – המסקנה גמרא גמירי (כעין הלכה למשה מסיני) והמקראות
שהובאו בדיון הן רק אסמכתאות.
ראה פזר תלישא  ,ראה סעיף תוספת או גריעת זמן
 157ז"ס
ם֒ ַ
וַֹסוּסי ַ
ִ
דברים שפטים יז,טזַ :רק֘ ַלא-י ְַר ֶבּה-לּ
ֶ֖הַעוֹד׃ ַ
ָֽ
ְךַהזֶּ
דּ ֶר ַ
וּבַבּ ֶ ֵ֥
ַ
וֹתַסוּסַַַַַַַַוַ ָֽ ה ֙'ַאָ ַמרַלָ כֶ םַלאַת ִס ָ֗פוּןַלָ שֵׁ֛
ָ֑
הַל ַמֶ֖עַ ןַהַ ְרבּ
ַ֙מ ְצ ַריְ ָמ ְ
ַוְ ָֽלא-י ִָשַׁ֤יבַאֶ תָ -העָ ם ִ

[רמב"ם ספר המצוות ,ל"ת שס"ג ,הל' מלכים פ"ג ה"ג] האזהרה שהזהר המלך מלהרבות לו סוסים ,והוא אומרו יתעלה לא-י ְַרבֶּ ה-לּוַֹ
ם ֒ והגבול לכך ,שלא יהיו לו סוסים שעוברים לפניו (טט – תהלוכה לשם תהלוכה) ,ואפילו סוס אחד לא יהיה אצלו ,זולת הבהמה
סוּסי ַ
ִ

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).
ם ֒  -זרקא מונח סגול ,בתפקיד של הגורע מענין ו/או מוסיף עליהם .המונח עשוי לשמש עוד גריעה או
וַֹסוּסי ַ
ִ
ַרק֘ ַלא-י ְַר ֶבּה-לּ
הוספה
לא-י ְַר ֶבּה-לּוַֹ– מקף מקף כל אחד כרב-מצב ,מקף אחד עבור (א) עצמו הנלמד ממלת לּוֹ לעומת (ב) רכבו .לעצמו מוגבל לסוס אחד ולפי
ם ֒ מיעוט רבים שני סוסים .לעומת זאת לרכבו מרבה כנחוץ
סוּסי ַ
תרגום יונתן לִ -
מקף שני עבור צבאו (א) לא ירבה (ב) ירבה.
ם ֒ – זרקא מונח סגול ,בתפקיד גריעה מזכויותיו אם הסוסים
וַֹסוּסי ַ
ִ
עבור שני המצבים (לעצמו ,לצבאו) המלך מוזהר ַרק֘ ַלא-י ְַר ֶבּה-לּ
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.

 158ז"ס
ֶ֖מּהַכָּ ל־ר ָֽצחַ :
ֵ֥וּסַשׁ ָ
ָ
ָךַו ָה ָ֕ ָיהַלָ נ
ֱֹלהָ֑י ְ
ילָךֶ֖ ַה'ַא ֶ
ַה ֶדּ ֶרְך ְַ֒ו ִשׁלַּ ְשׁ ָתּ ַ֙אֶ ת־גְּ בוּלַאַ ְר ְצָךַא ֲֶשֵׁ֥רַיַנְ ִ ָֽח ְ
יןַלָך֘ ַ
דברים שפטים יט,גָ :תּ ִכ ְ

[בבלי בבא בתרא ק ,ב]  ...דרך הרבים  -שש עשרה אמות; דרך ערי מקלט  -שלשים ושתים אמות .א"ר הונא :מאי קראה? דכתיב:
ְך ֒ ,דרך  -הדרך.
יןַלָך֘ ַהַ ֶדּ ֶר ַ
(דב' שפ' יט,ג) ָתּ ִכ ְ
ְך ֒ – מונח זרקא סגול ,בתפקיד כמוסיף מן הענין על הענין ,כאן דורש את רוחב הדרך לעיר מקלט כ 32-אמה
יןַלָך֘ ַהַ ֶדּ ֶר ַ
(דב' שפ' יט,ג) ָתּ ִכ ְ
שהוסיף כעין הענין על הענין ,הוסיף  16אמה על  16אמה של דרך הרבים שלא לערי מקלט.
רמב"ם רוצח ושמירת הנפש פ"ח ה" הלכה ז וכן מושחין בין כל עיר ועיר מערי מקלט בתחילת הפרשתן עד שיהיו משולשות בשווה
ַארצ ְֵ֔ך[ .השגת הראב"ד] וכן מושחין בין כל עיר ועיר .אמר אברהם וכן משוין.
שׁ ָ֙תּ את־גְּבֹ֣ וּל ְ
שׁ ַלּ ְ
שנ' (דב' שפ' יט,ג) תָּ ִכֹ֣ין ל ְ֘ך הַדּרְך ְו ִ
(דב' שפ' יט,ג) תָּ ִכֹ֣ין ל ְ֘ך הַדּרְך דרך הדרך :לומד מאות ה"א יתירה .אפשר כי תבנית הטעמים של תָּ ִכֹ֣ין ל ְ֘ך הַדּרְך – מונח זרקא סגול,
טעם מונח ללמד לדרוש את תבנית הטעמים זרקא סגול פעמים אחדות ,לפי ההסבר הבא:
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין( ,א) הדרך המיוחדת היא רשות הרבים של ט"ז אמה כנלמד משתי עגלות לויים העומדות זו
לצד זו ,וזרק א סגול מרמז להוסיף על הדרך המיוחדת של רשות הרבים כמותה ,עוד ט"ז אמה סה"כ ל"ב אמה.
דרשות נוספות כפי סיכום הרמב"ם הל' רוצח וגו' פ"ח,ה"ה (ב) לכוין הדרכים (ג) לתקן אותן (ד) להרחיבן (ה) הסרת מכשולים( ,ו) בנין
גשרים( ,ז) שילוט
וכן כפי סיכום הרמב"ם הל' רוצח וגו' פ"ח,ה"ח דברים נוספים המאפיינים את עיר המקלט שהובדלה למקלט
הלכה ח (טט – א) ערי מקלט אין עושין אותן לא עיירות גדולות ולא כרכים גדולים ולא קטנים אלא עיירות בינוניות( ,טט – ב) ואין

מושיבין אותן אלא במקום שווקים ובמקום המים ,ואם אין שם מים מכניסין לתוכן מים( ,טט – ג) ואין מושיבין אותן אלא במקום
אכלוסין ,נתמעטו אכלוסיהן מוסיפין עליהן ,נתמעטו דיוריהן מכניסין לתוכן כהנים לויים וישראלים( ,טט – ד) ואין פורסין בתוכן
מצודות ואין מפשילין בתוכן חבלים ,כדי שלא תהיה רגל גואל הדם מצויה שם.
 159ז"ס
ם֒ ַ
ֵ֥הוַּביַּעַ ר֘ ַלַ ְחטבַע ִצי ַ
ַ
ָבאַאֶ ת-רע
ר ַ֩י ֨
דברים שפטים יט,הַ :ואֲשֶׁ ַ
ץַוּמ ָצֵ֥אַאֶ ת-רעֶ֖הוַּוָמָ֑ת ַ
ָ
ַ֙מןָ -הע
ַ֤לַה ַבּ ְרזֶל ִ
ץַונ ַָשׁ ַ
תַהע ְ
ַ֙ל ְכר ָ
וַֹבגּ ְַר ֶזן ִ
ַ וְ נִ ְדּ ֨ ָחהַי ַָ֤ד ַ
ָחי׃ ַ
ֵ֥תַהעָ ִריםָ -האֶ֖לֶּ הַו ָ ָֽ
ַ ָ֗הוּאַ ָינֵ֛וּסַאֶ ל-אַ ַח ֶ

ראה סעיף שיטת רבי יהודה הנשיא בזרקא סגול
 160ז"ס
ֲבנִ ים֘ ַוָמתַוּ ֒ ַ
םַבּא ָ
ת ָ
ואַוּס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
ְ
ירַה ִָ֗ה
ַ
ר׀ַה ִע
ָ
יהםַאֶ לַ -שׁעַ
אתםַאֶ תְ -שׁנ ִ֝ ֶ
דברים כי-תצא כב,כדְ :והוֹצ ֨ ֶ
ירַו ֶ֨אתָ -ה ִאישַׁעַ לְ -דּ ַבֵ֥רַאֲשֶׁ רִ -ענָּ ֶ֖הַאֶ ת-אשֶׁ תַרע ָ֑הוּ ַ
הַב ִע ְ
ֲרהַעַ לְ -דּ ַבר ַ֙א ֲֶשׁרַלא-צָ ע ֲָק ָ
ַה ַנּע ָ ָ֗
ֲר ַ ָֽ
ַאֶ תָֽ ַ -ה ַנּע ָ ָ֗
בָּך׃ַס ַ
עַמ ִקּ ְר ֶ ַָֽ
ר ִ
ַה ָ ֶ֖
תּ ָ
וּבעַ ְר ָ ֵ֥
ַ ִ
וּס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥תם – קדמא מרכא ָבּא ֲָבנִ ים֘ ַוָמתַוּ ֒– זרקא סגול
ְ

ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם

כיצד מצוות הנסקלין ... .ובית הסקילה גבוה שתי קומות ,עולה לשם הוא ועדיו וידידיו אסורות ,ואחד מן העדים דוחפו על מתניו
מאחוריו והוא נהפך ונופל על לבו לארץ.
אם מת בה יצא ,שהרי נאמר שמות משפטים יט יג סַָקֹולַיִ סָּ קלַאֹו-יָרהַיִ יּ ֶָרה
הנה השווה הנסקל שנפל האבן עליו עם הנדחף שנפל הוא בעצמו על הארץ .
ואם לא מת מדחיפה זו ,מגביהין העדים אבן שהייתה מונחת שם משא שני בני אדם והעד השני מרפה את ידו ומשליך האבן על לבו.
אם מת בו יצא .ואם לאו רגימתו בכל ישראל ,שנאמר יד העדים תהייה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה.
בָּ א ֲָבנִ ים֘ ַוָמתַוּ ֒– ז רקא סגול,להוסיף מיתה בנפילה לקראת האבנים להחשב כמיתה ָבּ ֲא ָבנִים (זרקא) שהיא הסקילה.
ובלשון הרמב"ם הנה השווה הנסקל שנפל האבן עליו עם הנדחף שנפל הוא בעצמו על הארץ .

כאן הזרקא מתאר ממש את הסקילה בלשון הרמב"ם והעד השני מרפה את ידו ומשליך האבן על לבו.
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
םַבּא ֲָבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒ -קדמא מרכא זרקא סגול ,מוסיף וגורע במלת ומתו
ת ָ
דברים כי-תצא כב,כדְ ַ:ס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
םַבּא ֲָבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒ -קדמא
ת ָ
וּסקַַ ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
אפשר שהכניסה לרגשות הנידונים בשעת הסקילה ילמד מטעמי הקרא דברים כי-תצא כב,כדְ ַ:
ֲבנִ ים֘ ַוָמתַוּ ֒
מרכא זרקא סגול ,מוסיף וגורע במלים ָבּא ָ
לרבנן תבנית הטעמים מרכא זרקא סגול – שני פרטים,
האיש נסקל ללא כסותו כי כי ממהר מיתתו ומקצר בושתו (גורע במשך זמן המיתה כי ללא כסותו ,כעין קיצור ימים),
האשה נסקלת בכסותה כי נוח לה הוספת יסורים על הבושה (מוסיף על זמן מיתתה)
לרבי יהודה אתם גם כן שני פרטים ,אבל שניהם ללא כסות וממהר מיתתם ,זרקא סגול גורע מחייהם וממהר מיתתם

תבנית הטעמים זרקא סגול
לרבנן עבור האיש הנסקל בתפקיד גריעה מסוג הענין קיצור ימים (כמו ברחל ,יעקב ,משה ואהרן ,משה) כי ממהר מיתתו ועבור האשה
מאריך זמן מיתה.
לרבי יהודה עבור האיש והאשה הנסקלים בתפקיד גריעה מסוג הענין קיצור ימים
קדמא – ארבע אמות לפני בית הסקילה ,מפשיטים את בגדי הנידון.
מרכא זרקא סגול – רבוי שלבים בתהליך הסקילה .שלב א' דחיפה ע"י עד אחד ,שלב ב' הפלת אבן כבדה הנשאת ע"י שני העדים והעד
השני שומט ידו ,שלב ג' אם עדיין לא מת ,הנוכחים רוגמים את הנדון באבנים.
ראה זרקא סגול רשימת פסוקים ,תוספת זמן ,קיצור ימים ,קדמא  -לתקן
 161ז"ס
ם֒ ַ
יַהזְּ קנִַי ַ
ַ֘לעינ ַ
שׁהַיְ ִב ְמתּוַֹאלָ יו ְ
דברים כי תצא כה,טְ :ונִ גְּ ֨ ָ
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

הַבּפָ נָ ָ֑יוַ ַ
וַֹוי ְָר ָ ֶ֖ק ְ
לַרגְ ל ְ
ַוְ חָ ְל ָצַ֤הַנַ ָֽעֲלוֹ ַ֙מ ַע ַ
ַוְ ָעָֽנְ ָתה ְַ֙ו ָא ְמ ָרהַכָּ ִ֚כָ הַיעָ ֶשׂהַלָ ִאישַׁא ֲֶשֵׁ֥רַלא-יִ ְבנֶ ֶ֖הַאֶ ת-בֵּ֥יתַאָ ִ ָֽחיו׃ ַ
ם ַ֒ -קדמא מונח זרקא מונח סגול
יַהזְּ קנִ י ַ
ַ֘לעינ ַ
שׁהַיְ ִב ְמתּוַֹאלָ יו ְ
וְ נִ גְּ ֨ ָ

הסגול מוסיף על הזקנים בעל הטורים (קרא) ה' זקנים  -לומר לך שמצוות חליצה בחמישה,

טט לעומת שבדרך כלל בית דין לקידושין ,גיטין בשלשה
 162ז"ס

ַבּעָ ְב ְר ֶכםַאֶ תַ -היּ ְַרדַּן ֒ ַ
דברים כי תבוא כז,דְ :ו ָהיָה֘ ְ
יבָ֑ל ַ
ֶ֖וֹםַבּ ַהרַע ָ
ְ
ֵ֛םַהיּ
יַמצַ וֶּ ֵ֥הַאֶ ְת ֶכ ַ
ֲשׁרַאָ נ ִִ֝כ ְ
יםַה ָ֗אלֶּ הַא ֨ ֶ
ָ
ֲב ִנ
ַתָּ ִִ֝קימוַּאֶ תָ -הא ָ
םַבּ ִ ָֽשּׂיד׃ ַ
ַאוֹת ַ
ָ ֶ֖
תּ
ַוְַשַׂ ְד ָ ֵ֥

מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא (מקטע ב) ...

שלפעמים בא מלת והיה להורות על התכיפות ,וכן אמר בספרי דברים (פסקא ב) ר' בנאי א' אלו זכו ישראל היו נכנסים לארץ מיד
שנא' והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני מיד .ושם (פסקא מא) והיה אם שמוע תשמעו יכול לא נתחייבו בתלמוד וכ' תלמוד לומר והיה
ַבּעָ ְב ְר ֶכםַאֶ ת-הַ יּ ְַרדּן ַ֒
מיד ,וכן (פסקא נה) ופ' תבא (פסקא רצד) אין והי' אלא מיד ,ובסוטה (דף ל) דאי מירדן ואילך הא כתיב ְו ָהיָה֘ ְ
(ר"ל והי' בעברכם את הירדן (ר"ל והי' משמע מיד) וכמ"ש בסנהדרין (דף מד) אני אמרתי ְו ָהיָה֘ ַבְַּעָ ְב ְר ֶכםַואתם רחקתם ס' מיל .ובזה
יל"פ מ"ש בשבת (דף קיח) א' ר"ח לעולם ישכים אדם להוצאת שבת שנאמר והיה ביום הששי והכינו לאלתר .וכן פה ר"ל שיביא את
אשמו תכף ולא יאחר:
ַבּעָ ְב ְר ֶכםַאֶ תַ -היּ ְַרדַּן ֒ – זרקא מונח סגול ,כהוספה על הזמן ולא הקימו האבנים מיד אלא שהו להגיע להר עיבל.
וְ הָ יָה֘ ְ

 163ז"ס
ַלוֹ ֒ ַ
ח ַ
'ַסֹל ַ ָֽ
אבהַה֘ ְ
דברים נצבים כט,יט :לא-י ֶ
רַהזֶּ ָ֑ה ַ
ַ
ֶ֖הַבּסּפֶ
תוּב ַ
הַה ְכּ ָ
ַ
ַ֤בצָ הַבּוֹ ַ֙כָּ לָ -האָ לָ
וּאַו ָר ְ
ישַׁהה ְ
ַ
ַ֙בּ ִא
'ַו ִקנְ אָ תוֹ ָ
שׁןַאַ ףַ֤ -ה ְ
יַאָ זַי ְֶע ֨ ַ
ַ ִכּ ַ֠
תַהשָּׁ ָ ָֽמיִ ם׃ ַ
תּ ַח ַ
וַֹמ ַ ֶ֖
ַוּמָ ָחַ֤הַה֙'ַאֶ תְ -שׁמ ִ
ַלוֹ ַ֒לא יחשוב שיהיה נדון עם הכלל ושהשם יתעלה יעבור על פשעו
'ַסֹל ַ ָֽח ַ
אבהַה֘ ְ
[אברבנאל] (דב' נצ' כט,יט)  ...ועל זה אמר לא-י ֶ
תוּבֶ֖הַ
ַ֤בצָ הַבּוֹ ַ֙כָּ לָ -האָ לָ הַהַ ְכּ ָ
להיותו יחיד .כי הנה השם יתעלה לא יסלח אליו אבל יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא אע"פ שהוא ְו ָר ְ
רַהזֶּ ָ֑ה .רוצה לומר הפרטיות והמיוחדות יחולו עליו ועל כל העדה יהיה שלום .וימחה שמו וזכרו מתוך הקהל
ַ
בַּ סּפֶ
ַלוֹ ַ֒ -מונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מעין הענין על הענין ,כפי' [אברבנאל] שהחושב מחשבת ע"ז ומסתיר זאת
'ַסֹל ַ ָֽח ַ
אבהַה֘ ְ
לא-י ֶ
יענש בעונש יתר על הרגיל ְו ָר ְַ֤בצָ הַבּוֹ ַ֙כָּ לָ -האָ לָ הַהאלות הפרטיות והמיוחדות ועוד יוסיף עליו וימחה שמו וזכרו מתוך הקהל
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ם֒
ַהיּוֹ ַ
יַמצַ ְוָּך֘ ַ
ֲשׁרַאָ נ ִכ ְ
דברים נצבים ל,טז :א ֨ ֶ
יוַוּמ ְשׁפָּ ָט ָ֑יו ַ
ִ
ת
יוַו ֻחקּ ָ ֶ֖
ֹות ְ
רַמ ְצ ָ ֵ֥
יוַו ִל ְשׁ ֵ֛מ ִ
תַבּ ְד ָרכָ ְ
ִ
ֱֹלה ֙יָך ַ֙לָ ֶלכֶ
ֲבהַאֶ תַ֤ -ה'ַא ֶ
ַ ְלאַ ה ַָ֞
הַל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ ַ
ֶ֖מּ ְ
תּהַבָ אָ -שׁ ָ
יָךַבּ ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ָ
ֱֹלה
ַ֙ה'ַא ֶ
ַוּב ַר ְכָך ַ
ית ָֽ
ית ְַו ָר ִב ָ
ַוְ חָ ִי ָ
ֲשׁרַ– קדמא ,הצווי הראשון כבר קדם וכל יום מתחדש ,שלא יהיו עליך כדיוגטמא ישנה אלא יהיו כחדשים עליך בכל יום ,וזה יהיה אחת
א ֶ֨
ַהיּוֹם ַ֒ -זרקא סגול ,מוסיף\ מרבה ב''היום''
התוספות המרומזות ב-אָ נ ִכי – מונח ,אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגולַ ְמצַ ְוָּך֘ ַ

משהו מעניין ''מצוך''
ראה קדמא
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ץ֒ ַ
םַואֶ תָ -האָ ֶר ַ
םַהיּוֹם֘ ַאֶ תַ -השָּׁ ַמיִ ְ
יַב ֶכ ַ
דברים נצבים ל,יטַ :ה ִע ֨ד ִת ָ
ֶ֖הַוהַ ְקּלָ ָל ָ֑ה ַ
יָךַה ְבּ ָר ָכ ְ
ַ
יַלפָ ֶנ
ַ֤יםַו ַה ָמּ ֙ ֶות ַ֙נ ַָת ִתּ ְ
ַ הַ ַח ִיּ ְ
הַוז ְַר ֶעָָֽך׃ ַ
תּ ְ
ןַתּ ְחיֶ ֶ֖הַאַ ָ ֵ֥
יםַל ַמֵ֥עַַ ִ ָֽ
ְ
וּב ַח ְר ָתּ ַ֙בַּ ַחיִּ
ַ ָ ָֽ

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 ַה ִע ֨ד ִתיַ– קדמא ,הצווי לשמים וארץ להיות עדי התראה קדם לכל עבירה של בני ישראל בא"י שמא יעשו עבירותַ .
ץ ֒ – זרקא מונח סגול ,ע"פ רש"י ושפת"ח ,א'
םַואֶ תָ -האָ ֶר ַ
ַבָ ֶכםַ– מונח ,אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגול ַהיּוֹם֘ ַאֶ תַ -השָּׁ ַמיִ ְ

כעדי התראה מפני עבירות; ב' כעדות של נאמני ביצוע דבר ה'.
ראה קדמא
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ץ֒ ַ
ֱמ ַ
ח ַזקַ ֶוא ָ
יוַלעיניַכָ ל-יִ ְשׂ ָרא ֘לַ ֲ
ל ְ
אמרַא ִ֝ ָ
יהוֹשׁעַ ַו ַ֨יּ ֶ
ָ֗ ֻ
הַל
ִ
דברים וילך לא,זַ :וַיִּ ְק ָ ֨ראַמ ִ֝שֶׁ
תםַלָ תתַלָ ֶהָ֑ם ַ
ֲשׁרַנִ ְשׁ ַבֹּ֧עַיְ הוָ ֵ֛הַלַ אֲב ָ ֶ֖
םַה ֶזּהַאֶ לָ -ה ָָ֕א ֶרץַא ֨ ֶ
הַתּבוֹא ַ֙אֶ תָ -ה ָע ַ
ַ ִכּיַאַ ָ֗ ָתּ ָ
ָהַאוֹתם׃ ַ
ָ ָֽ
ילנּ
הַתּנְ ִח ֵֶַ֥
תּ ַ
ַוְ אַ ָ ֶ֖

דברים וילך לא,כג:
ְהוֹשׁ ַע בִּן-נָ֗ וּן וַיּאמ ֘ר ֲח ַזֹ֣ק ואֱ ָמץ ִכֹּ֣י ַאתָָּ֗ ה תָּ בִי ֙א את-בּ ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל אל-ה ָ ָ֖ארץ ֲאשׁר-נִשׁ ַ ְֹ֣בּעְתִּ י ל ֶָ֑הם וְָאנ ִ ֖כי אהְי ֵ֥ה ע ִָמְִּֽך׃
ַוי ְ ֶ֞ ַצו את-י ֹ֣
הַתּבוֹא ַ֙אֶ ת-הָ ָעםַהַ ֶזּהַ
ץ ֒ – זרקא מונח סגול ,כעין תוספת מסוג הענין על הענין ,כפ' רש''י על הכתוב ִכּיַאַ ָ֗ ָתּ ָ
ֱמ ַ
ח ַזקַ ֶוא ָ
כָ ל-יִ ְשׂ ָרא ֘לַ ֲ
אֶ לָ -ה ָָ֕א ֶרץ ...-משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן ,כוונת משה הייתה שזקני הדור יתווספו על יהושע
בהנהגת העם( ,טט – המשך רש"י) אבל הקב''ה אמר ליהושע (דב' וילך לא,כג) ַאתָָּ֗ ה תָּ בִי ֙א ...תביא על כרחן הכל תלוי בך ...דבר אחד לדור

ולא שני דברים לדור

ְהוֹשׁ ַע בִּן-נָ֗ וּן -גרשיים מונח רביע וַיּאמ ֘ר ֲח ַזֹ֣ק ו ֱא ָמץ  -זרקא מונח סגול
וב( -דב' וילך לא,כג) ַוי ְ ֶ֞ ַצו את-י ֹ֣
ִכֹּ֣י ַאתָָּ֗ ה תָּ בִי ֙א את-בּ ְֵנֹ֣י יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל אל-ה ָ ָ֖ארץ – ובספר יהושע שלש פעמים חזק ואמץ עם זרקא סגול ,בתפקיד הוספה על יהושע תכונות שלא
היו בו (שונה מן ההגדרה של הוספה מסוג הענין על הענין) יהושע אמור לאמץ עצמו מעבר לענוותנותו המרובה שהביאה לבחירתו למנהיג
אחרי משה להיות חזק לביצוע תכלית שבועה לאבות ,הנהגה בתורה ,הנהגה בכיבוש ,הנהגה בהנחלה
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ת ַ֒ ַ
הַהזּא ַ
ַ
תּוֹר
דברים וילך לא,טַ:וַיִּ ְכתּבַמשֶׁ ה֘ ַאֶ תַ -ה ָ
יתַה'ַַַַַַַַ ְואֶ ל-כָּ ל-זִ ְקנ ֶ֖יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃
ָ֑
וֹןַבּ ִר
יַהנּ ְשׂ ִאיםַאֶ ת-א ֲֶ֖ר ְ
ַ֙בּניַל ִו ַ
ַוַ ָֽ ֵֽיִּ ְתּ ָנָ֗הַּאֶ לַ -ה ָֽכּהֲנִ ים ְ
ֵיני כָּל־יִשׂ ְָר ֵאִֽל :ואע"פ שבכאן כתוב ִתּ ְק ָ ַ֞ראַ
ת ֒  -מתחלת בראשית עד (דב' וזה"ב לד,יב) ְלע ֵ֖
תּוֹרהַ ַהזּא ַ
[רמב"ן] (ט) וַיִּ ְכתּבַמשֶׁ ה֘ ַאֶ תַ -ה ָ
יהם (להלן,יא) ,והוא רומז לספר הזה של 'אלה הדברים' על דעת רבותינו (ראה סוטה
ֶ֖לַבּאָ זְ נ ֶ ָֽ
הַהזֵּ֛אתַנֶ ֵֵֽ֥גֶדַכָּ ל-יִ ְשׂ ָרא ְ
תּוֹר ַ
אֶ תַ -ה ָ ֵ֥
מא,א) (טט – פסוק (לא,יא) עוסק במצות הקהל שבה המלך קורא רק בספר דברים)  -אבל בזה (טט – על (לא,ט)) חזר ובאר( :להלן ב(-דב' וילך
ַתּוֹרה-ה ַ֖זאת עַלֶ֑ ֵ -ספר ַ ֖עד תּ ָמִּֽם׃ ,וזה יכלול כל התורה כולה.
לא,כד)) ַוי ִ ְֹ֣הי׀ ְכּכַלֹּ֣ וֹת מ ָ֗שׁה ִלכ ְָ֛תּב את-דִּ ב ֵ ְֵ֥רי ה ָ ִֽ
ת ֒ – התוכן מלמד שמשה כתב את כל התורה כולה כפי' רמב"ן מתחלת בראשית עד (דב'
הַהזּא ַ
ַ
תּוֹר
ָ
(דב' וילך לא,ט) וַיִּ ְכתּבַמשֶׁ ה֘ ַאֶַת-הַ

ֵיני כָּל־יִשׂ ְָר ֵאִֽל:
וזה"ב לד,יב) ְלע ֵ ֖
ת ֒ – מונח זרקא מונח סגול .זרקא סגול עשויה
הַהזּא ַ
תּוֹר ַ
אבל תבנית הטעמים של הכתוב הבא מרמזת על גריעה וַיִּ ְכתּבַמשֶׁ ה֘ ַאֶ תַ -ה ָ
ל פעול בדרשה אחת כמוסיף ובדרשה אחרת כגורע .טעם מונח לפני טעם זרקא ולפני טעם סגול מרבה דרשות .זרקא סגול בתפקיד גורע מן
הענין על הענין ומלמד כי שמונה הפסוקים האחרונים בספר דברים הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כפי' רש"י (דב' וזה"ב לד,ה) ַו ֨ ָיּמָ ת ִ֝שָׁ ם

מ ֶשֹׁ֧ה  -אפשר משה מת ,וכתב ַו ֨ ָיּמָ ת ִ֝שָׁ ם מ ֶשֹׁ֧ה? אלא עד כאן כתב משה ,מכאן ואילך כתב יהושע .רבי מאיר אומר אפשר ספר התורה
חסר כלום ,והוא אומר "לקוח את ספר התורה הזה" (דב' לא,כו)?! אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע (ראה ב"ב טו,א).
על פי ה'  -בנשיקה (ראה מו"ק כח,א).
מוֹאב עַלִ -פֵ֥י ִֽה'׃
דב' וזאת הברכה לד,הַ :ו ֵָ֨יּ ָמת ֵ֝ ָ
שׁם מ ֶּ֧שׁה עבדָ֛ -ה' בְּאֵ֥רץ ָ ֖

[בבלי מגילה יח,ב]  ...רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב ,אמר ליה :ראויה כל התורה כולה ליכתב על
פיך ,אלא כך אמרו חכמים :אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב .מדקאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך  -מכלל
דמיושרין הן אצלו ,והא רבי מאיר כתב! שעת הדחק שאני.
[רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"א,הי"ב] הלכה למשה מסיני שאין כותבין ספר תורה ולא מזוזה אלא ח בשרטוט ,אבל *
תפילין אינן צריכין ט שרטוט לפי שהן מחופין ,ומותר לכתוב תפילין ומזוזה שלא מן הכתב שהכל גורסין פרשיות אלו ,אבל ספר
תורה אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב (ע"פ בבלי מגילה יח,ב).
[כסף משנה]  ...אבל ס"ת .שם (בבלי מגילה יח,ב) מימרא דרבה בר בר חנה א"ר יוחנן והטעם שמא יטעה בחסרות ויתרות:
[שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סימן רעד סימן ב] צריך שיהיה לפניו ספר אחר ,שיעתיק ממנו ,ג שאסור לכתוב אות אחת
שלא מן הכתב .ב] וצריך (א -פתחי תשובה מפנה אל מגן אברהם) שיקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה.
[מגן אברהם סימן לב ס"ק מב] (פמ"ג) אם אינו  -משמע דכשכותב מתוך הכתב א"צ לקרות כל תיבה ,וצ"ע דבי"ד סי' רע"ד ס"ב
משמע דאעפ"כ צריך לקרות ואפשר דעתו להקל בתפילין .מאחר דמגרס גריסן עסי' תרצ"א ס"ב:
ת ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,התבנית זרקא סגול בתפקיד
הַהזּא ַ
ַ
תּוֹר
בענין הספר הראשון שכתב משה( .דב' וילך לא,ט)ַוַיִּ ְכתּבַמשֶׁ ה֘ ַאֶ תַ -ה ָ
מוסיף מסוג הענין על הענין[ ,רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"א,הי"ב] ספר תורה אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן
הכתב (ע"פ בבלי מגילה יח,ב) .משה כתב ספר ראשון שלא מן הכתב ומספר זה הוא העתיק את הספר שעליו כתוב ב(-דב' וילך לא,כד) ַוי ִ ְֹ֣הי׀
ַתּוֹרה-ה ַ֖זאת עַלֶ֑ ֵ -ספר ַ ֖עד תּ ָמִּֽם׃ ושדרשנו מתבנית הטעמים של ַוי ִ ְֹ֣הי׀ ְכּכַלֹּ֣ וֹת מ ָ֗שׁה – מונח לגרמיה מונח רביע,
ְכּכַלֹּ֣ וֹת מ ָ֗שׁה ִלכ ְָ֛תּב את-דִּ ב ֵ ְֵ֥רי ה ָ ִֽ
שכתב עוד שנים עשר ספרים ,סה"כ שלושה עשר ספרים.
ואפשר שמוסיף מן הענין על הענין גם שהכותב יקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה.
ֵיהם לְמוֹ ָצ ֵאיהִֽם׃ [מסכת סופרים פ"ב,הי"א] בהלכות ספר
ֵיהם עַלִ -פֹ֣י ֶ֑ה' ו ְֵאֵ֥לּה מַ ְסע ֖
ראה (במ' מסעי לג,ב) ַויִּכ ְֵ֨תּב מ ֵ֝שׁה את-מוֹ ָצ ֵאיהָ֛ם לְמַ ְסע ֖
תורה[ ,אור החיים] בענין כתיבת ספר התורה הראשון.
הַהזֵּ֛את נֶ ֵֵֽ֥גֶדַכָּ ל-יִ ְשׂ ָראֶ֖לַ– מרכא תביר מרכא
ַ
תּוֹר
ת ֒ בפסוק (לא,יא) נאמר ִתּ ְק ָ ַ֞ראַאֶ תַ -ה ָ ֵ֥
הַהזּא ַ
ַ
תּוֹר
בפסוק (לא,ט) נאמר וַיִּ ְכתּבַמשֶׁ ה֘ ַאֶ תַ -ה ָ
טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא התורה שלא על כולם חלה אותה הלכה ו/או אינם מצטרפים ,ללמד כי מהחמישה חומשי תורה
המוזכרים ב(-לא,ט) ,בשעת הקהל קוראים בספר דברים בלבד .ועוד שהקריאה אינה ברצף אלא היא קריאה בדילוגין.
 168ז"ס
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶשׁהַהןַקָ ְרבוַּי ֶָמיָך֘ ַלָ מוּת ַ֒– זרקא סגול – סיבה לקריבת ימי משה למות.
אמ ִ֝
דברים וילך לא,יד :פַו ַ֨יּ ֶ
וַּבּ ֵ֥א ֶהלַמוֹעָֽד׃ ַ
וַּבּ ֵ֥א ֶהלַמוֹעֶ֖דַ ַואֲצַ וֶּ ָ֑נּוַַּוַיּ ַ֤לֶ ְךַמשֶׁ ה ִַ֙ויהוֹשֻׁ עַ ַו ִַיּ ְָֽתי ְַצּ ֶ֖ב ְ
הוֹשׁעַ ְַו ִ ָֽה ְתי ְַצּ ֵ֛ב ְ
ָ֗ ֻ
ַ ְק ָראַאֶ ת-יְ

ראה סעיף קיצור ימים
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
זרקא_סגול
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ההשערות נבנות בפרק נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

 169ז"ס
וֹתַרבּוֹת֘ ְַוצָ רוֹת ַ֒ ַ
ַ
וַֹרע
ָהַכּיִ -ת ְמ ֨ ֶצאן ַָא ִ֝ת ָ
דברים וילך לא,כאְ ַ֠ :ו ָהי ִ
ֶ֖חַמ ִפּיַז ְַרעָ֑ וַֹ ַ
אַתשָּׁ ַכ ִ
יַל ִ
דַכּ ֵ֥
ַ֙לע ִ ֵ֛
ַ֤אתַלפָ נָיו ְ
ְ
הַהזּ
ַ
יר
הַה ִשּׁ ָ ֨
ַ
ַ֠ ְועָ נְ ָת
וֹםַבּ ֶט ֶרםַא ֲִביאֶ נּוַּאֶ לָ -ה ָא ֶֶ֖רץַא ֲֶשֵׁ֥רַנִ ְשׁ ַ ָֽבּ ְע ִתּי׃ַ
ְ
ה ַ֙ ַהיּ
רַהוּאַעשֶׂ ַ
ֲשׁ ַ֤
כּיַי ַָד ְע ִתּיַאֶ ת-יִ ְצ ָ֗רוַֹא ֨ ֶ
ִ ֹ֧
וֹתַרבּוֹת֘ ְַוצָ רוֹת ַ֒  -תלישא-גדולה ,קדמא ואזלא מונח זרקא סגול,
ַ
וַֹרע
ָהַכּיִ -ת ְמ ֨ ֶצאן ַָא ִ֝ת ָ
[כא]ַַו ָהי ִ
ַ֠ ְ
דברים וילך לא,

המשך הגמרא בבלי ראש השנה לא ,א מלמד על עשרה מסעות שנסעה שכינה בשלבים של גלות וכנגדה גלתה סנהדרין ,ותוספות צער
קטנות רבות
ַ֠ ְוהָ יָה  -תלישא-גדולה מרמז לשיעור לאחריה הוא מספר המסעות ִכּיִ -ת ְמ ֨ ֶצאן ַָא ִ֝תוַֹשנסעה שכינה בשלבים של גלות ,המרומז בטעמי
קדמא ואזלא – קודם השכינה וכנגדה הסנהדרין
וֹתַרבּוֹת֘ ְַוצָ רוֹת ַ֒  -מונח זרקא סגול ,תוספות צער קטנות רבות הנאספות לצרת גלות אחת (בגלל המונח ,אם היה מרכא זה היה
ַ
ָרע
מרמז לצרות נפרדות) ,אבל מילת ַ֠ ְו ָהיָה – זה גם לשון שמחה ,אולי לומר אמר רבי יוחנן :ומשם עתידין ליגאל ,שנאמר (ישעיהו נב)

התנערי מעפר קומי שבי.

ראה תלישא
 170ז"ס

ץ֒ ַ
ֱמ ַ
ח ַזק ֶוא ָ
אמרַ֘ ֲ
הוֹשׁעַַ ִבּן-נָ֗וּן וַיּ ֶ
ֻ
צו אֶ ת-יְ
דברים וילך לא,כג :וַיְ ַַַ֞
א ֙ אֶ תְ -בּני יִ ְשׂ ָראל אֶ לָ -ה ָא ֶֶ֖רץ אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי לָ ֶהָ֑ם ַ
ִכּי אַ ָ֗ ָתּה ָתּ ִבי ַ
וְ אָ נ ִ ֶ֖כי אֶ ְהיֶ ֵ֥ה ִע ָ ָֽמְּך׃

ראה דברים וילך לא,ז:
 171ז"ס
דברים זאת הברכה לג,ו – ז:

יוַמ ְס ָ ָֽפּר׃ַ ַ
ת ִ
יהיַ ְמ ָ ֶ֖
תַו ִ ֵ֥
ָמ ִ
ֶ֖ןַואַ ל-י ָ֑
יַראוּב ְ
[ו]ַיְ ִ ֵ֥ח ְ
יוַתּ ְהיֶ ָֽה׃ַפ ַ
ר ִ
ֶרַמצָּ ָ ֶ֖
עז ִ
וַֹו ֵ֥
ַ֙רבַל ְ
יאָ֑נּוַּי ָָדיו ָ
וַֹתּ ִב ֶ
הַואֶ ל-עַ ֶ֖מּ ְ
הוּד ְ
ה ֙'ַקוֹלַיְ ָ
ַ֒שׁ ַמַ֤עַ ַ
אמר ְ
יהוּדה֘ ַוַיּ ַ
ָ
אתַל
ִ
[ז]ַ ְוז
יהוּדהַ֘  -סמך יהודה לראובן ,מפני ששניהם הודו על קלקול שבידם; שנאמר" :אשר חכמים יגידו" וגו' "להם לבדם נתנה הארץ
ָ
אתַל
ִ
רש"י (ז) ְוז

ולא עבר זר בתוכם" (איוב טו,יח-יט; ראה סוטה ז,ב) .ועוד פירשו רבותינו (ראה סוטה ז,ב) ,שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמות
יהודה מתגלגלין בארון מפני נידוי שקבל עליו ,שנאמר "וחטאתי לאבי כל הימים" (בר' מד,לב); אמר משה (ראה ספ"ד שמח) :מי גרם לראובן
הוּדה  -תפלת דוד ושלמה ואסא מפני הכושים (ראה דה"ב יד,י) ,ויהושפט מפני העמונים (ראה שם כ,ה-יב),
ה ֙'ַקוֹלַיְ ָ
שיודה? יהודה;ַ ְשׁ ַמַ֤עַ ַ
וחזקיהו מפני סנחריב (ראה שם לב,כ) .ואל עמו תביאנו  -לשלום מפני המלחמה .ידיו רב לו  -יריבו ריבו ,וינקמו נקמתו .ועזר מצריו תהיה  -על
הוּדהַ-
ה ֙'ַקוֹלַיְ ָ
יהושפט התפלל על מלחמת רמת גלעד" :ויזעק יהושפט וה' עזרו" (דה"ב יח,לא; ראה ספ"ד שמח) .דבר אחר (שם)ְ :שׁ ַמַ֤עַ ַ
כאן רמז ברכה לשמעון מתוך ברכותיו של יהודה .ואף כשחלקו ארץ ישראל נטל שמעון מתוך גורלו של יהודה ,שנאמר" :מחבל בני יהודה נחלת
בני שמעון" (יהו' יט,ט) .ומפני מה לא ייחד לו ברכה בפני עצמו? שהיה בלבו עליו על מה שעשה בשטים .כן כתוב באגדת תהלים (שו"ט צ,ג).
ר ֒ – מונח זרקא סגול ,בתפקיד מוסיף מיהודה על יהודה( ,א) רבוי תפילות מלכי בית דוד שמיהודה( .ב) הודאתו של
יהוּדה֘ ַוַיּאמַ ַ
ָ
אתַל
ִ
וְ ז
יהודה גרמה להודאתו של ראובן( ,ג) בתפקיד גריעה מנחלת יהודה להושיב עמו את שבט שמעון.
 172ז"ס
יריחוַֹ֒ ַ
ַבּ ִ
יַבּ ְהיוֹתַיְ הוֹשֻׁ ַ֘ע ִ ָֽ
יהושע ה,יג :וַיְ ִָ֗ה ִ ָֽ
ֶ֖הַבּי ָָ֑דוַֹ ַ
לוּפ ְ
וַֹשׁ ָ
וַֹו ַח ְר ֵ֥בּ ְ
דַלנֶגְ דּ ְ
אַו ִהנּהִ -אישׁ ַ֙עמ ְ
וַיִּ ָשַּׂ֤אַעינָיו ַ֙ ַו ַיּ ְר ְ
הַאםְ -לצָ ָֽרינוּ׃ ַ
תּ ִ
ֲלֵ֥נוַּאַ ָ ֶ֖
אמרַלוַֹה ָ
הוֹשַׁ֤עַ ַאלָ יו ַ֙וַיּ ֶ
ֻ
ו ַ֨יּלֶ ְךַיְ

יריחוַֹ֒ ַ
ַבּ ִ
יַבּ ְהיוֹתַיְ הוֹשֻׁ ַ֘ע ִ ָֽ
בבלי נדרים נו,ב מ' .מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי? א"ר יוחנן ,דאמר קרא( :יהושע ה,יג) וַיְ ִָ֗ה ִ ָֽ
וגו' ,מאי ביריחו? אילימא ביריחו ממש ,והכתיב (יהושע ו,א) ויריחו סוגרת ומסוגרת! אלא ש"מ בעיבורה .אימא :אפי' בתחומה! הא
םַמחוּץַלָ ִָ֗עיר.
וּמדּ ַ֞ ֶת ִ
כתיב בתחומה (במ' מסעי לה,ה) ַ
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הוֹשֻׁ עַ ַאֶ ל-כָּ לָ -ה ָ֗ ָעםַכּה-אָ ַמרַיְ הוָה֘ ַאֱֹלהיַיִ ְשׂ ָראלַ֒ ַ
אמרַיְ ִ֝
יהושע כד,בַ :ו ַ֨יּ ֶ
ָחוֹרַ ַ
הםַ ַוא ֲִביַנ ָ֑
ֲביַאַ ְב ָר ֶַָ֖
םַתּ ֵַ֛רחַא ִ ֵ֥
ַ֙מעוֹלָ ֶ
ָשׁ ַ֤בוַּא ֲָֽבוֹתיכֶ ם ָֽ
ָהרַי ְ
ַ ְבּע ֶברַהַ נּ ָ֗ ָ
ֱֹלהיםַאֲח ִ ָֽרים׃ ַ
ַ ַויַּעַ ְב ֶ֖דוַּא ִ ֵ֥

א' שתי פעולות זרקא של תוספות אפשר לשני עניני סגול .כפירוש המלבי"ם א' התפשטות הסגולה ב' והענין האלקי מיחידים לרבים
ב' התיבה "כה" ,משה נתנבא ב"זה" ושאר הנביאים ב"כה" ,בכל אופן הצירוף כה אמר ה' אלקי ישראל מבטא רוח נבואה וכאן בטעם
בסגול ,בתוספת מיוחדת לענין.
נאחד שני הענינים ונאמר שגם התפשטות הנבואה האלקית מיחידים לרבים ,ואף שלא היו ראויים אל הענין האלקי א' מצד מקומם ב' מצד
יחוסם ג' מצד הכנתם.
 174ז"ס
יהושע כד,לב :ראה סעיף מרכא זרקא סגול
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות.
ההשערות נבנות בפרק נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

וַּב ְשׁכֶ ם ַ֒ ַ
ֵ֥לַ׀ַמ ִמּ ְצ ַריִ ם֘ ַקָ ְבר ִ
ִ
וַּבני-יִ ְשׂ ָרא
וֹסףַאֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ
וֹתַי ַ
וְ אֶ ת-עַ ְצמ ַ֠
יט ָ֑הַ ַ
הַק ִשׂ ָ
ֶ֖םַבּמ ָא ְ
ֲמוֹרַא ִ ֲָֽביְ -שׁ ֶכ ְ
ֵ֛תַבּני-ח ֵ֥
רַקנָ ֹ֧הַ ַיע ֲֵ֛קבַמא ְ
ֲשׁ ָ
תַהשָּׂ ֶ ָ֗דהַא ֨ ֶ
ַ ְבּ ֶח ְל ַק ַ
ֲלה׃
ֶ֖ףַל ַנח ָ ָֽ
ֵ֥וַּל ְבנָֽי-יוֹס ְ
ָֽהי ִ
ַו ִַיּ ְ
וַּב ְשׁכֶ ם ַ֒
בר ִ
ַק ְַ
ֵ֥לַ׀ַמ ִמּ ְצ ַריִם֘ ָ
ִ
וַּבני-יִ ְשׂ ָרא
אֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ

– גירסת כתר ,קורן קדמא פסק מרכא זרקא מונח סגול
– גירסת מגנס קדמא פסק מונח זרקא מונח סגול
הזרקא מוסיפה משהו מעניין שכם (סגול) על שכם .אפשר שתוספת זאת היא החזרת עטרה למקומה בהחזרת עצמות יוסף לשכם.

וכאן יש להבין מה ידרש מְ -בני-יִ ְשׂ ָראֵ֥לַ– מרכא ,משמע שמחלק התוספת בסגול בין אחדים ,כי בארץ-ישראל אמרו :הניחו לו ,כבודו
במרובים יותר מבמועטין,
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שופטים ג,י :ראה סעיף מרכא זרקא סגול

םַמלֶ ְךַא ֲָרָ֑םַ ַ
תיִ ֶ
רשְַׁעָ ַ ֶ֖
כּוּשֵׁ֥ןַ ִ ַ
֙'ַבּיָדוַֹאֶ תַ -
וּח-ה֘ 'ַוַיִּ ְשׁפּטַאֶ ת-יִ ְשׂ ָראלַ֒וַיּצא ַ֙לַ ִמּ ְל ָחמָ הַוַיִּ תַּ֤ןַה ְ
ֵ֥יוַר ַַ
ַַו ְתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ
ֵ֥ןַר ְשׁעָ ָ ָֽתיִ ם׃ ַ
ֶ֖לַכּוּשׁ ִ
ַ
וַֹע
ַַו ָתּעָ זַיָד ַ

וּח-ה֘ '( .מדרש תנחומא שמות כ) דרש רבי תנחומא ,נסתכל בהם ,שאמר הקדוש ברוך הוא למשה במצרים (שמות
ֵ֥יוַר ַַ
רש"י ו ְַתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ
ג ז) ,ראה ראיתי את עני עמי ,מה הן שתי ראיות הללו ,אמר לו ,רואה אני שעתידין לטעות בעגל ,ואף על פי כן ראיתי את עני עמי :זו
דרש עתניאל ,אמר ,בין זכים בין חייבים ,עליו להושיעם:
ֵ֥יוַרוּחַַ-ה֘ ' .תירגם יונתן ושרת עלוהי רוח נבואה מן קדם ה'
רד"ק ו ְַתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ
וּח-ה֘ 'ַוַיִּ ְשׁפּטַאֶ ת-יִ ְשׂ ָראלַ֒– קדמא מרכא זרקא מונח סגול ,כעין כלל הצריך לפרט ,והפרט מחולק לקבוצות ,כרש"י ע"פ
ֵ֥יוַר ַַ
ו ְַתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ
תנחומא – בין זכים בין חייבים ,עליו להושיעם .לשופט יש תוספת רוח נבואה ,רוח גבורה להוכיח ולהשיב ישראל אל דרכי ה' ,ובזכות
התעוררותם לצאת ברוח גבורה והכריע צריהם.
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הַכּיִ -ה ִגּידַלָ הּ֘ ַאֶ ת-כָּ לִ -לבּוֹ ַ֒ ַ
יל ִ ָֽ
אַד ִל ַָָ֗
שופטים טז,יח :׃ַוַתּ ֶר ְ
הַליַאֶ ת-כָּ לִ -ל ָ֑בּוַֹ ַ
ֵ֥ידַל ִ ֶ֖
ִ ֶ֖
םַכּיִ -ה ִגּ
וַּהפַּ עַ ִ ָֽ
תּיםַלאמר ַ֙עֲל ַ
֨יַפ ִל ְשׁ ִ ַ֤
ַ֩ל ַס ְרנ ְ
לחַו ִַתּ ְק ָרא ְ
ו ִַתּ ְשׁ ָּ֡ ַ
ףַבּי ָ ָָֽדם׃
וַּה ֶכּ ֶֶ֖ס ְ
יַפ ִל ְשׁ ִתּיםַ ַו ַיּעֲלֵ֥ ַ
ַ֙ס ְרנ ְ
יה ַ
ל ָ
וְ עָ לַ֤ וַּא ֨ ֶ

רבי ישעיה מטראני (יח) כי הגיד לה את כל ליבו  -שסיפר לה את כל העניין ,למה תלוי כוחו בשערותיו.
מצודת דוד ותרא וכו' ניכרין דברי אמת (סוטה ט ב) על כי ראתה אותו נוהג נזירות
ִ ָֽכּיִ -ה ִגּידַלָ הּ֘ ַאֶ ת-כָּ לִ -לבּוַֹ֒  -מונח זרקא סגול,מוסיף על לבו מענין לבו ,כאן לבו זה כנאמר ב-טז,יז נזיר א-לקים  ...ואם גולחתי וסר
ממני כחי וגו' ,אבל דלילה שלא הייתה מבנות ישראל צריכה הייתה תוספת הסבר למה תלוי כוחו בשערותיו הסביר לה נזירותו מהי וזה
נסתרות לבו ו -על כי ראתה אותו נוהג נזירות  ,לא נגע בשערו שלא יתלשנו ,לא שתה יין ,לא אכל ענבים ,התרחק מכרמי גפן ,ולמאן
דאמר כי נזירות שמשון גם לא יטמא למתים ,התרחק ממתים ,הכירה שאלו דברי אמת.
ראה זקף-קטן זקף-גדול
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ְךַדּ ִוד֘ ַלאמר ַ֒ ַ
שמואל ב' ו,יבַ :ו ֻיּ ַגָּ֗דַלַ ֶמּלֶ ָ
ֱֹלהָ֑יםַ ַ
ֲבוּרַאֲרוֹןַהָ א ִ
וַֹבּע ֶ֖
ַבּ ַרְךַיְ ה ָוָ֗הַאֶ ת֨ -בּיתַעבַ֤דַאֱדם ַ֙וְ אֶ ת-כָּ ל-אֲשֶׁ ר-ל ַ
ֶ֖דַבּ ִשׂ ְמ ָ ָֽחה׃ ַ
ֵ֥ירַדּ ִו ְ
ָ
םַע
יםַמ ֨בּיתַעבֵ֥דַא ֱֵ֛ד ִ
ִ
ֱֹלה
ֲרוֹןַהַָ א ִִ֝
ְךַדּ ִוָ֗דַ ַויַּעַ ל ַ֩אֶ ת-א ֨
ַוַיּלֶ ָ
טט – ַו ֻיּ ַגָּ֗ד – רביע :ארבע ענינים א) ההגדה למלך דוד; ב)הברכה לבית עבד אדם ג)הברכה לכל אשר לו ד) בעבור הארון שמברך ומחיה

ולא ממית כמו שקרה לאנשי בית שמש
ְךַדּ ִוד֘ ַלאמר ַ֒– הוגד למלך דוד ברוח הקדש
לַ ֶמּלֶ ָ
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ַמ ִבּנְ י ִָמַן ֒ ַ
ישַׁעמּוֹ֘ ִ
ִ
ףַא
שמואל ב' יט,יחְ :ו ֶ֨אלֶ ִ
ֵ֥יַה ֶ ָֽמּלֶ ְך׃ ַ
ןַל ְפנ ַ
דּ ִ
וַּהיּ ְַר ֶ֖
יוַא ָ֑תּוַַֹ ְוצָ ְל ֵ֥ח ַ
ד ִ
ֲב ָ ֶ֖
ֵ֛יוַועֶ ְשׂ ִ ֵ֥ריםַע ָ
ֵ֥רַבּנָ ְ
ֲמשֶׁ תַעָ ָשׂ ָ
יבאַ ַנ ִ֚עַ רַבּיתַשָׁ אוּלַ ַוח ֨
ַ וְ ִצ ָָ֗
ַמ ִבּנְ י ִָמַן ַ֒– קדמא מונח זרקא סגול ,פירש הרד"ק שחצי פעמים חלק בחלק שוה ,ופעמים שאין החלקים שוים .כאן
ישַׁעמּוֹ֘ ִ
ִ
ףַא
וְ ֶ֨אלֶ ִ

האלף מבנימן הם כמו מחצית בנימן ,וזהו מה שמרבה שהאלף כאילו שקולים לשאר בנימן ,ומטועם בזרקא סגול ולא בקדמא ואזלא במלה
אחת.
ראה קדמא ואזלא במלה אחת
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ה ֒'ַ ַ
פניַ ַ
ַל ְַ
ַב ָהר֘ ִ
אַועָ ַמ ְד ָתּ ָ
אמרַצ ְ
מלכים א יט,יא :ו ַָ֗יּ ֶ
רעַ שַׁהַָֽ'׃ ַ
שַׁלאַבָ ַ ֶ֖
ֵ֥
ַ֙רעַ
֙וּח ַ
ַ֤רַהר ַ
וּחַהַָ֑'ַ ְואַ ַח ָ
לאַבָ ֶ֖ר ַ
יַה'ַ ֵ֥
ַ֙ל ְפנ ַ
ַ֤רַסלָ ִעים ִ
יםַוּמשַׁ בּ ְ
ְ
ַ֩ה ִ ֨ר
ַ֞קַמפָ רק ָ
הַו ָח ָז ְ
דוֹל ְ
ָּ֡ ָ
רַורוּחַ ַגְּ
ֹ֧הַה'ַ ע ָ֗ב ְ
וְ ִהנּ ַ

הסבר אגדה :רוח פועלו של מלך המשיח
הסבר פשט הענין ע"פ פי' רלב"ג ,ואחריו הסבר בפנימיות הענין ע"פ תבניות הטעמים.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ַפהַא ִליָּ ָֽהוּ׃ַ ַ
וַֹמהְ -לָּךֵ֥ ֶ֖
אמרַל ַ
ה ֙'ַאלָ יוַוַיּ ֶ
ַ֤הַד ַברַ -
ָ֑םַו ִהנּ ְ
ןַשׁ ְ
רהַוַיָּ לֶ ָ
ַ[ט]ַ ַויָּבאָ -שֵׁ֥םַאֶ לַ -ה ְמּעָ ָ ֶ֖
ה ֙' על דרך הנבואה ,ושאל לו השם יתברך מַ הְ -לָּךֵַַ֥ ֶ֖פהַ
אמר  -אחשוב ,כי בתחלה בא אליוַ ְד ַברַ -
ה ֙'ַאלָ יוַוַיּ ֶ
ַ֤הַד ַברַ -
רלב"ג ְו ִהנּ ְ
א ִליָּ ָֽהוּ ,ואע"פ שכבר ידע זה השם יתברך ,על דרך אמרו לקין "אי הבל אחיך" (בר' ד,ט)( .ועל דרך אומרו לאדם הראשון בגן עדן איכה
בהסתתרו מפני ה' כי התבייש בחטאו (בר' ג) ובשניהם ביקש ה' להיכנס עמם לשיחה ויודו וישובו בתשובה אבל הם לא שבו ,ויש ללמוד שביקש ה'
שאליהו ישנה לדבר זכות על ישראל) .והנה השיב אליהו כי הוא מקנא לשם יתברך ,כי בני ישראל עזבו ברית התורה והרסו מזבחות השם

יתברך ,כי לא רצו לעבוד כי אם אלהים אחרים; והרגו נביאי השם בחרב  -כי כבר הרגה אותם איזבל כמו שקדם  -ונשאר אליהו לבדו
מן הנביאים הידועים לה ,ובקשה להרוג אותו; וכאלו שאל על זה מהשם יתברך ,שיקום נקמתו על אלו הרעות שעשו ישראל; והנה
ה ֒'ַ -רוצה לומר ,כי כשיראה לו כבוד
ַל ְפניַ ַ
קרה זה לאליהו מרוב כעסו על חטאת ישראל .אז אמר לו השם יתברך שיצא ויעמוד ָבהָ ר֘ ִ
ה' ,אז יצא מהמערה .וידמה ,שכבר עשה זה השם יתברך כדי שיבקש אליהו רחמים על ישראל (וזה היה באותו מקום שעמד משה רבנו בפר'
כי תשא וביקש רחמים אחרי מעשה העגל וה' נענה לו ולמדו סדר שלוש עשרה מדות של רחמים וזה מה שרצה שאליהו יעשה כמו משה רבנו)  ,לא
שיתפלל להשחיתם על רוע מעשיהם; כי היה רצון השם יתברך להאריך להם אפו כדי שישובו אליו .ולזה הראה לו הדברים
דוֹלה וחזקה ,שהיא מפרקת הרים ומשברת סלעים .ולא היה ברוח ה' ,כי אין מדרך השם יתברך להביא
ָּ֡ ָ
וּחַגְּ
המשחיתים ,כמו הר ַ
הרעות אם לא לתכלית שיגיע מהם טוב;
אוָה-
ֹ֧הַה'ַע ָ֗בר – דרגא מונח רביע ,תבנית טעמים המרמזת לתיקון לחטא אדם הראשון הכתוב באותה תבנית טעמים (בר' ג,ו) וְ ִ ֹ֧כי ַ ָֽת ֲ
וְ ִהנּ ַ
הוּא לָ עי ָ֗ ַניִ ם  ,ה' עובר על פשע לשבים בתשובה (על בסיס רמב"ן) ,בשם ע"ב מאותיות מלת ַע ָ֗בר  ,הַ'ַע ָ֗בר – מונח רביע מרמז

למרכבה הא-לקית (בעה"ט) של ארבעה רגלים ,ארבעה אופנים ,ארבע חיות ,ארבע מלאכים ראשיים וקבוצותיהם .כלומר מרמז להופעת
ה ֒'ַ -זרקא
ַל ְפניַ ַ
תַּ ָב ָהר֘ ִ
אַועָ ַמ ְד ַָ
אמרַצ ְ
כסא הכבוד לאפשר מעבר מכסא דין לכסא רחמים  .תבנית טעמי המלים (מלכים א יט,יא) ו ַָ֗יּ ֶ
ֹ֧הַה'ַע ָ֗בר מרמזים לאפשרות מעבר מכסא דין לכסא רחמים ,בהסבר המשלב פירוש הרד"ק במקום עם דרשה ממקום
סגול שלפני ְו ִהנּ ַ
א ַ֒ (שמ'
ֲבר הֵַ֥'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָר ַ
ה'ַע ָ֗בר לפניו ,כמו שאמר במשה רבינו עליו השלום ַו ַיּע ֨
ֹ֧הַה'ַע ָ֗בר  -פירוש :כבוד ַ
אחר .פי' רד"ק ְו ִהנּ ַ
כי תשא לד,ו) – .זרקא סגול ,שהיה עת רצון וגילוי שלוש עשרה מדות של רחמים.
ראה באריכות בבלי ברכות נח,
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ַוּבירוּשָׁ לַ ִָ֣םַלאמר ַ֒ ַ
יהם֘ ִ
וֹלַבּכָ ל-עָ ר ֶ
ְ
ירוַּק
ֵ֥
ֲב
יעוַּו ַיע ִ֨
ְ
ַשׁ ִָ֗מ
נחמיה ח,טוַ :וא ֲֶשׁרַי ְ
כּתַכַּ כָּ ָֽתוּב׃ַס ַ
תַס ֶ֖
ֲשׂ ֻ
יַת ָמ ִריםַ ַועֲלֶ֖יַעץַעָ ָ֑בתַלַ ע ֵ֥
רַו ָה ִב ֙יאוּ ַ֙עֲליַ -ז ֙יִ ת ַ֙ ַועֲלי -עץַשֶׁ ֶמןַ ַועֲלַ֤יַה ֲַדס ַ֙ ַועֲל ְ
וַּה ָ֗ ָה ְ
ְצא ָ
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה הקול – ההכרזה היא על
ַוּבירוּשָׁ לַ ִָ֣םַלאמ ַ
יהם֘ ִ
וֹלַבּכָ ל-עָ ר ֶ
ְ
ירוַּק
ֵ֥
ֲב
וְ ַיע ִ֨
איסוף עצים וסכך לבנית סוכות ,בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות בשבתַ .וא ֲֶשׁרַי ְַשׁ ִָ֗מיעוַּ -מונח רביע אפשר

כי חזרו ולמדו על ארבע רשויות לשבת יחיד ,רבים ,כרמלית ,פטור ,כי ההר והיער הם כרמלית.
ר ֒ – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל,
חנֶהַ֘ לאמ ַ
ֲבירוּ ֵ֥קוֹל ַ ָֽבּ ַמּ ֲ
תבנית דומה עם שרש עב"ר (שמ' ויק' לו,ה) ַו ַיּע ִ֨
לכתחילה הקול – ההכרזה היא על הפסקת התרומה לבנית המשכן ,בפועל היא צווי לאו שלא להעביר מרשות לרשות בשבת.
א ֒ באותה תבנית טעמים ,וגם
רַה'ַ׀ַעַ ל-פָּ נָיוַ֘וַיִּ ְק ָר ַ
ֵ֥
שרש עב"ר כמו שמות כי תשא לד,וַ :ו ַיּע ֲ֨ב
ר ֒ – סגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת לאמר כ -לאו אמר שלא להעביר מרשות לרשות בשבת,
לאמ ַ
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ז"ס סעיף סעודות מצוה
ז"ס
ז"ס
ז"ס
ז"ס

ישַׁועַ דִ -אשָּׁ ה ַ֒–מונח זרקא מונח סגול ,הבאת ארון הברית לירושלים
ְ
ַלמ ִא
שמואל ב' ו,יטְ :לכָ ל-הֲמוֹןַיִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
חַה ְשּׁלָ ִמים֘ ַא ֲֶשׁרַז ַָבחַלַ יה ָוה ַ֒ -זבחי שלמים שהקריבו בחנוכת בית המקדש הראשון ,סעודות מצווה לכל
ַ
מלכים א' ח,סג ַ:אתַ ֶז ַב
ישראל.
וַּדּוֹדים׃ַס  -מונח זרקא מונח סגול .בימי חנוכת הבית .תוספת השריית
ִ ָֽ
וַּו ִשׁ ְכ ֶ֖ר
יַלגַנִּ יַ֘אֲח ִתיַכַ לָּ ה ְַ֒ ַ...שׁ ֵ֥ת ְ
את ְ
שיר השירים ה,אָ :בּ ִ
שכינה על כנסת ישראל ,ואכילת שלמים.
ה ֒ – לא מבורר האם אלו זבחי שלמים שהקריבו בחנוכת בית המקדש השני ,סעודות מצווה
אַד ָנ ַ
חנֻכַּ ת֘ ַבּית-אֱלָ ָה ְ
עזרא ו,יזְ :ו ַה ְק ִ ָ֗רבוַּלַ ֲ
לכל ישראל.
יחזקאל מה,יח:
כּה-אָ ַמר֘ ַאֲדנָ יַה ֒' – זרקא מונח סגול ,יעשה לעתיד בבית שלישי יבנה במהרה בימינו
5.1.4

גריעה מדין ישראל (ונח ,ישמעאל) ,הוספה ברחמים על ישראל,

בקבוצת הפסוקים האלה נמצאים בין היתר:
ַויַּע ֲֵ֨בר הֵ֥ ' ׀ עַלָ -פנָיו֘ ַויּ ִ ְק ָראַ– זרקא סגול.
(שמ' תשא לד,ו) ַויַּע ֲֵ֨בר הֵ֥ ' ׀ עַלָ -פנָיו֘ ַויִּקְ ָרא הֹ֣ ' ׀ ֵ֔ה' ֵאֵ֥ל ַר ֖חוּם ְוחַנֶ֑ וּן אֵ֥רְך ַא ַ ֖פי ִם ו ְַרב-חֵ֥סד ואֱמִֽת׃
לכתחילה דין ,בפועל ה' עובר מכסא דין לכסא רחמים .גריעת דין והקב"ה מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה ,העברת דין והוספה
ברחמים .הקב"ה מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים.
ודומה לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים (שמות בא יב,יב) ְו ָעב ְַר ִ ֹ֣תּי בְאִֽרץ־ ִמצ ְַרי ִםִּ֮ בּ ַ ַֹ֣לּיְלָה הַזה – מונח זרקא מונח סגול ,כעין
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

מוסיף מענין ארץ-מצרים בלילה הזה ,או מוסיף מענין הלילה הזה על ארץ מצרים .לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת הלילה הזה הייתה
שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם למצרים .העברת (גריעת) דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים והוספת חסד ורחמים
לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.
ַהנִּ יחחַַ ֒ ַ
יח ַ
בראשית נח ח,כא :וַיָּ ַָ֣רחַה֘ 'ַאֶ ת-ר ַ
עַמנְּ עֻ ָרָ֑יו ַ
ֵ֛םַר ִ
םַכּיַיצֶ רַלֹ֧בַהָ אָ ָד ַ ֶ֖
וּרַהאָ ָד ַ֠ ִ
ָ
ַ֙בּעֲב
ףַלקַ ֨לּלַעַ֤ וֹדַאֶ תָֽ ָ -הא ֲָדמָ ה ַ
וַֹלאַ֠ -א ִס ְ
רַה'ַאֶ לִ -ל ָ֗בּ ָֽ
אמ ִ֝
ַו ַ֨יּ ֶ
יתי׃ ַ
וֹדַל ַהכֵּ֥ וֹתַאֶ ת-כָּ לַ -חֶ֖יַכַּ א ֲֶשֵׁ֥רַעָ ִ ָֽשׂ ִ
ְ
ַוְ ָֽלא-א ִ ֵ֥סףַעֵ֛
ר ַ֒(ישמעאל)
וֹלַהנַּעַ ַ
ַ
ֱֹלהים֘ ַאֶ ת-ק
בראשית וירא כא,יז :וַיִּ ְשׁ ַמעַא ִ
ר֒ ַ
אמ ַ
֨הַה'ַנִ ָצּבַעָ לָ יוַ֘וַיּ ַ
בראשית ויצא כח,יגְ :ו ִהנּ ִ֝
ב֒ ַ
אמר֘ ַ ַיעֲק ַ
בראשית וישלח לב,י :וַיּ ֶ
הַע ָ ָֽמְּך׃
יב ִ
יט ָ
ַוּלמוֹלַ ְד ְתָּךֶ֖ ְַוא ִ ֵ֥
וּבַלאַ ְר ְצָךֵ֛ ְ
ְ
ליַשֹׁ֧
ה'ַ ָהאַמרַא ָ֗ ַ
ַ אֱֹלהי ַ֙אָ ִביַאַ ְב ָר ָהםַואֹלהֶ֖יַאָ ִביַיִ ְצ ָחָ֑קַַַַַַַַ ַַ֞
בראשית וישב לז,כה :וַיּ ְשׁבוַּ֘לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶחם ַ֒[פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא י  -כי תשא] אפשר שע"י ההסיבה יהודה הרהר

תשובה ועבר מכסא של דין לכסא של רחמים.
ַבּיַאֲדנִ ַי ֒ ַ
אמר֘ ִ
הוּדהַוַיּ ֶ
ליוַיְַ ָ ָ֗
בראשית ויגש מד,יח :וַיִּ ַגּ֨שַׁא ִ֝ ָ
וָֹךַכּפַ ְר ָֽעה׃ ַ
ְ
ַבּעַ ְב ֶדָָּ֑ךַַַַַַַ ִ ֵ֥כּיַכָ ֶ֖מ
ֵ֥חרַאַ ְפָּךֶ֖ ְ
יַואַ לִ -י ַ
ַ֙בּאָ זְ ניַאֲדנִ ְ
ַד ָבר ְ
ַיְ ַד ֶבּרָ -נ֨אַעַ ְב ְדָּךַ֤ ָ

ָ֗וֹבַוּט ַב ְל ֶתּםַַ֘ע"פ [זוהר כרך ב (שמות) פר' בא לה,ב ,לו,א ,מא,א] אפשר כי תבנית זרקא סגול
ְ
אג ַֻדּתַאז
וּל ַק ְח ַ֞ ֶתּםַ ֲ
שמות בא יב,כבְ :
ף ֒ מרמזת לענין של העברת דין מישראל (כעין תפקיד גריעה) ומוסיפה אותו למצרים ולעתיד לבוא על
ַבּ ָדּםַאֲשֶׁ רַ -בּ ַסּ ַ
וּט ַב ְל ֶתּם֘ ַ
של ְ
מציקים אחרים לישראל וביניהם גוג ומגוג ,וע"י העברה זאת מתעורר (בתפקיד הוספה) רחמים על ישראל ומניעת דין מהם (כעין תפקיד
גריעה)
שמות בשלח יד,ב:

ָשׁבוּ ְויַ ָֽ חֲנַוּ ֙ ִל ְפנַי ֙ ִפּי ַה ִחירת בֵּ֥ין ִמגְ ֶ֖דּל וּבין ַהיָּ ָ֑ם
ְוי ָ֗ ֻ
ל֒
ַדּבּרַ֘ אֶ לְ -בּני יִ ְשׂ ָרא ַ
יראוּ ַ֒ ַ
אמרַמ ֶשׁהַאֶ לָ -העָ ם֘ ַאַ לִ -תּ ָ
שמות בשלח יד,יג :ו ַ֨יּ ֶ
ֶ֖םַהיָּ֑וֹם ַ
שׁוּעתַה'ַאֲשֶׁ רַ -יע ֲֶשֵׂ֥הַלָ ֶכ ַ
ַ
וַּוּראוּ ַ֙אֶ ת-יְ
ַצּ ָ֗ב ְ
ִ ָֽה ְתי ְַ
עוֹלם׃ ַ
תםַעֶ֖ וֹדַעַ דָֽ ָ -
פוַּל ְרא ָ ֵ֥
ִ
ס
וֹםַלאַת ִ ֵ֛
ֵ֥
ַ֙היּ
יתַ֤םַאֶ תִ -מ ְצ ַר ֙יִ ם ַ
רַר ִא ֶ
ֲשׁ ְ
ַ ִָ֗כּיַא ֨ ֶ

חנֶ֖וּ עַ ל-הַ יָּ ָֽם׃ ַ
ִל ְפנַי ֙ ַבּעַ ל ְצפן נִ ְכ ֵ֥חוֹ ַת ֲ

במדבר נשא ה,ו:

שַׁה ִ ָֽהוא׃ ַ
ַ
ֶ֖הַהנֶּ ֵ֥פֶ
לַבּהַָ֑'ַַַַַַַ ְו ָ ָֽא ְשׁ ָמ ַ
ַ
לַמֶ֖עַ
מ ֵ֥ע ַ
םַל ְַ
אתַהאָ ָד ִ
ָ
ַ֙מכָּ לַ -חטּ
הַכּיַיַ ָֽעֲשׂוּ ִ
שּׁ ִ ַ֤
ישַׁאוִֹ -א ָ֗ ָ
ָֽ
ַַַַַַַא
ִ
ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראל ֒
ַאישַׁ
ָשׁבוּ ְויַ ָֽ חֲנַוּ ֙ וכו' .תרין במסורה בטעם זרקא ,דין (כאן א)חד ,ואידך (במ' נשא ה,ו) ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראל ֒ ִ
ל ֒ ְוי ָ֗ ֻ
ַדּבּרַ֘ אֶ לְ -בּני יִ ְשׂ ָרא ַ
ָשׁבוּ ,ותמן ִמכָּ ל-
ה' וכו' ,וסימן תתובין מחובין (שבים מעבירות) ,בכאן ְוי ָ֗ ֻ
לַבּ ַָ֑
ַ
לַמֶ֖עַ
מ ֵ֥ע ַ
םַל ְַ
ַ֙מכָּ לַ -חטּאתַהָ אָ ָד ִ
הַכּיַיַ ָֽעֲשׂוּ ִ
שּׁ ִ ַ֤
ָֽאוִֹ -א ָ֗ ָ
אתַהאָ ָדם ,תתבונן הרמז על התשובה להשליך ולזרוק העבירות מידו ,כי בלא זה הוה כטובל ושרץ בידו ,וכן קבלה על העתיד
ָ
חַ טּ

שלא ישוב עוד לכסלה ,על כן נרמזין שניהם בזרקא ,הבן הדבר.

ל ֒ – זרקא מונח סגול ,בתפקיד גריעה המתאים ל[-אגרא דכלה] גריעת העבירות
ַדּבּר֘ ַאֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ַ
ר֒
ץַכּי-אָ בדַתּאבדוּןַ֘מַ ה ַ
םַואֶ תָ -ה ָָ֗א ֶר ִ ָֽ
םַהיִּ֝וֹםַאֶ תַ -השָּׁ ַמיִ ְ
ַ֩ב ֨ ֶכ ַ
דברים ואתחנן ד,כוַ :ה ִעיד ִתי ָ

5.1.5

סעודות מצוה בחנוכת המשכן ובתי המקדש ,בקרבן תודה ושלמים

בראשית וירא יט,ד :טֶ ֶרם֘ ַיִ ְשׁכָּ בַוּ ֒ – זרקא סגול ,אפשר בתפקיד רבוי סעודה ,אם זה המלאכים – האריכו בסעודת פסח ,אם זה אנשי
העיר  -בהוללות
רבוי קרבנות שלמים נמצא בדוגמאות הבאות:
יבנּוּ ַ֒– זרקא סגול ,ע"פ המפרשים מרבה סועדים בסעודת הודיה כדי לסיים אכילת הקרבן וחלות
תּוֹדה֘ ַי ְַק ִר ֶ
ויקרא צו ז,יבִ :אםַעַ לָ -
התודה שהיא שלמים הנאכלים ליום ולילה אחד בלבד.
רַשׁנַיִ ם ַ֒– מונח זרקא מונח סגול ,סעודות הנשיאים בימי חנוכת המזבח במשכן
ַבּ ָק ְ
חַה ְשּׁלָ ִמים֘ ָ
ַ
וּל ֶז ַב
במדבר נשא ז,פגַ ְ
במדבר נשא ז,פח לסעודת המצווה – כמו כהן גדול היוצא בשלום מקה"ק ביוה"כ
יַח ְדשׁיכֶ ם ַ֒סעודת ראש חדש
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
במדבר בהעלותך י,יְ :
םַל ְפניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ם ְַ֒ ַ...ו ַהלּ ִוי ַ֙וגו' ,רביע זרקא מונח סגול ,שמחה האמורה כאן שלמים ,ולשמח הלוי בתוך
וּשׂ ַמ ְח ָ֗ ֶתּ ִ
דברים ראה יב,יבַ ְ
חומות ירושלים
ישַׁועַ דִ -אשָּׁ ה ַ֒–מונח זרקא מונח סגול ,הבאת ארון הברית לירושלים
ְ
ַלמ ִא
שמואל ב' ו,יט ְלכָ ל-הֲמוֹןַיִ ְשׂ ָרא ֘ל ְ
חַה ְשּׁלָ ִמים֘ ַא ֲֶשׁרַז ַָבחַלַ יה ָוה ַ֒ -זבחי שלמים שהקריבו בחנוכת בית המקדש הראשון ,סעודות מצווה לכל
ַ
מלכים א' ח,סג אתַ ֶז ַב
ישראל.
וַּדּוֹדים׃ַס  -מונח זרקא מונח סגול .בימי חנוכת הבית .תוספת השריית
ִ ָֽ
וַּו ִשׁ ְכ ֶ֖ר
יַלגַנִּ יַ֘אֲח ִתיַכַ לָּ ה ְַ֒ ַ...שׁ ֵ֥ת ְ
את ְ
שיר השירים ה,א ָבּ ִ
שכינה על כנסת ישראל ,ואכילת שלמים.
ה ֒ – לא מבורר האם אלו זבחי שלמים שהקריבו בחנוכת בית המקדש השני ,סעודות מצווה
אַד ָנ ַ
חנֻכַּ ת֘ ַבּית-אֱלָ ָה ְ
עזרא ו,יז ְו ַה ְק ִ ָ֗רבוַּלַ ֲ
לכל ישראל.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

יחזקאל מה,יח:
כּה-אָ ַמר֘ ַאֲדנָ יַה ֒' – זרקא מונח סגול ,יעשה לעתיד בבית שלישי יבנה במהרה בימינו
בראשית וירא יט,ד :טֶ ֶרם֘ ַיִ ְשׁכָּ בוּ ַ֒ ַ
ֶ֖םַמ ָקּ ֶ ָֽצה׃ ַ
ָקןַכָּ לָ -ה ָע ִ
רַועַ ד-ז ָ֑
תַמנַּ ֶ֖עַ ְ
ִ
ַ֤יַסדם ַ֙נ ַָסבּוַּעַ לַ -ה ַבּיִ
יַה ִִ֝עירַאַ נְ שׁ ְ
וְ אַ נְ ֨שׁ ָ

מר'אל' שי' אל ספר הפרשיות ,הרב כיטוב ומשם אל משנת רבי אליעזר פרשה י עמוד 199

קשה היא הליצות ,שלא מיהרה הפורענות על סדומים עד שנתלוצצו בלוט ,שנ' ויהי כמצחק בעיני חתניו .אמרו לו ,שוטה ,נבלים
וכנרות וחלילים בעיר ואתה אומר סדום נהפכת.

ר'אל' שי' אומר שבסדום ציינו יום איד כלשהו ,טט – אפשר ע"פ ספר פרשיות אולי  52שנה לדור הפלגה ,כי הם ְואַ נְ ֨שׁיַהָ ִִ֝עיר והמגדל
ציינו יסוד העיר ,או אולי  24או  25שנה להינצלם ע"י א"א משבי ארבעה המלכים ,כי ניצלו בליל טו או טז ניסן ,ולכן לוט אפה לאורחיו
מצות.
רם֘ ַיִ ְשׁכָּ בַוּ ֒ – זרקא סגול ,אפשר בתפקיד רבוי סעודה ,אם זה המלאכים – האריכו בסעודת פסח ,אם זה אנשי העיר  -בהוללות
טֶ ֶַ
יבנּוּ ַ֒ ַ
תּוֹדה֘ ַי ְַק ִר ֶ
ויקרא צו ז,יבִ :אםַעַ לָ -
שָּׁ֑ ֶמןַ ַ
יםַבּ ַָ
ַ
וֹתַמשֻׁ ִח
ְ
יַמצֶּ֖
יק ַ
ןַוּר ִק ֵ֥
תַבּשֶּׁ ֶמ ְ
ַ֙בּלוֹּל ַ
וֹתַמצּוֹת ְ
ַ
הַחלַּ֤
תּוֹד ַ
חַה ָ ָ֗
ַוְ ִה ְק ִריב׀ַעַ לֶ -ז ַב ַ
שּׁ ֶמן׃ ַ
תַבּ ָ ָֽ
לוֹּל ַ
תַבּ ֵ֥
לּ ְ
תַח ֶ֖
ַ
תַמ ְר ֶבּכֶ
ֻ
וְ סלֶ

רבוי בסועדים בסעודת תודה שלא להותיר מן הקרבן והלחמים.
בבלי פסחים  ......לענין שימוש במצות תודה למצות פסח ,ע"פ רבי יהושע בעושה לשוק ונמלך למצת פסח בנותר ,רבי אליעזר בניחותא
הלכה למשה מסיני ,או בתמיה הלכה למשה מסיני?
במדבר נשא ז,פג

עַבּן-עינָ ֵָֽֽן׃
יר ֶ
יםַבּנָֽי-שָׁ נָ ֶ֖הַח ֲִמ ָשָּׁ֑הַ ֶז ֵ֛הַקָ ְר ַבֵּ֥ןַא ֲִח ַ ֶ֖
ְ
שׂ
הַכּ ָב ִ ֵ֥
ְ
ילַ֤םַח ֲִמשָּׁ ה ַ֙עַ ֻתּ ִדיםַח ֲִמשָּׁ
רַשׁנַיִ ם ַ֒א ִ
ַבּ ָק ְ
חַה ְשּׁלָ ִמים֘ ָ
ַ
[פג]ַַוּל ֶז ַב
ְ

טטוד"ל – כאומר להביא בקר נוסף על השניים ,יתכן שהנשיא עשה סעודת מצוה לפחות לכל שבטו ולכן מרבה בשלמים.
ם֒ ַ
במדבר נשא ז,פחְ :ו ַ֞כל ְבּ ַקר׀ ֶז ַבח ַה ְשּׁלָ ִָ֗מים עֶ ְשׂ ִרים ְואַ ְר ָבּעָ הַ֘ פָּ ִרי ַ
שׂים ְבּנָֽי-שָׁ נָ ֶ֖ה ִשׁ ִשָּׁ֑ים
ם ֙ עַ ֻתּ ִדים ִשׁ ִשּׁים ְכּ ָב ִ ֵ֥
ילַ֤ם ִשׁ ִשּׁי ַ
א ִ
ֲרי ִה ָמּ ַשֵׁ֥ח א ָֽתוֹ׃
חנ ַֻכּת ַה ִמּזְ בּחַַ אַ ח ֶ֖
זִ֚את ֲ
ם ֒ – זרקא סגול – להוסיף מפרים על ארבעה – לסעודת המצווה – כמו כהן גדול היוצא בשלום מקה"ק ביוה"כ
עֶ ְשׂ ִרים ְואַ ְר ָבּעָ הַ֘ פָּ ִרי ַ

עושה סעודת הודיה במוצאי יוה"כ.
יַח ְדשׁיכֶ ם ַ֒ ַ
ַוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םַוּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֘ ְ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ִ
וּבי
במדבר בהעלותך י,יְ :
יכ ָ֑םַ ַ
םַו ַעֶ֖לַזִַ ְבחיַשַׁ ְלמ ֶ
םַבּחֲצ ְצ ָ֗רתַעַ ִ֚לַעֹלתיכֶ ְ
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ְ
יכם׃ַפ ַ
ֶ֖יַה'ַאֱֹלה ֶ ָֽ
ַ֙ל ְפניַאֱֹלהיכֶ םַא ֲִנ ֵ֥
ַ֤םַלזִ כָּ רוֹן ִ
וְ הָ י֨וַּלָ ֶכ ְ

ירושלמי מגילה פ"א ה"ד (וילנה ה א) סעודת ראש חדש קה"ע שהיו עושים כשעיברו החדש וי"מ דמצוה לעשות סעודה בר"ח דכתיב
ם֒
אשׁיַחָ ְדשׁיכֶ ַ
וּב ָר ַ
֨וֹםַשׂ ְמ ַח ְת ֶכֵ֥ם וגו' טט ( -במ'בהע' י,י) ְ
ִ
וּבי
ְ
ראה בבלי מגילה ח ,ירושלמי מגילה פ"א
םַל ְפניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ם ַ֒ ַ
[יב]ַַוּשׂ ַמ ְח ָ֗ ֶתּ ִ
ְ
דברים ראה יב,יב:
יכ ָ֑םַ ַ
ֶ֖םַואַ ְמהת ֶ
יכ ְ
םַועַ ְבד ֶ
ַ֙וּבנתיכֶ ְ
םַוּבניכֶ ם ְ
ְ
ַ אַ ָ֗ ֶתּ
ֶ֖הַא ְתּ ֶ ָֽכם׃ ַ
ֲל ִ
קַו ַנח ָ
םַכּיַאֵ֥יןַלֵ֛ וַֹחֵ֥לֶ ְ
רַבּשַׁ עֲריכֶ ִ
ַ וְ הַ לּ ִוי ַ֙א ֲֶשׁ ְ
םַל ְפניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ם ַ֒ -זרקא מונח סגול – ראה במקום אחר תוספת איזור שלפני ה' לקדשים קלים.
וּשׂ ַמ ְח ָ֗ ֶתּ ִ
ְ

ראב"ע (יב) והנה עוד תוספת :ושמחתם .והלוי  -חייבים אתם לשמחו ,כי אין לו נחלה כאשר לך.
וּשׂמַ ְח ָ֗ ֶתּם נאמרה כאן שמחה ונאמרה להלן שמחה ,מה שמחה האמורה להלן שלמים אף שמחה
ספרי של המלבי"ם על פסוק י"ב ַ ְ
האמורה כאן שלמיםִ .ל ְפניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ם ַ֒במחיצות [היו שם שתי מחיצות מחיצה לקדשי הקדשים ומחיצה לקדשים קלים]
יכ ָ֑םַ ַ
וּבתּ ֶ
תּםַ ָ
ַ֙מ ְשׁ ַלחַי ְֶדכֶ םַאַ ֶ ֶ֖
םַבּכל ִ
םַוּשׂ ַמ ְח ָ֗ ֶתּ ְ
ְ
םַל ְפני ַ֙ה'ַאֱֹלהיכֶ
שׁ ִ
(דב' ראה יב,ז) ַואֲכַ ְל ֶתּםָ ָ֗ -
ֱֹלהיָך׃
ַא ֲֶשֵׁ֥רַבּ ַר ְכָךֶ֖ ַהֵ֥ 'ַא ֶ ָֽ

השוואה בין תבנית טעמי פסוק ז' ופסוק י"ב.
םַל ְפני ַ֙ה'ַאֱֹלהיכֶ ם – רביע פשטא מונח זקף-קטן ,רבוי איזור לאכילת קדשים קלים לכל הרואה העיר
שׁ ִ
(דב' ראה יב,ז) ַואֲכַ ְלתֶּ םָ ָ֗ -
שילה.
ם ַ֒– רביע זרקא מונח סגול ,רבוי איזור לאכילת קדשים קלים מעבר לעזרה אבל מוגבל
םַלפְַניַ֘ה'ַאֱֹלהיכֶ ַ
וּשׂמַ ְח ָ֗ ֶתּ ִ
(דב' ראה יב,יב) ְ
לתוך חומות ירושלים .כאילו ִל ְפניַ֘זרקא הגביל את התוספת לעומת ִל ְפני ַ֙פשטא מתפשט לכל הרואה את שילה.
ראה רביע
םַלכַָל-הֲמוֹןַיִ ְשׂ ָראל֘ ַ ַ
קַלכָ לָ -ה ִ֝ ָע ְ
שמואל ב' ו,יט[ַ :יט]ַַוַיְ ַח ֨לּ ְ
יתוֹ׃ ַ
ישַׁלב ָֽ
ְ
ֶ֖םַא
ישֶׁ֖הַאֶ ָחָ֑תַוַיּ ֵ֥לֶ ְךַכָּ לָ -ה ָע ִ ֵ֥
ֲשׁ ָ
תַואֶ ְשׁ ָפּרַאֶ חָ דַ ַוא ִ
ֵ֥תַל ֶחם ַ֙אַ ַח ְ
ישַׁח ַלּ ֨ ֶ
ַ
ַ֒ל ִ ָ֗א
ישַׁועַ דִ -אשָּׁ ה ְ
ְ
ְלמ ִא
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

דוד המלך ערך סעודת מצווה ובה הרבו מזון לכל המשתתפים בשמחת הבאת ארון הברית לירושלים .משמע מונח זרקא המונח סגול.
חַה ְשּׁלָ ִמים֘ ַא ֲֶשׁרַז ַָבחַלַ יה ָוה ַ֒ ַ
ֹלמהַאתַ ֶז ַב ַ
חַשׁ ָ֗
מלכים א' ח,סג :וַיִּ זְ ַבּ ְ
יםַאָ֑לֶ ףַ ַ
ָ
ֵ֥הַועֶ ְשׂ ִ ֶ֖ר
ףַו ָ֕צאןַמ ָא ְ
יםַוּשׁ ַנ ֙יִ ם ַ֙אֶ לֶ ְ
ְ
ַ בָּ ָָ֗קרַעֶ ְשׂ ִ ַ֤ר
ְךַוכָ לְ -בּנ ֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
הַה ֶמֶּ֖לֶ ְ
ַ
ַוַ ָֽ ֵֽיּ ְַחנְ כוּ ַ֙אֶ ת-בּיתַיְ ה ָו

ֲשׁרַז ַָבחַלַ ה ֒'ַ– מונח מונח זרקא מונח סגול
חַה ְשּׁלָ ִמים֘ ַא ֶַ
אתַ ֶז ַב ַ
טטוד"ל – תוספת שלמים לכל העם בסעודת מצוה
יַלגַנִּ יַ֘אֲח ִתיַכַ לָּ ה ַ֒ ַ
את ְ
שיר השירים ה,אַ ָבּ ִ
וַּדּוֹדים׃ַס
ִ ָֽ
וַּושִַׁ ְכ ֶ֖ר
יםַשׁ ֵ֥ת ְ
ְ
ָ֑יַא ְכלוַּר ִע
ֶ֖יַעם-חֲלָ ִב ִ
יתיַי ִינ ִ
ַ֙עםִ -דּ ְב ִשׁיַשָׁ ִ ֵ֥ת ִ
ַ֙עםְ -בּשָׂ ִמיַאָ ַכ ְַ֤ל ִתּיַי ְַע ִרי ִ
יַמוֹרי ִ
ִ
ית
אָ ִ ַ֤ר ִ
ה ֒  -מונח זרקא מונח סגול .רש"י בימי חנוכת הבית .ע"פ התרגום תוספת השריית שכינה על כנסת ישראל
יַלגַנִּ יַ֘אֲח ִתיַכַ לָּ ַ
את ְ
ָבּ ִ

וַּדּוֹדים  -רש"י אלו ישראל אוכלי בשר זבח שלמים שהקריבו לחנוכת המזבח.
ִ ָֽ
וַּו ִשׁ ְכ ֶ֖ר
ַ...שׁ ֵ֥ת ְ
ְ
הפסוק התחיל בתבנית מונח זרקא מ ונח סגול לרבות השריית השכינה על כנסת ישראל וסיים ברבוי סעודת מצוה לחנוכת המזבח.
ראה פעמיים זקף-קטן
ֶ֖הַבּחֶ ְדוָ ָֽה׃ ַ
ְ
ֵ֥אַדנָ
חנ ַֻכֵּ֛תַבּית-אֱלָ ָה ְ
ָלוּתאַ ֲ
רַבּני-ג ָ֗ ָ
ִ֝אַוּשׁ ָא ְ
ְ
אַולוָי
ה ַנ ֨ ָיּ ְ
דוַּבנָֽי-יִַ֠ ְשׂ ָראלַכָּ ֲ
ְ
עזרא ו,טזַַפַַַ[טז]ַַ ַוע ֲַב
אַד ָנה ַ֒ ַ
חנֻכַּ ת֘ ַבּית-אֱלָ ָה ְ
[יז]ַַו ַה ְק ִ ָ֗רבוַּלַ ֲ
ְַ
עזרא ו,יזַַ
עַמ ָא ָ֑הַ ַ
ןַא ְמּ ִ ֶ֖ריןַאַ ְר ַבּ ְ
אתיִ ִ
יןַמ ַ
הַדּ ְכ ִר ָ
יןַמאָ ִ
תּוֹר ְ
ַ ִ
ֵֽןַשׁ ְבטֵ֥יַיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
רַל ִמנְ יָ ֶ֖ ִ
ְ
ַ֙תּ ָֽרי-עֲשַׂ
ַַ֤ל ַחטָּ ָאַ֤הַעַ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָראל ְ
יא ְ
ִ֝יןַל ַחטָּ ָ
ְ
יַעזִּ
יר ִ
וּצ ִפ ֨
ַ ְ

רש"י (יז) והקריבו לחנוכת  -הקריבו לחנוכת בית זה קרבנות הללו והוראת שעה היתה.
תּוֹרין פריםִ :דּ ְכ ִרין איליםִ :א ְמּ ִ ֶ֖רין כבשים:
מצודת דוד ִ

יריַ ִעזִּ ִ֝ין ושעירי עזים לחטאת בעבור כל ישראל עם שלא חזרו בבית שני כי אם יהודה ובנימין:
וּצ ִפ ֨
ְ
ְל ִמנְ יָ ֵֶֽ֖ן לפי מספר שבטי ישראל וארז"ל שהיתה הוראת שעה כי אין חטאת באה בנדבה:
מלבי"ם ְו ַה ְק ִ ָ֗רבוּ קרבנות אלה מה שהקריבו שעירי חטאת בצבור אינם עפ"י הדין רק הוראת שעה ע"פ הנביאים ,כמו שמסיק בגמרא
בהוריות ובתמורה:
ֶ֖הַבּחֶ ְדוָ ָֽה׃ַעשו חנוכת בית ה' בשמחה ולא מדובר על
ְ
אַדנָ
ה ְ
ָלוּתאַחֲ נ ַֻכֵּ֛תַבּית-אֱלַָ ָ ֵ֥
רַבּני-ג ָ֗ ָ
ִ֝אַוּשׁ ָא ְ
ְ
ֲבדוַּ ְבנָֽי-יִַ֠ ְשׂ ָראלַכָּ הֲ ַנ ֨ ָיּאַוְ לוָי
ב -עזרא ו,טז נאמר ַוע ַ
כפרה מעבודה זרה מימי צדקיהו לכן יש מקום להבין שבַ-עזרא ו יז השעירים כמו עולה כולה לאישים ,שאר הקרבנות עשויים להיות
שלמים לפי תבנית הטעמים בחנוכת המשכן וחנוכת בית ראשון ,תבנית זרקא סגול המרמזת לרבוי קרבנות שלמים לסעודת מצוה והרבות
שמחה.
ראה פעמיים זקף-קטן בקשר עם שיר השירים ה א
יחזקאל מה,יח:

כּה-אָ ַמר֘ ַאֲדנָ יַה ֒'ַ ַ
שַׁתּ ַ ֵ֥קּחַפַּ רֶ -בּןָ -בּ ָ ֶ֖קרַתָּ ִמָ֑יםַ ַ
ַ֙בּאֶ ָחדַלַ ח ֶד ִ
ָ ָֽבּ ִראשׁוֹן ְ
אתַאֶ תַ -ה ִמּ ְק ָ ָֽדּשׁ׃ ַ
וְ ִחטּ ָ ֶ֖

מקראי קדש ח"ב ,מלבי"ם מראה יחזקאל (ע"פ אוצר החכמה)
ע' קי"ט
מלבי"ם יחזקאל מה י"ח ואמרו שמילואים הקריבו בימי עזרא והוא כפי' מ"ש הרי"א שקרבנות אלה שחשב פה יהיו קרבנות מלואים,

וקרבנות מלואים יהיו משונים ,שכן היו משונים גם בימי עזרא ובימי משה ,והיו הוראת שעה... .
 ,בכ"ז יעשה לעתיד ג"כ כסדר הנ"ל ,י"ב יום נגד ימי משה ,וכ"ד יום נגד ימי שלמה ,ול"ו יום נגד ימי עזרא ,ומ"ח יום של לעתיד,
ס"ה ק"ד יום ,ועם שבעים הנ"ל הם ק"ץ ,וסימנך לק"ץ הימין ,ולכן יתחילו בע"פ וימשכו עד שמיני עצרת שהם ק"ץ יום בכיון.
מכאן אפשר ללמוד שהקרבנות המוזכרים ב-עזרא ו,טז – יז הם בין היתר מלואים שהם שלמים כמו בימי המלואים קודם לחנוכת המשכן
במדבר.
5.1.6

תוספת או גריעת זמן

ויקרא אח"מ יז,ד:

ֱביאוַֹ֒ ַ
וְ אֶ לֶ ִ֝ -פּ ַתחַא ֶהלַמוֹעד֘ ַלאַה ִ
קּ ֶרבַעַ ָֽמּוֹ׃ ַ
וּאַמ ֶ ֵַ֥
ִ
ֵ֛תַה ִ ֵ֥אישַׁהַ ֶ֖ה
ְךַונִ ְכ ַר ָ
ַ֙דּםַשָׁ פָ ְ
ישַׁההוּא ָ
ַ
'ַדּםַי ָח ַ֞שׁבַלָ ִ ַ֤א
ןַה ָ
ֶ֖יַמ ְשׁ ַכּ ָ֑
'ַל ְפנ ִ
יבַק ְר ָבּן ַ֙לַ ה ִ
ָ
ְלהַ ְק ִ ַ֤ר

דברים כי תצא כג,כב:

ַח ְטא׃ ַ
ֵ֥הַבָךֶ֖ ָֽ
ְ
ַ֙מ ִע ָמְּךַוְ ָהיָ
ֱֹלה ֙יָך ָֽ
נּוַּה'ַא ֶ
ַ֤
וַֹכּיָ -ד ֨רשַׁיִ ְד ְר ִ֝שֶׁ
ֶ֖רַלשַׁ ְלּ ָ֑מ ִ ָֽ
אַתאַ ח ְ
יָךַל ְ
ֵ֥
ֱֹלה
ִ ָֽכּיִ -ת ֵ֥דּרַ ֶנ ֶ֙דר ַ֙לַַה'ַא ֶ

תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פרק א הלכה א (וילנה ד ב – ה א) (סוגריים ע"פ פירוש אור שמחה)
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רבי חגיי בעא קומי רבי יוסה כתיב וביום השמיני ימול עבר ולא מל אמר ליה
ֶ֖רַלשַׁ ְלּ ָ֑מוַֹדבר שהוא ניתן לתשלומין
אַתאַ ח ְ
יָךַל ְ
ֵ֥
ֱֹלה
(דב' תצא כג,כב) ִ ָֽכּיִ -ת ֵ֥דּרַ ֶנ ֶ֙דר ַ֙לַַה'ַא ֶ
ְלשַׁ ְלּ ָ֑מוַֹולא את חליפיו
כהדא דתני (וי' אח"מ יז,ד) וְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַאהֶ לַמוֹעד֘ ַלאַה ֱִביאוַֹ֒ולא את חליפיו.

אַתאַ חֶ֖רַ
ל ְ
יצא זה שאינו ניתן לתשלומין ֵ֥

אמר רבי יונה פירשה לוי בן סיסי קומי רבי באומר הרי עלי עולה ועברו עליה שלשה רגלי' והביא אחרת והקריבה מיד הייתי אומר
ייפטר מן הראשונה לפום כן צריך מימר לא תאחר לשלמו ולא חליפיו.
אמר רבי יוסה אם באומר הרי עלי מיד הוא עובר ,אלא כן אנן קיימין באומר הרי זה עולה ועברו עליה שני רגלים והביא אחרת תחתיה
(הקדיש בהמה לעולה ,וכעבור שני רגלים נפל בה מום ,והפריש אחרת תחתיה ,היינו תמורה)
ולא הקריבה מיד ועבר עליה רגל שלישי הייתי אומר תצטרף עם תמורה שלשה רגלים (אסבור שכיון שבהמת התמורה מכוח
הראשונה באה ,אז גם תצטרף לראשונה למנין שלושה רגלים ,וכאשר יעבור הרגל השלישי לבהמה הראשונה ,שהוא גם הרגל הראשון
להפרשת התמורה ,אזי יעבור על לא תאחר) לפום כן צריך מימר לא תאחר לשלמו ולא את חליפיו (לפיכך צריך הכתוב לומר שאין
הבהמה הראשונה מצטרפת עם תמורתה למנין שלושה רגלים ,ואינו עובר על לא תאחר עד שיעברו על התמורה שלושה רגלים משעה
שהמירה – הקדיש במקום העולה שנפסלה)




הסבר תפקיד הטעמים אתנח ,סלוק וסגול כמסיים שליש פסוק .כל אחד מטעמים אלו מרבה תכונה בשם המדובר בו ,ותכונה זאת
מי יחדת את המדובר משאר העולם ,לכן למעשה מגביל .מלת או הטיית גוף מייחד את השם המדובר בו .כאן ְלשַׁ ְלּ ָ֑מוַֹ,ה ֱִביאוַֹ֒ מייחד
הפעולה לבהמה המקורית בלבד.
לפי המשך הגמרא רבי יוסה מפרש שהוא"ו של ְלשַׁ ְלּ ָ֑מוַֹמייחד ענין לא תאחר לקרבן המקורי בלבד .ואם הומם לאחר שעברו שני
הֱביאוַֹ֒ בסוגיית שחוטי
רג לים ,על בהמת החליפין יש לא תאחר חדש ומונים לה עוד שלושה רגלים .הדבר דומה ליתור וא"ו במלת ִ
חוץ כנאמר בהמשך.

ההסבר הבא ע"פ פירוש אור שמח הלכות מעשי הקרבנות פי"ח ה"ב ,וכן פירש מזכרת ירושלים מהרב אברהם שור הי"ו "שתלוי
הדבר בנשחט דוקא ,ואם ה"חליפין" מתחילת הקדשו ראוי להקריבו רק בפנים שפיר חייבים עלי' ")
הֱביאוַֹ֒
הֱביאוַֹ֒ בסוגיית שחוטי חוץ שהוקדשו בשעת היתר במות והוקרבו בשעת איסור במות בחוץ .הוא"ו במלת ִ
בענין יתור וא"ו במלת ִ
מייחד ענין לאַהֱ ִביאוַֹ֒לבהמה המקורית בלבד ,שאם הוקרבה בחוץ עבר אבל אין בה כרת ע"פ דרשת בבלי זבחים ק"ו .אבל אם הוממה
והקדיש בהמת חליפין במקומה בשעת איסור במות והקריבה בחוץ ענוש כרת על בהמת החליפין.
ע"פ אור שמח :קדושת בהמת החליפין באה מכח קדושת הבהמה המקורית שהוקדשה בשעת היתר הבמות .לכן היינו אומרים שכשם
ששחיטת חוץ ש ל הבהמה המקורית אין בה כרת כך גם שחיטת חוץ של בהמת החליפין אין בה כרת .בא הכתוב ומחזיר את בהמת החליפין
אל הכלל שמתחילת הקדשו ראוי להקריבו רק בפנים שפיר חייבים על שחיטת חוץ שלה עונש כרת.
עכשו נשלב ההסבר הנ"ל בתבנית טעמי הקרא.
[ד]ַַוְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַאהֶ לַמוֹעדַַ֘לאַה ֱִביאוַֹ֒  -אזלא-גרש מונח זרקא מונח סגול,
בדרך א' וְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַאזלא-גרש – כעין יצא מענינו לידון בענין אחר (הלכה משתנה)
ע"פ הסבר אור שמח ל -בבלי זבחים ק"ו ,ארבע הפסוקים וי' אח"מ יז א-ד עוסקים בבהמות שהוקדשו בשעת איסור במות והוקרבו
בשעת איסור במות.
בא וְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַ -אזלא-גרש בפסוק יז ד' והוציא את הבהמה המקורית בלבד שהוקדשה בזמן היתר במות מעונש כרת על שחיטת חוץ
שלה בשעת איסור במות ,דבר הנדרש מהקרא לאַהֱ ִביאוַֹ֒ (וא"ו מייחד את המקורית) ולא את תמורתה.
מונח זרקא מונח סגול – את השנוי ההלכתי לגבי המקורית מבטאה תבנית הטעמים מונח זרקא מונח סגול בתפקידה כמגבילה כאן
מוציאה שחיטת חוץ של המקורית שהיא אסורה מעונש כרת
כג,כבַ ִ ָֽכּיִ -ת ֵ֥דּרַ

אפשר שהתבנית מונח זרקא מונח סגול מייצגת כעין הגבלה וכעין תוספת .התוספת מתואמת עם הקרא דברים כי תצא
רַלשַׁ ְלּמָ֑ וֹ שממנו דורשת הגמרא לתת לבהמת החליפין שלושה רגלים מיום הקדשתה ,ולא מחייבו להביא עד
ח ְ
יָךַלאַ ְתאַ ֶ֖
ֵ֥
ֶנ ֶ֙דר ַ֙לַַה'ַאֱֹלהֶ
הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה.
אַהֱביאוַֹ֒  -אזלא-גרש מונח זרקא מונח סגול,
ִ
ַ[ד]ַַוְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַאהֶ לַמוֹעד֘ ַל
בדרך ב' וְ אֶ לֶ ִ֝ -פּתַ חַאזלא-גרש – כעין יצא מענינו לידון בענין אחר (הלכה משתנה) ,אף-על-פי שכל הבהמות המוקדשות בזמן איסור
במות יש להן איסור שחיטת חוץ וענוש כרת ,לתמורה שהוקדשה בזמן איסור במות ההלכה לגביה שונה.
את השנוי ההלכתי לגבי התמורה מבטאה תבנית הטעמים מונח זרקא מונח סגול בתפקידה כמגבילה כאן מוציאה שחיטת חוץ האסורה
מעונש כרת

כג,כבַ ִ ָֽכּיִ -ת ֵ֥דּרַ

אפשר שהתבנית מונח זרקא מונח סגול מייצגת כעין הגבלה וכעין תוספת .התוספת מתואמת עם הקרא דברים כי תצא
רַלשַׁ ְלּמָ֑ וֹ שממנו דורשת הגמרא לתת לבהמת החליפין שלושה רגלים מיום הקדשתה ,ולא מחייבו להביא עד
ח ְ
אַתאַ ֶ֖
יָךַל ְ
ֵ֥
ֶנ ֶ֙דר ַ֙לַַה'ַאֱֹלהֶ
הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה.
הערה :לפי חזון נחום המסביר את חוק נתן על תוס' בבלי תמורה יח א ע"פ הירושלמי כאן ,יש לתמורה בל תאחר משלה אבל
אין לה דין שחוטי חוץ.
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ראה זרקא סגול ,סעיף תוספת זמן
ראה ירושלמי ר"ה פ"א ה"א א (וילנה ד ב – ה א) – לתקן
ימה ַ֒ ַ
הַת ִמ ָ
ְ
םַלא-יִ גּ ָָ֗אלַעַ דְ -מלאתַלוַֹ֘שָׁ נָ
ויקרא בהר כה,לְ :ו ִא ָֽ
ֶ֖אַבּיּ ָֽבל׃ ַ
ָ֑יוַלאַיצ ַ
ֵ֥
וַֹלדר ָת
יתֵ֛תַלַ קּנֶ ֵ֥הַא ֶ֖ת ְ
םַה ַ֨בּיִ תַאֲשֶׁ רָ -בּ ִִ֝עירַאֲשֶׁ ר-לאַלוַֹח ָ֗ ָמהַלַ ְצּ ִמ ֻ
ַ
ַ֠ ְוקָ

בבלי ערכין לא א אין מונין שנה אלא משעה שמכר ,שנאמר( :ויקרא בהר כ"ה ל) עד מלאת לו שנה ,כשהוא אומר תמימה  -להביא
את חדש העיבור; רבי אומר :ליתן לו שנה ועיבורה.
פלוגתא בין רבנן האומרים תוספת חודש העיבור (בשנת לבנה) ורבי יהודה הנשיא אומר שנה ועיבורה (תוספת י"א יום להשלמת
שנת לבנה לשנת חמה)
ראה סעיף שיטת רבי יהודה הנשיא

תַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒ ַ
ַ
ַשׁנַ
הַשׁנַ ָֽתַ -השֶּׁ ַבע֘ ְ
אמרַקָ ְר ָב ְ
ַב ִל ַיִּ֝עַ לַל ָ֗
ַ֩עםְ -ל ָב ְב ָ֨ך ְ
הַד ָבר ִ
רַל ָָּ֡ךַפֶּ ן-יִ ְהיֶ ָ
דברים ראה טו,טִ :ה ָשּׁ ֶמ ְ
ַח ְטא׃ ַ
ֵ֥הַבָךֶ֖ ָֽ
ְ
'ַו ָהיָ
ליָך ַ֙אֶ ל-ה ְ
וַֹו ָק ָרַ֤אַעָ ֨ ֶ
תּןַלָ֑ ְ
אַת ֶ֖
ל ִ
וֹןַו ֵ֥
ַ֙האֶ ְבי ְ
ַבּאָ ִח ֙יָך ָ
וְ ָר ָעהַעינְ ָָ֗ך ְ

בבלי מכות ג,ב אמר ליה שמואל לרב מתנה :לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא ,מנא הא מילתא דאמור רבנן :המלוה
את חבירו סתם  -אינו רשאי לתובעו פחות מל' יום ,אחד המלוה בשטר ואחד המלוה על פה? א"ל ,דכתיב( :דברים ראה ט"ו ט) קרבה
שנת השבע שנת השמטה ,ממשמע שנאמר קרבה שנת השבע ,איני יודע שהיא שנת שמטה? אלא מה תלמוד לומר שנת השמטה?
לומר לך[ :יש] שמטה אחרת שהיא כזו ,ואיזו זו? המלוה את חבירו סתם ,שאינו רשאי לתובעו בפחות משלשים יום ,דאמר מר:
שלשים יום בשנה חשוב שנה.
תוספת שביעית קודם לשביעית ,מפסח או מעצרת או חודש לפני שנת שמיטה כבר נוהג בו שמיטה ,ומענין של חודש היינו שלושים
יום יש לימוד לסתם הלוואה שלא לדרוש החזירה בפחות משלושים יום.
ירושלמי שביעית פ"י נידון דומה בתוספת הזמן

בבלי מועד קטן ד-ה קרבה שנת השבע שנת השמיטה – בסיכום הדיון – המסקנה גמרא גמירי (כעין הלכה למשה מסיני) והמקראות
שהובאו בדיון הן רק אסמכתאות.
דברים כי-תצא כב,כד :נואף עם נערה מאורסה בעיר

ֲבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒ ַ
םַבּא ָ
ת ָ
ואַוּס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
ְ
ירַה ִָ֗ה
ַ
יהםַאֶ לַ -שׁעַ ר׀ַהָ ִע
אתםַאֶ תְ -שׁנ ִ֝ ֶ
וְ הוֹצ ֨ ֶ
ה ִאישַׁעַ לְ -דּ ַבֵ֥רַאֲשֶׁ רִ -ענָּ ֶ֖הַאֶ ת-אשֶׁ תַרע ָ֑הוַּ ַ
ירַו ֶ֨אתַָ -
הַב ִע ְ
ֲרהַעַ לְ -דּ ַבר ַ֙א ֲֶשׁרַלא-צָ ע ֲָק ָ
ַה ַנּע ָ ָ֗
ֲר ַ ָֽ
אֶ תָֽ ַ -ה ַנּע ָ ָ֗
עַמ ִקּ ְר ֶ ָֽבָּך׃ַס ַ
ר ִ
ַה ָ ֶ֖
תּ ָ
וּבעַ ְר ָ ֵ֥
ִ

לרבנן תבנית הטעמים מרכא זרקא סגול – שני פרטים,
האיש נסקל ללא כסותו כי כי ממהר מיתתו ומקצר בושתו (גורע במשך זמן המיתה כי ללא כסותו),
האשה נסקלת בכסותה כי נוח לה הוספת יסורים על הבושה (מוסיף על זמן מיתתה)
לרבי יהודה אתם גם כן שני פרטים ,אבל שניהם ללא כסות וממהר מיתתם ,זרקא סגול גורע מחייהם וממהר מיתתם
הקדמת זמן וכולל קיצור או קריבת ימים למות קודם זמנם.
5.1.7
מצאנו זרקא סגול בתפקיד של קריבת ימים למות קודם זמנם לצדיקים (רחל (בראשית וישלח לא,לב) ,יעקב (בראשית ויחי מז כט) ,משה
ואהרן (במדבר חקת כ,יב) ,משה (דברים וילך לא,יד)) וגם קיצור ימים בהקשרים אחרים.
אַי ְח ֶיה ַ֒– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי רחל למות.
ֱֹלהיָך֘ ַל ִ ָֽ
רַתּ ְמ ָצאַאֶ ת-א ֶ
ֲשׁ ִ
בראשית ויצא לא,לבִ ַ֠ :עםַא ֨ ֶ
ֵ֥הַע ָמּ ִ ֶ֖דיַוְ ַ ָֽקחָ -ל ְָ֑ך ַ
ַמ ִ
ַנֶ ָ֣גֶדַאַ חֹ֧ינוַּ ַ ָֽהכֶּ רְ -לָךֵ֛ ָ
ָב ַתם׃ ַ
יַרחֶ֖לַגְּ נ ָ ָֽ
בַכּ ָ
ַוְ לא-י ַָדעַ ַיעֲק ִ ֵ֥

ראה גם בסעיף תבנית מחשבה גורמת שנוי?
בראשית ויחי מז,כח,כט:

ֵ֥יםַוּמ ַאֶ֖תַשָׁ נָ ָֽה׃ ַ
ְ
יםַואַ ְר ָבּ ִע
ְ
יַח ָיּיוַ ֶשׁ ַבעַשָׁ נִ
ַ֙שׁנ ַ
היַיְ ָֽמי-יַ ָֽעֲקב ְ
רהַשָׁ נָ ָ֑הַוַיְ ִ ַ֤
םַשׁ ַבֵ֥עַעֶ ְשׂ ֶ֖
ְ
ץַמ ְצ ַריִ
ַ֙בּ ֶא ֶר ִ
חיַיַ ָֽעֲקב ְ
[כח]ַַ וַיְ ִ ַ֤
[כט]ַַוַיִּ ְק ְרבוַּיְ ָֽמי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַלָ מוּת ַ֒– זרקא סגול – קריבת ימי יעקב למות
ַתּ ַחתַיְ ר ִכָ֑יַ ַ
יָךַשׂים-נָ ֵ֥אַי ְָדָךֶ֖ ַ
ִ ָֽ
ַ֙בּעי ֶנ
ַ֤אתיַחן ְ
֨אַמ ָצ ִ
ַ֙אםָ -נ ָ
ַ֤אמרַלוֹ ִ
יוֹסףַוַיּ ֶ
וַֹל ָ֗
א׀ַל ְבנ ְ
ִ
ַוַיִּ ְק ָר
יַבּ ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ַ
רנִ ְ
ֵ֥אַת ְק ְבּ ֶ֖
ֱמתַאַ ל-נָ ִ
ַ֙ח ֶסדַ ֶוא ֶ
די ֶ
ַע ָמּ ִ ַ
ַ֤ית ִ
ַוְ עָ ִשׂ ָ

במדבר חקת כ,יב
הַו ֶ ָֽאל-אַ הֲרַן ַ֒– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי משה ואהרן למות .אפשר שזה כעין ענין של משפט.
סַַַ[יב]ַַוַיּאמֶ רַה֘ 'ַאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
יַבּניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַ ַ
ינ ֶ֖ ְ
יַלע ַ
יַל ֨ ַה ְק ִדּישׁנִ ְ
םַבּ ְ
ֱמנְ ֶתּ ִ
ַ ַי ִ֚עַ ןַלאֶ -הא ַ
ָת ִתּיַלָ ֶ ָֽהם׃ַ ַ
אַת ִב ֙יאוּ ַ֙אֶ תַ -ה ָקּ ָהלַהַ ֶזּהַאֶ לָ -ה ָא ֶֶ֖רץַאֲשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
ןַל ָ
לָ ָ֗כ ַ֤

במדבר פינחס כז,ג
ר ַ֒– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי צלופחד
תַבּ ִמּ ְד ָבּ ַ
אָ ִבינוַּ֘מ ַ

'ַבּע ֲַדתָ֑ -ק ַרח ַ
הַהנּוֹעָ ִ ֵ֛דיםַעַ לֶ֖ -ה ַ
וְֹךַהע ָ ָ֗ד ַ
ָ
ִ֝הַבּת
ַוְ ֨הוּאַלאָ -ה ָי ְ
ֵ֥יוַּלוֹ׃ ַ
תַוּב ִנֶ֖יםַלאָ -ה ָֽ
ָ
ַ ִ ָֽכּיְ -ב ֶח ְטאוַֹמ
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ת֒ ַ
ָמיָך֘ ַלָ מוּ ַ
שׁהַהןַקָ ְרבוַּי ֶ
רַה'ַאֶ ל-מ ָ֗ ֶ
אמ ִ֝
דברים וילך לא,יד :ו ַ֨יּ ֶ
וַּבּ ֵ֥א ֶהלַמוֹעֶ֖דַ ַואֲצַ וֶּ ָ֑נּוּ ַ
הוֹשׁעַ ְַו ִ ָֽה ְתי ְַצּ ֵ֛ב ְ
ָ֗ ֻ
ַ ְק ָראַאֶ ת-יְ
וַּבּ ֵ֥א ֶהלַמוֹעָֽד׃ ַ
ַוַיּ ַ֤לֶ ְךַמשֶׁ ה ִַ֙ויהוֹשֻׁ עַ ַו ִַיּ ְָֽתי ְַצּ ֶ֖ב ְ
ת ֒  -זרקא סגול בתפקיד גורע מן הענין כאן ממהר מיתתו ,מקצר ימיו
ָמיָך֘ ַלָ מוּ ַ
בוַּ -מונח מונח י ֶ
ןַק ְר ַ
ה ָ

ע"פ בעה"ט וכלי יקר משה גרם לקרוב מיתתו .ע''י לשון ''והן לא יאמינו לי '' ,כלומר שמקדים מיתת משה ,שמוסיף גורם למיתתו .

בעל הטורים  -אמר משה רבינו ע''ה רבונו של עולם בזה הלשון שבחתיך שאמרתי ''הן לה' אלקיך השמים ,דב' י' י''ד ,ובדרך זה אתה
מבשרני למות  .אמר לו הקב''ה וכי לא אמרת ''הן לא יאמינו לי" ,שמות ד' א' ,דב''ר ט' ו' וכן כתיב ,במדבר כ' י''ב" ,יען לא האמנתם
בי''
כלי יקר  -ברבתי  -ט ו  -מסיק ,אמר משה להקב''ה ''בהן קלסתיך ,דב' י' י''ד ,ובהן אתה קונס עלי מיתה  ,אמר לו הקב''ה זכור מה
שאמרת והן לא יאמינו לי  -שמות ד' א' ... ,הרי החזיקם בחזקת בלתי מאמינים והיו צריכים חיזוק באמונה  ,הנה ע''י זה גדלה
אשמתו מאד מה שלא דבר אל הסלע לחזק ברכים כושלות באמונה ,לכך נאמר הן קרבו ימיך למות ,אותו הן שאמרת והן לא יאמינו
לי ,גרם שקרבו ימיך למות.
ודבר זה קשה ,בין היתר מהמדרש בר' ו' ג' ''בשגם הוא בשר היו ימיו מאה ועשרים שנה'' המרמז לשנותיו של משה.
דברים ואתחנן ד ,כה – כו

םַבּ ָא ֶָ֑רץ ַ
תּ ָ
יםַונוֹשַׁ נְ ֶ ֶ֖
ְ
יַבנִ
ַ֙וּבנ ָ
ַ֤ידַבּנִ ים ְ
ָ
תוֹל
[כה]ַכּיִ -
ִ ָֽ
יסוֹ׃ ַ
ֶ֖יָךַל ַה ְכ ִע ָֽ
ְ
ֱֹלה
ֵ֛עַבּעינ ֵ֥יַיְ הוָ ָֽה-א ֶ
םַה ַר ְ
ית ָ
ֲשׂ ֶ ֵ֥
ַ֙תּמוּנַתַכּלַ ַוע ִ
ַ֤יתםַפֶּ ֶ֙סל ְ
ה ְשׁ ַח ָ֗ ֶתּםַ ַוע ֲִשׂ ֶ
ַ ְו ִַ
ר֒ ַ
ץַכּי-אָ בדַתּאבדוּןַ֘מַ ה ַ
םַואֶ תָ -ה ָָ֗א ֶר ִ ָֽ
םַהיִּ֝וֹםַאֶ תַ -השָּׁ ַמיִ ְ
ַ֩ב ֨ ֶכ ַ
[כו]ַה ִעיד ִתי ָ
ַ
הַל ִר ְשׁ ָתָּ֑הּ ַ
ֶ֖מּ ְ
ֵ֛ןַשׁ ַָ
ֲשׁרַאַ ִ֝ ֶתּםַע ְב ִ ֹ֧ריםַאֶ תַ -היּ ְַרדּ ָ
לַהאָ ֶרץַא ֨ ֶ
ַמ ַע ָ
דַתּשָּׁ מ ָֽדוּן׃ ַ
מ ִ
יַהשָּׁ ֶ֖
ַכּ ִ
יה ִ ֵ֥
יכַ֤ןַי ִָמים ַ֙עָ לֶ ָ
ַ ָֽלאַ -תא ֲִר ֻ

[כו]ַה ִעיד ִתַי ֩ – תלישא-קטנה ,ענין של שיעור בענין של מידרוג בעונשים,
ַ
םַואֶ תָ -ה ָאַָ֗ ֶרץ
שיעור בדרך רמז שבזכות שם המיוחד א-ה-ו-ה הכתוב פעמים בראשי התבות הבאות ַבָ ֨ ֶכםַ ַהיִּ֝וֹםַאֶ תַ -השָּׁ ַמיִ ְ
ה'יום א'ת ה'שמים ו'את ובהמשך א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ והוא שם של רחמים וקפיצת הדרך וקפיצת האדם ,תוקדם גלותם בשתי
שנים ותהיה ברחמים ולא אבד תאבדון
ע"י אָ בדַ

ע"פ רש"י( :כה) ונושנתם  -רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין ונושנתם .והוא הקדים
ַ֘מהר ַ֒– מונח זרקא סגול ,מוסיף במהר היינו מקדים בזמן ,או מחסיר מזמן "ונושנתם" גי' שמונה מאות חמישים ושתים ,שתי
תּאבדוּן ַ
שנים שמיוצגות ע"י "אבד תאבדון" מונח זרקא ,כדי שלא יתקיים בהם "כי אבד תאבדון (טט – מהר)
ראה תלישא ,זרקא סגול – רשימת פסוקים
דברים כי-תצא כב,כד :נואף עם נערה מאורסה בעיר

ֲבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒ ַ
םַבּא ָ
ת ָ
ואַוּס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
ְ
ירַה ִָ֗ה
ַ
יהםַאֶ לַ -שׁעַ ר׀ַהָ ִע
אתםַאֶ תְ -שׁנ ִ֝ ֶ
וְ הוֹצ ֨ ֶ
אשֶׁ תַרע ָ֑הוַּ ַ
ירַו ֶ֨אתָ -ה ִאישַׁעַ לְ -דּ ַבֵ֥רַאֲשֶׁ רִ -ענָּ ֶ֖הַאֶ תַ -
הַב ִע ְ
ֲרהַעַ לְ -דּ ַבר ַ֙א ֲֶשׁרַלא-צָ ע ֲָק ָ
ַה ַנּע ָ ָ֗
ֲר ַ ָֽ
אֶ תָֽ ַ -ה ַנּע ָ ָ֗
עַמ ִקּ ְר ֶ ָֽבָּך׃ַס ַ
ר ִ
ַה ָ ֶ֖
תּ ָ
וּבעַ ְר ָ ֵ֥
ִ
םַבּא ֲָבנִ ים֘ ַוָמתוּ ַ֒ -קדמא מרכא זרקא סגול ,מוסיף וגורע במלת ומתו
ת ָ
דברים כי-תצא כב,כדְ ַ:ס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
םַבּא ֲָבנִַים֘ ַוָמתוּ ַ֒ -קדמא
ת ָ
וּס ַק ְל ֨ ֶתּםַא ָ ֵ֥
אפשר שהכניסה לרגשות הנידונים בשעת הסקילה ילמד מטעמי הקרא דברים כי-תצא כב,כדְ ַ:
ֲבנִ ים֘ ַוָמתַוּ ֒
מרכא זרקא סגול ,מוסיף וגורע במלים ָבּא ָ

לרבנן תבנית הטעמים מרכא זרקא סגול – שני פרטים,
האיש נסקל ללא כסותו כי כי ממהר מיתתו ומקצר בושתו (גורע במשך זמן המיתה כי ללא כסותו),
האשה נסקלת בכסותה כי נוח לה הוספת יסורים על הבושה (מוסיף על זמן מיתתה)
לרבי יהודה אתם גם כן שני פרטים ,אבל שניהם ללא כסות וממהר מיתתם ,זרקא סגול גורע מחייהם וממהר מיתתם
תבנית הטעמים זרקא סגול
לרבנן עבור האיש הנסקל בתפקיד גריעה מסוג הענין קיצור ימים (כמו ברחל ,יעקב ,משה ואהרן ,משה) כי ממהר מיתתו ועבור האשה
מאריך זמן מיתה.
לרבי יהודה עבור האיש והאשה הנסקלים בתפקיד גריעה מסוג הענין קיצור ימים
ראה זרקא סגול – רשימת פסוקים ,מוסיף זמן ,מרכא זרקא סגול
5.1.8

שיטת רבי יהודה הנשיא בלימוד פעמים מסוימות [ טעם מחבר מונח א' ] זרקא [ טעם מחבר מונח ב' ] סגול

ויקרא ב,יג
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חַתּ ְמלָ ח ַ֒ ַ
ִ
ַבּ ֶמּלַ
ןַמנְ ָח ְתָך֘ ַ
וְ כָ לָ -ק ְר ַבּ ִ
ֶ֖לַמנְ ָח ֶתָָ֑ךַ ַ
ֱֹלהיָךַמ ַע ִ
חַבּ ִריתַא ֶ
ְ
יתַמִ֚לַ
ֶ
אַת ְשׁ ִָ֗בּ
ַ וְ ל ַ
יבַמלַ ח׃ַס ַ
ֶ ָֽ
ַתּ ְק ִ ֵ֥ר
ַ ַעֵ֥לַכָּ לָ -ק ְר ָבּנְ ָךֶ֖ ַ
חַתּ ְמלָ ח ַ֒  -זרקא מונח סגול
ִ
ַבּ ֶמּלַ
ןַמנְ ָח ְתָך֘ ַ
וְ כָ לָ -ק ְר ַבּ ִ

ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם

...על שלושה דברים העולים על המזבח לא מלחו מלח :דם ,יין ,עצים .המלח שמולחין בו כל הקרבנות משל ציבור ,כמו העצים ,ואין
היחיד מביא מלח או עצים לקרבנו מביתו .ובשלושה מקומות היו נותנים המלח .בלשכת המלח ,ועל גבי הכבש ,ובראשו של מזבח.
בלשכת הכבש היו מולחין עורות הקדשים ,ועל גבי הכבש מולחין האיברים ,ובראשו של מזבח מולחין הקומץ והלבונה .ומנחות
הנשרפות ועולת העוף (עשה ס"ב ,ל"ת צ"ט ,הלכות איסורי מזבח פ"ה הי"א-הי"ג)
הרמב"ם עבודה ,הלכות מעשה הקרבנות פ"ה הי"ט

כל עורות הקדשים לכהנים בין בקדשי צבור בין בקרבנות יחיד שנאמר "עור העולה אשר הקריב וכו'" אבל עורות קדשים קלים
לבעלים .וכל עולה שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה שנאמר "עולת איש" עולה שעלת לאיש.
ה"כ מהר"י קורקוס
מנחות כ' א' קומץ (מנחה) חייב מלח;
מנחות כ' ב' רבי אומר עצים קרבן מנחה הן וטעונים מלח
אמר רבא לדברי רבי עצים טעונים קמיצה (טטוד"ל והיא טעונה מלח)
מנחות כ"א ב' בשלושה מקומות (ראה רמב"ם)

טטוד"ל בעזרת הרב א"מ פערל – העורות הוקדשו עם הבהמה לעומת המנחה שהוקדשה אחרי עבודה לסולת וללא הקליפות .השערה:
המלחת העורות במלח מהציבור ובלשכת המלח היא חלק מהקרבת הקרבן.

טטוד"ל :מל חו עורות קדשים (עולות,חטאות ,אשם) במלח משל ציבור ,אף שיצאו לכהנים ולא הקרבו על המזבח( .בסוג מלח עשו פעולה
מסוג מלחו ,וזה תוספת קדושה בעורות הקדשים השייכת לברית כרותה למלח מששת ימי בראשית המייצג את המים התחתונים שניתנה
להם הבטחה לפצותם על ההפרדה ממים העליונים שיעלו על המזבח ,אולי קשור לעורות הכסוי של המשכן?)
ספר המאמרים – תרמ"ג האדמו"ר הרש"ב מאמר שבת חנוכה  ,ע' מ"ג

...וזה שכתוב (שנאמר) בזהר "מאן דמהפך חשוכא לנהורא ומרירו למתקא" פירוש כשמהפך מרירו למתקא היינו שנהפך מרירות
הגוף ונפש הבהמית שרוצה בתענוגי עולם הזה וכל תענוגי העולם הזה נשפעים מהקליפות וסטרא אחרא...

אפשר מרמז לברית הכרותה למלח על מנחה (מצומח) וקרבן בהמה (מהחי) שהמלח המריר מהפך – ממתיק
א' ממתיק הקמח (הסולת) הבלול בשמן (שהוצא מפירות בעלי קליפות בצומח) שהם פניים הצומח
ב' ממתיק הבשר והחלבים שהם פנים הבהמה שהוצאו מהעורות ומוקרבים על המזבח (העולות למזבח ,החטאות לכהנים ,השלמים
לבעלים) .המלחת העורות היא המתקתם של הקליפות שתפקידם היה להגן ולגדל על הבהמה (נותן לה תענוג חיים) אך מקורה בקליפה.
ויקרא בהר כה,ל:

ימה ַ֒ ַ
הַת ִמ ָ
םַלא-יִ גּ ָָ֗אלַעַ דְ -מלאתַלוַֹ֘שָׁ נַָ ְ
וְ ִא ָֽ
ֶ֖אַבּיּ ָֽבל׃ ַ
ָ֑יוַלאַיצ ַ
ֵ֥
וַֹלדר ָת
יתֵ֛תַלַ קּנֶ ֵ֥הַא ֶ֖ת ְ
םַה ַ֨בּיִ תַאֲשֶׁ רָ -בּ ִִ֝עירַאֲשֶׁ ר-לאַלוַֹח ָ֗ ָמהַלַ ְצּ ִמ ֻ
ַ
ַ֠ ְוקָ

בבלי ערכין לא,א  :מתני' המוכר בית בבתי ערי חומה הרי זה גואל מיד וגואל כל שנים עשר חדש הרי זה כמין רבית ואינו רבית .מת
המוכר יגאל בנו מת הלוקח יגאל מיד בנו.
אין מונין שנה אלא משעה שמכר ,שנאמר( :ויקרא בהר כ"ה ל) עד מלאת לו שנה,
כשהוא אומר תמימה  -להביא את חדש העיבור;
רבי אומר :ליתן לו שנה ועיבורה.
הגיע יום שנים עשר חדש ולא נגאלה היתה חלוטה לו אחד הלוקח ואחד הניתן לו במתנה שנאמר לצמיתות:

ראה סעיף תוספת זמן
ה ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,בא לרבות תוספת
הַת ִמימָ ַ
ְ
ַ֠ ְוקָ ם  -תלישא-גדולה בתפקיד שיעור זמן אלפניו הנלמד מתבנית עַ דְ -מלאתַלוַֹ֘שָׁ נָ
זמן שעליו יש פלוגתא בין רבנן האומרים תוספת חודש העיבור (בשנת לבנה) ובין רבי יהודה הנשיא האומר שנה ועיבורה (תוספת י"א יום
להשלמת שנת לבנה לשנת חמה)

דברים ראה טו,א ב ג

טּה׃ ַ
ֵ֥הַשׁ ִמ ָ ָֽ
ֶ֖יםַתּע ֲֶשׂ ְ
ַ
׀א׀ַמ ֵ֥קּץַשֶׁ ַבע־שָׁ ִנ
ִ
ַ
ֶ֖הַבּרע ָ֑הוַּ ַ
ַ֙משּׁהַיָדוַֹא ֲֶשֵׁ֥רַי ֶַשּׁ ְ
ל־בּ ֙עַ ל ַ
ַ
רַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒שָׁ ָ֗מוֹטַכָּ
׀ב׀ַו ֶזה ְַ֮דּ ַב ַ
ַ ְ
טּהַלַ יהוָ ָֽה׃ ַ
אַשׁ ִמ ֶַָ֖
ר ְ
י־ק ָ ֵ֥
יוַכּ ָ
גּׂשַׂאֶ ת־רע ֙הוּ ְַ֙ואֶ ת־אָ ִח ִ ָֽ
לׂא־יִ ַ֤
ַ ָֽ

ספרי דברים פיסקא קיב (גירסת מלבי"ם קכז)

(ב) וזה דבר השמטה ,מיכן אמרו המחזיר חוב בשביעית יאמר להם משמט אני ואם אמר לו אף על פי כן יקבל ממנו משום שנאמר
וזה דבר השמטה.
[וזה דבר השמטה] שמטה משמטת מלוה ואין יובל משמט  ...תלמוד לומר (ויקרא כה יג) בשנת היובל הזאת שביעית משמטת מלוה
ויובל מוציא עבדים.
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

רַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒  -מונח זרקא סגול  -רש''י ודעת זקנים  -צריך לומר שומט אני ,מודיע שלשמיטת
תוספת אחת היא מענייני הדיבורְ .ו ֶזה ְַ֮דּ ַב ַ
החוב אין הזמן בלבד גורם אלא שיש להוסיף אמירה להתקיימות השמטת החוב .
רבי יוסף בכור שור מוסיף השמטת שבועה שנאמרה בדבור.
רבי יוסף בכור שור והרמב"ן לומדים מפסוק א' ופסוק ב' שאין השביעית משמטת אלא בסופה (ערכין כח,ב).
תוספת שניה מתבררת ב -בבלי קידושין ,גיטין ,מכות .בקידושין יש לה ההסבר המקיף מכולן.

רַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒שָׁ ָ֗מוֹטַבשתי שמטות הכתוב מדבר אחד שמיטת קרקע ואחד שמיטת כספים.
טט – רבי אומר ְו ֶזה ְַ֮דּ ַב ַַ
רַה ְשּׁ ִמטָּ ה ַ֒שָׁ ָ֗מוֹטַ תיבת 'שמיטה' מייצגת שנת שביעית ובחריש ובקציר תשבות..תיבת'שמוט' מייצגת שמיטת כספים.
׀ב׀ַו ֶזה ְַ֮דּ ַב ַ
ְ
טט -
הזרקא הוסיף לשמיטה החלה אחת לשבע שנים את היובל החל רק אחת לחמשים שנה .היובל דומה לשביעית בעניין ובחריש ובקציר
תשבות .אז אולי יתרבה בדמיונו גם לענין שמיטת כספים שהיא ממצוות השביעית? מסביר התורה והמצוה (המלבי"ם) 'זה' ממעט את
היובל משמיטת כספים .טט – תיבת 'זה' בזרקא ממעט את 'שמוט' מלחול על המובן שהזרקא סגול ריבה  /הוסיף על תיבת 'השמטה'.
טט – אם תבנית הטעמים הייתה מרכא זרקא (מונח) סגול הייתה אפשרות לזרקא להתנהג בדומה לתביר ולגרום לחלק מעניין או ההלכה
שאחרי הסגול לחול על עניין ה( -מונח) סגול .אבל כאן זרקא מונח סגול והזקרא מתנהג כמקטין מעניין הסגול ומוסיף עליו.
רבי דורש שמיטת קרקע ושמיטת כספים בזמן הזה מדרבנן כי אין יובל.
חכמים דורשים שמיטת קרקע וכספים בזמן הזה מדאורייתא אף שאין יובל.
והלכה כרבי!!! אבל יש פוסקים החולקים על רבי וסוברים ששמיטה בזמן הזה מדאורייתא.
ם֒ ַ
ֵ֥הוַּביַּעַ ר֘ ַלַַ ְחטבַע ִצי ַ
ַ
ָבאַאֶ ת-רע
דברים שופטים יט,הַ :ואֲשֶׁ ר ַ֩י ֨
ץַוּמ ָצֵ֥אַאֶ ת-רעֶ֖הוַּוָמָ֑ת ַ
ָ
ַ֙מןָ -הע
ַ֤לַה ַבּ ְרזֶל ִ
ץַונ ַָשׁ ַ
תַהע ְ
ַ֙ל ְכר ָ
וַֹבגּ ְַר ֶזן ִ
ַ וְ נִ ְדּ ֨ ָחהַי ַָ֤ד ַ
ָחי׃ ַ
ֵ֥תַהעָ ִריםָ -האֶ֖לֶּ הַו ָ ָֽ
ַ ָ֗הוּאַ ָינֵ֛וּסַאֶ ל-אַ ַח ֶ
ם ֒ – זרקא מונח סגול ,תוספת מעין הענין הנידון ,הענין הנדון הוא כוחו של החוטב ,התוספת היא כוח כוחו .זוהי סוגיית
בַ יַּעַ ר֘ ַלַ ְחטבַע ִצי ַ

כוחו וכוח כוחו .בכל הגמרא נפסק כי כוח כוחו נדון כמו כוחו ,אלא שגזרת הכתוב היא שרק רוצח בשגגה מכוחו בלבד גולה .ואילו רוצח
בשגגה מכוח כוחו פטור.
הרחבת מושג חטיבת עצים ,ע"פ בבלי מכות ז,ב
לרבנן – רק הריגה ממעוף הגרזן – גולה
אבל רבי – פוטר מגלות בהריגה ממעוף הגרזן עצמו ,ומרחיב "חטיבה" לחייב גלות על הריגה מעץ הניתז ממכת הגרזן
ולרבי פפא – גולה ממעוף הגרזן ומרחיב "חטיבה" לאבן שהתיזה עץ (ענף פירות)
מכות ט,ב ברייתא ב' – רבנן נשמט החבל של הכלי (המחצל) זה כמו נשמט הברזל (כי אוחז בכלי שמכתו או תעופתו הורגת) ולכן גולה;
אבל נפסק  -פטור
רבי – נשמט פטור
נפסק – חייב גלות כי זה כמו ניתז העץ
מכות ז,ב  -רבי אומר אם היה כתוב " נשל הגרזן מעצו" – זה עף מהקת שלו ,היות ולא כך אז רבי לומד שזה מהעץ הניתז
רבנן – ונשל הברזל מהעץ – זה עף מעץ הקת שלו או נשבר ממנו ועף (האם זה הרחבת מושג החטיבה?)
ראה בבלי ע"ז ס,א סוגיית כוחו וכוח כוחו לאסור יין מסחיטת ענבים בגת ע"י קורה המופעלת בגלגל שמניעו נכרי.
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5.1.9

זרקא מונח זרקא מונח סגול (שלושה מופעים בתורה)

 .1בראשית מקץ מב,כא:

אנ ְַחנוַּ֘עַ ל-אָ ִחינוּ ַ֒ ַ
ֲב ֘לַאֲשׁ ִמיםַ׀ַ ֲ
וַּאישַׁאֶ ל-אָ ִָ֗חיוַא ָ
אמ ַ֞ר ִ
וַיּ ְ
הַה ָֽזּאת׃ַַ
ַ
ר
ינוַּהצָּ ָ ֶ֖
ַ
ַ֙בּאָ הַאל
ֶ֖ינוַּולאַשָׁ ָמ ְָ֑ענוַּעַ ל-כּן ָ
וַֹבּ ִה ְת ַ ָֽחנֲנֵ֥וַֹאל ְ
רתַנ ְַפשֵׁ֛ ְ
רַר ִ ִ֝אינוַּצָ ַ ֵ֥
ֲשׁ ָ
ַא ֨ ֶ

 .2שמות בא יב,כט:

ֶ֖רַבּביתַהַ בָּ֑ וֹרַ
וֹרַה ְשּׁ ִביַא ֲֶשׁ ְ
ַ
ִ֚דַבּכ
ְ
ַ֙היּשׁבַעַ לִ -כּ ְסאוַֹעַ
ַ֒מ ְבּ ַ֤כרַפַּ ְרעה ַ
ץַמ ְצ ַריִ ם ִ
ַבּ ֶא ֶר ִַ
'ַה ָכּהַכָ לְ -בּכוֹר֘ ְ
ה֮ ִ
לּיְ לָ הַ ַו ַ
יַה ָ֗ ַ
י׀ַבּח ֲִצ ַ
וַיְ ִה ַ
וֹרַבּה ָ ָֽמה׃ַַ
ְ
לַבּכֵ֥
וְ ֶ֖כ ְ

 .3ויקרא אח"מ יז,ה:

יהם֘ ַא ֲֶשׁרַהםַז ְב ִחים֘ ַ ַ
לַאת-זִ ְבח ֶ
יאוַּבּניַיִ ְשׂ ָר ָ֗א ֶ ָֽ
ְ
ָב
ֲשׁרַי ִִ֝
ְלמַ עַ ן ַ֩א ֨ ֶ
'ַאוֹתם׃ ַ
ָ ָֽ
יםַלהֶַ֖
ַ ָֽ
מ
ֹ֧יַשׁלָ ִ ֵ֛
֨ב ִ֝חוַּזִ ְבח ְ
ָ֑ןַו ָז ְ
חַא ֶהלַמוֹעֶ֖דַאֶ לַ -הכּה ְ
ה'ַאֶ לֶ -פּ ֵַ֛ת ֵ֥
םַל ַָ֗
יא ַ ָֽ
ֱב ַֻ
יַהשָּׂ ֶדה ַ֒ ֶוה ִ
ַעַ לְ -פּנ ַ

 .1בראשית מקץ מב,כא:

אנ ְַחנוַּ֘עַ ל-אָ ִחינוּ ַ֒ ַ
ֲב ֘לַאֲשׁ ִמיםַ׀ַ ֲ
וַּאישַׁאֶ ל-אָ ִָ֗חיוַא ָ
אמ ַ֞ר ִ
וַיּ ְ
הַה ָֽזּאת׃ַַ
ַ
ר
ינוַּהצָּ ָ ֶ֖
ַ
ַ֙בּאָ הַאל
מָ֑ ְענוַּעַ ל-כּן ָ
ֶ֖ינוַּולאַשָׁ ַָ
וַֹבּ ִה ְת ַ ָֽחנֲנֵ֥וַֹאל ְ
רתַנ ְַפשֵׁ֛ ְ
רַר ִ ִ֝אינוַּצָ ַ ֵ֥
ֲשׁ ָ
ַא ֨ ֶ
וַּאישַׁאֶ ל-אָ ִָ֗חיוַ– גרשיים מונח רביע  ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .והנלמד נדרש ע"פ תבנית הטעמים
אמ ַ֞ר ִ
וַיּ ְ

זרקא זרקא סגול של הכתוב הבא.
אֲבָ ֘לַאֲשׁ ִמיםַ׀ַ ֲאנ ְַחנוַּ֘עַ ל-אָ ִחינַוּ ֒ ַ -זרקא מונח פסק זרקא סגול ,בתורה  372פסוקים של זרקא סגול ,בשלושה מהם ,פעמיים זרקא וזה
אחד מהם בתפקיד כעין שתי תוספות מהענין על הענין ,שע"פ אור החיים הן:
(א) שהעון יוליד בדמותו בצלמו בסוד אתה תשלם לאיש ,היינו יצא ללמד על הכלל בענין מידה כנגד מידה ,הם נאשמים ואין מושיע
להם כמו שיוסף התחנן ולא הושיעו לו,
(ב) מוסיף עניין המשותף לֲ -אנ ְַחנוַּ֘עַ ל-אָ ִחינַוּ ֒ ,ואולי גם מוסיף עניין משותף א ֲָב ֘לַאֲשׁ ִמיםַ׀ַ ֲאנ ְַחנוַּ֘עַ ל-אָ ִחינַוּ ֒ ,במעמד זה כולם
מודים בסגולתו של אָ ִחינַוּ ֒ – המרומז בטם סגול של המלה ,שֲ ַ-אנ ְַחנוַּ֘– זרקנו אותו לבין האומות המרומז בטעם זרקא וניתקנו אותו
מלימוד התורה ,וזרקנו אבל על אבינו המרומז בזרקא של מלת א ֲָב ֘לַ בשנוי ניקוד וכתוצאה מכך מאז נזרקה ממנו (לא שרתה עליו)
רוח הקודש .ושני אלה גרמו לכולם הרגשת הסתר מהקב"ה,
 5.1.10זרקא זרקא – ישעיה
ישעיהו מה,א:

ַל ְמ ִשׁיחוַֹ֘ ַ
מרַיְ הוָה֘ ִ
ַכּה-אָ ַַ
ֵ֥יַמלָ ִ ֶ֖כיםַאֲפַ תּ ַָ֑חַ ַ
םַוּמ ְתנ ְ
ָ
ָ֗וַֹל ַרדְ -לפָ נָיו ַ֙גּוֹיִ
ימינ ְ
יַב ִ
ח ַז ְָ֣ק ִתּ ִ
וֹרשַׁאֲשֶׁ רֶ -ה ֱ
ַ ְלכ ֶ
יםַלאַיִ ָסּגָֽרוּ׃ ַ
ֵ֥
םַוּשׁעָ ִ ֶ֖ר
ְ
ַלפָ נָיו ְַ֙דּלָ ַתיִ
ַ ִל ְפ ַ֤תּ ַח ְ

וֹרשַׁבטעם מונח ואין אחריו פסק!!!
טט – הפסוק מוצג בגירסת הכתר ,ובו ְלכ ֶ
וֹרשׁ
פירוש רש"י ולכורש ננקד במאריך ,זה מתאים לגירסת מגנס ְלכֵ֥ ֶ
וֹרשַׁ|ַבטעם מונח לגרמיה.
גירסת קורן ְלכ ֶ
טט – זרקא פועל להקטין משהו מענין הסגול ולהוסיף עליו .פעמיים זרקא הרי הן שתי הקטנות וכאן עד כדי חסרון הסגול לומר כ -רש"י
משולב בלשון בבלי מגילה יב א קובל אני לך כו'  -והכי קאמר :כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו וגו' הוא יבנה את

ביתי ויקבץ גליותי .והוא אמר (עזרא א') מי בכם מכל עמו ...ויעל ,.תרי קראי כתיבי דסמיכי אהדדי ,וניקוד טעם מקרא זה מוכיח על
דרש זה ,שאין לך טעם זרקא במקרא שאין סגול בא אחריו ,וכאן ננקד למשיחו בזרקא ,ולכורש ננקד במאריך  -להפרישו ולנתקו מעם
למשיחו.
מנחת שי ישעיה פרק מה פסוק א כה אמר ה' למשיחו לכרש .לית זרקא בלא סגלא:
טט -

רש"י ומנחת שי מעירים כי בכל התנ"ך לית זרקא בלא סגלא .אם כורש היה ממלא שליחות ה' הוא היה כשליח המשיח ואז היה אפשרות
לסגול על תיבת משיחו  .שליח המשיח הוא כעין תוספת על המשיח שזה מבטא אופן מפעולת זרקא סגול .אבל כאן:
כה אמר ה' למשיחו – זרקא ,זרקא  -מקטין ,מקטין ומקצר מלכות כורש ,ללא קשר לטעמים בהמשך.
לכורש  -גרסת קורן מונח פסק .אם הטעמים היו זרקא סגול הייתה כאן אפשרות למידה סדור שנחלק ,כי סגול משמש כעין קיסר .מונח
פסק משייך (ע)ל-כורש לזרקא זרקא וכמו אומר כיון שכורש:
 א' רק נתן רשות לעלות ולבנות בית המקדש והוא עצמו לא השתדל בדבר  -הקטנה אחת
 ב' קבל כתב השטנה מאויבי ישראל והפסיק בנין בית המקדש – הקטנה שניה
 לכן מונח פסק – נגמרה שליחותו בעולם ו(מו)נח נפשיה – מת ופסקה מלכותו בשנה לכיבוש בבל.
ע"פ הנביא זמן הגאולה המוקדם היה יכול להיות במלאת שבעים למלכות בבל וזה קרה בחורבנה ע"י כורש הפרסי ודריוש המדי ,לכן אם
כורש היה משתדל בעצמו בבנין בית המקדש ודוחה טענות העמים על מרידת ישראל בו אז הקב"ה היה מקיים גדולה לכורש כפי שניבא
ישעיה שנים רבות לפני-כן ,שאמור היה להיות לכורש לי נתן ה' את כל עמי הארץ ,כפי שכורש אמר על עצמו בעקבות כיבוש בבל ,כי
כך חשב שיהיה לו .אבל בפועל בהסבר ע"פ הטעמים הקב"ה הקטין אותו פעמיים על שתי ענינים עד שבתוך שנה פסק מלכותו.
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5.1.11

זרקא סגול – ירמיהו

הפטרת בהר ירמיה לב,כד

ַ֮ללָ ְכ ָדהּ ַ֒
אוַּה ִעיר ְ
ָ
ֹותַבּ
ָ
הַה ָֽסּ ְל ָ֗ל
[כד]ַהנּ ַ
ִ
ֶ֖בַו ַה ָדָּ֑בֶ רַ ַ
ה ָר ָע ְ
בַו ָ ָֽ
ֵ֛יַה ֶח ֵֶ֥ר ְ
ַמ ְפּנ ַ
יה ִ
ַ֙הנִּ ְל ָח ִמיםַעָ לֶ ָ
ַ֤דַהכַּ ְשׂ ִדּים ַ
ַ
ָ֗הַבּיַ
ַ וְ ָה ִעירַנִ ְתּ ָנ ְ
ֶ֖הַו ִהנְּ ָךֵַַ֥ר ֶ ָֽאה׃ ַ
ַהיָ ְ
ֵ֥רַדּ ַבּ ְֵ֛ר ָתּ ָ
ַוַ ָֽ א ֲֶשׁ ִ

הנה הסללות  -מונח רביע ,אפשר כי אלו לפחות ארבעה מיני אמצעי מצור
פירוש בינת המקראות הסללות .תל עפר שצוברין סביב החומה  ...ואמר שאנשי המלחמה העומדים על הסוללות כבר באו.
ַ֮ללָ ְכ ָדהּ ַ֒ -מונח זרקא סגול ,מוסיף מהענין עליו אפשר כי אלו אנשי המלחמה העומדים על הסוללות כל כך קרוב עד כי
אוַּה ִעיר ְ
ָ
ָ בּ
נדמה שכבר באו העיר ללכדה.
 5.1.12צנור כדמיון לזרקא – תהלים
ראה בבלי סנהדרין ס,ב

משנה .העובד עבודה זרה ,אחד העובד ,ואחד המזבח ,ואחד המקטר ,ואחד המנסך ,ואחד המשתחוה ואחד המקבלו עליו לאלוה,
והאומר לו אלי אתה .אבל המגפף ,והמנשק ,והמכבד ,והמרבץ ,והמרחץ ,והסך ,והמלביש ,והמנעיל  -עובר בלא תעשה .הנודר בשמו
והמקיים בשמו  -עובר בלא תעשה .הפוער עצמו לבעל פעור  -זו היא עבודתה ,הזורק אבן למרקוליס  -זו היא עבודתה.
גמרא .מאי אחד העובד?  -אמר רבי ירמיה :הכי קאמר ,אחד העובד כדרכה ,ואחד המזבח ,ואחד המקטר ,ואחד המנסך ,ואחד
םַמ ָדָּ֑ם.
יה ִ
המשתחוה  -ואפילו שלא כדרכה - .וליחשוב נמי זורק! אמר אביי :זורק היינו מנסך ,דכתיב (תהלים טז,ד) ַבּל-אַ ִסּיְךַנִ ְסכּ ֶ
מוֹתםַעַ לְ -שׂפָ ָ ָֽתי׃ ַ
ָ֑םַוּ ַבל-אֶ ָשֵּׂ֥אַאֶ תְִ֝ -שׁ ָ֗ ָ
םַמ ָדּ ָֽ
יה ִ
ֵ֥רוַּבּל-אַ ִסּיְךַנִ ְסכּ ֶ
ַ
ָ֪רַמ ָה
בוֹתם ַ֮אַ ח ָ֫ ָ
תהלים טז,ד :יִ ְר ֵ֥בּוַּעַ ְצּ ָ

ם ֮ של כופרים בך,
בוֹת ַ
בוֹתם ַ֮וגו'  -כל זה אמר :יִ ְר ֵ֥בּוַּעַ ְצּ ָ
ָ֪רַמ ָהֵ֥רוּ  -רש"י יִ ְר ֵ֥בּוַּעַ ְצּ ָ
בוֹתם ַ֮אַ ח ָ֫ ָ
תהלים טז,ד :יִ ְר ֵ֥בּוַּעַ ְצּ ָ
יהםַ
המהירים וחרדים לעבודת אל אַ ח ָ֪ר [לשון אחר :מהרו  -לשון "מוהר" (בר' לד,יב)' ,דואירנט' בלעזַ ].בּל-אַַ ִסּיְךַנִ ְסכּ ֶ
בוֹתם ַ֮מאותם האנשים שהם ממהרים לאל אַ ח ָ֪ר
ִמ ָדָּ֑ם  -אני לא אהיה כמותם ,לזרוק ָדָּ֑םַלעבודה זרה ,רד"ק יִ ְר ֵ֥בּוַּעַ ְצּ ָ
שמהֲרו
ָ֪רַמ ָהֵ֥רוּ  -רוצה לומרִ ,
בוֹתם ַ֮לאותם אשר אַ ח ָ֫ ָ
ר' מנחם המאירי ואמר ,להודעת הרחיקו לכת בדרכי זולתם :יִ ְר ֵ֥בּוַּעַ ְצּ ָ
לעבודת אל אַ חָ֪ר,

ם ֮ מרמז בצורתו על דמיון לטעם זרקא בכ"א ספרי תנ"ך ומשמו לתאור "זריקת" נסך לע"ז.
בוֹת ַ
טט :אפשר כי טעם צנור של עַ ְצּ ָ
ם ֮ – מרכא צנור ,כעין מאריך (מרחיק) את מקום מטרת הזריקה .כמו זריקת אבן למרקוליס שזה
בוֹת ַ
תבנית הטעמים של יִ ְר ֵ֥בּוַּעַ ְצּ ָ
גם כאשר האבן הנזרקת נופלת במרחק משלוש האבנים המהוות את המרקוליס.

 5.1.13מרכא זרקא [מונח ]...סגול
התבנית מרכא זרקא סגול ,מרכא מרבה ,זרקא סגול ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין .ברישום מתימטי כעין מרכא * (זרקא סגול) =
מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין .ואילו עם או בלי טעם מונח כאילו שווה ( * 1זרקא סגול) ,תוספת אחת.
ההשערה הראשונה כי זאת תבנית העשויה לבטא רעיון דומה לתבנית מרכא תביר טפחא ,חלוקה לפרטים שעל כל אחד מהן חלה ההלכה
או הענין שאחרי הטפחא או הסגול ,צריכה שנוי כיוון ששינינו ההשערה של מרכא תביר טפחא והיא עכשו קבוצת פרטים שבד"כ רק על
חלקם חלה ההלכה או הענין.
להשערה כי מרכא זרקא סגול ,דומה לתבנית מרכא תביר טפחא  ,אבל בהתעלמות מהמרכא והתיחסות רק אל התביר ,ואזי גרשיים ...
תביר משוער כי משמעו כעין יצא מענינו לדון בענין אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר.
1

מרכא ז"ס

רַל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַיְַַי ַ֒ ַ
ֱמ ִ
שמות וארא ו,ז[ :ו]ַַלָ ַ֞כןַא ֵ֥
םַו ִהצַּ ְל ִ ֵ֥תּיַאֶ ְת ֶכֶ֖םַמעֲב ָד ָתָ֑םַ ַ
תַמ ְצ ַריִ ְ
ַ֙ס ְבֹל ִ
םַמ ַתּ ַ֙חת ִ
אתיַאֶ ְת ָ֗ ֶכ ִ
ַ וְ הוֹצ ִ
הַוּב ְשׁפָ ִ ֶ֖טיםַגְּ ד ִ ָֽלים׃ ַ
ִ
ַ֙בּזְ רוֹעַ ַנְ טוּ ָי
תּיַאֶ ְתכֶ ם ִ
ַ וְ גָאַ ְל ִ ַ֤
רַל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַיְַַי ַ֒ ַ
ֱמ ִ
[ו]ַַלָ ַ֞כןַא ֵ֥

לכן – גרשיים – יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,שבענין הגאולה ממצרים יש (ל)אמר לבני-ישראל אני ה' – מרכא זרקא מונח סגול .תבנית
טעמים העשויה לבטא רעיון דומה לתבנית מרכא תביר טפחא ,חלוקה לפרטים שעל כל אחד מהן חלה ההלכה או הענין שאחרי הטפחא או
אתיַאֶ ְת ָ֗ ֶכם גאולת ישראל ,גאולת השכינה – היינו התוספת או
הסגול .כאן ,יש לאמר לכל אחד מבני ישראל שבו אישית תלוי עניןַ ְוהוֹצ ִ
החיבור של שם הוי' – סגול ,אל "אני" הקב"ה שמעל כל שם ,תלוי במסירות נפש של כל אחד מבני ישראל לגאולה .בני ישראל היו
במצרים ללא מצוות שיתנו להם זכות לגא ולה כפסוק "ואת עירום ועריה" .מסירות נפשם התבטאה א' בקשירת השה או הטלה ,עבודה זרה
של מצרים ,למיטתם לשחיטתו בערב פסח ואכילתו בליל פסח; ב' במילה בליל פסח.
ואם נאמר שזה דומה לתבנית מרכא תביר טפחא ,חלוקה לפרטים שלא על כל אחד מהן חלה ההלכה או הענין שאחרי הטפחא או הסגול.
רַל ְבנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַא ֲִניַיְַַי ַ֒מי שמוסר נפש יגאל ומי שלא מוסר נפש ימות
ֱמ ִ
כאן ,א ֵ֥
באופן של להקל ולהחמיר ,המוסר נפש יגאל ,שאינו מוסר נפש ימות
אפשר כי קשור ל -שמות וארא ו,יג ההצלה ממצרים תלויה בשחרור העבדים מבני ישראל המשועבדים לבני ישראל
הַו ֶ ָֽאל-אַ הֲרן ַ֒ ַ
בּרַה֘ 'ַאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
וַיְ ַד ַ

ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ְךַמ ְצ ָרָ֑יִ םַ ַ
ִ
הַמלֶ
לַואֶ ל-פַּ ְר ֶ֖ע ֶ
וַיְ צַ וּם ַ֙אֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָרא ְ
ץַמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ַס ַ
הוֹציאַאֶ תְ -בּנָֽי-יִ ְשׂ ָראֶ֖לַמ ֶא ֵֶ֥ר ִ
ַ ְל ִ ֵ֥

ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה )וילנה יז,א)

ד"א תקיעת שופר תלויה בב"ד ושילוח עבדי' תלוי בכל אדם ואתייא כהיא דא"ר שמואל בר רב יצחק וַיְ ַדבּרַה֘ 'ַאֶ ל-מ ֶשׁהַוְ ֶ ָֽאל-
אַ הֲרן ַ֒וַיְ צַ וּם ַ֙אֶ לְ -בּניַיִ ְשׂ ָראלַעל מה ציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא"ר הילא לא נענשו ישראל אלא על פרשת

שילוח עבדים הדא הוא דכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו'
הַו ֶ ָֽאל-אַ הֲרַן ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מענין משה ואהרן עליהם ,מה הם חפשיים לרבות עליהם עוד
בּרַה֘ 'ַאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
וַיְ ַד ַ
חפשיים.
מרכא ז"ס
2
שמות כי תשא ל,יב:

ֶ֖הַבּ ְפקַדַא ָתָ֑םַ ַ
ִ
ישַׁכּפֶ רַנ ְַפשֵׁ֛ וַֹלַ יהוָ
ֹ֧
ִ֝וַּא
יהם ְַ֒ו ָנ ְ֨תנ ִ
ַל ְפ ֻקד ֶ
אשַׁבּנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ִ
ְ
שּׂאַאֶ תֵ֥ -ר
יַת ַ֞ ָ
ַ ִכּ ִ
ֶףַבּ ְפ ֵ֥קדַא ָ ָֽתם׃ ַ
ֵ֥הַב ֶהֵ֛םַנֶ ֵֶֽ֖ג ִ
ָ
ַוְ לא-יִ ְהיֶ

ם ֒ התבנית מרכא זרקא סגול ,מרכא מרבה ,זרקא סגול ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין.
יה ַ
ַל ְפ ֻקד ֶ
אשַׁבּנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘ל ִ
ְ
שּׂאַאֶ תֵ֥ -ר
יַת ַ֞ ָ
ִכּ ִ
ברישום מתימטי כעין מרכא * (זרקא סגול) = מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין .ואילו עם או בלי טעם מונח כאילו שווה 1
* (זרקא סגול) ,תוספת אחת.
ם ֒ – סגול ,לצורך מצווה שכל או חלק מבני-ישראל מצווים בה ועשויים להיות בה
יה ַ
אֶ תֵ֥ -ראשַׁ– מרכא ְבּנָֽי-יִ ְשׂ ָרא ֘לַ– זרקא ִל ְפ ֻקד ֶ
תפקידים שונים לעושי המצוה ,פוקדים את המשתתפים ע"י אמצעי ייצוג (כעין הקטנה) של כל אחד וכאילו מוסיף עליו .כגון תרומה
שוויונית למשכן או לקרבנות ציבור מצווה לייצג כל אחד מבני ישראל ע"י מטבע בגודל שווה ,לצורך מפקד למלחמה אפשר לייצג כל אחד
בחרסית או בטלה וכד' .ובבית המקדש הגרילו תפקידי עבודה בין הכהנים במנין אצבעות כהנים.
נחסר  -מצד שזרקא מקטין מענין הסגול ומוסיף עליו היינו לקבלת פקדיהם תייצגם ע"י אמצעי כעין תוספת על כל אחד מ -בני-ישראל.
בגלות ,ב"י נחסרים ובזכות ברית משה רבנו בפרשת כי-תשא הקב"ה עמהם כנאמר(ספר אגרא דכלה עה"ת ,הרב צבי אלימלך מדינוב
זי"ע חלק שמות ע'  )54ואף בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם וזהו אפשרות לענין השני
שב -כי תשא  -מונח גרשיים ,שאף בגלות יוצאים מן הכלל ששאר העמים נעלמים בגלותם ,לא כן ב"י שנשארים ושליחותם לאסוף את
ניצוצי הקדושה (הקשר לברית בין הבתרים במה אדע כי אירשנה ) ויזכו לגאולה וישובו לארץ-ישראל ויבנה בית-המקדש ויזכו לימי
המשיח ולתחיית המתים ולחיי העולם הבא.
באופן של להקל ולהחמיר ,המקפיד על מנין כהלכה (אם נחוץ ,ע"י אמצעי ייצוג) לא יהיה נגף ,מי שלא מקפיד יהיה נגף.
ראה קדמא ואזלא במלה אחת

5.1.14

קדמא מרכא זרקא [מונח ]...סגול

במדבר חקת כא,כג:

לוֹ ַ֒ ַ
רַבּגְ ֻב ַ
ןַסיחןַאֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ֘לַעֲב ִ
ָת ִ
וְ לא-נ ֨ ַ
ָבאַיָ ְָ֑הצָ הַ ַ
ַ֙ה ִמּ ְד ָבּ ָרהַ ַויּ ֶ֖
אַל ְק ַרַ֤אתַיִ ְשׂ ָראל ַ
יחןַאֶ ת-כָּ ל-עַ ָ֗מּוַֹוַיּ ַ֞צ ִ
ףַס ִ֝
ַ ַו ֶיּא ֱ֨ס ִ
םַבּיִ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ַ
ֶ֖ח ְ
ַוַיִּ ָלּ ֶ
רַבּגְ ֻבלוַֹ֒( -קדמא) מונח זרקא מונח סגול ,כעין תוספת על גבולו.
עב ִ
ןַסיחןַאֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ֘לַ ֲַ
ָת ִ
וְ לא-נ ֨ ַ
יחן – מרכא
טט – גירסת כתר ִסיחן – מונח ,גירסת מגנס ,קורן ,מאור ִס ֵ֥

ראה (מונח) זרקא סגול ,ראה קדמא מרכא פשטא זקף-קטן או זרקא סגול
במדבר מטות ל,יג

עוֹ ַ֒ ַ
ַבּיַוֹםַשָׁ ְמ ַ
םַ׀ַאישָׁ הּ֘ ְ
ִ
ת
וְ ִאםָ -הפר ַ֩י ָ֨פרַא ָ ֵ֥
ַוּל ִא ַסֵּ֥רַנ ְַפ ָשֶׁ֖הַּלאַי ָָ֑קוּםַ ַ
ֵ֛יה ְ
ַלנְ ָד ֶר ָ
ֹ֧יה ִ
אַשׂפָ ֶת ָ
מוֹצ ְ
ַכָּ לָ ֨ -
להּ׃ ַ
לחָֽ ָ -
ישׁהַּהֲפ ָרםַוַיַָ ֶ֖יַַ ִ ָֽי ְס ַ ָֽ
ַ ִא ָ

ראה קדמא מרכא פשטא זקף-קטן או זרקא סגול
יהושע כד,לב:

ם ַ֒ ַ
ֵ֥לַ׀ַמ ִמּ ְצ ַריִ ם֘ ַקָ ְברוַּ ִב ְשׁכֶ ַ
ִ
וַּבני-יִ ְשׂ ָרא
וֹתַיוֹסףַאֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ
וְ אֶ ת-עַ ְצמ ַ֠
יט ָ֑הַ ַ
הַק ִשׂ ָ
ֶ֖םַבּמ ָא ְ
ֲמוֹרַא ִ ֲָֽביְ -שׁ ֶכ ְ
ֵ֛תַבּני-ח ֵ֥
רַקנָ ֹ֧הַ ַיע ֲֵ֛קבַמא ְ
ֲשׁ ָ
תַהשָּׂ ֶ ָ֗דהַא ֨ ֶ
ַ ְבּ ֶח ְל ַק ַ
ֲלה׃
ֶ֖ףַל ַנח ָ ָֽ
ֵ֥וַּל ְבנָֽי-יוֹס ְ
ָֽהי ִ
ַו ִַיּ ְ
וַּב ְשׁכֶ ם ַ֒ ַ
ַק ְבר ִ
ֵ֥לַ׀ַמ ִמּ ְצ ַריִם֘ ָ
ִ
וַּבני-יִ ְשׂ ָרא
אֲשֶׁ רֶ -הע ֱ֨ל ְ

– גירסת כתר ,קורן קדמא פסק מרכא זרקא מונח סגול
ד'–כסלו–התש"פ 2-Dec-19
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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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

– גירסת מגנס קדמא פסק מונח זרקא מונח סגול
ראה קדמא מרכא פשטא זקף-קטן או זרקא סגול
שופטים ג ,י

םַמלֶ ְךַא ֲָרָ֑םַ ַ
תיִ ֶ
ֵ֥ןַר ְשׁעָ ַ ֶ֖
כּוּשׁ ִ
֙'ַבּיָדוַֹאֶ תַ -
ל ַ֒וַיּצא ַ֙לַ ִמּ ְל ָחמָ הַוַיִּ תַּ֤ןַה ְ
וּח-ה֘ 'ַוַיִּ ְשׁפּטַאֶ ת-יִ ְשׂ ָרא ַ
ֵ֥יוַר ַַ
ו ְַתּ ִ֨היַעָ ָל ָֽ
ֵ֥ןַר ְשׁעָ ָ ָֽתיִ ם׃ ַ
ֶ֖לַכּוּשׁ ִ
ַ
ו ַָתּעָ זַיָדוַֹ ַע

ראה קדמא מרכא פשטא זקף-קטן או זרקא סגול
 5.1.15אזלא-גרש או גרשיים מונח או מרכא זרקא [מונח ]...סגול
ראה אזלא-גרש או גרשיים זרקא סגול.
 5.1.16זקף-קטן זקף-קטן סמוכים בין שני קיסרים ,ב"ן מופעים בתורה כעין ירידה לעולם המעשה
 .1ספר בראשית פרק א פסוק יח:
י־טוֹבַ :
ֱֹלהיםַ ִכּ ָֽ
ֲה ְב ִדּילַבֵּ֥יןַהָ ֶ֖אוֹרַוּביןַ ַה ָ֑חשֶׁ ְךַוַיַּ ֵ֥ ְֵֽראַא ִ ֶ֖
וּבלַּ יְ לָ הַ ָֽוּל ַ
וְ ִל ְמשׁל ַ֙ ַבּיּוֹםַ ַ

 .2ספר בראשית פרק ג פסוק ז:

רתַ :
יר ִ ֶ֖מּםַהָ֑םַוַ ָֽ ֵֽיִּ ְת ְפּרַוּ ַ֙עֲלהַ ְתא ָנהַ ַו ַיּעֲשֵׂ֥ וַּלָ ֶהֶ֖םַחֲג ָֽ ַ
יהםַוַיּ ְָ֣דעוַּ ִ ֵ֥כּיַע ֻ
ו ִַתּפָּ ַק ְ֙ח ָנה ַ֙עיניַ ְשׁנ ֶ

 .3ספר בראשית פרק יא פסוק ג:

ה ַ֙ ְלאָ בֶ ןַ ְו ַהחמָ רַ ָהיָ ֵ֥הַלָ ֶהֶ֖םַלַ ָֽחמֶ רַ :
אמ ַ֞רוַּ ִאישַׁאֶ ל־ר ָ֗עהוַּ ָה ִ֚בָ הַנִ ְל ְבּנָ הַ ְלבנִ יםַ ְונִ ְשׂ ְר ָפֶ֖הַ ִל ְשׂר ָפָ֑הַו ְַתּ ִ֨היַלָ ֶהַ֤םַ ַה ְלּב ָנ ַ
וַיּ ְ

 .4ספר בראשית פרק יב פסוק ב:

כהַ :
אג ְַדּ ָלֶ֖הַ ְשׁ ֶמָָ֑ךַו ְֶהי ֶ֖הַ ְבּ ָר ָ ָֽ
ָךַ ַו ֲ
וְ ֶ ָֽאעֶ ְשָׂך ַ֙ ְלגוֹיַגָּדוֹלַ ַוא ֲָב ֶר ְכ ַ

 .5ספר בראשית פרק כב פסוק א:

אמרַאלָ יוַאַ ְב ָר ָהֶ֖םַוַיֵּ֥אמֶ רַ ִה ָֽנֵּֽנִ יַ :
ֱֹלהיםַנִ ָסֶּ֖הַאֶ ת־אַ ְב ָר ָהָ֑םַוַיּ ֶ
ר ַ֙ ַה ְדּ ָב ִריםַ ָהאלֶּ הַ ְו ָהא ִ
וַיְ ִָ֗היַאַ ַח ַ

 .6ספר בראשית פרק כד פסוק ז:

תּןַאֶ ת־הָ ָא ֶרץַ
ע־לַי ַ֙לאמרַ ְל ַז ְ֨רעֲָךַַאֶ ֶ֖
ר־ליַ ַוא ֲֶשַׁ֤רַ ִ ָֽנ ְשׁ ַ ָֽבּ ִ
ִִ֜
ֲשׁרַ ִדּ ֶבּ
ֲשׁרַ ְלקָ ִ֜ ַחנִ יַ ִמבּיתַאָ ִביַ֘וּמ ֶא ֶרץַ ָֽמוֹלַ ְד ִתַּי ַ֒ ַוא ֨ ֶ
ה'׀ַאֱֹלהיַ ַהשָּׁ ָ֗ ַמיִ םַא ֶַ֨
שּׁםַ :
תַּ ִא ָשֵּׁ֛הַ ִל ְב ִנֶ֖יַ ִמ ָ ָֽ
הַ זָּ֑אתַ ָ֗הוּאַיִ ְשׁ ַלַ֤חַ ַמ ְלאָ כַוֹ ַ֙ ְלפָ ֶניָךַ ְולָ ַק ְח ֵַָ֥

 .7ספר בראשית פרק כח פסוק טו:

יתיַאֵ֥תַ
עז ְָבָךַַעַ ִ֚דַא ֲֶשׁרַ ִאם־עָ ִשׂ ִ
ל־הא ֲָד ָמֶ֖הַ ַהזָּ֑אתַ ִכּ ִ֚יַלאַאֶ ֱ
ָ
ָך ַ֙ ְבּכלַאֲשֶׁ ר־תּלְךַ ַוה ֲִשׁב ִתיָךַאֶ
וּשׁ ַמ ְר ִתּ ֙י ַ
וְ ִהנּ֨הַאַָנ ִִ֜כיַ ִע ָ֗ ָמְּךַ ְ
לְךַ :
ר־דּ ַבּ ְֶ֖ר ִתּיַ ָ ָֽ
אֲשֶׁ ִ

 .8ספר בראשית פרק לד פסוק יב:

שּׁהַ :
ֲרַ ְל ִא ָ ָֽ
ת־ה ַנּע ָ ֶַ֖
ַ ָֽ
נוּ־ליַאֶ
וּת ִ ֵ֥
אמ ֶ֖רוַּא ָל ָ֑יַ ְ
וּמתָּ ןַ ְו ֶ֨א ְתּ ָנהַכַּ א ֲֶשֵׁ֥רַתּ ְ
ד ַ֙מ ַהרַ ַ
הַ ְר ֨בּוַּעָ ַלַ֤יַ ְמא ַ

 .9ספר בראשית פרק לה פסוק א:

ל ַ֙הַ נִּ ְר ֶאהַאלֶ יָךַ ְבּ ָ֨ב ְרחֲָךַַ ִמ ְפּנ ֶ֖יַע ָשֵׂ֥וַאָ ִ ָֽחיָךַ :
ה־שׁםַ ִמזְ בּחַַַלָ א ַ
ָ
ב־שָׁ֑םַ ַועֲשׂ
ָ
ם ַ֙ ֶ ָֽאל־ ַיעֲקבַ ֵ֛קוּםַעֲלֵ֥הַ ָֽבית־אֶ֖לַ ְושֶׁ
ֱֹלהי ַ
ַ֤אמרַא ִ
וַיּ ֶ

 .10ספר בראשית פרק לה פסוק ב:

יכםַ :
ֲליפוַּ ִשׂ ְמֹלת ֶ ָֽ
ר ַ֙א ֲֶשׁרַ ְבּתכֲכֶ םַ ְו ִ ָֽהטַּ הֲרוַּ ְוהַ ח ִ ֶ֖
ב ַ֙אֶ ל־בּיתוַֹ ְו ֶאֶ֖לַכָּ ל־א ֲֶשׁרַ ִע ָ֑מּוַֹ ָה ִִ֜סרוַּאֶ ת־אֱֹלהַ֤יַהַ נּכָ ַ
ַ֤אמרַיַ ָֽעֲק ַ
וַיּ ֶ

 .11ספר בראשית פרק מב פסוק ז:

אמרוַּמ ֶא ֵֶ֥רץַ ְכּנַ ֶ֖עַ ןַ
אתםַוַיּ ְ
ם ַ֙מ ַאיִ ןַ ָבּ ֶ
ַ֤אמרַאֲל ֶה ַ
דבֹּ֧רַ ִא ָתּםַ ָק ָ֗שׁוֹתַוַיּ ֶ
יהםַוַיְ ַַ
ַכּרַאֲל ִ֜ ֶ
וַיַּ ֵ֥ ְֵֽראַיוֹסֵ֛ףַאֶ ת־אֶ ָחֶ֖יוַ ַויּ ִַכּרָ֑םַוַיִּ ְתנ ֨
ר־אכֶ לַ :
ִל ְשׁ ָבּ ָֽ

 .12ספר בראשית פרק נ פסוק יא:

הּ ַ֙אָ בלַ ִמ ְצ ַריִ םַא ֲֶשֶׁ֖רַ
ל־כּןַקָ ָרַ֤אַ ְשׁ ָמ ַ
ַ֞
אמרוַּ ָֽא ֶבל־כָּ בֵ֥דַ ֶז ֶ֖הַ ְל ִמ ְצ ָרָ֑יִ םַעַ
ת־ה ָ֗א ֶבלַ ְבּ ֨ג ֶרַן ַ֙ ָהאָ טָ דַוַיּ ְ
ָ
ב ַ֩ ָה ָ֨א ֶרץַ ַ ָֽה ְכּ ַנע ֲִנִ֜יַאֶ
ַו ָּ֡ ַיּ ְראַיוֹשׁ ַ
ְבּע ֵֶ֥ברַ ַהיּ ְַר ָֽדּןַ :

 .13ספר בראשית פרק נ פסוק טו:

ל־ה ָרעָ הַא ֲֶשֵׁ֥רַגּ ַָמ ְֶ֖לנוַּא ָֽתוַֹ :
ָ
ב ַ֙לָ נוַּא ִ֚תַכָּ
ָשׁי ַ
אמרוַּלֵ֥ וַּיִ ְשׂ ְטמֶ֖נוַּיוֹסָ֑ףַ ְו ָהשַׁ֤בַי ִ
יהםַוַיּ ְ
ף ַ֙ ִכּי־מתַא ֲִב ֶ
ֲחי־יוֹס ַ
וַיִּ ְר ַ֤אוַּא ָֽ

 .14ספר שמות פרק ז פסוק ז:

רםַאֶ ל־פַּ ְר ָֽעהַַ:פַ ַ
וּשׁמ ִנֶ֖יםַשָׁ נָ ָ֑הַ ְבּ ַד ְבּ ָ ֶ֖
ן־שׁמ ִניםַשָׁ ָנהַ ְו ַ ָֽאהֲרןַבֶּ ן־שָׁ ֵֹ֥לשַׁ ְ
וּמשֶׁ ה ַ֙ ֶבּ ְ

 .15ספר שמות פרק יז פסוק ב:

ַסּוּןַאֶ ת־הַָֽ'ַ :
ה־תּ ִריבוַּן ַ֙ ִע ָמּ ִדיַמַ ה־תְַּנ ֶ֖
ְ
ם ַ֙משֶׁ הַ ַמ
ַ֤אמרַלָ ֶה ַ
נוּ־לֵ֥נוַּ ַמֶ֖יִ םַ ְונִ ְשׁ ֶתָּ֑הַוַיּ ֶ
ָ
אמרוַּ ְתּ
ם ַ֙ ִעם־משֶׁ הַוַיּ ְ
וַיָּ ֶַָ֤֣רבַ ָהעָ ַ

 .16ספר שמות פרק יח פסוק טז:

ֱֹלהיםַ ְואֶ ת־תּוֹר ָ ָֽתיוַ :
ת־ח ֵ֥קּיַהָ א ִ ֶ֖
ֻ
תּיַאֶ
הוֹד ְע ִ ֵ֛
ַ
ר ַ֙ ָבּאַאלַ יַ ְו ָשׁפַ ְט ִתּיַבֵּ֥יןַ ִ ֶ֖אישַׁוּביןַרע ָ֑הוַּוְ
ִ ָֽכּי־יִ ְה ֶי֨הַלָ ֶהַ֤םַ ָדּבָ ַ

 .17ספר שמות פרק כה פסוק יב:

וּשׁתַּי ַ֙טַ ָבּעתַעַ ל־צַ ְלעֶ֖ וַֹהַ שּׁ ִ ָֽניתַ :
וּשׁתּיַטַ ָבּ ָ֗עתַעַ ל־צַ ְלעַוֹ ַ֙ ָהאֶ ָחתַ ְ
ָהבַ ְונַָ ַת ָתּהַ ַעֶ֖לַאַ ְר ַבּעַפַּ עֲמ ָתָ֑יוַ ְ
ע ַ֙טַ ְבּעתַז ָ
וְ י ַָצ ְק ָתַּ ָ֗לּוַֹאַ ְר ַבּ ַ

 .18ספר שמות פרק כו פסוק ד:

ה ַ֙ ִבּ ְשׂ ַפתַ ַהיְ ִריעָ הַהַ ִקּיצוֹ ָנהַ ַבּ ַמּ ְח ֶבּ ֶֶ֖רתַהַ שּׁ ִ ָֽניתַ :
ה ַ֙ ָהאֶ ָחתַ ִמ ָקּ ָצֶ֖הַ ַבּח ָב ֶָ֑רתַ ְוכַ֤ןַ ַ ָֽתּעֲשֶׂ ַ
יתַלֻ ְלאתַ ְתּ ָ֗כלֶ תַ ַעלַ ְשׂ ַפַ֤תַ ַהיְ ִריעָ ַ
וְ עָ ִִ֜שׂ ָ

 .19ספר שמות פרק כו פסוק יז:

כּןַ :
שׁלָּ בתַ ִא ָשֶּׁ֖הַאֶ ל־אֲח ָתָ֑הַּכּןַ ַתּעֲשֶׂ הַ ְל ֶ֖כלַ ַק ְרשֵׁ֥יַ ַה ִמּ ְשׁ ָ ָֽ
שׁ ַ֙ ָהאֶ חָ דַ ְמ ֨ ֻ
ְשׁתּיַי ָָ֗דוֹתַלַ ֶקּ ֶ֙ר ַ

 .20ספר שמות פרק ל פסוק לב:

לאַ ַתעֲשֶׂ֖ וַּכָּ ָ֑מהוַּק ֶדשַׁהוּאַ ֶ֖ק ֶדשַׁיִ ְהיֶ ֵ֥הַלָ ֶ ָֽכםַ :
֨ב ַמ ְתכֻּ נְ תּוַֹ ֵ֥
יסְךַוּ ְ
ם ַ֙לאַיִ ָ
ל־בּ ַשַׂ֤רַאָ ָד ַ
ְ
עַ

 .21ספר שמות פרק ל פסוק לז:

לאַ ַתעֲשֶׂ֖ וַּלָ ֶכ ָ֑םַ ֵ֛ק ֶדשַׁ ִתּ ְהיֶ ֵ֥הַ ְלָךֶַַ֖לַ הַָֽ'ַ :
וְ הַ ְקּ ֨ט ֶרת ַ֙א ֲֶשׁרַ ַתּעֲשֶׂ הַ ְבּ ֨ ַמ ְתכֻּ נְ ָתּהַּ ֵ֥
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 .22ספר שמות פרק לב פסוק ח:

ָך ַ֙יִ ְשׂ ָראלַא ֲֶשֵׁ֥רַ
ֱֹלה ֙י ַ
אמרוַּאַ֤לֶּ הַא ֶ
עגֶלַ ַמסּ ָכ ָ֑הַוַיִּ ְשׁ ַ ָֽתּחֲווּ־לַוֹ ַ֙וַיִּ זְ ְבּחוּ־לוַֹוַיּ ְ
יתםַעַָשׂוַּלָ ֶהםַ ֶ֖
ְך ַ֙א ֲֶשׁרַ ִצ ִוּ ִ
ן־ה ֶדּ ֶ֙ר ַ
ָסרוַּמַ ָ֗הרַ ִמ ַ
הֶ עֱלֶ֖ וָּךַמ ֶא ֵֶ֥רץַ ִמ ְצ ָ ָֽריִ םַ :

 .23ספר שמות פרק לב פסוק יב:

לּתםַמ ַעֶ֖לַ ְפּניַ ָהא ֲָד ָמָ֑הַשׁ ִ֚וּבַמחֲרוֹןַאַ פֶּ ָךַוְ ִהנָּחֵ֥םַ
֨לכַ ָ
ם ַ֙ ֶבּ ָה ִריםַוּ ְַ
ם ַ֙לַ ה ֲַ֤רגַא ָת ַ
וֹציאָ ַ
אמרַ ְבּ ָר ָע ַ֤הַ ָֽה ִ
אמ ֨רוַּ ִמ ְצ ַ ִ֜ריִ םַל ָ֗
לָ מָּ ה ַ֩י ְ
ל־ה ָר ָעֶ֖הַ ְלעַ ֶ ָֽמָּךַ :
ָ
עַ

 .24ספר שמות פרק לג פסוק ח:

֨צּבוַּ ִ ֶ֖אישַׁ ֶפּ ַתחַאָ הֳלָ֑ וַֹ ְו ִה ִבּ ֙יטַוּ ַ֙אַ חֲריַמשֶׁ הַעַ ד־בּ ֶ֖אוַֹ ָה ָֽאהֱלַָהַ :
ל־העָ םַ ְו ִנ ְ
ָ
ל־הא ֶהלַ ָיק ֙וּמַוּ ַ֙כָּ
ָ
ה ַ֙אֶ
וְ הָ ָיָ֗הַ ְכּצַ֤אתַמשֶׁ ַ

 .25ספר שמות פרק לג פסוק יג:

וּר ָ֕אהַ ִ ֵ֥כּיַעַ ְמָּךֶַַ֖ ַהגֵּ֥וֹיַהַ זֶּ ָֽהַ :
ֲָךַ ְל ַמֵ֥עַ ןַאֶ ְמצָ א־חֶ֖ןַ ְבּעינֶ ָ֑יָךַ ְ
ת־דּ ָרכֶ ָךַ ְוא ָדע ַ
א ַ֙אֶ ְ
הוֹדע ַ֤נִ יַ ָנ ַ
אתיַ ִ֜חןַ ְבּעי ֶנָ֗יָךַ ִ
א ַ֩ ָמ ֨ ָצ ִ
וְ עַ ָּ֡ ָתּהַ ִאם־ ָנ ַ

 .26ספר שמות פרק לו פסוק יא:

ה ַ֙ ִבּ ְשׂ ַפתַ ַהיְ ִריעָ הַהַ ִקּיצוֹ ָנהַ ַבּ ַמּ ְח ֶבּ ֶֶ֖רתַהַ שּׁ ִ ָֽניתַ :
ה ַ֙ ָהאֶ ָחתַ ִמ ָקּ ָצֶ֖הַ ַבּ ַמּ ְח ָבּ ֶָ֑רתַכַּ֤ןַעָ שָׂ ַ
פתַ ַהיְ ִריעָ ַ
ַו ִ֜ ַיּעַ שַׂלֻ ְלאתַ ְתּ ָ֗כלֶ תַ ַעלַ ְשׂ ַַַ֤

 .27ספר שמות פרק לו פסוק כב:

כּ ןַ :
שׁלָּ בתַאַ ַחֶ֖תַאֶ ל־אֶ ָחָ֑תַכּןַעָ שָׂ הַ ְל ֶ֖כלַקַ ְרשֵׁ֥יַ ַה ִמּ ְשׁ ָ ָֽ
שׁ ַ֙ ָהאֶ חָ דַ ְמ ֨ ֻ
ְשׁתּיַי ָָ֗דתַלַ ֶקּ ֶ֙ר ַ

 .28ספר ויקרא פרק ט פסוק כג:

ל־ה ָעָֽםַ :
ָ
בוֹד־ה'ַאֶ ל־כָּ
ֶַ֖
ראַ ְכ
ת־ה ָע ָ֑םַוַיּ ָ ֵ֥
ָ
ָבאַמ ֶשַׁ֤הַ ְו ַ ָֽאהֲרַן ַ֙אֶ ל־א ֶהלַמוֹעדַוַיּ ְצאוַּוַ ָֽ ֵֽיְ ָב ֲרכֶ֖ וַּאֶ
ַויּ ֨

 .29ספר ויקרא פרק יג פסוק נד:

ירוַֹ ִשׁ ְבעַ ת־י ִ ֶָ֖מיםַשִַָֽׁניתַ :
ר־בּוַֹ ַהנָּ ָָ֑֣גַעַ ְו ִה ְסגִּ ֵ֥
ֶ֖
וְ ִצ ָוּה ַ֙ ַהכּהןַ ְו ִ֨כ ְבּסוַּאֵ֥תַאֲשֶׁ

 .30ספר ויקרא פרק טז פסוק כט:

ה ַ֙לאַתַ עֲשׂוַּ ָ ָֽהאֶ זְ ָרחַוְ הַ גֶּ֖רַהַ גָּ ֵ֥רַ
ל־מלָ אכָ ַ
ְ
יכםַ ְוכָ
יעיַ ֶבּעָ ֨שׂוֹרַלַ ִ֜ח ֶדשַׁ ְתּעַ נּוַּאֶ ת־נ ְַפ ָֽשׁת ָ֗ ֶ
עוֹל ָ֑םַ ַבּח ֶדשַׁ ַ֠ ַה ְשּׁ ִב ִ
תהַלָ ֶכֶ֖םַ ְל ֻח ַקּתַ ָ
וְ הָ יְ ָ ֵ֥
ֲכםַ :
ְבּתוֹכ ֶ ָֽ

 .31ספר ויקרא פרק כ פסוק יז:

יא־ת ְר ֶאַ֤הַאֶ ת־עֶ ְרוָתַוֹ ַ֙ ֶח ֶסדַהוּאַ ְו ִנ ְ֨כ ְרתוַּ ְלעינ ֶ֖יַ ְבּניַ
ִ
ָתהַּ ְו ִ ָֽה
ת־אמּוַֹ ְו ָר ָ֨אהַאֶ ת־עֶ ְרו ִ֜ ָ
וְ ִאישַׁאֲשֶׁ ר־יִ ַקּחַאֶ ת־אֲח ָּ֡תוַֹ ַבּת־אָ ִביוַאוַֹ ַב ַ֠ ִ
שּׂ אַ :
עַ ָמָּ֑םַעֶ ְרוַ ֹ֧תַאֲח ֵ֛תוַֹגִּ ָלֶּ֖הַעֲונֵ֥וַֹיִ ָ ָֽ

 .32ספר ויקרא פרק כב פסוק לב:

ה'ַ ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶ ָֽכםַ :
לאַ ְת ַח ְלּלַוּ ַ֙אֶ ת־שׁםַ ָק ְד ִשׁיַ ְו ִנ֨קְַ ַדּ ְשׁ ִתּיַ ְבּ ֶ֖תוְֹךַ ְבּניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַא ֲִנֵ֥יַ ֶַ֖
וְ ַ֤

 .33ספר במדבר פרק ח פסוק ח:

טּאתַ :
ן־בּ ָ ֶ֖קרַ ִתּ ַ ֵ֥קּחַ ְל ַח ָ ָֽ
לוּלהַ ַב ָשּׁ ֶָ֑מןַוּפַ ר־שׁ ִנֵ֥יַ ֶב ָ
וּמנְ ָחתוַֹ ֶ֖סלֶ תַ ְבּ ָ
ל ְקחוּ ַ֙ ַפּרַ ֶבּן־בָּ ָקרַ ִ֨
וְ ָ ָֽ

 .34ספר במדבר פרק יא פסוק ד:

שׂרַ :
אמרוַּ ִ ֵ֥מיַ ַיא ֲִכלֶ֖נוַּ ָבּ ָ ָֽ
אס ְפ ֻסף ַ֙א ֲֶשׁרַ ְבּ ִק ְרבּוַֹ ִה ְתאַ וֶּ֖וַּתַּ אֲוָ ָ֑הַ ַויּ ָֻשׁבוַּוַיִּ ְב ָ֗כּוַּ ַגּ ִ֚םַ ְבּניַיִ ְשׂ ָראלַוַיּ ְ
ה ַ
וְ ָ ָֽ

 .35ספר במדבר פרק יג פסוק כ:

ענ ִ ָָֽביםַ :
כּוּריַ ֲ
ֵ֥
ָמיםַיְ מֶ֖יַ ִבּ
תּםַ ִמ ְפּ ִריַ ָה ָא ֶָ֑רץַ ְו ֨ ַהיּ ִַ
וּל ַק ְח ֶ ֶ֖
ץ ַ֙ ִאם־אַ יִ ןַ ְו ִ֨ה ְת ַחזּ ְַק ֶתּםַ ְ
ָֽשׁ־בֵּ֥הַּע ַ
ָ
ם־ר ָזָ֗הַהֲי
וּמהַ ַ֠הָ אָ ֶרץַ ַה ְשּׁמ ָנ֨הַ ִִ֜הואַ ִא ָ
ָ

 .36ספר במדבר פרק יח פסוק טז:

רהַ ָֽהוּאַ :
ליםַ ְבּ ֶשׁ ֶקלַ ַה ָ֑קּ ֶדשַׁעֶ ְשׂ ִ ֵ֥ריםַגּ ָ ֶ֖
ָךַ ֶכּ ֵֶ֛סףַחֲמֵ֥שֶׁ תַ ְשׁ ָק ִ ֶ֖
וּפדוּ ָיו ַ֙ ִמ ֶבּן־ח ֶדשַׁ ִתּ ְפ ֶדּהַ ְבּ ֨ ֶע ְר ְכּ ַ
ְ

 .37ספר במדבר פרק כ פסוק יב:

ת־ה ָקּ ָהלַהַ ֶזּהַ
ַ
לאַ ָת ִב ֙יאַוּ ַ֙אֶ
ֱמנְ ֶתּםַ ִבּיַ ְל ֨ ַה ְק ִדּישׁנִ יַ ְלעינ ֶ֖יַ ְבּניַיִ ְשׂ ָראָ֑לַלָ ָ֗כןַ ַ֤
־הא ַ
אמרַהַ֘'ַאֶ ל־מ ֶשׁהַ ְו ֶ ָֽאל־אַ הֲרַן ַ֒ ַיִ֚עַ ןַלא ֶ
וַיּ ֶ
ָת ִתּיַלָ ֶ ָֽהםַ :
ל־ה ָא ֶֶ֖רץַאֲשֶׁ ר־נ ַ ֵ֥
ָ
אֶ

 .38ספר במדבר פרק כו פסוק מ:

ה ַנּע ִ ֲָֽמיַ :
פּ ַחתַ ַ ָֽ
ֲמןַ ִמ ְשׁ ֶַַ֖
ת ַ֙ ָהאַ ְר ִדּיַ ְלנַ ָֽע ָ
דַּ ְו ַנע ֲָמָ֑ןַ ִמ ְשׁפַּ ַ֙ח ַ
י־בֶ֖לַ עַ ַא ְר ְ ַ
וַיִּ ְהיֵ֥וַּ ְבנ ֶ

 .39ספר במדבר פרק כו פסוק מח:

גּוּניַ :
ֶ֖חתַ ַה ִ ָֽ
גוּנָ֕יַ ִמ ְשׁ ַפּ ַ
ֶ֖חתַ ַהיּ ְַח ְצא ִלָ֑יַ ְל ִ
֨ח ְצאלַ ִמ ְשׁ ַפּ ַ
ְבּנ ַ֤יַנ ְַפ ָתּ ִלַי ַ֙ ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָתםַ ְל ַי ְ

 .40ספר במדבר פרק לג פסוק נב:

מוֹתםַ
ָ ֶ֖
ם ַ֙ ְתּאַ בּדוַּ ְואֵ֥תַכָּ ל־בָּ
ל־מ ְשׂ ִכּיּ ָתָ֑םַ ְו ֨אתַכָּ ל־צַ ְלמַ֤יַ ַמ ָֽסּכ ָת ַ
ַ
ץ ַ֙ ִמ ְפּניכֶ םַ ְו ִ ֨א ַבּ ְד ֶתּםַאֶ֖תַכַָּ
וֹר ְשׁ ִ֜ ֶתּםַאֶ ת־כָּ ל־י ְשׁבַ֤יַ ָהאָ ֶ֙ר ַ
וְ ֨ה ַ
תַּ ְשׁ ִ ָֽמידוַּ :

 .41ספר דברים פרק ב פסוק כ:

הּ ַ֙ ְלפָ נִ יםַ ְו ָ ָֽהעַ מּנִ יםַיִ ְק ְר ֵ֥אוַּלָ ֶהֶ֖םַז ְַמז ִ ָֻֽמּיםַ :
בוּ־ב ַ
ָ
ף־הָ֑ואַ ְרפָ ִ ַ֤איםַיָ ְָֽשׁ
ִ
ץ־רפָ ִ ֵ֥איםַתּ ָחשֶׁ֖בַאַ
אֶ ֶר ְ

 .42ספר דברים פרק ב פסוק כט:

ל־ה ָָ֕א ֶרץַאֲשֶׁ ר־הֵַ֥'ַ
ָ
ת־היּ ְַרדּןַאֶ
ַ
ר ַ֙אֶ
ר־אעֱב ַ
ֲשׁ ֶ ָֽ
ם ַ֙ ְבּשׂ ִעירַ ְו ַהמּוֹאָ ִביםַ ַהיּ ְשׁ ִ ֶ֖ביםַ ְבּ ָע ָ֑רַ ַע ַ֤דַא ֶ ָֽ
שׂוַ ַה ָֽיּ ְשׁ ִבי ַ
ָֽשׂוּ־ליַ ְבּניַע ָ֗ ָ
ִִ֜
ֲשׁרַ ָע
כַּ א ֨ ֶ
לנוַּ :
תןַ ָ ָֽ
אֱֹלהֶ֖ינוַּנ ֵ֥

 .43ספר דברים פרק ו פסוק טו:

ָךַמ ַעֶ֖לַ ְפּנ ֵ֥יַ ָהא ֲָד ָ ָֽמהַַ:סַ ַ
יד ַ
ָך ַ֙ ָבְּךַ ְו ִה ְשׁ ִמ ְ
ֱֹלה ֙י ַ
ף־ה'ַא ֶ
ַַ֤
ֱֹלהֶ֖יָךַ ְבּ ִק ְר ֶבָָּ֑ךַפֶַּן־ ֶַ֠יח ֱֶרהַאַ
ה'ַא ֶ
ִכּיַאֵ֥לַ ַקנָּ ֵ֛אַ ֵַ֥

 .44ספר דברים פרק ט פסוק יז:

יכםַ :
רםַ ְלעינ ֶ ָֽ
וָ ָֽאֶ ְתפּשׂ ַ֙ ִבּ ְשׁניַ ַהלֻּ חתַוָ ָֽאַ ְשׁ ִלכםַמ ַעֶ֖לַ ְשׁתּיַי ָָדָ֑יַ ָואֲשַׁ ְבּ ֶ֖

 .45ספר דברים פרק יא פסוק יז:

ל ַ֙הָ ָא ֶרץַהַ טּבָ הַ
ֲב ְד ֶתּםַ ְמה ָ ָ֗רהַמעַ ַ
בוּל ָ֑הַּ ַוא ַ
ָ
תּןַאֶ ת־יְ
לאַ ִת ֶ֖
ם ַ֙ ְולא־יִ ְהיֶ הַ ָמטָ רַ ְו ָהא ֲָדמָ הַ ֵ֥
ת־השָּׁ ַמ ֙יִ ַ
ַ
בּ ָ֗ ֶכםַ ְועָ ַצַ֤רַאֶ
ף־ה'ַ ַָ
ִַ֜
וְ חָ ָ ֨רהַאַ
תןַלָ ֶ ָֽכםַ :
ה'ַנ ֵ֥
א ֲֶשֵׁ֥רַ ֶַ֖

 .46ספר דברים פרק טו פסוק ז:

ץ ַ֙
לאַ ִת ְקפּ ַ
ת־ל ָב ְבָךַַָ֗ ְו ַ֤
ְ
לאַ ְתאַ מּץַאֶ
ֱֹלהֶ֖יָךַנתןַ ָל ְָ֑ךַ ֹ֧
ָךַאֲשֶׁ ר־הֵַ֥'ַא ֶ
ריָךַ ְבּ ַ֨א ְר ְצ ַ
ָך ַ֙ ְבּאַ ַחדַ ְשׁעָ ֶַ
ָךַאֶ ְביִ֜וֹןַמאַ ַחַ֤דַאַ ֶח ֙י ַ
ִ ָֽכּי־יִ ְה ֶיה ַ֩ ְב ַ֨
ָךַמאָ ִ ֶ֖חיָךַ ָהאֶ ְביָֽ וֹןַ :
אֶ ת־יָ ְָ֣ד ַ
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 .47ספר דברים פרק טו פסוק יד:

ן־לוַֹ :
ֱֹלהֶ֖יָךַ ִתּ ֶתּ ָֽ
ה'ַא ֶ
וּמיִּ ְק ֶבָָ֑ךַא ֲֶשֹׁ֧רַבּ ַר ְכָךֵַַ֛ ֵַ֥
וּמגּ ְָרנְ ָךֶַַ֖ ִ
ָךַ ִ ָֽ
ק ַ֙לוַֹ ִמצּאנְ ַ
הַ עֲנ ַ֤יקַ ַתּעֲנִ י ַ

 .48ספר דברים פרק כו פסוק י:

ֱֹלהיָךַ :
ֱֹלהיָךַ ְו ִ ָֽה ְשׁ ַתּח ֲִויתַַָ ִל ְפנ ֶ֖יַהֵַ֥'ַא ֶ ָֽ
ה'ַ ְו ִהנּ ְַח ָ֗תּוַֹ ִל ְפנַי ַ֙הַ'ַא ֶ
לּיַ ַָ֑
ָת ָתּהַ ִ ֶ֖
ת ַ֙ ְפּ ִריַ ָהא ֲָד ָמהַאֲשֶׁ ר־נ ַ ֵ֥
אשׁי ַ
֙אתַי ַ֙אֶ ת־ר ִ
וְ עַ ָ֗ ָתּהַ ִהנּ ַ֤הַהב ִ

 .49ספר דברים פרק כט פסוק י:

ימיָךַ :
ָךַא ֲֶשֶׁ֖רַ ְבּ ֶק ֶרבַ ַמחֲנֶ ָ֑יָךַמחטבַעצֶ יָךַ ַעֶ֖דַשׁאֵ֥בַמ ֶ ָֽ
טַ ְפּ ֶכםַנְ שׁיכֶ םַ ְַוג ְָ֣ר ַ

 .50ספר דברים פרק כט פסוק כא:

א ַ֙
חוֹקהַ ַ֠ ְו ָראוַּאֶ ת־מַ ַ֞כּוֹתַ ָה ָא ֶַ֤רץַהַ ִהו ַ
ָבאַמ ֶא ֶרץַ ְר ָ ָ֑
ם ַ֙א ֲֶשַׁ֤רַ ָיק ֙וּמַוּ ַ֙מ ַאחֲריכֶ םַ ְו ֨ ַהנּ ְָכ ִריַא ֲֶשֵׁ֥רַי ֶ֖
ֲרוֹןַ ְבּניכֶ ַ
וְ אָ ַ֞ ַמרַ ַהדּוֹרַ ָהאַ ח ָ֗
ה'ַ ָ ָֽבּהַּ :
ר־ח ָלֵּ֥הַ ֶַ֖
ִ
יהַאֲשֶׁ
ת־תּחֲלֻ אֶ ַָ
ַ
וְ אֶ

 .51ספר דברים פרק לא פסוק ט:

ם ַ֙ ְבּניַל ִויַ ַהנּ ְשׂ ִאיםַאֶ ת־א ֲֶ֖רוֹןַ ְבּ ִריתַהַָ֑'ַ ְואֶ ל־כָּ ל־ז ְִקנ ֶ֖יַיִ ְשׂ ָר ָֽאלַ :
ל־ה ָֽכּהֲנִ י ַ
ַ
ת ַ֒וַ ָֽ ֵֽיִּ ְתּ ָנָ֗הַּאֶ
תּוֹרהַ ַהזּא ַ
ת־ה ָ
ַ
וַיִּ ְכתּבַמשֶׁ הַַ֘אֶ

 .52ספר דברים פרק לא פסוק כ:

ם ַ֙ ַועֲבָ דוּםַ
ֱֹלהיםַאֲח ִרי ַ
וּד ַבשַׁ ְואָ ַכֵ֥לַ ְושָׂ ַבֶ֖עַ ְו ָדשָׁ֑ןַוּפָ ָנַ֞הַאֶ ל־א ִ ַ֤
ב ַ֙ ְ
יאנּוַּ ֶ ָֽאל־הָ א ֲָד ָמה׀ַאֲשֶׁ ר־נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּיַלַ אֲב ָ֗ ָתיוַז ַָבַ֤תַ ָחלָ ַ
כּי־א ֲִב ִֶ֜
ִ ַָֽ
יתיַ :
ת־בּ ִר ִ ָֽ
ְ
וְ ִנאֲצוּנִ יַ ְוהפֶ֖רַאֶ

ז"ק מלה מקף ז"ק
שׁפָ ִֽט:
שׁ ָ֙תּ ְו ִה ִגֹּ֣ידוּ ל ְֵ֔ך ֵ ֖את דְּ ַבֵ֥ר ַה ִמּ ְ
(דב' שפ' יז,ט) וּבָאתָָ֗ אל־הַכּ ֲהנִים֙ ַה ְל ִו ִֵ֔יּם וְאל־הַשּׁ ֵֵ֔פט ֲא ֵ֥שׁר יִהְי֖ה ַבּיּ ִ ָֹ֣מים ה ֵ ֶָ֑הם וְדָ ַר ְ
 5.1.17יוסף לאפרים – ז"ק ז"ג
בהסבר הבא מתחיל מז"ק ז"ג מקשר ל -דרגא מונח רביע ומגיע ל-ז"ק ז"ק סמוכים בין שני קיסרים.
בבקשה שימו לבכם להסבר של הרב אייזן הי"ו והציעו הצעה המשלבת בין
ז"ג ז"ג ,ז"ג ז"ק ,ז"ק ז"ג ,ז"ק ז"ק סמוכים ,ז"ק ז"ק מרוחקים מעט אבל בין שני קיסרים .דרגא מונח רביע המלוה שבירת הכלים ותיקון
חטא אדם הראשון.
הערת הרב יז"ז פיש הי"ו לפי הרמ"ק דרגא זה מלכות ורביע זה אמא – בינה
היינו חיבור אמא ומלכות שזה מלכות העליונה ומלכות התחתונה
שילוב קצת דברים
רשום לי קובץ הסבר לרוב מופעי דרגא מונח רביע הקשור לתיקון שבירת הכלים ולתיקון חטא אדם הראשון.
 59מופעים ב 58-פסוקים .וזה קשור לאורות אזן (גי'  )58תחילת הבריאה ע"פ שער האקדמות.
וזה קשור לזוית מצ הר השמש מעל בית המקדש בניסן ותשרי שבבריאה היה כך ולולי חטא אדה"ר ואחר-כך המבול
היה נשאר באיזון .עלה במחשבה לברוא במידת הדין אפשר מפני הצמצום הנחוץ לבריאה ,שזהו הקו בינה גבורה מלכות.
זקף-קטן זקף-גדול ב 202-פסוקים ,ביניהם שני פסוקים שבכל חצי פסוק יש תבנית טעמים ז"ק  ...ז"ג  ,סה"כ  204מופעים .שמוצע
ליחסם לר"ב ניצוצות קדושים שגאלו ממצרים.
 1 + 59 + 23 + 204ירח בן-יומו  1 +קרני-פרה =  288רפ"ח ניצוצין קדושים.
הסבר נוסף שבע"ה מלכי"ם אלו אורות דתוהו שנפלו בשבירת הכלים,
הרב אי"מ אייזן הי"ו השבירה ארעה בב"ן דא"ק (עולם המעשה של אדם הקדמון) שאפשר מרומז ב-ב"ן מופעי זקף-קטן
זקף-קטן סמוכים בין שני קיסרים (סלוק אתנח או אתנח סלוק) ואין מופע זקף-קטן מלה מקף זקף-קטן.
ִיהוּד
.112במדבר א,יִ :לב ְֵנֹ֣י יוֹ ֵֵ֔סף לְאפ ְִַ֕רי ִם ֱאלִישׁ ָ ָ֖מע בּןַ -עמּ ֶ֑
יוֹ ֵֵ֔סף לְאפ ְִַ֕רי ִם  -זקף-קטן זקף-גדול

ִיאל בּן-פְדָ הצִֽוּר׃
ִל ְמנ ִַ֕שּׁה גַּמְ ל ֵ ֖

גי'  517 = 361 + 156עולה קנ"ו שס"א עולה תקי"ז,
אוצר הרב י"ר פאלוך זצ"ל  517שרז"י זכ"ר מרי"ם ,מחיל"ה סליח"ה וכפר"ה ,ומצדיק"י הרבי"ם ,שבע"ה מלכי"ם (שבסוף פ' וישלח)
 59נ"ט נ"ח והתיבה ,יחיא"ל ,בגדי"ם( :בעה"ט ת צוה) ,חומ"ה ,ז"ו המ"א ,ז"ו הא"ם ,נד"ה (נגיד ומצוה דף ל"ח ע"ב) ,אטמ"ט :ר"ת
א'ישה ט'ובה מ'תנה ט'ובה ,אחי"ם( :פירוש אזולאי על ספר חסידים)(יבדוק באחיה :ורוב בנים דומים לאחי האם)
הפרש מתקע"ו  59 = 576 – 517עולה נ"ט ראה (במ' שלח יג,כז) וַיֹּ֣אמ ְֵ֔רוּ ִָ֕בּאנוּ ִָ֕ ,בּאנוּ עולה נ"ט ,כגון נ"ט פעמים בתורה ,תבנית הטעמים
דרגא מונח רביע הקשורה לתיקון שבירת הכלים ותיקון חטא אדם הראשון .שבירת הכלים מרומזת בגי' הכתוב יוֹ ֵֵ֔סף לְאפ ְִַ֕רי ִם – עולה גי'
שבע"ה מלכי"ם .אלו אורות דתוהו שנפלו בשבירת הכלים (ראה הסבר נוסף להלן) ,בין היתר בשלוש הקליפות הטמאות ,ובני אפרים פרצו
ממצרים למדבר קודם זמן הגאולה שלפני ה' ,בניסיון לתקנם ומתו רבים ביניהם ,ויש הלומדים כי אלו הם המוזכרים בחזון העצמות
היבשות.
תשובה מבקשת מחיל"ה סליח"ה וכפר"ה ואז הועלו הניצוצות הקדושה שהיו בשלוש הקליפות הטמאות.
הסבר נוסף שבע"ה מלכי"ם אלו אורות דתוהו שנפלו בשבירת הכלים,
הרב אי"מ אייזן הי"ו השבירה ארעה בב"ן דא"ק (עולם המעשה של אדם הקדמון) שאפשר מרומז ב-ב"ן מופעי זקף-קטן
זקף-קטן סמוכים בין שני קיסרים (סלוק אתנח או אתנח סלוק) ואין מופע זקף-קטן מלה מקף זקף-קטן.
אייר התשע"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 נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.

ְֹלמה
שּׁ ֵָ֨נה ה ְָר ִבי ִֵ֜עית בּ ְֹ֣חדשׁ ִָ֗זו ֶ֚הוּא ה ַֹ֣חדשׁ ַה ֵ
שׁ ָֹ֡נה ל ְֵצֹ֣את בְּנֵ ִֽי־ יִשׂ ְָר ֵ ֹ֣אל מֵאִֽרץ־ ִמצ ְַרי ִם֩ ַבּ ָ
ְַאר ַ ֹ֣בּע מ ֵֹ֣אוֹת ָ
(מל"א ו,א) ַוי ִ ְֹ֣הי ִבשְׁמוֹ ִנֹ֣ים שׁ ָָנֹ֣ה ו ְ
שּׁ ִֵ֔ני ִלמְֹלֵ֥ ְך שׁ ֖
עַל־יִשׂ ְָר ֵ ֶ֑אל ַו ִיּ ֵ֥בן ה ַ ַ֖בּי ִת ַלהִֽ' :השנה הרביעית של מלכות שלמה היתה השנה ה 480-ליציאת מצרים .לפיכך שלמה מלך בשנה  476ליציאת
מצרים 40 ,שנה עד שנת  516ליציאת מצרים .רחבעם מלך בשנת תקי"ז ( )517ליציאת מצרים וסירב לבקשת ישראל וירבעם להקל
ֵאמר מַה־לָּנ ֩וּ ֵֵ֨חלק בְּדָ ֵ֜ ִוד ְוֹלִֽא־נַח ֲָלֹ֣ה בְּבן־
מעול העבודה( .מל"א יב,טז) ַו ַיּ ְֹ֣רא כָּל־יִשׂ ְָר ֵָ֗אל ָ֠ ִכּי ֹלִֽא־שׁ ַ ָֹ֣מע הַמּל ְ֘ך ֲאלֵיהם ַויּ ִ ָֹ֣שׁבוּ ה ָ ָֹ֣עם את־ה ַֹ֣מּלְך דָּ ָ ֹ֣בר׀ ל ֹ֡
שׁי לְאהָל֙י ֙ך יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל עַתִָּ֕ ה ְר ֵאֵ֥ה בֵיתְ ך֖ דָּ ִוֶ֑ד ַו ֵיּ ֵ֥לְך יִשׂ ְָר ֵ ֖אל לְאהָלָ ִֽיו:
י ִ ָ֗ ַ
יִשׂ ְָר ֵֵ֔אל עַתִָּ֕ ה – זקף-קטן זקף-גדול ,הכנת תיקון לדברים הבאים.
ישראל וירבעם פרשו ממלכות דוד .נפילת הניצוץ הקדוש של אחדות ישראל ,נפילת הניצוץ הקדוש של מלכות דוד משיח ה'.
נפילת ניצוץ אחדות האמונה בה' ע"י הכנסת עגלי ירבעם ,מניעת עליה לרגל לבית המקדש בירושלים ,והנהגת דברים שלא כתורה.
הופר האיזון שבו היתה הבריאה מאז המבול.
אפשר שמרמז לבירור של קליפות ויציאתם מיניקתם מקדושת ישראל ולאבדנן ,כדוגמת יציאת מצרים.
אוֹסיף ַעִֽל־ עלְּכֶ֑ם ָא ִָ֗בי י ַ ִַ֤סר אתְ כם֙ ַבּשּׁוֹ ִֵ֔טים וַאֲ ִִ֕ני ֲאי ֵַסֵ֥ר אתְ כ֖ם ָבּ ַעק ְַרבִּ ִֽים:
(מל"א יב,יא) ְועַתָָּ֗ ה ָא ִב ֙י הע ִ ְַ֤מיס ֲעלֵיכם֙ ֹ֣על ָכּ ֵֵ֔בד ַו ֲא ִנ֖י ִ ֹ֣
ֵאמר ָא ִב ֙י ִהכ ִ ְֹ֣בּיד אִֽת־ עלּ ְֵ֔כם ַו ֲא ִנ֖י א ִ ֹ֣סיף ַעִֽל־עלְּכֶ֑ם ָא ִָ֗בי י ַ ִַ֤סר אתְ כם֙ בַּשּׁוֹ ִֵ֔טים ַו ֲא ִִ֕ני אֲ י ֵַסֵ֥ר אתְ כ֖ם
ֵיהם ַכּע ַ ֲַ֤צת ַהיְלָדִ ים֙ ל ֵ֔
(מל"א יב,יד) ַוי ְדַ ֵ ֹ֣בּר ֲאל ָ֗
ָבּ ַעק ְַרבִּ ִֽים:
(מל"א יב,יא) בַּשּׁוֹ ִֵ֔טים וַאֲ ִִ֕ני (מל"א יב,יד) בַּשּׁוֹ ִֵ֔טים וַאֲ ִִ֕ני
(מל"א יב,יא) ְועַתָָּ֗ ה – מלה המרמזת לתשובה
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