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 פרק המבוא נכתב עם ר' אלעזר לב הי"ו 

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

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

 

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

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

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

 לאור תשרי התשע"ח.

 

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

 .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בדבל בהשאלהבמקראות שונים. שמות דרכי הלימוד 
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 כג כסלו התשסח

 

 קטן-ית הטעמים שבבסיסה זקףהסבר תהליך הלימוד ע"פ תבנ 1.1

 

 קטן -תבניות טעמים הנשענות על זקף 1.1.1

 קטן-זקף

 לקדמו באופן כלשהו המשתנה מענין לענין.  –קטן מורה על פרט שיש להקדימו -הזקף

 הפרט כתוב בקרא מאוחר מהמקום שיש לשלבו בו, או אפילו לא כתוב ויש ללמוד על קידומו מכתוב אחר.

קטן -כן זה לאו דווקא תוכן התבה עליה ניצב הזקף-מים לענין המדובר בו אבל לאו דווקא את כולם, כמומרבה דברים הדו –קטן -זקף

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.

 

תיאור  ףמוסיבתפקיד )א( . שתי דרשות או ערך כספי כמו שתי מעה כסף. המונח שלפניו לערך שתייםהקשור קטן מורה על ענין -זקף

 .שזה מצב ביניים / ספקאו )ג( או שזה עוד דרשה ללמוד )ב( קטן -ת הזקףמלל

 

 

 מוקפות מליםאחת או  מלהקטן ב-מונח זקף 1.1.2

 קטן בתיבה אחת או תיבות מוקפות-מונח זקף

 מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל, בלשון הירושלמי  ריבה וריבה את הכל.  –אלעזר ברבי יוסי הגלילי מידה י"ח של רבי 

 מרבה דברים הדומים לענין המדובר בו אבל לאו דווקא את כולם, כאן מרבה את כולם. –קטן לבד -בעוד שבזקף

 

ם(לְַבכל מקום שמופיע ) יֶכ  ת  ר    שנשלמהדורות של קיום בית מקדש ודורות  ,יבה את הכלקטן במלה אחת, כעין ריבה ור-מונח זקף – ד 

  לך טו טו-שלח במדברראה פרים שפתינו 

 

 דוגמאות מפתח
 :טו,שלח טו במדבר

[ַ ַ ַ '׃ הָֽ ַ ֵ֥י ֶ֖הִַלְפנ  ְהֶי ִַי ֵ֥ר ֵ֛םַַּכּג  םַָּכֶכ יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ַעֹוָלם ת ַּקַ֤ ֻח ָ֑רַ ַהָּג ַ ְַוַלּג  ר ם תַָלֶכֶ֖ ַחֵ֛ ַַא ה ֻחָּקֵ֥ לַ ָהָ֕ ָּק ַַה ַ טו[ [ַ ַ ַ ַחֵַ֛׃ ַַא ה ָרֵ֥ טַטז[ַַּתֹו ִמְׁשָּפֵ֥ ַּו ת
ַ ׃ַפ ם ִאְּתֶכָֽ ַ ֵ֥ר ַהָּג ַ ֶ֖ר ְַוַלּג  ָ֑ם ְהֶי הַָלֶכ ִַי ד ָחֶ֖ ֶַא

ם יֶכ  ת  ר   ד  דליכא קרבן לא נקבל  האידנאושלא בפניו,  הביתקטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל היינו קבלת גרים בזמן -מונח זקף – ְל
     ]כריתות ט' א'[: (לותיכםלדורבר יעקב, אמר קרא וכי יגור אתכם אשר בתוככם  אחאגרים, אמר רב 

 גדול-זקף ראה

 

 :כ –יט לך טו -שלח במדבר
ַ ט[ '׃ַ]י הָֽ ַ ה ָמֶ֖ רּו ְַת מּו י ִרֵ֥ ֶָ֑רץַָּת ָהָא ַ ִמֶּל ֶחם ַ ם ֲאָכְלֶכֶ֖ ַַּב ה ָהָיָ֕ ְַו

ּה׃כ] ָתָֽ א  ַ מּו י ִרֵ֥ ןַָּת ֶ֖ ַּכ  ן ֶר ַּג   ַמ ת רּו ָ֑הִַּכְת ָמ רּו ְַת מּו י ִר  ַָּת ה ַחָּלֶ֖ ַ ם ֶכ  ת  ס   ִר ֲַ֙ע אִׁשית ר  ַ ַ ]ַ
 ירושלמי פסחים פ"ב 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  )ה"ד(
 מלחם לא כל לחם אין לי אלא לחטים ולשעורי' בלבד שאר מינין מניין תלמוד לומר ראשית עריסותכם ריבה וריבה את הכל 

 קרבן העדה 
 הדברים חייבין בחלה. אפילו אורז ודוחן ושאר מינים:הייתי אומר יהו כל 

 ולא כל לחם אם מלחם לא כל לחם ִמֶּל ֶחםתלמוד לומר )טו יט(  -טט 

 כוסמין לרבות ומניין ( ח ח עקבדברים ) ושעורה חטה ארץ דכתיב הארץ לחם נקראים שהןאין לי אלא חטים ושעורים.  
 ושיפון שועל ושבולת

ַ תלמוד לומר שאר מינין מנייןבלבד?  אולי חטים ושעורים –טט  ם ֶכ  ת  סׂ   ִר ֲע ַ֙ אִׁשית  ריבהר 

 :ממש הפרט של מינים שאר לאפוקי מחמיצין שהן צד בכל לפרטא דדמיוריבה את הכל . 
ַ֙ -טט  ית אִׁש ַר  ם ֶכ  ת  ס   ִר  את הכל וריבה ריבהקטן -מוטעם במונח זקף –ֲע

 עד כאן דוגמאות מפתח
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ֶַאת,ז: בראשית ב ים ִהִ֝ ֱאֹל ַ ' ֨ה ַ֩ ר ִַ֙מן-ַוִּייֶצ ר ַָעָפ ם ָדָ֗ ָא ה׃-ָה ַחָּיָֽ ַ ֵֶ֥פׁש םְַלֶנ ָדֶ֖ ָא ָה ַ י ִהֵ֥ ַַוְי ָ֑ים ַחִּי ַ ַמ ת ִַנְׁש יו ַאָּפֶ֖ חְַּב ַַוִּיַּפֵ֥ ה ָדָמ  ַָה ֲא
ה-ִמן רד"ק ָמ  ָד השלימה שבצורות; לפיכך הוא  –כלומר: מן המשובח שבה, כי גופו הוא חומר נקי משאר בעלי חיים, וצורתו  – ָה ֲא
שהאדם צומח מן השמים; כלומר: שכל צמח צומח מעקרו, ונהיה העקר בזה ממול  -האחרת  והעילה... בקומה זקופה.   הולך

ך' ) קראהשמים; לפיכך אנו צומחים מן השמים, ומפני זה נ  . (24החכם רבי יוסף בן צדיק, ספר העולם הקטן, ע' האדם 'פרי מהופָּ
ה-ִמן ָדָמ  מצב האדמה, האדמה בעלת חלקים בדרגות שבח -ת, כעין ריבה וריבה את הכל, המקף לימד רבקטן במלה אח-מונח זקף – ָה ֲא

היינו הקב"ה ברא את צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות, קטן במלה אחת מלמד על אדמה משובחה מכל, לפי רש"י -שונות.. מונח זקף

ה, או שנאמר כי במקום המזבח נמצא שורש כל האדמות האדם מהאדמה המשובה מכל ארבע רוחות, וצברה במקום המזבח בהר המורי

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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ִמן,ט: בראשית ב ַ֙ ִהים ֱאֹל ַ ' הַ֤ ַ ח ַמַ֞ ַּיְצ הַָּכל-ַו ָדָמ  ָ֑ל-ָה ֲא ֲאָכ ַמָֽ בְַל ֹו ט  ְַו ה ְרֶאֶ֖ ַמ דְַל ָמֵ֥ ְח ֶַנ ֵ֛ץ ַע 
ע׃ַ ָרָֽ ַָו ֹוב טֵ֥ ַ ַעת ַּדֶ֖ ַה ַ ץ ְַוע ָ֕ ן ַהָּג  ַ ְך ֹו ְַּ֙בת  ַחִּיים ַהָֽ ַ ַ֤ץ ְַוע 

ה-ִמן ָדָמ   מצב האדמה, האדמה בעלת חלקים בדרגות שבח שונות. -מקף מלמד על רב – ָה ֲא

ה-ִמן ָדָמ   [)בר' ב,ז(]רד"ק  עדן המשובחה מכל האדמות,-קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, מלמד על אדמת גן-מונח זקף – ָה ֲא
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 ה,לך טו-לך בראשית

ַהגירסת הכתר ] ַ ַהֶּבט[ ַ֙ ֶמר ַַוּי ֙א ה ּוָצ חָ֗ ַַה ֹו תִ֝ א  ַ א ַ-ַוּיֹוצ ֨ הָנ א ְיָמ ַמָ֗ ִאםַַהָּׁש ַ ים ֹוָכִב  ַהּכ  ַ֙ ר ַ-ּוְספ  ָתָ֑ם א  ַ ר ְסּפ   לִַל ַּתּוַכֶ֖
ָך׃ ְרֶעָֽ ַַז ֶ֖ה ְהֶי ִַי ה ֹוַּכ ֵ֥ רַל  ֶמ א ַַוּי  

ַהֶּבטה]קורן, מגנס, מאור ועוד  רַ֙ ֶמ ַַוּי ֙א ה ּוָצ חָ֗ ַה ַ ֹו תִ֝ א  ַ א ַַוּיֹוצ ֨ ַ ]-ַ הָנ א ָמ ְי ַמ  אִַַַהָּׁש ַ ים ֹוָכִב  ַהּכ  ַ֙ ר ְספ  ָתָ֑םַ-םּו א  ַ ר ְסּפ   לִַל ַּתּוַכֶ֖
ָך׃ ְרֶעָֽ ַַז ֶ֖ה ְהֶי ִַי ה ֹוַּכ ֵ֥ רַל  ֶמ א ַַוּי  

ַ ים ֹוָכִב  ַהּכ  ַ֙ ר ְספ   ריבה וריבה את הכל, ריבה כל הכוכבים אף אלו שאי אפשר לספורכעין ה אחת, מלקטן ב-פשטא מונח זקף -ּו

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

ַאל ַ ם ַָׁ֩ש֨לֹוםַָלֶכִ֝ ר ֶמ ָ֑י-ַוּי א ָל א  ַ ַָּב א ם ְסְּפֶכֶ֖ םַַּכ יֶכ  ת  ח   ְמְּת ַא ְַּ֙ב מֹון ְט ַמ ַ֤םַ ןַָלֶכ ַָ֙נַת֨ ֲאִביֶכם ַ י ַ֤ ה  ֹל א ַו  ם יֶכִ֝ ה  ֹ֨ל ֱא ַ אּו ָרָ֗ ִַּתי
ֶאתַ ַ ם ֶהֶ֖ ֲאל  ַ א ֵ֥ ן׃-ַוּיֹוצ  ֹו ְמעָֽ ִַׁש

ַ ם יֶכ  ת  ח   ְמְּת ַא  יבה וריבה את הכל, בכל האמתחות נתן ולא רק בחלקם., כעין ר אחתקטן בתיבה -מונח זקף -ְּב

 אתנח, תלישא קטנה, קדמא ואזלא במילה אחת  ראה
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ַאל: המה,ויגש  אשיתבר ַ ׀ ה ַעָּת  ַאל-ְו ְַו ּו בָ֗ ָע ְצ י-ּת  םִַּכָֽ יֶכ  ְַּ֙בע  ינ  ר ַ֙ח ָָּ֑נה-ִי ה  ַ י ִתֶ֖ א  ַ ם ְַמַכְרֶּתֵ֥
יםַלִַַ ִהֶ֖ ֹל ֱַא ִני ַחֵ֥ ְַׁשָל ה ְחָי  ִמָֽ יְַל ם׃ִּכ  יֶכָֽ ְַפנ 

ַאל ַ-ְו ם יֶכ  ְַּ֙בע  ינ  ר ַ֙ח כעין ריבה וריבה את הכל, הרי אח אחד בלבד רצה להרגו, ואח אחד קטן )שני טעמים במלה אחת( -פשטא מונח זקף -ִי

 בלבד הציע מכירתו, וכולם סבלו מכך, לכן עכשו יוקל לכולם
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 :כז,מה ויגש בראשית

ַ יו ָלָ֗ א  ַ ּו ר  ַדְּב ֶאת-א  תַָּכלַוְי אַ֙ ְר ַַוַּי ם ֶה  ֲאל  ִּדֶּב רַ ֲאֶׁש רַ ַ֙ ף ס  ַיֹו י ַ֤ ר  ְב ר-ִּד ֲאֶׁש ַ ֹות ֹו-ָה ֲעָגל  תָ֑ א  ַ ףַָלׂש  את ֶ֖ ס  ַיֹו ח ַָׁשַלֵ֥
ם׃ַ ֶהָֽ ֲאִבי בַ ק ֵ֥ ַַיֲע ַח ּו רֶ֖ ַ י ִחָ֕ ַַוְּת
םַ...  ֶה  ַ֙ קטן-זקף – ֲאל  א ְר ַ-ֶאת פשטא –ַוַּי ֹות היקש, יעקב כעין שני קיסרים,  בין קטן-קטן זקף-זקףה אחת, מלקטן ב-מונח זקף –ָה ֲעָגל 

ֹות י"רשכפי'  :ראה עגלות שהיו סימן שיוסף זוכר לימוד התורה האחרון שלמדו יחד שעצרו  לאביומסר לאחיו סימן  יוסף (א) – ָה ֲעָגל 
פי -וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על )ב((; פרעהבלימוד בפרשת עגלה ערופה )העגלות אשר שלח יוסף ולא נאמר אשר שלח 

 פרעה.

ַ-ֶאת ֹות יוסף מסר סימן על לימוד עגלה ערופה, ותבנית הטעמים מרמזת  ה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל,מלקטן ב-מונח זקף –ָה ֲעָגל 

 שכך גם זוכר את כל תלמודו ועומד בצדקותו
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 :ב,נ ויחי בראשית

ת ֶא ַ ף ַ֤ ס  ַיֹו ו ֶאת-ַוְיַצ֨ ַ֙ ָדיו ֶאת-ֲעָב ַ ט ֶ֖ ֲחנ  יםַַל ִא  ְפ ר   יואַָ-ָה ִַבָ֑
ֶאתַ ַ ים ִאֶ֖ ְפ ר  ָה ַ ּו טֵ֥ ַחְנ ל׃-ַוַּי ָֽ א  ָר ִַיְׂש

ו תַַוְיַצ֨ ֶא ַ ף ַ֤ ס  ַ֙-יֹו ָדיו שציוה לעבדיו להיות עם מוציא מפשוטו  ספר חסידיםבשם  תורה שלמה ]ה[ –מהפך פשטא  קדמא -ֲעָב
אים שלא יחסרו דבר הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו. והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו רו

ת שבניו לא יראוהו. יםַ-ֶא ִא  ְפ ר   שלא יחסרו דבר שבניו לא , ריבה את הכלוריבה  -במקף מלים המחוברות ב קטן-קףמונח ז -ָה
  יראוהו.
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ַ ,ג:שמות ה ָ֑ינּו ַָעל  א ָר  ְק ִַנ ים ִרֶ֖ ְב ָהִע ַ י ֵ֥ ה  ֱאֹל ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי  
ֹלַ֨ ְַׁ֩ש ְך ֶּדֶר אַ ָּנָּ֡ ַ ה ב:נ  ֲלָכ ֶר ֶַבָחָֽ ֹו אֵ֥ ַ ר ֶב ֶּדֶ֖ ַַּב נּו ן־ִיְפָּגע   ינּוֶַּפ֨ ה   ֱאֹל ַ ' ה  ַַ֙לָֽ ה ְַוִנְזְּבָח ר ְדָּבָ֗ ַַּבִּמ ים ִמִ֜ ַָי  ֶׁשת

ּו (שמ' ה,ג)נעיין עוד במלה  ר  ְמ א קטן במלה אחת. תבנית המלמדת על מידה מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג -ותבנית טעמיה מונח זקף ַוּי  

ַריבה וריבה את הכל. אפשר שזה ההסבר נאמר  ובלשון הירושלמימקצת ונוהג בכל, )יח( מדבר שנאמר במידה  ים ִרֶ֖ ְב ָהִע יַ ֵ֥ ה  ֹל זה שם ֱא

 "אלהים" וכשם שהוא שם המלמד על פעולה מסוימת של הוי"ה כך יש לאלקינו שמות אחרים המבטאים פעולות אחרות של ה'.
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ַהּ֨יֹוםד: י,יבבא  שמות ַ֩ ה ָהָי ְַַו ַח ג ַ ֹו תֶ֖ א  ַ ם ֶתֵ֥ ַחּג  ְַו ן ֹו ר  ִזָּכ ְַ֙ל ַ֤הַָלֶכם ֶּז הּו׃לַַַה ָחֻּגָֽ םְַּת ַעֹוָלֶ֖ ת ַּקֵ֥ ֻח ַ ם יֶכ  ת  ר   ד  'ְַל ַהָ֑
ם יֶכ  ת  ר   ד  לרבות לימות המשיח, יכול הואיל והחגיגה בטילה  תורה שלמה ]רפט*[קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל. -מונח זקף – ְל



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַ(ויב ט בא 'שמ)לא יאכל מצות, תלמוד לומר  ֹות ַמּצ  ַ֙ ִמים ַָי ַ֤ת ְבַע ּוִׁש ל  ּת אכ  
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י ,ז:שמות וארא ו ְחִּת֨ ַק ם ְוָל ַ֙ ֶאְתֶכֵ֥ ם ִלי י ְלָע  יִת ָהִיֵ֥ ם ְו ים ָלֶכֶ֖ ִהָ֑ ֹל א  ל 
ם  ַדְעֶּתָ֗ י ִוי ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ ִים׃ַ'ה ִמְצָרָֽ ַ ֹות ְבלֵ֥ ִס ַ ַחת ִמַּתֶ֖ ַ ם ֶאְתֶכ  ַ א י ַהּמֹוִצ  ַ ם יֶכ  ה  ֱַאֹל 

י ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ יֶכַ ַ'ה ה  ֹל  מובן על יותר מסדרה אחת של התבנית שאחריה,  מונח מרמזקטן, -מונח מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף – םֱא

םקטן יוסבר בשלבים: )א( נסביר מלת וטעמי -מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף ראשון של התבנית יֶכ  ה  ֹל  קטן, כעין ריבה -מונח זקף – ֱא

-לקים התקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, עילת העילות וסיבת הסיבות. ופירש ה-של א וריבה את הכל, כעין מה שיש לכוון באמירת

י)בלתי בעל גבול והגבלה כלשהי(. )ב( נחזור אל המלים  היכולת )=ובלתי בעל תכלית(סבת הסבות כלן ובב"ת  אברבנאל ָּדָ֑ ַַׁש שמ' ) א  ל

( רמב"ן, ראב"עמנצח מערכות הטבע כרצונו ) -משדד  הבורא די-ל  ש-אשם והמפרשים ב זוהר כרך ב )שמות( וארא )כג,ב(( שע"פ וארא ו,ג

משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו,  -מנצח  –משדד  -שודד  .(בבלי חגיגה יב,אוזהו ענין ההרכבה עד )כפי' הנוסף( שאמרתי לעולמי די )

ַ֤יהשגחה הנדמית כבדרך טבעי. )ג( עתה יובן כי מובן אחד של טעמי  ַ֙ ֲאִנ םאֱַַ'ה יֶכ  ה  קטן, ידרש -מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף– ֹל 

 שהבורא מהפך את פשט הרכב ומערכות הטבע וכל הכוחות כולם כרצונו. בכוחות יש לכלול גם השרים הממונים על הכוחות. 

 

ַ֤יטעמי הקרא  מובן ראשון של תבנית ַ֙ ֲאִנ םַ'ה יֶכ  ה  ֹל  ען הגאולה ממצרים ומתן קטן, ידרש שלמ-מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף– ֱא

יתורה הקב"ה ישנה מדרך הקבועה לעשות באמצעות שליח )אמצעי( ויעשה זאת בכבודו ובעצמו. נשים לב כי המלים  ַ֤י ִּכ  בצרופן הן  ֲאִנ

ַ֙ אנכימלת  םַ'ה יֶכ  ה   ן.קט-זקף -לקיכם -אמונח  – ה'פשטא  – אנכישל הדיבר הראשון מעשרת הדברות ושם בקריאה בטעם עליון  ֱאֹל 

ם ַדְעֶּתָ֗ י ִוי ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ םַ'ה יֶכ  ה  ֹל  ואז  פנים בפניםרוצה לומר אחרי צאתכם ממצרים תבואו להר סיני ותקבלו את התורה אברבנאל  - ֱא
םכמו שיתב' מה שלא זכו אליו האבות וזהו  תנבאו ממנו בלי אמצעיתכירו ותדעו את השם הנכבד כי  ֶּתָ֗ ַדְע י ִוי ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ ואמר ַ'ה

א י םַַהּמֹוִצ   .היו בלי אמצעי שניהםוגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה  ֶאְתֶכ 
ם ֶאְתֶכ  ַ א י  .היו בלי אמצעי שניהםוגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה  אברבנאלקטן, בתפקיד שתיים ע"פ -מונח זקף – ַהּמֹוִצ 
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ל: יג,טזבא  שמות ַַ֙ע אֹות ַ֤הְַל ָהָי טַָ-ְו טֹו ַּוְל ה ְדָכ  ַָי ָ֣ ָך ָ֑י יֶנ ַע  ן ַּב  י ת ַפ ֶ֖ ַ ַַ ַ סַַ ַ ִים׃ ָרָֽ ִמִּמְצ ַ' הֶ֖ ַ נּו ָאֵ֥ הֹוִצי ַ ד ַָי  ק ֶז ח   ְַּב ִ֚י ִַּכ
ה ,טז(יג ' באשמ) ְדָכ   לרבות את הגידם להנחת תפילין. )לימוד ב(יד שמאל  )לימוד א(קטן מרמז לשני לימודים -זקף – ָי ָ֣

ה ,טז(יג בא שמות) ְדָכ   מפתח את נושא הנחת תפילין ע"י גידם. – ַעל־ָי ָ֣

ה ,טז(יג בא שמות) ְדָכ  מצב של גידם חסר יד שמאל כולה )עד הכתף( או חסר זרוע שמאל עד הארכובה של -מקף כמברר ברב – ַעל־ָי ָ֣

 היד = מרפק(

 הגידם הזה פטור בכלל מהנחת תפילין של יד. –הרב מיכל זילבר הי"ו: תנא קמא לומד גידם ביד שמאל שאין לו זרוע ויש רק קיבורת 

 ם "ידכה" זה הגידם ביד שמאל שיש לו קיבורת ומניח תפילין על הקיבורת הזאת.אחרים לומדי

 מסביר את תנא קמא שמי שאין לו כל הזרוע השמאלית ויש לו רק קיבורת שמאל פטור מהנחת תפילין של יד,  ]אור זרוע[

 אם יש לו קצת זרוע, מניח בקיבורת שמאל. 

ד השמאלית )עד הכתף( פטור גם מהנחה בימין. החסר זרוע שמאל מניח בקיבורת מסביר את תנא קמא שמי שאין לו כל הי ]תוס'[

 שמאל. ומסביר את אחרים שמי שאין לו כל היד השמאלית )עד הכתף( חייב בהנחה בימין.  

 פוסק שבעל קיבורת שמאל יניח בלא ברכה. ]רמ"א[

 

בד"כ כתיבה בימין וקשירה בימין על שמאל שהיא הנחת  םוקשרתם וכתבתוילמד מהכתוב בפר' שמע ובפר' והיה אם שמע ופר' מזוזה 

 התפילין.

התבנית הטעמים  ְדָכ  קטן כעין מידת ריבה וריבה הכל, אפשר שמרמז למצב הגידם החסר יד שמאל )עד הכתף( לא מניח -מונח זקף – ָי ָ֣

 כלל או שמניח בימין.

ַ֙ ,טז(יג ' באשמ) אֹות ְַל ַ֤ה ָהָי הְו ָכ  ָי ְָ֣ד ציא מפשט הכתוב של הנחה ביד שמאל ומלמד לגבי הנחת הגידם )החסר כל יד מהפך פשטא מו – ַעל־

 שמאל( והאיטר יד ימין )המשך הגמרא( שיניחו בקיבורת ימין. 
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ָ֑יָךשמות בשלח טו,ז:  ֶמ ָק ַ ס ר   ֲה ַַּת ָךֶ֖ אֹוְנ ְַּג ב ר ֵ֥ ַּוְב ַַ ַ ַַ ׁש׃ַַ ַּקָֽ מֹוַַּכ ֶ֖ ַי אְכל  ְנָך  ר   ֲח חַ֙ ְַּתַׁשַּל
ַרש"י  ב ר ֵ֥ ָךֶַּ֖וְב אֹוְנ , אם היד בלבד רועצת האויב כשהוא מרומם ברוב גאונו אז יהרוס קמיו ואם ברוב גאונו לבד אויביו נהרסים ק"ו ְּג

מֹו חרון אףכששלח בם  ֶ֖ ָךַ פירש  רש"יטטוד"ל ; י אְכל  ְנ ר     חרון אף )האם חרון אף הוא כמו אף וחמה שהם שנים מחמישה חובלים( – ֲח
ַ֙... בעל הטורים  ח ָךַ חְֲַַּתַׁשַּל ְנ ם ְּתַׁשַּלַ֤ח , ר   , מלמד כמו שלקו הם על הים כך לקו במצרים   נבואת אלישע לחזאל( -טט ( )מ"ב ח;יב)ִמְבְצֵריה ֶ֞

ָךַ פירש  בעל הטורים –טטוד"ל והרס מבצריהם, וגו';  ְנ ר    במצרים גופה –לוקים על הים, לוקים על היבשה  – ֲח
ל ַמּ֖דּוַע ֲאד   מלכים ב  ח,יב: ר ֲחזֵָאֵ֔ אמ  ה  (אלישע הנביא) ִנֹ֣יַוּי ֹ֣ ֶ֑  ב כ 

ר ִּכִֽי אמ  ר-ַוּי ֹ֡ ת ֲאׁש  ְעִּתי ֵאֹ֣ ׁש ְוהָ -יַָדֹ֡ ם ְּתַרֵּטֵ֔ ֹ֣ ג ְוע ֲלֵליה  ב ַּתֲהר ֵ֔ ר  ֹ֣ ֙ם ַּבח  ִֵֽריה  ם ְּתַׁשַּלַ֤ח ָּבֵאׁ֙ש ּוַבח  ה ִמְבְצֵריה ֶ֞ ל ָרָעָ֗ י יְִׂשָרֵאֵ֝ ֩ה ִלְבנֵֵ֨ ם ְּתַבֵּקִַֽע׃ַּתֲעׂש  ֖  ר ֵתיה 

מֹוַּכַַ. אור החיים  ֶ֖ ַי אְכל  ְנָך  ר   ֲח ַ֙ ח ׁש׃ְּתַׁשַּל פירוש לא שאתה צריך לרוב גאונך להרוס אותם אלא הגם שיכול אתה לשלח חרון אחד ַַּקָֽ
 שלך ויהיה נאבד כקש: 

ַ֙ - ל"טטוד ח ָךַ  פשטאְַּתַׁשַּל ְנ ר   שני סוגי חובלים  רש"יע"פ , כעין ריבה וריבה את הכל, כל אופני החרון, אחתקטן במלה -זקף מונחֲַח

פי שלח בם -על-היה מספיק חרון אחד ואף אור החיים, ע"פ בים וביבשהחרון אף  טוריםבעל המחמישה )ש"ר תשא פר' מא(, ע"פ 

 חרון לרוב להפליא בם מכותיו.

 ודומה להם:



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

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

 

 זרקא_סגול-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/7        ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

י דברים עקב ט,יט:ראה  י ִּכ  ְרִּת ַ֤י ָיג ָ֗ ַ֙ ִמְּפנ  ַאף ה ָה ָמ  ַה ח  ר ְו ף ֲאֶׁש֨ ַַ֙'הֵַ֛ ָקַצֹ֧ ה ַ ע ַמַ֤ ַַוִּיְׁש ָ֑ם ֶאְתֶכ ַ ד י ִמ  ַהְׁש םְַל יֶכֶ֖ ַּבַַַ'ֲעל  ֶ֖ם ַַּג י ַל  א׃א  ו ִהָֽ ַה ַ ַעם  ַּפֵ֥

 

 קטן במלה אחת-מונח זקף 13

ֶרץ׃: יב,בשלח טו שמות ָאָֽ ַ מֹו ֶ֖ ִַּתְבָלע  ָך  יְנ ִמ  ְַ֙י ֙יָת ִט ַָנ
"כיון שהלך )משה רבינו( לקרוע את הים לא קיבל עליו להקרע. אמר לו הים: מפניך איני נקרע, אני גדול ממך שאני נבראתי בשלישי ואתה  (:שמו"ר כ"א ו') ... איתא במדרש

מוליך לימין (: "ישעיה ס"ג י"בשנאמר ) נתן ימינו על ימינו של משהמה עשה הקב"ה? ת בששי.כיון ששמע כך הלך ואמר להקב"ה: אין הים רוצה להקרע.נברא
 ולא יכול להקב"ה שנתן יד ימינו על משה(: "הים ראה וינוס", מה ראה? אלא שראה תהלים קי"ד ג'וגו'" מיד ראה להקב"ה וברח, שנאמר ) משה

 מיד.אמר לו משה: מפני מה אתה בורח? א"ל הים: מפני אלוה יעקב, מפני יראתו של הקב"ה"לעכב אלא ברח 
ַ֙ ִט֙יָת ָךַ ַפשטא ַָנ יְנ ִמ   ימין , כעין ריבה וריבה את הכל, כל אופניאחתבמלה ן, קט-מונח זקףְַי

, שני פעמים כשישראל עושין את רצונו ינךימ ימינך י"רש פע" טו ו שמות בשלחטטוד"ל אולי אפשר לקשרו לשני ימינך בפסוק 
 ימין:  נעשיתשל מקום השמאל 

ֶאתשמות בשלח יד,כא: ראה  ַ ֶׁש ה מ  ַ ט ַַעל-ַוּי ֨ דֹו֘ ַ֒-ָי  וגו',  ַהָּים
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 :בשלח טז,כג שמות

ת ַַׁשַּב ן ֹו ַַׁשָּבתֹ֧ ' ה  ִּדֶּב רַ ַ ֲאֶׁש ר אַ ּו הִ֚ ַ ם ֶהָ֗ ֲאל  ַ ר ֶמ א ָ֑רַ-ַוּי   ָח ַָמ ' הֶ֖ ֶדׁשַַל ַק ֵ֛
ֲאׁשֶַ ַ ר-רא  ת ֲאֶׁשָֽ ַ ת ַ֤ א  ְַו ּו פָ֗ א  ַ ּו ל-ּת אפַ֞ ַָּ֙כ ת א  ְַו לּו ַַּ֙בּׁש   ַַעד-ְּתַבְּׁשלּו ֶרת ֶמֶ֖ ִמְׁש ֵ֛םְַל חּוַָלֶכ ֹ֧י ִּנ ַה ַ ף ד   ר׃-ָה ע  ֶק ַַהּב ָֽ

ַָּ֙כל ת א  ף-ְו ד   לשמש על בסיס עירוב תבשילין לשימוש ביום  יכולקטן בתיבה אחת ריבה וריבה את הכל, שכל עודף מיום -זקף מונח - ָה ע 

 המחר

 רביע, פעמיים זקף בין שני קיסרים גרשיים מונחא, דרגא תביר טפח ראה
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ַָּ֙כליז: ג,כ פטיםשמ ותשמ ֶאה ָר ֵֽ ָֽ ַי  ָ֑ה ַַּבָּׁשָנ ים ִמֶ֖ ׁשְַּפָע ֹלֵ֥ ֶאל-ָׁש ַ ָך  ְר ּו ַהַָֽ-ְזכ  ׀ ןַ ָאד ֵ֥ ָה ַ ֶ֖י ַ׃'ְּפנ 
ַ-ָּכל ָך  ְר ּו האם יש לפטור ישראלים שבגלל עיסוקם  בבלי חגיגה ד,אכך דן . ועל קטן בתבות מוקפות, ריבה וריבה את הכל-מונח זקף -ְזכ 

 במשך השנה בדברים הגורמים לאנשים להיבדל מהם מהראיון ומכריע לחייבם בעליה לרגל. 

ַָּ֙כלכג,יז:  מש'. שמות 1 ֶאה ָר ֵֽ ָֽ ַי  ָ֑ה ַַּבָּׁשָנ ים ִמֶ֖ ׁשְַּפָע ֹלֵ֥ ֶאל-ָׁש ַ ָך  ְר ּו הַָֽ-ְזכ  ַ ַ׀ ן ָאד ֵ֥ ָה ַ ֶ֖י ַ'ְּפנ  ַַ׃
ַָּ֙כלׁשַָלד,כג:  כי תשא. שמות 2 ֶאה ָר ֵֽ ָֽ ַי  ָ֑ה ַַּבָּׁשָנ ים ִמֶ֖ ָע ׁשְַּפ ֶאת-ֹלֵ֥ ַ ָך  ְר ּו הֶַ֖-ְזכ  ׀ַ ַ ן ד ֵ֥ ָא ָה ַ ֵ֛י ל׃ַ'ְּפנ  ָֽ א  ָר ִַיְׂש י ֵ֥ ה  ֹל ֱַא
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ָך: ,יטכגמשפטים  שמות ָ֑י ֶה ֱאֹל ַ ' ה  ַ ית ֶ֖ ַּב  א י ִבָ֕ ַָּת ָמ ְתָך  ְד ַא ַ֙ י ר  ּכּו ִַּב ית אִׁשָ֗ ַַַר  ַ ַ ַַ ׃ַפ-ל אַ ֹו ִַאּמָֽ ב ֵ֥ ֲחל  ַַּב י ִדֶ֖ ְַּג ל ֵ֥ ְַתַבּׁש 
יך ֹלא  ו:שמות תשא לד,כ ֶ֑ ' ֱאֹלה  ית הֹ֣ יא ֵּב֖ ְתךֵ֔ ָּתִבִ֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמֹ֣ ֹו׃ פ-ֵראִׁשָ֗ י ַּבֲחֵלֵ֥ב ִאּמִֽ ל ְּגִד֖  ְתַבֵּׁשֵ֥

יא (שמ' מש' כג,יט) שני פסוקים ְתךֵ֔ ָּתִבִ֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמֹ֣ יא (שמ' תשא לד,כו) ֵראִׁשָ֗ ְתךֵ֔ ָּתִבִ֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמֹ֣   ֵראִׁשָ֗

ְתךֵ֔ שני   ( יניקה)א( בעלות, )ב – ַאְדָמֹ֣

ְתךֵ֔  רמב"ם הל' ביכורים קטן במלה אחת, כעין מידה ריבה וריבה את הכל, היניקה צריכה להיות כולה אך ורק מאדמתך )-מונח זקף – ַאְדָמֹ֣
אם יונק מאדמת חבירו ברשות )הסכמת( חבירו מביא, גם אם זה  הי"א-לא יביא מהברכה היונקת מאדמתו ומחוץ לאדמתו, וב פ"ב,ה"י

 קים מחלקת חבירו לפי שעה( שרשים היונ

ְתךֵ֔   קטן, כעין מידה ריבה וריבה את הכל, הבעלות צריכה להיות במלואה של בעל הפירות או ברשות )הסכמת( חבירו.-מונח זקף – ַאְדָמֹ֣

 שיש להם רשות לעבוד האדמה וליטול פירות, אבל זאת לא אדמתם. –האריסין והחכורות משנה ה"ב )א( 

 שהאדמה לא הגיעה אליהם בקנין תורני, אלא מגזלה, או קניה מגזלן(  – ןהסיקריקון והגזל)ב( 

 

 קטן במלה אחת-מונח זקף 18

ַ,יב: כהתרומה שמות  ָתָ֑יו מ  ַאְרַּב עַַּפֲע ַ ל ַַעֶ֖ ה ְַוָנ ַתָּת  ב ָה  ַָז ת ַטְּבע   ַ֙ ְרַּבע ַא ַ ֹו ַּלָ֗ ְַוָיַצ ְקָּת
ַטָּבע ַ  ַ֙ י ַּוְׁשּת  ת ָח  ֶא ָהָֽ ַ֙ ַצְלעֹו ַַעל־ ת ַטָּבע ָ֗ ַ :ּוְׁשּת  י ית ִנָֽ ַהּׁש  ַ ֹו עֶ֖ ַַעל־ַצְל  ת

ה  ב(כה,י)מתבנית הטעמים  שני לימודים  קטן-מונח זקף – ְוָנ ַתָּת 

ה ,יב(כה) מתבנית הטעמים ראשון לימוד קטן במלה אחת כעין מידה י"ח מל"ב מידות נאמר במקצת וחל על הכל -מונח זקף – ְוָנ ַתָּת 

צריכים  [תרומה מצוה צה מנחת חינוך]ללמוד מארון לכל כלי מקדש כפי'  )ריבה וריבה את הכל(, תבנית הטעמים בארון מרמזת
  אנחנו לידע ג"כ הצורה של הארון כמו כל הכלים ומה מעכב ומה אינו מעכב

 

 וגו' .חייב, שכן משא בני קהת -המוציא בין בימינו בין בשמאלו, בתוך חיקו או על כתיפיו  שבת פ"י,מ"ג[ משנה] [בבלי שבת צב,א]

ה ,יב(כה) מתבנית הטעמים שני לימוד  טפח לומד להוצאות באופנים אחרים בשבת. 10קטן, מהוצאת ארון בכתף מעל -מונח זקף – ְוָנ ַתָּת 

 ושניים או ארבעה בדים. שמונה טבעותושני בדים בארון או  סוגיית ארבע טבעות
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ֶאתשמות תרומה כה,כא:  ַ ַתָּתֹ֧ ַעַַ-ְוָנ ֶרת ְָ֑עָלה-לַהַּכּפ ֵ֛ ָמ ִמְל ןַ ר ֶ֖ ַָהָא
ֶאלַ ֶאת-ְו ַ֙ ן ןִַּתּת  ָך׃-ָה ָאר   י ֶלָֽ א  ןַ ֶ֖ ֶאּת  ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ת ֻד  ַָה ע 

ֶאל ן-ְו ר   קטן במלה אחת, כעין מידת דרשה ריבה וריבה את הכל )נאמר באחד וחל על הכל(, כאן נאמר על הלוחות השניים -מונח זקף – ָה ָא

 השלמים, ומרמז לנתינת הלוחות הראשונים השבורים.

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַ֙על,י: תצוה ל שמות ן ֲהר  ַאָֽ ַ ר ָ֑הַ-ְוִכֶּפַ֤ ַַּבָּׁשָנ ת ַחֶ֖ ַא ַ יו ָת  ְרנ  ַַק
ֶדׁש ק ָֽ ַ ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ַָעָליו ר ַ֤ ְַ֙יַכּפ  ה ַַּבָּׁשָנ ת ַחַ֤ ַא ַ ים ִרָ֗ ַהִּכֻּפ ַחַּט אתַ ַ ם ַּדַ֞ ַ-ִמ א ּו הֶ֖ ַ ים ָדִׁשֵ֥ '׃ַפלַַָק ַהָֽ

ם יֶכ  ת  ר   ד   כלקטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את ה-מונח זקף – ְל

 כפרת אהרן על מזבח הזהב בשעת חנוכתו, הפכה לצינור דרכו נמשכת הכפרה לכל הדורות.    – התוה"מ

 קטן במלה אחת-מונח זקף ראה 
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ָ֑יָךַל א  שמות תשא לד,כו: ֶה ֹל ֱַא ' ה  ַ ית ֶ֖ ַּב  א י ִבָ֕ ַָּת ָמ ְתָך  ְד ַא ַ֙ י ר  ִַּבּכּו ית אִׁשָ֗ ַ-ר  ֹו׃ ִאּמָֽ ַ ב ֵ֥ ֲחל  ַַּב י ִדֶ֖ ְַּג ל ֵ֥  פְתַבּׁש 

יך: ,יטכגמשפטים  שמותראה  ֶ֑ ' ֱאֹלה  ית הֹ֣ יא ֵּב֖ ְתךֵ֔ ָּתִבִ֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמֹ֣ ֹו׃ פ-ֹלא  ֵראִׁשָ֗ י ַּבֲחֵלֵ֥ב ִאּמִֽ ל ְּגִד֖  ְתַבֵּׁשֵ֥
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ֶאל כג,שמיני ט ויקרא ןַ֙ ר  ֲה ַאָֽ ְַו ה ֶׁשַ֤ מ  ַ א ֶאת-ַוָּיב ֨ ַ ּו ֲרכֶ֖ ָב ְֵֽי ַַוָֽ ּו א  ַַוּי  ְצ ד מֹוע   ֶהלַ ב-א   אְַכ ָרֵ֥ ַַוּי  ָ֑ם ֶאל-ֹודָהָע ַ ' ל-הֶ֖ ם׃-ָּכ ַָהָעָֽ
ַ ּו א  רבינו בחיי הלימוד יהיה  פאת הכל, נאמר בדבר אחד וחל על הכל. ע" וריבהכעין מידה ריבה  –קטן במלה אחת -מונח זקף -ַוּי  ְצ

ַ  ט כג שמיני ויקראמשה ואהרן שאחרי הקטרתה נאמר  יעל מזבח הזהב בקדש ע" הקטורתמהקטרת  ּו ֲרכֶ֖ ָב ְֵֽי ַַוָֽ ּו א  ה שעת הית כי, ַוּי  ְצ

 רצון, ואותה עת רצון הייתה גם אחרי הקטרת הקטורת בקדש הקדשים.

 

ַכי  אפשר ּו א  כתבי  כל-הקרבנות כדאיתא ב לכלכעין מידה ריבה וריבה את הכל, מרבה מהקטורת גם  –קטן במלה אחת -מונח זקף -ַוּי  ְצ

ו. ואף שמדברי רבינו בחיי נראה כי עת הקטרת מכל הקטרוגין שיש עלי לאדםהקרבנות מציל  ענין גחפץ חיים,מאמר תורה אור,פ"

 ר"אכרך א )בראשית( פרשת וירא דף ק עמוד א  הנעלםמדרש  - זוהרבשם הזוהר.  ל. וזה לשון החפץ חיים הנ"מקובלתהקטורת יותר 
למה הוא בא ומעשה העבודה  האי מאן דמדכר בפומיה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות עניינא דקרבנות ותקרובתא )דהיינו כל קרבן וקרבן כרוספדאי

כרותה הוא דאינון  בריתאותו החטא שבא עליו הקרבן(  זשתהא זה במקום עסק ההקרבה,לכפר עי" לוהקרבה ממש בכל קרבן( ויכוון בהו )ר"
 לשונו. כאן עד, טיבומלאכיא דמדכרין חוביה לאבאשא ליה דלא יכלין למעבד ליה אלמלא 

 פעמים זקף בין שני קיסרים  ראה

 

 קטן במלה אחת-נח זקףמו 23

ַר כא,ו: מא אויקר ָ֑ם יֶה ה  ֱאֹל ַ ם ֶ֖ ַׁש  ּו ַחְּלל  ְַי א ְַול   ם ֶה  י ה  ֹל  א ַ֙ל  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ְַק
ֶאתַ ַ֩ ַַ-ִּכי ַ ֶדׁש׃ ַק ָֽ יּו ָהֵ֥ ְַו ם ִריִבֶ֖ ְק ַמ ַ ם ֵ֥ םַה  ֶהֵ֛ י ה  ֹל ֱא ֶֹ֧חםַ 'ֶַל הִ֝ ַ י  ִאּׁש ֨

ם ֶה  י ה  ֹל  א חלה פ"א, ביכורים פ"א, פסחים פ"ב(, וכעין מידה כעין מידה ריבה וריבה את הכל )ירושלמי קטן במלה אחת, -מונח זקף - ל 

 מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל. י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי,

. לכן הם חייבים לשמור על קדושתם ולא שליחי ישראל (ה'רחמנא )שליחי שליחי  כהנייט,א[ ]קידושין כג,ב[ דבבלי יומא ]-בנדרש 

זרוע של ימין, והלחיים, זה שליחות ה' בכל עת שיקראו לכך. כגון אכילת תרומה טהורה, אכילת בכור, קבלת  כדי להיות זמינים לבצע

 (.ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קסה) לחי התחתון, והקבה כמשמעה

םלהלן על הסיפא של הפסוק תבנית הטעמים של  ]קרבן אהרן[ולפי  ֶה  י ה  ֹל  א יה לרבות גם את עשוקטן במלה אחת, -מונח זקף - ל 

 הכהנים בעלי המומים להקפדה על קדושתם.
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ַַעד: יד,אמר כג ויקרא ּו אְכלָ֗ ַת ָֽ א לַל   ֶמִ֝ ְר ַכ ְַו י ָקִל֨ ְַ֩ו ֶחם ֶאת-ְוֶל ַ ם ֲאֶכ  י ִב  ֲה ַ ִ֚ד ַַע ה ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ ַ-ֶעֶ֙צם ָ֑ם יֶכ ה  ֱאֹל ַ ן ְרַּבֶ֖ ַָק
ם יֶכָֽ ת  ב ָֽ ְׁש מ  ַ ל ְַּבכ ֶ֖ ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ַעֹוָלם ת ַּקַ֤ סֻח ַ ַ׃

 שני מקראות בין לדרתיכם השואת

ַאמר כב  ויקרא ם ֶהָ֗ ֲאל  ַ ר מ   ֱא ַ ַ ַמונח רביע  - ]ג[ ם יֶכִ֝ ת  ר ֨ ד   י"באהעומדים בסיני ובנים שיהיו  אבות משווהקדמא ואזלא במלה אחת,  -ְל

 למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל.

ַ֙אמר כג יד  ויקרא לעומת ָלם ַעֹו ת ַּקַ֤ םטא מהפך פש -ֻח יֶכ  ת  ר   ד  , ריבה כל וריבה את הכל ריבה כעיןקטן במלה אחת, -מונח זקף - ְל

 . הביתהדורות למצוות חדש בין בפני הבית ובין שלא בפני 

 קטנה, קדמא ואזלא, מונח רביע-תלישא  ראה
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ר: לד,שלח יד במדבר ֲאֶׁש ַ ים ִמִ֝ ַהָּי ַ ר ְסַּפ֨ ִמ ֶאת-ְּב ַ ְרֶּת ם ֶר֘ץַ-ַּת ָא ַָ֒ה ם ַיֹו ְרָּבִע ים ַַא
ֶאתַ ַ֙ אּו הִַּתְׂש ָּׁשָנָ֗ ֹוםַַל ַי  ה ֹוםַַלָּׁשָנַ֞ ַ-י  ָ֑ה ָׁשָנ ַ ים ְרָּבִעֶ֖ ַא ַ ם יֶכ  ת  ֲַעֹונ  
ֶאתַ ַ ם ַדְעֶּתֶ֖ י׃-ִוי ָאִתָֽ  ְּתנּו

ַ֙ אּו ַ-ֶאתִַּתְׂש ם יֶכ  ת  נ    = נאמר במעט וכולל הכל ריבה וריבה את הכל -קטן בתיבה אחת -מונח זקף פשטא -ֲעֹו

במרגלים, "ופקדתי עליהם חטאתם" )שם(. ואף כאן  -וזהו שנאמר: "וביום פקדי" )שמ' לב,לד( לג( בפסוק ) רש"יע"פ ריבה שני עוונות  טט
 : של עגל ושל תלונה.שתי עונות -נאמר: "תשאו את עונותיכם" )להלן,לד( 

י שלח יד,כב במדברע"פ  ִתָ֗ א  ַ ּו ְיַנּס  יםַי"רשַַו ִמ  רְַּפָע ֶַע ֶׂש ִ֚ה ר' יהודה, עשר נסיונות ניסו תניא: אמר בבלי ערכין טו,א כדאיתא במסכת ֶַז
 אבותינו להקב"ה: שנים בים, ושנים במים, שנים במן, שנים בשליו, אחת בעגל, ואחת במדבר פארן. 

 לכפר על עשר מרידות בה' והאחרונה עד עתה פרשת המרגלים במדברארבעים שנה נבאר שריבה וריבה בעונש המיתה במשך 

 

 קטן במלה אחת-מונח זקף 26



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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י :יד,לך טו-שלח במדבר ִכָֽ ֲאֶׁשר-ְו ַ ֹו אַ֤ ַ ִ֝ר ַּג  ם ִַ֩אְּתֶכ֨ ר יחַַ-ָיגּו ָֽ ר  ַ ה ֵ֥ ִאּׁש  ַ ה ְוָעָׂשֵ֛ ַ ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ֶכם ֹוֲכ הַָ֑-ְּבתָֽ ַַל ַח ח ֶ֖ ה׃ַ'ִני ַַיֲעֶׂשָֽ ן ֵ֥ ּוַּכ  רַַּתֲעׂשֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ַַּכ
ֲאֶׁשר...  (יד,שלח טו 'במ) ַ ֹו ַ-אַ֤ ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ם ֶכ ֹוֲכ  קטן במלה אחת, -מהפך פשטא מונח זקף –ְּבתָֽ

ְַלדַ ...  (יד,שלח טו 'במ) ם יֶכ  ת  , להודיע כי תמשך קבלת ספרי והתורה והמצוהקטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, ע"פ -מונח זקף –ר  

ֲאֶׁשר. ראה )טו,טו(. השוואת כניסת גרים לישראל לכניסת ישראל עצמם. אפשר כי גרים גם בדורות שאין בם קרבנות ַ ֹו ַ֙-אַ֤ ֲכֶכם ֹו  – ְּבתָֽ

ישראל : )א( לגבי הקרבנות יש שני שינויים אה מפשוטה המלאה )ברית מילה, טבילה, קרבן(. כי, נדרש להוציא את ההשוומהפך פשטא

ח  (שמ' מש' כד,ה)-נכנסו לברית בעולות פרים או כבשים )חגיגה ו,ב( כנאמר ב ת ַוִּיְׁשַלָ֗ ַ֙-ֶאָֽ י ר  ל ְּבנ  י ַנֲע א   ָר ּו ִיְׂש ֵַּֽיֲעלֶ֖ ת ַוָֽ ֹלָ֑ ּו ע  חַ֞ ִֵּֽיְזְּב ים ַוָֽ ִחֹ֧  ְזָב
ם י ִמֵ֛ הֶַ֖ ְׁשָל ַַ'ַל ִרָֽ  ומהו קרבן הגר, עולת בהמה או שתי תורים או שני בני יונה ושניהם עולה. תורה תמימה הערה כח(ואילו ע"פ  ים׃ָּפ

 .[תורה תמימה הערה כח(, וכשיבנה ביהמ"ק יביא קרבן ]()בלבדובזה"ז שאין קרבן צריך מילה וטבילה )ב( 
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ַ: טו,שלח טו במדבר ל ַהָּקָהָ֕ ַ טו[ַ [ַ ַ ַ ַַַ׃ '׃ הָֽ ַ ֵ֥י ֶ֖הִַלְפנ  ְהֶי ִַי ֵ֥ר ֵ֛םַַּכּג  םַָּכֶכ ֶכ  י ת  ר   ד  ְַ֙ל ַעֹוָלם ת ַֻחַּקַ֤ ָ֑ר ַהָּג ַ ְַוַלּג  ר ם תַָלֶכֶ֖ ַחֵ֛ ַא ַ ה ָּקֵ֥ ַֻח
׃ַפַ ם ִאְּתֶכָֽ ַ ֵ֥ר ַהָּג ַ ֶ֖ר ְַוַלּג  ָ֑ם ְהֶי הַָלֶכ ִַי ד ָחֶ֖ ֶַא ט ִמְׁשָּפֵ֥ ַּו ת ַחֵ֛ ַַא ה ַַּתֹוָרֵ֥ טז[ [ַ

 דוגמאות מפתחראה 
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ַוְַ :כ –,יט שלח טו במדבר ט[ '׃]י ַהָֽ ה ָמֶ֖ רּו מּוְַת י ִרֵ֥ ֶָ֑רץַָּת ָהָא ַ ִמֶּל ֶחם ַ ם ֲאָכְלֶכֶ֖ ַַּב ה ַָהָיָ֕
ּה׃כ] ָתָֽ א  ַ מּו י ִרֵ֥ ןַָּת ֶ֖ ַּכ  ן ֶר ַּג   ַמ ת רּו ָ֑הִַּכְת ָמ רּו ְַת מּו י ִר  ַָּת ה ַחָּלֶ֖ ַ ם ֶכ  ת  ס   ִר ֲַ֙ע אִׁשית ר  ַ ַ ]ַ

 דוגמאות מפתחראה 
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ַבמדבר קרח יח,כז:  ַ ָ֑ם ַמְתֶכ רּו םְַּת ֶכֶ֖ בַָל ְחַׁשֵ֥ ְַוֶנ ַ ַ ַַ ַַ֙ ן ָּדָג ִמן-ִמןַַּכ הַ ָאֶ֖ ֲמל  ְַוַכָֽ ן ֶר ב׃-ַהּג   ֶק ֵֽ ַַהָּיָֽ
ַ ם יֶכ  ת  אחר  -וגו'  מכל מתנותיכם תרימו את תרומת ה')כט(  רלב"ג, כפי' כעין ריבה וריבה את הכל קטן במלה אחת,-מונח זקף -ַמְּתנ  

ה מלבד תרומת שביאר שאם הקדים הלוי לקחת המעשר קודם שנגמרה מלאכת הפירות ההם, שהוא חייב לתת לכהן תרומה גדול
מהמתנות ההם יחוייב ללוים , הנה גם שאם היה שיתנו להם ישראל מפירותיהם קודם שנגמרה מלאכתם מלבד המעשרבאר,  -מעשר 

 הראויה להם אחר שנגמר מלאכתם, כי אין ִהנְָּתנָּם ללוים פוטר הפירות ההם מתרומה גדולה. תרומת השם לתת כל

 

ַ ם יֶכ  ת  אם ישראל נתן  רלב"ג, היינו מרבה מקרי חיוב בתרומה גדולה, כפי' כעין ריבה וריבה את הכל אחת, קטן במלה-מונח זקף -ַמְּתנ  

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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אבמדבר בלק כב,ד:  בֶַאלַוּי ֨ ָאִ֝ מֹו ַ ר ֶאת-ֶמ ָהלַ֙ ַהָּק ַ ּו ֲחכַ֤ ְַיַל ה ַַעָּתַ֞ ן ְדָיָ֗ ִמ ַ ְקנ  י ל-ִז ה-ָּכ ַהָּׂשֶדָ֑ ַ ק ֶר ֶַי ָ֣ ת ֶ֖ א  רַ ֹו ַהּׁש  ַ ְך ח   ינּוִַּכְל ת   יב  ִב  ְַס
ֶַּבןַ ֹ֧ק א׃-ּוָבָל ו ִהָֽ ַה ַ ת ֵ֥ ַָּבע  ב ָאֶ֖ מֹו ְךְַל ֶל ֶמֵ֥ ַ ר ֹו ִַצּפֵ֛

את כל סביבותינו ולהכי נקט לשון לכיחה.  לא היו יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים - עתה ילכחו הקהל]דעת זקנים מבעלי התוספות[ 
 אבל לא היו יראים שכבר הזהיר הקב''ה אל תצר את מואב.

ל-ֶאת ינּו-ָּכ ת   יב  ִב   כללא יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים את מונח אתנח במלים מוקפות, כעין ריבה וריבה את הכל, כפי' דזמבה"ת  -.ְס
 סביבותינו
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 ר בלק כד,יד:במדב

ים׃ ִמָֽ ַהָּי ַ ית ִרֵ֥ ַאֲח ְַּב ָךֶ֖ ֵ֛הְַלַעְּמ ַהֶּז ַ ם ָהָעֵ֥ ַ ה ַַיֲעֶׂשִ֝ ר ֲאֶׁש֨ ַ ָך  ִאיָע ְצ ַ֙ ה יְַלָכ ְךְַלַעִּמָ֑ ֶ֖ הֹול  ַ י ִהְנִנֵ֥ ַ ה ְַוַעָּתָ֕
א ֵאיְמְלִכינְָּך ִאיַזל ַזִמין פּוְנְדִקין ּוַמֵני ְבהֹון )ידתרגום יונתן  ֲאנָּא ִמְתְפֵני ְוָאִזיל ְלַעִמי ִאיתָּ ִציר ִמן ( ּוְכדֹון הָּ א ּוִמְשַתיָּיא ְבבָּ א ַזִבין ֵמיְכלָּ ְנַשיָּיא ַמְטֲעיָּיתָּ

הֹון ְוִיְתמַ  הָּ ֱאלָּ ֵדין ְוֵייְכלּון ְוִיְשתּון ִויַרוּון ִויַשְמשּון ִעְמהֹון ִויַכְפרּון בֶּ א הָּ א ְוִיְפלּון ִמְנהֹון ַסִגיִטיְמהֹון ְוֵייתּון ַעמָּ ה ְקִלילָּ עָּ ְך ְבשָּ ַתר ְכֵדין ְסרּון ִבידָּ ִאין ְבַרם בָּ
ְך ְבסֹוף ֲעַקב יֹוַמיָּא:  ֲעִתיִדין ִהינּון ְדִיְשְלטּון ְבַעמָּ

ַ ָך  עצה אחת בת הרבה חלקים: הכן מקום אירוח, הושב נשים שכביכול מוכרות אוכל ויין אבל זה אוכל ויין הטמא מתקרובת לע"ז,   ִאיָע ְצ

 ור באמונתם וכך יתמסרו בידך בשעה קלה ויפלו מהם רבים.   ויאכלו וישתו ויעוררו יצר הרע, ויבוא לכפ
 רמב"ן 
אמר שהם חלק ה'  מתחלהלימות המשיח היא, כי כל נבואותיו מוסיפות בעתידות:  -כי השומע עצה יקרא 'נועץ'. והנבואה הזאת  איעצך,ואמר: 

ה שבתם בארץ, ופרו ורבו על הארץ, והעמידם מלך ינצח את רא ובשלישיתהוסיף כבשם הארץ והרגם מלכיה,  ובשניתונחלתו )ע"פ דב' לב,ט(, 
, 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(

ן המשיח, ולכך הרחיק הענין מאד, ואמר "אראנו ולא יוסף לראות עני הרביעיתכלומר: בעבור אשר הבטיחם שתנשא מלכותם. ועתה בנבואה הזאת 
 )  באחרית הימים.מה שלא אמר כן בנבואות הראשונות; ואמר שזאת עצת ה' שיעץ להיות  -עתה אשורנו ולא קרוב" )להלן,יז( 

 רבי יוסף בכור שור 
אתן לך עצה, שלא  - איעצך(, ומפחדו שלחת אלי. על אותו דבר, שהיית ירא וחרד מפני הקהל היושב ממולך )ראה במ' כב,ה לכה איעצך)יד(   

 יהיה, ולא עתה. באחרית הימים -אשר יעשה העם הזה לעמך תתגרה עמהם, שאין לך לירא מהם כלום; כי לא יזיקוך ולא לעמך כל ימיך. כי את 
ַ ָך  ִאיָע ְצ ַ֙ ה בם, עצה להכשילם בזימה, וכדי להגיע  קטן במילה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, עצה לא להתגרות-פשטא מונח זקף –ְלָכ

 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

 קדמא ואזלאראה 

 



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

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

תַַּפחְַ ַ֤ ַּ֙ת  ל ח  ָא הַ ֶּזָ֗ ַה ַ ֹום ַַעלַהּי  ָך  ְרָא ְת ְַ֙וִי ל-ְּדָך ַחתַָּכ יםַַּתֶ֖ ַעִּמ  ָהָֽ ַ֙ י ִָ֑ים-ְּפנ  ָמ ַַהָּׁש
ָך׃ַ י ִמָּפֶנָֽ ַ ּו ָחלֶ֖ ְַו ּו זֵ֥ ָרְג ְַו ָך  ְמֲע ִַׁ֙ש ן ְמעּו ִַיְׁש ר ֲַאֶׁשַ֤

ַַעל ָא ְתָך  ְר ְַ֙וִי ָך ְחְּד תַַּפ ַ֤ ַּ֙ת  ל ח  ים-ָא ַעִּמ  ָהָֽ ַ֙ י כשם תנא: ( ע"ז כה,אפעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, כנדרש ) – ְּפנ 
   שעמדה לו חמה ליהושע, כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון. 

ָךַ  ָא ְת ְר  קטן במילה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, כל אופני יראה של העמים מפני מנהיגי ישראל.   -מונח זקף – ְוִי
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 ג,כו: ואתחנןדברים 

הֵַ֥ ַ ר ַמ ַעְנֶכַ ַ'ַוִּיְתַעּב ֨ ְַ֙ל הִַַּ֤בי רַ ֶמ א ַַוּי ֨ ָ֑י ָל א  ַ ע ַמֶ֖ ַָׁש א ְַול ֵ֥ ַרבַ'ם ַליַ֙ ַאל-א  ַ ְך ה׃-ָל  ַהֶּזָֽ ַ ר ָבֵ֥ ָּד ַַּב ד ֹו ַעֶ֖ ֵ֛י ַל א  ַ ר ֵ֥ ַּדּב  ַ ֶסף ֹו ַּתָ֗
 

םנסביר תבנית הטעמים של מלת  ַמ ַעְנֶכ   קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל נאמר באחד וחל על הכל.-מונח זקף – ְל

יג( )ע"פ ראב"ע תה' קו,לב( בשנה הארבעים במדבר, שבו משה לא הבליג על  –)במ' חקת כ,ב -המתואר ב במי מריבת קדשהמאורע 

, של הקדוש ברוך הוא רוחורוצה לומר, שהכעיסו  - רוחו המרו את כי -קטנות האמונה של העם בה' כפי' ר' מנחם המאירי )תה' קו,לג(

 והיה ראוי שלא יצא הדבר מפיומעו נא המורים" , ולכן פנה אליהם בכעס "שומררו רוח משה בדחקם אותווהרד"ק )תה' קו,לג( פי' 

)ראב"ע תה' קו,לג( וכעסו גרם לו להכות בצור במקום לדבר אליו, מעיד על הרבה אירועים במדבר של קטנות אמונה בה', ושבכולם משה 

 ישראל.-הבליג ולימד זכות על העם. וכאן לא הבליג ונענש במניעת כניסתו לארץ

 

 להציג ביחד --
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ְבָּתַ  רים ואתחנן ו,ה:דב ָא ַה ת ְו ֶ֖ ָךַ'הַ  א  ָ֑י ֶה ֹל ַּוְבָכל-ְּבָכלֱַַא ָךֵ֥ ְב ָב ַּוְבָכל-ְל ָךֶ֖ ְׁש ָך׃-ַנְפ ֶדָֽ א   ְמ

ַ ְבָּת  ָא ַה  הא שם שמים מתאהב על ידךשיבכל אופני אהבה, אהבה פשוטה, אהבה מהתבוננות ברוממות ה',  –ְו

רש"י מקרא( )" שיהא שם שמים מתאהב על ידך )רש"י לחבריך(, שיהא קורא קיךאלה' -ואהבת אתיי אמר כדתניא "אבלי יומא פו א בב
  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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ָָ֑ך יג:,דברים עקב ז ְרֶּב ִה ְַו ָךֶ֖ ַרְכ ַּוב  ָך  ה  ְב ֲא ַַַו
י ִרָֽ ְךְַּפ ַר  י-ּוב  ִרָֽ ַּוְפ ָך  ְטְנ ְַׁשַגר-ִב ָך ָהֶרָ֗ ְַוִיְצ ָך  ְׁש ר  ְַוִתי ָךִ֝ ְנ ְּדָג֨ ָךַ ָמֶת ְד ֲאֶׁשר-ַאַ֠ ַ ה ָמ  ֲאָד ָה ַ ִ֚ל ַַע ָך ַצ אֶנ  ת ר   ְַ֙וַעְׁשְּת ָך ַ-ֲאָלֶפ֙י ָך י ֶתֶ֖ ֲאב  עַַל ִנְׁשַּבֵ֥

ְך׃ ֶתתַָלָֽ ַָלֵ֥
ָךַ  ה  ְב ֲא היינו ה' אוהב עמו ישראל בתמידות, וכן מצווה לעמו ישראל קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, לשון צווי -מונח זקף – ַו

ְבָּתַ  (דב' ואת' ו,ה)לאהבו בתמידות  וכן  ת ְוָא ַה ֶ֖ ַַ'הַ  א  ָך ָ֑י ֶה ֹל ָכלֱַא ָכל-ְּב ְב ּו ַ ְבָךֵ֥ ָב ל-ְל ָכ ְב ּו ַ ְפְׁשָךֶ֖ ָך׃-ַנ ֶדָֽ א  ַ ְמ ְבָּת  ָא ַה קטן במלה אחת, -מונח זקף –ְו

מידה ריבה וריבה את הכל, בלשון צווי לאהבה מתמדת, בכל  אמר במקצת ונוהג בכללר' אלעזר בר' יוסי הגלילי, מדבר שנ (י"ח)מידה 

שיהא שם , אהבה מקיפה פשוטה ללא עיון כי ה' בוראך צווך לאהוב אותו, ואהבה ממלאה מתוך לימוד והתבוננות ברוממות ה'אופני אהבה, 
 שמים מתאהב על ידך

 פנים יפות דברים פרק יאאחד מישראל מצווה לאהוב את ה' בכל האופנים, וכתב ה' אוהב כל אחד מישראל בכל אופני אהבה, כשם שכל 
, ענינו כי נתקשרו בעבותות האהבה בקשר חזק אשר הוא את ה' האמרת היום וה' האמירך היום[ יח -דברים כו, יז משום דכתיב ]

 , משני צדדין

 ע"כ להציג ביחד --
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  דברים עקב ז,יג:

אֲַ ָָ֑ךַַו ְרֶּב ְַוִה ָךֶ֖ ַרְכ ַּוב  ָך  ַה  ְב
י ִרָֽ ְךְַּפ ַר  י-ּוב  ִרָֽ ַּוְפ ָך  ְטְנ ְַׁשַגר-ִב ָך ָהֶרָ֗ ְַוִיְצ ָך  ְׁש ר  ְַוִתי ָךִ֝ ְנ ְּדָג֨ ָךַ ָמֶת ְד ֲאֶׁשר-ַאַ֠ ַ ה ָמ  ֲאָד ָה ַ ִ֚ל ַַע ָך ַצ אֶנ  ת ר   ְַ֙וַעְׁשְּת ָך ַ-ֲאָלֶפ֙י ָך י ֶתֶ֖ ֲאב  עַַל ִנְׁשַּבֵ֥

ְך׃ ֶתתַָלָֽ ַָלֵ֥
 

ָךַ  ה  ְב ֲא ָ֑יָךדברים ואתחנן ו,ה: עין ריבה וריבה את הכל, וכן קטן במלה אחת, כ-מונח זקף – ַו ֶה ֹל ֱא הָו הַ ְַי ת ֶ֖ א  ַ ְבָּת  ָא ַה ְַו
ַּוְבָכל-ְּבָכלַ ָךֵ֥ ְב ָב ל-ְל ַּוְבָכ ָךֶ֖ ָך׃-ַנְפְׁש ֶדָֽ א  ַ ְמ ְבָּת  ָא ַה )י"ח( לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי, מדבר קטן במלה אחת, מידה -מונח זקף –ְו

אהבה מקיפה פשוטה ללא עיון כי ה' בוראך צווך לאהוב אותו, הכל, בכל אופני אהבה, מידה ריבה וריבה את  שנאמר במקצת ונוהג בכל

 שיהא שם שמים מתאהב על ידך, ואהבה ממלאה מתוך לימוד והתבוננות ברוממות ה'

 

 פרק יא פנים יפות דבריםה' אוהב כל אחד מישראל בכל אופני אהבה,כשם שכל אחד מישראל מצווה לאהוב את ה' בכל האופנים, וכתב  
, ענינו כי נתקשרו בעבותות האהבה בקשר חזק אשר הוא את ה' האמרת היום וה' האמירך היום[ יח -דברים כו, יז משום דכתיב ]
    משני צדדין,  
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י דברים עקב ט,יט: י ִּכ  ְרִּת ַ֤י ָיג ָ֗ ַ֙ ִמְּפנ  ַאף ה ָה ָמ  ַה ח  ר ְו ף ֲאֶׁש֨ ִמַ ַ'הֵַ֛ ָקַצֹ֧ ַהְׁש םְַל יֶכֶ֖ ֲַ֙על  ה ַ ע ַמַ֤ ַַוִּיְׁש ָ֑ם ֶאְתֶכ ַ ד א׃ַ'י ו ִהָֽ ַה ַ ַעם ַַּבַּפֵ֥ ֶ֖ם ַַּג י ַל   א 
 שמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מא 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה...   ָמ  ַה ח  ְַ֙ו ַאף ָה ַ ַ֤י ִמְּפנ  ַ ְרִּתי ַָיג ָ֗ י , חמשה מלאכי חבלה היו שם, אף וחמה וקצף והשמד והשחת, אותה שעה באו שלשה האבות ִּכ 
מר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד שנא' )תהלים ז( ועמדו בשלשה מהם נשתיירו אף וחמה א

 ,קומה ה' באפך, ואני אעמוד בחמה שנאמר )שם /תהלים/ קו( ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו

ְרִּתי ַָיג ָ֗ י  צף והשמד והשחת, חמשה מלאכי חבלה היו שם, אף וחמה וק, בתפקיד מונח רביע – ִּכ 

ה  ָמ  ְַ֙וַה ח  ַאף ָה ַ ַ֤י  קטן )במלה אחת(, -מהפך פשטא מונח זקף – ִמְּפנ 

ַ ַ֤י  אותה שעה באו שלשה האבות ועמדו בשלשה מהםמהפך מחמשה להותיר לשניים ע"י  –ִמְּפנ 

הנשתיירו  ָמ  ַה ח  ְַ֙ו ַאף נא' )תהלים ז( קומה ה' באפך, אמר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד ש ָה
 ואני אעמוד בחמה

 

ה (דב' עקב ט,יט)והכתיב: ...  א,לבבבלי נדרים  ָמ  ַה ח  ְַ֙ו ַאף ָה ַ ַ֤י ִמְּפנ  ַ ְרִּתי ַָיג ָ֗ י  שני מיני( –)טט תרי  א( –)טט  קטן בתפקיד שתים(-זקף –)טט !ִּכ 
הוְַ –טט  .דחימה גדוד( –)טט ואיבעית אימא: גונדא  ב( –)טט חימה הוו.  ָמ  קטן במלה אחת, כעין מידה ריבה וריבה את -מונח זקף - ַה ח 

 הרבה אופני חמה( –הכל, נאמר בלשון יחיד חמה, ונדרש גדוד 

ָךשמות בשלח טו,ז: ראה  ָ֑י ֶמ ָק סַ ר   ַַּתֲה ָךֶ֖ אֹוְנ ְַּג ב ר ֵ֥ ׁש׃ַַּוְב ַּקָֽ מֹוַַּכ ֶ֖ ַי אְכל  ָך  ְנ ר   ֲַ֙ח ח ְַּתַׁשַּל
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 :כב,כי תצא כד דברים

ָז ַ ִַּכיְו ְרָּת  ִים-ַכ ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּב יָת ָהִיֶ֖ ַ ד ֶב ֶַעֵ֥
ֶאת-ַעלַ ַ ֹות ַַ֙לֲעׂש  ָך ְמַצְּו ַ י ִכַ֤ ָאנ  ַ ן ה׃ַס-ּכ ַ֞ ַהֶּזָֽ ַ ר ָבֶ֖ ָּד ַַה

  כל אופני העבדות שעשו מצרים בישראל. אפשר, ריבה, וריבה את הכל , כעיןה אחתמלמונח זקף קטן ב - וזכרת
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 : טז – טו,דברים נצבים כט

י טו[ִַּכָֽ ר-] ֲאֶׁש ַ ת ֵ֥ א  ַ ם ַדְעֶּת  ְַי ִים-ַאֶּת ם ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּב ְבנּו ַָיַׁשֶ֖ ַ ַַ רַַ ֲאֶׁש תַ ֹ֧ א  ם׃-ְו ְרֶּתָֽ ֲַעַב ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ם ַהּגֹוִיֶ֖ ַ ֶרב ֶקֵ֥ ְַּב ְרנּו ַבֵ֛ ַָע
ַ טז[ ֶאת] ַ֙ אּו ְר ָ֑ם-ַוִּת ֶה י ִַּגֻּלל  ת ֶ֖ א  ְַו ם ֶה  י ּוצ  ּק  ִַׁש ַ ַ ַ ַ ם׃ַ ֶהָֽ ִַעָּמ ר ֲאֶׁשֵ֥ בַ ָהֶ֖ ְַוָז ֶסף ןֶַּכֵ֥ ֶב ֶא  ַָו ַע  ץ

ֲאׁשֶַ (טוכט,) תַ ֹ֧ א  ם-רְו ַהּגֹוִיֶ֖ בַ ֶר ֶקֵ֥ ְַּב ְרנּו ַבֵ֛ משמע( שעל כל אחד  רש"יתביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים )שלדעתינו על פי  אדרג –ַָע

םַחל הענין  ְרֶּתָֽ ֲַעַב ר ַ (זטכט,)והמשכו  ֲאֶׁשֵ֥ טז[ ֶאת] ַ֙ אּו ַ-ַוִּתְר ם ֶה  י ּוצ  ּק  ריבה וריבה את כעין מידה  –אחת  מלהקטן ב-פשטא מונח זקף -ִׁש

שעברו ביניהם של הגויים  בודות הזרותראו מעט מעל על הכל, עברו בין אומות עולם אחדות ולא בין כל האומות, ו, נאמר במקצת וחהכל

ורק את אלו המאוסות והמסריחות שאין הגויים חוששים לגניבתם. ועליהם לדעת שכך נראה כל העולם האלילי וגם האלילים מכסף וזהב 

מיקרים ושומרים אותם זה רק מפני הערך של המתכות ואינם אמת, הפתוי מהדמיון שהם מאוסים ומסריחים והסיבה האמיתית שהגויים 

 מעוררים מכוח הטומאה.
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 דברים זאת הברכה לד,ו:

ְַול א ר ֹו ַּב  יתְַּפעָ֑ ּול מֶ֖ ַ ב ָא  מֹו ֶא ֶרץַ ְַּ֙ב ַַבַּגי ֹו תַ֤ א  ַ ר ְקּב ֨ ֶאת-ַוִּי ַ֙ ִאיׁש ַ ע ַדֵ֥ ה׃-ָי ַהֶּזָֽ ַ ֹום ַהּיֵ֥ ַ ד ַַעֶ֖ ֹו ֻב ָרת  ְַק
  439ר המדרשים )אייזנשטיין( עשר גליות עמוד אוצ

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

 אותו, ואלו שלמטה היו אומרים למעלה תמצא אותו, עד שיגעו ומתו.
ֹו-ֶאת ֻב ָרת  קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, שכל ראיה של מקום קברו של משה היתה דמיונית כנאמר במדרש -מונח זקף - ְק

 עשר גלויות.
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 יהושע ב,ב:

ַ ֶלְך ֶמֵ֥ רְַל ַמ  ֶאתַוּי  ָא רַ ְחּפ ֵ֥ לַַל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ִמְּבנ  ַ ה ְֵ֛יָל ַהַּל הַ ָּנ ֹ֧ ה  ַ ַָּב אּו ָנִׁשים ֲאַ֠ ִהּנ  הַ רַ מ ָ֑ א ֹוַל  חֶ֖ ִרי ֶרץ׃-ְי ָאָֽ ַָה
ר ַמ  קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, רבים אמרו למלך יריחו על הגעת האנשים מבני ישראל לחפור את הארץ, -מונח זקף – ַוּי  ָא

 ושהם בעיר ובבית רחב. והם נעלמו.
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 שמואל ב כ,יד:

ְַּבָכל ר ֵַּֽיֲעב ַ֞ ְַוָכל-ַוָֽ ה ַמֲעָכֶ֖ ַ ית ֵ֥ הַּוב  ָל ֵ֛ ב  ָא ַ ל א ָ֗ ָר ִַיְׂש ט  י ְב ַ-ִׁש ַס ַ ים ִרָ֑ ֲהּוַהּב  ל  ָּק  ַאףַַוִּי ַ אּו ַַוָּיב ֶ֖ ּו ֲהל  ָּק  יו׃-ַוִּי ָרָֽ ֲח ַַא
ּו ילקוט מעם לועז ֲהל  ָּק  יושבי אבל בית מעכה והבארים  כלכי רק  שני פירושים בפסוק, אם הוא נאמר על שבע בן בכרי אז המשמעות - ַוִּי

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 

ֲהּוהכתיב  ל  ָּק   שיואב שלח מלאכים לכל ישראל שמי שיתמוך בשבע בן בכרי יקלו אותו באש .  ַַוִּי

הֲַ -טט  ָּק  ַַוִּי ּו קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, כאן או תומכי שבע בן בכרי, או אזהרה לכל ישראל לעונש -מונח זקף - ל 

 לתומכים בשבע בן בכרי.

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ּוקטן במלת -מונח זקף 1.1.3 ר  ְמ א  בתורה 2ויאמרו בתנ"ך,  311מופעים בתבנית זאת מתוך  45בכל התנ"ך  ַוּי  

 
    
  . בראשית  יח,ה:   1

חַָ֨ ְק ֶא י-הַַפתְו רּוִַּכָֽ ַח רַַּתֲעב   ַא ַ֙ ּוִַלְּבֶכם דַ֤ ַסֲע ְַו ֶחם ל-ֶלִ֝ ל-ַע ַַעָֽ ם ְרֶּתֶ֖ ֲַעַב ן ֵ֥ ַ-ּכ  ְרָּת׃ ִּדַּבָֽ ַ ר הַַּכֲאֶׁשֵ֥ ןַַּתֲעֶׂשֶ֖ ֵ֥ ּוַּכ  ר  ְמ א ַַוּי   ָ֑ם ְּדֶכ ְב ַַַע
  . בראשית  כד,נ:   2

אֹו ַ ע ַרֵ֥ ָךַ י ֶלֶ֖ א  רַ ֵ֥ ַּדּב  ַ ֵ֛ל ַנּוַכ א ָ֑רַל ֵ֥ ַהָּדָב ַ ַָיָצ א ה' ַמ  ּו ר  ְמ א ַַ֙וּי   ל א  ןַּוְבתּו ןַָלָבַ֤ ַע ַ-ַוַּי֨ ב׃ ֹו ַַטָֽ
  . בראשית  כט,ד:   3

ְחנּו׃ַ ֲאָנָֽ ַ ן ָרֶ֖ ָח מ  ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ַאֶּתָ֑ם ןַ ַא ִי ַמ  י ַחֶ֖ ַא בַ ק   ַַ֙יֲע ֶהם רַָל ֶמ א ַַַוּי ַ֤
  . בראשית  לח,כא:   4

ֶאת ַ ל ַאַ֞ ַַעל-ַוִּיְׁש ִֵֶֽ֖ים יַנ ַָבע  א ו ִהֵ֥ הַ ָׁשֵ֛ ד  ַהְּק ַ ֹ֧ה ַַאּי  ר מ   א ַ֙ל  ָמּה ק  ְמ ַ י ַ֤ ּוַל א-ַאְנׁש  ר  אְמ ַַוּי   ְך ֶר ָּדָ֑ ֶ֖ה-ַה ֶז ַָב ה ַַָהְיָתֵ֥ ה׃ ָׁשָֽ ד  ְַַק
  . בראשית  מב,ז:   5

ֶאת ַ ף ֵ֛ ס  ַיֹו א ְר ֵֵֽ֥ ֶרץַּכְַ-ַוַּי ֶאֵ֥ מ  ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ם אֶת  ַָּב ן ַא ִי ַ֙מ  ֶהם ֲאל  רַ ֶמ א ַַוּי ַ֤ ֹות ָקׁשָ֗ ַ ִאָּת ם רַ ֹ֧ ַדּב  ַַוְי ם ֶהִ֝ י ֲאל  ַ ר ַנּכ ֨ ַַוִּיְת ם ָ֑ ר  ַַוַּיִּכ יו ָחֶ֖ ןֶא ֶַ֖ע -ִלְׁשָּבר ַנ
ַ ֶכל׃ ַַא ָֽ

  . בראשית  נ,יא:   6
ּכְַ ַהָֽ ֶרץַ ָא֨ ָה ַ֩ ב ַיֹוׁש  א ְר ֶאתַוַּיָּ֡ ַ ִ֝י ֶבל-ַנֲעִנ ָֽ א  ּוַ ר  ְמ א ַַוּי   ד ָט  ָהָא ַ֙ ֶרן ְַּבג ֨ ֶבל א ָ֗ ַַעל-ָה ִים ָרָ֑ ִמְצ ֶ֖הְַל ֶַז ד ֵ֥ ִים-ָּכב  ַר  ִמְצ ַ ב  ל ָא ַ֙ ָמּה ְַׁש א ָקָרַ֤ ַ ן רַ ּכ ַ֞ ֲאֶׁשֶ֖

ַ ן׃ ָֽ ּד  ַהַּיְר ַ ר ֶב ֵ֥ ְַַּבע 
  . בראשית  נ,טו:   7

י ָֽ ח  ֲא ַ ּו אַ֤ ְר י-ַוִּי ִַּ֙כ ף ס  ַוְַ-יֹו ָ֑ף ס  ַיֹו נּו ֶ֖ מ  ְט ִַיְׂש ּו ּוַלֵ֥ ר  ְמ א ַַוּי   ם ֶה  ֲאִבי ַ למ  ת ִ֚תַָּכ א  ַ נּו ַָ֙ל  ַָיִׁשיב ב ַ֤ ַ-ָהׁש  ֹו׃ תָֽ א  ַ ְלנּו ַָּגַמֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַַָה ָרָע 
  . בראשית  נ,יח:   8

ם ַַּ֙ג ְָֽלכּו ַ-ַוּי  ים׃ ִדָֽ ַַלֲעָב ּוְַלָךֶ֖ ֵּ֥נָֽ ִהֶּנ ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ָ֑יו ּוְַלָפָנ ִֵּֽיְּפלֶ֖ ַַוָֽ יו ָח  ֶַַא
 ראה בלימוד לאחריו ואלפניו -. שמות  ה,ג: 9

ָרַ  ִַנְק ים ִרֶ֖ ְב ָהִע ַ י ֵ֥ ה  ֱאֹל ַ ּו ר  ְמ א ןַוּי   ינּוֶַּפ֨ ה   ֱאֹל ַ ה' ַַ֙ל ה ְַוִנְזְּבָח ר ְדָּבָ֗ ַַּבִּמ ים ִמִ֝ ַָי ֹ֨לֶׁשת ְַׁ֩ש ְך ֶּדֶר ַ א ָּנָּ֡ ַ ה ַנ  ֲלָכ ָ֑ינּו ַָעל  ֹוַ-א אֵ֥ ַ ר ֶב ֶּדֶ֖ ַַּב נּו ִיְפָּגע  
ַ ב׃ ֶר ָחָֽ ֶַַב

  . שמות  יז,ב:   10
ם ִַ֙ע ָהָעם ַ ב ֶר ַָ֣֤ ּוְַּתנּו-ַוָּי ר  אְמ ַַוּי   ה ֶׁש  ַמה-מ  ַ ה ֶׁש  ֶהםַ֙מ  רַָל ֶמ א ַַוּי ַ֤ ה ְׁשֶּתָ֑ ְַוִנ ִים ַמֶ֖ ַ נּו ַ֙-ָלֵ֥ ן ִריבּו ַמהְַּת ַ י ִד  ֶאת-ִעָּמ ַ ן ּו '׃ַ-ְּתַנּסֶ֖ ַַה

  . שמות  יט,ח:   11
ל ר-ַוַּיֲע֨נּוַָכ ֲאֶׁש לַ ּוַּכ ֵ֛ ר  ְמ א ַַ֙וּי   ָּדו ְח ַַי ַ֤ם ֶאת-ָהָע הַ ֶׁשֵ֛ מ  ַ ֶֹׁ֧שב ַַוָּי ָ֑ה ַַנֲעֶׂש ה' רַ ֶאל-ִּדֶּבֵ֥ ַ ם ָהָעֶ֖ ַ י ֵ֥ ר  ְב ַ-ִּד '׃ ַַה

  . שמות  כד,ג:   12
ִ֚תַָּכל א  ַ֙ רַָלָעם ַ֤ ַסּפ  ַַוְי ה ֶׁשָ֗ מ  ַ א תַּכַָ-ַוָּיב   ֶ֖ א  ְַו ה' יַ ר   ְב ןַָּכל-לִּד ַע ַּי֨ ַַו ים ִטָ֑ ּוַָּכל-ַהִּמְׁשָּפ ר  אְמ ַַ֙וּי   ד ֶאָח ַ ֹול קַ֤ ַ ם ֲאֶׁשר-ָהָעִ֝ ַ ים ִרֵ֛ ָב ְּד ה'ַ-ַה ַ ר ִּדֶּבֵ֥

ַ ה׃ ַַַנֲעֶׂשָֽ
  . שמות  כד,ז:   13

ֲאֶׁשר ַ ל ּוַּכ ֵ֛ ר  ְמ א ַַוּי   ָ֑ם ָהָע ְזנ  יַ ָא ְַּב א ָרֶ֖ ַַוִּיְק ית ִר  ַהְּב ַ ס  ֶפר ַ֙ ח ַּק ַ-ַוִּי ע׃ ָמָֽ ְַוִנְׁש ה ַַנֲעֶׂשֵ֥ ה' רַ ִַַּדֶּבֵ֥
  . שמות  לב,ד:   14

ּווַַ ֶהֱעלֶ֖ רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל א   ָר ִַ֙יְׂש ָך ֶה֙י ֹל ֱַא ה ֶּל ַ֤ א  ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ָ֑ה ָכ ַמּס  ַ ַע  ֶגל הּו ֶ֖ ֵַּֽיֲעׂש  ַַוָֽ ט ֶר ֶח  ַַּ֙ב תֹו א  ַ ַַ֤צר ַַוָּי ם ָדָ֗ ִמָּי ַ ח ַּק  ִַּי ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ַַָך
  . שמות  לב,ח:   15

ִמן רַ ה ָ֗ ַַמ חֲַ-ָס רּו ַַוִּיְׁשַּתָֽ ָ֑ה ָכ ַמּס  ַ ֶגל ֶ֖ ַע  ם ֶה  ּוַָל ַָעׂש  ם ִַצִּויִת  ֲאֶׁש ר ְךַ֙ ֶּדֶ֙ר ּוַה חּו-ו ַַ֙וִּיְזְּב ָךַ-לֹו ּו ֶהֱעלֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל א   ָר ִַ֙יְׂש ָך ֶה֙י ֹל ֱַא ה ֶּל ַ֤ א  ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ֹו ל 
ַ ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ ַַמ 

  . במדבר  יא,ד:   16
ַּבַָ נּו ֶ֖ ֲאִכל  ַַי י ִמֵ֥ ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ל א   ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ִ֚ם ַַּג ּו ַַוִּיְבּכָ֗ ַַוָּיֻׁש בּו ָ֑ה ֲאָו ַַּת ּו ַאּוֶ֖ ִהְת ַ ֹו ְרּב  ְַּבִק ֲאֶׁש ר ַ֙ ֻסף ַסְפ א ָהָֽ ר׃ְו ַַַָׂשָֽ

  . במדבר  יג,כז:   17
רּו ַסְּפ ֶאל-ַוְי ַ אנּו ַָּבָ֕ ּו ר  ְמ א ַַ֙וּי   ְַוֶזה-לֹו א ו ִהֶ֖ ַ ׁש ַבֵ֛ ְד ַּו ב ָחָלֵ֥ ַ ת ַָזַב֨ ַגם ְַוַ֠ ְחָּתָ֑נּו ְַׁשַל ֲאֶׁש ר ַ ֶרץ ַ-ָהָאֶ֖ ּה׃ ְרָיָֽ ִַַּפ

  . במדבר שלח יד,ז:   18
ֶאל ַ ּו ר  ְמ א ל-ַוּי   י-ָּכ ָֽ ְַּבנ  ת ַדֵ֥ ַָבּהַָ֙לתַ -ֲע ְרנּו ַבַ֤ ַָע ר ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ָהָאָ֗ ַ ר מ ָ֑ א לַל  ֶ֖ א  ָר ד׃ִַיְׂש א ָֽ ְַמ ד א ֵ֥ ְמ ֶרץַ ָאֶ֖ ַָה ה ַטֹוָבֵ֥ ּה ָת  א  ַ ר ַַּו

,לב( יגהשיבום. על שאמרו: "ארץ אוכלת יושביה" )במ'  המרגליםשאמרו  שני הדבריםעל  - מאדהארץ מאוד  טובה)ז(  רבי יוסף בכור שור 
)ראה פירושו לעיל,ז(.  )ט(  אותנותשכל  כי לא -אותנו  והביאחפץ בנו ה'  אםבה.  )ח(  לשבתמאד, ואוירה טוב, וטוב  מאדהארץ  טובה -ומשכלת 

; כמו "כי אכלו את למאכלולנו ִנְתנו  -לחמנו הם  כיתיראו את עם הארץ  אל,לא(: יגהעם כי חזק הוא ממנו" )במ'  אלשאמרו: "לא נוכל לעלות  ועל
 אללעזרתינו; ולכך:  איתנווהפקירם לנו, והוא  מעליהם סרצל ושומר לכל הבריות,  שהואהקדוש ברוך הוא,  - מעליהםצילם  סר" )יר' י,כה(. יעקב

 !תיראום
ּו ר  ְמ א  כעין ריבה וריבה את הכל, כי שני דוברי הטוב יהושע וכלב אמרו כאחד, ועל שני דברים שאמרו שאר המרגלים השיבו. - ַוּי  

 דברים  א,כה:ראה 

 
  . במדבר  טז,כב:   19

ל ַַע ּו ֵַ֥-ַוִּיְּפלַ֤ ה  ֱאֹל ַ ל א ָ֕ ַ ּו ר  ְמ א ַַ֙וּי   ֶהם י תְַלָכלְּפנ  ח ֶ֖ רּו ָה ַ לַָּכל-י ְַוַעֵ֥ א ֱחָט  ֶַ֙י ד ֶאָח ַ יׁש ִאַ֤ ָה ַ ָ֑ר ַ-ָּבָׂש ס ף׃ַ ְקצ ָֽ הִַּת ָדֶ֖ ַַָהע 
  . במדבר  כב,יד:   20

ֶאל ַ אּו ַַוָּיב ֶ֖ ב ָא  מֹו ַ י ר   ַָׂ֙ש מּו קּ֙ו ַ-ַוָּי ּו׃ נ ִַעָּמָֽ ְך ֹלֵ֥ ֲה ַ ם ִַּבְלָעֶ֖ ן ֵ֥ א  מ  ּוַ ר  ְמ א ַַוּי   ָ֑ק ַַָּבָל
ּוַ,יד(כבבלק  'במ) ר  אְמ יד של המידה )י"ח מל"ב מידות של ר'אלעזר בן ר' יוסי הגלילי( נאמר קטן במלה אחת בתפק-מונח זקף – ַוּי  

ְךַ ,יד(כב)במקצת ונוהג בכל ובלשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל. שכל שרי מואב שנשלחו, חזרו בדעה אחת  ֹלֵ֥ ֲה ַ ם ִַּבְלָעֶ֖ ן ֵ֥ א  מ 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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נּו: ן ,יד(כבבלק  'במ)מלת  [אבבלי קידושין ד,]-ואין מקום לעיון בדבר. מסקנה זאת לפי הלימוד ב ִעָּמָֽ ֵ֥ א  ללא יו"ד משמעה שאין מקום  מ 

יןלעיין בדבר לעומת מלת  ין ָלה   (כב,יגאמר  'וי)-עם יו"ד ב ֵאֹ֣  שנדרשת שיש מקום לעיין בנושא.  ְוז ַר֘ע ֵאֹ֣

ין ָלה   (כב,יגאמר  'וי) ילדיה מבעלה הכהן, שנפטרו, הביאו  זרקא מונח סגול בתפקיד של הוספה מעין הענין על הענין, עיון האם – ְוז ַר֘ע ֵאֹ֣

 ילדים לעולם, וכן דורות נוספים, וכן זרע פסול. 

 
  . במדבר  לב,טז:   21

ַ נּו׃ ָֽ ַטּפ  יםְַל ִרֶ֖ ְַוָע ה ֶ֖נּוַּפ ָ֑ ְקנ  ִמ ֵ֥הְַל ְבֶנ ִַנ ן א ַצ ֵ֛ ת ר ֵ֥ ְד ִַּג ּו ר  ְמ א ַַ֙וּי   ָליו א  ַ ּו ַַַוִּיְּגׁשַ֤
  . דברים  א,כה:   22

ַוַַ ֶרץ ָא  ָה יַ ִר  ִמְּפ ַ֙ ָדם ְַבָי ּו חַ֤ ְק ֲאֶׁשרַוִּי ֶרץַ ָא  ַָה ּוַטֹוָב ה ר  ְמ א ַַ֙וּי   ר ָב ָד ַ נּו ָתַ֤ א  ַ בּו ַַוָּיִׁש֨ ָ֑ינּו ל  א  ַ דּו ַ-ּיֹוִרֶ֖ נּו׃ ןַָלָֽ ֵ֥ ת  ַנ  ינּו ֶ֖ ה  ֱאֹל ַ ַַה'
 כעין ריבה וריבה את הכל"ד כג.(.  ספ? יהושע וכלב )ראה טובתהמי הם שאמרו  - הארץטובה  ויאמרו  רש"י

 במדבר שלח יד,ז:ראה 

   
  . שופטים  ג,כד:   23

ַָיצַָ א ּו הַ֤ ֶאתְו אַ ּו הֵ֛ ַ יְך ִסֵ֥ מ  ַא ְךַ ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ֹות ְַנֻעלָ֑ ֶ֖ה ָהֲעִלָּי ַ ֹות ַּדְלתֵ֥ ַ ֵ֛ה ְַוִהּנ  ּו אָ֕ ְר ַַוִּי אּו ַָּב  יו ָד  ַַ֙וֲעָב ה׃ַ-א ָרָֽ ק  ַהְּמ ַ ר ַדֵ֥ ֲח ַַּב יו ַַַרְגָלֶ֖
  . שופטים  ו,כט:   24

ֶאל ַ יׁש ִא  ַ֙ רּו ְמ א ַ-ַוּי ָֽ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ּו ְקׁש  ַב ַַ֙וְי ְרׁשּו ְד ִֵּֽי ַַוָֽ ָ֑ה ַהֶּז ַ ָב ר ָּד ַה הַ ַָעָׂשֶ֖ י ִמֵ֥ ַ הּו ע   ֶַּ֙בןר  ן ְדעֹו ַ-ִּג ה׃ ֶּזָֽ ַה ַ ר ָּדָבֵ֥ ַה ַ ה ָעָׂשֶ֖ ַ ׁש ָא  ַַיֹו
  . שופטים  טז,כג:   25

ח ֶַזַב ַח ְזּב ֹ֧ ִַ֙ל ְספּו ֶא ֶַנָֽ ים ְרנ  יְַפִלְׁשִּתָ֗ ַס ַ-ְו נּו׃ ָֽ ב  אֹוְי ַ ן ֹו ְמׁשֵ֥ ִַׁש ת ֶ֖ א  ַ נּו ד   ְַּ֙בָי ֙ינּו ה  ֱאֹל ַ ן ַָנַתַ֤ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ָ֑ה ְמָח ַּוְלִׂש ם ֶהֶ֖ י ה  ֹל ֱַא ן ֹו ָדגֵ֥ ֹולְַל דֵ֛ ַַָּג
  . שופטים  טז,כה:   26

הִַ ְֵֽי ֶחקַוָֽ ִַויַׂשָֽ ן ֹו ְמׁשֶ֖ ּוְַלִׁש אֵ֥ ְר ִק ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ם בִַלָּב  ֹו ט  בְַּכ ֹו ט  ַ ְַּ֙כי ַ-י ם ֶה  י ִַ֙לְפנ  ק ח  ַַוְיַצ ים ִרָ֗ סּו ָהֲא ַ ים ִרָ֗ סּי ֲא ָה ַ ִמּב  ית ַ ן ֹו ְמׁשִ֝ ֨אּוְַלִׁש ְר ְק ַַוִּי ָ֑נּו ָל
ַ ים׃ ִדָֽ ָהַעּמּו ַ ן י ֵ֥ ַּב  ֹו אֹותֶ֖ ַ דּו י ִמֵ֥ ַַַוַּיֲע

  . שופטים  כא,ג:   27
ַ ל א   ָר ִַיְׂש ה  י ֱאֹל ַ ה' ַ ה ָמָ֗ ּוַָל ר  ְמ א ד׃ַַוּי   ֶאָחָֽ ַ ֶבט ֵ֥ ַׁש  ל ֶ֖ א  ָר ִמִּיְׂש ַ ֹום ַהּיֵ֛ ַ ד ֵ֥ ִהָּפק  ָ֑לְַל א  ָר ְַּבִיְׂש את ַּז ֶ֖ ה ְיָת ַַָהֵ֥

  . שופטים  כא,ו:   28
ֶאל ַ ל א   ָר ִַיְׂש ְַּ֙בנ  י מּו ֲח ָּנָֽ ל׃ַ-ַוִּי ָֽ א  ָר ִמִּיְׂש ַ ד ָחֶ֖ ֶַא ט ֶב ֵ֥ ַׁש  ֹום ַהּיֵ֛ ַ ע ַּדֵ֥ ִַנְג ּו ר  ְמ א ַַוּי   יו ָאִחָ֑ ַ ן ִמֶ֖ ִַַּבְנָי

  . שופטים  כא,ח:   29
ַ֙ ָחד ֶַא י ִמָ֗ ַ ּו ר  ְמ א רַל אַוּי   ֲאֶׁשֵ֛ לַ א   ָר ִַיְׂש ט  י ְב ֶאל-ִמִּׁש ַ ה ַָבא-ָעָלֵ֥ א הַל   ּנ  ִה ְַוַ֠ ָ֑ה ַהִּמְצָּפ ַ ֶאל-ה' ַ יׁש ֶאל-ִאֹ֧ ַ ד ִַּגְלָעֶ֖ יׁש ֵ֥ ִמָּיב  ֵ֛הַ ֲחֶנ ַּמ ַ-ַהָֽ ל׃ ָהָֽ ָּק ַַַה

  . שופטים  כא,יז:   30
ְַול א ן ִמָ֑ ִבְנָי הְַל ָטֶ֖ י תְַּפל  ֻרַּׁשֵ֥ ְַי ּו ר  ְמ א ל׃ַ-ַוּי   ָֽ א  ָר ִמִּיְׂש טַ ֶב ֶ֖ ַׁש  ה ֶחֵ֥ ִַַיָּמ

    . שמואל א  ד,ו: 31
ת ֶא ַ֙ ִלְׁשִּתים ּוְַפ ְמעַ֤ ֶאל-ַוִּיְׁש ַ א ַָּבֶ֖ ה' ןַ ֹו ר  ֲא ַ ִ֚י ּוִַּכ ְדע  ַַוּי  ָ֣ ים ִרָ֑ ָהִעְב ַ ֲחנ  ה ַמ ְַּב את ַהּז ֶ֖ ַ ֵ֛ה דֹוָל ַהְּג ֹ֧הַ רּוָע ַהְּת ַ ֹול ק  הַ ֶַמַ֠ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ה רּוָע  ַהְּת ַ ֹול -ק 

ה׃ַ ֲחֶנָֽ ַּמ ַַַהָֽ
  . שמואל א  ה,ח:   32

ֶאת ַ֩ ְספּו ַא ַַוַּי ּו חָּ֡ ֶהַָ֗-ָּכל-ַוִּיְׁשְל י ֲאל  ַ ים יְַפִלְׁשִּתִ֝ ְרנ ֨ הַס ַמָֽ ַ֙ רּו ְמ א ַַוּי ָֽ ה  יַ-ם ֹל ֱא ןַ ֹו רֶ֖ ֲא ַ ב ַַּג תִַיּס   ּו ר  ְמ א ַַוּי   ל א   ָר ִַיְׂש ה  י ֹל ֱַ֙א ן רֹו ֲא הַַלָֽ ַּנֲעֶׂשָ֗
ֶאת ַ ּבּו ַַוַּיּס ָ֕ ָ֑ל א  ָר ַ-ִיְׂש ַס ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש י ֵ֥ ה  ֱאֹל ַ ֹון רֶ֖ ֲַַא

  . שמואל א  יב,ד:   33
ְַול א ַרּצֹוָתָ֑נּו ַ א ְַול   נּו ְקָּתֶ֖ ֲַעַׁש א ּוַל ֵ֥ ר  ְמ א ִמַּיד-ַוּי   ַ ְחָּת ַקֵ֥ אַָֽ-ָל ְמ ַ יׁש ִַאֶ֖ ה׃ ַַּוָמ

  . שמואל א  יד,לו:   34
ַַעד ׀ ֶה ם ַָב ה ָז ב ֵ֥ ָנ ְַוָֽ ה ְיָל ׀ַַלִ֝ ַ ים ְַ֩פִלְׁשִּת֨ י ר  ֲח ַא הַ ְרָד  ַנ  ּול אָּ֡ ַָׁש ר ֶמ א א-ַוּי   ְַול ָֽ ר ֶק ַהּב ָ֗ רַ ֹו ּוַָּכל-א  ר  ְמ א ַַוּי   יׁש ִא  ַ֙ ֶהם ַָּב ר ַ֤ א  ַ-ַנְׁש ָך ֶ֖י יֶנ ְַּבע  ֹוב ַהּטֵ֥

ֶאל ַ ם ֹלֶ֖ ֲַה ה ְרָבֵ֥ ְק ִַנ ן ה   ַהּכ  רַ֙ ַַוּי ֙אֶמ ס ַ ַ ָ֑ה ים׃-ֲעׂש  ִהָֽ ֱאֹל ַַַָה
  . שמואל א  ל,כ:   35

ֶאת ַ ד ָּדִו  ַ ח ַּק  ל-ַוִּי ַ-ָּכ ד׃ ָּדִוָֽ ַ ל ְַׁשַלֵ֥ ֶ֖ה ּוֶַז ר  אְמ ַַוּי   א ּו ה  ַַה ְקֶנ ה ַהִּמ ַ֙ י ּוִַלְפנ  ֲהגָ֗ רַָנ ָקָ֑ ַהָּב ְַו ן א ַַַהּצ ֶ֖
  . מלכים א  א,כה:   36

ִריא ְמ ַּוָֽ ר ֹו ַׁשֵ֥ ח ִּיְזַּב ַַוַ֠ ֹום ַהּיָ֗ דַ ַר  ַָי ׀ י ְַ֩לָכל-ִּכ  א ָר ַַ֒וִּיְק ב ר  ןַָ֘ל ַּולְַ-ְוצ א ְך ֶל ַהֶּמִ֝ ַ י ְַּבנ ֨ ים ִתֶ֖ ְַוׁש  ים ְכִלֵ֥ א  ַ ֵ֛ם ָּנ ִה ְַו ן ה   ַהּכ  ַ ְבָיָת ר ֶא ַּ֙וְל א ַהָּצָב ַ י ַ֤ ר  ָׂש
ַ הּו׃ ִנָּיָֽ ד  ֲַא ְך ֶל ַהֶּמֵ֥ ַ י ִחֶ֖ ְַי ּו ר  ְמ א ַַוּי   ָ֑יו ְַַלָפָנ

  . מלכים א  יח,לט:   37
ַָּ֙כל א ְר ל-ַוַּי ַַע ּו ִֵּֽיְּפלֶ֖ ַַוָֽ ם ַ-ָהָע  ים׃ ִהָֽ ֱאֹל ָה אַ ּו הֵ֥ ַ ה' ַ ים ִה  ֹל ָהֱא ַ ּוא ה  ַ ה' ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי   ָ֑ם ֶה י ְַַּפנ 

  א  כ,ה:    . מלכים38
ה ּוַּכ  ר  ְמ א ַַוּי   ים ָאִכ  ַהַּמְל ַ֙ ֶַּבן-ַוָּיֻׁש֙בּו ר י-ָאַמֵ֥ רִַּכָֽ אמ ָ֑ דַל  ַדֶ֖ ַ-ֲה ן׃ ָֽ ִַתּת  י ָךִַלֵ֥ ֶ֖י ָךַּוָבֶנ י ְַוָנֶׁשֵ֥ ְבָךֵ֛ ָה ְז ַּוָֽ ָךֹ֧ ְסְּפ רַַּכ מ   א ַ֙ל  ָך י ֶל֨ א  ַ ְַ֤חִּתי ַַָׁשַל

  . מלכים א  כ,לב:   39
ַוַַ ם ֶהָ֗ י אׁש  ָר ְַּב ם י ָבִל  ֲח ַַו ם ֶהִ֝ י ָמְתנ  ְַּב ים ִּק֨ ַַׂ֩ש רּו ְחְּג ֶאלַוַּי ַ֙ ֙אּו ֶַבן-ָּיב  ָךֹ֧ ְבְּד ַַע ּו ר  ְמ א ַַוּי   ל א   ִַיְׂשָר ְך ִחי-ֶמ ֶל רְַּת ַמֶ֖ ָא דַ ַדֵ֛ רַ-ֲה ֶמ א ַַוּי ֵ֛ י ַַנְפִׁשָ֑ ָנ א

ַ א׃ ּו הָֽ יַ ִחֵ֥ ָא יַ ַחֶ֖ ַ ּנּו ֶדֵ֥ ַַַהעֹו
  . מלכים ב  ב,טו:   40

י ְַבנ  הּו ֻא֨ ְר ֲאֶׁשר-ַוִּי ַ ים ִאַ֤ ִבי ְּנ ל-ַה ַַע ֶ֖הּו ִלָּי א  ַ ּוַח רֵ֥ ַ ֵָ֛חה ַָנ ּו ר  אְמ ַַוּי   ד ֶג ֶּנ  ִמ ַ֙ חֹו ִרי י ֲחוּוֱאִלי-ִּבָֽ ַַוִּיְׁשַּת ֹו את  ָר ְק ִַ֙ל ֙אּו ַַוָּיב  ָ֑ע ה׃ַ-ָׁש ְרָצ ָאָֽ ַ ֹו ַַלֶ֖
  . מלכים ב  י,ד:   41

ְחנּו׃ַ ֲאָנָֽ ַ ד מ ֵ֥ ַַנֲע ְך י ֶ֖ א  ְַו ָ֑יו ּוְַלָפָנ דֶ֖ ְמ ַָע א יםַל ֵ֥ ַהְּמָלִכ  ַ ְַׁ֙שנ  י ה ּנ  ִַה ּו ר  אְמ ַַוּי   ד ְמא   ַ ד א   ְמ ַ֙ אּו ְר ַַַוִּיָֽ
  . ישעיהו  כט,טו:   42

ַָ֑ ָצ ַע  ר ְסִּת  ַַל ה' מ  ַ ים ִקֵ֥ ִמי ַהַּמֲע ַ ֹוי ַהֵ֛ נּו׃ ָֽ ְדע  ַי  י ִמֵ֥ ַּו נּו ֶ֖ א  ר  ַ י ִמֵ֥ ּוַ ר  ְמ א ַַוּי   ם ֶה  י ֲעׂש  ַמָֽ ַ֙ ְך ְחָׁש ְַבַמ ַ֤ה ָהָי ַַהְַו
  . ירמיהו  כו,יז:   43

ל ֶאָֽ ַ ּו ר  אְמ ַַוּי   ֶָ֑רץ ָהָא ַ ֶ֖י ְקנ  ִּז ִמ ַ ים ֲאָנִׁש  ַ מּו ֻק  ל-ַוָּי ר׃ַ-ָּכ אמ ָֽ םַל  ָהָעֶ֖ ַ ל ַהֵ֥ ְַַק
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  . נחמיה  ט,יח:   44
י ףִַּכָֽ א-ַאָ֗ ַַוּי   ה ָכ  ַמּס  ַ ַ֙ע  ֶגל ֶהם ּוַָל ַָעׂשַ֤ ֹות׃ לָֽ ד  ְַּג ֹות ָאצֶ֖ ֶַנ ּו ֵַּֽיֲעׂש  ַַוָֽ ִים ָרָ֑ ִמִּמְצ ַ ָךֶ֖ ֶהֶעְל רַ ֲאֶׁשֵ֥ ָךַ י ֶה  ֱאֹל ַ ֶַז ה ּו ר  ְַַמ

  . דברי הימים ב  כט,יח:   45
ֶאל ַ֙ ה ָמ ּוְַפִנ֙י אָֽ ֹו ֶאת-ַוָּיבַ֤ ַ ְרנּו ַהֶ֖ ִַט ּו ר  ְמ א ַַוּי   ֶלְך ַהֶּמ  ִקָּי הּוַ ֶאת-ָּכל-ִחְז ַ ה' ַ ֶאת-ּב  ית ְַ֙ו ה ָהעֹוָל ַ ח ֶאת-ָּכל-ִמְזַּבַ֤ ְַו יו ָל  ַהַָֽ-ּכ  ַ ן ַחֵ֥ ַֻׁשְל ֶכת ֶרֶ֖ ַּמֲע

ֶאת ל-ְו ׃-ָּכ יו ָלָֽ ַּכ 
 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 קטן-מונח זקף  1.1.4

 קטן, עוד דרשה במונח-שתי דרשות כפשוטן בזקף

 ?קטן-הכלת הפשטא פעם על תיבת המונח, פעם על תיבת הזקף

 

 קטן מקושר לפרט אחר???-פרט בזקף –קטן -פשטא זקף

 קטן(-הצאן )זקף-הבקר )פשטא( ומן-הבהמה )רביע( מן-"מן קרא א ב או גויכגון 

 

 מוז"ק .1

ֶאתבראשית א,טז:  ַ ים ִה  ֹל ֱא ַ יםַ-ַוַּי ַעׂש ִלָ֑ ד  ַהְּג ַ ת ר ֶ֖ א  ַהְּמ ַ ֵ֥י  ְׁשנ 
ֶאת-ֶאת ְַו ֹום ַהּי  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ל ד  ַהָּג ַ ר ֹו אַ֤ ים׃-ַהָּמ ַהּכֹוָכִבָֽ ַ ת ֶ֖ א  ְַו ה ְיָל ַהַּל  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ן ט  ַהָּק ַ ר ֹו אַ֤  ַהָּמ

ים (א,טז 'בר) ִה  ֹל ֱא ַ ים-ֶאתשתי עשיות )א(  [יעזר פרק ופרקי דרבי אל]קטן, -)סלוק( מונח זקף – ַוַּי ַעׂש ִלָ֑ ד  ַהְּג ַ ת ר ֶ֖ א  ַהְּמ ַ ֵ֥י )ב(  ְׁשנ 

נ ֱאַמר ָחד, ׁש  ת ָהא  ָחד ְוִהְקִטין א  ת ָהא  ֶאת-ֶאת (א,טז 'בר)ִהגְִּדיל א  ְַו ֹום ַהּי  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ל ד  ַהָּג ַ ר ֹו אַ֤ הַ-ַהָּמ ְיָל ַהַּל  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ן ט  ַהָּק ַ ר ֹו אַ֤ ַהָּמ
׃ ים ַהּכֹוָכִבָֽ ַ ת ֶ֖ א   ְו

 

 מוז"ק .2

ָ֑ם :ד,יחוירא בראשית  יֶכ ַרְגל  ַ ּו ֲחצֶ֖ ַר ְַו ִים ַמ  ט־ ְמַע ַ ח־ָנ א ַּקָֽ ַֻי ַ ַַ ַ ץ:ַַ ָֽ ָהע  ַ ַחת ּוַַּתֵ֥ ָּׁשֲענֶ֖ ִהָֽ  ְו

ִים (ד,יחוירא  'בר) ַמ  ט־ ְמַע ח־ָנ אַ קטן בתפקיד שני לימודים. )א( ידיים שניות לטומאה ונוטלים מפני סרך תרומה, וזאת מצוה שיש -זקף – .ֻיַּקָֽ

 ידיים מפני כבוד ברכה. לה סמך מהתורה. )ב( נטילת

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

, וחייבו את הכהנים ליטול ידיהם לפני אכילת תרומה, כדי שלא "סתם ידים" טמאות כ"שניות לטומאה"והיינו, שתקנו חכמים שיהיו 
 יפסלוה במגע הידים.

 ולכן, תקנו גם נטילת ידים לכל אדם, ואף לאכילת חולין, שמתוך כך יהיו הכהנים רגילים ליטול ידיהם ולא יפסלו את התרומה.
ח־ָנ א (ד,יחוירא  'בר) ִיםלפני  מונח – ֻיַּקָֽ ַמ  ט־ קטן, אפשר בתפקיד לרבות טעם או הסתעפות בדרך לימוד זאת, לא לרבות דרך -זקף – .ְמַע

 לימוד שלישית.
 אמר אביי: מצוה לשמוע דברי חכמים שתקנוה. ומבארינן: מאי "מצוה"? משום מצוה! -ועוד טעם לנטילת ידים 

 -ספרא מצורע ]-ב המקור בי אלעזר בן ערך! שדרש את הפסוק.רבא אמר: מצוה שיש לה סמך מהתורה היא, שיש לשמוע דברי ר
ר לְוכ ֵ֨  ,יא(טו' מצ' וי)דכתיב בפרשת הזב  ,פ"ד,מ"ה[פרשת זבים פרשה ב ַ֤ ב יִַּגע־ּבֹו֙  ֲאׁש  יו ַהזֵָ֔ ף ְויָָד֖ יִם ֹלא־ָׁשַטֹ֣ ס ַּבָּמֶ֑ ֶּ֧ יו ְוִכּב  ץ ְּבגָָדָ֛ יִם ְוָרַחֵ֥ א ַּבַּמ֖  ְוָטֵמֵ֥

ב   מכאן, סמכו חכמים לנטילת ידים מן התורה. וכדמפרש ואזיל. -זר בן ערך אמר רבי אלע :ַעד־ָהָעִֽר 
 . ובזה נכלל נטילת ידיים אחרי לילה ונקיות. מפני כבוד ברכה )ב( נטילת ידיים

 [מהלכות השכמת הבוקר -ילקוט יוסף השכמת הבוקר הערות סימן א ]
 והר ס"ק קעא[.ואסור לברך עם ידים טמאות ומזוהמות וכן בכל שעה. ]הקדמת הז 
(. טעם הנטילה מבואר בתוספות שזהו מפני כבוד הברכה, ואולם התוספות בפסחים )קטו א ד"ה 3)[ א,הערות ברכות מג -חברותא ]

כל(, הרשב"א הרא"ה ומאירי פירשו שהטעם הוא, כיון שסתם ידים טמאות הן חוששים שמא יגע בידו במשקה שבתוך הכוס ויטמא 
 ת בחגיגה )יח ב ד"ה הנוטל( שכתבו שזהו משום נקיות.היין. וראה עוד בתוספו

 

 מוז"ק .3

ַ בראשית חיי שרה כג,יא: ָה י ְַנַתִּתָ֑ ָך  ְַל ֹו ר־ּבֶ֖ ֲאֶׁש ַ ה ַהְּמָעָרֵ֥ ְַו ְך ַָ֙נַת ִּתיַָל  ה ֶד ַהָּׂש ַ ִני ָמע   ְַׁש ִנ י ד  ֲא א־ ָך:ל ָֽ ֶתָֽ רַמ  ב ֵ֥ ְךְַק ַָּלֶ֖ יָה ִּתֵ֥ יְַנַת ַעִּמֵ֛ י־ ְבנ  ֹ֧יַ ינ  ְַלע 
א )בר' חי"ש כג,יא( ִניל ָֽ ָמע   ְַׁש ִנ י ד  ֲא  )אוצר החכמה([ 42ט, הרב צבי דוד קאטצבורג ע'  –]תל תלפיות קטן, שני לימודים -מונח זקף – ־

דאגב אונס וזוזי גמר  )המכר קיים(וזבין הוי זביני זביני  )טט: כעין בעל כורחו(  מה דקיימא לן תלויה: )א( היוצא לענינינו שני דברים
אם מוסיף דבר מרצונו יפול טענת אונס גם מן וגו'; )ב(  ת האלגזי אפילו הוא בטוח אזוזי לא מהניומקנה זוזי מיד בעי, ולדע

 . העיקר

ִני )בר' חי"ש כג,יא( ָמע   ְַׁש ִנ י ד  מסביר כי )א( עפרון רצה להטעות את אברהם ומשמע  ]תל תלפיות[קטן, שני לימודים -מונח זקף – ֲא

שקודם יקבור מתו ואח"כ יתן כסף הקנין, ונקב בסכום אדיר כדי שאברהם ישתהה מדבריו שסומך על אברהם שיתן הכסף, לכן 

 להכינו. )ב( בינתיים היה יכול לתת הודעה לשני עדים שמוכר באונס והמקח בטל.

ֲאֶׁשֵַ֥בראשית חיי שרה כג,טז:  ַ ֶסף ַהֶּכָ֕ ֶאת־ ַ ן ר   ְַ֙לֶעְפ ְבָרָהם ַא ַ ל ק ַ֤ ַַ֒וִּיְׁש רֹון ֶאל־ֶעְפ ַ ָה֘ם ָר ְב ַא ַ ַמ ע ַַוִּיְׁש ָ֑ת ח  י־ ְַבנ  ְזנ  י ָא רְַּב ִּדֶּבֶ֖ ַ ַר
ר: ָֽ ח  רַַלּס  ֶ֖ ב  ַע  ֶסף ֶַׁ֙ש ֶקלֶַּכ  אֹות מ  ַ ע ְרַּבַ֤ ַַא

ןַ֒ רֹו ֶאל־ֶעְפ ַ ָה֘ם ָר ְב ַא ַ ַמ ע ]מעייני אגם, הרב גלאנצר מונח זרקא סגול, בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מהענין,   –ַוִּיְׁש

 ]וראה רשב"ם "די לחכימא ברמיזא"[. שומע מבין ובזה מקבל" בשם החזו"א "כי ה אברהם ע' כט )אוצר החכמה([

ולא מועיל  ]תל תלפיות[אברהם הבין הטעיית עפרון שבעצם רוצה לגרוע מאברהם את אחוזת הקבר למרות אומרו להפך, 
ולכן הפר חת -גם העלה בערכאות של בני ]אור החיים[, ולכן שקל הכסף מיד ובציבור ולפי  לסמוך על הבטחות כסברת אלגזי

 את כוונת עפרון.

 

 מוז"ק .4

ֶאל חיי שרה כד,יא: בראשית ַ ר י ּוץַָלִעֶ֖ חֵ֥ ִמ ַ ים ַמִּלֵ֛ ַהְּג ַ ְך ֹ֧ ר  ַ-ַוַּיְב ִָ֑ים א  רַַהָּמ ְַּב ַ ַַ ַ ַ ת׃ַ ֲאב ָֽ ַהּׁש  ַ את ֵ֥ ַצ  ת ֶ֖ בְַלע  ֶר ֶַע   ְלע  ת

ת )בר' חי"ש כד,יא( ֲאב ָֽ ַהּׁש  ַ את ֵ֥ ַצ  ת ֶ֖ בְַלע  ֶר ֶַע  ב )בר' חי"ש כד,יא(    ְלע  ת ֶר ֶַע  השקת  -קטן, שני לימודים: )א( מבחן תשקה -קףמונח ז – ְלע  ת

 )ב( שמיעת רכילות על השואבת שתשקה, על משפחתה וכדי למנוע טעות: 

ת )בר' חי"ש כד,יא( ֲאב ָֽ ַהּׁש  ַ את ֵ֥ ַצ  ת ֶ֖ טפחא )תפקיד א( להתאפיין מהכתוב אחריה )תפקיד ב( השפעת האפיון המאוחד, ברבוי  –לעת  – ְלע 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 שמיעת רכילות לתועלת. –לפניו הגבלות על הלימוד השני מהכתוב 

 

ב )בר' חי"ש כד,יא( ֶר ֶַע   השקת. –מבחן תשקה  )לימוד א(קטן, שני לימודים: -מונח זקף – ְלע  ת

ִאם )בר' חי"ש כד,ח(מוצע הסבר לסימן עבד אברהם בפנימיות התורה לטעם  א-ְ ַ֙קדמא, ולהוצאת הכתוב מפשוטו  – ל ֨ ה ִאָּׁש ָהָֽ ַ ה ולסימן  ת אֶבַ֤

שה המיועדת ליצחק ושאינו ניחוש. אברהם אבינו מלמד לעבד לבצע מבחן לאשה על המים קודם לבחירתה. המבחן שבקש העבד לא

המיוחד במינו שבו תהיה לאשה סייעתא דשמיא מופלאה תראה לאשה שהיא ראויה לנישואין מיוחדים והיא תבחר להנשא למשפחה 

 דת. נתבונן במלים המיוחדת ששלחה עבד מיוחד ומבחן עם גלוי עזרת השם המיוח

יתַָ )בר' חי"ש כד,ח(  ִּקָ֕ ְַוִנ יָך ֶר  ֲח = תת"ה = תשק"ה = השק"ת, בדוק  805=  566+  239גדול עולה -קטן זקף-גי' המלים המוטעמות זקף – ַא

 תשק"ה אותך ובאמצעות השק"ת תשק"ה הגמלים. מכאן שמבחן המים אינו ניחוש.-את האשה בבקשה ש

 

ֶַעַ  )בר' חי"ש כד,יא( בְלע  ת שמיעת רכילות על השואבת שתשקה, על משפחתה וכדי למנוע  )לימוד ב(קטן, שני לימודים: -מונח זקף – ֶר

מתי מותר לשמוע רכילות  ]חפץ חיים הל' רכילות[דורש על כלבים מנבחים, ומפרשים שאלו רכלנים, ומובא  ]בראשית רבה[ טעות:

 בכלל ולשידוך בפרט. 
]תורה  )אוצר החכמה([ 639]מדרש בראשית רבא, מנחת יהודה, )סוף פירוש( פרשה נט ע' ַ[מז קזר חי"שילקוט שמעוני ] )מקור א(

 'תה)  )ועליהם נאמר(...ובספר התירוש כתב שמכנה את המספרים לשון הרע בתאר כלבים מנבחים הסובבים בעיר לעת ערב  שלמה עז[

ב ּובּויָׁשֹ֣  (וגם יז ז,נט ר  ע  ּו ָלָ֭ בָּכָ֗ כַ  י ֱהמֵ֥ ֹו ל  ּון ה׀ִהֵנַ֤  )ח( :ִעִֽיר ְבבּוִויסֵ֥ יעַ֤ ם יִַּבִּ֮ ָרבֹות ְּבִפיה ָ֗ ם ֲחָ֭ ֶ֑ י ְּבִׂשְפתֹוֵתיה   :ׁש ֵמִֽעַ  ִּכי־ִמֵ֥
כלבים מבחינים בבחינה הגורמת למוות, ואשה רעה מר ממות ... והכלבים צועקים ... טוב לפני  ]אגרא דכלה ע' רפב )אוצר החכמה([

 המות ולכן שלא ישא אותה אשה  סימן למלאך )מקור אחר(האלקים ימלט ממנה.  
 

)ג( מותר לשמוע לכתחלה כדי לידע איך  ]חפץ חיים, הל' רכילות כלל ה, אות ב[-נביא דעת ה להרחבת ענין שמיעת רכילות )מקור ב(
 לחוש ולהשמר ממנו. אבל לקבל בהחלטה אסור מן התורה בכל גווני, רק דרך חשש בעלמא

 והוא הדין לגלות לחתן את ענין המחותן, גם כן דינא כנ"ל,  [אות זשלישי ציור ציורים ]חפץ חיים, הל' רכילות 

 

 מוז"ק .5

ַ,ה: לבוישלח בראשית  ָ֑ו ָׂש יְַלע  ִנֶ֖ ד  א ןַַלָֽ ּו ר  ַת אְמ ה רַּכ   מ   א ַ֙ל  ָתם א  ַ ו ַַוְיַצַ֤
ה: ָּת ד־ָעָֽ ַַע ר ַחֶ֖ א  ַָו ְרִּתי ַַּג  ִַעם־ָלָב ן ב ק   ַַיֲע ָך  ְבְּד ַַ֙ע ר ָאַמ ַ ה ַּכ ַ֤

ַ֙עַַ (לב,ה)  ַמר ָא הַ בּכ ַ֤ ק   ַַיֲע ְּדָך  ְרִּתיאפשר שכאן שני הלימודים יוצאים מהפשט. ואפשר ששניהם ממשיכים במלים  – ְב ַַּג    ִעם־ָלָב ן

שטעם מקף מברר בין אפשרות של התדרדרות יעקב  ובין התעלות  ִעם־ָלָב ןהמדרשים ב"ר ותנחומא מדגישים שלמרות הישיבה 

ְרִּתייעקב וממשיך במלת  רק כפשט אלא גם במידה של שנוי סדר אותיות )מוסיפין וגורעין( וגימטריה תרי"ג מצוות, המתפרש לא  – ַּג 

 היינו יעקב התעלה בבית לבן, מכאן שה' משגיח עליו וכך מירא את עשו מלתוקפו.

ביעקב זכה  מונח מרבה על לבן את עשו. אם עשו לא יפגע ביעקב הוא יוכל להתקן, כמו שלבן שלמרות רמאותו לא פגע – ִעם־ָלָב ן

 לתיקון כלשהו ע"י יעקב.

 

 מוז"ק .6

ַ֙ ,כ:דויגש מ בראשית ר ֶמ ּנ ֙א יַַו ִנ  ד  ֶַַ֙אל־ֲא נּו ןַָא בֶַיׁש־ָל֨ ק   דַָז ֵֶ֥ל יםְַוֶי ֻקִנֶ֖ ָ֑ןְַז ָט ַַָק ַ ַַ ַ יוַַ ִח  ָא תְַו רַמ   אַַוִּיָּות ֨ ּו ֹוַהֹ֧ ּדֵ֛ ַב ֹוְַל ִאּמֶ֖ יוְַל ִבֵ֥ ָא ֹוְַו בָֽ ה   :ֲא
יורוב הגירסאות הן  ִח  ָא תְַו  ןקט-)אתנח( מונח זקף – מ  

תאילן ומאגנס היא -גירסת שו"ת בר מ ִ֜ ַ יו ִח֨ ָא  קדמא ואזלא. מנחת שי לא מעיר דבר על פסוק זה.)אתנח(  – ְו

ָ֑ן ,כ:דויגש מ בראשית ָט ָק ַ ים ֻקִנֶ֖ דְַז ֵֶ֥ל ְַוֶי ן ק   ַָז ָא ב ַ֙ נּו ֶַיׁש־ָל֨ י ִנ  ד  ֶאל־ֲא ַ֙ ר ֶמ ּנ ֙א ַַו ַַ ַ ַַ ַוְַַַ ֹו ִאּמֶ֖ ֹוְַל ּדֵ֛ ַב אְַל ּו הֹ֧ ַ ר ַַוִּיָּות ֨ ת מ ִ֜ יוַ ִח֨ ָא ֹו:ְו בָֽ ה  ֲא ַ יו ִבֵ֥  ָא

 

ת ,כ(דמ) מ ִ֜ ַ יו ִח֨  קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט. ואין בכלל אלא מה שיש בפרט. הכלל כאן הוא "שנוי מהאמת".  – ְוָא

ר )פרט א(והפרטים אחריו,  ֹו )פרט ב(קדמא  – ַוִּיָּות ֨ ִאּמֶ֖ ְַל ֹו ּדֵ֛ ַב אְַל ּו  דרגא תביר טפחא.  – הֹ֧

ר ,כ(דמ) פרט א( )הסבר א()-ל מוצעים הסברים אחדים מפני  ]רש"י[קדמא מלמד על ענין מקדים שבעצם מלמד מהו הכלל, ע"פ  – ַוִּיָּות ֨
. שתי סיבות אלו "לשנוי מהאמת" ]מדרש[שמפני דרכי השלום מותר לשנות  ]תו"ש עה ובהערה עד[ היראה היה מוציא דבר שקר

יומתאימים גם לגרסה  ִח  ָא תְַו קטן מלמד על שני דברים -מצב סכנת חיים כמו שהעמיד יוסף את אחיו כאן, זקףקטן, ב-מונח זקף – מ  

 שמותר בהם לשנות מהאמת: מפני היראה, מפני דרכי שלום.

 

 מוז"ק .7

' ַחּטָ֖  ,כד:ד ויקרא ה ִלְפֵנֹ֣י הֶ֑ ת־ָהע ָל֖ ט א  ר־יְִׁשַחֵ֥ ֹום ֲאׁש  ֹו ִּבְמקָ֛ ט א תֵ֔ יר ְוָׁשַחֹ֣ אׁש ַהָשִעֵ֔ ְך יָדֹ֙ו ַעל־ר ֹ֣ ּוא:ְוָסַמַ֤  את הִֽ

ֹו  )ויקרא ד,כד( [ )ט(דבורא דחובה פרשה ו סוף פרק ז -ספרא ויקרא ] ט א תֵ֔ ֹו  )ויקרא ד,כד( ולא תמורתו,ְוָׁשַחֹ֣ ט א תֵ֔ קטן, -מונח זקף –ְוָׁשַחֹ֣

 ולא תמורתו,קטן מרמז על שני לימודים, ושניהם בפשט, אחד מהם מלמד -זקף

 

 מוז"ק .8

ם,ה: תזריע יב ויקרא ִא ל ַ -ְו ַת  ָב ה ק  ָטְַָֽנ ְַו הד ל ְמָאֵ֥ ַַע ב ֶ֖ ׁש  ּת  ַ ים ִמ  ַָי ׁש  ֶׁשת ְַ֙ו יֹום ַ ים ְַוִׁשִּׁשֵ֥ ַ ַ ַַ ַ ַ ַ ָּדָתָּ֑ה ִיםְַּכִנ ֻבַעֶ֖ ה׃-ְׁש ֳהָרָֽ ַָט י ֵ֥ מ  ְַּד
ד )וי' תז' יב,ה( ל   קטן מרבה שני מינים )טומטום ואנדרוגינוס( ושתי הלכות לגביהם )בלשון הח"ח( מחמירים להם )א( ימי -זקף – ת 

 יום( 14ה כנקבה )יום( )ב( וימי טומא 33טוהר כזכר )

 

 מוז"ק .9

 סימן טומאה מחיה רא תזריע יג,יא:קיו



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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א׃  ּו הָֽ אַ ֶ֖ מ  ָט יַ ּנּוִַּכֵ֥ ֶר  ְסִּג ַַי א ָ֑ןַל   ה  ַהּכ  ַ ֹו אֶ֖ ִטְּמ ְַו ֹו ר  ְַּבָׂש ר ֹו ְַּ֙בע  א ִהו ַ ֶנת ַנֹוֶׁשַ֤ ַעת ַר֨ ַָצ
ּנּו ֶר  ְסִּג ַַי א ין ראיה ראיה ובין ראיה קטן בתפקיד המספר שנים ללמד על מצב שבו הופיע נגע או נגעים חדש)ים( ב-קטן, זקף-מונח זקף - ל  

ַ֙ )יג,יא(שניה, היות ובראיה הראשונה היה נגע )או נגעים שנראו ביחד( המתואר במלים  א ִהו ַ ֶנת ַנֹוֶׁשַ֤ ַעת ַר֨ , הכהן הרואה לא יתיחס לנגע  ָצ

א )יג,ג(או נגעים חדשים( שהופיע)ו( אחרי הראיה הראשונה. אפשר כי טעם מונח במלת   ראיה שניה.מרבה לנגעים חדשים אחדים ב ל  

 

 מוז"ק .10

ַר כא,ו: מא אויקר ָ֑ם יֶה ה  ֱאֹל ַ ם ֶ֖ ַׁש  ּו ַחְּלל  ְַי א ְַול   ם ֶה  י ה  ֹל  א ַ֙ל  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ְַק
ֶאתַ ַ֩ ַַ-ִּכי ַ ֶדׁש׃ ַק ָֽ יּו ָהֵ֥ ְַו ם ִריִבֶ֖ ְק ַמ ַ ם ֵ֥ םַה  ֶהֵ֛ י ה  ֹל ֱא ֶֹ֧חםַ 'ֶַל הִ֝ ַ י  ִאּׁש ֨

ּו ַחְּלל  ְַי א  ו לימודים בפשטקטן מלמד על שני לימודים, וללא טעם מהפך אל-, זקףקטן-מונח זקף - ְול  

ַ֙)וי' אמר כא,ו(  תלמוד לומר -והתניא: אזהרה ליוצק ובולל מניין ...  [בבלי סנהדרין פג, א] )לימוד א( ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ּו...  ְק ַחְּלל  ְַי א  –! ְול  

 [א,סנהדרין פגיד רמ"ה מסכת ] .)טט: אפשר שדרבנן זה מרומז בטעמי המקרא הנסמכים על המלים( מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא )וזה(
יהָ  ְויַָצְקָּתֵ֥  ,ו(ב 'וי)איתיביה היוצק את השמן על המנחה דכתיב  ֖ ן ָעל  מ  ן ְּבלּוָלֵ֥ה ל תס ָ֛  ,ה(ב 'וי)והבולל את הסלת דכתיב  ָׁשֶ֑ מ  ֖ ה ַבּׁש  ִֽה ַמָצֵ֥  ...:ִתְהי 

בלחוד הוא דמיחייב מכלל דיוצק  ומתמהינן כיון דאמרת דמקטיר בטומאה לאו...  פטור דלא מיחייב כרת על דבר שיש אחריו עבודה
)וי' אמר כא,ו( ובולל כי איצטריך למפטרינהו אפי' מלאו גרידא נמי פטרינהו והא תניא אזהרה ליוצק ובולל בטומאת הגוף מנין ת"ל 

ַ֙ ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ּו...  ְק ַחְּלל  ְַי א ַ֙ )וי' אמר כב,ב(הא כתיב ד )עבודה מסיימת סדרה של עבודות שעליה נענשים(אם אינו ענין לעבודה תמה  ְול   רּו ְֵֽז  ְוִיָּנָֽ

י ל ִמָּקְדֵׁשֹ֣ ִֽי־יְִׂשָרֵאֵ֔ א ְבֵנ ּוְַול ֵ֥ ַחְּללֶ֖ ם ְי ת־ֵׁשֹ֣ י א  תנהו ענין לעבודה שיש אחריה עבודה. ומפרקינן התם מדרבנן בעלמא הוא וקרא  ָקְדִׁשֶ֑
 .אסמכתא בעלמא

 

תלמוד  -רבי סימאי אומר: רמז לטבול יום שאם עבד חילל מניין טבול יום ששימש. מנלן? דתניא, ...  [בבלי סנהדרין פג,ב] )לימוד ב(
ּו)וי' אמר כא,ו(  לומר ַחְּלל  ְַי א ְַול   ם ֶה  י ה  ֹל  א ַ֙ל  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ִֽזְרּו֙  ,ב(כב ' אמרוי)-מאם אינו ענין לטמא ששימש, דנפקא לן , ְק תניהו ענין  - ְויִָנ

 .לטבול יום ששימש

ַ֙)וי' אמר כא,ו(  ל יום ששימש מנא לן דכתיבוטבו [ב,יד רמ"ה מסכת סנהדרין פג] ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ּו...  ְק ַחְּלל  ְַי א גבי פרשת טומאה כתיב  ְול  
ַ֙שהזהירם הכתוב שלא ליטמא למתים וכתיב בתריה  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ּו...  ְק ַחְּלל  ְַי א לטמא כלומר שלא ישמשו בטומאה אם אינו ענין  ְול  

 :ששימש תנהו לטבול יום ששימש
 

 קמוז" .11

ַפ: כג,מד אמר ויקרא ל: ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֶ֖י ֶאל־ְּבנ  ַ ' הָ֑ ַ י ֶ֖ ד  ֲע מ  ֶַאת־ ה ֶׁש  מ  ַ ַדּב  ר  :כט,לטפינחס במדבר פורסם בפר בהעלתך התשע"ט, ראה גם ַַוְי

ה רַויְַדֵּבֹ֣  )וי' אמר כג,מד([ עז,א]פסחים ע"פ  י מ ׁש ֵ֔ ת־מ ֲעֵד֖ ה.  'הֶ֑  א  הבאים עם קטן מלמד על שתי קבוצות הקרבנות, אלו -זקף – מ ׁש ֵ֔

יהעומר)אמר כג,יב( ושתי הלחם )אמר כג,יח,יט(,   ת־מ ֲעֵד֖  מלת "את" מרבה אותם להלכה לדחות שבת וטומאה.  – א 

י )וי' אמר כג,מד( ת־מ ֲעֵד֖  מקף בורר הבדל בין העומר ובין שתי הלחם שמתברר בהסבר על טעם טפחא. – א 

י )וי' אמר כג,מד( ת־מ ֲעֵד֖ הלחם שהכנתו אינה דוחה שבת וכנראה גם טומאה ואילו הקרבנות הבאים עם שתי  טפחא כשנוי רק בשתי – א 

דוחה  )של שתי הלחם( ואין עשייתן [ח"ה,רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח]הלחם שונים בכך משתי הלחם עצמם ודוחים שבת וטומאה. 
 לכם לכם ולא לגבוה.יום טוב ואין צריך לומר שבת אלא אופין אותן מערב יום טוב שנאמר הוא לבדו יעשה 

 אבל העומר דוחה שבת וטומאה וגם הקרבנות הבאים עם העומר דוחים שבת וטומאה

 

 מוז"ק .12

ֶַּבןבמדבר קרח טז,א:  ח ַר ק   ַ ח ַּק  ֶַּבן-ַוִּי ר ָהֵ֥ ֶַּבן-ִיְצ ת ָהֶ֖ ַ-ֳק ָ֑י ִו ַל 
ן ֶַּב ֹון אֵ֥ ְַו ב ָאֵ֛ ֱאִלי ַ ֹ֧י ְַּבנ  ם ָרִ֝ ֲאִבי ַַו ן ָדָת֨ ן׃-ְו ָֽ אּוב  ְר ַ ֵ֥י ְַּבנ  ֶלת ֶַּפֶ֖

חַוּיִַ (במ' קרח טז,א) ַר ַק   ח קטן בתפקיד שתיים. מוצע לומר כי שתיים כאן -קטן, זקף-קטן, מונח בתפקיד רבוי על טעם זקף-מונח זקף – ַּק 

לקח את עצמו לצד אחד )ע"פ מדרש תנחומא(  רש"י'מלמד על מחלוקת שיש בה שני צדדים שלפחות צד אחד חולק על הצד האחר. כפ
 .הו שתרגם אונקלוס "ואתפלג", נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקתלהיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה, וז

לפי שראה ...  חלק קרח על משה )מחלוקת א(...  ]מדרש אגדה )בובר([-מוצע לומר כי טעם מונח מלמד על רבוי מחלוקות כדאיתא ב
סבר שאותו היה משה צריך  )וקרח לאליצפן בן עוזיאל ששם אותו משה נשיא בית אב למשפחות הקהתי על פי הקדוש ברוך הוא,

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. 

נסמכה פרשה זו לפרשת ציצית, שבשבילה פתח  ולמה ]מדרש אגדה )בובר([- )מחלוקת א(שהיא אמתלה של קרח בגלל  (ב)מחלוקת 
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, 

מר מדעתך וכן אמר לו טלית שכולה תכלת צריכה פתיל תכלת, אמר לו משה הין, אמר לו קרח כל אלו הדברים שאתה או (ג)מחלוקת 
 ,הם, אלא חוט של תכלת פוטר, ואם הציצית כולה תכלת לא תפטור עצמה, אין דבריך אלא דברי שקרים

חועוד דרך להסביר את  ַר אמרה לו אשתו משה שונאך לבה אשת קרח את המחלוקת מ )מחלוקת א(קטן בתפקיד שניים, בעקבות -זקף - ק  
אלא לבזותך, אמר לה וגם לבניו צוה ועשו כן, אמרה לו ומה הוא חושש הוא אומר  ()גילוח כל הגוף בתער הוא, ולא צוה לך לעשות כך

חבדרך הסבר זאת  ,הוסיף למחלוקת עוד בעבור דבר אשתותמות נפשי עמך עד שיעשה רצונו עמך, כששמע כן  ַר קטן מלמד -זקף - ק  

 על שנים הגורמים מחלוקת ומעודדים להחזיק בה.

ח-ב [במדבר רבה פרשה יח סימן ג :טט] כונת המדרש...  [רמב"ן] ַר ַק   ח ַּק  שלקח עצה בלבו לעשות מה שיספר, כי הלקיחה תאמר , ַוִּי
ך (איוב טו, יב). וכן העצה והמחשבה (שני דברים )טט:על  ֶ֑ לית דין  (שני דברים )טט:מה מחשבה יקח לך לבך שתחשוב בסתר , ַמה־ּיִָּקֲחךֵ֥ ִלּב 

 ,תגלה אותהולית דיין ולא 

 

 מוז"ק .13



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת: לא,ב דברים ַ ָך י ַּ֙ת  תְַלָפֶנ  ּ֨לִתי ִח ַה הַ ְרא ָ֗ ַ י ַל  א  ַ'֙ ה ַ ר ֶמ א ֶאת-ַוּי ַ֤ ְַו ן ח ֶ֖ ַ-ִסי ֹו ְרצָ֑ ַַַא ַ ֶאתַַ ַ ֶׁשת ֶרֶ֖ ׁשַָל ָר  ח  לַ ֹו׃-ָה ְרצָֽ ַַא
 לב ירושלים( פע" בסוגריים פירוש) ([וילנה יז א) א"ה ושביעית פ" ירושלמי]

ֶאת (א' ב,לבד) ר' תנחומא אמר ַ ֶׁשת ֶרֶ֖ ׁשַָל ָר  ַ ח  ל ֹואַַ-ָה ' בד)' תנחומא מדאמר ה' למשה ר)ופשיט . עשיתי את ארצו חולין לפניךסלוק  - ְרצָֽ

ׁשַ (אב,ל )טט:  ישראל לרשת אותם שיתחייבו במעשרות מן התורה( שיוכלו חוליןסיחון  בידואב שנכבשו מחולין, שהייתה ארץ עמון ו לשוןָהח  לַָר 

  ראה גם ספר ידיד נפש שביעית פרק ו(

ח  ַ (א' ב,לבד) ׁשַָה ָר  ַ  (ב) אחר שסיחון כבש חלק ממואב ועמון הותר לישראל לכבשם, (א)כפשוטם,  םקטן, שני למודי-מונח זקף -ל

 טיהרה גם שתתחייב במעשר מן התורה

 

 מוז"ק .14

ַ :ח,בראה י דברים ֹום ַהּיָ֑ ַ ה יםַּפ ֶ֖ ִׂשֵ֛ ַע  ְֹ֧חנּו ֲאַנ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ל כ  ןְַּכַ֠ ּו ֲעׂש  ַַת א ַל  
יׁשַָּכלַ ׃-ִאֶ֖ יו יָנָֽ ְַּבע  ר ַַהָּיָׁשֵ֥

ַַתעֲַ א ַל   ֹום ַהּיָ֑ ַ ה יםַּפ ֶ֖ ִׂשֵ֛ ַע  ְֹ֧חנּו ֲאַנ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ל כ  ןְַּכַ֠ ּו במות בשתי תקופות  היתרזה מלמד  פסוק [קיט –בבלי זבחים קו ]  פ"ע הלימודׂש 

 הבמות.  היתרומתואם עם פסוקים אחרים לפטור מעונש כרת על שחוטי חוץ בשעת 

ן ּו ַַתֲעׂש  א במה קטנה, בשעת גלגל בין הכניסה לארץ ועד משכן שלה,  היתרקטן, כאומר לא תעשון פעמיים,בשתי תקופות -מונח זקף – ל  

 ובמקדששלה ועד הקמת בית המקדש הראשון בירושלים, כמו שעושים בשעת המשכן במדבר, בשלה,  חרבןובשעת נוב וגבעון בין 

 ירושלים.  

 גדולה-תלישא -ראה עיקר הדיון ב

 

 מוז"ק .15

ַתַַ ,יט:דברים שפטים טז א טַל ֵ֥ ִמְׁשָּפ  ַ ם:ל א־ַתֶּט ה ִקָֽ ִּדי ַַצ י ֵ֥ ר  ְב ִּד ַ ף ֶ֖ ַסּל  י ִַוָֽ ים ִמ  ֲחָכ ַ ינ  י ַ֙ע  ר ְַיַעּו  ד ַח ַהּׁש ָ֗ ַ י דִַּכ  ַח ַׁש   ח ַּק  ְַול א־ִת ָ֑ים רַָּפִנ י  ִּכֶ֖

ט (טז,יט ' שפ'דב) ִמְׁשָּפ   (טז,יט ' שפ'דב) [שופטים פיסקא קמד]ספרי  ע"פ קטן מרמז לשני לימודים.-קטן, זקף-)סלוק( מונח זקף – ל א־ַתֶּט הַ

טל א־תַַ ִמְׁשָּפ  ַ )א( בגלל נטיה פנימית כלשהי של הדיין למי מבעלי הדין בלי מעורבות ממון, )ב( בגלל מעורבות חיצונית של ממון.       ֶּט ה

ָ֑ים (טז,יט ' שפ'דב)אפיון אחד להטיית המשפט נלמד מהמשך הפסוק  רַָּפִנ י ַַתִּכֶ֖ א  , ל ֵ֥

ט (טז,יט ' שפ'דב)קטן. -ונמשיך לזקףתטה". -עד כאן אין הצעה לטעם מקף של "לא לפי ההסברים ִמְׁשָּפ  ַ קטן, -)סלוק( מונח זקף – ל א־ַתֶּט ה

 הלכה שלא להטות הדין עם שוחד )לימוד ב( ההלכה הפשוטה שלא להטות המשפט גם בלי שוחד  –)לימוד א( קטן מרמז לשני לימודים. -זקף

ט (טז,יט ' שפ'דב): סיכום ִמְׁשָּפ  ַ )א( בדיני ממונות  קטן מרמז לשני לימודים. מדובר בדיני ממונות -קטן, זקף-ח זקף)סלוק( מונ – ל א־ַתֶּט ה

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

 המרומות.

 

 קטן-זקף [מונח]פשטא  1.1.5

 

 , ש דרשות כפשוטו של מקראשתיים או שלו –קטן -פשטא מונח זקף

 

 פמז"ק 1
 :יא –בראשית לך לך יז,י 

ל םַָּכ ֹולַָלֶכֶ֖ ִהּמֵ֥ ָךַ י ֶרָ֑ ַאֲח ַ ָךֶ֖ ְרֲע ַַז ן י ֵ֥ םַּוב  יֶכ  ַּ֙וב  ינ  יִני ַּב  ּו רָ֗ ְמ ֲאֶׁש רִַּתְׁש ַ י ִריִתַ֞ ְַּב את ַז   ר׃-]י[ ַָזָכָֽ
ם׃ יֶכָֽ ינ  יַּוב  יִנֶ֖ ַּב  ית ִר  ְַּב ֹות א  ְַ֙ל ה ָהָי ְַו ָ֑ם ְרַלְתֶכ ַָע ְַּבַׂש ר ת ֶ֖ א  ַ ם ַמְלֶּתָ֕ ַּוְנ א[ ַ]י

רית מילה יצא ללמד על עצמו, שדוחה שבת, מגזרת הכתוב מצוות עשה של ברית מילה דוחה חומרת לא תעשה של שבת, כי נכרתו על ב

 המילה י"ג בריתות .
והנה האות הזה אות השבת, ולכן ידחה ואחר כן צוה שישמר אברהם הברית הזאת, ותהיה המילה "לאות ברית" )להלן,יא(;    רמב"ן
ֵבי אותו; דהגמרא שם דנה במקור לזה שמילה בזמנה דוחה שבת ...  10עי' שבת קלב,א אתיא אות אות, הערה  גי' כתר, מכון ירושלים)  ן זה.והָּ

 ולמסקנה לומדים אות ברית ודורות מאות ברית ודורות(

 אות היא לעולם( ,יזשמות כי תשא לא) בשבת נאמר והנה האות הזה אות כשבת, ולכן ידחה אותו; :המאור, מוסד הרב קוקגירסת 
ית ִר  ְַּב ֹות א  ְַ֙ל ה ָהָי  קטן, כעין שניים או שלושה פשטים בדבר, -פשטא מונח זקף – ְו

ית רמב"ןע"פ  ִר  ְַּב ֹות א  ְַ֙ל ה ָהָי  ברית מילה )ב( אות השבת  -קטן, כעין שני לימודי פשט: )א( אות -פשטא מונח זקף – ְו

, שהוא בגוף האדם, שלא יהיה זולתו. ולפיכך צוהו האל באותו א חזק שבכולםהאות הו רד"קע"פ רד"ק ורבי יוסף בכור שור, )א( ע"פ 
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,

 ת, שהנשים משמרות ומגידות פתחיהן לבעליהן, הוא להם דם ברית. ודם נידורבי יוסף בכור שור )ב( ע"פ 
 

 פמז"ק 2

ֶאלַ: טז,בראשית וישב לח ַ ָה י ֶלִ֝ א  ַ ט ָבה-ַוּי ֨ ָהָֽ רַ֙ ַַוּי ֙אֶמ ְך ֶר ֶּדָ֗ וא-ַה ִהָ֑ ַ ֹו יַַכָּלתֶ֖ עִַּכֵ֥ ַד  ַָי א ִ֚יַל   ְךִַּכ ִי ַל  א  ַ ֹוא ב  ָא אַ֙ ַָּנ
ַמהַ רַ֙ ֶמ ן-ַוּת ֙א י׃-ִּתֶּת ָלָֽ א  ַ א ֹו בֶ֖ ַָת י יִַּכֵ֥ ִַל 

ָבה ַָ֙הָֽ ר ֶמ ְך-ַוּי ֙א ִי ַל  א  ַ ֹוא ב  ָא ַ֙ א  , שני לימודים בפשט.פשטאבתפקיד שני לימודים, ומטעם  קטן-זקף, קטן-מונח זקף פשטא שטאפ – ָּנ

ָבה ַָ֙הָֽ ר ֶמ אַ֙-ַוּי ֙א   ]רש"י[דרך רגילות, דרך רגילות ו/או חל בבת אחת, מיד, בעת ובעונה אחת. אפשר כי זה תומך בפירוש פשטא  שטאפ –ָּנ
ָבה אַ֙-ָהָֽ  היינו שני עניני רגילות של הכנת כלה לקידושיהמיך ודעתיך לכך. הכיני עצ -ָּנ

 

 פמז"ק 3



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַאל: המה,ויגש  אשיתבר ַ ׀ ה ַעָּת  ַאל-ְו ְַו ּו בָ֗ ָע ְצ י-ּת  םִַּכָֽ יֶכ  ְַּ֙בע  ינ  ר ַ֙ח ָָּ֑נה-ִי ה  ַ י ִתֶ֖ א  ַ ם ְַמַכְרֶּתֵ֥
ם׃ַ יֶכָֽ יםִַלְפנ  ִהֶ֖ ֹל ֱַא ִני ַחֵ֥ ְַׁשָל ה ְחָי  ִמָֽ יְַל ִַּכ 

ַאל ַ-ְו ם יֶכ  ְַּ֙בע  ינ  ר ַ֙ח כעין ריבה וריבה את הכל, הרי אח אחד בלבד רצה להרגו, ואח אחד קטן )שני טעמים במלה אחת( -ונח זקףפשטא מ -ִי

 בלבד הציע מכירתו, וכולם סבלו מכך, לכן עכשו יוקל לכולם

 

 פמז"ק 4

ַ פ,כז: טמי חוי ראשיתב ל׃]כז[ ַָׁשָלָֽ ק ֵ֥ ַחּל  ְַי ב ֶר ְַוָלֶעֶ֖ ָ֑ד ַַע אַכל ַי   ר ֶק ַַּבּב ֶ֖ ף ָר  ְט ִַי א  ב ְַ֙ז ן ִמי  ִַּבְנָי
ףאפשר כי התרגום שריית השכינה של הכתוב  ָר  ִַיְט א  ב ְַ֙ז ן ִמי י֙  (שמ' יתרו כ,ב)יש להסביר כשוה לתבנית  ִּבְנָי יך 'הֹ֣  ָאִֽנ ִכ֖ ֵֶ֑֔   ֱאֹלה 

בתום בירור השלל  –קטן( וללמד על שני שלבים בתיקון הבריאה אחד המכונה בקר ואחד המכונה ערב -בטעם עליון )פשטא מונח זקף 

 הקדושה מהקליפות. המשך הסבר עם פסוק )מט,כח(    של ניצוצות

 

 פמז"ק 5

ֶאתשמות וירא ח,יא:  ַ֙ ד ַהְכּב  ְַו ה ָח  ֲרָו ַָ֙הָֽ ה ְיָת ָהָֽ ַ י הִַּכַ֤ ְרע ָ֗ אַַּפ ְר ַּי ָ֣ ַס-ַו '׃ הָֽ ַ ר ִּדֶּבֵ֥ רַ ֲאֶׁשֶ֖ ָ֑םַַּכ ֶה ֲאל  ַ ע ַמֶ֖ ַָׁש א ְַול ֵ֥ ֹו  ִלּב 

ה וארא ח,יא( ')שמ ֲרָוָח  ָהָֽ הַ֙ ְיָת ָהָֽ ַ י מז לשתי דרשות, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחת מהן יוצאת קטן מר-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ִּכַ֤

ֶאתמפשט הכתוב. הרווחה מלאה מן המכה, וכנגדה פרעה  ַ֙ ד ַהְכּב  ֹו-ְו  ִלּב 

ֶאת וארא ח,יא( ')שמ ַ֙ ד ַהְכּב  ַ-ְו ֹו ל אוצרותיו לים סוף לדרבן חייליו כו הביא פרעה לבקטן, שני לימודים בפשט )א( מהכבד -פשטא זקף -ִלּב 

התה ביזת הים בשביל להותיר במלאכת המשכן. וזה מידה כנגד מידה שהקב"ה הביא )ב( ורבה היי ָח  ֲרָו מלאה מן המכה וכנגדה פרעה  ָהָֽ

ֶאת ַ֙ ד ַהְכּב  ֹו-ְו  ולא שלח את ישראל. ִלּב 
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ת שמות בא יב,יז:  ֶא ַ ְרֶּת֘ם ַמ ַ֒-ּוְׁש ת ַַהַּמּצֹו
ֶַאתַ אִתי ֵ֥ הֹוצ  ַ ה ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ ְַּבֶעֶ֙צם י ֶא ַ-ִּכָ֗ מ  ַ ם ֶכֶ֖ י אֹות  ְב ֶאתִצ ַ ם ְרֶּתַ֞ ַמ ַּוְׁש ַ ַַַ ַ ַ ִים ָרָ֑ ִמְצ ַ ׃-ֶרץ ם ַעֹוָלָֽ ת ַּקֵ֥ ֻח ַ ם יֶכֶ֖ ת  ר  ֵ֛הְַלד  ַהֶּז ַ ֹום ַַהּיֵ֥

ַ֒ ז(יב,יבא  'שמ) ַהַּמּצֹות ֶאת־ ַ ְרֶּת֘ם ַמ מצה  ]בבלי פסחים לח,ב[-מקף בורר במצה שצריכה שימור, אפשר כי זה הבירור שב – ּוְׁש
 .חהמשתמרת לשם מצה, יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זב

ַ֒ ז(יב,יבא  'שמ) ַהַּמּצֹות ֶאת־ ַ ְרֶּת֘ם ַמ  זרקא סגול בתפקיד הוספה מהענין על הענין, אפשר שמספר ההוספות נלמדות מהכתוב הבא  – ּוְׁש

ה ז(יב,יבא  'שמ) ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ ְַּבֶעֶ֙צם י ם קטן מרמז לשני לימודים, פשטא מרמז ששני הלימודים ה-קטן, זקף-רביע פשטא מונח זקף – ִּכָ֗

י  ז(יב,יבא  'שמ)בפשט הכתוב. מונח מוסיף משהו באחד או שני הלימודים. אפשר שכאן  רביע מלמד שבכל אחד מהלימודים יש  – ִּכָ֗

הארבעה דברים. לימוד )א( המצות זיכרון לארבעה דברים הקשורים ליום יציאת מצרים כנאמר  ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ )א( זכר למצת ליל  ְּבֶעֶ֙צם

ם  לד(יב,בא  'שמ)( זכרון לחביבות המצה שהוציאו ממצרים ואח"כ ידעו שהיה בה טעם המן פסח במצרים )ב ר  ֹ֣ ת־ְּבֵצ֖קֹו ט  ם א  א ָהָעָ֛ ַוּיִָשֵ֥

ם ַעל־ִׁשְכָמִֽם: ת ְּבִׂשְמֹלָת֖ ר ֵ֥ ם ְצר  ץ ִמְׁשֲאר ָתָ֛ )ג( הקב"ה מהר להוציאם ממצרים ולא הספיק בצקם להחמיץ )ד( מצה שהוציאו ממצרים  י ְחָמֶ֑

יִם ְוֹלַ֤  לט(יב,בא  'שמ) לו חדש ימים אכ ּו ִמִּמְצַרָ֗ ץ ִּכִֽי־ג ְרׁשֹ֣ א ָחֵמֶ֑ י ֹלֹ֣ ת ַמ֖צֹות ִּכֹ֣ ג ֵ֥ יִם ע  יאּו ִמִּמְצַרָ֛ ר הֹוִצֶּ֧ ק ֲאׁש ֵ֨ ת־ַהָּבֵצֵ֜ ּו א  ַה ַוּי אפֵ֨ ְִֽכלּ֙ו ְלִהְתַמְהֵמֵ֔ א ָי

ִֽם: ּו ָלה  ה ֹלא־ָעׂשֵ֥  ְוגַם־ֵצָד֖

ל' פסח ס' תנג ס"ק ד, משנה ברורה סעיף כב, כג, כד[ )א( משעה שהדגן יבש ולא יונק לימוד )ב( ארבעה זמני שמירה ]שו"ע או"ח ה

 ז(יב,יבא  'שמ)-מהקרקע )ב( משעת קצירה )ג( משעת לתיתה )ד( משעת לישה . מ"ב סעיף כא וסוף סעיף כה לומד שמירה יתירה מ
ַ֒ ַהַּמּצֹות ֶאת־ ַ ְרֶּת֘ם ַמ   ּוְׁש
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ָךַ֨,ט: יג בא שמות ְַ֩ל ה ָהָי ָךְַַו י ְַּבִפָ֑ ' הֶ֖ תַ ַרֵ֥ ֵ֛הַּתֹו ְהֶי ַעןִַּת ַמָ֗ ָךְַל י יֶנ  ַע  ַּ֙ב  ין ן רֹו ִזָּכ ַּוְל ָךָ֗ ְד ַַעל־ָי ֹות אִ֜ ְַל
ִים: ָרָֽ ִמִּמְצ ַ ' הֶ֖ ַ ָךֵ֥ ֲא הֹוִצָֽ ַ ה ָזָק  ֲח ַ ְַּבָי ד ִ֚י ִַּכ

ָך ,ט(יג ' באשמ) ת"ל: [בבלי מנחות לד,ב] י יֶנ  ַע  ַּ֙ב  ין ן רֹו ִזָּכ ת, הא כיצד? כותבן על ד' עורות זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונו, ּוְל
יצא; וצריך שיהא ריוח ביניהן, דברי רבי, וחכ"א: אינו צריך;  -ומניחן בד' בתים בעור אחד, ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים 

 פסולות. -ושוין, שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת; ואם אין חריצן ניכר 

ָך י יֶנ  ַע  ן ַּ֙ב  י ן רֹו ִזָּכ קטן מלמד על שני לימודים ופשטא מלמד ששני הלימודים בפשט. )א( זכרון יציאת -קטן, זקף-שטא מונח זקףפ – ּוְל

 לא להסיח דעת מהתפילין. –מצרים )ב( זכירת התפילין בשעה שלבושין בהם 
בר רב הונא: חייב כיון דאמר רבה  -תני דבי רבי ישמעאל: יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. מאי טעמא  [בבלי שבת יב,א]

ְוָהָיַ֤ה ַעל־ ִמְצחֹ֙ו  (כח,לחתצ'  'שמ) אמרה תורה -אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחמר מציץ: מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת 

יד  ַצח ַאֲהר ן   (כח,לחתצ'  'שמ)להך דרשה, דהא כבר קבע ליה מקום  קרא יתירה הוא רש"י:) –ָּתִמֵ֔ סיח דעתו ממנו, תפילין שיש שלא י (ְוָהיָ֘ה ַעל־ֵמֹ֣
 .)טט: מזכיר לזכרן ע"י המשמוש( על אחת כמה וכמה! הלכך: מידכר דכיר להו -בהן אזכרות הרבה 
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 בשלח טו,כו: שמות

ִאם ַ֩ ר ֶמ מַַ-ַוּי א ְַוָׁש יו ִמְצֹוָת  ְַ֙ל ֲאַזְנָּת ַהָֽ ְַו ה ֲעֶׂש  ַַּ֙ת יָניו ְַּבע  ר ַהָּיָׁשַ֤ ְַו ָך י ֶהָ֗ ֱאֹל ַ ' ה  ַ ׀ ֹול ק  עְַל ַמִ֝ ִַּתְׁש ֨מֹוַע ַָּכלָׁש ַ-ְרָּתֶ֖ יו ָּקָ֑ ַֻח
ֲאֶׁשר-ָּכל ַ ה ֲחָלַ֞ ַּמ ַ֙ל א-ַהָֽ ַרִ֙ים ִמְצ ְַב ְמִּתי ָך׃ַס-ַׂשַ֤ ֶאָֽ ְפ ר  ַ ' הֶ֖ ַ י ֲאִנֵ֥ ַ י ָךִַּכֵ֛ י ַָעֶל  ים ַָאִׂש 
ַ'ג יו ִמְצֹוָת  ְַ֙ל ֲאַזְנָּת ַהָֽ  ב]ירושלמי ברכות פ" (מאשמע צריך להשמיע לאזניו אתשהקורא  מלמד' אשהן לפי תורה תמימה:  כפשוטןדרשות  שתי ְו

 למצותיו אלו משניות,  האזנתו 'ב[: דה"
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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׃ ג:,תרומה כה שמות ֶׁשת ח ָֽ ֶסףַּוְנ ַָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ַָז ִאָּתָ֑ם מ  ּוַ חֶ֖ ְק רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ָמ  רּו ַהְּת ַ֙ ז את  ְו

ה (גה,תר' כשמ' ) ָמ  רּו ַהְּת ַ֙ ז את ]ירושלמי ע"פ  תו"ש ל[)להלן(  תורה שלמה]בפשט:  נהושראדרשה  קטן שתי דרשות, -פשטא זקף – ְו

, שלא כמו תרומת האדנים ים וזה למנורה וזה למזבחדשזה לקכגון  ובר בתרומת המשכן למשכן מה שירצו יעשו,מד שקלים פ"א,ה"א[

 ובתרומת מחצית השקל לקרבנות צבור שאי אפשר לעשות בתרומה מה שירצו.

ַ֙ ז את ַללמד כי  אחדבתפקיד של ערך  –פשטא  –ְו ה ָמ  רּו שכן פרט לקרבנות לבנין המשכן, בגדי כהנים, כל צרכי העבודה במַהְּת

 .בלבד  שקלי כסף תלישקשיש חובת תרומות אחרות . לעומת כל צרכי בנין המשכןכל ישראל  הצבור, היא מיוחדת בכך שהתנדבו

-שדורש ט"ו דברים כנגד ט"ו מועדים,.ומביא מ ]זוהר ח"ב קלה.[-מביא מה [לו ש"תו]-ז' ו -התנדבו י"ג דברים הנמנים בפסוקים ג' 

 ששה עשר דברים הכולל בשמים כנגד ט"ז דברים שעשה ה' להם במצרים.  ]המדרש הגדול[

אמר רבי יהושע בן לוי שאם רצה אדם לשלש שקלים שלש פעמים בשנה )פי'  ]מדרש אבכביר[ע"פ  ]תו"ש ל[-: מקורה בדרשה שניה
ְדנּו ָעֵל֙ינּ֙ו  (נחמיה י,לג) נאמרש.( ירושלמי שקלים פ"ב,ה"ג[]-ב )וכן מפורש( להביא שקלו ג"פ בשנה בכל פעם שליש מותר וכ"מ ֱעַמַ֤ ְוה 

ת ל ִמְצו ֵ֔ ק  ֖ ית ַהּׁש  ת ָעֵלָ֛ינּו ְׁשִלִׁשֵ֥ ית ֱאֹלֵהִֽינּו: ָלֵתֵ֥ ת ֵּבֵ֥  ַּבָּׁשָנֶ֑ה ַלֲעב ַד֖
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ַ-ל א :שמות ויקהל לה,ג ָ֑ם יֶכ ת  ב ָֽ ְׁש מ  ַ ל ְַּבכ ֶ֖ ׁש א   ַ ּו ר  ְַתַבֲע ַ ַ ַ ַ ׃ַפַַ ת ַַהַּׁשָּבָֽ ֹום ְַּביֶ֖
ׁש-ל א א   ַ ּו ר  )א( לא להבעיר אש למלאכות שאינן הנאת הגוף של המבעיר אלא לעבודה כי  רמב"ןקטן, שני לימודים, ע"פ -מונח זקף - ְתַבֲע

אלה נאסרו בעשרת הדברות, ובהם נכלל אוכל נפש שפורט בפר' בשלח פר' המן שיעשה ביום ששי ולא בשבת )ב( לא להבעיר אש 

 חימום וחמין לרחיצת הגוף שלא נכללו באיסור )א(למלאכות שהינן להנאת הגוף כגון נר, והטמנת חמין, ומדורת 

 

ֹום ת׃ְַּביֶ֖ ַ-ל אסלוק, סלוק מגביל את ההלכה  טפחא – ַהַּׁשָּבָֽ ָ֑ם יֶכ ת  ב ָֽ ְׁש מ  ַ ל ׁשְַּבכ ֶ֖ א   ַ ּו ר  ע"פ רמב"ן בשנים או שלוש סוגיה ליום שבת ְתַבֲע

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

ַ ֹום תְּביֶ֖ ַ-ל אטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מההגבלה של הסלוק וגם בתפקיד של התפשטות אלפניו להודיע כי  – ׃ַהַּׁשָּבָֽ ּו ר  ְתַבֲע
ַ ָ֑ם יֶכ ת  ב ָֽ ְׁש מ  ַ ל ְַּבכ ֶ֖ ׁש כנאמר בחג המצות לשניים או שלושה סוגיה דווקא בשבת. אבל ביום טוב התיר הבערה ע"י העברה מאש קיימת א  

ת׃ומיצוב מלת  ( לא תעשה מלאכה ואין אוכל נפש בכללו,אה טז,חדברים ר) בטעם סלוק מתואם עם ההיתר של הבערת אש ביום טוב  ַהַּׁשָּבָֽ

 לצרכי אוכל נפש הכתוב במקום אחר.
משנה. בית שמאי אומרים: לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראויין לשתיה, ובית הלל מתירין. עושה אדם  בבלי ביצה כא,ב

 .ורה ומתחמם כנגדהמד
 הבערה ולהחם מים ביו"ט משנה ברורה ח"ה סי' תקיא
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בַ֒ ,לה: להויקהל שמות  ׁש  ח  ְַו ׀ ׁש ָר  ָח ַ ְמֶל אֶכת ַָּכל־ בַַלֲעׂשֹו֘ת ַמת־ל ָ֗ ָחְכ ַ ם ָתִ֜ א  ַ א ִַמּל ֨
ַ ג ָ֑ ר  א  ְַו ׁש ֶ֖ ֵ֛יַּוַבּׁש  ַהָּׁשִנ ַ ַֹ֧עת ְַּבתֹוַל ן ָמָ֗ ְרָּג ַא ַַּבְּתכ  ֶלתַּוָבָֽ ם ק ַ֞ ר  ְַו ַ ַַ ַ ת:עַ ַ ֲחָׁשב ָֽ ַמ יַ ֶ֖ ב  ְׁש ח  ְַו ה ְמָלאָכ  ַ ַָּ֙כל־ י  ׂש 

ַַ(,להלהויקהל  'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ַַּבְּתכ  ֶלת ם ק ַ֞ ר  ְַ֒ו ב ׁש  ח  ְַו ׀ ׁש ָר  ָח ַ ְמֶל אֶכת ַָּכל־ בַַלֲעׂשֹו֘ת ַמת־ל ָ֗ ָחְכ ַ ם ָתִ֜ א  ַ א ִמּל ֨
ן ָמָ֗ ְרָּג ַא ם פני אחד מחיות המרכבה בצד אחד של הפרכת ומתקבל בצד טט: רוק :חושב שני פרצופין מיכן ומיכן, רוקם פרצוף אחד. ּוָבָֽ

 השני פנים של חיה אחרת. כגון המפרשים  אריה ונשר.

ַ (ו,להלויקהל  'שמ)-והנה נאמר ב ּה ָתֶ֖ א  ַ ה בַָעָׂשֵ֥ ֵ֛ ׁש  ח  ַ ה ֵ֥ ַמֲעׂש  ַ ָ֑ר ָז ָמְׁש ַ ְוׁש  ׁש ַ י ַָׁשִנֶ֖ ַעת ְַותֹוַלֵ֥ ן ָמֵ֛ ְרָּג ַא ְַו ֶֹ֧לת ֶכתְַּתכ  ר   ַהָּפ ֶאת־ ַ֙ ים:ּכְַַוַּיַ֙עׂש ִבָֽ  ֻר

ֶכת (ו,להלויקהל  'שמ) ר   ַהָּפ ֶאת־ ַ֙ -קטן מלמד על שני דברים, פשטא מלמד על דבר אחד, כנלמד ב-קטן, זקף-פשטא מקף זקף – ַוַּיַ֙עׂש

 .חושב שני פרצופין מיכן ומיכןבפרוכת,  רוקם פרצוף אחד ]לקח טוב[
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ת לט,ל: פקודישמות  ֶא ַ ּו ֵַּֽיֲעׂשֵ֛ ֵֶֽזר-ַוָֽ ָֽ ַנ  ץ י ַ-ִצֵ֥ ֶדׁש ּק ֶ֖ הַַָֽה ֶדׁשַַל ק ֶ֖ ַ ם חֹוָת  ַ ח  י ִַּ֙פּתּו ב ִמְכַּת ַ יו ּוַָעָלָ֗ ַַוִּיְכְּתב  ר ֹו הָ֑ ָט ָה בַ ַ׃'ָז
': :לו,כחתצוה שמות  הָֽ ֶדׁשַַלָֽ ק ֶ֖ ַ ם ָת  ַח  ח  י ִַּ֙פּתּו ַָעָליו ְחָּתַ֤ ַּוִפַּת ר ֹו הָ֑ ַָט ָה ב ָז ַ יץ ִַּצֶ֖ יָת ִׂשֵ֥  ְוָע

ם (ול,כח ' תצ')שמ ]רש"י[הסבר לפי  טט: ָת  ח  ַ ח  י ּתּו ִַּ֙פ ַָעָליו ְחָּתַ֤ קטן, שתי דרשות שלפחות אחת מהן -פך פשטא מונח זקףמה – ּוִפַּת

 .יוצאת מפשט הכתוב

ַ-אפשר מלמד ש )דרשה א( ְחָּתַ֤ בחותם שבה הזהב של האותיות העתידיות להיווצר עולה לתוך  משמעותו כעין כתיבה בחקיקה ּוִפַּת

 סביב האותיות הנוצרות.החריצים שהוכנו עבורם בדפוס החותם ונוצרות אותיות שלא ע"י גירוד ופיסול של החומר ש

 החותם חרוט במהופך מהאותיות שהוא מטביע משמאל לימין, כלומר היוצא מן הפשט הוא היפוך הכתב המטביע. )דרשה א(-ב

 אפשר שיש להסביר את שני המקראות כך:

ם (ול ,כח ' תצ')שמ ָת  ח  ַ ח  י ִַּ֙פּתּו ַָעָליו ְחָּתַ֤ ִמְכּתַַ (,ללט ' פק')שמ   ּוִפַּת ַ יו ַָעָלָ֗ ּו םַוִּיְכְּתב  חֹוָת  ַ ח  י ִַּ֙פּתּו  . ב

קשה, שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמאל לימין, עד עומק מסוים  תחתוןכדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם 

 (ול,כח תצ'שמ' )ותחתית, זה 

ל לימין, ללא תחתית, קשה, שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמא עליוןכדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם 

 (ול,כח תצ'שמ' )בדיוק במקביל לדפוס חותם התחתון, זה 

את טס הזהב, שהיא מתכת רכה, שמים בין שני הדפוסים ולוחצים על זהב הטס הנראה בחריצים ללא תחתית של החותם העליון 

 (,ללט ' פק')שמה בצורה אחידה. זה בהתמדה ובמתינות באופן של משיכה כעין כתב, שוב ושוב, וכך מובלטות האותיות כלפי מט

 

ם (,ללט ' פק')שמ חֹוָת  ַ ח  י ִַּ֙פּתּו ב ִמְכַּת ַ יו ַָעָלָ֗ ּו קטן בפשט הכתוב מלמד שחוק תוכות אינו כתב -אפשר שהלימוד השני מהזקף – ַוִּיְכְּתב 

ת:ְוח   ,לה(להויקהל  'שמ)בכלל אבל לפי המרדכי הוא מלאכת מחשבת לענין שבת, וגם לפי שנדרש שהאומנים יהיו  י ַמֲחָׁשב ִֽ היינו  ְׁשֵב֖

 שיעשו בכוונה לשמה.



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

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

 

 זרקא_סגול-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/21        ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 
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ל: לב,לט פקודי שמות ָּכ ַ ֶכל ָ֑דַ-ַוּת ָ֕ מֹוע  ַ ֶהל ַא   ן ִמְׁשַּכֶ֖ ַ ת ַדָ֕ ֲַעב  ַ ַ ֶאתַַ ַ ' ַהֵ֛ ֹ֧ה ִַצָּו ר ֲאֶׁש֨ ַ ל כ  לְַּכַ֠ א   ָר ִַיְׂש ְַּ֙בנ  י ֵַּֽיֲעׂשּו ׃ַפ-ַוָֽ ּו ַָעׂשָֽ ן ֵ֥ הַּכ  ֶׁשֶ֖ ַמ 
ל (לב,לט 'פק 'שמ) א   ָר ִַיְׂש ְַּ֙בנ  י ֵַּֽיֲעׂשּו בני ישראל כולם אלה לתת  [שמ' לט ]אברבנאלקטן, שני לימודים בפשט ע"פ -ח זקףפשטא מונ – ַוָֽ

ַללא שנוי אלא( עשו כאשר צוה ה'. מלת  שפת"חתרומה ונדבה, ואלה האומנים לעשות במלאכה ) אינה מלווה בטעם מקף שבין ְּבנ  י

 מה שה' הטיל עליו לעשות. תפקידיו לברר משהו ולמעט משהו אז זה עשוי ללמד שכל אחד מבני ישראל עשה את 

 

 פמז"ק 14
 :,אה קראוי

יַ ְַוֶנ ֶפׁשִַּכָֽ ַ א[ [-ַ ע ָדָ֑ ַָי ֹו א  ַ ה ָרָאֶ֖ ֹוַ אֵ֥ ַ ד ַע   ּוא ה  ְַו ה ָאָל  ַ ֹול ק  הַ֙ ְמָע ְַוָׁשָֽ א ָטָ֗ ֱח ֶַת
׃-ִאםַ ֹו ֲַעֹונָֽ א ְַוָנָׂשֵ֥ ד י ַַיִּגֶ֖ א ֹו ַלֵ֥
 

הַַ ָאָל  ַ ֹול ק  ַ֙ ה ְמָע  כאילו נכתב "ושמעה אלה ושמעה קול  " –פשטא   מונח  ז"ק ַ-ְוָׁשָֽ
 גם בתורת כהנים )ספרא(ו א"ע וועות ל"בש ליבב
ול אלה ק מעהוש מרלו מודתללה א העמכשבועה שיש ה לה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה( ושבועה שאין עמה אל)א שותעל ניןומ

   ושמעה אלה ושמעה קול
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ֶאל,ב: תזריע יב ויקרא ַ ר י-ַּדּב ַ֞ ִר  ַַתְז י ִַּ֙כ  ה ִאָּׁש ַ ר מ   א ַ֙ל  ל א  ָר ִיְׂש ַ ַ֤י ָ֑רְּבנ  ַָזָכ ה ָדֶ֖ ְַוָיְל ַַַע
א׃ַ ָמָֽ ְט ּהִַּת ְּדֹוָתֶ֖ ַ ת ַּדֵ֥ ִַנ י ֵ֛ מ  יםִַּכי ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש ָאה ְמ ָטָֽ ְַו

יעַַ )יב,ב( ִר  ְז ַַת י ִַּ֙כ   ִאָּׁשה

ַ )וי' תז' יב,ב( [ספרא תזריע פרשה א )ד(] ה ָדֶ֖ )נראה שהוא גם פרט לשילדה לפני הדבור או יכול שאני מוציא את שעיברה לפני הדבור ְוָיְל

 )גם אחר הגיור(וילדה לאחר הדבור  רה של האשה(ההלכה לפני גיו

ַ )וי' תז' יב,ב( י יעִַַּכ   )נראה שהוא גם ההלכה לפני גיורה של האשה(שעיברה לפני הדבור מונח, אפשר שמוסיף לטומאת לידה אשה   ַתְזִר 
 )גם אחר הגיור(וילדה לאחר הדבור 

ָ֑ר )וי' תז' יב,ב( הַָזָכ ָדֶ֖ ְַוָיְל יַע ִר  ְז ַַת י ַ,  ִּכ  י יעִַַּכ  ִר  ְז  קטן שתי דרשות, )ראה דרשה )ב( במשנה )ו((. -זקף – ַת

האפשר  דרשה )א( ָדֶ֖ ְַוָיְל יַע ִר  ְז    .)ולא נוהג ביולדת כל הלכות יולדת( פרט ליוצא דופן שמזרעת,עד שתצא ממקום  ַת
ה )וי' תז' יב,ב(-הנלמדת מ דרשה )ב( ָדֶ֖ ְַוָיְל יַע ִר  ְז ַַת י ִַּ֙כ  ה  ִאָּׁש

ָ֑ר )וי' תז' יב,ב( אין לי אלא בני תשעה בן שמנה בן שבעה בן ששה בן חמשה מנין תלמוד לומר [()וספרא תזריע פרשה א ] הַָזָכ ָדֶ֖  ְוָיְל
ה )אם לומדים מהמלה(י א .כל שתלד ָדֶ֖ ָיְל , מנין המפלת סנדל או )עובר בעל צורת אדם )חיתוך איברים(( אין לי אלא הוולד )אז אולי משמעו( ְו

ה )וי' תז' יב,ב( מחותך תלמוד לומר שיליא ושפיר מרוקם והיוצא ָדֶ֖ ְַוָיְל יַע ִר  ְז ַַת י  כל זרע שתלד.  ִּכ 
ָ֑ר )וי' תז' יב,ב( הַָזָכ ָדֶ֖ ְַוָיְל יַע ִר  ְז ַַת י יעַַ,  ִּכ  ִר  ְז ַַת י  כל זרע שתלד.קטן שתי דרשות, )דרשה )א( לעיל מ"ד( דרשה )ב( -זקף  ִּכ 

ה ָדֶ֖ הְוָילְַטפחא בתפקיד שנוי והרחבת משמעות מלת  – ְוָיְל מלידת צורת אדם אחרי עבור של תשעה חדשים ליוצא בכל תקופת  ָדֶ֖

 . והיוצא מחותך ,סנדל או שיליא ושפיר מרוקםעבור, ליוצא שלא בצורת אדם שלם, ליוצא כ

יעַַ)וי' תז' יב,ב(  ִר  ְז יעַַשני לימודים ממלת  )שמע מינה( תרתי ש"מ ([תורה תמימה הערה ג] ַת ִר  ְז שממעט יוצא  )א( לידה ממקום הזרעה ַת

אילו שאין בהם מ"ז ממעט -. וב כל זרע שתלד [ספרא]. בלשון מלמד שאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה טמאה לידהדופן; )ב( 
 מ"ח ממעט כאלו שאינן ראויים לבריית נשמה )או לברית שמונה(.-וב צורת האדם

 שני ההסברים הבאים הם בדרך ארץ ולא בהלכה 

ִאָּׁשהַ֙ )וי' תז' יב,ב( דע מאין באת מטיפה סרוחה דכת' ... עקביא בן מהללאל אומר [ספה ב לנוסחא א פרק זמסכת אבות דרבי נתן הו]
יעַַ ִר  ְז ַַת י  כך שנו חכמים האיש מזריע לובן והאשה מזריעה אודם ומתעברין זה בזה מכן ומיכן. ִּכ 

ַלרבנן  י יעִַַּכ   ם ליצירת ולד בהזרעת לובן האיש ואודם האשה.קטן בתפקיד שני דברי-מונח, אפשר שמוסיף עוד זקף  ַתְזִר 

)וי' תז'  יולדת זכר, שנאמר -יולדת נקבה, אשה מזרעת תחלה  -והאמר רב יצחק בריה דרב אמי: איש מזריע תחלה [ בבלי ברכות ס,א]

יעַַ יב,ב( ִר  ְז ַַת י ִַּ֙כ  ה ָ֑ר ִאָּׁש ַָזָכ ה ָדֶ֖  ריעו שניהם בבת אחת.כגון שהז -במאי עסקינן )כשמתפללים שיהא זכר(  הכא -! ְוָיְל

ַלרבנן  י יעִַַּכ   ]אדר"נ[.-מונח, אפשר שמוסיף שתקדים הזרעת האשה להזרעת האיש שהוזכרו ב  ַתְזִר 

 

 פמז"ק 16

ים )יב( ִמ  ַָי ְבַע ת ה )וי' תז' יב,ב( – הכתוב המדויק)יכול בין סמוכים בין מפוזרים תלמוד לומר כימי נדתה  ִׁש ת ְּדֹוָת֖ י נִַּדֵ֥  מה ימי שמקיש( ִּכיֵמָ֛
 י לידתה סמוכיםמאף י (רצף של שבעה ימים בין ראתה בכל יום אחרי הראיה הראשונה, בין אם לא ראתה)נדתה סמוכים 

ה )וי' תז' יב,ב( –)טט כימי נדתה  )יג( ת ְּדֹוָת֖ י נִַּדֵ֥ ת ְּדֹו לשון הכתוב :)טט היקיש ימי נדתה לימי לידתה ( ִּכיֵמָ֛ י נִַּדֵ֥ ים ִּכיֵמָ֛ ת יִָמֵ֔ ה ְוָטְִֽמָא֙ה ִׁשְבַעֹ֣ ָת֖

ואין  )ב( דם בימים אלו אינו דם זיבה.( :)טטלזיבה  יםימי נדתה אינן ראוי המ  ( )א(שתי הלכות: בנדה יש )טט ,מקיש ימי לידתה לימי נדתה( ִּתְטָמִֽא
 ספירת שבעה עולה מהם

ים ִמ  ַָי ְבַע ת הקטן, שתי הלכות נלמדות מההיקש -מונח זקף – ִׁש ת ְּדֹוָת֖ י נִַּדֵ֥ אף ימי )א( ימי הלידה מימי הנדה.  היינו היקש של ִּכיֵמָ֛
)טט: שבעה ימי הלידה הם רק ללידה ואף אם היו  ואין ספירת שבעה מהם )טט: דם בימים אלו אינו דם זיבה.( )ב(לידתה אינן ראויים לזיבה 

 נקיים אינם משמשים למטרת שבעה ימים נקיים אחרי זיבה.(
 

 פמז"ק 17
 יב,ד:     תזריעויקרא 

ַּ֙וׁשְַ יֹום ַ ים ֹלִׁשֵ֥ ַּוְׁש ה ָרָ֑ ֳה ַָט מ  י ְד ִַּב ב ֶ֖ ׁש  יםַּת  ִמ  ַָי ֶׁשת ַֹל  ַ ַ ַַ א-ְּבָכלַַ ֶדׁשַל ָֽ ל-ק   ֶא ְַו ע ַַעד-ִתָּגָ֗ א ב   ַָת א ַ֙ל   ָּדׁש ְק ּה׃-ַהִּמ ָרָֽ ָטֳה ַ י ֵ֥ מ  ְַי את ְַמל ֶ֖



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאל א-ְו ב   ַָת א ַ֙ל   ָּדׁש ְק המלמדת שיולדת אינה מטמאה מקדש בנגיעה מאחוריו,  קטן, שתי דרשות )א( דרשה-פשטא מונח זקף – ַהִּמ

 )וי' מצ' טו,לא(לפי שנאמר  ... [ )א(פרק ללא מיספור( –)טט ספרא תזריע פרשה א ]-ים לכל הטמאים. דבר הנלמד בוממנה לומד

ם ֵ֥ ת ְוִהזְַרּת  ל-ְּבנֵי-א  ם יְִׂשָרֵא֖ ְמָאָתֶ֑ א ִמּט  תּו֙  ְוֹלַ֤ ם יָמ ֙ ְמָאָתֵ֔ ם ְּבט  ת ְּבַטְּמָאֵ֥ י-א  ר ִמְׁשָּכִנ֖ ֵ֥ וד ,שומע אני בין מתוכו בין מאחוריו תלמְּבתֹוָכִֽם׃ ֲאׁש 
ֶאל )וי' תז' יב,ד(לומר ביולדת  א-ְו ב   ַָת א ַ֙ל   ָּדׁש  .ַהִּמְק

)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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ָדַָ֗,ב: יג תזריע ויקרא יָא ר-םִַּכָֽ ַ֤הְַבעֹו ְהֶי ֹו-ִי אָֽ ַ ת ַ֤ א  ְַׂ֙ש רֹו ְַבעֹור-ְּבָׂש ֵ֥ה ָהָי ְַו ֶרת ֶה  ֹוַַב א  ַ֙ ַ֙חת ַעת-ַסַּפ ָרָ֑ ַָצ ַגע ֹוְַלֶנ ָ֣ רֶ֖ ְַּבָׂש
הַ ֶאלְו ַ֙ א ֶאל-ּוָב ַ ֹו אֵ֛ ַ ן ה   ַהּכ  ַ ן ֲהר   ַ-ַא ֶ֖יו ִמָּבָנ ַ ד ַחֵ֥ ים׃הַַַא ֲהִנָֽ ַּכ 

ַ֙)יג,ב(  א הּוָב  כח כהן אחד ואם הוא יודע לראות נגעים הוא יפסוק, פשטא, בראית נגעים חייב להיות נו – ְו

ן מלת ]התוה"מ[ע"פ  ה   ֶ֖יומרבה כל כהן אף הדיוט, ותו"כ מרבה כהן בעל מום ממלת  ַהּכ   . ִמָּבָנ

ן ה   רמב"ם הלכות ])ב( -קטן, בתפקיד של שני לימודים: )א( שכהן הדיוט גם בעל מום אם הוא מוסמך, כשר לראיית נגעים ו-זקף – ַהּכ 

כהן שאינו יודע לראות או קטן או שוטה, שאינם חללים, כשר להיות נוכח בבדיקה ולאמור טמא או טהור או [ ב"ה,ט"ומאת צרעת פט

שוטה אמור טמא והוא אומר )שהוא(רואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י החכם שבישראל מצטרף אליו  ]רמב"ם שם[מוסגר. וע"פ 
   טמא, אמור טהור והוא אומר טהור, 

 

 פמז"ק 19

׃ַפַג,ח: תזריע י ויקרא וא ִהָֽ ַ ַעת ַרֵ֥ ַָצ ן ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֹו אֵ֥ ִטְּמ ְַו ר ֹו ַָּבעָ֑ ַחת ְסַּפֶ֖ ַהִּמ ַ ה ֵ֛הַָּפְׂשָתֵ֥ ּנ  ִה ְַו ן ה   ַהּכ  ַ֙ ה ָא ָר ְַו
ר )וי' תז' יג,ח( ]תו"כ פ"ב פרק ב[ )יד( ֹו ַָּבעָ֑ ַחת ְסַּפֶ֖ ַהִּמ הַ ֵ֛הַָּפְׂשָתֵ֥ ּנ  ְַוִה ן ה   ַהּכ  ַ֙ ָאה ָר הרי זה בא ללמד על הפיסיון, שלא יטמא אלא  ְו

 יז( הם ברור הלכה זאת.( –עד כאן ההלכה. משנות )טו  -)טט ע מראות, ובהם המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא. בארב

 

ןַ )וי' תז' יג,ח( ה   ַהּכ  הַ֙ ָרָא  קטן, תבנית סוגרת ענין, כעין הצהרה: משמע לבחון בעיניו שתי אפשרויות לטמא. -פשטא זקף –ְו

 מד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראותבא לל ]תו"כ פ"ב פ"ב[ )יד( אפשרות )א(

 הטמאים,  חייב להיות מהארבע המראותללמד שהגוון השונה בפסיון  )יג,ח(למד שגוון הפסיון יכול להיות שונה מגוון המראה. בא  )יג,ז(-ב

 שהאום מטמא והפיסיון מטמא. ובהם המראות ]תו"כ פ"ב פ"ב[ )יד( אפשרות )ב(

פירוש כמו שהאום דהוא עצם הנגע מטמא בכמה מראות דהיינו פתוך וירקרק ואדמדם כן הפסיון מטמא  ובהם המראות: ]החפץ חיים[
רצונו לומר באילו הארבעה מראות שלג וצמר לבן וסיד וקרום ביצה אם כל אחד מהם פתוך דהיינו  ובהםבמראות הללו. ומה שאמר 

 מעורב לובן ואודם או ירוק נקרא נגע כן הוא הדין בפסיון.

 : הפסיון באחד מארבע המראות הטמאים, וגם במצב של מראה מעורב בלובן ואדום או ירוק. כוםסי
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ַכא:  –לך טו,כ -במדבר שלח ַ]כ[ ּה׃ ָתָֽ א  ַ מּו י ִרֵ֥ ַָּת ן ֶ֖ ֶרןַּכ  ַּג   ַמ ת רּו ָ֑הִַּכְת ָמ ְַתרּו מּו י ִר  הַָּת ַחָּלֶ֖ ַ ם ֶכ  ת  ס   ִר ֲַ֙ע אִׁשית ַר 
ַ א[ הֶַ֖]כ ּוַַל נֵ֥ םִַּתְּת יֶכ  ת  ס   ִר ֲַ֙ע אִׁשית ר  סַ'מ  ַ ם׃ יֶכָֽ ת  ר ֶ֖ ָ֑הְַלד  רּוָמ ְַּת

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

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(

 בצק העשוי מקמח מחמשת מיני דגן )כא( 'זסע' סע' . פי"ד הפרשת חלה. יעקב פוקס, התשס"ב הכשרות, יצחק

)כא( שו"ע יו"ד שכד,ב והם: חיטים, שעורים, כוסמין, שיפון, שבולת שועל. ולמבואר בשו"ע שם, חיטים אינם מצטרפים לשעורים, שיפון 

 מצטרפים זה לזה. וגו' –אכן, לרמב"ם, כוסמין שיפון ושבולת שועל ושבולת שועל. ושיבולת שועל אינה מצטרפת לחיטים ולשיפון. 

 לכן טעמי המקרא ירמזו לתערובות עיסה ממינים שונים המצטרפים לשיעור הפרשת חלה.

םַ(כ,טו שלח מ'ב) ֶכ  ת  ס   ִר ֲַ֙ע אִׁשית  צירופי קמח ממינים שונים לשעור עיסה החייבת בהפרשת חלה. – ר 

ַ֙ אִׁשית ם, רמז לחטה ועוד מין הוא כוסמין, פשטא בתפקיד אחד – ר  ֶכ  ת  ס   ִר בתפקיד שתיים, רמז לצירוף שעורה עם שני קטן,  -זקף – ֲע

 מינים שבולת שועל ושיפון.

ם ֶכ  ת  ס   ִר קטן, עשוי לרמז למצב ביניים, כאן דעות שונות לגבי שיבולת שועל שאינה מצטרפת -מונח, מונח בתבנית פשטא מונח זקף – ֲע

, לחיטים מובן כי שבולת שועל לכל הדעות היא מין שעורה, אבל אי צירוף לשיפון הוא בעיה, האם שיפון הוא מין חטה. לחיטים ולשיפון

 מצטרפים זה לזה. לפי זה הכוסמין מין שעורה!!! –אכן, לרמב"ם, כוסמין שיפון ושבולת שועל 

 

םַ(כא,טו שלח מ'ב) יֶכ  ת  ס   ִר ֲַ֙ע אִׁשית ר  םיסה( מפרישים חלה. , מלמד שלא מכל עריסה )ע מ  ֶכ  ת  ס   ִר מונח, מונח בתבנית פשטא מונח  – ֲע

לא יפריש. מלאכת שלמה מביא  –במי פירות, למד"א לא מחמיץ קטן, עשוי לרמז למצב ביניים, כאן דעות שונות )א( עיסה שנילושה -זקף

כתב שלדעת השו"ע, בני ספרד יברכו.  ח תסב,הומטה יהודה )עייאש( או"דעת המהרש"א שהיות ומינין אלו מחמיצין במים, חייב בחלה, 
פטורה, נאפית חייבת בחלה  –)ב( יש המחייב חלה עיסה מקמח א"י שיצא לחו"ל, ויש הפוטר. )ג( עיסה שנילושה במחשבת בישול והיא עבה. בושלה 

 . ו מפה, וההפרשה בברכה()בצירוף בכלי אחייבת בהפרשת חלה  –פטורה, נאפית  –בברכה. )ד( בלילה רכה במחשבת בישול בושלה 
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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: במדבר קרח טז,ד: יו ַַעל־ָּפָנָֽ ל ִּיּפ ֶ֖ ַַו ה ֶׁש  מ  ַ ַמ ע  ַוִּיְׁש

ה )במ' קרח טז,ד( ֶׁש  מ  ַ ַמ ע מקורות אחדים המלמדים באופנים שונים שמשה נפל לפני ה' מפני  )לימוד א(קטן, שני לימודים. -מונח זקף – ַוִּיְׁש

ה לַויְַחֹ֣  (לב,יא ' תשאשמ)חטאו בעגל  ,אף כאן עשה משה לישראל...  [ת קרחמדרש תנחומא )ורשא( פרש]המחלוקת  ' במ), במתאוננים מ ׁש ֵ֔

ה֙  לַוּיְִתַפֵּלַ֤  (יא,בבהע'  רַוּי ֵ֥  (יד,יג ' שלחבמ), במרגלים מ ׁש  ה אמ  ֖ ל־הֶ֑  מ ׁש  ּו' א  יִם ְוָׁשְמעֹ֣ , במחלקותו של קרח נתרשלו ידיו אמר כמה אוכל ִמְצַרֵ֔
: )במ' קרח טז,ד( מקום לפיכךלהטריח את ה יו ַַעל־ָּפָנָֽ ל ַַוִּיּפ ֶ֖ ה ֶׁש  מ  ַ ַמ ע  ַוִּיְׁש

יו: )במ' קרח טז,ד( [אבבלי סנהדרין קי,]  (ב)לימוד  ַַעל־ָּפָנָֽ ל ַַוִּיּפ ֶ֖ ה ֶׁש  מ  ַ ַמ ע אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי  -מה שמועה שמע? , ַוִּיְׁש
ֶ֑הוַ  (קו,טז 'תה) יונתן: שחשדוהו מאשת איש, שנאמר ה ַּבִַּֽמֲחנ  מ ׁש  ּו ְלָ֭ אמר רבי שמואל בר יצחק: מלמד שכל אחד ואחד קנא את . יְַקנְאֹ֣

ה (לג,ז ' תשאשמ) אשתו ממשה, שנאמר ִַּֽמֲחנ ָ֗ ּוץ ַל ֹו׀ ִמחֹ֣ ִָֽטה־לֹ֣ ל ְוָנ ה  ת־ָהא ֵ֜ ח א  ֩ה יִַּקֵ֨  ]תורת חיים סנהדרין קי א[)לימוד ב( יש הסבר של -ל .ּומ ׁש 

 הנושא קשור לתאומות של הבל. ]מדרש בראשית רבה[וא גלגול מהבל וקרח גלגול מקין וע"פ בתורת סוד המסביר שמשה ה
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ֶאתבמדבר חקת כ,יא:  ַ ה ֶׁשִ֝ מ  ַ ֶרם ֶאת-ַוָּי֨ ַ ְך ָֹ֣֧ ַַוַּי ֹו דָ֗ ַס-ָי ם׃ ָרָֽ הַּוְבִעי ָדֶ֖ ָהע  ַ ְׁשְּת ֵ֥ ַַוּת  ים ַרִּב  ַ ַמ ִים ַ֙ אּו ְצ ַַוּי  ִָ֑ים ָמ הּוַַּפֲע ֶ֖ ַמּט  ְַּב ַלע  ַהֶּסֵ֛

ַ)יא( י רש" ִָ֑ים ָמ שבראשונה לא הוציא אלא טיפין, לפי שלא צוה המקום להכותו אלא "ודברתם אל הסלע" )לעיל,ח(. והמה לפי  -ַּפֲע
והכהו  סלעדברו אל סלע אחר ולא הוציא; אמרו: שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר: "והכית בצור" )שמ' יז,ו(. ונזדמן להם אותו 

 .  )ראה תנח' חקת ט(

ה ֶׁשִ֝ מ  ַ ֶרם אמרו: שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר: כעין כלל מלמד, כאן מקור הטעות כפי' רש"י ע"פ תנחומא קדמא ואזלא,  – ַוָּי֨
 "והכית בצור" )שמ' יז,ו(.

ים ַרִּב  ַ ַמ ִים ַ֙ אּו ְצ ...  והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא;קטן, ז"ק בתפקיד שתיים, אפשר רמז לשני סלעים, רש"י -פשטא מונח זקף – ַוּי 

  והכהו סלעונזדמן להם אותו 

  אלא טיפין,  )הסלע(לפי שבראשונה לא הוציא מונח, בתפקיד מצב ביניים,  – ַמ ִים

ַמ ִים )פעמים( יב( והכה שתי-)יאר' יוסף בכור שור מונח, בתפקיד מצב ספק כפי'  – ַמ ִים ַ֙ אּו ְצ ַַוּי  ִָ֑ים ָמ . ואמרו ישראל:  מקרה הוא, ַּפֲע
משמע שאינו סבור שיצאו,  -; דאמר:  "המן הסלע הזה נוציא לכם מים" )לעיל,י( לא היה סבור שיצאו משם מים (משה) שאף הוא

 אבל מקרה הוא; דהרבה סלעים שנובעים מים מהם. 
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ֶַּבן,א: פינחס כז ברבמד ד ָחָ֗ ְַצָלְפ ֹות ְַּבנ  ה ְבָנ ַרִ֝ ְק ֶַּבן-ַוִּת ר ֶפ ַ֤ ן-ח  ֶַּ֙ב ד ֶַּבן-ִּגְלָע ר י ֶַבן-ָמִכ  ְמַנֶּׁש ה ַ ת ח ֶ֖ ִמְׁשְּפ הְַל ַ-ְמַנֶּׁש  ָ֑ף ס  ַיֹו
ה׃ ְרָצָֽ ְַוִת ה ִמְלָּכֶ֖ ַּו ה ָחְגָלֵ֥ ְַו ה ָע  ַנ  ְחָל ה ַמ ַ יו ָת  ְַּבנ  ֹות מ  ְַׁ֙ש ה ֶּ֙ל א   ְו

ַ )א( תמימה תורה יו ָת  ְַּבנ  ֹות מ  ְַׁ֙ש ה ֶּ֙ל א   הלך בישיבה, דאמר, אמי' וכדר, גדולתן דרך מנאן( מסעי פ"ס) ולהלן חכמתן דרך מנאן כאן –ְו
 '[: א כ"ק ב"ב] ב( זקנה אחר הלך במסבה, חכמה אחר

)בפר' איירי בענין נשיאתן לאנשים כמש"כ ותהיינה וגו' לנשים, מסתבר ד )בפר' מסעי( כאן איירי בענין דין וחכמה, ושם (ימה הערה בתורה תמ

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, מסעי(
 פנינו ס"פ מסעי:כפי שיבא ל

יו ָת  ְַּבנ  ֹות מ  ְַׁ֙ש ה ֶּ֙ל א   ,חכמה אחר הלך בישיבהא(  -)טט , דאמר, אמי' וכדרקטן מלמד על שתי דרשות: -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ְו
ומה שתורה תמימה כתב בהערה ב( שיש תנא האומר  :אחר השנים( –)טט  '[א כ"ק ב"ב] ב( זקנה אחר הלך )לנישואין( במסבהא(  -)טט  

 קטן.-בנות צלופחד היו שקולות בחכמה אינו מפריע לומר שדרשת ר' אמי היא על הדרך כלל המרומזת בתבנית הטעמים פשטא מונח זקףש
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ֶַאת במדבר מטות ל,ה: ָה י ִבִ֝ ָא ַ ע ַמ֨ ַַעל-ְוָׁש ה ְסָר  ַָא ֲאֶׁש ר ָרּהַ֙ ָס ֱא ֶַוָֽ ּה ָרָ֗ ְד ַַ-ִנ ָה י ִבָ֑ ָא ַ ּה יׁשַָלֶ֖ ִרֵ֥ ֱח ֶה ְַו ּה ַַנְפָׁש 
ַָּ֙כל ֙מּו ָק ֶרַ -ְו ָד ְַוָכלְנ ָה ֲאֶׁשר-י רַ ַַעל-ִאָּסֵ֛ ה ְסָרֵ֥ ׃-ָא ּום קָֽ ַָי ּה ַַנְפָׁשֶ֖

 

זאת אומרת, לפי הבבלי והר"ן אב מפר רק שני תחומי נדרים, לפי ספרי וירושלמי ([ 1הערות נדרים דף סו עמוד ב הערה ) -חברותא ]ע"פ 

 ורמב"ם אב כבעל מפר ארבעה תחומי נדרים

ַ֙ ,ה(ל)-נאמר ב ּו ֙מ הַָ-ָּכלְוָק י ֶר  ָד קטן מרמז לשני נדרים. מקף בורר אפשר בהקמה בין שנים מארבעה תחומי -קטן, זקף-זקף מקף – ְנ

הַָ י ֶר  ָד  שזכות האב להפר נדרי בתו אינה אלא בנדרי עינוי נפש או בנדרים שבינו לבינה. שיטת הר"ןקטן. -המרומז בזקף ְנ

הַָמקף בורר אפשר בהפרה בין ארבעה תחומי  י ֶרָ֗ ָד בעל מפר שני תחומים כמו הר"ן, אב מפר  ב"םשיטת הרמהמרומז ברביע.  ְנ

 ארבעה תחומי נדרים.

ַ֙ ,ה(ל)-באבל טעם מקף  ּו ֙מ הַָ-ָּכלְוָק י ֶר  ָד א ,ו(ל)-בוטעם מקף  ְנ י ִנ֨ הַָ-ָּכל...  ]הפר[ ה  י ֶרָ֗ ָד  מרמז שזה לא תמיד כך, צריך לברר התנאי)ם(  ְנ

אם ידעה שמתנגד הנדר לא חל לכתחילה ויתכן שאינו צריך הקמה או  כגון שהבת או האשה ידעה שדעת האב או הבעל הוא לא להתנגד לנדר. כי

 הפרה.
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 ירושלמי ר"ה פ"א ה"א )דף נו טור ג( )וילנה ג,ב ד,א(

 כ: -דברים ראה טו,יט 
ל ַַָּכָֽ ט[ ַ]י ָ֑יָךַ-פ ֶה ֹל ֱַא ' ה  ַַל יׁש ִּדֶ֖ ְק רַַּת ָּזָכ  ַה ָךַ֙ אְנ ַּוְבצ ָֽ ְרָךַ֤ ָק ִַּבְב ד ִַ֩יָּול ֨ ר ֲאֶׁש ַ ר ֹו ַַהְּבכָּ֡

ֲעבַ  ַַתָֽ א ַַַל ַ֤ ֵָֽך׃ ַצ אֶנָֽ ר ֹו ְַּבכֵ֥ ז ֶ֖ ַָתג  א ְַול ֵ֥ ָך ַׁשֹוֶר  ר ְבכ   ִַּ֙ב  ד
ֲאֶׁשר ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ה ְַבָׁשָנ  ַָׁ֙שָנ ה ּנּו ַת אֲכֶל֨ ָך י ֶהַ֤ ֹל ֱַא ' ֨ה ַ֩ י ִַַלְפנ  ָך׃-]כ[ יֶתָֽ הַּוב  ַאָּתֶ֖ ַ' הָ֑ ַח רַ ְב ִַי

הַ)דב' ראה טו,כ(כתיב  ְַבָׁשָנ  ַָׁ֙שָנ ה ּנּו ַת אֲכֶל֨ יָך ֶהַ֤ ֹל ֱַא ' ֨ה ַ֩ י   ִלְפנ 

 תו שנה לו ושנה לתמור א( –)טט 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 שנה לתם ושנה לבעל מום ב( –)טט 
 שנה לבכור ושנה בקדשים  ג( –)טט 
 היך עבידא שוחטו בערב ראש השנה ואוכלו ערב ראש השנה ובראש השנה שנה בשנה מלמד שהבכור נאכל לשני ימים ולשתי שנים  ד( –)טט 
 

 שתיים או שלוש דרשות כפשוטו של מקרא –קטן -פשטא מונח זקף

לכ:  – דברים ראה טו,יט ַַָּכָֽ ט[ ַ֩-]י ר ֲאֶׁש ַ ר ֹו  (טו,כ) שיעור אכילת בכור לשני ימים ולילה הנלמד מהמלים -קטנה, ת"ק -פזר תלישא - ַהְּבכָּ֡

הַ ְַבָׁשָנ   קטן, יום אחרון בשנתו הראשונה של הבכור ויום ראשון בשנתו השניה-מונח זקף -ָׁשָנ ה

ַדרוש למקומו, דרוש מהמלים  –פזר תלישא  ה ְַבָׁשָנ   קטן, שנה לבכור שנה לתמורתו )מיום לידת הבכור(-ח זקףמונ -ָׁשָנ ה

ַדרוש למקום אחר, דרוש מהמלים  –פזר  ה ְַבָׁשָנ  אחד בכור קטן, שנה לבכור שנה לקדשים, ואז לשניהם יש שני לאווים -מונח זקף -ָׁשָנ ה
 ואחד כל הקדשים עובר עליהם משם רגלים בלא שנה שנה בלא רגלים

 קטן-א, מהפך פשטא זקףפזר תלישא, תלישא, קדמראה 
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ִאם :ג,חישופטים  דברים חַ ֶַ֖ב ֶּז ַה ַ י ֵ֥ ח  ְב תַז  ֵ֛ א  מ  ַ ם ָהָעָ֗ ַ א  ת מ  ַ ִ֝ים ֲהִנ ַהּכ  ַ ט ִַ֩מְׁשַּפ֨ ה ְהֶי ִַי ה ֶזָּ֡ ִאם-ְו ַ ר ֹו ַ-ׁש  ָ֑ה ֶַׂש
ה׃ַ ָבָֽ ַהּק  ְַו ִֵֶֽ֖ים ָחַי ַהְּל ְַו ַע ר ֵ֥ ְּז ַה ןַ ה   ַַ֙לּכ  ן ְַוָנַת
ן  (ג,יח) ה   ַַ֙לּכ  ן ַ֙: ואפלו כהנת ְוָנַת ן ַת ַ֙ ד"א: מעצמוולא שיטול ְוָנ ן  ,מיכן אמרו מקום שנהגו למלוג בעגלים לא ימלוג את הזרועְוָנַת

 :להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלה אותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן

ן דף ל,א[ פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ה   ַַ֙לּכ  ן  .ולא לשלוחו. ְוָנַת

)ע"פ ]מתיבתא[: בתחילת הפסוק נאמר  ואפילו לכהנת)בבית מדרשו של ראב"י שנו(  בן יעקב תנא דבי רבי אליעזר ]בבלי חולין קלב,א[

ים (יח,גשפ'  'דב) ֲהִנִ֜ ַהּכ  ַ ט ִמְׁשַּפ֨ הַ֩ ְהֶי ִַי ה ֶזָּ֡ ןממעט את הכהנות, בסוף הפסוק נאמר  – ְו ה   ַַ֙לּכ  ן הוי מיעוט משמע גם כן לכהן ולא לכהנת(  ְוָנַת
 )כאן מרבה הכהנת לקבל מתנות כהונה(.  מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות אין)והכלל הוא ש( אחר מיעוט

 טט: לכן רבוי הכהנת אינו מתבנית הטעמים. אפשר שגם נטילה מעצמו, ואי מתן לשלוחו נלמדים ממשמעות הכתוב עצמו. 

ןַ(ג,יח) ה   ַַ֙לּכ  ן ר על הזרוע ועל הלחי )ב( אם אין כהן, קטן, שני לימודים בפשט )א( מקום שנהגו להפשיט משאיר עו-פשטא זקף – ְוָנַת

 זוכה הבעלים אבל עליו מעלה ערך המתנה בדמים ויתן אותם אח"כ לכהנים?.

 

 :הקטע הבא בהשתתפות נחלת יעקב

ַ֙ שפ' יח,ג( )דב' דרשו חז"ל מהמלים ]בבלי חולין קלג,א[ועיין  ן ןְַוָנַת ה   מריש  הן()שהיה כאמר אביי ועי"ש בגמ'  ונתן ולא שיטול מעצמו ַלּכ 
וכיון )אמרתי מחביבות המצוה אני חוטף( , אמינא חבובי קא מחביבנא מצוה  )בתחילה הייתי חוטף מתנות כהונה(הווא חטיפנא מתנתא 

ַ֙ שפ' יח,ג( )דב' דשמענא להא ן וכיון  )הייתי מבקש שיתנו לו( מימר אמרי הבו לי )הפסקתי לחטוף( ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא,ְַוָנַת
ּו )שמ"א ח,ג( מענא להא דתניאדש יַַוִּיּטֶ֖ ר   ַָ֑צעַַאֲח ר' מאיר אומר בני שמואל שאלו חלקם בפיהם  )ודרש(. )שנאמר על בני שמואל הנביא(ַַהָּב

 . )אמרתי שגם לבקש אסור( מימר נמי לא אמינא. -

ַ֙ שפ' יח,ג( )דב'והנה דרשת חז"ל הוא מהפסוק  ן ןְַוָנַת ה   עַַ ַלּכ  ר ֵ֥ ְּז ֵֶַַֽ֖ה ָחַי ַהְּל הִַיםְו ָבָֽ ּק  ַה  :ְו
ַ֙ שפ' יח,ג( )דב'והרמז לכך בטעמי  ן ןְַוָנַת ה   ַ֙ שפ' יח,ג( )דב'ממלת )לימוד א( קטן מרמז לשני לימודים, -קטן, זקף-פשטא זקף – ַלּכ  ן ולא ְַוָנַת

ּו )שמ"א ח,ג(כדרשת ר' מאיר על  )לימוד ב(, שיטול מעצמו יַַוִּיּטֶ֖ ר   ֲח ַַַא ַָ֑צע  שלא ישאל בפיו.ַהָּב

ולא ישאל בפיו אלא אם נתנו בכבוד, )לימוד ב( לא יחטוף הכהן  מתנותיו )לימוד א(  ]רמב"ם הלכות בכורים פ"ט,הכ"ב[-שון הוזה ל
 .נוטל
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ַ: ד,יטפטים יש דברים ָ֑ים ִנ אׁש  ִר ּוַ ְבלֶ֖ ַָּג ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָך  ֲע ָֽ ר  ַ ּול ב  ְַּ֙ג ַַתִּסיג א ַל ַ֤
ֱאֹלַ ַ ' ה  ַ֙ ר ֲאֶׁש ֶרץַ ָאָ֕ ַָּב ל ַח  ֲאֶׁש רִַּתְנ ַ֙ ָך ְת ֲחָלָֽ סְּבַנ ּה׃ַ ִרְׁשָּתָֽ ְַל ָךֶ֖ ןְַל ֵ֥ ת  ַנ  ָך י ֶַה 

ר: :יט,יגקדשים ויקרא  ַּלֵ֥ת ָׂשִכָ֛יר ִאְּת֖ך ַעד־ ּב ִֽק  ין ְפע  ל ֹלִֽא־ָתִלֶ֞ א ִתגְז ֶ֑ ֲע֖ך ְוֹלֹ֣ ת־ֵרִֽ ק א   ֹלִֽא־ַתֲעׁש ֵ֥
 [ספרי דברים פרשת שפטים פיסקא קפח]

ֲעךֵ֔  (,ידיטשפ'  ב'ד) ּול ֵרִֽ א ַתִסי֙ג ְּגבֹ֣ ל (יג,יט ד'ק' וי) והלא כבר נאמר, ֹלַ֤ א ִתגְז ֶ֑ א ַתִסי֙ג  (,ידיטשפ'  ב'ד) ומה תלמוד לומר ֹלֹ֣ מלמד שכל העוקר תחומו ֹלַ֤
ץ  (,ידיטשפ'  ב'ד) של חבירו עובר בשני לאוים יכול בחוצה לארץ תלמוד לומר ר  ל ָּבָאִ֕ ר ִּתנְַחֵ֔ ֹ֣ ְִֽת֙ך ֲאׁש  )ע"פ ישראל עובר בשני לאוים ְּבנֲַחָל

מנין לעוקר תחומים של . )ע"פ רש"י עה"ת לא תגזול( בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד בלבד ל(רש"י עה"ת לא תסיג, לא תגזו
ֲעךֵ֔  (,ידיטשפ'  ב'ד) שבטים שעובר בלא תעשה תלמוד לומר ּול ֵרִֽ א ַתִסי֙ג ְּגבֹ֣ מנין למחליף דברי רבי אליעזר בדברי רבי יהושע ודברי רבי , ֹלַ֤

ֲעךֵ֔  (,ידיטשפ'  ב'ד) ר על טמא טהור ועל טהור טמא שהוא עובר בלא תעשה תלמוד לומריהושע בדברי רבי אליעזר ולאומ ּול ֵרִֽ א ַתִסי֙ג ְּגבֹ֣ , ֹלַ֤

ֲעךֵ֔  (,ידיטשפ'  ב'ד) מנין למוכר קבר אבותיו שעובר בלא תעשה תלמוד לומר ּול ֵרִֽ א ַתִסי֙ג ְּגבֹ֣ יכול אפילו לא נקבר בו אדם מעולם תלמוד , ֹלַ֤
ץ  (,ידטישפ'  ב'ד) לומר ר  ל ָּבָאִ֕ ר ִּתנְַחֵ֔ ֹ֣ ְִֽת֙ך ֲאׁש   .הא אם קבר בו אפילו נפל אחד ברשות עובר בלא תעשהְּבנֲַחָל

ץ (,ידיטשפ'  ב'ד) טט: ר  ֲעךֵ֔  (,ידיטשפ'  ב'ד)גדול מלמד על שלושה לאוים מדאורייתא הנלמדים מהמלים -זקף – ָּבָאִ֕ ּול ֵרִֽ א ַתִסי֙ג ְּגבֹ֣ )א( עוקר תחום  ֹלַ֤

 עוקר תחום שבטים )ג( מוכר קבר אבותיו.חבירו )ב( 

ל (,ידיטשפ'  ב'ד) ר ִּתנְַחֵ֔ ֹ֣ ְִֽת֙ך ֲאׁש  ץ העוקר תחומו של חבירו קטן שתי דרשות, פשטא בפשט הכתוב. )א( -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ְּבנֲַחָל ר  ָּבָאִ֕

לא  שעדיין לא נקבר אפילו נפלבר אבותיו מוכר קה)ב(  .בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד בלבד ישראל עובר בשני לאוים
 .עובר בלא תעשה

 

 פמז"ק 29

ל :גכו, תבוא-כידברים  ֶא ַ֙ אָת ָ֑ם-ּוָב ה  ָה ַ ים ִמ  ַַּבָּי ֶ֖ה ְהֶי ִַי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ן ה   ַַהּכ 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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יָךִַּכיַ ֶה  ֹל ֱא ַ' ה  ַַ֙ל ַהּיֹום ַ ְדִּתי ַָ֣֤ ִהַּג ַ יו ָלָ֗ א  ְרָּתַ  ַמ ָא ֶאל-ְו ַ֙ ֙אִתי ַ-ָב ֶתת ינּוַָלֵ֥ ֶ֖ ת  ֲאב  'ַַל הֵ֛ ַ ע ִַנְׁשַּבֹ֧ ר ֲאֶׁש֨ ֶרץַ ָא  ׃ָה נּו ַָלָֽ
ֶאל תבוא כו,ג( 'דב) ַ֙ אָת ן-ּוָב ה    קטן,-)סלוק( פשטא מקף זקף – ַהּכ 

ַ֙ תבוא כו,ג( 'דב) אָת ן-ֶאלּוָב ה   מצב )א( ללא פגם ביחוס וזה פשט הכתוב )ב( חלל בן כהן. המקף מרמז על מצב -מקף בורר ברב – ַהּכ 

 בדיעבד ומאפשר עבודת חלל )בן כהן מחלוצה או גרושה(

ֶאל תבוא כו,ג( 'דב)כן לפי הסבר זה התו ַ֙ אָת ן-ּוָב ה    מורה על לכתחילה לבוא אל כהן ללא פגם, – ַהּכ 

ֶאל תבוא כו,ג( 'דב)תבנית הטעמים של  ַ֙ אָת ן-ּוָב ה   קטן, מלמדת שבמצב בדיעבד המרומז ע"י טעם מקף -)סלוק( פשטא מקף זקף – ַהּכ 

כהן שעבד ונבדק ונמצא חלל עבודתו כשירה  )מצב א( [ו,ה"ירמב"ם ביאת המקדש פ"]קטן. ע"פ -יש שני מצבים המרומזים ע"י זקף
" משמע שאף בנודע קודם העבודה  ואם עבד לא חילל, מהוספת הרמב"ם " ואם עבד לא חילל  )מצב ב( לשעבר ואינו עובד להבא,

 לא חילל. הרמב"ם סובר שאם עבד אחרי שנודע לו עבודתו כשירה. 

 

 פמז"ק 30

ַּ֙תַָ דברים האזינו לב,ד: ר לַהּצּו יַָכ ֹוִַּכֵ֥ ֳעל  ַָּפָֽ ים ָ֑ט-ִמ  ִמְׁשָּפ ַ יו ָרָכֶ֖ ְַּד ַ ַַ א׃ַַ ּו הָֽ רַ ְַוָיָׁשֶ֖ ק י ִּדֵ֥ ַַצ ֶול ַָע  ן א  י ְַ֙ו ה מּוָנ ֱא ַ ל ַ֤ ַא 
ֹו ֳעל  יםַָּפָֽ ִמ  ַָּ֙ת ר  קטן-בטעם עליון פשטא מונח זקף –לקיך -אנכי ה' א-קטן, מקבילת טעמים ל-פשטא מונח זקף - ַהּצּו

ַ֙ –אנכי  ר ים –, ה'  ַהּצּו ִמ  ֹו –לקיך -, א ָּת ֳעל  א׃.. ומשלימו . ָּפָֽ ּו הָֽ ַ ר ְַוָיָׁשֶ֖ ק י ִּדֵ֥ רש"י ישעיהו ס"ת קר"א = גי' א"ש = גי' הצו"ר , ופ' ַצ
אמר רבי סימון ונתן מימיו מפני שדרכו של סלע להוציא  ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת רמז תשסג הצור שהוא אש אוכלה לג,יד

ׁש ַעלַוַּתֵ֨  (שופטים ו,כא)אש שנאמר  ּור ָהֵאֵ֜  ,ִמן־ַהצָ֗

ַ֙תח במפורש הפסוק פו ר ַ֙-וסוגר ברמז ל ַהּצּו ר , וע"י טעם פשטא אל מלת אנכי, וביחד מלמדים, קיים חזק, נצחי ומאמן / מאמת דבריו ַהּצּו

 כי רואה מראשית דבר אחריתו.

 

ֹודעת זקנים מבעה"ת  יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר ה כעס דין הוא שתתנו לו גודל כי הוא צור ותקיף ועושה פעולתו בתמימות ואינו מרא ,ַהּצּו
ּואלמכעיסים לפניו:  הָֽ רַ ְַוָיָׁשֶ֖ ק י ִּדֵ֥ לעושי רצונו ואינו מקפח שכרם, ולפי שהיה רוצה לספר היאך נוקם נקמה מישראל כשמכעיסין  ,ַצ

אעפ"י שהוא תקיף כצור, אינו בא בתוקף עם פירש  רבנו בחיי-:  ולפניו ואחר כך מן האומות המשעבדים בהן לפי' הצדיק דין תחלה
 . ג עמם בתמימות וענוהבריותיו אלא נוה

ֹו רשב"ם יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר ֹושירה זו לעד היא. לפיכך מדברת השירה אחר שיבא לישראל פורעניות חטאתם.  .ַהּצּו יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר  ַהּצּו
אבכל פורענו' שהביא עליכם  ּו הָֽ ַ ר ְַוָיָׁשֶ֖ יק ִּדֵ֥  טש אלוה עשהו: כמו שמפרש והולך שהטיב לכם בכמה ענינים. והם וישמן ישורון וי ַצ
ַ֙ע"פ ראב"ע  – ספר הפרשיות הרב כיטוב ר לשון צורה, שהוא המקור הקדמון היוצר וצר לכל היצורים, לפיכך הוא לבדו  –משמעו ַהּצּו

ֹו יםַָּפֳעל  ִמ  ֹושלם ומושלם, ובהמשך כתב הרב כיטוב ולכן אין להרהר אחר מידותיו. ובשם רבו כתב  ָּת יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר הוא בלבד  – ַהּצּו

ֹו יםַָּפֳעל  ִמ   , אבל כל נברא אין פעלו תמים באמת, שהרי הוא נצרך לבוראו. ָּת

ֹו יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר קטן מרמז על שתי דרשות וטעם פשטא מרמז שהן בפשט הכתוב. אפשר כי דרשה )א( -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ַהּצּו

עפ"י שהוא תקיף כצור, אינו בא בתוקף עם בריותיו אלא נוהג עמם בתמימות אשה' הוא תקיף כצור  רבנו בחיי-ו דזמבעה"תהיא כפי' 
ַ֙)ב( ע"פ ראב"ע  וענוה  לשון צורה, היוצר וצר לכל היצורים, בשלמות, ולכן אין להרהר אחר מידותיו. –משמעו ַהּצּור

 

 פמז"ק 31
 דברים וזאת הברכה לג,כא:

ֹוִַּכי ַ֙ל  אִׁשית ר  ַ א ְר ַָ֣֤ סַָ-ַוַּי ַ ק ֶ֖ ק  ח  ְמ ַ ת ַקֵ֥ ֶחְל ַ ם ִַעםָׁשֵ֛ יו ָטֶ֖ ִמְׁשָּפ ַּו ה ַָעָׂש  '֙ ה ַ ת ְדַקַ֤ ִַצ ם ַָע  י אׁש  ָר  אַ֙ ת  ַַוּי  ן ּו ַס-פָ֑ ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש
ם (אכ,לג ה"בזו)דב'  ַָע  י אׁש  ָר  ַ֙ א ת   ה"בזו)דב'  [ספרי דברים פיסקא שנה]ע"פ  )לימוד א(קטן שני לימודים. -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ַוּי 

ם (אכ,לג ַָע  י אׁש  ַָ֙ר  א ת  במדבר ]וגו' וע"פ  מלמד שעתיד משה ליכנס בראש כל חבורהדבר אחר  )לימוד ב(תוים  שעשה את התורה תוים, ַוּי 

 מלמד שעתיד משה ליכנס בראש דור המתים במדבר. [רבה )וילנא( פרשה יט

 

 

 מצב מיוחד בפשט –קטן -זקף מונח מונח פשטא 1.1.6

 

 :ח פסוק ד פרק שמות ספר. 4  
אְוָהָי֙ה  ינּו ִאם־ל ֹ֣ ְך ַיֲאִמֹ֣ א ָלָ֔ ּוִיְׁש  ְול ֹ֣ ל ְמעָ֔ ת ְלק ֹ֖ ינּו ָהִראׁ֑שֹון ָהא ֹ֣ ֱאִמָ֔ ֶֽ ל ְוה  ת ְלק ֹ֖ ֹון ָהא ֹ֥  :ָהַאֲחרֶֽ

 

 פסוקים, ללא מלים במקפים, אפשר שיש גם עם מקפים 41-מופעים ב 41בתורה 

 

צב מ. מלת "אשר" מרבה, דגש על הרבוי, כמעט בכולם מונח ראשון במלת "אשר" ;6 6; דב' 10 10; במ' 4 4; וי' 10 10; שמ' 11 11בר' 

 מיוחד

 :יב פסוק ג פרק בראשית ספר. 1

ר  אמ  םַוּי ֖ ר ָהִִֽאָּׁשה֙  ָהָאָדֶ֑ ֹ֣ ָּתה ֲאׁש  י נַָתֹ֣ וא ִעָּמִדֵ֔ ְִֽתנָה־ִּלֵ֥י ִהָ֛ ץ ָנ  :ָוא ֵכִֽל ִמן־ָהֵע֖

 :יא פסוק ד פרק בראשית ספר. 2 

ה  ּורְוַעָּת֖ ָּתה ָארֹ֣ ר ִמן־ָהֲִֽאָדָמה֙  ָאֶ֑ ֹ֣ ה ֲאׁש  יהָ  ָפְצָתֹ֣ ת־ִפֵ֔ ַחת א  י ָלַקָ֛ ת־ְּדֵמֵ֥ יך א  ִֽך ָאִח֖  :ִמּיָד 

 :ד פסוק טו פרק בראשית ספר. 3 

ה  ר ֵאָליו֙ ' ְדַבר־הַ֤ ְוִהנֵֵ֨ א ֵלאמ ֵ֔ ֶ֑ה יִיָרְׁשך֖  ֹלֵ֥ ר ִּכי־ִאם֙  ז  ֹ֣ א ֲאׁש  יך יֵֵצֹ֣ ך ֖הּוא ִמֵּמע ֵ֔ ִֽ  :יִיָרׁש 

 :יג פסוק כ פרק בראשית ספר. 4 

י  רַויְִהֶ֞ ֶּ֧ ּו ַּכֲאׁש  י ִהְתעֹ֣ ית ֱאֹלִהי֘ם  א ִתָ֗ ר ָאִבי   ִמֵּבֹ֣ ה ָוא ַמֹ֣ ֹ֣ה ָלֵ֔ ְך ז  ר ַחְסֵּדֵ֔ ֵ֥ י ֲאׁש  י ַּתֲעִׂש֖ ל ִעָּמִדֶ֑ ַ֤ ר ָּכל־ַהָּמקֹום֙  א  ֹ֣ ֹוא ֲאׁש  ָּמה נָבֹ֣ י ָׁשֵ֔ י ִאְמִרי־ִל֖ ּוא ָאִחֵ֥  :הִֽ

 :כ פסוק כח פרק בראשית ספר. 5 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ר  בַוּיִַּדֵ֥ ר יֲַעק ֖ ֹ֣ד  ר נ  ה ֵלאמ ֶ֑ ים ִאם־יְִהי ֵ֨ י ֱאֹלִהֵ֜ נִי֙  ִעָּמִדָ֗ ְך ּוְׁשָמַר֙ ר  ַ֤ ר ַהז ה֙  ַּבּד  ֹ֣ י ֲאׁש  ְך ָאנ ִכֹ֣ ִֽתַ  הֹוֵלֵ֔ ם ן־ִלֵ֥יְוָנ ָ֛ח  ל ל  ֱאכ ֖ ג ד ל  ֵ֥  :ִלְלּב ִֽׁש ּוב 

 :כז פסוק כט פרק בראשית ספר. 6 

א  עַ ַמֵּל֖ ֹ֣ את ְׁשב  ה ז ֶ֑ את ְלךֵ֜  ְונְִּתנֵָ֨ ת־ז ָ֗ ר ַּבֲִֽעב ָדה֙  ַּגם־א  ֹ֣ ד ֲאׁש  י ַּתֲעב ֹ֣ ַבע־ָׁשִנֵ֥ים ֖עֹוד ִעָּמִדֵ֔ ֹות ׁש   :ֲאֵחרִֽ

 :א פסוק לג פרק בראשית ספר. 7 

א  בַוּיִָשֵ֨ יו יֲַעק ֵ֜ ו ְוִהֵנֹ֣ה ַוּיְַרא֙  ֵעינָָ֗ א ֵעָׂשֹ֣ ֹו ָּבֵ֔ ע ְוִעּמִ֕ יׁש ֵמ֖אֹות ַאְרַּבֵ֥ ים ַוַּיַֹ֣חץ ִאֶ֑ ת־ַהיְָלִדָ֗ ל ַעל־ֵלָאה֙  א  ל ְוַעל־ָרֵחֵ֔ י ְוַע֖ ֹות ְׁשֵּתֵ֥  :ַהְּׁשָפחִֽ

 :יא פסוק לג פרק בראשית ספר. 8 

ת־ִּבְרָכִתי֙ ַקח־ָנַ֤א  ר א  ֹ֣ את ֲאׁש  ָבֹ֣ ְך ה  ים ִּכִֽי־ַחַנֵ֥נִי ָלֵ֔ י ֱאֹלִה֖ ל ְוִכֹ֣  :ַוּיִָּקִֽח ־ּ֖בֹוַוּיְִפַצר י ׁש־ִלי־כ ֶ֑

 :ז פסוק מג פרק בראשית ספר. 9 

ּו  ֹולַוּי אְמרֹ֡ ִאיׁש ָׁשאֹ֣ נּו ָׁשִַֽאל־ָהָ֠ נּו ָלֹ֣ ר ּוְלמֹוַלְדֵּתֵ֜ ֹוד ֵלאמ ָ֗ ֵ֥ם ַהעֵ֨ ם ֲהֵיֹׁ֣ש ַחי֙  ֲאִביכ  ֹ֣ ח ָלכ  ֹו ָאֵ֔ ּג ד־לֵ֔ י ַונֵַ֨ ים ַעל־ִפ֖ ּל ה ַהְּדָבִרֹ֣ ֹועַ  ָהֵאֶ֑ ע ֲהיָדֹ֣ י נֵַדֵ֔ ר ִּכֹ֣ ידּו י אַמֵ֔  הֹוִר֖

ִֽם ת־ֲאִחיכ   :א 

 :כב פסוק מה פרק אשיתבר ספר. 10 

ָּלֵ֥ם  ןְלכ  יׁש נַָתָ֛ ֹות ָלִא֖ ת ֲחִלפֹ֣ ן ְׂשָמֹלֶ֑ ׁש נַָתן֙  ּוְלִבנְיִָמַ֤ ֹות ְׁשֹלֹ֣ ף ֵמאֹ֣ ס  ׁש ּכ ֵ֔ ת ְוָחֵמ֖  :ְׂשָמֹלִֽת ֲחִלפ ֵ֥

 :כז פסוק מה פרק בראשית ספר. 11 

ּו  יוַויְַדְּברֹ֣ ת ֵאָלָ֗ י ֵאֹ֣ ר יֹוֵסף֙  ָּכל־ִּדְבֵרַ֤ ֹ֣ ר ֲאׁש  ֹ֣ ם ִּדּב  ֹו ַוּיְַרא֙  ֲאֵלה ֵ֔ ֲעגָלֵ֔ ת־ָהֹ֣ ר־ָׁשַלֵ֥ח תא  ף ֲאׁש  את יֹוֵס֖ ֹו ָלֵׂשֹ֣ י א תֶ֑ ב ֖רּוחַ  ַוְּתִחִ֕ ִֽם יֲַעק ֵ֥  :ֲאִביה 

 :ט פסוק ד פרק שמות ספר. 12 

ה  אְוָהיָֹ֡ ינּו ִאם־ֹלֹ֣ י ַּגם֩  יֲַאִמֹ֡ ֹות ִלְׁשנֵֵ֨ ּל ה ָהא תֵ֜ א ָהֵאָ֗ ך יְִׁשְמעּון֙  ְוֹלַ֤ י ְוָלַקְחּתָ֙  ְלק ל ֵ֔ ר ִמֵּמיֵמֹ֣ ה ְוָׁשַפְכּתָ֖  ַהיְא ֵ֔ ּו ַהּיַָּבָׁשֶ֑ יִ  ְוָהיַ֤ ר ם֙ ַהַּמ֙ ֹ֣ ח ֲאׁש  ר ִּתַּקֹ֣ ּו ִמן־ַהיְא ֵ֔ ם ְוָהיֵ֥  ְלָד֖

ת  :ַּבּיַָּבִֽׁש 

 :ב פסוק ה פרק שמות ספר. 13 

ר  אמ  הַוּי ֹ֣ י ַפְרע ֵ֔ ר' ה֙  ִמַ֤ ֹ֣ ע ֲאׁש  ְׁשַמֹ֣ ֹו א  ח ְּבק לֵ֔ ל ְלַׁשַּל֖ ת־יְִׂשָרֵאֶ֑ א א  ְעִּתי֙  ֹלַ֤ ת־הֵ֔  יַָד֙ ל ְוַגֵ֥ם' א  ת־יְִׂשָרֵא֖ א א  ִֽחַ  ֹלֵ֥  :ֲאַׁשֵּל

 :יג פסוק יב פרק שמות ספר. 14 

םָהיָ֩ה וְ  ם ַהָּדֵ֨ ת ָלכ ֵ֜ ל ְלא ָ֗ ר ַהָּבִּתים֙  ַעַ֤ ֹ֣ ם ֲאׁש  ֹ֣ ם ַאּת  יִתי֙  ָׁשֵ֔ ם ְוָרִא֙ ת־ַהָּדֵ֔ י א  ם ּוָפַסְחִּת֖ ֶ֑ ה ֲעֵלכ  ְִֽהי ֵ֨ ֵ֥ם ְוֹלא־ִי ג ף֙  ָבכ  ית נ ֙ י ְלַמְׁשִחֵ֔ ץ ְּבַהּכ ִת֖ ר  ֵ֥ יִם ְּבא   :ִמְצָרִֽ

 :טז פסוק טז פרק שמות ספר. 15 

ַ֤ה  ר ַהָּדָבר֙ ז  ֹ֣ ה ֲאׁש  ּו' הֵ֔  ִצָּוֹ֣ יׁש נּוִמּמ ֵ֔  ִלְקטֹ֣ י ִא֖ ֹו ְלִפֹ֣ ר ָאְכלֶ֑ מ  ל ת ע ֹ֣ ם ִמְסַפר֙  ַלּג ְלּג ָ֗ ֵתיכ ֵ֔ יׁש נְַפׁש ֹ֣ ר ִאָ֛ ֵ֥  :ִּתָּקִֽחּו ְּבָאֳה֖לֹו ַלֲאׁש 

 :לב פסוק טז פרק שמות ספר. 16 

ר  אמ  הַוּי ֹ֣ ַ֤ה מ ׁש ָ֗ ר ַהָּדָבר֙  ז  ֹ֣ ה ֲאׁש  א' הֵ֔  ִצָּוֹ֣ ר֙  ְמֹלַ֤ מ  נּו ָהע ֙ ת ִמּמ ֵ֔ ר  ֖ ם ְלִמְׁשמ  ֶ֑ ַען׀ ְלד ר ֵתיכ  ּו ְלַמֹ֣ ת יְִראֹ֣ םא  ח  ר ־ַהּל ָ֗ ְלִּתי ֲאׁש ֵ֨ ֱאַכַ֤ ְתכ ם֙  ה  ר א  י ַּבִּמְדָּבֵ֔ ם ְּבהֹוִציִאֵ֥ ֖ ְתכ   א 

ץ ר  ֵ֥ יִם ֵמא   :ִמְצָרִֽ

 :ח פסוק יח פרק שמות ספר. 17 

ר  ה֙ ַויְַסֵפַ֤ ֹו מ ׁש  ְתנֵ֔ ר ֵאת֩  ְלח ֹ֣ ה ָּכל־ֲאׁש ֵ֨ ה' ה֙  ָעָׂשַ֤ יִם ְלַפְרע ֹ֣ ל ּוְלִמְצַרֵ֔ ת ַע֖ ל אֹוד ֹ֣ ת יְִׂשָרֵאֶ֑ ר ָּכל־ַהְּתָלָאה֙  ֵאַ֤ ֹ֣ ַתםְמצָ  ֲאׁש  ְך ָאֹ֣ ר  ם ַּבּד ֵ֔  ':הִֽ  ַוּיִַצֵל֖

 :כא פסוק כ פרק שמות ספר. 18 

ח  ה־ִּלי   ֲאָדָמה֘ ִמזְַּבֹ֣ יו ְוזַָבְחָּתֹ֣  ַּתֲעׂש  יך֙  ָעָלָ֗ ֙ ת־ע ֹלת  יך א  ת־ְׁשָלמ ֵ֔ אנְך֖  ְוא  ת־צ ִֽ ך א  ֶ֑ ת־ְּבָקר  ר ְּבָכל־ַהָּמקֹום֙  ְוא  ֹ֣ יר ֲאׁש  י ַאזְִּכֹ֣ ת־ְׁשִמֵ֔ ֹוא א  יך ָאבֵ֥ ֖  :ּוֵבַרְכִּתִֽיך ֵאל 

 :ב פסוק כה פרק שמות פרס. 19 

ל־ְּבֵנֹ֣יַּדֵּב֙ר  ל א  י יְִׂשָרֵאֵ֔ ה ְויְִקחּו־ִל֖ ת ְּתרּוָמֶ֑ ר ָּכל־ִאיׁש֙  ֵמֵאַ֤ ֹ֣ נּו ֲאׁש  ֹ֣ ֹו יְִּדב  ת־ְּתרּוָמִתִֽי ִּתְק֖חּו ִלּבֵ֔  :א 

 :לג פסוק כט פרק שמות ספר. 20 

ּו  ר א ָתם֙ ְוָאְכלַ֤ ֹ֣ ר ֲאׁש  ַפֹ֣ ם ּכ  ם ְלַמֵּלֵ֥א ָּבה ֵ֔ ת־יָָד֖ ׁש א  ם ְלַקֵּדֹ֣ לֹלא־י   ְוָזֵ֥ר א ָתֶ֑ ׁש אַכ֖ ד   :ֵהִֽם ִּכי־ק ֵ֥

 :א פסוק לג פרק שמות ספר. 21 

ר  ה֙ ' הַ֤ ַויְַדֵּבֵ֨ ל־מ ׁש  ה ֲעֵלֹ֣ה ֵלְֹ֣ך א  ה ִמז ֵ֔ ם ַאָּתֹ֣ ר ְוָהָעֵ֔ ֵ֥ יתָ  ֲאׁש  ֱעִל֖ ץ ה  ר  ֹ֣ יִם ֵמא  ץ ִמְצָרֶ֑ ר  ל־ָהָאָ֗ ר א  ֹ֣ ְׁשַּבְעִּתי ֲאׁש  ם נִָ֠ ק ְלַאְבָרָהֵ֨ ְליֲַעק ב֙  ְליְִצָחַ֤ ר ּוִֽ  ְלזְַרֲעך֖  ֵלאמ ֵ֔

ִֽנָה ְּתנ   :א 

 :י פסוק טו פרק ויקרא ספר. 22 

ַע  ר ְּבכ ל֙ ְוָכל־ַהנ גֵָ֗ ֹ֣ ֹ֣ה ֲאׁש  יו יְִהי  א ַתְחָּתֵ֔ ב יְִטָמ֖ ר  א ַעד־ָהָעֶ֑ ם ְוַהנֹוֵׂשֹ֣ ס אֹוָתֵ֔ יו יְַכֵּבֶּ֧ ץ ְּבגָָדָ֛ יִם ְוָרַחֵ֥ א ַּבַּמ֖ ב ְוָטֵמֵ֥  :ַעד־ָהָעִֽר 

 :כו פסוק טו פרק ויקרא ספר. 23 

ב  בָּכל־ַהִּמְׁשָּכֶ֞ ר־ִּתְׁשַּכַ֤ י ָעָליו֙  ֲאׁש  ה ָּכל־יְֵמֹ֣ ה ְּכִמְׁשַּכֵ֥ב זֹוָבֵ֔ ה נִָּדָת֖ ְִֽהי ה־ָּלֶ֑ ר ְוָכִֽל־ַהְּכִלי֙  ִי ֹ֣ ב ֲאׁש  יו ֵּתֵׁשֹ֣ א ָעָלֵ֔ ה ָטֵמֹ֣ ְִֽהי ֵ֔ ת ִי ְמַא֖  :נִָּדָתִֽה ְּכט 

 :ל פסוק יח פרק ויקרא ספר. 24 

ם  ֹ֣ יּוְׁשַמְרּת  ת־ִמְׁשַמְרִּתָ֗ י א  ֹות ְלִבְלִּתֵ֨ ֹות ֲעׂשֵ֜ ּקַ֤ ֹוֵעב ת֙  ֵמח  ר ַהּתִֽ ֹ֣ ּו ֲאׁש  ם נֲַעׂשֹ֣ א ִלְפנֵיכ ֵ֔ ם ֖אּוִתִַּֽטּמְ  ְוֹלֵ֥ ֶ֑ י ָּבה  ִֽם' הֵ֥  ֲאִנ֖   פ:  ֱאֹלֵהיכ 

 :כה פסוק כ פרק ויקרא ספר. 25 

ם  הְוִהְבַּדְלּת ֶ֞ ה ַהְּטה ָרה֙  ֵּבִֽין־ַהְּבֵהָמַ֤ ֹוף ַלְּטֵמָאֵ֔ א ּוֵבין־ָהעֵ֥ ר ַהָּטֵמ֖ ּו ַלָּטה ֶ֑ ם ְוֹלִֽא־ְתַׁשְּקצֵ֨ ת־נְַפׁש ֵתיכ ֵ֜ ה א  ֹוף ַּבְּבֵהָמֹ֣ ר ּוְבכ ל֙  ּוָבעָ֗ ֹ֣ ׂש ֲאׁש  ה ִּתְרמ ֹ֣  ָהֲאָדָמֵ֔

ר־ִהְבַּדֵ֥  ם ְלִּתיֲאׁש  ֖  :ְלַטֵּמִֽא ָלכ 

 :ג פסוק ז פרק במדבר ספר. 26 

יאּו  םַוּיִָבֵ֨ ת־ָקְרָּבנֵָ֜ ת' הָ֗  ִלְפֵנֹ֣י א  גְֹלֵ֥ ר ּוְׁשֵנֹ֣י ָצב֙  ֵׁשׁש־ע  ר ָעָׂשֹ֣ ים ַעל־ְׁשֵנֵ֥י ֲעגָָלָ֛ה ָּבָקֵ֔ ֹור ַהנְִׂשִא֖ ד ְוׁשֹ֣ ָחֶ֑ יבּו ְלא  ם ַוּיְַקִרֵ֥  :ַהִּמְׁשָּכִֽן ִלְפֵנֵ֥י אֹוָת֖

 :עב פסוק ז פרק במדבר ספר. 27 

י ְּביֹום֙  ר ַעְׁשֵּתֹ֣ ֹום ָעָׂשֹ֣ יא יֵ֔ ר ִלְבֵנֹ֣י נִָׂש֖ ל ָאֵׁשֶ֑ ן ַפגְִעיֵא֖ ן־ָעְכָרִֽ  :ּב 

 :עח פסוק ז פרק במדבר ספר. 28 

ר ְׁשֵנֹ֣יםְּביֹו֙ם  ֹום ָעָׂשֹ֣ יא יֵ֔ י ִלְבֵנֹ֣י נִָׂש֖ ע נְַפָּתִלֶ֑ ִֽן ֲאִחיַר֖ ן־ֵעיָנ  :ּב 

 :כט פסוק י פרק במדבר ספר. 29 

ר  אמ  הַוּי ֹ֣ ח ָבב מ ׁש ָ֗ ל ְלָ֠ ן־ְרעּוֵאֹ֣ ן יָנִי֘ ַהִּמדְ  ּב  ה   ח ֵתֹ֣ ים מ ׁש  ְחנּו ׀ נ ְסִעֹ֣ ל־ַהָּמקֹום֙  ֲאנַָ֗ ר א  ֹ֣ ר ֲאׁש  ן א ֖תֹו' הֵ֔  ָאַמֹ֣ ֵּתֹ֣ ם א  ֶ֑ ה ָלכ  נּו֙  ְלָכַ֤ ְבנּו ִאָּת֙ ְך ְוֵהַטֹ֣  ִּדּב ר־֖טֹוב' ִּכִֽי־הֵ֥  ָלֵ֔

 :ַעל־יְִׂשָרֵאִֽל

 :לב פסוק יג פרק במדבר ספר. 30 

יאּו  תַוּי ִצֵ֜ ץ֙  ִּדַּבַ֤ ר  ר ָהָא֙ ֹ֣ ּו ֲאׁש  ה ָּתרֹ֣ ל־ְּבֵנֵ֥י א ָתֵ֔ ליִ  א  ר ְׂשָרֵא֖ ץ ֵלאמ ֶ֑ ר  ר֩  ָהָאֹ֡ ְרנּו ֲאׁש  ה ָעַבֵ֨ ּור ָבֵ֜ ה ָלתֹ֣ ץ א ָתָ֗ ר  ֹ֣ ל ת א  ַ֤ יהָ֙  א כ  וא יֹוְׁשב ֙ ם ִהֵ֔ ינּו ְוָכל־ָהָעָ֛ ר־ָרִאֵ֥  ֲאׁש 

ה י ְבתֹוָכ֖ ֹות ַאנְֵׁשֵ֥  :ִמּדִֽ

 :ח פסוק יח פרק במדבר ספר. 31 

ר  ִֽל־ַאֲהר ן  ' ה֘ ַויְַדֵּבֹ֣ ֲִֽאנִי֙  א  ִּתִֽי ִהֵנֹ֣ה ַו ת ְלךֵ֔  נַָתֹ֣ ר  ֖ ת־ִמְׁשמ  י א  י ְּתרּומ ָתֶ֑ ְׂשָרֵאל ְלָכל־ָקְדֵׁשֹ֣ ִֽי־יִָ֠ ים ְלךֵ֨  ְבֵנ ה נְַתִּתֶּ֧ יך ְלָמְׁשָחָ֛ ֖ ִֽם ּוְלָבנ   :ְלָחק־עֹוָל

 :ט פסוק יח פרק במדבר ספר. 32 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֵ֥ה  ִֽה־יְִהי  ׁש ְלךָ֛ ז  ד  ים ִמּק ֵ֥ ׁש ַהֳּקָדִׁש֖ ְרָּבנָם ִמן־ָהֵאֶ֑ ם ָּכל־ָקָ֠ ִָֽכל־ִמנְָחָתֶ֞ ם ְל ר ּוְלָכל־ֲאָׁשָמם֙  ּוְלָכל־ַחָּטאָתָ֗ ֹ֣ י יבּויִָׁשֹ֣  ֲאׁש  ׁש ִלֵ֔ ד  ים ק ֹ֣ ִֽיך ֖הּוא ְלךָ֛  ָקָדִׁשֵ֥  :ּוְלָבנ 

 :יג פסוק כג פרק במדבר ספר. 33 

ר  אמ  יוַוּי ֵ֨ ק ֵאָלֵ֜ א ְלך־ ָּבָלָ֗ י ְלָכה־נֵָ֨ ֹום ִאִּתֵ֜ ל־ָמקַ֤ ר ַאֵחר֙  א  ֹ֣ נּו ֲאׁש  ֹ֣ ם ִּתְרא  ס ִמָּׁשֵ֔ פ  הּו א ֶ֚ ה ָקֵצֹ֣ ּ֖לֹו ִתְרא ֵ֔ א ְוכ  ה ֹלֹ֣ ֶ֑ י ִתְרא   :ִמָּׁשִֽם ְוָקְבנֹו־ִל֖

 :ה פסוק ל פרק במדבר ספר. 34 

ע  יהָ ְוָׁשַמֵ֨ ה ָאִבֵ֜ ת־נְִדָרָ֗ ֱִֽאָסָרה֙  א  ר ו  ֹ֣ ה ֲאׁש  ה ָאְסָרֹ֣ יׁש ַעל־נְַפָׁשֵ֔ ֱחִרֵ֥ ה ְוה  יהָ  ָל֖ מּו֙  ָאִבֶ֑ יהָ  ְוָק֙ ר ָּכל־נְָדר ֵ֔ ה ְוָכל־ִאָסָ֛ ר־ָאְסָרֵ֥ ה ֲאׁש  ּום ַעל־נְַפָׁש֖  :יָקִֽ

 :נה פסוק לג פרק במדבר ספר. 35 

א  יׁשּוְוִאם־ֹלֵ֨ י תֹוִרֵ֜ ת־י ְׁשֵבֹ֣ ר ְוָהיָה֙  ִמְפנֵיכ ם   ץ֘ ָהָאר   א  ֹ֣ ירּו ֲאׁש  ם ּתֹוִתֹ֣ ם ְלִׂשִּכים֙  ֵמה ֵ֔ ינֵיכ ֵ֔ ם ְוִלְצנִיִנ֖ם ְּבֵעֹ֣ ֶ֑ ּו ְּבִצֵּדיכ  ם ְוָצֲררֹ֣ ְתכ ֵ֔ ץ א  ר  ר ַעל־ָהָאִ֕ ֵ֥ ם ֲאׁש  ֖  ַאּת 

ים  :ָּבִֽה י ְׁשִבֵ֥

 :יז פסוק א פרק דברים ספר. 36 

ירּו  יםֹלא־ַתִּכֵ֨ ט ָפנִֵ֜ ן ַּבִּמְׁשָפָ֗ ּון ַּכָּגד ל֙  ַּכָּקט ַ֤ א ִּתְׁשָמעֵ֔ יׁש ֙גּורּו֙ תָ  ֹלַ֤ י ִמְפנֵי־ִאֵ֔ ט ִּכֵ֥ ים ַהִּמְׁשָפ֖ ּוא ֵלאֹלִהֹ֣ ר ְוַהָּדָבר֙  הֶ֑ ֹ֣ ה ֲאׁש  ֹ֣ ם יְִקׁש  ּון ִמּכ ֵ֔ י ַּתְקִרבֵ֥  :ּוְׁשַמְעִּתִֽיו ֵאַל֖

 :כג פסוק א פרק דברים ספר. 37 

ב  יַוּיִיַטֵ֥ ר ְּבֵעיַנ֖ ח ַהָּדָבֶ֑ ַּקַ֤ ר ְׁשֵנֹ֣ים ִמּכ ם֙  ָוא  ים ָעָׂשֹ֣ יׁש ֲאנִָׁשֵ֔ ד ִאֵ֥ ָח֖ ב ט א   :ַלָּׁשִֽ

 :כה פסוק ה פרק םדברי ספר. 38 

ע  ֹול' ה֙ ַוּיְִׁשַמַ֤ ת־קֹ֣ ם א  ם ִּדְבֵריכ ֵ֔ ֖ ְרכ  י ְּבַדּב  ר ֵאָלֶ֑ אמ  י' הֵ֜  ַוּי ֵ֨ ַמְעִּתי ֵאַלָ֗ ֹול ָׁשָ֠ ת־קֵ֨ י א  ם ִּדְבֵרֵ֜ ר ַהז ה֙  ָהָעַ֤ ֹ֣ ּו ֲאׁש  יך ִּדְּברֹ֣ יבּו ֵאל ֵ֔ ר ֵהיִט֖ ֵ֥  :ִּדֵּבִֽרּו ָּכל־ֲאׁש 

 :י פסוק יז פרק דברים ספר. 39 

יָת  יְוָעִׂשָ֗ ר ַהָּדָבר֙  ַעל־ִפַ֤ ֹ֣ ּו ֲאׁש  ֹום ְלךֵ֔  יִַּגֹ֣ידִֽ ּוא ִמן־ַהָּמקֹ֣ ר ַההֵ֔ ֖ ר ֲאׁש  ֹות ְוָׁשַמְרָּתֹ֣ ' הֶ֑  יְִבַחֹ֣ ל ַלֲעׂשֵ֔ ר ְּככ ֖ ֵ֥ ּוך ֲאׁש   :יֹורִֽ

 :לו פסוק כח פרק דברים ספר. 40 

ְך  ִֽת־ַמְלְּכך֙  א ְתךָ֗ ' הֵ֜ יֹוֵלֵ֨ ר ְוא  ֹ֣ ים ֲאׁש  יך ָּתִקֹ֣ ֹוי ָעל ֵ֔ ל־ּגִ֕ ר א  ֵ֥ ְעּתָ  ֲאׁש  ה ֹלא־יַָד֖ יך ַאָּתֹ֣ ֶ֑ ְדּתָ  ַוֲאב ת  ים םָּׁשָ֛  ְוָעַבֵ֥ ים ֱאֹלִהֵ֥ ץ ֲאֵחִר֖ ן ֵעֵ֥  :ָוָאִֽב 

 :סח פסוק כח פרק דברים ספר. 41 

יְבךֵ֨  ְך֙  ָּבֳאנִּיֹות   ִמְצַריִ֘ם  ׀' הֵ֥ ו ֱהִׁשִֽ ֙ר  ר ַּבּד  ֹ֣ ְרִּתִֽי ֲאׁש  יף ְלךֵ֔  ָאַמֹ֣ ה ֖עֹוד ֹלא־ת ִסֵ֥ ם ִלְרא ָתֶ֑ ם ְוִהְתַמַּכְרּת ֵ֨ יך ָׁשֶּ֧ ָ֛ ים ְלא יְב  ין ְוִלְׁשָפ֖חֹות ַלֲעָבִדֵ֥ ִֽה ְוֵאֵ֥   ס:  ק נ 

 

 

 

 פרט מרוחק –קטן -מהפך פשטא זקף 1.1.7

 שהו ממה שלפניו-קטן מציין פרט המנותק/המורחק באופן כל-הזקף –קטן -מהפך פשטא זקף

 ממעט את אהרן באחד מי"ג מיעוטין –קטן(" רש"י -"וידבר )מהפך( ה' )פשטא( אליו )זקף קרא א,אויכגון 

 

 יוצא מפשוטולפחות אחד קטן, -שני לימודים בזקף –קטן -מהפך פשטא זקף 1.1.8

 

 מפז"ק 1

 מפז"ק 2

ֶאתבראשית א,טז:  ַ ים ִה  ֹל ֱא ַ יםַ-ַוַּי ַעׂש ִלָ֑ ד  ַהְּג ַ ת ר ֶ֖ א  ַהְּמ ַ ֵ֥י  ְׁשנ 
ֶאת-ֶאת ְַו ֹום ַהּי  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ל ד  ַהָּג ַ ר ֹו אַ֤ ים׃-ַהָּמ ַהּכֹוָכִבָֽ ַ ת ֶ֖ א  ְַו ה ְיָל ַהַּל  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ן ט  ַהָּק ַ ר ֹו אַ֤  ַהָּמ

ֹום-ֶאת )בר' א,טז( ַהּי  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ל ד  ַהָּג ַ ר ֹו אַ֤  קטן, -מקף מהפך פשטא מונח זקף – ַהָּמ

ֶאת )בר' א,טז( ַ֙-ְו ן ָּקט  ַה רַ ֹו אַ֤  קטן,-מקף מהפך פשטא מונח זקף – ַהָּמ

הכתוב מלמד שיש מאור גדול )שמש = חמה( ויש מאור קטן )ירח = לבנה(. התיאור גדול וקטן זה רק ביחס האור שהם משפיעים לארץ. 

מלמד שלענין שבעה  ]פרקי דרבי אליעזר פרק ו[מאור הכוכבים הנראים בחשיכה.  אור הלבנה החלש לעומת אור החמה, עדיין גדול הרבה

כוכבים של שעות, החמה )המאור הגדול( והלבנה )המאור הקטן( שוים ביניהם ושוים לכוכבים האחרים הכלולים בשביעיה. אפשר לומר 

ַ֙כי תבניות הטעמים מהפך פשטא של  ל ד  ַהָּג רַ ֹו אַ֤ רומהפך פשטא של ַהָּמ ֹו אַ֤ ַַַ֙הָּמ ן ט  מוציאות את הכתוב מפשוטו ולענין שבעה כוכבים ַהָּק

 של שעות הם שוים ביניהם ושוים לכוכבים האחרים הכלולים בשביעיה. 

ל ָׁשעֹות, ּוְׁשָמן כל"ש צמח"ן, ּכֹוָכב, ְלָבנָה, ַׁשְּבַתאי, ְמָׁשְרִתיםָּכל ַהּכֹוָכִבים  ]פרקי דרבי אליעזר פרק ו[ ק, ַמְאִּדים,  ְלִׁשְבָעה ּכֹוָכִבים ׁש  ד  צ 

 ַחָּמה, נ גַה.

ֹוםועוד יש לומר כי פשט הכתוב  ַהּי  ַ ֶׁש ֶלת ְמ ֶמ הַופשט הכתוב ְל ְיָל ַהַּל  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ מלמד שבני אדם אמורים להתיחס רק לתפקידים אלו  ְל

 ודה זרה.ולא ליחס להם כוחות עצמאיים, אלא שכבר בדור אנוש דור רביעי מאדם הראשון הבריות תעו אחריהם ועשאום עב

 

 מפז"ק 3

ם:,כז: בראשית א ָתָֽ א  ַ א ָרֵ֥ ַָּב ה ָבֶ֖ ק  ַּוְנ ר ַָזָכֵ֥ ֹו תָ֑ א  ַ א ָר  ַָּב ים ִהֶ֖ ֱאֹל ַ ֶלם ְַּבֶצֵ֥ ֹו מ  ְַּ֙בַצְל ָדם ָא ָהָֽ ֶאת־ ַ ׀ ים ִהַ֤ ֱאֹל ַ א ָר֨ ַַוִּיְב
 
 בשלמא למאן דאמר פרצוף  [א,בבלי ברכות סא]

ַ ה,ב( 'בר)היינו דכתיב  ָ֑ם ָא ָר ְַּב ה ָבֶ֖ ק  ַּוְנ ר ם )בר' א,כז(-ש ב)צ"ע מדוע לא השתמָזָכֵ֥ ָתָֽ אַא  הַָּבָרֵ֥ ָבֶ֖ ק  ּוְנ רַ  , ( ָזָכֵ֥
ָ֑ם ה,ב( 'בר)מאי  -אלא למאן דאמר זנב  ָא ָר ְַּב ה ָבֶ֖ ק  ַּוְנ ר ָ֑םַ ה,ב( 'בר)כדרבי אבהו, דרבי אבהו רמי: כתיב  -? ָזָכֵ֥ ָא ָר ְַּב ה ָבֶ֖ ק  ַּוְנ ר  ָזָכֵ֥

 שבה לבראת שנים, ולבסוף לא נברא אלא אחד. בתחלה עלה במח -וכתיב +בראשית ט'+ כי בצלם אלהים עשה את האדם! הא כיצד 
 

ֹו: ,א:בראשית ה תָֽ א  ַ ה ַָעָׂשֵ֥ ים ִהֶ֖ ֹל ֱא ַ ּות מֵ֥ ִַּבְד ם ָד  ָא ַ֙ ִהים ֱאֹל ַ א ר ַ֤ ְַּב ֹום ְַּביָ֗ ם ָדָ֑ ַָא ת ד ֶ֖ ֶפרַּתֹוְל ס   ַ  ֶז ה

הִַ ,ב:בראשית ה ַ ֹום ְַּביֶ֖ ם ָאָד  ַ֙ ָמם ֶאת־ְׁש ַ א ָרַ֤ ְק ַַוִּי ם ָתָ֗ א  ַ ְך ָב ֶר ָ֑םַַוְי ָא ְַּבָר ה ָבֶ֖ ק  ַּוְנ ר ַסָזָכֵ֥ ם: ָאָֽ ְר  ָּבָֽ

 
דכולי עלמא חדא יצירה הואי, מר סבר בתר מחשבה אזלינן ומר סבר בתר מעשה  ]בבלי כתובות ח,א[ ]תורת הפסק, הרב מרסיאנו[ 

ְַּ֙בַצלְַ ,כז(א 'בר) אזלינן )רש"י שנים עלו במחשבה להיבראות ונברא אחד( כי הא דר יהודה רמי, כתיב ָדם ָא ָהָֽ ֶאת־ ַ ׀ ים ִהַ֤ ֱַאֹל א ָר֨ ֹוַוִּיְב  מ 
ָ֑ם ה,ב( 'בר) וכתיב ָא ָר ְַּב ה ָבֶ֖ ק  ַּוְנ ר  בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים, ולבסוף נברא אחד. ?הא כיצד, ָזָכֵ֥



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 .וביאר בס' 'משאת המלך' היתה בריאה במחשבה החלוקה מהבריאה במאמר וקיימות הנך ב' בריאות

 

א ,כז(א 'בר) ָר֨  קדמא במשמע בתחילה, – ַוִּיְב

׀ַ ,כז(א 'בר) ים ִהַ֤ ֹל ֹוֱא מ  ְַּ֙בַצְל ָדם ָא ָהָֽ  קטן בתפקיד שני לימודים, )א( אפשרות לשני אופני בריאה-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ֶאת־

כדי למנוע בליעת האות "אלף" ועלול ֶַאתקריאה עם פסק )א( לעצור בקריאה בין מלת אלקים המסיימת באות "מ" ובין מילת 

 מספיק כי יש מופעים רבים ללא פסק. )ב( צ"ע לסיבה רעיונית אחרת. ת. אבל זה לא-להישמע ברכת השם בלשון סגי נהור מ

׀ ,כז(א 'בר)קריאה עם פסק  ים ִהַ֤ ֱאֹל אַ ָר֨ ֹוהיא הבריאה במחשבה,  ַוִּיְב מ  היא הצורה הרוחנית של כל הבריאה בכלל ושל האדם  ְּבַצְל

 בפרט שהוא יעבוד את הבורא.

י ,כז(א 'בר)קריאה ללא פסק  ִהַ֤ ֹל אֱַא ָר֨ ֹוַוִּיְב מ  ְַּ֙בַצְל ָדם ָא ָהָֽ ֶאת־ ַ ֹוהיא הבריאה במאמר של עולם המעשה  ם מ  ְל החמרי מהצורה  ְּבַצ

 הרוחנית.

ֹו ,כז(א 'בר)קריאה ללא פסק  מ  ְַּ֙בַצְל ָדם ָא ָהָֽ ֶַאת־ ים ִהַ֤  קטן, במשמע שנוי מהמחשבה שבתחלה.-מהפך פשטא זקף – ֱאֹל

 ולבסוף לא נברא אלא אחד בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים, [א,בבלי ברכות סא]-כנאמר ב
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ָ֑הבראשית ב,ב:  ַָעָׂש ֲאֶׁש ר ַ ֹו ְמַלאְכּתֶ֖ ַ י ִביִע  ַהְּׁש ַ ֹום ַַּ֙בּי  ִהים ֹל ֱא ַ ַ֤ל ַַוְיַכ
לַ ִמָּכ ַ י יִע  ִב ַהְּׁש ַ ֹום ַַּ֙בּי  ת ה׃-ַוִּיְׁשּב  ַָעָׂשָֽ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ְַמַלאְכּתֶ֖

י ִביִע  ַהְּׁש ַ ֹום ַַּ֙בּי  ִהים ֹל ֱא ַ ַ֤ל קטן, שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב -קטן, שתי דרשות המרומזות בזקף-מהפך פשטא מונח זקף – ַוְיַכ

ַ רש"י )ב(פ' א( -)טט המספר על סיום הלאכת הבריאה כביכול בשבת ולא כן  י ִביִע  ַהְּׁש ַ ֹום ַַּ֙בּי  ִהים ֹל ֱא ַ ַ֤ל רבי שמעון אומר בשר ודם  –ַוְיַכ
 ונראה כאלו כלהו כחוט השערה שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש, הקדוש ברוך הוא שיודע עתיו ורגעיו נכנס ב

 בו ביום.

-זה הובא בהסבר טעם תביר ב –)טט  :, מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכהחסרמה היה העולם  דבר אחר ב( -)טט 

 )בר' ב,א((
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ִאם: בראשית ד,ז ַ א ֹו ָ֑ץַ-ֲהלַ֤ ב  ר  ַ ַחָּט את ַ ח ַת בַַלֶּפֶ֖ י ִט  י ַת  א ַ֙ל   ִאם ְַו ת א   ְַׂ֙ש ִטיב י ַּת 
אַ ַ ְמָׁשלְו הִַּת ַאָּתֶ֖ ְַו ֹו ָקת  ּו ְַּ֙תׁש  ָך י ֹו׃-ֶל֨ ַּבָֽ

ִאם ַ א ֹו ת-ֲהלַ֤ א   ְַׂ֙ש ִטיב י  קטן, -מהפך מקף פשטא זקף – ּת 

ַ֙-ִאם ִטיב י מתמדת, מודה בתשובה, )ב( הטבה בערמה )ע"פ תולדות יצחק בר' ד,ח( לכן  –מצב, )א( הטבה של אמת -מקף בתפקיד רב – ּת 

תעל הטבה של אמת  א    ת: )א( ימחל )ב( יסלח; )א( סליחה )ב( נשיאות עון קטן, שתי משמעויו-זקף – ְׂש

תואילו בהטבה בערמה מלת  א   יבמצטרפת להמשך  ְׂש ִט  י ַת  א ַ֙ל   ִאם  ואז מתקבלת תבנית הטעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים ְו

ִאם ַ א ֹו ַ-ֲהלַ֤ יב ִט  י אַת  ַ֙ל   ִאם ְַו ת א   ְַׂ֙ש ִטיב י שמי שעשה עבירה  תולדות יצחק )ד,ז([]עמיים זקף בין שני קיסרים, דבר החוזר וקורה, פ –ּת 
 ,ושנה בה נעשית לו כהיתר ]קדושין מ א[

ִאם ז(,)בר' דברכה וקל' הברכה אם תשמעו והקל' אם לא תשמעו: כיוצא בו אתה אומ'  ,כז(יאעקב  'דב) [מדרש תנאים] ַ א ֹו ַ֙-ֲהלַ֤ ִטיב י ּת 
ת א   ם ְׂש ַ-ִא ת א   ְַׂ֙ש ִטיב י תברכה ּת  א   ְַׂש יב ִט  י ַת  א ִאםַ֙ל     :)כמו צרעת( קללה ְו

ִאם ַ א ֹו ת-ֲהלַ֤ א   ְַׂ֙ש ִטיב י  קטן, מהפך משמעות מלת שאת: )א( ברכה )ב( קללה-מהפך מקף פשטא זקף – ּת 
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ֶאת ח,א: נחבראשית  ַ֙ ִהים ֹל ֱא ַ ר תַָּכל-ַוִּיְזּכ ַ֤ ַ֤ א  ְַו ַח ֶאת-נ   ְַ֙ו ה ַחָּי ל-ַהָֽ ָ֑הַ-ָּכ ָב ַַּבּת  ֹו ִאּתֶ֖ רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ָמ  ה  ַַהְּב
ַַ֙עלַ ַח רּ֙ו ַ ים ִהֵ֥ ֱאֹל ַ ר ׃-ַוַּיֲעב ֨ ִים ַהָּמָֽ ַ ּכּו ַַוָּיׁש ֶ֖ ֶרץ ַָהָא 

ַ֙ )בר' נח ח,א( ים ֱאֹלִה רַ תַוִּיְזּכ ַ֤ חַַ-ֶא "את" מרבה על נח ע"פ ]רש"י[ את הבהמות וממה שכתב שלא שמשו בתיבה הכותב מוסיף את בניו  – נ  

בנו )חם( הלא טוב.  שני בעלי חיים ששמשו בתיבה וגם  וביןנח ובניו הטובים )שם ויפת( ותפילת צדיקים  ביןונשותיהם, מקף כבורר 

 לקים לטובה. -ואע"פ שהיה חם בן לא טוב וצאצאיו לא יהיו טובים זכרם א

ֶאת )בר' נח ח,א( ַ֙ ִהים ֱאֹל ַ ר חַַ-ַוִּיְזּכ ַ֤ קטן שני לימודים, מהפך פשטא לפחות אחד מהלימודים מהפך הפשט -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – נ  

ִהיםַ֙ ח,א( )בר' נח [רש"י]הכתוב. נסמן את הלימודים בתוך פ' ֹל ֱַא ר זה השם מדת הדין הוא, ונהפכה למדת רחמים על ידי  )לימוד א( –ַוִּיְזּכ ַ֤
ת  ה(,בראשית ו)ורשעתן של רשעים הופכת מדת רחמים למדת הדין, שנאמר  )ורש"י מוסיף עוד היפוך( תפלת הצדיקים, ה ָרַעֵ֥ י ַרָּבָ֛ ' ִּכֵ֥ ַוַּיְֹ֣רא הֵ֔

֙ר ַמחְ  ץ ְוָכל־יֵ֙צ  ר  ם ָּבָאֶ֑ ע ָּכל־ַהּיִֹֽום:ָהָאָד֖ ק ַר֖ ֹו ַרֵ֥ ת ִלּבֵ֔ ה,ז( בראשית ו) ְׁשב ֹ֣ ְמח ֵ֨ ' א  ר הָ֗ אמ   , והוא שם מדת רחמים:ַוּי ֹ֣
ֶאת )לימוד ב( ַ֙ ִהים ֹל ֱא ַ ר חַַ-ַוִּיְזּכ ַ֤  מה זכר להם לבהמות, זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה: -וגו'  נ  
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֙'ֶַאל: א,יב לך-לך אשיתבר ה ַ ר ֶמ א םֶַלְך-ַוּי ַ֤ ָר  ְב יָך-ַא ִבָ֑ ָא ַ ִמּב  ית ַּו ָךֶ֖ ְדְּת ֹוַל ִמּמָֽ ַּו ָךֵ֥ ְרְצ ַא מ  ַ ָךֵ֛ ְַל
ָּך׃-ֶאלַ ְרֶאָֽ ַא רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֶרץ ַָהָאֶ֖

ֶאל ַ '֙ ַה ר ֶמ א ם-ַוּי ַ֤ ָר  ְב  לפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב.  – פשטאמהפך שני לימודים,  קטן-זקף, קטן-פשטא זקףמהפך  – ַא

יַ : לב,נח יא אשיתברלימוד )א(:  ְה יַוִּי מ  ְַי ָ֑ה-ּו ַָׁשָנ אַת ִים ָמ ַּו ים ַָׁשִנֶ֖ ׁש ֵ֥ מ  ָח ַ ח ַר ֶַַת  ַ ַַ ַ ַפַַ ן׃ ָחָרָֽ ְַּב ַרח ֵָ֥מתֶַּתֶ֖ ַַוָּי
ן רש''י  ָרָֽ ָח ן -, טט הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום )הסופית(הנו''ן  ְּב ָרָֽ ָח סלוק בתפקיד מגביל, מסייע לפי' רש"י  – ְּב

 להגביל את החרון אף של מקום 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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רַ(בר' נח יב,א) ֶמ א  [ט"עדויות פ''ב מ] הנסמך על [עניני הליכת אברם מארץ מולדתו]צוה לאברם להפוך טבעו מתכונות חרן , מהפך - ַוּי ַ֤

 אין רצונו בכך לכך אמר לו להנאתך (אברהם –)טט מציין ... והוא  חת"שפ-ו

 

ַוגו' )בר' א,ג(  טט) פתח באמירה בלשון שנברא בו העולם - [בעה''ט] (:בלימוד ) קים ַאל מר א שבי' מאמרות וכולו לא נברא אלא  (וי

 .בזכות אברהם

'֙ ַה ר ֶמ א  ענין אמירת ה' מקשר אל בריאת העולם –מהפך פשטא  – ַוּי ַ֤

ֶאל ַ '֙ ַה ר ֶמ א ם-ַוּי ַ֤ ָר  ְב ם-ֶאלענין אמירה  – ַא ָר  ְב א  ֶּלהַ (בר' ב,ד)אל במובן על( הקב"ה אמר שתכלית  –)כמו ויאמר אברם אל שרי  ַא
ָאֶַ֖ ָה ְַו ִים ַמֵ֛ ַהָּׁש ַ ֹות דֹ֧ הֵַ֥תֹוְל ַ ֹות ֲעׂשֵ֛ ַ ֹום ְַּביָ֗ ָ֑ם ְרָא ִהָּבָֽ ְַּב ִים׃ַ'ֶרץ ָמָֽ ְַוָׁש ֶרץ ֶַאֵ֥ ים ִהֶ֖ ֹל  היא ב)עבור( אברהם אותיות בריאת העולםתכלית  ֱא

ָ֑ם ָא ְר ִהָּבָֽ י (בראשית וירא חי,יט) וכן בניו לעולם את בוראו כי יכיר ְּב ו ִּכ  י ַדְעִּתָ֗ ַ֩ ְי ן ַמַע ר ְל ִ֝ה ֲאֶׁש֨ ו-ֶאת ְיַצֶּו ַ֤י ֶאת ָּבָנ ַ֙-ְו ֹו ית יו ּב  ָר  ֲח ְַ֙וָׁשַָֽ ַא רּו  ְמ
ֶרְך ַַ֙'הַ  ֶּד  ה אַ י ִבַ֤ ָה ַ ן ַע ַמָ֗ ָ֑טְַל ִמְׁשָּפ ַּו ה ָקֶ֖ ָד ְַצ ֹות ר-ַעלַ'ַלֲעׂשֵ֥ ֲאֶׁש תַ ֵ֥ א  ַ ם ָה  ָר ְב ַ-ַא ַ יו׃ ַָעָלָֽ ר האומה היוצאת ממנו תקבל ותקיים התורה ִּדֶּבֶ֖

 .של הבורא ותמשיך בדרכו של אברהם להפיץ ידיעת יחודו אחדותו ושמו
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ַּ֙בַָ,ו: יב לך-לךבראשית  ְבָרם ַא ַ ר ַּיֲעב ַ֤ הַו מֹוֶרָ֑ ַ ן ֹו ל  א  ַ ד ַַעֶ֖ ם ְַׁשֶכ  ֹום ק  ְַמ ִ֚ד ַַע ֶרץ ַָא 
ֶרץ׃ַ ָאָֽ ַָּב ז ָאֵ֥ ַ י ְּכַנֲעִנֶ֖ ַהָֽ ְַו

ֶרץרש"י  ַָּ֙בָא  ָרם ְב ַא ַ ר  : נכנס לתוכה: עד מקום שכם, להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם, ַוַּיֲעב ַ֤

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

ַ ר  המשמעות נכנס ואילו כאן" משמעו מעבר ללא התעכבות ויעבר"באופן רגיל , רש"יעל  שפת"חהרי זה הסברו של  –מהפך  –ַוַּיֲעב ַ֤

מסירות נפש בכל מקום ב"? אלא שמשמעות נכנס זהו שהייה במקום אחד ואילו אברם עבר ונכנס ויעברלתוכה. אם כך למה ליה לכתוב "

כנענים השתלטו עליה וכך עולה מהשקלא וטריא שהיתה מיועדת לבני שם,  ארץה רש"י"פ והסיבה שהיה צריך מסירות נפש כי עבארץ. 

פי שהכנעניים השטלתו על הארץ, לא -על-ואף לו נאמרין ומחזקוני כתובות פרק בן סורר ומורה.בדעת זקנים בסוטה ל"ב פרק א

 חשש אברהם השמי להיכנס ביניהם מכח אמונתו בה' .
 

ַ֙ ָרם ְב פשטא, בתפקיד אחד, שמי אחד לעומת כל הכנעניים, זכות על הארץ נתלית בו בלבד ולא למשל גם בלוט שבא עמו. בכך מתחיל  – ַא

 בות סימן לבנים. מעשה א

ֶרץ ָא  קטן, לשתי מטרות, כניסתו ומעברו כדי להטביע רישומו בתוך כל מקום בארץ ולהכשירה להיות נוחה להיכבש לבניו בזכות -זקף – ָּב

 אבות. 
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הַד: י,לך יב-לך בראשית ָמ ְי ָרָ֑ ִמְצ ַ ם ָרֶ֖ ְב ַא ַ א ֹו בֵ֥ יְַּכ ִהָ֕ ַַוְי ַַ ַ ַַ ָה ִאָּׁשַ ַ ֶאת־ ַ֙ ִרים ַהִּמְצ ּוַ אַ֤ ְר ד:ַוִּי א ָֽ ְַמ א ו ִהֶ֖ הַ י־ָיָפֵ֥ ַהִַּכָֽ
דַ(יב,ידלך  'בר) ְמא ָֽ ַ וא ִהֶ֖ ַ ה י־ָיָפֵ֥ הִַּכָֽ ֶאת־ָה ִאָּׁש  ַ֙ ִרים ַהִּמְצ ַ ּו אַ֤  [[זוהר כרך א )בראשית( פרשת לך לך ]המתחיל בדף עו עמוד ב] – ַוִּיְר

ד הוה נהורא כנהורא דשמשא הה"ד ְמא ָֽ ַ א ו ִהֶ֖ ַ ה י־ָיָפֵ֥ דמאי . ִּכָֽ )טט: כי ראו בנוסף על שרה  נא )נהרא( אחרא אלא דחמו בתיבה דיוק ְמא ָֽ

ד...  ר' עזריה אמר . ]רבה זוטא סז[דיוקן חוה, דיוקן אחר( ְמא ָֽ אַ ו ִהֶ֖ ַ ה  .)טט:יופיה עלה על יופיה של חוה( מאיקונין של חוה ָיָפֵ֥

 :,ר' עזריה ור' יונתן ב"ר חגי בשם ר' יצחק אמר, איקונין של חוה היתה נמסרת לראשי דורות ]לקח טוב[

. וזהו ענין רק בצניעות וסתר שהוא תלוישהוטבע בכח החן והיופי  [יא,כפלים לתושיה בראשית יב בעה"מ לנדא, פתשגן הדת]-כתב ב
. ושאר דבריו בקצרה. כדי למנוע עין הרע צריך צניעות והסתר ... מפעולת יצר הרע עין הרע שאמרו חז"ל ששולט בדברים טובים ויפים

לך 'בר)גדל האיסור מיייפה אותו ביתר שאת. ואם יאמרו אשתו זאת יחשקו בעבירה יותר, לכן כאשר היא תאמר ליפות העבירה וכל אשר י

ּתְ  ג(י,יב ִתי ָאֶ֑ ְִֽך:אחותו אני לא יהיה בכח יצרם ליפות העבירה ולכן לא יפגעו בה ובו  - ֲאח ֹ֣ י ִּבגְָלֵל ה נְַפִׁש֖ ָרֶַ֖ ד(י,לך יב'בר) ְוָחיְָתֵ֥ ְב ַא ַ ֹוא בֵ֥ יְַּכ ִהָ֕ םַַוְי
ַ ָמה ְי ָרָ֑ ִַמְצ הַ ָה ִאָּׁש  ֶאת־ ַ֙ ִרים ַהִּמְצ ַ ּו אַ֤ ד:לא ראו אותה כאשתו רק כאשה שהיא אחותו או נכריה אשר אמנם  ַוִּיְר א ָֽ ְַמ א ו ִהֶ֖ ַ ה אבל לא  ָיָפֵ֥

 בערה בם אש היצר לנגוע בה.וכן פרעה לא חשק לנגוע בה, רק אמרו שהיא פנויה הראויה לפרעה.
א בא על ידו. וא"א זיכה את הרבים במה שלמד להם עבודת ה'. נמצא אם שרה תאמר אחותי על אמרו חז"ל המזכה את הרבים אין חט

 . 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. 

ה ָה ִאָּׁש  ֶאת־ ַ֙ ִרים ַהִּמְצ ַ ּו אַ֤ ְר קטן, שני לימודים כאשר לפחות אחד מהם יוצא מפשוטו של הכתוב. לימוד )א( -פשטא זקף מהפך – ַוִּי

שכינ"ה )גי' המצרי"ם( בעקבות מעשה חוה בחטא אדה"ר. תהליך שממשיך -שרה פותחת בהיפוך והעלאת ניצוצי הקדושה שנפלו מ

דביציאת מצרים. והכתוב אחריו  א ָֽ ְמ אַ ו ִהֶ֖ ַ ה ָיָפֵ֥ ־ י  דה כ"ג או כ"ד מלב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בם(מלמד עליו )כעין מ ִּכָֽ

ה י־ָיָפֵ֥  מקף כמברר בין יופי המעורר ליצר רע של עבירה ובין יופי שמעורר )יצר הרע( לעבודת ה' ולבנין עולם. – ִּכָֽ

א ו ִהֶ֖ ַ ה י־ָיָפֵ֥  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ִּכָֽ

( בהפך מחוה לא בער בם היצר הרע לעבירה מפני רבוי ]רבה זוטא[כיופיה של חוה )ע"פ לימוד )ב( למרות שיופיה של שרה היה 

סיבות )א( מפני שאברהם אבינו היה מזכה הרבים שלמדם עבודת ה', והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו )ב( בזכות תפילת אברהם 

 יא אחות אברהם אז לא פעל בם יצר העבירה.ותפילת שרה אל ה' )ג( בזכות צניעותה של שרה )ד( בזכות ששרה אמרה שה

אדרך הסבר זאת שונה מהפירושים הידועים שביניהם נמצא  ו ִהֶ֖ ַ ה י־ָיָפֵ֥  ולכן רבים מרואיה התעוררו לומר שראויה היא לפרעה.  ִּכָֽ

ד א ָֽ ד ,לא(א 'בר) המלה מזכירה את הנאמר בבריאה בסוף היום הששי – ְמ  ה יצר הרע. והטעם של המלהז ]ב"ר פר' ט,ז[ ְוִהנֵה־֖טֹוב ְמא ֶ֑

ד א ָֽ  סלוק פועל בתפקיד הגבלת היצר הרע לשם בנין העולם. – ְמ
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

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

 

 זרקא_סגול-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/30        ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

א ,א:חיבראשית וירא  ָ֑ ר  ַמְמ ַ ֶ֖י ֹלנ  א  ְַּב ' ה  ַ֙ ָליו א  ַ א ָרַ֤ בֶַּפַתחַַַוּי  ֵ֥ ׁש  ַי  א ּו הֵ֛ ֹום׃-ְו ַהּיָֽ ַ ם ח ֵ֥ ְַּכ ֶהל א ֶ֖ ַָה
'הסבר ע"פ מתוק מדבש  זהר וירא צח ַ֙ה  ָליו א  ַ א ָרַ֤ לך יב(, עד ברית המילה, דבר ה' עמו -רא ה' אל אברהם )כמו בר' לךולא נאמר וי ַוּי 

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.

אגי'  -טט ָרַ֤  סכום רבועי אותיות א * א + ח * ח + ד * ד , כעין קו"ל אח"ד   עולה קו"ל פ"א, פ"א שוה ַוּי 

' ה  ַ֙ ָליו א  ַ א ָרַ֤  קטן, מוציא הכתוב מפשוטו של ראיה ומלמד על קול-מהפך פשטא זקף – ַוּי 

אבא"י נאמר תא חזי )זה כעין  ָרַ֤  ( בבבל נאמר תא שמע )זה כעין קול(ַוּי 
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הַַפת יח,ה: ויראבראשית  ָח֨ ְק ֶא ַ-ְו ֶחם יֶלִ֝ רּוִַּכָֽ ַח רַַּתֲעב   ַא ַ֙ ּוִַלְּבֶכם דַ֤ ַסֲע ל-ַעל-ְו ַַעָֽ ם ְרֶּתֶ֖ ֲַעַב ן ֵ֥ ַ-ּכ  ָ֑ם ְּדֶכ ְב ַַע
׃ ְרָּת ִּדַּבָֽ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ הַַּכ ןַַּתֲעֶׂשֶ֖ ֵ֥ ּוַּכ  ר  ְמ א ַַוּי  

ַ֙)ה(  י"שר ּוִַלְּבֶכם דַ֤ ַסֲע  פתלבך  סעדלבכם. בנביאים: " וסעדו :בתורה  .דלבאבנביאים ובכתובים מצינו, דפתא מזוניתא  בתורה - ְו

 )תה' קד,טו(.  "יסעד,ה(. בכתובים: "ולחם לבב אנוש )שו' יט "לחם
והא וחמרא מי סעיד?  -, ומשחא לא סעיד. חמרא סעידאלא:  - : באומר כל הזן עלי; אלמא משחא זיין!ואמר רב הונא...  ב ,בבלי ברכות לה

 .פורתא סעידר, טובא גרי - רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי!
ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד וגו' נהמא הוא דסעיד, חמרא  (תהלים קד)ומי סעיד כלל? והכתיב: ...  ב ,בבלי ברכות לה

)אם היין סעיד, היינו מזין אז שגם אי הכי  .מסעד סעיד, שמוחי לא משמח -סעיד ומשמח, נהמא  -אלא: חמרא אית ביה תרתי  -לא סעיד! 

 .! לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה)ברכת המזון( נבריך עליה שלש ברכות יו(על

סעודתיה מאי? אמר ליה: לכשיבא אליהו ויאמר אי  )על היין(אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא: אי קבע עלויה ...  ב ,בבלי ברכות לה
 .הויא קביעותא, השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם

 

הַַפת ָח֨ ְק ֶא ֶחם-ְו רּוֶַלִ֝ ַח רַַּתֲעב   ַא ַ֙ ּוִַלְּבֶכם דַ֤ ַסֲע רּוקדמא ואזלא כעין כלל מלמד,  - ְו ַח רַַּתֲעב   ַא ַ֙ ּוִַלְּבֶכם דַ֤ ַסֲע מהפך פשטא מונח  - ְו

 קטן, פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. -זקף

הַַפת ָח֨ ְק ֶא ֶחם-ְו תקדמא ואזלא כעין כלל מלמד קביעת סעודה,  – ֶלִ֝ ֶחם-ַפ : )א( לחם במובנו המקובל מצב של פת ושל לחם-מקף, רב - ֶלִ֝

כביצה?, ולברכת המזון כזית. )ב( פת הבאה בכיסנין  –עיסה מקמח או סולת מחמשת מיני דגן בלולה במים ואפויה בתנור, מינימום סועד 

וט לחם עוני. כאן הדבר ארע בערב פסח אפשר שזאת מצה עשירה, ול -ועוד שני מצבים שבשיעור מתאים ברכתם ברכת המזון. )ג( מצה 

: )א( בהסבר תורת המקף יהיה דבר המחליש את החשיבות של לחם. )ב( הערותאפה מצות למלאכים בערב שאחרי היום והיה ליל פסח( 

 אברהם התכווין ללחם או מצה עשירה, אבל לא הביא לחם כי העיסה נטמאה כי שרה פירסה נידה.

רּו ַח רַַּתֲעב   ַא ַ֙ ּוִַלְּבֶכם דַ֤ ַסֲע -קטן, שתי דרשות ולפחות אחת מהן יוצאת מפשט המקרא, ו/או שני מצבים )זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ְו

 קטן( ועוד אפשרות למצב ביניים או ספק )מונח(, 

רּו לחם ומזונות שסועדים הלב )מזינים( ולכן קובעים -קטן בתפקיד שתי דרשות. דרשה )א( מלמד על מספר מצבי מאפה בפת-זקף – ַּתֲעב  

ם שלוש ברכות )היינו ברכת המזון( וגם כאשר הפת מועטת או המזונות בשיעור המינימלי המחייב לברכת עליהם סעודה ומברכים עליה

 המזון, לעומת אוכל אחר שאינו בבחינת סועד אלא משביע )ממלא(

ַ֙דרשה )ב(  ּוִַלְּבֶכם דַ֤ ַסֲע שנאפו  לחם ומלמד שיש גם קביעת סעודה על מזונות-מהפך פשטא, מוציא מפשט קביעת סעודה על פת – ְו

 בתנור, ומברכים על לחם וגם על מזונות  ברכת המזון, 

ַח רוטעם מונח של מלת  רּושבתבנית  ַא ַח רַַּתֲעב   קטן, עשוי לרמז למצב ביניים או ספק. )א( הוא דעת יחיד )רב אלישיב( -מונח זקף - ַא

ממנו כשיעור אכילת מזונות יברך ברכת  האומר שגם על תבשיל )מעשה קדרה( שאח"כ נאפה )מעשה תנור( כמו קיגל אטריות, ואכל

)ברכת הוא קצת סעיד )מזין( וגם משמח ולברך שלוש ברכות   [ב,בבלי ברכות לה]המזון. )ב( האם אפשר לקבוע סעודה על יין שלפי 

 .המזון(
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ר :ד,בראשית חיי שרה כג ָ֑ם-ּג  ִַעָּמֶכ י ִכֶ֖ ָאנ  ַ ב ְַותֹוָׁשֵ֥ ַ ַ ַ ַ ַּזתַַ ֻח ֲַא י ִַ֙עָּמֶכַ -ְּת֨נּוִַלַ֤ ר ֶ֙ב י׃ֶק ִמְּלָפָנָֽ ַ י ִתֶ֖ מ  ַ ה ְקְּבָרֵ֥ ֶא ְַו  ם

ַּזת (כג,ד ' ח"שבר) ֻח ֲַא י ם-ְּת֨נּוִַלַ֤ ִַ֙עָּמֶכ  ֶ֙בר -קטן, קדמא מלמד על דברים שקודמים לחלק הבא של הפסוק, זקף-קדמא מהפך פשטא זקף – ֶק

ַּזתקטן מלמד על שני דברים שקודמים לענין  ֻח ַ֙-ֲא ר ֶ֙ב  מפשט הכתוב. , מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הדברים יוצאֶק

ַּזתקדמא שני דברים שקודמים לענין  - ְּת֨נּו ֻח ַ֙-ֲא ר ֶ֙ב ַּזת, )א( קנין של נחלה בלי לומר שלצורך ֶק ֻח ַ֙-ֲא ר ֶ֙ב -)ב( בקשה לייעד הנחלה ל  ֶק

ַּזת ֻח ַ֙-ֲא ר ֶ֙ב ת ְּבנֵי־ֵחִֽת (כג,כ ' ח"שבר)-השתמש ב (כג,יז ' ח"שבר) [חזקוני]-ברשות גדולי העיר, יושבי העיר, ה  ֶק שלקח חתימת  להסביר :ֵמֵא֖
אצל הגוים אין טומאה וטהרה. מזה יש ללמוד  העיר וקיום המקנה מן השדה שלא יאמרו אין עפרון רשאי להרבות אצלנו מקום טומאה.

 על ישראל שצריכים רשות השלטון להקמת בית קברות.
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יבראשית חיי שרה כג,י:  ְַּבנ  ְך ֹו ְַּבת  ב ֶ֖ ׁש  ַי  ן ֹו רֵ֥ ָ֑ת-ְוֶעְפ ַח 
ַ֩עֶַַ ן ֶאתַוַּיַע ַ י ִחִּתַ֤ ַַה ן ֨רֹו י-ְפ ְַבנ  ְזנ  י ָא ָהםְַּ֙ב ְבָר ר-ַא ַע ַַׁשָֽ י ֵ֥ א  ַָּב ל תְַלכ ֵ֛ ר׃-ח   מ ָֽ א ֹוַל  רֶ֖ י ִַע

ן ֨רֹו ֶאתֶַעְפ ַ י ִחִּתַ֤ י-ַה ְַבנ  ְזנ  י ְַּ֙בָא ָהם ָר ְב ת-ַא קטן, דברי עפרון מכוונים לשני מענים. כפשוטם של כתובים אל -מהפך פשטא מונח זקף – ח  

בפסוק הבא של מתנת חינם. ואופן אחר יוצאים מפשוטם ומיועדים אל אברהם ומרמזים למכירה בני חת להראות נדיבותו כלפי אברהם 

 כמוסבר להלן.

 

 מפז"ק 14
 בראשית חיי שרה כג,יג:



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאל ַ ר ַדּב ֨ ם-ַוְי ַַע ַ֤י ְזנ  ָא ְַּב ן ֹו רִ֝ ִאם-ֶעְפ ְךַ ַאֵ֛ רַ מ   א ַ֙ל  ָאֶ֙רץ ֶאקְַ-ָה ְַו ִּני ִמֶּמ  ַ ח ַַ֙ק  ה ֶד ַהָּׂש ַ ֶַ֤סף ִּתיֶַּכ ַָנַתִ֝ ִָ֑ני ָמע  ְַׁש ּו הַלֶ֖ ֶאתַאָּתֵ֥ ַ ה ָרֵ֥ ה׃-ְּב ָּמ ַָׁשָֽ י ִתֶ֖ ַמ 
ִּתי )כג,יג( ִּני ָנַתִ֝ ִמֶּמ  ַ ח ַַ֙ק  ה ַהָּׂשֶד ַ ֶַ֤סף קטן מרמז לשני לימודים,מהפך פשטא מרמז שלפחות -קטן, זקף-גרש מהפך פשטא מונח זקף-אזלא – ֶּכ

 אחד מהלימודים יוצא מהפשט. 

ִּני )כג,יג(היא  הלימוד כפשט ִמֶּמ  ַ ח ַַ֙ק  ה ַהָּׂשֶד ַ ֶַ֤סף ִּני )כג,יג(]תורה תמימה[ ת מסקנת הגמרא כמוסבר ע"י הוא רצף שממנו נובע ֶּכ ִמֶּמ  ַ ח  -ַק 
ר )בר' ח"ש כה,י(ולהלן כתיב  הֲַאֶׁש ֶדֵ֛ ם-ַהָּׂש ָהֶ֖ ָר ַאְב ַ ֵ֥ה  ]קדושין ב' א'[: ז(דקיחה אקרי קנין ומלמד שאין קיחה אלא בכסף, מלמד ָקָנ

בפ' תצא כי יקח איש אשה, למדין אנו משם  ר"ל סתם קיחה דכתיב בקנינים הוי אותה קיחה בכסף, וכמו ]תורה תמימה הערה ז[
 :דאשה נקנית בכסף, ויתבאר אי"ה ענין זה לפנינו במקומו בפסוק הנזכר

ַ֙ )כג,יג( הלימוד היוצא מהפשט ֶדה ַהָּׂש ַ ֶַ֤סף ִּתיֶַּכ  גרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, -אזלא – ָנַתִ֝

( ושלכן הוא כביכול נותן הכל במתנה, כג,י)-ניה ומעליה שמעלה עפרון בכדי לפתור את השאלות החוזיות בקנין המערה ללא השדה שלפ

)כג,י( אלא יש לקנות השדה והמערה ובכך גם להקל -)כג,ה( וגם מ-אברהם אבינו מבין שאין הדברים כפשוטם )כמפורש ע"י אור החיים ב

 ות בקרקע.על חזקת הבעלות לעתיד שלא יבוא עפרון ויטען שהמתנה לא היתה מלאה ויש לו זכוי

עוד יש לחוש שמא יערערו אחר המכר  ]אור החיים[ )כג,ט(אברהם אבינו מבצע קנין בצורה של חליפין שיש בו מכר ויש בו מתנה, כפי' 
מדין המצר או שיצא אחר כך שטר שעבוד על הקרקע ההוא ויטרפוהו מיד אברהם לזה נתחכם לתקן כל זה ואמר לשון מתנה ומכר, 

ופן שיש בו שניהם והוא החליפין שיש בו מכר ויש בו מתנה שיכול להחליף מחט בגמל ואין בהם אונאה בשום הכוונה בזה שיעשה א
 אופן. ודין חליפין ישנו בקרקע ובמטלטלין אבל לא במטבעות,

 

 מפז"ק 15

ֶאלבראשית חיי שרה כג,טז:  ַ ָה֘ם ָר ְב ַא ַ ַמ ע ַ֒-ַוִּיְׁש ן רֹו ֶַעְפ
ֶאתַ ַ ן ר   ְַ֙לֶעְפ ָהם ָר ְב ַא ַ ל ק ַ֤ יַהֶּכַָ֕-ַוִּיְׁש ְַבנ  ְזנ  י ָא ְַּב ר ִּדֶּבֶ֖ רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָ֑ת-ֶסף ַח  ַ ַַ ַַ ר׃ַַ ָֽ ח  רַַלּס  ֶ֖ ב  ַע  ֶסף ֶַׁ֙ש ֶקלֶַּכ  אֹות מ  ַ ע ְרַּבַ֤ ַַא

 בדרך אגדתא:

ן ר   ְַ֙לֶעְפ ָהם ָר ְב ַא ַ ל ק ַ֤ ( )עפרן( חסר וי"ו לפי שאמר הרבה ואפילו בכורות נ) רש"יכפי' , קטן, יוצא מפשוטו-מהפך פשטא זקף – ַוִּיְׁש
 תאים לענ"ד לבא()המשך פרש"י מ מעט לא עשה
ֶסףַ-ֶאתַ)בר' חי"ש כג,טו(  -)טט שנטל ממנו שקלים גדולים שהם קנטרין... צנטינאר"ש בלעז ( בבא מציעא פז) רש"יגדול, -זקף -ַהֶּכָ֕

רשנאמר פירושו מאה(  ָֽ ח  רַַלּס  ֶ֖ ב  שלא יקח כי אם כסף שעפרון רמז לו(  -)טט  ראב"ע שמתקבלים בכל מקום וגו' טפחא סלוק. - ע 
 .נבחר

ֶאתלפיכך אפשר לומר כי  ַ ן ר   ְַ֙לֶעְפ ָהם ְבָר ַא ַ ל ק ַ֤ ֶסף-ַוִּיְׁש , משמעו שבאופן רגיל ימתין גדול-זקףקטן, -מהפך פשטא זקף – ַהֶּכָ֕

הישראל עד שיקבל שטר מכירה מהע"כ ואח"כ ישקול לו כסף הקנין, אלא שעפרון היה להוט אחרי הכסף הגדול שדרש 

בבלי בבא בתרא ]ע"פ  ["שיאור החיים בר' ח]לפני קבלת שטר המכר, ולכן כפי'  ואברהם אבינו הבין את זה ושקל לו הכסף
מיד אחר מתן הכסף ביצע פעולות חזקה בשדה ובמערה שקנה ע"י הפעולות גדר, נעל, פרץ, כייר, נהנה מגוף הקרקע  [נד –נא 

 כולל שיפר בה לטובת השימוש בה. –כגון ישב או שכב עליה, פרץ 
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ם :חשרה כד,בראשית חיי  ִא את-ְו ַז ָ֑ י ֻבָעִתֶ֖ ִמְּׁש ַ יָת ְַוִנִּקָ֕ ָך י ֶר  ַאֲח ַ ַָ֙לֶל ֶכת ה ִאָּׁש ַָהָֽ ה ַת אֶבַ֤ א ַַל ֨ ַ ַ ַ ֶאתַַ ַ ק ה׃ַ-ַר  ָּמ ַָׁשָֽ ב ֶ֖ ַָתׁש  א יַל ֵ֥ ִנ  ְַּב
ַ֙ל א )בר' חי"ש כד,ה(העבד מברר תנאי השבועה עם האשה גדולה ורק הסכמתה מספיקה   ה-אּוַלי ִאָּׁש  ָה ַ קטן כשתיים( שיש בזה -)זקף ת אֶב ה

 שני אופנים )א( לא מסכימה לנישואין וכבוגרת אין דעה לקרובים )ב( רוצה בנישואין אבל להשאר במקומה )ראה בהמשך(

ִאם )בר' חי"ש כד,ח(במענה לבירור העבד על אשה גדולה, אברהם מוסיף תנאי כפול כמשפטי התנאים  יָךַ-ְ ֶר  ֲח ַא ַ ַָ֙לֶל ֶכת ִאָּׁשה ָהָֽ ַ ה ַת אֶבַ֤ א ל ֨
ֻבעַָ ִמְּׁש ַ יָת ִּקָ֕ אתְוִנ ַז ָ֑ י   ִתֶ֖

ִאם )בר' חי"ש כד,ח( ָך-ְ י ֶר  ֲח ַא ַ ַָ֙לֶל ֶכת ה ִאָּׁש ָהָֽ ַ ה ַת אֶבַ֤ א  קטן, -מקף קדמא מהפך פשטא מונח זקף – ל ֨

ִאם )בר' חי"ש כד,ח( א-ְ בין שני מצבים לר' חנינא בן גמליאל )א( האשה מסכימה הקרובים לא  ]בבלי קדושין סא,ב[מקף מברר ע"פ  – ל ֨

 ימים האשה לא מסכימהמסכימים )ב( הקרובים מסכ

ִאם )בר' חי"ש כד,ח( א-ְ  קדמא, תנאי מוקדם לליקוחין הסכמת כולם ולא ליקוחין בעל כורחם של הקרובים או בעל כרחה של האשה. – ל ֨

יָך )בר' חי"ש כד,ח( ֶר  ֲח ַא ַ ַָ֙לֶל ֶכת ה ִאָּׁש ָהָֽ הַ ז קטן מרמז לשני דברים, מהפך פשטא מרמ-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף– ת אֶבַ֤

 שלפחות אחד מהדברים יוצא מפשט הכתוב.

מונח מוסיף  ָלֶל ֶכתלא מסכימה לנישואין  )ב( יוצא מהפשט מסכימה אבל רק במקומה. אפשר כי טעם מלת  -שני דברים )א( פשט 

ֶאתמצב בתוך זה, שאפילו לנישואין בלבד ולא להישאר בחרן לא יצא יצחק מארץ כנען  ַ ק ּמַָ-ַר  ָׁשָֽ ַ ב ֶ֖ ַָתׁש  א יַל ֵ֥ ׃ְּבִנ   ה

 

ִאם )בר' חי"ש כד,ח(מוצע הסבר בפנימיות התורה לטעם  א-ְ ַ֙קדמא, ולהוצאת הכתוב מפשוטו ולקוראו  – ל ֨ ה ִאָּׁש ָהָֽ ַ ה ולסימן שבקש  ת אֶבַ֤

העבד לאשה המיועדת ליצחק ושאינו ניחוש. אברהם אבינו מלמד לעבד לבצע מבחן לאשה על המים קודם לבחירתה. המבחן המיוחד במינו 

סייעתא דשמיא מופלאה תראה לאשה שהיא ראויה לנישואין מיוחדים והיא תבחר להנשא למשפחה המיוחדת ששלחה  שבו תהיה לאשה

 עבד מיוחד ומבחן עם גלוי עזרת השם המיוחדת. נתבונן במלים 
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ִהיבראשית חיי שרה כד,טו:  ְֵֽי ַ֒-ַוָֽ ר ַדּב  ִַּכָּל הְַל ֶר֘ם ֶט ַ א ּו ַהָ֗
ַֻיּלְַַ ר ֲאֶׁשַ֤ אתַ צ ָ֗ ַי  ה ָק  ִרְב ַ ֹ֧ה ּנ  ִה ןְו ֶַּב א  ל ְבתּו הִַ֙ל ָ֑ם-ָד ָה ְבָר ַא ַ י ִח  רֲַא ֹו חֶ֖ ַָנ ֶׁשת ֵ֥ א  ַ ה ִַמְלָּכ  ַַ ַ ַַ ַַעלַַ ּה ָּדֶ֖ ּה׃-ְוַכ ָמָֽ ִַׁשְכ

ֶַּבן א  ל ְבתּו ִַ֙ל ָדה ַֻיְּל ר ה-ֲאֶׁשַ֤ קטן מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב,   -זקף – ִמְלָּכ 

ָדהַ֙ ַֻיְּל ר מרשעים רק כדי שתהיה ממשפחת אברהם, ועוד מבתואל השמיני בבני מלכה, כעין מעל לטבע  לידת צדקת -מהפך פשטא  -ֲאֶׁשַ֤

 אל-בתו -שמיוצג במספר שבע. ובדרך שמעבר לטעם ודעת דווקא בו הומשך הענף להוציא את אמהות האומה ולכן שמו בנוטריקון רומז ל



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ן ֶַּב א  ל ְבתּו הַ-ִל ןקטן,  -מונח מקף זקף -ִמְלָּכ  הַ-ֶּב מלכה מלמד על בתואל -מצב של בתואל )א( נמשך אל הטוב בן-קף כרבמ -ִמְלָּכ 

השמיני וקטן בבניה הנמשך אחרי מלכה, וכך רבקה נמשכת אחרי מלכה, אחות שרה, ובת הרן )ראה דיון בסוף נח, סוף וירא( )ב( נמשך 

ובנו לבן נגד. ועוד שהיה אמור לבוא על  אל הרע בשידוך רבקה ליצחק נידון שהוא הסכים לשידוך אבל נמשך בדעתו ע"י אשתו אם רבקה

 ביתו כמו שהיה בא על בנות אחרים בליל נישואיהן.

 

 מפז"ק 18

ֶאל :כה,ט בראשית חיי שרה ַ יו ַָּ֙בָנ  אל ָמע  ְַוִיְׁש ק ָחַ֤ ִַיְצ ֹו תִ֝ א  ַ ֨רּו ְקְּב ָ֑הַ-ַוִּי ָל ַהַּמְכּפ  ַ ת ַרֶ֖  ְמָע

ֶַּבן-ֶאל ן ר ַ֤ ֶַעְפ ה ַ֞ ד  ַַעל-ְׂש ר ֲַאֶׁשֶ֖ י ִחִּת  ַהָֽ רַ֙ ַח א-צ ֨ ָֽ ר  ְמ ַמ ַ ֵ֥י  ׃ְּפנ 
  בבלי בבא בתרא טונתבונן בקרא שהוא בסיס דרשת 

ַ ֹו תִ֝ א  ַ ֨רּו ְקְּב הלך אחריו וסגר ההולכים,  -הקדים את יצחק לעצמו, ואזלא  -הוליך ישמעאל את יצחק לפניו, היינו קדמא  -קדמא ואזלא  -ַוִּי

ַ֙כמו שנאמר,   אל ָמע  ְַוִיְׁש ק ָחַ֤ לך אחרון כי עשה תשובה ונכנע לפני יצחק, קטן, הפך הסדר של הגדול בשנים שה-מהפך פשטא זקף -ִיְצ

יו  ולא בעלי שמות דומים מהשוק.אלו בניו שני קטן, -זקף - ָּבָנ 

 

 מפז"ק 19

יםַ: יב,בראשית תולדת כו ִרָ֑ ְַׁשָע ָא ה מ  ַ א ו ִהֶ֖ ַַה ֵ֥ה ַַּבָּׁשָנ א ְמָצֵ֛ ַַוִּי א ו ִה  ַַה ַָּ֙בָא ֶרץ ק ָח ְצ ִַי ע ַרַ֤ ַַוִּיְז ַַ ַ ַַ '׃ַַ הָֽ ַ הּו ֶ֖ ֲרכ  ָב ְֵֽי  ַוָֽ

אַוּיִַ ' תול' כו,יב(בר) ו ִה  ַה ַָּ֙בָא ֶרץַ ק ִַיְצָח ע ַרַ֤ קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ְז

ענין הדרש הוא שדרש כעין גז"ש, כי כמו הברכה  [תורה תמימה הערה ה]-הוא כ הפשטלימוד אחד יוצא מפשט הכתוב. אפשר כי 
ִֽת־זַרְ  יְוִהְרֵּביִתַ֤ ' תול' כו,ד( בר) לא תבא רק אם עוסק האדם בפו"ר כך ברכת הארץ לא תבא רק אם יעסוק האדם בעבודת האדמה,  ֲעך֙ א 

 :לכן קם וזרע ושלח לו ה' ברכתו

ָא ֶרץַברכת ה' כאן מרומזת בשני מופעי שם הפלאים הנקרא אור הגנוז של התורה  אָּב ו ִה  ֵ֥הַ...  ַה אַּבָּׁשָנ ו ִהֶ֖ . מוצע לומר כי אלו אותיות   ַה

 שם הפלאים, שם הדעת, שם הצירופים, הנעת דברים, קפיצת הארץ.אהו"ה שם 

ַ֙ ' תול' כו,יב(בר) לימוד ראשון ק ָח ִַיְצ ע ַרַ֤  .הפוך מפשט היגיון האנושימהפך פשטא, מלמד שיצחק פעל בברכת ה'  – ַוִּיְז

ָא ֶרץישראל. יצחק זרע בברכת ה' -אפשר לומר שהלימוד הוא שהפלישתים סברו כי גרר אינה מארץ את הארץ  מונח כמרבה – ָּב

ַ א ו ִה  ֵ֥הישראל שהיא מעל לטבע, -ישראל להוכיח כי גרר היא חלק מארץ-אל ארץַה אאת השנה  מרכא כמרבה – ַּבָּׁשָנ ו ִהֶ֖ לברכה  ַה

'  יב(,יא ' עקבדב)-למרות שאינה כתקנה בדרך הטבע, אבל כאשר ישראל פועלים בה בצווי ה' היא מעל לטבע. כנאמר ב ר־הֵ֥ ץ ֲאׁש  ר  א ִ֕

ִֽה: סאֱ  ית ָׁשָנ ד ַאֲחִרֵ֥ ה ְוַע֖ ה ֵמִֵֽרִׁשי֙ת ַהָּׁשנֵָ֔ י֙ך ָּבֵ֔ ' ֱאֹלה ֙ י הַ֤ יד ֵעינֵֵ֨ ה ָּתִמָ֗ ׁש א ָתֶ֑ יך ּד ֵרֹ֣ ֖  ֹלה 

 

ַ֙ ' תול' כו,יב(בר)-ב לימוד שני ק ָח ִַיְצ ע ַרַ֤  500הארץ שזרע יצחק יצאה מרגילותה שבית סאה עושה  היוצא מהפשטמהפך פשטא,  – ַוִּיְז

אַ ' תול' כו,יב(בר) [תורה תמימה]סאה. כהביא  100*  500עשה  סאה, וכאן בית סאה ְמָצֵ֛ ..ַוִּי יםַ. ִרָ֑ ְַׁשָע ָא ה ת"ר, בברכותיה של  - מ 
יםארץ ישראל בית סאה עושה חמשת רבוא כורין, דכתיב  ִרָ֑ ְַׁשָע ָא ה מ  אַ ו ִהֶ֖ ַַה ֵ֥ה ַַּבָּׁשָנ א ְמָצֵ֛ ַַוִּי א ו ִה  ַַה ָא ֶרץ ַָּ֙ב ק ָח ִַיְצ ע ַרַ֤ ו( ַוִּיְז

 

כלומר על אחת שבשאר שנים נתברך למאה, והוי מאה פעמים חמש מאות הרי  ו[תורה תמימה הערה ]    :]כתובות קי"ב א'[
 :חמשה רבוא, ועיין בתוספתא פ"ו דברכות, ובגמ' כאן החשבון
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ה: ב,כט אשית ויצאבר ּנ  ְַוִה ה ַַּבָּׂשֶדָ֗ א  ר ְַב ֹ֧ה ִהּנ  ְַו א ְר י-ַוַּיַ֞ ר  ְד ֶַע ה ֹלָׁשַ֤ ְַׁש ם ַ-ָׁשַ֞ ָה י ַָעֶל  ים ְבִצ  ר  ןַ֙ ִמןצ א ַ ִ֚י ים-ִּכ ִרָ֑ ָד ָהֲע ּוַ קֶ֖ ַַיְׁש א ו ִה  ַה א  רַ ַַהְּב
ַַעלַ ה ָלֶ֖ ד  ְַּג ֶבן ֶאֵ֥ ָה ר׃-ְו ָֽ א  ַהְּב ַ י ְספּו]ג[ִַַּפֵ֥ ֶא ל-ְוֶנ הַָכ ֶאת-ָׁש ָּמ ַ ּו ְַוָגֲללַ֤ ים ִרָ֗ ָד ֶאת-ָהֲע ַ ּו ִהְׁשקֶ֖ ְַו ר א   ַהְּב ַ י ִַּ֙פ  ַעל מ  ַ֙ ן ֶאֶ֙ב אן-ָה  ַהּצ ָ֑

ה( כט,ב ' ויצאבר) ּנ  י-ְוִה ר  ְד ֶַע ה ֹלָׁשַ֤ ְַׁש ם ַָעֶלַ -ָׁשַ֞ ים ְבִצ  ר  ןַ֙ הַָצ א  קטן-מקף גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – י

קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב, אחד מהלימודים עשוי להיות בתבנית -זקף

ת ג, ה הדרשו ]ב"ר ויצא ע,ח[הטעמים גרשיים מהפך פשטא המרמזת על כעין יצא להקל ולא להחמיר. אפשר כי מתוך דרשות של 

 מלמדות להתיר ספקות בהבנת התורה וההלכה ובכך להקל על מורי ההוראה.
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ֶאת :י,ויצא כט בראשית ַ ב ק ִ֝ ַַיֲע ה ָא֨ ָר ַ֩ ר ֲאֶׁש יַַּכ ִהָּ֡ ַַּבת-ַוְי ל ח ָ֗ ֶאת-ָר ְַו ֹו ִאּמ  ַ י ִח  ֲַ֙א ן ֹוַ-ָלָב ִאּמָ֑ ַ י ִח  ֲַא ן ןַָלָבֶ֖ א ַצ ֵ֥
תַ ֶא ַ ֶַָ֤֣גל ַַוָּי ב ק ָ֗ ַַיֲע ַהּבְַ-ַוִּיַּג ׁש ַ י ַעלִַּ֙פ  מ  ַ֙ ֶ֙בן ֶא ֶאתָה ְקַ ְׁש ַַוַּיָ֕ ר ֹו׃-א   ִאּמָֽ ַ י ֲַאִחֵ֥ ן ןַָלָבֶ֖ א ַצ ֵ֥
 

ַ ב ק ָ֗ ַַיֲע תמונח רביע  -ַוִּיַּג ׁש ֶא ַ ֶַָ֤֣גל ָּי ַ֙-ַו ַעל מ  ַ֙ ֶ֙בן ֶא מהפך ללמד יצא מפשוטו, פשטא פשטא בתפקיד רגילות ובבת  –פשטא  מהפך פשטאָה

 לגלות צדקותו . גילוי כוח מעליונים ליעקב מתחתונים כדיאחת כאילו רגילות ליעקב גבורה כזאת, בבת אחת. 

ְספּוַ:בראשית ויצא כט,ג ראה מקבילה הפוכה ֶא ה-ְוֶנ ים-ָכל ָׁש ָּמ ִרָ֗ ָד ּו ָהֲע ַ֙-ֶאת ְוָגֲללַ֤ ֶ֙בן ֶא ַ֙ ָה ַעל י מ  ר ִּפ  א   ּו ַהְּב קֶ֖ ִהְׁש אן-ֶאת ְו  ַהּצ ָ֑
ּו יב ִׁשֹ֧ ה  ֶבן-ֶאת ְו ֶאֵ֛ י-ַעל ָה ר ִּפֵ֥ ֶ֖ א  ּה׃ ַהְּב ָמָֽ ק  ְמ  ִל

ּו ַ֙-ֶאת ְוָגֲללַ֤ ֶ֙בן ֶא ַ֙ ָה ַעל פך ללמד יצא מפשוטו, פשטא פשטא בתפקיד רגילות, אנשים מעטים לא יכלו להזיז מה –פשטא  מהפך פשטא מ 

יםהאבן והרגילות הייתה שרועים רבים נדרשו להזיז האבן. ומרומז פלא זה שלא יכלו להזיז האבן בראשי התיבות של הקרא  ִרָ֗ ָד  ָהֲע
ּו ַ֙-ֶאת ְוָגֲללַ֤ ֶ֙בן ֶא  ענין של פלאים. הוא"ה שם מיוחד שבין הדברים שנדרשים בהופעתו – ָה
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ַ,ה: לבוישלח בראשית  ָ֑ו ָׂש יְַלע  ִנֶ֖ ד  א ןַַלָֽ ּו ר  ַת אְמ ה רַּכ   מ   א ַ֙ל  ָתם א  ַ ו ַַוְיַצַ֤
ה: ָּת ד־ָעָֽ ַַע ר ַחֶ֖ א  ַָו ְרִּתי ַַּג  ִַעם־ָלָב ן ב ק   ַַיֲע ָך  ְבְּד ַַ֙ע ר ָאַמ ַ ה ַּכ ַ֤



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ר (לב,ה) מ   א ַ֙ל  ָתם א  ַ ו י לימודים, מהפך פשט מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא קטן מרמז לשנ-קטן. זקף-מהפך פשטא זקף – ַוְיַצַ֤

מהפשט. לימוד )א( בפשט יעקב השפיל עצמו לפני עשו ונענש על כך, וגם גרם גלות לבניו. לימוד )ב( יוצא מהפשט, יעקב מזהיר את 

וחבורת המוכסים שלו במפגש עשו ברמז לא לתקוף אותו, כי כבר גילה כוחו בהתגברו על לבן רבנם של הרמאים, כך יגבר על עשו 

 המיידי ולדורות.

ב (לב,ה) ק   ַַיֲע ָך  ְבְּד ַַ֙ע ר ָאַמ ַ ה קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן -קטן. זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ּכ ַ֤

 הלימודים יוצא מהפשט. 

ב (לב,ה) ק   ַַיֲע ָך  ְבְּד ַַ֙ע ר ָאַמ ַ ה ְרִּתימהפשט. ואפשר ששניהם ממשיכים במלים  אפשר שכאן שני הלימודים יוצאים – ּכ ַ֤ ַַּג    ִעם־ָלָב ן

שטעם מקף מברר בין אפשרות של התדרדרות יעקב  ובין התעלות  ִעם־ָלָב ןהמדרשים ב"ר ותנחומא מדגישים שלמרות הישיבה 

ְרִּתייעקב וממשיך במלת  גורעין( וגימטריה תרי"ג מצוות, המתפרש לא רק כפשט אלא גם במידה של שנוי סדר אותיות )מוסיפין ו – ַּג 

 היינו יעקב התעלה בבית לבן, מכאן שה' משגיח עליו וכך מירא את עשו מלתוקפו.

מונח מרבה על לבן את עשו. אם עשו לא יפגע ביעקב הוא יוכל להתקן, כמו שלבן שלמרות רמאותו לא פגע ביעקב זכה  – ִעם־ָלָב ן

 לתיקון כלשהו ע"י יעקב.

 ידות המסביר את פנימיות דברי יעקב בשני לימודים על אופני פעולת הבירור והתיקון. מובא כאן מאמר חס
אף שיעקב נענש על כך שקרא לעשו אדני, אין זה חטא כפשוטו חס  [68]דבר מלכות וישלח התשע"ח, ליקוטי שיחות כרך א ע' 

)מלמעלה למטה( נהמברר  בירור בדרך "גלוי אור".)א( שני אופנים –בבירור ותיקון הרע ושלום אלא כוונתו היתה לברר את עשו. 
משרה על המתברר גלוי אור נעלה, ואור זה דוחה את החושך והרע. בדרך זו הבירור אינו גורם למברר ירידה והשפלה. )ב( בירור 

הרע  ידי ההתעסקות עמו מהפך-המברר יורד אל המתברר, "מתלבש בלבושי המתברר" ועל –בדרך "התלבשות" )מלמטה למעלה( 
 מהפך)טט: היינו לטוב. עבודת הבירורים בדרך זו גורמת ירידה למברר.... אבל הדבר מביא לכך שהמתברר חדל מלהיות מנגד לקדושה 

"הודה  )לג,ט(. וזו הדרך שבה יעקב בירר את עשו ועשו הודה ואישר שהוא עבדו של יעקב, כפירש ]רש"י[ אותו ממצב ההתנגדות לקדושה(
 .לל הברכה "הוי גביר לאחיך"לו על הברכות" כו

 אותו ממצב ההתנגדות לקדושה, כך יפעל בתיקון עשו מהפךתיקון לבן מניצוצות הקדושה שהיו בו וברכושו 

 

 מפז"ק 24
 :,בראשית וישלח לב,כו

ַ ְַּבַכף]כו[ ֶ֖ע ַַוִּיַּג ֹו ַ֙ל  ל ַָיכ  א יַל ַ֤ אִַּכ  ְר ף-ַוַּיָ֗ ַַּ֙כ ַ֙קע ַַוּת  ֹו כָ֑ ר  ֹו׃-ְי ִַעּמָֽ ֹו קֶ֖ ְב ָא ָֽ ה  ְַּב ב ק   ַַיֲע ְך ֶר ֶַַי ָ֣
ַ ט[ ִאם]כ ַ י ִַּכֶ֖ ָך  ְמ ִַׁ֙ש ַעֹוד ר ֵ֥ ָאמ  ַ֙י  ב ק  ֲע ַַיָֽ א ַל ַ֤ ר ֶמ א י-ַוּי ָ֗ ָ֑לִַּכָֽ א  ָר ִַעם-ִיְׂש יָת ִרֹ֧ ם-ָׂש ְַוִע ים ִהֵ֛ ַ-ֱאֹל ל׃ ּוָכָֽ ַַוּת ים ֲַאָנִׁשֶ֖

ַ֙( כו,לב) ל ַָיכ  א בַ֙ (כט,לב)-ומהפך פשטא  – ל ַ֤ ק  ֲע ַַיָֽ א שמלאך לא יוצא מפשוטו כפשוטו כי אין דרך האדם להאבק במלאך ו ,מהפך פשטא –ל ַ֤

 שמלאך לא יוכל לאדםותרבה הפליאה  יוכל לאדם

 שאליו מפנים המפרשים לתיאור כיצד זכה יעקב ששרו של עשו יודה לו על ברכות יצחק. (ה – ד,הושע יב)-נשווה ל

ת]ד[  ב א  ן ָעַקֹ֣ ט  ֖ ת-ַּבּב  ה א  יו ּוְבאֹו֖נֹו ָׂשָרֵ֥ ל]ה[ ֱאֹלִהִֽים׃ -ָאִחֶ֑ ה ַוּיְִתחַ -ַוָּיַַׂ֤שר א  ל ָּבָכ֖ ֹו ֵּבִֽית-נ ןַמְלָאְ֙ך ַוּי ָכֵ֔ ר ִעָּמִֽנּו׃-לֶ֑ ם יְַדֵּבֵ֥ נּו ְוָׁש֖  ֵאל֙ יְִמָצא ֵ֔

ת]ד[  ב א  ן ָעַקֹ֣ ט  ֖ יו -ַּבּב   הטעם תחתון טעמים כמו בראשית ברא אלקים, אנכי ה' אלקיך ה תבניתאות –מונח אתנח  טפחא –ָאִחֶ֑

ת טפחא –ּוְבאֹו֖נֹו  ה א   קמרכא סלו - הארץ ואת טפחא מרכא - השמים את)בר' א,א( -די מקביל ל סלוקמרכא  - ֱאֹלִהִֽים-ָׂשָרֵ֥

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 

 ה'.יאמר שירה ל

 

 מפז"ק 25

ָ֑ם: ג,וישלח לג בראשית ֶה י ַב רִַלְפנ  ַָע א ּו הֶ֖ ְַו ַ ַַ ַ ַ ַ דַַ ַַע ים ִמ  ֶַׁ֙ש ַבעְַּפָע ה ְ֙רָצ ַַא חּו ד-ַוִּיְׁשַּתַ֤ ַַע ֹו יו׃-ִּגְׁשּתֶ֖ ִחָֽ ַָא
ַ֙ ה ְ֙רָצ ַא ַ חּו  50*  7 -)גי' שם הוי"ה( ו 26=  376מהפך פשטא, מוציא מפשט הכתוב ללמד שהשתחווה לקב"ה ולא לעשו. עשו גי'  – ַוִּיְׁשַּתַ֤

ים(  50* "טמא" גי'  7ו )היינ ִמ  ָע קטן כהזדקף יעקב מפני שבכל השתחוויה הסיר מעשו "טמא" )גי' -פה מתאים מאד לדרוש זקף – ֶׁש ַבעְַּפ

 208עולה  26*  8-)גי' שם הוי"ה( ו 26*  7=  182( אחד ולאחר שבע השתחוויות נותר רק שם הוי"ה ואז עשו היה אח ליעקב גי' 50

 ע. )בשם רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל(היינו יצח"ק, מעל לטב

 ההסבר קשור לפירושים אחדים על 
כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי, כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין  [בבלי קידושין כט, ב]

מזיק בי רבנן דאביי, דכי הוו עיילי בתרין  שמעתיה, א"ל: אנא עדיפא מינך, תוב את דאיזיל אנא. שמע אביי דקא הוה אתי, הוה ההוא
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
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ּו בראשית וישב לז,ח: ָ֑נ ַָּב ל ְמׁש ֶ֖ ֹולִַּת ָמׁשֵ֥ ִאם־ ַ ינּו ַָ֙על   ְך ֹל ְךִַּתְמ ָמֹלַ֤ ֲה ַ יו ָח  ֶא ַ֙ רּוַלֹו ְמ א ַַוּי ַ֤
ַ: יו ָרָֽ ָב ְּד ְַוַעל־ יו ָתֶ֖ ֹלמ  ֲח ַ ַַעל־ ֹו ת  א  ַ א ְַׂ֙שנ   ד ַעֹו פּו ִסַ֤ ַַוּיֹו

יו )בר' וישב לז,ח( ָח  ֶא ַ֙ רּוַלֹו אְמ ני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים קטן מרמז לש-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַוּי ַ֤

באחיו  לכל רעה שהיה רואהשיוסף  ]רש"י[ הפשטיוצא מפשט הכתוב, אפשר שכאן מלמד שיוסף הגיד לאביו היפך ממה שאחים עשו. 
האחים  ך מהפשטההיפכאן  היוצא מן הפשט ראה, כאשרשהביא הדברים כהוייתן בפני אביו  ל[ ח]שפת" היה מגיד לאביו מבני לאה

]שמירת . לפי , לכך נענש שהיה לו לעיין בדבר על מה שחשדן)שהגיד לאביו עליהם(דבר)כל(שיוסף היה טועה ב נ[ ח]שפת"אמרו 
היה לו לברר עמם הדברים ואם אמת הדבר להוכיחם, ורק אם לא ישמעו לתוכחה מותר לספר, אבל אם אינו אמת  הלשון להח"ח[

 . ודאי שאסור להוציא שם רע

יו )בר' וישב לז,ח(שהכתוב  אפשר להסביר ָח  ֶַ֙א רּוַלֹו ְמ א ( ענין לעצמו, יוסף סבר אקטן, בעל שני תפקידים. )-מהפך פשטא זקף – ַוּי ַ֤



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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-נח אל דין בני-מדין בני הפכוישראל -נח עד לקיום גזרת בין הבתרים. האחים סברו שבכניסתם לארץ-כיעקב שיש להם דין בני

ְך-( הקשור לבחי הוא חלק מהדעות ההפוכות. )ישראל. דין אבר מן ה ָמֹלַ֤  וגו' מוסבר להלן ֲה

 

ינּו )בר' וישב לז,ח( ַָ֙על   ְך ְמֹל ְךִַּת ָמֹלַ֤ קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ֲה

יוסף מחשב   [דגל מחנה אפרים]אלשיך[]כהסבר לדעת האחים מלמד על יוסף  הפשטמהלימודים יוצא מפשט הכתוב. מוצע לומר כי 

 ביום שלטון ומלוכה על אחיו, ולכן חולם בלילה על כך. מלוכה על עשרה אנשים אינה מלוכה והכל הבל.

שימלוך על אומות העולם והאחים יזדקקו לעזרתו באמצעות אומות העולם וכך  ]אלשיך[-מלמד על העתיד כהסבר ה היוצא מן הפשט

 שמאופן הדיבור אליו זכה יוסף למלכים ומושלים. [י,בראשית רבה )וילנא( פד]-חלום שני(. וכנדרש בימלוך עליהם )
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ְך :ידוישב לז, בראשית ֹוֶַל רַלָ֗ ֶמ א ֶאת-ַוּי   הַ א ִ֝ ְַר א ֶאת-ָנ֨ ְַ֙ו ָך ֶח֙י ַא ַ ֹום ָ֑ר-ְׁשלַ֤ ָב ָּד ַ ִני ֶ֖ ב  ֲהִׁש ַַו ן א ַהּצ   ַ ֹום ְַׁשל 
ְַׁשֶכַַָֽ א ַַוָּיב ֶ֖ ֹון ר  ְב ֶח קַ ע  ֶמ מ  ַ֙ ֙הּו ח  ה׃ַוִּיְׁשָל  ָמ

ַ֙-ֶאת-מודגם ב סכנה מהבריות)א(  ָך ֶח֙י ַא ַ ֹום  מקף מהפך פשטא, להפך ממצב היחסים בין האחים – ְׁשלַ֤

ֹום-ֶאת  מצב יחסי האחים עם יוסף )יחס בני לאה לעומת יחסי בני השפחות(, -מקף בתפקיד רב – ְׁשלַ֤

ּו (בר' וישב לז,ד)ובין בני לאה היו אחים שנאמר על יחסם ליוסף  אֶ֖ ִֵּֽיְׂשְנ ֹואַ  ַוָֽ א תָ֑ ּו ְול ֵ֥ ֹו ָיְכלֶ֖ רֵ֥ ם׃ ַּדְּב ֹלָֽ ּו  (בר' וישב לז,יא) ְלָׁש א ַקְנ ֹו-ַוְי ָ֑יו בֶ֖ ָח , ֶא

 והשנאה והקנאה מביאים להיזק.

ַ֙-ֶאת ֙יָך ַאֶח ֹוםַ ֶאתמהפך פשטא נדרש לעיל  – ְׁשלַ֤ ן-ְו א ַהּצ   ַ ֹום  קטן, שתי דרשות:-מונח זקף – ְׁשל 

 גם לא אנשים( –)טט  שאול בשלום דבר שיש בו הנייה ממנו,שאדם צריך ל בראשית רבה )וילנא( פרשת וישב פרשה פד )א( ע"פ 

יוסף  –)טט  מתפלל על מי שהוא משביר אותו, אמר ר' אייבו צריך אדם שיהאמדרש תנחומא )בובר( פרשת וישב סימן יג )ב( ע"פ 

 נהנה דרך יעקב ממה שהאחים וגם הצאן פירנסו אותם(
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ַ֙ מא,נ: מקץבראשית  ד ַֻיַּל ף ַ֤ ס  ְליֹו ן:ּו ֹו אָֽ ןַ ֵ֥ ה  ַרעַּכ  ִטיֶַפֶ֖ ֹו ַַּבת־ּפֵ֥ ת ְסַנ  ָאָֽ ַ֙ ה־ַּלֹו ָד ְל ַָיָֽ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ָ֑ב ָרָע ָה ַ ְַׁשַנ ת א ֹו בֶ֖ ֶרםַָּת ֶטֵ֥ ְַּב ים ַָבִנ  ְַׁשנ  י
ים (,נמאמקץ  'בר) ַָבִנ  ְַׁ֙שנ  י ד ַֻיַּל ף ַ֤ ס  קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב, מהפך פשטא מלמד -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ּוְליֹו

ת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים. ננסה לזהות את את הלימודים שיתמכו בהשערה ע"פ שלפחות אח

 טעמי המקרא ע"פ המקורות הבאים: 
 (איוב ה, כ)שנאמר המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה,  )שו"ע או"ח תקעד( כלאמר רב יהודה אמר רב:  [בבלי תענית יא, א]

ו תְּבָ֭  אמר ריש לקיש: אסור לאדם לשמש  ניצול ממיתה משונה. -מרעב מיבעי ליה! אלא הכי קאמר: בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון . ָרָעב ָפְִֽדךֹ֣ ִמָּמֶ֑
ים (,נמאמקץ  'בר)מטתו בשני רעבון, שנאמר  ַָבִנ  ְַׁ֙שנ  י ד ַֻיַּל ף ַ֤ ס  ָ֑ב ּוְליֹו ָרָע ָה ַ ְַׁשַנ ת א ֹו בֶ֖ ֶרםַָּת ֶטֵ֥ כי בנים משמשין מטותיהן . תנא: חסוְּב

 .אדם עם הצבור ...בשני רעבון. תנו רבנן: בזמן שישראל שרויין בצער 

 
)טט: כך מצער עצמו עם הצבור וניצל ממיתה מצוה )ח( להרעיב אדם עצמו ]א*[ בשנת רעבון  [שו"ע או"ח הלכות תענית סי' תקעד, ס"ד]

 )פירוש ולמנועי בנים( בו )י( מטתו, )יא( ה חוץ מליל טבילה; ולחשוכי בנים)ט( >ב< ואסור לשמש משונה ורואה בנחמת הציבור )ס"ה((
כל )יג( ו הפורש מן הצבור אינו רואה בנחמתן; וכל המצטער עמהם, זוכה ורואה  [, ס"ה]שם .)וע"ל סימן ר"מ סעיף י"ב()יב( מותר 

 בנחמתן.
 

ים (,נמאמקץ  'בר ַָבִנ  ְַׁ֙שנ  י ד ַֻיַּל ף ַ֤ ס  קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב, מהפך פשטא מלמד שלפחות -קטן, זקף-א מונח זקףמהפך פשט – ּוְליֹו

 אחת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים.

)טט: כך מצער מצוה )ח( להרעיב אדם עצמו ]א*[ בשנת רעבון  [תענית סי' תקעד, ס"ד 'שו"ע או"ח הל]-הלימוד מהפשט הוא כנפסק ב

 )ט( >ב< ואסור לשמש בו )י( מטתו, )יא( ה חוץ מליל טבילה;הצבור וניצל ממיתה משונה ורואה בנחמת הציבור )ס"ה((עצמו עם 

 )יב( מותר )פירוש ולמנועי בנים( ולחשוכי בנים [תקעד, ס"ד ]שם-מצב הביניים עשוי להיות כהמשך ה

 

ָ֑ב (,נמאמקץ  'בר) [כלי יקר] ָרָע ָה ַ ְַׁשַנ ת א ֹו ֶרםַָּתבֶ֖ ֶטֵ֥ אבל עכשיו  ...בשני רעבון )תענית יא א(. )ג"א לשמש( מכאן שאסור לעשות צרכיו  .ְּב
ַ (,נבמאמקץ  'בר)שקראו אפרים קודם שנת הרעב, ודאי קראו כך לפי שאז יצא ידי מצות פריה ורביה, זה שאמר  ים ִהֶ֖ ֱאֹל ַ ִני ַרֵ֥ ִהְפ י־ אחר ִּכָֽ

וברים בן ובת דוקא אין לפרש כך. ויכול להיות רמז מכאן למה שאמרו היות לו שני בנים כדברי בית שמאי. אמנם לדברי בית הלל שס
הממוצע ט( על כן לא נאמר בשנת השובע כי מדבר בזמן י"ה ,ד"דעות פ ')רמב"ם הל שלא יבעול אדם כשהוא רעב ולא כשהוא שבע

 :בין שובע לרעב

ים ַָבִנ  ְַׁ֙שנ  י ד ַֻיַּל ף ַ֤ ס  מלמד על שתי דרשות בכתוב, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת  קטן-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ּוְליֹו

הדרשה היוצאת מפשט  (,נמאמקץ  'בר) [כלי יקר]מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים. ע"פ ]כלי יקר[ 

 ט(י"ה ,ד"דעות פ ')רמב"ם הל שלא יבעול אדם כשהוא רעב ולא כשהוא שבעהכתוב היא 
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ַ֒: יח,דויגש מ בראשית ִני ד  ֲא יַ ִַּב  ֘ר ֶמ ַַוּי א ה ָדָ֗ הּו ְי ַ יו ָלִ֝ א  ַ ׁש ַַוִּיַּג֨
ַדֶּברַ ַאל-ְי ְַו י ִנ  ֲאד  ַ ְזנ  י ָא ְַּ֙ב ָבר ָד ַ ָךַ֤ ְּד ְב ַַע א ָך-ָנ֨ ֶּדָ֑ ְַּבַעְב ָךֶ֖ ַאְּפ ַ ר ַח ִַיֵ֥ ַ ַַ ַ ה׃ַַ ְרע ָֽ ָךְַּכַפ ֹו מֶ֖ יַָכ ִַּכֵ֥

ַדֶּבר ,יח(מדויגש  'בר)הפרט הבא  ַ-ְי י ִנ  ד  ֲא ַ ְזנ  י ָא ְַּ֙ב ר ַָדָב ָךַ֤ ְּד ְב ַַע א ז לשני אופנים מנוגדים במשא ומתן. הפשט מלמד להקדים רצוי למי מרמָנ֨

לשמבקשים ממנו בקשה והתבטלות לפני בעל השררה  ַא ָך-ְו ֶּדָ֑ ְַּבַעְב ָךֶ֖ ַאְּפ רַ ַח להקדים בקשת פיוס על הבקשה. היוצא מן הפשט מלמד  ִיֵ֥

שיהודה הורה בגלוי לאחיו להחריב את  ,ח[צג' ר ויגש פר"ב]-על איום על בעל השררה הצריך להיות מגובה ביכולת לבצעו כנדרש ב

המצרים. הפשט של  ע ָֽ ְר ָךְַּכַפ ֹו מֶ֖ יַָכ  לשבח את מי שמבקשים ממנו בקשה. היוצא מן הפשט מראה לצד השני את אי ישרותו. ִּכֵ֥



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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י ,יח(מדויגש  'בר) ִנ  ד  ֲא ְזנ  יַ ָא ְַּ֙ב ר ָב ָד ַ ָךַ֤ ְבְּד ים, אפשר כי הפשט הוא כנלמד קטן בתפקיד של שני לימוד-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ַע

... ושאין דרך ירא שמים לזלזל בטענות עבדיו כנלמד מאיוב. מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד מן  שיכנסו דברי באזנך ]שכ"ט[-ב

ף שיהודה איים על יוס ]ב"ר ויגש צג,ז[-וגם ב ]ב"ר ויגש צג,ו[-הלימודים יוצא מפשט הכתוב. אפשר כי היוצא מן הפשט הוא הנדרש ב

 ובתגובה יוסף הורה למנשה לגלות מעט מכוחו וגם יוסף עצמו גילה מעט מכוחו, דברים שהביאו את יהודה להפסיק לאיים עליהם.

י ,יח(מדויגש  'בר) ִנ  ד  ֲא ְזנ  יַ ָא ְַּ֙ב ר ָב ָד ַ ָךַ֤ ְבְּד וכמו שמהפך אדם לבו לשוב בתשובה כן  ]שפ"א שנת תרלו[מהפך פשטא מרמז למאמר  – ַע
 ות שפעל בחטאיו.נהפכין כל הפעול
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ַַ֩עד: וכ,זמ ויגש בראשית ק ח  ףְַל ס ָּ֡ ֹו ַי ָת ּה א  ַ ָּי ֶׂשם ַַעל-ַו ֶּזִ֝ה ַה ַ ֶמׁש-ַהּ֨יֹום ח ָ֑ הַַל ְרע ֶ֖ ִיםְַלַפ ַרֵ֛ ִמְצ ַ ת ְדַמֵ֥ ַַא
ה׃ַ ְרע ָֽ הְַלַפ ָהְיָתֶ֖ אַ םַל ֵ֥ ָּד  ַב ְַ֙ל ֲהִנים ַהּכ ָֽ ַ ת ַמַ֤ ַאְד קַ ַַרַ֞

 (בכ,מז ' ויגשבר))טט: שני פסוקים כת"י מושב זקנים רק אדמת הכהנים ראה לעיל אות נט ולקמן אות סח ומענין זה ב...  ]סה[תו"ש באור 

ים ת ַהּכ ֲהִנ֖ ק ַאְדַמֵ֥ ֲהנִים֙  (כו,מז ' ויגשבר) ,ַרָ֛ ת ַהּכ ִֽ ק ַאְדַמַ֤ שלא יהיו צרי  בעבור ישראלהקשה החסיד למה נכתב זה בתורה אלא משה כתבו  (ַרֶ֞
ראו מה עשה פרעה לכומרים  ט: בסה"כ אבל מעשר שני נאכל ע"י הבעלים()ט עין לתת תרומות ומעשרות להביא לירושלים שעולה לחומש

אתם שאתם בני ואני נותן לכם את ארץ כנען בחנם שתתנו  כןש-לכ ,שלו רהזבודה שלא קנה קרקע שלהם, וגם פטרם מן החומש בע
 לרבינו יהודה ההסיד הוצאת מק"נ סי' במקום מצוה כי אתם בני אל חי. וכ"ה בקיצור בס' פענח רזא משם רי"ח. ולפנינו בספר חסידים

ה: (כו,מז ' ויגשבר)תת"ז  ה ְלַפְרע ִֽ א ָהיְָת֖ ם ֹלֵ֥ ֲהנִי֙ם ְלַבָּדֵ֔ ת ַהּכ ִֽ ק ַאְדַמַ֤  ?למה הוצרך זה לכתוב בתורה ַרֶ֞
ם (כו,מז ' ויגשבר) ֲהנִי֙ם ְלַבָּדֵ֔ ת ַהּכ ִֽ ק ַאְדַמַ֤ ֲהנִים֙ אחת מהן  קטן מלמד על שתי דרשות,-קטן, זקף-גרשיים מהפך פשטא זקף – ַרֶ֞ ת ַהּכ ִֽ ק ַאְדַמַ֤  ַרֶ֞

גרשיים מהפך פשטא תבנית טעמים בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר, ומלמד מכומרי עבודה זרה לתלמידי חכמים של ישראל  –

 תו"ש ]סה[כהמשך הביאור של 
ם ולילה לא יתנו עמם דבר כי לא אלא לומר לך אם המלך מטיל מס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים שעוסקים ]בתורה[ יומ

העיר אלא בעון עמי הארץ ותורת אלהים משמרתן. הנה פרעה לכהנים לע"ז עשה טובה וכ"ש עובדי ה' שיהיו  בעבורם הוטל על
ִֹֽלא־ָרָ֭  (,כהלז 'תה)ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר  יק ִאיִתיְו ֹו נ ֱעָזֶ֑ב ַצִּדֹ֣ זְַרעָ֗ ם ְוֵ֝ ִֽח  ׁש־ָל  אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם. :ְמַבּק 
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 בראשית ויחי מח,ז:

ַרתַ דִַּכְב ֹו ְַּבעֵ֥ ְך ֶר ַַּ֙בֶּד  ן ֶרץְַּכַנַ֙ע ֶאַ֤ ְַּב ל ַָרח ִ֝ י ַָ֩עַל֨ ה ָת מ ֩ ןַ ָּדָ֗ ִמַּפ ַ י ִא  ב  ְַּב ׀ ֲאִנ י הַ-ַו ָת ָרָ֑ ֶאְפ אַ ֶרץַָלב   ֶַאֶ֖
ַ ַ ֶחם׃ יתַָלָֽ ֵ֥ אַּב  ו ִהֶ֖ תַ ָר  ֶאְפ ַ ֶרְך ֶד  ְַּ֙ב ַָּׁשם ָה ֶרַ֤ ְקְּב ֶא ַָו

ֶדַ  ְַּ֙ב ַָּׁשם ָה ֶרַ֤ ְקְּב ֶא תַָו ָר  ֶאְפ ַ פשט הלימוד שאין עושין נפשות )בית קבר או ציון לזכרם של( צדיקים.  והנה קטן, -מהפך פשטא זקף -ֶרְך

ה ַעל( לה,כ וישלח 'בר)יעקב עשה שלא כפשט אלא  ב ַמֵצָב֖ ב יֲַעק ָ֛ ִַֽרת-ַוּיֵַצֶּ֧ ת ְקב  ב  ֵ֥ וא ַמצ  ה ִהָ֛ ָרָתֶ֑ ל ַעד-ְקב    ַהּיִֹֽום׃-ָרֵח֖

ולענ"ד שזה נתינת טעם על והצדיקים אין בונים להם נפש שדבריהם הן ...  יורה דעה סימן רכז  שו"ת דברי יציב חלקומסביר 
זכרונם, שלהנ"ל הכוונה לבנות ציון על גבי המערה לזכרון שהצדיק מונח שם למטה, ונתן עוד טעם כדי שלא יפנה אדם לבקר 

)שפירש הריב"ש שפוקד הקברות  שות ליכנס בקברי צדיקיםהיינו לירד לפנים מן המערה, דאין ר )רמב"ם פ"ד מאבל ה"ד( הקברות
, וכמ"ש ברשב"ם בב"ב שם ]בד"ה רבי בנאה[ דאדם גדול לראות אם הוא חי שהרי שפתותיהם דובבות בקבר והם כחיים, או מת( 

ייהן עיין שם, ורק וחשוב היה לפיכך ניתן לו רשות ליכנס בקברי צדיקים אבל אחר לא כדאמרינן גדולים צדיקים במיתתן יותר מבח
 ציון משום הטומאה עושין למעלה, אבל לא לציין במדוייק היכן קבור למטה במערה מחשש שיכנסו לפנים במערה ודו"ק.

 

ב, ואין הדבר פגם ברחל הצדקת, שהרי כל ישראל שלא יהא המקום הפקר מחששש חטוטי וגשמים וכיו"ויעקב בנה המצבה, לשמירה, 

, ]וע"ע שו"ת כתב ואינו לזכרון אלא לסימן עבור החייםפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם וכו', שצאבל נקראו על שם רחל, 
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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ֹות: י,ויחי מח יתבראש אָ֑ ְר לִַל ַיּוַכֶ֖ א ןַל ֵ֥ ֶק ּז   ִמ ַ ּו ד  ַָּ֙כְב ל א  ָר ִיְׂש ַ ַ֤י ינ  ְַַַוע  ַ ם׃ַַ ֶהָֽ קַָל ֵ֥ ַחּב  ַַוְי ם ֶהֶ֖ קַָל ַַוִּיַּׁשֵ֥ יו ָל  א  ַ֙ ָתם א  ַ ַׁ֤ש ַַוַּיּג 
ן (' ויחי מח,יבר) יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר...  [ב,יומא כח בבלי] ֶק ּז   ִמ ַ ּו ד  ַָּ֙כְב ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ינ  -פשטא מונח זקף מהפך - ְוע 

 .בא לומר שמרוב לימודו והתאמצותו בתורה שמתשת כוחו של אדם כהו עיניו ]ריטב"א[-, מוציא מן הפשט של זקנה ומלמד כקטן
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ַאל: ד,ויחי מט בראשית ַ֙ זַַּכַּמִ֙ים ַח ָךַ-ַּפַ֤ י ִבָ֑ ָא ַ ב  י ִמְׁשְּכ ַ יָת ַָעִלֶ֖ י רִַּכֵ֥ ַּתֹוַת  ַַ ַַ ׃ַפ ַ ה ַָעָלָֽ י ְַיצּוִעֵ֥ ְלָּת ִחַּלֶ֖ ַ ז ַָאֵ֥
 בבלי יומא ...  נוטריקון פחז ג... לראבריה" מידה [שלמה רהתו]

פסחת  זיעזעת 'פ'ח'ז אלא 'ח'ז'פאנחנו צריכים לרבי אלעזר המודעי הלומד הנוטריקון שלא על סדר האותיות  עדייןרבי גמליאל  אמר
 לא חטא.  שראובןחלית? 
זַַּכַּמִ֙יםַ֙זהו ענין אפשר ש – טט ַח ות כדרך לימוד ז ועלמפשוטו על דרך הנוטריקון שלא כפשוטו  פשטא להוציא הענין מהפך –ַּפַ֤

 במעשה ראובן.
בכירותא כהונתא )ג( ראובן בוכרי את חילי וריש תוקפי לך הוה חזי למסב תלתא חולקין   [תרגום אונקלוס בראשית פרק מט]

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

 

ַ-ַאל ר והיה  [קכט –בבלי בבא בתרא קכח ]-קטן, אפשר כי יורה כי איבד חלק היתיר של הבכור והוא כהונה ומלכות, כב-זקף -ּתֹוַת 

  .שאבא יכול לחלק רכושו במתנה קודם מותו לפי ראות עיניוביום הנחילו את בניו 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 מפז"ק 35
 :ב,נ יויח בראשית

ת ֶא ַ ף ַ֤ ס  ַיֹו ו ֶאת-ַוְיַצ֨ ַ֙ ָדיו ֶאת-ֲעָב ַ ט ֶ֖ ֲחנ  יםַַל ִא  ְפ ר   יו-ָה ִבָ֑ ַָא
ֶאתַ ַ ים ִאֶ֖ ְפ ר  ָה ַ ּו טֵ֥ ַחְנ ל׃-ַוַּי ָֽ א  ָר ִַיְׂש

ו תַַוְיַצ֨ ֶא ַ ף ַ֤ ס  ַ֙-יֹו ָדיו שציוה לעבדיו להיות עם הרופאים מוציא מפשוטו  ספר חסידיםבשם  תורה שלמה ]ה[ –מהפך פשטא  קדמא -ֲעָב
ופו של יעקב אלא בניו. והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו רואים שלא יחסרו דבר שבניו לא להזהירם שלא יגעו בג

ַ-ֶאת יראוהו. ים ִא  ְפ ר     שלא יחסרו דבר שבניו לא יראוהו., ריבה את הכלוריבה  -במקף מלים המחוברות ב קטן-קףמונח ז -ָה

 , וכך הם אומרים בחזרתם מקבורת יעקבאת הנהגתו יוסף נופלים באופן מסוים בגדר עבדי יוסף שקבלו אחי
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א: ,ו:שמות א ּו הָֽ ַה רַ ֹו ּדֵ֥ ַה ַ ל ְַוכ ֶ֖ יו ָח  ֶא ְַ֙וָכל־ ף ס  ַיֹו ַָ֤מת ַַוָּי
יו (,ושמות א) ָח  ֶא ְַ֙וָכל־ ף ס  ַיֹו ַָ֤מת קטן בתפקיד שני לימודים בנסיבות מותו המוקדם של יוסף. מהפך פשטא -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַוָּי

 פחות לימוד אחד מפשט הכתוב.מוציא ל

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

ַַ֤ (,ושמות א) יוַוָּי ָח  ֶא ְַ֙וָכל־ ף ס  ַיֹו מהפך פשטא בתפקיד מגלה על היפוך הטבע מסיבות אחדות המובאות במדרשים. שבדרך כלל בדרך  – ָמת

כן יוסף הצעיר מרוב -פי-על-הטבע המוקדמים להיוולד הם המוקדמים למות, וכן, כמשנה למך היו לו תנאי ואיכות חיים טובים מאחיו, ואף

 שהיה השלישי מבין האחים מת האחרון.  אחיו מת קודם לכולם, ולוי

 

 ,כא(נ ' ויחיבר) מראהוא ...  ברבנות עליהםלפי שנהג  ]מדרש שכל טוב[)ע"פ  [הערה נאתו"ש( ]  (ישראל)הנהגה ושלטון על  לימוד )ב(

ם ֖ ְתכ  י ֲאַכְלֵּכֵ֥ל א  . אפשר שיוסף היה לו  ך כל אחיוואחר כ ה,לחלפיכך מת יוסף ת ,מי הוא המכלכל אני או אתה אהאמר הקב"ה ניר ָאנ ִכָ֛

 לתלות את כלכלת אחיו בה' ולא בעצמו. 

ְִֽך: ,יא(מהויגש  'בר) ר־ָל ה ּוֵבִֽיְת֖ך ְוָכל־ֲאׁש  ׁש ַאָּתֵ֥ ן־ִּתָּוֵרָ֛ ב פ  ׁש ָׁשִנ֖ים ָרָעֶ֑ ֹוד ָחֵמֵ֥ ם ִּכי־עָ֛ ְת֙ך ָׁשֵ֔ י א ִֽ  )שמות א,ו(-למה "שכל טוב" המובא ב ְוִכְלַּכְלִּתַ֤

יוְ לא מעיר על מלת   ?מי הוא המכלכל אני או אתה אהנירשהקב"ה אמר  ִכְלַּכְלִּתַ֤

י' פעמים אמרו בני יעקב ליוסף עבדך אבינו ושמע יוסף את הדבר ושתק  [ב]תו"ש נבמסגרת זאת אפשר לשלב גם את הסיבות הבאות:  
סף קודם לאחיו, שלא יאמר הוא אם אחיו למה מת יו [ג]תו"ש נ, ]פרקי דר"א פל"ט[ ושתיקה כהודאה לפיכך נתקצרו משני חייו י' שנים

 .]מדרש[ שמכרוני מביתי וקברתים( כעונש)מתים תחילה, הרי לקח הקב"ה אחי 

 

 (,חשמות א)ההסבר הבא ראה 

יו (,ושמות א) ָחֵ֔  ָּיַָ֤מת יֹוֵסף֙ וַ  (,ושמות א)קטן, שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב כמוטעם -מהפך פשטא זקף – ַוָּיַָ֤מת יֹוֵס֙ף ְוָכל־א 

הפשט מלמד שהמצרים ניצלו את מות יוסף  ללמדך כשמת יוסף הפרו ברית מילה, ]ש"ר פר' שמות א,ח[מהפך פשטא, אפשר כדרשת  –

והשבטים לענות את בני ישראל, היוצא מן הפשט שבמות יוסף והשבטים בני ישראל הפרו ברית מילה להיות כמצרים וזה גרם למצרים 

 הם היו שליחי הענישה רק הגזימו מאד. לשנאתם ולענותם.
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ַבת :י,ב שמות ֙הּוְַ֙ל א  ַַוְּתִב ד ֶל ַהֶּיָ֗ ַ ל ַּד  ִהי-ַוִּיְג ְֵֽי ַַוָֽ ה ְרע   ָ֑ן-ַּפ ב  ּהְַל ַָלֶ֖
ִַמןַ י רִַּכֵ֥ אֶמ ַַוּת ָ֕ ה ֶׁש  מ  מֹוַ֙ ְַׁש א ָרַ֤ ְק הּו׃-ַוִּת ְמִׁשיִתָֽ ַ ִים ַַהַּמֶ֖

ה ֶׁש  מ  ַ֙ מֹו ְַׁש א ָרַ֤ ְק ִמן, לימוד כפשוטו קטן-זקף פשטא מהפך – ַוִּת ַ י הּו׃-ִּכֵ֥ ְמִׁשיִתָֽ ַ ִים היינו משיתי אותו, התוכן מלמד על הצלת משה מן  ַהַּמֶ֖

ַ. היוצא מן הפשט נתמך בתבנית הטעמים של  ממלט ומושה את האחרים ספורנוהמים, לימוד היוצא מפשוטו של הכתוב מפורש ע"פ  י ִּכֵ֥
ִים-ִמן קְַ ספורנו יתור לרבות, שימלט אחרים מן המים כפי' –מרכא טפחא  – ַהַּמֶ֖ הַוִּת ֶׁש  מ  ַ֙ מֹו ְַׁש א ממלט ומושה את האחרים. הטעם  - ָרַ֤

בגזרת עירין  אםאת האחרים הוא כי אמנם משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי  שימלטהורות לשקראתיו משה 
 כדי שימלט הוא את האחרים.
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 :יא,ב שמות

ַַ֙וּיַ  ה ֶׁש מ  לַ ַּדַ֤ ַַוִּיְג ם ה ָ֗ ָה ַ ים ִמ  ַַּבָּי ׀ י ִה  ַַוְי א[ ֶאל]י ַ ֹלָתָ֑ם-צ  א ְב ִס ְַּב א ְר ֵֶֽ֖ ַַוַּי יו ָח  ֶַא
ִאיׁשַ ַ ה ַמֶּכֵ֥ ַ י ִר  ִמְצ ַ יׁש ִא  ַ֙ א ְר יו׃-ַוַּי ָחָֽ ֶא מ  ַ י ִרֶ֖ ְב ִַע

הלא כבר כתב: "ויגדל הילד" )לעיל,י( אמר רבי יהודה ברבי אילעאי )ראה תנ"ב וירא יז(: הראשון לקומה והשני  - ויגדל משה)יא(    רש"י
 לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו.

שגדל והיה לאיש; כי מתִחלה אמר "ויגדל הילד" )לעיל,י(, שגדל עד שלא היה צריך לגמלה אותו, ואז  - ויגדל משה ויצא אל אחיו)יא(   רמב"ן 
כי הגידו  - ויצא אל אחיוהביאתהו "לבת פרעה ויהי לה לבן" )שם(, כי לפני מלכים יתיצב )ע"פ מש' כב,כט(, ואחרי כן גדל והיה לאיש דעת. וטעם 

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 לו 
 הנלחץ.
 יתכן שהיה מפורסם בבית פרעה כי משה היה עברי, ולזה ידע משה שהוא עברי; או הודיעה לו זה בת פרעה.   - ויצא אל אחיו)יא(   רלב"ג 

 

ֶאל יא ַ צ  א ַַ֙וּי  ה ֶׁש מ  ַ ל ַּדַ֤ יו-ַוִּיְג ָח  , לימוד כפשוטו , שגדל והיה לאיש דעת , ועוד לימוד כפשוטו שהגיע קטן-זקףמונח  פשטא מהפך - ֶא

שמינוהו לגדולה למרות הידיעה שהוא עברי ומשה למרות שגדל בבית פרעה היה  –לגדולה שמינהו פרעה על ביתו. ולימוד שלא כפשוטו 

 ולא יכול לסבול סבלותם.  חפץ לראות אחיו



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

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

 

 זרקא_סגול-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/37        ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 
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ֶאת :שמות שמות ב,יד ְגָּתַ ַרֶ֖ ָה ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ רַַּכ מ   א  ַ ה ַאָּת  ַ֙ ִ֙ני ָהְרג  ַהְל ַ ינּו ַָ֙על   ט פ  ְַוׁש  ר ַַׂשַ֤ יׁש ִא֨ ְַל ָךַ֞ ַָׂשְמ י ִמ  ַ ר ֶמ ּי א י-ַוַ֠ ִרָ֑ ַַהִּמְצ
ַַַ ר׃ ָבָֽ ָּד עַַה ַדֵ֥ ַנֹו ן ֶ֖ ָאכ  רַ ַמ  ַַ֙וּי א ֶׁשה מ  ַ א ָרַ֤ ַַוִּיי
 

ַנ ן ֶ֖ ָאכ  ַ ר ַַ֙וּי אַמ  ה ֶׁש מ  ַ א ָרַ֤ ר׃ַוִּיי ַַהָּדָבָֽ ע ַדֵ֥   ֹו

אכן נודע על שראה בישראל רשעים דילטורין, אמר:  מעתה שמא אינן ראויין ליגאל?  ומדרשו )ראה שם(: דאג לו[ ]כפשוטו. - ויירא משהרש"י 
בעבודת פרך? שהייתי תמיה עליו: מה חטאו ישראל מכל שבעים לשון להיות נרדים  הדברלי  נודעכמשמעו. ומדרשו )ראה תנ"ב וארא יז(:  - הדבר

 אבל רואה אני שהם ראויים לכך.  
רַ ַַ֙וּי אַמ  ה ֶׁש מ  ַ א ָרַ֤ קטן, שני לימודים, כמו שפרש"י אחד כפשוטו ואחד יוצא מפשוטו, כפשוטו שייך בפחד מפני -מהפך פשטא זקף –ַוִּיי

 הגלוי, ומדרשו שראה בישראל מלשינים מרשעות. 

׃ ר ָבָֽ עַַהָּד ֹוַדֵ֥ ןַנ ֶ֖ שני לימודים, כמשמעו וכמדרשו. לענ"ד שני הלימודים בסיפא מגלים מהות שני לימודי  טפחא מרכא סלוק, פרש"י – ָאכ 

 היראה של משה ברישא. כיצד?

ן ֶ֖ ׃טפחא א' פותחת טפח ומתאפיינת ע"י  – ָאכ  ר ָבָֽ עַַהָּד ֹוַדֵ֥  מרכא סלוק,  – נ

ׁשֶַב' הטפחא טופחת על מנת להטפיח ומקדמת את האפיון המשותף אל הכתוב לפניה  אַמ  יָרַ֤ רַוִּי ַוּי אַמ  ַ֙ וכך מתגלה תוכן היראה של משה בין  ה

 כפשוטו בין כמדרשו. 

 כפשוטו יראה שנתגלה דבר ההריגה, 

חטאו בלשון,  חטאו ישראל מכל שבעים לשון להיות נרדיםהדבר ... לי  נודעוהתשובה  – על שראה בישראל רשעים דילטורין ...שמא אינן ראויין ליגאל? כמדרשו

 במלשינות  
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יַשמות ג,כא,כב: ּהְַּכל  יָת  ַּב  ת ַר  ִמָּג ַּ֙ו ִמְּׁשֶכְנָּתּה ַ ה ִאָּׁשַ֤ ַ ה ֲאָל֨ ת-ְוָׁש ֹלָ֑ ָמ ַּוְׂש ב ָהֶ֖ ַָז י ֵ֥ ַּוְכל  ֵֶ֛סף ֶַכ
לַ ַַע ם ְמֶּתָ֗ ל-ְוַׂש ַע ְַ֙ו יֶכם ת-ְּבנ  ֶא ַ ם ְַוִנַּצְלֶּתֶ֖ ם יֶכ  ת  ִים׃-ְּבנ   ָרָֽ ִַמְצ

ה ֲאָל֨  )היינו קדמה השאלה ליציאה(היה בידם כבר מלמד שהשאלה  ]רא"ש במדבר כה[-ו]מכילתא דרבי ישמעאל בא[ קדמא, ע"פ  – ְוָׁש
ּה  שנים עשר חדש יָת  ַּב  ת ַר  ִמָּג ּו ַ֙ ִמְּׁשֶכְנָּתּה הַ קטן מורה על שתי דרשות, מהפך פשטא מלמד -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף - ִאָּׁשַ֤

תלמוד לומר  מניין שלא נחשדו על לשון הרע והיו אוהבין זה את זה שזאת הדרשהשלפחות אחת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, אפשר 
ַ֙ ִמְּׁשֶכְנָּתּה ַ ה ִאָּׁשַ֤ ַ ה ֲאָל֨  ואי אתה מוצא אחד מהם שהלשין על חברו ... ְוָׁש

 כאן רמז ה' משפט עבד עברי דכתיב בו "לא תשלחנו ריקם הענק תעניק לו". ]אור החיים[היא כלהלן  הדרשה השניהאפשר כי 
 עבד העברי ביציאתו. . בשילוב אור החיים כי זהו משפט  במתנה גמורה וחלוטה וגו' -]רשב"ם[ 

ַ֙ -( שמות ג,כב) ִמְּׁשֶכְנָּתּה ַ ה ִאָּׁשַ֤ ַ ה ֲאָל֨  קדמא מהפך פשטא, כעין כתוב שחבירו מלמד עליו,  -ְוָׁש

ואתם  ואם לא יעניקו מעצמםהנ"ל אפשר לומר שמצד משפט עבד עברי המצרים אמורים לשלחם עם מענק בעין יפה,  החיים-אורע"פ 

אַ ( שמות ג,כא)כאן האפיון הוא ההלכה ( שמות ג,כב)לפסוק  ( שמות ג,כא)פסוק עומדים לצאת ריקם, אז הבא האפיון מ ןַל ֵ֥ ּו כ  ל  ָֽ ַת  י ִַּ֙כ  ה ָהָי ְו
ם׃ ָקָֽ י ר  ַ ּו ְלכֶ֖ ַ֙( שמות ג,כב)ולכן  ת  ִמְּׁשֶכְנָּתּה הַ ִאָּׁשַ֤ ַ ה  ". וגו'ְוָׁשֲאָל֨
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ֶאת ו,ד: ואראשמות  ַ ִתי מ ַ֤ ִק ֲה ַ ם ַג֨ ת-ְו ֶא ַ ם ֶהֶ֖ תַָל ֵ֥ םַָלת  ִאָּת  ַ֙ ִריִתי ֶַא ֶרַ-ְּב ן ַָ֑ע ַץְַּכָנ
ֲאֶׁשרַ ַ ם ֶהֶ֖ י ר  ְמֻג ֶרץַ ֶאֵ֥ ַ ת ֵ֛ ּה׃-א  ַָבָֽ ֵ֥רּו ַָּג

ר יא -תהלים קה,י על  רבי מנחם המאיריובפירוש  ן-ֲאֶׁש ם׃ַָנַתֵ֥ ָהָֽ ָר ְב ַא יםְַל ִהֶ֖ ֹל ירושת הארץ היא  שבריתהנה  (.כח,דתולדת בר' ) ֱא
כי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,  -)לעיל,ח( ו"אלף דור"  עולם לאברהם, וממנו ליצחק, וממנו ליעקב. ואמר "לעולם" )לעיל,ח( וברית

    ,קרקע אינה נגזלת

ֶאת ַ ִתי מ ַ֤ ִק ַ֙-ֲה ִריִתי םקטן של -מהפך פשטא, בתפקיד מוציא מפשוטו של כתוב, ומקים ברית עם שניים כמרומז בטעם זקף – ְּב , מקים  ִאָּת 

 ברית עם הבנים, ועם נשמת האבות.  
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ַוַַ לפני מכת צפרדעיםז,כו:  ואראשמות  ר ֶמ א ֶאל-ֶאלַה֙'ּי ַ֤ ַ א ַּב ֶ֖ ה ֶׁש  הַ -מ  ָאַמ רַ ַ ה ִ֚ יוַּכ  ָלָ֗ א  ְרָּתַ  ַמ ָא ְַו ה ְרע ָ֑ ֶאתַ'ַּפ ַ ח ִני׃-ַׁשַּלֵ֥ ֻדָֽ ְב ַיַע ְַו י    ַעִּמֶ֖

ֶאל ַ '֙ ַה ר ֶמ א ה-ַוּי ַ֤ ֶׁש  שמ' )קטן, שתי דרשות )א( כפשוטו ללכת בשליחות ה' אל פרעה; )ב( מוציא מפשוטו של הכתוב -מהפך פשטא זקף – מ 

ה ןָמֵאֵ֥ -ְוִאם (וארא ז,כז מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על המיאון של פרעה גם מיאון של משה רבנו לעשות שליחות ה' . אכן יש  – ַאָּת֖

הַלקב"ה הרבה שליחים לבצע שליחותו גם ע"י בעלי חיים שאין להם דעת, וגם כאלה שאין דרכם להזיק. אלא שבלי  ִ֚ יוַּכ  ָלָ֗ א  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְו
הַ  ַמ רַ ֶאתַ'ָא ַ ח ַוְַ-ַׁשַּלֵ֥ י ִני׃ַעִּמֶ֖ ֻדָֽ ְב  פרעה יוכל לתלות את המכות בטבע ובמקריות. ַיַע
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י ,ז:שמות וארא ו ְחִּת֨ ַק ם ְוָל ַ֙ ֶאְתֶכֵ֥ ם ִלי י ְלָע  יִת ָהִיֵ֥ ם ְו ים ָלֶכֶ֖ ִהָ֑ ֹל א  ל 
ם  ַדְעֶּתָ֗ י ִוי ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ ִים׃ַ'ה ִמְצָרָֽ ַ ֹות ְבלֵ֥ ִס ַ ַחת ִמַּתֶ֖ ַ ם ֶאְתֶכ  ַ א י ַהּמֹוִצ  ַ ם יֶכ  ה  ֱַאֹל 

י ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ יַ'ה ה  ֹל  םֱא מובן על יותר מסדרה אחת של התבנית שאחריה,  מונח מרמזקטן, -מונח מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף – ֶכ 

םקטן יוסבר בשלבים: )א( נסביר מלת וטעמי -מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף ראשון של התבנית יֶכ  ה  ֹל  קטן, כעין ריבה -מונח זקף – ֱא

-לקים התקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, עילת העילות וסיבת הסיבות. ופירש ה-ת של אוריבה את הכל, כעין מה שיש לכוון באמיר

י)בלתי בעל גבול והגבלה כלשהי(. )ב( נחזור אל המלים  היכולת )=ובלתי בעל תכלית(סבת הסבות כלן ובב"ת  אברבנאל ָּדָ֑ ַַׁש שמ' ) א  ל

( רמב"ן, ראב"עמנצח מערכות הטבע כרצונו ) -משדד  הבורא די-ל  ש-אבשם והמפרשים  זוהר כרך ב )שמות( וארא )כג,ב(( שע"פ וארא ו,ג



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו,  -מנצח  –משדד  -שודד  .(בבלי חגיגה יב,אוזהו ענין ההרכבה עד )כפי' הנוסף( שאמרתי לעולמי די )

ַ֤יהשגחה הנדמית כבדרך טבעי. )ג( עתה יובן כי מובן אחד של טעמי  ַ֙ ֲאִנ םַ'ה יֶכ  ה  ֹל  קטן, ידרש -מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף– ֱא

 שהבורא מהפך את פשט הרכב ומערכות הטבע וכל הכוחות כולם כרצונו. בכוחות יש לכלול גם השרים הממונים על הכוחות. 

 

ַ֤יטעמי הקרא  מובן ראשון של תבנית ַ֙ ֲאִנ םַ'ה יֶכ  ה  ֹל  מען הגאולה ממצרים ומתן קטן, ידרש של-מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף– ֱא

יתורה הקב"ה ישנה מדרך הקבועה לעשות באמצעות שליח )אמצעי( ויעשה זאת בכבודו ובעצמו. נשים לב כי המלים  ַ֤י ִּכ  בצרופן הן  ֲאִנ

ַ֙ אנכימלת  םַ'ה יֶכ  ה   טן.ק-זקף -לקיכם -אמונח  – ה'פשטא  – אנכישל הדיבר הראשון מעשרת הדברות ושם בקריאה בטעם עליון  ֱאֹל 

ם ַדְעֶּתָ֗ י ִוי ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ םַ'ה יֶכ  ה  ֹל  ואז  פנים בפניםרוצה לומר אחרי צאתכם ממצרים תבואו להר סיני ותקבלו את התורה אברבנאל  - ֱא
םכמו שיתב' מה שלא זכו אליו האבות וזהו  תנבאו ממנו בלי אמצעיתכירו ותדעו את השם הנכבד כי  ֶּתָ֗ ַדְע י ִוי ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ ואמר ַ'ה

י םַהּמֹוִצ  ֶאְתֶכ  ַ  .היו בלי אמצעי שניהםוגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה  א
ם ֶאְתֶכ  ַ א י  .היו בלי אמצעי שניהםוגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה  אברבנאלקטן, בתפקיד שתיים ע"פ -מונח זקף – ַהּמֹוִצ 
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ַהכְַשמות וירא ח,יא:  ְַו ה ָח  ֲרָו ַָ֙הָֽ ה ְיָת ָהָֽ ַ י הִַּכַ֤ ְרע ָ֗ אַַּפ ְר ַּי ָ֣ ֶאתַו ַ֙ ד ַס-ּב  '׃ הָֽ ַ ר ִּדֶּבֵ֥ רַ ֲאֶׁשֶ֖ ָ֑םַַּכ ֶה ֲאל  ַ ע ַמֶ֖ ַָׁש א ְַול ֵ֥ ֹו  ִלּב 

ה וארא ח,יא( ')שמ ֲרָוָח  ָהָֽ הַ֙ ְיָת ָהָֽ ַ י קטן מרמז לשתי דרשות, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחת מהן יוצאת -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ִּכַ֤

ֶאתמפשט הכתוב. הרווחה מלאה מן המכה, וכנגדה פרעה  ַ֙ ד ַהְכּב  ֹו-ְו  ִלּב 

ֶאת וארא ח,יא( ')שמ ַ֙ ד ַהְכּב  ַ-ְו ֹו ל אוצרותיו לים סוף לדרבן חייליו כו הביא פרעה לבקטן, שני לימודים בפשט )א( מהכבד -פשטא זקף -ִלּב 

ה)ב( ורבה הייתה ביזת הים בשביל להותיר במלאכת המשכן. וזה מידה כנגד מידה שהקב"ה הביא  ָח  ֲרָו מלאה מן המכה וכנגדה פרעה  ָהָֽ

אֶַ ַ֙ ד ַהְכּב  ֹו-תְו  ולא שלח את ישראל. ִלּב 
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ַס ,יב:ט וארא שמות ה: ֶׁשָֽ מ  ֶאל־ ַ ' ַהֶ֖ ר ִּדֶּבֵ֥ ַ ר ֲאֶׁשֵ֛ ָ֑םַַּכ ֶה ֲאל  ַ ע ַמֶ֖ ַָׁש א ְַול ֵ֥ ה ְרע   ֶאת־ל  בַַּפ ַ '֙ ה ַ ַ֤ק ּז  ַח  ַוְי

ה( ,יבט' וארא שמ)  ְרע   ַַּפ ֶאת־ל  ב ַ ה֙' ַ ַ֤ק ּז  ַח אשר לפחות אחת מהן קטן מלמד על שתי דרשות, -קטן. זקף-מהפך פשטא מקף מונח זקף – ַוְי

 יוצאת מפשט הכתוב.

 ,ו[שמות רבה )וילנא( פרשת וארא פרשה יא]: הפשט

ה( ,יבט' וארא שמ) ְרע   ֶאת־ל  בַַּפ ַ'֙ ה ַ֤קַ ּז  כיון שראה הקדוש ברוך הוא שלא חזר בו מה' מכות ראשונות מכאן ואילך אמר הקדוש , ַוְיַח
ע כל הדין ממנו, כאשר דבר ה' אל משה, שכן כתיב ואני אקשה את לב ברוך הוא אפילו אם ירצה לשוב אני מחזק לבו כדי שאפר

 .פרעה

לא ) רבי אבא אמר לא אתקיף לבא דפרעה אלא שמא דא ... [זוהר כרך ב )שמות( בשלח ]המתחיל בדף מד עמוד א[]: היוצא מן הפשט

י' ה֙  רה־ָאַמַ֤ ּכ ִֽ  ((א,ה' שמ) )כגון בפעם הראשונה, דכד הוה אמר משה ה'(התקשה לב פרעה אלא משם  ל ֱאֹלֵהֹ֣ דא מלה ממש אתקיף לביה  יְִׂשָרֵאֵ֔
ה( ,יבט' וארא שמ) הדא הוא דכתיב ת לב פרעה(וקשת)שמיעת שם ה' גרמה לה ְרע   ֶאת־ל  בַַּפ ַ'֙ ה ַ֤קַ ּז  ַח דהא בכל חכמתא דיליה לא אשתכח  ,ַוְי

'( טז,יא ב' שמ) סי לבתר אמרמי יי' ולבתר אמר יי' הצדיק, אמר רבי יו דשמא דא שליט בארעא, ועל דא אמר אִתי ַלהֵ֥  ... ,ָחָטָ֛

ה֙'ַ( ,יבט' וארא שמ)  ַ ַ֤ק ּז  ַח מהפך פשטא, מוציא מן הפשט שה' גרם להתקשות לב פרעה, אלא שמיעת מלת שם ה' גרמה להתקשות לב  –ַוְי

 פרעה. יש לומר שהכל מה', אלא שבדרשת ר' אבא יש הרחקה וכביכול עצם שמיעת שם ה' גרמה להתקשות.
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ָ֑םַשמות בא יב,יט: יֶכ ָבּת  ְַּב א ֶ֖ ִַיָּמצ  א רַל ֵ֥ א ָ֕ ְַׂש ים ִמ  ַָי ְבַע ת  ִׁש
׀ַָּכלַ י ֶרץ׃-ִּכ  ָאָֽ ַָה ח ַרֵ֥ ְז ֶא ֶ֖רַּוְב ַַּבּג  ל א   ָר ִַיְׂש ת ַד  ֲע מ  ַ֙ ִהוא ַה ַ ֶַ֤פׁש ֶּנ ַַה ה ְרָתַ֞ ְַוִנְכ ֶצת ֶמָ֗ ַמְח ַ כ  ל  א 
ל (שמ' בא יב,יט) א   ָר ִַיְׂש ת ַד  ֲע מ  ַ֙ א ִהו ַה ֶַ֤פׁשַ ֶּנ ַה הַ ְרָתַ֞  קטן-הפך פשטא מונח זקףגרשיים מ – ְוִנְכ

ל א   ָר  קטן מלמד על שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב, -זקף – ִיְׂש

ַ֙]אוצר החכמה[, ]תורה שלמה תורה שבעל פה[ ]תד[  דרשה )א( א ִהו ַה ֶַ֤פׁשַ ֶּנ ַה ַ ה ְרָתַ֞ אַַ֙, כל איסורין שבתורה שכתב ְוִנְכ ִהו ַה ֶַ֤פׁשַ ֶּנ ַה
, לפיכך כתב בת חיובין משלש עשרה שנה ויום אחדללמד שלא יתחייב כרת אלא נפש שהוא כתב בוי"ו ופירושו ביו"ד וכן ניקודו, 

ַ֙ א ִהו  (לק"טאבל מפני שכתב נפש נקוד היא שהנפש לשון נקבה )ַה
יש לגבורי כח לדרוש אם למקרא דלהכי קרינן ההיא משום דסמוך : בשכל טוב[ תדלפירוש רש"י ג"כ מסתייע מפסוק לא יראה לך ]

ַ֙לשון נקיבה, ואם למסורת דלהכי כתיב לנפש דהיא  א ִהו ולא מחייב כרת אלא מי שהוא בר חיובין דהיינו בן י"ג שנה ויום אחד, ולא ַה
שו"ע או"ח סי' עי'  אזלינן בתר בוגרת לגבי אשה לדונה בת י"ב שנה, אלא דינה כזכר ולא מיחייבה בכרת עד שתהא בת י"ג שנה.

 הפסוקה שנקיבה מתענה מגיל י"ב ולא מגיל י"ג כמו זכר. ההלכה תרט"ז ובאחרונים הלכות יוה"כ

ַ֙ א ִהו ַַה ֶַ֤פׁש ֶּנ ַה ַ ה ְרָתַ֞  גרשיים מהפך פשטא, יצא להקל על בת לעינוי מגיל י"ג ואין ההלכה כן. – ְוִנְכ

 

 מכילתא בא פסחא י  דרשה )ב(
ָ֑לּו-ָּכל (שמ' בא יב,כ) ַת אכ  א ֶצתַל   ֶמֶ֖ ְח ׀ַָּכלִּכַ  (שמ' בא יב,יט)למה נא' לפי שנאמ'  .ַמ ה-י ְרָתַ֞ ְַוִנְכ ֶצת ֶמָ֗ ְח ַמ ַ כ  ל . כי כל אוכל מחמצת א 

לתלמוד לומר  תערובתן מניןונכרתה אין לי אלא אלו  ָ֑לּו-ָּכ אַת אכ  ֶצתַל   ֶמֶ֖ ְח  . ַמ
ָ֑לּו-ָּכל ַת אכ  א ֶצתַל   ֶמֶ֖ ְח הכתוב הזה מלמד על תערובות איסור )חמץ ו/או שיאור( בהתר שלוקין על אכילת שיעור כזית בכדי אכילת  -ַַמ

 פרס, 

ָ֑לּו-ָּכל ַת אכ  א ֶצתַל   ֶמֶ֖ ְח טפחא בראש פסוק בתפקיד התפשטות אפיון לכתוב לפניה, כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו, מרבה  -ַַמ

 תערובות על הכתוב לפניו העוסק בשיאור גמור, ומרמזת להקל מכרת בשיאור גמור ללאו בתערובת.



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ֙ם של אפשר כי הקלה זאת מרומזת בפסוק עצמו בתבנית הטעמי א ִהו ַַה ֶַ֤פׁש ֶּנ ַה ַ ה ְרָתַ֞ גרשיים מהפך פשטא, יצא להקל הבאה ללמד  – ְוִנְכ

ָ֑לּו-ָּכל (שמ' בא יב,כ)-שכאשר מתפשט אפיון התערובות הבא מהכתוב וטעם טפחא ב ַת אכ  א ֶצתַל   ֶמֶ֖ אז פועלת ההקלה הרמוזה בפסוק   .ַמְח

 עצמו.
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ל: יג,טזבא  שמות ַַ֙ע אֹות ַ֤הְַל ָהָי ַּו-ְו ה ְדָכ  ַָי ָ֣ ָך ָ֑י יֶנ ַע  ן ַּב  י ת ָטפ ֶ֖ טֹו ְַל ַ ַַ ַ סַַ ַ ִים׃ ָרָֽ ִמִּמְצ ַ' הֶ֖ ַ נּו ָאֵ֥ הֹוִצי ַ ד ַָי  ק ֶז ח   ְַּב ִ֚י ִַּכ
ה ,טז(יג ' באשמ) ְדָכ   לרבות את הגידם להנחת תפילין. )לימוד ב(יד שמאל  )לימוד א(קטן מרמז לשני לימודים -זקף – ָי ָ֣

ה ,טז(יג בא שמות) ְדָכ   ידם.מפתח את נושא הנחת תפילין ע"י ג – ַעל־ָי ָ֣

ה ,טז(יג בא שמות) ְדָכ  מצב של גידם חסר יד שמאל כולה )עד הכתף( או חסר זרוע שמאל עד הארכובה של -מקף כמברר ברב – ַעל־ָי ָ֣

 היד = מרפק(

 הגידם הזה פטור בכלל מהנחת תפילין של יד. –הרב מיכל זילבר הי"ו: תנא קמא לומד גידם ביד שמאל שאין לו זרוע ויש רק קיבורת 

 לומדים "ידכה" זה הגידם ביד שמאל שיש לו קיבורת ומניח תפילין על הקיבורת הזאת.אחרים 

 מסביר את תנא קמא שמי שאין לו כל הזרוע השמאלית ויש לו רק קיבורת שמאל פטור מהנחת תפילין של יד,  ]אור זרוע[

 אם יש לו קצת זרוע, מניח בקיבורת שמאל. 

כל היד השמאלית )עד הכתף( פטור גם מהנחה בימין. החסר זרוע שמאל מניח בקיבורת מסביר את תנא קמא שמי שאין לו  ]תוס'[

 שמאל. ומסביר את אחרים שמי שאין לו כל היד השמאלית )עד הכתף( חייב בהנחה בימין.  

 פוסק שבעל קיבורת שמאל יניח בלא ברכה. ]רמ"א[

 

בד"כ כתיבה בימין וקשירה בימין על שמאל שהיא הנחת  וכתבתםוקשרתם וילמד מהכתוב בפר' שמע ובפר' והיה אם שמע ופר' מזוזה 

 התפילין.

התבנית הטעמים  ְדָכ  קטן כעין מידת ריבה וריבה הכל, אפשר שמרמז למצב הגידם החסר יד שמאל )עד הכתף( לא מניח -מונח זקף – ָי ָ֣

 כלל או שמניח בימין.

ַ֙ ,טז(יג ' באשמ) אֹות ְַל ַ֤ה ָהָי הְו ָכ  ָי ְָ֣ד טא מוציא מפשט הכתוב של הנחה ביד שמאל ומלמד לגבי הנחת הגידם )החסר כל יד מהפך פש – ַעל־

 שמאל( והאיטר יד ימין )המשך הגמרא( שיניחו בקיבורת ימין. 
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 :לי מגילה יד,אבב
 קריאת מגילת אסתר בפורים זה ההלל של פורים –טט , גו'ו נחמן אמר קריתא זו הלילא רב

ַָיִׁשַַָֽ מות בשלח טו,א:ש  רָא ז ֶאת-י ַ ל א ִ֝ ָר ִַיְׂש י ַּ֩וְבנ ֨ ה ֶׁש רַ-מ  מ ָ֑ א ּוַל  רֶ֖ ְמ ַַוּי א ה הָו  י ַַ֙לָֽ ַהּז את ַ ה ָרַ֤ ַַהִּׁשי
יַ ִַּ֙כָֽ הָוה י הַַלָֽ ָר י ַַבָּיָֽם׃-ָאִׁשַ֤ ה ָרָמֵ֥ ַ ֹו בֶ֖ ְכ ר  ְַו ּוס סֵ֥ ַ ה ַָּגָא  ה א   ַָג

ה-ֶאת הָו  י ַַ֙לָֽ ּז את ַַה ה ָרַ֤ ואחד היוצא מפשוטו, או  קטן מרמז לשני לימודים שעשויים להיות אחד כפשוטו-, זקףקטן-זקף מהפך פשטא - ַהִּׁשי

 שנים היוצאים מהפשט

 שנאמר בשעת מעשה. אפשר ששתי הדרשות שיש ללמוד מהכתוב הן כך: שבח גדול לה' על הצלתם פשט הכתוב הוא

כן נקבעה שירת הים -על: לימוד )א( ע"פ אור החיים אחד בקשר לשירת הים אחד להתקנת אמירת הלל למד שני דברים אור החיים

, ולזה ויוכלו להוסיף הלל ע"י מי שאל ידו להוסיףיום, שבח לה' להזכיר כל יום גאולת מצרים. לימוד )ב( ע"פ אור החיים  כלבשחרית של 

רירמוז טעם תרסא במלים  י ַָיִׁשָֽ ַ֩-ָא ז ה ֶׁש בתפקיד בעל בחינה נעלה שהוא כעין מחיצה משאר העם, וחכמי ישראל שהם בעלי בחינה נעלה  מ 

 הלל-המוצאת מקור לדרשה  מהתבוננות בקישור שיצר אור החיים בין שירת הים וההלל מוצעתל על ישועות ה'. יכולים להוסיף אמירת הל

הבשירת הים במלת  הָו  י ַ֙-ֶאתיה. טעמי מהפך פשטא של -אשר בשנוי סדר האותיות היא מלת הללו ַלָֽ ּז את ַַה ה ָרַ֤ סדר מרמזים להפך בַהִּׁשי

השל מלת האותיות  הָו  י ה׀א( ,קו 'תה)אופני ניקוד ) ה.-אמירת הלל לי היָ -ּוללְ הַ )למ"ד דגושה( זה כאילו נכתב  היָ ּוּלהַ  מתקבלו, ַלָֽ  ַהְִֽללּויֵָ֨

ִֽה:,לה( קד' תהבתחילת פסוק, ) ה׀א( ,קיא 'תהבסוף פסוק, ) ַהְִֽללּו־ָי ְללּו יֵָ֨  בתחילת פסוק(. ַהֵ֥

.דאמר רבי סימון ירושלמי מגילה פ"א ה"ט )וילנה יג,א(תלמוד -, ותלמוד ירושלמי סוכה פ"ג ה"י-הקשר בין שם ה' וההלל נלמד ב
בשם רבי יהושע בן לוי בעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תילים באישור בניצוח בניגון בשיר במזמור בהשכל ברינה בתודה 

 והשבח כלולין בו גו' הללויה שהשםבתפילה בברכה המאושר שבכולן 
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ַ :יט,שמות בשלח טו ס ֨סּו ַ֩ א ַָב י ֶאתִּכ  ַ ם ֶהֶ֖ ֲַעל  ' הֵ֛ ַ ֶֹׁ֧שב ַַוָּי ם ַַּ֙בָּי  ָרָׁשיו ֹוַּוְבָפ ִרְכּבַ֤ ְַּב ה ְרע ִ֝ ָ֑םַ-ַּפ ַהָּי ַ ַמ  י
ַפ ַהָּיָֽם׃ ַ ְך ֹו ְַּבתֵ֥ ה ַַבַּיָּבָׁשֶ֖ ּו ָהְלכֵ֥ ַ ל ֵ֛ א  ָר ִַיְׂש ֹ֧י ַּוְבנ 

ם ַַּ֙בָּי  ָרָׁשיו ֹוַּוְבָפ ִרְכּבַ֤ ק ם להלך ררגילותקטן, שתי דרשות שאחת מהן: בא רכבו ופרשיו, כולו כאחת, בים בהפך מ-פשטא זקףמהפך  - ְּב

 ביבשה ובהפך מניהול מלחמה בחלק לוחם ובחלק ממתין.

 דרגא תביר טפחא, תלישאראה 
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ִאםבשלח טו,כו:   שמות ַ֩ ר ֶמ ל-ַוּי א ַָּכ ְרָּתֶ֖ ַמ ְַוָׁש יו ִמְצֹוָת  ְַ֙ל ֲאַזְנָּת ַהָֽ ְַו ה ֲעֶׂש  ַַּ֙ת יָניו ְַּבע  ר ַהָּיָׁשַ֤ ְַו יָך ֶהָ֗ ֹל ֱַא ' ה  ַ ׀ ֹול ק  עְַל ַמִ֝ ִַּתְׁש ֨מֹוַע יוַ-ָׁש ָּקָ֑ ַֻח
ַ-ָּכל ה ֲחָלַ֞ ַּמ ַ֙ל א-ֲאֶׁשרַהָֽ ַרִ֙ים ִמְצ ְַב ְמִּתי ָך׃ַס-ַׂשַ֤ ֶאָֽ ְפ ר  ַ ' הֶ֖ ַ י ֲאִנֵ֥ ַ י ָךִַּכֵ֛ י ַָעֶל  ים ַָאִׂש 

ַ ה ֲעֶׂש  ַַּ֙ת יָניו ְַּבע  ר ַהָּיָׁשַ֤  ' ?במשא ומתן ... באמונה  זה 'אכפשוטו ואחת היוצאת מפשוטו, לפי תורה תמימה  אחת דרשה ְו
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַצִַ טז,לב: בשלחשמות  ֲאֶׁש ר ַ֙ ָבר ָּד ַַה ַ֤ה הֶַז ֶׁשָ֗ מ  ַ ר ֶמ א ָ֑םַוּי   יֶכ ת  ר  ד  ְַל ֶרת ֶמֶ֖ ִמְׁש ּנּוְַל ִמֶּמ  ַ֙ ר ֶמ ָהע ֨ ַ א ְמל ַ֤ ַ ' ַה  ַָּו ה
ֶאתַ ַ ּו א  ְר ִַי ׀ ן ַמ ַע ִים׃-ְל ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ י ִאֵ֥ הֹוִצי ְַּב ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ֶאְתֶכם ַ ְַ֤לִּתי ֶהֱאַכ רַ ֲאֶׁש֨ ַ ֶחם ַַהֶּלָ֗
 

 הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים. אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן.
 ם.יִ רָ צְ מִ א דְ עָ רְ ַאא ּבְ נָ תָ הָ בְ ַא לּוכָ י אֲ ּדִ  איָ נְ א עַ מָ ֵהא ַלחְ 

כן הוא בסידור ר' עמרם גאון, יוצר לשבת הגדול לרבי יוסף טוב עלם )הובא בתוספות דבור המתחיל "למה" פסחים קטו,ב(, מחזור  הא לחמא. 
לישנא דקרא  -תו הלחם ממש אלא דגמת הלחם ואף שאין זה אוויטרי, שבלי הלקט סימן רי"ח, רמב"ם סוף הלכות חמץ ומצה, אבודרהם ועוד. 

ֶאתַ(  "טז,לבבשלח  'שמהוא ) ַ ּו א  ְר ִַי ׀ ן ַמ ַע ַ-ְל ְַ֤לִּתי ֱאַכ ֶה ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ֶחם   )מגן אברהם סימן תע"ג סעיף קטן כ"ד עיין שם(. "ַהֶּלָ֗

המצה, שאכלו אבותינו בליל יציאת מצרים שהיה  –חם הלם, מספר על יִ רָ צְ מִ א דְ עָ רְ ַאא ּבְ נָ תָ הָ בְ ַא לּוכָ י אֲ א ּדִ יָ נְ א עַ מָ ֵהא ַלחְ לשון ההגדה  –טט 

שמות קושרות מצות יציאת מצרים ומצות כל ליל סדר למן, לפסוק מצה. האדמו"ר ממ"ש זי"ע מסמיך זאת לצווי לשמור צנצנת מן, וכך מ
ַבשלח טז,לו:  א׃ַפ ּו הָֽ ַ ה יָפֶ֖ א  ָה ַ ית ִרֵ֥ ֲַעִׂש ר ֶמ ָהע ָ֕ בפסח )ראה במקומו(. אפשר שהדמוי  , שבמחזור ויטרי לומד ממנו מקור לשלוש מצותְו

 בין מצות יציאת מצרים ובין מצות בליל הסדר בא לדמות גם את טעם המצות דהיום לדאז ולטעם המן. 

 יום.  30הסמכת המצות למן מבהירה את דברי חז"ל שטעמו במצה טעם המן שעתיד לירד להם רק כעבור 

רַ רַקדמא  –ֲאֶׁש֨ ְדָּב  ִּמ ַַּ֙ב ֶאְתֶכם ַ ְַ֤לִּתי ֱאַכ , לימוד כפשוטו למן, ולימוד המוציא מפשוטו למצות מצרים וחררה של קטן-מהפך פשטא זקף–ֶה

 שלושים יום עד לירידת המן.

 א(ירמז לטעימת טעם המן במצה שאכלו החל בליל יציאת מצרים ועד שירד להם המן כעבור שלושים יום כמו שלדוגמא מציינים ) קדמא

 פרי צדיק דברים חג הסוכות ב([ עוגה שהוציאו ממצרים טעמו בה טעם מן, )בלי קדושין לח,בבשאמרו חז"ל ] מנחם ציון דרושים לפסח
  טעם מן שלושים יוםעל זה נאמר שם ויאפו את הבצק עוגות מצות ומחררה זו טעמו 

 קדמא, פסקראה 
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 :י,כ משפטים שמות

א ָךַל   י ָָ֑֗ ֶה ֹל ֱַא ' ה  ַ ׀ ָּבֶ֖ ָ֣ת ַַׁש י ִביִע ִ֝ ַהְּׁש ַ֙ ְַו֨יֹום ַ-׃ ה לַתֲעֶׂש ֨ ַָֽ-ָכ ָך  ה׀ַּוִבְנ ַאָּת  הַ ָך׃-ְמָלאָכִָּ֝֡ י ֶרָֽ  ִַּבְׁשָע ֲאֶׁשֵ֥ ָ֣ר ַ֙ ָךֶ֖ ְר ְַוג  ָך ָ֗ ְמֶּת  ֶה ַּ֙וְב ְתָךִ֝ ָמָֽ ֲא ַַו ְּדָךַ֤֨ ְב ַַע ָך ִבֶּתָ֗ ַּוַ֠
 :יב,כג משפטים שמות

ַַ ת יִַּתְׁשּב ָ֑ ִביִעֶ֖ ַהְּׁש ַ ֹום ָךַּוַבּיֵ֥ י ַמֲעֶׂש  ַ ֲעֶׂש ה ַַּ֙ת ִמים ַָי ֶׁשת ַ֤ ַׁש 
ֶַּבןַ ׁש ֵ֥ ָּנפ  ְַוִי ָך ֶר  מ  ֲח ַַ֙ו ָך ְר ֹו ַׁשָֽ ַח ּו ַָינָ֗ ן ַמ ַע ר׃אֲַ-ְל ָֽ ַהּג  ְַו ָךֶ֖ ַָמְת
  דשבת פרק כ" בבלי ושלא תהא אסורה בשדהנייח שלה לאכול מהמרעה  - י"רש קטן,-זקףפשטא מונח  -... ינוח שרך וחמרך-למען
קדמא  - מלאכה-תעשה כל-לא (י,יתרו כ 'שמ) אסורה. הדבר מתואם עם הקרא מלאכהשתוכל להביאה למרעה, כלומר שאין זאת  אומר

ָךַובפרטים נמצא  כלל, כעין ון()בטעם תחת ואזלא ָ֗ ֶּת  ּוְבֶהְמ ַ֙ ְתָךִ֝ ַוֲאָמָֽ ַ ְבְּדָךַ֤֨  קטן )בטעם תחתון(. -מהפך פשטא זקף -ַע

 מלאכה בבהמה השייכת לעברי. איסורכפשוטו  ובהמתך אחד לימוד

הפשט נראה שגם בהמה למרעה טרי, כי לפי  הוצאתהתורה מלאכת  התירה ביג,כמשפטים  שמות עם והמתואםמפשוטו  היוצא אחר לימוד

 זה אסור.
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ְבִנ יתַָּכל :ט,שמות תרומה כה תַַּת ֶ֖ א  ְַו ן ַהִּמְׁשָּכ  ַ ְבִנ ית ִ֚תַַּת א  ַ ָך  אֹוְת ַ ֶא ה ְר ַמ ַ֙ ֲאִני ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ל ָ֑יו-ְּככ ָ֗ ָל ַּכ  ַ ַ ַ ַ ַ ַסַַ ַ ּו׃ ןַַּתֲעׂשָֽ ֶ֖ ְַוכ 
ַ(ט,כה 'תר' שמ) ָך  אֹוְת ַ ֶא ה ַמְר ַ֙ ֲאִני ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ל קטן -וב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, זקף, כעין כתקטן-רביע מהפך פשטא מונח זקף -ְּככ ָ֗

 ,ט(כה' תר' שמ) [בעל הטורים]מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. ויתבאר ע"פ 

ְרֶא ה נית כל כליו . מלמד שהיה חגור כמין פסיקיא של עור והראה למשה תבנית המשכן ותב (246) בגימטריא גבריאל. (246)גי'  ַמ
אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן  גבריאל ... הראה לו למשה מעשה המנורה תנא דבי רבי ישמעאל ושם נאמר " )עיין מנחות כט א(

מרחיב ממנורה  ]בעה"ט[". הסבר שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים
 . למשה תבנית המשכן ותבנית כל כליו וציא מהפשט וללמד שלא ראה משה את הקב"ה אלא היה המלאך גבריאל מראהלכל המשכן ובא לה

 ]מנחות כט,א[ ]שם ע' שצו[", ויש אומרים אף הלכות שחיטה" ]ביאורי ופירושי ר' מהר"ל מפראג עה"ת, דב בן אהרן, ע' קכז )אוצר החכמה([

 )ואח"כ הגירסה שהבאנו " של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים וראה משה ועשה כמותן תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר ארון
דאמר רבי מאיר כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כסא כבודו  ,ה"ד[א"שקלים פ ]ירושלמי )וילנא( ] וגו'(, אמר רבי חייא בר אבא

ֹ֣ה׀ יג(,ל ' תשאשמ) והראהו למשה ואמר לו ּו ז  (. מהר"ל ]תיב"ע[-)וכן ב,הראה לו כמין מטבע של אש - יג(,ל ' תשאשמ) [רש"י] : כזה יתנו יְִּתנָ֗

שמשה  ]במ"ר[-. וגם מביא מ]מנחות כט,א[-כוונת ה' הייתה להראות הנתינה ולא המטבע, לכן לא נמנה ב )שמ' תשא( ]גור אריה[בפירוש 

 התקשה בשמן המשחה.

לַ(ט,כה 'תר' שמ) יע, צ"ע האם בא ללמד על דברים שמשה התקשה בהם, או על ארבעה דברים שהראה למשה באש, או כל מה רב – ְּככ ָ֗

מוסיף הל' שחיטה  ]מהר"ל[וכו' נוסף מטבע, לעומתו  ]תיב"ע[יש כאן שלשה דברים, ע"פ  ]מנחות כט,א[שהראה הקב"ה למשה. לפי 

 המשכן וכל כליו. ]בעה"ט[שמן המשחה, ע"פ  ]במ"ר[ו/או לפי 

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

ין מהלכין ושתי תודות אחריהם וכל ישראל אחריהם ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר ובית ד
  :הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת וכל שלא נעשה בכל אלו הנכנס לשם אין חייבין עליה

ל (שמ' תר' כה,ט)אמר ה' למשה  [ב"מ,ב"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבועות פ] ר ְּככ ָ֗ ַ֤ ה ֲאנִי֙  ֲאׁש  ֹ֣ ןוכו'   אֹוְתךֵ֔  ַמְרא  ּו׃ ְוֵכ֖ בזה , רצה ַּתֲעׂשִֽ
והטעם שהיה בית  ...שכל מקדש שייעשה כמו זה תהיה עשייתו. וכבר ידעת כי משה מלך ומכלל המלכים מנאוהו נוסף על הנבואה 

שני קדוש ואף על פי שנעשה בלי אורים ותומים בלי מלך לפי שהוא בקדושתו עומד עד סוף הדורות, כלומר הקדושה שנתקדש בימי 
 .הוא דעבד שלמה, ומה שעשה עזרא זכר בעלמא

 
אין מוסיפין על העיר או על העזרות אלא על פי המלך וע"פ נביא ובאורים ותומים ועל פי  [א"הי,ו"רמב"ם הלכות בית הבחירה פ]



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ל (שמ' תר' כה,ט) סנהדרין של שבעים ואחד זקנים שנאמר ר ְּככ ָ֗ ַ֤ ה ֲאנִי֙  ֲאׁש  ֹ֣  ., ומשה רבינו מלך היהוכן תעשו לדורות  אֹוְתךֵ֔  ַמְרא 

ל (תר' כה,טשמ' ) ר ְּככ ָ֗ ַ֤ ה ֲאנִי֙  ֲאׁש  ֹ֣ ת אֹוְתךֵ֔  ַמְרא  ן ַּתְבִנֹ֣ית ֵאֶ֚ ת ַהִּמְׁשָּכֵ֔ יו-ָּכל ַּתְבִנֹ֣ית ְוֵא֖ ן ֵּכָלֶ֑ ּו׃ ְוֵכ֖ קטן בין שני -קטן ... זקף-זקף -ס   ַּתֲעׂשִֽ

   ,וכן תעשו לדורותרמב"ם -קיסרים, כעין בנין אב או הקש, דבר בחוזר וקורה כפי' ה
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עַָ,י: כהתרומה שמות  ְַו ים ִַׁשִּטָ֑ ֲַעצ  י ן ֹו רֶ֖ ֲא ַ ּו ַׂשֵ֥ ַ ַ ַ ַ ֹו:ַ ָמתָֽ ק  ִציַ ֶ֖ ח  ַָו ה ַאָּמֵ֥ ְַו ֹו ְחּב  ַָ֙ר ִ֙צי ח  ַָו ה ַאָּמַ֤ ְַו ֹו ְרּכָ֗ ָא ַ ִצי ח ִ֜ ַָו ִים ַַאָּמַת֨
ִצי (י,כה 'תר 'שמ) ח ִ֜ ַָו ִים ֙צִַ קדמא ואזלא, בתפקיד כעין כלל )לא מהמידות כלל ופרט(, תבנית הטעמים – ַאָּמַת֨ ח  ַָו ה ַאָּמַ֤ ְַו ֹו ּכָ֗ ְר ֹוַָא ְחּב  ַָ֙ר  –י

ֹוַ קטן בין תפקידיה כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. תבנית הטעמים-רביע ... זקף ְחּב  ָר ַ֙ ִ֙צי ח  ַָו ה ַאָּמַ֤ קטן -מהפך פשטא זקף –ְו

מרמזת לשני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב. אפשר שכאן הכוונה לתחומים שונים של לימודים שחלקם אינם קשורים 

ֹוַן. אפשר כי טעםלארו ְרּכָ֗ להלן  .ואינם כפשט הפסוק ממידות הארוןבנושאים שונים לימודים   -רמז לכעין ארבעה כללים רביע מ – ָא

 , ועוד ארבעה לימודים הלכתיים.להתנהגות תלמיד חכםכלל בדרך המוסר  לימודמצאנו 
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ִמַּבֵַַ֥א:י,שמות תרומה כה רַ ֹו ה  ַָט ָה ב ַָ֙ז תֹו א  ַ ָּ֑נּוְוִצִּפיָתַ֤ ּוץְַּתַצֶּפ חֶ֖ ִמ ַּו ִַית ַ ַ יב:ַַַ ִבָֽ ָס בַ ָהֶ֖ ַָז ֵ֥ר ַז  ֵ֛יו ַָעָל יָת  ְוָעִׂשֹ֧

ר ,יא(כה' תר' שמ) ֹו ַָטה  ָה ב ַָ֙ז תֹו א  ַ קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ְוִצִּפיָתַ֤

: לפי שמצינו כל כלי בית עולמים שאם ]מכילתא יתרו אות קל"א[-ה ה קז[]תורה שלמה הער )לימוד א( הלימודים יוצא מפשט הכתוב.
ומבואר להדיא שממעט רק כרובים שפסולים מכסף ולא . )ואפשר שגם של שאר מיני מתכות( אין להם של זהב הן עושים אותו של כסף

ּו  ,יא(כה' תר' שמ) )=תו"ת([ תורה תמימה] )לימוד ב(. הארון עצמו חֶ֖ ִמ ַּו ִית ָּ֑נּוִמַּבֵ֥ מלמד ששלש תיבות עשאו, שתים של זהב  - ץְַּתַצֶּפ
ַ֙ ואחת של עץ, נתן של זהב בשל עץ ושל עץ בשל זהב וצפהו לקיים מה שנאמר תֹו א  ַ ּוץ... ְוִצִּפיָתַ֤ חֶ֖ ִמ ַּו ִית ָּ֑נּו ומה ת"ל, ִמַּבֵ֥  - ְּתַצֶּפ

טז(להביא שפתו העליונה
 :]ירושלמי שקלים פ"ו ה"א[ 

וצפית אותו מבית ומחוץ  שלא כתיבהעליונה של ארון העץ יצפה בזהב, וכל עיקר דרשה זו יסודה על  ר"ל שפתו ]תו"ת הערה טז[
יִת ּוִמ֖חּוץ ַּבּכ ִֽפ ר: (ו,יד ' נחבר) בזהב כמו שכתוב ר"פ נח ה ִמַּבֵ֥ ִַֽפְרָּתֵ֥ א ָתָ֛  :ועיין בסוגיית הבבלי יומא ע"ב ב' ְוָכ

 )המאפיין את( כל הכתוב לפניו. טעמו סלוק מגביל ללמד שתיבת נח כופרה רק בכפר. הוא המושא המתיחס אל ַּבּכ ִֽפ ר (ו,יד ' נחבר)

ראבל כאן  ֹו ה  ָט ָה בַ כתוב באמצע המשפט ולפי הדוגמא של תיבת נח היה אמור ללמד רק על הכתוב לפניו, אבל כאן יוצא מהפשט  ָז

ֹורַָזָה ב-הלשוני ומלמד גם על הכתוב אחריו לצפות שפתו העליונה של ארון ב ה   .ָט
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 תרומה כז,א: שמות

ֶאת ַ יָת ֹו-ְוָעִׂשֵ֥ ָמתָֽ ק  ַ ֹות ַאּמֶ֖ ַ ׁש ֹלֵ֥ ְַוָׁש ַח ַהִּמְזּב   הַ֙ ְהֶי ִַיָֽ ּוַע בַ֤ ָר ַ ַחב ַר ָ֗ ֹות ַאּמ  ַ ׁש ֹ֧ מ  ָח ְַו ֶרְך א ִ֝ ַ ַאּ֨מֹות ַ֩ ׁש מ  ָח ַ ים ִַׁשִּטָ֑ ֲַעצ  י ַח ֶ֖ ַ׃ַהִּמְזּב 
ַ תרומה כז, א( שמות): ל! א"אביי: אדרבה, תריץ ואותיב גברא לרבא: רמי גברא אאפיה. א" אמר...  [בזבחים סב, בבלי] ַע ּו כתיב. והא מיבעי ָרבַ֤

ַ: )רבא לאביי( ל? וליטעמיך, מי כתיב רבוץ? א"מרובעליה דמרבע רבועי! מי כתיב  ַע ּו בַ֤  , דמשמע הכי ומשמע הכי. כתיבָר

ַעַ ג"ה י"רש ּו  יליף מינה. תרווייהו הלכך -כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי ָרבַ֤
 

ַ ּוַע בַ֤  מרובע ורבוץ.  –מפשוטו של מקרא  יוצאתל שתי משמעויות אחת כפשוטו ואחת בגמרא רבוע בע הנאמרָר

יש משמעות שניה כמו  שלרביע' קוגוט לדעת רבא ונקבל רביע = רבוץ = רבוע. זה פותח אפשרות אבל לא מבטיח פרופאת דעת  נצרף

 למלה רבוע במובן של ריבוע או כל קשר אחר לארבע. 

 

ַהִּמְזּב ַ  ַ֙ ה ְהֶי ִַיָֽ ּוַע בַ֤  , אחד כפשוטו ואחד מהפך מפשוטו. לימודיםקטן, שני -מהפך פשטא זקף – חַַָר

מרובע  –מקרא  של)בבלי זבחים סב ב( רבוע בעל שתי משמעויות אחת כפשוטו ואחת יוצאת מפשוטו -תהיה כ זאתאחת להבין  דרך

 ורבוץ. 

 זבח. )בבלי זבחים נט ב( שאלו לשני לימודים בשיעורין של גודל המ-כ תהיהאחרת  דרך

ַ֩ מלת ׁש מ  זבחים  בבלי]גודל המזבח החיצון  שיעוריקטנה, בתפקיד לדרוש שיעורין )כמו שמוצא בעיון ובמאמר( כאן נדרשים -תלישא – ָח

חַַ (א,כז 'תר 'שמ)    [ב,נט ַהִּמְזּב   הַ֙ ְהֶי ִַיָֽ ּוַע בַ֤ א יהודה ורבי יוסי מוצאים הכתוב מפשוטו. רבי יהודה מוצי רביקטן. -פשטא זקף מהפך -  ָר

חַַמפשוטו אלפניו של הקרא  ַהִּמְזּב   ַ֙ ה ֶי ְה ִַיָֽ ּוַע בַ֤  יוסי לאחריו. רבי,   ָר

באלפניו של הקרא  לומדיהודה  רבי ַח ר ָ֗ ַ ֹות ַאּמ  ַ ׁש ֹ֧ מ  ָח רוח ותקבל  לכלמונח רביע, ואומר תמדוד מאמצעו של מזבח חמש אמות  דרגא - ְו

ַאּ֨מֹותַשל   שטחות. כאילו הוא קורא הפסוק כך: הגובה כפשוטו של מקרא שלוש אמ אבלארבעה פעמים חמש על חמש אמות.  ַ֩ ׁש מ  ָח
ְך ֶר ב א ִ֝ ַח ַר ָ֗ ֹות ַאּמ  ַ ׁש ֹ֧ מ  ָח מרכזי הוא ומשמעו מהמרכז הנח ארבעה משטחים כאלה או משטח אחד  פרטדרגא מונח רביע במובן של  - ְו

 כאלה.  משטחיםשהוא כעין ארבעה 

חַַלומד שלפני הקרא  יוסי רבי ַהִּמְזּב   ַ֙ ה ְהֶי ִַיָֽ ּוַע בַ֤ חמש אמות, אבל  עלכפשוטו של מקרא ומידות אורך ורוחב המזבח הן חמש  ומדיםל ָר

מי גובהו כפול נילרבוע של המזבח החיצון ומה הפ הפנימילאחריו של הקרא הזה יש להוציא הכתוב מפשוטו ולהקיש רבוע של המזבח 

 ולכן גובהו עשר אמה.  מאורכומאורכו כך החיצון גובהו כפול 

אמה לכולי עלמא  10על  10 המזבחרך מחקר מקיף בנושאי המשכן אומר כי יש עוד שיטה ולפיה מידות אורך ורוחב שע בינקה' חנוך ור

 אמות היה הסובב. 7אמה ובגובה  10או  3והמחלוקת היא על הגובה האם היה 

 ב סבתלישא, דרגא מונח רביע, בבלי זבחים נט ב,   ראה
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ִַּצֶַ֖ :לו,כחתצוה שמות  יָת ִׂשֵ֥ ':ְוָע הָֽ ֶדׁשַַלָֽ ק ֶ֖ ַ ם ָת  ַח  ח  י ִַּ֙פּתּו ַָעָליו ְחָּתַ֤ ַּוִפַּת ר ֹו הָ֑ ַָט ָה ב ָז ַ  יץ



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ת לט,ל: פקודישמות  ֶא ַ ּו ֵַּֽיֲעׂשֵ֛ ֵֶֽזר-ַוָֽ ָֽ ַנ  ץ י הַָֽ-ִצֵ֥ ֶדׁשַַל ק ֶ֖ ַ ם חֹוָת  ַ ח  י ִַּ֙פּתּו ב ִמְכַּת ַ יו ּוַָעָלָ֗ ַַוִּיְכְּתב  ר ֹו הָ֑ ָט ָה בַ ַָז ֶדׁש ּק ֶ֖ ַ׃'ַה
ַ֙ (ול,כח ' תצ')שמ ]רש"י[הסבר לפי  טט: ַָעָליו ְחָּתַ֤ םַּוִפַּת ָת  ח  ַ ח  י ּתּו קטן, שתי דרשות שלפחות אחת מהן -מהפך פשטא מונח זקף – ִּפ

 .יוצאת מפשט הכתוב

ַ-אפשר מלמד ש )דרשה א( ְחָּתַ֤ בחותם שבה הזהב של האותיות העתידיות להיווצר עולה לתוך  משמעותו כעין כתיבה בחקיקה ּוִפַּת

 רוד ופיסול של החומר שסביב האותיות הנוצרות.החריצים שהוכנו עבורם בדפוס החותם ונוצרות אותיות שלא ע"י גי

 החותם חרוט במהופך מהאותיות שהוא מטביע משמאל לימין, כלומר היוצא מן הפשט הוא היפוך הכתב המטביע. )דרשה א(-ב

 אפשר שיש להסביר את שני המקראות כך:

ם (ול ,כח ' תצ')שמ ָת  ח  ַ ח  י ִַּ֙פּתּו ַָעָליו ְחָּתַ֤ םַוּיִַ (,ללט ' פק')שמ   ּוִפַּת חֹוָת  ַ ח  י ִַּ֙פּתּו ב ִמְכַּת ַ יו ַָעָלָ֗ ּו  . ְכְּתב 

קשה, שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמאל לימין, עד עומק מסוים  תחתוןכדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם 

 (ול,כח תצ'שמ' )ותחתית, זה 

תיות בכתב בכיוון משמאל לימין, ללא תחתית, קשה, שבו חרוטות האו עליוןכדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם 

 (ול,כח תצ'שמ' )בדיוק במקביל לדפוס חותם התחתון, זה 

את טס הזהב, שהיא מתכת רכה, שמים בין שני הדפוסים ולוחצים על זהב הטס הנראה בחריצים ללא תחתית של החותם העליון 

 (,ללט ' פק')שמבלטות האותיות כלפי מטה בצורה אחידה. זה בהתמדה ובמתינות באופן של משיכה כעין כתב, שוב ושוב, וכך מו
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א שמות תצוה כט,כט: ַמּל  ַּוְל ם ֶה  ַָב ָח ה ָמְׁש יוְַל ָרָ֑ ַאֲח ַ ֶ֖יו ָבָנ ּוְַל ְהיֵ֥ ִַי ן ֲהר   ֲאֶׁש רְַלַא ַ֙ ֶדׁש ּק ֨ ַה ַ י ַ֤ ד  ֶאת-ּוִבְג ַ ם ַ-ָבֶ֖ ם׃ ָדָֽ ַָי
ַהַַ (שמ' תצוה כט,כט)... אפשר כי משנה . [בבלי יומא יח,ב]ע"פ  י ַ֤ ד  ןּוִבְג ר   ַאֲה ֲאֶׁש רְַל ַ֙ ֶדׁש קטן, דרשה כפשוטה -מהפך פשטא מונח זקף – ּק ֨

 למנוי כהן גדול בלבישת רבוי בגדים, דרשה היוצאת מפשוטה להפוך מצבו מכ"ג לכ"ה אם אינו ראוי.

א ַמּל  ם-ּוְל גון בבית ראשון אם מצב מנוי לכ"ג ברבוי בגדים בנוסף למשיחה בשמן המשחה, המנוי רק ברבוי בגדים כ-מקף בתפקיד רב – ָבֶ֖

תהתקלקל כ"ג ביום הכפורים,   ם-ֶא מצב אם ראוי להיות כהן גדול, אם אינו ראוי, סלוק מגביל שגם אם נתמנה -מקף התפקיד רב –  ָיָדָֽ

 ונמצא לא ראוי יעבור מתפקידו בהסרת רבוי בגדים.

ם ֶה  ַָב ָח ה ָמְׁש ָח הקטן ושני פעלים -)אתנח( מונח זקף – ְל ָמְׁש ַמּלַ ...  ְל , מעלה אפשרות לדרשה מלאחריו אלפניו, כאן אם כהן גדול  אּוְל

ַ֙אינו ראוי לתפקידו והתמנה רק ע"י רבוי בגדים, מעביר הלימוד מאחור אלפניו אל  ֶדׁש ּק ֨ ַה ַ י ַ֤ ד  ן ּוִבְג ַאֲהר   להפוך כ"ג לכהן הדיוט  ֲאֶׁש רְַל

 אם אינו ראוי לתפקידו והתמנה רק ברבוי בגדים.
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בַ  ,כ:לתשא שמות  ְַּב ה ִאֶּׁשֶ֖ ַ ר י ִטֵ֥ ַהְק תְַל ר   ְַ֙לָׁש ַ֙ח ַהִּמְזּב  ֶאל־ ַ ם ֹוְַבִגְׁשָּתַ֤ א  ַ ָ֑תּו ֻמ ַָי א ְַול   ִים ַמֶ֖ ֲחצּו־ ְר ִַי ֵ֛ד מֹוע  ַ ֶהל א ֹ֧ ֶאל־ ַ ם ':ָאַ֞ הָֽ  ַלָֽ

אַ )שם ל(  וכן בשלא רחוץ ידים דכתיב...  [ב,יומא ה בבליתוספות ] ַ ָ֑תּו ֻמ אַָי ְַול   ִים ַמֶ֖ ֲחצּו־ ְר ִַי ֵ֛ד מֹוע  ַ ֶהל א ֹ֧ ֶאל־ םַ ָאַ֞ ְַּבב  ם ְַבִגְׁשָּתַ֤ ֹו
תַ ר   ְַ֙לָׁש ַ֙ח ַהִּמְזּב  ַמיחייב אאהל מועד אפילו אביאה ריקנית והא דקאמר פ"ב דזבחים )דף יט:( אי כתב רחמנא ֶאל־ ם ָאַ֞ ב  ולא כתב ְּב

ַ ם ואם אל בב וה"פ אי כתיב דלפי האמת לא מיחייב אביאה ריקנית יש לומר היינו אמזבחה"א אפילו אביאה ריקנית כו' משמע ְבִגְׁשָּתַ֤

ַאהל מועד או אל המזבח ולא כתיב  ת ר    .ה"א דאפילו אמזבח מיחייב אביאה ריקנית קמ"ל דאמזבח לא מיחייבְלָׁש

ֹוטעם מונח במלת  [)הרב י"י פוזן( ע' סא ]תורת המונח ם-בא להדגיש ש א  ָאַ֞ ב  -אל אהל מועד היא אל קדושה הגבוהה מקדושת העזרה ו ְּב

ם ִַַ֙גְׁשָּתַ֤ ַ֙ח ַהִּמְזּב   .  ֶאל־

ת ר   ְַ֙לָׁש ַ֙ח ַהִּמְזּב  ֶאל־ ַ ם קטן מלמד על שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב. -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ְבִגְׁשָּתַ֤

שהיה משמע, שכמו שאסור ביאה ריקנית לאהל מועד כך גם יהיה נאסרת ביאה ריקנית למזבח, מוציא מפשט זה ומלמד שלמזבח 

 ולכן גם לא יחויב בקיו"ר אם אינו משרת )עובד( באחת מעבודות המקדש. אפשר לגשת ביאה ריקנית

 צ"ע מהי הדרשה השניה.
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ילב,א:  כי תשאשמות  םִַּכָֽ ָהָע  ַ א ְר ַּי ָ֣ ִמן-ַו ַ ֶדת הַָלֶר  ֶׁשֶ֖ מ  ַ ׁש ֵ֥ ׁש  ָ֑רַ-ב  ַָהָה
ל ַַעָֽ ם ָהָעִ֝ ַ ל ה ֨ ָּק ה-ַוִּי ֲַעׂש  ׀ ּום ק  ַ֙ ָליו ּוַא  רַ֤ ְמ ַַוּי א ן ר ָ֗ ֲה ַָֽ-ַא רַי  ֲאֶׁשַ֤ ַ ים ִהָ֗ ֹל ֱא ַ יָל נּו ינּוִַּכ נ   ְַ֙לָפ ֶא ֶרץַ-ְלכּו מ  ַ֙ נּו ֶהֱעָל֨ ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ יׁש ִאָ֗ ַָה ֶׁש ה מ  ַ ׀ ֶז ה

ֶמה ַ ְענּו ַדֶ֖ ַָי א ִיםַל ֵ֥ ַר  ֹו׃-ִמְצ הַלָֽ ָי ַָהֵ֥
 לב,כג:    כי תשאשמות 

ה ֲַעׂש  י רּוִַל  ְמ א י-ַוּי   ָ֑ינּוִַּכ ּוְַלָפנ  ְלכֶ֖ ַי  ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ים ִה  ֹל ֱא ַ ַרַ -ָל נּו ִמְצ ֶא ֶרץַ מ  ַ֙ נּו ֶהֱעָל֨ ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ יׁש ִאָ֗ ָה ַ ֶׁש ה מ  ַ ׀ ֶמהֶז ה ַ ְענּו ַדֶ֖ ַָי א ַל ֵ֥ ֹו׃ַ-ִים הַלָֽ ָי ַָהֵ֥
ִים (לב,א) רש"י ַר  ֶא ֶרץִַמְצ מ  ַ֙ נּו ֶהֱעָל֨ ַ ר  והיה מורה לנו דרך, אשר נעלה בה, עתה צריכין אנו לאלהות, אשר ילכו לפנינו: - ֲאֶׁשַ֤

פ ה' ביד משה אבל היו מבקשין משה אחר, אמרו, משה שהורה לנו הדרך ממצרים ועד הנה, שהיו המסעים ע"...  (לב,א) רמב"ן
)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

ִים ַר  ִמְצ ֶא ֶרץַ מ  ַ֙ נּו ֶהֱעָל֨ ַ ר קטן בתפקיד -אה מפשט הכתוב. זקףקטן, שתי דרשות, לפחות אחת מהן מוצי-מהפך פשטא מונח זקף – ֲאֶׁשַ֤

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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ת :יט,לבכי תשא שמות  ֹלָ֑ ח  ְמ ַּו ֶגל ֶ֖ ָהע  ֶאת־ ַ א ְֵֵֽ֥ר ַַוַּי ה ֲחֶנ  ַּמ ַהָֽ ֶאל־ ַ֙ ַרב ָק ַ ר ֲאֶׁשַ֤ יַַּכ ִהָ֗ ְֵֽי ַַוָֽ
ר:ַ ָהָֽ ָה ַ ַחת םַַּתֵ֥ ָתֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַַוְיַׁשּב  ת ח   ַהֻּל ֶאת־ ַ֙ ָדיו ִמָּי ַ דו מי ְַ֤ךַ ַַוַּיְׁשל  ה ֶׁשָ֗ מ  ַ ַא ף ר־ַ ַח  ַוִּיָֽ

ַ ת ח   ַהֻּל ֶאת־ ַ֙ ָדיו ִמָּי ַ דו מי ַ ְַ֤ך קטן, שני לימודים, לפחות אחד מהם יוצא מן הפשט, בדרך הדרש שני הפכים -מהפך פשטא זקף - ַוַּיְׁשל 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ת [248]דבר מלכות התשע"ח, ליקוטי שיחות קודש כרך כו, אדמו"ר ממ"ש, ע' בלימוד תורה,  ע"פ  ח   ַהֻּל ֶאת־ ַ֙ ָדיו ִמָּי ַ דו מי ַ ְַ֤ך ַּיְׁשל   ַו

ר: ָהָֽ ָה ַ ַחת םַַּתֵ֥ ָתֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ י לוחות מונחים בארון )בבלי בבא בתרא יד,ב; מנחות צט,א( יש לבאר זה בעבודת האדם לקונו, לוחות ושבר ַוְיַׁשּב 

בלמוד התורה צריכים להיות שני הפכיים. מצד אחד על האדם להיות בבחינת "לוחות" דכמו שהאותיות חקוקות על האבנים כך התורה 

תורה, שמבין בשכלו. וכדי ששכלו יהיה מסוגל להשיג אמיתתה של  צריכה להיות חקוקה בשכלו של האדם ורק כך יוצא ידי חובת תלמוד

 זה יכול להיות "פתח לבי בתורתך".-תורה האדם צריך להיות בבחינת "ונפשי כעפר לכל תהיה" ורק לאחרי

 קטן,-ראה מהפך פשטא זקף
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ַַפ ,ל:להויקהל שמות  א ָרֵ֥ ָק ּוַ אֵ֛ ְר ַ ל א   ָר ִַיְׂש ֶאל־ְּבנ  י ַ֙ ֶׁשה מ  ַ ר ֶמ א ה:ַוּי ַ֤ הּוָדָֽ ְַי ה ֵ֥ ַמּט  ְַל ר ּו חֶ֖ ן־ ֶַב י ִרֵ֥ אּו ן־ ֶַּב ל ֵ֛ א  ְַּבַצְל ָ֑ם ְַּבׁש  '  הֶ֖

ל (,ללהויקהל  'שמ) א   ָר ִַיְׂש ֶאל־ְּבנ  י ַ֙ ה ֶׁש מ  רַ ֶמ א קטן, שני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב. -מהפך פשטא מונח זקף – ַוּי ַ֤

 ההסבר משולב בתוכן המדרש. 

ָ֑ם (,ללהויקהל  'שמ) [ג מדרש תנחומא )ורשא( פרשת ויקהל] ְַּבׁש  ' הֶ֖ אַ ָרֵ֥ ַָק ּו אֵ֛ ְר ַ ל א   ָר ִַיְׂש ֶאל־ְּבנ  י הַ֙ ֶׁש מ  רַ אֶמ ן  ד(,משלי ג) זש"ה, ַוּי ַ֤ ּוְמָצא־ֵח֖

ים ְוָאָדִֽם: פ י ֱאֹלִהֹ֣ ֹוב ְּבֵעיֵנ֖ כ ל־טֶ֑ מהו כן בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בהר על מלאכת המשכן הראהו כל כלי וכלי היאך  ְוֵׂשִֽ
ה ָּבָהִֽר: ס ,מ(כהתר'  'שמ)א' לעשות שנ ֖ ה ָמְרא  ר־ַאָּתֵ֥ ם ֲאׁש  ְבנִיָתֵ֔ ה ְּבַתֵ֨ ה ַוֲעֵׂשֶ֑ והיה משה סבור שהוא יעשה את  אחרי כל זה( )לימוד א() ,ּוְרֵא֖

כך כל מלאכת המשכן כיון שסדר לו כל דבר ועשית את הקרשים ועשית שלחן ועשית מזבח ועשית פרכת ועשית כיור,  המשכן שאמר לו
' שמ) א"ל (התשובה יצאה מפשט מחשבת משה שרצה אישור לכך שהוא יעשה, אבל הקב"ה), מי יעשה כל זאתאמר משה רבש"ע  ודבר

ל ,ב(לא תשא ם ְּבַצְלֵאָ֛ אִתִֽי ְבֵׁשֶ֑ ה ָקָרֹ֣ )הקטע הזה מסיום המדרש. לא כשם שמשה היה סבור כיון שראה בשמים כך יעשה בארץ, אלא , ְרֵא֖

ִֽן: (,אצא יתה) בצלאל שעשה צל לאל שנא' י יְִתלֹוָנ ַּדָ֗ ל ַׁשֵ֝ ֹון ְּבֵצֵ֥ ְליֶ֑ ר ע  ת  ֵׁשב ְּבֵסֹ֣  הוא יעשה וינהיג את העושים(.  י ָ֭
ומי יעשה כל כשירד משה אמר להם לישראל כך אמר לי הקדוש ברוך הוא לעשות לו משכן קרשים ומזבח ושלחן, אמרו לו  (ב)לימוד 

ואמרו לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן על ידי בצלאל אמר להם בצלאל התחילו ישראל מרננים על משה  זאת
אלא משה מעצמו ממנה אותו על שהוא קרובו משה מלך ואהרן אחיו כ"ג בניו סגני כהונה אלעזר נשיא הלוי בני קהת נושאי המשכן 

עשיתי כלום מדעתי אלא  סבורים( )כפשט שאתםוזה שליט על מלאכת המשכן כל הגדולה הזו מבקש משה לכוין אמר להם משה אני לא 
ל הקדוש ברוך הוא אמר והוא מראה להם ֵ֛ א  ְַּבַצְל ָ֑ם ְַּבׁש  ' הֶ֖ אַ ָרֵ֥ ַָק ּו אֵ֛ ים  ד(,משלי ג) לקיים מה שנאמר ְר י ֱאֹלִהֹ֣ ֹוב ְּבֵעיֵנ֖ כ ל־טֶ֑ ן ְוֵׂשִֽ ּוְמָצא־ֵח֖

ים ד(,משלי ג)הוי  ְוָאָדִֽם: פ י ֱאֹלִהֹ֣ ֹוב ְּבֵעיֵנ֖ כ ל־טֶ֑ ן ְוֵׂשִֽ אלו  ְוָאָדִֽם ד(,משלי ג)ראו קרא ה' בשם,  ה בצלאל שאמר הקדוש ברוך הואז ּוְמָצא־ֵח֖
ם (,לא)יחזקאל לז ישראל שנאמר ֶ֑ ם ַאּת  י ָאָדֹ֣ אן ַמְרִעיִת֖ ן צ אִנָ֛י צ ֵ֥ ר  (,אצא ')תה ולמה נקרא שמו בצלאל שעשה צל לאל שנא', ְוַאֵּתֵ֥ ת  ֵׁשב ְּבֵסֹ֣ י ָ֭

ִֽן: י יְִתלֹוָנ ַּדָ֗ ל ַׁשֵ֝ ֹון ְּבֵצֵ֥ ְליֶ֑  ע 
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ו ג:ל,לט פקודי שמות ָ֑י ָל ֶאת־ָּכל־ּכ  ְַו ֶהל א ֶ֖ ָה ֶאת־ ַ ה ֶׁש  מ  ֶאל־ ַ֙ ן ַהִּמְׁשָּכ ֶאת־ ַ אּו י ַַוָּיִבַ֤
יו:ַ ָדָנָֽ ֲא ַַו יו ָדֵ֥ ְַוַעֻּמ יו ָחֶ֖ ִרי ְַּב חו רי ַב יו ָרָׁש  ְק ָס יוַ ָר ְַק

ה ג(ל,לט 'פק 'שמ) ֶׁש  מ  ֶאל־ ןַ֙ ַהִּמְׁשָּכ ֶאת־ אּוַ י )לימוד שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב,  קטן, שני לימודים-מהפך פשטא זקף – ַוָּיִבַ֤

עסוק אתה בידך נראה כמקימו, והוא גם הלימוד השני יצא מפשט הכתוב שה' צוה למשה להניח ידו  ]תנחומא[ע"פ  ]רש"י[ע"פ  א(
  על יריעות שש משזרמלת "משכן" היא שם כללי לכל הבית, וגם שם פרטי  [אברבנאל] (ב)לימוד  ,נזקף וקם מאליו
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ַ :א,יב ויקרא ח ְַ֙וִנַּתַ֤ תֹו יוַא  ָח  ֹוִַלְנָת ר אׁשֶ֖ ֶאת־ ֹוְַו רָ֑ ְד ֶאת־ִּפ ְַַו ַַ ְךַַ ַרַ֤ ְַַ֙וָע ן ה  םַַהּכ  ָת  ַַ֙א  ִצים ע  ָהָֽ ׁשֲַאֶׁש רַַעל־ א   ָה רַַעל־ חֲַַַאֶׁשֶ֖ ָֽ ַהִּמְזּב  ַ:ַעל־
חַ )וי' א,יב( ְַ֙וִנַּתַ֤ תֹו יוַא  ָח  טא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פש-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ִלְנָת

ַ )וי' א,יב( )ג([ דבורא דנדבה פרשה ה תחילת פרק ז -ספרא ויקרא ]ע"פ תו"כ  )לימוד א(יוצא מפשט הכתוב.  ח ְַ֙וִנַּתַ֤ תֹו )את הקרבן ַא 

ַ֙, כשר לא הפסולה( תֹו ַַ֙א  תֹו יוַא  ָח   ואין נתחיו לנתחיהִַלְנָת

שאינם איברים לעצמם.  להלן "צמר ... הטלפים" שנמניםהסרת קבוצת פריטים  אפשר שמלמד שהניתוח עשוי לכלול פעולת )לימוד ב(

 אבל אם לא הסיר לא מעכב.

 

ְך )וי' א,יב( )המשך ספרא( ְַַ֙וָעַרַ֤ ן ה  םַַהּכ  ָת   שהיה מכוין בזריקתו שיהיו האברים נופלים מסודרים בשוה.( הח"ח:) כסדרןַא 

ְךוְַ )וי' א,יב( ]תורה שלמה רב[ועל עריכה זאת מביא  ַַָ֙עַרַ֤ ן ה  םַַהּכ  ָת  יך ,כז(יב' ראה דב), ַא  ֶ֑ ' ֱאֹלה  ח הֹ֣ ם ַעל־ִמזְַּב֖ ר ְוַהָּדֵ֔ י֙ך ַהָּבָׂשֹ֣ ֙ יָת ע ֹלת    ְוָעִׂשַ֤

ְך )וי' א,יב( מקיש בשר לדם מה דם בזריקה אף בשר בזריקה יכול יהא עומד ברחוק וזורק ת"ל ַרַ֤ ְַַ֙וָע ן ה  םַַהּכ  ָת  עומד בקרוב ַא 
 ח[ספרי ראה פ' ע]וסודרו על גבי מערכה 

 אפשר כי אם האיברים נפלו על עצי המערכה שלא כסדר הולכתם, כהן חוזר ומסדרם כסדר הולכתם.

ְך )וי' א,יב( ַרַ֤ ְַַ֙וָע ן ה  םַַהּכ  ָת  קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – א 

איברי התמיד קרוב לעצי המערכה כדי לכוין שיהיו מסודרים כדרך הולכתם, ואם בכל זאת לא זריקת  )לימוד א(יוצא מפשט הכתוב. 

 מסודרים בא כהן ומסדרם.

מי מקיים תורתי ומצותי, אמרו לו אנו מקיימים תורתך, למלאכים  אמר להם הקב"ה... ]תנ"י בחקתי נו,ב[ע"פ  ]תורה שלמה רג[
אומר למלאכי השרת מי ביניכם עורך לי כשם שישראל עורכים לי, שהייתם  אמר להם אין אתם יכולים וכו', התחיל הקב"ה

ְך )וי' א,יב( עורכים לי קרבנות כמה שנאמר)תה' פט,ז( מה אנוש כי תזכרנו )ובן אדם כי תפקדנו(  אומרים ַרַ֤ ְַַ֙וָע ן ה  םַַהּכ  ָת   א 

מצוות ה' הפך מדעת המלאכים שאמרו לא לברוא בפנימיות התורה עריכת הקרבן לה' מעידה על האדם המקיים את תורת ו )לימוד ב(

 אדם כי לא יקיים את תורת ומצוות ה'.
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ּוא ,כד:ד ויקרא את הִֽ ' ַחָּט֖ ה ִלְפֵנֹ֣י הֶ֑ ת־ָהע ָל֖ ט א  ר־יְִׁשַחֵ֥ ֹום ֲאׁש  ֹו ִּבְמקָ֛ ט א תֵ֔ יר ְוָׁשַחֹ֣ אׁש ַהָשִעֵ֔ ְך יָדֹ֙ו ַעל־ר ֹ֣  :ְוָסַמַ֤



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 [וף פרק זדבורא דחובה פרשה ו ס -ספרא ויקרא ]
יר (ד,כד ויקרא) )ח( אׁש ַהָשִעֵ֔ ְך יָדֹ֙ו ַעל־ר ֹ֣ לרבות שעיר נחשון לסמיכה דברי רבי יהודה, ר' שמעון אומר לרבות שעירי עבודה זרה  ְוָסַמַ֤

 לסמיכה שהיה רבי שמעון אומר כל חטאת צבור שדמה נכנס לפנים טעון סמיכה.

אׁש ַהשָ  (ד,כד ויקרא) ְך יָדֹ֙ו ַעל־ר ֹ֣ ירְוָסַמַ֤ קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ִעֵ֔

 כל חטאת צבור שדמה נכנס לפנים -מהלימודים יוצא מפשט הכתוב כי לר' שמעון מוציא מפשט סמיכה על חטאת יחיד ומעביר ל
 שטעון סמיכה.
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ל ר ֹ֣  יקרא ד,לג:ו ֹו ַע֖ ת־יָדֵ֔ ִֽה:ְוָסַמְ֙ך א  ת־ָהע ָל ט א  ר יְִׁשַח֖ ֵ֥ ֹום ֲאׁש  את ִּבְמקִ֕ ט א ָת֙ה ְלַחָּטֵ֔ את ְוָׁשַחַ֤  אׁש ַהִַֽחָּטֶ֑

ֹום את ִּבְמקִ֕  5ביחד בתפקיד  3גדול בתפקיד -, זקף2קטן בתפקיד -זקף – ְלַחָּטֵ֔

ֹום (ד,לג ויקרא) "חמש חטאות מתות" הלכה למשה מסיני. את ִּבְמקִ֕ ט א ָת֙ה ְלַחָּטֵ֔ קטן מרמז על שני לימודים, -קטן, זקף-פשטא זקףמהפך  – ְוָׁשַחַ֤

ט א ָתה֙ מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב, אפשר כי פשט הכתוב  ולא חילופה, ולא ולדה, ולא מלמד  ְוָׁשַחַ֤
 תמורתה,

וזה מקור ל"חמש חטאות מתות"  5ד ביחד בתפקי 3גדול בתפקיד -עם זקף 2קטן בתפקיד -אפשר כי היוצא מן פשט הוא הצירוף של זקף

חמש חטאות הן מיתות, ולד חטאת, מיכן היה רבי שמעון אומר  [ )ט(דבורא דחובה פרשה ו סוף פרק ז -ספרא ויקרא ]-כנאמר ב
 ותמורת חטאת, וחטאת שמתו בעליה, ושכיפרו בעליה, ושעברה שנתה,
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ֶאת :ויקרא א,ה ַ ט ַחֵ֛ רִַלְפנ  ַ-ְוָׁש ָקֶ֖ ַהָּב ַ ן ֶַּבֵ֥ ' הָ֑ ַ ַי
ֶאת ַ֙ ֲהִנים ַהּכ ָֽ ַ ן ר ַ֤ ַאֲה ַ י ְַּבנ ֨ ִריבּו ְק ִה ֶאת-ְוַ֠ ַ ֨קּו ְר ָז ְַו ם ָּד  ַַעל-ַה ם ָּדַ֤ ֲאֶׁשר-ַה ַ יב ִב  ָס ַ֙ ַח ד׃-ַהִּמְזּב  ָֽ מֹוע  ֶהלַ א ֵ֥ ַ ח ַת ֶַּפֶ֖

 :ויקרא אח"מ טז יח
ֶאל ַ א י-ְוָיָצָ֗ ָֽ רִַלְפנ  ֲאֶׁשֵ֥ ַ ַח ֵ֛ ַ-ַהִּמְזּב  ָ֑יו ַָעָל ְַוִכֶּפ ר ' ַהֶ֖

ר י ַהָּׂשִע  ַ ם ַּד  ַּ֙וִמ ר ַהָּפ םַ ַּדַ֤ ִמ ַ ח ַקַ֞ ַַעלְַוָל ן יב׃-ְוָנַתֵ֛ ִבָֽ ָס ַ ַח ֶ֖ ַהִּמְזּב  ַ ֹות ְרנֵ֥ ַַק
 א,בבלי יומא נט

 סוגיה האם מקיף מזבח פנימי ביד או ברגל. -טט 

והא מדקתני )הרי תנא קמא במשנה סובר בשיטת ריה"ג שמתחיל בקרן מזרחית צפונית( רבי יוסי הגלילי הקפה ביד?  וסבר שואלת הגמרא() 
מכלל דתנא קמא לא סבירא  )ר"א אומר משמע חולק על תנא קמא ומקיף ביד לכן(מו היה עומד ומחטא רבי אליעזר אומר במקו )במשנה(סיפא 

 ()שיש הבדל בין מזבח חיצון לפנימי, ובשניהם מקיף ברגלליה 
הקפה  סבר )ריה"ג(סבר הקפה ביד ומר  )ר"ע(מר  )לעיל( מצב שתיים))שלכולי עלמא לא לומדים יד מרגל אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא 

 ברגל
יבסבר  )ריה"ג(ובהא קא מיפלגי, מר  ִבָֽ יבַ-דמזבח פנימי כ ָס ִב  ֶאת ויקרא א ה )ע"פ דמזבח החיצון ָס ַ ֨קּו ָזְר ל-ְו םַַע ָּדַ֤ יב-ַה ִב  ָס ַחַ֙  - ַהִּמְזּב 

 קטן, למד ממזבח חיצון שהקפתו ברגל למזבח פנימי להקיפו ברגל(-קדמא מהפך פשטא זקף
 במקום חדא קרן דמזבח חיצון קאי.סבר כוליה מזבח פנימי  )ר"ע(ומר 

רַ֙ ... ויקרא אח"מ טז יח  - טט ַהָּפ ַ ם ִַמַּדַ֤ ח ַקַ֞ גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר, רבי עקיבא ורבי יוסי  -ְוָל

ַַעלַ... מה יותר קלעל הכ"ג והם חולקים  בא להקלהגלילי אומרים שהכתוב  ן ִבַָֽ-ְוָנַתֵ֛ ָס ַ ַח ֶ֖ ַהִּמְזּב  ַ ֹות ְרנֵ֥ בַק תביר מרכא טפחא סלוק.  - י

יבַ-סלוק מרבה תכונה ל ִבָֽ יבַ-ממפנה להקשה  הסלוקאפשר שכאן  ָס ִב   -רבי יוסי הגלילי כמו תנא קמא לומד מ .ויקרא א ה-ב קטן -זקף - ָס

ֶאת ויקרא א ה ַ ֨קּו ָזְר ַַעל-ְו ם ָּדַ֤ יב-ַה ִב  ָס ַ֙ ַח ן מורה על לימוד אחד קט-קטן. התבנית מהפך פשטא זקף-קדמא מהפך פשטא זקף - ַהִּמְזּב 

 ויקרא אח"מ טז יח-ל ממנו שקימופנה לה, אפשר שזה שייך למזבח חיצון, אפשר שזה כפשוטו למזבח החיצון, לימוד אחד שלא כפשוטו

יב ִבָֽ בשמות,  2פסוקים ) 13בכל אופן, רבי יוסי הגלילי למד קשר הקשה דוקא בין שני פסוקים אלו )מתוך  .של מזבח הפנימי ,סלוק – ָס

 (.ויקרא א הקטן שהוא -סלוק, אחד בפשטא, אחד בזקף –סביב  11בויקרא( העוסקים בזריקת הדם על המזבח החיצון סביב.  11

  .ֶאתכתוב כך ...  ויקרא א הנחפש האם קיימים קשרים נוספים בין פסוקים אלה ַ֙ ֲהִנים ַהּכ ָֽ ַ ן ֲהר ַ֤ ַַא י ְַּבנ ֨ ִריבּו ְק ִה ַ-ְוַ֠ ם ָּד  גדולה -תלישא -ַה

ֶאת קטן-זקףטא קדמא מהפך פש ַ ֨קּו ְר ָז ַַעל-ְו ם ָּדַ֤ יב-ַה ַָ֙סִב  ַח  קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף א. קטן-זקףקדמא מהפך פשטא  - ַהִּמְזּב 

ֶאת בוגם כעין בנין אב,  הוקור חוזרענין שמורה על )סלוק אתנח או אתנח סלוק(  ֨קּוַ ְר ָז ַַעל-ְו ם ָּדַ֤ יב-ַה ִב  ָס ַחַ֙ קדמא מהפך פשטא  - ַהִּמְזּב 

. כאן המלמד הוא הולכת הדם למזבח החיצון שהיא ברגל, ולכן זריקת מורה על כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליוה ניתתב קטן-זקף

יבאפשר שההקשה של ולכן  הדם במזבח החיצון היא ע"י הליכה ברגל סביבו, ִב  יבהחיצון אל  ָס ִבָֽ הפנימי תאמר שכשם שבחיצון הולך  ָס

 חטוי הקרנות.גל סביב לברגל סביב כך גם בפנימי הולך בר
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ָ֑םַ :ויקרא צו ח,לג יֶכ א  ִמֻּל ַ י ֶ֖ מ  ְַי את ְמל   ַ ֹום ַי  ִ֚ד ַַע ים ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש אּו ְצ ָֽ ַת  א דַל ַ֤ מֹוע ִ֝ ַ ֶהל א ֨ ַ֩ ח ִמֶּפַת ַּו
ֶאתַ ַ א ֶ֖ ַמּל  ְַי ים ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁש ִ֚י ם׃-ִּכ ְדֶכָֽ ֶַי

דַ מֹוע ִ֝ ֶהלַ א ֨ ַ֩ ח ִמֶּפַת ד תרסא, מרמז על שיעור, הנלמד מענין –ּו מֹוע ִ֝ ַ ֶהל  קדמא ואזלא ולפי ההמשך - א ֨

ים ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש אּו ְצ ָֽ ַת  א  קטן, שני לימודים, אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו,    -מהפך פשטא מונח זקף – ל ַ֤

 כפשוטו לימי המילואים (א)

אתהיוצא מפשוטו  (ב) ְמל   ַ ֹום ַי  ִ֚ד ַַע ים ִמ  ַָי ַע ת ְב ִַׁ֙ש אּו ְצ ָֽ ַת  א ודבר החוזר וקורה  קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב-פעמיים זקף – ל ַ֤

ללמוד שיעור שבעת ימים לפרישת כהן לפני יום הכפורים כל שנה, ולפרישת כהן שיעשה את הפרה האדומה, כפי שפירש רש"י 

זה מעשה יוה"כ  וללמד שכ"ג טעון פרישה קודם לכפר זה מעשה פרה,  לעשותורבותינו דרשו  רש"י )ח,לד(( ח,לדבפסוק )
 האדומה(. -)טט וכן הכהן  השורף את הפרה  ,רת יוה"כ(לכפ -)טט יוה"כ  שבעת ימים 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת ,לה:חצו  ויקרא ַ ם ְרֶּתֵ֛ ַמ ַּוְׁש ם י ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש ה ְיָל ַָוַל֨ ם ָמַ֤ ַיֹו ֨בּו ְׁש דַּת  מֹוע ִ֝ ַ ֶהל א ֨ ַ֩ ח ֶפַת י-ּו ּותּוִַּכ מָ֑ ַָת א ְַול   ' הֶ֖ ַ ֶרת ֶמֵ֥ יִתי׃-ִמְׁש ָֽ ַֻצּו  ן ֶ֖ ַכ 
ַ֩ ח דּוֶפַת מֹוע ִ֝ ַ ֶהל בְַַא ֨ ִַׁ֙ש ה ְיָל ַָוַל֨ ם ָמַ֤ ַיֹו ֨בּו ְׁש ַּת  ים ִמ  ַָי   –ַע ת

חַ֩ )לה( ד סעודות בסוכה, הנלמד מענין 14תרסא, מרמז על שיעור שבעה לאבילות,  –ּוֶפַת מֹוע ִ֝ ֶהלַ תשבו קדמא ואזלא ולפי ההמשך  - א ֨

 קטן, שני לימודים, אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו.-קדמא מהפך פשטא מונח זקף - יומם ולילה שבעת ימים

 לימוד כפשוטו לאהל מועד (א)

ויעש לאביו אבל שבעת ( בראשית ויחי נ,י( מניין לאבל מן התורה שבעהתורה שלמה )נט( לימוד היוצא מפשוטו כאן כמאמר  (ב)
ופתח אהל מועד תשבו . ולמדין דבר קודם למתן תורה )בתמיה( ר' יעקב בר אחא בשם ר' זעירא שמע לה מן הדא ימים

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

 

ַ֩ ח  , אחת ביום ואחת בלילה.בסוכהחיב אדם לאכול  ארבע עשרה סעודותפי המקור הבא השיעור המרומז הוא לתרסא,  –ּוֶפַת

ן ר' אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חיב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה. גמ' מה טעמא מתניתי תורה שלמה )סא*(
ַ֙ (ויקרא צו ח,לה) ונאמר להלן תשבו (ויקרא אמר כג,מב)דר' ליעזר  נאמר כאן  ה ְיָל ַָוַל֨ ם ָמַ֤ ַיֹו ֨בּו ְׁש דַּת  מֹוע ִ֝ ַ ֶהל ַ֩א ֨ ח מה ישיבה שנאמר ּוֶפַת

יםתיב להלן עשה בה את הלילות כימים )שכן כ ִמ  ַָי ַע ת ְב ִַׁ֙ש ה ְיָל ַָוַל֨ ם ָמַ֤ ( אף ישיבה שנאמר כאן )סוכה( נעשה בה את הלילות כימים. יֹו
 )ירושלמי סוכה פ"ב ה"ז(
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 :כג –כב ,שמיני ט ויקרא

ֶאת (ב,כט) ןַ ֲהר ֹ֧ ַַא א ו-ַוִּיָּׂש֨ ָדֵ֛ ֶַאלַָי יו ָדֵ֛ הַַ-ָי ְַו ה ָלֶ֖ ָהע  ְַו את ַהַחָּטֵ֛ ַ ת ֹ֧ ֲעׂש  מ  ַ ד ֶר ַַוּי ָ֗ ָ֑ם ֲרכ  ָב ְֵֽי ַַוָֽ ם ַָהָעֶ֖ ים׃ ִמָֽ ְַּׁשָל
ֶאל (ג,כט) ןַ֙ ר  ֲה ַאָֽ ְַו ה ֶׁשַ֤ מ  ַ א ֶאת-ַוָּיב ֨ ַ ּו ֲרכֶ֖ ָב ְֵֽי ַַוָֽ ּו א  ַַוּי  ְצ ד מֹוע   ַ ֶהל בֹוד-א   אְַכ ָרֵ֥ ּי  ַַו ָ֑ם ֶאל-ָהָע ַ ' ׃-ָּכל-הֶ֖ ם ַָהָעָֽ

א (ג,כט)תבנית פנימית  - טט ֶאלַַוָּיב ֨ ַ֙ ן ר  ֲה ַאָֽ ְַו ה ֶׁשַ֤ ַ-מ  ּו א  ַַוּי  ְצ ד מֹוע   ַ ֶהל או שלושה לימודים קטן, כעין שניים -פשטא מונח זקף מהפך - א  

עבודה, ביאה מעין  מעיןהלימוד לעיל ירידה  הוא כפשוטויש שלישי הוא באחד האופנים האלה. כאן  ואםאחד כפשוטו אחד שלא כפשוטו 

ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל ... מיד נכנס משה  תכל הקרבנו שקרבושראה אהרן  כיון אחר דבר י"רש'כפ כפשוטו שלאעבודה. 
 .רחמים וירדה שכינה לישראל ובקשומו ע

 ?קדמא, קדמא מהפך פשטא  ראה
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ֶאל :,די ינימש קראוי הַ ֶׁשָ֗ מ  ַ א ָר  ְק ןַ-ַוִּי ֲהר ָ֑ ַא דַ ּד   לַ ֶ֖ א  ִּזי ַֻע ֵ֥י ְַּבנ  ן ֶאְלָצָפ  ַ ֶא ל ְַ֙ו ל א  יָׁש ִַמָֽ
ֶאת ּוַ אַ֤ ְַׂש ּו בַ֞ ְר ִקַ֠ ַ ם ֶהָ֗ ֲאל  ַ ר ֶמ א י-ַוּי   א  תְַּפנ  מ  ַ֙ יֶכם ֶאל-ֲאח  ֶדׁשַ ּק   חֲַ-ַה ַּמ ַַלָֽ ּוץ חֶ֖ ה׃ִמ ֶַנָֽ

ַ ּו בַ֞ ְר מלמד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום  - בעל הטורים -גדולה גרשיים בתבה אחת -תלישא - ִקַ֠

 והוציאו אותם לחוץ.

ּוַ בַ֞ ְר וחד נעקר מי( כבוד הבריות באופן -גדולה )מיוחד, עקירת איסור( כאן, מפני )כבוד הקדש ו-גדולה, גרשיים. ענין תלישא-תלישא -ִקַ֠

והותרה הכנסה מיידית של כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש לשאת ממנו המתים.  ע"פ בעל הטורים הכניסו חנית של ברזל לקדש  איסור

וגגרו בה את המתים. חנית ברזל אם אינה כבר טמאה עתידה להיטמאות במגעה במתים. ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים, באחד מהם 

ל הזורק כלים טמאים למקדש אפילו היו כלים שנגעו אבכות ביאת המקדש פרק ג הלכה טז הלב"ם רמן במגע במת יטמא. יש בית קבול ולכ
 ן הכרת, אבל חייב מלקות שנאמר ואם לא יכבס וגו' מפי השמועה למדו על רחיצת גופו ענוש כרת ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעים.מבמת פטור 

 לוקה ארבעים.שגת הראב"ד/ ועל כיבוס בגדיו /ה

ֶאת ַ ּו אַ֤ י-ְׂש א  תְַּפנ  מ  ַ֙ יֶכם ח  ֶדׁשַ-ֲא ּק   . לימוד אחד כפשוטו ולימוד אחד יצא מפשוטו. כפשוטו שהוציאו קטן-קףמהפך פשטא מונח ז -ַה

 את המתים מהקדש, יצא מפשוטו שלא נכנסו הלויים לקדש אלא גררום בקדש בכותונותם ע"י כלי אף שיקבל טומאה, ואח"כ נשאום 
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רַ :מז,קרא שמיני יאוי ה ָ֑ ַהָּט ַ ן אַּוב  י ֶ֖ מ  ַהָּט ַ ן י ֵ֥ ַּב  יל ִּדָ֕ ְב ַה ְַל ַַ ַַ ׃ַפַ ל ָֽ ָאכ  ַת  א רַל ֵ֥ ֲאֶׁשֶ֖ ַ ה ַחָּי  ַה ןַ֙ י ֶלתַּוב  ֱאֶכ  ֶּנ ַהָֽ הַ֙ ַחָּי ַַהָֽ ן י ַ֤ ַּוב 
ֶלתאפשר כי תבנית   ֱאֶכ  ֶּנ ַַ֙הָֽ ַחָּיה ַהָֽ ןַ י ַ֤ ֶלת קטן, מלמד )א( כפשוטו-מהפך פשטא זקף – ּוב  ֱאֶכ  ֶּנ ַַ֙הָֽ ַחָּיה ַהָֽ ַ ן י ַ֤ ין שנולדו בה סימני ב...  ּוב 

 (י"ח טריפות שמנו חכמים שפת"ח ע') לנולדו בה סימני טרפה פסולה( כל הכשרין שנשנו במשנה שפת"ח ע', )טרפה כשרה

ובפי' רבינו הלל: כלומר ליתן אזהרה שהוזהרו ישראל על אבר מן ...  תורה שלמה ]רצד*[ )ב( מוציא מפשוטו ללמד על אבר מן החי
 . יא חיה לא תיאכלהחי דמשמע בהמה כשה
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ֶאל :,בתזריע יב ויקרא ַ ר ָ֑ר-ַּדּב ַ֞ ַָזָכ ה ָדֶ֖ ְַוָיְל יַע ִר  ַַתְז י ִַּ֙כ  ה ִאָּׁש ַ ר מ   א ַ֙ל  ל א  ָר ִיְׂש ַ ַ֤י א׃ְַַּבנ  ָמָֽ ְט ּהִַּת ְּדֹוָתֶ֖ ַ ת ַּדֵ֥ ִַנ י ֵ֛ מ  יםִַּכי ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש ָאה ְמ ָטָֽ ְַו
את יולדת מרבה לכל מיני טמאים שמטמאים משכן בטומאת יולדת יש שני לימודים: )א( מרבה טומאת יולדת לגיורת ושפחה )ב( מטומ

 מתוכו ואינם מטמאים משכן מאחוריו )היינו מחוצה לו( )טט: לאסור כניסת טמא למשכן ולמקדש(

ֶאל ַ ר ר-ַּדּב ַ֞ מ   א ַ֙ל  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ר,    ְּבנ  מ   א  קטן מרמז לשני לימודים,-זקף – ל 

 נה א(. )מש-לימוד )א( מרבה טומאת יולדת לגיורת ושפחה הנלמדת מ

ַ֙שפחה מנלן? דת"ר:  גמ'. [בבלי כריתות ז,ב]ע"פ  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ַ֙אין לי אלא  - ְּבנ  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ַ֙, גיורת ושפחה מנין? ת"ל: ְּבנ  ה )מה . מאי ִאָּׁש

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



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ֙ [בבלי כריתות ז,ב]-לפי תו"כ ו ל א  ָר ִיְׂש ַ ַ֤י נ  ַ֙ממעט את הגוים ואת המסתפחות לעם ישראל ממצות טומאת יולדת. מלת  ְּב ה מרבה  ִאָּׁש

ַ֙לומדת מהמלה את המסתפחות לעם ישראל למצות טומאת יולדת. וצריך בירור איך הגמרא  ה לרבות גיורת ושפחה ומשוחררת  ִאָּׁש

ַ֙שהרי מלת  ה  ? [בבלי כריתות ז,ב]-אינה יתירה לדרשה אלא לפשוטו של מקרא. אם כך מה מקור דרשת חז"ל בתו"כ וב ִאָּׁש

ַַ֙נתבונן בכתוב ה ִאָּׁש רַ מ   א רקטן של -. אפשר כי לטעם זקףל  מ   א הלמודים כנ"ל. יש גם תפקיד בפני עצמו ולא רק בתבנית של שני  ל 

  וכן שפחה?...  ]כריתות פ"א,מ"ג[הסבר זה גם מסביר למה כתבה המשנה 

ר מ   א ַ֙קטן בתפקיד ללמוד כי שתי נשים מתרבות במלת -זקף – ל  ה למצות טומאת יולדת והן )א( אשה המסתפחת לבני ישראל  ִאָּׁש

ַ֙וטעם פשטא במלת בגיור,  )ב( אשה המסתפחת לבני ישראל בעבדות )השפחה והשפחה המשוחררת(.  ה אחד, הלכה במשמע  – ִאָּׁש

 משוחררת.השפחה השפחה והגיורת, ולנשים שקבלו עול מצוות והן ה ישראלית מלידה,אחת בנושא טומאת יולדת ל

למעשה השפחה המשוחררת היא גיורת, והיא והגיורת מחויבות במצוות כמו ישראלית. אבל השפחה היא עבד והיינו סבורים לומר 

בדבר ששוה בין איש ובין אשה, אבל יולדת דבנשים איתא  )חל כלל זה רק(שהאשה חייבת בה עבד חייב בה, ה"מ ה צוכל משהכלל 
   ., אהכי תנא שפחה)בטומאת יולדת( באנשים ליתא, אימא לא תחייב שפחה

 

ַ֙לימוד )ב( לפי תו"כ יש עוד לימוד מהכתוב  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י דת ומרבה כל הטמאים לטמא המשכן המקיש את כל בני ישראל לטומאת יול ְּבנ 

 מבפנים ולא מאחוריו )היינו מחוצה לו( )טט: לאסור כניסת טמא למשכן ולמקדש(. 

ֶאל )וי' תז' יב,ב( רַ יעַַ-ַּדּב ַ֞ ִר  ְז ַַת י ִַּ֙כ  ה ִאָּׁש רַ מ   א ַ֙ל  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י קטן בין שני קיסרים, כעין הקש מטומאת יולדת -קטן ... זקף-... זקף - ְּבנ 

 וכו. לטומאת מקדש מת
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ןַ,ו:תזריע יב ויקרא ֶַ֤בׂשֶַּב אֶַּכ י ִבַ֞ ַָּ֒ת ַבת ֹוְַל א  ַ ן֘ ּהְַלב  ָרָ֗ ֳה ָט ַ מ  י ְַי ׀ את ְמל   ן-ּוִב הַּוֶב ָל  ְַ֙לע  אֹו-ְׁשָנתֹו ַ ֵ֥ה ָ֑את-יֹוָנ ַחָּט רְַל ַת ֶ֖
ֶהל-ֶאלַ א ָֽ ַ ח ַת ֶאל-ֶּפֵ֥ ַ ד ֶ֖ ן׃-מֹוע  ָֽ ה   ַהּכ 

בשופר, וטובלת ואוכלת בקדשים לערב. מאי : האשה שיש עליה לידה או זיבה, מביאה מעות ונותנת דתניא [א,עירובין לב]בבלי 
התם כדרב שמעיה. דאמר רב שמעיה: חזקה אין בית דין של  -ורב נחמן  -לאו משום דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו?  -טעמא 

 .כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר

ודחולין דרב ששת לא קאמר דחזקה שליח עושה שליחותו אלא ונ"ל שאין ראיה מההיא דגיטין ...  [ג, סימן גפ"עירובין  בבלירא"ש ]
 במקום שיש לשליח לחוש אם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול עבירה במה שסומך עליו שיעשה שליחותו

 

ֶַּבן )וי' תז' יב,ו(. אפשר שתבנית טעמי המקרא של ]רא"ש[-טט: מהסבר ה ֶַ֤בׂש יאֶַּכ ִבַ֞ ַ֙-ָּת תֹו ַ ְׁשָנ ה ָל  קטן, -הפך פשטא זקףגרשיים מ –ְלע 

ֶַּבן וי' תז' יב,ו( שאחד מהםמלמדת שני לימודים  ֶַ֤בׂש אֶַּכ י ִבַ֞ ַ֙-ָּת תֹו גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר והוא  – ְׁשָנ

ולכן מביאות הקינין והנשים שהביאו כסף  .במקום שאם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול חזקה שליח עושה שליחותו

ונתנוהו בשופר סומכות על הכהנים שיקריבו קיניהם באותו היום. אינן צריכות להמתין להיוודע שקיניהן הוקרבו אלא יכולות קינין 

 ללכת לביתן.
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ַ֙ יב,ז: תזריע ויקרא ה ַ ַ֤י ֹוִַלְפנ  ִריבַ֞ ְק ִה ְַוָטַַָֽ'ְו ָה י ַָעֶל  ּזְַָוִכֶּפ ר ֶדתַַל ֶל  ַהּי  ַרתַ֙ אתַּתֹו ַז ַ֤ ָה ָ֑י ֶמ ַָּד ר ִמְּמק   ַ ה ָרֶ֖ ה׃ֲַה ָבָֽ ק  ְּנ ֹוַַל אֵ֥ רַ ַָכֶ֖
ַ )וי' תז' יב,ז( )ה( פרק ג[ספרא תזריע פרשה א ] ֹו ִריבַ֞ ִהְק , יכול יהיו שנים )קרבנות( טעונה שנים )היולדת( מה תלמוד לומר לפי שהיאְו

ַמעכבים אותה תלמוד לומר  ֹו ִריבַ֞ ִהְק  וא אומרכשה ?)המעכבת( איני יודע אם חטאת אם עולה .אחד מעכבה ואין שנים מעכבים אותהְו

 .)ויכולה להכנס לעזרה ולאכול קדשים, עדיין חייבת להביא עולה( מה מצינו בכל מקום כפרה בחטאת אף כאן כפרה בחטאתְוִכֶּפ רַ )וי' תז' יב,ז(
ַ֙ )וי' תז' יב,ז( ה ַ ַ֤י ֹוִַלְפנ  ִריבַ֞ ְק הַַָ'ְוִה י ַָעֶל  הַָ – ְוִכֶּפ ר י  קטן בתפקיד שני לימודים, -זקף – ָעֶל 

ֹוִַלפְַ ִריבַ֞ ְק ִה ְַ֙ו ה ַ ַ֤י  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, כאן שני הלימודים הם שתי הקלות המתוארות להלן:  – 'נ 

)א( הקלה ליולדת שאוכלת בקדשים אחרי הקרבת חטאת העוף והעולה אינה מעכבת עליה; )ב( הקלה נוספת אליבא דרבי ישמעאל בנו 

ת זאת יכולה להיות מוקרבת כל ימות השנה אחרי קרבן תמיד של בין הערבים מכיון חטא ]בבלי פסחים נט,א[של רבי יוחנן בן ברוקה 

]בבלי שאין למזבח ממנה אלא דמה וזה לא דחיה לעשה דהשלמה )שזה לאו שלא להקריב קרבן בהמה אחרי תמיד של בין הערביים )
י הַ  (ו,ה' צו וי)...  אביי היה מסדר יומא לג,א[ ְלֵבֵ֥ יָה ח  ֖ יר ָעל  השלם כל הקרבנות  )על קרבן התמיד של בין הערבים(עליה  -ְּׁשָלִמִֽים: ְוִהְקִטֵ֥

 ( שהיא רק בהקטרת חלבי הקרבנות. .כולן

 ְוִכֶּפ רמוסיף שמכאן נלמד לכל מחוסרי הכפרה, שהכפרה תלויה בחטאת. אפשר שלכך מרמז טעם מונח במלה  ]רש"י פסחים נט,א[

 בתפקיד רבוי למחוסרי כפרה אחרים.

 

ֶדת )וי' תז' יב,ז( -עיון ב ֶל  ַהּי  ַ֙ ַרת אתַּתֹו ֶדתקטן, -מהפך פשטא זקף – ז ַ֤ ֶל   קטן מלמד על שני לימודים. -זקף  – ַהּי 

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

ימי מלאת. ואילו ע"פ רבי יהודה הקרבן נקבע לפי הראשון שנולד או נפל  80או  40או נפל בסדרה של לידות או הפלות ואחריו היו 

 יום היו לידות או הפלות נוספות. 80יינו יום או שלה ה 40בסדרה של לידות או הפלות ובתוך המלאת שלו היינו 

מביאה קרבן אחד ואוכלת ...  ,וודאות חמש לידות...  האשה שיש עליה ספק חמש לידות,ראה בתחילת משנה )ז(  לימוד )ב(
 .אין עליה חובהאו ג"א  ,והשאר עליה חובהבזבחים 

ב ׂשכל אחד משני הלימודים גורם לקרבן הנאמר בהמשך הפסוק  ַ֤ יא ּכ  ן ָּתִבֶ֞ ן-ּב  ה ּוב  את-יֹוָנֵ֥ה אֹו-ְׁשנָתֹ֙ו ְלע ָלֵ֔ ר ְלַחָּטֶ֑  . ת ֖

ַ֒ )וי' תז' יב,ו( פרק ג[ )א(ספרא תזריע פרשה א ]-ההפלות נלמדו ב ַבת ֹוְַל  . להביא את המפלת א 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ם יב,ח: תזריע ויקרא ִא י-ְו ָֽ ְַׁשּת  ְקָח ה ְַ֒וָל ה ֶַׂש י ּד   ַ ָדּ֘ה ַָי ְמָצ א ִַת א אֶַ-ל ֨ ַ ה ַיֹוָנ  ְַּ֙בנ  י י ְַׁשנ  ֹו אַ֤ ַ ים ִרָ֗ ָ֑אתַת  ַחָּט ָח דְַל ֶא ְַו ה ָלֶ֖ דְַלע  ַָחֵ֥
ה׃ַפ ָר ָֽ ָטה  ְַו ן ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ָה ֵ֛י ַָעֶל ר ְַוִכֶּפֵ֥

ה ְׁשֵּתִֽי ים-ְוָלְקָחֹ֣ ה ת ִרָ֗ ֹו ְׁשנֵ֙י ְּבֵנֹ֣י יֹונֵָ֔ קטן ילמד על שני המצבים -קטן, לתנא )ב( החטאת קובעת סוג העוף לעולה. זקף-מהפך פשטא מונח זקף – אַ֤

 ( בעוף העולה מעוף החטאת ולכן עליה להביא עוף אחר ממין עוף החטאת.)טט: ד( בהן היולדת הפכה )מהפך-)טט: ג( ו
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ַ֒: ה,יג תזריע ויקרא י ִביִע ַהְּׁש ַ ֹום ןַַּ֘בּי  ה  ַהּכ  ַ ָא הּו ָר ְַו
יוַל אַ יָנ  ְַּבע  ַמ ד ַָ֙ע ֶּנַ֙גע ַַה ַ֤ה ּנ  ִה ר-ְו ֹו ַָּבעָ֑ ֵֶַֽ֖גע ֶּנ ַַה ה ָׂשֵ֥ ַַָפ ַ ַַ ַ ׃ַַַ ית ִנָֽ ַׁש  ים ִמֶ֖ ַָי ת ְבַעֵ֥ ִַׁש ן ֵ֛ ה  ֹוַַהּכ  רֹ֧ ְסִּגי ִה ְַו

יווְַ )יג,ה( יָנ  ְַּבע  ַמ ד ַָ֙ע ֶּנַ֙גע ַַה ַ֤ה קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא רומז שלפחות אחד -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ִהּנ 

)בתוך שבעת הימים שאם היוצא מפשט הכתוב  )לימוד א(מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. הפשט מספר שלא חל שנוי כלשהו במראה, 

   שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה, ... ו לא כהה, העז והכהה, כהה והעז כאיל המראה(

יו ה(יג,) -לומד מ ]רמב"ן[הסבר )ב( ]תו"כ פ"ב פרק ב[ )ד( -ב )לימוד ב( יָנ  ְַּבע  ַמ ד ַָ֙ע ֶּנַ֙גע ַַה ַ֤ה ִהּנ   של הכהן הרואה את המראה  ְו

 שהכתוב עוסק במראה. ]רש"י[פירוש זה יוצא מהפשט ולא כפ'
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י,ב: ויקרא תזריע יג םִַּכָֽ ָדָ֗ ר-ָא ַ֤הְַבעֹו ְהֶי ֹו-ִי אָֽ ַ ת ַ֤ א  ְַׂ֙ש רֹו ְַבעֹור-ְּבָׂש ֵ֥ה ָהָי ְַו ֶרת ֶה  ֹוַַב א  ַ֙ ַ֙חת ַעת-ַסַּפ ָרָ֑ ַָצ ַגע ֹוְַלֶנ ָ֣ רֶ֖ ְַּבָׂש
ֶאלַ ַ֙ א הּוָב ֶאל-ְו ַ ֹו אֵ֛ ַ ן ה   ַהּכ  ַ ן ֲהר   ים׃-ַא ֲהִנָֽ ַהּכ  ַ ֶ֖יו ִמָּבָנ ַ ד ַחֵ֥ ַַא

ם ָדָ֗ י )יג,ב(רביע בתפקיד ארבע, מלמד שכוונת הכתוב  – ָא ְַבעֹור-ִּכָֽ ַ֤ה ְהֶי ַ֙-ִי רֹו היא, שהופיעה בעור לפחות אחת מארבע המראות  ְּבָׂש

יהטמאות, ומשוער כי תבנית הטעמים של  ר-ִּכָֽ ְַבעֹו ַ֤ה ְהֶי ַ֙-ִי רֹו מהפך פשטא מורה להוציא הכתוב מפשוטו וללמד, שאם מראות  –ְּבָׂש

י)אחד משני המצבים שרמז להם טעם המקף של  בשעת הפטוראלו נולדו בו  ַ֤ה-ִּכָֽ ְהֶי ספרא תזריע -ובנגעים פ"ז מ"א ]משנה -( כנמנה בִי

 אזי אינן מטמאות. בגוי ונתגייר, בקטן ונולד, בקמט ונגלה, בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדיןוהם  פ"א[

ם ָדָ֗ ַ֤ה ְבעֹור-ִּכִֽירביע בתפקיד ארבע,  – ָא ֹולפחות אחת מארבע המראות הטמאות, אשר תיאורן הוא:  ְּבָׂשרֹו֙ -יְִהי  אָֽ ַ ת ַ֤ א  ֹוַ-ְׂש א  ַ֙ ַ֙חת ַסַּפ
ֶרת ֶה  קטן מורה על שני לימודים בכתוב, ותבנית הטעמים מהפך פשטא מורה כי לפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ַב

לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב, הלימוד השני עשוי להיות כפשט או עשוי להיות יוצא מהפשט. אפשר כי פשוטו של מקרא מלמד 

ֶרת ֶה   שני אבות מראות, ושתי תולדות. תולדה אחת לכל אב. לימוד )א(ם, קטן, בתפקיד של שני לימודי-זקף – ַב

ֹו ַ֙-אָֽ ַ֙חת ' תז' וי)מקף כבורר במשמעות צרעת טפילה במראה מהאב שלה, ולא משמע כל ההסברים הבאים )א( שם נגע טהור  – ַסַּפ

וא ַחתִמְסַפֹ֣  ,ו(יג  , לשון שקר, )ב( שפח שהוא כינה, )ג( שפח שהוא ִהֵ֔

ד  (ישעיהו ג,יז)... רבי אליעזר אומר מהו ושפח ה'  ותאמר ציון[ –סיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא לא ]פשפח שהוא כינה  י ָקְדק ֖ ח ֲאד נֵָ֔ ְוִׂשַפֹ֣

ה: ס ִֽ ן יְָער  ֹון ַו֖ה' ָפְתֵהֵ֥ ֹות ִצּיֶ֑  ְּבנֹ֣

 ושפח ה' קדקד בנות ציון, לשון שקר [ילקוט שמעוני משלי רמז תתקלח]ולא משמע 

מפשט לשון ומה שהוכרחתי להאריך בזה היינו משום דלכאורה [ פני יהושע מסכת שבועות דף ה עמוד ב]ולא משמע נגע טהור 
ֹון  (ישעיהו ג,יז)כדכתיב  שם נגענראה דמצינו גם כן לשון ספחת והיא  המקרא ֹות ִצּיֶ֑ ד ְּבנֹ֣ י ָקְדק ֖ ח ֲאד נֵָ֔ שהוא לשון צרעת והרבה ְוִׂשַפֹ֣

וא ַחתִמְסַפֹ֣  ,ו(יג' תז' וי)פא פרש"י להדיא על לשון כיוצא באלו, ועוד דבפרשת נגעים גו וע"כ דהיינו משום  שם נגע טהורשהיא  ִהֵ֔
נמצינו למידין מיהא דאשכחן בנגעים גופא דספחת הוא ג"כ לשון נגע, ...  ,דלשון מספחת היינו שאינו מספחת ממש שהוא טמא

שם נגע, אלא דאונקלוס מפרש בלשון  ספחת חדא מילתא היאספחת ומועוד דבתרגום אונקלוס ובירושלמי מבואר בהדיא דלשון 
 עדיא ועדיתא, והירושלמי תרגמה לתרווייהו בלשון קילופי

 

ת-תולדת ה ַ֤ א  ֹוצמודה אליה והיא ְַׂש ַ֙-אָֽ ַ֙חת  , מהפך פשטא יוצר יחידה אחת המופרדת בטעם פשטא מהמשך הכתוב.  ַסַּפ

ֹו אָֽ ַ ת ַ֤ א  ַ֙-ְׂש ַ֙חת וא ַחתִמְסַפֹ֣  ,ו(יג' תז' וי)-מוציא מפשט הכתוב ב [ב,שבועות הבבלי ע פני יהוש]מהפך פשטא כפי'  – ַסַּפ שם נגע שהיא  ִהֵ֔
ַ֙ומלמד כי  טהור ַ֙חת כאן הוא כנוי לנגע טמא שהוא טפל )כהה( במראהו למראה שאת היינו תולדה לשאת, ורבים מפרשים  ַסַּפ

 תולדה לבהרת. שהוא גם כנוי לנגע טמא אחר שהוא טפל )כהה( במראהו למראה בהרת היינו

ֹואפשר כי המונח של מלת  ֶרת א  הַ )יג,ג( -מרבה תכונה לבהרת והיא תולדת הבהרת. צבעה הכהה לעומת הבהרת נלמד מ ַבֶה  ַ֤ א  ְר ּוַמ
ַ֙ ק מ  ַָ֙ע ֶּנַ֙גע  .   ַה

פירוש ]משנה נגעים פ"א מ"א ושאין סדר הכתוב כסדר עזות הלובן כפי שמלמדת אפשר שגם הוא יוצא מפשוטו ומלמד,  לימוד )ב(

: בהרת עזה כשלג )הלבנה מכולן(, ושאת (יג,דותו"כ מברר זאת בדרשת ) ארבע המראות האלו נבדלים ביניהם בלובן שבנגע קהתי[

 לבנה, היינו כצמר לבן, ותולדת הבהרת הלבנה שגוונה כסיד ההיכל, ותולדת השאת לובנה כקרום ביצה. 

 

 מפז"ק 82

ְַוהִַ ,י:יג תזריע ויקרא ן ה ָ֗ ַהּכ  ַ ָא ה ָר תְו א  ְַׂש ַ֤ה ת׃-ּנ  ָֽ א  ַַּבְׂש י ַחֶ֖ רַ ַָּבָׂשֵ֥ ֵ֛ת ְחַי ִמָֽ ַּו ָ֑ן ָע רַָלָב ַׂש  ה ָהְפָכֶ֖ ַ א י ִהָ֕ ְַו ר ֹו ַָּ֙בע  ה ָבָנ ְַל
ן],י( יג) ]תו"כ פ"ג פ"א[ )ג( ה ָ֗ ַהּכ  ַ ָא ה ָר ַ֤הַקראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר מניין שהוא זקוק לו, ת"ל  [ְו ִהּנ  ְַו ן ה ָ֗ ַהּכ  ָא הַ ָר ְו

ת א  ה ַָ֗         ְׂש ַהּכ  ָא הַ  בשיעורי נגע. )יג,ג(-מונח רביע, ראה הסבר לעיל ב – ןְוָר

ת-הסבר ל א  ְַׂש ַ֤ה ּנ  ִה ר-ְו ֹו ַָּ֙בע  ה ָבָנ ַממלת מסביר שקודם שהסגירו או החליטו, צמח בו נגע חדש. ו]החפץ חיים[  – ְל ַ֤ה ּנ  ִה משמע שנתהוה ְו
 .דבר חדש לעיניו

 מסביר שאותו נגע השתנה לנגע אחר.  [עא ]התוה"מ

 מתחדש כנ"ל. )יג,י(-אז הכהן רואה את כולם. ב בתחילהיש שני נגעים נדרש שאם  )יג,ג(-ב

ת,י( יג) א  ְַׂש ַ֤ה ִהּנ  ר-ְו ֹו ַָּ֙בע  ה ָבָנ העוסקת במראה כגריס וסימני  אחת כפשוטהקטן מרמז לשתי דרשות, -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ְל



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 טומאה בו והכהן יחליט מראה זה.

ַ֤הם במלת מהפכת מהפשט כמרומז בטע הדרשה השניהאפשר כי  ּנ  ִה פי שהכהן הגיע -על-כי אף ]הח"ח[מהפך, מחדשת ומלמדת ע"פ  – ְו

הנגע עצמו השתנה, בכל מקרה הכהן יפסוק על כל  ]התוה"מ[, או ע"פ צמח בו נגע אחר וקודם שהסגירו או החליטולבחון נגע אחד 

 הנגעים שלפניו.
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 סימן טומאה מחיה רא תזריע יג,יא:קיו

ַנֹוֶׁשַַ֤  ַעת ַר֨ א׃ָצ ּו הָֽ אַ ֶ֖ מ  ָט יַ ּנּוִַּכֵ֥ ֶר  ְסִּג ַַי א ָ֑ןַל   ה  ַהּכ  ַ ֹו אֶ֖ ִטְּמ ְַו ֹו ר  ְַּבָׂש ר ֹו ְַּ֙בע  א ִהו ַ ֶַנת
ֹוַ)יג,יא( ר  ְַּבָׂש ר ֹו ְַּ֙בע  א ִהו ַ ֶנת ַנֹוֶׁשַ֤ ַעת ַר֨ )א( קטן כעין שני לימודים, -קטן, התבנית מהפך פשטא מונח זקף-קדמא מהפך פשטא מונח זקף - ָצ

 . במהלך לפניםטעמא דקרא במהלך לאחור, )ב( בנין אב לשיעור צרעת 

 טעמא דקרא –קדמא מהפך פשטא ראה 
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ם: ,יביג תזריע ויקרא ִא ל-ְו ִ֚תַָּכ א  ַ ַעת ַהָּצַרָ֗ ַ ה ְַוִכְּסָת  ר ֹו ַָּ֙בע  ַרַ֙עת ַהָּצ חַ ַרַ֤ ִַּתְפ ַח ֨רֹו ד-ָּפ ְַוַע ֹו ר אׁשֶ֖ מ  ַגעַ ֶּנ  ַה ַ ר ֹו ַ-ע  ָ֑יו ַַרְגָל
ל ן׃-ְלָכ ָֽ ה  ַהּכ  ַ ֵ֥י ינ  ַע  ה ֶ֖ ְרא  ַַמ
ר ,יב(יג 'תז 'וי) )ז( )ו( )ה( [תו"כ פ"ג פ"ג]-הסבר ל ֹו ַָּ֙בע  ַרַ֙עת ַהָּצ חַ ַרַ֤ לימוד קטן מרמז לשני לימודים, -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ִּתְפ

חהמלמד כי כאשר ( ג[ )ו"פ ג"פ כ"תו] אחד ַרַ֤ טהורה,  –מהפך, הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים  – ִּתְפ

ַ֙לה הדבר מרומז בטעם פשטא המטעים מלת וכאשר הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למע ַרַ֙עת  ג"פ כ"תו] לימוד שני. ַהָּצ

םהמלמד כי ( ג[ )ז"פ ִא חַַ-ְו ֨רֹו רשני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת   קדמוקדמא,  – ָּפ ֹו קטן, ענין של שתי -זקף – ָּבע 

 המראה הטהור )הבוהק(.   מראות, לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את 

 

 קטן.-קטן, ועוד תפקיד לטעם הבודד זקף-כאן רואים תפקיד לתבנית מהפך פשטא זקף

 

ַ֙או בהסבר הבא:  ַרַ֙עת הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם  )ו( למשנה]התוה"מ עח[ פשטא, ע"פ – ַהָּצ

ַ֙פשטא המטעים מלת  ַרַ֙עת  .הפריחה טהורה - ַהָּצ

ח  ַרַ֤ חהמלמד כי ( ג[ )ו"פ ג"פ כ"תו]מהפך, ע"פ  – ִּתְפ ַרַ֤  –מהפך, הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים  – ִּתְפ

 טהורה.

ר ֹו םהמלמד כי  (ג[ )ז"פ ג"פ כ"תו]קטן, ע"פ -זקף – ָּבע  ִא חַַ-ְו ֨רֹו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת   קדמוקדמא,  – ָּפ

ר ֹו  קטן, ענין של שניים, לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה הטהור.-זקף – ָּבע 
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ֶאת , יג:יג תזריע ויקרא ַ֙ ַרַ֙עת ַהָּצ ַ ה הִַכְּסָתַ֤ ּנ ֨ ִה ְַו ן ה ָ֗ ַהּכ  ַ ָא ה ָר ֶאת-ָּכל-ְו ַ ר ַהֶ֖ ִט ְַו ֹו ר  ַ-ְּבָׂש ַָָ֑֣גע ָּנ ַַה ַַ ַַ ַ ּוַ הָֽ ַ ֹור הֵ֥ ָט ןַ ְךַָלָבֶ֖ ַָהַפֵ֥ ֹו ַא׃ֻּכּלֵ֛
ַ֙ ,יב(יג 'תז 'וי)]תו"כ פ"ג פ"ד[ )א(  מאמר ראשון: ַרַ֙עת  וגו'  מה תלמוד לומרָּצ

ַ֙ )יג,יג( ]התוה"מ פד[ ַרַ֙עת הַַהָּצ הִַכְּסָתַ֤ ּנ ֨ ַ֙שם , ְוִה ַרַ֙עת ַ֙מיותר, ופי' שאם יאמר והנה כסתה נפרש על השאת, לכן אמר  ַהָּצ ַרַ֙עת  ַהָּצ
ַעת )יג,יב(ט( ממ"ש שכולל כל הד' נגעים, וכבר דרש כזאת )למעלה ס' ע ַרָ֗ ַהָּצ ַ ה  , ְוִכְּסָת 

ב"ם )פ"ז מה' משה"ה שמטהר אם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הר דרוש ב'שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים, ו דרוש א'רק שצריך 
 טומאת צרעת ה"ב(

 

דרשה נוספת  פ"ד[ )א( ]תו"כ פ"גבו דרש  )יג,יב(הוא מהפסוק הראשון  דרוש א' שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים,אפשר כי 

ַ )יג,יב( מהמלים ַעת ַרָ֗ ַהָּצ ַ ה ... למעט פריחת בוהק. ומזה מובן שמדובר בפסוק בגווני הנגע )ולא במיני הנגעים, שחין  לא הבוהקְוִכְּסָת 

ַעת )יג,יב(וכד'(. נרכיב מובן זה על תבנית הטעמים של  ַרָ֗ ַהָּצ ַ ה כי תבנית  מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע, ונאמר – ְוִכְּסָת 

הטעמים מלמדת על רבוי גווני המראה המקורי של הנגע, כי יכול להיות מראה המורכב מארבעה לבן או ארבעה פתוך )לבן מעורב 

 באדום(.

, הוא מהפסוק ב"ם )פ"ז מה' טומאת צרעת ה"ב(מאם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הרת מטהרמלמד שהפריחה דרוש ב' ואילו 

ַ )יג,יג( השני ה ִהּנ ֨ ַרַ֙עתְַ֙ו ַהָּצ הַ פי שהמראה המקורי )המקדים לפריחה( הוא בגוון אחד -על-קדמא מהפך פשטא, מלמד שאף –ִכְּסָתַ֤

 הפריחה יכולה להתהפך מהגוון הזה לגוונים טמאים אחרים שיטהרו )לימוד המתאים לפירוש הרמב"ם(.
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י ב:ויקרא תזריע יג,מ ֵֶֽ֖-ְוִכָֽ ֶַנ ַחת ַַבַּגַּב  ֹו א  ַ֙ ַ֙חת ַר ַַבָּק ַ֤ה ְהֶי ִַי ם ַדְמָּדָ֑ ֲַא ַַגעַָלָב ן ַ ַַ ַ ַַַ ַ ֹו׃ ְחּתָֽ ְַבַגַּב ֹו אֵ֥ ַ ֹו ָקַרְחּתֶ֖ ְַּב א ו ִה  ַ֙ ַ֙חת ַר ַעתַּפ  ַרַ֤  ָצ
םַ)יג,מב(  )א( פרק יאספרא תזריע פרשה ה  ָּדָ֑ ְמ ַד ֲַא ֵֶַֽ֖געַָלָב ן ַעת מלמד שהוא מטמא בפתוך,ֶנ ַרַ֤  )ב(, מלמד שהוא מטמא במחיה,  ... ָצ

ַ֙ ַ֙חת ַר ומלמד שהיא מטמאה בפיסיון, היא )ּפ   ( אינה מטמאה בשער לבן, ...אִה 

א ו ִה  ַ֙ ַ֙חת ַר ַעתַּפ  ַרַ֤ ַעתמהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו שמובנו נגע מתחילתו, ודורש מלת  – ָצ ַרַ֤ , מלמד שהוא מטמא במחיה, ָצ

ַ֙ומלת  ַ֙חת ַר   מלמד שהיא מטמאה בפיסיון,  ּפ 

א ו עור ראש קרח שאינה מטמאה בסימן שער לבן ונשארת קטן, בתפקיד של שתיים. המלה )מגבילה( מיחדת את נגע צרעת ב-זקף – ִה 

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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ת ויקרא תזריע יג,מג: א  ְַׂש ַ֤ה ּנ  ְַוִה ן ה ָ֗ ַַהּכ  ֹו תִ֝ א  ַ ה ָא֨ ָר ַ-ְו ֹו ְחּתָ֑ ֹוְַבַגַּב א  ַ ֹו ְחּתֶ֖ ַר ְַּבָק ֶמת ֶּד  ְמ ֲַאַד ָבָנ ה ְַ֙ל ֶּנַ֙גע ַַַה ַַַַ ר׃ַ ַָּבָׂשָֽ ר ֹו ַעֵ֥ ַעת ַרֶ֖ ַָצ ה ֵ֥ א  ְר ַמ  ְּכ
 מ"ח –"ג ספרא תזריע פרשה ה פרק יא מ

ת א  ְַׂש ַ֤ה ִהּנ  ְַו ן ה ָ֗ ַ-ַהּכ  ֶמת ְמֶּד  ַד ֲַא ָבָנ ה ְַ֙ל ֶּנַ֙גע ֹוַה ְחּתָ֑ ְַבַגַּב ֹו א  ַ ֹו ְחּתֶ֖ ָקַר קטן, אפשרות לכתוב שהוא סתום ולא בא לסתום -רביע ... זקף - ְּב

ר׃אלא לפרש, כמו שנדרש בתו"כ מ"ו מסיפא הפסוק  ַָּבָׂשָֽ ר ֹו ַעֵ֥ ַעת ַרֶ֖ ַָצ ה ֵ֥ א  ְר ַמ וך אף עור מה זו מטמאה בפת הרי עור הבשר כזו ְּכ
  הבשר מטמא בפתוך,

תוע"פ תבנית הטעמים הדבר מרומז בקרא  א  ְַׂש ַ֤ה ּנ  ִה ֶמת-ְו ַדְמֶּד  ֲַא ָבָנ ה ְַ֙ל ֶּנַ֙גע קטן, מקרא כפשוטו על נגע בעור -מהפך פשטא מונח זקף - ַה

 עור ראש קרח.בכמו ללמדינו לנגע עור בשר העלול לקבל מראה לבנה אדמדמת = פתוך  המוציא מפשוטו ומחדשראש קרח, ולימוד 
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 ויקרא מצרע יד,ב:

ֶאל ַ א הּוָבֶ֖ ְַו ֹו ָרתָ֑ ֳה ָט ַ ֹום ְַּביֶ֖ ע ָר  ַהְּמצ  תַ ַר  ַּ֙תֹו ה ְהֶי אתִַּתָֽ ן׃-ז ַ֤ ָֽ ה   ַהּכ 
ע ָר  ַהְּמצ  תַ ַר  ַּ֙תֹו ה ְהֶי אתִַּתָֽ  קטן מרמז לשתי הלכות:-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ז ַ֤

מבדילם בקרבנם הנראה כקרבן עולה ויורד מקרבן עולה ויורד אחר, המצורעים משני מצבי תיקון אחרים.  הבדלת )כעין מהפך( תיקון)א( 

 ומבדילם בטהרתם מטהרת הזב.

עַ)א()א( לענין קרבן עולה ויורד: מהפך מקרבן בעל שלוש מדרגות לקרבן בעל שתי מדרגות ָר  ַהְּמצ  ַ ת ַּ֙תֹוַר  ה ְהֶי ִַּתָֽ את ע"פ ספרא  – ז ַ֤

שבטומאת מקדש וקדשיו ובשבועות יש גם קרבן ( ד-ויקרא ה,א)-דרגות כאמור בהכתוב מוציא המצורעים מקרבן עולה ויורד בעל שלוש מ

 .ובמצורע איןדלי דלות 

 

 שיש בם הפוך מהבנה פשוטה:  ואפשר כי מרמז לעוד מצבים הקשורים לקרבן,

בין גדול בין  -המצורע  -תורת המצורע תורה תמימה  כל מחוסרי כפרה א"צ דעת בעלים)א( חובת הקרבת קרבן עבור מצורע קטן כי 
 ד(קטן

כבר כתבנו כ"פ בפרשות הקודמות דכ"מ שנאמר הלשון תורת כולל הרבה פרטים  תורה תמימה הערה ד([: נדרים ל"ו א']
]דמטמא בנגעים כמבואר בפ' תזריע ר"פ נגעים[, דאע"פ דכל  וכאן הרבותא לענין מצורע קטןשנכללו בכלל אחד שדין כולם שוה, 

כל מחוסרי כפרה א"צ בעלים, והו"א כיון דקטן אין בו דעת אין מקריבין עבורו, קמ"ל. וטעם הדבר משום ד קרבן צריך להקריב מדעת
 :   כפי שיתבאר ס"פ זו דעת בעלים

 

)ב( תהליך טהרה אחד אף על פי שהיו למצורע צרעות אחדות קודם שהביא אשם אחד. אף שלכאורה היינו אומרים שצריך להביא על כל 

אינו בפר' תזריע שכל הצרעות שהופיעו אחרי ראיית הכהן של הצרעת הראשונה אין מתחשבים בם עד שיסיים עם נגע נגע. אבל כבר ר

נראה דצ"ל תורה אחת לצרעות הרבה, שזה יותר מכון לענין. ואמנם זה הוא רק אם  תורה תמימה הערה ה(שאותו ראה הכהן תחילה. 
"כ נתנגע ונתרפא מביא קרבן מיוחד על נגעו השני, דלאחר שהביא האשם נגמרה נתנגע קודם שהביא אשמו, אבל אם הביא אשמו ואח

 טהרתו מנגעו הראשון:
 

עַ ספרא מצורע פרשה א )ג()ב( מלמד כפשוטו של מקרא שכל מעשי הטהרה יהיו ביום כמו שראיתו לטומאה הייתה ביום  ָר  ַהְּמצ  ַ ת ַר  ּתֹו
ֹום , ת"ל ביוםאתו וטהרתו ביום, מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ותגלחתו , אין לי אלא טומביום, מלמד שטומאתו וטהרתו ְּביֶ֖

ע ָר  ַהְּמצ  ַ ת ַר  ֹום, ת"ל ביום, יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו ּתֹו ְַּביֶ֖ ע ָר  ַהְּמצ  ַ ת ַר   , ּתֹו
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ֶאל :טז,ב "מויקרא אח ַ ' הִ֝ ַ ר ֶמ א ֶאל-ַוּי ֨ ַ ֘ר ַּדּב  ַ ה ֶׁשָ֗ ִחי-מ  ַָא ן ֲהר   ַַ֒א ַָך ַַ ַ ַַ ַ ַאלַַ ְַבָכל-ְו א ב ַ֤ ל-ָי ֶא ַ֙ ת ת-ע  ֶכ ר ָ֑ יתַַלָּפ ֶ֖ ֶדׁשִַמּב  ּק    ַה
ַַעל-ֶאלַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ֶרת ַהַּכּפ ִ֝ ַ י ַַעל-ְּפנ ֨ ה ָרֶאֶ֖ א  ַ ן ֶַּבָעָנ  ִ֚י ּותִַּכ מ  ַָי א ְַ֙ול   ן ר  ָא ֶרת׃-ָה ַַהַּכּפ ָֽ

ַאל ְַבָכל-ְו א ב ַ֤ ֶאל-ָי ַ֙ ת ֶכת-ע  ר ָ֑ יתַַלָּפ ֶ֖ ִמּב  ַ ֶדׁש  קטן טפחא אתנח  -מהפך פשטא זקף – ַהּק  

ַאל תו"כ )ח(דרשות ע"פ  שתי  ְַבָכל-ְו א ב ַ֤ ַ֙-ָי ת ַ-ֶאל. זה יום הכיפורים. ע  ֶדׁש ּק    לרבות שאר ימות השנה. ַה
 )א( שלא יבוא כ"ג אל קה"ק בכל ימות השנה )לפי בבלי מנחות לצורך עבודה ובדרך כניסה עם הפנים מערבה( 

ַאל אור חיים)ב( ע"פ  ְַבָכל-ְו א ב ַ֤ ַ֙-ָי ת לא יבא בכל עת אפילו בעת  ואם יבא בעת אחראשר אנכי מצוך,  ההיא אז יזכה לבא בעת,  ע 
ַ֙-ְבָכל, ודקדק לומר הרשיון ת , דרשו רבותינו ז"ל )בתו"כ( שבא לאסור אפילו ביום הכיפורים עצמו לא יכנוס אלא לדברים הרשומים ע 

 בכתב אמת, להקטיר ולהזות: 
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ַַעל מות טז,ח:-ויקרא אחרי ן ֲהר ֵ֛ ַא ַ ן ֵַ֥-ְוָנַתֹ֧ ֹותְׁשנ  ָרלָ֑ ַּג  ם ִרֶ֖ ַהְּׂשִעי ַ ַַַי ַ ַ ַ ַ הַ ַַ ַַ֙ל ד ֶאָח ַ ל ָרַ֤ ָֽל׃ַ'ּגֹו אז  דַַלֲעָז ֶאָחֶ֖ ַ ל ָרֵ֥ ְַוגֹו
הַ ד"ה ג ה"א )כא,א( ”ירושלמי יומא פ   לרבות שעיר המשתלח שיהא פסול משום מחוסר זמןַ'ַל

 כגון ששחט אמו היום לחולה או שאינו בן שמונת ימים דבעינן שיהיה ראוי לה' – קה"ע
הַ  – פני משה כתיב ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה', לרבות לשעיר המשתלח שיהא פסול משום מחוסר זמן שאע"פ . 'ַל

 . מ"מ ראוי לה' בעינןשאינו קרב לה' 
ואתיא כהאי אמר רבי יוחנן וכו'. דלדידיה איצטריך האי קרא לרבות לשעיר המשתלח דס"ל דאף בפה קובע וה"א דיכול לקבוע 

 בא להשמיענו שכשם שאינו ראוי לה' כך אינו ראוי להיות שעיר המשתלח(  –)טט  עיר המשתלח קמ"ללמחוסר זמן שיהא לש

הַ  ַַ֙ל ָחד ֶא ַ ל ָרַ֤ קטן, שתי דרשות )א( מרבה מכאן לשעיר המשתלח שיהא כמו קרבן הראוי לה' )ב( )בעזרת הרב -מהפך פשטא זקף – 'ּגֹו

' , למאן דאמר שיביאו שני שעירים אחרים, יקבע בגורל נוסף, השעיר לה' א"מ פרל( מוציא מפשוטו של מקרא כי אם ישפך דם השעיר לה

 שעם דמו יתקדמו בעבודה.
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ד,י: טז "מויקרא אח ַמ ַָיֳע ל אז   ַַ֙לֲעָז ָרל ַהּגֹו ַ ַ֤יו ַָעָל ה רַָ֩עָל֨ ֲאֶׁש ַ ר י ָּׂשִעָ֗ ַה ָ֑יו-ְו ַָעָל 'ְַלַכּפ  ר הֶ֖ ַ ֵ֥י יִַלְפנ  ַַחֵ֛



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה׃ַ ָר ְדָּבָֽ ַהִּמ ַ ֶ֖ל אז  ֹוַַלֲעָז תֵ֛ א  ַ ח ְַלַׁשַּלֵ֥
 משולב עם תבנית הטעמים הבאה: ך הסבר הרמב"םהמש

ל (י,טז "מאח י'ו) אז   ַַ֙לֲעָז ָרל ַהּגֹו ַ ַ֤יו קטן מרמז לשני לימודים. מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָעָל

לו לא שב מן שעיר המשתלח מכפר ואפי )למוד א( ]רמב"ם פירוש המשנה[-הלימודים האלו יוצא מפשט הכתוב. אפשר שזה כ
 החמורות שעיר עם התשובה מכפריןו הקלות,

ַ֙ (י,טז "מאח י'ו)משמע פשט הכתוב  )למוד ב( ָרל ַהּגֹו ַ ַ֤יו ַָעָל ה לָעָל֨ אז    מדבר על ההגרלה שבה  נקבע שעיר חטאת לה' ושעיר לעזאזל. ַלֲעָז

ַמד (י,טז "מאח י'ו) [בבלי יומא מ,ב]-נאמר ב '-ָיֳע הֶ֖ ַ ֵ֥י יִַלְפנ  ַָ֑ ַחֵ֛ ַָעָל עד שעת מתן דמו  -זקוק לעמוד חי  )המשתלח( עד מתי יהיה, יוְלַכּפ  ר
 , דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר: עד שעת וידוי דברים.שכך יעזור בכפרה שמביא המשתלח( מלבי"ם:) של חבירו

ַמד (י,טז "מאח י'ו)[ ב,רש"י מסכת יומא מ]פירש  י-ָיֳע   ר,על כרחך, ללמדנו שאם מת אתה צריך להביא אח - ַחֵ֛
ַ֙איך יביא אחר? אפשר שתבנית הטעמים כאן  ָרל ַהּגֹו ַ ַ֤יו מהפך פשטא מוציא מהפשט של ההגרלה שכבר נערכה, ומלמד על   –ָעָל

ַ (י,טז "מאח י'ו)הגרלה חדשה שבה  ה ַָ֙עָל֨ ֹוָרל ּג וַַה ַ֤י ובין שעיר אחר שיקבע  הקודםקדמא יקשרו בין השעיר שנשאר חי מהזוג  – ָעָל

ַ֙ (י,טז "מאח י'ו)ר שמת ואפשר כי בהגרלה למלא את יעוד השעי ָרל ַהּגֹו ַ ַ֤יו ַָעָל ה לָעָל֨ אז   קדמא מהפך פשטא בתפקיד כעין מדות  – ַלֲעָז

 (ט,טז "מאח 'וי)הכתוב לפניו מוכיח על חבירו,  )טז,י()כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מדבר שהוא כ"ב וכ"ג מל"ב מדות 
ֶאת ַ֙ ן ֲהר  ַַאָֽ יב ִרַ֤ ְק ִה ֲאׁשֶַ֨-ְו ַ ר י ַַהָּׂשִע  ל ָרֶ֖ ַהּגֹו ַ ֵ֛יו ַָעָל ה 'לַַרַָעָלֵ֥ ]משנה יומא -אפשר שתבנית הטעמים כאן מרמזת לנאמר ב – הָ֑

יביא  ואם משהגריל מתלשני  )יחיד(זוג  )בן(מת יקח  )ביניהם את יעודיהם(אם עד שלא הגריל  )מהשעירים(מת אחד מהן ...  פ"ו,מ"א[
ויאמר אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל  כמו בהגרלה הקודמת( )טעם קדמא בתחלהעליהם  ויגריל)שני שעירים אחרים(  זוג אחר

לשם יתקיים תחתיו ואם של עזאזל מת זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו 
כתב שאין   וש המשנה[]רמב"ם פיר-... שני השעירים מגיעים ליעודיהם בהגרלה אחת או יותר וב לנדבה שאין חטאת צבור מתה

 הנותר חי מהגרלה קודמת נדחה מיעודו.

ַמד (י,טז "מאח י'ו)לפי דרך ההסבר שלנו נושא ההגרלה השניה מקדים את הסיבה להגרלה   י-ָיֳע תביר אפשר בתפקיד נשבר רמז שמת.  – ַחֵ֛

ם למצוה ולר' שמעון למצוה נמי לא מגריל עליהנאמר  ]תוספות[אפשר שזה מראה שההגרלה הנוספת היא למצוה, כמו שכתוב בסוף 
  .כיון דסבירא ליה דאינו מביא אלא אחד אין שייך בו הגרלה
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ֶאת: ה,מות יח-אחרי ויקרא ַ ם ְרֶּתַ֤ ַמ ֶאת-ּוְׁש ְַ֙ו ַתי ּק  ָ֑ם-ֻח ֶה ַָּב ַח י ַָו ם ָדֶ֖ ָהָא ַ ם ָתֵ֛ א  ַ ה ַַיֲעֶׂשֵ֥ ר ֲאֶׁש֨ ַ י ַט  ִַַמְׁשָּפ ַ ַַ ַ '׃ַסַַ הָֽ ַ י ֲַאִנֶ֖
ֶאת ַ ם ְרֶּתַ֤ ַמ ֶאת-ּוְׁש ְַ֙ו ַתי ּק  ַמִַ-ֻח י ַט   , שתי דרשותקטן-מהפך פשטא זקף –ְׁשָּפ

ֶאת י"רש, כפשוטו (א) ַ ם ְרֶּתַ֤ ַמ ַ֙-ּוְׁש ַתי ּק   שלא פרט הכתוב בהם. הפרשהלרבות שאר דקדוקי  (א –)טט ֻח
 ועשייה לחוקים ושמירה ועשייה למשפטים וכו' שמירהליתן  אד" (א)טט: 

ָ֑ם ֶה ַָּב ַח י  ת.הבא שאם תאמר בעולם הזה הלוא סופו הוא מ לעולם ָו
 ע, ג"ד, ש"זבע" מפני יהרג ואל יעבור נדחהגם פקוח נפש , אבל וצא מפשוטו כפי ההמשך שהשמירה נדחית מפני פקוח נפשי (ב) 

 ויש אומרים אף בלשון הרע 

 [ה"ב,ירושלמי שביעית פ"ד] ראה
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מ ַָ֑ ,ג:יט קדשים ויקרא ִּתְׁש ַ י ַתֶ֖ ֶאת־ַׁשְּבת  ְַו אּו ָר  ִַּ֙תי ִביו ָא ְַו ֹו ִאּמַ֤ ַ יׁש ם:ִא  יֶכָֽ ה  ֱאֹל ַ ' הֵ֥ ַ י ֲאִנֶ֖ ַ  רּו

אּו ָר  ִַּ֙תי ִביו ָא ְַו ֹו ִאּמַ֤ ַ יׁש קטן יותר מפעם אחת -קטן. מונח כעין מרבה שימוש בתבנית הטעמים מהפך פשטא זקף-מונח מהפך פשטא זקף – ִא 

רשה אחת כפשט קטן מלמד על שתי דרשות, ומהפך פשטא מלמד ששתי הדרשות עשויות להיות כך: )א( ד-וע"י כך מרבה דרשות. זקף

 אחת יוצאת מהפשט. )ב( שתי הדרשות יוצאות מהפשט.

ַ (קד' יט,ג וי') (כפשט)טט: א, לימוד  רש"יפ' שימוש א: אּו ִַּ֙תיָר  ִביו ָא ְַו ֹו ִאּמַ֤ ַ יׁש  כל אחד מכם תיראו אביו ואמו, זהו פשוטו.  -ִא 
אּואין לי אלא איש, אשה מנין, כשהוא אומר  ([)ב( אפרק  ספרא קדושים פרשה א])טט: ע"פ ומדרשו ( המוציא מהפשט)טט: ב, לימוד  ָר  , ִּתי

יׁששנים אם כן למה נאמר  )טט: מיעוט רבים(הרי כאן  כן -פי-על-)טט: ואף , שהאיש סיפק בידו לעשות, אבל אשה רשות אחרים עליהִא 

 :אשה תירא אמא ואביה כאשר אין זה מתנגש ברשות אחרים עליה(

אּו ,מ"ט[פ"ו משנה כריתות]: ע"פ שימוש ב ָר  ִַּ֙תי ִביו ָא ְַו ֹו קטן מלמד על שתי דרשות, דרשה )א( יוצאת -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ִאּמַ֤

וגו'. דרשה )ב( יוצאת מפשט  אבל אמרו חכמים האב קודם לאם בכל מקוםפי שבכתוב האם קודמת לאב -על-מפשט הכתוב ומלמדת שאף

 י הבן והאב. הכתוב של אם ואב ומעבירה היראה ליראת רבו ע"
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ֶאת :יא,קדשים כ ויקרא ַ֙ ְׁשַּכב ִַי ר ֲאֶׁשַ֤ ַ יׁש ִאָ֗ ָ֑הַ-ְו ִַּגָּל יו ִבֶ֖ ָא ַ ֵ֥ת ְרַו ֶַע יו ִב  ָא ַ ַא  ֶׁשת
ֹות ם׃-מָֽ ַָּבָֽ ם ֶהֵ֥ י מ  ְּד ַ ם ֶהֶ֖ י נ  ְַׁש ּו ְמתֵ֥ ַיּו
  א,סנהדרין נד בבלי
אשת אביו שהיא אמו, ובין אשת אביו  את אשת אביו, משמע בין ישכב( אשר כ' יא ויקראלקטן, ) פרט -( איש כ' יא ויקרא: )דרבאכוותיה  תניא

 בסקילה.  -אביו גלה, מופנה, להקיש ולדון ממנו גזרה שוה. מות יומתו  ערות( כ' יא ויקראתלמוד לומר ) -אביו מניין  אשתשלא אמו. אמו שאינה 
ַ יׁש ִאָ֗ וגינוס או אולי גם שוטה שאינו בר אפשר שאינו טומטום אנדר האחריםרביע, איש בעל ארבע איפיונים, אחד מהם שאינו קטן, בין  –ְו

 דעת )מה נעשה לחרש?(

ֶאת ַ֙ ִַיְׁשַּכב ר יו-ֲאֶׁשַ֤ ִב  ָא ַ קטן, שניים או שלושה לימודים לפחות אחד כפשוטו ואחד שלא כפשוטו. בלשון -זקףפשטא מונח  מהפך א  ֶׁשת

 הגמרא:

 בין אשת אביו שהיא אמו, משמע .א

 שלא אמו. אביואשת  ובין  .ב



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַר כא,ו: מא אויקר ָ֑ם יֶה ה  ֱאֹל ַ ם ֶ֖ ַׁש  ּו ַחְּלל  ְַי א ְַול   ם ֶה  י ה  ֹל  א ַ֙ל  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ְַק
ֶאתַ ַ֩ ַַ-ִּכי ַ ֶדׁש׃ ַק ָֽ יּו ָהֵ֥ ְַו ם ִריִבֶ֖ ְק ַמ ַ ם ֵ֥ םַה  ֶהֵ֛ י ה  ֹל ֱא ֶֹ֧חםַ 'ֶַל הִ֝ ַ י  ִאּׁש ֨

ַַ)וי' אמר כא,ו( ם ֶה  י ה  ֹל  א ַ֙ל  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  למד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד קטן מ-, זקףקטן במלה אחת-מהפך פשטא מונח זקף –ְק

ַ֙ "י[רש]שלא רק מעצמם אלא גם כפ' )לימוד א(שלפחות אחד מן הלימודים יוצאת מפשט הכתוב,  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  בית  לעל כרחם יקדישום. ְק
ַ֙מדלא כתיב קדושים הם אלא  [אות ל ח"שפת]. ]תו"כ[ דין בכך ְהיּו ִַיָֽ ם י ִׁשַ֤ ד    :משמע על כרחםְק

ן  ,יא(לו ' מסעיבמ)"היה" במשמע על כרחם להשוואה לשרש  דוגמא ֖ ד ִלְבֵנֵ֥י ד ֵדיה  ֹות ְצָלְפָחֶ֑ ה ְּבנֵ֥ ה ְוָחגְָלֶּ֧ה ּוִמְלָּכָ֛ה ְונ ָע֖ ינָה ַמְחָלֹ֣ה ִתְרָצָ֗ ַוִּתְהי ֵ֜

ינָה  (לו,יא במ' מסעי) ְלנִָׁשִֽים: ד... ַוִּתְהי ֵ֜ ֹות ְצָלְפָחֶ֑ , נתנה להן רשות להנשא לטוב [ב''ב קכלי ]בבע''פ  טט, בהוויתן -ותהיין  [רש''י] – ְּבנֵ֥

שבט מנשה הגיש הבירור של בעיניהן, והן בחכמתן הבינו שטוב יהיה למנוע מחלוקת בתוך שבטן ומשפחתן ובפרט שמן הסתם ב''ד 

ינָה  (לו,יא במ' מסעי)  -שבטן, צמצמו בחירתן מאד של ב''ד ללעניין ירושת הבת למשה רבנו, וכביכול בעל כרחן, מתוך כבוד  ... ַוִּתְהי ֵ֜

ן ְלנִָׁשִֽים ֖  בלבד.  ִלְבֵנֵ֥י ד ֵדיה 

ינָה) קדושים מעצמם שלא יכריחו אותם ב''ד בהכרח לזה ודרש מדכתיב ברישא דקרא תהיו -קדישין בגופיהון  [ת''י]פי'   . (ַוִּתְהי ֵ֜
ה  ,יא(לו ' מסעיבמ) ינָה ַמְחָלֹ֣ה ִתְרָצָ֗ , שקדשו עצמן א מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולוגרש מונח רביע, כעין יצ-זלאא –ַוִּתְהי ֵ֜

 מעצמן כדי שבי"ד לא יכריחו אותן.

םַ)וי' אמר כא,ו( [מלבי"ם] ֶה  י ה  ֹל  א ַ֙ל  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  משמש על תחלת ההוי' ועל הקיום, ולכן תהי' מורה תמיד העיכוב  "היה"כי פעל  ְק
ְהי)כמ"ש באה"ש ס' תר(, ופה שנכפל  ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ְַ֙ק ֶדׁש... ּו ק ָֽ ַ יּו ָהֵ֥  :, ע"כ שבא הפעל השני על הקיום שישארו קדש בכל אופןְו

 

אפשר שהלימוד השני הוא בפשט שהכהנים הם שליחי ה' וצריכים להיות זמינים לעבודה בכל עת, לכן חייבים להקפיד על  )לימוד ב(

 קדושתם )ראה להלן(
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יוויקרא אמר כא,י:  ָחִ֝ ֶא מ  ֨דֹולַ ַהָּג ַ֩ ן ה  ַהּכ  ֶׁשרְַו ַַעל-אֲֽ ק ֶאת-יּוַצֵ֥ ִמּל  אַ ַּ֙ו ה ַהִּמְׁשָח ַ ן ֶמ ֶַׁשַ֤ ׀ ַ ֹו ֶאת-ר אׁש  ַ ׁש ֹוִַלְלּב ֶ֖ ד  ַ-ָי ים ִדָ֑ ַַהְּבָג
ם׃-ֶאתַ ר ָֽ אִַיְפ יוַל ֵ֥ ָדֶ֖ עַּוְבָג ָר  ִַיְפ א ַ֙ל   ַר אׁשֹו
ֶאת)וי' אמר כא,י(   ִמּל  אַ ַּ֙ו ה ַהִּמְׁשָח ַ ן ֶמ ֹו-ֶׁשַ֤ ד  מרמז שלפחות  קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף - ָי

 כט(,כט' תצ' שמ)התקדש כ"ג למשרתו. כתוב זה משלים את הנאמר  -אחד מהם יוצא מהפשט. הכתוב הזה מורה על שני האופנים של חינוך 

י ת־יָָדִֽם: ּוִבגְֵדַ֤ ם א  ם ּוְלַמֵּלא־ָב֖ ה ָבה ֵ֔ יו ְלָמְׁשָחֹ֣ יו ַאֲחָרֶ֑ ּו ְלָבָנ֖ ן יְִהיֵ֥ ר ְלַאֲהר ֵ֔ ֹ֣ ׁ֙ש ֲאׁש  ד  ַ֙והמלים  ַהּק ֙ ה ָח ה    ַהִּמְׁש במשמע של גדולה מהוות כעין  ְלָמְׁשָחֹ֣

 הקש ללמוד מהתקדשות בבגדים להתקדשות ביציקת השמן וגם אורכי זמן משבעה ימים )שמ' תצ' כט,ל( ועד שעה אחת. 

ָחהַ֙)וי' אמר כא,י( אפשר שתבנית הטעמים של  ַהִּמְׁש ַ ֶמן קה התקדשות מהפך פשטא מלמדת שהמשיחה למצוה ואם אין שמן מספי –ֶׁשַ֤

בבית שני שלא היה שם שמן המשחה היה כ"ג מתרבה בלבישת בגדים בלבד שהיה לובש  ,ה"ח[רמב"ם כלי המקדש פ"א]בבגדים 
 .בגדי כהונה גדולה
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לויקרא אמר כב,ג:  םַָּכ יֶכִ֝ ת  ר ֨ םְַלד  ֶהָ֗ ֲאל  ַ ר מ   ֲאֶׁשר-ֱא ַ ׀ יׁש ִמָּכל-ִא  ַ ב ַר  ְק ֶאל-ִי ַ ם ְרֲעֶכָ֗ ַיַַ-ַז ר ֲאֶׁש֨ ַ֙ ָדִׁשים ֳּק יַה ָֽ ְַבנ  יׁשּו ִּדַ֤ הַ -ְק ַַ֙לָֽ ל א  ָר 'ִַיְׂש
הַָֽ ַ י ֲאִנֵ֥ ַ ֶ֖י ִמְּלָפַנ אַ ו ִהֵ֛ ַה ַ ֶֹ֧פׁש ֶּנ ַה הַ ְרָתַ֞ ְַוִנְכ ַ ַַ ַ ַ ַ ַ ָ֑יו ַָעָל ֹו ָאתֶ֖ ְמ ֻט ַ'׃ְו

ֲאֶׁשר-ָּכל (ג,אמר כב 'וי) ַ ׀ יׁש ִמָּכל-ִא  בַ ַר  ְק ֶאל-ִי ַ ם ְרֲעֶכָ֗ י-ַז ָֽ ְַבנ  יׁשּו ִּדַ֤ ְק רַַי ֲאֶׁש֨ ַ֙ ָדִׁשים ֳּק הַ -ַה ַַ֙לָֽ ל א  ָר מת תבנית טעמים ארוכה המסתי – 'ִיְׂש

 קטן המרמז לשני קבוצות קדשים )א( שיש להם מתירין )ב( שאין להם מתירין.-בזקף

 לימוד תוכן הכתוב לפי קבוצה )א( קדשים שיש להם מתירין

י (ג,אמר כב 'וי) ָֽ ְַבנ  יׁשּו ִּדַ֤ הַ -ַיְק ַַ֙לָֽ ל א  ָר יצאו קדשי בדק הבית שאין חייבין עליהם כרת  ]ריב"א[כפי'מהפך פשטא אפשר שמלמד  – 'ִיְׂש
 שום טומאה.מ
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ַַעד ויקרא אמר כג,יד: ּו אְכלָ֗ ַת ָֽ א לַל   ֶמִ֝ ְר ַכ ְו ַ י ָקִל֨ ְַ֩ו ֶחם ֶאת-ְוֶל ַ ם ֲאֶכ  י ִב  ֲה ַ ִ֚ד ַַע ה ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ ַ-ֶעֶ֙צם ָ֑ם יֶכ ה  ֱאֹל ַ ן ְרַּבֶ֖  ָק
ס ַ ם׃ יֶכָֽ ת  ב ָֽ ְׁש מ  ַ ל ְַּבכ ֶ֖ ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ַעֹוָלם ת ַּקַ֤ ַֻח

ַ֙ ַעֹוָלם ת ַּקַ֤ ַמהפך פשטא  -ֻח ם יֶכ  ת  ר   ד  ם׃טן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, ק-מונח זקף -ְל יֶכָֽ ת  ב ָֽ ְׁש מ  ַ ל מונח סלוק,  – ְּבכ ֶ֖

 מרבה אפיון  

 מצוות חדש, למ"ד חדש נוהג בין בארץ ובין בחו"ל, לגבי מקוםלימוד כפשוטו 

 מצוות חדש: לגבי זמןאפשר כי שני לימודים היוצאים מפשט הקרא 

 ה אחרי בואם לארץ, אחרי כיבוש וירושהא' למ"ד שיתחילו ענין של חדש רק ארבע עשרה שנ

ריבה שנת שמיטה להבאת העומר שבה מביאין מספיחין, ששומרים עליהם בתשלום מלשכת הגזבר מתרומות בני  תו"כב' א' ע"פ 

 ישראל.

יום ט"ז  ב' ב' היתר חדש נוהג בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית. בפני הבית מותר מהנפת העומר, שלא בפני הבית מותר בעבור

 בניסן.
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ַ ב:ל,אמר כג ויקרא ָ֑ם יֶכ ת  ְפׁש  ֶאת־ַנ ַ ם ִּניֶתֶ֖ ְַוִע ם ַָ֙לֶכ  א ַהּו ן ֹו תֵ֥ ַַׁשָּב ת ַּב֨ ַַׁש
פ ַ ם: ַַׁשַּבְּתֶכָֽ ּו בִַּתְׁשְּבתֶ֖ ֶר ד־ֶע  ַַע ֶע ֶרב מ  ַ ב ֶר ַָּ֙בֶע  ֶדׁש ח ֨ ַ֤הַַל ְַּבִתְׁשָע



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

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

 

 זרקא_סגול-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/52        ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 ]שו"ע או"ח רס"א משנה ברורה סקי"ט[

ַ֤הַלַַַב(ל,אמר כג 'וי) ֶרבְּבִתְׁשָע ַָּ֙בֶע  ֶדׁש קטן שני לימודים )א( מהפך פשטא מלמד לימוד היוצא מפשט -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ח ֨

 הפסוק של עינוי ומלמד לרבוי אכילה בתשיעי; )ב( תוספת זמן מהקדש על החול בכניסת יוה"כ וביציאת יוה"כ;

 ראה ז"ק ... ז"ק 
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֙'ב:  –ויקרא בהר כה,א  ה רַ ַ֤ ַדּב  ַַוְי א[ ר׃-ֶאלַ] אמ ָֽ ֶ֖יַל  ִסיַנ ַ ר ְַּבַהֵ֥ ה ֶׁש  ַמ 
ַ ֶאל]ב[ ַ ר ֶאל-ַּדּב ַ֞ ַ֙ ֙אּו ב  ַָת י םִַּכַ֤ ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְַ֙ו ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ָ֑ם-ְּבנ  ןַָלֶכ ת   ַנ  י ֲאִנֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֶרץ ָא  ַָה

'׃ַ הָֽ תַַל ַַׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָא  ָה ַ ה ְַוָׁשְבָת 
 ב[,ע"ט"סדף ויקרא פרשת בהר ]המתחיל  [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(]

ַ]כה, ב[  ר ם-ֶאלַּדּב ַ֞ ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְַ֙ו ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ֶאל. לדורות. ְּבנ  ַ֙ ֙אּו ב  ַָת י ֶרץ-ִּכַ֤ ָא  ָ֑ם. אל הארץ המיוחדת. ָה ןַָלֶכ ת   ַנ  י ֲאִנֶ֖ רַ ולא עמון . ֲאֶׁשֵ֥
'. ומואב הָֽ תַַל ַַׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָא  ָה ַ ה שש  להודיע כי לה' הארץ. ברא את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי. נתן הארץ לחרוש ולזרע. ְוָׁשְבָת 

 :שנים ולשבות שביעית

ֶאל ַ ר ם-ַּדּב ַ֞ ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְַ֙ו ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ֶאל  אחד מהם עשוי להיותקטן מלמד על שני לימודים, -זקף – ְּבנ  ַ ר ַ֙-ַּדּב ַ֞ ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י גרשיים  – ְּבנ 

עית מקילים על מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. כאן מלמד כי שביתת השבוע בשבת ושביתת הארץ בשנה שבי

יש ללמוד להזהיר הגדולים על הקטנים לחנכם במצוות לפני חיוב כבוגרים  ומפר' אח"מ ואמרהישראלי את עבודת ה' ומשפיעים לו ברכה. 

 ואז יקלו עליהם קיומם משעת חיובם במצוות.

ֶאל ַ ר ַ֙-ַּדּב ַ֞ ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י  גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. – ְּבנ 

רַּדַ ַ)א(  תו"כ בשם רש"י גרשיים בתפקיד כעין יציאת מצות שמיטה מכלל המצוות ללמד כפ'  – ּב ַ֞ ֶ֖י ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ מה ענין שמיטה אצל  -ְּב
ֶ֖י ִסיַנ רַ ַהֵ֥ אף כולן נאמרו כללותיהן  מסיני,אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה  , והלא כל המצות נאמרו מסיני?ְּב

 שנויה ב'תורת כהנים' )בהר פרשתא א,א(. ודקדוקיהן מסיני; כך

ונראה לי שכך פירושה: לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה , ומסביר (כה,א)-את תו"כ ב ]רש"י[ומפרש 
לותיהן ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כל מסיני,תורה, למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו 

 ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב.

ֶ֖ימכח יתור לשון של .. (וי' בהר כה,א)]שפת''ח[  ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ ֶ֖י. ... למה נאמר כאן ְּב ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ '' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור ְּב
 והרי בנין אב לכל התורה כולה.שנאמרו למשה שמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן. 

ֶ֖י (וי' בהר כה,א) ִסיַנ ַ ר מה בא ללמד דרשת תו"כ  (כה,ב)מרכא טפחא, כעין קבוצת דברים העשויה להתרחב, אפשר שבשילוב עם פסוק  – ְּבַהֵ֥
 אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני; מסיני,שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה 

ים ְוַהִּמְׁשָפִטי֘ם ְוַהּתֹור ת  ( וי' בחקתי כו,מו)דומה כן בפסוק שעוסק בכל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת ועם פירוש -כמו ִּקֹ֣ ּל ה ַהח   ֵאָ֠

ל  ין ְּבֵנֹ֣י יְִׂשָרֵאֶ֑ ֹו ּוֵב֖ ' ֵּבינִ֕ ן הֵ֔ ֙ר נַָתֹ֣ י ְּביַד       ֲאׁש  ר ִסיַנ֖ ִֽה׃ פ  -ְּבַהֵ֥ ֶ֖י( וי' בחקתי כו,מו)מ ׁש  ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת דברים העשויה  – ְּב

 להתרחב,

ֶאלַּדּב ַַ֞ (כה,ב): לימוד שני ַ ַ֙-ר ל א  ָר ְׂש ִַי ַ֤י  גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. – ְּבנ 

'קשור לנושא שנת שמיטה ולנאמר בסיפא של הפסוק  הָֽ תַַל ַַׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָא  ָה ַ ה ]דיני שביעית, . ובא להקל במשמעות שביתת הארץ.  ְוָׁשְבָת 

... מלאכות דאורייתא ודרבנן שמטרתן לתועלת הצמיחה  וכלליהן[ דגל ירושלים, פרק מלאכות דאוריתא וכלליהן, פרק מלאכות דרבנן

אסורות באופן מחלט. מלאכות דאורייתא אסורות אף אם הם באות "לאוקמי" כלומר לשמור על הקיים ולמנוע הפסד, אבל עבודות דרבנן 

 אבל רק בגידולין שאין בהם איסור ספיחין. מותרותהבאות לשמור  על הקיים 

וליקוט פירות ששית המבשילים בשביעית ללא הגבלות שנת שביעית )לא למסחר, לא להפסד( בכמות ובכלים של שש  ועוד מותר קטיף

 שנים שבין שביעית לשביעית, והוצאתן לחו"ל.

 

פי שאיזה פרטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש בערבות -על-התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל, שאף

ֶאל, תבנית הטעמים של מואב ַ ר ַ֙-ַּדּב ַ֞ ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י גרשיים מהפך פשטא פועלת בתפקיד כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. תקל על  – ְּבנ 

 עצמך כאשר תאמין במסורת, שכל שנאמר בהר סיני נשנה בערבות מואב. אע"פ שלא הכל נשנה במפורש.
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י ויקרא בהר כה,יד: ִכָֽ ַ֙-ְו ר ִמְמָּכ ַ ּו רַ֤ ְמְּכ ָךִַת ִמיֶתָ֑ ֲַע ִמַּי ד ַ ה ֶ֖ ָקנ  ַ ֹו אֵ֥ ַ ָך ִמיֶת  ַַלֲע ַ ַַ ַַ ֶאת-ַאלַַ ַ יׁש ִאֵ֥ ַ ּו יו׃-ּתֹונֶ֖ ִחָֽ ַָא
וכבר התאמת שדבר תורה מעות קונות ושהמשיכה במטלטלין היא ...  לדון בדיני מקח וממכר[ –]רמב"ם ספר המצוות עשין רמה 

 וגו' . הדיון להלן הוא על תקנת רבנן. תקנת חכמים

ִמי( ידכה,) ֲַע ָךִמַּי ד  לימד לרבי יצחק על קנין ישראל מישראל במשיכה, קנין מגוי בכסף,  ֶתָ֑

י (ידבהר כה, 'וי) [רש"י] ּו-ְוִכָֽ רַ֤ ְמְּכ ואין זה משני הלימודים המרומזים בטעם  .)מספר על מכירת מטלטלין( לפי פשוטו כמשמעו -וגו'  ִת

ָך( ידבהר כה, 'וי)קטן של מלת -זקף כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך,  ועוד יש דרשה מנין "פ תו"כ( ע"פ רש"י ע לימוד א. )ַלֲעִמיֶת 
י תלמוד לומר ַ֙-ְוִכָֽ ר ְמָּכ ִמ ַ ּו רַ֤ ְמְּכ ָך )טט: טעם פשטא כמפסיק חלש, ולענ"ד זה כרש"י ששם כאן פסיק ואז המשמעות היא(ִת ִמיֶת    ,מכור ַלֲע

הַ ֶ֖ ָקנ  ַ ֹו ָךתאפיין מהכתוב אחריה מרכא טפחא, כיתור לרבות, ובנוסף הטפחא בתפקיד פותחת טפח לה –אֵ֥ ִמיֶתָ֑ ֲַע מונח אתנח  – ִמַּי ד

ומנין שאם באת לקנות, קנה מישראל חברך? תלמוד  ]רש"י[בתפקיד רבוי הגבלה במסחר להעדפת עמיתך גם בקניה וזה כהמשך פי' 
ִמיֶתָָ֑ךלומר:  ֲַע ִמַּי ד הַ ֶ֖ ָקנ  ֹוַ   .אֵ֥

 דעתי גם דרך ארץ להעדפת מכירה לישראל וקניה מישראל .לימוד זה הוא דרשת מוסר ול ]תורה תמימה )=תו"ת( הערה פד[ע"פ 

 

 )לימוד ב( לרבי יצחק מכירה לישראל במשיכה ולגוי בכסף, ולרבי יוחנן מכירה לישראל בכסף ולגוי במשיכה 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 :להסבר הבא: ,יגויקרא בהר כה,יבראה 

 ת תופס דמיו; )ג( הלכות פרי שני.יש כאן סוגיות הבאות: )א( לקיחת פרי שביעית ראשון במקח בלבד; )ב( פרי שביעי

 לקיחת פרי שביעית ראשון במקח בלבד; סוגיה )א(

מצאנו לימוד סמוכים בין שני פסוקים כאשר הפסוק השני פותח בתבנית טעמים מרכא טפחא וזה כעין מדה )כב( מל"ב מידות מכתוב 

 ,)טט: שאחריו(בר שהוא מוכיח על חבירו )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מד מלמד עליו. )טט: שלפניו(שחבירו 
למדנו שפרי ראשון של שביעית קדוש ונקח במכירה ותופס דמיו. הנקח  [רמב"ם שמיטה ויובל פ"ו ה"ח]-ומ ]בבלי סוכה מ,ב[-מ

 )כה,יד( המלמד מפורשות על מכירה. -)כה,יג( וסיומו סמוך ל-במכירה נלמד מפסוקים סמוכים, שלדעתנו הם )כה,יב( העובר ל

ֶדׁשב( י,הבהר כ 'וי)שלב )א( מלת   מלמדת על קודש כללי וקדושת פירות יובל ושביעית. ק ֶ֖

ַ (יג,הבהר כ 'וי)שלב )ב(  ל ֶ֖ ַהּיֹוב  ַ ֵ֥ת ַמה בראש פסוק כלימוד סמוכים המקבל משהו מהפסוק הקודם וזה  מרכא טפחא –ִּבְׁשַנ ֶדׁש תופס ק ֶ֖
 גם שביעית תופסת דמיה ואסורה. את דמיו ואסור

לפי הרמב"ם רבי אלעזר אומר שפרי ראשון נקח במכירה וגם רבי יוחנן אומר שפרי ראשון נקח במכירה. לכן אפשר לקחת שלב )ג( 

 'וי)דכתיב  -מאי טעמא דרבי אלעזר על דברי רבי אלעזר גם עבור ר' אלעזר וגם עבור דברי ר' יוחנן.  ]בבלי סוכה מ,ב[את הסבר 

את (יג,הבהר כ ּז ָ֑ ַה ַ ל ֶ֖ ַהּיֹוב  ַ ֵ֥ת יד( י,הבהר כ 'וי)וגו' וסמיך ליה ִַַּבְׁשַנ ְמָּכרַ֙-ְוִכָֽ ִמ ַ ּו רַ֤ ְמְּכ  דרך מקח, ולא דרך חילול.  -ִת
 מסתיים "וגו' "  משמע שאפשר שהלימוד של סמוכים בא מהמשך הפסוק. (יג,הבהר כ 'וי)נשים לב שקטע הפסוק המובא 

 

י (כה,יד ' בהרוי) [ב,סוכה מ ]בבלי ַ-ְוִכָֽ ּו רַ֤ ְמְּכ )משמע א( בפרי שביעית ראשון מכירה בלבד )משמע ב( בפרי ע משמ-מקף כרב –וגו' ִת

יד( י,הבהר כ 'וי)שני מכירה או חילול הנקרא פדיון.  ַ֙-ְוִכָֽ ר ְמָּכ ִמ ַ ּו רַ֤ ְמְּכ  מהפך פשטא, מוציא מהפשט ומאפשר פדיון )=חילול( – ִת
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י: כט,בהר כה ויקרא יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ית-ְו ַּב  ר ְמּכ ַ֤ ַ֙-ִי ה ְיָת ָהָֽ ְַו ה ָמ  חֹו ַ ר ִַ֙ע י דַמֹוַׁשב ַַע ֹו ַ-ְּגֻאָּלת  ֹו רָ֑ ְמָּכ ִמ ַ ְַׁשַנ ת ם ַּת ֶ֖ ַַ ַ ֹו׃ַַ ֻאָּלתָֽ ֵ֥הְַג ְהֶי יםִַּת ַָיִמֶ֖
י כט(כה,) ית-ִּכָֽ ַּב  ר ְמּכ ַ֤ הַ-ִי ָמ  חֹו רַ ִַ֙ע י מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות  קטן-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף -מֹוַׁשב

הפשט הוא מספר מצבים שאפשר שמתרבים מטעם מונח לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב. הפשט הוא מכירה ללוקח אחד. היוצא מן 

רבמלת   והם: לוקח שני מידי לוקח ראשון, מתנה, הקדש. ִע י

וראשון לשני בתוך השנה מונין לראשון כיון ששלמה שנה ראשונה  )טט: ב(מכר לראשון  )טט: א([ ד"רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,ה]
וכן אם  )טט: ג(שתבוא לידו, הגיע י"ב חדש ולא גאלה הרי זו נחלטת ביד הלוקח, הוחלט הבית ביד השני, שהמוכר מכר לשני כל זכות 

 . נתן הבית מתנה ולא גאלו כל י"ב חדש הרי זה נחלט ביד זה שנתן לו מתנה
המקדיש בית עיר חומה וגאלו אחר מיד ההקדש כיון שעלתה לו שנה משעה שנגאל מיד ההקדש ולא גאלו בעליו [ הלכה ח] )טט: ד(
ָתָ֑יו ל(בהר כה, 'וי)ביד הגואל, שאין ההקדש חולט אלא הלוקח שנאמר  נחלט ר  ד  ֹוְַל תֶ֖ א  ַ ֵ֥ה ֶנ ּק    ַל
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 :ד – ג,נשא ו במדבר

ְַוָכלַ[]ג ה ִַיְׁשֶּתָ֑ א רַל   ָכֶ֖ ַׁש  ֶמץ ח ֵ֥ ְַו ן ִֵֵֽ֛י ַַי ֶמץ ַח ֵ֥ ר י ִּז  ַַ֙י ר ָכ ְַוׁש  ן ִַָ֤֣י ים-ִמַּי ִׁשֶ֖ ב  ִוי ַ ים ִחֵ֥ יםַַל ִבֵ֛ ַַוֲעָנ ה ִַיְׁשֶּת  א ַ֙ל   ִבים ֲַעָנ ת ַרַ֤ ל׃ִַמְׁש ָֽ ַי אכ  א ַַַ[ל ֵ֥ ד[
ד ְַוַע ֵ֛ים ִּנ ְרַצ ַח מ  ןַ ִי ַהַּיָ֗ ַ ן הִַמֶּג ֶפ ָעֶׂשִ֝ ַי  ר ֲאֶׁש֨ ַ֩ ל ִמּכ  ַ ֹו רָ֑ ִַנְז מ  י ְַי ל ל׃-ּכ ֶ֖ ָֽ ַי אכ  א ֶ֖גַל ֵ֥  ָז

 א ,ד –ב ג, נזיר בבלי
 )הנזירות דוחה השבועה(רבא: שבועה שאשתה, וחזר ואמר הריני נזיר, אתיא נזירות חיילא על שבועה.  דאמרכי הא  אלא  .

ן, לימא קרא כיין מצוה כיין רשות! א" לאסורמי הא מיבעי ליה: נ ורבנן ִַָ֤֣י ַ֙, מאי ִמַּי ר ָכ ׁש   ? שמעת מינה תרתי. ְו

ַ֙( גנשא ו  'במ)הסבר רבנן, הקרא  ר ָכ ְַוׁש  ן ִַָ֤֣י ר מהפך פשטא – ִמַּי י ִּז   קטן )ענין של שתיים(, הנזירות מלמדת שתי הלכות:  -זקף – ַי

ןא'  ִַָ֤֣י  כי הנזירות דוחה השבועהמצוה כיין רשות! יין  לאסורלימוד כפשוטו.  ִמַּי

ַ֙ב'  ר ָכ ׁש   שהוא יתר, לימוד שלא כפשוטו, קבל נזירות מדבר אחד מאיסורי הנזיר )פסוקים ד ה ו( חלה עליו נזירות שלימהְו

 , לאלופי שכר שכר למקדש, שכר? היינו טעמא דכתב ש"ור
ַ֙( ג,נשא ו 'במ), הקרא  הסבר רבי שמעון  ר ָכ ְַוׁש  ן ִַָ֤֣י ר מהפך פשטא – ִמַּי י ִּז   קטן )ענין של שתיים(, הנזירות מלמדת שתי הלכות:  -זקף – ַי

 כי הנזירות דוחה השבועהיין מצוה כיין הרשות.  לאסורא' לימוד כפשוטו 

 ב' לימוד שלא כפשוטו, להקיש לענין עבודת כהנים בשיכרות רק מיין
ַאל( ט,י 'שמ 'וי: )דכתיב ַ ר ָכַ֞ ְַוׁש  ן ה-ַי ִָ֣י ַאָּת  ַ ׀ ַּת  ְׁשְּת ְך ִאָּתָ֗ ַ ָך ֶַאל׀ַּוָבֶנ י ֵ֛ם ֲאֶכ ב  ם׃-ְּב יֶכָֽ ת  ר  ד  םְַל ַעֹוָלֶ֖ ת ַּקֵ֥ ַֻח ָ֑תּו ֻמ ַָת א ְַול   ד ֶ֖ מֹוע  ַ ֶהל , מה גבי א ֵ֥

 יין הוא דליתסר, אבל שאר משקין המשתכרין לא; -לא, אף גבי מקדש נמי  משקיןיין הוא דליתסר, אבל שאר  -נזיר 
 חייב.   -וחלב, ונכנס למקדש  דבשקעילית, ושתה מדר' יהודה, דתניא, ר' יהודה אומר: אכל דבילה  ולאפוקי 

 רבי יהודה לא משווה נזיר לכהן בעבודת ביהמ"ק כי הוא אוסר גם במשקאות משכרין אחרים.

פטור.  -הכפורים  ביוםאומר: האוכל נבילה  שלית ליה איסור חל על איסור; דתניא, ר" ש: ר"אימא איבעית )דרך אחרת לענות לרבי שמעון(  
ר מסביר שלא שנשבע לשתות אלא נשבע שלא לשתות ונזר, הפסוק )תוספות י ִּז  ַַ֙י ר ָכ ְַוׁש  ן ִַָ֤֣י גורם שיש בנזיר שני איסורים שלא כדרך  ִמַּי

 הלימוד של ר"ש בכל התורה כולה שאיסור לא חל על איסור.
ַ֙הסבר אחר לרבי שמעון על  ר ָכ ן( ג,נשא ו 'במ), הקרא  ְוׁש  ִַָ֤֣י ִַַ֙מַּי ר ָכ ִּזַ  מהפך פשטא – ְוׁש  רַי קטן )ענין של שתיים(, הנזירות -זקף – י

 מלמדת שתי הלכות ע"פ השיטמ"ק והרא"ש:  

ַא'  ן ִַָ֤֣י  כי הנזירות דוחה השבועהיין מצוה כיין הרשות.  לאסורלימוד כפשוטו ִמַּי

ַ֙ב'  ר ָכ ׁש  איסור לא לימוד שלא כפשוטו, שאם נשבע שלא ישתה חלים שני איסורים, שלא כדרך הלימוד של ר"ש בכל התורה כולה שְו

 חל על איסור.
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ת במדבר נשא ו,יז: ֶא ֶאת-ְו ַ ן ה   ַהּכ  ַ֙ ה ָעָׂש ְַו ֹות ַהַּמּצָ֑ ַ ַס ל ַ ל ַַעֶ֖ ה הָו  י ַַ֙לָֽ ִמים ְַׁשָל ח ַַ֤ב ֶַז ה ַַיֲעֶׂש֨ ִיל ַאִ֝ ֶאת-ָה ְַו ֹו ָחתֶ֖ ַ-ִמְנ ַ ֹו׃ ְסּכָֽ ִַנ



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת...  (זטבמ' נשא ו,) –טט  ַ ה ת-ְוָעָׂשֵ֥ ֶא ְַו ֹו אתֶ֖ ֹו׃-ַחָּט ָלתָֽ ֶאת (במ' נשא ו,יז)ע  ַיַַ-ְו ִיל ַאִ֝ ַָ֙ה ִמים ְַׁשָל ח ַַ֤ב ֶַז ה 'לֲַַעֶׂש֨  ה 
בדברי רבי יהודה במשנה מפרשים שצריך  התוספות( ו,יז( הקדים חטאת ועולה לשלמים הכתוב בפסוק )במדבר נשא ו,טזבתורה )

 להקדים את קרבן איל השלמים הכתוב שלישי להיות ראשון כיון שהנזיר מגלח אחר הקרבת השלמים אבל קשה להם עם הסבר זה. 

ֶאת (במ' נשא ו,יז)ביר ע"פ תבנית הטעמים של ננסה להס ַ֙-ְו ִמים ְַׁשָל ח ַַ֤ב ֶַז ה ַַיֲעֶׂש֨ ִיל ַאִ֝ 'לַַָה קטן, -גרש קדמא מהפך פשטא זקף-אזלא – ה 

 קטן מלמד על שתי דרשות, מהפך פשטא מלמד כי לפחות אחת מהן מוציאה את הכתוב מפשוטו. -זקף

ֶאת (במ' נשא ו,יז))א(  הַ-ְו ַַיֲעֶׂש֨ ִיל ַאִ֝ מקדים בזמן הביצוע את האמור להיות או רש קדמא, האמור להיות או הכתוב המאוחר ג-אזלא –ָה

 . כאן קרבן השלמים הכתוב מאוחר מוקרב ראשון. הכתוב מוקדם

ֶאת (במ' נשא ו,יז) )ב( ַ֙-ְו ִמים ְַׁשָל ח ַַ֤ב ֶַז ה ַַיֲעֶׂש֨ ִיל ַאִ֝    גרש קדמא מהפך פשטא, כעין התחיל תהליך, הושעה, ממשיך תהליך-אזלא – ָה

מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא, רבי אליעזר אומר: סותר את הכל, וחכ"א: יביא שאר  .)נזיר פ"ו,מי"א( לי נזיר מז,א מתני'בב
ואמרו  אמרו לו: מעשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים, ובאו ואמרו לה על בתה שהיתה מסוכנת, והלכה ומצאה שמתה,קרבנותיו ויטהר. 

)טט: הכוונה שתטהר קודם  תביא שאר קרבנותיה ותטהר (-תשהה שבעה ימי טומאת מת, עם הזאת שלישי ושביעי, תטבול ותטהר ו )טט:חכמים: 

 . לבאת שאר הקרבנות(

שבעה סותר! אמר רב: מאי סותר נמי דקאמר ר'  -קתני ר' אליעזר אומר: סותר את הכל, והאמר ר' אליעזר: כל אחר מלאת  .גמ'
בנותיו. הכי נמי מסתברא, דקתני, וחכ"א: תביא שאר קרבנותיה ותטהר, ש"מ; ומעשה נמי במרים התרמודית שנזרק אליעזר? סותר קר

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

 התחיל תהליך הבאת הקרבנות, הושעה לטהרה מטומאת מת, ממשיך תהליך הבאת הקרבנות.: תבנית הטעמיםלענין 

וכן ... למאן דאמר שאחר זריקת דם קרבן ראשון ניתר בשתיית יין והיטמאות למתים. הפעולה הראשונה היא זריקת דם קרבן ראשון, 

 שכה בהקרבת שאר הקרבנות.התרת שתיית יין והיטמאות למתים, נוצרה הפרדה בהקרבת קרבנות הנזיר והמ

בטהרת נזיר לכתחילה מוקרבים קרבן חטאת, עולה וקרבן השלמים פותח את המהלך שבו  (:בבלי נזיר מה א,ב סיכום )לעילוכן ... 

הנזיר אמור לגלח ולשרוף שערו תחת דוד בישול השלמים. אח"כ ישתה יין ומותר להטמא למתים. בין הקרבת ובישול השלמים ובין 

 יכולה להיות הפסקה. ואח"כ ישלים הנזיר הגילוח.הגילוח 
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ל :גכו, נשאבמדבר  ֶאָֽ ַ ר ַ֤ ֶאל-ַּדּב  ןְַ֙ו ֲהר  ֶאת-ַא ַ ּו ֲרכֶ֖ ְַתָב ה רַּכ ֵ֥ מ   א סַ-ָּבָנ יוַל  ַ ם׃ ֶהָֽ רַָל ֹו מֶ֖ ָא ַ ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י
ל (כגו, נשא 'במ) ֶאָֽ רַ ַ֤ ֶאל-ַּדּב  ְַ֙ו ן ר  ר-ַאֲה מ   א קיד המספר שתים. שתי דרכים להשמיע ברכת קטן בתפ-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָּבָנ יוַל 

כהנים, )א( כפשט ע"י הכהנים עצמם )ב( מוציא מן הפשט )מהפך פשטא( והשליח צבור מזכיר את ברכת הכהנים במקומה בתפילה, כעין 

 שוב אינו צריך. -אמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר  ]בבלי ר"ה לה,א[-הנאמר ב
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ר יא׃,ז נשאבמדבר  ֶמ א ֶאת-ֶאלַ'הֶַ֖ ַוּי ֵ֥ ַ֙ ִר֙יבּו ְק ַַי ֹום ַַ֙לּי  ד ָח ֶַא א י ַָנִׂשַ֤ ֹום דַַלּיָ֗ ָחִ֝ ֶַא א י ַָנִׂש֨ ַ ַַ ַ ַ ָ֑ה ֶׁש ַסַ-מ  ׃ ַח ָֽ ַהִּמְזּב  ַ ת ֲחֻנַּכֶ֖ םַַל ְרָּבָנ  ַָק
ֹום דַַלּיָ֗ ָחִ֝ ֶא ַ א י  קדמא ואזלא רביע - ָנִׂש֨

, ולא ישתתף מתוקף מעמדו עם כל נשיא אחר נשיא אחד מיוחד שמוליך ארבע מחנות והוא נחשון, יקריב ראשון ביום הראשון בלבד –טט 

 ביומו של אותו נשיא, אלא כל נשיא לבד

ֹום ַַ֙לּי  ד ָח ֶא ַ א י  שלא כתולדותם אלא כנסיעתםיש כאן אי רגילות אפשר  -מהפך , מהפך פשטא ז''ק - ָנִׂשַ֤

ם-ֶאת ְרָּבָנ    –שני סוגי קרבנות  –קטן -זקף – ָק

 א' לאכילת מזבח: קרבנות בהמה ומנחתם, 

 עט.,כלי שרת כקרבן ולא כבדק הבית. ראה הסבר לפסוק במדבר נשא זב': 
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ֶאלבמדבר בהעלתך ח,ג:  ןַ ר   ַאֲה ַ֙ ן ַַ֤עׂשַּכ  הַָ-ַוַּי ֶתָ֑י ר  ַנ  ה ֶהֱעָלֶ֖ הַ ָר  ַהְּמנֹו ַ ְַּ֙פנ  י ַמּול
ַיְַַ ֵ֥ה ִַצָּו ר ֲאֶׁשֵ֛ ֶַַּ֖כ ה׃-ֶאתַַָי ֶׁשָֽ ַמ 

אַַ (ט,ג) רש"יודומה לו פ'  ]ספרי במדבר פיסקא ס[מלמד  ַ֙ ן ַַ֤עׂשַּכ  ןַוַּי ר    , להודיע שבחו של אהרן שכשם שאמר לו משה כן עשה: ֲה
דהנה ידוע אהרן היה שושבינא דמטרוניתא והוא היה ...  ]דגל מחנה אפרים במדבר פרשת בהעלותך ד"ה בהעלתך[-וכתב על כך ה

רגא דאמת כי אהרן ומשה אל השכינה כביכול ולכך היה רודף שלום כי היה בד שבע(-)המכונים בתנשמות ישראל  )כללות(רודף לקרב 
שקולים היו ולכך היה יכול להעלות נשמות של ישראל ולדבקם אל האמת, אך קשה האיך היה בדרגא דאמת הא היה צריך לשנות 

מי שלא שינה מעולם כל ימיו אז מותר לשנות מפני מפני דרכי שלום לפעמים, אך דאיתא בספרים הקדושים של הרב מפולנאה ע"ה 
 וגו' ,דרכי שלום

 

ן (ט,ג) נעיין בתבנית הטעמים של הכתוב ר   ַאֲה ַ֙ ן ַַ֤עׂשַּכ  קטן, לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא -מהפך פשטא זקף – ַוַּי

)א( כפשט, שלא שינה מעולם כל ימיו ועשה מה  –קטן כאן בתפקיד שתים מרמז לשתי תכונות באהרן -לתורה שבע"פ, משוער כי זקף

כמובא בספרים הקדושים של  ]דגל מחנה אפרים[-טעמים מהפך פשטא מרמזת להוציא את הכתוב מהפשט וכפי' השנצטוה, )ב( ותבנית ה
  ,מי שלא שינה מעולם כל ימיו אז מותר לשנות מפני דרכי שלום הרב מפולנאה ע"ה
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ַַעדַ:ד,חהעלתך ב דברבמ ב ָה  ַָז ְקָׁש ה ִמ הַ֙ ָר ַהְּמנ  הַ ַ֤ ַמֲעׂש  ַ ה ֶז֨ ד-ְו ַַע ּה ָכֵ֥ ר  ָחֶַ֖-ְי ְר אִַּפ ו ִהָ֑ ְקָׁש הַ ִמ ַּהַ
ַיְַ ה ְרָאַ֤ ֶַה ר ֲאֶׁש֨ ַ ה ֶאָ֗ ְר ַַּ֙כַּמ ֶאת-ֶאתַָי ַ ה ַָעָׂשֶ֖ ן ֵ֥ הַּכ  ֶׁש  ַפ-מ  ה׃ ָרָֽ ַַהְּמנ 

ר ַיְַקדמא, במשמע של מוקדם, מקודם   – ֲאֶׁש֨ ה ָאַ֤ ְר ֶַ֙ה ה-ֶאתַָי ֶׁש  שתי דרשות שאחת מהן היא שבאופן יוצא מן  –קטן -מהפך פשטא זקף – מ 

 למשה. דרשה שניה צ"עהכלל הקב"ה הראה פעמים אחדות את המנורה 



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

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

 

 זרקא_סגול-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/55        ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

ה-ֶאת ֶׁש   רוחני. –לקים -מצב של משה, )א( משה איש בשר ודם )ב( משה איש הא-מקף כרב – מ 
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חך יג,ב: ל-חבר שלדמב ֶאת-ְׁשַל ַ֙ ֙רּו ָיֻת ְַו ים ֲאָנִׁשָ֗ ַ ָך  ֲאֶׁשר-ְל ַ ן ַע ַ-ֶא ֶרץְַּכַנ  ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ְבנ  י ןִַל ֶ֖ ת  ַנ  י ֲַאִנֵ֥
ַ֤ה ַמּט  דְַל ֶאָחִ֝ ַ יׁש ִא֨ ַ֩ ָחד ֶא ַ יׁש ם׃ִַא  ֶהָֽ ַָב א י ַָנִׂשֵ֥ ל חּוַּכ ֶ֖ ִַּ֙תְׁשָל  ָתיו  ֲאב 

ַ חּו ִַּ֙תְׁשָל  ָתיו ֲאב  ַ ה ַ֤ ַמּט  תבנית הטעמים של הפרט השני מרמזת שעשרה המרגלים פרט ליהושע וכלב, שכפי  קטן,-מהפך פשטא זקף -ְל

כוונת העם, ללכת אחרי שמלמד הכלל הסוגר נבחרו מפני דמיון תכונותיהם ליהושע וכלב ודבקות בה' כמותם, היו צריכים להפוך מפשט 

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, 

 ץ ישראל ימנה משה ראשים אחרים לכן לא הפכו מכוונת העם לידיעה על גשמיות הארץ והוציאו דבת הארץ רעה.ושבאר

. אבל הסכנה מגמת העם הייתה לשלוח אנשים ריקים מדלת העם, כמשפט המרגלים, ועל כן לא שמו לבם אם יסתכנו אלשיךע"פ פי' 

רץ ויושביה, ובעקבות מה שיראו בארץ כנען יעדיפו להישאר במדבר או אפילו הייתה שהם יהיו קטני אמונה, גם חסרי יכולת הערכת הא

לחזור למצרים, כפי שגם קרה לעשרה מן המרגלים שנבחרו בקפידה. לכן צוה ה' למשה להוציא מן הפשט של חשיבת העם כמרומז 

ַבתבנית הטעמים של  חּו ִַּ֙תְׁשָל  ָתיו ֲאב  ַ ה ַ֤ ַמּט  דבירור קטן, ולשלוח אחרי -מהפך פשטא זקף -ְל ָחִ֝ ֶא ַ יׁש ִא֨ דַ֩ ָח ֶא ַ יׁש ם...  ִא  ֶהָֽ ַָב א י ַָנִׂשֵ֥ ל  ּכ ֶ֖

ה (במ' שלח יג,ג)-ועדיין היה צריך להכוונת ה' כנאמר ב ֶׁשֵ֛ מ  ַ ם ָתֵ֥ א  ַ ח ומה שהיה לו למשה לעשות, שהוא לברר מי ומי ההולכים  ַוִּיְׁשַל֨
' . וזהויתברך)שם( שיהיו צדיקים עשה הוא  הָ֑ ַ י שלח רמז תשמב(, שהיה הקדוש ברוך הוא אומר פלוני  והוא מאמרם ז"ל )ילקוט ַעל־ִּפ 

ןצדיק הוא וכו', כי כשרים היו באותה שעה. ואומרו  אָרֶ֖ רַָּפ ְדַּבֵ֥ . הוא )וגם מרומז בטעמי התבנית מרכא טפחא, יתור לרבות( שהוא מיותר ִמִּמ
ןלומר שבשלחם  אָרֶ֖ רַָּפ ְדַּבֵ֥  :קלוהיו כלם אנשים, כלומר צדיקים, אך אחרי כן נתקל ִמִּמ

 

חּו (במ' שלח יג,ב) ארץ חמדה –מלבי"ם ובדרך פנימיות התורה מובא חלק מהסברו של  ִַּ֙תְׁשָל  ָתיו ֲאב  ַ ה ַ֤ ַמּט  דְַל ָחִ֝ ֶַא יׁש ִא֨ ַ֩ ד ֶאָח ַ יׁש .  ִא 

מבואר בדברי האר"י ז"ל כי נשמת השבטים נתלבשו במרגלים כ"א בנשיא שלו, ונשמת לוי נתלבש ביהושע כי לוי לא שלח מרגל 
ַ֙ בפועל. ועז"א ָתיו ב  ֲַא ַ֤ה ַמּט  דְַל ֶאָחִ֝ ַ יׁש י (במ' שלח יג,ג) דוקא כי האבות הם השבטים נתלבשו בהם. ואומר ִא֨ ָֽ ְַבנ  י ֵ֥ אׁש  ה׃-ָר ָּמ ָֽ ה  ַ ל ֶ֖ א  ָר  ִיְׂש

חּוַלפי זה  ִַּ֙תְׁשָל  ָתיו ֲאב  ַ ה ַ֤ ַמּט  שני למודים )א( כהוסבר לעיל שנשלחו אנשים נעלים בעם ולא פשוטים  קטן,-מהפך פשטא זקף -ְל

 שליח כל שבט היה מלווה בנשמת אבי השבט. כמחשבת העם )ב(
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ןַ֒  ב:כ,יג שלח במדבר רֹו ד־ֶחְב ַַע א ַַוָּיב   ֘ב ֶּנֶג ַַב ּו ַּיֲעל  ַַו
ִים: ָרָֽ ִמְצ ַ ן ַע ַצ ֵ֥ ֶ֖י הִַלְפנ  ִַ֙נְבְנָת  ַָׁשִנים ַבע ֶַׁשַ֤ ן ֹו רָ֗ ְב ֶח ְַו ָ֑ק ָהֲעָנ ַ י ֶ֖ ד  ְַיִלי י ַמ  ְַוַתְל ַׁש י ַׁ֙ש  ן ַמ ִחי ֲא ַ ם  ְוָׁשַ֤

בַַ (יג,כב במ' שלח) הֶׁשַ֤ ִַ֙נְבְנָת  ַָׁשִנים  ]בבלי כתובות קיב,א[-הקרוב לנאמר ב (יג,כב במ' שלח) [רש"י]קטן, נעיין בפ'-בתבנית מהפך פשטא זקף ע

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

בנה גם זו, ומי שיש לו שני בתים לבנותן בודאי היפה בונה תחלה, וכל האבנים הטובות משים בראשון, ובשני אינו משים אלא 
 :לא היה בונה אותה תחלה הנשארים מן הראשון, והוא הפסולת, ואלמלא לא היתה חברון משובחת מצוען

השמלת  היוצא מן הפשט ַ֙ולשון  לשון מבונה בפירותנדרשת יוצאת ממשמעה בניית בנין ו ִנְבְנָת  ַָׁשִנים ַבע משמעו יבול שנתי פי שבע  ֶׁשַ֤

ִים ָרָֽ ִמְצ ַ ן ַע ַצ ֵ֥ ֶ֖י  מהטוב שביבולי מצרים. ִלְפנ 
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י :ידלך טו,-שלח במדבר ִכָֽ אֲַ-ְו ַ ֹו אַ֤ ַ ִ֝ר ַּג  ם ִַ֩אְּתֶכ֨ ר יחַַ-ֶׁשרָיגּו ָֽ ר  ַ ה ֵ֥ ִאּׁש  ַ ה ְוָעָׂשֵ֛ ַ ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ֶכם ֹוֲכ הַָ֑-ְּבתָֽ ַַל ַח ח ֶ֖ ה׃ַ'ִני ַַיֲעֶׂשָֽ ן ֵ֥ ּוַּכ  רַַּתֲעׂשֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ַַּכ
ֲאֶׁשר...  (יד,שלח טו 'במ) ַ ֹו ַ-אַ֤ ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ם ֶכ ֹוֲכ  קטן במלה אחת, -מהפך פשטא מונח זקף –ְּבתָֽ

ַ...  (יד,שלח טו 'במ) ם יֶכ  ת  ר   , להודיע כי תמשך קבלת ספרי והתורה והמצוהין ריבה וריבה את הכל, ע"פ קטן במלה אחת, כע-מונח זקף –ְלד 

ֲאֶׁשר. ראה )טו,טו(. השוואת כניסת גרים לישראל לכניסת ישראל עצמם. אפשר כי גרים גם בדורות שאין בם קרבנות ַ ֹו ַ֙-אַ֤ ֲכֶכם ֹו  – ְּבתָֽ

ישראל : )א( לגבי הקרבנות יש שני שינויים (. כי, נדרש להוציא את ההשוואה מפשוטה המלאה )ברית מילה, טבילה, קרבןמהפך פשטא

ח  (שמ' מש' כד,ה)-נכנסו לברית בעולות פרים או כבשים )חגיגה ו,ב( כנאמר ב ת ַוִּיְׁשַלָ֗ ַ֙-ֶאָֽ י ר  ל ְּבנ  י ַנֲע א   ָר ּו ִיְׂש ֵַּֽיֲעלֶ֖ ת ַוָֽ ֹלָ֑ ּו ע  חַ֞ ִֵּֽיְזְּב ים ַוָֽ ִחֹ֧  ְזָב
ם י ִמֵ֛ הֶַ֖ ְׁשָל ים׃ַ'ַל ִרָֽ  ו קרבן הגר, עולת בהמה או שתי תורים או שני בני יונה ושניהם עולה.ומה תורה תמימה הערה כח(ואילו ע"פ  ָּפ

 .[תורה תמימה הערה כח(, וכשיבנה ביהמ"ק יביא קרבן ]()בלבדובזה"ז שאין קרבן צריך מילה וטבילה )ב( 
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 לך טו,טו,טז:-במדבר שלח

ַַַ טו[ ַ֙לְַ] ַעֹוָלם ת ַּקַ֤ ֻח ַ ָ֑ר ַהָּג ַ ְַוַלּג  ר ם תַָלֶכֶ֖ ַחֵ֛ ַַא ה ֻחָּקֵ֥ לַ ָהָ֕ ָּק '׃ַַה הָֽ ַ ֵ֥י ֶ֖הִַלְפנ  ְהֶי ִַי ֵ֥ר ֵ֛םַַּכּג  םַָּכֶכ יֶכ  ת  ר   ַד  ַַ ַ דַ]טז[ ָחֶ֖ ֶַא ט ִמְׁשָּפֵ֥ ַּו ת ַחֵ֛ ַַא ה ָרֵ֥ ּתֹו
ַ ׃ַפ ם ִאְּתֶכָֽ ֵ֥רַ ַהָּג ַ ֶ֖ר ְַוַלּג  ָ֑ם ְהֶי הַָלֶכ ִַי

ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ַעֹוָלם ת ַּקַ֤  קטן במלה אחת, -מהפך פשטא מונח זקף – ֻח

ם יֶכ  ת  ר   ד  , ספרי והתורה והמצוהע"פ את הכל היינו קבלת גרים בזמן הבית ושלא בפניו קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה -מונח זקף – ְל

האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים, אמר רב אחא בר יעקב,  תורה תמימה ,להודיע כי תמשך קבלת גרים גם בדורות שאין בם קרבנות
םאמר קרא וכי יגור אתכם אשר בתוככם  יֶכ  ת  ר   ד   ְל

     ]כריתות ט' א'[: (ל

כלל שמקום שכתוב חקה עולם זה לתמיד. ראינו לעיל כי גרות צריכה הרצאת דם קרבן, לכן היינו אומרים שעתה שאין קרבן לא נקבל יש 

ַ֙גרים. באה תבנית הטעמים מהפך פשטא בכתוב  ַעֹוָלם ת ַּקַ֤ םומוציאה הכתוב מפשוטו של מקרא ומתיר קבלת גרים  ֻח יֶכ  ת  ר   ד  בלא  ְל

 ..[תורה תמימה הערה כח(וכשיבנה ביהמ"ק יביא קרבן ], ן בית מקדשהרצאת דם מקרבן בזמן שאי



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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יםֶַאת־עֲַ :,כאיחקרח במדבר  ְבִד  ע ָֽ ֶׁשר־ה  םַ ֲַ֙א ָדָתם ב ָֽ ֶלףֲַע ַ֤ ָ֑הַח  לְַלַנֲחָל ֶ֖ ְׂשָרא  רְַּבִי ֵ֥ ׂש  ֲע יַָּכל־ַמָֽ ִּת ֵ֥הַָנַתֵ֛ יִַהּנ  ִו  ְבנ  יַל  ד:ְוִל ָֽ ע  לַמֹו ֶה תַא ֵ֥ ַדֶ֖  ב 

ַ֙ (כא,קרח יח 'במ) [נ (מלבי"ם]התוה"מ )-ה או פרש לגימלאות זכאי לקבל מעשר ראשון? עיון בהאם לוי בעל מום או חול ָדָתם ֲַעב ָֽ ֶלף ַ֤ , ח 

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

 לכן פשוט שזכאי לקבל להנות ולאכל מעשרות. בעבודה נקרא עובד:

ים (כא,קרח יח 'במ) ִד  ְב ַע ָֽ ה  ם ֲאֶׁשר־ ַ֙ ָדָתם ֲַעב ָֽ ֶלף ַ֤ קטן מלמד על שני לימודים בכתוב, מהפך פשטא -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ח 

למד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב שלפיו רק העובד בפועל זוכה למעשרות, וקא משמע לן שהמודה בעבודה כולה על מ

 לעבוד מכל סיבה שהיא זוכה במעשרות. שאינו יכולכל פרטיה אף על פי 
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 [ א,בבלי יומא יד]

ל :יט,במדבר חקת יט רַַ֙ע ה  ַהָּט ַ ַ֤ה ָּז ִה ַ-ְו א מ    ו'וגַהָּט

י . במדבר חקת יט,כא: ָֽ מ  ַ ַ֤ה ּז  ַמ יו-ּו ָד  ְַּבָג ְַ֙יַכּב  ס ה ָּד  וגו' ַהִּנ

ַַ֙על -טט  ר ַהָּטה  ַ֤הַ ָּז ִה אַ-ְו מ    קטן-מהפך פשטא זקף -ַהָּט

י  -טט  ָֽ מ  ַ֤הַ ּז  ַמ יו-ּו ָד  ְַּבָג ְַ֙יַכּב  ס ָּדה  קטן-זקףמונח מהפך פשטא  - ַהִּנ

 בשני המקראות שני לימודים. אחד כפשוטו ואחד יוצא מפשוטו. 

 טמא -במי הנידה שלא לצורך  נוגעבמשמעות  –לדברים המקבלים טומאה, יוצא מפשוטו  –כפשוטו  –ט י -ב

 שלא לצורך טמא בשיעור הזאהבכלי המכיל מי נידה  שהנוגעבמשמעות  –המזה יכבס בגדיו, יוצא מפשוטו  –כפשוטו  –כא  -ב
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אֶַ ,לה:כאחקת במדבר  ְַ֙ו ֶאת־ָּבָניו ְַו ֹו תַ֤ א  ַ דַוַּיּ֨כּו י ִרָ֑ ַָׂש ֹו ר־לֶ֖ י ִאָֽ ִהְׁש ַ י ד־ִּבְלִּתֵ֥ ַַע ֹו ־ַעּמ  ַת־ָּכל ַַ ַ ֹו:ַַ ְרצָֽ ַא ֶאת־ ַ ּו ְרׁשֶ֖ י ַַוִּיָֽ
ֹו ־ַעּמ  ֶאת־ָּכל ְַ֙ו ֶאת־ָּבָניו ְַו ֹו תַ֤ קטן מלמד על שתי דרשות, מהפך פשטא מלמד שלפחות דרשה אחת מהן -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – א 

דורשו שמשה הרגו )א( שהעמיד ההר מעל ראש  ]בבלי ברכות נד,ב[אבל  ַוַּיּ֨כּוים יוצאת מפשט הכתוב, אפשר שזהו שנאמר בלשון רב

 עוג; )ב( שהכה אותו במוט.

 ועוד יוצא מהפשט שהנמלים קדמו והכו את עוג ומתוך כך יכל משה להכותו.

 

 ע"י מהפך פשטא הערה לפרשת בלק, חלקה כתוב באופן של משמע ומוציא ממשמע
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ֶאל :ה,כב בלק במדבר ַ ים ָאִכִ֝ ַמְל ַ ח ן-ַוִּיְׁשַל֨ ֶַּב ַַעל-ִּבְלָע ם ר ֲאֶׁשֹ֧ הַ ָר תֹו רְַּפַ֠ י-ְּבע ָ֗ ָֽ ְַּבנ  ֶרץ ֶאֵ֥ רַ ָּנָהֵ֛ ר א-ַה ְק ֹוִַל ֹו-ַעּמֶ֖ ַלָ֑
ֶאתַ ַ֙ ַ֤הִַכָּסה ּנ  ִַ֙ה ַרִ֙ים ִמִּמְצ ַ א ַָיָצַ֤ ַַע ם ה ּנ  ִהַ֠ ַ ר מ ָ֗ א י׃-ל  ִמֻּמִלָֽ ַ ב ֶ֖ ׁש  ַי  א ּו הֵ֥ ְַו ֶרץ ָא  ָה ַ ן ַע  י
 

ֶאת ַ֙ ה ַ֤הִַכָּס ּנ  ִה ַ֙ ַרִ֙ים ִמִּמְצ ַ א ַָיָצַ֤ ֶרץַע  י-ַע ם ָא  ָה ַ  קטן-מונח זקף פשטא מהפךמונח מהפך פשטא  -ן

ר מ ָ֗ א  רביע, אפשר ששלחו לבלעם ארבעה טיעונים מדוע עליו לבוא – ל 

ה)א(   ּנ  ַ֙גדולה, בתפקיד מחיצה -תלישא– ִהַ֠ ַרִ֙ים ִמִּמְצ ַ א ַָיָצַ֤  מונח מהפך פשטא -ַע ם

ישראל ממצרים, ובלק מטיל אחריות על בלעם שכשפיו במצרים גדולה תרמז למחיצה שהעמיד לבל יצא עם -לפי כשפי בלעם תלישא –טט 

 בטל כח הכשפים שאמור היה לפעול לעולם, ולכן עליו לבוא ולעזור למואב מפני בני ישראל.  -תלש  -גדולה בתפקיד -לא הועילו, תלישא
 נתהפכו שני ענינים,  -מונח מהפך פשטא 

  'דים רבים, וערב רב שהצטרף לבני ישראל והנה יצאו עב - לבל יוכל עבד לברוח ממצרים א'א 

  'והנה ישראל יצאו והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם ישראל ממצריםא'ב 

 ב( הם אחד הנה יש עוד טיעון -ואם נאמר כי )א( ו(ַ֙ ַרִ֙ים ִמִּמְצ ַ א ַָיָצַ֤ ַַע ם ה ּנ  מחשבתם משוטטת במצרים  וקשה  - הכלי יקרע''פ  -ִהַ֠
 )ולכן אפשר לגרום להם לחזור לשם( יוצאיםהם עליהם הפרידה ממצרים כאילו עכשו 

 

ֶאת)ב(   ַ֙ ה ַ֤הִַכָּס ּנ  ֶרץַ-ִה ָא  ָה ַ ן מה שיעץ עליהם במועצותיו הרעים  נגד נתכוון גם כןהחיים -אור כפי'קטן, -מהפך פשטא מונח זקף -ע  י
ד שלא נתמעט אלא אדרבא שלא מלב הפך הדבריםגם להרוג זכוריהם ולשחת הבנים הנה הוא  )ב'ב'( למען ענותו למעטם  )ב'א'(

ֶאתנתרבה עד מאד הוא אומרו  ַ֙ ה ִַכָּס ַ֤ה ֶרץ-ִהּנ  ָהָא  ַ ן  .ע  י
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ה :במדבר בלק כב,ו ְַ֩לָכ ה ָרה-ְוַעָּת ָאָֽ אַ ֶאת-ָּנ֨ ַ י י-ִּלִ֝ הִַּכָֽ ֶּזָ֗ ַה ַ ה-ָהָע ם ַַ֙נֶּכ אּוַכל ַ ַ֤י אּוַל ִּניַ ִמֶּמ  ַ֙ א הּו ַ ּום ִמן-ָעצֵ֥ ַ ּנּו ֲרֶׁשֶ֖ ֲאָג ַַו ֹו ֶָ֑רץ-ּב  ָא ַָה
ֲאֶׁשרַ ַ ת ַ֤ א  ַ ְעִּתי ַדָ֗ ַָי י ר׃-ִּכ  ָאָֽ ַיּו ר רַָּתא ֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ְך ָר  ְמב  ַ֙ ְך ר  ְַּתָב

ַ֩ ה הקטנה -תלישא -ְוַעָּת ה-ְלָכ ָר ַָאָֽ א י-ָּנ֨  קדמא ואזלא  - ִּלִ֝

ה ַַ֙נֶּכ אּוַכל ַ ַ֤י ַ-אּוַל ֹו בַכתיב  במדבר רבה )וילנא( פרשה כ ג (כב,גקטן, מוציא מפשט האמת. נדרש על )-מהפך פשטא זקף -ּב  ָאִ֝ מֹו ַ ר ָג ַוָּי֨
וקרבת מול ( דברים בלעמונים נראין עטופים לשלום ולמואבים נראים מזויינין למלחמה שכך כתיב )מהו ויגר כשהיו ישראל נראין 

ולמואב אמר  עמי(-)כי אמא שלהם היתה צנועה וקראה לבנה בןכל מין צרה, אל תצר להם ואל תתגר בם כל מין גירור  בני עמון אל תצורם
)כי אמא שאתה יכול לחטוף מהן חטוף ולכך נראין מזויינין למואב  מלחמה אי אתה עושה אבל מה אל תצר ואל תתגר בם מלחמה

 .  שלהם קראה שם בנה מואב, פרסמה כי בנה מאביה (



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ם :במדבר בלק כב,ז ָדָ֑ ְַּבָי ים ִמֶ֖ ָס ְק ַּו ן ְדָי  ִמ ַ ְקנ  י ִז ְַ֙ו ב ָא מֹו ַ ַ֤י ְקנ  ִַז ּו ְלכִ֝ ַַוּי ֨ ַַ ַַ ֶאלַַַ ַ֙ ֙אּו י-ַוָּיב  ֵ֥ ר  ְב ִּד ַ יו ָלֶ֖ א  ַ ּו רֵ֥ ַדְּב ַוְי ַ ם ק׃ִַּבְלָע  ַָבָלָֽ
ּו ְלכִ֝ ןקדמא ואזלא במלה אחת,מואב ומדין באמצעות  - ַוּי ֨ ְדָי  ִמ ַ ְקנ  י ִז ְַ֙ו ב ָא מֹו ַ ַ֤י ְקנ   ביניהם, השלימו ביניהם בתפקיד השתוו ִז

  ... אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם וגו' - זקני מדין-ויאמר מואב אל כב,ד רש"י

ַַ֤ דעת זקנים מבעלי התוספות ְקנ  ִַז ּו ְלכִ֝ ַַ֙וּי ֨ ב ָא מֹו ַ תנא מואב ומדין לא היה שלום ביניהם לעולם, משל  בפרק חלק, בבלי סנהדרין. י
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 

)עשו סעודה מחלב  עבדו הלולא מתרבא דביש גדא. וחולדה( )פי' חתולהזאב. אמר רב משרשיא היינו דאמרי אינשי שונרא וכרכושתא 

 של גדי שאיתרעה מזלו, היינו השלימו ביניהם במצאם טרף שלא עמד בפניהם(

 

ּו ְלכִ֝ ַ קדמא ואזלא במלה אחת, השתוו מיראת ישראל, אבל ביניהם לא היו שוים לא לשלום ולא לחכמה, כפי שמרמזת התבנית - ַוּי ֨ ַ֤י ְקנ  ִז
קְַ ִז ְַ֙ו ב ָא ןַמֹו ְדָי  ִַמ )בלעם  זקני מדין אמרו אם ידחנורש''י קטן. זקני מואב לא היו חכמים כמו זקני מדין, כי ע''פ -מהפך פשטא מונח זקף -נ  י

 אין בו תועלת. לפיכך כאשר אמר להם לינו פה הלילה אמרו אין בו תקוה, הניחוהו והלכו להם וישבו שרי מואב עם בלעם. משמע כי(

לזקני מואב. אבל זקני מדין החכמים הכינו מבחן לבלעם וכאשר ראו שדחם כפי מבחנם ידעו  השתוו, זקני מדין בשעה שהלכו אל בלעם

 שאין בו תועלת. אבל זקני מואב שלא היו חכמים כמו זקני מדין לא הבחינו בכך.
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ר :חכב, בלקבמדבר  ֶמ א ם ַוּי   ֶהָ֗ י ּו ֲאל  ינ ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל י ַהַּל  ִתַ֤ ב  ֲהִׁש ַ֙ ַו ר ֶאְתֶכם ָב  ר ָּד ֲאֶׁשֵ֛ ר ַּכ ֵ֥ ַדּב  יַ'הֶַ֖ ְי ָֽ ר  ַָׂש ּו בֵ֥ ְׁש ַַוּי  ָ֑י ָל ִַעם-א  ב ָאֶ֖ ׃-מֹו ם ִַּבְלָעָֽ
ּו ינ ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל ַקטן, שתי דרשות, )א( הפשט כפ' רש"י -מהפך פשטא זקף – ַהַּל  ּו בֵ֥ ְׁש אין רוח הקודש  רש"י )ח(כי כפ'  .לשון עכבה -ַוּי 

רם בהזכרת שם ה' ויודעים שמדובר ברוח הקודש כי מסיי שורה עליו אלא בלילה, ֲאֶׁשֵ֛ ר ַּכ ֵ֥ ַדּב  ַַ'הֶַ֖ ְי ָ֑י ָל )ב( היוצא מן הפשט ע"פ דרשת א 

הזהר )דף ר ע' א( בלעם מתכוין להפך שע"י המשכת קדושה מצד שמאל )ראה הסבר להלן( יתן חיות לכוחות הסטרא אחרא וכוחות 

תפעילו או אל תציעו קסמים שהבאתם כי )א(  הטומאה שזמן התגברותם בלילה וכך יקלל כביכול ברשות ה'. לכן הוא גם אומר להם אל

תפריעו )ב( הכבוד לא יהיה של בלעם בלבד. מונח כאן יסוד השקפה, בלעם מודה שלפחות בענין ישראל צריך לפנות לה' ולהזכיר עוונות 

תורה כשוף. ראה  כדי שתחול קללה. זקני מדין המכשפים מכחישים שצריך לפנות לבורא עולם כי כבר נתנה רשות כללית לפגוע ע"י
 .  הערה קעט( מכשפה ,יז כבמשפטים  תמימה שמות

י ִתַ֤ ב  ֲהִׁש ַ֙ ַו ר ֶאְתֶכם ָב  רקטן, שתי דרשות, )א( הפשט בלעם בטוח שיענה כמו משה )במ' בהע' ט,ח( -מהפך פשטא זקף – ָּד אמ  ם ַוּי ֵ֥ ֖ ה ֲאֵלה  ֶ֑  מ ׁש 

ּו ה ִעְמדֹ֣ ְׁשְמָעֵ֔ ֵ֥ה-ַמה ְוא  ִֽם׃ פ יְַצּו   רמ"י )רמא"י( אשיב גם אם לא נאמר לי. –הפשט כגון היוצא מס"ת י' מ' ר' )ב( היוצא מן  ֖ה' ָלכ 
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ֶאתבמדבר בלק כב,יא:  ַ ס ַַוְיַכֶ֖ ִים ַר  ִמִּמְצ ַ צ  א ַהּי  ַ֙ ָהָעם ַ ַ֤ה ּנ  ֶָ֑רץ-ִה ָא ָה ַ ן ַע  י
ָבהַ ָקָֽ ַ ַ֤ה הְַלָכ יו׃-ַעָּתָ֗ ַרְׁשִּתָֽ ְַוג  ֹו ַּבֶ֖ ֶחם ִהָּלֵ֥ ֵ֛לְַל אּוַכ ַ י אּוַלֵ֥ ַ ֹו ת  א  ַ֙ ִַּלי

 ר בפעולה מוגבלת רק בין מואב וישראל, אבל כוונת עצמו היא ההפך לפגיעה גדולה בבני ישראל.: בלעם מציג שמדובככותרת

ָבה ָקָֽ ַ ַ֤ה ֹו-ְלָכ ת  א  ַ֙  קטן שני לימודים, שלפחות אחד מהם ע"פ תבנית מהפך פשטא יוצא מפשט הכתוב,-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף - ִּלי

ד ישראל. אבל אם כוונתו האמיתית ש"קבה" חזק מ"ארה" אז להפך מתכוין אם "קבה" חלש מ"ארה" אז בלעם מתכוין רק לעזור למואב נג

 להזיקם לתמיד.

ָבה ַ֙-ָקָֽ וכאן רוצה ללמוד לפעם  כט(-וי' מצ' טו,יד וע"פ )לי" )א( לפעם זאת )ב( לפעם אחרת -מצב למשמעות הצרוף "קבה-מקף כרב –ִַּלי

 הזאת.

ָבה ַ֙-ָקָֽ י )כב,ו(-לי" במשמע ל"עצמי", )א( משמע לבלק כאמר במצב למילת "לי" שימוש במילת "-מקף כרב –ִַּלי א ָאִָֽרה־ִּלֵ֜  ְוַעָּת֩ה ְלָכה־נֵָ֨

ָבה)כב,יא( )לעצמו של בלק ולאו דווקא למואב( )ב( וכאן בלעם כביכול חוזר על מאמר בלק ובאומרו  ָקָֽ ַ֤הַ ֹו-ְלָכ ת  א  ַ֙ היות ושינה  ִּלי

תוספת של בלעם לגרשם מן  ]תנחומא ה[ע"פ  [רש"י]בלעם", ועם צירוף פ'"-, אז "לי" משתנה מ"בלק" ל]רש"י[מ"ארה" ל"קבה" לפי פ'

 העולם. כנראה שכאן התורה מלמדת שזה מצב )ב( ל"עצמו" של בלעם ולא של בלק.
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ֶאלבמדבר בלק כב,יב:  ַ֙ ִהים ֹל ֱא ַ ר ֶמ א ֶאת-ַוּי ַ֤ ַ֙ ר א  אַָת ָ֑םַל ַ֤ ֶה ִַעָּמ ְך ֶ֖ ל  ַת  א םַל ֵ֥ הַָֽ-ִּבְלָע  ַ ְך ּו רֶ֖ ַָב י םִַּכֵ֥ א׃ָהָע  ַּו
ֶאל ַ֙ ִהים ֹל ֱַא ר ֶמ א ַ-ַוּי ַ֤ ם מורה שלפחות אחד מהלימודים יוצא  מהפך פשטאבתפקיד שני לימודים, קטן -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף -ִּבְלָע 

ֶאתכפשוטו  (א)הקב"ה הציע לפני בלעם בחירה באחד משני לימודים מפשוטו של הכתוב.  ַ֙ ר א  אַָת ָ֑םַל ַ֤ ֶה ִַעָּמ ְך ֶ֖ ל  ַת  א ּו-ל ֵ֥ רֶ֖ ַָב י םִַּכֵ֥ ְךַָהָע 
א ּו  הָֽ

ַשלא כפשוטו  (ב) ְך ֶ֖ ל  ַת  א ַעם הדגש על ל ֵ֥ ָ֑ם ֶה השרים האלה לא מכובדים מספיק להזמין וללוות את בלעם. וזה מה שבלעם העדיף ִעָּמ

 (הרב סבטו הי"ו)להבין. 

 

שיב לא שלח לי לשון ארור שהיא קללה קטנה מקבה, הקדוש ברוך הוא י)בלק(ואם אומר לשי"ת ש... בלעם אמר ...  ]תולדות יצחק[
שלח לי קבה, והשי"ת ישיב לא תקוב וישאר לי מקום )בלק(תאור ולא ישאר לי מקום כלל ועיקר שאקללם, ולכן אומר להקב"ה ש

ֶאת (יב)כב, ארור, והקב"ה שידע מחשבתו הרעה אמר ליה הבנתי מחשבתך הרעה, לכן אני אומר לךלקללם בלשון  רַ֙ ַָתא  א ם-ל ַ֤ ַָהָע 
 .אפילו בלשון ארור

ֶאת ()כב,יב רַ֙ א  ַָת א ם-ל ַ֤ מורה שלפחות אחד  מהפך פשטאבתפקיד שני לימודים, קטן -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָהָע 

ַ֙ )כב,יב(כאן  ]תולדות יצחק[ע"פ  מהלימודים יוצא מפשוטו של הכתוב. ר א  ַָת א  הוא הגבלה המונעת כל סוג של קללה. ל ַ֤

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ֶאלבמדבר בלק כב,כ:  ַ ׀ ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ א ַַוָּיב ֨ ַ֒-׃ ה ְיָל ַַל ִַּבְלָע֘ם
ִאם ַ ֹו רַלָ֗ ֶמ א ַ-ַוּי   ִאָּתָ֑ם ַ ּוםַל  ְך קֶ֖ ַ ים ָהֲאָנִׁש  ַ ַָּ֙ב אּו ָך אְַל ר ַ֤ ְק ִַל

ֶאת ַ ְך ַאָ֗ ֲאֶׁשר-ְו רַ ָבֵ֛ ָּד ה׃-ַה ַַתֲעֶׂשָֽ ֹו תֵ֥ א  ַ ָך י ֶלֶ֖ א  רַ ֵ֥ ַדּב  ֲַא
ַ-ִאם )טט: א,ב( ים ֲאָנִׁש  ָה ַָּ֙ב אּוַ ָך ְַל א ר ַ֤ ְק ח עשוי לרבות עוד לימוד, מורה על שני לימודים, מונ קטן-זקף, קטן-הפך פשטא מונח זקףמ –ִל

 מורה שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשוטו של הכתוב. מהפך פשטא

  ֶאתיוצא מפשוטו המגביל את בלעם הלימוד אחד ְךַ ַאָ֗ ֲאֶׁשר-ְו ַ ר ָּדָבֵ֛ ה׃-ַה ַַתֲעֶׂשָֽ ֹו תֵ֥ א  ָךַ י ֶלֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ואעפ"כ ועל זה מסיים רש"י ... ֲאַדּב 
 וילך בלעם, אמר, שמא אפתנו ויתרצה.

 ְך י להיות סוף הפסוקר עשולימוד אח ַאָ֗ ראת בלעם שיאמר רק  הגבילמהמלה משמעות  ְו ַ-ֲאֶׁש ָך י ֶלֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַדּב  ואח"כ  מה שה' שם בפיוֲא

רי לשלוט על פיו, וטעמי הכתוב ך שלש פעמים בלברשהתברר  ָךַ-ֲאֶׁש י ֶלֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַדּב  כעין קבוצת פרטים העשויה מרכא טפחא,  -ֲא

ושלש ברכות שה' שם בפיו בעל כרחו, משתלבות עם טעם  ,(בבלי סוטה מו)י רבי יונתן רבוייה היא לפ אשר גם מלתבות, כמו להתר

ַבמלת רביע  ְך ַאָ֗  לבסוף מעצמו. שברך בלעםברכה רביעית רמז ללְו
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ֶַּבן,א: פינחס כז ברבמד ד ָחָ֗ ְַצָלְפ ֹות ְַּבנ  ה ְבָנ ַרִ֝ ְק ֶַּבן-ַוִּת ר ֶפ ַ֤ ן-ח  ֶַּ֙ב ד ֶַּבן-ִּגְלָע ר י מְַ-ָמִכ  ַ ת ח ֶ֖ ִמְׁשְּפ הְַל ֶַבןְמַנֶּׁש  ַ-ַנֶּׁש ה ָ֑ף ס  ַיֹו
ה׃ ְרָצָֽ ְַוִת ה ִמְלָּכֶ֖ ַּו ה ָחְגָלֵ֥ ְַו ה ָע  ַנ  ְחָל ה ַמ ַ יו ָת  ְַּבנ  ֹות מ  ְַׁ֙ש ה ֶּ֙ל א   ְו

ן ֶַּבן-ֶּב ר ֶפ ַ֤ ן-ח  ֶַּ֙ב ד ֶַּבן-ִּגְלָע ר י ה-ָמִכ  קטן מלמד על שתי דרשות והטעמים מהפך פשטא מלמדים -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ְמַנֶּׁש 

 לבנות צלפחד. וטה. כאן מוכח מבנות צלפחד לצלפחד, ומיוסףעל כך שלפחות אחת הדרשות היא לא כפש

ַ֒ (פי' כז,ג במ')על  רש"י נפתח ההסבר בפ' ר ְדָּב ַַּבִּמ מ  ת ַ ִבינּו֘ ועתה  .ר"ע אומר מקושש עצים היה. ור"ש אומר מן המעפילים היה ... ָא

נית הטעמים מוציאה הכתוב מפשוטו ומלמדת היה תבמן המעפילים נסביר שבין אם נאמר כי צלפחד היה מקושש העצים ובין אם נאמר כי 

ֶַּבן. )א(,ספרי זוטא כז-כי בנות צלפחד הן בנות כשרות וקל וחומר כי צלפחד אדם כשר כנאמר ב ד ָחָ֗ ְַצָלְפ ֹות ְַּבנ  ה ְבָנ ַרִ֝ ְק ֶַּבן-ַוִּת ר ֶפ ַ֤ -ח 
ַ֙ ד קל וחומר למשפחתו קל  הא כל אדם כשר שעומד בתוך השבט הרי זה שבח לכל שבטו קל וחומר לביתו קל וחומר לגופו, ִּגְלָע

  וחומר לבית אביו
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י מטות ל,ג: במדבר ִַּ֩כָֽ יׁש ֹו-ִא אָֽ ַ ' הָ֗ רַַל ִֶ֝ד ֶַנ ר ּד ֨ ַַ֙על-ִי ר ִַאָּס ר ס ַ֤ ְא ֶַ֙ל ה ֻבָע ְַׁש ַבע ַ-ִהָּׁשַ֤ ֹו רָ֑ ָב ְּד ַ ל ֶ֖ ח  ַַי א ֹוַל ֵ֥ ַַנְפׁש  ַ ה׃-ְּכָכלַ ַַיֲעֶׂשָֽ יו ִמִּפֶ֖ ַ א ֵ֥ צ  ַַהּי 
ֹו ַַ֙על-אָֽ ר ִאָּס ַ ר ס ַ֤ ְא ֶַ֙ל ה ֻבָע ְַׁש ַבע ַ-ִהָּׁשַ֤ ֹו  קטן-פשטא זקף מהפךפשטא מהפך  - ַנְפׁש 

 חלה על דברים ממשיים ולא ממשיים, מעשה והמנעות ממעשה שבועה

  עצמו ואינו אוסר על אחרים על אוסר פשט (םה' )גרסת מלבי" ספרי

 וציאשהלאסר אסר על נפשו למה נאמר לפי שהוא אומר ככל היוצא מפיו יעשה אין לי אלא  אחר דבר( םו' )גרסת מלבי" ספרימן הפשט  יוצא
ַַ֙על לבפיו קבל עליו בנדר ובשבועה מנין? ת" ר ִאָּס ַ ר ס ַ֤ ְא ַ-ֶל ֹו      ַנְפׁש 

ַַ֙על והמצוה : התורה ר ִאָּס ַ ר ס ַ֤ ְא ַ-ֶל ֹו  לבטא למציין אף שקבל השבועה במחשבת הלב בלבד שהגיון הלב הוא ענין נפשי, ... ת" זה לשון ַנְפׁש 
להוציא פת חטין והוציא פת שעורים, גמר בלבו  בלבו, בשפתיים ולא שגמר ופי' רב ששת בשבועות )דף כו( אליבא דשמואל דהלכתא כותיה

בתר מחשבת הלב שאסר  אזלינןלבטא, וכן מה שכתוב פה קבל עליו וכו' היינו שהוציא פת סתם שאז  ל? ת"מנייןלהוציא פת חטין והוציא פת סתם 
  פת חטין. עע"

 ולא אחר מבטא שפתיו, היינו הוציא מפשוטו מחשבתור פת סתם הולכים אחר חטין, ואמר שעורים שזה מנוגד למחשבתו, וגם אם אמ חשב

 

ֹו ַַ֙על-אָֽ ר ִאָּס ַ ר ס ַ֤ ְא ֶַ֙ל ה ֻבָע ְַׁש ַבע ַ-ִהָּׁשַ֤ ֹו קטן ביניהם, בתפקיד של -קטן, פשטא פשטא בלי זקף-פשטא זקף מהפךמהפך פשטא  - ַנְפׁש 

 תכוין להן פותח לו פתח לחרטה.בנסיבות שהתכוין אליהם, אבל בנסיבות שלא ה שבועהרגילות, כלומר נדר או 

 תלישא,רביע, קדמא ואזלא, פשטא פשטא ראה 
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 עג א, ב נדרים בבלי

ַ :יב,מטות ל במדבר ָתָּ֑ה א  אַ י ִנֶ֖ ה  ַ א ּהַל ֵ֥ ׁשַָל  ִר  ֱח ֶה ְו ַ֙ ָׁשּה ִאי ַ ע ַמַ֤ ְַוָׁש ַַ ַ ַַ ַָּ֙כלַ ֙מּו ָק ְַוָכל-ְו ָה י ֶר  ָד ֲאֶׁשר-ְנ ַ ר ַַעל-ִאָּסֵ֛ ה ְסָרֵ֥ ׃-ָא ּום קָֽ ַָי ּה ַַנְפָׁשֶ֖
בפועל או האם גם חרש  הנדרלשמוע אותו. נשאלה השאלה האם זה משום שיכול לשמוע אבל לא חייב לשמוע   בליר נדר יכול להפ בעל

  אישה ושמע קראלהפר? רבא מביא ברייתא על   יכולשאינו יכול לשמוע 

ַ֙ ִאיָׁשּה ַ ע ַמַ֤  מהפך פשטא - ְוָׁש

ּה ׁשַָל  ִר  ֱח ֶה  קטן-מונח זקף - ְו

ָתָּ֑ה א  ַ א י ִנֶ֖ ה  ַ א  אתנח מרכא טפחא - ל ֵ֥

קטן שנים או שלושה לימודים. -מהפך פשטא מונח זקף - טט 

נדרה יבטללא  היינו הניא אותה לא וכך אישה והחריש לה ושמע -' כפשוטו שא 

( אבל לא שמע ממש נדרה, היינו ֵחֵרש)אינו  ֵחֵרשאינו  – אישה שומעמהפך פשטא,  - אישה ושמע' מהפך מפשוטו ב

ָתָּ֑הַפי שלא שמע-על-ול סגול(, היינו בשקט. אף)סג והֶחֶרשמבחינתו היא דברה  אַא  י ִנֶ֖ אַה  מרכא טפחא, יתור לרבות על  - ל ֵ֥

שמיעה, היינו  בלי אלאפי שמיעה ברורה  על הניא אותה  לא -, את המשמעות ההפוכה רצה לאהניא אתה כי  שלאהפשט 

 בלי שמיעה הפר

ָתָּ֑הט בנוסח החכמים אבל בפה בשק -)סגול סגול(  ֶחֶרשהפר בלב היינו  הוא עז דף פ' ע"ב יאַא  ִנֶ֖ אַה  מרכא טפחא, יתור  - ל ֵ֥

החכמים אלא בלשונו או במעשה וגם  בנוסח הניא אותה  לא -, את המשמעות רצה לאהניא אתה כי  שלאלרבות על הפשט 



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

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

 מאורות הדף: ויבטל בלבו: הרב קובלסקי הי" זע" נדרים

 ל בפה בלשונוביטל בלבו בנוסח חכמים, אב ן"ר 

 בשבת יבטל באמירה בשקט, באופן שאשתו לא תשמע –אליעזר ממינץ  רבי 

 את הנדר,כגון נדרה שלא  השוברשתי צורות הפרת נדרים, א' באמירה לפי נוסח חכמים, ב' במעשה  – ם"רמב

 לברך ולאכול ,ליטוללאכול בסעודה שלישית ובעלה נותן בידה לחם ומצוה 

 

ג 'ַ֙ ָׁשּה ִאי ַ ע ַמַ֤ ּהמהפך מפשוטו את המלים  - ְוָׁש ׁשַָל  ִר  ֱח ֶה שוא  וו" - ְוָהֵחֵרש אלא לה והחרישקטן, אל תקרי -זקף מונח - ְו

ָתָּ֑ה - ָהֵחֵרש , אישהלהצירה  - שצירה, רי" תקמץ, חי" ה"הנע,  אַא  י ִנֶ֖ ה  ַ א שלא  הפשטמרכא טפחא, יתור לרבות על  - ל ֵ֥

 (.ֵחֵרש)כי הוא  יכול לשמוע אינונדרה כי  לבטל, לא יכול אתה להניא יכול לא -, את המשמעות רצה לאהניא אתה כי 
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 לו,ז:    מסעי. במדבר 1
א ֶאל-ְול ָֽ ַ ה ִַמַּמֶּטֶ֖ ל א   ָר ִַיְׂש ְבנ  י ִַ֙ל ה ֲחָל ַַנָֽ ב ל׃ַ-ִתּס ַ֤ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ  ּו קֶ֖ ְדְּב ִַי יו ָת  ֲאב  ַ ַַ֙מּט  ה ֲחַלת ְַּבַנָֽ יׁש ִאָ֗ ַ י ָ֑הִַּכ  ַַַמֶּט

אַ(לו,ז מסעי 'במ) ֲחלַָ-ְול ָֽ ַַנָֽ ב ִַ֙תּס ַ֤ מהיום, קודם נחלת  ראב"עמהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו של כלל לא תסב נחלה ומלמד כפי'  – ה
 . אבל אחרי נחלת הארץ האיסור יפסק.הארץ

א ל-ְול ָֽ א   ָר ִַיְׂש ְבנ  י ִַ֙ל ה ֲחָל ַַנָֽ ב ב( קטן, שתי מצוות לאותו הדור )א( בנות יורשות נחלה תנשאנה רק למטה אביהן )-מהפך פשטא זקף – ִתּס ַ֤

 יירשו אותן אחיהן וקרוביהן -יוצא מפשט הפנויות ומצוה גם לנשואות אשר תבא אליהן נחלה אחרי היותן לאיש שלא ממטה אביהן ש
 .)ע"פ רמב"ן( )שלא ממטה אביהן( , לא בניהן ולא בעליהן)ממטה אביהן(
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 :דברים א,א

ֶאל ַ֙ ה ֶׁש מ  רַ ִּדֶּבַ֤ רַ ֲאֶׁש֨ ַ ים ִרָ֗ ְּדָב ַה הַ א  ֶּל ַ א׀ ל-׀ ָרַ-ָּכ ןִַיְׂש ָ֑ ְרּד  ַהַּי ַ ר ֶב ֶ֖ ְַּבע  ל  א  
ין ַּב  ּוף סִ֝ ַ ֨מֹול ַ֩ ָבה ָר ַָּבֲע ר ְדָּבָּ֡ ין-ַּבִּמ ָֽ ןַּוב  ָרֹ֧ א ב׃-ָּפ ָהָֽ ַָז י ִדֵ֥ ְַו ת ר ֶ֖ ֲחצ  ַַו ן ְַוָלָבֵ֥ ֶפל ַּת ֵ֛

 ליקוטי שיחות האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן, דברים א.ע"פ 

ים ִרָ֗ ְּדָב ַה הַ א  ֶּל ַ א׀ הַ֙מונח רביע לרמז על הספר החמישי בתורה  – ׀ ֶׁש מ  ַ ר ִּדֶּבַ֤ ַ ר דמא מהפך פשטא, כתוב שחבירו שלפניו מלמד ק –ֲאֶׁש֨

עליו, להודיענו שכשם שארבעה הספרים שלפניו מפי הגבורה נאמרו ו"שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" כך גם בספר החמישי השכינה 

לדיברה מתוך גרונו, אלא שהכתוב וטעמיו   א   ָר ֶאל־ָּכל־ִיְׂש ַ֙ ֶׁשה מ  ַ ר שני אופנים עיקריים קטן, מלמדים על -מהפך פשטא זקף – ִּדֶּבַ֤

קטן להודיענו כי ארבעה ספרים -לגילוי ע"י משה רבינו אלינו. דרך אחת היא כאילו בטעמים פשטא מונח )= שופר הולך בעדות מזרח( זקף

הולך בלי כל גוון נוסף. וספר החמישי מסר לנו -משה מסרם כשליח, בלי התלבשות השכינה בהשגתו, כעין קול פשוט העובר דרך שופר

ודיברה "מתוך גרונו של משה" כעין מהפך  שהשכינה נתלבשה בהשגתו ונתאחדה עמוה כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח משום מש

 הפוך המהפך בקול הפשוט ונותן לו גוון, זה דרשת תורה שבע"פ מתורה שבכתב. -קטן, ובנוסח עדות המזרח שופר-פשטא זקף

 מונח רביע, קדמא מהפך פשטאראה 
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ֶאל,ז: אדברים  ְַו ִרי֘ ֱאמ  ָה רַ ַהֵ֥ ַ אּו םַּוב ֨ ּוַָלֶכָ֗ ְסע  ַּו ׀ ּו נ  ל-ְּפ ַ֒-ָּכ ָניו ְַׁשכ 
ָ֑םַ ַהָּי ַ ֹוף ח  ַּוְב ב ֵֶֶֽ֖ג ֶּנ הַּוַב ָלֵ֥ רַּוַבְּׁשפ  ָהֵ֛ ַָב ה ָבֵ֥ ָר ַַָּבֲע
דַ ַַע ן ֹו ָבנ  ַהְּל ְַ֙ו ְּכַנֲעִני ַהָֽ ֶרץַ ְַנַהר-ֶאַ֤ ל ד ֶ֖ ַהָּג ַ ר ָּנָהֵ֥ ת׃-ַה ָרָֽ ְַּפ

ןַ ֹו ָבנ  ַהְּל ְַ֙ו ְּכַנֲעִני ַהָֽ ַ ֶרץ -בר' לך) -כנאמר ב אלא שהלך וכבשה מבני שםשל כנען ללמדך שלא הייתה ארצו  - ןקט-קףמהפך פשטא ז -ֶאַ֤

יַ(יב,ולך ְּכַנֲעִנֶ֖ ַהָֽ ז ְו ֶרץ׃ ָאֵ֥ ָאָֽ ַ֙ :אשל אברהםופי'  ָּב ְּכַנֲעִני ַהָֽ ַ ֶרץ  מפשוטו של ארץ ועשאו גבול., מהפך פשטא הוציא הכתוב זה גבול הכנעני – ֶאַ֤
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ַוַַ: יא,דואתחנן  דברים ן ּו בֵ֥ ְר ְק ַַוִּת ָ֑ר ָהָה ַחתַ ןַַּת  ּו דֶ֖ ְמ ַַּתַע ַַ ַ ַַ֙עדַַ ׁש א  ַָּב ַ֤ר ע  ַּב  ר ָהַ֞ ל׃-ְוָה ָרֶפָֽ ַַוֲע ן ֵֵֽ֥ ַָעָנ ְך ֶׁש ח ֶ֖ ַ ִים ַמ  ַהָּׁש ַ ַל  ב
ַַ֙עד ׁש א  ַָּב ַ֤ר ע  ִים-ּב  ַמ  ַהָּׁש ַ קטן בתפקיד שתים, ללמד על שתי דרשות בכתוב, אחת כפשט הכתוב -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ל  ב

ַ֤רואחת הנדרשת מהמלים  ע  ַּב  ר ָהַ֞ ָה ְַַ֙ו ׁש א  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל, כי הקב"ה הביא שלוש מדרגות של צמצום להקל על  – ָּב

 זוה"ק-ב ואיתא...  פרי צדיק במדבר לחג השבועות -ר' צדוק הכהן מלובלין עם ישראל לעמוד במתן תורה ולא יתבטל מהמציאות.כפי' 

ָרֶפַָֽ תלת חשוכא הויעמ' א'( ח"ב פ"א ) ַַוֲע ן ֵֵֽ֥ ַָעָנ ְך ֶׁש וכדי שלא יתבטלו במציאות על ...  וההוא קול השופר הוי נפיק פנימאה מכולא. לח ֶ֖
ידי התגלות אורו יתברך הוצרך להיות צמצום והיינו הענן כבד וגו' שעל ידי זה יוכל להיות נתפס האור בהמקבל שלא יתבטל 

לבמציאות. ובצמצום הזה יש כמה מדריגות כנ"ל  ָרֶפָֽ ַַוֲע ן ֵֵֽ֥ ַָעָנ ֶׁשְך הוא הצמצום היותר גדול והיינו העשן שהוא חשכות של חושך  ח ֶ֖
 ממשות. וענן הוא קלוש יותר. וערפל הוא הצמצום הקלוש עוד יותר.
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ןַ עקב ח,ח: יםברד ֹו ִרּמָ֑ ְַו ֶ֖ה ָנ א  ַּוְת ן ֵֶ֥פ ְַוֶג ה ָר  ע  ַּ֙וְׂש ה ִחָּט ַ ֶרץ ֶַַאַ֤ ַ ַַ ֶרץַ ׁש׃-ֶא ָבָֽ ְד ַּו ן ֶמ ֶַׁשֶ֖ ֵ֥ית ַז 
 קטנה-תלישא ראהמחיצין שיעורין, חציצין לענין  ב,ה סוכה בבליראה 

 )פרשת הפרשת חלה( כא: –במד' שלח טו,יז , ראה  ג ב' א'"א ה"ירושלמי ביכורים פ ראה

 : הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח

ישראל -ישראל ולדעה אחרת כל הגדל בארץ-ע"פ האנצ' התלמודית לדעה אחת תרומות ומעשרות מובאים ממינים שנשתבחה בהן ארץ

 עשרות. חייב בתרומות ומ



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 )א( הגדרת מקום הצמחים שעל פיהם נלמד: 

ֶרץ  מהפך, מוציא הפסוק מפשוטו על פירות שנשתבחה בהן הארץ וללמד שכל הפירות מלמדים שיעורי תורה – ֶאַ֤

ַ֙ (ח,ח עקב 'דב)-ע"י כעין היקש, מארץ ב ִחָּטה ַ ֶרץ הֶַאַ֤ ָר  ֶָ֑רץַ...  (טו,יט שלח מ'ב)-מקיש להארץ ב ּוְׂשע  ָא ַָה ַמד על מלת ומלִמֶּל ֶחם ֶּל ֶחם
 שהוא מחטה ושעורה (,ח,ח עקב 'דב)בקרא זה מהנלווה לארץ בפסוק 

 )ב( הצמחים 

ַ֙ ה ה ִחָּט ָר   הכוסמין מין חטים, ושבולת שועל ושיפון מין שעורים דגןערך  אנציקלופדיה תלמודית –קטן -פשטא זקף – ּוְׂשע 

תוס' פסחים שם, ועי' ירושלמי חלה פ"א ה"א ופ"ד ) הוא גם מין שעוריםויש מפרשים הכוסמין הוא אף מין חטים, אבל ( פסחים לה א וש"נ)

 (ה"א ופ"מ ומרה"פ שם

ַ֙ ה הכוסמין,  –פשטא, מרבה לחטה זן אחד שהוא מין חטה  – ִחָּט ָר  ְׂשע  קטן בתפקיד שתיים, מרבה לשעורה שני זנים שהם מין -זקף – ּו

 מין חטים וגם מין שעורים. שבולת שועל, שיפון, אבל יש הסוברים כי כוסמין גם –שעורה 
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 י: -ח ח, עקבדברים 

ַ] ץ]ח ֶאֶר ַ ֹון ְוִרּמָ֑ ֶ֖הַ ָנ א  ּוְת ֵֶ֥פןַ ְוֶג הַ ָר  ְׂשע  ּו ַ֙ ֶרץִַחָּטה ַ-ֶאַ֤ ׁש׃ ָבָֽ ּוְד ֶמןַ ֵ֥יתֶַׁשֶ֖ ַז 
ַ ט[ אַכל] ַּ֙ת ָֽ ֻנת ְסּכ  ִמ ְַב א רַל ַ֤ ֲאֶׁש֨ ֶרץַ ֶחםַל א-ֶאָ֗ ָרַ-ָּב ּהֶַל  ֲה מ  ַּו ל ֶז  ַַבְר ָה ֲאָבֶנ י ֲאֶׁש רַ ַ ִֶ֚רץ ָּ֑הֶַא ַָּב ל רַּכ ֶ֖ ַסֵ֥ ְח ֶׁשת׃ֶַת ח ָֽ ְַנ ב ְחצ ֵ֥ ַַּת יָה ֶַרֶ֖

ַ] י ֶאת] ַ֙ ָּת ְכ ַר ָֽ ב  ּו ַ ָּת ְָ֑ע ָב ְוָׂש ַ ָּתֶ֖ ַכְל ָא לַ'הַ -ְו ַַע יָך ן-ֱאֹלֶה  ַת ָנָֽ רַ ֶׁשֵ֥ ֲא הַ ָבֶ֖ ֶרץַַהּט  ָאֵ֥ ְך׃-ָה ַָלָֽ
, דברי רבן גמליאל; וחכמים ברכת המזון( -)טט  מברך אחריהם שלש ברכות -אכל ענבים ותאנים ורמונים  א משנה.,בבלי ברכות מד
 -מברך עליו שלש ברכות. השותה מים לצמאו  -. רבי עקיבא אומר: אפילו אכל שלק והוא מזונו (מעין שלש)אחת  אומרים: ברכה

 . מברך שהכל נהיה בדברו; רבי טרפון אומר: בורא נפשות רבות וחסרונן

 

ִחָּטהַ֙: (חח, עקב 'דב): ם()שלשה פסוקידכתיב  -? )שיברך ברכת המזון שבזמנו הייתה של שלש ברכות( מאי טעמא דרבן גמליאל גמרא. ַ ֶרץ ֶאַ֤
ַ ה ָר  אַכל (טח, עקב 'דב)וגו', וכתיב: ּוְׂשע  ַּ֙ת ָֽ ֻנת ְסּכ  ִמ ְַב א רַל ַ֤ ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ַ-ֶאָ֗ ֶחם ַ֙ (ח,י עקב 'דב)וגו', וכתיב: ָּב ּהֶַל  ַרְכָּת ָֽ ַּוב  ְָ֑עָּת ְַוָׂשָב ָאַכְלָּתֶ֖ ְו

ָךַ'הַ -ֶאת י ֶה  ַ -. ורבנן? ֱאֹל ט[ ֶרץַ] ַמליאל נמי, . ורבן ג)של פסוק ח( הפסיק העניןֶאָ֗ ט[ [ַ ֶרץ ההוא )מסבירה הגמרא(  –הפסיק הענין! ֶאָ֗
. אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי )כפרי גלמי מברכת המזון( למעוטי הכוסס את החטה)ההפסקה הזאת של רבן גמליאל מטרתה( מבעי ליה 

מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין  בתחלה מברך עליו בורא - )של דגן מהמינים של חטה ושעורה( חנינא: כל שהוא מחמשת המינין
בתחלה מברך בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת  -שהוא משבעת המינין  )פרי עץ(שלש. אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי: כל 

 . מעין שלש

 

ֶחםַ (טח, עקב 'דב)-לומד מ רבן גמליאלאפשר כי  נים ולכן הוא מקשר בין שלשה קטן שתי הלכות, )א( שברכת המזון על שבעה המי-זקף –ֶל 

ץהפסוקים )ב( למעט מברכת המזון את הכוסס חיטה וכנראה שעורה שהן משבעה המינים )נלמד ממלת  ר   (]ט[ א ָ֗

ַ֙...  (טח, עקב 'דב) ֻנת ְסּכ  ִמ אְַב רַל ַ֤  'דב)קדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, היינו מייבא לכאן את פסוק  – ֲאֶׁש֨

ַ (ח,ח עקב ן ֵֶ֥פ ְַוֶג ה ָר  ַּ֙וְׂשע  ה ִחָּט ֶרץַ ַ֙ (יח, עקב 'דב)וגו' היינו שבעה המינים, ומפסוק ֶאַ֤ ַרְכָּת ָֽ ַּוב  ְָ֑עָּת ְַוָׂשָב ָאַכְלָּתֶ֖ , מעביר את ברכת המזון  ְו

ַע"י טעם טפחא של  (טח, עקב 'דב)אל פסוק  (יח, עקב 'דב)הכתובה בפסוק  ר שעל שבראש הפסוק בתפקיד מתפשט אפיונו וכך נוצְוָאַכְלָּתֶ֖

 שבעת המינים חלה ברכת המזון.

ַ (חח, עקב 'דב)לומדים ע"פ אותם תבניות הטעמים את ההבאה של  רבנן ן ֵֶ֥פ ְַוֶג ה ָר  ַּ֙וְׂשע  ה ִחָּט ַ ֶרץ  (טח, עקב 'דב)וגו' היינו שבעה המינים אל ֶאַ֤

 ...ַ֙ ֻנת ְסּכ  ְַבִמ א רַל ַ֤ ַ֙ (יח, עקב 'דב)וגם שיחול  ֲאֶׁש֨ ַרְכָּת ָֽ ַּוב  ְָ֑עָּת ְַוָׂשָב ָאַכְלָּתֶ֖ ַ֙...  (טח, עקב 'דב)-על מה שהובא ל ְו ֻנת ְסּכ  ִמ ְַב א רַל ַ֤ , אבל  ֲאֶׁש֨

ַ (טח, עקב 'דב)הם דורשים כי מלת  ֶרץ ומסננת אל ברכת המזון רק לחם העשוי  (חח, עקב 'דב)-מפסיקה את השביעיה של שבעה המינים שבֶאָ֗

ה-מ ָר  ַּ֙וְׂשע  ה ֶחם (טח, עקב 'דב)נן: ראה הלכה )א( להלן, ולא את הפירות שבשבעה המינים. לרב ִחָּט קטן שתי הלכות: )א( חטה -זקף – ֶל 

 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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י דברים עקב ט,יט: י ִּכ  ְרִּת ַ֤י ָיג ָ֗ ַ֙ ִמְּפנ  ַאף ה ָה ָמ  ַה ח  ר ְו ף ֲאֶׁש֨ םַ'הֵַ֛ ָקַצֹ֧ יֶכֶ֖ ֲַַ֙על  ה ַ ע ַמַ֤ ַַוִּיְׁש ָ֑ם ֶאְתֶכ ַ ד י ִמ  ַהְׁש א׃ַ'ְל ו ִהָֽ ַה ַ ַעם ַַּבַּפֵ֥ ֶ֖ם ַַּג י ַל   א 
 שמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מא 

ה...   ָמ  ַה ח  ְַ֙ו ַאף ָה ַ ַ֤י ִמְּפנ  ַ ְרִּתי ַָיג ָ֗ י , חמשה מלאכי חבלה היו שם, אף וחמה וקצף והשמד והשחת, אותה שעה באו שלשה האבות ִּכ 
אף וחמה אמר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד שנא' )תהלים ז( ועמדו בשלשה מהם נשתיירו 

 ,קומה ה' באפך, ואני אעמוד בחמה שנאמר )שם /תהלים/ קו( ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו

ְרִּתי ַָיג ָ֗ י  ף וחמה וקצף והשמד והשחת, חמשה מלאכי חבלה היו שם, אמונח רביע, בתפקיד  – ִּכ 

ה  ָמ  ְַ֙וַה ח  ַאף ָה ַ ַ֤י  קטן )במלה אחת(, -מהפך פשטא מונח זקף – ִמְּפנ 

ַ ַ֤י  אותה שעה באו שלשה האבות ועמדו בשלשה מהםמהפך מחמשה להותיר לשניים ע"י  –ִמְּפנ 

הנשתיירו  ָמ  ַה ח  ְַ֙ו ַאף ני באחד שנא' )תהלים ז( קומה ה' באפך, אמר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד וא ָה
 ואני אעמוד בחמה

 

ה (דב' עקב ט,יט)והכתיב: ...  א,בבלי נדרים לב ָמ  ַה ח  ְַ֙ו ַאף ָה ַ ַ֤י ִמְּפנ  ַ ְרִּתי ַָיג ָ֗ י  שני מיני( –)טט תרי  א( –)טט  קטן בתפקיד שתים(-זקף –)טט !ִּכ 
ה –טט  .דחימה גדוד( –)טט ואיבעית אימא: גונדא  ב( –)טט חימה הוו.  ָמ  ַה ח  קטן במלה אחת, כעין מידה ריבה וריבה את -מונח זקף - ְו

 הרבה אופני חמה( –הכל, נאמר בלשון יחיד חמה, ונדרש גדוד 
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הַ  דברים עקב י,א: רַ ָאַמֹ֧ ַ א ו ִהִ֝ ַה ַ ת ָסלָּבע ֨ יְַּפ ַלָ֗ א  ַ י-' ָֽ ְַׁשנ  ָךַ֞ ְַועַָ-ְל ָָ֑רה ָה ָה ַ י ַלֶ֖ א  ַ ה ֵ֥ ַַוֲעל  ים ִנ  אׁש  ִר  ַָּ֙כ ים ֲאָבִנ ַ ת ח ַ֤ ַַלּו ץ׃ ָֽ ַע  ן ֹו רֵ֥ ֲא ַ ָךֶ֖ ְַּל יָת ִַׂשֵ֥



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ָסל (א,ידב' עקב ) י-ְּפ ָֽ ְַׁשנ  ָךַ֞ ים-ְל ִנ  אׁש  ִר  ַָּ֙כ ֲאָבִנים ַ ת ח ַ֤ קטן מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא -קטן, זקף-גרשיים מהפך פשטא זקף – לּו

בלת התורה ע"י עם מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. לימוד אחד הוא הלימוד של יצא להקל ששבירת הלוחות מנעה ק

משה טען כי התורה ניתנה לעצמו כמתנה ולא לישראל כדי לא ]מדרש שה"ש רבה[ -מישראל וכך לא נתחייבו כולם כלייה. אמנם ב

 לחייבם, ושבר את המתנה שלו.

 יית מזיק.מתברר לימוד אחר של דבר והפוכו והוא סוג [)יא( מדרש תנחומא )ורשא( פרשת עקב]-ומ ]אבות דרבי נתן פ"ב[-אבל מ

 הקב"ה הפקיד הלוחות בידי משה כשליח, ואמר לו לשברם והיה עמו בשעה ששברם וגם הודה לו על ששברם.  ]אדר"נ[-ב

 משה מצטווה להשיב לוחות שניים משלו מפני ששבר מה שהופקד בידיו כשליח לעם ישראל. יא([) תנחומא עקב]-אבל ב

נים הי"ו ח"נ גירש, הרב א"מ בראון, הרב רובינשטיין, התברר כי המזיק דבר, שאינו . בהתיעצות עם הרבברור סוגית מזיק בחושן משפט

 שלו, בידים חייב לשלמו )בלי קשר אם הוא שליח, נפקד שהוא שומר מארבע שומרים, או בלי חיוב שומר(.

 המזיק פטור.  –ר" המזיק חייב, אמר "הפט –אם אמר בעל החפץ "קרע כסותי" "קצוץ אילנות" "שבור" ולא אמר לו היפטר 

חייב, אם  –אמר הרב א"מ בראון הי"ו ש"הקצות" מפלפל בדין בעליו עמו. אמר לו "הזק ופטור" או "קרע כסותי", אם המזיק הוא שומר 

 פטור. –המזיק אינו שומר 

ר חינם )וודאי אינו לא עצם משיכת חפץ ע"י שליח זה קנין. שליח נמצא בתנועה לכן אין כאן הקצאת מקום ולכן השליח הוא לפחות שומ

 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 

 ה הקל על משה ומצא אבן סנפירון באוהלו וממנה חצב הלוחות השניים והעשיר מן הפסולת. גלמי, חיטים, לוחות. הקב"

 ואם הייתה מתנה אליו אז אינו שומר וכל זכויות הקנין הן של משה.
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ָך ,לא:יבראה דברים  ָ֑י ֶה ֱאֹל ַ ' הֶ֖ ןַַל   ל א־ַתֲעֶׂש הַכ  

ֹלַ  א ַ֙ל  ַָעׂשּו א ַָׂשנ ָ֗ ֲאֶׁש ר ַ ' הִ֜ ַ ת ַב֨ ַָ֩כל־ּתֹוֲע ם:ִּכי ֶהָֽ י ה  ֹל א ָֽ ׁשַל  ֶ֖ א  ַָב ּו ְרפֵ֥ ִַיְׂש ם ֶה  י ת  ְַ֙וֶאת־ְּבנ   ֶהם י ֶאת־ְּבנ  ַ ַ֤ם יַַג םִַּכ  ֶה  י  ה 

י (אל,דב' ראה יב)...  [ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פא] םמונח לפני תבנית סוגרת ענין  – ִּכֹ֣ ֵתיה ֵ֔ ת־ְּבנ ֹ֣ ֙ם ְוא  ת־ְּבנֵיה  , מונח זה כעין ַגַ֤ם א 

םלפי תבנית הטעמים שלה. אפשר שכאן הוא הגורם לשימוש חוזר במלת "גם" עם מלת  מלמד על דרשות נוספות בתוכן ֵתיה ֵ֔ גם  ְּבנ ֹ֣
ם-ועל ע"י כך דורש "אמותם" מבנותיהם  ֵתיה ֵ֔  .גם בנותיהם  ְּבנ ֹ֣

ם ֶה  י ת  ֶאת־ְּבנ   ְַ֙ו ֶהם י ֶאת־ְּבנ  ַ ַ֤ם כתוב וזה רבוי אבות קטן שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט ה-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַג

 מבניהם, רבוי אמהות מבנותיהם.
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 ג: –ראה יג,ב  דברים

י ִַַּכָֽ ַ]ב[ ת׃-פ ָֽ מֹופ  ֹוַ אֵ֥ ַ ֹות אֶ֖ ַ ָך ֵ֛י ֶל א  ַ ן ְַוָנַתֵ֥ ֹום ֲחלָ֑ ַ ל  ם ח  ַ ֹו אֶ֖ ַ א י ִב  ַָ֙נ ְרְּבָך ִק ְַּב ּום קַ֤ ַָי
ֲאֶׁשר ַ ת ַהּמֹופ   ְַ֙ו אֹות ָה אַ ַַּוָבַ֤ רַ-פַ]ג[ אמ ָ֑ יָךַל  ֶלֶ֖ א  ַ ר ִַּדֶּבֵ֥

ים ִהֹ֧ ֹל ֱא יַ ֨ ר  ֲח ַא ַ ה ְלָכַ֞ אַנ  רַל ָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ים ִרֵ֛ ח  ם׃-ֲא ָֽ ד  ְב ָנָע ְַו ם ַדְעָּתֶ֖ ְַי
י א-ִּכָֽ י ִב  ַָ֙נ ְרְּבָך ִק ְַּב ּום קַ֤ קטן בתפקיד שתיים: מהפך פשטא: נביא שלא ידוע שהוא נביא שקר, נביא המוחזק -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָי

יורה שאין לעבוד ע"ז וזה מתברר מהפך בדבריו, כלומר אומר דבר פשוט שיורה על ע"ז ואומר דבר מרכב ש –לנאמן. מהפך פשטא 

ֹותבתבנית  אֶ֖ ַ ָך ֵ֛י ֶל א  ַ ן  מרכא תביר טפחא.   – ְוָנַתֵ֥

ֹות אֶ֖ ַ ָך ֵ֛י ֶל א  ַ ן תמרכא תביר טפחא,  – ְוָנַתֵ֥ ָֽ מֹופ  ַ ֹו מרכא אתנח, זה מאפיין את הקודם, וביחד הם יוצרים קבוצת פרטים אבל התבנית מרכא  אֵ֥

רק אות או רק מופת, יכול להיות שניהם בסדר אחד, יכול להיות שניהם בסדר  תביר טפחא מרמזת, שלא כולם צריכים לחול. יכול להיות

 הפוך.
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לַג,ד:ראה י דברים ֶא ַ ע ַמָ֗ ִַתְׁש א ֶאל-ל   ַ ֹו אֵ֛ אַ ּו ה  ַה אַ י ִב  ָּנ ַַ֙ה י ר  ְב ּואַ-ִּד הָ֑ ַה ַ ֹום ֲחלֶ֖ ַה ַ ם ֵ֥ ַחֹול 
הַַ֤ ַ ה ְמַנֶּסַ֞ ַ י ֶאתַ'ִּכ  ַ֙ ִבים ֲה א ָֽ ַ ַ֤ם ֲהִיְׁשֶכ ַ ַעת ַדָ֗ םַָל ֶאְתֶכ  ַ֙ יֶכם ה  לֱאֹלַ'הַ -ֱאֹלָֽ ְַּבָכ ם יֶכ  ל-ה  םַּוְבָכ ְבֶכֶ֖ ַב ׃-ְל ם ַַנְפְׁשֶכָֽ
הַַ֤ )דב' ראה יג,ד( הַ ְמַנֶּסַ֞ ַ י םַ'ִּכ  ֶאְתֶכ  ַ֙ יֶכם ה  ֹלָֽ  קטן, -מונח גרשיים מהפך פשטא זקף – ֱא

י )דב' ראה יג,ד(  קטן,-מונח בתפקיד רבוי לימודים על הכתוב בתבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא זקף – ִּכ 

)ראה גרשיים מהפך  . אחד מהם עשוי להיות גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר.קטן בתפקיד שני לימודים-זקף

 פשטא(
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 ירושלמי ר"ה פ"א ה"א )דף נו טור ג( )וילנה ג,ב ד,א(

 כ: -דברים ראה טו,יט 
ל ַַָּכָֽ ט[ ַ]י ַלַַ-פ יׁש ִּדֶ֖ ְק רַַּת ָּזָכ  ַה ָךַ֙ אְנ ַּוְבצ ָֽ ְרָךַ֤ ָק ִַּבְב ד ִַ֩יָּול ֨ ר ֲאֶׁש ַ ר ֹו ָ֑יָךַַהְּבכָּ֡ ֶה ֹל ֱַא ' ַה 

ַַַ ֵָֽך׃ ַצ אֶנָֽ ר ֹו ְַּבכֵ֥ ז ֶ֖ ַָתג  א ְַול ֵ֥ ָך ַׁשֹוֶר  ר ְבכ   ִַּ֙ב ד ֲעב  ַַתָֽ א  ל ַ֤
הַ(דב' ראה טו,כ)כתיב  ְַבָׁשָנ  ַָׁ֙שָנ ה ּנּו ַת אֲכֶל֨ יָך ֶהַ֤ ֱאֹל ַ ֨ה' ַ֩ י   ִלְפנ 

 שנה לו ושנה לתמורתו  א( –)טט 
 שנה לתם ושנה לבעל מום ב( –)טט 
 שנה לבכור ושנה בקדשים  ג( –)טט 
 

ְרַ ָק ְב רִַּב ָּזָכ  ַה ָךַ֙ אְנ ַּוְבצ ָֽ קטן, שתי דרשות אחת כפשוטו לבכור, אחת יוצאת מפשוטו של מקרא ומאופיינת ע"י -מהפך פשטא זקף -ָךַ֤

יׁש ִּדֶ֖ ְק טפחא, ללא הגבלת מרכא לאפיין בהתפשטות האפיון לפניו שהנאמר לפניו היוצא מפשוטו הוא על קדשים )ע"פ סיפרי קדשי  - ַּת



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

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

 

 זרקא_סגול-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/62        ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 מזבח בלבד(. 

 קטן-שא, תלישא, קדמא, )פשטא( מונח זקףפזר תליראה 
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 :טו,דברים שפטים יז

ֹוַ ַּבָ֑ יָך ֶהֶ֖ ֹל ֱא ַ' הֵ֥ רַ ַחֵ֛ ִַיְב ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ְך ֶל ֶמ  ַ֙ ָך י ַָעֶל֨ ים ִׂשַ֤ ֹוםַָּת ַׂש 
אַ רַל ָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ַ י ִר  ַָנְכ יׁש ִא  ַ֙ ָך י ֶל֨ ַָע ת ַ֤ לַָלת  ַתּוַכָ֗ א ְךַל   ֶל ֶמ  ַ֙ ָך י ַָעֶל֨ ים ָךַָּתִׂשַ֤ י ֶחָ֗ ַַא ֶרב ֶּק  ּוא׃ַ-ִמ הָֽ ַ ָך י ִחֶ֖ ַָא

ִׂשַַ֤ ֹוםַָּת ַׂש  ְך ֶל ֶמ  ַ֙ ָך י ַָעֶל֨ . לזה שיהו מקרב אחיך שימות הרבה כתובים כאןא ,רש"י יבמות קב, ע"פ קטן-מונח מהפך פשטא זקף -ים

ֹוםירמז טעם מונח במלת  ְךלפני תבנית הטעמים של הקרא  ׂש  ֶל ֶמ  ַ֙ ָך י ַָעֶל֨ ים ִׂשַ֤  . קטן-מהפך פשטא זקף – ָּת

, מרמז לרבוי פעמים של השימוש בתבנית הטעמים ובתוכנה. קטן-פשטא זקף מהפךטעם מונח הקודם לתבנית טעמים כלשהי, שכאן היא 

ֶלְךכאן רבוי אזהרת  ֶמ  ַ֙ ָך י ֶל֨ ַָע ים    ָּתִׂשַ֤

ְך ֶל ֶמ  ַ֙ ָך י ֶל֨ ַָע ים קטן מרמז לשתי דרשות: )א( כפשוטו לענין מלך שיהיה מישראל, )ב( מוציא מפשוטו -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָּתִׂשַ֤

ֹוםאז ומלת מלך במשמעות שררה, ו קטן מרבה הרבה שימות של שררות שהן לא מלך, ולכל -מונח לפני התבנית מהפך פשטא זקף – ׂש 

 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:

י ֶאל-ִּכָֽ ַ ר ּו ִהּלַָ-ָתצ  ְלָֽ ַ ים ַרִּבִ֝ ַ ים ִמ֨ ַָ֩י ר אִעי ּהַל ָֽ ְַלָתְפָׂשָ֗ ָה ַָעֶל י ם ֹ֧ ֶאת-ח  ַ ית ִחַ֤ אַ-ַתְׁש ֹוַל   תֶ֖ א  ְַו ל ַת אכ   ִמֶּמ ּנּו ִ֚יַ ןִַּכ ֶז  ְר ַַּ֙ג ַָעָליו ַח ּד ַ֤ ִַ֙לְנ ָצּה ע 
ר׃ ֹו ַַּבָּמצָֽ ָך ֶ֖י ִמָּפֶנ ַ א הַָלב ֵ֥ ֶד  ַהָּׂש ַ ַ֙ע  ץ ָדם ָא ָה ַ י תִַּכַ֤ ר ָ֑ ִַתְכ

א ת-ל ָֽ ֶא ַ ית ִחַ֤ ַ֙-ַתְׁש ָצּה  רשות טעמי המקףמהפך פשטא, מוציא מפשט הכתוב לפי האפיונים הנרמזים בד – ע 

א  ית-ל ָֽ ִחַ֤ וא"כ היכי  ב(–)טט דעיקר איסור השחתה הוא מפני שיש בו צורך האדם,  א( -)טט  –מצב במהות השחתה -מקף, כרב – ַתְׁש
 כי קיום גוף האדם עדיף על קיום העץ או הדברים האחרים( -)טט  שבהשחתה יש צורך להאדם, הוי השחתתו קיומו.

ַ֙-ֶאת  ָצּה אבל קוצצין אותו אם הי' מזיק אילנות אחרות או מפני שמזיק בשדה ב של עץ )א( עץ מועיל אסור להשחיתו )ב( מקף, כרב מצ – ע 

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

ן ֶז  ְר ַַּ֙ג ַָעָליו ַח ּד ַ֤ א ...ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא רג -שות, כנדרש בקטן שתי דר-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ִלְנ ַ-ל ָֽ ית ִחַ֤ ַתְׁש
ן-ֶאת ֶז  ְר ַַּ֙ג ַָעָליו ַח ּד ַ֤ ִַ֙לְנ ָצּה  -)טט מנין אף למשוך הימנה  )דרשה המוציאה )מהפך( מפשט הכתוב(אין לי אלא גרזן  )דרשה כפשט הכתוב(, ע 

א אמת המים תלמוד לומר להטות  שלא תגיע אליה( ֶאת-ל ָֽ ַ ית ִחַ֤ ַ֙-ַתְׁש ָצּה  . בפעולה ישירה, בפעולה עקיפה( -)טט  בכל דברע 
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 תצא כד,א:-דברים כי

י ַ-ִּכָֽ ָּ֑ה הַּוְבָעָל ִאָּׁשֶ֖ ַ יׁש ִאֵ֛ חַ ַּקֵ֥  ִי
ִאם ַ ה ָהָיַ֞ ְמָצא-ְו ִַת א יוִַּכי-ל ֹ֧ יָנָ֗ ְַּבע  ֹו-ח  ן יתָֽ ִמּב  ַ ּה ָחֶ֖ ְַוִׁשְּל ּה ָד  ְַּבָי ן ְַ֙וָנַת  ִריֻתת ְַּכ ר ֶפ ַ֤ ס  ַ ּה בַָלִ֝ ַת ְַוָכ֨ ר ָּדָב  ַ ְרַו ת ֶַ֙ע ַָבּה א ָצ ַ׃ָמַ֤

ר ֶפ ַ֤ ּהַ ס  ָד  ְַּבָי ן ְַ֙וָנַת  ִריֻתת ר -קטן, לימוד אחד כפשוטו -מהפך פשטא זקף -ְּכ ֶפ ַ֤ בבלי  ראה, לימוד אחד שלא כפשוטו היינו מאמר הגמרא )ס 

 שאפשר לכתוב עליו והכתב משתמר(.  –)טט  והלכה בכל דבר( סוטה טז,א
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י :תצא כה,ט-דברים כי ָליוְַ֘לע  א  ַ ֹו ְמּת  ִב ְַי ה ְּגָׁש֨ ְַ֒וִנ ִנים ק  ְּז ַה ַ ַנ  י
ַַ ָ֑יו הְַּבָפָנ ָקֶ֖ ְר ְַוָי ֹו ַרְגל  ַ ַע ל מ  ַ֙ ֲעלֹו ַַנָֽ ה ָחְלָצַ֤ ְַַו ַ ַ ַ רַל אַַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ יׁש ִא  ָעֶׂש הַָל הַי  ִָ֚כ הַָּכ ָר  ָא ְמ ְַ֙ו ה ְנָת ֶאת-ְוָעָֽ ַ ֶ֖ה ְבֶנ יו׃-ִי ִחָֽ ָא ַ ית ֵ֥ ַּב 

ֹו ַרְגל  ַ ַע ל מ  ַ֙ ֲעלֹו ַַנָֽ ה ְלָצַ֤ ָחָֽ אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל. שומעין ן קטן, פשט הכתוב חליצה בנעל ולכ-מהפך פשטא מונח זקף – ְו
 (בבלי מנחות לב,א) כבר נהגו העם בסנדל,אבל מהפך פשטא  לו, 

ָ֑יוועוד במקום אחר נדרש כי  ְַּבָפָנ ה ָקֶ֖ ְר ֵֽ  אינו כפשוטו, כי היריקה לעיניו אבל לארץ   ְוָיָֽ
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ל :גכו, תבוא-כידברים  ֶא ַ֙ אָת ִמַ -ּוָב ַַּבָּי ֶ֖ה ְהֶי ִַי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ן ה   ָ֑םַהּכ  ה  ָה ַ ַים
יָךִַּכיַ ֶה  ֹל ֱא ַ' ה  ַַ֙ל ַהּיֹום ַ ְדִּתי ַָ֣֤ ִהַּג ַ יו ָלָ֗ א  ְרָּתַ  ַמ ָא ֶאל-ְו ַ֙ ֙אִתי ׃-ָב נּו ֶתתַָלָֽ ינּוַָלֵ֥ ֶ֖ ת  ֲאב  'ַַל הֵ֛ ַ ע ִַנְׁשַּבֹ֧ ר ֲאֶׁש֨ ֶרץַ ָא  ַָה
יָךַ)כו,ג( ודע דמ"ש ( "ת הערה טו[תו])המשך   ֶה  ֹל ֱַא ' ה  ַַ֙ל ַהּיֹום ַ ְדִּתי ַָ֣֤ ד להכהן, דכן ולא לה' אלהי או אלהינו נראה דהוא מדרך הכבוִהַּג

ה יִּכֵ֥ ,כ( כז' תול' בר)מצינו חלוקת כבוד בכהאי גונא, כמו  יך' הֵ֥  ִהְקָרָ֛ ֖ ִֽי ֱאֹלה  וטעם הדבר נראה משום דיחוד שם אלהות על האדם ...  :ְלָפָנ
ברוך הוא ולפי מש"כ י"ל שהשררות היא שיחד עליו שם הקדוש ... הוא שררות וגדולה ואין ראוי לאדם ליקח עליו שררות זו לעצמו. 

 ְעִּתיָׁשַמָ֗ )כו,יד( וכמבואר. ולא קשה מנוסחת תפלתינו אלהינו, משום דתפלה קבועה לרבים שאני, וכן לא קשה מפרשת מעשרות בסמוך 

י' הֹ֣  ְּבקֹול֙   :כפי שיתבאר שם כל יחיד לעצמו ובלחש, דהתם ודאי הוא שאומר ֱאֹלָהֵ֔

ָךַ תבוא כו,ג( 'דב) [מדרש תנאים] י ֶה  ֹל 'ֱַא ה  אין מחילין שם שמים על היחיד: מעשה ברבן גמליאל שהיה בא בספינה והיו  רון אממיכַל
לו רבי כדאי אתה שיחול שם שמים  רואמ אלהינו רחם עלינולו רבי התפלל עלינו אמר  רותלמידיו עמו ועמד עליהן סער גדול בים אמ

 :אלהי רחם עלינועליך אמר 

ַאֱַתבוא כו,ג(  'דב) ' ה  ַַ֙ל ַהּיֹום ַ ְדִּתי ַָ֣֤ ָךִהַּג י ֶה  קטן מרמז לשני לימודים. מהפך פשטא מרמז שלפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ֹל

 אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. 

 מלמד הגדה פעם אחת בלבד בשנה [מדרש תנאים] [כי תבוא פיסקא רצט 'ספרי דב] )למוד א(

 ד לעצמו ובלחש. וזה בקול רם, ומותר ליחי אין מחילין שם שמים על היחיד: )למוד ב(



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ם: ,ד:לאוילך דברים  ָתָֽ א  ידַ ִמֶ֖ ִהְׁש ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָ֑ם ְרָצ ַא ַּוְל י ִרֶ֖ ֱאמ  ָה ַ י ֵ֥ ַמְלכ  ַ ֹוג ַּוְלעֵ֛ ן ֹו חֵ֥ ִסי הְַל ַָעָׂשָ֗ ֲאֶׁש ר םַַּכ ֶה  ֙'ַָל ה ַ ה ְַוָעָׂשַ֤
ִַצִּוֶַ֖ ,ה:לאוילך דברים  ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהִּמְצָו  םְַּכָכל־ ֶה  יֶת םַָל ַַוֲעִׂש ָ֑ם ֶכ י 'ִַלְפנ  הֶ֖ ַ ֵ֥ם ְנָתָנ :ּו ם ֶאְתֶכָֽ ַ ַיִתי

היותו יתברך עושה המלחמה, אפשר שנותן חרב איש באחיו וכל העם נצבים אך לפשט החללים, או שהוא  והנה (ד,וילך לאב' ד) [אלשיך]
ַ ,ג(לא) יתברך מכניע מזלם וישראל הורגים עם הרוג. על כן אחרי אומרו ב  ר ַע  א׀ ּו ה  ַ יָך ֶהִ֜ ֹל ֱַא ' א אמר אל יעלה על לבבכם שהוכו', ֨ה

ֹוג (ד,לא) יתברך יהרגם או יתן חרב איש באחיו ואיש ברעהו, כי אם ַּוְלעֵ֛ ֹון חֵ֥ ִסי הְַל ַָעָׂשָ֗ ֲאֶׁש ר םַַּכ ֶה  ֙'ַָל ה הַ שהוא הכניע מזלם  ְוָעָׂשַ֤
כי אם שישראל הכום, ויכו אותו כו',  )שם כא לה(ובעוג )במדבר כא כד( ויכהו ישראל לפי חרב,  וישראל הכום, כמאמר הכתוב בסיחון

םליו יתברך יתייחס הדבר, וזהו א ָתָֽ א  ַ יד ִמֶ֖ ִהְׁש ַ ר ֶׁשֵ֥  :כי הכניע מזלם וניתן להם כח להכותם ֲא

ָ֑ם ,ה(לא) ושמא תאמרו למה לא יעשה בדרך האחרת, לזה אמר ,ה(לא) יֶכ 'ִַלְפנ  הֶ֖ ַ ֵ֥ם ולא יהרגם הוא שלא בפניכם כאשר עשה בימי , ּוְנָתָנ
ַוַַ ,ה(לא)-חזקיה או כדרך אסא, הלא הוא, למה ש ה ַהִּמְצָו  םְַּכָכל־ ֶה  ֖ה  ,טז(כ ' שפ'דב) בידיכם של שתעשו המצוהֲעִׂשיֶת םַָל א ְתַחּי  ֹלֵ֥

 :ויהיה לכם הזכות הלזה ָּכל־נְָׁשָמִֽה:

ַ (ד,וילך לאב' ד) [מלבי"ם] ם ֶה  ַָל '֙ ַה ה ָ֑ם לז' האומותְוָעָׂשַ֤ ְרָצ ַא ַּוְל י ִרֶ֖ ֱאמ  ָה ַ י ֵ֥ ַמְלכ  ַ ֹוג ַּוְלעֵ֛ ן ֹו חֵ֥ ִסי הְַל ַָעָׂשָ֗ ֲאֶׁש ר םַַּכ ָתָֽ א  ַ יד ִמֶ֖ ִהְׁש ַ ר . ֲאֶׁשֵ֥

כדי שיקראו המה המכים, וכן יעשה לז' האומות שאף שישמיד אותם )כט ו( ונכם  ועכ"ז הניח מהם שיפלו ביד בני ישראל כמ"ש לעיל
 :ישאיר מהם

 משמע שישראל עושים הכל. )לא,ה(משמע שה' פועל הכל, ומפשט  )לא,ד(מפשט 

מפרש כי ה' מכה רוב המכה ]מלבי"ם[ -, וישראל מכים עמים ללא שרים )הייו עם הרוג(. המפרש שה' מכניע שרי האומות [אלשיך]-ה

ם (ד,לא)באומות ומשאיר מעט לישראל להשלים. מתבנית הטעמים של  ֶה  ה֙'ַָל ַ ה קטן מרמז על שני -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ְוָעָׂשַ֤

שני הלימודים יהיו )א( ה' מכניע שרי האומות  [אלשיך]-בדרך הלימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב. 

 )לא,ה(וזה מוציא מהפשט שה' עושה הכל )ב( ישראל הורגים עם הרוג )ללא שר( שזה מתאים לפשט 

שני הלימודים יהיו )א( ה' מכה רוב המכה וזה מוציא מהפשט שה' עושה הכל )ב( ישראל משלימים מעט מהמכה  [מלבי"ם]-בדרך ה

 שישראל עושים הכל. )לא,ה(מות וזה מוציא מהפשט של באו
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 :יט,לא וילך דברים

ת ֶא ַ֙ ּוַָלֶכם הִַּכְתבַ֤ ֶאת-ְוַעָּתָ֗ ַ ּה ָדֵ֥ ְַוַלְּמ את ַַהּז   ה ָר  י-ַהִּׁשי ָֽ ַ-ְּבנ  ָ֑ם ֶה ְַּבִפי ָמ ּה ִַׂשי ל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש
ְהֶיהַ ןִַּתָֽ ַע ַמ֨ ל׃-ְל ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְבנ  ִַּב ד ֶ֖ אתְַלע  ּז ֵ֛ ַה הַ ָרֵ֥ ַהִּׁשי ַ י ִַּלִ֝

אתע"ו, בהשתתפות הבחור ישראל אייזן הי"ו( מהי המצוה של כתיבת בברור )תשרי התש ּז   ַַה ה נידון האם הכוונה לספר תורה  ַהִּׁשיָר 

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(

 

ת רש"י )יט(נו כפ' פשט הכתוב עוסק בכתיבת פרשת האזי ַ-ֶא את ּז   ַה הַ ָר  יִם (לב,א דב' וילךלקמן ) -ַהִּׁשי ר  (לב,מג דב' וילך) עד ַהֲאִזֵ֥ינּו ַהָּׁשַמ֖ ֵ֥ ְוִכפ 

ֹו: תאבל בתבנית הטעמים של ַאְדָמ֖תֹו ַעּמִֽ ֶא ַ֙ ּוַָלֶכם את-ִּכְתבַ֤ ּז   ַה הַ ָר  קטן מרמז על שתי -קטן, זקף-מהפך פשטא מקף מונח זקף – ַהִּׁשי

 פשטא מרמז שלפחות אחת מן הדרשות יוצאת מפשט הכתוב.דרשות, מהפך 

 

ה-ֶאת הרא"ש-כמסקנה מה ָר  ַמצב של כתיבת השירה )א( לשם ללימוד מהנכתב כהמשך הפסוק -מקף כרב – ַהִּׁשי ּה ָדֵ֥ )ב( שלא לשם ְוַלְּמ

 לימוד מהנכתב. המשך הפסוק עוסק במצב של לימוד מהנכתב. 

 

 תיבת ספר תורה )כפ'רש"י ע"פ בבלי סנה' כא,ב( המכיל פרשת האזינו,פשט הפסוק המצוה דאורייתא כ ע"פ הרא"ש

ּהכתיבה לשם לימוד )א( דרש בדרך פשט כתיבת ספר תורה הכולל שירת האזינו  ע"פ הרא"ש ָדֵ֥  ללימוד ממנו;  ְוַלְּמ

ַ֙)ב(  ּוַָלֶכם פר תורה שלא לשם לימוד מהפך פשטא, דרש המוציא לגמרי מהפשט כתיבת תורה שבע"פ. דרש זה מוציא כתיבת ס – ִּכְתבַ֤

 מלהיות המצווה מספר תרי"ג, ובמקומו המצווה מספר תרי"ג היא כתיבת ספרים )תורה ותורה שבע"פ( לשם לימוד.

 החל ממגילות הסתרים, המשך במשנה ומדרשים הלכתיים, מדרשי אגדה, תלמוד ירושלמי ובבלי  –תורה שבע"פ 

כתיבה כדי ללמוד היא לפי הרא"ש מצוה מהתורה. הגמרא דורשת "עד אבוא אל "עת לעשות לה' הפרו תורתך" וה-הפסוק מתיחס ל

 מקדשי אל" אלו רב אשי ורבינא שהיו סוף ההוראה.

ה-ֶאתאבל טעם מונח של  ָר  מרבה כתיבת ספר תורה לא לשם לימוד אלא לקיום מצוות אחרות: כתיבה לשם העתקה ממנו שאסור  ַהִּׁשי

רה בציבור ע"י מלך בהקהל, ע"י כהן גדול ביום הכפורים, קריאת ארבע פרשיות לארבע שבתות לכתוב בע"פ, כתיבה לשם קריאת התו

)שקלים, זכור, פרה, החודש(, להעתיק ארבע פרשיות תפילין, שתי פרשיות מזוזה, סוטה, ספר תורה למלך שלא היה קורא בו אלא מונח 

 בבית גנזיו.

 

הַהִּׁשי-ֶאתעל הרא"ש כמו השו"ע  כמסקנה מהחולקים )ב( כל ספר קודש שאינו ספר  שלםמצב של הספרים )א( ספר תורה -מקף כרב – ָר 

 תורה. המשך הפסוק עוסק בספר תורה שלם שזה דאורייתא, ספרי קודש אחרים הן מדרבנן.

 פשט הפסוק המצוה דאורייתא כתיבת ספר תורה )כפ'רש"י ע"פ בבלי סנה' כא,ב( המכיל פרשת האזינו, הש"ע ע"פ

ּהא( דרש בדרך פשט כתיבת ספר תורה הכולל שירת האזינו ) הש"ע ע"פ ָדֵ֥  ללימוד ממנו; ְוַלְּמ

ַ֙)ב(  ּוַָלֶכם מהפך פשטא, דרש המוציא לגמרי מהפשט, כתיבת ספר תורה שלא לשם לימוד כי אינו מקיים את המשך הפסוק  – ִּכְתבַ֤

ּה ָדֵ֥  ְוַלְּמ

ה-ֶאתאבל טעם מונח של  ָר  ה שאינן ספר שלם: להעתיק ארבע פרשיות תפילין, שתי פרשיות מרבה כתיבת כתיבת פרשיות מהתור ַהִּׁשי

 מזוזה, סוטה.



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

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

 הח"ח כותב שכיוון שבימינו לא לומדים מס"ת לכן עיקר המצוה חומשים והפירושים. "ספר המצוות הקצר" ל
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ב: דברים האזינו לב,ב:  ֶׂש ָֽ ־ע  י ֲַעל  ים ִביִבֶ֖ ְר ְַוִכ א ֶׁש ֶד  י־ ֲַעל  ם ִר  יִַּכְׂשִעי ָרִתָ֑ ְמ ִַא ל ֵ֥לַַּכַּטֶ֖ ַּז יִַּת ִח  ְק ִַ֙ל ר ָט ףַַּכָּמ ר ַ֤  ַיֲע

ַמלת  ף ר ַ֤  )=תו"ת([ תורה תמימה]ין גשם מביא ללימודים היוצאים מפשט הכתוב כולו בענין גשם. משמעה חיתוך והשימוש בה בענַיֲע

י )לב,ב(מביא לימודים אחדים מתנאים שונים על  ִח  ְק ִַ֙ל ָטר ףַַּכָּמ ר ַ֤ קטן בתפקיד שני -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף –שתבנית טעמיו ַיֲע

מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. ואלו הלימודים בהם לימוד התורה  לימודים. לימוד אחד בקשר לגשם מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד

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. 

ףמוד המקשר בין פשט המלה ויש לי ר ַ֤ ֲע ַ ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר, ובין לימוד התורה שהוא יוצא מהפשט  ַי ף ר ַ֤  במשמעַיֲע

ה םְוָעְִֽרפּו־ ָׁשֵ֥  ,ד(כא ' שפ'דב) גְָל֖ ת־ָהע  ט(מה עגלה ערופה מכפרת על שפיכות דמים אף דברי תורה מכפרים על שפיכות דמים, א 
 ]ספרי[ 

ףמוציא מפשט המלה  הברכי 'ר-ו ר ַ֤  כחיתוך ודורשו כעורף ואז מקשרו לפשט הכתוב בגשם  ַיֲע

 

ַ )דב' הא' לב,ב( )=תו"ת([ תורה תמימה] )לימוד א( ף ר ַ֤ תניא, היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם  -וגו' ַיֲע
י )לב,ב( המות, שנאמר ִח  ְק רִַ֙ל ָט ףַַּכָּמ ר ַ֤ י ַאִֽל־ַּתֲעז ִֽבּו: (,ב)משלי ד אלא תורה, שנאמר]אין לקח , ַיֲע ֹוָרִתָ֗ ם ּתִֵֽ֝ ֶ֑ ִּתי ָלכ  ֹוב נַָתֹ֣ ַֹ֣קח טָ֭ י ל  ואין [, ִּכַ֤

ה םְוָעְִֽרפּו־ ָׁשֵ֥  ,ד(כא ' שפ'דב)עריפה אלא הריגה, שנאמר  גְָל֖ ת־ָהע  ח( א 
 :]תענית ז' א'[ 

י )לב,ב( ִח  ִַ֙לְק ר ָט ףַַּכָּמ ר ַ֤ תפקיד שני לימודים, מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד מהלימודים קטן ב-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַיֲע

המטר הוא ברכה לעולם בעת כשם שלימוד התורה למטר  ממשילהיוצא מהפשט כרבי בנאה שהפסוק  )לימוד א(יוצא מפשט הכתוב. 
משלי )חיים שנאמר כל העוסק בתורה לשמה נעשית לו סם ללומד תורה  הנמשל. הדרשו כך הוא נחשב לקללה כשיורד שלא בזמנו

יא יםֵעץ־ַחִּיֹ֣  ,יח(ג ים ִהָ֭ , וכמו המטר היורד בעתו ובזמנו, דהיינו ירידה לשמה, כמש"כ מביא ברכה לעולם, וכנגד זה אמר הָּבֶ֑  ַלַּמֲחזִיִקֹ֣
 דהלומד שלא לשמה נעשית לו סם המות, והיינו כמטר היורד שלא בזמנו, דהיינו שלא לשמו,

)טט: אבל תבנית הטעמים מהפך "  בשני מובנים בענין אחד"ל דלא ניחא ליה לפרש הלשון יערף וצהעיר " ]תורה תמימה[אמנם 

ף )לב,ב( קטן, מעמידה שני מובנים במלת-פשטא זקף ר ַ֤  גשם ברכה לעומת גשם קללה( –ַַיֲע

 

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

ַ )דב' הא' לב,ב( [תורה תמימה] ף ר ַ֤ תניא, היה ר' יהודה אומר, לעולם הוי כונס דברי תורה כללים ומוציאם פרטים, שאם אתה  -וגו' ַיֲע
י )לב,ב( כונסן פרטים מיגעין אותך ואינך יודע מה לעשות, שנאמר ִח  ְק ִַ֙ל ר ָט ףַַּכָּמ ר ַ֤ ַֹ֣קח  (,ב)משלי ד ]אין לקח אלא תורה, שנאמר ַיֲע י ל  ִּכַ֤

י ַאִֽל־ַּתֲעז ִֽבּו: ֹוָרִתָ֗ ם ּתִֵֽ֝ ֶ֑ ִּתי ָלכ  ֹוב נַָתֹ֣ ואין עריפה אלא לשון כניסה. משל לאדם שהלך בדרך וצריך מאה זוז, אם נוטלן בפרוטות מיגעין [ טָ֭
י(אותו, אבל אם מצרפן לסלעים פורט ומוציא בכל מקום שירצה

 :]ספרי[ 

ַ א' לב,ב()דב' ה [תורה תמימה] )לימוד ג( ף ר ַ֤ ְוָעְִֽרפּו־  ,ד(כא ' שפ'דב) במשמעיערף  תניא, ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר, -וגו' ַיֲע

ה םָׁשֵ֥  גְָל֖ ת־ָהע  ט(מה עגלה ערופה מכפרת על שפיכות דמים אף דברי תורה מכפרים על שפיכות דמים,  א 
 :]ספרי[ 

ף )דב' הא' לב,ב( [תורה תמימה] )לימוד ד( ר ַ֤ ָטרַַַ֙יֲע י )לב,ב( א"ר ברכיה, כתיב -ַּכָּמ ִח  ְק ִַ֙ל ר ףַַּכָּמָט ר ַ֤ ]מכיון[ שכפו ערפן לתשובה , ַיֲע
 ]ירושלמי תענית פ"ב ה"א[:יא( מיד הגשמים יורדים

 

 לימודים אחרים עוסקים בפשט הכתוב בענין גשם.
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לַדברים האזינו לב,ד: יַָכ ֹוִַּכֵ֥ ֳעל  יםַָּפָֽ ִמ  ַָּ֙ת ר ַָ֑-ַהּצּו ִמְׁשָּפ ַ יו ָרָכֶ֖ ַטְּד ַ ַַ א׃ַַ ּו הָֽ רַ ְַוָיָׁשֶ֖ ק י ִּדֵ֥ ַַצ ֶול ַָע  ן א  י ְַ֙ו ה מּוָנ ֱא ַ ל ַ֤ ַא 
ֹודעת זקנים מבעה"ת  יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר דין הוא שתתנו לו גודל כי הוא צור ותקיף ועושה פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס  ,ַהּצּו

ּואלמכעיסים לפניו:  הָֽ רַ ְַוָיָׁשֶ֖ ק י ִּדֵ֥ היה רוצה לספר היאך נוקם נקמה מישראל כשמכעיסין לעושי רצונו ואינו מקפח שכרם, ולפי ש ,ַצ
 לפניו ואחר כך מן האומות המשעבדים בהן לפי' הצדיק דין תחלה: 

ֹו רשב"ם יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר ֹושירה זו לעד היא. לפיכך מדברת השירה אחר שיבא לישראל פורעניות חטאתם.  .ַהּצּו יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר  ַהּצּו
אכם בכל פורענו' שהביא עלי ּו הָֽ ַ ר ְַוָיָׁשֶ֖ יק ִּדֵ֥  כמו שמפרש והולך שהטיב לכם בכמה ענינים. והם וישמן ישורון ויטש אלוה עשהו:  ַצ

ֹו יםַָּפֳעל  ִמ  ַָּ֙ת ר קטן מרמז על שתי דרשות וטעם פשטא מרמז שהן בפשט הכתוב. אפשר כי דרשה )א( -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ַהּצּו

ו נוטה אחר רגשות אלא עושה פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס. דרשה )ב( קצת כרשב"ם היא כפי' דזמבעה"ת שה' הוא כצור שאינ

ּואשהשירה הזאת לעד היא )לנצח ולעדות( שה' היה הוה ויהיה ויודע הכל ולכן משפטו אמת  הָֽ ַ ר ְַוָיָׁשֶ֖ ק י ִּדֵ֥  ַצ

 

ֶול...  בבלי תענית יא,א ַָע  ן ְַ֙וא  י ה מּוָנ ֱא ַ ל ַ֤ הַ֙, א  מּוָנ ֱא ַ ל ַ֤ ן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין, כך כשם שנפרעין מ -א 
ֶולנפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין,  ַָע  ן א  י כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה  - ְו

א. שעושין, כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין ּו הָֽ ַ ר ְַוָיָׁשֶ֖ ק י ִּדֵ֥ מסורת הש"ס: ]מרו: בשעת( )א ַצ
לפניו, ואומרים לו: כך וכך עשית במקום  [מסורת הש"ס: נפרטין]פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו )נפטרין(  [מלמד שבשעת

ם יְַחּתֶ֑  (ז,איוב לז) ואומרים לו: חתום! וחותם, שנאמר [מסורת הש"ס: הן]פלוני ביום פלוני, והוא אומר )הין(  ַעת ְּביַד־ָּכל־ָאָדֵ֥ ַדָ֗ ֹום ָלֵ֝

י ַמֲעֵׂשִֽהּו: ך (תה' נא,ו) ולא עוד, אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם: יפה דנתוני לקיים מה שנאמר ָּכל־ַאנְֵׁשֵ֥ ק ְּבָדְבר ָ֗ ַמַען ִּתְצַּדֵ֥  . ְלָ֭

 

ק ּבְ : תהלים נא,ו ַמַען ִּתְצַּדֵ֥ יִתי ְלָ֭ ִׂשֵ֥ יך ָעָ֫ ע ְּבֵעינ ָ֗ ִֽך:ְלךַ֤ ְלַבְּדך׀ ָחָטאִת֘י ְוָהַרֵ֥ ֵ֥ה ְבָׁשְפט  ך ִּתזְּכ   ָדְבר ָ֗



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֹום )ז(,רש"י איוב לז ם יְַחּתֶ֑  :כשאדם חוטא לפניו האדם עצמו חותם כתב ידו ביום מותו על עבירות שעבר הכתובות לפניו - ְּביַד־ָּכל־ָאָדֵ֥

י ַמֲעֵׂשִֽהּו ַעת ָּכל־ַאנְֵׁשֵ֥ ַדָ֗  :להודיע על מה הוא נידון - ָלֵ֝

 

ֶול ַָע  ן א  י ְַ֙ו ה מּוָנ ֱא ַ ל ַ֤ קטן מרמז על שתי דרשות ותבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת שלפחות דרשה -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – א 

)א( הפשט מלמד על קיום שכר ועונש על כל מעשה בין מעט ובין רב. )ב( אבל היוצא  בבלי תענית יא,אאחת יוצאת מפשט הכתוב. ע"פ 

פן. הצדיקים עונשם בעולם הזה, שכרם לעולם הבא. הרשעים שכרם בעולם הזה, מן הפשט שהשכר ועונש לצדיק ולרשע אינם באותו או

 עונשם לעולם הבא.

ֹום (ז,איוב לז)מוציאה את הפסוק  בבלי תענית יא,אהגמרא  ם יְַחּתֶ֑ וגו' מפשוטו העוסק בשפע גשמים ופעילות חקלאית ומעבירה  ְּביַד־ָּכל־ָאָדֵ֥

 הוא מה שה' נותן לאדם, והאדם מעיד על עצמו מה הוא עשה עם השפע האלקי. אותו למשפט בבית דין של מעלה. שפע הגשמים
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 דברים וזאת הברכה לג,כא:

ֹוִַּכי ַ֙ל  אִׁשית ר  ַ א ְר ַָ֣֤ ִַעם-ַוַּי יו ָטֶ֖ ִמְׁשָּפ ַּו ה ַָעָׂש  '֙ ה ַ ת ְדַקַ֤ ִַצ ם ַָע  י אׁש  ָר  אַ֙ ת  ַַוּי  ן ּו ָספָ֑ ַ ק ֶ֖ ק  ח  ְמ ַ ת ַקֵ֥ ֶחְל ַ ם ַס-ָׁשֵ֛ ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש
ַָ֤֣ (אכ,לג ה"בזו)דב'   ֹוַוַּי ַ֙ל  אִׁשית ר  ַ קטן שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף - ְרא

 מפשט הכתוב.

וזה אחד מעשרה דברים ...  [מדרש תנאים לדברים פרק לג]מקשר בין מעשי בראשית ובין קבורת משה כדרשת  הלימוד היוצא מהפשט
הקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ופתיחת פי הארץ שבלעה את הרשעים ופתיחת פי ו הן שנבראו בערב שבת בין השמשות ואל

  שהיא אחד מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות: משה וקבורתו שלהאתון שקיללה את הרשע ומערה שעמד בה משה ואליהו 

א (אכ,לג) ְר ַָ֣֤ ת העתיד של הבורא, וכבר בבריאה להכין מקום קבורת משה עם כל המוליך מהפך, מוציא מראיית גד את המקום לצפיי – ַוַּי

 לכך.

 מלמד על רצון גד לחלק בעבר הירדן המזרחי שבו או בקרבתו מקום קבורת משה. הפשט 

ֹו (אכ,לג) ]רש"י[כפ' ַ֙ל  אִׁשית ר  אַ ְר ַָ֣֤  :כבוש הארץ קראשיתראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג, שהיא  - ַוַּי

 

הִצְדַ (אכ,לג) ַָעָׂש  ה֙' ַ ת קטן שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַקַ֤

ַ (אכ,לג)ודריש דהלשון  ]תו"ת הערה סח[-הכתוב המדבר בצדקות גד. ומעביר את הלימוד כב ה ַָעָׂש  '֙ ה תַ ַקַ֤ ְד ולא  משהוגו' קאי על ִצ
 על גד,

ה (אכ,לג)שזה כעין טעמא דקרא שמפני שמשה  הערה סח[ ]תו"ת ועוד יש להעיר על פי' ַָעָׂש  '֙ ה תַ ַקַ֤ ְד וגו' לכן גד התאוה שיהיה  ִצ

ַ (אכ,לג)בשכנות אל  ק ֶ֖ ק  ח  ְמ תַ ַקֵ֥ ֶחְל ַ ם  .דקאי על משהָׁשֵ֛

ַ (אכ,לג)מביא עוד דרשה שלפי הכתוב  ]תו"ת[ ה ַָעָׂש  ה֙' ַ ת ַקַ֤ ְד  היינו מבינים שהכתוב עוסק רק בצווי ה' ִצ

הִצְדַ (אכ,לג) ַָעָׂש  ה֙' ַ ת קטן שני לימודים, תבנית הטעמים מהפך פשטא מוציא את הכתוב מצוויי ה' -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַקַ֤

 בלבד ומלמדת על הנהגותיו של משה בנושא בין אדם לחבירו.

 

 מפז"ק 152
 :שמואל א ב,כב

דַ ְמא ָ֑ ַ ן ק   ַָז י ִלֶ֖ ְַוע  ַ ַ]כב[ ַס
ַָּ֩כלַ ת א  ַ ע ַמָ֗ ַ֙לְַ-ְוָׁש ַָּבָניו ן ּו ַַיֲעׂשַ֤ ר לֲאֶׁש֨ ר-ָכ ֲאֶׁשָֽ ַ ת ַ֤ א  ְַו ל א   ָר ֶאת-ִיְׂש ַ֙ ן בּו ַַ-ִיְׁשְּכ ַ ד׃ ָֽ מֹוע  ֶהלַ א ֵ֥ ַ ח ַת ֹותֶַּפֶ֖ א  ְב ַהּצ   ַ ים ָּנִׁש   ַה

ר ֲאֶׁשָֽ ַ ת ַ֤ א  ֶאת-ְו ַ֙ ן בּו ים-ִיְׁשְּכ ָּנִׁש  כמשמעו. ויש מרבותינו ז"ל  -ישכבון  קטן, אחד הלימודים לא כפשוטו כפי' רד"ק -מהפך פשטא זקף – ַה
שלא היו שוכבין עמהן, אלא על ידי שהיו מעלות קניהן לשילה, ואם היו משהין אותן ומלינין אותן  , ואמרושפרשוהו שלא כמשמעו)שבת נה,ב( 

    חוץ לבתיהן לילה אחת, מעלה עליהם כאלו שכבו עמהן.

 רביע, תלישאראה 

 

 מפז"ק 153

ץ (טזישעיהו כד,)עיון בפסוק  ר  ף ָהָאֵ֜  חה פיה לטובה.שהארץ לא פת [בבלי סנהדרין לז,ב]-... שממנו מוכח ב ִמְּכנֵַ֨

דּו ּו (טזישעיהו כד,) ים ָּבגֵָ֔ י ּב גְִדֹ֣ ֹוי ִלֶ֑ י אֹ֣ זִי־ִל֖ ר ָרזִי־ִלֵ֥י ָרִֽ יק ָוא ַמָ֛ י ַלַצִּדֵ֔ ְענּ֙ו ְצִבֹ֣ ת ָׁשַמ֙ ץ זְִמר ַ֤ ר  ף ָהָאֵ֜ ִֽדּוִמְּכנֵַ֨ ים ָּבָג ג ד ּבֹוגְִד֖ ֵ֥  :ב 

ץ ףִמְּכנֵַ֨  (ישעיהו כד,טז) ר  כשבו משולב הסבר הכתוב ע"פ תבניות  [מלבי"ם]ט. נקדים בפירוש קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופר – ָהָאֵ֜

 טעמי הכתוב המלמדים על הפרט  הנחלק לשני נושאים אחד של תשועה ושבח לה' ואחד של עבירות חורבן וקינות. 

 

ת . הוא מאמר מוסגר, ףִמְּכנֵַ֨  (טזישעיהו כד,)  [מלבי"ם] יקטט: ) האלה שמענו מקצה הארץ מישראל הנדחים שםזְִמר ַ֤ י ַלַצִּדֵ֔ ְענּ֙ו ְצִבֹ֣ ת ָׁשַמ֙  – זְִמר ַ֤

, הם קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב. כאן היוצא מן הפשט(-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף
י ַלַצִּדֵ֔ : צבי )זמירות( , על כן באורים כבדו ה'()זימרות קינות הגולים יזמרו קטן במלת -טט: המרומז בטעם זקף) . והוא נמשך לשתיםיקְצִבֹ֣

יק , גם שמענו זמירות צבי ופאר אשר יזמרו לחזקיה הצדיק (, וכאן מוסבר הלימוד כפשט הכתוב כיזמירות הקינות והצער הוסברו לפני כן, ַלַצִּדֵ֔
בה והודיעו לו כי גם תשועה זו לא תהיה תשועת . מספר איך נתגלו לו עוד סודות הרָרזִי־ִלֵ֥ישבזכותו נהיתה התשועה הזאת: ואמר 

עולמים ואיך יעברו עוד על ראשי עם קדש כמה צרות, ויטבעו במים הזדונים בגלות בבל ומדי ויתר הגליות, ע"י שיוסיפו עוד בחטא 
יטט: )עוד רזים הרבה נתגלו לי  אמרשה כמו שמספר והולך, וז זִי־ִל֖ עין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, רבוי מרכא טפחא בתפקיד כ – ָרזִי־ִלֵ֥י ָרִֽ

י ועי"כ  (הרזים שנתגלו לנביא על העתיד ֹוי ִלֶ֑ דּו משמוע, רואה אני כי אֹ֣ ים ָּבגֵָ֔ , כי עוד אחרי חזקיהו בגדו בוגדים בה' כבגידות מנשה ּב גְִדֹ֣
ִֽדּוויהויקים וחבריו:  ים ָּבָג ג ד ּבֹוגְִד֖ ֵ֥ ג ד ּבֹו ר"ל והבגידה שלהם יהיה .ּוב  ֵ֥ ים ּוב  ים טט: )גְִד֖ ג ד ּבֹוגְִד֖ ֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  –ּוב 

היינו בגידה גדולה המיוחדת לבוגדים גדולים כהעמדת צלם בהיכל, שהיא בגידה שאין  (העשויה להתרחב, רבוי וחומרת העבירות כמפרש
 :למעלה ממנה

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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  –קטן -יתיב מונח זקף 1.1.9

  –קטן -יתיב ]מונח[ זקף

 "דווקא כך הדבר" בדיוק , לא פחות, לא פחות ולא יותר היתיב מציין

 עשוי לציין מצב נוסף, אפשר מצב בינייםהמונח 

 וסוף ענין. שנייםקטן מציין -הזקף

 דוגמת מפתח

ַמהַקרא בהר כה,כ: וי ַ ּו ר  ְמ ַת א י ֶאת-ְוִכ  ַ ף ס ֶ֖ ֱא ֶַנ א ְַול ֵ֥ ע ָר  ִַנְז א ִ֚ןַל   ה  ַ ָ֑ת ִביִע ַהְּׁש ַ ַַּבָּׁשָנ ה ל ׃-ּנ אַכֶ֖ נּו ָֽ ָאת  ְַּתבּו
 אכן לא נזרע ולא נאסוף שלוש שנים כי כך צווה השם ונבטח שה' יקיים הבטחתו וברכתו.. ר החייםאו –ן )יתיב( לא נזרע ולא נאסף ה

עַ וספותת –לי פסחים נא ב בב ָר  ִַנְז א ִ֚ןַל    ספיחין דומיא )באופן דומה( לזריעה –ה 

 

 ימוז"ק 1

 גדולה-לישאמופע ראשון של ת, םמופע ראשון של יתיב, מופע ראשון של גרשייבראשית א,יא: 

ְרעֹו ַַז ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ִמינ  ְַ֙ל ִרי ֶׂשהְַּפ ַע ַ֤ י ִרַ֞ ַע  ץְַּפ ַרע ֶַז  יַע ִר  ְז ַמ ַ ִֶׂ֚שב ַע  א ֶׁש ֶּדָ֗ ֶ֙רץַ֙ ָא ָה אַ ַ֤ ְדׁש  יםַַּתָֽ ִהָ֗ ֹל ֱַא ר ֶמ א ל-ַוּי   ַַע ֹו ֶָ֑רץ-בֶ֖ ָא ַַָה ַַ ִהיַַ ְֵֽי ן׃-ַוָֽ ָֽ ַכ 
ַרע )א,יא( ֶַז  יַע ִר  ַמְז ַ ִֶׂ֚שב ִֶׂ֚שבַ  )א,יא( קטן,-יתיב מונח זקף – ע    בתפקיד דווקא כך הדבר, לא פחות ולא יותר,–יתיב  -ע 

ַרע )א,יא( ֶַז  יַע ִר  קטן מרמז לשני לימודים, מונח מוסיף סעיף באחד או בשני הלימודים. אפשר שכאן מרמז למצוות -קטן, זקף-מונח זקף – ַמְז

 אחר שליש גידול, אחר השרשה. התלויות בארץ וכאן הם תרומות ומעשרות, ובשניהם שלושה מיני הפרשות בירק: אחר לקיטה,

ְרעֹו )בר' א,יא( ַַז ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ִמינ  ְַ֙ל ִרי הְַּפ ֶׂש ַע ַ֤ י ִרַ֞ ל-ע  ץְַּפ ַַע ֹו ֶָ֑רץ-בֶ֖ אפשר שבעץ לכתחילה בתרומות ומעשרות יש שני מינים: אחר חנטה,  – ָהָא

אתרוג כטעם הפרי והוא מפרש שטעם עץ ה ]אור החיים[-אחר שליש גידול, ובדיעבד שלושה מינים בעץ והמין השלישי עץ האתרוג ש

 משלב אחר חנטה ואחר לקיטה.

 

 ימוז"ק 2

: ,י:מאמקץ בראשית  ים ִפָֽ ָהא  רַ ַַׂשֵ֥ ת ֶ֖ א  ְַו י ִתָ֕ א  ַ ים ִח  ַהַּטָּב ַ ַַׂש ר ִ֚ית ַּב  ר ַמָ֗ ִמְׁש ְַּב י ִתִ֜ א  ַ ן ַַוִּיּת ֨ יו ָדָ֑ ָקַצ ףַַעל־ֲעָב ַ ה ְרע ֶ֖ ַַּפ
ים ִח  ַהַּטָּב ַ ַַׂש ר ִ֚ית קטן כשני למודים. ואז לומר דווקא כך שני דברים -יתיב כפשטא , זקףקטן, יתיב כדווקא כך, -יתיב מונח זקף – ּב 

 ללמוד.

ים ִח  ַהַּטָּב ַ יםשר הטבחים הוא כלי, אותיות  – ַׂש ר ִח  ַהַּטָּב ַ  מרמזות כי בעולם מתוקן הפ"ת של ש"ר הטבחי"ם משפיעה ַׂש ר

 ש'ים ש'לום ר'חמים ט'ובה ב'רכה ח'יים ח'ן ח'סד

ים ִח  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 ה -מרכב מ – ַהַּטָּב

 ההקדמות לרב חיים ויטאל(

 

 ימוז"ק 3

ַחת: כהתשא ל, ותשמ ִמְׁש ַ ן ִֶ֚מ ֶַׁש ֹו תָ֗ א  ַ יָת חַַ-ְוָעִׂש  ָ֑ ק  ר  ַ ַמֲעׂש  ה ַ ַחת ְרַקֶ֖ ִַמ ח ַק ר ֵ֥ ַ ֶדׁש ַק   ַחתַַַ ִמְׁש ַ ֶמן ה׃-ֶׁשֵ֥ ִַיְהֶיָֽ ֶדׁש  ק ֶ֖

ןַ כה()ל, ִֶ֚מ ַחתיתיב בתפקיד דווקא כך  -ֶׁש ֶדׁש-ִמְׁש יחידה קודש -בין שימוש בשמן למשחת ]בבלי הוריות יא,ב[ע"פ  מקף כבורר - ק  

 קדש חוזרת-ובין משחת בענין מסוים

ַחת )ל,כה( ֶדׁש-ִמְׁש  קטן בתפקיד שני לימודים אפשר שאילו שני הלימודים של שימוש יחיד ושימוש חוזר .-זקף - ק  

 ש יחיד נמנה:בשימו

 משיחת משכן וכליו; )ב( משיחת בני אהרן אלעזר ואיתמר אבל לא כהנים פשוטים בדורות הבאים,  ( א)

י ְמַׁשְחִּתִֽיו: ,כא(תהלים פט))ג( משיחת דוד למלך על ישראל כנאמר  ן ָקְדִׁשֹ֣ מ  ֖ י ְּבׁש  ד ַעְבִּדֶ֑ ָצאִתי ָּדִוֹ֣ ואילו המלכים שלמה ויואש נמשחו  ָמָ֭

 פני מחלוקת, קדש מ-במשחת

 בשימוש חוזר נמנה:

 ישראל, בבית ראשון(.-)וזה היה במשכן במדבר בארץ קדש חוזרת רק לכהנים גדולים בהתמנותם לתפקיד-משחת )א(

שבאו במקום כלים המלך חזקיהו כלים  אבל בימי)ב( בד"כ כלים שנעשו אחר חנוכת המשכן נתקדשו בשירות הראשון שלהם בקדש. 

 )ראה מקורות להלן( קדש-נמשחו במשחתבימי המלך אחז שנעשתה בהם עבירה 

 

 ימוז"ק 4

ם :יב,יג תזריע ויקרא ִא ל-ְו ִ֚תַָּכ א  ַ ַעת ַהָּצַרָ֗ ַ ה ְַוִכְּסָת  ר ֹו ַָּ֙בע  ַרַ֙עת ַהָּצ חַ ַרַ֤ ִַּתְפ ַח ֨רֹו ד-ָּפ ְַוַע ֹו ר אׁשֶ֖ מ  ַגעַ ֶּנ  ַה ַ ר ֹו ָ֑יו-ע  ַַרְגָל
ל ן׃-ְלָכ ָֽ ה  ַהּכ  ַ ֵ֥י ינ  ַע  ה ֶ֖ ְרא   ַמ

ִ֚תַָּכל )יג,יב([ )ב( ד"פ ג"פ כ"תו] ַגע-א  ֶּנ  ַה ַ ר ֹו  עור הראוי לקבל נגע פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת, ע 

ִ֚תַָּכל )יג,יב(הכתוב לכאורה מרבה   ַ-א  ַגע ֶּנ  ַה ַ ר ֹו  ותבנית הטעמים מלמדת למעטַע 

ַ )יג,יב( ִ֚ת ַגע-ָּכלא  ֶּנ  ֹורַַה  נגע  לקבל הראוי עורלדרש המדגיש  מרמזכך"  דווקא, טעם יתיב בתפקיד "קטן-מונח זקףיתיב  – ע 
ִ֚ת )יג,יב( ַגע-ָּכלַא  ֶּנ  ַה ַ ר ֹו   פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת,  לדרש מרמזשל שתיים בתפקיד  קטן-זקףקטן, טעם -מונח זקף יתיב – ע 

 

 ימוז"ק 5

ןַ :בבהר כה,י ויקרא ִמ֨ ַ ָ֑ם ְהֶי הַָלֶכ ֶדׁשִַּת ק ֶ֖ ַ א ו ִה  ַ יֹוב  ל ַ ִ֚י ֶאת-ִּכ ַ ּו הַּת אְכלֶ֖ ֶד  ַ-ַהָּׂש ּה׃ ָאָתָֽ ְַּתבּו
ַיֹוב  ַ (וי' בהר כה,יב) ִ֚י א לִּכ ו קטן מלמד על שני לימודים, ולפי שאחד מתפקידי טעם יתיב הוא החלפת טעם -קטן, זקף-יתיב מונח זקף – ִה 

יהיה: לפי תפקיד טעם יתיב כ"דווקא כך" לכן  לימוד אחדפשטא במלה מלעלית או בת הברה אחת, משמע שני לימודים כפשט הכתוב. 

ביעית אינה פוקעת בחליפין והפירות עצמם והחליפין האחרון נתפסים לקודש עם הכתוב מגביל, ללמד שדווקא קדושת פירות יובל וש

ְהֶי השממילת  ]סוכה מ,ב[-מביא מ ז([הערה ס ]ת"תהפירות וחייבים בביעור.  לומדים שהפירות ישארו בהוויתם ולא יצאו לחולין  – ִּת



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 במכירה או חילול ושגם החליפין האחרון נתפס בקדש.

א יֹוב  ל (' בהר כה,יבוי) ]ת"ת[ לימוד שני  ו  :]ר"ה ט' ב'[ סב(ואפילו בחוץ לארץ –ִַה 

קאי אשילוח עבדים, ומדייק זה משום דלשון זה מיותר כלל. וע' בקדושין ל"ח ב' דפריך שילוח עבדים חובת הגוף  ([הערה סב ]ת"ת
ם (וי' בהר כה,י) היא, כלומר, ופשיטא שנוהג בחו"ל, ומשני סד"א הואיל דכתיב אֶתֵ֥ ָר ְק ֶרץַּו ָאֶ֖ ַָּב ר ֹו רֵ֛  הו"א בארץ אין בחו"ל לא, ת"ל ְּד

א יֹוב  ל (וי' בהר כה,יב) ו ֶרץ, ומה דכתיב כל מקוםמ, ִה  ָאֶ֖  :אתיא לדרשה כמש"כ לעיל פ' י' ָּב

 

 ימוז"ק דוגמת מפתח 6

ַקרא בהר כה,כ: וי הַ ַַמ ּו ר  ְמ ַת א י אֶַ-ְוִכ  ףַ ס ֶ֖ ֱא ֶַנ א ְַול ֵ֥ ע ָר  ְז ִַנ א ִ֚ןַל   ה  ַ ָ֑ת ִביִע ַהְּׁש ַַּבָּׁשָנ הַ ל ׃-תּנ אַכֶ֖ נּו ָֽ ָאת   ְּתבּו

 אכן לא נזרע ולא נאסוף שלוש שנים כי כך צווה השם ונבטח שה' יקיים הבטחתו וברכתו.. ר החייםאו –הן )יתיב( לא נזרע ולא נאסף 

עַ וספותת –לי פסחים נא ב בב ָר  ִַנְז א ִ֚ןַל    ספיחין דומיא )באופן דומה( לזריעה –ה 

 

 ימוז"ק 7

ַבמדבר א,טז:  ה ִֶּ֚ל א  יא  א  יְַקרּי רּו ם׃ְַק ָֽ ה  ַ ל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש י ֵ֥ ַאְלפ  ַ י ֵ֛ אׁש  ָר ַ ֲאבֹוָתָ֑ם ַ ֹות ַמּט  ַ י ֶ֖ א  ְַנִׂשי ה ָד  ַָהע 
הַ ִֶּ֚ל אף על פי שסתמן הכתוב בא ונתן ...  במדבר רבה )וילנא( פרשת קרח פרשה יח-יתיב בתפקיד דווקא כך, כמו שנדרש ב –א 

ַ (,טזא 'במ) סימניהן ואתה יודע מי הם נאמר להלן ִֶּ֚לה א  יַא  ָדַ ְקרּי ָהע  א  יַ רּו ם׃ְק ָֽ ה  ַ ל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש י ֵ֥ ַַאְלפ  י ֵ֛ אׁש  ָר ַ ֲאבֹוָתָ֑ם ַ ֹות ַמּט  ַ י ֶ֖ א  ְַנִׂשי ַַה )יז(
ת: מ ָֽ ְַּבׁש  ּו בֶ֖ ְּק ִַנ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ֶּל א   ַָה ים ֲאָנִׁש  ָה ִ֚תַ א  ַ ן ֲהר ָ֑ ְַוַא ה ֶׁשֶ֖ מ  ַ ח ַּקֵ֥ ד ַאנְֵׁשי־ֵׁשִֽם: (,בטז ' קרחבמ) ונאמר כאןַַוִּי י מֹוֵע֖ ה ְקִרֵאֵ֥ י ֵעָדָ֛ רוצה לומר  נְִׂשיֵאֵ֥

הכתוב לבייש את קרואי העדה הידועים מפר' במדבר ולכן סתמן אבל נתן סימנים מיהם ומזה אתה למד מה היה גודל  שבקורח לא רצה

 ההמרדה שעה קורח.

ה ָד  ָהע  ַ א  י רּו מנה שלושה לימודים שנכנסים במשמעות אחת של "חשיבות". אבל  אברבנאלקטן כשני לימודים, אמנם -מונח זקף – ְק

 וקדושה ב( –)טט חשיבות  א( –)טט ם לומד שני עניני פענח רזא

 

 ימוז"ק 8

ת:ז: יבמדבר א, מ ָֽ ְַּבׁש  ּו בֶ֖ ְּק ִַנ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ֶּל א   ָה ַ ים ֲאָנִׁש  ָה ַ ִ֚ת ןַא  ר ָ֑ ַאֲה ְַו ה ֶׁשֶ֖ מ  ַ ח ַּקֵ֥  הפסוק כרמז לאזכרת שמות ה' וכינויו. ַוִּי

)טט: כמו נוסח המשנה סנה'  שיפרש את השםד ואלו הן דיני המגדף, אין המגדף חייב סקילה ע [רמב"ם עבודה זרה פ"ב, ה"ז] תנא המגדף

 (ר כד,טז' אמוי)של ארבע אותיות שהוא אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים שנאמר  המיוחדפ"ז,מ"ה( 

ב ֵׁשם־֙ה'  יו"ד ה"א וא"ו ה"א על השם המיוחד חייב סקילה ועל שאר הכינוים באזהרה, ויש מי שמפרש שאינו חייב אלא על שם ְונ ֵקַ֤
 .ואני אומר שעל שניהם הוא נסקל

ת: (זיא, 'במ)נעיין שוב בפסוק שהביאה הגמרא  מ ָֽ ְַּבׁש  ּו בֶ֖ ִַנְּק ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ֶּל א   ָה ַ ים ֲאָנִׁש  ַָה ִ֚ת א  ַ ן ר ָ֑ ַאֲה ְַו ה ֶׁשֶ֖ מ  חַ ַּקֵ֥  . ַוִּי

ַאמנם הגמרא דחתה את הלימוד שמשמעות מלת  ּו בֶ֖ ְּק אבל מוצע לומר שבפסוק יש רמזים לפסק  לענין פרשת מגדף, בלבדזה אזכרה ִנ

ת (זיא, 'במ)של הרמב"ם בהלכות מגדף. הכתוב  מ ָֽ ְַּבׁש  ּו בֶ֖ ְּק ִַנ ר  הוזכר - שמם פורש-מלמד שיש מקום לומר ש"נקבו" משמעו גם ש ֲאֶׁשֵ֥

 וכינויים לשמו."ה( )טט: כמו נוסח המשנה סנה' פ"ז,מטו(. זהו המשל והנמשל בא ללמד על שמות מפורשים של השם  –)במ' א,ה -כב

ה (זיא, 'במ)טעמי הכתוב  ֶּל א   ָה ַ ים ֲאָנִׁש  ַָה ִ֚ת קטן מרמז לשני לימודים בפשט )כי אין כאן תבנית טעמים -קטן, זקף-יתיב מונח זקף – א 

ִ֚תמהפך פשטא(. טעם יתיב במלת  קטן ירמז לפסק הרמב"ם -בתפקיד דווקא כך, בדיוק כך ירמז על אמירת שם השם המיוחד וזקף א 

 . )טט: כמו נוסח המשנה סנה' פ"ז,מ"ה( לחיוב המגדף בשם הוי"ה ובשם אדנות

ַ (זיא, 'במ)" אפשר שמרומז בטעם מונח של מלת  ועל שאר הכינוים באזהרה ומה שפסק  הרמב"ם " ים ֲאָנִׁש  בתפקיד רבוי מצב ָה

 ביניים .

 

 ימוז"ק 9

ר־ׁשַַָ,טז:יגשלח במדבר  ֲאֶׁש ַ ים ֲאָנִׁש  ַָהָֽ ֹות מ  ְַׁש ה ִֶּ֚ל ַע:א  הֹוֻׁשָֽ ְַי ן ּו ִַּבן־נֶ֖ ַע ֵ֥ הֹוׁש  הְַל ֶׁשֵ֛ מ  ַ א ְקָרֵ֥ ַַוִּי ֶָ֑רץ ָא ָה ֶַאת־ ר ּו הַָלת  ֶׁשֶ֖ מ  ַ ח  ַלֵ֥

ם (טז,יג שלח 'במ) י ֲאָנִׁש  ַָהָֽ ֹות מ  ְַׁש ה ִֶּ֚ל  קטן בתפקיד שני לימודים. -קטן, זקף-יתיב מונח זקף – א 

 בהוצאת דבהששמם גרם להם לעשות מעשיהם הרעים טעם יתיב בתפקיד דווקא כך,  )לימוד א(
 ,כל תולדה הולכת אחר עיקרה ושרשה... כי רחוק חשש )ששמם גרם(  הערה ו[ (טז,יג שלח 'במ) תו"ת] ע"פ (ב)לימוד 

 

 ימוז"ק 10

ריבה, ובסה"כ  –מיעט, התורה  –זאת  לי יומא מאבבקטן[ ע"פ -... זאת ]יתיב[ חקת התורה ]מונח זקף ב,דבר חקת יטבמממעט כגון 

 ומיעוט הגמרא מכנה זאת רבוי

ֲאֶׁשרַדבר חקת יט,ב:במ הַ ָר  ַהּתֹו ַ ת ַּק  ֻח ַ ִ֚את רַ-ז  אמ ָ֑ ֶ֖הַל  הָו ְַי ֵ֥ה ִַצָּו
ֶאל ַ ין-ַּדּב  ר׀ ָֽ א  ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ה ִמיָמָ֗ הְַּת ֻדָּמִ֝ ֲַא ה ָר֨ ַָ֩פ ָך ֶלי א  ַ ּו ח  ְק ְַוִי ל א ָ֗ ָר ִַיְׂש רַל א-ְּבנ  י ֲאֶׁשֵ֛ ַ ּום מ  ַ֙ ַַ-ָּבּה ל׃ ַע ָֽ ָה י ַָעֶלֶ֖ ה ַָעָלֵ֥

 

 קטן-רביע ]פשטא[ זקף 1.1.10

 פרט מקושר לפרט, –קטן -ע הוא פרט המורה על עוד פרטים, פשטא זקףהרבי –קטן -רביע ]פשטא[ זקף

 קטן(-..... ובנך ]מונח[ ובתך ]רביע[ ועבדך )מהפך( ואמתך )פשטא( ובהמתך )זקף ות יתרושמכגון 

 

 

 קטן תוכן סתום, לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש-רביע ... זקף 1.1.11

 

 ...  בס"ע פ"א דרשו מדה אחת שהיא יסוד לכל המדות
מאחר שאנו יודעים מדות  ובמקום שלא פירשהכתוב כוונתו הרי פירש.  והנה במקום שפירש...  בא הכתוב לסתום אלא לפרש לא



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

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

 
 התורה נדרשת בהם,  ויש עוד מדות שחז"ל משתמשים בהם לדרשותיהם.ל"ב מדות ש –מדרש רבה מהרז"ו 

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 לד(  –)טט 
הא אינו  בא הכתוב לסתום אלא לפרש לאנפלגה הארץ אם בתחלת ימיו והלא יקטן אחיו היה קטן ממנו והוליד כו' ואם באמצע ימיו 

שאם נאמר יותר הרי י"ל ג' יו"ד וכ' כו'  סתם ימים הם שנים ולא יותראומר כו' אלא בסוף ימיו עכ"ל. ועי' ת"כ סדר מצורע ימים רבים 
 ום שלא פירשובמקהכתוב כוונתו הרי פירש. והנה במקום שפירש ולא נוכל לידע כמה ולא בא הכתוב לסתום אלא לפרש ועי"ש עוד. 

ת התורה להורות ולגלות כל סתום א"כ מה שלא פירשה אין זה להסתיר אלא שבחלק זה שפירשה נוכל לדעת ומאחר שאנו יודעים מד
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 

חר שלא פירש הרי בהכרח שהמפורש עשה לך שרף בזה גלה לו ממה שיעשה אותו כי ע"פ מדה ט' פי' מזהב הרי היה מפורש. אך מא
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 

ממה שפירש כל הורג קין מפורש מה לעשות לו והיינו שלא פירש הרי בהכרח  מפורש יגלה ידקר או ימות היה מפורש. אך מאחר
 שיהרג ג"כ. וכן הרבה בדברי המדרשים. 

 

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  לה( –)טט 
עליו כי מאסתיהו וגו'. וכן צדקיהו שפי' עליו שצוה להציל את ירמיה מן הבור מזה אליהו בדוד שהוכיחו מזה שהיה בעל כעס שעל כן כתוב 

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.

 
  . בראשית נח י,כה:   1

ַּו ן׃ ָטָֽ ְק ַָי יו ִחֶ֖ ָא ַ ם ֵ֥ ְַוׁש  ֶרץ ָהָא  ַ ִַ֙נְפְלָג ה ָמיו ְַבָי י ֶלגִַּכַ֤ דֶַּפָ֗ ָחַ֞ ֶא ָה ַ ַׁש  ם ָ֑ים ַָבִנ ְַׁשנ  י ד ַֻיַּלֶ֖ ר ֶב ֵ֥ ְַַלע 
  . דברי הימים א  א,יט:   2

ן׃ ָטָֽ ְק ַָי יו ִחֶ֖ ָא ַ ם ֵ֥ ְַוׁש  ֶרץ ָהָא  ַ ִַ֙נְפְלָג ה ָמיו ְַבָי י ֶלגִַּכַ֤ דֶַּפָ֗ ָחַ֞ ֶא ָה ַ ַׁש  ם ָ֑ים ַָבִנ ְַׁשנ  י ד ַֻיַּלֶ֖ ר ֶב ֵ֥ ַּוְלע 
 קטן בין שני קיסרים-גרש,  רביע ... זקף-פיין התבנית )משהו מהצמד קדמא ואזלא כאן( מונח אזלאמא

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 
של פלג נפלגה הארץ ועבר קראו פלג  –)טט  ו אומר כו' אלא בסוף ימיוהא אינ לא בא הכתוב לסתום אלא לפרשכו' ואם באמצע ימיו 

 ד על מה שיקרה בסוף ימיו של פלג(בלידתו ושמו מעי
  . ויקרא מצורע טו,כה:   3

י הִַּכָֽ ִאָּׁשָּ֡ ת-ְו ֶַ֙ע ְַּבל א ים ַרִּבָ֗ ַ ים ִמ  ַָי ּה ָמִ֝ ָּד ַ ַ֩֨זֹוב י-ָיזּוב ֹוִַכָֽ אֵ֥ ַ ּה ָּדָת  ַַעל-ִנ ּוב זֶ֖ ַ-ָת ָּדָתָּ֑ה ִַנ
מְַ-ָּכלַ ֻט ַ ֹוב ַז  י מ ַ֞ וא׃ְי ִהָֽ ַ ה ָאֵ֥ מ  ְַט ֶ֖ה ְהֶי ּהִַּת ָּדָתֵ֛ ִַנ י ֹ֧ מ  ּהִַּכי ַָאָתָ֗

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

 
  . במדבר חקת כא,ח:   4

ֶאל ַ ' ַהִ֝ ר ֶמ א ל-ַוּי ֨ ַַע ֹו תֶ֖ א  ַ ים ְַוִׂשֵ֥ ף ַָׂ֙שָר  ָך הְַל ַ֤ ֲַעׂש  ה ֶׁשָ֗ ַָּ֙כל-מ  ָהָיה ְַו ָ֑ס ָאֵַ֥-נ  ָר ְַו ְך ּו ַַהָּנׁש  י׃ ָחָֽ ַָו ֹו תֶ֖ א   )ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ט(הַ
 . במדבר חקת כא,ו:    5

ת ֶא ַ ּו ְֵֽיַנְּׁשכֶ֖ ַַוָֽ ים ָרִפ  ַהְּׂש ַ ים ָחִׁש  ַהְּנ ַ ִ֚ת א  ַ ם ַָּבָעָ֗ ' הִ֝ ַ ח ם-ַוְיַׁשַּל֨ ַַע ֵָ֥מת ַַוָּי ָ֑ם ל׃-ָהָע ָֽ א  ָר ִמִּיְׂש ַ ב ַָרֶ֖
 קטן בין שני קיסרים-מאפיין התבנית )משהו מהצמד קדמא ואזלא כאן( קדמא ואזלא,  רביע ... זקף

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 

 נחשת.הנחשים השרפים וא"כ בהכרח גלה לו שיעשה אותו מ

 
/ה"ט/ הלכה ט' אמר רבי יסא בארבעה מקומות נאמר עשה לך בשלשה פירש ואחד לא פירש עשה לך תיבת ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ט

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

 
 . בראשית  ד,טו:6

ַָּ֙כלַוּי ַֹ֧ ן 'ַָלכ  הָ֗ ַ ֹו רַל  ֶמ ת-א ַהּכֹו ַ י ִבְלִּתֵ֥ ֹותְַל א  ַ֙ ן ַקִ֙י 'ְַל הַ֤ ַ ֶׂשם ָּי֨ ַַו ם ָּקָ֑ ַֻי ִים ְבָעַתֶ֖ ִַׁש ִין ַק  ַ ג ר   ֹוַָּכל-ה  תֶ֖ ֹו׃-א  אָֽ ְצ ַמ 
 קטן בין שני קיסרים-מאפיין התבנית )משהו מהצמד קדמא ואזלא כאן( לא נמצא,  רביע ... זקף

 גלות השכינה מרקיע ראשון לרקיע שני )ראה דרגא מונח רביע( רביע כאן גם משתתף בתבנית דרגא מונח רביע המרמזת על

לוכן הדרשה  ַ-ָּכ ִין ַק  ַ ג ר   -ָּכליהרג שאם היה מפורש יגלה ידקר או ימות היה מפורש. אך מאחר שלא פירש הרי בהכרח ממה שפירש ה 
ַ ן ִי ַק  ַ ג ר    מפורש מה לעשות לו והיינו שיהרג ג"כ.ה 

 

 ר"זק"ס .7
 :בראשית א,ב

ֶרַַ ָהָאָ֗ ְַו ַַעל]ב[ ְך ֶׁש ְַוח ֶ֖ הּו ַָ֙וב   הּו ַת ֨ ה ָהְיָתֵ֥ ַ ַ-ץ ֹום הָ֑ ְַת ְַּפנ  י
ַַעל ֶפת ֶחֶ֖ ְמַר ַ ים ִה  ֱאֹל ַ ַח ּו ר  ׃-ְו ִים ַהָּמָֽ ַ ֵ֥י ְַּפנ 

הּו ַָ֙וב   הּו ַת ֨ ה ָהְיָתֵ֥ ֶרץַ ָאָ֗ ָה ְַו קטן, כעין מידה ל"ד שהמהרז"ו קורא לה ע"פ ס"ע פ"א יסוד לכל המידות לא בא הכתוב -רביע ... זקף - ]ב[

  רש"ים לא פירש כמו כאן( כי הפשט בהמשך אינו פירוש לנאמר עד כאן. והסתום מפרש הכתוב כמו שפירש לסתום אלא לפרש )גם א
לשון  -'אשטורדישון' בלעז. ובהו  -לשון 'תמה ושממון', שאדם תוהא ומשתומם על בהו שבה. תהו  -תהו  -והארץ היתה תוהו וגו' 

דּו' )ראה ת"א(.  'ריקות וצָּ

 שלא על הפשט ההמשך מרמז לארבע יסודות בצורה שהלביש הבורא בחומר התוהו.   ירבינו בחיאבל לפי פירוש 



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

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

 

 ר"זק"ס .8
 :ד –בראשית נח יא,א 

ַ א[ יַָכלַ] ִהֵ֥ ים׃-ַוְי ִדָֽ ֲאָח ַ ים ִרֶ֖ ָב ְד ַּו ָ֑ת ָח ֶַא ַָׂשָפ ה ֶרץ ַָהָאֶ֖ ַ ַָׁשַָֽ]ב[ בּו ְֵׁ֥ש ַַוּי  ר ִַׁשְנָעֶ֖ ֶרץ ֶאֵ֥ ְַּב ֵ֛ה ְקָע ִַב ּו אֵ֥ ְמְצ ִֵּֽי ַַוָֽ ֶדם ֶּקָ֑ ִמ ַ ְסָע ם ְַּבָנ י ִהֶ֖ ַַוְי ַַם׃
ַ ַ ֶאל]ג[ ַ יׁש ִא  ּוַ רַ֞ ְמ ח ַָֽ-ַוּי א םַַל ֶהֶ֖ ֵ֥הַָל ָהָי ַ ר ָמ  ְַוַה ח  ן ֶב ָא  ְַ֙ל ה ָנ ב  ַהְּל ַ ם ֶהַ֤ יַָל ִה֨ ָ֑הַַוְּת ָפ ר  הִַלְׂש ְרָפֶ֖ ִנְׂש ְַו ים ִנ  ב  הִַנְלְּבָנ הְַל ִָ֚ב ָה ַ הּו ע ָ֗ ַר  ר׃ ֶַַמ

ַ ַ ד[ ִַנְבֶנה] ה׀ ָה ָב ַ ּו רַ֞ ה-ַוּי אְמ ֲעֶׂש ְַוַנָֽ ִים ַמ  ַַבָּׁש ֹו ר אׁש  ְַ֙ו ָּדל ִמְג ַּו ר י ִַעָ֗ נ-ָּל נּו ןָּלֶ֖ ָ֑םֶַּפ ַׁש  ל-ּו ַַע ּוץ ל-ָנפֶ֖ ֵ֥יַָכ ֶרץ׃-ְּפנ  ַָהָאָֽ
 

ַ ַ ד[ ה׀] ָה ָב ַ ּו רַ֞ ִים-ִנְבֶנהַַוּי אְמ ַמ  ַַבָּׁש ֹו ר אׁש  ְַ֙ו ָּדל ִמְג ַּו ר י ִַעָ֗ קטן, כעין מידה של כתוב סתום שלא בא -מונח רביע פשטא מונח זקף – ָּל נּו

רו: לא כל הימנו שיברור לו את העליונים. . אמעבודה זרה נתכונוובבראשית רבה )לח,ו(: לשם )יא,א( ...  רד"קלסתום אלא לפרש. 
, כי לא היו טפשים לעשות מלחמה ממש, אלא וזה אינו כמשמעו" )להלן,ד(. ומגדל וראשו בשמיםבואו ונעשה עמו מלחמה! זהו "

    , לעבוד זולתו. וכיון שנתפזרו בטלה הסכמתם.המלחמה הזאת באמונה היתה

גָּה הזכיר השם המיוחד, כי המבול והסתכל, כי בכל ענין המ..   רמב"ן )יא,ב( בעבור השחתת  -בול הזכיר 'אלהים', ובכל ענין הְפלָּ
גָּה   , והנם ענושים בשמו הגדול ...בעבור שיקצצו נטיעותיו -הארץ, והְפלָּ

 

 ר"זק"ס .9
 ה,כ: כ תולדת בראשית

ֶַּ֙בן ק ָח ִַיְצ י ִהַ֤ ֶאת-ַוְי ַ ֹו ְחּת  ַק ְַּב ה ַָׁשָנ  ְרָּבִע ים ַַּבת-ַא ה ְבָקָ֗ הַָ-ִר ַ֙ ל א  ה׃ְּבתּו ִאָּׁשָֽ ֹוְַל יַלֵ֥ ַרִּמֶ֖ ֲא ָה ןַ ֹותַָלָבֵ֥ חֵ֛ ֲַא ם ָרָ֑ ֲא ןַ ַּדֶ֖ ִמַּפ ַ י ֲַאַרִּמ 
ֶאת ַ ֹו ְחּת  ַק ַַּבת-ְּב ה ְבָקָ֗ י-ִר ַרִּמ  ֲא ָה ַ֙ ל א  קטן, תבנית סתום שלא בא לסתום אלא לפרש לענין נשיאת אשה. טעם מהפך -רביע ... זקף - ְּבתּו

יבמלת  ִהַ֤ הנושא אשה צריך שיבדוק ...  לעולם ידבק אדם בטוביםיים מרמז לפרש בדרך המהפכת ברוב מארבעה דברים שכאן, כדי לק ַוְי
י-ַּבת רש"י)ב"ב קט,קי(.  באחיה ַרִּמֶ֖ ֲא ַָה ן ָבֵ֥ ַָל ֹות חֵ֛ ֲא ַ ם ָרָ֑ ֲַא ן ִמַּפַּדֶ֖ ַ י ַרִּמ  ָהֲא ַ֙ ל א  ּו וכי עדיין לא כתב שהיא בת בתואל ואחות לבן  - ְּבת

ולא למדה  ד(–)טט ומקומה אנשי רשע,  (ג–)טט רשע  חותוא ב(–)טט שהיתה בת רשע  א(–)טט ומפדן ארם? אלא להגיד שבחה: 
 . ממעשיהם )ראה ב"ר סג,ד(

 

 ר"זק"ס .10

ֶאתבראשית וישלח לג,ה:  ַ ִּיָּׂש א ֶאת-ַו ַ א ְר ַָ֣֤ ַַוַּי יו יָנָ֗ ֶאת-ע  ְַ֙ו ָּנִׁשים ִמי-ַה ַ ר ֶמ א ַַוּי ֶ֖ ים ִד  ְָ֑ך-ַהְיָל הַָּל  א  ֶּל
ֲאֶׁשרַ ַ ים ִדָ֕ ַהְיָל רַ ַמָ֕ ֶאת-ַוּי א ַ ים ִהֶ֖ ֹל ֱַא ן ֵֵֽ֥ ָך׃-ָחַנ ֶּדָֽ ְב ַַע

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

ְָ֑ך-ִמישאיל על ינוקי וכו': פירוש אחר. שאל על ילדים, ואמר  ]אות שכח[ הַָּל . מהו מי אלה לך. ומשיב, אלא אמר, נכון הוא א  ֶּל
ים-ִמיענית. התענית והתשובה, לכם, שחטאתם לפני המלך, אבל אלו הילדים למה עומדים כך בת ִדָ֕ ַהְיָל ַ ר ַמָ֕ ַַַוּי א ְָ֑ך ַָּל ה רוח . א  ֶּל

ר, על דהיינו זקף גדולאמר, וע"כ יש טעם זקוף,  הקודש ַמָ֕ ים, ועל ַוּי א ִדָ֕  , סתום, בדרך ַהְיָל

ֶאת ַ ֶאת-ַוִּיָּׂש א ַ א ְר ַָ֣֤ ַַוַּי יו יָנָ֗ ֶאת-ע  ְַ֙ו ָּנִׁשים ים-ַה ִד   אלא לפרש. קטן בתפקיד כתוב סתום שלא בא לסתום -... רביע ... זקף - ַהְיָל

ר, על זקף גדול ַמָ֕ ים, ועל ַוּי א ִדָ֕  גדול רמז בצורתו לאותיות י י ו גי' שם הוי"ה והוא הרמז לרוח הקודש-זקף ,ַהְיָל

ר. להורות שרוח הקודש אמר ֶאת-ֲאֶׁש ַ ים ִהֶ֖ ֹל ֱַא ן ֵֵֽ֥ ָך׃-ָחַנ ֶּדָֽ ְב ָך-ֶאתאמר לעשו,  רוח הקודששואל, וכי  ַע ֶּדָֽ ְב  רוח הקודש. ומשיב, אלא ַע
אלו הם הילדים שלא חטאו ולא טעמו טעם חטא בגלגולם  גדול בתפקיד שלושה דברים כמסומן בתוך פירוש הסולם( )טט: א(-זקף )טט:אמר, 

חַ  )קהלת ד,א( )כמו שאמר(ומסר להם הקדוש ברוך הוא ביד הממונה שלך, והרג אותם בלי חטא. כש"א  )טט: ב(הא'  ֙ם ּכ ֵ֔ ְׁשֵקיה  . וזה ּוִמַּיַ֤ד ע ִֽ
תהוא  בְַ-ֶא ָךַע ר. ושיעור הכתוב, ֶּדָֽ ים-ֲאֶׁש ִהֶ֖ ֹל ֱא ןַ ֵֵֽ֥ ָך-ֶאת, שאלקים חנן, ָחַנ ֶּדָֽ ְב הממונה שלך, ונתן לו את נשמותיהם של הילדים שלא  ַע

הס"א שקיבל השעיר לעזאזל אינו רוצה להפסיד את ההארה של השעיר לעזאזל שקיבל, וכדי שלא יהיה לממונה  )טט: ג( .טעמו טעם חטא

 ים, שבח יותר ממנו, ולכן נעשה סניגור לישראל ומציל אותם מן הממונה שלו.שלו, הממונה על דינים קש
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ַאל :י,וישלח לג בראשית ַ ב ק ָ֗ ַַיֲע ר ֶמ א ִאם-ַוּי   ַ֙ א י-ָנ ִדָ֑ ִמָּי ַ י ָחִתֶ֖ ִמְנ ַ ְחָּתֵ֥ ַק ְַוָל יָך יֶנ  ְַּ֙בע  ן ח  ַ אִתי ָמָצַ֤ ַ א ַָנ֨
ַַעלַ י ַַוּתִַ-ִּכ  ים ִהֶ֖ ֹל ֱא ַ ֵ֥י ְַּפנ  ת א ֵ֛ ְר ָךִַּכ י יִתיַָפֶנָ֗ ִא  ָר ַ ן ִני׃ּכ ַ֞ ָֽ ְַרצ 
 

ַאל ַ ב ק ָ֗ ַַיֲע ר ֶמ א ִאם-ַוּי   ַ֙ א ָך-ָנ י יֶנ  ְַּ֙בע  ן ח  ַ אִתי ָמָצַ֤ ַ א קטן, כעין מידה ל"ד למהרז"ו אם כל המידות, סתום שלא בא לסתום -רביע ... זקף – ָנ֨

ָך י"רשאלא לפרש כפי'  י יִתיַָפֶנָ֗ ִא  ולמה על סורחני.  ; ועוד שנתרצית לי למחולשראיתי, שר שלךוהן חשובין לי כראיית פני המלאך  ,ָר
ָאה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעתה? כדי הזכיר לו ראיית המלאך     (.  סוטה מא,ב)ראה  שיתירא ממנו ויאמר: רָּ
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ַשמות ג,יח:  ָָ֑ך ֶל ק  ּוְַל עֶ֖ ְמ ְַוָׁש
ֶאל לַ א ִ֝ ָר ִַיְׂש י ְקנ ֨ ִז ְַ֩ו ה ַאָּת ַ אָתָּ֡ ַ֙-ּוָב ָליו א  ַ ם ְרֶּתַ֤ ֲאַמ ַַו ִים ַרָ֗ ִמְצ ַ ְך 'ֶמ ֶל יַהַ֞ ַ֤ ה  הֱַאֹל ֲלָכ ָֽ ַנ  ה ְַוַעָּתָ֗ ינּו ַָעל   ה ְקָר  ִַ֙נ ִרִּיים ְב ִע ַ-ָהָֽ ֶׁשת ֹלַ֤ ְַׁש ֶרְך ֶַּד  א ָּנַ֞

הֵַ֥ ַַל ה ָחֶ֖ ְַוִנְזְּב ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ִמים ַַ'ָי ינּו׃ ָֽ ה  ֹל ֱַא
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 

 ושהוא היה אב לנביאים )ועוד גי' ולחכמים( לקודמים לפניו ולבאים אחריו". הייתה אמיתית

 כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש )א( הכנה לנבואה )ב( כיצד נביא מתחיל לנבא –קטן בין שני קיסרים -)ב( פעמיים רביע ... זקף
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ַ: ט,שמות תרומה כה ִ֚ת א  ַ ָך  אֹוְת ַ ֶא ה ְר ַמ ַ֙ ֲאִני ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ל ְבִנ יתַָּכלְּככ ָ֗ תַַּת ֶ֖ א  ְַו ן ַהִּמְׁשָּכ  ַ ְבִנ ית ַס-ַּת ַ ּו׃ ןַַּתֲעׂשָֽ ֶ֖ ְַוכ  ַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ָ֑יו ָל ַּכ 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ(ט,כה 'תר' שמ) ָך  אֹוְת ַ ֶא ה ַמְר ַ֙ ֲאִני ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ל קטן -, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, זקףקטן-רביע מהפך פשטא מונח זקף -ְּככ ָ֗

 ,ט(כה' תר' שמ) [בעל הטורים]מודים יוצא מפשט הכתוב. ויתבאר ע"פ מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלי

ְרֶא ה . מלמד שהיה חגור כמין פסיקיא של עור והראה למשה תבנית המשכן ותבנית כל כליו  (246) בגימטריא גבריאל. (246)גי'  ַמ
לו למשה מעשה המנורה תנא דבי רבי ישמעאל אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן  גבריאל ... הראה ושם נאמר " )עיין מנחות כט א(

מרחיב ממנורה  ]בעה"ט[". הסבר שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים
 . כליו למשה תבנית המשכן ותבנית כל לכל המשכן ובא להוציא מהפשט וללמד שלא ראה משה את הקב"ה אלא היה המלאך גבריאל מראה

 ]מנחות כט,א[ ]שם ע' שצו[", ויש אומרים אף הלכות שחיטה" ]ביאורי ופירושי ר' מהר"ל מפראג עה"ת, דב בן אהרן, ע' קכז )אוצר החכמה([

 )ואח"כ הגירסה שהבאנו " תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר ארון של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים וראה משה ועשה כמותן
דאמר רבי מאיר כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כסא כבודו  ,ה"ד[א"שקלים פ ]ירושלמי )וילנא( ] וגו'(, מר רבי חייא בר אבאא

ּו יג(,ל ' תשאשמ) והראהו למשה ואמר לו ֹ֣ה׀ יְִּתנָ֗ "ל (. מהר]תיב"ע[-)וכן ב,הראה לו כמין מטבע של אש - יג(,ל ' תשאשמ) [רש"י] : כזה יתנו ז 

שמשה  ]במ"ר[-. וגם מביא מ]מנחות כט,א[-כוונת ה' הייתה להראות הנתינה ולא המטבע, לכן לא נמנה ב )שמ' תשא( ]גור אריה[בפירוש 

 התקשה בשמן המשחה.

לַ(ט,כה 'תר' שמ) רביע, צ"ע האם בא ללמד על דברים שמשה התקשה בהם, או על ארבעה דברים שהראה למשה באש, או כל מה  – ְּככ ָ֗

מוסיף הל' שחיטה  ]מהר"ל[וכו' נוסף מטבע, לעומתו  ]תיב"ע[יש כאן שלשה דברים, ע"פ  ]מנחות כט,א[ראה הקב"ה למשה. לפי שה

 המשכן וכל כליו. ]בעה"ט[שמן המשחה, ע"פ  ]במ"ר[ו/או לפי 
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ֶַצַלע: זמה כו,כשמות תרו י ֵ֥ ְרׁש  ַק םְַל ִח  ִרי ְַב ִמָּׁש ה ֲח מִַ-ַו ֲח ַַו ָ֑ית ִנ ַהּׁש  ַ ן ׃ַהִּמְׁשָּכֶ֖ ה ָּמ ַָיָֽ ִים ְרָכַתֶ֖ ןַַלַּי ַהִּמְׁשָּכ  ַ ֶַ֙צ ַלע י ְרׁש  םְַלַק ִחָ֗ ִרי ְַב ַָּׁש ה
ן (כו,כז) ַהִּמְׁשָּכ  ַ ֶַ֙צ ַלע י ְרׁש  ַק םְַל ִחָ֗ ִרי ְַב ִמָּׁש ה ֲח קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, ופירושו אינו רק -רביע ... זקף – ַו

ןלכותל המערבי של המשכן אלא לכל הכתלים, ללמד )א(  קטן בתפקיד שתי טבעות לכל קרש, אחת להחזיק קנה חלול -זקף – ַהִּמְׁשָּכ 

שהעליונים והתחתונים היו להן  )כו(רש"י  ךש)רש"י כט( הוא צינור צפוי לבריח העליון ואחת להחזיק צינור צפוי לבריח התחתון כהמ
לק אחד מן הטבעת העליונה טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש, משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש, ח

 ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה ולמטה, 
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ַַ֙עלשמות כי תשא ל,יד:  ר ב  ָהע  ַ ל הַָֽ-ּכ ָ֗ ַ ת ַמֵ֥ רּו ןְַּת ֶ֖ ִַיּת  ה ְָ֑עָל ַָוָמ ֶ֖ה ַָׁשָנ ים ִרֵ֥ ֶַעְׂש ן ִמֶּבֵ֛ ַ ים ִד  ֻק ַ׃'ַהְּפ
 הסבר ע"פ ירושלמי שקלים פ"א, ה"ג,ה"ד

ַַ֙על ר ב  ָהע  ַ ל ים-ּכ ָ֗ ִד  ֻק  כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, מוצע שפירושו הוא כך: קטן,-רביע ... זקף – ַהְּפ

ֶ֖ה-מפורש בפסוק ש ַָׁשָנ ים ִרֵ֥ ֶַעְׂש ן הַָֽ הראויים להימנות בין הפקודים לצבא ִמֶּבֵ֛ תַ ַמֵ֥ רּו ןְַּת ֶ֖ ִַיּת  ה ְָ֑עָל ָמ  'ָו
 ים מסוימים.בא הפסוק וטעמיו ללמד דברים אחדים בענין תרומת ה'.חובות הראויים, הנחות למתנדבים, דחיית תרומת אנש

ַַ֙על  ר ב  ים-ָהע  ִד  ֻק  קטן,-פשטא מקף זקף – ַהְּפ

ל ים-ַע ִד  ֻק הַָֽ-מצב ילמד )א( שממשכנים מי שחייב ל-טעם מקף בתפקיד רב – ַהְּפ תַ ַמֵ֥ רּו ןְַּת ֶ֖ ולא נתן מעצמו, )ב( מי מתנדב ליתן  'ִיּת 

לומקבלים ממנו תרומת ה', )ג( מי לא מקבלים ממנו תרומת ה'.  ים-ַע ֻקִד  קטן מלמד על פקודים בשתי קבוצות שמקבלים מהם -זקף – ַהְּפ

לתרומת ה'. טעם מלת  רביע, מלמד שבכל אחת יש ארבעה פרטים. קבוצה )א( ארבעה ממשכנים אותם אם לא עמדו בחיוב תרומת ה':  – ּכ ָ֗

דים, קטנים, ולגבי כהנים לויים, ישראלים, גרים, עבדים משוחררים. קבוצה )ב( המתנדבים שאם שקלו מקבלים מהם תרומת ה': נשים, עב

]לא כי[ אלא כל  ...אמר רבי יהודה העיד בן בוכרי ביבנה כל כהן ששוקל אינו חוטא אמר ליה רבן יוחנן בן זכאי מחלוקת אם חייבים. 
 . כהן שאינו שוקל חוטא

ןקבוצה )ג(  ֶ֖התביר ממעט מהתורמים שהם בני  – ִמֶּבֵ֛ ָׁשָנ ַ ים ִרֵ֥ ה ֶעְׂש ָל ְָ֑ע ָמ  ששקלו אין מקבלין מהןהנכרי והכותי את  ָו
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יויקרא תזריע יג,מג:  ֶאת-ְוִכָֽ ןַ ה ִ֝ ַהּכ  הַ ֶא֨ ְר ין-ִי א  ַ ַ֤ה ִהּנ  ְַו ק ֶת ֶּנָ֗ ַה ַ ִַמן-ֶנ ַָ֣גע ק מ   ַָ֙ע ֙הּו ְרא  ֹו-ַמ ַּבָ֑ ן א  י ַ ר ח ֶ֖ ַָׁש ר ָעֵ֥ ְַוׂש  ר ֹו ַַָהע 
ֶאתַ ַ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  רַ ְסִּגֹ֧י ִה ַ-ְו ַ ַ ים׃ ִמָֽ ַָי ת ְבַעֵ֥ ִַׁש ק ֶֶ֖ת ֶּנ ַה ַ ֵֵַֽ֥גע  ֶנ

יַ(יג,לא) ה ִַ֝-ְוִכָֽ ַהּכ  ַ ה ֶא֨ ְר ִַי ק-ֶאתקדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל והמשכו פרטים ן ֶת ֶּנָ֗ ַה ַ ין ֶנ ַָ֣גע א  ַ ַ֤ה ּנ  ִה ִמן-ְו ַ ק מ   ֙הּוַָ֙ע א  ְר רַ-ַמ ֹו ָהע 
א  יןַו מבררות מהכתוב  –ד. משנות ה  –קטן בתפקיד סתום הבא לפרש, והפירוש נמצא במשנות א -בתבנית רביע ... זקף ַ ר ח ֶ֖ ַָׁש ר ָעֵ֥ ְוׂש 

ֹו  וגרת דיבור, צירופי צבעי שער להציל מטומאה. , שתבנית טעמיו היא תבנית סּבָ֑
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 :ויקרא תזריע יג,מג

ת ְַׂשא  ַ֤ה ִהּנ  ְַו ן ה ָ֗ ַהּכ  ֹוַ תִ֝ א  ַ ה ָרָא֨ ְַו ַ ַַ-]מג[ ר׃ַ ַָּבָׂשָֽ ר ֹו ַעֵ֥ ַעת ַרֶ֖ ַָצ ה ֵ֥ א  ַמְר ֹוְַּכ ְחּתָ֑ ְַבַגַּב ֹו א  ַ ֹו ְחּתֶ֖ ָקַר ְַּב ֶמת ְמֶּד  ֲאַד ַ ָבָנ ה ְַ֙ל ֶּנַ֙גע  ַה
 מ"ח –ספרא תזריע פרשה ה פרק יא מ"ג 

 מג( הוא כעין כלל ופרט וכללהפסוק )יג,

ת א  ְַׂש ַ֤ה ִהּנ  ְַו ן ה ָ֗ ַ-ַהּכ  ֶמת ְמֶּד  ַד ֲַא ָבָנ ה ְַ֙ל ֶּנַ֙גע ֹוַה ְחּתָ֑ ְַבַגַּב ֹו א  ַ ֹו ְחּתֶ֖ ָקַר קטן, אפשרות לכתוב שהוא סתום ולא בא לסתום -רביע ... זקף - ְּב

ר׃אלא לפרש, כמו שנדרש בתו"כ מ"ו מסיפא הפסוק  ַָּבָׂשָֽ ר ֹו ַעֵ֥ ַעת ַרֶ֖ ַָצ ה ֵ֥ א  ְר ַמ מה זו מטמאה בפתוך אף עור  זוהרי עור הבשר כ ְּכ
  הבשר מטמא בפתוך,

תוע"פ תבנית הטעמים הדבר מרומז בקרא  א  ְַׂש ַ֤ה ּנ  ִה ֶמת-ְו ַדְמֶּד  ֲַא ָבָנ ה ְַ֙ל ֶּנַ֙גע קטן, מקרא כפשוטו על נגע בעור -מהפך פשטא מונח זקף - ַה

 בעור ראש קרח.כמו דמדמת = פתוך ללמדינו לנגע עור בשר העלול לקבל מראה לבנה א המוציא מפשוטו ומחדשראש קרח, ולימוד 
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַויקרא מצרע יד,ו:  ב ָ֑ ז  א  ָהָֽ ֶאת־ ְַו ַעת ַהּתֹוַלֶ֖ ַ י ֶאת־ְׁשִנֵ֥ ְַו ֶרז ֶאֵ֛ ָה ַ ץ ֵ֥ ֶאת־ע  ְַו ּה ָת  א  ַ ח ַּק  ִַ֙י ה ַחָּי ַהָֽ ַ ר ַהִּצּפ ַ֤  ֶאת־
יִַַ ַהַּמֵ֥ ַ ל ַַעֶ֖ ה ֻחָט  ַהְּׁש רַ ַהִּצּפ   ַ֙ ַדם ְַּב ה ַחָּיָ֗ ַַהָֽ ר ַהִּצּפ   ׀ַ ַ א  ת ְַו ם אֹוָתִ֜ ַ ל ַב֨ ָט ים׃ְַו ַחִּיָֽ ַהָֽ ַםַ

ה ַחָּיָ֗ ַַהָֽ ר ַהִּצּפ   ַ ׀ ַ א  ת  מונח לגרמיה מונח רביע – ְו

ה ָט  ֻח ַהְּׁש רַ ַהִּצּפ   ַ֙ ַדם ְַּב ה ַחָּיָ֗ ַַהָֽ ר ַהִּצּפ   ַ ׀ ַ א  ת  קטן כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש )ראה להלן(-רביע ... זקף – ְו

ה ָט  ֻח ַהְּׁש רַ ַהִּצּפ   ַ֙ ַדם חַֻקטן, -פשטא מונח זקף – ְּב הַהְּׁש  קטן בתפקיד שתי דרשות-זקף – ָט 

)הקשה רבי יוחנן  איתיביה( בבלי קידושין נז,אדרשה )א( בשחיטת טרפה לא נעשתה מצוה, לכן יביא צפור אחת אחרת וישחט שוב. )

בבני כגון שנמצאת טריפה  -: הכא במאי עסקינן )ר"ל לרבי יוחנן( א"ל... יקח זוג לשניה,  -: שחטה ונמצאת טריפה לריש לקיש(
אם השחוטה נמצאת טרפה נסתרת יביא צפור שניה וישחט. )אגב כך למדנו לא צריך להביא זוג מעיה, דלא חל עלה קדושה כלל. 

 צפרים, השחוטה הראשונה לא נעשה בה מצוה והיא מותרת בהנאה )רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ט((

 

ארז, שני תולעת היא שחיטה שאינה ראויה, לכן יביא המין דרשה )ב( שחיטת צפור בהעדר אפילו אחד מהשלושה מינים אזוב, עץ 

 החסר וצפור אחת אחרת וישחט שוב )רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ז(.

 

ר מונח, מצב ספק, השחיטה עצמה תקינה, אבל מצוותה לגבי המטהר לא נעשתה, כי חסר ענין צדדי )כאן חסר אחד מהמינין  – ַהִּצּפ  

 אזוב, עץ ארז, שני תולעת(

, איסור הנאה מהצפור השחוטה( –)לאסרה, טט  שמה שחיטה)רש"י למצותה( סבר: שחיטה שאינה ראויה )ר' יעקב( מר זה מחלוקת  במצב
 )הצפור השחוטה מותרת בהנאה( סבר: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה)ר' שמעון( ומר 
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ַ: כט,טז מ"אח ויקרא ָ֑ם ַעֹוָל ת ַּק  ֻח םְַל הַָלֶכֶ֖ ְיָתֵ֥ ָה ְַו
ח ַ ַ ֶאתַּב ַ ּו ּנ  ֶדׁשְַּתַע ח ִ֝ רַַל ֶַּבָעׂ֨שֹו ִביִעי ְּׁש ַהַ֠ ל-ֶדׁשַ ָכ ְַו ם יֶכָ֗ ת  ׃-ַנְפׁש ָֽ ם ְַּבתֹוֲכֶכָֽ ֵ֥ר ַהָּג ֶ֖רַ ַהּג  ְַו ח ָר  ְז ֶא ָהָֽ ַ ּו ַַתֲעׂש  א הַ֙ל   ְַמָלאָכ

  א"ה,ח"יומא פ ירושלמי ע"פ
לַ-מ אאופן הסבר  ּו-ְוָכ אַַתֲעׂש  ַ֙ל   ה  ְמָלאָכ

שאסרתי לך במקום אחר ענוי שחייבים עליו  עינויאף  כגון שבת()טט מלאכה שאסרתי לך במקום אחר מלאכה שחייבים עליה כרת  מה
 כרת:

 אלא אף זו(   כממנה ביוה" תפרוש)טט הנותרים שכבר נותרו, ולא רק אכילה שיש בה כרת בלבד  והנותרים הפיגולין 'א

 נפשותיכם )שיש בה מיתה בידי שמים ואף זו(-תענו את ל, ת"את הטבלין לרבות 'ב

 נפשותיכם )עונש מלקות ואף זו(-תענו את לת" ,מרבה את הנבלה' ג

 ()המותרת תמיד ואף זו מרבה את החולין' ד

 (לאכול)אכילת מצוה, אז ודאי שאסור  מרבה את התרומה ומעשר שני שאינן בבל תותיר' ה

 (כ, גם אסורה ביוה"נותרקודם שהותיר, אכילת מצוה שמונעת  -)טט  מרבה את הקדשים שהן בבל תותיר' ו

 

ֶאתְּתעַַ ַ ּו ל-ּנ  ָכ ְַו ם יֶכָ֗ ת  ּו-ַנְפׁש ָֽ ַַתֲעׂש  א הַ֙ל   קטן, שע"פ מסקנה מהמהרז"ו זאת כעין אם כל המידות סתום שלא -תבנית רביע ... זקף - ְמָלאָכ

מעל  גם נענשים עליהםש או חלקית אסורים תמידגם אלו שמותרים בנוסף לאכילה של כל המאכלים אסור  וירבבא לסתום אלא לפרש 

 . שיעור מסוים

 

 אופן הסבר ב'

ֶאתדבר אחר  ַ ּו ּנ  ם-ְּתַע ֶכָ֗ י ת  ׁש ָֽ  דבר שהוא ענוי אב)ידת( בית נפש ַנְפ

 .והכי פירושו ענוי שהיא בתוך חלל הגוף איירי קה"ע *
ונאמר להלן ויענך וירעיבך, מה ענוי שנא' להלן  נפשתיכם-תענו אתואי זו זו, זו אכילה ושתייה, משום ר' ישמעאל אמרו נאמר כאן 

 חמישה  כנגד ששה עינויין האמורים בפרשה והא ליתנון אלא ששה דבריםעינוי שנאמר כאן עינוי רעבון ולמה  י רעבון אףוענ

 .א"ר תנחומא ואחד מוסף ברחיצה)אכילה, שתיה, סיכה, נעילת הסנדל, תשמיש( 

ן בתורה תרי רחיצה לא קחשיב בענויים דהא מרחיץ ידיו, עכ"פ לא אמר הכי פריך והא אינן אלא חמישה עינויי קה"ע *
פי' וכו' ובאחרי מות ושלושה באמור אל הכהנים ומשני ר' תנחומא דעוד אחד במוסף דהיינו בפרשת פנחס שהוא ובעשור 

 .זה נראה עיקר וכ"מ בתענית

 

 נפשתיכם ועוד חמישה פסוקים, סה"כ ששה פסוקים. -מוסיף לכל מאכל קרא, הקרא תענו את ב,בבלי יומא עד-ב

מונח רביע מרמז על לפחות ארבעה ענינים, הגמרא מבררת ששה מקורות אכילה. תבנית הטעמים כאן מתואמת  -כם נפשתי-הקרא תענו את

 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'

ֶאתמונה חמישה פסוקים לחמישה עינויים. תבנית הטעמים  ב,י יומא עובבל ַ ּו ּנ  ַ-ְּתַע ם יֶכָ֗ ת   ונח רביע מתואמת עם כך ומרמזת לכך.מ -ַנְפׁש ָֽ
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ָתָ֑ם במדבר בהעלתך י,ב: ַא  הַַּתֲעֶׂש ה ְקָׁשֶ֖ ִמ ַ ֶסף תֶַּכ  ר   ֲחצֹוְצ ַ֙ י ְַׁשּת  ָךָ֗ ֲַַעׂש  הְַל ַ ַ ַ ַּולְַַַ ה ָד  ע  ָהָֽ ַ א ָר  ְק ְַ֙לִמ ָך ּוְַל ָהיַ֤ ֶאתְו ַ ע ֹות׃-ַמַּסֶ֖ ֲחנָֽ ַּמ  ַהָֽ
 זוהר כרך ג )במדבר( פרשת בהעלותך דף קנה עמוד א 

ַתא חזי   ת ר   ֲחצֹוְצ ַ֙ י -בגין דאינון מסטרי תרי דקאמרי ממזרח ומדרום אינהו זמינין לתברא דינין ולאכפייא לון ועל דא אינון מְׁשּת 
ֶסף ַ( במ' בהעלתך י,י) ובגין כך ֶּכ  ד  מֹוֲע ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ַּוְב֨יֹום תַוגו' יֶכ֘ם ר ָ֗ ְצ ֲחצ  ַַּב ַקְעֶּת ם ְת  בין לעילא בין לתתאסתם ּו



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ב' חצוצרות מבחינת רחמים שבמזרח ומבחינת החסד שבדרום, מזומנים לשבור הדינים ולהכניעם, על כן החצוצרות  מתוק מדבש

ַמכסף שהוא בחסד, ולכן כתוב  יֶכ֘ם ד  מֹוֲע ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ם ֹו ר ַָ֗וגו' ּוְב֨י ְצ ֲחצ  ַַּב ַקְעֶּת ם סתם )כלומר לא מפורש( כדי  –סתם  תּוְת

 בין למטה בנסיעות מחנות ישראל.בין לתתא  שהיו תוקעים בין למעלה בנסיעות מחנות המלאכיםבין לעילא  להורות

ֶסף תֶַּכ  ר   ֲחצֹוְצ ַ֙ י ְַׁשּת  ָךָ֗ נת קטן, כעין מידת כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש שהתקיעות והקריאה מכוו-רביע ... זקף – ֲעׂש  הְַל

 למלאכים ולבני ישראל.  
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ַ֙ ,י:שלח יד במדבר רּו ְמ א ה-ָּכל ַוּי ָֽ ָד  ֹום ָה ע  ְרּגֵ֥ ם ִל ָתֶ֖ ָ֑ים א  ֲאָבִנ ַַָּב ַ ַַ ַ ַ ַ דַ ֹו ב  לַ'הַָ֗ ּוְכ ֶאָֽ ַ ד מֹוע   ֶהלַ א   ְַּ֙ב ה ָא ׃ַפ-ָּכל-ִנְר ל ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֶ֖י ְַּבנ 
דמדרש תנחומא )בובר( פרשת שלח סימן כב  ֹו ב  דַ'הַָ֗ ּוְכ מֹוע   ֶהלַ א   ְַּ֙ב ָאה  ד שהיו זורקין אבנים והיה הענן מקבלן., מלמִנְר

ד ֹו ב  דַ'הַָ֗ ּוְכ מֹוע   ֶהלַ א   ְַּ֙ב ה ָא קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, שכבוד ה' מוסתר בענן שכאן גם קבל -רביע ... זקף – ִנְר

 האבנים.

ד ֹו ב  עה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם לקית שבה ארב-מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע, רמז לכסא הכבוד או למרכבה הא – 'הַָ֗ ּוְכ

 הרבה מלאכים בדרגות שונות.
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ֶאת :ז –,א חקרח יבמדבר  ַ ֨רּו ְמ ְּתָךִַּתְׁש ִאַ֠ ַ ָך הַּוָבֶנ י ַאָּת  םְַלָכל-ְו ַּנְתֶכִ֝ ֻה ְדֶּתָ֑ם-ְּכ ַַוֲעַב ֶכת ר ֶ֖ יתַַלָּפ ֵ֥ ִמּב  ַּוְל ַח ֵ֛ ַהִּמְזּב  רַ ַבֹ֧ ְַּד
ֶאתַ ַ֙ ן ֶאּת  ַ ה ַמָּתָנָ֗ ַ ת ַד  ֶַ֖-ֲעב  ָּקר  ַה ֵ֥רַ ָּז ַה ְַו ם ַּנְתֶכ  ֻה ת׃ְּכ ָמָֽ ַיּו ַב

ַבמדבר קרח יז,כח:  ח[ ֶאל]כ ַ ב ֵ֛ ָּקר  ַה ׀ַ ַ ב ֹ֧ ָּקר  ַה ַ ל הֶַ֖-ּכ   ַ ן סַ'ִמְׁשַּכֵ֥ ַ ׃ ַע ְמנּוִַלְגֹוָֽ םַַּתֶ֖ ַהִאֵ֥ ַ ּות מָ֑ ַָי
ַַ ח[ ֶאל]כ ַ ב ֵ֛ ר  ַהָּק ׀ַ ַ ב ֹ֧ ר  ָּק ַַה ל הֶַ֖-ּכ   ַ ן מונח דרגא פסק תביר מרכא טפחא, מונח מרמז שסדרת הטעמים שאחריו יש להתיחס אליה  – 'ִמְׁשַּכֵ֥

  (נינים שוניםאפשר לע)פעמים אחדות 

כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה. קבוצה אחת תהיה  –דרגא פסק תביר מרכא טפחא 

 לשעתו כאשר עדיין לא הוזהרו, וכולם היו רשאין ליכנס לחצר אהל מועד, מיתה לכל אחד מהעם כי אינו זהיר מספיק בקשר למשכן ה'. 

רגא תביר מרכא טפחא יציין קבוצת עבודות מתנה המסתיימות בעבודה מסוימת )נקראת עבודה תמה(. מונח בראש התבנית אבל לדורות ד

ה (במ' קרח יח,ז)-דורש חמש קבוצות עבודות מ בבלי יומא כדירמז לקבוצות אחדות.  ַמָּתָנָ֗ ַ ת ַד   . ֲעב 

ב ֵ֛ ר  ַהָּק ׀ַ ַ ב ֹ֧ ר  ָּק -א( קריבות של אנשים שונים )ב( קריבות לעבודות שונות. חז"ל למדו מפסק, אפשר שמבחין בין קריבות והעונשים ) – ַה

ןֶַ֙את (במ' קרח יח,ז) ֶאּת  הַ ַמָּתָנָ֗ ַ ת ַד  ת׃-ֲעב  ָמָֽ ַיּו ב ֶ֖ ר  ָּק ַַה ֵ֥ר ָּז ַה ְַו ם ַּנְתֶכ  ֻה (. בבלי יומא כד, שאין הזר חייב מיתה אלא על עבודה תמה )עיין ְּכ

ת׃התורה סותמת באמרה והשאלה הנשאלת היא מניין שיש חילוקים בחיוב הזר. הלוא  ָמָֽ ַיּו ב ֶ֖ ר  ָּק ַַה ֵ֥ר ָּז ַה ַ. יתכן מהפסוק )יז,כח( ְו ל ּכ  
ב ֵ֛ ר  ַהָּק ׀ַ ַ ב ֹ֧ ר  ָּק הֶַ֖-ֶאל ַה ַ ן ּותַ'ִמְׁשַּכֵ֥ מָ֑ ַהפסק מבחין בין סוגי הקריבות וזה הביא את חז"ל לדרוש  ָי ְדֶּתָ֑ם הַוֲעַב ָּתָנָ֗ ַמ תַ ַד  ב  עבודה תמה  ֲע

 )מסיימת סדרת עבודות( שרק על אלו זר חייב. 

ת ַד  ֶאתֲַעב  ַ֙ ן ֶאּת  ַ ה ם-ַמָּתָנָ֗ ַּנְתֶכ  ֻה ת׃ַקטן תבנית של כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש -... רביע ... זקף – ְּכ ָמָֽ ַיּו ב ֶ֖ ר  ַהָּק ֵ֥רַ ָּז ַה ְו
 במיתה בידי שמים על קריבה )היינו עשיה( של אחת מחמש העבודות המסיימות קבוצות עבודות. פ

ּתְַ :ז –,א חקרח יבמדבר  ִאַ֠ ַ ָך הַּוָבֶנ י ַאָּת  ֶאתְו ַ ֨רּו ְמ םְַלָכל-ָךִַּתְׁש ַּנְתֶכִ֝ ֻה ְדֶּתָ֑ם-ְּכ ַַוֲעַב ֶכת ר ֶ֖ יתַַלָּפ ֵ֥ ִמּב  ַּוְל ַח ֵ֛ ַהִּמְזּב  רַ ַבֹ֧ ְַּד
ֶאתַ ַ֙ ן ֶאּת  ַ ה ַמָּתָנָ֗ ַ ת ַד  ת׃-ֲעב  ָמָֽ ַיּו ב ֶ֖ ָּקר  ַה ֵ֥רַ ָּז ַה ְַו ם ַּנְתֶכ  ֻה ְַּכ

טרה וניסוך מים עבודות זר חייב עליהן מיתה: זריקה והק אמר רב ארבע א,בבלי יומא כד)במ' קרח יז,כח( -ראה דיון בנושא ב
ָך (ז' קרח יח,במ) וניסוך היין ולוי אמר אף תרומת הדשן ... מאי טעמא דרב דכתיב ַאָּת הַּוָבֶנ י ְדֶּתָ֑ם ... ְו הַַוֲעַב ַמָּתָנָ֗ ַ ת ַד  ב  ... וגו'  ֲע

 עבודת מתנה ולא עבודת סילוק 
ה ַמָּתָנָ֗ ַ ת ַד   מת במתן שני גזרי עצים על המזבח.עבודה המתחילה בתרומת הדשן ומסתיי, ארבע אלו ועוד מונח רביע - ֲעב 

ד"ה וזר לא ( ט"הלכות ביאת המקדש פ) ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"םקריבת זר לעבודה אפילו בטהרה שמיתתו בידי שמים, 
ות בל אין חייבים מיתה אלא על עבודה תמה, לא על ניקרב אליכם. ... אע"פ שהזרים מוזהרים שלא יתעסקו בעבודה מהעבודות הקרב

על ההקטרה ועל ניסוך המים בחג, ועל  ,הזריקה בודה שיש אחריה עבודה, ואין הזר חייב במיתה אלא על ארבע עבודות בלבד עלע
 .ניסוך היין תמיד
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ֶאלט:  -במדבר חקת כא,ח  ַ' הִ֝ ַ ֶמר א ַַוּי ֨ ח[ ל-] ַַע ֹו תֶ֖ א  ַ ים ְַוִׂשֵ֥ ף ָר  ַָׂ֙ש הְַלָך ַ֤ ֲַעׂש  ה ֶׁשָ֗ ַָּ֙כל-מ  ה ָהָי ְַו ָ֑ס ָאֵַ֥-נ  ָר ְַו ְך ּו ָּנׁש  י׃ַַה ָחָֽ ַָו ֹו תֶ֖ א  ַ ַה
ַַעל הּו ֶ֖ מ  ַַוְיִׂש ֶׁשת ח   ְַנ ַח ׁש ְַ֙נ ה ֶׁש מ  ַ ַַ֤עׂש ַַוַּי ט[ ִאם-] ַ ה ָהָיָ֗ ְַו ָ֑ס ּנ  ֶאת-ַה ַ֙ ָחׁש ָּנ ַה ַ ְך ֶאל-ָנַׁשַ֤ ַ ט י ִהִּבֵ֛ ְַו יׁש י׃-ִא  ָחָֽ ַָו ֶׁשת ח ֶ֖ ְּנ ַה ַ ׁש ַחֵ֥ ְַנ

של נחשת; לשון נופל על לא נאמר לו לעשותו של נחשת; אלא אמר משה: הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, ואני אעשנו  -)ט( נחש נחשת  רש"י 
 לשון )ראה ב"ר לא,ח(.

ֶאלַ ַ ח[ ף-] ָר  ַָׂ֙ש הְַלָך ַ֤ ֲַעׂש  ה ֶׁשָ֗ קטן, כעין מידה ב' של המהרז"ו אחרי ל"ב מידות של רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי. -רביע ... זקף – מ 

ףסתום הבא לפרש. מלת  ָר  ברוך הוא דמשום הכי קראו בשם התואר אמר משה רמז לי הקדוש  שפת"ח על רש"י ורמב"ןסתומה ומזה כפי'  ָׂש
    ולא בשם העצם כדי לעשות הנחש נחשת כדי שעל ידו יבא שם העצם ודו"ק

 

 ר"זק"ס .24

ַח וַ  במדבר מסעי לה,ו: ָּמה ָהר ֵצֶ֑ ֵ֥ס ָׁש֖ ּו ָלנ  ר ִּתְּתנֵ֔ ֹ֣ ט ֲאׁש  י ַהִּמְקָלֵ֔ ת ֵׁשׁש־ָעֵרֹ֣ ם ֵאֶ֚ ר ִּתְּתנּ֙ו ַלְלִוּיִֵ֔ ַ֤ ים ֲאׁש  ִָֽעִרָ֗ ת ה  יִם ִעִֽיר:ֲעֵליְוֵאֹ֣ ים ּוְׁשַּת֖ ּו ַאְרָּבִעֵ֥ ם ִּתְּתנֵ֔ ֹ֣  ה 

ם (במ' מסעי לה,ו) ר ִּתְּתנּ֙ו ַלְלִוּיִֵ֔ ַ֤ ים ֲאׁש  ִָֽעִרָ֗ ת ה  ... רביע ... זקף קטן בין שני קיסרים, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, שיש  – ְוֵאֹ֣

 הפרש ניכר מאד בין שש ערי המקלט ובין שאר מ"ב ערי הלוים. 

רמב"ם רוצח ושמירת הנפש -וב, ובונין לו בית ויושב בתוכה תוספתא מסכת מכות )צוקרמאנדל( פ"ג,ה"ו-ים נמנים בההפרש
 ערוך השלחן-ו לב שלמה-, וב ה"י -פ"ח,ה"ה 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ר :ים ראה יד,כודבר ֲאֶׁש ַ֩ ל ְַּבכ  ֶסף ַהֶּכָּ֡ ַ ה ר-ְוָנַתָּת  ָכ  ַּ֙וַבּׁש  ן ןַּוַבַּיִ֙י א רַּוַבּצ ָ֗ ָק  ַַּבָּב ָךִ֝ ַַנְפְׁש ה ַאֶּו֨ ְַַּת ָָ֑ך ַַנְפֶׁש ָךֶ֖ ָאְל ְׁש רִַּתָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל ַּוְבכ ֵ֛
ָך׃ יֶתָֽ הַּוב  ַאָּתֵ֥ ַ ְחָּתֶ֖ ְַוָׂשַמ ָך י ֶה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ֙ י נ  םִַלְפ ַָּׁשָ֗ ָאַכ ְלָּת ְַו

ר ראה יד,כו( )דב': דתניאלימד  ין כז,ב[בירוע]בבלי  ֲַ֩אֶׁש ל ְַּבכ  ֶסף ַהֶּכָּ֡ ַ ה ַ-ְוָנַתָּת  ָךִ֝ ַַנְפְׁש ה ַאֶּו֨ רכלל,  -ְּת ָכ  ַּ֙וַבּׁש  ן ןַּוַבַּיִ֙י א ַּוַבּצ ָ֗ ר ָק   -ַַּבָּב
ָָ֑ך, טרפ ַַנְפֶׁש ָךֶ֖ ָאְל ְׁש רִַּתָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל פרי מפרי  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -חזר וכלל. כלל ופרט וכלל  – ּוְבכ ֵ֛

 פרי מפרי וגידולי קרקע. -וגידולי קרקע, אף כל 

ר ָךִַ֝-ֲאֶׁש ַַנְפְׁש ה ַאֶּו֨  התוכן המוטעם או בסביבתו. קדמא ואזלא מרמז ללימוד אפשרי בכלל ופרט וכלל והכלל עשוי להיות – ְּת

רַ ָכ  ַּ֙וַבּׁש  ן אןַּוַבַּיִ֙י רַּוַבּצ ָ֗ ָק  )ברייתא ב( שלושה איפיונים בדוגמת קנין -זה הפרט שממנו )ברייתא א( מביאה שני אפיונים ו –ַּבָּב

 בכסף מע"ש. 

רַ ָכ  ַּ֙וַבּׁש  ן אןַּוַבַּיִ֙י רַּוַבּצ ָ֗ ָק  לא לפרש. לענ"ד הסתום הם האפיונים קטן, כעין כתוב סתום שאינו בא לסתום א-... רביע ... זקף –ַּבָּב

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

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

ֲאֶׁשר ראה יד,כו( )דב'במעשר שני  ַ֩ ל ְַּבכ  ֶסף ַַהֶּכָּ֡ ה ָךִַ֝-ְוָנַתָּת  ַַנְפְׁש ה ַאֶּו֨ רַזהו כלל  ְּת ָכ  ַּ֙וַבּׁש  ן אןַּוַבַּיִ֙י רַּוַבּצ ָ֗ ָק  ַּוְבכ ֵַַ֛ו טו פרהזַּבָּב ל
ָָ֑ך ַַנְפֶׁש ָךֶ֖ ָאְל ְׁש רִַּתָֽ ומה  ט.פרהלא מענין אואינן מן הכללות  טל פרכמעשר דברים חוץ מ סףבזה הענין שיקנם בכ . פרטכלל ֲאֶׁשֵ֥

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

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

ַּוַבּׁשַ  ר  קטן העשוי לרמז לשני איפיונים. ולפי שהפרט הולך אחר הכלל הראשון אז לכלל הראשון יש שני אפיונים.-זקף –ָכ 
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ֶאת :יח,נצבים כט ריםדב ַ֩ ֹו ְמע ְַּבָׁש ה ָהָיָּ֡ ה-ְו ְהֶי ִַיָֽ ֹום ַָׁ֙של  ר אמ  ֹוַל  בַ֤ ָב ִַּבְל ְך ֨ ִהְתָּבר  ְַו את ַהּז ָ֗ ַ ה ָאָלִ֝ ָה יַ ֨ ר  ְב י-ִּד ּותִַלִּבֶ֖ רֵ֥ ִר ִַּבְׁש י יִַּכֵ֛ ְָ֑ךִַּל  ל  ַא 
ֶאתַ ַ ֶ֖ה ָרָו ַָה ֹות ְספֵ֥ ַ ן ַע ַמֵ֛ ה׃-ְל ָאָֽ מ  ַַהְּצ

ה ְהֶי ִַיָֽ ֹום ַָׁ֙של  ר אמ  ֹוַל  בַ֤ ָב ִַּבְל ְך ֨ ִהְתָּבר  ְַו את ּז ָ֗ י-ַה  קטן בין שני קיסרים, כעין מידה סתום שלא בא לסתום אלא לפרש.  -רביע ... זקף – ִּל 

א בעבודה זרה ושלא יענש על כך, עליו לדעת עולה שמי שחושב לחטו מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין דף מ עמוד אמפי' 

 שבעבודה זרה הקב"ה מצרף מחשבת החושב בעבודה זרה למעשה של אחר העובד עבודה זרה ושניהם נענשים. 

 

 ר"זק"ס .27
 ל,א:  נצביםדברים 

י ִַ֩כָֽ ה ָהָי ָךַָּכל-ְו י ַָעֶלִ֝ אּו ב ֨ ִּתיְַלפַָ-ָי ַָנַתֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ְּקָלָל  ַה ְַ֙ו ָרָכה ַהְּב הַ ֶּל א ָ֗ ָה ַ ים ִר  ָב ְּד ַַה ָך ָ֑י ֶַנ
ֶאלַ ַ֙ ָת ב  ֲהׁש  ל-ַו ְַּבָכ֨ ָך ֶב  ָב הֵַ֥-ְל ַ ֲחָךֵ֛ ִּדי ִַה ר ֲאֶׁשֹ֧ ַ ם ה׃ַ'ַהּגֹוִי  ָּמ ַָׁשָֽ ָך י ֶהֶ֖ ֱַאֹל

י ִַ֩כָֽ ה ָהָי ַ-ְו ָך י ַָעֶלִ֝ אּו ב ֨  תרסא קדמא ואזלא, כעין פרט וכלל מלמד ופרט בתראה לפתור הפרט קדמאה,  -ָי

הַ-ָּכל :הפרט בתראה ֶּל א ָ֗ ָה יםַ ִר  ָב ְּד ְַ֙והַַמונח רביע  -ַה ה ָרָכ הַַהְּב  קטן -פשטא זקף -ְּקָלָל 

סתום שבא לגלות, תדע בעתיד כי בהשגחה פרטית אמת  קטן בין שני קיסרים ע"פ מהרז"ו כעין אם כל המידות מידה-א( רביע ... זקף)

 הדברים מתוך שבאו עליך הברכה ואחריה הקללה

ֶּלהַ-ָּכל (ב) א ָ֗ ָה ַ ים ִר  ְּדָב ים א  ֶּלה( דב' א,א)-אזהרות החל במונח רביע, כעין רישום מקוצר הכולל הברכות וה -ַה ִרָ֗ ָב ְּד  מונח רביע,  - ַה

 

 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 פניולאו אחריותבנית טעמים ללימוד אל -אחריו או פעולה קטן והלכה -קיסר )אתנח או סלוק( ]פשטא[ ]מונח[ זקף 1.1.12

 אלפניואלאחריו ולימוד  –קטן )זהו התיאור( והלכה אחריו -זקף [מונח]אתנח ]פשטא[ 

 אלפניואלאחריו והלכה אחריו לימוד עוד פעולה או ( ווהוא פעולה או הלכהקטן )-זקף [מונח]סלוק ]פשטא[ 

 

 , ולאחריודעת המלבי"ם אתנח ]פשטא[ מונח ז"ק )מבאר טעם הענין( וממשיך בהלכה הנפסקת מכך )הדין( זה לימוד אלפניו

 ( והלכה אחריווהוא הלכהקטן )-זקף [מונח]]פשטא[ ואפשר כי גם אתנח או סלוק 

ת ויקרא אחרי מות טז,ד:גמת מפתח דו ֶנ י-ְּכת ָֽ ס  ְכְנ ִמָֽ ַּו ׁש ִַיְלָּבָ֗ ֶדׁש ק ִ֝ ַ ד ַַעל-ַּב֨ ּו ְהי  ִַי ֘ד ַ֒-ַב רֹו ְַּבָׂש
י ד  ִַּבְג ַ ף ָ֑ דִַיְצנ  ַַּבֶ֖ ֵֶ֥פת ִמְצֶנ רַּוְב ְחּג   ַַ֙י ד ַַּב ֵ֥ט ְבנ  ַא ֶאת-ּוְב ַ ִים ַַּבַּמֵ֛ ץ ַחֵ֥ ְַוָר ם ה   ַ ֶדׁש ׃-ק   ם ָׁשָֽ ב  ַּוְל ֹו רֶ֖ ְַּבָׂש

ַ ספרא י ׁש ִַיְלָּבָ֗ ֶדׁש יַלי אלא אלו בלבד מנין לרבות שאר בגדי כהונה גדולה ובגדי אחיו הכהנים ת"ל שיהיו משל קדש. אין ק ִ֝ ד  -ִּבְג
ַ ֶדׁש  לכל הבגדים שיהיו משל קדש. בנין אבק  
יַ – התורה והמצוה יג ם"המלבי ד  ם-ִּבְג ה   ַ ֶדׁש יַשיען שהם  )לאחריו( למטה. הוא מוסב ק   ד  ַ-ִּבְג ֶדׁש לכן ירחץ בשרו בעת לבישתן. ק  

ףל הטעמים ששם האתנח על מלת וכן היה דעת בע ָ֑  .ִיְצנ 
 ( שכל מקום שאמר נתינת טעם על הדין יבא הטעם מאוחר,בפר' תזריע ס' נגאמנם כבר כללתי )

 )כגון( "ולא יתן עליו לבונה כי חטאת הוא" 
 "פתות אותה  פתים מנחה היא"

 "וטהרו הכהן מספחת היא" וכדומה.
וע"כ דרשו שמה שלא אמר ורחץ במים את בשרו בגדי קדש הם. כי בצד אחד מה  ,נדרש תמידאל הדין  וכל מקום שהקדים הטעם

ישכתוב  ד  ַ-ִּבְג ֶדׁש שבא ללמד שיעשו משל קדש. באשר לא אמר, רק כתנת בד קדש, הוסיף שכל הבגדים  )אלפניו(, למעלהנמשך גם ק  
 יהיו משל קדש. הן הדיוט()כבין של כ"ה  )כהן גדול(בין כ"ג 

 

ף ָ֑ י אתנח -.ִיְצנ  ד  םַ-ִּבְג ה   ֶדׁשַ  קטן, והוא תאור/טעם ואחריו הלכה, תבנית אפשרית ללימוד אלפניו ולאחריו.-ףמונח זק)אתנח(  –ק  

 

 אלאחריו-ז"ק אלפניו-פמ .1

 מופע ראשון בתורה

ַ :ג – בת א,שיאבר ַַעלַ]ב[ ֶׁשְך ח ֶ֖ ְַו הּו ַָ֙וב   הּו ַת ֨ ה ָהְיָתֵ֥ ַ ֶרץ ָהָאָ֗ פֶַ-ְו ֶחֶ֖ ַר ְַמ ים ִה  ֹל ֱא ַ ַח ּו ר  ְַו ֹום הָ֑ ְַת ַַעלְּפנ  י ִים׃-ת ַהָּמָֽ ַ ֵ֥י ְַּפנ 
ַ ַ ִהי]ג[ ְֵֽי ַַוָֽ ר ֹו אָ֑ ַ י ִה  ְַי ים ִהֶ֖ ֱאֹל ַ ֶמר א ר׃-ַוּי ֵ֥ ֹו ַאָֽ

ַ (ים לג,ולהת)ית נמי מאמר הוא כדכתיב שאבר [א,בלי ראש השנה לבב]וגו'. שרה מאמרות נברא העולם עב: [ה אבותנשמ] ַמ ִים ַָׁש ֭ה' ַ ַב ר ְד ִּב
ַ ּו כמאן דכתיב דמי, דבאמירה נמי איברי ולא בידים,  -לא כתיב ביה ויאמר יהי שמים ואף על גב ד - נמי מאמר הואראשית ב ["ירש]גו'  וַנֲעׂשָ֑

ַ (ים לג,ולה)תדכתיב  ּו ַמ ִיםַַנֲעׂשָ֑ ַָׁש ' ַ֭ה ְדַב ר  .גו'וִּב
 סלוק כאמר אפחט - ני המים:פ-חפת עלמרקטן -ףונח זקמ -ם קיל-וח אורתנח, א -הו בו ותה תהארץ היוה (ב,א 'בר)

 ם קיל-וח אורקטן והיא על תוכן שהוא תיאור -א נכתב מאמר. אפשר כי תבנית הטעמים )אתנח( מונח זקףל  ,ג(א)בר' ועד פסוק  -טט- 
טפחא מרכא סלוק, מרמזת על לימוד אלפניו ולאחריו. לאחריו  -: ני המיםפ-חפת עלמר קטן ואחריו הלכה או פעולה-)אתנח( מונח זקף

 סלוק.  - :אור-היוי מונח אתנח, - י אורהי ,מרכא טפחא –ים לק-מר אויאנאמר  ,ג(א)בר'  בפסוק

שגם הם נבראו במאמר היינו מלת (ב-א,א)בר'  מנת להטפיח ומלמדת לשני הפסוקים שלפניו-מרכא טפחא, טופחת על –ים לק-אמר אוי 
 הוא מאמר, היינו המאמר הכללי של עשר מאמרות בהם נברא העולם. בבלי ר"ה ל"ב א' , בבלי מגילה כא ב אשיתבר

 

ֶרץ (בת א,שיאבר)ן בנושא עיו ָאָ֗ ָה  וכסא הכבוד. בלימוד לאחריו ואלפניו.  ְו

ים )א,ב(תבנית הטעמים של הסיפא של  ִה  ֹל ֱַא ַח ּו ר  ַַעל  )א,ב(קטן, והתוכן הוא תיאור. אחריו נאמר -ףונח זקמהיא )אתנח(  – ְו ֶפת ֶחֶ֖ ַ-ְמַר ֵ֥י ְּפנ 
ִים  ז ללימוד לכתוב אחריה ולימוד לכתוב אלפניה.התוכן הוא פעולה, תבנית הטעמים הזאת עשויה לרמ :ַהָּמָֽ

ַ ,ג(א)בר' בלימוד לכתוב אחריה הנתמך גם בתבנית הטעמים של  ים ִהֶ֖ ֹל רֱַא ֶמ א -המרמזת במידת סמוכים הפעם בכיוון מ, מרכא טפחא –ַוּי ֵ֥

ר ,ג(א)בר' נקבל שמכסא הכבוד יוצא המאמר הראשון )א,ב( אל )א,ג(  ֹו אָ֑ ַ י ִה   ם.שממנו התפתחות הנבראי ְי

ֶרץ (בת א,שיאבר)עם ידיעה זאת חוזרים ללימוד לכתוב לפניו  אל הרישא למלת  ָאָ֗ ָה רביע, ולומדים שחומר היסודי נברא לקבל מכסא  – ְו

 הכבוד המתואר כבעל ארבעה צדדים רביעיות של תכונות שונות )ראה הסבר במקום אחר ובפר' וארא(.

 

 אלאחריו-ז"ק אלפניו-פמ .2
 :טו,וישלח לג בראשית

הוַַ יָג ַאִּצָֽ ַ ו ָׂש  ַע  ר ֶמ א ִמן-ּי   ַ ִַעְּמָך  י-ָּנ א ִאִּתָ֑ ַ ֲאֶׁש ר ַ ם ַָהָעֶ֖
ְמָצאַ ֶא ַ ה ֶַּז  ַָ֙ל ָּמה ר ֶמ י׃-ַוּי ֙א ִנָֽ ד  ֲא ַ ֵ֥י ינ  ְַּבע  ן ֶ֖ ַח 

הַ הֶַּז  ַָ֙ל ָּמ ר ֶמ הַ - רש"י, קטן-פשטא מונח זקף –ַוּי ֙א ֶַּז  ה  תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה –ָל ָּמ
ַָ֙ל ּמַָדקשה לרש"י דפסוק  - שפת"ח ר ֶמ ְמָצאַוּי ֙א ֶא ַ ה ֶַּז  ַ-ה ן ֶ֖ משמע שלא רצה למצוא חן, והוא שלח לו מנחה גדולה כדי למצוא חן ח 

ַבעיניו, ועל זה פירש  ה ֶַּז  ה ְמָצאַ-, ו תציג עמי מן העם אשר אתך( –)טט  תעשה וכו'ָל ָּמ ןַ-ֶא ֶ֖ ובעיקר  בעיניך מאמר בפני עצמו הוא.ח 

 כתוב שזה על פי הטעמים שפת"ח

ַם המלי ויאמרללא מלת  –טט  ה ֶַּז  ה ְמָצאהן תאור והמלים ָל ָּמ י-ֶא ִנָֽ ד  ֲא ַ ֵ֥י ינ  ְַּבע  ן ֶ֖ הן פעולה. כאשר התיאור בתבנית )אתנח( פשטא מונח  ח 

 כיוונית, אלפניה ולאחריה.-ולאחריו, ולפי' רש"י השאלה היא דו ללימוד אלפניוהיא טעמים הבנית קטן, אפשר כי ת-זקף

 

 אלאחריו-ז"ק אלפניו-פמ .3



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 :כד,מז ויגש בראשית
הוְַ ְרע ָ֑ ְלַפ ַ ית ִמיִׁשֶ֖ ֲח ַ ם ַּוְנַתֶּתֵ֥ ת א   ַַּ֙בְּתבּו ה ַָהָי

׃ ם ַטְּפֶכָֽ לְַל ֱאכ ֵ֥ ְַוֶל ם יֶכֶ֖ ָבּת  ְַּב ר ֲאֶׁשֵ֥ ְַוַל ֵ֛ם ָאְכְלֶכ ְל ַּוָֽ ה ֶדֹ֧ ַהָּׂש ַרעַ ֶז֨ ְַ֩ל ְהֶי הַָלֶכם ִַי ת ד ָּ֡ ַהָּי ַ ְרַּב ע ַא ְַו
ה תְּתבּוא ֹ֣  (,ומל"ב ח)כי כל הפירות בכלל תבואה )גם ללא ההדגשה  [פסקתא פ' אמר]-אפשר כי דעת ה ( פתחי תשובהכמאמר  ַהָשד ֵ֔

 נתמכת בתבנית הטעמים הבאה.

ת א   ַַּ֙בְּתבּו ה ָהָי , תבנית העשויה ללמד דרך לימוד של דרשה לאחריו קטן והתוכן הוא תאור ואחריו פעולה-)סלוק( פשטא זקף – ְו

הואלפניו, כאשר כאן הלאחריו מלמד על הלפניו. הכתוב אחריו  ְרע ָ֑ יתְַלַפ ִמיִׁשֶ֖ ֲח ַ ם ַתֶּתֵ֥ -הוא רווח תמידי על הלוואה ראשונה שב ּוְנ

א (גכ,ויגש מז' בר) ָֽ ַרע-ה  ֶַז  תַ)טט: מכל מין(ַָלֶכ ם ֶא ַ ם ַרְעֶּתֶ֖ ה-ּוְז ָמָֽ ֲאָד ה. כי ממה שיגדלו ואחרי שיפרישו  ָה ְרע ָ֑ יתְַלַפ ִמיִׁשֶ֖ -, אחת מֲח

ת ד ָּ֡ ַהָּי ַ ְרַּב ע ַרע ַא ֶז֨ ְַ֩ל ְהֶי הַָלֶכם  , לכן אינם לווים שוב ממחסני פרעה.ִי

רן מלאה בכל שנה ויש לעיין בהלכות רבית ואונאה, האם רווח כזה הוא דבר ראוי. אפשר שכאן אחד המקורות להלכה, שאין זה רווח ק

)מהתבואות  אריס למחצה לשליש ולרביע [משנה בבא מציעא פ"ט,מ"ה]-אונאה בקרקעות, ובתשלום האריס או החוכר נדרש ב

 ש.ומזמורות ועוד(, ויוסף עשה עמם חסד וגבה רק חומ
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י ָֽ ְַׁשנ  ה ַַעד-ְוַעָּתָּ֡ ִים ַרָ֗ ִמְצ ַ ְַּבֶא ֶרץ ָךִ֝ יםְַל ִד֨ ּנֹוָל ַה ַ֩ ָך הִַלי-ָבֶני ָמ ְי ַרֶ֖ ִמְצ ַ ָך ֵ֛י ֶל א  ַ י ִאֵ֥ ָ֑ם-ּב  ַה 
ְהיּוַ ןִַיָֽ ֹו ְמעֶ֖ ְַוִׁש ן ֵ֥ אּוב  ְר הִַּכ ְמַנֶּׁש  ַּ֙ו ַרִ֙ים ׃-ֶאְפ י ִַלָֽ

ַ ה ַפזר ַ–ְוַעָּתָּ֡ ן ֵ֥ אּוב  ְר הִַּכ ְמַנֶּׁש  ַּ֙ו ַרִ֙ים ְהיּוֶאְפ ִַיָֽ ן ֹו ְמעֶ֖ י׃-ְוִׁש קטן וההלכה אחריו, כעין לימוד אלפניו ולאחריו. -)אתנח( פשטא זקף - ִלָֽ

מכוון אל תחילת הקרא הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה בארץ ישראל, הלימוד אלפניו 

ה אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו  )וראה גם שם( ב,י כתובות עבבבל ע"פמלמד למקום אחר, אל ההלכה  –פזר  -  ְוַעָּתָּ֡
ְהיּו ה,בראשית ויחי מח בפני מולידיו וסימניך ִַיָֽ ן ֹו ְמעֶ֖ ְַוִׁש ן ֵ֥ אּוב  ְר הִַּכ ְמַנֶּׁש  ַּ֙ו ַרִ֙ים י-ֶאְפ  קטן מרכא טפחא סלוק. -)אתנח( פשטא זקף - ׃ִלָֽ

כיצד הגענו לכתובה? לא כתובה.בוציאה מולידיו בפני ילדיו יילדיו בפני מולידיו או הלכה שהמקללת ה 

י ָֽ ַ֩-ְׁשנ  ָך כנגד ראובן  כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.קטנה, ענין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב -תלישא - ָבֶני

בנים הם בכלל בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכתב יעקב ושם על צוארה, ה שטר כתובהושמעון וזאת כיון שיוסף הראה ליעקב 

 ישראל. 

 

ה ְמַנֶּׁש  ַּ֙ו ַרִ֙ים ְהיּווהוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה , טןק-קףפשטא ז)אתנח(  – ֶאְפ ִַיָֽ ן ֹו ְמעֶ֖ ְַוִׁש ן ֵ֥ אּוב  ְר י-ִּכ )כאן פסיקת יעקב המשווה  ִלָֽ

 ולאחריו לימוד אפשרי אלפניואת אפרים ומנשה לבניו(, זאת תבנית ל

ירוצה לומר שאפרים ומנשה  ָ֑ם-ִל  , ולכן שהוריד יעקב הנשמות ה 

ְהיּו י-ִיָֽ אלא שיוולדו מעתה,  יוסף מהשבטים שהרי הוא בחינת אב לשבטים כיעקב ואין לו נחלה משלו לבניו מגביל, שלא יהיהסלוק  - ִלָֽ

 יקראו על נחלת אחיהם אפרים ומנשה.
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ּו ,א:שמות ה רֶ֖ ַַוּי אְמ ן ר   ַאֲה ְַו ֶׁש ה מ  ַ ִ֚אּו ַָּב ר ַחָ֗ ַא ר:ְַו ְדָּבָֽ ַַּבִּמ י ּגּוִַלֶ֖ ח ֵ֥ ְַוָי י ֶאת־ַעִּמ  ַ֙ ַַׁשַּלח ל א   ָר ִַיְׂש ה  י ֹל ֱַא '֙ ה רַ ַמַ֤ ָא ה־ הַּכ ָֽ ְרע ָ֑ ֶַאל־ַּפ
ֶאת־ִיׂשְַ ,ב:שמות ה ַ ֵ֥ם ְַוַג ' ה  ֶאת־ ַ֙ ַדְ֙עִּתי ַָי א ָ֑לַל ַ֤ א  ֶאת־ִיְׂשָר ַ ח ֹוְַלַׁשַּלֶ֖ ל  ק  ְַּב ַמ ע ֶאְׁש ַ ֙'ֲַאֶׁש ר ה יַ ִמַ֤ ַ ה ְרע   רַַּפ ֶמ א אֲַַוּי   אַ לַל ֵ֥ ֶ֖ א  ַח:ָר ָֽ ַַׁשּל 
ַ ,ג:שמות ה ָ֑ינּו ַָעל  א ָר  ְק ִַנ ים ִרֶ֖ ְב ָהִע ַ י ֵ֥ ה  ֱאֹל ַ ּו ר  ְמ א ַַוּי  

ֹו אֵ֥ ַ ר ֶב ֶּדֶ֖ ַַּב נּו ן־ִיְפָּגע   ינּוֶַּפ֨ ה   ֱאֹל ַ ' ה  ַַ֙לָֽ ה ְַוִנְזְּבָח ר ְדָּבָ֗ ַַּבִּמ ים ִמִ֜ ַָי ֹ֨לֶׁשת ְַׁ֩ש ְך ֶּדֶר אַ ָּנָּ֡ ַ ה ב:ַנ  ֲלָכ ֶר  ֶבָחָֽ

ַ (,אשמ' ה)-נאמר ב ה  י ֱאֹל ַ ה֙' ַ ר ַמַ֤ ה־ָא לּכ ָֽ א   ָר ֹו (,בשמ' ה)בתגובה לשמע שם הוי"ה  ִיְׂש ל  ק  ְַּב ַמ ע ֶאְׁש ַ ֲַאֶׁש ר ה֙' ַ י ִמַ֤ הַ ְרע   ֶמרַַּפ א אַ...  ַוּי   ל ַ֤
' ה  ֶאת־ ַ֙ ַדְ֙עִּתי אמר להם המתינו לי עד שאחפש בספר שלי מיד נכנס לבית  ,יד[ה' שמות רבה )וילנא( שמות פר]-, וזה ההמשך ב ָי

ואומה ואלהיה התחיל קורא אלהי מואב ואלהי עמון ואלהי צידון אמר להם חפשתי שמו בבית גנזי  ארמון שלו והיה מביט בכל אומה
ּו (שמ' ה,ג)ולזה ממתיקים משה ואהרן לפרעה  ,ולא מצאתי אותו ר  אְמ קטן )כאן נסביר -התוכן פעולה, תבנית הטעמים )סלוק( מונח זקף ַוּי  

ָ֑ינּוולה כאילו תבנית טעמים מטעימה שתי מלים( ואחריו פע ַָעל  א ָר  ְק ִַנ ים ִרֶ֖ ְב ָהִע ַ י ֵ֥ ה  ֹל עשויה  (שמ' ה,ג). תבנית טעמים של הרישא של  ֱא

 ' מקץבר)ללמד לאחריו ועם לימוד זה שמאחריה אל הכתוב לפניה. משה ואהרן מטעימים לו שיוסף הסביר לפרעה שהוא פועל כשליח של 

ים (,טזמא ֹום ַפְרע ִֽה: אשר ֱאֹלִהִ֕ ת־ְׁשלֵ֥ ֖ה א  ּו (שמ' ה,ג)וכך נרשם שם אלקים בגנזי מצרים. עכשו בא הלימוד לכתוב אלפניה.  יֲַענ  ר  אְמ יַ ַוּי   ֵ֥ ה  ֱאֹל
ים ִרֶ֖ ְב ים (,טזמא ' מקץבר)שכבוד פרעה מכיר מימי יוסף בשם  ָהִע ל (,אשמ' ה)הוא מופע אחד משמותיו של  ֱאֹלִהִ֕ א   ָר ִַיְׂש ה  י ֹל ֱא ַ'֙ וכל שם   ה

ּו (שמ' ה,ג)ן עוד במלה הוא בטוי לפעולה מסוימת. נעיי ר  ְמ א קטן במלה אחת. תבנית המלמדת על מידה מל"ב -ותבנית טעמיה מונח זקף ַוּי  

ַמידות של ר' אלעזר בריה"ג ריבה וריבה את הכל או נאמר באחד וחל על הכל. אפשר שזה ההסבר נאמר  ים ִרֶ֖ ְב ָהִע ַ י ֵ֥ ה  ֹל זה שם ֱא

 ל הוי"ה כך יש לאלקינו שמות אחרים המבטאים פעולות אחרות של ה'."אלהים" וכשם שהוא שם המלמד על פעולה מסוימת ש
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ֶאלַ ַ א ָרָ֗ א  ַָו ַ ֶאל-]ג[ םַ ָהֵ֛ ָר ְב ל-ַא ֶאָֽ ְַו ק ָחֵ֥ ם׃-ִיְצ ֶהָֽ ְעִּתיַָל ַדֶ֖ ַנֹו א ַל ֵ֥ ' ה  ַ י ִמ  ַּוְׁש י ָּדָ֑ ַַׁש א  ל ְַּב ב ק ֶ֖ ַַיֲע
א שמות וארא ו,ג ָרָ֗ א  -ל ש-יסודות וזה מבוטא בשם א ארבעהבריאה )העולמות שבראתי( מורכבת מצירופי רביע, גיליתי לאבות איך  - ָו

תבנית הטעמים קיסר )אתנח או סלוק( מרומז בלימוד אלפניו מ. זה שזה בטוי של שם הוי"ה די שהוא גלוי אחד מרבים של שם הוי"ה

יַ ותוכנו תיאור ואחריו פעולה או הלכה )בד"כ( של הכתוב קטן-]פשטא[ ]מונח[ זקף ָּדָ֑ ַַׁש א  ל ַמונח אתנח  –ְּב ' ה  ַ י ִמ  ַקטן-מונח זקף – ּוְׁש
ם ֶהָֽ ְעִּתיַָל ַדֶ֖ ַנֹו א שהבטחים נאמן לאמת דברי ...  שלי אמתיתלא ניכרתי להם במדה מרכא טפחא סלוק. הלימוד לאחריו כפי' רש"י  – ל ֵ֥

 אמת"י או יאמ"ת –"ת לא' נודעת'י' להם' סדי" נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני, נאמן ליפרע מהעוברים על דברי. -ל ש-"אני א-ב



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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הּו׃ יםַיׂ אְכֻלָֽ ִרֶ֖ רׂ  ְמ ַַעל־ ֹות ַמּצ  ַּו א  ׁש ְַצִלי־ ָ֑ה ַהֶּז הַ ַַּבַּל ְיָל ר ַהָּבָׂשֶ֖ ֶאת־ ַ ּו ָאְכלֵ֥ ְַו ח׀ ַ׀
ַ ט׀ ּו-ַאל׀ ַ֙ ּת אְכלַ֤ ּ֙נּו א ִמֶּמ ל ָנ  ֵ֥ ל ּוָבׁש  ם ְמֻבָּׁשֶ֖ ִָ֑י י ַּבָּמ י-ִאם ִּכ  ׁש-ְצִל ֹו א   ל ר אׁשֵ֥ יו-ַע ָרָעֶ֖ ל ְּכ ֹו׃-ְוַע ְרּבָֽ  ִק
 

תומכת ברבי בהרחבת זמן האיסור של אכילת נא לימוד אלפניו מהסיפא של הפסוק אל הרישא ב ט,שמות בא יב -תבנית הטעמים ב –טט 

 .וכו' לזמן משחיטת הפסח וזה לאו

בשעה שישנו בקום אכול צלי בלבד רק וחובת הצלי אש  פטור -כזית נא מבעוד יום  )מהפסח(אכל תבנית זאת גם תומכת ברבנן שאומרים 
 ישנו בבל תאכל נא.

ִאם ַ י י-ִּכ  ַ-ְצִל ׁש  קטן, זה התיאור וההלכה שאחריו-מונח זקף)אתנח(  –א  

ַַעל ֹו ל-ר אׁשֵ֥ ְַוַע יו ָרָעֶ֖ ֹו׃-ְּכ ְרּבָֽ  .מרכא טפחא סלוק, יש לאכול כל חלקיו של הפסח בצליה בלילה –ִק
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ד[ :ה – ד,בשלח טז שמות ֶאלַ] ַ ה֙' ַ ר אֶמ ִמן-ַוּי ַ֤ ַ ֶחם ֵ֛םֶַלֶ֖ רַָלֶכ י ִטֵ֥ ַמְמ ַ י ִהְנִנ֨ ַ ה ֶׁש  ַ-מ  ִָ֑ים ָמ ַַהָּׁש
ַבר ְּד ַ֙ טּו ְק ְַוָלָֽ ַ֤ם ָהָע ַ א ִאם-ְוָיָצ֨ ַ י ָרִתֶ֖ ְַּבתֹו ְך ֵ֥ ל  ֲהי  ַ ּנּו ֲאַנֶּסֵ֛ ַ ן ַע ַמֹ֧ ֹוְַל מ  ְַּביֹו ֹום א׃-י  ַל ָֽ

ֲאֶׁשר ַ א  ת ַ ינּו ִכֶ֖ ה  ְַו י ַהִּׁשִּׁש  ַ ֹום ַַּ֙בּי  ה ָהָי ְַו ה[ [-ַ אּו י ִבָ֑ ַָי
אֲַ ַ ל ַַעֵ֥ ה ִמְׁשֶנ  ַ ָהָי ה רְו ֹום׃-ֶׁשָֽ ַיָֽ ׀ ַ ֹום ַיֵ֥ ּו טֶ֖ ְק ִַיְל

 

ַ סלוק( -)קיסר  י ַהִּׁשִּׁש  ַ ֹום ַַּ֙בּי  ה ָהָי ַקטן -פשטא מונח זקף -ְו ינּו ִכֶ֖ ה  ֲאֶׁשרטפחא  –ְו ַ ַ-א  ת אּו י ִבָ֑  מונח אתנח -ָי

 קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו. -פשטא מונח זקף סלוק( -תבנית הטעמים בראש הפסוק )קיסר 

ִאםעל  - ניואלפ ַ י ָרִתֶ֖ ְַּבתֹו ְך ֵ֥ ל  א-ֲהי  בהכנת המשנה  לאחריוללמד שתורתי בעת הזאת במדבר הינה שמירת שבת, המתבטאה בלימוד  ל ָֽ

 ביום הששי שאסורה היתה בימים אחרים.

 

הַ אתנח( -)קיסר  ִמְׁשֶנ  ַ ָהָי ה רקטן, -מונח זקף -ְו ֲאֶׁשָֽ ַ ל ֹום׃-ַעֵ֥ ַיָֽ ׀ ַ ֹום ַיֵ֥ ּו טֶ֖ ְק  ִיְל

 קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו.-אתנח( מונח זקף -סוק )קיסר תבנית הטעמים באמצע הפ

רעל  - אלפניו ֲאֶׁש ַ א  ת ַ ינּו ִכֶ֖ ה  אּו-ְו י ִבָ֑  כלומר ולא משנה של כל השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב.  -)ג(  כפירוש שפת"ח ָי
סה"כ חמישה עומרים. בפשט יהיה מובנו שביום ששי הביאו חמישה עומרים כנגד חמישה יום יום היינו חמישה ימים עד יום הששי,  - טט

 ה בשבוע, –עומרים מיום א עד יום ה. לכן הלימוד אלפניו, ללמד כי ביום ששי לקטו רק עומר כבימים א 

רהלימוד לאחריו על התוכן  ֲאֶׁשָֽ ַ ל ֹום-ַעֵ֥ ַיָֽ ׀ ַ ֹום ַיֵ֥ ּו טֶ֖ ְק רעל  וכפרש"יהוא  ִיְל ַ-ֲאֶׁש אּו י ִבָ֑ , כפל על אחר שיביאו ימצאו משנה במדידהלָי

 הליקוט היומי.
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ַשמות משפטים כא,א:  ם׃ ֶהָֽ י יםִַלְפנ  רַָּתִׂשֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ים ִט  ַהִּמְׁשָּפ ַ֙ ה ֶּ֙ל א   ְו
ל-ְול אשמות יתרו כ,כג  ַַעָֽ ת ֹלֶ֖ ַמֲע ְַב ה ַ-ַתֲעֶלֵ֥ י ִחָ֑ יםִַלפְַוסמך אליו  ִמְזְּב רַָּתִׂשֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ים ִט  ַהִּמְׁשָּפ ַ֙ ה ֶּ֙ל א  ְַו ׃ ם ֶהָֽ י קטן -זקף)סלוק( פשטא  - נ 

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.
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ִמּתְַ :כט,כא משפטים שמות ַ א ּו הִ֝ ַ ח ַַ֩נָּג֨ ר ַׁשֹו ם ִאָּ֡ ָ֑הְַו ִאָּׁש ַ ֹו א  ַ יׁש ִאֶ֖ ַ ית ִמֵ֥ ה  ְַו ּנּו ֶר  ְמ ִַיְׁש א ְַ֙ול   ְבָעָליו ִַּב ַ֤ד הּוַע ְַו ם ִַׁשְלׁש ָ֗ ל ַמ  
ְַוַגם ל ק   ִַ֙יָּס ר ׃-ַהּׁשֹו ת ָמָֽ ַיּו יו ְַּבָעָלֶ֖

ל ק   ִַ֙יָּס ר ם, ואחריה קטן-זקף פשטא)אתנח(  – ַהּׁשֹו ת-ְוַג ָמָֽ יּו ַ יו ובה ואחריה  קטן-זקף פשטא, תבנית טעמים )אתנח( סלוק טפחא - ְּבָעָלֶ֖

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

ָ֑ה-ומעביר דרשת טרפה אפילו באחד משניהם אלפניו ל ִאָּׁש ַ ֹו א  ַ יׁש שור שהרג את הטרפה פטור כמ"ש בסנהדרין שאם ההרוג טרפה אז  ִאֶ֖
 )דף עח(,
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ח ,ו:כד משפטים מותש ַּקַ֤ ַ֙ ַוִּי ֶׁשה י מ  ם ֲחִצ  ָּד  ם ַה ֶֶׂ֖ש ת ַוָּי ָ֑ ַאָּגנ  ַָּב ַַ ַ ַַ ַ יַ ם ַוֲחִצ  ָּד  ק ַה ַרֶ֖ ל ָז ַח׃-ַע ָֽ  ַהִּמְזּב 
)לקבלת דמה, דכל הקרבנות נפקא לן מהיקישא  כלי)וי' מצ' יד,יג( ... ת"ל כי כחטאת האשם הוא, מה חטאת טעונה  תורה שלמה ]פד[

םטאת ולאשם )ויקרא ז,לז( ובעולה ובשלמים כתיב )שמות מש' כד,ו( דזאת התורה לעולה ולמנחה לח ֶֶׂ֖ש ת ַוָּי ָ֑ ַאָּגנ  , אף אשם טעון ָּב
 .כלי

י ֲחִצ  ם ַו ָּד  קקטן והוא תאור ואחריו פעולה -)אתנח( מונח זקף – ַה ַרֶ֖ חַַ-ַעל ָז ָֽ תבנית טעמים כעין למוד אלפניו ולאחריו. חצי הדם  – ַהִּמְזּב 

תלזריקה על מזבח הושם גם הוא  ָ֑ נ  ַאָּג  . ָּב

חולפי פשט הקרא קודם זרק דם על המזבח ואח"כ לקח משה את הדם שנאמר עליו ברישא הפסוק  ַּקַ֤ ַ֙ ַוִּי ה ֶׁש י מ  ם ֲחִצ  ָּד  ם ַה ֶֶׂ֖ש ת ַוָּי ָ֑ ַאָּגנ   ָּב

ח (שמ' מש' כד,ח)וזרקו על העם לברית  ה֙  ַוּיִַּקַ֤ ת מ ׁש  ם-א  ק ַהָּדֵ֔ ם-ַעל ַוּיִזְר ֖ ר ָהָעֶ֑ אמ  ר ַהְּבִרית֙ -ַדִֽם ִהֵנַ֤ה ַוּי ָ֗ ת ֲאׁש ֵ֨ ל ָּכל 'ה֙  ָּכַרַ֤ ם ַעֵ֥ ים ָהֵאִּֽל ה׃-ִעָּמכ ֵ֔  ַהְּדָבִר֖
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׃ ,ג:תרומה כה שמות ֶׁשת ח ָֽ ֶסףַּוְנ ַָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ַָז ִאָּתָ֑ם מ  ּוַ חֶ֖ ְק רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ָמ  רּו ַהְּת ַ֙ ז את  ְו



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת (בה,כ)שניה הדרשה השניה יוצאת מהפשט אבל לא ע"י תבנית הטעמים מהפך פשטא אלא בלימוד אלפניה אל האזכרה ה ַ ּו חֶ֖ -ִּתְק
י ָמִתָֽ רּו הַומפני ש  ,לקרבנות ציבור(טט: ) זו תרומת שקלים - ְּת ָמ  רּו ַהְּת ז אתַ֙ היא אזכרה שלישית של מלת "תרומה" )אחרי שתי אזכרות  ְו

 בפסוק הקודם( מוציא אותה מהפשט של תרומת המשכן ומלמד שאפשר לתרום את תרומת מחצית השקל לקרבנות צבור שלוש פעמים

 בשנה. 

ה (גה,תר' כשמ' )נסביר את תבנית הטעמים התומכת בלימוד זה.  ָמ  רּו ַהְּת ַ֙ ז את  (גה,כ)קטן והוא תיאור ואחריו פעולה -)סלוק( פשטא זקף – ְו

ִאָּתָ֑ם מ  ּוַ חֶ֖ ְק רִַּת ה, תבנית טעמים העשויה ללמד לכתוב אחרי  ֲאֶׁשֵ֥ ָמ  רּו ַהְּת ַ֙ ז את ֶאת (בה,כ)ולכתוב אלפניה אל  ְו ַ ּו חֶ֖ ְק מַָ-ִּת רּו יְּת היינו  ִתָֽ

 לתרום מחצית השקל לקרבנות צבור שלוש פעמים בשנה, בשלושה שלישים.
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: ,ו:כהתרומה שמות  ים ַהַּסִּמָֽ ֶרתַ ט ֶ֖ ְַוִלְק ה ָח  ַהִּמְׁש ַ ן ְַ֙לֶׁש ֶמ ִמים ְַּבָׂש ר א ָ֑ ןַַלָּמ ֶמ  ֶׁשֶ֖

ן ,ו(כהתר'  'שמ) ֶמ  יד שנוי ורבוי ופירוש התפקידים ילמד באופן הבא:טפחא בתפק – ֶׁשֶ֖

ה ,ו(כהתר'  'שמ) ַהִּמְׁשָח  ַ ן ְַ֙לֶׁש ֶמ ִמים יםקטן והוא מצווה ואחריו -)אתנח( פשטא מונח זקף - ְּבָׂש ַהַּסִּמָֽ ַ ֶרת ט ֶ֖ ְק  מצוה. ְוִל

הְּבׂשַָבלימוד לכתוב הבא אחרי  ]ראב"ע[אפשר שזהו מופע של לימוד לאחריו ואלפניו. ואז ע"פ  ָח  ַהִּמְׁש ַ ן ְַ֙לֶׁש ֶמ ַהיינו  ִמים ֶרת ט ֶ֖ ְק ְוִל
ים ה, הבשמים באים לשתי מטרות )א(  ַהַּסִּמָֽ ָח  ַהִּמְׁש ַ ים)ב(  ְלֶׁש ֶמן ַהַּסִּמָֽ ַ ֶרת ט ֶ֖  ִלְק

רהלימוד אלפניו לוקח את התכונה של שתי מטרות ומעביר אותה לכתוב אלפניו  א ָ֑ ןַַלָּמ ֶמ ן ללמד להכי ]ר' יוסף בכור שור[ע"פ  ֶׁשֶ֖

ןשמן באיכות שמן למאור )א( למנורה )ב( שישמש להכנת שמן המשחה. לכן  ֶמ טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, שנוי מהפשט למאור,  – ֶׁשֶ֖

 ורבוי שישמש גם להכנת שמן המשחה.

וד מלך הוא כעין מכה בפטיש של בנין המשכן, מלאכת הקדשתו והארתו הקבועה לכב ,ו(כהתר'  'שמ)פסוק  [בכור שור]ר' יוסף לפי 

מלכי המלכים הקב"ה. אפשר שלכן תבנית הטעמים של מרכז הפסוק היא כעין לימוד לאחריו ואלפניו לאחד את שני החמרים 

 תיקון אחד מהי"ג. –הבסיסיים למטרה אחת 
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 ל: –שמות תצוה כט,כט 

אַַ ַ ֶ֖יו ָבָנ ּוְַל ְהיֵ֥ ןִַי ר   ַאֲה ֲאֶׁש רְַל ַ֙ ֶדׁש ַהּק ֨ ַ י ַ֤ ד  ט[ַּוִבְג א]כ ַמּל  ַּוְל ם ֶה  ָח הַָב ָמְׁש יוְַל ָרָ֑ ֶאת-ֲח ַ ם ַ-ָבֶ֖ ם׃ ָדָֽ ַָי
ן (שמ' תצוה כט,כט)... אפשר כי משנה .בבלי יומא יח,ב ע"פ  ֲהר   ֲאֶׁש רְַלַא ַ֙ ֶדׁש ַהּק ֨ ַ י ַ֤ ד  קטן, דרשה כפשוטה -מהפך פשטא מונח זקף – ּוִבְג

 ה אם אינו ראוי.למנוי כהן גדול בלבישת רבוי בגדים, דרשה היוצאת מפשוטה להפוך מצבו מכ"ג לכ"

א ַמּל  ם-ּוְל מצב מנוי לכ"ג ברבוי בגדים בנוסף למשיחה בשמן המשחה, המנוי רק ברבוי בגדים כגון בבית ראשון אם -מקף בתפקיד רב – ָבֶ֖

תהתקלקל כ"ג ביום הכפורים,   ם-ֶא  מצב אם ראוי להיות כהן גדול, אם אינו ראוי, סלוק מגביל שגם אם נתמנה-מקף התפקיד רב –  ָיָדָֽ

 ונמצא לא ראוי יעבור מתפקידו בהסרת רבוי בגדים.

ם ֶה  ַָב ָח ה ָמְׁש ָח הקטן ושני פעלים -)אתנח( מונח זקף – ְל ָמְׁש א...  ְל ַמּל  , מעלה אפשרות לדרשה מלאחריו אלפניו, כאן אם כהן גדול  ּוְל

יאינו ראוי לתפקידו והתמנה רק ע"י רבוי בגדים, מעביר הלימוד מאחור אלפניו אל  ַ֤ ד  ַַּ֙וִבְג ֶדׁש ּק ֨ ן ַה ַאֲהר   להפוך כ"ג לכהן הדיוט  ֲאֶׁש רְַל

 אם אינו ראוי לתפקידו והתמנה רק ברבוי בגדים.
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ַמ ַ :,דא קראוי ָס ֹוְַךְו ד  לַָי אׁשַַעֶ֖ ָ֑הַר   ָל הַָהע  ְרָצֵ֥ ֹוְַוִנ רַלֶ֖ ֵ֥ יוְַלַכּפ  ַ:ָעָלָֽ
ֵַַ֥(... )ג יש"ר  דבה פרשתא ג פרק ד,א(. נ קראיו כבבמה )ראה תו"אין סמיכה  -ד( הלן," )למךסו" ':הַַָֽיִלְפנ 

 לפני ה' דהיינו באוהל מועד ששם ארון והשכינה שרויה בו:  לפניו ולאחריודרש נ קראמד ט -ח "תשפ
ָ֑הַ -טט  ָל ָהע  אׁשַ ר   ַ ל ַַעֶ֖ ֹו ד  ַָי ַמ ְך ָס  קטן בראש פסוק ואחריו ההלכה. היינו לימוד אלפניו ולאחוריו.-מונח זקף –ְו
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 :ה,יב תזריע ויקרא

ִאם ל-ְו ַַע ב ֶ֖ ׁש  יםַּת  ִמ  ַָי ְַ֙וׁש  ֶׁשת ֹום ַי ים ְַוִׁשִּׁשֵ֥ ָּדָתָּ֑ה ִיםְַּכִנ ֻבַעֶ֖ ְַׁש ה ְמָאֵ֥ ָט ְַו ד ל   ַת  ָב ה ק  ה׃-ְנ ֳהָרָֽ ַָט י ֵ֥ מ  ְַּד
ִאם ד-ְו ל   ַת  ָב ה ק  ַ ואחריו הלכה פסוקבראש  טןק-קףז מונח – ְנ ָּדָתָּ֑ה ִיםְַּכִנ ְַׁשֻבַעֶ֖ ה ָאֵ֥ ְמ ָט  'וכוְו

ותטמא  בולד אם הוא זכר או נקבה, נשפוט בו להחמיר,שאם נסתפק לנו ...  רלב"ג , מה לומד מנקבה אל הזכר שלפניו?חריוולאאלפניו  לימוד
לידה ארבעה עשר יום. ולזה תטמא לידה ארבעה עשר יום היולדת טומטום או אנדרוגינוס, כי לא נוכל לומר שלא תהיה טמאה לידה כשלא היה 

 וגו', לפי שאין הבדל לעניין טבע דם לידה בין היות הנולד ודאי זכר או ודאי נקבה ובין היותו ספק; הולד ודאי זכר או ודאי נקבה
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ַ: י –,ט יג תזריע ויקרא ַפ ַ ט[ ֶאל] אַ הּוָבֶ֖ ְַו ם ָדָ֑ ָא ְַּב ֶ֖ה ְהֶי ִַת י ַעתִַּכֵ֥ ַר  ַָצ ן׃-ֶנ ַָ֣גע ָֽ ה  ַַהּכ 
ַַ ַ ת]י[ א  ְַׂש ַ֤ה ִהּנ  ְַו ן ה ָ֗ ַהּכ  ַ ָרָא ה ַּ֙בַָ-ְו ה ָבָנ ת׃ְל ָֽ א  ַַּבְׂש י ַחֶ֖ ַ ר ַָּבָׂשֵ֥ ֵ֛ת ְחַי ִמָֽ ָ֑ןַּו ָע רַָלָב ַׂש  ה ָהְפָכֶ֖ אַ י ִהָ֕ ְַו ר ֹו ַע 

ַ ַ ט[ ם] ָדָ֑ ָא ְַּב ֶ֖ה ְהֶי ִַת י ַעתִַּכֵ֥ ַר  ַָצ קטן מרכא טפחא אתנח, תבנית טעמים )סילוק או אתנח( ]פשטא[ -)סילוק מפסוק קודם( מונח זקף – ֶנ ַָ֣גע

 אחד מתפקידיה עשוי להיות לימוד אלפניו ולאחריו.  קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה,-מונח זקף

  , פרק א[ )א(תזריע פרשה ג ספרא] :אלפניו לימוד

 ב() [תזריע פרשה ג פרק א ספרא] :לאחריו לימוד

 

ַַ,ט(יג 'תז 'וי) ]ספרא תזריע פרשה ג פרק א[ )א(: לימוד אלפניו ם ָדָ֑ ָא ְַּב ֶ֖ה ְהֶי ִַת י ַעתִַּכֵ֥ ַר  ַָצ ְַוָרַ ,י(יג 'תז 'וי)ֶנ ַָ֣גע ן ה ָ֗ ַהּכ  ַ למדנו לשאת ָא ה
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 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ת ליטמא במחיה שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת, לא אם שוו כל המראות לשאת ליטמא בשיער לבן ששיער לבן מטמא המראו' לשא
ַעתבשחין ובמכוה, ישוו כל המראות לשאת ליטמא במחיה שאין המחיה מטמאה בשחין ובמכוה תלמוד לומר  ַר  ַָצ , ומה השאת ֶנ ַָ֣גע

ַעתדין והיא תשובה תלמוד לומר אום, אף הבהרת אום, ומנין לרבות שאר המראות הוא ה ַר  ַָצ  . ֶנ ַָ֣גע
 

התורה מלמדת  )יג,י(התורה השתמשה במראה הטמא בהרת ושאת וסימני הטומאה שער לבן ופשיון. בפסוק  )יג,ט(: עד פסוק לימוד אלפניו

ת ,י(יג 'תז 'וי)כי המראה הטמא  א  ַ֙-ְׂש ה ָבָנ ַעת ,ט(יג 'תז 'וי)מטמא בסימן הטומאה מחיה. אפשר כי תבנית הטעמים ְל ַר  ַָצ )סילוק מפסוק  – ֶנ ַָ֣גע

ֶאל ,ט(יג 'תז 'וי)קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה -קודם( מונח זקף ַ א הּוָבֶ֖ ְַו ם ָדָ֑ ְַּבָא ֶ֖ה ְהֶי ִַת י ן׃-ִּכֵ֥ ָֽ ה  , מלמדת כי ַהּכ 

מלמד משאת אום )אב מראה( לבהרת קטן בתפקיד של שתיים -סימן המחיה מטמא בכל המראות שהוזכרו בפרשה הקודמת, ובנוסף זקף

 אום ולתולדותיהם. 

ֶ֖ה ,ט(יג 'תז 'וי)מוצע לומר שהרבוי של המחיה מהשאת אל שאר המראות מרומז בתבנית הטעמים של  ְהֶי ִַת י מרכא טפחא, בתפקיד  – ִּכֵ֥

 קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן ממחיה בשאת למחיה בשאר המראות הטמאים. 

 

ֶ֖הַ ,ט(יג 'תז 'וי) תזריע פרשה ג פרק א[ )ב(]ספרא : לימוד לאחריו ְהֶי ִַת י םואילך,  משעה שנאמרה הפרשה זו( הח"ח:)מן הדיבר ִּכֵ֥ ָדָ֑ ָא , ְּב
 להביא את הבא בכולו לבן, 

 שתהא המחייה מטמאתו,  )המגיע לראיה הראשונה ע"י הכהן והוא כולו לבן(
והלא דין הוא בהרת קטנה מחיה מטמאתה בהרת גדולה לא כל  מהכתוב()נסיון להוכיח זאת בקל וחומר ממראה טמא בחלק מן העור במקום 

 שכן, 
 )הכוונה מראה(טומאה, תאמר בבהרת גדולה שאינו סימן  )הכוונה מראה(לא אם אמרת בבהרת קטנה שהוא סימן  )דחיית הק"ו (

 ( )כנאמר בפסוק )יג,יג( שהפורח בכל הגוף טהור הואטומאה,  
)לכן אולי פריחה בכל הגוף גם לא תטמא אם תהיה בה מחיה בשעת  טומאה, לא תהא מחיה מטמאתה מראה()הכוונה הואיל ואינה סימן 

ם, ת"ל הראיה הראשונה( ָדָ֑ ָא  מטמאתה.  )יג,י( להביא את הבא בכולו לבן שתהא מחיה ְּב
ַהמרומז בטעמי המלים  הלימוד לאחריו ַ ט[ ַעת] ַר  ַָצ -)יג,יהמחיה המוזכרת אחריו, בפסוקים ומלמד כי  ]תו"כ פ"ג פ"א[ )ב(-נדרש ב ֶנ ַָ֣גע

ם ,ט(יג 'תז 'וי) מראה לבן שפרח מטמאה להחליט, יא( ָדָ֑ ָא , היינו "הבא בכולו לבן" בכל גופו של אדם בתחילה לפני הראיה הראשונה, ְּב

לא מחיה אז הוא שהוא אחרי שהחלט לטומאה. היות וב"פרח בכולו" אחרי שהחלט, אם הוא ל יג(-)יג,יב-לעומת מצב "פרח בכולו" שב

, יש נסיון לומר כי גם "הבא בכולו לבן" בתחילה עם מחיה הוא טהור. תו"כ מלמד ש"הבא בכולו לבן" בתחילה ובו מחיה, טהורמראה 

 המראה טמא.

 

 אלאחריו-ז"ק אלפניו-פמ .18

 ראה דוגמת מפתח ויקרא אחרי מות טז,ד:

ת ֶנ י-ְּכת ָֽ ס  ְכְנ ִמָֽ ַּו ׁש ִַיְלָּבָ֗ ֶדׁש ק ִ֝ ַ ד ַ-ַּב֨ ּו ְהי  ִַי ֘ד ַ֒-ַעלַב רֹו ְַּבָׂש
י ד  ִַּבְג ַ ף ָ֑ דִַיְצנ  ַַּבֶ֖ ֵֶ֥פת ִמְצֶנ רַּוְב ְחּג   ַַ֙י ד ַַּב ֵ֥ט ְבנ  ַא ֶאת-ּוְב ַ ִים ַַּבַּמֵ֛ ץ ַחֵ֥ ְַוָר ם ה   ַ ֶדׁש ׃-ק   ם ָׁשָֽ ב  ַּוְל ֹו רֶ֖ ְַּבָׂש

 

 אלאחריו-ז"ק אלפניו-פמ .19

יַ:קרא אח"מ טז,לוי ם-ִּכָֽ ֹו ֵ֛ה ַבּיֵ֥ ֶּז ר ַה ֵ֥ ם ְיַכּפ  יֶכֶ֖ ה  ר ֲעל  ַט ָ֑ם ְל ַ֙ ֶאְתֶכ ל ם ִמּכ  יֶכ  את  ֵ֥י ַחּט   רּו׃ַ'הֶַ֖ ִלְפנ  ָהָֽ ִַּתְט
ֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֵאין ַמְסִפיִקין ְּביָדֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. [ ומא פ"ח מ"טיבבלי ] ֱחָטא ְוָאׁשּוב, א   ָהאֹוֵמר, א 

ֱחָטא ְויֹום ַהִּכפּוִרים ְמַכֵפר, ֵאין יֹום ַהִּכפּוִרים ְמַכֵפר.   א 

ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, יֹום ַהִּכפּורִ   ים ְמַכֵפר. ֲעֵברֹות ׁש 
 

ת ֲחֵברֹו.  ה א  ּיְַרצ  ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִּכפּוִרים ְמַכֵפר, ַעד ׁש   ֲעֵברֹות ׁש 

ן ֲעזְַריָה,  ְלָעזָר ּב  ת זֹו ָּדַרׁש ַרִּבי א  ם ִמּכ ל֙  (ל,טז ' אח"מוי)א  אֵתיכ ֵ֔  , ִּתְטָהִֽרּו 'ה֖  ִלְפֵנֵ֥י ַחּט ֹ֣
ֵּבין ָאָדם ַלּמָ  ת ֲעֵברֹות ׁש  ה א  ּיְַרצ  ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִּכפּוִרים ְמַכֵפר, ַעד ׁש   ֲחֵברֹו. קֹום, יֹום ַהִּכפּוִרים ְמַכֵפר. ֲעֵברֹות ׁש 

 
ַּבּׁשָ  ם, ֲאִביכ ם ׁש  ְתכ  ם ִמַּטֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר א  נ ֱאַמר, )יחזקאל לו( ְוזַָרְקִּתי ֲעֵליכ ם ַמיִם ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַאְׁשֵריכ ם יְִׂשָרֵאל, ִלְפנֵי ִמי ַאּת  ַמיִם, ׁש 

ם. ְואֹוֵמר,  ה יְִׂשָרֵאל֙ הֵ֔  (,יגירמיה יז)ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּת  ת יְִׂשָרֵאל: 'ִמְקֵוַ֤ ת ַהְּטֵמִאים, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַטֵהר א   , ַמה ִּמְקו ה ְמַטֵהר א 
 נשלמה מסכת יומא 

 

ם-יִּכַָֽ: טז,ל מ"קרא, אחוי ֹו ֵ֛ה ַבּיֵ֥ ֶּז ר ַה ֵ֥ ם ְיַכּפ  יֶכֶ֖ ה  ר ֲעל  ַט ָ֑ם ְל ַ֙ ֶאְתֶכ ל ם ִמּכ  יֶכ  את  ֵ֥י ַחּט   רּוַ'הֶַ֖ ִלְפנ  ָהָֽ ְט ַ׃ִּת
 25, הערה קר תוי"טעי, ר"ר יעקב וינגרטן, הוצאת גפן התשמ"ז, ע' רנ"ט, חזור המפורש, יום כפורהמ

מפורש יוצא שהשם מטהר , ִּתְטָהִֽרּו 'ה֖  ִלְפֵנֵ֥י (ל,טז ' אח"מוי) ,יש לתמוה דלמה שביק רבי עקיבא מקרא שלפניו שנאמר וזרקתי וכו'.
 אותנו, ולמה ידמה ביד הנביאים, הלא לפנינו מאיר ספר התורה הזאת. 

  ועוד יש להבין סמיכות המאמרים אהדדי.
 ,אין לו הכרעהזה בסדר אחרי )מות( הארכתי לדרוש בעזרת השם יתברך ליישב, דהנה באמת המקרא קודש  שעשועי יוםובחיבורי 
ַ֙ בהוה אמינא( -)טט  דאם נפרש ל ם ִמּכ  יֶכ  את  )שהולך על בין אדם למקום שאחריו ובין אדם  , אם כן אדרבה מורה להיפוךלפניונדרש  ַחּט  

 לחבירו שלפניו(

ֹום-יִּכַָֽ ֵ֛ה ַבּיֵ֥ ֶּז ר ַה ֵ֥ ם ְיַכּפ  ֶכֶ֖ י ה  ר ֲעל  ַט ָ֑ם ְל ַ֙ ֶאְתֶכ ל ם ִמּכ  יֶכ  את   )עד כאן ההוה אמינא(.שבין אדם לחבירו על עבירות )גם(וקאי ,    ַחּט  

 ולזאת כיון דהתנא מדחה האי פירושא וסתם דמה שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר,
ן ֲעזְַריָה,  ממתיק בלשונו ְלָעזָר ּב  ת זֹו ָּדַרׁש ַרִּבי א    הקרא לאחריודקרא לדרוש  וחידשדזה דרש א 

ם ִמּכ ל֙  (ל,טז ' אח"מוי) אֵתיכ ֵ֔  (ִּתְטָהִֽרּו -)טט  .דדוקא מה שהוא בין אדם למקום, 'ה֖  ְפֵנֵ֥ילִ  ַחּט ֹ֣

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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מהלך ע"פ תבניות הטעמים , ובבהוה אמינא היה משמע שגם ללא בקשת סליחה בין אדם לחבירו יוה"כ יכפר, ומסקנת התנא שזה לא יתכן

 בין אדם לחבירו הקב"ה מכפר על ישראל ביום הכפורים.ע"י בקשת סליחה שהפסוק מלמד ש וסקמ

ַ֙פשט הכתוב  ל ם ִמּכ  יֶכ  את  ֵ֥י ַחּט   רּוַ'הֶַ֖ ִלְפנ  ָהָֽ ְט  ,כלומר בין אדם למקום לאחריונדרש רק  ִּת

םאבל תבנית הטעמים במלת  ֶכ  י את  קטן במלה אחת, מרמזת למידת דרישה של ריבה וריבה את הכל, וגם מוגדרת שנאמר -מונח זקף – ַחּט  

)שאדם  על חטאים שבין אדם למקוםשמדובר רק יוצא מפשוטו חטאים. המקרא קטן ירמז גם לשתי קבוצות -זקףבאחד ונדרש על הכל. 

 , שגם בהם צריך סליחה מחבירו היינו ירצה את חבירו.ומוסיף חטאים שבין אדם לחבירו מתחרט לפני ה' ושב מהם(

 

ָ֑םתבנית הטעמים של  ֶכ ַ֙ ֶאְת ל ם ִמּכ  יֶכ  את  החרטה ענין , היינו קח יו ולאלפניותלמד על דרישה לאחרקטן, -אתנח פשטא מונח זקף – ַחּט  

 . לפני ה', ותעשה חרטה לפני חברך עד שתרצנושבפשוטה רק 

 

ֹום-יִּכַָֽ ֵ֛ה ַבּיֵ֥ ֶּז ר ַה ֵ֥ ם ְיַכּפ  ֶכֶ֖ י  באלו תנאים? כאשר  – ֲעל 

ם)א(  יֶכֶ֖ ה  ר ֲעל  ַט ָ֑ם ְל ַ֙)את עצמכם(  ֶאְתֶכ ל ם ִמּכ  יֶכ  את   ( חבריכםחרטה ורצוי ע"י  בין אדם לחבירוש)א(  ) ַחּט  

ַ֙ב( ) ל ם ִמּכ  יֶכ  את  ֵ֥י)בין אדם לחבירו, בין אדם למקום( ַַחּט   ַ)מרכא טפחא יתור לרבות על בין אדם למקום גם בין אדם לחבירו ואז('הֶַ֖ ִלְפנ 
רּו ָהָֽ ְט ֱחָטא ְוָאׁשּוב,מכל העבירות, אבל סלוק מגביל זאת לחרטה בלי לשוב על המעשה כלשון המשנה ) ִּת ֱחָטא ְוָאׁשּוב, א  ֵאין  ָהאֹוֵמר, א 

ֱחָטא ְויֹום ַהִּכפּוִרים ְמַכֵפר, ֵאין יֹום ַהִּכפּוִרים ְמַכֵפר.  (ַמְסִפיִקין ְּביָדֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. א 

 

 התוי"טהמשך דברי 
 אמנם קשה, דבאמת מנליה לרבי אלעזר בן עזריה הא, דילמא המקרא נדרש לפניו וכפרה לכולם יהיו,

 רו "אשריכם וכו' " להוכיח דנדרש לאחריו ואינו מכפר רק על מה שבין אדם למקום.לזה בא רבי עקיבא ליישב במאמ
 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
 

 ם תהיו,ויוקדם דברי הספרא בפרשת קדושים, קדושי
 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'.

 לתה מצודתינו בעזרת השם יתברך בדברי הפיוט "היום הרת עולם".)עוד נקדים מה שע
 "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 
לצעוק על העיוות שעשה בנו נגדם. וכל זמן שלא ירצה אותם, שורת  המלך ימחול לבנו, עם כל זה, בני המדינה במשפט המלך יעמדו

הדין גוברת כח המלך ואינו יכול לכפר עוון בנו. אמנם אם כאלה יקרה לעבד אשר דבר המלכות יצא על ידו ללחום מלחמתו ולשום 
ממילא שהכל מחול לו, דהרי אותו במרכבתו, בודאי כשמרצה את המלך ומחמת שהוא חכם בנימוסי המלוכה, מבטל המלך רצונו, 

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(.

 
ן ֲעזְַריָה"  המשנה, דבתחילה קאמר מעתה עולה שפיר נופת דברי ְלָעזָר ּב  ת זֹו ָּדַרׁש ַרִּבי א  ַ֙ שדורש הכרעת המקרא" א  ל ם ִמּכ  יֶכ  את   ַחּט  

ֵ֥י רּו(׃ַ'הֶַ֖ ִלְפנ  ָהָֽ דנדרש לאחריו, ומיישב רבי עקיבא להכריע דכן ההכרח שלא לדרוש לפניו כמבואר. וזהו אשריכם ישראל דאשר )ִּתְט
מטהרים דמעלה עליכם כביכול כאילו קדשתם אותי, הוא רק מי מטהר אתכם, דטהרה הוא רק  תהלה שהוא לכם לפני מי אתם

 לעצמכם, ואם קדשתם עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי וכו',והוא רק במדריגת אהבת הבן וכי קדוש ה' בין אתם וכו'.
חטאת מה תפעל ליוצר האדם, ועולה שפיר אביכם  והשורש פורה וכו' שאם אין אתם מקדישים איני מקודש הוא ראש ולענה ואם

 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 

זה שהלכנו שובב בדרכי לבבנו לך חטאנו, אנחנו החוטאים והחסרים ולנפשנו הריעונו ולא לך יוצר האדם, ועל זה מיעד חטאנו", דב
ַ֙ אותנו מקווה ישראל וגו' לטהר אותנו. וכיוון שכן מוכרח הכרעת הפסוק ל ם ִמּכ  יֶכ  את  ֵ֥י ַחּט   רּו(׃ַ'הֶַ֖ ִלְפנ  ָהָֽ דעבירות שבין אדם  )ִּתְט

ר עד שירצה את חבירו. ולשון תוי"ט, לפי שהדרך הישרה היא שיבור אדם בעצמו להתקדש וליטהר ואז לחבירו אין יום כפור מכפ
ם ִמַטֲהִרין", ומפני שלפעמים לפי שיצר לב האדם רע עליו לא יוכל להתגבר על יו כשבא ליטהר מסייעים לו, ועל זה אמר " ִלְפֵני ִמי ַאתֶּ

ממנו נדח, וזהו "מי מטהר אתכם", ונאמר  חהו ובימין צדקו יתמכהו לבלתי ידווררלכופו ליטהר בתשובה והוא רחום יכפר עון יע
 וזרקתי, וזהו בלי התעוררות האדם אלא ברחמיו מטהרם. ועיין עוד.

 והשם יתברך ברחמיו יטהרנו מכל טומאותינו ולבית קודשו יקבץ נפוצותינו במהרה בימינו אמן ואמן;
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ל :טייח,מ "אח ויקרא ֶא ה-ְו ת ִאָּׁשֶ֖ ַּד  ִנ ָאָתָּ֑ה ְּב ְמ א ֻט ב ל   ַר  ְק ת ִת ֹו ּה׃ ְלַגּלֶ֖ ְרָוָתָֽ ֶַע
א( טייח,מ ח"א 'וי)מתאים לתבנית  לימוד )ב( ב ל   ַר  ְק ת ִת ֹו ּה ְלַגּלֶ֖ ְרָוָתָֽ קטן והוא פעולה ואחריו עוד פעולה. עשוי -)אתנח( מונח זקף - ֶע

 שנטמאת בשעת תשמיש לא לפרוש מיד  ללמד אלפניו ולאחריו. או לאחריו ואלפניו. לומד מטהורה

 
בעא מיניה רבי יונתן בן יוסי בן לקוניא מרבי שמעון בן יוסי בן לקוניא: אזהרה לבועל נדה מנין מן התורה?  [בבלי שבועות יח, ב]

ֶאל ( טייח,מ ח"א 'וי), אזהרה לבועל נדה )נטל עפר זרק בו( שקל קלא פתק ביה ה-ְו ת ִאָּׁשֶ֖ ַּד  ָאָתָּ֑ה ְּבִנ ְמ ב אל ַ  ֻט ַר  ְק אזהרה למשמש ! אלא, ִת
יו ָּדָתה֙ נִ  יּוְתִהַ֤  (מצ' טו,כד 'וי) ואמרה לו נטמאתי דלא ניפריש מיד, מנלן? אמר חזקיה, אמר קרא: עם הטהורה , אפי' בשעת נדתה תהא ָעָלֵ֔

א ( טייח,מ ח"א 'וי)עליו. אשכחן עשה, לא תעשה מנלן? אמר רב פפא, אמר קרא:  ב ל   ַר  ְק לא תפרוש  נמי טט: משמעותו() , לא תקרבִת
ְמִרים֙ ( ישעיהו סה, ה)הוא, דכתיב:  ב ָהא ִֽ יך ְקַרֹ֣ י ֵאל ֵ֔ י ַאל־ִּתַּגׁש־ִּב֖ יך ִּכֹ֣ ֵ֥  (מצ' טו,לא 'וי). ת"ר: ְקַדְׁשִּתֶ֑ ל םְוִהזְַרּת  ת־ְּבנֵי־יְִׂשָרֵא֖ ם א  ְמָאָתֶ֑ אמר רבי  - ִמּט 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 .לוסתן. וכמה? אמר רבה: עונהיאשיה: מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך 
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י :לו,קדשים יט ויקרא ְבנ  ַא קַ ֶַצ ֶד י אְזנ  ָ֑םַ-מ ֹ֧ ְהֶי הַָלֶכ ִַי ֶדק ֶַצֶ֖ ן י ִהֵ֥ ְַו ֶדק ֶַצֵ֛ יַפת ֵ֥ א  ַ ק ֶד ֶַצָ֗
ֲאֶׁשר ַ ם יֶכ  ה  ֹל ֱַא ' ה  ַ֙ ִים׃-ֲאִני ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ אִתי ֵ֥  הֹוצ 

י ,לו(יטקד'  'וי) ]רש"י[ ְבנ  ֶדקַ-ַא ַהם המשקולות ששוקלין כנגדן.  -ֶצָ֗ יַפת ֵ֥ ןַהיא מדת היבש.  -א  י ר. זו היא מדת הלח -ִהֵ֥ ַ-ֲאֶׁש אִתי ֵ֥ הֹוצ 
ַ ם (: אני ב"מ סא,ב(. דבר אחר )ראה תו"כ קדושים פרשתא ח פרק ח,י)ראה  )שתהיו ישרים בדברי הרשות כמסחר(על מנת כן  -ֶאְתֶכֶ֖

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

ם ,לו(יטקד'  'וי) יֶכ  ה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ֙ רקטן והוא תאור, ואחריו פעולה -)אתנח( פשטא מונח זקף – ֲאִני ם-ֲאֶׁש ֶאְתֶכֶ֖ ַ אִתי ֵ֥ ִים׃ הֹוצ  ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥  מ 

מנת היינו על תנאי, שתהיו ישרים בדברי -יו. בלמוד לאחריו שהוצאתי אתכם עלתבנית טעמים העשויה לרמז ללמוד לאחריו ואלפנ

הרשות כמסחר, ומזה למד אלפניו שיהיו המדות והמאזניים וההנהגות ישרות כי ה' מכיר כל הנסתרות כמו שהבחין בין טיפת בכור ובין 

 טיפת שאינו בכור.
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ַ֙ויקרא אמר כא,א:  ה ַ ר ֶמ א ֶאלַוּי ַ֤ ֶאל-'ַ ַ ר ֱאמ ֵ֥ ַ ה ֶׁש  ן-מ  ר ָ֑ ֲה ַא ַ ְַּבנ  י ים ֲהִנֶ֖ ַַהּכ  ַ ַַ ַ ַ אַַ ֵֶ֥פׁשַל ָֽ םְַלֶנ ֶה  ֲאל  ְרָּתַ  ַמ ׃-ְוָא יו ְַּבַעָּמָֽ א ִַיַּטָּמֶ֖
ם ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא  קטן, דרשה לרבוי טומאות הפורשות מן המת בנוסף לדם, ודרשת לימוד אלפניו ולאחריו.-מונח זקף - ְו

א ֵֶ֥פׁשַל ָֽ יו-ְלֶנ ְַּבַעָּמָֽ א מגביל איסור  מרכא טפחא, יתור לרבות, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב, סלוק - ִיַּטָּמֶ֖

 ההיטמאות למת.

ם ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא אאם זה תיאור והבא קטן, -)אתנח( מונח זקף – ְו ֵֶ֥פׁשַל ָֽ ֶנ יו-ְל ְַּבַעָּמָֽ א המצוה אזי כאן לימוד אלפניו ולאחריו. הלימוד  ִיַּטָּמֶ֖

 הקטנים. הרה לכהנים הבוגרים עצמם, ולאחריו באזהרה על גרימת טומאה לכהנים אחרים וביניהם אלפניו מתבטא באז

ְרָּת ַהגמרא לומדת שיש להזהיר הגדולים על הקטנים מהמלים  ָאַמ ְַו . . . ר מ ֵ֥ א. לגמרא מובן שהאזהרה היא על מניעת טומאה ֱא ֵֶ֥פׁשַל ָֽ ֶנ -ְל
א  אף שלא מזכירה זאת במפורש. ִיַּטָּמֶ֖
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ַיקרא אמר כא,ט:ו 

ַ ַ ֶאתַ ַ ֹות ְזנָ֑ לִַל ֶ֖ ח  ַת  י ןִַּכֵ֥ ה   יׁשַּכ  ִא  ַ֙ ַס-ּוַבת ף׃ ָֽ ר  ׁשִַּתָּׂש ֶ֖ א  ַָּב ֶלת ַחֶּל  ְמ ַ יא ִה  ַ֙ ָה ִב֙י ַָא
ֶאתתצא כב,כא-רים כידב ַ אּו י הֹוִצ֨ ְַו ַ ַ ֶאל-: ַ ה ַּנֲעָרִ֝ ַהָֽ ַ ָרִ֝ ַּנֲע ת-ַהָֽ י ַּב  ח הִַּכַָֽ-ֶּפ ַת ָת מ   ַָ֙ו ֲאָבִנים ַָּב ּה ָרַ֤ ִַעי י ַאְנׁש ֨ ַ֩ ָקלּוָה ְס ַּו ָה י ִבָ֗ -יָא

ס ָך׃ַ ְרֶּבָֽ ִמִּק ַ ע ָרֶ֖ ַָה ְרָּתֵ֥ ַּוִבַע ָה י ִבָ֑ ָא ַ ַּב  ית ֹות ְזנֶ֖ לִַל א   ָר ְַּ֙בִיְׂש ה ְַנָבָל ה  ָעְׂשָתַ֤

או מן  תהיתה בה זיקת בעל וזנשהל"אביה" בבת כהן שמדובר בבת  אביהבבלי סנהדרין מקיש מ"אביה" בנערה המאורסה בבית  –טט 
 נא,א(, והכל מודים שלא דבר הכתוב בפנויה. האירוסין או מן הנשואין. ורבותינו נחלקו בדבר )ראה סנה'

ֶלת-ֶאת ַחֶּל  ְמ ַ יא ִה  ַ֙ ָה ִב֙י סקטן והוא תיאור וההלכה אחריו -)אתנח( פשטא מונח זקף – ָא ַ ף׃ ָֽ ר  ׁשִַּתָּׂש ֶ֖ א     ָּב

 

 הסבר מקוצר הנוגע בלימוד אלפניו. -טט 
 בבלי סנהדרין מט נ נא
זיקת בעל ולא הנערה אביה היא מחללת באש תשרף -כי תחל לזנות אתובת איש כהן מביא מנערה המאורסה אל לרבנן ע"י גזרה שוה 

 עונשה בסקילה.אשר המאורסה 

 

 בסקילה.  מרבה כל בנות כהן שיש או היה בהן זיקת בעל ולכאורה כולן עונשן אביה-אתשל את ה -לרבנן 

ַ  בא ף׃ ָֽ ר  ׁשִַּתָּׂש ֶ֖ א  מתפשט עד האתנח ומאפיין להחיל ן אפיוד והטפחא בתפקיסלוק, לה המטועמת ביכפותח טפח להתאפיין ממ –טפחא ָּב

 רק על המתרבות בתכונת זיקת בעל ולא על המקור הנערה המאורסה הנשארת עם עונש הסקילה.באש תשרף העונש 

 

ַ בשלב הבא ... ֹות ְזנָ֑ ַ-ֶאתאתנח ִל ֶלת ַחֶּל  ְמ ַ יא ִה  ַ֙ ָה ִב֙י ַָֽהינו תיאור מצב ואחריו ההלכה   –קטן -פשטא מונח זקףָא ר  ׁשִַּתָּׂש ֶ֖ א  ַָּב תבנית ף׃

היינו עם זיקת בעל בעבר ובהוה ואפשרות של עונש השריפה  אביה-אתטעמים המלמדת אלפניו. כך עוברות כל בנות כהן שהתרבו בגלל 

ַַעל  )וללא נערה המאורסה(, אל הרישא של הקרא ֹות ְזנָ֑ לִַל ֶ֖ ח  ַת  י ןִַּכֵ֥ ה   יׁשַּכ  ִא  ַ֙  קטן מרכא טפחא אתנח.-פשטא מונח זקף -ּוַבת

 

ר ארוסה ונשואה בשריפה. מיבא זיקת בעל ואת המקור הנערה המאורסה אבל לא אפיון שני שלה עונש הסקילה, ובמקומו רבי שמעון אומ

. אח"כ מקדם אל הרישא כל בנות כהן שהיה בן זיקת בעל בהוה ובעבר ושם ממעט את שהיו בעבר בזיקת בעל ונותר עם באש תשרףעונש 

 הארוסה והנשואה.
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 :,כחב' אמר כוי

אֹוַסמוכים כרבי יוסי בחולין ַ ר ֹו ׁשֶ֖ ָ֑ה-ְו סלוק, טפחא אתנח, המלמד על חבירו שלפניו. והוא עצמו מקבל מה ללמד ממה שאחריו  – ֶׂש

תהמאפינו בלימוד אלפניו  ֶא ְַו ֹו ת  ד-א  ָחָֽ ֶא ַ ֹום ְַּביֵ֥ ּו טֶ֖ ֲח ִַתְׁש א ֹוַל ֵ֥  ׃ְּבנ 

ַיקרא אמר כב,כח:. ו ַ אֹוַ ַ ר ֹו ֶאת-ְוׁשֶ֖ ְַו ֹו ת  א  ַ ָ֑ה ֹוַל ֵַ֥-ֶׂש ד׃ְּבנ  ֶאָחָֽ ַ ֹום ְַּביֵ֥ ּו טֶ֖ ֲח ִַתְׁש ַא
אֹו ַ ר ֹו ָ֑ה-ְוׁשֶ֖  טפחא אתנח - ֶׂש

ֶאת ְַו ֹו ת  ַ-א  ֹו ַ קטן-מונח זקף -ְּבנ  ּו טֶ֖ ֲח ִַתְׁש א ד׃ מרכא טפחא -ל ֵ֥ ָחָֽ ֶא ַ ֹום  מרכא סלוק - ְּביֵ֥

 מבנה טעמים ללימוד אלפניו, גם באילת השחר למלבי''ם כלל ...



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 אתנח מונח ז''ק ואחריו הדין לימוד אלפניו. 
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הַָ֑ :ד,בהר כה קראוי תַַל ַַׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָא  ְהֶי הַָל ִַ֙י ן ַַׁשָּבתֹו ת ַַׁשַּבַ֤ ת ִביִעָ֗ ַהְּׁש ַ ר׃ַַ'ּוַבָּׁשָנ ה מ ָֽ אִַתְז ַל ֵ֥ ָךֶ֖ ְמ ְַוַכְר ע ָר  ִַתְז א ַ֙ל   ְדָך ַָׂשָֽ
א (ד,בהר כה 'וי)למד  [א,גמרא מועד קטן ג] ַ֙ל   ְדָך א , ָׂשָֽ ַל ֵ֥ ָךֶ֖ ְרְמ כה שבכרמך. שכוונתם לא תעשה כל מלאכה שבשדך ולא כל מלא ַכ

ע (היינו כתוב)אבל לא כל מלאכה בשדה אסורה כי תלמוד לומר  ָר  ִַתְז א ַ֙ל   ָך ְד . זריעה בכלל כל מלאכות השדה הייתה ולמה יצתה ָׂשָֽ
אליה מה זריעה מיוחדת שהיא עבודה שבשדה ושבכרם גם יחד, אף כל שהיא עבודה  (להשוות)מן הכלל ונכתבה במפורש, כדי להקיש 

. ומאמר הברייתא שכל ואינו בשדה מותר (כגון השקיה)סורה, אבל דבר שהוא רק בכרם לקיום אילנות משנה לשנה שבשדה ובכרם א

מלאכה אסורה בשביעית בנוסף לזריעה ולזמירה, אלו איסורים מרבנן. לכן סתימת בקעים בקרקע מותרת ועידור וחרישה לחיזוק האילנות 

 אסור.

, זה עשוי ואחריו ההלכה קטן-בתבנית טעמים ]פשטא[ מונח זקף בוא תיאוריאחרי האתנח אם המלבי''ם באיילת השחר  מסביר ש מנםא

הַָ֑כאן אבל מצאנו שאם אחרי האתנח מופיעות שתי פעולות או שתי הלכות כמו . להילמד אלאחריו ואלפניו עַַ'ַל ָר  ִַתְז א ַ֙ל   ָך ְד ָׂשָֽ
ַ ר׃ מ ָֽ ִַתְז א ַל ֵ֥ ָךֶ֖ ְמ ְר ַאסורות, ומלמד אלפניו אל אפשר שמלמד אלאחריו את המלאכות הְוַכ ְהֶי ה ִַ֙י ן ַַׁשָּבתֹו ת ַׁשַּבַ֤ ַ ת ִביִעָ֗ ַהְּׁש ַ ּוַבָּׁשָנ ה

הַָ֑ תַַל ַַׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָא  אבל מדאורייתא  ותחייבשרק מלאכות שעשויות להתבצע בשדה ובכרם הם בגדר שבת שבתון וגו' ואסורות ומַ'ָל

 מדאורייתא.מלאכות המיוחדות לשדה ואינן בכרם ומלאכות המיוחדות לכרם ואינן בשדה מותרות 
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ּנּו: כז,לגבחקתי ויקרא  ֶרָ֑ ִמי ְַי א ְַול   ע ַרֶ֖ בַָל ֹו טֵ֥ ן־ י ָֽ ַּב  ר ֵ֛ ּק  ַב ְַי א ַל ֹ֧ ַַ ַ ל:ַַ ָֽ א  ִַיָּג א ֶדׁשַל ֵ֥ ק ֶ֖ ה־ ְהֶי ִַיָֽ ֹו ָרתֵ֛ מּו ַּוְת ּוא הֹ֧ ה־ ָי ָהָֽ ְַו ּנּו ֶר  ִמי ְַי מ  ר ָה ִאם־  ְו

ּנּו( כז,לגבח'  'וי) ֶר  ִמי ְַי מ  ר ִאם־ָה ּו ְו הֹ֧ ה־ ָי ָהָֽ ֶדׁשְו ק ֶ֖ ה־ ְהֶי ִַיָֽ ֹו ָרתֵ֛ מּו ַּוְת  א

מ  ר ָה ִאם־ ֶדׁשַ( כז,לגבח'  'וי)-מקף כבורר בין המרה שגורמת לתמורה ש – ְו ק ֶ֖ ה־ ְהֶי אין הכהנים ממירים כמו  שלא תחולובין המרה  ִיָֽ
 , כמו המרת צבור וכמו המרת שותפיםלא בחטאת ולא באשם ולא בבכור

ּנּו בכתוב (כז,לגבח'  'וי)עיון ברישא של הסיפא של  ִמיֶר  ְַי ָהמ  ר ִאם־ מצוות העשה מדרך  ]רמב"ם פי' משנה תמורה פ"א,מ"א[. ע"פ  ְו

ֶדׁש( כז,לגבח'  'וי)הלימוד "לאו הניתק לעשה" היא  ק ֶ֖ ה־ ְהֶי ִַיָֽ ֹו ָרתֵ֛ מּו ַּוְת ּוא הֹ֧ ה־ ָי ָהָֽ ּנּו( כז,לגבח'  'וי), לכן הכתוב ְו ֶר  ִמי ְַי מ  ר ָה ִאם־ הוא לא  ְו

ֶדׁשַ( כז,לגבח'  'וי)עולה, וכתוב אחריו המצוה המצוה אלא תיאור של פ ק ֶ֖ ה־ ְהֶי ִַיָֽ ֹו ָרתֵ֛ מּו ַּוְת א ּו הֹ֧ ה־ ָי ָהָֽ  .ְו

ּנּו( כז,לגבח'  'וי)היות הכתוב  ֶר  ִמי ָהמ  רְַי ִאם־  קטן, מלמדת-מונח זקףהוא תיאור ואחריו מצוה, לכן תבנית הטעמים שלו )אתנח( מקף  – ְו

]רמב"ם פי' משנה תמורה ע"פ  הלימוד לכתוב לפניולק העשה מה"לאו הניתק לעשה", זה ח הלימוד לכתוב אחריו. לאחריו ולפניו

מלמד שחלק העשה מתוך "הלאו הניתק לעשה" אמנם מונע את המלקות על  [רשימות שיעורים )רי"ד סולובייצ'יק(]והסבר  פ"א,מ"א[

א  (י,כזבח'  'וי)על שני לאוים  80ולא  40"חלות התמורה" אבל אינו מונע את המלקות על "מעשה התמורה" ולכן הממיר לוקה  ֹלֹ֣

ֹו יר א תָ֛ נּו ְוֹלִֽא־יִָמֵ֥  .  יֲַחִליפ ָ֗
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 בבלי כתובות נא ב 

ַבת במדבר נשא ה,יג: ִַׁשְכ ָתּ֘ה א  ַ יׁש ִא  ַ ב ָׁשַכ֨ ַרעַ֒-ְו ֶַז
הַַ ָָ֑א ָמ ְט ִַנ א י ִה  ְַו ה ָרֶ֖ ְסְּת ְַוִנ ּה ִאיָׁש  ַ נ  י י ע  מ  ַ֙ ְַוֶנְעַלם ַ ַַ ַ ַַ דַַַ֙ ה׃ְוע  ָׂש ִַנְתָּפָֽ א אַל ֵ֥ ו ְַוִהֶ֖ ּה ַָּב  ן ַא  י

 ולאבוה דשמואל, אונס דשריא רחמנא היכי משכחת לה? אונס דשריא רחמנא היכי משכחת לה?
 כגון דקאמרי עדים שצווחה מתחלה ועד סוף.

 

ה׃ ָׂש ִַנְתָּפָֽ א ואַל ֵ֥ ִהֶ֖ ְַו ּה ַָּב  ן א  י ַ֙ ד ְַוע 
. הגמרא מביאה שלוש ברייתות שכל אחת מהן מתיחסת למקרה אחד טפחא ללא מרכא לפניה, רבוי לא מוגבל על מי מדובר –והיא  –טט 

 מיוחד.

 , ואיזו? זו כל שתחלתה באונס וסופה ברצון. ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרתא' 
 , ואיזו? זו אשת כהן. ויש לך אחרת שאע"פ שנתפשה אסורהתניא אידך: והיא לא נתפשה אסורה, הא נתפשה מותרת,  ב'
 ממאנת והולכת לה.  -, ואיזו? זו שקידושיה קדושי טעות, שאפי' בנה מורכב על כתיפה רת שאע"פ שלא נתפשה מותרתויש לה אחג' 
 

 מקרה ב'

ה׃ ָׂש ִַנְתָּפָֽ א ואַל ֵ֥ ִהֶ֖ ְַו ּה ַָּב  ן א  י ַ֙ ד ְַוע 
 תבנית אפשרית ללימוד אלפניו ולאחריו

ה׃ אלאחריו לפוסלה לבעלה אם ָׂש ְתָּפָֽ ִַנ א  היינו עשתה ברצון מלכתחילה. ל ֵ֥

 , ואיזו? זו אשת כהן. ויש לך אחרת שאע"פ שנתפשה אסורהכגון לאשת כהן כברייתא  אלפניו
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 :כ,יו,שלח יד במדבר

ח ְסַלָֽ ַ ט[ ד-]י ְַוַע ִים ַרֶ֖ ִמִּמְצ הַ ֶּז  ַה ַ ַָ֙לָע ם ה ֙אָת ַָנָׂש ר ֲאֶׁשַ֤ ְַוַכ ָך ֶּדָ֑ ַחְס ַ ֶדל ֶ֖הְַּכג   ֶּז ַה ַ ם ָהָעֵ֥ ַ ן אַַלֲעֹוֵ֛ ַַ-ָנָ֗ ה׃ַ ָּנ ָֽ ַה 
ַוַַ ַ ָך׃]כ[ ֶרָֽ ְדָב ְחִּתיִַּכ ָסַלֶ֖ ַ' ה  רַ ֶמ א ַּי  

 כ,דעת זקנים מבעה"ת במדבר ידהסבר המשולב בפי' 
ַ' ה  ַ ֶמר א ַַוּי   ַ קטן, והוא כעין תיאור ביחס להמשך שהוא כעין פעולה או הלכה, לכן תבנית הטעמים בתפקיד לימוד -)סלוק( מונח זקף – ]כ[

 אלפניו ולאחריו.

' אלאחריו ה  רַ ֶמ א ַַוּי   ַ ָךעל ששנינו שנתרצה הקב"ה לישראל ביום הכפורים ואמר לו ן שעומדים בו על העני ]כ[ ָבֶרָֽ ְד ְחִּתיִַּכ ַלֶ֖ ולכך הוקבע ַָס
   .אותו יום למחילה ולכפרה לדורות



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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וה"ק  אדלעיל קאיאלא כאן במרגלים, וי"ל דהאי קרא  ?הקב"ה למשה סלחתי כדברך במעשה העגל מקשים העולם היכן מצינו שאמר לו אלפניו
דוְַ...  ]יט[ ְַוַע ִים ַרֶ֖ ִמִּמְצ ַ ה ֶּז  ַה ַ ַָ֙לָע ם ה ֙אָת ַָנָׂש ר ֲאֶׁשַ֤ ה׃-ַכ ָּנ ָֽ ָך ועוד י"לנא לעמך  סלחתי כדבריך וכן סלחאז אמרת  ה  ֶרָֽ ָב ְד משמע כאשר  ִּכ

ְחִּתישנשאתי להם ביציאת מצרים בעשיית העגל וא"כ גם שם אמר  שאסלח להם עתה כמובקשת ממני   :ָסַלֶ֖
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 א,לק כהב ברבמד

ם י ַַּבִּׁשִּטָ֑ ל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש ֵֶׁ֥שב ַַוּי 
ֶאלַ ַ ֹות ְזנֶ֖ םִַל ָהָע  ַ ב׃-ַוָּי ֶחל ָאָֽ מֹו ַ ֹות ְַּבנֵ֥

 טפחא - לזנות קטן-מונח זקף - ויחל העם אתנח – בשטיםהקרא 

 ,ולאחריו קטן והמעשה שאחריו לזנות, היא לימוד אלפניו-אתנח מונח זקף תבנית הטעמיםבעל 

ַשנלמד מקרא  נקרא על מעשה השטות - שטים -להסביר שם המקום  הדרשה אלפניו ם ָהָע  ַ כי התירו שנעשה חולין  - ב"עתיע''פ ַוָּי ֶחל

 .שטות וקלקול בהםיצר רע שגרם לע''י לחלל קדושתם 

ֹותהדרשה לאחריו  ְזנֶ֖   דורש כעבודת פעור, ובנוסף לטעות אחרי בנות מואב ולעבוד עבודה זרה שלהן. ִל

 טפחאראה 
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 כט,לט:    תצוהשמות . 1
ַ-ֶאת ִים׃ ְרָּבָֽ ָהַע ַ ן י ֵ֥ ַּב  ה יַַּתֲעֶׂשֶ֖ ִנ  ַהּׁש  ַ ַהֶּכ ֶבׂש ַ֙ ת א  רְַו ֶק ַַבּב ָ֑ דַַּתֲעֶׂש ה ֶאָחֶ֖ ָה ַ ֶבׂש ַַַהֶּכֵ֥

 כט,מא:    תצוה. שמות 2
ה ֲעֶׂש ַַּ֙תָֽ ְסָּכּה ַּוְכִנ ֶקר ַהּב ַ֤ ַ ת ַח֨ ִמְנ ִָ֑יםְַּכ ְרָּב ָהַע ַ ן ַּב  י ה יַַּתֲעֶׂשֶ֖ ִנ  ַהּׁש  ַ ַהֶּכ ֶבׂש ַ֙ ת א  ַ-ְו ַח ח   ִַני ַח י ר   ּהְַל הָּל  הַַל ַַ׃ַ'ִאֶּׁשֶ֖

 כח,ד:    פינחס. במדבר 3
ִים׃-ֶאת ָהַעְרָּבָֽ ַ ן י ֵ֥ ַּב  ה יַַּתֲעֶׂשֶ֖ ִנ  ַהּׁש  ַ ַהֶּכ ֶבׂש ַ֙ ת א  ְַו ֶקר ַַבּב ָ֑ דַַּתֲעֶׂש ה ָחֶ֖ ֶא ַ ֶבׂש   ַהֶּכֵ֥

ַ ה[ [ַ ן׃ י ִהָֽ ַה ַ ת ִביִעֵ֥ ְר ַ ית ֶמןַָּכִתֶ֖ ְַּבֶׁשֵ֥ ֵ֛ה ְַּבלּוָל ָ֑ה ִמְנָח ֶלתְַל ס ֶ֖ ַ ה יָפֵ֛ א  ָה ַ ית ִרֹ֧ ַַוֲעִׂשי ְַּ֙בַה ַ]ו[ ה ָהֲעֻׂשָי דַ י ִמָ֑ תַָּת ַלֶ֖ הַע  ִאֶּׁשֶ֖ ַ ַח ִַניח   ַח י ר   יְַל ִסיַנ  ַ ר
הַָֽ ַ'ַל ַ׃ הַָֽ]ז[ רַַל ָכֶ֖ ַׁש  ֵֶ֥סְך ֶַנ ְך ֵ֛ ַהּס  ַ ֶדׁש ַַּבּק ָ֗ ָ֑ד ֶאָח ָה ַ ֶבׂש ןַַלֶּכֶ֖ י ִה  ַה ַ ִביִע ת ְר ְסּכֹוַ֙ ַ׃'ְוִנ
 כח,ח:    פינחס. במדבר 4

הַ ֵ֛ ִאּׁש  ַ ה ַַּ֙תֲעֶׂש  ְסּכֹו ַּוְכִנ ֶקר ַהּב ַ֤ ַ ת ַח֨ ִמְנ ִָ֑יםְַּכ ְרָּב ָהַע ַ ן ַּב  י ה יַַּתֲעֶׂשֶ֖ ִנ  ַהּׁש  ַ ַהֶּכ ֶבׂש ַ֙ ת א  הְו ַַל ַח ִַניח ֶ֖ ַח י ֵ֥ ַ׃ַפַ'ר 
 מתיחסים לתמיד של שחר או לתמיד של בין הערבים ונלמד היקש מאחד לשני? ז( –האם פסוקים )ה 

ןַת"ר,   ,זתורה תמימה כחעונה  י ִה  ַה ַ ִביִע ת ְר ַ֙ ְסּכֹו  ]יומא ל"ד א'[: יז(]בשל ערבית איירי[ ושל שחרית ילמד משל ערבית -ְוִנ
 ח הערה יז תורה תמימה הערות במדבר פרק כ

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 

, ודעת רבי בגמ' דילפינן של ערבית משל שחרית ומפרש כ ילפינן של שחרית משל ערביתונסכו וגו', וא"הערבים ועשירית האיפה וגו' 
 המשך הכתובים באופן אחר, ועיין בבאור פלוגתתם בפירוש רבינו חננאל בגה"ש ובהגהות הגר"ב רנשבורג לש"ס:

יכח,ד:  פינחס. במדבר 3 ִנ  ַהּׁש  ַ ַהֶּכ ֶבׂש ַ֙ ת א  ַַקטן תבנית טעמים המטעימה תיאור ואחריו פעולה-)אתנח( פשטא מונח זקף – ְו ן י ֵ֥ ַּב  ה ַּתֲעֶׂשֶ֖
ִים ְרָּבָֽ  , אפשרות ללימוד לאחריו ולהעבירו אלפניו, היינו של שחרית ילמד משל ערבית.ָהַע

 ויש בפסוקים אלו ארבע תבניות כאלה אז אפשר כי יש עוד שלושה לימודים מתמיד של בין הערבים לתמיד של שחר.
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 מדבר מטו"מ לה,ו:  . ב

ׁשַ ַׁש  ִ֚ת א  ַ ם ַַ֙לְלִוִּי  רִַּתְּתנּו ֲאֶׁשַ֤ ַ ים ִרָ֗ ֶהָע ַ א  ת ַָ֑חַ-ְו צ  ר  ָה ַ ה ָּמ ַָׁשֶ֖ ֵ֥ס ּוַָלֻנ ֲאֶׁש רִַּתְּתנ  ַ ט ְקָל  ַהִּמ ַ י ר   ַָע
ר׃ַ י ִַעָֽ ִים ּוְׁשַּתֶ֖ ַ ים ְרָּבִעֵ֥ ַא ַ ּו ֶה םִַּתְּתנ  י ַַוֲעל 

 קטן(-קטן בין קיסרים, ראה בסעיף שתי פעמים זקף-)שלוש פעמים זקף

ִ֚ת ׁשַא  טַ-ׁש  ְקָל  ַהִּמ ַ י ר    מרבה, אולי לומר שאלה בעלות החובות המלאות. –קטן -דווקא אלה, מונח זקף –יתיב –ָע

ַ ּו נ  ֶה םִַּתְּת י ר׃קטן , אם זה תיאור והמצוה עצמה היא -]אתנח[ מונח זקף -ַוֲעל  י ִַעָֽ ִים ַּוְׁשַּתֶ֖ ים ְרָּבִעֵ֥ ַַא
 אז לפנינו לימוד אלפניו ולאחריו. 

ׁשוד אלפניו ולאחוריו, כי באופן שהוסבר הדבר הולכים אלפניו, שואלים משם תכונת אבל בכל זאת קשה כאן לימ ַׁש  ִ֚ת טַ-א  ְקָל  ַהִּמ ַ י ר   ָע
ָ֑חַַ צ  ר  ַָה ה ָּמ ַָׁשֶ֖ ֵ֥ס ּוַָלֻנ , ממעטים אותה, לפחות חובות, ונותנים אותה על לאחוריו. זה יותר מתאים לסדרה "קדמא, מהפך,  ֲאֶׁש רִַּתְּתנ 

 פשטא" 
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 :,התצא כה-ברים כיד

ַ ס ה[ י] ין-ִּכָֽ ָֽ א  ַ ַּ֙וב  ן ֶהם מ  ַ ד ַחַ֤ ַא תַ מ ֨ ַּו ו ָּדָ֗ ְח ַַי ים ִחִ֝ ַא ַ ֨בּו ְׁש א-י  ֹוַל ָֽ ֶׁשת-ל  ָֽ א  ֹ֧הַ ְהֶי הַ-ִת ּוָצ חֶ֖ ַה ַ ת ֵ֛ ַַהּמ 
ּה׃ ָמָֽ ְַוִיְּב ה ִאָּׁשֶ֖ ֹוְַל ּהַלֵ֛ ָקָחֵ֥ ַּוְל ָה י ַָעֶל  א ב   ַָ֙י ָמּה ָב ְַי ָ֑ר ַָז יׁש ִא  ְַל

ַ֙ ָמּה ָב א ְי ב   הַָ ָי י ּה ר ואחריו ההלכה קטן, והוא תיאו-פשטא מונח זקף – ָעֶל  ָחֵ֥ ָק ֹו ּוְל ה לֵ֛ ִאָּׁשֶ֖ ּה׃ ְל ָמָֽ תבנית המאפשרת לדרוש אלניו  ְוִיְּב

 ולאחריו, 

אך לפי שאין  לאשה; לולמדנו, שכיון שבא עליה איך שיהיה, קנאה  עליה ולקחה לו לאשה, יבאשאמר לפי כפי' רלב"ג   לימוד לאחריו
לביאה, ואע"פ שלא תהיה כונתו לבא עליה. והנה זה הפועל נקרא כונתו  היההביאה נעשית אלא כשיכוין לביאה, הנה ראוי שת

  'ייבום'.  



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ּה ָחֵ֥ ָק ֹו ּוְל ה לֵ֛ ִאָּׁשֶ֖ לפי שאין הביאה נעשית מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא כולם מצטרפים למעשה אחד, ע"פ רלב"ג  –ְל
כאן הפרטים הם שליבם אין כוונה לבא עליה  עליה. כונתו לביאה, ואע"פ שלא תהיה כונתו לבא היהאלא כשיכוין לביאה, הנה ראוי שת

 )כנראה לשם יבום(  אבל צריך לכוין לביאה,

׃   ּה ָמָֽ  סלוק, מגביל מדאורייתא לקיים מצוות יבום במעשה הביאה בלבד.    -ְוִיְּב

לא  - עליה יבא יבמה עד שיבא עליה כי הרצון בזה: שאין הזר עובר ב'לא תעשה'למדנו  עליה, יבא יבמהע"פ רלב"ג לימוד אלפניו 
   איש זר. 
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 :ב,דברים וילך לא

ֶמר א ם ַוּי   ֶהָ֗ ן ֲאל  ַ֩-ֶּב ָאה ם מ  י ִר֨ ַ֤ה ְוֶעְׂש ַ֙ ָׁשָנ ִכי ֹום ָאנ  ל-ל א ַהּי  ד אּוַכֵ֥ ֹו א ָלצ  את עֶ֖ ֹו ַ֙ ְוָלבָ֑ ה ֶאתַ'ַוָֽ ַ ר ַַתֲעב ֶ֖ א יַל ֵ֥ ַל  א  ַ ַמ ר ה׃-ָא ַהֶּזָֽ ןַ ֵ֥ ּד  ַַהַּיְר
 
  ה       ָאַמר      ֵאַלי’ְוָלבֹוא      ַוהוי    אּוַכל    עֹוד    ָלֵצאת-ֹלא
 מרכא טפחא    מונח     אתנח       פשטא     מונח       ז"ק     

 
 120האם אפשר לומר השם ובית דינו? לפי שזאת גזירה מימי נח "בשגם )גי' ורמז למשה רבנו( והיו ימיו מאה ועשרים שנה" שבגיל  וה'

 של כל אדם. פוסקת פעילותו של משה כמו
 

 רש"י דברים, וילך, פרק לא פסוק ב 
, יכול שתשש כחו תלמוד לומר לא כהתה עינו ולא נס לחה אלא מהו לא אוכל איני רשאי שניטלה ממני הרשות לא אוכל עוד לצאת ולבוא

 וניתנה ליהושע: 
 , זהו פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבוא לפי שה' אמר אלי: וה' אמר אלי
ום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי ביום זה אמות, ד"א לצאת ולבוא בדברי תורה מלמד שנסתתמו ממנו מסורות ומעיינות , היאנכי היום

 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:

תלענ"ד "וה' אמר אלי" עומ ַהּיְַרֵּדן ַהז ה:" כי אחרת היה לו לכתוב הקרא -ד גם עבור אלפניו כרש"י וגם עבור מה שאחריו " ֹלא ַתֲעבר א 

 כסדר שסידר רש"י.
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 שמואל א ג,ג:
ֲאֶׁשר ַ ' ה  ַ יַכ ל ה  ְַּב ָ֑ב כ  לַׁש  ֶ֖ א  מּו ַּוְׁש ה ִַיְכֶּב  ֶַ֙ט ֶרם ִהים ֹל ֱא ַ ַ֤ר ַפ-ְונ  ים׃ ִהָֽ ֹל ֱא ןַ ֹו רֵ֥ ֲא ַ ם ַָׁשֶ֖

ָ֑בּוׁשְַ כ  ַׁש  ל ֶ֖ א  'ַמונח אתנח  – מּו ה  ַ יַכ ל ה  רַקטן והוא תיאור-מונח זקף –ְּב ים׃-ֲאֶׁש ִהָֽ ֱאֹל ַ ן ֹו רֵ֥ ֲא ַ ם  טפחא מרכא סלוק    -ָׁשֶ֖

לקים, מחשב בעניני -דבר שמואל )מלבי"ם( ... ר"ל שכיבה מחשביית ... ר"ל רעיוניו היו שוכבים ומעיינים בהיכל ה' אשר שם ארון א

אשר ה' בם בקדש, הפך מעלי שאמר עליו ששכב במקומו אשר הוא שם כנ"ל )פסוק ב( ומסבת שש הכנות אלה ההיכל והארון ורוחניותם 

 בקע אור ה' ויאר אל שמואל:

קטן והוא תיאור, בעל אפשרות שמלמד אלפניו ולאחריו. אלפניו מהיכל ה' על שמואל כפי' המלבי"ם שרעיוניו מעיינים -קיסר מונח זקף

ֲאֶׁשר ַ ' ה  ַ יַכ ל ה  ַָׁשֶַ֖-ְּב ים׃ ִהָֽ ֹל ֱַא ן ֹו רֵ֥ ֲא ַ   ם

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

 של דחית לימוד אלפניו  ותדוגמא 1.1.12.1

 
 ויקרא אח"מ יז,ח

ֶה ם ׃ ֲאל  ר ַו ַמ  יׁש ּת א ַ֙ ִאֵ֥ ל ִמּב  ית ִאיׁש א   ָר ִמן ִיְׂש ֶ֖ר-ּו ר ַהּג  ר-ֲאֶׁש ּו ָ֑ם ָיג  ֹוָכ ר ְּבת ה-ֲאֶׁש ה ַיֲעֶלֵ֥ ָלֶ֖ ח׃-אֹו ע  ַָֽב  ָז
על המקטיר איברים בחוץ כשוחט בחוץ, שאם שחט אחד והעלה חבירו, שניהם חייבין  לחייבט( ע"פ רש"י עה"ת  -בפסוקים )יז,ח 

 זה בשעת איסור הבמות –(. )ראה תו"כ אחרי מות פרשתא ו פרק י,ו

שאם הקדיש קרבן בשעת היתר ושחטן בשעת ז(  –שממקרא זה יש ללמוד לפסוקים שלפניהם )יז,א  רב כהנא אמרב ,בבלי זבחים קיט

 איסור והעלה גם כן יהיה בם כרת שלא כמו שאמר רבי שמעון שאין בם כרת.

רַ ַמ  ֶה םַּת א ֲאל  קטן מטעמים -)קיסר( מונח זקף-קטן, תבנית שיש לה אפשרות ללמד אלפניו ולאחריו, בתנאי ש-)סלוק( מונח זקף – ַו

, ככונת רב כהנא, היה מקום לדון שאפשר וזאת תבנית ללמוד אלפניו ועליהם תאמריה כתוב תיאור, ואחריו ההלכה או הפעולה. אם ה

רולאחריו, כי זה במשמע של תיאור אך ההמשך אינו הלכה אלא תיאור. אבל כתוב  ַמ  ֶה םַּת א ֲאל  ַַו שזה מעין פעולה ואחריו תיאור, לכן  ׃

ודבריו  תיובתא דרב כהנא! תיובתא. סקנה המתואמת עם מסקנת הגמרא התבנית לא תומכת בדעת רב כהנא ללמוד מלאחריו לאלפניו. מ

 נדחים. 

 

ִאםַנד,כהבהר וי' הסוגיא מתחילה בהבנת  בבלי קידושין ׃-ְו ֹו ֵ֥יוִַעּמָֽ אַּוָבָנ ּו הֶ֖ ַ ל ב   ַהּי  ַ ִַּ֙בְׁשַנ ת א ְַוָיָצ ה ֶָּ֑ל א  ְַּב ל ֶ֖ א  ִַיָּג א ַל ֵ֥
ִאם הַ-ְו ֶָּ֑ל א  ְַּב ל ֶ֖ א  ִַיָּג א  מרכא טפחא אתנח -ל ֵ֥

ִַּ֙בְׁשַנ ַַ א ְַוָיָצ ל ב   ַהּי  ַ  קטן-קףפשטא מונח ז -ת

ֹו׃ ִַעּמָֽ ֵ֥יו אַּוָבָנ ּו  טפחא מרכא סלוק -הֶ֖
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 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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 ... היה צריך להיות כתוב ?ת ללימוד אלפניו, אבל לשיטת המלבי''ם באילת השחר כלל ואפשרבעלת תבנית הטעמים בקרא הזה  -טט 

ִאם הַ-ְו ֶָּ֑ל א  ְַּב ל ֶ֖ א  ִַיָּג א  מרכא טפחא אתנח -ל ֵ֥

ֹו׃ ִַעּמָֽ ֵ֥יו אַּוָבָנ ּו לַהלכה התאור לפני הקטן, -קףמונח זפשטא  -הֶ֖ ב   ַהּי  ַ ַנ ת ִַּ֙בְׁש א  טפחא מרכא סלוק -ְוָיָצ

 

 אפשר שריה''ג ור''ע ראו תבנית טעמים זאת ושיטת המלבי''ם ולכן הם מניחים פסוק זה ועוברים 

ֹוַ מט,כהבהר וי' -ל ֶַבן-א ֹו אַ֤ ֹוַ דַ֞ ֹו-ד  אָֽ ַ ּנּו ָאֶל  ִַ֙יְג דֹו ַָ֑-ּד  ָאֶל ִַיְג ֹו ְחּתֶ֖ ִמִּמְׁשַּפ ֹוַ רֵ֛ ְַּבָׂש ר ֹ֧ א  ֹוִמְּׁש אָֽ ַ ל׃-ּנּו ָאָֽ ְַוִנְג ֹו דֶ֖ ַָי ה יָג ִַהִּׂשֵ֥
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 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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 שני לימודים בתפקיד טעם מרכא )= מאריך(קטן -זקף [מונח]מרכא פשטא  1.1.13

 

 מפ]מ[ז"ק 1

א: מט,י ויחי בראשית ָ֑יו-ל ָֽ ַרְגָל ןַ ִמּב  י ַ ק ֶ֖ ק  ח  ַּוְמ ה הּוָד  י ִמָֽ ַ֙ ט ֶ֙ב ַׁש  ר ּו סֵ֥ ַָי ַַ ַ ַ ַַ יַַ ִ֚דִַּכָֽ ה-ַע ֹל  ִַׁשי א ב   ַַעִּמַַָֽ)כתיב(ַָי ת ַהֵ֥ ְּק ִַי ֹו ְַולֶ֖ ֹו ׃ִׁשיל  ַים
א ה-ל ָֽ ָד  הּו י ִמָֽ ַ֙ ט ֶ֙ב ַׁש  ר ּו סֵ֥ קטן בתפקיד של שתיים, מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא -קטן. זקף-מרכא )=מאריך( פשטא זקף – ָי

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

א ]רש"י[ישראל, כפי' -אף שאינם מלכים ודרך נשיאי ארץ תאריך דרך ראשי גלויות ה-ל ָֽ ָד  הּו י ִמָֽ ַ֙ ט ֶ֙ב ַׁש  ר ּו סֵ֥ מדוד ואילך, ֵאילּו ראשי  – ָי

ָ֑יוגליות שבבבל )ראה סנה' ה,א( שרודים את העם בשבט, שממונים על פי המלכות.  ַרְגָל ַ ן ִמּב  י ַ ק ֶ֖ ק  ח  ְמ תלמידים, אילו נשיאי ארץ  – ּו
 ישראל. 

 

א ֙בֶַ-ל ָֽ ַׁש  ר ּו סֵ֥ הָי ָד  הּו י ִמָֽ ַ֙ קטן בתפקיד של שתיים, מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא -קטן. זקף-מרכא )=מאריך( פשטא זקף – ט

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

א ואמר...  ]רמב"ן[ללא גבול כפי'  ר-ל ָֽ ּו סֵ֥ אלרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל, אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכות,  – ָי -ל ָֽ
ַ ר ּו סֵ֥  ממנו אל שבט אחר;ָי

 

 מפ]מ[ז"ק 2

י: לד,יטקדשים  ויקרא ֹוָךִַּכָֽ מ  ַָּ֙כ ַלֹו ְבָּתֵ֥ ַה ָא ְַו ם ִאְּתֶכָ֗ ַ ַהָּג ר ַ ַהּג  ר׀ ַ ם הַָלֶכִ֝ ְהֶי֨ ִַ֩י ִמֶּכם ַ ח ָר  ְז ֶא ִיםַ-ְּכ ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּב ם ֱהִייֶתֶ֖ ַ ים ִרֵ֥ ַג 
ם׃ יֶכָֽ ה  ֹל ֱַא ' הֵ֥ ַ י ֲַאִנֶ֖

ַ (יט,לד ' קד'וי) [תורה תמימה] ח ְזָר  ֶא תניא גר שקיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד ואפילו דקדוק סופרים אחד, אין מקבלין אותו,  -ְּכ
חמאי טעמא דכתיב  ָר  ֶאְז רנט(, מה אזרח שקיבל עליו את הכל אף גר שקיבל עליו את הכלְּכ

 ]תו"כ[: 

י על דקדוקי סופרים אנו מצווין בלאו דלא תסור, כמבואר לפנינו בר"פ שופטים, ועי' בבכורות ל' ב' הובא זה. כ הערה רנט[ ת"תו]
ַוטעם הדרשה מן  ח ָר  ְז ֶא לא  הוא משום דמיותר הוא, דאין לומר שבא להורות שיהיה הגר חשוב בעיניו כמו האזרח, דהא כבר כתיבְּכ

ָךתונו אותו  ֹו מ  ַָּ֙כ ַלֹו ְבָּתֵ֥ ַה ָא א להורות דרק אז חשוב הוא לך כאחד מכם רק אם קיבל כמוכם כל חקי התורה והמצוה, אלא ב, ְו
 :וכדמפרש

ֹוָך (לד,יטקד'  'וי) מ  ַָּ֙כ ַלֹו ְבָּתֵ֥ ַה ָא קטן, טעם מרכא = מאריך, אפשר מרמז להאריך את הזמן לקבלת הגר להיות -מרכא פשטא זקף – ְו

 .מצוהאם קיבל כמוכם כל חקי התורה והכאזרח כדי לבדוק, לוודא 
 

 

 תבנית טעמים ללימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחריו -אחריו או פעולה קטן והלכה -זקף [מונח]מרכא פשטא  1.1.14

 

 קטן-זקף [מונח]מרכא פשטא 

  למידת לימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחריו. גבולות מקום אלפניו וגבולות מקום אלפני לפניו   מתארכתמידת הלימוד אלפניו ולאחריו

וקראתם  קטן וכאן מתחיל ענין אלפניו-זקף - שנה י,קרא בהר כהוי-קטן ב-ענין כמו זקף לפי הדיון בכתובים. אפשר שזה הפסק נקבעים

 וגו'דרור 

 וגו'וקדשתם וגו'  והעברת שופר אתנח או  סלוק אלפני לפניו -אפשר שזה הפסק דבור 

 

ם בהן דרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי מידה ל"ג לימוד אלפניו ויש במידות הרשומות אחר הברייתא דל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשי

קטן יש מידת לימוד -בתמיכת תבנית הטעמים אתנח מרכא פשטא מונח זקף ב,לי ראש השנה טבבחולקים על לימוד אלפני לפניו. מהגמרא 

 אלפניו, וגו אלפניו ואלפני לפניו ואחריו.

 

 קטן-זקף[ מונח]פשטא מרכא  .1
 כא: -,יט בראשית ויצא לא

ַ ט[ ֶאת]י ַ ז ֶ֖ ז  ְךִַלְג ָהַל  ַ ֶאת-ְוָלָב ן ַ ל ח   ָר ַ ב ַַוִּתְגנ   ֹו ַ-צ אנָ֑ ׃ ָה י ִבָֽ רְַלָא ֲאֶׁשֵ֥ ַ ים ָרִפֶ֖ ַַהְּת ֶאת]כ[ ַ ב ק   ַַיֲע ב ַַעל-ַוִּיְגנ   י ַרִּמָ֑ ֲא ַָה ן בַָלָבֶ֖ ֵ֥ דַ-ל  ִהִּג י ַ֙ ְּבִלי
ַ א׃ ּו הָֽ ַחַ ֶ֖ ר  ַב  י ֹוִַּכֵ֥ ַל  א[ ְַ֙וָכל]כ א הּו ַ ח ַרֵ֥ ר-ַוִּיְב אֶַ-ֲאֶׁש ַ ר ַַוַּיֲעב   ָקם ֵֶֽ֖ ַַוָּי ֹו ֶאת-תל  ַ ֵֶׂ֥שם ַַוָּי ָ֑ר ָּנָה ד׃-ַה ַהִּגְלָעָֽ ַ ר ַהֵ֥ ַ ֶ֖יו ַָּפָנ

 

ַ א[ ְַ֙וָכל]כ א הּו חַ ַרֵ֥ ֹו-ֲאֶׁשר-ַוִּיְב קטן והוא פעולה ואחריו פעולה, אפשרות ללימוד במידה של אלפני לפניו. -)סלוק( מרכא פשטא זקף - ל 

ט[מוצע להסביר שהבריחה התאפשרה בהעלמת התרפים ובהשתקתן ע"י בזוים הכתובה בפסוק  ֶאת.. . ]י ַ ל ח   ַָר ב רַ-ַוִּתְגנ   ֲאֶׁשֵ֥ ַ ים ָרִפֶ֖ ַהְּת
׃ ָה י ִבָֽ ָא למה גנבה אותם כדי שלא יהו אומרים ללבן שיעקב בורח עם נשיו ובניו, וכי התרפים מדברים הם, כן  תורה שלמה ]מג[  ְל

ובגין בזיונא דע"ז שוי לון  .. ובהסברו כתב ..יב.( )תנחומא ויצאדכתיב כי התרפים דברו און )זכריה י,ב( וכו' לפיכך גנבה אותם רחל 
בשעות ידועות יתעורר בה הכח  רלב"ג  .תחותה עד דלא יכיל למללא דהא כד איהו מתתקן למללא מכבדין ומרביצין קמיה כו'

הדמיוני אשר לקוסם, וישמע כאילו קול נמוך מדבר אליו בעניין העתידות אשר תשוטט בהם מחשבתו; לא שזאת הצורה תדבר, כי זה 
 .שר, כי הדבור לא יהיה בזולת כליו אשר שם בו השם יתעלה בטבעבלתי אפ

 

 קטן-זקף[ מונח]מרכא פשטא  .2
 :ט –ה ,וישב לז בראשית

] ו ]ה ָ֑י ֶ֖דְַלֶאָח ַוַּיּג  ֹוםַ ףֲַ֙חל  ס  ֹו םַי ֹלַ֤ ׃ַַַוַּיֲח ֹו תָֽ אַא  ְׂשנ ֵ֥ ֹודַ עֶ֖ ּוַ פ ִסֵ֥ ֹו ָ֑םַַוּי יֶה אֶמרֲַאל  ַוּי ֶ֖ ו[ַ י׃-ִׁשְמעּוַַ] ִּת ְמ רַָחָלָֽ ֶׁשֵ֥ ֶ֖הֲַא ֶּז ֹוםַַה אַַהֲחלֵ֥ ַָנָ֕
ם ְַוַג י ֲאֻלָּמִתֶ֖ הַ ָמ ַָקֵ֥ ֵ֛ה ִהּנ  ְַו ה ֶד  ַהָּׂש ַ ְך ֹו ְַּ֙בת  ֲאֻלִּמים ַ ים ִמַ֤ ַאְּל ְמ ְִ֝חנּוַ ֲאַנ ַ ה ִהּנ  ְַוַ֠ ה-]ז[ ָָ֑ב ִַנָּצ

י׃ַ ֲאֻלָּמִתָֽ ַַָל ן ֶ֖י ֲחֶו ַּת ְׁש ַַוִּתָֽ ם יֶכ  ת  ֲאֻלּמ   ַ֙ ה ֻסֶּב֙יָנ ְַת ַ֤ה ּנ  ִה ְַו



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ּוִַאם ינ ַָ֙על   ֹלְך ִַּתְמ ְך ֹלַ֤ וֲַהָמ י ֶַ֙אָח  ֹו ּוַל אְמר ַוּי ַ֤ ּו-]ח[ַ ָ֑נ לַָּב ׁש ֶ֖ ֹולִַּתְמ ׁשֵ֥ ַעלַַָמ ֹוַ ת  אַא  ְׂשנ   ַ֙ עֹוד ּוַ פ ִסַ֤ ַעל-ַוּיֹו ְו וַ י ָתֶ֖ ֹלמ  ו׃-ֲח י ָבָרָֽ ְַּד
ָ֑יו ָח ֶא ֹוְַל תֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַסּפ  ַַוְי ר ח   ַא ַ ֹום ֲחל  דַ֙ ַעֹו ם ֹלֵ֥ ֲח ַַוַּי ט[ [ַ

יםַ ֲחִוֶ֖ ְׁשַּת ִמָֽ ַ ים ֹוָכִב  רַּ֙כָֽ ַָעָׂש ד ַחַ֤ ְַוַא ַח ָ֗ ר  ַהָּי ְַו ַהֶּׁש ֶמׁש ַ ֹ֧ה ּנ  ִה ְַו ד ֹו ַ֙ע  ֲחלֹום ַ י ְַ֤מִּתָֽ ָחַל הַ ִהּנ ֨ רַ ֶמ א י׃ַ ַוּי ָ֗ ִַלָֽ
 

ִהּנַ  ְַוַ֠ ַ .של נעלםבעל בחינה נעלה  גלוי, בתפקיד בעל בחינה נעלה, המלה הנה משמעה גלוי מוסתר ועם הטעם גדולה-תלישא –הַ]ז[ ְִ֝חנּו ֲאַנ
ַ֙ ֲאֻלִּמים ַ ים ִמַ֤ ַאְּל על הצלתם  להודיעיצא מן הכלל לידון בענין אחר כענינו יצא להקל, כי חלומו בא  כעיןגרש מהפך פשטא, -אזלא–ְמ

 בשנות הרעב

א ַוּי ַ֤ וַ]ח[ַ י ֶַ֙אָח  ֹו ּוַל ּוַ קטן-פשטא זקף מהפך -ְמר ינ ָעל   ַ֙ ִַּתְמֹלְך ְך ֹלַ֤  אפשר, קטן בין שני קיסרים-זקף פעמיים, קטן-זקף פשטא מהפך -ֲהָמ

בא להודיע שבאמצעות אלומתו תהיה להם הרווחה  הראשוןשזה כעין בנין אב לפתרון חלומות, הכל הולך אחר הפה. כי חלום יוסף 

 קטן.-פשטא זקף מהפךוזה בתבנית פעמיים  כךפעמיים  גזרולך והם ולא בא להודיע שיהיה מ

רַ ח   ַא ַ ֹום ֲחל  דַ֙ ַעֹו ם ֹלֵ֥ ֲח ַַוַּי ט[ ָ֑יו קטן-)סלוק( מרכא פשטא מונח זקף -] ָח ֶא ֹוְַל תֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַסּפ   מרכא טפחא אתנח - ַוְי

 ה מרמזת על לימוד אלפניו ולאחריו. על תוכן שהוא תיאור ואחריו פעולה או הלכ קטן-זקף [מונח] [פשטא]( או אתנח סלוקקיסר: )תבנית 

על תוכן שהוא תיאור ואחריו פעולה או הלכה מרמזת על לימוד אלפני לפניו  קטן-זקף [מונח]פשטא מרכא ( או אתנח סלוקקיסר: )תבנית 

 ולאחריו.

ר. היות וכאן נאמר לפניו אלפנילימוד  תבנית ח   ַא ַ ֹום א כמו בחלום פרעה שבו נאמר , משמע שחלום זה הוא אחר מהחלום הראשון, שלֲחל 

 המשך של החלום הראשון. ומשמעו שנית ויחלם ה,מא מקץ בראשית

 אחר לחלום הראשוןההלימוד מחלום  מה דרגא מונח רביעראה 

 

ם (,כטישעיהו ל)דרשות הגמרא מבוססות על פסוק בנביא  ֹ֣ה ָלכ ֵ֔ ְִֽהי  ׁש ילְּכלֵ֖  ַהִּׁשי֙ר ִי ג־ִהְתַקּד  ים (שמ' בא יב,מב), אבל אפשר כי הפסוק ָחֶ֑ ִרֵ֥  ֵלֹ֣יל ִׁשּמ 
, מקור לאמירת הלל שלם בשעת הקרבת קרבן פסח, בשעת עשיית מצה בערב פסח, אחרי לאמירת הלל שלם בליל פסח המקור בתורההוא 

 תפילת ערבית של ליל פסח, הלל המשולב בהגדה של פסח.

 

 קטן-זקף[ מונח]פשטא מרכא  .3

ְַּ֙בנ  ַ: א,אשמות שמות  מֹות ְַׁש ה ֶּל א ָ֗ הְו ְיָמ ָרָ֑ ִמְצ ַ ים ִאֶ֖ ַהָּב ַ ל א   ָר ִַיְׂש ַַי ַ ַַ ַ אּו׃ַַ ַָּבָֽ ֹו יתֶ֖ יׁשַּוב  ִאֵ֥ ַ ב ק   ַַיֲע ַא  ת
אּו ַָּבָֽ ֹו יתֶ֖ יׁשַּוב  ִאֵ֥ ַ ב ק   ַַיֲע ב. חצי פסוק זה בעל תבנית טעמים כלהלן:  א  ת ק   ַַיֲע ַקטן ותוכנו תאור, ואחריו -)אתנח( מונח זקף – א  ת יׁש ִאֵ֥

אּו ַָּבָֽ ֹו יתֶ֖  ת לימוד לאחריו ואלפניו. פעולה. תבנית העשויה ללמד במיד - ּוב 

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

ַ עוד ירצה אומרו ים ִאֶ֖ וגו' שבא לומר מופת חותך כי ברצונם באו והראיה שאחר מות אביהם ועלו ארצה כנען חזרו פעם ב' כאמור ַהָּב
ָמה ובפרשת ויחי, והוא אומר ְי ָרָ֑ ִמְצ יםַ ִאֶ֖ בַַַַהָּב ק   ַַיֲע ֹו מחדשא  ת יתֶ֖ ַּוב  יׁש אּו. ִאֵ֥ ֹו אחר שעלו משם חזרו למצרים ָּבָֽ יתֶ֖ יׁשַּוב  ומנה  ִאֵ֥

ויכתב בספר זכרון לפניו  הא למדת כי ענפי האילן כאילן עצמו שוים לחפוץ בגזירת מלךראובן וגו'  הכתוב מי הם בעלי צדקות זה

 ליראי ה' וגו':

ֹוַ-היינו הלימוד מ יתֶ֖ יׁשַּוב  ִאֵ֥ ַ ב ק   ַַיֲע המלמד אלפניו אל  א  ת ָמ ְי ָרָ֑ ִמְצ ַ ים ִאֶ֖ ַהָּב ַ ל א   ָר ִַיְׂש שכל יוצאי ירך יעקב באו לקיים גזירת מלך  ְּבנ  י

  ולא רק בני יעקב.

 

 קטן-זקף[ מונח]מרכא פשטא  .4
  :בבא יב,מ שמות

ַַ֤ ַהַּל א־ ּו הָֽ ַ ִים ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ מ  םַ ָאֶ֖ הֹוִצי 'ְַל ה  ַַ֙לָֽ א הּו ַ ים ִרֵ֥ ִַׁשֻּמ ם:ַפל  יל ָתָֽ ר  ד  לְַל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י יםְַלָכל־ְּבנ  ִרֵ֛ ִַׁשֻּמ ' ה  ַַ֙לָֽ ַהֶּזה ַ ְַיָלה
ַר' יהודה מרקס הי"ו )טו ניסן התשע"ה(  ֶא ֶרץ מ  ַ ם הֹוִציָאֶ֖ 'ְַל ה  ַַ֙לָֽ א הּו ַ ים ִרֵ֥ ִַׁשֻּמ ִיםל  יל ָרָ֑ ם-ר"ת הל"ל של"ם נאמר ב – ִמְצ י ִרֵ֥ ִַׁשֻּמ  ל  יל

 לדורשה פעמים אחדות.מונח כעין מרמז שהתבנית הבאה יש  – ל  יל

' ה  ַַ֙לָֽ א הּו ַ ים ִרֵ֥ קטן, שתי דרשות )א( דרשה לאמירת הלל שלם בין הערביים )לקרבן פסח, לעשיית מצה( )ב( -מרכא פשטא זקף – ִׁשֻּמ

 דרשה לאמירת הלל שלם בליל פסח )אחרי תפילת ערבית, משולב בהגדה של פסח(

 ' ה  ַַ֙לָֽ א הּו ַ ים ִרֵ֥ ששמו בעדות המזרח "מאריך", בתבנית טעמים זאת מרמז להרחיב נושא,  –עם מרכא קטן, ט-מרכא פשטא זקף – ִׁשֻּמ

להאריך נושא. אפשר שמלמד על הנאמר בכתוב לפניה. אם נתעלם מן המונח שלפני התבנית המלמד לדרוש התבנית שאחריו פעמים 

ָאֶַ֖אחדות, אז התבנית הזאת נמצאת אחרי סילוק ותוכנה תיאור ואחריה פעולה ) י ֹוִצ (, אז זה מלמד על דרשה אלפניו ולפני לפניו, םְלה

 ולאחריו. הפסוקים שלפני )יב,מב( הם:

ּו [לט] ק ַוּי אפֵ֨ ת־ַהָּבֵצֵ֜ ר א  יאּו ֲאׁש ֵ֨ יִם הֹוִצֶּ֧ ת ִמִּמְצַרָ֛ ג ֵ֥ י ַמ֖צֹות ע  א ִּכֹ֣ ץ ֹלֹ֣ ּו ָחֵמֶ֑ יִם ִּכִֽי־ג ְרׁשֹ֣ א ִמִּמְצַרָ֗ ְִֽכלּו֙  ְוֹלַ֤ הַ  ָי ה ְלִהְתַמְהֵמֵ֔ ּו ְוגַם־ֵצָד֖ ִֽם ֹלא־ָעׂשֵ֥ : ָלה 

ל ְּבֵנֹ֣י ּומֹוַׁשב֙  [מ] ר יְִׂשָרֵאֵ֔ ֵ֥ יִם יְָׁש֖בּו ֲאׁש  ים ְּבִמְצָרֶ֑ ה ְׁשֹלִׁשֹ֣ ע ָׁשנֵָ֔ ִֽה ֵמ֖אֹות ְוַאְרַּבֵ֥ י [מא: ]ָׁשָנ ים ִמֵּקץ֙  ַויְִהָ֗ ה ְׁשֹלִׁשֹ֣ ע ָׁשנֵָ֔ י ָׁשָנֶ֑ה ֵמ֖אֹות ְוַאְרַּבֵ֥ ם֙  ַויְִהָ֗ צ   ְּבע ֙

ֹום ה ַהּיֹ֣ ּו ַהז ֵ֔ ֹות ָיְֵ֥צאָ֛ ץ' ה֖  ָּכל־ִצְבאֵ֥ ר  ֵ֥ יִם ֵמא   :ִמְצָרִֽ

הארכה של הנושא המרומזת בטעם מרכא = מאריך של  –מרבה לדרוש פעמים אחדות את ההרחבה  ל  ילונח של אפשר כי טעם מ

ים ִרֵ֥ ים (שמ' בא יב,מב), הבא להרחיב מזמן לילה לזמן בין הערביים וללמד לומר הל"ל של"ם הנלמד מר"ת של ִׁשֻּמ ִרֵ֥ )שזה בליל  ֵלֹ֣יל ִׁשּמ 

ּו (שמ' בא יב,לט)הפסח( גם בעת אשר )א(  ק ַוּי אפֵ֨ ת־ַהָּבֵצֵ֜ , שעת עשיית מצה של ערב פסח )לימוד אלפני לפניו הנרמז בתבנית מרכא א 

'קטן של -פשטא זקף ִֽהֵ֔ ים הּו֙א ַל ִרֵ֥  (וי' אמר כג,ה)-(, )ב( גם לומר הל"ל של"ם בשעת עשיית קרבן פסח בין הערביים שזה נלמד בִׁשּמ 

ר לַ  ה ָעָׂשָ֛ ֹון ְּבַאְרָּבָעֵ֥ ׁש ָהִראׁשָ֗ ד  'ַּבח ֹ֣ ַסח ַלהִֽ ֖ יִם פ  ין ָהַעְרָּבֶ֑ ׁש ֵּבֹ֣ ד  שהוא זכרון לעשיית פסח מצרים שהוא תוצאה של הכתוב לפני )יב,מב(  :ח ֖

י (,מאשמ' בא יב) ים ִמֵּקץ֙  ַויְִהָ֗ ה ְׁשֹלִׁשֹ֣ ע ָׁשנֵָ֔ י ָׁשָנֶ֑ה ֵמ֖אֹות ְוַאְרַּבֵ֥ ם֙  ַויְִהָ֗ צ  ֹום ְּבע ֙ ה ַהּיֹ֣ י  (,יבבר' לך טו) ... זהו יום ברית בין הבתרים שבזמן ַהז ֵ֔ ַויְִהַ֤

ֹוא ׁ֙ש ָלבֵ֔ ֙מ  נָה (בר' לך טו,ח)שעת בין הערביים שלו, אברהם אבינו אמר  ַהּׁש  ִֽ י ִאִֽיָרׁש  ע ִּכֵ֥ ה ֵאַד֖ , באיזה זכות יזכו בני לירש את הארץ :ַּבָּמֵ֥

בן פסח זכרון ( והקרבן היחיד הבא בין הערביים אחרי קרבן תמיד הוא קרמדרש אגדה) :השיבו הקדוש ברוך הוא בזכות הקרבנות

 לפסח מצרים שנעשה בין הערביים. 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ה: –ד ריע יב,ויקרא תז

ַ ד[ ְַּבָכל] ה ֳהָרָ֑ ַָט מ  י ְד ִַּב ב ֶ֖ ׁש  ּת  ַ ים ִמ  ַָי ֶׁשת ֹל  ַּ֙וְׁש ַיֹום ים ֹלִׁשֵ֥ א-ּוְׁש ֶדׁשַל ָֽ ל-ק   ֶא ְַו ע ַַעד-ִתָּגָ֗ א ב   ַָת א ַ֙ל   ָּדׁש ְק הֳַ-ַהִּמ ָט ַ י ֵ֥ מ  ְַי את ּה׃ְַמל ֶ֖ ַָרָֽ
ַ ה[ ִאם] ל-ְו ַַע ב ֶ֖ ׁש  יםַּת  ִמ  ָי ַ ְוׁש  ֶׁשת ַ֙ ַיֹום ים ְוִׁשִּׁשֵ֥ ַ ָּדָתָּ֑ה ִיםְַּכִנ ְַׁשֻבַעֶ֖ ה ְמָאֵ֥ ָט ְַו ד ל   ַת  ָב ה ק  ה׃-ְנ ֳהָרָֽ ַָט י ֵ֥ מ  ְַּד

 לימודים נוספים מתבניות טעמי המקרא 

ַ ד[ ים] ִמ  ַָי ֶׁשת ֹל  ַּ֙וְׁש ַיֹום ים ֹלִׁשֵ֥  קטן-)סלוק( מרכא פשטא מונח זקף – ּוְׁש

ַ ה[ ְַ֙וׁש  ַ] ֹום ַי ים יםְוִׁשִּׁשֵ֥ ִמ  ַָי    קטן-( מרכא פשטא מונח זקףאתנח)  – ֶׁשת

ים ִמ  קטן בתפקיד של שני לימודים: )א( נתינת כל החומרות על היולדת במצב ספק במין הולד, )ב( לקביעת וסת נידות מחדש -זקף – ָי

 רק אחרי ארבעים לזכר ושמונים לנקבה

 

 קביעת וסת נידות מחדש.לענין החומרות בלידת ספק במין הולד וגם לענין  מקור ברמב"ם
כיצד דינה תהיה אסורה לבעלה י"ד יום  )בגלל ספק(תשב לזכר ולנקבה )בחז"ל(  כל מקום שנאמר [כ"י ה"רמב"ם איסורי ביאה פ]

כיולדת נקבה שבעה הראשונים ודאי, והשבעה האחרונים ספק, ואין נותנין לה ימי טוהר אלא עד ארבעים יום כיולדת זכר ואם ראתה 
הארבעים עד שמונים אינו דם טוהר אלא ספק דם נדה או ספק דם זיבות אם בא מימי הזיבה כמו שביארנו, וכן אם ראתה דם דם אחר 

שמא נקבה ילדה שאין לה וסת נדות עד אחר מלאות  (81)החל מיום יום אחד ושמונים בלבד הרי זו ספק נדה ותשב שבעת ימי הנדה 
 כמו שביארנו.

כיצד  )טט: בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה( כל מקום שנאמר תשב לזכר ולנקבה ולנדה הכ"א[,רמב"ם איסורי ביאה פ"י]
)טט: לכן אולי אינה מתחילה מחזור  דינה, תהיה אסורה לבעלה י"ד יום כיולדת נקבה, ואם ראתה דם ביום אחד ושמונים הרי זו ספק נדה

, וכן אם ראתה ביום )טט: בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה( הרי זו ספק נדה, וכן אם ראתה ביום ע"ד וביום פ"א ספירה חדש(
ואסורה לבעלה עד ליל )טט: בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה( ארבעים ואחד אף על פי שראתה ביום ל"ד הרי זו ספק נדה 

)טט: דבר והרי היא כמי שלא ילדה, וכל דם שתראה מיום שהפילה ארבעים ושמונה כיולדת זכר, ואין נותנין לה ימי טוהר כלל כנדה, 

עד פ' יום אם בא בימי נדתה ה"ז ספק נדה מאחר השבעה מיום שהפילה, ואם בא בימי זיבתה הרי זו ספק זבה שיחייב אותה בדיני לידה( 
פק נדה כמו שביארנו אף על פי שלא שכל ימי מלאת אין בהן וסת, וכן אם ראתה ביום אחד ושמונים עדיין היא מקולקלת ותהיה ס

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.

 את לידה וימי טהרה, ונקבע מחזור וסת וזיבה חדש.הלכה כ' עוסקת בלידה או הפלה ודאיים. לכן יש ימי טומ

ימי  7הלכה כ"א עוסקת בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה. לכן אין לה ימי טוהר, האשה ממשיכה לספור מחזורים של 

בה חדש. בגלל ספק , וקובעת מחזור נדה וזי 48יחשב נדה עד ליל יום  41נדה וי"א ימי זיבה, בגלל ספק שילדה זכר אם תראה יום 

 תקבע מחזור נדה וזיבה חדש. 80שילדה נקבה בראיה ראשונה אחרי יום 

 :לימוד )א( נתינת כל החומרות על היולדת במצב ספק במין הולד

 :... ויושבת עליו דם טמא ודם טהור כאנשים וכנשים )אנדרוגינוס( ... ,מ"ד[דפ"משנה ביכורים ]

 .תשב לזכר ולנקבה ולנדה -תשב לזכר ולנקבה, אין ידוע אם ולד היה אם לאו  -ידוע מהו  המפלת ואין מתני'. [א,בבלי נדה כט]

 

ים...  )וי' תז' יב,ה(  ִמ  ָי ַ ְַ֙וׁש  ֶׁשת ֹום ַי ים ַַעלוהוא תיאור ואחריו פעולה  קטן-( מרכא פשטא מונח זקףאתנח)  – ְוִׁשִּׁשֵ֥ ב ֶ֖ ׁש  ה׃-ּת  ָרָֽ ָטֳה יַ ֵ֥ מ   ְּד

 לאחריו, או אלפני לפניו ולפניו ולאחריו.תבנית טעמים העשויה ללמד אלפני לפניו ו

א-ְּבָכל...  )וי' תז' יב,ד(באלפני לפניו נמצא המשך ההלכות מלידת זכר  ֶדׁשַל ָֽ ל-ק   ֶא ְַו ע ד-ִתָּגָ֗ ַַע א ב   ַָת א ַ֙ל   ָּדׁש ְק ּה׃-ַהִּמ ָרָֽ ֳה ַָט י ֵ֥ מ  ְַי את     ְמל ֶ֖

לדת כל החומרות בגלל הספק במין הולד: טומאת נקשרת לידת הנקבה אל לידת הזכר ומלמדת למצב של ספק זכר או נקבה, לתת על היו

יום ללידה  80יום כיולדת זכר, ותמתין לביאת מקדש עם קרבנות עד מלאת  40לידה ארבעה עשר יום כיולדת נקבה, ודמי טהרה רק עד 

 כלידת נקבה.

 

 :לימוד )ב( קביעת וסת חדשה אחרי ימי מלאת

ִמַ  )וי' תז' יב,ד( ַָי ֶׁשת ֹל  ַּ֙וְׁש ַיֹום ים ֹלִׁשֵ֥ א-ְּבָכלַקטן והוא תיאור ואחריו פעולה-)סלוק( מרכא פשטא מונח זקף – יםּוְׁש ֶדׁשַל ָֽ ל-ק   ֶא ְַו ע -ִתָּגָ֗
ַַעד א ַָתב   א ַ֙ל   ָּדׁש ְק ּה׃-ַהִּמ ָרָֽ ָטֳה ַ י ֵ֥ מ  ְַי את  ְמל ֶ֖

 תבנית טעמים העשויה ללמד אלפני לפניו ולאחריו, או אלפני לפניו ולפניו ולאחריו.

ֶאל )וי' תז' יב,ב( באלפני לפניו נמצא כתוב המזכיר מצב נדה רַ ָ֑ר-ַּדּב ַ֞ ָכ הַָז ָדֶ֖ ְל ַעְַוָי י ִר  יַַתְז ִּכ  הַ֙ ָּׁש ִא רַ אמ   לַ֙ל  א  ָר ְׂש ַ֤יִַי נ  ְַַַּב ת ַּדֵ֥ ִַנ י ֵ֛ מ  יםִַּכי ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש ָאה ְמ ָטָֽ ְו
א׃ ָמָֽ ְט ּהִַּת ( ללידת זכר, ראיית הדם הראשונה תחשב נדה והאשה תקבע 33+  7יום )=  40אפשר שרוצה ללמד שאחר המלאת של  ְּדֹוָתֶ֖

 סת חדשה אחר לידת זכר.ו

ַאפשר שגם תבנית הטעמים של  ה[ ים] ִמ  ַָי ׁש  ֶׁשת ְַ֙ו יֹום ַ ים ַוהוא תיאור ואחריו פעולה  קטן-( מרכא פשטא מונח זקףאתנח)  – ְוִׁשִּׁשֵ֥ ב ֶ֖ ׁש  ּת 
ל ה-ַע ֳהָרָֽ ָט יַ ֵ֥ מ  ְבַע ת )וי' תז' יב,ב(, מתקשרת במידת אלפני לפניו )רחוק יותר מפסוק )יב,ד(( אל ְּד ִַׁ֙ש ה ְמָא ָטָֽ ְַַו ּה ְּדֹוָתֶ֖ ַ ת ַּדֵ֥ ִַנ י ֵ֛ מ  יםִַּכי ִמ  ָי

א׃ ָמָֽ ְט ( ללידת נקבה, ראיית הדם הראשונה תחשב נדה והאשה תקבע וסת חדשה אחר 66+  14יום )=  80ומלמדת שאחר המלאת של  ִּת

 לידת נקבה. וכן בלידה בה יש ספק במין הולד.
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אֶַויקרא אח"מ יז,ז:  ַ֙ ד ַעֹו ּו חֵ֥ ְזְּב ְַול א־ִי ָ֑ם ֶה י ר  ֲח ַא ַ ים ִנֶ֖ ַז  ם ֵ֥ ה  רַ ֲאֶׁשֵ֛ ַ ם ִרָ֕ םַַלְּׂשִעי ֶה  י ח  ־ִזְב ַַת ם:ַ ָתָֽ ר  םְַלד  ֶהֶ֖ אתַָל ־ּז ֵ֥ ה ְהֶי ֵ֛םִַּתָֽ ַעֹוָל ת ַּקֵ֥  ֻח

 

ּו )וי' אח"מ יז,ז( חֵ֥ ְזְּב םמקף צ"ע  – ְול א־ִי ֶה  י ח  ־ִזְב ֶאת ַ֙ ד  מקף צ"ע – עֹו

ם )וי' אח"מ יז,ז( ֶה  י ח  ְב ֶאת־ִז ַ֙ ד ַעֹו ּו חֵ֥ ְזְּב קטן, אפשרות לכעין לימוד אלפני לפניו, אפשר שזה כעין טעמא -ק( מרכא פשטא זקף)סלו – ְול א־ִי

 ראה גם ב)יז,ה(  )וי' אח"מ יז,ה(-דקרא ל



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ת ֶאָֽ ַ ל ָרא ָ֗ ִַיְׂש ְַּבנ  י אּו י ִבִ֝ ַָי ר ֲאֶׁש֨ ַ֩ ַמַען ְַַל ה[ ל-] ַַע ִחי֘ם ְב ַז  ה  ם ַ ֲאֶׁש ר ַ ֶה֘ם י ח  ֶאל-ִזְב ַ' הָ֗ ֻא םַַל ִבי ֶַ֒וֱה ה ֶד ַהָּׂש ַ מ-ְּפנ  י ַ ֶהל א ֵ֥ ַ ח ַת ֶאלֶּפֵ֛ ַ ד ֶ֖ -ֹוע 
׃ ם ַאֹוָתָֽ ' הֶ֖ יםַַל ִמֵ֛ ְַׁשָל י ֹ֧ ח  ִַזְב ּו חִ֝ ְב ָז֨ ְַו ָ֑ן ה  ַַהּכ 

 הגבלת שחוטי חוץ א' חולין ב' קדשים להבאה ושחיטה רק באוהל מועד בגלל הנמוק של פסוק ז' מניעת כל מחשבת הקרבה לע"ז.

ְַול א ַ ֶאת-]ז[ ַ֙ ד ַעֹו ּו חֵ֥ ְזְּב ַָ֑-ִי ֶה י ר  ֲח ַא ַ ים ִנֶ֖ ַז  ם ֵ֥ ה  ַ ר ֲאֶׁשֵ֛ ַ ם ִרָ֕ םַַלְּׂשִעי ֶה  י ח  ְהֶיהִזְב ֵ֛םִַּתָֽ ַעֹוָל ת ַּקֵ֥ ֻח ַ ם׃-ם ָתָֽ ר  ד  םְַל ֶהֶ֖ אתַָל ַּז ֵ֥
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טַל א-ל אוי' קד' יט,טו  ְׁשָּפ  ַַּ֙בִּמ ַָעֶ֙ול ּו י-ַתֲעׂשֵ֥ ֹול-ִתָּׂש אְַפנ  דָ֑ רְַּפנ  יַָג ַּדֶ֖ ְה ֶַת א ְַול ֵ֥ ל  ָד 
 יג׃,יטקדושים ויקרא 

ק-ל א ֲעָךֶַ֖-ֶאת ַתֲעׁש ֵ֥ א ר  ל ְול   ָ֑ ז   ִתְג
א  ן-ל ָֽ י ר תְּפֻעַּלֵַ֥ ָתִלַ֞ י ָךֶַ֖ ָׂשִכֵ֛ ד ִאְּת ר׃-ַע ֶק  ּב ָֽ

 ספרא קדושים פר' ב'
ק-ל א( ט)  ךֶַַַָ֖תֲעׁש ֵ֥ ֲע ר  . יכול אפילו אמר איש פלוני גבור הוא והוא אינו גבור איש פלוני חכם והוא אינו חכם איש פלוני עשיר ֶאת־

אוְַוהוא אינו עשיר תלמוד לומר  ל ל   ָ֑ ז    .ממון. ואיזה זה הכובש שכר שכיר . מה הגזל מיוחד שהוא של ממון אף עושק דבר שלִתְג
טַל א-ל אוי' קד' יט,טו -איש גיבור חכם עשיר מניין דרשה כזאת? אפשר מ וי' קד' יט,יג תו"כ ִּמְׁשָּפ  ַַּ֙ב ַָעֶ֙ול ּו ׂשֵ֥ י-ַתֲע ַ-ִתָּׂש אְַפנ  ל ָד 

יִתָּׂש אַפְַ-ל אוההמשך  מצוות השם רלד )ל"ת קלח( שלא לעשות עוול במשפטקטן, לפי -)סלוק( מרכא פשטא זקף ַ-נ  ל אינו תיאור ָד 

ֹולַלמצוה רלד אלא תיאור למצוה הבאה שבפסוק דָ֑ רְַּפנ  יַָג ַּדֶ֖ ְה ֶַת א , לכן מצוות השם רלה )ל"ת קלט( שלא להדר פני גדול בדין  ְול ֵ֥

 ( מלמד אלפני לפניו וזה מקור לדרשת תו"כ איש גיבור חכם עשיריט,טואפשר כי )
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 :אי –קרא בהר כה,ט וי

ר ְּבָכל ירּו ׁשֹוָפ֖ ים ַּתֲעִבֵ֥ ִרֵ֔ ׁש ְּביֹו֙ם ַהִּכפ  ד  ָעׂ֖שֹור ַלח ֶ֑ י ּב  ׁש ַהְּׁשִבִעֵ֔ ד  ר ְּתרּוָע֙ה ַּבח ֹ֣ ִֽם׃-]ט[  ְוַהֲעַבְרָּתֶ֞ ׁשֹוַפַ֤  ַאְרְצכ 

ַ ַ ֶרץְַלָכל]י[ ַָּבָאֶ֖ ר ֹו רֵ֛ ְּד ַ ם אֶתֵ֥ ָר ְק ַּו ה ַָׁ֙שָנ  ִמִּׁשים ֲח ַהָֽ ַ ַ֤ת ְַׁשַנ א  ת ַ ם ַּדְׁשֶּתָ֗ ִק ַ-ְו ָה ָ֑י ֶב ְׁש ַי 
ם ְהֶי הַָלֶכ  ִַּ֙ת א ִהו ַ ל ֵ֥ ֶאלַיֹוב  ַ ִ֚יׁש ִא ַ ם ֶאל-ְוַׁשְבֶּתָ֗ ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ֹו ָּזת  ֻח בּו׃-ֲא ֹוַָּתֻׁשָֽ ְחּתֶ֖ ִַמְׁשַּפ

ת א ִתְקְצרּ֙ו א  עּו ְוֹלַ֤ א ִתזְָרֵ֔ ם ֹלֹ֣ ֶ֑ ֹ֣ה ָלכ  ים ָׁשָנ֖ה ִּתְהי  וא ְׁשַנָ֛ת ַהֲחִמִּׁשֵ֥ ל ִהָ֗ ת-]יא[  יֹוֵבֹ֣ א ִתְבְצ֖רּו א  יָה ְוֹלֵ֥ יָה׃-ְסִפיח ֵ֔ ִֽ  נְזִר 

 

 י ר"ה ט,ב, ופסק הרמב"ם בתנאים המעכבים קיום שנת יובל.להלן מוצג הדיון בירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה, הדיון בבבל

ַ֙ (כה,י) ה"ה ג"ה פ"ר ירושלמי א ִהו לַ ֵ֥ אף על פי שלא השמיטו אף על פי שלא תקעו בשופר או יכול אף על פי שלא שילחו עבדים יֹוב 
ַ֙תלמוד לומר  א ַדברי רבי יודה רבי יוסה אומר ִהו ל ֵ֥ ילחו עבדים או יכול אף על פי שלא אף על פי שלא השמיטו אף על פי שלא שיֹוב 

ַ֙תקעו בשופר תלמוד לומר  א אמר רבי יוסה מאחר שהכתוב תולה אותה לעניין תקיעת שופר וכתוב אחר תולה אותה לענין שילוח ִהו
ַעבדים מפני מה אני אומר  ל ֵ֥  שלא בשילוח עבדים שאיפשר ליובל בלא שילוח עבדי' אבל אי איפשר ליובל שלא בתקיעת שופריֹוב 

ל( כה,י)מלת  אור שמחהע"פ  ֵ֥ מרבה לומר שאף ע"פ שלא נתקיימו כל מצוותיה של שנת היובל מכל מקום שם תורת יובל עליה לאסור  יֹוב 

ַ֙( כה,י)עבודה בקרקע, מלת  א הַָ-ְלָכלממעטת שאם לא נתקיימו כל מצוותיה של שנת היובל, אין חל עליה שם שנת יובל  ִהו ָ֑י ֶב ְׁש  י 

 יוסי מה ריבתה לנו התורה ומה מיעטה.נחלקו רבי יהודה ורבי 

ל( כה,י)רבי יהודה אומר כי מלת  ֵ֥  לקיים שנת יובל אף אם לא השמיטו ואם לא תקעו בשופר,  לא לעכבמרבה  יֹוב 

ַ֙( כה,י)ומלת   לקיים שנת יובל בלי שילוח עבדים  מעכבת -ממעטת  ִהוא

ל( כה,י)רבי יוסי אומר כי מלת  ֵ֥  יובל אף אם לא השמיטו ואם לא שילחו עבדים,  לקיים שנת לא לעכבמרבה  יֹוב 

ַ֙( כה,י)ומלת   לקיים שנת יובל בלי תקיעת בשופר מעכבת -ממעטת  ִהוא

ַ֙-ְלָכל( כה,י) א ִהו ַ ל ֵ֥ ַיֹוב  ָה ָ֑י ֶב ְׁש ַ י  ם ְהֶי הַָלֶכ  ֶאלקטן ותוכנו תיאור, והמשכו הלכה -אתנח מרכא פשטא מונח זקף –ִּת ַ ִ֚יׁש ִא ַ ם ֹוַ-ְוַׁשְבֶּתָ֗ ָּזת  ֻח ֲא
אֶַ ַ יׁש ִאֵ֥ בּו׃-לְו ֹוַָּתֻׁשָֽ ְחּתֶ֖  זאת תבנית טעמים המלמדת אלפני לפניה ולאחריה.  ִמְׁשַּפ

 (כה,י)רבי יהודה דורש מהסיפא של )כה,י( אלפניה אל הרישא של )כה,י( ללמד כי בשיחרור העבדים תלוי קדוש השנה להיות יובל 

ֶרץַלְַ ַָּבָאֶ֖ ר ֹו רֵ֛ ְַּד ם אֶתֵ֥ ָר ְק ַּו ה ַָׁ֙שָנ  ִמִּׁשים ֲח ַהָֽ ַ ַ֤ת ְַׁשַנ א  ת ַ ם ַּדְׁשֶּתָ֗ ִק הַָ-ָכלְו ָ֑י ֶב ְׁש    י 

הַ֙ (כה,ט) )כה,ט( בתקיעת השופר תלוי קדוש השנה להיות יובל-רבי יוסי דורש מהסיפא של )כה,י( אלפני לפניה ל רּוָע רְַּת ַׁשֹוַפַ֤ ְרָּתַ֞ ַהֲעַב ְו
ל ְַּבָכ ר ַׁשֹוָפֶ֖ רּו י יםַַּתֲעִבֵ֥ ִר  ַהִּכֻּפ ַ֙ ְַּביֹום ֶדׁש ח ָ֑ רַַל ֹו ֶַּבָעׂשֶ֖ י ִבִע  ַהְּׁש ַ ֶדׁש ח   ם׃-ַּב ְרְצֶכָֽ ַַא

 ד"א תקיעת שופר תלויה בב"ד ושילוח עבדי' תלוי בכל אדם ואתייא כהיא דא"ר שמואל בר רב יצחק"ג ה"ה ירושלמי ראש השנה פ
ר (שמ' וארא ו,יג) ל ַויְַדֵּבֹ֣ ִֽל-֘ה' א  ה ְוא  ֹ֣ ל-מ ׁש  ל -ַאֲהר ן  ַויְַצֵּו֙ם א  על מה ציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא"ר הילא לא  ְּבֵנֹ֣י יְִׂשָרֵאֵ֔

ץ (יר' לד,יד) על פרשת שילוח עבדים הדא הוא דכתיבנענשו ישראל אלא  ַבע ִמֵּקֹ֣ ֹ֣ ים ׁש  ּו ָׁשנִֹ֡ ת ִאיׁש֩  ְּתִַֽׁשְּלחֹ֡ יו-א  י  ָאִחֵ֨ ִֽר ָהִעְבִרֵ֝ ר-ֲאׁש   ְלךָ֗  יִָּמֵכֹ֣

ׁש ַוֲעָבְִֽדך֙  ים ֵׁשֹ֣ ֹו ָׁשנִֵ֔ י ְוִׁשַּלְחּתֵ֥ ְך ָחְפִׁש֖ ּו-ְוֹלִֽא ֵמִעָּמֶ֑ ֹוֵתיכ ם֙  ָׁשְמעַ֤ י ֲאבִֽ א ֵאַלֵ֔ ת ִהּ֖טּו ְוֹלֵ֥ ִֽם׃-א   ָאזְָנ

 

ַ֙תמימה תורה  א ִהו ַ ל ֵ֥ ַ֙תניא, תקיעת שופר ושילוח עבדים ושמיטת קרקעות כולן מעכבין ביובל, דאמר קרא  - יֹוב  א ִהו ַ ל ֵ֥ , וקסברי יֹוב 
 ר"ה ט' ב'[:בבלי ] נו(פניו ולאחריולחכמים מקרא נדרש לפניו ולפני 

 ת שדות לבעליהן, וזו היא שמיטת קרקע.שלשה דברים מעכבין ביובל, תקיעה ושלוח עבדים והחזר ,הי"גי"ויובל פ 'שמיט 'רמב"ם הל
םַ ְהֶי הַָלֶכ  ִַּ֙ת א ִהו ַ ל ֵ֥ לקטן, והוא תאור ואחריו הלכה -פשטא מונח זקף מרכא)אתנח(  –יֹוב  ֶא ַ ִ֚יׁש ִא ַ ם ְבֶּתָ֗ ֶאל-ְוַׁש ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ֹו ָּזת  ֻח -ֲא

בּו׃ ֹוַָּתֻׁשָֽ ְחּתֶ֖  תבנית טעמים אפשרית ללימוד אלפני לפניו ולאחריו. ִמְׁשַּפ

א דל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בהן דרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי מידה ל"ג לימוד אלפניו במידות הרשומות אחר הבריית

קטן יש תמיכה -ומתבנית הטעמים אתנח מרכא פשטא מונח זקף בבלי ראש השנה ט,ב-ויש חולקים על לימוד אלפני לפניו. מהלימוד 

 למידת לימוד לפניו, ולפני לפניו ואחריו.

קטן וכולו תיאור ואחריו הלכה או -לימוד אלפניו ולאחריו היא בתבנית קיסר )סלוק או אתנח( ]פשטא[ ]מונח[ זקףאחד ממופעי מידת ה



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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קטן  -שניהם הלכות או פעולות. אפשר שהופעת טעם מרכא אחרי טעם הקיסר )סלוק או אתנח( בראש חצי פסוק ולפני טעם זקף

אלפני לפניו ולאחריו. גבולות מקום אלפניו וגבולות מקום אלפני לפניו נקבעים ממידת לימוד אלפניו ולאחריו למידת אלפניו ו מאריכה

ם (כה,י) סיפא שללפי הדיון בכתובים.  ְהֶי הַָלֶכ  ִַּ֙ת א ִהו ַ ל ֵ֥  בדרישה יֹוב 

ׁש ְּביֹו֙ם ַהּכִ  (כה,ט)ידרוש תקיעת שופר  אלפני לפניו ד  ָעׂ֖שֹור ַלח ֶ֑ י ּב  ׁש ַהְּׁשִבִעֵ֔ ד  ר ְּתרּוָע֙ה ַּבח ֹ֣ ר ְּבָכלְוַהֲעַבְרָּתֶ֞ ׁשֹוַפַ֤ ירּו ׁשֹוָפ֖ ים ַּתֲעִבֵ֥ ִרֵ֔ ִֽם׃ -פ  ַאְרְצכ 

ץ ְלָכל (כה,י)ושלוח עבדים רישא של  לפניו ר  ֹור ָּבָא֖ ם ְּדרָ֛ ֵ֥ ה ּוְקָראת  ת ְׁשַנַ֤ת ַהֲִֽחִמִּׁשי֙ם ָׁשנֵָ֔ ם ֵאֹ֣ יהָ -ְוִקַּדְׁשּת ָ֗ ֶ֑   י ְׁשב 

ֶאל (כה,י)ידרוש חזרת שדות לבעליהן )שמיטת קרקעות(  לאחריו ַ ִ֚יׁש ִא ַ ם ִאֵַ֥-ְוַׁשְבֶּתָ֗ ְַו ֹו ָּזת  ֻח ֶאלֲא ַ בּו׃-יׁש ֹוַָּתֻׁשָֽ ְחּתֶ֖  ִמְׁשַּפ

וא (כה,יא)שלושה אלו מעכבים קיום שנת יובל כתניא בר"ה ט,ב וכרמב"ם הל' שו"י פ"י,הי"ג ואילו השמיטה  ל ִהָ֗ א ...  יֹוֵבֹ֣ עּו ְוֹלַ֤ א ִתזְָרֵ֔ ֹלֹ֣

ת ת-ִתְקְצרּ֙ו א  א ִתְבְצ֖רּו א  יָה ְוֹלֵ֥ יָה׃-ְסִפיח ֵ֔ ִֽ ל )רמב"ם הל' שו"י פ"י,הט"ו(, וביובל אין שמיטת היא ממצוות היובל ולא תנאי לקיום היוב נְזִר 

 כספים )רמב"ם הל' שו"י פ"י,הט"ז(
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ַּנף ַא ִהְת ַ' הֵ֥ ַַו ַ א[ ל-]כ ַַע י ַ-ִּבֶ֖ ָ֑ם יֶכ ר  ְב ִַּד
ֶַ֙את ְבִרי יַָע ִּתַ֤ ִבְל עְַל ַבָ֗ ִּתי-ַוִּיָּׁש ּוְלִבְל ןַ ֶַ֙אל-ַהַּיְרּד   הַ-ב א ָב  ץַַהּטֹו ה׃ָהָא ֶר ַַנֲחָלָֽ ןְַלָךֶ֖ ֵ֥ ת  יָךַנ  'ֱַאֹלֶה  ֶׁשרַ֙ה  ֲַא

ֶאת ַ ר ֶ֖ ב  ַע  ִּני ֵֵֽ֥ יֶנ א  אתַ ּז   ַה ָא ֶרץַ ַָּ֙ב ת מ  ַ י ִכֵ֥ ָאנ  ַ י ִַַּכ  ןַ-]כב[ ָ֑ ְרּד  ַַהַּי
ת ֶא ַ ם ִרְׁשֶּתָ֕ ִַוי ים ִר  ְב ַ֙ע ָֽ ַאֶּתם את׃-ְו ּז ָֽ ַַה ה ַהּטֹוָבֶ֖ ַ ֶרץ ָאֵ֥ ַָה

את ַהּז   ַ ָא ֶרץ ַָּ֙ב ת מ  ַ י ִכֵ֥ ָאנ  ַ י מפסוק )ד,כב( אלפניו המיידי הוא הסיפא של ימוד אלפני לפניו, קטן, כעין ל-מונח מרכא פשטא מונח זקף – ִּכ 

יֶַ֙את)ד,כא(  ְבִר יַָע ִּתַ֤ ִבְל עְַל ָּׁשַבָ֗ ִּתי-ַוִּי ןַּוְלִבְל ֶַ֙אל-ַהַּיְרּד   ה׃-ב א ַַנֲחָלָֽ ןְַלָךֶ֖ ֵ֥ ת  יָךַנ  ֹלֶה  'ֱַא ֶׁשרַ֙ה  הֲַא ָב  ַָהָא ֶרץַַהּטֹו
ַּנףהלפני לפניו הוא הרישא של )ד,כא(  ִהְתַא ַ ' הֵ֥ ל-ַו ַַע י ַ-ִּבֶ֖ ר  ְב ָ֑םִּד  . יֶכ

 הלימוד אלפני לפניו משתמש בפי' רש"י על שני הפסוקים, 

 
מאחר שמת מהיכן  - ינני עבראוגו'  י אנכי מתכ( כבעסקיכם.  ) לעאדותיכם  על -ל דבריכם ענתמלא רוגז.  - תאנףה( כא)  יש"ר

 יעבור? אלא אף עצמותי אינם עוברים )ראה ספ"ב קלה(.
 נתחיל בפסוק )ד,כב( .של לימוד אלפני לפניוהשערה וך בבסדר הפוך כדי לתמפרש"י ציג את נ

אתַַ]כב[ ּז   ַה ָא ֶרץַ ַָּ֙ב ת מ  ַ י ִכֵ֥ ָאנ  ַ י  קטן, כעין לימוד אלפני לפניו, -מונח מרכא פשטא מונח זקף – ִּכ 

ַ֙( כב) רש"י ת מ  ַ י ִכֵ֥ ָאנ  ַ י   מאחר שמת מהיכן יעבור? אלא אף עצמותי אינם עוברים )ראה ספ"ב קלה(. -וגו' ִּכ 

 לא עובר חי וגם לא עובר מת )היינו עצמותיו(רבנו אנו למדים שמשה  מפרש"י

ַּנףַ-מה שנראה כאלפני לפניו בא ללמד ש ועכשו הלימוד ַא ִהְת ַ' הֵ֥ ַ-ַו י משה רבנו, הינו  -ודין על הפרט  רוגז נתמלא( רש"י ד,כא) –ִּבֶ֖

ל עם ישראל, -לטובת הכלל  ַ-ַע ָ֑ם יֶכ ְבר  כי  . הפשט מדבר על העבר אבל הרמז על העתיד.יכםעסק לעאדותיכם  על ( רש"י ד,כא) -ִּד

שכולם מתנקזים לפעור, בכל הדורות ממשיך להיות סניגורם של ישראל מפני קיטרוגים  שתמיד לימד זכות על ישראל משה רבנוכך 

 .ונסוג לאחורהקבור מול מקום מעשה פעור רואה את משה רבנו  ,וכאשר פעור מתעורר לקטרג

 

'ַַ-מה שנראה כ הֵ֥ ַּנףַו ַא י-ִהְת )שם הוי' עם ו"ו החיבור מעלה אפשרות שזה ה' ובית דינו( גזרו שמשה רבנו ימות ויקבר בעבר הירדן ִַּבֶ֖

המזרחי בו על דברי העם, בעומק הענין הינו לטובת עם ישראל, שיתוף מידת הדין הוא הסתרה מהשטן שמשה רבנו נשאר בעבר הירדן 

 ן נגד ישראל ולעתיד לבוא להנהיג את כל עם ישראל מהגלויות אל א"י.המזרחי למנוע מפעור והדומים אליו להסטי
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ִדֶּבר ַ י תִַּכ  ָמָ֗ ַיּו א ּו הִ֝ ַַה ֲח֨לֹום ַַ֩ה ם ל  ח  ַ ֹו א  אַ ּו הָּ֡ ַה אַ י ִב  ָּנ ַה ַַעל-ְו ָרה ַ-ָסַ֠ ם יֶכִ֝ ה  ֹל ֱַא ' ַ֨ה
ִמּב  י ָךַ֙ ְד ַהּפ ָֽ ְַו ִים ַרָ֗ ִמְצ ֶא ֶרץַ מ  ַ ׀ ֶאְתֶכ ם ַ א י ןַהּמֹוִצֵ֥ ִַ֙מ ָך יֲח ִּדָֽ ַה יםְַל ִד  ֲַעָב ָּ֑ה-ת ַָּב ַָלֶל ֶכת ָך י ֶהֶ֖ ֱאֹל ַ ' הֵ֥ ַ ִַצְּוָךֵ֛ ר ֲאֶׁשֹ֧ ַ ֶרְך ַַהֶּד 

ָך׃ַסַ ְרֶּבָֽ ִּק ִמ עַ ָרֶ֖ ָה ַ ְרָּתֵ֥ ַּוִבַע
ים (דב' ראה יג,ג) ִד  ֲַעָב ִמּב  ית ַ֙ ְדָך ַהּפ ָֽ ְַו ִים ַרָ֗ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ מ  ׀ַ ֶאְתֶכ ם ַ א י  קטן. אם-פשטא מונח זקף מונח )לגרמיה( מונח רביע מרכא – ַהּמֹוִצֵ֥

יִם  נאמר כי התוכן ץ ִמְצַרָ֗ ר  ֹ֣ ם׀ ֵמא  ֹ֣ ְתכ  ַהוא משפט מוסגר ביחס לתבנית הטעמים המקיפה אותה, נקבל  –א  א י ִיםַַהּמֹוִצֵ֥ ַרָ֗ ץִַמְצ ֶא ֶר ׀ַמ  ֶכ ם ְת ָךֶַ֙א ְד ַהּפ ָֽ ְו
ים ִד  ֲַעָב יאקטן והוא פעולה -... פשטא מונח זקף מרכא  – ִמּב  ית ְדך֙ ... ולמעשה גם  ַהּמֹוִצֵ֥ , עשויה ללמד ְלַהִּדִֽיֲח֙ך עוד פעולה ואחריו   ְוַהפ ִֽ

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. 

לעבוד עבודה שכביכול ה' צוה(  –)טט שלא נשמע למתנבא בשם ה'  צוה הכתוב והנה...  (דב' ראה יג,ג)לפסוק  רמב"ןרעיון זה מתאים לפי' 
מפני שאנחנו  והזכיר הטעם )להלן,ו(:; ולעיל פי' רמב"ן שהאותות נראו שהתקיימו( -)טט  זרה כלל, ולא נביט באותות ובמופתים שיעשה

א (דב' ראה יג,ו) –)טט  ידענו מיציאת מצרים י ַ֙... ַהּמֹוִצֵ֥ ְדָך ַהּפ ָֽ , כי  כמו שעשה הנביא הזה( -)טט  לא חזיון ולא מראה ממשמעשה שהוא  ( ְו
ה ה  'ַלָ֭ ץ ּוְמלֹוָאֶ֑ ר  י( שמ' וארא ט,כט)-או הכוונה ל –)טט )ע"פ תה' כד,א( ָהָאֹ֣ ץ׃ 'ַלה֖  ִּכֵ֥ והוא המחדש והחפץ והיכול ואין אלהים מלבדו  (ָהָאִֽר 

ד( צוה אותנו ללכת בדרך הזה, שלא נעבוד לזולתו כלל, ' ה,דב)ע"פ דב' ד,לה(. וידענו ממעמד הר סיני כי הוא פנים בפנים )ע"פ 
יך  (דב' ראה יג,ו) וכבודו לאחר לא ִנתן )ע"פ יש' מב,ח(; וזה טעם ֖ ' ֱאֹלה  ר ִצְּוךָ֛ הֵ֥ ֶּ֧ ָרה ַעל-ִדּב ר (דב' ראה יג,ו) והנה.  ֲאׁש  '-ָסָ֠ ככה  ושלא צוה, הֵ֨

 . מעולם, או סרה דבר על כבודו, שאין ראוי לעבוד לאל אחר
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 :יא –,י שפטים יח דברים

ַַ ַ ֹו-ל א]י[ ְַּבנָֽ ר י ַמֲעִבֵ֥ ַ ָך  ְַב ף׃-ִיָּמצ  א ָֽ ְמַכּׁש  ַּו ׁש ֶ֖ ח  ַּוְמַנ ן ֵֵֽ֥ ְמעֹונ  ַ ים ִמ  ְקָס ַ ס  ם ק  ַ ָׁ֑ש א  ַָּב ֹו ַּוִבּתֶ֖
ַ ַ א[ ֶאל]י ַ ׁש ֶ֖ ר  ד  ְַו י ִנ  ְַ֙וִיְּדע  ַאֹוב ל ֵ֥ א  ְַוׁש  ר ֶָ֑ב ָח ַ ר ֶ֖ ב  ח  ׃-ְו ים ִתָֽ ַַהּמ 
 רש"י 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֹו )י( ְַּבנָֽ ר י ַָ֑-ַמֲעִבֵ֥ א  ַָּב ֹו ַּוִבּתֶ֖ ס  םַהיא עבודת המולך, עושה מדורות אש מכאן ומכאן ומעבירו בין שתיהם )ראה ספ"ד קעא(.  -ׁש ק 
יםַ ִמ  ָס האוחז את מקלו ואומר אם אלך אם לא אלך; וכן הוא אומר: "עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו" )הו' ד,יב;  ?קוסםאי זהו  -ְק

ןַראה ספ"ד קעא(.  ֵֵֽ֥ . וחכמים אומרים: אלו אוחזי תחילני עונות, שאומרים: עונה פלונית יפה להרבי עקיבא אומר: אלו נות -ְמעֹונ 
ׁשַּוהעינים )ראה ספ"ד קעא(.  ֶ֖ ח   פתו נפלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך, מקלו נפל מידו )ראה שם(.  -ְמַנ

ַ )יא( ַ רַ[ ֶָ֑ב ָח רַ ֶ֖ ב  ח  ַ֙שמצרף נחשים ועקרבים או שאר חיות למקום אחד )ראה ספ"ד קעב(.  -ְו ַאֹוב ל ֵ֥ א  זו מכשפּות ששמו פיתום,  -ְַוׁש 
יומדבר משחיו, ומעלה את המת בבית השחי שלו )ראה שם(.  ִנ  ְּדע  מכניס עצם חיה ששמה ִידֹוַע בתוך פיו, ומדבר העצם על ידי  - ְוִי

ֶאלַמכשפּות )ראה סנה' סה,ב(. ַ ׁש ֶ֖ ר  ד  ים-ְו ִתָֽ הַ-ָּכל )יב(כגון המעלה בזכורו, והנשאל בגלגולת )ראה ספ"ד קעב(.   - ַהּמ  ֶָּ֑ל א  ַ ה ׂש   -ע  
ל'עושה כל אלה' לא נאמר, אלא  הַ-ָּכ ֶָּ֑ל א  ַ ה ׂש   אפילו אחת מהן )ראה ספ"ד קעג(.  -ע  

 

ףמְַ-( ללמד מהו היח,ילפסוק ) לימוד אלפני לפניו ָֽ ַ֙( כי יח,יא) רש"י(. פי' יח,י)-שלא פירש רש"י ב ַכּׁש  אֹוב ַ ל ֵ֥ א  ששמו  זו מכשפּות -ְוׁש 
י .באדם מתהקשורה  מכשפות –טט  (ספ"ד קעאבבית השחי שלו )ראה פיתום, ומדבר משחיו, ומעלה את המת  ִנ  ְּדע  מכניס עצם  - ְוִי

 .בחיה מתההקשורה  מכשפות –טט  )ראה סנה' סה,ב(. מכשפּותחיה ששמה ִידֹוַע בתוך פיו, ומדבר העצם על ידי 

ףמְַ-אפשר כי כל אלה מלמדים מהו ה ָֽ  (.יח,י)-הכתוב ב ַכּׁש 

ֶאלַ( ללמד כי,יאיחלפסוק ) לימוד לאחריו ַ ׁש ֶ֖ ר  ד  ים-ְו ִתָֽ )של אדם מת או , והנשאל בגלגולת  )כנראה אדם מת( כגון המעלה בזכורו - ַהּמ 

ֶאלהלימוד בחלק הראשון קישר מכשפות למתים וכאן רוצה ללמד כי  –טט  )ראה ספ"ד קעב(. של חיה מתה( ַ ׁש ֶ֖ ר  ד  ים-ְו ִתָֽ שהוא  ַהּמ 

ֶאלב. אפשר כי הלימוד למכשפות מתחיל מלאחריו תחש למכשפותגם היא   במתיםפעולה הקשורה  ַ ׁש ֶ֖ ר  ד  ים-ְו ִתָֽ ַומלמד כי גם  ַהּמ  ל ֵ֥ א  ְוׁש 
ַ י ִנ  ְּדע  ְַ֙וִי ףמְַ-קשורים במתים לפי האופנים המפורשים וכל אלה מלמדים כי האֹוב ָֽ ( פעולתו ע"י קשר כלשהו למתים. יח,י)-הכתוב ב ַכּׁש 

והתניא: מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה  ב,ברכות יח בבלי-ומצאנו כי המתים יודעים משהו מהעתיד כמסופר ב
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.
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 יא: –שופטים יט,ט דברים 

ַ ט[ י] ֶאת-ִּכָֽ ַ֩ ר מ  ֶאת-ָּכל-ִתְׁש ַ ה ָבַ֞ ֲה ַא ְַ֒ל ַהּיֹום ַ ָ֘ך ְמַצְּו ַ י ִכ  ָאנ  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ּה ָתָ֗ ַהּז ִ֝אתַַלֲעׂש  ַ ה יוַָּכלַ'הַֹ֧-ַהִּמְצָו֨ ָרָכֶ֖ ְד ִַּב ֶכת ְַוָלֶלֵ֥ יָך ֶהֵ֛ ֹל ַ-ֱא ים ִמָ֑ ַהָּי
ַ ֶּלה׃ ָֽ א  ָה ַ ׁש ֹלֵ֥ ַהָּׁש ַ ל ַַעֶ֖ ים ִר  ַָע ׁש ֹל  ַָׁ֙ש ד ַעֹו ָךֵ֥ ְַל ַסְפָּת֨ ְַוָי ַ֙]י[ ְך ִַיָּׁשפ  א הַ ְַול ַ֤ רַ֙ ֲאֶׁש ַ ְרְצָך  ַא בַ ֶר ֶק  ְַּב י ִק  ַָנ ם ֵ֥הַַ'ָּד  ָהָי ְַו ָ֑ה ֲחָל ַַנ ןְַלָךֶ֖ ֵ֥ ת  ַנ  ָך י ֶה  ֱאֹל

ַ ׃ַפ ים ִמָֽ ָּד ַ ָך י ַָעֶלֶ֖ א[ י]י ֶאל-ְוִכָֽ ַ ס ְַוָנָ֕ ָ֑ת מ  ַָו ֶֶ֖פׁש ֶַנ הּו ִהָּכֵ֥ ְַו יו ַָעָל  ם ָק  ְַ֙ו בַלֹו ַר ָאַ֤ ְַו הּו ע   ר  נ  אְַל ַׂ֙ש  ִאיׁש ַ ֵ֥ה ְהֶי ל׃-ִי ָֽ א  ָה ַ ים ִרֵ֥ ֶהָע תַ ַחֶ֖  ַא

י )יא(רש"י  הּויִַ-ְוִכָֽ ע   נ  אְַלר  ַׂ֙ש  ִאיׁש ַ ֵ֥ה ַ֙על ידי שנאתו הוא בא לידי  - ְהֶי בַלֹו ַר ָאַ֤ מכאן אמרו: עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על  .ְו
יחמורה: לפי שעבר על "לא תשנא" )וי' יט,יח(, סופו לבא לידי שפיכות דמים; לכך נאמר  צוהמ הּו-ְוִכָֽ ע   ר  נ  אְַל ַׂ֙ש  ִאיׁש ַ ֵ֥ה ְהֶי וגו'  ִי

 (.  זקפ-)ראה ספ"ד קפו (. שהיה לו לכתוב 'וכי יקום איש וארב לרעהו והכהו נפש')ספרי קפו,פקז

י (יט,יא)נאמר בפסוק  הּו-ְוִכָֽ ע   ר  נ  אְַל ַׂ֙ש  ִאיׁש ַ ֵ֥ה ְהֶי קטן, כעין תבנית של לימוד אלפני לפניו. נתחיל מפ' -)סלוק( מרכא פשטא מונח זקף - ִי

חמורה: לפי שעבר על "לא תשנא" )וי' יט,יח(, סופו לבא לידי שפיכות דמים;  צוהעבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מרש"י ... 
ימוצע ההסבר הבא:  ִכָֽ הּו-ְו ע   ר  נ  אְַל ִאיׁשַׂ֙ש  ַ ֵ֥ה ְהֶי כעין תבנית של לימוד והוא תאור ואחריו פעולה, קטן, -)סלוק( מרכא פשטא מונח זקף - ִי

  (יט,ט)אלפני לפניו אל 

נ  אַלְַ (יט,יא)-השונא ישראל שב הּוׂש  ע   י (יט,ט)שונא לקב"ה ואינו מקיים  ר  ֶאת-ִּכָֽ ַ֩ ר מ  ל-ִתְׁש ַ-ָּכ י ִכ  ָאנ  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ּה ָתָ֗ אתַַלֲעׂש  ּז ִ֝ ַַה ה ַהִּמְצָו֨
ֶאת ַ ה ֲהָבַ֞ ַא ְַ֒ל ַהּיֹום ַ ָ֘ך יוַָּכלַ'הַֹ֧-ְמַצְּו ָרָכֶ֖ ְד ִַּב ֶכת ְַוָלֶלֵ֥ ָך י ֹלֶהֵ֛ ים-ֱא ִמָ֑ ַ֙ (יט,יא) על ידי שנאתו הוא בא לידיולכן סופו  ַהָּי בַלֹו ַר םַ ְוָאַ֤ ָק  ְו

ַעַָ ָ֑ת מ  ַָו ֶֶ֖פׁש ֶַנ הּו ִהָּכֵ֥ ְַו יו  . סופו לבא לידי שפיכות דמים -וָל 
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 דברים שפטים כ,ו:
 המשתמש בגרסת כתר מוצע פתרון נוסף

  גירסת כתר, מגנס, מאור

ַ ַ י]ו[ ִמָֽ ֲאֶׁשר-ּו ַ יׁש ִאַ֞ ן-ָה ֹוֶַּפ יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ֹו ִחְּלל  ַ א ְַ֙ול   ֶ֙רם עֶַּכ ַטֵ֥ ַַּ֙בּמִַ-ָנ מּות ּנּו׃ָי ַחְּלֶלָֽ ְַי ר ֶ֖ ח  ַַא יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ְַל
 גירסת קורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,  

ַ ַ י]ו[ ִמָֽ ֲאׁשֶַ֨-ּו ַ יׁש ִאַ֞ ןַרָה ֹוֶַּפ יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ֹו ִחְּלל  ַ א ְַ֙ול   ֶ֙רם ֶַּכ ע ַטֵ֥ ּנּו׃-ָנ ַחְּלֶלָֽ ְַי ר ֶ֖ ח  ַַא יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַָי
 

ַ֙-ֲאֶׁשרַגירסת כתר ֶ֙רם עֶַּכ ַטֵ֥ ַַָנ ֹו ִַחְּלל  א קטן, אפשר כי מרכא מלמד מצוות למרוחקים ממקום המקדש. בהם -מרכא פשטא מונח זקף -ְול  

מצוה לחלל את נטע רבעי כי כתוב ולא חיללו ולא ולא היללו, להוסף חומש, להעלות הכסף לירושלים, לפרנס בו את החקלאים המקומיים, 

 כבר לא יביא חומש. -אחר יחללנו  ובאוכל שיקנו לפרנס הנצרכים בירושלים. כי ואיש
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'ַלְַ ,לט:שמו"ב ג הֵ֛ ַ ֹ֧ם ְַיַׁשּל  ִָּ֑ני ִמֶּמ ַ ים ָקִׁש  ַ ֶ֖ה ְַצרּוָי ֵ֥י ְַּבנ  ה ֶּל ֵ֛ א  ָה ַ ים ֲאָנִׁשֵ֥ ָה ְַו ְך ֶל ֶמ  ַ ַח ּו ָמׁש  ַּ֙ו ְך ַר ַ ֹום ַהּיֵ֥ ַ י ִכ֨ נ  ָא ֹו:ַפְו ָרָעתָֽ ְַּכ ה ָרָעֶ֖ ָה ַ ה ֵ֥ ׂש  ַע 
 

ֹום)סלוק(  ַהּיֵ֥ ַ י ִכ֨ ָאנ  ְךפשטא  קדמא מרכא אחרי קיסר )כאן סלוק(לפני – ְו ֶל ֶמ  ַ ַח ּו ָמׁש  ַּ֙ו ְך תבנית טעמים העשויה לרמז על כעין דרשה  ַר

ֶלְך רד"קאלפני לפניו, כאן לאו דווקא הכתוב אלא במרחק זמן אל העבר, כפי'  ֶמ  ַ ַח ּו ָמׁש  ַּ֙ו רך במלוכה כאילו היום נמשחתי למלך  - ַרְך
כן.אם הסדר בפרק ג הוא -, אבל באמת נמשח ע"י שמואל עד כתשע שנים לפני כותי על ישראל על ידי אבנרכי היום ההוא היה תחלת מל

כרונולוגי אז הריגת אבנר ארעה אחרי שבע שנות מלכות דוד בחברון, והוא נמשח למלך בשנה הראשונה או השניה של מלכות שאול. אבל 

 רך כארבע שנים אחרי מות שאול.אם אינו כרונולוגי אז אפשר כי הריגת אבנר ארעה בע



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ראה מרכא פשטא )ולא דווקא בתבנית תאור ופעולה אחריו(
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יַ  תצא כד,ה:-דברים כי ְַול א-סִַּכָֽ א ַַּ֙בָּצָב  א צ  ַי  א הַל ַ֤ ָדָׁש  ֲַח ִאָּׁש ה ַ֙ ִאיׁש חַ ַּקֵ֥ ל-ִי יוְַלָכ ַָעָלֶ֖ ר ָ֑ר-ַיֲעב ֵ֥ ָב ַַָּד
אֶַַ ַ ַָׁ֙שָנ ה יתֹו ב  ַ֤הְַל ְהֶי ִַי י ִקַ֞ ֶאתָנ ַ ח ְַוִׂשַּמֶ֖ ת ר-ָח  ֲאֶׁש ַ ֹו ח׃-ִאְׁשּתֵ֥ ָקָֽ ַָל

י ה-ִּכָֽ ָדָׁש  ֲַח ִאָּׁש ה ַ֙ ִאיׁש חַ ַּקֵ֥ ְַול אַקטן, והוא תאור ואחריו הלכה-)סלוק( מרכא פשטא מונח זקף -ִַי א ַַּ֙בָּצָב  א צ  ַי  א ל-ל ַ֤ יוְַלָכ ַָעָלֶ֖ ר -ַיֲעב ֵ֥
ָ֑ר ָב גם נושא אלמנה נקי לביתו, לומד כי  [רש"י], אחר ע"י איש בנישואי גרושה יםשעוסקג(  –)כד,א , אפשר כי מלמד גם אלפני לפניו, ָּד

ַ. אפשר כי הענין של חמהלפרט למחזיר גרושתו שאינה אשה חדשה לו, יצא למ א ַַּ֙בָּצָב  א צ  ַי  א ַ֙... ל ַ֤ יתֹו ב  ַ֤הְַל ְהֶי ִַי י ִקַ֞ הכתוב אחריו ָנ

. למשל שהיתה ראויה לו אלא שהקדימו 'וגו עובר ללמד אלפני לפניו ללמד שהנושא גרושה שהיא אשה חדשה לו, גם כן יהיה נקי לביתו

 (.יעקב? ירושלמי ביצה, פ"ה, וילנה כ)ע"פ פירוש  אחר בתפלה ולא עלה הזיווג יפה

 

 :דרך הסבר אחרת

י ה-ִּכָֽ ָדָׁש  ֲַח ִאָּׁש ה ַ֙ ִאיׁש חַ ַּקֵ֥ ְַול אַקטן, והוא תאור ואחריו הלכה-)סלוק( מרכא פשטא מונח זקף -ִַי א ַַּ֙בָּצָב  א צ  ַי  א ַָעָלֶַ֖-ל ַ֤ ר לַיֲעב ֵ֥ -יוְַלָכ
ָ֑ר ָב  ג(–)כד,א , אפשר כי מלמד גם אלפני לפניו, ָּד

י חַ-ִּכָֽ ַּקֵ֥ , מאריך זמן היינו מרחיק זמן נישואי גרושה ואלמנה מהאירוע של הגירושין או האלמנות. מרחק הזמן נמצא בלימוד מרכא –ִי

ר-ל א  ,ד(כד' תצא דב) -אלפני לפניו ב ֲאֶׁשָֽ ַ ן ֹו אׁש  ִר ָה ַ ַַּבְעָל ּה ּוַכ ל ָחּה-י ְּל ונח מונח מונח תלשא, כעין ארבעה תפקידי תלשא אלפניו מ - ִׁשַ֠

 נמצאים שיעורי זמנים אחדים לכנוס אשה לפי נסיבות אחדות. ויד[ טור אבן העזר הלכות אישות סימן יג] -וארבעה לאחריו. ב
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ם: כי תצא כה,ז דברים ִא ֶאת-ְו ַ ַחת ַקֶ֖ יׁשַָל ִא  ָה ַ֙ ץ ְחּפ  ַַי א ֹו-ל ַ֤ ְמּתָ֑ ִב ְַַי
ֶאל ַ ה ָר ְע ַהַּׁשִ֝ ַ ְמּ֨תֹו ִב ְַ֩י ה י׃-ְוָעְלָת ִמָֽ ַַיְּב ה ָבֶ֖ ָא ַ א לַל ֵ֥ א   ָר ְַּ֙בִיְׂש ם ַׁש  יו ִחֵ֥ יםְַלָא ִק֨ ָה יְַל ִמִ֝ ָב ְַי ן א ֨ מ  הַ֙ ָר ְמ ָאָֽ ְַו ים ִנָ֗ ק  ְּז ַַה

 

יםַ(תצא כה,ז 'דב) ִק֨ ָה  קדמא, כתנאי מוקדם ליבום לוודא שאין אשת המת מעוברת, ואם מעוברת שתלד ולד חי.  – ְל

 ן רק אם אינה מעוברת או הפילה או ילדה ולד מת. ואת זה מלמד נושא היבום יתכ

לַ(תצא כה,ז 'דב) א   ָר ְַּ֙בִיְׂש ם ַׁש  יו ִחֵ֥ ָא קטן, והוא תיאור ואחריו פעולה )כאן סירוב לפעולה(. מלמד אלפני לפניו אל -מרכא פשטא זקף – ְל

 ו(תצא כה, 'דב)הסיפא של 
 ,ה"א[ד"( יבמות פכב,ב ירושלמי )וילנא]

 'דב)בעי חלץ לה מעוברת והפילה. נישמעינה מן הדא הרי שמת והניח את אשתו מעוברת יכול תהא זקוקה ליבם תלמוד לומר רבי יודן 

ל-ְול א ו(תצא כה, ָֽ ָרא  ִמִּיְׂש ַ ֹו מֶ֖ ְַׁש ה ֶחֵ֥  'דב) א[,]דף כגאת ששמו מחוי. )יצא זה שאין שמו מחוי יכול תהא מותרת להנשא( תלמוד לומר  ִיָּמ

יםַלְַַ(תצא כה,ז ִק֨ ָה ְַל ל א   ָר ְַּ֙בִיְׂש ם ַׁש  יו ִחֵ֥ עד שתדע אם בן קיימא הוא אם אינו בן קיימא. יכול אף אשת סריס תהא צריכה לייבום ָא
 .תלמוד לומר ולא ימחה שמו מישראל את שאין שמו מחוי. יצא זה שאין שמו מחוי

 

 

 קטן ]מרכא[ טפחא-פשטא מרכא פשטא ]מונח[ זקף 1.1.15

 רטיםמרחיב את קבוצת מרכא טפחא לעוד פ –רבוי 

 פרטים הם:-פשטא מרכא או פשטא מרכא פשטא היא מופע של פרט מרכב מתתי פרטים, כאן התת תבנית הטעמים הנדירה

 בכור בבני ישראל.-לתמיד תחת כל –לי אני ה'  -א' בכורי הלויים, ב' שאר הלויים, ג' תכלית משותפת 

 
 א:,מג דברבמ

ֶאת ַ ְחָּת֨ ַק חַַ-ְוָל 'ַַּתֵ֥ ה  ַ ֲאִנ י ַ֙ םִַלי ַ-תַָּכלַהְלִוִּיֵ֥ ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ְבנ  י ִַּב ר ְַּבכ ֶ֖
ַחתַָּכלַ םַַּת  ַהְלִוִּי  ַמ תַ ֱה ֶַּ֙ב ת א  ל׃-ְו ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ  ת ַמֶ֖ ֱה ֶב ְַּב ר ֹו כ  ְַּב

ֶאת ַ ְחָּת֨ ַק ַ-ְוָל ם  פשטא מרכא ַהְלִוִּיֵ֥

ַַ' ה  ַ ֲאִנ י ַ֙  קטן-פשטא מונח זקףִלי

ַחתַָּכלַ ַ-ַּתֵ֥ ר  מרכא טפחאְּבכ ֶ֖

ַַ ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ְבנ  י  מונח אתנחִּב

רה והמצוה )המלבי"ם לפסוקים מא מג מו נ( יש בכורי לויים שלא פדו בכורי ישראל ויש שאר הלויים שפדו בכורי ישראל ע"פ התו –טט 

 יובן כי פסוק מא מדבר בשתי קבוצות לויים:

 בכור בבני ישראל, -הלוים" מרבה על עשרים ושתיים אלף הלוים שהם תחת כל-"את

 בכור בבני ישראל והם פודים עצמם בלא כסף.-את שלוש מאות בכורי הלויים שאינם תחת כל

 בהנפת כל לוי ע"י אהרן הכהן כדי להקדישם לשמש משמרת למשכן ולמקדש. שתי הקבוצות מתלכדות לאחת

"אני ה'", אזי תבנית הטעמים של "אני ה'" -: ליקוחי הלויים הם כמו השורש "קדש" ובד"כ בתורה בנוכחות "קדש" והערת דרש

 קטן, ששם ה' מתעלה אל עצמותו ומהותו של ה'.-צר כגון כאשן מונח זקףבטעם מחבר וטעם עו

 
 ט:    לב,כראשית וישלח . ב1

ִאם ַ י ִַּכֶ֖ ָך  ִַׁ֙שְמ ד ַעֹו ר ֵ֥ מ  ָא ַ֙י  ב ק  ֲע ַַיָֽ א רַל ַ֤ ֶמ א ָ֑לַ-ַוּי ָ֗ א  ָר ִַיְׂש
יַ ם-ִּכָֽ ִַע יָת ִרֹ֧ ם-ָׂש ְַוִע ים ִהֵ֛ ֹל ַ-ֱא ַ ל׃ ַַוּתּוָכָֽ ים ֲַאָנִׁשֶ֖

ַ֙ ב ק  ֲע ַַיָֽ א רמהפך פשטא ל ַ֤ ֵ֥ מ  ָא ַמרכא  י  ָך  ְמ ִַׁ֙ש ד םקטן, -פשטא זקף עֹו ִא ַ י ַ-ִּכֶ֖ ָ֑ל א  ָר  טפחא אתנחִיְׂש

 ע"י השלילה מוסיף אפיון כי אם ישראל על האפיון הקיים יעקב ... שמך, היינו הרחבת קבוצה או פרט נתון



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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   :  י,כמות יתרו . ש2
יָךַ ָָ֑֗ ֶה ֹל ֱא ַ ה' ׀ַַל ַַׁשָּבֶ֖ ָ֣ת י ִע ִ֝ ִבי ַהְּׁש ַ֙ ְַו֨יֹום

אַ הַָכל-ל ָֽ  אַַ-ַתֲעֶׂש ֨ ַ ה ְַָֽמָלאָכִָּ֝֡ ָך  ַַ-ָּת הַּוִבְנ ָך׃ י ֶרָֽ  ִַּבְׁשָע ֲאֶׁשֵ֥ ָ֣ר ַ֙ ָךֶ֖ ְר ְַוג  ָך ָ֗ ְמֶּת  ֶה ַּ֙וְב ְתָךִ֝ ָמָֽ ֲא ַַו ְּדָךַ֤֨ ְב ַַע ָך ִבֶּתָ֗ ַּוַ֠
 קטן-בטעם עליון פשטא מרכא זקף –וגרך אשר 

 א:    כ,חיקרא צו . ו3
ֶאת ֶאת-ְו ְַו ב ֶר ֶּקֵ֥ ַ-ַה ִָ֑ים ַַּבָּמ ַח ץ ָר ַ ִים ָרַעֶ֖ ַַהְּכ

ֶאתַ ַ ה ֶׁש֨ מ  רַ֩ ט  ְק ַהִּמזְַ-ָּכל-ַוַּי ַ ִיל ַאִ֝ יחַַָה ָֽ ר  אְַל ּו הַ֤ הַ ָל֨ ַע  ה ָח ֶאת-ּב ָ֗ ַ ' ַהֶ֖ ֵ֥ה ִַצָּו ר ֲאֶׁשֵ֛ 'ַַּכ ַַ֙לה  א הּו ַ ה ִאֶּׁשֵ֥ ַ֙ ַח ח  ַַ-ִני ה׃ ֶׁשָֽ ַמ 
 ניחח על תכונת כאשר צוה ה' וגו'-מוסיף תכונת לריח–פשטא מרכא פשטא?  –ניחח אשה הוא -לריח

 
 ו:    ט,הברים  . ד4

י ִַּכ  ַ֞ ְרָּתָ֗ ָזַכ ַוַַ-ְו ִים ָ֗ ַר  ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּב ֙׀ ָהִי ֙יָת ַ ד ֶַָ֤֣ב הֶַעֵ֥  ָ֑ טּוָי ְַנ ַע ר   ְז ַּ֙וִב ה ָזָקֶ֖ ֲח ַ ד ַָ֣֤ ְַּ֙בָיֵ֥ ם ִמָּׁש  ָךַ֙ ֙י ֶהַ֤ ֱאֹל ַ ה' ַ֩ ָךִ֝ ֲא ִצ֨ ַּי 
ֶאת-ַעלַ ַ ֹות ָךַַלֲעׂשֶ֖ י ֶה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ֙ ָך ִַצְּו ן ס-ּכ ָ֗ ַ ת׃ ַהַּׁשָּבָֽ ַ ֹום ַיֵ֥

 מוסיף תכונת ביד חזקה על תכונת ובזרע נטויה –פשטא מרכא בטעם תחתון?  –משם ביד 
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 גדול-ףקטן זק-או זקף קטן-פעמיים זקףמבוא אל  1.1.16

 

 בין שני קיסרים היינו בין סלוק לאתנח או אתנח וסלוק, או סגול ואתנח 

 )קטן -זקף)מונח או פשטא או מהפך פשטא 

 )קטן-זקף)מונח או פשטא או מהפך פשטא או יתיב 

 גדול-זקף, ]משהו[ קטן-זקףמשהו 

 

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

 שמות יתרו חי ידראה  קטן-זקף

אב מכתוב אחד כגון שמות בשלח טז יג מחג הפסח למועדים אחרים-תבנית המרמזת לבנין 

או שחוזר וקורה כגון ירידת המן וירידת השלו, או דיון משפטי ועוד 

 

 גדול-קטן זקף-או זקף קטן-זקףפעמיים פירוט  1.1.16.1

 

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

 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    א,בראשית ג

 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

 היקש ודבר החוזר וקורה מאברהם אבינו לעם ישראל ב,טזלך י-לך בראשית

 חזרת דבר ה' לאברהם )לצדיק( בהפרד לוט )הרשע( מעמו, , חוזר וקורה או כעין בנין אב  יד,לך יג-לך בראשית

 , מחלוקת בגירסהבכל פעם הוציאו הקב"ה לאברהם מעל הכוכביםחוזר וקורה,   ה ,לך טו-לך בראשית

 או היקש  כעין בנין אבאחרי עשר שנות נישואין ללא לידה, בעל ישא אשה אחרת, וזה    ז,גלך ט-לך בראשית

 יכולה לבקש גט לכך שאשה 

 כעין בנין אב בגיור חייבים כל התהליכים להיעשות ע"י שלושה דיינים ד –א ח,יבראשית וירא 

 חוזר וקורה ביקורי מלאכים בבית אברהם  ח,ביבראשית וירא 

 דיםחוזר וקורה, תפילת אברהם על חמש ערי עמק הׂשִ  כה, כח, לג,חי וירא בראשית

 יחות מלאכיםבנין אב לשל  בכ,וירא יט בראשית

 זכירת זכות, הצלת לוט על הצלת אברהם ,חוזר וקורה  כט,וירא יט בראשית

 , הענות לבקשה, ישועה על המים )באר,עין(חוזר וקורה ד,ידכ חיי שרה בראשית

 שלקח שרה אשתו א"לאאצל יצחק על מחשבת אבימלך לקחת אשתו בדומה חוזר וקורה   ט,כו תולדות בראשית

 נתינת ברכת ה' החוזרת וקורת, היקש כח,תולדות כז בראשית

 חוזר וקורה, כח רבוי תפילה לו,תולדות כז בראשית

 חוזר וקורה או היקש , כשם ששרו של עשו הסכים, בזמן הגאולה יסכימו מלכי האומות על ברכות יצחק ליעקב וח,תולדות כ בראשית

 ייסו להתבטלות בעתיד לפייס הגוי השולט, הקש מהתבטלות יעקב לעשו כדי לפחוזר וקורה  ה,בוישלח ל בראשית

 גדול, חוזר וקורה-קטן זקף-זקף  ל,בוישלח ל בראשית

 חוזר וקורה, שנאת עשו ליעקב טו,וישלח לג בראשית

 שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום:חוזר וקורה,   ל,דוישלח ל בראשית

 .כים אחר הפהכל החלומות הולחוזר וקורה,   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

 אל מעשה פוטיפר באשתוהיקש, מסיפור השקר על מעשה יוסף   יט,לט וישב בראשית

 היקש, מעגלות ששלח יוסף ללימוד עגלה ערופה  כז,מה ויגש בראשית

 חוזר וקורה, בכל דור נשי"א הדור הוא בנוטריקון ניצוץ של יעקב אבינו,   מז,כח ויחיבראשית 

 כעין היקש מקבורת יעקב אבינו לקבורת צדיקים אחרים  למז, ויחיבראשית 

 , חשש להריגת היהודי כמו הריגת המצריחוזר וקורה    שמות ב,יד

 הכנה לנבואהכעין היקש או בנין אב     שמות ג,יח

 , רמז לגואל אחרוןבנין אב משני כתובים )שמות בא יב,יג( לבנין בית שלישי שלא יחרב    שמות ד,ח

 רמז לגואל אחרון    שמות ד,ט

 לבוא, )א( רמז לחזרת משה לעתיד * חוזר וקורה,  2   ו,א וארא שמות

 גאולת מצרים שילוח ביד חזקה, גאולה לעתיד שילוח ביד חזקה)ב( 

 כת דם כך תחזור בגאולת אדום לעתיד לבואחוזר וקורה, מ   שמות וארא ז,כא

 היקש מהשגחה אלהית במכת צפרדעים ולא בשיפוט הכוכבים אל יציאת מצרים, אל גאולות אחרות   שמות וארא ח,ו

 ה' הויה במקנך, רבי לוי ותלמידי רבי נחמיה-ידבנין אב    שמות וארא ט,ג
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 כעין בנין אב מסופר בתפילה אחת וכך קרה בשאר התפילות  כט,שמות וארא ט

 הקש ודבר החוזר מגאולת מצרים לגאולה העתידה    שמות בא י,ז

 בנין אב משני כתובים )שמות ד,ח( לבנין בית שלישי שלא יחרב   יג,שמות בא יב

 בנין אב מכתוב אחד מפסח לשאר ימים טובים   טז,שמות בא יב

 קטן-בטעם סגול זקף בנין אב   ,כבשמות בא יב

 כעין דבר שחוזר וקורה ענן ועמוד האש בקריעת ים סוף, חלק או כל ימי המדבר, בגאולה לעתיד  שמות בשלח יד,כ

 הרעמת קול הוא –כל מקום שנאמר "מהומה" -כעין בנין אב ל  שמות בשלח יד,כד

 כעין בנין אב שה' נלחם עבור ישראל  בשלח יד,כהשמות 

 דוגמא מייצגת לכל צבאות מצרים, אלו לוקים בים ואלו ביבשה  כח,שמות בשלח יד

 דוגמא מייצגת לבהלה ורעד בכל עמי העולם  ט,שמות בשלח טו

 . כאשר ה' מושיע לישראל נופל פחד על העמים כעין דבר החוזר וקורה  שמות בשלח טו,טו

 השתקעות בגלות של סיר בשר ולחם לשובע –כעין דבר החוזר וקורה   שלח טז,גב שמות

 חוזר וקורה, כגון ירידת המן וירידת השלו  יג,שמות בשלח טז

 . ירידת המן בכל יום בהתלבשות בכלי כלשהו )ראה )שמ' בשלח טז,לב(( כעין דבר החוזר וקורה  שמות בשלח טז,טז

 ב תבשילים לעירוב בתים, חצירות, תחומיםבנין אב מעירו  בשלח טז,כג שמות

 )ראה שמ' בשלח )טז,טז(( חוזר וקורה, כגון ירידת המן וירידת השלו  לב,שמות בשלח טז

 אפשר שזה כמדרש שמשה רבנו חוזר ומסביר הדין בסבלנות על כל עירעור למרות שכבר פסק  טז ,שמות יתרו חי

 הטענה גורם לשבועת עצמו או של הצד השני כעין בנין אב שהמודה במקצת  ח,שמות משפטים כב

 ע"פ קצות החושן מקור לשוויה נפשיה חתיכה דאיסורא

 חוזר וקורה, כל שהות משה רבנו בהר סיני ארבעים יום וארבעים לילה  יח,שמות משפטים כד

 לעתיד לבוא חזרה של עשית תבנית המשכן וכליו  שמות תרומה כה,ט

 הקש מארון לשאר כלי משכן, עלי ארבע טבעות כל אחד לנשיאתו ע"י בדים קבועים,שני ארונות ב  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,  מות כי תשא ל,יג ש

 , לקטורת המשכן והמקדשאזהרה להכנת קטורת במתכונת זהה   מות כי תשא ל,לז ש

 בסעיף זה לקשר אפשרי  יז,ויקרא קדשים כראה 

 , כעין בנין אב או היקש מחיוב הבאת קדשים במחשבהדבר החוזר וקורה, אלו חכמי דור דור  ה,שמות ויקהל לה

 לחיוב מתן צדקה וקבלת תענית במחשבה 

 הקש ממשכן למקדש במידות  ט,ושמות ויקהל ל

 הדלקת אש חדשה במזבח החיצוןוביל לנושא הקש המ    ויקרא א,יב

 הקש מסמיכה על חטאת יחיד לסמיכת שעיר נחשון, לסמיכת חטאת ציבור שדמה נכנס לפנים    ויקרא ד,כד

 מדריך תמציתי להקרבת קרבן.  –פסוק זה הוא כעין בנין אב     ויקרא א,ה

 וחזר ונעלםבהוראת בי"ד נתגלה הטעות     ויקרא ד,יג

 בנין אב לכל חטאות הקהל שישרפו    ,כאד ויקרא

 שיש עמה שבועה( כאלהאלה שאין עמה שבועה ת )לעשוכעין בנין אב "    א,ה ויקרא
 ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה אלה"

 בנין אב לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמהם, מחטאת עוף ועולת עוף לעולת בהמה    י-ויקרא ה,ח

 . הפקדון להלכת מעילה בקדשים שבועתהלכת  והמשו שר"    וט,ה ויקרא

 לימוד פרט וכלל ופרט לקרבן האשם על המעילה. כבנין אב למעילה, ואח" כעיןבמעילה בקדשים יש 

 כעין בנין אב או חוזר וקורה ללמוד שיעור שבעת ימים לפרישת כהן לפני יוה"כ, ופרה אדומה   צו ח,לג יקראו

 התחדשות ללימוד התורה בכל דור וע"י כל אחד מישראל.חוזר וקורה   :א,טמיני ש קראוי

 בנין משכן, בנין מקדש, שעת רצון אחרי הקטרת הקטורת במזבח הזהב ובקדש הקדשים  כג,שמיני ט ויקרא

 , מיתת שרפהמים ואבל כ"גכח מידילהלכות אבלות של יחיד, השתתפות בצרת תבנין אב   ,וי ינימש קראוי

 נין אב לנותן טעם בתערובות בכללכעין ב  ויקרא שמיני יא,י

ע   כא,יא שמיני ויקרא ְך ַעל־ַאְרַּבֶ֑ ֹוף ַהה ֵל֖ ץ ָהעֵ֔ ר  ֹ֣ ּו ִמּכ ל֙ ׁש  אְכלֵ֔ ת־ז ֙ה ּת ִֽ ְך א  ר־ ַאַ֤ יו כתיב[ לא]ֲאׁש  ַעל ְלַרגְָלֵ֔ יִ֙ם ִמַּמֹ֣ ֹו ְכָרַע֙  לַ֤

א ואזלא או בנין אב עם חגבים טהורים, כלל ופרט וכלל ללא קדמ –בבלי חולין סה סו לא קו"א,  –כלל ופרט 

 קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף

ה  מז ,יאשמיני  ויקרא ַחָּי  ַה ןַ֙ י ֶלתַּוב  ֱאֶכ  ֶּנ ַַ֙הָֽ ה ַחָּי ַהָֽ ַ ן י ַ֤  פסולה וטרפהכעין בנין אב ללמוד סימני טרפה כשרה   ּוב 

 הקש מטומאת יולדת לטומאת מקדש מתוכו. היקשי מוסר  ,בתזריע יג ויקרא

 גדול(-קטן זקף-)זקף בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס צרעת   י,תזריע יג ויקרא
 בנין אב לצרעת בגריס הקילקי בעור הבשר, נתק בשער, בבגד, בעור, בית יא –ויקרא תזריע יג,י 

 היקש ממכוה לנגעים אחרים לענינים אחדים  ויקרא תזריע יג,כה

 העוף שהיא באה על הספק שאינה נאכלת חטאת  מצורע טו,לג ויקרא

 כעין בנין אב כשם שיוה"כ מכפר על ישרל כך מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל  אח"מ טז,ויקרא 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

 והוא הדין בכל הכריתותלעיני כל בני עמך עונש כרת רמב"ן   ויקרא קדושים כ,יז

ֵ֛השמי שהוא במלקות בקריאה   ויקרא קדושים כ,כ ְהֶי  ִּת

 הקש מהימנעות כהנים מלטמא קדשי ישראל אל הימנעות כהנים מלטמא עצמם בכלל.   ו,אאמר כ ויקרא

 מלמד שאין טמא נפש אלא במגעהיקש,    ד,אמר כב ויקרא



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 משכבת זרע למת, משכבת זרע לשרץ וכך מאפשר גזרה שוה מופנה לגמרי בין בגד ועור של מת ושל שרץהקש    ויקרא אמר כב,ד

 לחמי תודה הבאים חמץ שיהיו של עשרון סולת.  ללכחמץ של חג השבועות  לחמימ   יז,אמר כג ויקרא

 מלחמי חמץ למצות תודה ומצות נזיר

 לפני ואחרי יוה"כ אל כל יו"ט אחר ושבת הקש מתוספת זמן מן הקודש על החול  ,לבאמר כג ויקרא

 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

 כן.  -מבן הששים ומעלה על כל השנים המוזכרות לפניכעין בנין אב  ויקרא בחקתי כז,ז

 חייבי הדמין והערכין החרמין וההקדשות וכו' אחרי ג' רגלים עובר בבל תאחרכעין בנין אב,  ויקרא בחקתי כז,יד 

 דבר חוזר וקורה, קצף על העדה כי הלווים לא מנעו זרים לראות קודש או לעשות קודש גבמדבר א,נ

, הקש מהתקדשות כלים משימוש דבר החוזר וקורה, חנוכת המשכן, חנוכת המקדש א' ב' ג', חנוכת המזבח במדבר נשא ז,יא

 אל התקדשות בית כנסת משימוש

 נורה ובין עבודות במזבח הפנימיעל הקשר בין עבודות במהקש, מלמד  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 יח,דבמדבר קרח 

 ים אחרים כפי המפורטכעין היקש חשוד לדבר אחד חשוד לדבר יח,כגבמדבר קרח 

 כעין הקש, וכעין דבר חוזר וקורה לימוד ממרגלים לכיבוש הכנעני מלך ערד ,א חקת כא במדבר

 העברת רכוש עמים שמציקים לישראל, לישראל במדבר בלק כב,ד

 היקש מנבואת בלעם לנבואת נביאי אומות העולם במדבר בלק כב,ח

 רהמעשי בלעם עם אתונו חוזר וקו במדבר בלק כב,ל

 בנין אב למעמדות על קרבן ,בכחפינחס במדבר 

 בנין אב לשיר מחולק לשלוש ושלוש תקיעות בשעת ניסוך על קרבן צבור ,גכחפינחס במדבר 

ַהקיש  ,וכחפינחס במדבר  ד י ִמָ֑ תַָּת ַלֶ֖ ַה רַלעולת ע  יְּב  ִסיַנ 

 כתובה בתורה הקיש מלא לציין נדר ושבועה בשם ע"ז מלא לציין מקום ע"ז שאינה  ז,גמסעי ל במדבר

 להקיש את מ"ב ערי הלוים לשש ערי המקלט לקליטת רוצחים ומסעי לה, במדבר

ה׃ מסעי לה,כד:  במדבר ֶּל ָֽ א  ָה ַ ים ִטֶ֖ ַהִּמְׁשָּפ ַ ל ַַעֵ֥ ם ָּדָ֑ ַה ַ א  ל ַּג  ין ֶ֖ הַּוב  ַהַּמֶּכ  ןַ ִ֚י ַּב  ה ָד  ע  ָהָֽ ַ֙ טּו ְפ  כל כיבנין אב להודיע  כעיןְוָׁשָֽ

  כה וגואל הדם אינו במשפטים, ופטור מכל המצותוכל שאינו במ במשפטיםשישנו במכה וגואל הדם ישנו 
ַַעל דברים ב,כה: ָך  ְרָא ְת ְַ֙וִי ְּדָך תַַּפְח ַ֤ ַּ֙ת  ל ח  ָא הַ ֶּזָ֗ ַה ַ ֹום ַ-ַהּי  ים ַעִּמ  ָהָֽ ַ֙ י תנא: ( ע"ז כה,אכעין דבר החוזר וקורה, )ְּפנ 

    כשם שעמדה לו חמה ליהושע, כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון.
 מדידת אמות לשביתה במדבר לפי גודל אמת ידו לאדם גבוה דברים ג,יא

 , בנין אב לכל גדולה שבתורההיקשו של משה למחול לו מדברי ה' בשמות כי תשא בחטא העגל דברים ואתחנן ג,כד

 .כיבוש מדת הדיןשהוא בנין אב, לכל גדולה שבתורה  כעין 

 בנין אב או היקש שמלת "ועתה" מורה על תשובה  כידברים עקב י,

 כי מדת היראה היא שורש הכל בנין אב כיעקב י, דברים

 אף -היקש על חרון דברים עקב יא,כא

 היקש למקום עמידה בתפילה דברים עקב יא,כא

 היקש אופן אמירת ברכות לקללות דברים ראה יא,כח

 שנה( 14, ג"ש, היקש כל הביאות להתחיל אחרי כיבוש וחלוקה )א"יהליכה במדבר לליכה בהיקש מה דברים ראה יא,ל

 היקש לצדדים מפועל לפועל לאיבוד ע"ז     דברים ראה יב,ג

 מעמידה בנסיון של ע"ז לכל עמידה בנסיון היצר הרע.     דברים ראה יג,ד

ֶאל    ראה יד,כה דברים ַ֙ ַלְכָּת ָהָֽ ְַו ְדָך  ְַּ֙בָי ָ֣ ֶ֙סף ַהֶּכ ַ ְרָּתַ֤ ֹום-ְוַצ ק   , כל דבר שיש עליו צורה לרבות ַהָּמ

  שני בשעת הדחק לרבות חלופין של כסף מעשר

 אם ביה"ד הגדול בלשכת הגזית ממרא כעין בנין אב הנדרש מדין נפשות בזקן     דברים שפטים יז,י

 אז כל בתי הדין דנים נפשות

  רבנן חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה עשוכעין בנין אב  ,וכג יהושעז ,א יהושעשפטים יז,י:  דברים

 קטן(-)ראה גם שלוש פעמים זקף

 כעין בנין אב שכל דיון בבית דין יערך בנוכחות התובע והנתבע  תצא כב,יד: -כידברים 

 והתובע יאמר טענתו תחלה

 היקש מגט בשטר לנישואין בשטר   תצא כד,א: -דברים כי

 לימוד היקש / גזרה שווה מעדים לגירושין בגלל ערות דבר דחיית   תצא כד,א: -דברים כי

 , הקש לתשלומי בושתבנין אב   תצא כה,יא: -דברים כי

 כעין בנין אב לכל כי תבוא כי תבואו אחרי ירושה ונחלה   ,אא כוותב-כי דברים

 כעין הקש מהגדת וודוי ביכורים פעם אחת בלבד בשנה להבאת ביכורים פעם אחת בלבד בשנה.   ,גא כוותב-כי דברים

 תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה.כגון יצתה בת קול ואמרה לו דבר החוזר וקורה   :,טוכותבוא -כי דברים

 דבר החוזר וקורה התלמיד חביב אצל הרב כגופו אז הרב חי.   דברים וילך לא,כט

 חוזר וקורה והיינו משה רבנו חי, משקיף ומליץ יושר על עם ישראל.ז"ק ז"ג   דברים האזינו לב,נב

 פילת י"חהקש כיצד לבקש על ענין כלשהו, הקש למבנה ת  דברים וזאת הברכה לג,ב

 כעין דבר החוזר משכן שלה, ושני בתי המקדש ובית המקדש לעתיד לבוא בנחלת בנימין.   דברים וזאת הברכה לג,יב

 כעין דבר החוזר המרמז לחזרת משה לעתיד לבוא .  בברכת גד  דברים וזאת הברכה לג,כא

 ן בנין אב מכובד ראש בכוס של ברכה או כעיבברכת נפתלי, חזרה שנתית של שפע הפירות,  דברים וזאת הברכה לג,כג



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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  לכובד ראש ואימה בכל ברכה, לא רק בשלוש אלו אלו בכל עשר הדברים שנאמרו בכוס.

 

 פעמים רבות. חזרת העליה על הר נבו ע"י משה ענין זאת הברכה לד,א: דברים

 

ַ   שמואל א טז,ב: ְרָּת  ָא ַמ ְַו ָך ְַּבָיֶד  ח ַּק  ִַּ֙ת ר ָק ַָּב ַ֤ת  , היקש. נס לביצוע השליחות הנביא או הצדיקדבר החוזר וקורהֶעְגַל

ֶלְךֶַאת ]סד[ מלכים א ח ׁשַַהֶּמִ֝ ּואִַקַּד֨ ֹוםַַההָ֗ ר-ַּבּי  ֹוְךֶַהָחצ ָ֗  קטן קידוש עזרה למזבח-פעמיים פעמיים זקףַּת 

ית ַב  ִַ֙לְפנ  י ר 'ִַּכי-ֲאֶׁש ֶאת-ה  ַ ם ַָׁשָ֗ ה ֶאת-ָע ָׂש ְַ֙ו ה ָל ע  ים-ָהָֽ ִמָ֑ ַהְּׁשָל ַ ֶחְלב  י תַ ֶ֖ א  ְַו ה ָח  ַַַהִּמְנ
י ֶאתִמְזַּבַַ֤-ִּכָֽ ַ֙ ָהִכיל ָֽ מ  ןַ ט ָ֗ ָק ַ' ה  ַ ֲאֶׁש רִַלְפנ  י ַ֙ ֶׁשת ח ֨ ְּנ ַַה ֶאת-ח ְַו ָל ה ים׃-ָהע  ִמָֽ ַהְּׁשָל ַ י ֵ֥ ב  ֶחְל תַ ֶ֖ א  ְַו ה ָח   ַהִּמְנ

ַ֙ שירים ה,אה רשי ִרי מֹו ַ יִתי ִרַ֤ ם-ִעםָא ִַ֙ע ִרי ַיְע ַ ְַ֤לִּתי ָאַכ ַ י ִמ  ַ-ְּבָׂש י ְבִׁש   .מקבל הלא ראוי עם הראוי למזבח ה"הקבִּד

ִּדכְַ  יז,ו עזרא ַ ה ְמָא  ַ ן י ִר  ַּתֹו ָ֑ה ָא ְַמ ְרַּב ע ַא ַ ין ִרֶ֖ ִאְּמ ַ ן ִי אַת  ָמ ןַ י  : חטאת באה בנדבה אין כיהוראת שעה הייתה ִר 

 

ְַיָיַ ַ...   ,ב:במיהו יר ָאַמ ר הַ ִ֚ ְךַ קטן-זקף - ּכ  ִי ַר  ְַנעּו ד ֶח ֶס ַ֙ ְך ְַ֤רִּתיַָל  דבר החוזר וקורה, קרה בעבר ביציאת  קטן-זקף - ָזַכ

 ב בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.מצרים, חזר וקרה בשיבת ציון וכך יחזור ויקרה שו

 בראשית 1.1.11.1.1
 פז"ק 1

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

ֶאת ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַ֒-ַוַּי ַעׂש ִקיַע ָר  ָה
אֲַַ ַ ִים ַהַּמ  ַ ן ַּוב  י יַע ִק  ָר ַחתַָל ִמַּת  ַ֙ ר ֲאֶׁש ַ֙ ַהַּמִ֙ים ןַ י ַ֤ ַּב  ל ָ֗ ּד  ַַוַּיְב יַע ִקָ֑ ָר ַע לַָל מ  רַ ֶַׁשֶ֖
ִהיַ ְֵֽי ן׃-ַוָֽ ָֽ ַכ 
 ַ֙ר ֲאֶׁש ַ֙ פשטא פשטא, פעם ראשונה בתורה, אפשר שמודיע שההבדלה נעשתה בבת אחת, בעת ובעונה אחת בכל הבריאה.  -ַהַּמִ֙ים

נו מגיב היי -וגו' כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו.  רקיע יהיוקרשו בשני מגערת הקב"ה באמרו ...  ו'בפסוק  כפרש"י

 .בבת אחתועומד מיד, ללא שהות היינו 

 ַ֙ ר ֲאֶׁש ַ֙ ַהַּמִ֙ים ַ ן י ַ֤ ִיםַּב  ַהַּמ  ַ ן ַּוב  י יַע ִק  ָר קטן בין שני קיסרים, פעם ראשונה -קטן, פעמיים זקף-קטן מונח זקף-מונח זקף – ִמַּת ַחתַָל

אחת וכך גם מאז -יאה שלו בבתבתורה, כעין היקש או בנין אב ו/או דבר החוזר וקורה. אפשר שמלמד שכל מאמר הבורא עשה הבר

י' מרחשון התשע"ג פר'  1347שיחת השבוע  בכל רגע ורגע כל מאמר חוזר ומחדש ומקיים הבריאה ואח"כ מצאתי מאמר הבעש"ט
בַ (תהלים קיט,פט) ידועה תורת הבעש"ט על הפסוק...  184תורת מנחם לה ע' ע"פ  לך צ' לבנון-לך ִַנָּצֵ֥ ְרָךָ֗ ָב ְּדִ֝ ַ' הָ֑ ַ ם ְלעֹוָלֵ֥

ָמַָֽ יעַַ (בר' א,ו), שהדיבור האלקי ִים׃ַּבָּׁש ִקֶ֖ ָר ַ י ִהֵ֥  –ניצב לעולם בתוך השמים ובורא ומקיים אותם. אם הבריאה תיפסק לרגע אחד  ְי
בַ (תהלים קיט,פט)הנה כתיב ...  תניא שער היחוד והאמונה פרק א -. ובתתבטל מציאות השמים ִַנָּצֵ֥ ְרָךָ֗ ָב ְּדִ֝ ַ ' הָ֑ ַ ם ְלעֹוָלֵ֥

ִים׃ ָמָֽ יעַַ (בר' א,ו)דברך שאמרת  ופי' הבעש"ט ז"ל כיַּבָּׁש ִקֶ֖ ָר יַ ִהֵ֥ ַ ְי ִָ֑ים ַהָּמ ְךַ ֹו וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם ְּבת 

ַבר (ישעיהו מ,ח) בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב ְד ינּו-ּו ֶ֖ ה  ֹל ּום ֱא קֵ֥ ׃ ָי ם ַ ְלעֹוָלָֽ  ס
ותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו ודבריו חיים וקיימים לעד כו' כי אילו היו הא

יעַַ (בר' א,ו)כלא היו כלל וכמו קודם מאמר  ִקֶ֖ ָר ַ י ִהֵ֥ שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ  וכן בכל הברואיםכו' ממש  ְי
שבהן נבראת הארץ בששת ימי  ה מאמרותמסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרהלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו 

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 

 שלפני ששת ימי בראשיתמאין ואפס 

  יעַַ (בר' א,ו)היקש ממאמר ִקֶ֖ ָר ַ י ִהֵ֥ לתשעה המאמרות האחרים שבהן נברא העולם שכל אחד מהם ניצב בברואים שנבראו על ידו  ְי

 להחיותם בכל רגע ורגע מחדש )כעין דבר החוזר וקורה(.

 אפשר שגם מלמד בכעין בנין אב שכל מקום בתורה בטעמים 

 ומרבה מענינ - זרקא סגול 

  בבת אחת -פשטא פשטא 

 כעין בנין אב ו/או חוזר וקורה. -קטן -פעמיים זקף 

 

 רב נתן ספר ליקוטי הלכות )רבי נחמן מברסלב(הרב נחמן רוזנטל הי"ו בשם 
ֶאתַ(בראשית א,ז) על הפסוק ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַ֒-ַוַּי ַעׂש ִקיַע ָר אחת,  אפשר שע"פ הטעמים שבפסוק זה יש ללמוד שכמו שהרקיע נהיה במאמרו בבתָה

 כך בכל שאר המאמרות נהיה בבת אחת.

 

 פז"ק 2

ֶאתבראשית א,טז:  ַ ים ִה  ֹל ֱא ַ יםַ-ַוַּי ַעׂש ִלָ֑ ד  ַהְּג ַ ת ר ֶ֖ א  ַהְּמ ַ ֵ֥י  ְׁשנ 
ֶאת-ֶאת ְַו ֹום ַהּי  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ל ד  ַהָּג ַ ר ֹו אַ֤ ים׃-ַהָּמ ַהּכֹוָכִבָֽ ַ ת ֶ֖ א  ְַו ה ְיָל ַהַּל  ַ ְמֶׁש ֶלת ֶמ ְַ֙ל ן ט  ַהָּק ַ ר ֹו אַ֤  ַהָּמ

ַ֙לְַ-ֶאת (א,טז 'בר) ל ד  ַהָּג ַ ר ֹו אַ֤ תַהָּמ ֶא ְַו ֹום ַהּי  ַ ְמֶׁש ֶלת ים׃-ֶמ ַהּכֹוָכִבָֽ ַ ת ֶ֖ א  ְַו ה ְיָל ַהַּל  ַ ְמֶׁש ֶלת ְַ֙לֶמ ן ט  ַהָּק רַ ֹו אַ֤ -קטן ... זקף-... זקף - ַהָּמ

קטן בין שני קיסרים כאן מונח ... סלוק, כעין דבר החוזר וקורה, ואלו המחזורים השונים במהלך הכוכבים השונים -קטן, שני זקף

ועד פסוק  )בר' א,טז(אבל אם מפסוק  )בר' א,יד(-עברי. אמנם רש"י פירש חלק מהדברים בוקשר מחזורים אלו בין היתר ללוח ה

 מפרטים את הפירוט והמחזורים המתוארים בו. [פרקי דרבי אליעזר פרק ו]אז  )בר' א,יד(-הוא פירוט הכלל ב )א,יט(

 

 פז"ק 3



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַעַָ: א,בראשית ג ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהָּׂשֶד  ַ ַחַּי ת ַ֙ ל ִמּכ  ַ ּום ר  ַָע ָהָי ה ַ֙ ָחׁש ָּנ ַה יםְו ִהָ֑ ֹל ֱא ַ' ה  ַ ה ַָׂשֶ֖
ֶאלַ רַ֙ ֶמ י-ַוּי ֙א ִ֚ףִַּכָֽ ַא ַ ה ֵֽן׃-ָה ִאָּׁש  ַהָּגָֽ ַ ץ ֵ֥ ַע  ל ִמּכ ֶ֖ ַ ּו אְכל  ַת ָֽ א יםַל   ִה  ֹל ֱַא ַָאַמ ר

 (סלוק לאתנחשני קיסרים )בין קטן בין -פעמיים זקף - והנחש היה ערום מכל חית השדה

ש"ק פ'  פני מנחםום להיות הסתרים, יצר הרע, כשיחת שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה צמצום אחרי צמצקטן בין -פעמיים זקף -טט 
, עד שנעשה אפל יותר ויותר, קשה יותר ויותר, ונהיה צמצום יצר הרעהוצרך להיות הסתרים,  בראשית, התשנ"ד, ליל ש"ק סעיף רביעי ד"ה

מוכרח ונהיה יותר אפל עד שהגיע שיהיה  (,בבלי תענית י א) יותר ויותר, העולם אחד מששים וכו' נמצא כל העולם כולו ככסוי קדרה לגיהנם
   , יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, החטא

 שלוש פעמיים זקף בין שני קיסרים ראה 
 

 פז"ק 4

ֶאל: ,דבראשית ג ַ ׁש ָחֶ֖ ָּנ ַַה ר ֶמ א ָ֑ה-ַוּי ֵ֥ ִאָּׁש ן׃-ל אַַָהָֽ ּו ֻמתָֽ ֹותְַּת ַמֶ֖
ְַוִנפְַ: הבראשית ג  ּנּו ִמֶּמ  ַ ֲאָכְלֶכ ם ַ֙ ְַּביֹום י יםִַּכָ֗ ִה  ֹל ֱא ַ ַע ד   ַי  ִ֚י ָ֑םִּכ יֶכ נ  י ַע  ּו חֶ֖ ְַק

ע׃ַ ָרָֽ ַָו ֹוב טֵ֥ ַ י ֶ֖ ְדע  ַי  ים ִה  ֹל א ָֽ ַּ֙כ  ְהִייֶתם ִַו
 שנגעה בו, אמר לה: כשם שאין מיתה בנגיעה, כך אין מיתה באכילה.  דחפה עד - לא מות תמותון)ד(   רש"י

 יוצרי עולמות. - ם כאלהיםוהייתוכל אומן שונא בני אומנתו, מן העץ הזה אכל וברא את העולם )ראה ב"ר יט,ד(.  -וגו'  כי יודע)ה(  

ָ֑ם יֶכ ינ  ַע  ּו חֶ֖ ְק ְַוִנְפ ּנּו ִמֶּמ  ַ ֲאָכְלֶכ ם ַ֙ ְַּביֹום י יםִַּכָ֗ ִה  ֹל ֱא ַ ַע ד   ַי  ִ֚י   –קטן -קטן רביע זקף-זקף – ִּכ

א' פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה, כאן רבוי הדברים והחזרות של הנחש, וכן טענתו השקרית ליצור עולמות בנוסף 

 לבורא.

 ' כעין שלוש זקף, עצמת השקר, כי כביכול הבורא אכל מהעץ וברא עולם, כך גם האשה תוכל לעשות זאת.   ב

המדרש אומר כי הנחש עמד מחוץ לגן והאשה בתוך הגן. אפשר כי משמעות הפירוש  , שנגעה בו דחפה עד - לא מות תמותון)ד(   רש"י -טט 

 ע"י רבוי הדברים )רש"י בר' ג, א( והחזרות האשה הלכה והתקרבה לעץ עד שנגעה בו.  דחפה עד שנגעה בו, אינו דחיפה ע"י גופו אלא 

 קיסריםשלוש פעמיים זקף בין שני  ראה

 

 פז"ק 5

ִאם: בראשית ד,ז ַ א ֹו ָ֑ץַ-ֲהלַ֤ ב  ר  ַ ַחָּט את ַ ח ַת בַַלֶּפֶ֖ י ִט  י ַת  א ַ֙ל   ִאם ְַו ת א   ְַׂ֙ש ִטיב י ַּת 
ְמָׁשלַ הִַּת ַאָּתֶ֖ ְַו ֹו ָקת  ּו ְַּ֙תׁש  ָך י ֶל֨ א  ֹו׃-ְו ַּבָֽ

 ד,ז: היקש מקין לבני ישראל למשול ביצר הרעבראשית 

ִאם ַ א ֹו ַ-ֲהלַ֤ יב ִט  י אַת  ַ֙ל   ִאם ְַו ת א   ְַׂ֙ש ִטיב י  דבר החוזר וקורה,  היקש, עמיים זקף בין שני קיסרים, פ –ּת 

תם אמר הקדוש ברוך הוא לישראל כו' אין א...   [ב,מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין ל]היקש לענין הבחירה מקין לבני ישראל 
ִאםשנאמר   )של יצר הרע הוא מלאך המות( נמסרים בידו ַ א ֹו ת-ֲהלַ֤ א   ְׂש ַ֙ ִטיב י גו' וזה הכתוב לקין נאמר ויש ליישב דלכאורה הענין כפול  ּת 

ת-ִאםשאמר  א   ְַׂ֙ש ִטיב י ְמָׁשלכפרש"י שתתנשא על היצה"ר למשול בו ול"ל למכתב שוב  ּת  הִַּת ַאָּתֶ֖ ֹו-ְו -ִאםוע"כ אמרו תחלת המקרא  ּבָֽ
ַ֙ ִטיב י גו' לגבי ישראל נאמר דלהם נתנה התורה שנקראת לקח טוב אבל לקין לא נתנה התורה ואף על פי כן קאמר לו כי הבחירה  ּת 

ְמָׁשלנתנה לו שנאמר  הִַּת ַאָּתֶ֖ ֹו-ְו  :ּבָֽ
 

 פז"ק 6

ן: טז,בראשית נח ט ָָ֣֑ ֶַּבָעָנ ֶׁשת ֶּקֶ֖ ַה ַ ה ָהְיָתֵ֥ ְַַו
ַּ֙כַַָ ן י יםַּוב  ִה  ֹל ֱא ַ ן ַּב  י ם ַעֹוָל  ית ִר  ְַּ֙ב ר ְזּכ  ִַל ָה י ִאיִתָ֗ ְר ְַּבָכל-לּו ה ַחָּי  ַ ַַעל-ֶנ ֶפׁש ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ר ֶרץ׃-ָּבָׂשֶ֖  ָהָאָֽ

ַ ָה י ִאיִתָ֗ ְר ַ רביע –ּו ם ַעֹוָל  ית ִר  ְַּ֙ב ר ְזּכ  ַ קטן-פשטא מונח זקף -ִל ים ִה  ֱאֹל ַ ן ל קטן-מונח זקף -ּב  י ַָּ֙כ ן י הַ-ּוב  ַחָּי  ַ ׁש -פשטא מונח זקף -ֶנ ֶפ

קטן בין שני קיסרים )כאן בין אתנח וסלוק(. תבנית -וש זקףקטן, כעין של-קטן ... זקף-קטן ... זקף-רביע ... זקף –, תבנית טעמים  קטן

)א( הקשת מבטאה עצמת ההגנה וארך אפים של מדת הרחמים מפני מדת הדין; ועל כך ברכתה, ובהקשה ממנה דבר עצמתי, כאן המבטאה 

 בבלי ברכות נט,א-ון בה באשר בדי משנה ברכות פ"ט,מ"בעליהם מברכים לבורא ע"פ  )ב( מעשי בראשית )תופעות טבע( עצמתייםאל 

 משולב הדיון בברכת הקשת שאינה מוזכרת במשנה. )ראה להלן(

 ושמיעה על מעשי בראשית הקשה מברכת הקשת לברכות ראיה
כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל הרעיש את העולם כולו על יושביו שנאמר )תה' כט,ג( קול ה' על המים אל תורה שלמה ]פט[ 

ו בבליים את הקולות נתקבצו כולם אצל בלעם אמרו לו כמדומים אנחנו שהמקום מאבד את עולמו אמר להם . כששמעםהכבוד הרעי
 (ג"שמ םריספרי דב. )אמר לו אם כן ה' יברך את עמו בשלום ,והלא כבר נאמר ולא יהיה עוד המים למבול

 וכל תופעותיה. מכאן יש ללמוד שכשם שה' מברך את עמו בשלום כך עם ישראל יברך את ה' על הבריאה

נדרש שהרעמים באים לפשט עקמומיות שבלב. גם הקשת כאות מידת הדין באה לפשט עקמומיות שבלב. לכן מוצע  ברכות נט,א בבלי-ב

להקיש מהקשת אל תופעות הטבע. כמו שרבנן קבעו ברכת הקשת שרמז אליה נמצא בפסוק )בר' נח ט,יג( כך גם יש לברך ברכות הראיה 

 ות טבע הנלמדות באותו דף בגמרא.והשמיעה על תופע

ן-ֶאת (יג,ט' נח בר)מוצע לומר כי היות ולברכת הקשת יש מקור בפסוק  ָָ֣֑ ָעָנ ֶַּב ִּתי ַָנַתֶ֖ י יתַַַקְׁשִּתָ֕ ְַּבִר  ֹות א  ְַ֙ל ה ְיָת ָהָֽ -וברכה זאת נידונה ב ,ְו

על תופעות טבע שונות "שכוחו וגבורתו מלא עולם" -אז גם המקור האפשרי לברכות "עושה מעשי בראשית" ו בבלי ברכות נט,א

הַָ (,טזט' נח בר)ומלת  משנה ברכות פ"ט,מ"ב -הנידונות באותו דף בגמרא מקורם בהקשה מהקשת. מקור הדיון ב י ִאיִתָ֗ ְר מרמזת לברכות  ּו

הַָראיה, וטעם רביע במלת  י ִאיִתָ֗ ְר ועל על הזיקין  א( –)טט ]*[ מרמז לארבע קבוצות של תופעות טבע שסימונם משולב בתוכן המשנה  ּו
על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל  ב( –)טט הזועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם 

הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול 
 )טט: ואגב שמועה טובה לימד על ברכתעל הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב  (ג –)טט בזמן שרואה אותו לפרקים 

  ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת: שמיעה נוספת(



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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כמו כן מברכים "עושה מעשה בראשית" על מחזוריות גרמי השמים השמש והירח הכוכבים והמזלות, אשר בשנת המבול לא  ד( –)טט 

 זרתן לתפקד היא כעין מעשי בראשית. שמשו וח

ן: טז,בראשית נח טהמקור ללמוד אותם הוא בהיקש מהפסוק  ָָ֣֑ ֶַּבָעָנ ֶׁשת ַהֶּקֶ֖ ַ ה ָהְיָתֵ֥ ְַַו
ַָּ֙כלשבחלקו השני  ן י יםַּוב  ִה  ֹל ֱא ַ ן ַּב  י ם ָל  ַעֹו ית ְַּ֙בִר  ר ְזּכ  ִַל ָה י ִאיִתָ֗ ְר ְַּבָכל-ּו ה ַחָּי  ַ ַַעל-ֶנ ֶפׁש ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ר ֶרץ׃-ָּבָׂשֶ֖ ָאָֽ תבנית טעמים מכילה  ָה

קטן בין שני קיסרים, שבין תפקידיה כעין בנין אב או היקש. וההיקש יהיה לברך על מעשי בראשית עצמתיים למיניהן -קטן זקף-תבנית זקף

כשם שמברכים על הקשת שגם היא מעשה בראשית עצמתי שהקב"ה משתמש בה להעיד באנושות על שיפור דרכה וגם להגן עליה מפני 

 הכחדה.

 

 פז"ק 7

: ,טז:יבלך -לך בראשית ים ַמִּלָֽ ַּוְג ת ֶ֖ נ  ֲאת  ַַו ת ח   ַּ֙וְׁשָפ ִדים ַַוֲעָב ים ִר  ֲחמ  ַַ֙ו ר ן־ּוָבָק ַצ א ֹו ִהי־לַ֤ ְֵֽי ַַוָֽ ּה ָרָ֑ ַַּבֲעבּו יב ִטֶ֖ י ה  ַ ם ָרֵ֥ ְב ַא  ּוְל

ּה ז(יב,ט ' לךבר) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ָרָ֑ ַַּבֲעבּו יב ִטֶ֖ י ה  םַ ָרֵ֥ ְב ַא  בילך  'בר)כדרך שנא' באברהם נאמר בישראל, באברהם כתיב . ּוְל

ב יַויְִהֵ֥  (י ץ ָרָע֖ ר  ד ָּבָאֶ֑ ר  ם ַוּיֵֵ֨ יְָמה֙  ַאְבָרַ֤ ַען ,ד(מז ' ויגשבר) , ובישראל כתיבִמְצַר֙ ץ ְּכָנֶ֑ ר  ֹ֣ ב ְּבא  ד ָהָרָע֖ ינּו֙  (כ,טו ' חקתבמ) ִּכִֽי־ָכֵבֵ֥ ּו ֲאב ֵת֙ יְָמה ַוּיְֵרדַ֤ , ִמְצַרֵ֔

ד ַּבִּמְקנ ִ֕  ' לך יג,ב(בר) באברהם כתיב ד ְמא ֶ֑ ם ָּכֵבֹ֣ ף ּוַבזָָהִֽב:ְוַאְבָר֖ ס  ֖ יו ּכֹוֵׁשִֽל: (קה,לז 'תה) ובישראל כתיב ה ַּבּכ  ין ִּבְׁשָבָטֹ֣ ב ְוֵא֖ ף ְוזָָהֶ֑ ס  ֹ֣ ּיֹוִציֵאם ְּבכ  ִָֽ֭   ַו

ת ז(יב,ט ' לךבר) ח   ַּ֙וְׁשָפ ִדים ַַוֲעָב ים ִר  מ  ֲח ַַ֙ו ָקר ן־ּוָב ַצ א ֹו ִהי־לַ֤ ְֵֽי אן אתנח קטן בין שני קיסרים )כ-קטן )שני זקף-קטן ... זקף-... זקף - ַוָֽ

 ... סלוק( בתפקיד כעין הקש או דבר חוזר וקורה , כאן כעין מה שארע לאברהם אבינו ארע לישראל .

 שנה. 130הקב"ה הוריד את ישראל למצרים בעל כרחם כדי לגאול ממנה ניצוצי קדושה שנפלו בה בבריאה ומשהות אדם הראשון בה 

ינּו֙  (כ,טו ' חקתבמ) ּו ֲאב ֵת֙ יְ  ַוּיְֵרדַ֤ מהפך פשטא -קטן מוטעם ב-קטן, אחד משני הלימודים המרומזים בטעם זקף-מהפך פשטא זקף – ָמהִמְצַרֵ֔

 .וירד מצרימה. אנוס על פי הדבור ]ההגדה של פסח[ללמד שלא מרצונם ירדו למצרים אלא כלשון 

 

ת ז(יב,ט ' לךבר) ח   ַּ֙וְׁשָפ ִדים ַַוֲעָב ים ִר  מ  ֲח ַַ֙ו ָקר ן־ּוָב ַצ א ֹו ִהי־לַ֤ ְֵֽי קטן בין שני קיסרים )כאן אתנח -קטן )שני זקף-קטן ... זקף-ף... זק - ַוָֽ

... סלוק( בתפקיד כעין הקש מאברהם אבינו שזכה לפרנסה בגלל שכבד לשרה אמנו, כך יכבד כל אחד מישראל  את אשתו ויזכה 

 לפרנסה.

ַ ז(יב,ט ' לךבר)על הפסוק  [052-713-9520/2]המפתח לפרנסה, המחבר  יב ִטֶ֖ י ה  ַ ם ָרֵ֥ ְב ַא ּהּוְל ָרָ֑ אמר ר'  [בבלי בבא מציעא נט,א] .ַּבֲעבּו
םַ ז(יב,ט ' לךבר)חלבו: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר  ָרֵ֥ ְב ַא ּוְל

ּה ָרָ֑ ַַּבֲעבּו יב ִטֶ֖ י   .. והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא: אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוה 

 

 "קפז 8

ֶַאלוַַַ :יד,לך יג-בראשית לך ַמ ר ָא ַ ' ִהָּפֶרד-הַ֞ ַ֙ י ר  ֲח ַאָֽ ַ ם ָרָ֗ ְב ִמן-ַא ַ ה א   ְר ַּ֙ו ָך יֶנ֙י ַע  ַ֤א ַָנ ַָׂש א ֹו ִעּמ  ָֽ מ  ַ ט ֹו ר-ל  ֲאֶׁש ֹוםַ קֶ֖ ָ֑םַ-ַהָּמ ַָׁש ה ַַאָּת 
ה׃ַ ָּמ ַָוָיָֽ ָמה ְד ֵ֥ ק  ַָו ה ְֵֶֽ֖גָּב ַָוֶנ ה ָנ ַָצפ ֵ֥

 קטן-מהפך פשטא זקף - נא עיניך וראה-שא קטן-פשטא מונח זקף - לוט מעמו-אחרי הפרד

 חזרת דבר ה' לאברהם )הצדיק( בהפרד לוט )הרשע( מעמו, קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב, חוזר וקורה-פעמיים זקף -טט 

 
 :ה,לך טו-לך בראשית
ַ] הכתר גירסת ַהֶּבטה[ ַ֙ ֶמר ַַוּי ֙א ה ּוָצ חָ֗ ַַה ֹו תִ֝ א  ַ א ִאם-ַוּיֹוצ ֨ ַ ים ֹוָכִב  ַהּכ  ַ֙ ר ְספ  ַּו ה ְיָמ ַמָ֗ ַהָּׁש ַ ָתָ֑-ָנ א ַא  ר ְסּפ   לִַל ַּתּוַכֶ֖ ַם
ַ, מאור ועוד מגנס, קורן א ַַוּיֹוצ ֨ ה[ [ַ ֹו תִ֝ ַא  ה ּוָצ חָ֗ ַַ֙ה ר ַַוּי ֙אֶמ ה ָמ ְי ַהָּׁשַמ  ט־ָנ אַ ַַ֙הֶּב ר ְספ  ַּו ל ִאם־ּתּוַכֶ֖ ַ ים ֹוָכִב  ָתָ֑םַהּכ  א  ַ ר ְסּפ   ִַל

ָך׃ַ ְרֶעָֽ ַַז ֶ֖ה ְהֶי ִַי ה ֹוַּכ ֵ֥ רַל  ֶמ א ַַוּי  
ה׃ַ ְַצָדָקָֽ ֹו ַּלֶ֖ ָה ֶבֵ֥ ְחְׁש ַַוַּי ' הָ֑ ַַּב ן ִמֶ֖ ֱא ֶה ְַו ַ]ו[

 השמים  רוחותרביע, כגון ארבע  - החוצהקדמא אזלא  - אתו ויצא

 קטן-מונח זקף פשטא -נא השמימה -הבט ויאמר גירסת קורן ואחרים פ"ע

וקורה חוזרקטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב, -פעמיים זקף - טט 

וכך יכול לראות בכל הכוונים ללא צורך להסתובב הכוכביםלאברהם מעל  השמרמז שבכל פעם הוציאו הקב" אפשר 

 קטן בתיבה אחת-מונח זקף ראה, רביע ראה

 

 פז"ק 9
 :ג,טז ךל-ךל אשיתבר

ֶׁשת ָֽ א  ַ י ַר  ַָׂש ח ַּקַ֞ ֶאת-ַוִּת ַ ם ָרָ֗ ְב ַָ֑ען-ַא ֶא ֶרץְַּכָנ ְַּב ם ָרֶ֖ ְב ַא ַ ֶבת יםְַלֶׁשֵ֥ ַָׁשִנ  ר ֶַ֙ע ֶׂש ץ ּק  ִמ ַ ּה ָחָת  ִַׁ֙שְפ ִרית ַהִּמְצ ַ֤רַ ַָהָג
ה׃ַ ִאָּׁשָֽ ֹוְַל ּהַלֵ֥ ִאיָׁשֶ֖ םַ ָרֵ֥ ְב ַא ּהְַל ָתֵ֛ א  ַ ן ֵ֥ ַַוִּתּת 
 

ִַׁ֙שפְַ-ֶאת ִרית ַהִּמְצ ַ ַ֤ר יםָהָג ַָׁשִנ  ר ץֶַ֙ע ֶׂש ּק  ִמ ַ ּה  ש"ירפעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין בנין אב או היקש, וראב"ע פי' שזה אסמכתא,  – ָחָת 

 ...ַ ים ַָׁשִנ  ר ֶַ֙ע ֶׂש ץ ּק   (.משנה יבמות ו,ומועד הקבוע לאשה ששהתה עשר שנים ולא ילדה לבעלה, חייב לישא אחרת ) -ִמ
י שהאשה הנוכחית לא ילדה עשר שנים ועשוי להיות גם גירושי זו שלא ילדה. תבנית מהכתוב דרשו ביבמות על נשיאת אשה אחרת אחר

רמב"ם -הטעמים הכעין בנין אב או היקש עשויה לרמז לתביעת אשה לגרשה אחרי עשר שנים בטענה שצריכה בנים לסעדה בזקנותה כ
לדה והיא אומרת שאינו יורה כחץ שומעין האשה שבאה לתבוע בעלה לגרשה אחר עשר שנים מפני שלא י י"ו ה"הלכות אישות פט

מגיד משנה וביאר  לה, אע"פ שאינה מצווה על פריה ורביה צריכה היא לבנים לזקנותה, וכופין אותו להוציא ויתן  עיקר כתובה בלבד,
עשר לא עדיפא ופשוט הוא דבתוך  ...באה מחמת טענה שהיא צריכה לבנים בעת זקנתה   )אשה ה(דדוקא ...  י"ו ה"הלכות אישות פט

 ואינו מוציא אלא לאחר עשר רביהוריה מיניה שהוא מצווה על פ

 או היקש לכך שאשה יכולה לבקש גט כעין בנין אב: אחרי עשר שנות נישואין ללא לידה, בעל ישא אשה אחרת, וזה סיכום

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 פז"ק 10

א :ח,איבראשית וירא  ָ֑ ר  ַמְמ ַ ֶ֖י ֹלנ  א  ְַּב ' ה  ַ֙ ָליו א  ַ א ָרַ֤ ַַַוּי  ַ ַַ ֵַַַ֥ ׁש  ַי  א ּו הֵ֛ חְו ֶַּפַת ֹום׃-ב ַהּיָֽ ַ ם ח ֵ֥ ְַּכ ֶהל א ֶ֖ ַָה
-מביא בשם רבי יצחק מאמסטרדם )שהיה גר ומינוהו להיות חבר בבית הדין של העיר( שדרש שה גנזי המלך וירא התשס"ח מדור הלכה

אשון לא מפסוק זה. הדרשה: א"א הגר הרבגיור חייבים כל התהליכים להיעשות ע"י שלושה דיינים , מבסס את ההלכה ששו"ע יו"ד סי' סג

'ישב' כתיב: בקש לעמוד, אמר לו הקדוש   יושב פתח האהל פרש"י. ע"פ יכל להתגייר בפני שלושה שלא היו עדיין שלושה ישראלים לפניו
]שנאמר: "אלהים נצב בעדת אל" )תה' ( ראה בר"ת מחברוך הוא: שב, ואתה סימן לבניך, שאני עתיד להתיצב בעדת הדיינין והן יושבין, )

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 ופב,א([. 
 שאצלו מספיק שהקב"ה יעמוד אבל סימן תתן לבניך שממך והלאה "עתיד אני להתיצב בעדת דיינים". רק עדה של שלושה דיינים יוכלו לגייר.

 - והנה שלשה אנשיםקטן -מהפך פשטא זקף - וישא עיניו וירא בראשית וירא חי,בעשרה אנשים. לענ"ד פסוק  משמעותה –עדה  –טט 

קטן בין שני קיסרים, חוזר וקורה יכול לשמש כאן כבסיס לבנין אב שבית דין לגיור יהיה של שלושה -קטן, פעמיים זקף-פשטא מונח זקף

 שים. דיינים כי הוא מצמצם את המושג עדה לשלושה אנ

ר  (וירא יח,ג 'בר) מהפסוק י ִאם    ַוּי אַמֶ֑ יך ַאל-ֲאדנָָ֗ אִתי ֵח֙ן ְּבֵעינ ֵ֔ א ָמָצַ֤ ִֽך׃-נֵָ֨ ל ַעְבּד  ר ֵמַעֵ֥  ָנֵ֥א ַתֲעב ֖

 נלמד משם אדנות המכיל אותיות דן )ראה רמב"ן שמות( לענין דיינים

ם-ָנֹ֣א ְמַעט-י ַּקִֽח (דוירא יח, 'בר) מהפסוק ֶ֑ יִם ְוַרֲח֖צּו ַרגְֵליכ  ַחת ָהֵעִֽץ׃      ַמֵ֔  ְוִהִָּֽׁשֲע֖נּו ַּתֵ֥

 נלמד על ישיבת בית דין כמו בדבורה והיא יושבת תחת התומר.

 

 פז"ק 11
 בראשית וירא חי,ב

ַַ ָ֑יו ָל ַָע ים ִבֶ֖ ִַנָּצ ים ֲַאָנִׁש  ֹלָׁש ה ְַׁ֙ש ה ּנ  ִה ְַו א ְר ַַ֙וַּי  יָניו ַע  א ַַוִּיָּׂשַ֤
ה׃ַ ְרָצ ָאָֽ ַ חּו ַַוִּיְׁשַּתֶ֖ ֶהל ָהא   ַ ח ִמֶּפ ַת ַ֙ אָתם ְקָר ָרץִַל ַָ֣֤ ַַוָּי א ְר ַַוַּיָ֗
 לך טז,יג-בראשית לך פרש"יקטן בין שני קיסרים, חוזר וקורה ביקורי מלאכים בבית אברהם, וזה מתואם עם -פעמיים זקף -ט ט

... שאף הלום במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחר רואי אותם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה לראות מלאכים ... הגם הלם )ראיתי(.  רש"י
 וגו'
 

 פז"ק 12

 פז"ק 13

 פז"ק 14
 לג, כח, וירא חי כה בראשית

ִַ֙עם ק ִּדי ַַצ ית ִמַ֤ ָה ְַל ה ֶּזָ֗ ַַה ׀ַַּכָּדָב ר ת ֲעׂש   מ  ַ הְַּלָךִ֝ ָל ָחִל֨ ַַ ה[ ַ]כ ַ ַ ַָּ֙כל-׃ ט פ  ֲהׁש  ְךַ ָלהַָּל  ָחִל  ַ ָ֑ע ָרָׁש קַָּכ י ִּדֶ֖ ֵ֥הַַכַּצ ָהָי ְַו ע אַ-ָרָׁש  ֶרץַל ֵ֥ ָא  ָה
ט׃ ִמְׁשָּפָֽ ַ ה ַַיֲעֶׂשֶ֖

  ַ ַ ַַַ ח[ ַ]כ ַ֙אַ֠ ִקם ִּדי ַהַּצ ַ ים ִמִּׁשַ֤ ֲַח ּון רַ֞ ְס ְח ַַי מִַּוַלי הֲֲַח ַ ה ֶאתָּׁש  ַ ה ֲחִמָּׁשֶ֖ ַַּב ית ִחֵ֥ ַ-ָּכל-ַתְׁש ית ִח  ַאְׁש ַ א ַ֙ל   ר ֶמ ַַוּי ֙א ר ָ֑י םַ-ִאםָהִע ַָׁש  ְמָצ א ֶא
ה׃ ִמָּׁשָֽ ֲח ַַו ים ְרָּבִעֶ֖ ַַא

ַ ַ ַַ ַ ַוַַ]לג[ ר ֶ֖ ְַלַדּב  ה ֲאֶׁש רִַּכָּל  'ַַּכ ה  ַ ֹו׃-ֶאלּי  ֶלְך מָֽ ק  ְמ ִַל ב ַָׁשֵ֥ ם ָהֶ֖ ָר ַאְב ְַו ָ֑ם ָה ָר ְב ַַא
 כה,וירא חי בראשית
ְךַ)אתנח( ָלהַָּל  ַָּ֙כלֲהׁשַ  קטן-מונח זקף - ָחִל  ט ֶרץ-פ  ָא   סלוקמרכא טפחא  - יעשה משפט לא קטן-פשטא זקף -ַָה

 הכל הצדיקים ורשעים, כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה. שוטף אומנתוהיא  כך)השני( חולין הוא לך יאמרו  לך. חללה י"רש
(הוקורועושה )= חוזר  חוזר היא אומנתו כך ירש" פ"עקיסרים.  שניקטן בין -פעמים זקף - טט 

 כח,חי וירא בראשית
ִאם ַ ית ִח  ַאְׁש אַ ַ֙ל   ר ֶמ ה׃-ַוּי ֙א ִמָּׁשָֽ ֲח ַַו ים ְרָּבִעֶ֖ ַא ַ ם ַָׁש  ְמָצ א  קטן-פעמיים זקף -ֶא

 מט,ט(. ר)ראה ב" עם כולם הצטרף, עולםוהלא תשעה הן לכל כרך, ואתה צדיקו של  - בחמשה התשחית י"רש
של עולם,  צדיקו ההפסוק אברהם אבינו בקש שהקב"לחלק הראשון של  ירש" פ"עקיסרים.  שניקטן בין -פעמים זקף - טט

 לעשרה )= חוזר וקורה( צדיקיהומצטרף לכל עיר ומשלים  חוזר עם כולם הצטרף
 ,לגחי וירא בראשית

ה ֲאֶׁש רִַּכָּל  'ַַּכ ה  ַ ְך  קטן-זקף פעמייםַַוּי  ֶל

 מט,יד(. רלו הדיין )ראה ב" הלך הסניגורשנשתתק  כיון -' וגו ה' וילך)לג(   י"רש
אברהם אבינו חוזר וטוען )= חוזר וקורה( שהיה הסניגור שנשתתק כיון ירש" פ"עקיסרים.  שניקטן בין -פעמים זקף - טט 

 

 פז"ק 15

 בנין אב לשליחות מלאכים  בכ,וירא יט בראשית: כב,בראשית וירא יט

ַַעד ר ָב  ָּד ַ ֹות אּוַכלַַ֙לֲעׂש  ַ א יַל ַ֤ ָּמהִַּכ  ַָׁש  ִהָּמל  ט ַ֙ ר ה  ַַעל-ַמ ה ָָּ֑מ ַָׁש ָךֶ֖ ֲא קַָ-ּב  ַ ֵ֛ן םּכ  ַׁש  א ר׃-ָרֵ֥ ֹוַע ַצָֽ ר י ַָהִעֶ֖
ָּמהַ ַָׁש  ִהָּמל  ט ַ֙ ר ה  רַ קטן-פשטא מונח זקף -ַמ ָב  ָּד ַ ֹות ֲעׂש  ַַ֙ל אּוַכל ַ א יַל ַ֤ , שני חלקים אלו בפסוק קטן-מונח מהפך פשטא מונח זקף -ִּכ 

ַ֙ רש"י, בתפקיד כעין בנין אב המתאים לפירוש קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף אּוַכל ַ א יַל ַ֤ אתה למד שהאחד לשון יחיד, מכאן . ִּכ 
תנא אין מלאך אחד עושה שתי שליחות, ולא שני מלאכים  ב"ר פר' נ. הופך והאחד מציל, שאין שני מלאכים נשלחים לדבר אחד

  עושים שליחות אחת,

אב  לכן גם כאן בבנין אור החיים בתורה בכלל, הקב"ה מנהיג את העולם ע"פ התורה ודרכי דרישתה בכלל זה.לפי דרך ההסבר של  -  טט

 .ולא שני מלאכים עושים שליחות אחתמלאך יוצא בשליחות אחת ואם נראה כשתיים זה מפני שזה חלק נוסף בשליחות, 
 

 פז"ק 16
 :כטיט,בראשית וירא 

ֶאת ַ֙ ִהים ֹל ֱא ַ ת ַ֤ ח  ְַּבַׁש י ִהָ֗ ֶאת-ַוְי ַ ים ִהֶ֖ ֹל ֱַא ר ַַוִּיְזּכ ֵ֥ ר ַהִּכָּכ  ַ י ר   ָ֑ם-ָע ָה ְבָר ַַא



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאתַ ַ ַ֤ח הַַּבַָֽ-ַוְיַׁשַּל ָכ  ֲהפ  ַַה ְך ֹו ִמּת  ַ֙ ט ֶאתלֹו ַ֙ ְך ר-ֲהפ  ֲאֶׁש ַ ים ִר  ט׃-ֶה ָע ֹו ןַלָֽ ֶ֖ ה  ַָּב ב ַָיַׁשֵ֥
 , זכירת זכות, הצלת לוט על הצלת אברהם בין שני קיסרים, חוזר וקורה קטן-פעמיים זקף - הערים-מתוך ההפכה בהפך את... 

 אברהם במצרים.על שחס על  כפרש"ימרמז להצלת לוט ע"י אברהם משבי ארבעה המלכים,  אברהם-לקים את-ויזכר א -אפשר ש -טט 

 

 פז"ק 17

ַהִּטי  בראשית חיי שרה כד,יד: ָהַ֙ י ֶל֨ א  ַ ר ַמַ֤ ַא  ר ֲאֶׁש֨ ַ ָרָ֗ ַּנֲע ַהָֽ ַ ָהָי ה ְַוַגם-ְו ה ְַׁשת   ה ָר  ָאְמ ְַו ה ֶאְׁשֶּת  ְַ֙ו ְך ַ֤אַַכּד  הַ-ָנ ֶקָ֑ ַאְׁש ַ ָך י ַמֶּלֶ֖ ְַּג
י עִַּכָֽ ַד  א  ַ ַּוָב ּה ק ָח  ְַלִיְצ ְּדָך  ְב ְַ֙לַע ְ֙חָּת ַכ ה  ַ ּה ָתַ֤ ִַעם-א  ד ֶס ֶחֶ֖ ַ יָת י׃-ָעִׂשֵ֥ ִנָֽ ד  ֲַא

ָהָי ַ ַהִּטיְו ַ֙ יָה ֶל֨ א  ַ ר ַמַ֤ א  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ָרָ֗ ַּנֲע ַַהָֽ ם-ה ְַוַג ה ְַׁשת   ה ְמָר  ְַוָא ה ֶאְׁשֶּת  ְַ֙ו ְך ּד  ַ֤אַַכ ה-ָנ ֶקָ֑ ַאְׁש ַ ָך י ַמֶּלֶ֖  ְּג

 ,יאש כד"שכל טוב )בובר( בראשית חהענות לבקשה, ישועה על המים )באר,עין( פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר שחוזר וקורה, 

 . וכן אתה מוצא ביעקב ובמשה שיצאו ממקומן והלכו אל הבאר והצליחו:מחוץ לעיר אל באר המים... 
 

 פז"ק 18

אַַ :ט,תולדת כו בראשית ו ִהָ֑ ַ ִתי ח   ֲַא ְרָּת ָאַמֶ֖ ַ יְך ֵ֥ א  ְַו א ו ִה  ַ֙ ָך ִַאְׁשְּת ַ֤ה ִהּנ  ַַ֙א ְךַ ר ַַוּי ֙אֶמ ק ָחָ֗ ְךְַלִיְצ ֶל ֶמִ֝ ֲאִבי ַ א ָר֨ ְק ַַוִּי
ןַ ֶַּפ ְרִּתי ָאַמ  ַ י קִַּכ  ָח  ִַ֙יְצ ָליו א  רַ ֶמ א ַעַָ-ַוּי ַ֤ ּות מֶ֖ ָה׃ָא י ֶַלָֽ

קטן חוזר וקורה אך בעצמה פחותה ממה שקרה -זקף פעמיים, קטן-מונח זקף -אמרתי כי קטן-זקףמהפך פשטא  - אליו יצחק ויאמר ...

 לבית אבימלך ואילו אצל יצחק אבימלך רק חשב לקחת את רבקה אשתושנלקחה שרה  אלא"

 בית אבימלךאבינו מצינו תבנית דומה בשני פסוקים לענין לקיחת אשה ל באברהם

הַָ: ד,וירא כ בראשית ָ֑י ֶל א  בַ ַרֶ֖ ָק ַ א ְךַל ֵ֥ ֶל ֶמָ֕ ֲאִבי ַַו ַ ַַ ַ םַַַ ַַּג ֹוי ֲהגֵ֥ ַ י דָנָ֕ ֲא רַ ג׃-ַוּי אַמָ֕ ר ָֽ קַַּתֲה י ִּדֶ֖ ַַצ
 לקים-שני קיסרים זה אמר אבימלך להצטדק לפני א ביןגדול -גדול זקף-זקף דני-א ויאמר

ק: יא,וירא כ בראשית ַַרִ֚ ְרִּתי ַמָ֗ ָא ַ י םִַּכ  ְבָרָה  ַא ַ֙ ר ֶמ יןַַוּי ֙א ָ֑ה-א  ֶּז ַה ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ים ֱאֹלִה  ַ ַא ת ְר ַַעלִַַי ּוִני ָרגֶ֖ י׃-ַוֲה ִאְׁשִּתָֽ ַ ר ְַּדַבֵ֥
 קטן-פשטא זקף- אברהם  ויאמר

 קטן-מונח זקף -אמרתי  כי

לקים אצל -קטן בין שני קיסרים להדגיש תוקף חוסר יראת א-קטן שלוש פעמים זקף-זקףיתיב מונח  - לקים-יראת א-אין רק

 ואבימלך הפלשתים

 קיסרים שניש זקף בין שלו ראה

 

 פז"ק 19

ֶָ֑רץ :כחתולדת כז, בראשית ָא ָה ֶ֖יַ ּנ  ַמ ִמְׁש ַּו ִים ַמ  ַהָּׁש ַ֙ ִמַּטל ַ ים ִה  ֱאֹל ָה ַ֙ ָך ן־ְל ֶּת ְַוִיָֽ ׁש:ַַ ר ָֽ ְַוִתי ן ֵֶֽ֖ ָּדָג ַ ב ר ֵ֥  נתינת ברכת ה' החוזרת וקורת, היקש ְו

ַ֙ ,כח(כז 'תול' בר) [רש"י] ָך ן־ְל ֶּת  יתן ויחזור ויתן - ְוִיָֽ

ִים ,כח(כז 'תול' בר) ַמ  ַהָּׁש ַ֙ ִמַּטל יםַ ִה  ֹל ֱא ַָ֙ה ָך ן־ְל ֶּת קטן בין שני קיסרים )כאן בין סלוק ובין -קטן, פעמיים זקף-קטן ... זקף-... זקף  - ְוִיָֽ

ַ֙ ,כח(כז 'תול' בר) [רש"י]אתנח( )א( בתפקיד כעין דבר החוזר וקורה, וזה כפ' ָך ן־ְל ֶּת   יתן ויחזור ויתן - ְוִיָֽ

יםד"ה  ,כח(כז 'תול' בר) [ירש"])ב( בתפקיד היקש, כפ' ִה  ֹל  )כעין היקש( וממנו למד...  בדין, אם ראוי לך יתן לך, ואם לאו לא יתן לך, ָהֱא
 שלמה כשעשה הבית וסידר תפלתו, ישראל שהוא בעל אמונה ומצדיק עליו את הדין לא יקרא עליך תגר,

שנוסף על הנתינה עצמה )שהיא נתינה של ה',   ו"ר ממ"ש[, אדמ80]דבר מלכות התשע"ח, ע' רע, ליקוטי שיחות יח עמ' )ג( כפי' 
 .מושלמת( נותן הקב"ה לאדם גם היכולת להוסיף על הברכה בכוחות עצמו

 

 פז"ק 20

ֶאת :לו,תולדת כז בראשית ַ ִים ַמ  ֶַ֙ז הַַפֲע ִ֙ני ב  ְק ֵַּֽיְע ַַוָֽ ב ק ָ֗ ַַיֲע ֹו מִ֝ ְַׁש א ָר֨ ָק ַ֩ ֲהִכי ַ ר ֶמ א ח-ַוּי ָּ֡ ַק  הַָל ַַעָּתֶ֖ ֵ֥ה ִהּנ  ְַו ח ָק  יַָל ָרִת  יְַּבכ  ְרָכִתָ֑ ִַּב
ֲהל אַ רַ ַמָ֕ ה׃-ַוּי א ָרָכָֽ ְַּב י ִַּלֶ֖ ְלָּת ַָאַצֵ֥

ֶאת ַ ִים ַמ  ֶַ֙ז הַַפֲע ִ֙ני ב  ְק ֵַּֽיְע ח-ַוָֽ ָק  יַָל ָרִת   וקורה, כח רבוי תפילה שחוזרקטן בין שני קיסרים כעין דבר -פעמיים זקף – ְּבכ 

לעשו  קראיעקב מנציח את חולשתו. יצחק ועשו יצא ראשון מה יואיל שיעקב אחז בעקבו? שמו  היותהטבע  בדרך ישמואל שושן נ" הרב
להתיאש מן הפורענות והטבע ואפילו חרב חדה  ליהודילהתברך. בדרך הטבע אין אפשרות שיעקב יקבל הבכורה ויתברך במקומו. אלא שאל 

והכחשת  הטבעדרך למתק ענינו. עשו מודה שתפילה הולכת וחוזרת של יעקב מועילה נגד שיטתו על  ויבקשמונחת על צווארו יבקש ויחזור 
 האמונה בה'. 

 

 פז"ק 21

 חוזר וקורה או היקש , כשם ששרו של עשו הסכים, בזמן הגאולה יסכימו מלכי האומות על ברכות יצחק ליעקב בראשית תולדת כח,ו:

אַ ְר ו ַוַּי ָ֣ ָׂשָ֗ י ע  ְך-ִּכָֽ ַר  קַ֘ ב  ָח ת ִיְצ ַ֒-ֶאָֽ ב ק   ַיֲע
ַ֤ח  ַ֙ ְוִׁשַּל ֹו ת ה א  ָנָֽ ֶּד  ם ַּפ ָר  ַחת ֲא ַקָֽ ֹו-ָל ם לֵ֥ ָ֑האִַ ִמָּׁשֶ֖ ֹו ָּׁש ֲרכ  ָב ֹו ְּב ת  ו א  ַ֙ ַוְיַצַ֤ ו ר ָעָלי מ   א ח-ל א ל  ַּקֵ֥ ה ִת ֹות ִאָּׁשֶ֖ ן׃ ִמְּבנֵ֥ ַע  ְּכָנָֽ

י ְך-ִּכָֽ ַר  ָחקַ֘ ב  ת ִיְצ ַ֒-ֶאָֽ ב ק   מונח זרקא סגול, מוסיף מהענין על הענין, ע"פ רבינו בחיי: – ַיֲע

 א' שיצחק חזר הברכה כמה פעמים, 

 והברכה שמתחילה הייתה מיועדת לבכור ויצחק לא ידע כי עשו מכר הבכורה,ב' וחתם ברכתו שברך אותו תחלה ואישר ליעקב 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 

. וזה נתמך בתבנית תידים מלכי הגוים שיסכימו בברכותינוכן בזמן הגאולה עד' ואח"כ גם שרו של עשו הסכים על הברכות, 

ֹוהטעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים בסיפא הפסוק  ֲרכ  ָב ֹו ְּב ת  ו א  ַ֙ ַוְיַצַ֤ ו ר ָעָלי מ   א  ל 

 

 פז"ק 22



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ,ה: לבוישלח בראשית  ָ֑ו ָׂש יְַלע  ִנֶ֖ ד  א ןַַלָֽ ּו ר  ַת אְמ ה רַּכ   מ   א ַ֙ל  ָתם א  ַ ו ַַוְיַצַ֤ ַַ ַַיעֲַַ ְּדָך  ְב ַַ֙ע ַמר ָא הַ ה:ּכ ַ֤ ָּת ד־ָעָֽ ַַע ר ַחֶ֖ ַָוא  ְרִּתי ַַּג  ִַעם־ָלָב ן ב ַק  
ָ֑ו (לב,ה)[ ה,בראשית רבה )וילנא( וישלח עה] ָׂש יְַלע  ִנֶ֖ ד  א ןַַלָֽ ּו ר  ַת אְמ ה רַּכ   אמ   ַ֙ל  ָתם א  ַ ו רבינו אמר לרבי אפס כתוב חד אגרא מן , ַוְיַצַ֤

נסבה וקרייה וקרעיה, אמר ליה כתוב מן עבדך יהודה שמי למרן מלכא אנטונינוס, קם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס, 
ַמרַ֙מה אנא טב מן סבי לא כך אמר )רבינו(למרן מלכא אנטונינוס, אמר ליה רבי מפני מה אתה מבזה על כבודך, אמר ליה  ָא הַ ּכ ַ֤

ב ק   ַַיֲע ָך  ְּד ְב ְרִּתי, ַע ַַּג  נתתיו בבית ידי )רש"י: בבית  רב על כל הרמאיםה מתנות כהונה:) דרמאי יהיבתיה בחפתי , לבן דהוא רבהוןִעם־ָלָב ן

העל אחת כמה וכמה, ולמה  )לעשו( לההוא גברא (חיקי( כלומר נצחתיו ָּת ַָעָֽ ד־ ַַע ר ַחֶ֖ א  ַָו ְרִּתי ַַּג  , שעדיין לא נולד שטנו של אותו ִעם־ָלָב ן
בי שמואל בר נחמן מסורת הוא שאין עשו , דא"ר פנחס בשם ר)יוסף, ראה )לב,ו(( אבל עכשיו נולד שטנו של אותו האיש)עשו(  האיש 

י יְִסָחבּום֙  אִאם־ֹלַ֤  (ירמיהו מט,כ)נופל אלא ביד בניה של רחל, הה"ד   ., ולמה קורא אותן צעירי הצאן שהם צעיריהם של שבטיםאןצ ֵ֔ הַ  ְצִעיֵרֹ֣

ְרִּתיַ (לב,ה)  ַַּג  ִַעם־ָלָב ן ב ק   ַַיֲע ְּדָך  ְב ַַ֙ע ַמר ָא הַ ין שני קיסרים בתפקיד דבר חוזר או הקש יעקב מרמז קטן ב-קטן ... זקף-זקף -ּכ ַ֤

 שניצח את לבן וכך ינצח את עשו, ומזה הקש שישראל בדרך של התבטלות מנצחים את אויביהם.
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ָדה ,ל:לבבראשית וישלח  י ַהִּגָֽ רַ֙ ֶמ ַַוּי ֙א ב ק ָ֗ ַַיֲע ַא ל ֶרַ-ַוִּיְׁש ָבֵ֥ ַַוְי י ִמָ֑ ַא לִַלְׁש ֶ֖הִַּתְׁש ֶַּז ה ָּמ אֶמרַָלֵ֥ ַַוּי ָ֕ ָך ְַׁשֶמ  ַָּנ א ם׃ ַָׁשָֽ ֹו תֶ֖ ְַךַא 
רַ (,ללב) ֶמ א ַַוּי ָ֕ ָך ֶמ  ַ֙ (כט,לב) י"רש)א(  גדול, חוזר וקורה:-קטן זקף-זקף -ְׁש ב ק  ֲע ַַיָֽ א נגלה עליך בבית אל ומחליף  הוסופך שהקב"...  ל ַ֤

 משמע שיפגשו שוב טט  לך עליהם ואודהשם אהיה  ואנישמך ושם הוא מברכך 

ל (, ההושע יב)שכתוב  וזה...  [ירש"] המשך( ב) ה ַוּיְִתַחנ ן-ַוָּיַַׂ֤שר א  ל ָּבָכ֖ ֹו -ַמְלָאְ֙ך ַוּי ָכֵ֔  ונתחנן לו וגו' המלאךבכה לֶ֑
 ויתחנן.מלת גי' כמספר בובקש  שחזר משה ויתחנן הפועל נתחנן כבר אומר ענין של חזרה, כדוגמת - טט

ַַוּי ַָ֕ (,ללב) , גי' המליםו"תקעעולה )ראה להלן(  דולג-קףז קטן-קף' הטעמים זגי ( ג) ָך ֶמ  ְַׁש ֶמר אבות דרבי  פרקי] , לפיםא" ותקע" עולהא

 בסדום חמישים צדיקים וחזר ובקש גו'  יש" אם נםתחינה כמו אצל אברהם אבינו ש" פירושו" אם, "[נתן

  , פרסמו על תחינת המלאך, וכמסקנה שכך עתיד עשו להתחנןםא" ותקע" - טט
 

 פז"ק 24

ה :טו,וישלח לג בראשית יָג ַאִּצָֽ ַ ו ָׂש  ַע  ר ֶמ א ִמןָּנ ַ-ַוּי   ַ ָך  ִַעְּמ י-א ִַאִּתָ֑ ֲאֶׁש ר ַ ם ַָהָעֶ֖ ַ ַַ ַ ַ ְמָצאַַ ֶא ַ ה ֶַּז  ַָ֙ל ָּמה ר ֶמ י׃-ַוּי ֙א ִנָֽ ד  ֲא ַ ֵ֥י ינ  ְַּבע  ן ֶ֖ ַח 
ַ ו ָׂש  ַע  ר ֶמ א ה קטן-מונח זקף –ַוּי   ָג י ַ-ַאִּצָֽ ִַעְּמָך   קטן-מונח זקף –ָּנ א

 י ערמה.בדרכ עליוקטן בין שני קיסרים, אפשר שבידוע שעשו שונא לישראל וחוזר ומנסה להשתלט -זקף פעמיים
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ֶאל לד,ל: וישלחבראשית  ַ ב ק ִ֝ ַַיֲע ר ֶמ א ֶאל-ַוּי ֨ ְַו ן ֹו ְמע  ַ֒-ִׁש ִתי א  ַ ְרֶּת ם ֲַעַכ ִוי֘ ַל 
ַ ָ֑י ִּז ִר יַּוַבְּפ ְּכַנֲעִנֶ֖ ַַּבָֽ ֶרץ ָא  ָה ַ ׁש  ב ְַּ֙בי  ִ֙ני ִאיׁש  ְב ַה ְַל ַַ ַ ַַ ׃ַ י יִתָֽ ּוב  ַ י ֲאִנֵ֥ ַ י ְדִּתֶ֖ ַמ ְַוִנְׁש ּוִני ִהּכ  ְַ֙ו ַָעַלי ּו ְספַ֤ ֶא ְַוֶנ ר ְסָּפ  ִמ ַ ְמת  י ַ֙ ֲאִני ַַוָֽ

בַוּי ַ֨ ק ִ֝ ַַיֲע ר ֶמ ֶאל-ֶאלקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על  – א ְַו ן ֹו ְמע  ַ֒-ִׁש ִתי א  ַ ְרֶּת ם ֲַעַכ ִוי֘ מונח זרקא מונח סגול, כאילו מספר לימודי ז"ס  – ל 

וביניהם בתפקיד הרחבת העכירה ביחסים עם הגוים למעבר ליושבי הארץ אל גוים רחוקים, כגון מצרים, שע"פ אלשיך בפר' מקץ ראה 

 (.ב"ר עה,זע"פ  אלשיך)מב,יט( ארץ כנען היתה ממלכות או חסות מצרים בימים ההם )-ב הסברנו
הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר מ"ג ד "משנה מסכת אבות פ

 שאין לו מקום:
י אפשר שלא תהיה עת כלשהי שבה יוכל להזיק או להועיל, ולו בקל יאמר: לכל אדם אג "ד מ"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ

 יצערך זה הצער המועט. -ובפחות שבדברים, ואם זלזלת בו 
 

 וכאשר בא הרעב היו צריכים לרדת למצרים ושמעון ולוי עלולים היו להיתפס למלכות על הריסת העיר שכם, וגם לסכן את שאר האחים.

ַוְַ ר ְסָּפ  ִמ ַ ְמת  י ַ֙ ֲאִני ּוִניַוָֽ ִהּכ  ְַ֙ו ַָעַלי ּו ְספַ֤ ֶא קטן בתפקיד דבר החוזר וקורה לעם ישראל בדורות שונים וצריך להיעזר -קטן ... זקף-... זקף – ֶנ

 שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום: בגוים שונים ולכן לא צריך להתגרות באומות.
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 :בראשית וישב לז,י

ֶאל ַ ַסּפ  ר ֶאל-ַוְי ְַו ִביו֘ ָחיוַ֒-ָא ֶַא
רַ ְָ֑מָּתַ-ַוִּיְגַע ָחָל ֲאֶׁש רַ ֶ֖הַ ֶּז ַה ַ ֹום ֲחלֵ֥ ַַה ה ַָמֵ֛ ֹו רַל  ֶמ א ַַוּי   יו ִב  ָא ַ ֹו ַּב 
ה׃ַ ְרָצ ָאָֽ ַ ָךֶ֖ תְַל ֲחֹוֵ֥ ִהְׁשַּת ְַל ָך י ֶח  ְַוַא ָך  ִאְּמ ְַ֙ו ֲאִני ַ ֹוא בָ֗ ַָנ א ֹו ב  ֲַה

ר יוַ-ַוִּיְגַע ִב  ָא ַ ֹו ֹוַקטן-מונח זקף -ּב  רַל  ֶמ א ר וקורה, אפשר שיוסף חזר על סיפורי קטן, כעין דבר שחוז-קטן, פעמיים זקף-מונח זקף - ַוּי  

 החלומות ודברים על אחיו בפני אביו ואביו חזר וגער בו.

 תביר, זרקא סגולראה 

 

 פז"ק 27
 יא׃,לח בראשית

ַַ ר ֶמ א ַַוּי   יְך ִבָ֗ ָא ית־ ַב  ָמָנ ה ַאְל ַ י ִבֹ֧ ְַׁש ֹו רַַּכָּלתִ֝ ְַ֩לָתָמ֨ ה ָד הּו ד־ִיגְְַי אַּכְַַע ּו הֶ֖ ַַּגם־ ּות מֵ֥ ן־ָי רֶַּפ ַמ  ָא ַ י יִַּכ  ְַבִנ  ָל ה ַׁ֙ש  ָ֑יוַּדל ָח ֶַא
יָה׃ַ ִבָֽ ָא ַ ית ֵ֥ ַּב  ֶׁשב ֶ֖ ַַוּת  ר ָמ  ְךַָּת ַַוּת  ֶל

ַ ר ֶמ א ַַ֩וּי   ה הּוָד ללא ילדים ממנה. אבל  שני בעליהטבעה גורם למיתת אשה קטלנית כי מונח תרסא, אפשר בתפקיד אומדנא להחשיבה  - ְי

 באמת לא הייתה זאת אשמתה.

ד־ִיגְַ...  יַַע ְַבִנ  ָל ה ַׁ֙ש  ַמַ קטן -פשטא מונח זקף -ַּדל ָא ַ י כעין דבר החוזר וקורה  קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף, קטן-מונח זקף -רִַּכ 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 והסיבה מפני שחשבה לאשה קטלנית. כלומר דוחה היה אותה בקש שלא היה בדעתו להשיאה לו. רש"י אפשר כפי'

 

 פז"ק 28

ֹו בראשית וישב לז,ח: ָמׁשֵ֥ ִאם־ ַ ינּו ַָ֙על   ְך ֹל ְךִַּתְמ ָמֹלַ֤ ֲה ַ יו ָח  ֶא ַ֙ רּוַלֹו ְמ א ּוַוּי ַ֤ ָ֑נ ַָּב ל ְמׁש ֶ֖ ַלִַּת
ַ: יו ָרָֽ ָב ְּד ְַוַעל־ יו ָתֶ֖ ֹלמ  ֲח ַ ַַעל־ ֹו ת  א  ַ א ְַׂ֙שנ   ד ַעֹו פּו ִסַ֤ ַַוּיֹו

ינּוַ)בר' וישב לז,ח( ַָ֙על   ְך ֹל ְךִַּתְמ ֹלַ֤ ֲהָמ ַ יו ָח  ֶַ֙א רּוַלֹו אְמ קטן ... בין שני קיסרים )כאן סלוק ... אתנח(, כעין דבר -קטן ... זקף-...זקף – ַוּי ַ֤

 .כל החלומות הולכים אחר הפה[ בבלי ברכות נה,ב]-מז לנלמד בהחוזר וקורה. זה ר
 

 פז"ק 29
 יד׃,לחוישב  בראשית

מְַַ ְךִַּת ֶר ֶּד  ַַעל־ ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ ִים יַנ  ַע  ח ְַּ֙בֶפ ַת ֶׁ֙שב ּת  ַַו ף ְתַעָּל  ַַ֙וִּת ַַּבָּצִעיף ַ֤ס ַַוְּתַכ ָה י ָעֶלָ֗ מ  ַ ּה ְמנּוָתִ֝ ַאְל יַ ֨ ד  ִַּ֩בְג ר ַס הַוָּת ָָ֑ת ַָנ
וַ ִהָ֕ ְַו ה ָל  ַׁש  ל ַד  י־ָג ִַּ֙כָֽ ה ֲאָת ָרָֽ ַ י ִַּכַ֤ ה׃ל אא ִאָּׁשָֽ ֹוְַל ֵ֥הַלֶ֖ ַ־ִנְּתָנ
 קטן בין שני קיסרים-זקף פעמיים, קטן-פשטא מונח זקף - בפתח עינים ותשב קטן-זקףמהפך פשטא  - בצעיף ותתעלף ותכס ...

 בצעיף ותתכסרבקה  על חיי שרה ... לבראשיתדומה  - בצעיף ותכס

 גםקטן בין שני קיסרים כחוזר וקורה כי -ומסייע לו פעמיים זקףלראותו.  עיניים מצפות שכל... ורבותינו דרשו בפתחו של אברהם אבינו  י"רש

 תמנע רצתה לדבוק בבית אברהם. עד כדי הפקרת עצמה כמו תמנע.
 ממנו בנים. להעמידהפקירה עצמה אצל יהודה, שהיתה מתאוה  לפיכך י"רש נתנה לו לאשה:-גדל שלה והיא לא-ראתה כי כי
 (בבלי יבמות או כתובותכי מתו שני בעליה ללא ילדים )ע"פ לאשה קטלנית שנחשבה  יא לח ראה אפשר שע"פ 

 

 פז"ק 30

 היקש, מסיפור השקר על מעשה יוסף אל מעשה פוטיפר באשתו :יט,לט וישב בראשית

ֶאת ַ ִ֝יו ָנ ד  ֲא ַ ַע מ ֨ ִַ֩כְׁש ִהי הִַלֶַ֖-ַוְי ָׂש ַָעֵ֥ ֶּלה א   ָה ַ ים ִר  ָב ַַּכְּד ר מ   א ַ֙ל  ָליו א  הַ ִּדְּבָרַ֤ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ֹו ִאְׁשּתָ֗ ַ י ר   ְב ָךִּד ֶּדָ֑ ְב ַַע ַי
ֹו׃ַ ַאּפָֽ ַ ר ַח ַַוִּיֶ֖

ַ ִ֝יו ָנ ד  ֲא ַ ַע מ ֨ ִַ֩כְׁש ִהי  דבריה וחזר ופירט מה אמרה , כללופרט , כעין פרט וכללואזלאקטנה קדמא -תלישא -ַוְי

ֹוַ-ֶאת ִאְׁשּתָ֗ ַ י ר   ְב  על כביכול רבוי מעשים דבוררבוי , כעין מונח רביע -ִּד

ַ֙ ָליו א  הַ ָרַ֤ ִּדְּב ַ ר , לפי כייתורהכתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, כי נראה  ייך לפרט ומאופיין ע"כלל הצר כעיןקדמא מהפך פשטא,  -ֲאֶׁש֨

 היפך בדבריה כי מסר את הענין לחקירת החרטומים  כהפרטים שאח"

הַ ֶּל א   ָה ַ ים ִר  ְּדָב רַַּכ מ   א ַ֙ל  ָליו בשעת תשמיש   י"רשבתפקיד היקש קטן בין שני קיסרים, -קטן, פעמיים זקף-זקףקטן מונח -זקף פשטא -א 
ָךפ"ז,ט( וזהו  )ב"ר שאמרה לו ֶּדָ֑ ַַעְב י הִַלֶ֖ ָׂש ַָעֵ֥ ה ֶּל א   ָה ַ ים ִר  ָב ְּד  .כאלה תשמיש... עניני ַּכ

 

 פז"ק 31
 :כז,מה ויגש בראשית

א  תַָּכל ַ יו ָלָ֗ א  ַ ּו ר  ַדְּב ֶאת-ַוְי אַ֙ ְר ַַוַּי ם ֶה  ֲאל  ִּדֶּב רַ ֲאֶׁש רַ ַ֙ ף ס  ַיֹו י ַ֤ ר  ְב ר-ִּד ֲאֶׁש ַ ֹות ֹו-ָה ֲעָגל  תָ֑ א  ַ ףַָלׂש  את ֶ֖ ס  ַיֹו ח ַָׁשַלֵ֥
חַַַ ּו רֶ֖ ַ י ִחָ֕ ם׃ַַוְּת ֶהָֽ ֲאִבי בַ ק ֵ֥ ַַיֲע
םַ...  ֶה  ַ֙ קטן-זקף – ֲאל  א ְר ַ-ֶאת פשטא –ַוַּי ֹות היקש, יעקב שני קיסרים, כעין  בין קטן-קטן זקף-זקףה אחת, מלקטן ב-מונח זקף –ָה ֲעָגל 

ֹות י"רשכפי'  :ראה עגלות שהיו סימן שיוסף זוכר לימוד התורה האחרון שלמדו יחד שעצרו  לאביוימן מסר לאחיו ס יוסף (א) – ָה ֲעָגל 
פי -וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על )ב((; פרעהבלימוד בפרשת עגלה ערופה )העגלות אשר שלח יוסף ולא נאמר אשר שלח 

 פרעה.

ַ-ֶאת ֹות עגלה ערופה, ותבנית הטעמים מרמזת  יוסף מסר סימן על לימוד ה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל,מלקטן ב-מונח זקף –ָה ֲעָגל 

 ם זוכר את כל תלמודו ועומד בצדקותושכך ג

 

 פז"ק 32
 מז,כח: ויחיבראשית 

י ָֽ מ  ְַי י ִהַ֤ ַַוְי ָ֑ה ַָׁשָנ ה ֶ֖ ר  ֶַעְׂש ע ַבֵ֥ ְַׁש ִים ַר  ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּ֙ב ב ק  ֲע ַַיָֽ י ִחַ֤ ה׃-ַוְי ָנָֽ ַָׁש ת ַאֶ֖ ְמ ַּו ים ְרָּבִעֵ֥ ַא ְַו ים ַָׁשִנ  ֶַׁש ַבע יו ַחָּי  ַ ְַׁ֙שנ  י ב ק  ֲע ַַיָֽ
ַ֙)כח(  י"רש ב ק  ֲע ַַיָֽ י ִחַ֤ לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השיעבוד,  למה פרשה זו סתומה? –ַוְי

 לשעבדם. דבר אחר: שבקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו. בראשית רבה )צו,א(.  ילושהתח
י ָֽ מ  ְַי י ִהַ֤ ים-ַוְי ִנ  ָׁש ַ ֶַׁש ַבע יו ַחָּי  ַ ְַׁ֙שנ  י ב ק  ֲע  , בנין אב.פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, היקש – ַיָֽ

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. 

בפרשות שונות בכל דור נשי"א הדור הוא בנוטריקון ניצוץ של יעקב אבינו, וכן רבינו הקדוש  פרי צדיק -ר' צדוק הכהן מלובלין -)ג( ומ

 פרי צדיק בראשית פרשת ויחי  -ר' צדוק הכהן מלובלין  -הוא רבי יהודה הנשיא כדאיתא ב
שבע עשרה שנה וקרא על עצמו ויחי  ואיתא בבראשית רבה )צ"ו, ה'( על רבי שהיה ניצוץ מנשמת יעקב אבינו ע"ה שהיה דר בציפורי

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 

על זה גמר אומר ויהי ימי יעקב שני חייו בכלל מאה ארבעים ושבע שנה שעל ידי השבע ... ועשה כמו שעשה יעקב אבינו .... וגו',  צויקי
 .עשרה שנה שבסוף נתבררו כל בחינת חיי יעקב שהמה הנפשות השפלים לטובה
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/103         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

 :למז, ויחיבראשית 
ם ִע ַ֙ ַכְבִּתי צְַ-ְוָׁשָֽ ִמִּמ ַ֙ אַתִ֙ני ַּוְנָׂש י ַת  ָך׃ֲאב  ָבֶרָֽ ְד הִַכ ֶאֱעֶׂשֵ֥ ַ י ִכֶ֖ ָאנ  רַ ַמָ֕ ַַוּי א ָרָתָ֑ם ֻב ְק ִַּב ִני ְרַּתֶ֖ ַב ְק ַּו ִים ַַר 
ם ִע ַ֙ ַכְבִּתי ִים-ְוָׁשָֽ ַר  ְצ ִמִּמ ַ֙ אַתִ֙ני ַּוְנָׂש י ַת  פעמיים זקף בין שני קיסרים )כאן בין סלוק ואתנח(, כעין דבר החוזר וקורה, היקש, בנין אב.  – ֲאב 

 ישראל. -שנקברו בחו"ל שיצטרכו לקבל עליהם צער גלגול מחילות כדי להגיע לארץ היקש )א( מיעקב אבינו הצדיק לצדיקים אחרים

ַ תורה תמימה הערה יב(היקש )ב( ע"פ  ִים ַר  ִמִּמְצ ַ֙ אַתִ֙ני ִים-מובן מאליו ש –פשטא במשמע פשיטא  –ּוְנָׂש ַר  התיחסו ליעקב אבינו  ִּמְצ

לא רצו להניח להוציא גופו ממצרים וכך עשו ליוסף. לכן ילמדו  כאלוה מפני שיעקב ברך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו ולכן מצרים

 מיעקב אבינו הצדיקים שבחו"ל להצניע את המופתים שהם עושים לטובת העולם כדי שלא יעשו אותם לאלוה. 

ַ תורה תמימההיקש )ג( ע"פ פירוש  ִים ַר  ִמִּמְצ ַ֙ אַתִ֙ני שכב כדרכו נוטלו ואת ]מכאן אמרו, המוצא מת מו, יג(טול עמי מעפר מצרים –ּוְנָׂש
 ]נזיר ס"ה א'[: יד(תפוסתו[
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 פז"ק 34

ֶאתב,יד:  שמות  ַ ְגָּת ַרֶ֖ ַָה ר ֲאֶׁשֵ֥ רַַּכ מ   א  ַ ה ַאָּת  ַ֙ ִ֙ני ְרג  ָה ַהְל ַ ינּו ַָ֙על   ט פ  ְַוׁש  ר ַַׂשַ֤ יׁש ִא֨ ְַל ָךַ֞ ַָׂשְמ י ִמ  ַ ר ֶמ ּי א ַ-ַוַ֠ י ִרָ֑ ַַהִּמְצ
ַַ ר׃ ַַהָּדָבָֽ ע ַדֵ֥ ַנֹו ן ֶ֖ ָאכ  ַ ר ַַ֙וּי אַמ  ה ֶׁש מ  ַ א ָרַ֤  ַוִּיי

על שראה  ומדרשו )ראה שם(: דאג לו[ ]כפשוטו. - ויירא משהמכאן אנו למדין שהרגו בשם המפורש )ראה שם(.  - תה אומר?הלהרגני א  רש"י
שהייתי  הדברלי  נודעכמשמעו. ומדרשו )ראה תנ"ב וארא יז(:  - אכן נודע הדברבישראל רשעים דילטורין, אמר:  מעתה שמא אינן ראויין ליגאל? 

 ראל מכל שבעים לשון להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך.  תמיה עליו: מה חטאו יש
רַ מ   א  הַ ַאָּת  ַ֙ ִ֙ני ְרג  ָה ַהְל ַ ינּו ַָ֙על   ט פ  ְַוׁש  ר ה" ב' משה סבר -כ-קטן, חוזר וקורה א' חושדו שיהרגהו כמו את המצרי בשם "ת-פעמיים זקף –ַׂשַ֤

 ת.שיש בם דילטורין החוזרים ומספרים לשון הרע ורכילו
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ַשמות ג,יח:  ָָ֑ך ֶל ק  ּוְַל עֶ֖ ְמ ְַוָׁש
ֶאל לַ א ִ֝ ָר ִַיְׂש י ְקנ ֨ ִז ְַ֩ו ה ַאָּת ַ אָתָּ֡ ַ֙-ּוָב ָליו א  ַ ם ְרֶּתַ֤ ֲאַמ ַַו ִים ַרָ֗ ִמְצ ַ ְך 'ֶמ ֶל הַהַ֞ ֲלָכ ָֽ ַנ  ה ְַוַעָּתָ֗ ינּו ַָעל   ה ְקָר  ִַ֙נ ִרִּיים ְב ִע ָהָֽ ַ י ַ֤ ה  ַ-ֱאֹל ֶׁשת ֹלַ֤ ְַׁש ֶרְך ֶַּד  א ָּנַ֞

הֵַ֥ ַַל ה ָחֶ֖ ְַוִנְזְּב ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ִמים ינּוַ'ָי ָֽ ה  ֹל ֱַא ַ׃
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".

 אב, דבר החוזר וקורה כדוגמא )א( הכנה לנבואה )ב( כיצד נביא מתחיל לנבא, כעין היקש, בנין  –קטן בין שני קיסרים -)ג( פעמיים זקף

 

 פז"ק 36
 רק שני בתי מקדש שישגדול יהיה הבית האחרון מן הראשון משמע לכאורה  כתוב פליאה מדרש
ִאםשמות ד,ח  שמות וכתוב ַ֙ ה ָהָי ןַ-ְו ֹו אׁשָ֑ ִר ַָה ת א   ָה לַ ק ֶ֖ ּוְַל ְמע  ִַיְׁש א ְַול   ְך ינּוַָל  ִמ  ֲא ַַי א ַל  

ן׃וְַַ ֹו רָֽ ֲח ָהַא ַ ת א ֵ֥ ַָה ל ק ֶ֖ ינּוְַל ִמ  ֱא ֶַהָֽ
ִאם ַ֙ ה ָהָי ַ-ְו ּו ְמע  ִַיְׁש א ְַול   ְך ינּוַָל  ִמ  ֲא ַַי א ַ֙ (בא יב,יג שמות) כתובזקף ... זקף בין שני קיסרים, ול   ַהָּבִּתים ַ ַ֤ל ַַע ת א ָ֗ םְַל םַָלֶכִ֝ ָּד֨ ַַ֩ה ָהָיה  סימןְו

 שלישי כי גדול יהיה הבית האחרון והכוונה לא בית שני אלא שלישי לבית

ַ֙: בא יב,יג מותש ַהָּבִּתים ַ ַ֤ל ַַע ת א ָ֗ םְַל םַָלֶכִ֝ ָּד֨ ַה ַ֩ ה ָהָי ֶאתְו ַ֙ ִא֙יִתי ָר ְַו ם ַָׁש  ַאֶּת ם ַ ָ֑ם-ֲאֶׁש ר ֶכ ֲַעל  י ְחִּתֶ֖ ַס ַּוָפ ם ָּד  ַַה
ִים׃-ְול אַ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ ְַּב י ִתֶ֖ ַהּכ  ְַּב ית ִח  ַמְׁש ְַ֙ל ֶַנֶ֙גף ם ַָבֶכֵ֥ ה ְהֶי֨ ִַיָֽ

ַ֙ ַהָּבִּתים ַ ַ֤ל ַַע ת א ָ֗ םְַל םַָלֶכִ֝ ָּד֨ ַַ֩ה ה ָהָי דם נחרב וזה האות שנתקיים הפסוק פעמיים ולכן הבית השלישי  שעליו, כל בית שתים -, בתים ְו

 לא יחרב  אמןשיבנה במהרה בימינו 

 , כעין בנין אב משני כתובים להודיע על בנין הבית השלישי שלא יחרב.קיסריםקטן בין שני -הפסוקים תבנית פעמיים זקף בשני

 

 פז"ק 37
 ט: – ח,דשמות  שמות

ַ ח[ ִאם] הַ֙ ָהָי ַ-ְו ן׃ ֹו רָֽ ַאֲח ַָה ת א ֵ֥ ָה ַ ל ק ֶ֖ ינּוְַל ִמ  ֱא ְַוֶהָֽ ן ֹו אׁשָ֑ ִר ַָה ת א   ָה ַ ל ק ֶ֖ ּוְַל ְמע  ִַיְׁש א ְַול   ְך ינּוַָל  ִמ  ֲא ַַי א ַל   ט[ ִאם] ַ ה ָהָיָּ֡ ַ֩-ְו ַַּגם ינּו ִמָּ֡ ֲא ַַי א ל  
ָהיַַ֤ ְַו ָ֑ה ַהַּיָּבָׁש ַ ְַוָׁשַפְכָּתֶ֖ ר ַהְיא   ַ מ  י י ִמּמ  ַ֙ ְחָּת ַק ְַוָל ָך ֶל  ק  ְַ֙ל ן ְמעּו ִַיְׁש א ְַול ַ֤ ה ֶּל א ָ֗ ָה ַ ֹות תִ֝ א  ָה ַ י ִַמןִלְׁשנ ֨ ח ַּק  ִַּת ֲאֶׁש ר ַ֙ ַהַּמִ֙ים ַ םַ-ּו ָדֶ֖ ּוְַל ָהיֵ֥ ְַו ר א   ַהְי

׃ ֶׁשת ַַּבַּיָּבָֽ
 

 .ויקרא תזריע יג,לד:100
ֶאת ַ ן ה ֨ ַהּכ  הַ֩ ָא ָר הַל א-ְו ּנ  ִה ְַוַ֠ י ִביִעָ֗ ַהְּׁש ַ ֹום ַַּבּי  ק ִֶ֝ת ֶּנ ִמן-ַה ַ ק מ ֶ֖ ַָע ֵּ֥נּו יֶנ א  ַ הּו ְרא ָ֕ ַמ ַּו ֹור ַָּ֙בע  ק ֶּנֶ֙ת ַה ַ ה רַ-ָפָׂשַ֤ ֹו ַָהעָ֑

ָדֶַ֖ ְַּבָג ס ְַוִכֶּבֵ֥ ן ה   ַהּכ  ַ֙ תֹו א  רַ ַהַ֤ ִט ר׃ְו ָֽ ה  ְַוָט ַיו
הּו א ָ֕ ְר ַמ ַּו ר ֹו בין גי' הטעמים הפרש = תקע"ו,  576גדול = -קטן זקף-= תקל"ו, גי' הטעמים זקף 536=  258+  278גי' המלים  - ָּבע 

 = מ' . הפתרונות המוצגים ע"פ אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל. 40=  576 – 536וגי' המלים 

 (40גוא"ל )גי'  -( 576מרמז לגי' המשלימה לגי' תקע"ו )( 536)א( כו"ס ש"ל אליה"ו הנבי"א )גי'  

א'ם ר'עב ש'נאך )סמא"ל = יצר רע( ה'אכלהו ל'חם )וזהו תושבע"פ( וכן עולה ז"ה  (משלי כה,כא)עולה גי' ר"ת בפסוק  536)ב(  

 מים זה תורה שבכתב(  –)טט  ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמיִם:, המשך הפסוק  תלמו"ד בבל"י

 

 ין גואל ראשון לגואל אחרוןקישור ב
 ט: –ו ,דשמות  שמות



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

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

ַ הַ֨]ו[ רַ֩ ֶמ אַ'ַוּי א ב  ַָהָֽ ד ֹו ַעָ֗ ֹו ַ-לִ֝ ֶלג׃ ַעתַַּכָּׁשָֽ ַרֵ֥ ְמצ  ַ ֹו דֶ֖ ַָי ֵ֥ה ּנ  ִה ְַו ּה ֹוִצָא  ַַוּי  ֹו קָ֑ י ח  ְַּב ֹו דֶ֖ ַָי א ֵ֥ ַַוָּיב  ָך יֶק  ח  ְַּ֙ב ָך ְֵֽד ַָיָֽ ַ֤א ַָנ ֶאל]ז[ ַ֙ ָך ְֵֽד ַָיָֽ ב ַ֤ ָהׁש  רַ ֶמ א -ַוּי ָ֗
ֶאל ֹוַ דֶ֖ ַָי ֵֶׁ֥שב ַַוָּי ָך ֶק  י ַ֙-ח  ָאּה ֹוִצ ַַוּיָֽ ֹו קָ֑ י הַח  ּנ  ְַוִה ֹו ק  י ח  ָֽ ַ-מ  ֹו׃ רָֽ ְבָׂש הִַּכ ָב ח[ַָׁשֶ֖ ִאם] ַ֙ ה ָהָי ןַ-ְו ֹו אׁשָ֑ ִר ַָה ת א   ָה ַ ל ק ֶ֖ ּוְַל ְמע  ִַיְׁש א ְַול   ְך ינּוַָל  ִמ  ֲא ַַי א ל  

ַ ן׃ ֹו רָֽ ֲח ָהַא תַ א ֵ֥ ָה ַ ל ק ֶ֖ ינּוְַל ִמ  ֱא ֶהָֽ ְַו ט[ ִאם] ַ ה ָהָיָּ֡ קַַ-ְו ְַוָל ָך ֶל  ק  ְַ֙ל ן ְמעּו ִַיְׁש א ְַול ַ֤ ה ֶּל א ָ֗ ָה ַ ֹות תִ֝ א  ָה ַ י ִַ֩לְׁשנ ֨ ַַּגם ינּו ִמָּ֡ ֲא ַַי א רַל   א   ַהְי ַ מ  י י ִמּמ  ַ֙ ְחָּת
ִמן חַ ַּק  ֲאֶׁש רִַּת ַ֙ ַהַּמִ֙ים ַ ּו ָהיַ֤ ְַו ָ֑ה ַהַּיָּבָׁש ַ ֶׁשת׃-ְוָׁשַפְכָּתֶ֖ ַַּבַּיָּבָֽ ם ָדֶ֖ ּוְַל ָהיֵ֥ ְַו ר א   ַַהְי

ִאם (ד,ח) הַ֙ ָהָי ּו-ְו ְמע  ִַיְׁש א ְַול   ְך ינּוַָל  ִמ  ֲא ַַי א קטן בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה, כשם שהגואל הראשון -פעמיים זקף - ל  

ה( נצטרע ונאסף מצרעתו כך אפשר שנבואת ישעיהו )נג( שמפרשים אותה על עם ישראל, היא גם על גואל אחרון, שיהיה נגוע לכפר )מש

 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:

ַַ ד[ ַ֤ן] ה׃ַָאכ  ֶּנָֽ ְמֻע ַּו ים ִהֶ֖ ֹל ֱַא ה ֵ֥ ֻמּכ  ַ ּוַע ַָנגֵ֛ הּו ֲחַׁשְבֻנ  ַ ֲאַנ ְחנּו ַַו ָ֑ם ָבָל ְס ַ ינּו ֶ֖ ב  א  ַמְכ ַּו א ַָנָׂש  א ּו ה  ַ֙ ֙נּו ֳַחָלי 
ַח] ֶצר[ ע ַ֤ ַ֙ מ  ט ִמִּמְׁשָּפ ח ּו ָּק  ֶאת ֻל ֹו-ְו רֶ֖ י ּדֹו ָ֑חַַ ִמ  ח  י ְיׂשֹו ַ֙ ִּכַ֤ ר ַז ֶא ֶרץ ִנְג ם מ  י ע ַחִּי  ַׁש י ִמֶּפֵ֥ ע ַעִּמֶ֖ ֵֵַֽ֥ג מֹו׃ ֶנ  ָלָֽ

 שזה נגע צרעת –טט )וי' יג,ה(.  "בעיניו עמד הנגע והנה" מגזרת ,נגוע חשבנו שהוא ואנחנו ראב"ע

ר (ד,ט) א   ַהְי ַ מ  י י ִמּמ  ְחָּתַ֙ ְַוָלַק ָך ֶל  ק  ְַ֙ל ן ְמעּו ִַיְׁש א קטן בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה, שגם הגואל האחרון -פעמיים זקף - ְול ַ֤

 יעשה אותות.

 

 פז"ק 38

 פז"ק 39

 פסוק אחרון בפרשת שמות :שמות ו,א
ֶאלוַַ ַ '֙ ַה ר ֶמ א ה-ּי ַ֤ ְרע ָ֑ הְַלַפ ֶאֱעֶׂשֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ הַ ְרֶא  ִַת ה ַַעָּת  ה ֶׁש  ַמ 

ַסַ ֹו׃ ְרצָֽ ַא מ  ַ ם ֶ֖ ְרׁש  ְַיָג ה ָק  ֲחָז ַ םַּוְבָי ד ח   ְַ֙יַׁשְּל ָקה ֲחָז ַ ַ֤ד ְַבָי י ִַּכ 
יח אפשר שבגאולה לעתיד יהיה שילוח ביד חזקה יכר)א( אפשר רמז לחזרת משה לעתיד לבוא, )ב( קטן בין שני קיסרים, -* פעמיים זקף 2

 ישראל גם הממאנים לצאת.-ה' את העמים והם בגירוש מהיר יוציאו את בני

 

 פז"ק 40
 :,כאוארא ז שמות

ֲאֶׁשר ַ ה ָּדָג֨ ַה ְַו ַ א[ ְַול א-]כ ר א   ַהְי ַ ַא ׁש ַַ֙וִּיְב ה ָ֙ת מ  ַ ר א ֵ֥ ן-ַּבְי ִמ ַ ִים ַמֶ֖ ַ ֹות ִיםִַלְׁשּתֵ֥ ַר  ִמְצ ַ ּו רַ-ָיְכל  א ָ֑ ַַהְי
ְַּבָכלַ ם ָּדֶ֖ ַה ַ י ִהֵ֥ ִים׃-ַוְי ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶַאֵ֥
לעתיד לבוא,דבר  אדוםשבגאולת מצרים הייתה מכת דם כך תחזור ותהיה מכת דם ואש ותמרות עשן בגאולת  כמו שלמה )צא( תורה פ"ע

ְַול אקטן -המרומז בפעמיים זקף ר א   ַהְי ַ ַא ׁש ִים-ַוִּיְב ַר  ִמְצ ַ ּו  .   ָיְכל 

 

 פז"ק 41

ַמ ַעןַּתַ  :ו,חוארא שמות  ְַל ָך  ָב ְר ְד ִַּ֙כ ר ֶמ ַַוּי ֙א ָ֑ר ָח ָמ רְַל ֶמ א ינּו:ַוּי ֶ֖ ָֽ ה  ֹל ֱַא ' הֵ֥ יןַַּכ ֶ֖ א  עִַּכי־ ַַד 
ע ַד  ןַּת  ַמ ַע ְַל ְדָב ְרָך  ִַּ֙כ ר ֶמ היקש מהשגחה אלהית במכת קטן בין שני קיסרים )אתנח ... סלוק( כעין תפקיד היקש, -פעמיים זקף – ַוּי ֙א

  וגם היקש ליציאת המרכבה האלקית. צפרדעים ולא בשיפוט הכוכבים אל יציאת מצרים, אל גאולות אחרות

: פרעה חשב שכוכב שבתאי הוא מזל ישראל, וכאשר הוא נכנס לתחום מזל טלה שהוא נחשב ע"י המצרים למזלם אזי למצרים תתיובתמצי

יש שליטה על ישראל. שבתאי נחשב גם לכח כליון ולכן פרעה ייחס לו שיפגע בישראל במדבר. ובליל מכת בכורות כביכול משתתפים 

שלום וצדק וחמלה, שעה עד חצות הלילה וכוכב מאדים, שמיוחס לו הרג, בשעה שאחר חצות הלילה. כוכב צדק, שמיוחס לו החיים ה

משנה או לא משנה מערכות הטבע והכוכבים, אבל נראה שמוסכם שמשגיח על עם ישראל שלא  –הפרשנים חלוקים האם הקב"ה משדד 

 יושפע מכוחות השפיטה של הכוכבים. 

בני יששכר מאמרי ] [בועז מסכת פסחים פרק י -תפארת ישראל ] [[371ה לט ]המתחיל בעמוד תורת המנחה פרשת צו / דרש]ע"פ 
 [טיול בפרדס, דרוש ב -חודש ניסן מאמר ד 

 

 פז"ק 42
 :ג,שמות וארא ט

ַַידַ ה אן-ִהּנ ֨ רַּוַבּצ ָ֑ ָקֶ֖ יםַַּבָּב ַמִּל  ַַּ֙בְּג ִרים מ  ֲח ַַּבָֽ ים ִסַ֤ ַַּבּסּו ה ֶד  ַַּבָּׂש ֲאֶׁש ר ַ֙ ָך ְקְנ ִמ ְַּב ה הֹוָיָ֗ ַ' ַַהִ֝
ֵַַ֥ ֶברַָּכב  ד׃ֶּדֶ֖ א ָֽ ְמ ַדַ

 קדמא ואזלא רביע -הויה  ה'-ידהנה 

, כאשר כתוב קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף, מהפך פשטא זקף -בסוסים בחמרים בגמלים , קטן-פשטא מונח זקף -אשר בשדה  במקנך

 טו ,שופטים בר וכך גם בספר ב  זה ד   יד ה' 
ַַידַ ּו אָ֗ ַָיְצ ֲאֶׁש ר ַ ׀ ל ְיָתה-ְּבכ   ָהָֽ ַ '֙ ַ-ה ה ָרָע  ָ֑םָּב םְַל ֶה 'ַָל הֶ֖ ַ ע ִַנְׁשַּבֵ֥ ר ֲאֶׁשֵ֛ ְַוַכ ' ה  ִּדֶּב רַ רַ֙ ֲאֶׁש ַַַּכָֽ
ד׃ַ ְמא ָֽ ַ ם ֶהֶ֖ רַָל ֵֶ֥צ ַַוּי 

 מונח פסק מונח רביע -בכל אשר יצאו 

 קטן-פשטא מונח זקף -בם לרעה -היתה ה'-יד

 קטן-פשטא מונח זקף - כאשר דבר ה'

 קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף

 

 טו ,שופטים ב  על פסוק יט,רות רבה ב מקראות תמימות )מקת"ם(
ה' -יד הנהאמר רבי לוי: כל מקום שנאמר בו יד ה' מכת דבר היא, ובנין אב )מקת"ם ההוכחה הברורה ביותר( שבכולם )שמות וארא ט ג( 



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

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

 ביוצאין היתה מגפה -בם לרעה -ה' היתה-בכל אשר יצאו יד)מקת"ם מכת דבר( ... תלמידי דרבי נחמיה מייתי לה מהתם )שופטים ב טו( הויה 
 פירוש המהרז"ו( ביושבין לא היתה מגפה. -)מקת"ם דהיינו אלימלך שיצא לחוץ לארץ 

 שבהמשכו פעמיים זקף קטן בין שני קיסרים )סילוק אתנח( ג,שמות וארא ט... בנין אב והביא הקרא מפסוק  ה' -ידטט אמר רבי לוי 

 שבקרא הזה ובהמשכו בם לרעה -ה' היתה-שר יצאו ידבכל א טו,שופטים בתלמידי דרבי נחמיה הביאו הוכחה של בנין אב מהקרא

 בסה"כ פעמיים זקף קטן בין שני קיסרים )סילוק אתנח(

קטן במקראות שהובא על-רבי לוי ותלמידי רבי נחמיה ידעו שבפסוקים אלו יש לימוד של בנין אב ולענ"ד זה מושרה ע"י פעמים זקף-

 ידם.

 

 פז"ק 43
 :,כטט ראאו ותשמ

מַ ַ ַ֙ ָליו א  רַ ֶמ א ֶאתַוּי ַ֤ ַ֙ אִתי הְַּכצ  ֶאת-ֶׁש  ַ ׂש ר ֵ֥ ֶאְפ ַ ר י ל-ָהִע  ֶא ַ י ָ֑הַ-ַּכַּפֶ֖ הָו ְַי
הַ ְהֶי ִַיָֽ א ַ֙ל   ד ַהָּבָר ְַו ּון ָּדלָ֗ ְח ֶַי ֹות ל  ּק  ֶרץ׃-ַה ָהָאָֽ ַ ֶ֖ה הָו יַַלי עִַּכֵ֥ ַד  ןַּת  ַמ ַע דְַל ֹו ַע 

הַ ֶׁש  מ  ַ֙ ָליו א  ַ ר ֶמ א תַקטן -מהפך פשטא זקף -ַוּי ַ֤ ֶא ַ֙ אִתי רַ-ְּכצ  י  קטן-פשטא זקף -ָהִע 

 .לכל השארהיה יוצא מן העיר ומזה אנו למדין  שגם לשאר תפלותיך לומר ... אמנם צר - דזמבע"ת
 מסופר בתפילה אחת וכך היה בכל התפילות. בנין אב מכתוב אחד.תבנית כעין  -טט 

ְהֶיהַ ִַיָֽ א ַ֙ל   ָרד ַהָּב ע-ְו ַד  ןַּת  ַמ ַע דְַל ֹו  ע 

 גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך –טט 

 

 פז"ק 44

 גאולת מצרים לגאולה העתידההקש ודבר החוזר מ    שמות בא י,ז

ַַעדשמות בא י,ז:  יו ָלָ֗ א  ַ ה ְרע ִ֝ יַַפ ֨ ד  ְב ַַ֩ע רּו ְמ ֶאת-ַוּי א ַ֙ ח ַַׁשַּל ׁש ק   ְַ֙למֹו נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨ ִַ֙י ֶאת-ָמַתי ַ ּו דֶ֖ ְב ְַוַיַע ים ָ֑םַהַ -ָה ֲאָנִׁש  ֶה י ה  ֱאֹל ַ 'ַ
ִים׃ַַ ָרָֽ ִמְצ הַ ְבָדֶ֖ ָא ַ י עִַּכֵ֥ ַד  ֲַַהֶט ֶרםַּת 

ַ֙ ח ַַׁשַּל ׁש ק   מֹו ְַ֙ל נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨ ים-ֶאתִי בתפקיד הקש , קיסרים שני בין זקף פעמיים תבניתכלל סוגר המרחיב לגאולה עתידית ע"י  – ָה ֲאָנִׁש 

 .הרביעית הגלות אחרי העתידה הגאולה זמן עלמזה הקש ו מצרים גאולת זמןעל התמשכות  היא השאלהודבר החוזר וקורה. 
 

 פז"ק 45
 :ות בא יב,יגשמ

א ַָ֗ םְַל םַָלֶכִ֝ ָּד֨ ַַ֩ה ה ָהָי ְַו ַ ֶאת]יג[ ַ֙ ִא֙יִתי ָר ְַו ם ַָׁש  ַאֶּת ם ַ ֲאֶׁש ר ַ֙ ַַהָּבִּתים ַ֤ל ַַע ְַול א-ת ָ֑ם ֶכ ֲַעל  י ְחִּתֶ֖ ַס ַּוָפ ם ָּד  ַ-ַה ית ִח  ַמְׁש ְַ֙ל ֶַנֶ֙גף ם ַָבֶכֵ֥ ה ְהֶי֨ ִיָֽ
ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ ְַּב י ִתֶ֖ ַהּכ  ְַּב

 לעיל שמות ד,חראה 

 

 פז"ק 46

 פז"ק 47
 :ות בא יב,טזשמ

ָראַ ְק ִַ֙מ ן אׁשֹו ִר ָהָֽ ַ ֹום ז[ַּוַבּיַ֤ ט ִבי-] ַהְּׁש ַ֙ ֶדׁשַּוַבּיֹום ָראק   ְק ִמ ַ י ַ-ִע  ָ֑ם ְהֶי הַָלֶכ ִַי ֶדׁש ַק ֶ֖
ַ֙ל א-ָּכל ה ָאכ  לְַלָכל-ְמָלאָכ ַי  ֲאֶׁש ר ְִ֚ךַ ַא ַ ם ֶה  ַָב ָעֶׂש ה ם׃-י  הַָלֶכָֽ ָעֶׂשֵ֥ ַי  ֹו ּדֶ֖ ַב אְַל ּו הֵ֥ ַ ֶפׁש ֶַנ 
 ,ב כדשבת  י"רש

אפילו על ידי  - לא יעשה בהםלאכילה ושתיה וכסות )ראה מכיל' בא פסחא ט(.  - קדששם דבר, וקרא אותו  - מקרא קדש. מקראו)טז( רש"י 
אף לבהמה; יכול אף לגוים? תלמוד לומר )מכיל'  - לכל נפש)ראה שבת כד,ב(.  ולא מכשיריו, שאיפשר לעשותן מערב יום טוב - הוא לבדואחרים. 

 בא פסחא ט(: אך.
ָאכ  לְַלָכל ירש" מוסף ַי  ֲאֶׁש ר ַ ְִ֚ך ם׃-ַא הַָלֶכָֽ ָעֶׂשֵ֥ ַי  ֹו ּדֶ֖ ַב אְַל ּו הֵ֥ ַ ֶפׁש ג המצות בלבד, ולא כן בשאר המועדים, אלא הכתוב בח לנושהתיר  הרי ֶנ 

אב  בניןהסוכות, וזהו  ובחגהמועדים לפי שהוא ראשון לכלן, כדכתיב )דברים טז,טז( בחג המצות ובחג השבועות  לכל אב בנהזה  לשאמרו רז"
 :   לברייתא דר' ישמעאל( י)רש" מכתוב אחד

למעוטי אוכל "מלאכת עבודה לא תעשו" )וי' כג,ז,ח, כא,כה,לה,לו ועוד(:  ים טוביםלכך כתוב בכל ימ -וגו'  אך אשר יאכל לכל נפש)טז(  רשב"ם
 ; אבל בשבת ויום הכיפורים כתיב "כל מלאכה" )שמ' כ,י; וי' טז,כט(.נפש

הם עם אלא שיש בה 'שבות' מדבריואם אחרים הללו גוים, אין אנו מוזהרים בתורה על מלאכה של גוי כלל, לא ביום טוב ולא בשבת, רמב"ן 
 שבות    –, כמו שאמרו )שבת קנ,א(: אמירה לגוי האמירה שלנו

 
ַ֙ל א-ָּכל ה ָאכ  לְַלָכל-ְמָלאָכ ַי  ֲאֶׁש ר ְִ֚ךַ ַא ַ ם ֶה  ַָב ָעֶׂש ה ֶפׁש-י   קטן בין שני קיסרים, בתפקיד כעין בנין אב מכתוב אחד.-פעמיים זקף - ֶנ 

בחלק הראשון של הפסוק והלימוד הוא בחלק השני של הפסוק.  שמות בשלח טז,יגתבנית המרמזת לנוכחות לימוד בנין אב מכתוב אחד 

 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

 יתיבראה 

 

 פז"ק 48
 כב:שמות בא יב,

ֲאֶׁשר ַ ם ָּד  ַַּב ַבְלֶּת֘ם ְט ַּו ֹוב זָ֗ א  ַ ת ַּד  ֲאֻג ַ ם ְחֶּתַ֞ ַק ֶאל-ּוְל ַ ם ֶּתַ֤ ִהַּגְע ְַ֒ו ֶאל-ַּבַּסף ְַ֙ו קֹוף ן-ַהַּמְׁש ִמ ַ ת ַהְּמזּוז   ַ ַ-ְׁשּת  י ָ֑ף ַַּבָּס םֲַאֶׁש ר ָּדֶ֖ ַַה
ח ַת ִמֶּפָֽ ַ יׁש ִאֵ֥ ַ ּו אֵ֛ ְצ ַת  א םַל ֵ֥ ַאֶּתָ֗ ד-ְו ַַע ֹו יתֶ֖ ר׃-ּב  ֶק ַּב ָֽ

 שמות בא יב,ז:



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

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

ְִֽקחּו֙  ם-ִמן ְוָל ּו ַהָּדֵ֔ י-ַעל ְוָנְֵ֥תנָ֛ ת ְׁשֵּתֵ֥ ֹוף-ְוַעל ַהְּמזּוז ֖ ל ַהַּמְׁשקֶ֑ ים ַעֶ֚ ִּתֵ֔ ר ַהָּבֹ֣ ּו-ֲאׁש  ִֽם׃ א ֖תֹו י אְכלֵ֥  ָּבה 
 תורה תמימה שמות פרק יב 

י-ַעל ת ְׁשֵּתֵ֥ נד(מה ת"ל שתי - ַהְּמזּוז ֖
 :]מנחות ל"ד א'[ נה(זה בנה אב, כל מקום שנאמר מזוזת אינה אלא אחת עד שיפרט לך הכתוב שתים, 

םּו (שמות בא יב,כב)-לענין בנין אב. ב ת ְלַקְחּת ֶ֞ ֹוב ֲאג ַּדֹ֣ ֘ם  ֵאזָ֗ ם ּוְטַבְלּת  ר ַּבָּדֹ֣ ם ַּבַסף  -ֲאׁש  ַ֤ ל ְוִהַּגְעּת  ל ַהַּמְׁשקֹוף֙ -א  י-ְוא  ת ְׁשֵּתֹ֣ נמצאת תבנית  ַהְּמזּוז ֵ֔

קטן ... -קטן מתקבלת כאן תבנית זקף-קטן וגם כעין אתנח. מצד שהוא כעין זקף-קטן ... טעם סגול הוא כעין זקף-טעמים ... סגול ... זקף

 )יב,כב(.-קטן האמיתי( ולכן אפשר כי הבנין אב יכול להדרש מ-ן שני קיסרים )סלוק אתנח שאחרי הזקףקטן בי-זקף

כתב על מחלוקת לקביעת מזוזה בפתח שציר הדלת בזוית הקיר, )כ"י יו"ד סי' רפט, בשם הסמ"ג ע"פ ספרי( ומפני המחלוקת  הערה נה(-וב

מונח סגול, תאפשר ע"י מונח להוסיף גריעה שתתאים למצב ציר דלת בזוית שיש נראה שצריך לקבוע בלא ברכה. אפשר כי תבנית זרקא 

 רק מזוזה אחת.

 

 פז"ק 49
  :כבשלח יד, שמות

ַַ ַ ֶאת]כ[ ַ ר ֶֶ֖א ַַוָּי ְך ֶׁש ַהח   ְַ֙ו ן ָעָנ ֶהָֽ יַ ִהַ֤ ַַוְי ל א   ָר ִַיְׂש ֲחנ  ה ַמ ַ֙ ן י ַּוב  ִים ַרָ֗ ִמְצ ֲחנ  הַ ַַמ ׀ ַּב  ין א ה-ַוָּיב ַ֞ ְָ֑יָל ַַַהָּל
ֶאל-ְול אַ ֵ֛הַ ֶַז ב ַרֵ֥ ֶַ֖-ָק ַ-הַָּכלֶז ה׃ ְיָל ַַַהָּלָֽ
ְך)יד,כ(   ֶׁש ח   ַה ְַ֙ו ן ָעָנ ֶַהָֽ י ִהַ֤ ַַוְי ל א   ִַיְׂשָר ֲחנ  ה ַַ֙מ ן י קטן בני שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, אפשר קשור לתרגום -פעמיים זקף ּוב 

 )יב,מב( -ירושלמי ב
 :בבא יב,מ שמות

ַ֙ א הּו ַ ים ִרֵ֥ ִַׁשֻּמ ּואלַַל  יל הָֽ ַ ִים ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ מ  םַ ָאֶ֖ הֹוִצי 'ְַל ֶּזהַ֙הַַ-ה  ַה ַ ה ְַ֤יָל יםְַלָכללַַַּל ִרֵ֛ ִַׁשֻּמ ' ׃ַפ-ה  ם ָתָֽ ר  ד  ְל ַ ל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ 
 תרגום ירושלמי

א ִיתְ  א ִיְשֵתיצּון ְוִגיֵרי ַפְרְזלָּ א ַחְבֵלי ִריְשעָּ א ִקיֵציּה ְלִמיְתַפְרקָּ ָאה ַכד ַיְשִלים ַעְלמָּ א ְרִביעָּ א ּומַ ... ֵלילָּ ה ִיפֹוק ִמן וֹּו ַמְדְברָּ א ְברּון משֶּ ְלכָּ
א ַדְייָּ ְמַדֵבר ֵבין תַ  א ֵדין ְיַדֵבר ְבֵריש ֲענָּנָּא ְוֵדין ְיַדֵבר ְבֵריש ֲענָּנָּא ּוֵמיְמרָּ א ִמן וֹּו רֹומָּ א ְמִשיחָּ א הּוא ֵליל ִפְסחָּ ְרֵויהֹון ְוִאינּון ְמַהְלִכין ַכֲחדָּ

ֵריהֹון:  ֵאל ְלדָּ ל ִיְשרָּ ם ְייָּ ְנִטיר ּוְמַזִמין ְלכָּ  ֳקדָּ
אולה בקץ הימים ... משה ינהיג בראש ענן מהמדבר ... מלך המשיח ינהיג בראש ענן מרומא ודבר ה' מהלך ביניהם. הנאמר מתואם בג

הצטרפות ענן ועמוד האש, )א( שניהם ליוום לפחות זמן מה ויש  שמות בשלח יד,כ-קטן בין שני קיסרים ב-עם תבנית פעמיים זקף

 כעין דבר החוזר וקורה וזה יהיה בגאולת קץ הימים.מ"ד שכל ארבעים השנה במדבר. )ב( 

 

 פז"ק 50

 הרעמת קול הוא –כל מקום שנאמר "מהומה" -כעין בנין אב ל ד:כ,שמות בשלח יד

ַ֙ ה ףַ ַ֤ ק  ַַוַּיְׁש ר ֶק ַהּב   ַ ֶרת מ   ַאְׁש ְַּ֙ב ִהי ְֵֽי ִים׃-ֶאלַ'ַוָֽ ָרָֽ ִמְצ ַ ֵ֥ה ֲחנ  ַמ ַ ת ֶ֖ א  ַ ָהם ַַוָּיָ֕ ן ָָ֣֑ ְַוָעָנ ׁש ֶ֖ א  ַ ד ּו ְַּבַעּמֵ֥ ִים ַר  ִמְצ ֲחנ  הַ ַַמ
ֵֽיְַ ַַ֙וָֽ ה ףַ ַ֤ ק  ַַוַּיְׁש ר ֶק ַהּב   ַ ֶרת מ   ַאְׁש ְַּ֙ב ִים-ֶאלַ'ִהי ַר  ִמְצ ֲחנ  הַ ...  רש"יקטן בין שני קיסרים בתפקיד כעין בנין אב כפ' -קטן ... זקף-... זקף - ַמ

ָהם של  נובלשון 'מהומה';  'אשטורדישון' בלעז; עירבבם, נטל סיגניות שלהם )ראה תנח' בשלח כג(. ושנינו ב'פרק רבי אליעזר  – ַוָּיָ֕
: אב לכולם (דכ,שמות בשלח יד )בפסוקהרעמת קול הוא, וזה  -רבי יוסי הגלילי' )ראה ל"ב מידות ב(: כל מקום שנאמר 'מהומה' 

 . "וירעם ה' בקול גדול... על פלשתים ויהומם" )ש"א ז,י(

 

 פז"ק 51
  :ות בשלח יד,כהשמ

ֻדַָ֑ ב  ִַּבְכ ֶ֖הּו ֲהג  ְֵֽיַנ ַַוָֽ יו ָת  ב  ְרְּכ ַמ ַפ ןַ א  ַ ִ֚ת א  רַ ַס ַַוָּיָ֗ ַתַ׃
׃ַפַ ִים ָרָֽ ִמְצ ְַּב ם ֶהֶ֖ םַָל ָחֵ֥ ִַנְל ה הָו  ְַי י לִַּכ  א   ָר ִַיְׂש ִמְּפנ  י ַ֙ ָסה ָאנּ֙ו ַ ִים ַרָ֗ ִמְצ רַ ֶמ א ַַוּי  

ה'ַ ַ אלַכי ר ַיש קטן, כעין בנין אב כי נלחם בעת ובעונה אחת בים ובארץ מצרים וגם חוזר וקורה, שמורה -קטן מונח זקף-מונח זקף –מפני

 רק נראים לוחמים.שמאז ומעולם ה' נלחם להם לישראל והם 
היו רואים אלו את אלו. ולא במצרים ו קים אלו על הים כך היו אלו שבמצרים לוקיןלוות שהיו מכ י יוסי אומר במכותרב לתא בשלח פר' המכ

 .ן להם לישראל לדורותיא בכל המציראלבלבד 
 

 פז"ק 52
 :שמות בשלח יד,כח

ח[ תַ]כ ֶא ַ ּו ַַוְיַכּסַ֤ ִים ַהַּמָ֗ ַ ֶאת-ַוָּיֻׁש בּו ְַ֙ו ָ֑םַ-ָהֶרֶ֙כב ַַּבָּי ם ֶהֶ֖ י ר  ַאֲח ַ ים ִאֵ֥ ַהָּב ַ ה ְרע   ח  ילַַּפ ַ֙ ל יםְַלכ  ַַהָּפ ָרִׁש 
ַַעד-ל אַ ם ֶהֶ֖ ַָּב ר ַאֵ֥ ד׃-ִנְׁש ָחָֽ ֶַא

כך דרך המקראות לדבר בלמ"ד יתרה, כמו "לכל כלי המשכן" )שמ' כז,יט(; "לכל כליו  - ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה)כח( רמב"ן 
ון תקון; לשון רבנו שלמה. ואינו כן במקום הזה, רק פירושו: 'ויכסו את הרכב ואת הפרשים ולכל חיל פרעה תעשה נחשת" )שם,ג(; ואינה אלא לש

אינם הרכב והפרשים, אבל הם "ַעמו" אשר "לקח עמו" )לעיל,ו(, כמו שאמר למעלה "כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו"  והחילהבאים אחריהם', 
מכסים" )יש' יא,ט(; "ועשית מכסה לאהל" )שמ' כו,יד(; וב'על': "המכסה על הקרב" )וי' ד,ח(; וכן  )פס' ט(. וכמהו כסוי בלמ"ד: "כמים לים

 רבים.
 דוגמא מייצגת לכל צבאות מצרים, אלו לוקים בים ואלו ביבשה,  –טט 

 

 פז"ק 53
 :שמות בשלח טו,ט

י ִר  ָא ַ י ַַנְפִׁש  א  מֹו ְמָל ָ֑לִַּת ַחּל  קַָׁשָל ֲא ַ יג ַאִּׂשֶ֖ ַ ף ּד ֵ֥ ְר ֶא ֵ֛בַ אֹוי  ַ ר ָאַמֵ֥ ַ י׃׃ ִדָֽ ַָי מֹו ֶ֖ ִריׁש  יַּתֹו ְרִּב  ַַח ַק
 דוגמא מייצגת לבהלה ורעד בכל עמי העולם

 

 פז"ק 54



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/107         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ן׃שמות בשלח טו,טו:  ַע יְַכָנָֽ ֵ֥ ב  ְׁש ַי  ל גּוַּכ ֶ֖ מ ָ֕ ַָנ ד ַע ָרָ֑ ַ ֶ֖מֹו ֲחז  ַי א ב ָא  מֹו ַ יל  י א  ַ ֹום ד  ֱא ַ ַאּלּופ  י ַ֙ ֲהלּו ִַנְב ז ַָאַ֤
ד ַע ָרָ֑ ַ ֶ֖מֹו ֲחז  ַי א ב ָא  מֹו ַ יל  י א  ַ ֹום ד  ֱא ַ ַאּלּופ  י ַ֙ ֲהלּו ִַנְב ז  קטן בין שנ קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה. -ם זקףפעמיי ָאַ֤

ַעד( שמ' בשלח טו,טו) בתוך שירת הים נאמר ב י ִֽאֲחֵז֖מֹו ָרֶ֑ י מֹוָאֵ֔ ֹום ֵאיֵלֹ֣ י ֱאדֵ֔ ז נְִבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפֹ֣ קטן בין שנ קיסרים, כעין דבר החוזר -פעמיים זקף – ָאַ֤

קריעת ים סוף, מלחמות סיחון ועוג כפי שמתברר מדברי רחב, מעבר הירדן  התבנית מרמזת ליציאת מצרים, [בבלי סוטה לו א]וקורה. לפי 

 כבוש הארץ. וכך אמור היה להיות בשיבת ציון, ובע"ה יהיה לעתיד לבוא.

ישראל ולפי המדרש את כל עמי העולם -את כל שוכני ושכני ארץ המייצגתהבהלה והרעד נאמרו בשניים והם דוגמא – טט

 נכוה אך ציננה. רותחתועמלק קפץ לגיגית 

 גדול-זקףראה 

 

 פז"ק 55
 :בשלח טז,ג שמות

ַוַַ ְַּבנ  י ם ֶהִ֝ ֲאל  ַ ֨רּו ְמ ייִַּי א ִמָֽ לַ א ָ֗ ָר ְַבַיד-ְׂש נּו ַ֤ מּות  ַ ן ַ֙-ִיּת ֨ ֙נּו ְבּת  ְַּבִׁש ִים ַר  ִמְצ ֶא ֶרץַ ְַּב '֙ לה ע-ַע ַב ָ֑ ֶחםַָלׂש  ֵ֛נּוֶַלֶ֖ ָאְכל  ְַּב ר ַהָּבָׂש  ַ ר י ִַס 
יַ ֶאל-ִּכָֽ ַ֙ ָת֙נּו א  ַ ם אֶתַ֤ אֶַ-הֹוצ  ַ ית ִמֵ֛ ָה ְַל ה ֶּז  ַה ְדָּב רַ ל-תַהִּמ ַס-ָּכ ב׃ ָרָעָֽ ַָּב ֶ֖ה ַהֶּז ַ ל ָהֵ֥ ָּק ַַה

קיסרים. האם הוא מציין את  שניקטן בין -קטן, פעמיים זקף-פשטא מונח זקף –סיר הבשר -על בשבתנוקטן, -זקף מונח - מצרים בארץ

גזרות ה שלמרות השתקעות בגלות של סיר בשר ולחם לשובע, –דבר החוזר וקורה  כעיןהתבנית של חיי עם ישראל בגלויות השונות 

 שהגלות היא אמצעי ולא מטרה לעצמה. ושוכחיםמתאושש ופרנסתו מצויה ואז יש כאלו שישמן ישורון ויבעט 

 

 פז"ק 56
 :ות בשלח טז,יגשמ

ֶאתַ]יג[ ַ ס ַכֶ֖ ַַוְּת ו ַהְּׂשָל  ַ ַַוַּת ַעל ב ֶר ַָבֶע  י ִה  ה׃-ַוְי ֲחֶנָֽ ַּמ בַַלָֽ י ִבֶ֖ ָס ַ ל ַהַּט  ַ ִַׁ֙שְכַב ת ה ְיָת ָהָֽ ַ ֶקר ָ֑הַּוַבּב ָ֗ ֲחֶנ ַּמ ַַהָֽ
ַבַָ י ִה  וַוְי ַהְּׂשָל  ַ ַַוַּת ַעל ב ֶר קטן, פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה, תורה שלמה מביא דעה -קטן מונח זקף-מונח זקף – ֶע 

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.

  רה, כגון ירידת המן וירידת השלוחוזר וקו

 

 פז"ק 57
 טז,טז:    בשלחשמות 

ַהַ  ִַצָּו ה ֲאֶׁש ר ַ֙ ָבר ָּד ַַה ַ֤ה חּו׃ַ'ֶז ָּקָֽ ֹוִַּת ֳהלֶ֖ ָא ְַּב ר ֲאֶׁשֵ֥ יׁשַַל ִאֵ֛ ַ ם יֶכ  ת  ַַ֙נְפׁש   ר ְסַּפ ִמ ַ ֶלת רַַלֻּגְלּג ָ֗ ֶמ ַע   ֹו ָאְכלָ֑ ַ י יׁשְַלִפ  ִאֶ֖ ַ ּנּו ּוִַמֶּמ  ט  ְק ִַל
' (לב,שמות בשלח טז) ה  ַ ֲאֶׁש רִַצָּו ה ַ֙ ר ָּדָב ַה ַ֤הַ ּנּו, קטן-מהפך פשטא מונח מונח זקף – ֶז ִמֶּמ  ַ֙ ֶמר ָהע ֨ ַ א   קטן -זקףמהפך פשטא  - ְמל ַ֤

ַ֤ה (טז,שמות בשלח טז) ר ַהָּדָבר֙  ז  ֹ֣ ה ֲאׁש  נּו, קטן-מהפך פשטא מונח מונח זקף – 'הֵ֔  ִצָּוֹ֣ ּו ִמּמ ֵ֔   קטן -מונח זקף - ִלְקטֹ֣

' (לב,שמות בשלח טז) ּנּו, ... קטן-זקף – ה    קטן בין שני קיסרים, כעין הקש, דבר החוזר וקורה -ףקטן, פעמיים זק-זקף - ִמֶּמ 

נּו ..., קטן-זקף – 'הֵ֔  (טז,שמות בשלח טז)   קטן בין שני קיסרים, כעין הקש, דבר החוזר וקורה -קטן, פעמיים זקף-זקף - ִמּמ ֵ֔

  ִצְנֶצ ֶנת (לג,שמות בשלח טז)-אפשר כפירש מאור עיניים שהמן יורד מן השמים כל יום בדרך התלבשות כעין הנאמר ב

ת (לג,שמות בשלח טז)...   ַח  ַא ַ ִַצְנֶצ ֶנת ִ֚ח י (טו,שמות בשלח טז) פי' כי באמת למה נקרא שמו מן ַק א ִּכָ֛ ּוא-ַמה יְָד֖עּו ֹלֵ֥ שהוא רוחניות עליון  הֶ֑
מן הסיבות יורד מן השמים לכל אחד ואחד מזונו כאמור על ידי התלבשות השכינה באיזה סיבה גם עתה היום הזה שיורד מן השמים ו

ת (לג,שמות בשלח טז) רק שבדור המדבר ירד מן השמים בלי שום התלבשות באיזה סיבה ועתה נתלבש לפי הסיבה וזהו ַח  ַא ַ ִַצְנֶצ ֶנת ִ֚ח  ַק

א-ְוֶתןַר"ל כלי ְמל ָֽ ַ ה ָּמ ָ֑ן-ָׁשֵ֥ ַָמ ר ֶמ שמות )שיתלבש בתוכו בחי' מן שהוא לחם מן השמים שיתלבש בכלי ע"י סיבה מן הסיבות. וזהו  ָהע ֶ֖

ֶאת (לב,בשלח טז ַ ּו א  ִַיְר ׀ ַמ ַען ר-ְל ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ֶאְתֶכם ַ ְַ֤לִּתי ֱאַכ ֶה ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ֶחם שידעו שהייתי נותן במדבר בלי שום התלבשות והתכסות  ַהֶּלָ֗
 בעצמו שיורד מן השמים והבן: באיזה סיבה מן הסיבות ידעו ויבינו כי זהו הלחם

 
 שמות בשלח טז,לב:

ַהָּדַ ַ ַ֤ה ֶַז ה ֶׁשָ֗ מ  ַ ר אֶמ ַַוּי   ַ ַ]לב[ ַ ַ ֶאת׃ ַ ּו א  ְר ִַי ׀ ן ַמ ַע ָ֑םְַל יֶכ ת  ר  ֶרתְַלד  ֶמֶ֖ ִמְׁש ּנּוְַל ִמֶּמ  ַ֙ ר ֶמ ָהע ֨ ַ א ְמל ַ֤ הַ הָו  ְַי ִַצָּו ה ֲאֶׁש ר ַ֙ רַ-ָבר ֲאֶׁש֨ ַ ֶחם ַהֶּלָ֗
ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ י הֹוִציִאֵ֥ ְַּב ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ֶאְתֶכם ַ ְַ֤לִּתי ֱאַכ ֶַה

 מאז שכתוב חוזר וקורה כגון ירידת המן וירידת השלו 

 העולם כולו בטובו וכו'" הקב"ה "הזן את 

של ו'בכל' ש'עה'  ר"ת וס"תאבל לישראל ... "ועל אכילת מזון )זו מן( שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה",  

 "השלו"

 היינו לישראל מזמן פרנסה רוחנית וחמרית כל יום באופן מיוחד ונסתר בטבע. 

 
לב(, אלא שאגב שדיבר במן, דיבר -כמדומה אני שזה שליו של 'בהעלותך' )ראה במ' יא,לא - תעל השליוויהי בערב ו )יג( רבי יוסף בכור שור 

 בשליו; תדע, דאי ראה משה שבא להם שליו פעם אחת והספיקם )בפסוקנו(, היאך יאמר "הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם" )במ' יא,כב(?
לספר זה הנס, שעמד המן להכתב אחר שנעשה המשכן, רק נכתבה במקום הזה  זאת הפרשה היתה ראויה ויאמר.)לב( ראב"ע פירוש ארוך 

   אשר האכלתי אתכם.והנה משה אמר כן לישראל, על כן אמר:  לדורות.
 

 פז"ק 58
 :בשלח טז,כג שמות

ת ַַׁשַּב ן ֹו ַַׁשָּבתֹ֧ ' ה  ִּדֶּב רַ ַ ֲאֶׁש ר אַ ּו הִ֚ ַ ם ֶהָ֗ ֲאל  ַ ר ֶמ א ָ֑רַ-ַוּי   ָח ַָמ ' הֶ֖ ֶדׁשַַל ַק ֵ֛
ֲאֶׁשר ַ ַַ֤-א  ת א  ְַו ּו פָ֗ א  ַ ּו רּת אפַ֞ ֲאֶׁשָֽ ַ ל-ת ַָּ֙כ ת א  ְַו לּו ַַּ֙בּׁש   ַַעד-ְּתַבְּׁשלּו ֶרת ֶמֶ֖ ִמְׁש ֵ֛םְַל חּוַָלֶכ ֹ֧י ִּנ ַה ַ ף ד   ר׃-ָה ע  ֶק ַַהּב ָֽ

ר ֲאֶׁשָֽ ַ ת ַ֤ א  לּו-ְו ַַּ֙בּׁש   לַקטן-פשטא זקף מהפך - ְּתַבְּׁשלּו ַָּ֙כ ת א  ף-ְו ד   , כאן אבקטן, פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין בנין -זקף פשטא – ָה ע 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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מרכב משני  שיהיה –, תחומים באותה צורה חצירותבתים,  –ים בשיעור סעודה, לכל סוגי עירוב לימוד מעירוב תבשילים בשני תבשיל

 .דברים מאפה ותבשיל, ושיעורו מזון שתי סעודות

 קטן בתיבה אחת-זקף מונחרביע,  גרשיים מונחדרגא תביר טפחא,  ראה

 

 פז"ק 59
 :ות בשלח טז,לבשמ

ַ ֲַ֙אֶׁש ר ר ָּדָב ַה ַ֤הַ ֶַז ה ֶׁשָ֗ מ  ַ ֶמר א ַַוּי   ַ ֶאת]לב[ ַ ּו ִַיְרא  ׀ ן ַמ ַע ָ֑םְַל יֶכ ת  ר  ד  ֶרתְַל ֶמֶ֖ ִמְׁש ּנּוְַל ִמֶּמ  ַ֙ ֶמר ָהע ֨ אַ ְמל ַ֤ ַ ה הָו  ְַי רַ-ִצָּו ה ֲאֶׁש֨ ַ ֶחם ַהֶּלָ֗
ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ י הֹוִציִאֵ֥ ְַּב ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ֶאְתֶכם ַ ְַ֤לִּתי ֱאַכ ֶַה

 ראה שמות בשלח טז,יג

 

 פז"ק 60
 :,טזחמות יתרו יש

י ִַַּכָֽ טז[ [-ַ֙ ָבר ָּד ַ ם ֶהַ֤ הַָל ְהֶי֨ ֶאתִַי ַ י ַדְעִּתֵ֛ הֹו ְַו ָ֑הּו ע  ר  ַ ן יׁשַּוב  י ִאֶ֖ ַ ן י ֵ֥ ַּב  י ְטִּת  ְַוָׁש ַפ י ַל  א  ֶאת-ָּב אַ ְַו ים ִהֶ֖ ֹל ֱא ַָה י ֵ֥ ּק  ׃-ֻח יו ָתָֽ ר  ַּתֹו
 ראב"ע הפירוש הארוך 

 - ושפטתי בין איש ובין רעהו. והודעתי את חקי האלהים ואת תורותיווהשיב על האחרון תחלה:  בא אלי. -כי יהיה להם דבר ... והדבר השני: 
 רש.  לדו

 רבי יוסף בכור שור
איך ינהגו  - חוקי האלהיםדינין ולדון, כמו "עד האלהים יבא דבר שניהם" )שמ' כב,ח(; ואני דן אותם ומודיע להם  לדרוש - לדרש אלהיםטז( -)טו

 רוך הואכמו "ותלך לדרוש את ה' )בר' כה,כב(: לידע דעתו ומצותו של הקדוש ב - לדרש אלהיםכדין וכשורה איש נגד חבירו. 

  אמנם אלו פרטים בתבנית כעין כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל אבל  -טט 

 .אפשר שזה כמדרש שמשה רבנו חוזר ומסביר הדין בסבלנות על כל עירעור למרות שכבר פסק 

   )אבל אפשר שזה כמדרש שמשה רבנו חוזר ומסביר הדין בסבלנות קטן -זקףקדמא מהפך פשטא )מונח ,

 מרות שכבר פסקעל כל עירעור ל

 

 פז"ק 61
 :שמות משפטים כב,ח

ל ַבר-ָּכל-ַעָֽ ל-ְּד ַַע ַׁשע ַַעל-ֶּפָּ֡ ר ֹו ַַעל-ׁשָּ֡ ר מֹו ל-ֲחַ֠ ַַע ה ַַעל-ֶׂש֨ ה ָמִ֝ הַ-ָּכל-ַׂשְל ָדָ֗ ֲַאב 
ִַּ֙כיַ ר ַי אַמ ר ְּדַבר-ֲאֶׁשַ֤ ַ א ב ֶ֖ ַָי ים ִה  ֱאֹל ַָה ִ֚ד ַַע ה ֶַז  א ּו ַ-ה  ָ֑ם ֶה י ְַׁשנ 
ַסַ הּו׃ ָֽ ע  ר  ִיםְַל ֵֶֽ֖ ְַׁשַנ ם ֵ֥ ְַיַׁשּל  ים ִה  ֹל ֱַ֙א ן ְרִׁשיֻע ַַי ר ֲַאֶׁשַ֤

 קטן, פעמים זקף בין שני קיסרים, כעין בנין אב-יתיב זקף - עד האלהיםקטן -פשטא מונח זקף - הוא זה-אשר יאמר כי ...

דרשו רבנן בהלכות שומרים המודה במקצת חייב בשבועה, ויש חולקים על רש"י ואומרים שבשומרים עליו תמיד להישבע שלא רש"י 

 שלח ידו במלאכת רעהו, אחרת ישלם. 

 משפטים מצוה נח לדון בדין טוען וכופר וךספר החינ

 המודה במקצת הלוואה ופקדון )הלווה( נשבע וזה מה שהמלווה נוטל

 

 בבלי שבועות מד ב

 מודה במקצת אז לר' יהודה הנחבל נשבע ונוטלהחובל 

 ר' יהודה המודה במקצת, השכיר נשבע ונוטל הכל שכיר

  ועת עצמו או של הצד השניכעין בנין אב שהמודה במקצת הטענה גורם לשב –טט 

 ע"פ קצות החושן זהו המקור ל"שוויה נפשיה חתיכה דאיסורא"

 

 פז"ק 62
 ות משפטים כד,יח:שמ

ֶאלַ ַ ַַוַּי ַעל ן ֵֶֽ֖ ֶהָעָנ ַ ֹוְך ְַּבתֵ֥ ה ֶׁשֵ֛ מ  ַ א ָ֑רַ-ַוָּיב ֵ֥ ָה ַָה
׃ַפַ ה ְיָל יםַָלָֽ ְרָּבִעֶ֖ ַא ְַו ֹום ַי  ְרָּבִע ים ַא רַ ַָּ֙בָה  ה ֶׁש מ  ַ י ִהַ֤ ַַוְי
 

ְרָּבִע ַ ַַא ר ַָּ֙בָה  ה ֶׁש מ  ַ י ִהַ֤ ׃ַפַוְי ה ְיָל יםַָלָֽ ְרָּבִעֶ֖ ַא ְַו ֹום ַי  ַים
כל עליה ושהות בהר סיני היו בני ארבעים יום וארבעים לילה  ורנוספקטן, כעין בנין אב, על פי פירוש -קטן משהו זקף-משהו זקף –טט 

 כמו בפעם הראשונה. היות ופעם השלישית הדבר נאמר מפורש לכן זה נדרש לפעם השניה.
 ורנו ספ

 ל פעם שעלה שם מכאן ואילך שהה ארבעים יום וארבעים לילה ... בכ, הי משה בהרוי
 ,....האמר אם כן שבכל פעם שעלה משה להר שהה ארבעים יום וארבעים לילו

יכתוב על הלוחות וירד אז עם קרני ההוד וצוה על מלאכת ו שלישית היה כל הענין שספר באמרו ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילהוב
 המשכן: 

 

 ראה גם מרכא תביר מרכא טפחא

 

 פז"ק 63

ְבִנ יתַָּכל :ט,שמות תרומה כה תַַּת ֶ֖ א  ְַו ן ַהִּמְׁשָּכ  ַ ְבִנ ית ִ֚תַַּת א  ַ ָך  אֹוְת ַ ֶא ה ְר ַמ ַ֙ ֲאִני ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ל ָ֑יו-ְּככ ָ֗ ָל ַּכ  ַ ַ ַ ַ ַ ַסַַ ַ ּו׃ ןַַּתֲעׂשָֽ ֶ֖ ְַוכ 
ַ(ט,כה 'תר' שמ) ָך  אֹוְת ַ ֶא ה ַמְר ַ֙ ֲאִני ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ל קטן -כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, זקף , כעיןקטן-רביע מהפך פשטא מונח זקף -ְּככ ָ֗



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ,ט(כה' תר' שמ) [בעל הטורים]מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. ויתבאר ע"פ 

ְרֶא ה ותבנית כל כליו . מלמד שהיה חגור כמין פסיקיא של עור והראה למשה תבנית המשכן  (246) בגימטריא גבריאל. (246)גי'  ַמ
אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן  גבריאל ... הראה לו למשה מעשה המנורה תנא דבי רבי ישמעאל ושם נאמר " )עיין מנחות כט א(

מרחיב ממנורה  ]בעה"ט[". הסבר שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים
 . למשה תבנית המשכן ותבנית כל כליו להוציא מהפשט וללמד שלא ראה משה את הקב"ה אלא היה המלאך גבריאל מראה לכל המשכן ובא

 ]מנחות כט,א[ ]שם ע' שצו[", ויש אומרים אף הלכות שחיטה" ]ביאורי ופירושי ר' מהר"ל מפראג עה"ת, דב בן אהרן, ע' קכז )אוצר החכמה([

 )ואח"כ הגירסה שהבאנו " רון של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים וראה משה ועשה כמותןתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר א
דאמר רבי מאיר כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כסא כבודו  ,ה"ד[א"שקלים פ ]ירושלמי )וילנא( ] וגו'(, אמר רבי חייא בר אבא

ֹ֣  יג(,ל ' תשאשמ) והראהו למשה ואמר לו ּוז  (. מהר"ל ]תיב"ע[-)וכן ב,הראה לו כמין מטבע של אש - יג(,ל ' תשאשמ) [רש"י] : כזה יתנו ה׀ יְִּתנָ֗

שמשה  ]במ"ר[-. וגם מביא מ]מנחות כט,א[-כוונת ה' הייתה להראות הנתינה ולא המטבע, לכן לא נמנה ב )שמ' תשא( ]גור אריה[בפירוש 

 התקשה בשמן המשחה.

לַ(ט,כה 'תר' שמ) רביע, צ"ע האם בא ללמד על דברים שמשה התקשה בהם, או על ארבעה דברים שהראה למשה באש, או כל מה  – ְּככ ָ֗

מוסיף הל' שחיטה  ]מהר"ל[וכו' נוסף מטבע, לעומתו  ]תיב"ע[יש כאן שלשה דברים, ע"פ  ]מנחות כט,א[שהראה הקב"ה למשה. לפי 

 ו.המשכן וכל כלי ]בעה"ט[שמן המשחה, ע"פ  ]במ"ר[ו/או לפי 

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

ת דין מהלכין ושתי תודות אחריהם וכל ישראל אחריהם ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר ובי
  :הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת וכל שלא נעשה בכל אלו הנכנס לשם אין חייבין עליה

ל (שמ' תר' כה,ט)אמר ה' למשה  [ב"מ,ב"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבועות פ] ר ְּככ ָ֗ ַ֤ ה ֲאנִי֙  ֲאׁש  ֹ֣ ןוכו'   אֹוְתךֵ֔  ַמְרא  ּו׃ ְוֵכ֖ צה בזה , רַּתֲעׂשִֽ
והטעם שהיה בית  ...שכל מקדש שייעשה כמו זה תהיה עשייתו. וכבר ידעת כי משה מלך ומכלל המלכים מנאוהו נוסף על הנבואה 

שני קדוש ואף על פי שנעשה בלי אורים ותומים בלי מלך לפי שהוא בקדושתו עומד עד סוף הדורות, כלומר הקדושה שנתקדש בימי 
 .למא הוא דעבדשלמה, ומה שעשה עזרא זכר בע

 
אין מוסיפין על העיר או על העזרות אלא על פי המלך וע"פ נביא ובאורים ותומים ועל פי  [א"הי,ו"רמב"ם הלכות בית הבחירה פ]

ל (שמ' תר' כה,ט) סנהדרין של שבעים ואחד זקנים שנאמר ר ְּככ ָ֗ ַ֤ ה ֲאנִי֙  ֲאׁש  ֹ֣  ., ומשה רבינו מלך היהוכן תעשו לדורות  אֹוְתךֵ֔  ַמְרא 

ל (מ' תר' כה,טש) ר ְּככ ָ֗ ַ֤ ה ֲאנִי֙  ֲאׁש  ֹ֣ ת אֹוְתךֵ֔  ַמְרא  ן ַּתְבִנֹ֣ית ֵאֶ֚ ת ַהִּמְׁשָּכֵ֔ יו-ָּכל ַּתְבִנֹ֣ית ְוֵא֖ ן ֵּכָלֶ֑ ּו׃ ְוֵכ֖ קטן בין שני -קטן ... זקף-זקף -ס   ַּתֲעׂשִֽ

   ,וכן תעשו לדורותרמב"ם -קיסרים, כעין בנין אב או הקש, דבר בחוזר וקורה כפי' ה
 
 פז"ק 64

 פז"ק 65

ַ :,יבות תרומה כהשמ ָתָ֑יו מ  ַאְרַּב עַַּפֲע ַ ל ַַעֶ֖ ה ְַוָנ ַתָּת  ב ָה  ַָז ת ַטְּבע   ַ֙ ְרַּבע ַא ַ ֹו ַּלָ֗ ְַוָיַצ ְקָּת
לַ ַַע ת ַטָּבע ָ֗ ַ ל-ּוְׁשּת  י ַַע ת ַטָּבע   ַ֙ י ַּוְׁשּת  ת ָח  ֶא ָה ַ֙ ית׃-ַצְלעֹו ִנָֽ ַהּׁש  ַ ֹו ַַצְלעֶ֖

 מופיע בכל חלק של הפסוק קטן-זקףמשהו קטן -זקף התבנית משהו

 מונח רביע -ויצקת לו 

 מונח אתנח - על ארבע פעמתיו קטן בתבה אחת-מונח זקף - ונתתה קטן-פשטא מונח זקף - ארבע טבעת זהב

 לי מנחות צח,ב פרק שתי הלחםבב-מפנה ל רש"י
 טפחא סלוק - צלעו השנית-על קטן-פשטא זקף -ושתי טבעת  קטן-מונח רביע פשטא זקף - צלעו האחת-ושתי טבעת על

  קטן המרמזת על אפשרות של שני -מים עם רמזי תבנית הטעמים פעמיים משהו זקףפירושי ראב"ע, רמב"ן, אור החיים מתוא –טט

 ארונות בעלי ארבע טבעות כל אחד לנשיאתו ע"י בדים קבועים,

 שבארון או בשני הארונות היו עוד ארבע טבעות ליופי ולתפארת בין למטה בין למעלה בין מוכנסות לתוך הטבעות הקבועות  -או / ו

 בגוף הארון.

 מבטא שהזיזו אותם מעט למזרח ופרכת הכניסה לקה"ק נגעה  האריכו הבדיםמרים שהבדים יכלו לזוז בטבעות ובעמדם בקה"ק יש או

 די ילין-דודי בין שבהן ובלטו כשני דדים לקיים 

 

ה  ב(כה,י) מתבנית הטעמים של  שני לימודים ְַוָנ ַתָּת  ב ָה   קטן, -קטן ... זקף-... זקף - ָז

ה  ב(כה,י)ת הטעמים מתבני שני לימודים  קטן-מונח זקף – ְוָנ ַתָּת 

ה  ב(כה,י) מתבנית הטעמים של  ראשון לימוד ְַוָנ ַתָּת  ב ָה   קטן, בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה,-קטן ... זקף-... זקף - ָז

 .ם יביאו השניים תחתיהםוכל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים ושלישים שאם יטמאו הראשוני ,הי"ט[רמב"ם כלי המקדש פ"ז]

: כל כלי המקדש מותר לעשותם מכל מיני מתכות, מתקדשין במלאכתן, והמתקלקלים סיכום א,הי"ב י"ג י"ד[רמב"ם כלי המקדש פ"]

 מתיכים אותם ועושים כלי אחר. הכלים החדשים וכלי הגבוי נעשים כמתכונת הכלים שעשה משה.

פ שמעולם לא עשו ארון אחר חוץ ממה שעשה משה ובביאת גואל צדק יתגלה הארון ... )אע" [פרשת תרומה מצוה צה מנחת חינוך]

אם כן ודאי מצוה זו לדורות כמו שחשב הר"מ מצוה זו והלוחות מכל מקום התורה הקדושה לא תסמוך המצות והדינים על ניסים ...( 
מה שהיה וכותב  )בעונותינו הרבים(כי עתה אין ארון בעוה"ר  ל צדק()עד ביאת גואאף דלא יהיה הדברים עבה"ג להנשא על הכתף וגם לאו דהסרת הבדים 

ומכל מקום כתב תואר עשייתם מכל שכן כאן שלא מצינו הבטחה דארון יהיה קיים תמיד ויהיו  ... בזמן המקדש ויהיה בזמן המשיח
הארון כמו כל הכלים ומה מעכב ומה מונחים הלוחות בארון זה והראי' בימי עלי כמ"ש אם כן צריכים אנחנו לידע ג"כ הצורה של 

 וגו'. אינו מעכב

ה,יב( כה) ְַוָנ ַתָּת  ב ָה  ַָז ת ַטְּבע   ַ֙ ְרַּבע קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק ... אתנח( כעין דבר החוזר וקורה, לעתיד -קטן ... זקף-זקף – ַא

 שבע"פ, ויתקדשו במלאכתן.לבוא יתגלו כלי מקדש ומה שלא יתגלה יוכן ע"י ישראל כתיאור הכלים בתורה ובתורה 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/110         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ה ,יב(כה) מתבנית הטעמים שני לימוד קטן במלה אחת כעין מידה י"ח מל"ב מידות נאמר במקצת וחל על הכל )ריבה -מונח זקף – ְוָנ ַתָּת 

צריכים אנחנו  [תרומה מצוה צה מנחת חינוך]וריבה את הכל(, תבנית הטעמים בארון מרמזת ללמוד מארון לכל כלי מקדש כפי' 
  לידע ג"כ הצורה של הארון כמו כל הכלים ומה מעכב ומה אינו מעכב

 

 פז"ק 66

ֶאתשמות תרומה כה,כא:  ַ ַתָּתֹ֧ ל-ְוָנ ַַע ֶרת ְָ֑עָלה-ַהַּכּפ ֵ֛ ָמ ִמְל ןַ ר ֶ֖ ַָהָא
ֶאלַ ֶאת-ְו ַ֙ ן ןִַּתּת  ָך׃-ָה ָאר   י ֶלָֽ א  ןַ ֶ֖ ֶאּת  ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ת ֻד   כעין הקש מארון העדות בארץ אל המרכבה האלקית בשמיםַָה ע 

ֶאל( אכ,כה שמ' תר') ֶאת-ְו ַ֙ ן ןִַּתּת  ר   ת-ָה ָא ֻד   רמב"ן, דבר החוזר וקורה, הקש. ע"פ בין שני קיסרים )אתנח סלוק( קטן-קטן ... זקף-זקף – ָה ע 

ארון העדות עם הכפורת והכרוכים שעליה הם בעולם הזה כעין ההתגלות הרוחנית של המרכבה האלקית הנקרא גם כסא הכבוד המוקף 

ים. הקב"ה צמצם עצמו בה וירד בה על הר סיני וממנה דבר אל משה ובני ישראל במתן תורה. גלוי השכינה באהל בכרובים פורשי כנפי

כך במקדש לכהן גדול בכל יום כפורים בקדש הקדשים הם המשך גלוי שכינה בהר סיני, המשך החוזר וקורה בכל יום -מועד, ואחר

אלא שביום הכפורים זהו גלוי יותר נעלה. הנביא יחזקאל ראה בנבואתו כעין מעשה כפורים. יתכן שגלוי שכינה זה נמצא במקדש כל השנה 

 מרכבה שירד והתגלה על הר סיני.

ֶאל( אכ,כה שמ' תר') רמב"ן)א( ה' בצמצום עד אין סוף ירד במרכבה האלקית הרוחנית, כסא הכבוד על הארץ בהר סיני, כפי'  ןַ֙-ו ןִַּתּת  ָה ָאר  
ֶַ֖-ֶאת ֶאּת  ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ת ֻד  יָך׃ָה ע  ֶלָֽ א  ַ ֵעד לך שם ואשכן שכינתי עליהםן תעל בעבור שהוא  , ...כדי שיהיה לי כסא כבוד, כי אני ִאּוָּ ֻד  ָה ע  ןַ ר    .ָא

  והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל,

בוד תבנית  לכרובים )העליונים( שהם כ -הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד תבנית  (הם) –והכרובים אשר במשכן ובמקדש )ב( 
 )ג( הגעת הנבואה למשה במשכן כמו שהיה בהר סיני,   , ותפארת

 

 פז"ק 67
 ג:י,תשא ל כי שמות

ּוַָּכל ִַיְּתנָ֗ ַ׀ ַַ֙על-ֶז ה ר ב  ֶדׁש-ָהע  ַהּק ָ֑ ְַּבֶׁש ֶקלַ ֶקל ַהֶּׁשֶ֖ ַ ית ֲחִצֵ֥ ַמ ַ ים ִד  ֻק ַַַַהְּפ
ַ ה ָמֶ֖ רּו ֶקלְַּת ַהֶּׁש  ַ ית ֲחִצ  ַַמ ֶקל ַהֶּׁש  ַ֙ ה ָר ַּג  ים ִרַ֤ '׃לֶַַעְׂש ַהָֽ

ַמַַ ֶקל ַהֶּׁש  ַ֙ ה ָר ַּג  ים ִרַ֤ ֶַעְׂש ה ָמֶ֖ רּו ֶקלְַּת ַהֶּׁש  ַ ית '׃לֲַַחִצ  קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, בנין אב, דבר -טעמים פעמיים זקף בניתת –ַהָֽ

ֶדׁש רש"יתומך בפי' רש"י בחלק הרישא של הפסוק  .החוזר וקורה ּק ָ֑ ַה ַ ְַּבֶׁש ֶקל ֶקל ַהֶּׁשֶ֖ ַ ית ֲחִצֵ֥ ַ במשקל  -ַַַמ ֶקל שקצבתי לך לשקול ַהֶּׁשֶ֖
 ופדיון הבן, וקנסות שונים בתורה.( -, )טט יט(-ח( ושדה אחוזה )שם,טז-)וי' כז,ג ערכין בפרשת וריםהאמ שקלים כגון ,קודש בו שקלי

ַַעל (יג,טו) רש"יוכן תומך בפי'  ר ֶ֖ ם-ְלַכּפ  יֶכָֽ ת  ששתים מהן ע"י מחצית השקל, המפורש כאן וממנו ) שלש תרומותלפי שרמז להם כאן  - ַנְפׁש 

 (בו מחצית השקל לא נאמרהשניה בבמדבר א,א שנעשו אדני המשן וממנו למוד אל התרומה 
 

 פז"ק 68
 מות כי תשא ל,לז:ש

'׃ הָֽ ַַל ָךֶ֖ ֵ֥הְַל ְהֶי ֶדׁשִַּת ק ֵ֛ ַ ָ֑ם ּוַָלֶכ ַַתֲעׂשֶ֖ א ּהַל ֵ֥ ְתֻּכְנָּת  ַמ֨ ְַּב ה ֲאֶׁש רַַּתֲעֶׂש  ֶרתַ֙ ט ֨ ְּק ַה ְַו
הפסוקים שגם בו בין בסעיף זה לקשר אפשרי  ויקרא קדשים כ,יז, ראה אזהרה להכנת קטורת במתכונת זהה לקטורת המשכן והמקדש

 קטן במלה אחת -קטן בין שני קיסרים וקדמא זקף-פעמיים זקף

 

 פז"ק 69
 :ה,שמות ויקהל לה

ַ֙ ה רּוָמ ַ֤םְַּת ִאְּתֶכ מ  ַ ֨חּו 'לְַַק הָ֑ ַמ תַ רּו תְַּת ֶ֖ א  ַ ָה ֶאָ֕ ִבי ְַי ֹו בִַלּב  י ְַנִד  ִ֚ל 'ַּכ  ַה 
ֶׁשת׃ַ ח ָֽ ַּוְנ ֶסף ַָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ַָז

ַ֙ ה רּוָמ ַ֤םְַּת ִאְּתֶכ מ  ַ ֨חּו ֹולְַַק בִַלּב  י ְַנִד  ִ֚ל 'ַּכ   510, כעין רמז לדבר שחוזר וקורה, כגון גי' בין שני קיסרים קטן-קטן ... זקף-זקף ... - ה 

 הקובעים את ההלכה וההתנהגות. דו"ר דו"ר וחכמי"והמרמזת לגי' 

 כעין בנין אב או היקש מחיוב הבאת קדשים במחשבה  לחיוב מתן צדקה וקבלת תענית במחשבה

 מתן צדקה ע"פ מחשבה בלבד: תורה תמימה הביא מחלוקת הפוסקים לענין חיוב

ב ,כבתורה תמימה שמות לה בַל ָ֗ י ִד  ְַנ ׀ ל יתַָ (דב'תצא כג,כד) ניא,ת – ּכ   ְַוָעִׂשָ֑ ר מ   ָךִַּתְׁש י ְַׂשָפֶתֶ֖ א אין לי אלא שהוציא בשפתיו שהוא  מֹוָצֵ֥

בַ סוף הפסוק נראה דסמך על ה יג(תורה תמימה הער :חייב, גמר בלבו מניין שהוא חייב ת"ל כל נדיב לביג( ]שבועות כ"ו ב'[ בַל ָ֗ י ִד  ְַנ ׀ ל ּכ  
אּו ִבי אינו חייב  )בין אדם לחבירו( , אבל בנדרי חולין)לבדה"ב ולקרבנות( , דמשמע כיון שגמר בלבו להביא הביא, ואמנם זה הוא רק בנדרי הקדשה ַ֠

 אלא א"כ הוציא בשפתיו, דכתיב ר"פ מטות לבטא בשפתים.
ב בלבו ליתן דבר לצדקה אם מחויב לקיים, וגדר הספק בזה אם מדמינן צדקה לנדרי הקדש או וע' ביו"ד ס"ס רנ"ח חקירת הפוסקים לענין אם חש

 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
 )שאמר זה עולה וזה( מי אמרינן כיון דאתקש לקרבנות מה קרבנות יש להן יד נדר צדקה( )בבלי נדרים מסתפק למה לדמות ואמר על סלע אחר וזה[,

)הצעת  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[,

)ויש  מקרבנות לענין מחשבה אחרי דלענין יד פסקו לחומרא דהוי כקרבנות, וי"ל צדקה )לנהוג שונה ב( ולפי"ז מהיכי תיתא כאן לחלק הת"ת(

 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:   . לעיין(

ַנְַ(הלה, ויקהל 'שמ)אפשר כי  ִ֚ל 'ַּכ  ה  ַַ֙ל ה ָמ רּו ַ֤םְַּת ִאְּתֶכ מ  ַ ֨חּו ֹוְַק בִַלּב  י כעין  )ע"פ הצעת הת"ת(, קטן בין שני קיסרים-קטן ... זקף-... זקף -ִד 

 , מחייב.תענית במחשבהרמז לבנין אב או היקש ללמוד מהתורה שהקדש הקרבנות במחשבה בלבד מחייב, כך לרבנן נדיבת צדקה וקבלת 
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ַוְַ שמות ויקהל לו,ט:  ַ֤ה ֶנ מ  ְַׁש ת ַחָ֗ ַא ָהָֽ ַ ִריָע ה ַהְי ַ ְך ֶר ַא ִ֜ ָ֑ת ֶאָח ָה הַ ִריָעֶ֖ ַהְי הַ ַאָּמ  ַָּבָֽ ְרַּב ע ַַ֙א ב ַח ְַור ֨ ה ַאָּמ  ַָּ֙בָֽ ִרים ֶַעְׂש



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ת: ִריע ָֽ ַהְי תְַלָכל־ ַחֶ֖ ַא ַ ה ָּדֵ֥  הקש ממשכן למקדש במידות ִמ

ה ,ט(לו ' ויקהלשמ) ַאָּמ  ַָּבָֽ ְרַּב ע ַא ַ֙ ַחב ר ֨ ְַו ה ַאָּמ  ַָּ֙בָֽ ִרים ְַוֶעְׂש ַ֤ה ֶנ מ  ים, כעין הקש, ממשכן לבית קטן בין שני קיסר-קטן ... זקף-... זקף - ְׁש

אׁשֹונָה֙  ,ג(דהי"ב ג)-ב -וכתיב ב [העמק דבר]המקדש כפי'  ה ָהִרִֽ  , פירושו כמו שהיה במשכן ראשית למקדש,ַּבִּמָּדַ֤

 

 ויקרא 1.1.11.1.1
 פז"ק 71

 :ויקרא א,ה
ֶאת ַ ט ַחֵ֛ 'ַ-ְוָׁש הָ֑ ַ רִַלְפנ  י ָקֶ֖ ַהָּב ןַ ֶַּבֵ֥

ֶאת ַ֙ ֲהִנים ַהּכ ָֽ ַ ן ר ַ֤ ַאֲה ַ י ְַּבנ ֨ ִריבּו ְק ִה ְרַ-ְוַ֠ ָז ְַו ם ָּד  ֶאתַה ַ ַַעל-֨קּו ם ָּדַ֤ ֲאֶׁשר-ַה ַ יב ִב  ָס ַ֙ ַח ד׃-ַהִּמְזּב  ָֽ מֹוע  ֶהלַ א ֵ֥ ַ ח ַת ֶַּפֶ֖
  רלב"ג

ישלם  ... והובאה, ,  הולכה, על חתיכת הצואר דרך הגדרהזביחה יורו, לפי הוראת  אוהנה השחיטה  -לפני ה'  הבקראת בן  ושחט)ה(  
, בחתיכה סימן החושזה, לפי מה שהתבאר מן  ישלםבעוף והוושט. ואולם  הקנהאו רובם, רוצה לומר:  הסימניןבחתיכתו שני אלו 

 ; רובואחד או 
 בקדשיםאו לחולין. ואולם  לקדשיםבכל שחיטה, היתה  כולליאסר בזה. וזה שורש  הנזבחיזבח לשם עבודה זרה, כי  שלאוראוי ... 

את בן הבקר  ושחט: שנאמרש הקדשים, ששם קד המערבכשיהיו פניהם לצד  -' ה לפניהשוחט וראש הבהמה  פנייחוייב עם זה שיהיו 
 ה'.  לפני

 כהן,  השוחט, ולא התנה שיהיה ושחטהנה מפני שאמר 
כשרה בזרים. ומה  שהשחיטה, הנה למדנו מזה הכהניםאהרן  בנינעשה על יד  שיהיהבהקרבת הדם ובזריקתו  זהכמו שהתנה אחר 

 בצפוןה'" )להלן,יא(, רוצה לומר:  לפניל ירך המזבח צפונה "ע שהואכבר נתבאר אחר זה  -ה'  לפניבזאת השחיטה שתהיה  שאמר
מן הבקר, שהרי כבר  היתהבצפון לא כאשר  השחיטההעולה מן הצאן תהיה  היתהיתכן שנאמר, שכאשר  ולאהעזרה אשר בה המזבח. 

אחד  במקוםה היא העולה בכלל ששחיטת" )וי' ו,יח(; למדנו מזה, החטאתתשחט העולה תשחט  אשרבפרשת 'צו': "במקום  נאמר
 השוחטראש הבהמה ופני  כשיהיההקדשים, וזה יהיה  קדשלצד המערב ששם  השחיטהירצה בו, שתהיה  -ה'  לפני. ואמרו בעזרה

 לצד המערב. 
מה  ושארחללים ובעלי מומין  כשאינםלשרת; וזה יהיה  וראויים כהניםלומר: בעת שהם  רוצה -אהרן הכהנים את הדם  בני והקריבו
 הכהן המשרת,  מתנאיזה בכלי שרת. כי כל זה  עושיםבגדי כהונה, והיו  לבושיםאותם מהשירות; והיו  שפוסללזה ממה שידמה 

שם  שנזכרנכלל בכל המקומות  הלשון" )שמ' כט,יב(, וזה המזבחבחטאת "על קרנות  מצאנו -הדם על המזבח סביב  את וזרקו ... 
, מהמזבחבחלק העליון  היו. וכבר ידענו כי הקרנות סביבהמזבח  עלהמקומות  בכל; ובמעשה העולה כתוב בבהמהמעשה החטאת 

לשני  נחלקהיה  המזבח; כי גובה העליוןדם החטאת בחצי  וזריקת מהמזבחבחצי התחתון  הואלמדנו שזריקת דם העולה  ולזה
הוא מבואר שזה  הנה - סביבפי שאמר 'ויקחו לי תרומה': "והיתה הרשת עד חצי המזבח" )שמ' כז,ה(. ול בפרשתחלקים, כמו שכתוב 

היו בקרן  הזריקותשני צדדין. ואלו  תכלול; כי כל זריקה המזבח יחגורברוחב, בדמיון חוט  האלכסוןזריקות בשני צדי  בשתיישלם 
 דרומית, -מערבית מזרחית-צפונית

שהיה  ולפיהיה כלה ענין הזריקה.  שם, כי נשפכין ביסוד דרומית הדם. ומפני זה היו שירי ההתחלההיתה השחיטה ומשם  שבצפוןלפי 
 המנחההתורה בהגשת  ובחרתהוהוא היותר נבחר,  מערבית-כי יסוד דרומית ... , הדם שיריההוא ראוי לשפוך  המקוםאז שם, והיה 

 . העוףוחטאת העוף ועולת 
היא בכלי אשר בו  הזריקהוהנה זאת  הקטרת. במזבחבמזבח העולה, לא  תהיה, למדנו שזאת הזריקה מועדפתח אהל  אשרובאמרו  ...

 .הדם
 

 מדריך תמציתי להקרבת קרבן.  –פסוק זה הוא כעין בנין אב 

 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,

 חטאת ממעל חוט הסיקרא על ארבע קרנות –כיצד זורקים הדם 

 שאר קרבנות מתחת לחוט הסיקרא בשתי קרנות שהן ארבע פאות, )מעין נתינה כפולה(, מקום מתן שיירי הדם

 

ֶאתויקרא א,ה  ַ ט ַחֵ֛ 'ַ-ְוָׁש הָ֑ ַ רִַלְפנ  י ָקֶ֖ ַהָּב ןַ  ֶּבֵ֥
ֶאת ַ֙ ֲהִנים ַהּכ ָֽ ַ ן ר ַ֤ ַאֲה ַ י ְַּבנ ֨ ִריבּו ְק ִה ֶאת-ְוַ֠ ַ ֨קּו ְר ָז ְַו ם ָּד  ַעַַ-ַה ם ָּדַ֤ ֲאֶׁשר-לַה ַ יב ִב  ָס ַ֙ ַח ד׃-ַהִּמְזּב  ָֽ מֹוע  ֶהלַ א ֵ֥ ַ ח ַת ֶַּפֶ֖

ֶאלויקרא אח"מ טז,יח  ַ א י-ְוָיָצָ֗ ָֽ רִַלְפנ  ֲאֶׁשֵ֥ ַ ַח ֵ֛ ַ-ַהִּמְזּב  ָ֑יו ַָעָל ְַוִכֶּפ ר ' ַהֶ֖
ַַעל ן ְַוָנַתֵ֛ ר י ַהָּׂשִע  ַ ם ַּד  ַּ֙וִמ ר ַהָּפ םַ ַּדַ֤ ִמ ַ ח ַקַ֞ יב׃-ְוָל ִבָֽ ָס ַ ַח ֶ֖ ַהִּמְזּב  ַ ֹות ְרנֵ֥ ַַק

 ביד או ברגל. סוגיה האם מקיף מזבח פנימי בבלי יומא נט,א 

 .ֶאתכתוב כך ...  ויקרא א,הנחפש האם קיימים קשרים נוספים בין פסוקים אלה ַ֙ ֲהִנים ַהּכ ָֽ ַ ן ר ַ֤ ֲה ַַא י ְַּבנ ֨ ִריבּו ְק ִה םַ-ְוַ֠ ָּד  גדולה -תלישא -ַה

ֶאת קטן-זקףקדמא מהפך פשטא  ַ ֨קּו ְר ָז ַַעל-ְו ם ָּדַ֤ יב-ַה ַָ֙סִב  ַח טן בין שני קיסרים ק-פעמיים זקף א. קטן-זקףקדמא מהפך פשטא  - ַהִּמְזּב 

ֶאת ב, וגם כעין בנין אב)סלוק אתנח או אתנח סלוק( מורה על ענין שחוזר וקורה  ֨קּוַ ְר ָז ַַעל-ְו ם ָּדַ֤ יב-ַה ִב  ָס ַחַ֙ קדמא מהפך פשטא  - ַהִּמְזּב 

ולכן זריקת קטן תבנית המורה על כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו. כאן המלמד הוא הולכת הדם למזבח החיצון שהיא ברגל, -זקף

יבהדם במזבח החיצון היא ע"י הליכה ברגל סביבו, ולכן אפשר שההקשה של  ִב  יבהחיצון אל  ָס ִבָֽ שכשם שבחיצון הולך הפנימי תאמר  ָס

 לחטוי הקרנות. ברגל סביב כך גם בפנימי הולך ברגל סביב
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ַ :א,יב ויקרא ח ְַ֙וִנַּתַ֤ תֹו יוַא  ָח  ֹוִַלְנָת ר אׁשֶ֖ ֶאת־ ֹוְַו רָ֑ ְד ֶאת־ִּפ ְַַַַו ְךַַ ַרַ֤ ְַַ֙וָע ן ה  םַַהּכ  ָת  ַַ֙א  ִצים ע  ָהָֽ ׁשֲַאֶׁש רַַעל־ א   ָה רַַעל־ חֲַַַאֶׁשֶ֖ ָֽ ַהִּמְזּב  ַ:ַעל־
ְך )וי' א,יב( ַרַ֤ ְַַ֙וָע ן ה  םַַהּכ  ָת  ַַ֙א  ִצים ע  ָהָֽ ׁשֲַאֶׁש רַַעל־ א   ָה קטן בין שני קיסרים )כאן אתנח ... סלוק( כעין -קטן ... זקף-... זקף - ַעל־

 )וי' א,יב(בתוך ירושלמי זה דרשה )ג( היקש ממלת  "ב,ה"ד[ירושלמי )וילנא( מסכת יומא פ תלמוד] )וי' א,ח(תבנית של הקש. ראה 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ְך ּו )וי' א,ח(בטלה של עולה אל מלת  ְוָעַרַ֤ נְָתנּו  )וי' א,ז(-של עולת בקר ומשתמש בסמיכות שלה ל ְוָעְרכָ֗ ׁש ... ְוָ֠ ללימוד לטלה של עולת ֵא֖

 חדשה.( ת()מרכזיתמיד של שחר שרק בו נותנים אש במערכה 
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   נתגלה הטעות בהוראת בי"ד וחזר ונעלםויקרא ד,יג:  
םַָּכל ִא֨ ִמָּכל-ְו תַ ַח֨ ַא ַ ָעׂשּו ְַוַ֠ ָ֑ל ָה ָּק ַה ַ ֶ֖י ינ  ע  מ  רַ ָב  ָּד ַ ַל ם ְַוֶנְע ּו ִַ֙יְׁשּג  ל א  ָר ִַיְׂש ת ַדַ֤ רַל א-ֲע ֲאֶׁשֵ֥ ַ ' הֵ֛ ַ ת מּו׃-ִמְצֹוֹ֧ ָֽ ָאׁש  ְַו ה יָנ ָעֶׂשֶ֖ ַת 

 עקרו עיקר מן התורה –י בבלי הוריות ד,ברש"עדת ישראל... ועשו )ת"ג( -דין ואם כל-בשגגת בית

םַָּכלכתיב  ִא֨ ר-ְו ָב  ָּד ַ ַל ם ְַ֙וֶנְע ל א  ָר ִַיְׂש ת ַדַ֤  קטן, כעין כלל הצריך לפרט וכוונתו של הפרט:-קטן מונח זקף-קדמא מהפך פשטא זקף – ֲע

 א' לסנהדרין בלבד

 הנהון הראש.ב כנראה( –)טט אף שלא כולם הורו וחלקם רק הסכימו רש''י בבלי הוריות ד ב, ב' 
 משמע שהמהפך פשטא מרמז על אי השתתפות פעילה של כל הסנהדרין בהחלטה. ובאופן כללי מהפך מההבנה הפשוטה של הקרא.

רַ ָב  ָּד ַ ַל ם  שלא נעלם הכל רק פרט אחד.–קטן -מונח זקף -ְוֶנְע

 ע"פ המסכת נתגלה הטעות וחזר ונעלם

 

 פז"ק 74

 בנין אב לכל חטאות הקהל שישרפו,כא  ד ויקרא
ֶאת ַ א י הֹוִצ  ְַו ַ א[ ֶאל-]כ ַ ר ַפ-ַהָּפָ֗ א׃ ּו הָֽ לַ ָהֶ֖ ָּק ַה אתַ ַחַּטֵ֥ ַ ן ֹו אׁשָ֑ ָהִר ַהָּפ רַ ַ ת ֶ֖ א  ףַ ַר  ַָׂש ֲאֶׁש ר ֹוַַּכ ת  א  ַ ף ַר  ְַוָׂש ה ֲחֶנ  ַּמ ַַ֙לָֽ חּוץ ִַמ

 פרשת ויקרא  תמימה תורה
קהל הם אין שחטאת ה ילהוציא שעירי רגלים שאעפ" - הוא זה בנין אב לכל חטאות הקהל שישרפו הרי -חטאת הקהל  -הקהל הוא  חטאת

 [:כעל עבירת מצוה ידועה ]תו" באיםנשרפים, מאי טעמא, לפי שאין 
 פעמים זקף בין שני קיסרים.  ושלושזה רביע  בפסוק

 חטאת הרבים; –הכפרה על חטאת הקהל  עצמת' מבטא א

 . לכל חטאות הקהל שישרפו ' אפשר כי מרמז על בנין אבב 

 ראה  שלוש זקף
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ְך ד,כד: ויקרא ּוא: ְוָסַמַ֤ את הִֽ ' ַחָּט֖ ה ִלְפֵנֹ֣י הֶ֑ ת־ָהע ָל֖ ט א  ר־יְִׁשַחֵ֥ ֹום ֲאׁש  ֹו ִּבְמקָ֛ ט א תֵ֔ יר ְוָׁשַחֹ֣ אׁש ַהָשִעֵ֔  יָדֹ֙ו ַעל־ר ֹ֣

 הקש מסמיכה על חטאת יחיד לסמיכת שעיר נחשון, לסמיכת חטאת ציבור שדמה נכנס לפנים
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יַ: ויקרא ה,א אַָ-ְוֶנ ֶפׁשִַּכָֽ ַ ֹול ק  ַ֙ ה ְמָע ְַוָׁשָֽ א ָטָ֗ ֱח ֶַת ע ָדָ֑ ַָי ֹו א  הַ ָאֶ֖ ַָר ֹו אֵ֥ דַ ַע   א ּו ה  ְַו ה ַָל 
׃-ִאםַ ֹו ֲַעֹונָֽ א ְַוָנָׂשֵ֥ ד י ַַיִּגֶ֖ א ֹו ַלֵ֥
יַ עַ-ְוֶנ ֶפׁשִַּכָֽ ָדָ֑ ַָי ֹו א  ַ ה ָאֶ֖ ָר ֹוַ אֵ֥ ַ ד ַע   א ּו ה  ְַו ה ָאָל  ַ ֹול ק  הַ֙ ְמָע ְַוָׁשָֽ א ָטָ֗ ֱח ֶַת

 מונח     רביע         פשטא     מונח  ז"ק    מונח  ז"ק  מרכא טפחא מונח אתנח
 [וגם בתורת כהנים )ספרא(בבלי שבועות ל"ו ע"א ]

דַ ַע   ּוא ה  ְַו ה ָאָל  ַ ֹול ק  ַ֙ ה ְמָע לעשות )אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה( תבנית כעין בנין אב " –פשטא מונח ז"ק מונח ז"ק ַ-ְוָׁשָֽ
  ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה אלה"
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 י -ויקרא ה,ז 

ִאם ְַו ַ֒וְַ-]ז[ ה ֶַׂש י ּד   ַ דֹו֘ ַָי ַַתִּג יַע א ֶאתל ֨ ַ א י ִב֨ ֹו-ה  אָֽ ַ ים ִרֵ֛ ַת  י ֵ֥ ְַׁשּת  א ָטָ֗ ָח ֲאֶׁש רַ ַ ֹו מִ֝ י-ֲאָׁש ָֽ ְַבנ  ֵ֥י ה׃-ְׁשנ  ָלָֽ דְַלע  ָחֵ֥ ֶא ְַו את דְַלַחָּטֶ֖ ֶאָחֵ֥ ַ ' הָ֑ ֶ֖הַַלָֽ ַיֹוָנ
ֶאל ַ֙ ָתם א  אַ י ִבַ֤ ה  ְַו ח[ ֶאת-] ַ יב ִהְקִרֵ֛ ְַו ן ה   ֶאת-ַהּכ  ַ ֹ֧ק ַּוָמַל ָ֑ה אׁשֹוָנ ִר אתַ ַחָּטֶ֖ רַַל יל׃ַ-ֲאֶׁשֵ֥ ִּדָֽ ְב ַַי א ְַול ֵ֥ ֹו ְרּפֶ֖ ַָע ּול ִמּמֵ֥ ַ ֹו ַר אׁשֵ֛

ִהָּזַַ֞ ְַו ט[ ַַ֙על] את ַחָּט ַהָֽ ַ ם ַּדַ֤ ִַמ ֶאל-ה ַ ה ֶ֖ ִַיָּמצ  ם ָּד  ַַּב ָא ר ִּנְׁש ְַוַה ַח ַהִּמְזּב   רַ י א׃ַ-ִק  ּו הָֽ אתַ ַחָּטֶ֖ ַ ַָ֑ח ַהִּמְזּב  ַ ד ֹו ס  ְַי
ֶאת ְַו ר-]י[ ֲַאֶׁש ֹו אתֵ֥ ַחָּט מ  ַ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ַ ֹ֧יו ַָעָל ר ְַוִכֶּפ֨ ָ֑ט ָּפ הַַּכִּמְׁש ָלֶ֖ ַע  ה ַַיֲעֶׂשֵ֥ ֵ֛י ִנ ַס-ַהּׁש  ֹו׃ חַלָֽ ְסַלֵ֥ ְַוִנ א ָטֶ֖ ַָח

 בבלי זבחים צ,א 
ֶאתכו'. מנא ה"מ? דת"ר: )ויקרא ה,ח(  חטאת העוף קודמת ַ יב ִרֵ֛ ְק ִה ַ-ְו ָ֑ה אׁשֹוָנ ִַר את ַחָּטֶ֖ רַַל מה ת"ל? שאין ת"ל ללמד שתקרב  -ֲאֶׁשֵ֥

תראשונה, הרי כבר נאמר: )ויקרא ה,י(  ֶא ה-ְו ָלֶ֖ ַע  ה ַַיֲעֶׂשֵ֥ ֵ֛י ִנ ! אלא זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמהן, בין חטאת ַהּׁש 
מואת השני,  -בהמה לעולת בהמה, ואפי' חטאת העוף לעולת בהמה, הלכך: חטאת העוף לעולת העוף העוף לעולת העוף, בין חטאת 

 מזה בנה אב. -מדרבי רחמנא, חטאת העוף לעולת בהמה  -חטאת בהמה לעולת בהמה 
 

ן, בין חטאת העוף לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמה)ה,י( ומוכיח מכך שזה בנה אב מחטאת העוף -בבלי זבחים צ,א מביא )ה,ח( ו
 לעולת העוף, בין חטאת בהמה לעולת בהמה, ואפי' חטאת העוף לעולת בהמה,

ַַ֙עלונראה כי בפסוק )ה,ט( שתוכנו עוסק בהזאת ומיצוי דם החטאת  את ַחָּט ַהָֽ ַ ם ִַמַּדַ֤ ה ָּזַ֞ ִה ַ-ְו ם ָּד  ַַּב ָא ר ִּנְׁש ְַוַה ַח ַהִּמְזּב   רַ י מצויה תבנית ִק 

 עשויה לרמז לבנין אב של הגמרא.קטן בין שני קיסרים ה-טעמים פעמיים זקף
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י: ו,טה קראוי ִֶ֚פׁשִַּכָֽ ָ֑הַ-ֶנ הָו ְַי י ֶ֖ ְדׁש  ִמָּק ַ ה ִַּ֙בְׁשָגָג  ָאה ְט ָחָֽ ְַו ַעל ַמ  ַ ל ְמע   ִַת
ֶאתַ ַ֩ א ִבי ה  ִמן-ְו ַ ים ִמ  ַָּת ִיל ַאֹ֧ ַ ִ֝ה הָו ֨מֹוַַלי ןַ-ֲאָׁש א ַַהּצ ָ֗



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/113         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ֶסףַ ֶַּכָֽ ָךֵ֛ ְרְּכ ל-ְּבֶע ֶק ְַּבֶׁשָֽ ים ָקִלֵ֥ ם׃-ְׁש ָאָׁשָֽ ֶדׁשְַל ַַהּק ֶ֖
ַ

ַ יַ ִֶ֚פׁשִַּכָֽ מְַ-ֶנ ַייִת י ֶ֖ ְדׁש  ָּק ִמ ַ ה ִַּ֙בְׁשָגָג  ה ָא ְט ָחָֽ ְַו ַעל ַמ  ַ ל ַע  
 יתיב     מונח       ז"ק     פשטא    ז"ק     טפחא     אתנח, כעין בנין אב 

 ב"ע דבלי שבועות ל"ב ראגמ
 . משווה הלכת שבועת הפקדון להלכת מעילה בקדשיםר"ש  -"ממעילה רבי שמעון גמר לה" 

 אב למעילה, ואח"כ לימוד פרט וכלל ופרט לקרבן האשם על המעילה.במעילה בקדשים יש כעין בנין  –טט 
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ָ֑ם: צו ח,לג יקראו יֶכ א  ִמֻּל ַ י ֶ֖ מ  ְַי את ְמל   ַ ֹום ַי  ִ֚ד ַַע ים ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש אּו ְצ ָֽ ַת  א דַל ַ֤ מֹוע ִ֝ ַ ֶהל א ֨ ַ֩ ח ִמֶּפַת ַַּו
ֶאתַ ַ א ֶ֖ ַמּל  ְַי ים ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁש ִ֚י ם׃-ִּכ ְדֶכָֽ ֶַי

ד מֹוע ִ֝ ֶהלַ א ֨ ַ֩ ח ִמֶּפַת ד על שיעור, הנלמד מעניןתרסא, מרמז  –ַּו מֹוע ִ֝ ַ ֶהל  קדמא ואזלא ולפי ההמשך - א ֨

ים ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש אּו ְצ ָֽ ַת  א  קטן, שני לימודים, אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו,    -מהפך פשטא מונח זקף – ל ַ֤

 כפשוטו לימי המילואים (ג)

אתהיוצא מפשוטו  (ד) ְמל   ַ ֹום ַי  ִ֚ד ַַע ים ִמ  ַָי ַע ת ְב ִַׁ֙ש אּו ְצ ָֽ ַת  א קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב ודבר החוזר וקורה -זקףפעמיים  – ל ַ֤

ללמוד שיעור שבעת ימים לפרישת כהן לפני יום הכפורים כל שנה, ולפרישת כהן שיעשה את הפרה האדומה, כפי שפירש רש"י 

רישה קודם זה מעשה יוה"כ  וללמד שכ"ג טעון פלכפר זה מעשה פרה,  לעשותורבותינו דרשו  רש"י )ח,לד(( ח,לדבפסוק )
 האדומה(. -)טט וכן הכהן  השורף את הפרה  ,לכפרת יוה"כ( -)טט יוה"כ  שבעת ימים 
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ל׃: א,טמיני ש קראוי ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֶ֖י ְקנ  ִז ַּוְל ָ֑יו ָבָנ ַּוְל ן ֲהר ֶ֖ הְַלַא ֶׁש  מ  אַ ָר  ָק ַ י ִמיִנ  ְּׁש ַה ַ ֹום ַַּ֙בּי  ִהי ְֵֽי ַַוָֽ
הַ ֶׁש  מ  ַ א ָר  ָק ַ י ִמיִנ  ַהְּׁש ַ ֹום ַַּ֙בּי  ִהי ְֵֽי  ינישמת ישראל ויקרא בי קטן, כעין בנין אב או חוזר וקורה, כאן ע"פ-קטן מונח זקף-פשטא מונח זקף –ַוָֽ

 חוזר וקורה התחדשות ללימוד התורה בכל דור וע"י כל אחד מישראל.  ,כנת התש"ש
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ֶאלַ:כג,שמיני ט ויקרא ַ֙ ן ר  ֲה ַאָֽ ְַו ה ֶׁשַ֤ מ  ַ א ֶאת-ַוָּיב ֨ ַ ּו ָבֲרכֶ֖ ְֵֽי ַַוָֽ ּו א  ַַוּי  ְצ ד מֹוע   ַ ֶהל ַוַַ-א   ָ֑ם דָהָע בֹו אְַכ ָרֵ֥ ֶאל-ּי  ַ' ם׃-ָּכל-הֶ֖ ַָהָעָֽ
 הזהב ובקדש הקדשים במזבחמשכן, בנין מקדש, שעת רצון אחרי הקטרת הקטורת  בנין

ֶאלַכג,ט ַ֙ ן ֲהר  ְַוַאָֽ ה ֶׁשַ֤ מ  ַ א ַ-ַוָּיב ֨ ד מֹוע   ֶהלַ ֶאת קטן-זקףקדמא מהפך פשטא מונח  -א   ַ ּו ֲרכֶ֖ ָב ְֵֽי ַַוָֽ ּו א  ַ-ַוּי  ְצ ָ֑ם אחת  במלה קטן-זקףמונח  -ָהָע

 קטן בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה -זקףפעמיים  טפחא אתנח,
בית  לפניוותבנו  תזכומעשיכם כך  על ושרתה שכינה המשכןאומר ... כשם שזכיתם ועסקתם במלאכת  מ"רשלמה )נח( מדרש הגדול  תורה

 וגו' ידיכם במעשה שכינה ותשרההבחירה  
 

 פרשת שמיני  בחיי רבינו
ַאַָֽ כג,ט ְַו ה ֶׁשַ֤ מ  ַ א ֶאלַוָּיב ֨ ןַ֙ ר  ֶאת-ֲה ַ ּו ֲרכֶ֖ ָב ְֵֽי ַַוָֽ ּו א  ַַוּי  ְצ ד מֹוע   ֶהלַ ָ֑ם-א    ויצאו: "ואמר ...שניהם שם כדי שילמדנו משה מעשה הקטורת,  נכנסו. ָהָע

: היה נכנס לפני כהתפלה מקובלת יותר, וכך מנהגו של כהן גדול ביוה" שעהשבאותה  לפיויברכו את העם", כלומר סמוך להקטרת הקטרת מיד, 
ובירידת המטר ובשאר הצרכים. ומה אמר  ומזונותיהםטיר הקטרת ומניח המחתה בפנים ויוצא ומתפלל על צרכי העם בספוק מחיותן להק ולפנים
, גם התפלה והנרצה יותר הנבחרתפלתי קטרת לפניך", הזכיר הקטרת יותר משאר הקרבנות לפי שהוא קרבן  תכון: )תהלים קמא, ב( "הדוד ע"

 באותה שעה יותר מקובלת.
 

ַ-ֶאל ּו א  ַַוּי  ְצ ד מֹוע   ַ ֶהל  קטן בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, -פעמים זקף - א  

ַכאן במשה ואהרן אחרי הקטרת הקטורת על מזבח הזהב בקדש  נאמר ּו ֲרכֶ֖ ָב ְֵֽי ַַוָֽ ּו א   .   ה, ונוהג לפני כל תפלה שהיא שבח ברכות לקב"ַוּי  ְצ

שבאותה שעה התפלה מקובלת יותר. ולא נאמר דבר  לפיטרת הקטורת בקדש הקדשים, אחרי הק ככאן מקור לתפילת כהן גדול ביוה" – טט

 .כביוה" גכ" בעבודתששם עוסק  מזה בויקרא אח"

באותה שעה יותר מקובלת, כפי שאמר דוד  התפלהאפשר כי כאן מקור לאמירת קטורת קודם לתפילת שחרית ומנחה בכל יום כי  – טט

 .כפי מנחת ערב" משאתתפלתי קטרת לפניך  תכון)תהלים קמא, ב( "  ההמלך ע"

 קטן במלה אחת-מונח זקף ראה
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ל,ו: י ינימש קראוי ֶאָֽ ַ ֶׁש ה מ  ַ ר ֶמ א ַ-ַוּי   ִ֝יו ַָּבָנ ׀ רַ ָמ֨ יָת ִאָֽ ַּ֩וְל ר ָז ֶאְלָע ַּוְל ן ֲהר ָּ֡ ַַא
ַאלַ ַ ם יֶכֵ֥ אׁש  א-ָרָֽ ַ֤םַל ָֽ יֶכ ד  ׀ַּוִבְג עּו ָר  ל-ִּתְפ לַָּכ ְַוַעֵ֥ תּו ֻמ  ַָת א ְַ֙ול   מּו ר ֨ ְקצ ַָ֑-ִתְפ ִַי ה ָדֶ֖ ַףַָהע 
ַָּ֙כלַ יֶכם ח  ֲא ֶאת-ַו ַ֙ ְבּכּו ִַי ל א   ָר ִַיְׂש ה׃-ּב  ית הָוָֽ ְַי ף ַרֵ֥ ַָׂש ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ ה ָפ  ר  ַַהְּׂש
 

ַָּ֙כל יֶכם ח  ֲא ֶאת-ַו ַ֙ ְבּכּו ִַי ל א   ָר ִַיְׂש הַ-ּב  ית ָפ  ר   מידילת לש רתןשצ פרש"יקטן, כעין בנין אב כ-קטן פשטא זקף-פשטא מונח זקף –ַהְּׂש

 . הב תאבלהל לכה לע טלתומ מיםכח
נחם את מ אהוכש..., ו מקדשמן הוצא י נואי' יהודה אומר ... ר'( מת לו מת לכהן גדול א חנהדרין י")ס ולגד ןכה רקבפאב איתא ועוד כעין בנין 

ארץ על הותו כל העם מסובין א שמבריןוכומר להם תתברכו מן השמים, א ואהו נו כפרתךלו אים מרתנחם מאחרים כל העם אומ שהואוכ...,  אחרים
 . לוהוא מסב על הספס

ה-ֶאתמה ת"ל ...  ספרא שמיני פרשה א )לט(ללמד משרפת נשמה והגוף קיים למיתת בית דין בשרפה  בנין אבועוד כעין  ָפ  ר  , הרי ַהְּׂש



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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האתה דן, נאמר כאן  ָפ  ר  הונאמר להלן שרפה, מה ְּׂש ָפ  ר  האמורה כאן שרפת נשמה וגוף קיים, אף שרפה האמורה להלן שרפת נשמה ְּׂש
 מורה בבת כהן והאמורה באשה ואמה.וגוף קיים, שרפה הא

 פזרראה 
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ןויקרא שמיני יא,י:  י ָֽ א  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ֩ ל ַ-ְוכ  ִָ֑ים ַַּבָּמ ֲאֶׁש ר ַ ֶ֖ה ַחָּי ַה ַ ׁש ֵֶ֥פ ֶַנ ל ִמּכ ֵ֛ ַּו ִים ַהַּמ  ַ ֶַׁ֙ש ֶרץ ל ִמּכ  ַ ים ָחִל  ְּנ ַּ֙וַב ַַּבַּיִּמים ֶׂשת ֶקָ֗ ַקְׂש ְַו ר י ְסַנִּפ  ַ ֹו  לִ֝
ם׃ַ םַָלֶכָֽ ֶ֖ ה  ַ ֶקץ ֶַׁשֵ֥

   . ביהן, אם יש בו בנותן טעם )ראה תו"כ שמיני פרשתא ג,ט(לאסור את עירו - ושקץ יהיו)יא(  - רש"י

ַ֩ ל קטנה,התרעה על שיעור נותן טעם בתערובת מזון שבה יש מבעלי חיים שבמים שאינם כשרים. ואולי גם לנותן טעם -תלישא - ְוכ 

ִיםבתערובות בכלל, ע"י כעין בנין אב  ַהַּמ  ַ ֶַׁ֙ש ֶרץ ל ִמּכ  ַ ים ָחִל  ְּנ ַּ֙וַב  קף בין שני קיסרים..פעמיים ז ַּבַּיִּמים

כן הסוגיה נידונה בנזיר -לימוד מרכזי לנושא נותן טעם הוא בבמדבר פינחס בגיעולי כלים בני יומם של מדין שיש בם בכדי נותן טעם. כמו

 בתערובות היוצא מן הגפן באוכל ומשקה אחר לענין נותן טעם.  

 תלישאראה 
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קטן בין שני -גבים טהורים, כלל ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין אב עם פעמיים זקףח –בבלי חולין סה סו לא קו"א,  –כלל ופרט 

 קיסרים
 יא  שמיני ויקרא

ר־ ע ֲאׁש  ְך ַעל־ַאְרַּבֶ֑ ֹוף ַהה ֵל֖ ץ ָהעֵ֔ ר  ֹ֣ ּו ִמּכ ל֙ ׁש  אְכלֵ֔ ת־ז ֙ה ּת ִֽ ְך א  ן  כתיב[ לא])כא( ַאַ֤ ר ָּבֵה֖ יו ְלנֵַּתֵ֥ ַעל ְלַרגְָלֵ֔ יִ֙ם ִמַּמֹ֣ ֹו ְכָרַע֙ ץ:לַ֤  ַעל־ָהָאִֽר 

הּו ְוא   ל ְלִמינֵֵ֔ ת־ַהַחְרּג ֹ֣ ם ְלִמיֵנֶ֑הּו ְוא  ת־ַהָסְלָע֖ ֹו ְוא  ה ְלִמינֵ֔ ֹ֣ ת־ָהִַֽאְרּב  לּו א  ֙ם ּת אֵכֵ֔ ּל ה ֵמה  ת־ֵאַ֤ ִֽהּו:)כב( א  ב ְלִמיֵנ ָחָג֖  ת־ה 

ִֽם: ץ ֖הּוא ָלכ  ק  ֵ֥ יִם ׁש  ע ַרגְָלֶ֑ ר־֖לֹו ַאְרַּבֹ֣ ֹוף ֲאׁש  ץ ָהעֵ֔ ר  ֹ֣  )כג( ְוכ ל֙ ׁש 

  ]בבלי חולין סה,א[מפורט בכלל ופרט וכלל על ראה דיון 

אינו דורש בכלל ופרט  [י -,משנות ז ספרא שמיני פרשה ג]תנא דבי רב זה מדרש תו"כ הנקרא ספרא. תו"כ  ]רש"י בבלי חולין סו,א[ע"פ 

מא ואזלא, שתתמוך בלימוד בסדר אין תבנית טעמים קד [כג -,כא יא שמיני ויקרא]וכלל, )טט: ואין לפרשו ע"פ כלל ופרט וכלל(. במקראות 

גרש או גרשיים שיתמכו -מסוים שהוא תנאי הכרחי ללימוד בכלל ופרט וכלל. אין קדמא שתתמוך אולי בכעין כלל הצריך לפרט. אין אזלא

 בכעין יוצא מן הכלל כלשהו. 

כלל ופרט וכלל, וללא יוצאים מן גרש או גרשיים, תומך בדרשת תו"כ ללא -אפשר שהעדר תבניות טעמים קדמא ואזלא, קדמא, אזלא

 הכלל.

מנין? אמרת, הרי אתה דן בנין ...  [בבלי חולין סה,ב]-תומכות בדעה שב [כג -,כא יא שמיני ויקרא]לעומת זאת תבניות הטעמים במקראות 
כראי חרגול, ולא ראי חרגול  לא ראי ארבה)טט: הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים בין המינים המנויים( : אב משלשתן

שיש לו ד' רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים,  -כראי ארבה, ולא ראי שניהם כראי סלעם, ולא ראי סלעם כראי שניהם, הצד השוה שבהן 
)טט: , גולמארבה ומחרותיתי  ... וכנפיו חופין את רובו, אף כל שיש לו ארבע רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו.

באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפינות כל המינים הטהורים, ותכונות  –ארבה וחרגול  –הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים 

בדלים תכונות בסיסיות, ונ 4)טט: ארבה וחרגול בעלי הרי חרגול דיש לו גבחת,  -מה לארבה דאין לו גבחת  -דמאי פרכת אחרות אינן חשובות( 

)טט: ארבה וחרגול  הרי ארבה דאין לו זנב -מה לחרגול דיש לו זנב  בגבחת לארבה יש, לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה(

אינו ענין , סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם תכונות בסיסיות, ונבדלים בזנב לארבה אין, לחרגול ישן ולכן יש או אין זנב היא תכונה לא חשובה( 4בעלי 
 !תכונות בסיסיות, ונבדל בראש ארוך ולכן יש או אין ראש ארוך היא תכונה לא חשובה( 4)טט: הסלעם בעל  לגופו, תנהו ענין לראשו ארוך

 

ִֽם: ץ ֖הּוא ָלכ  ק  ֵ֥ יִם ׁש  ע ַרגְָלֶ֑ ר־֖לֹו ַאְרַּבֹ֣ ֹוף ֲאׁש  ץ ָהעֵ֔ ר  ֹ֣ זה  –קום שכתוב עוף בלבדע"פ הלכות גדולות המובא ברש"י )סו,א( כל מ )כג( ְוכ ל֙ ׁש 

ֹוףבעל שתי רגליים ושני כנפיים.  ץ ָהעֵ֔ ר  ֹ֣  הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.  ׁש 

ֹוף ץ ָהעֵ֔ ר  ֹ֣ ּו ִמּכ ל֙ ׁש  אְכלֵ֔ ת־ז ֙ה ּת ִֽ ְך א   הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור )כא( ַאַ֤

ּו ִמּכ ל֙  אְכלֵ֔ ת־ז ֙ה ּת ִֽ ְך א  ֹוף)כא( ַאַ֤ ץ ָהעֵ֔ ר  ֹ֣ קטן בין שני קיסרים )סלוק אתנח( בתפקיד כעין בנין אב לשתי תכונות -קטן ... זקף-... זקף - ׁש 

ר־ההכרחיות למיני חגב טהורים  ע ֲאׁש  ְך ַעל־ַאְרַּבֶ֑ ץ: כתיב[ לא]ַהה ֵל֖ ן ַעל־ָהָאִֽר  ר ָּבֵה֖ יו ְלנֵַּתֵ֥ ַעל ְלַרגְָלֵ֔ יִ֙ם ִמַּמֹ֣ ֹו ְכָרַע֙ ארבע רגליים, זוג  לַ֤

, ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב. ולא זוג רגליים מנתרכרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם, בהם 

 קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" )לטאה קטנה(.

ה ֹ֣ ת־ָהִַֽאְרּב  לּו א  ֙ם ּת אֵכֵ֔ ּל ה ֵמה  ת־ֵאַ֤ ֹו  )כב( א  קטן בין שני קיסרים )סלוק אתנח( בתפקיד כעין בנין אב לשתי -קטן ... זקף-... זקף - ְלִמינֵ֔

ִֽהּו:תכונות ההכרחיות נוספות למיני חגב טהורים  ב ְלִמיֵנ ָחָג֖ ת־ה  הּו ְוא  ל ְלִמינֵֵ֔ ת־ַהַחְרּג ֹ֣ הּו ְוא  ם ְלִמיֵנֶ֑ ת־ַהָסְלָע֖ ארבע כנפיים החופות רוב  ְוא 

 היקף גופו.אורך גופו, רוב 

 

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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ַ :מז,יאשמיני  ויקרא יל ִּדָ֕ ְב ַה ׃ַפְל ל ָֽ ָאכ  ַת  א ַל ֵ֥ ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ ה ַחָּי  ַה ןַ֙ י ֶלתַּוב  ֱאֶכ  ֶּנ ַהָֽ הַ֙ ַחָּי ַַהָֽ ין ַ֤ רַּוב  ה ָ֑ ַהָּט ַ ן אַּוב  י ֶ֖ מ  ַהָּט ַ ן י ֵ֥ ַּב 
ה  ַחָּי  ַה ןַ֙ י ֶלתַּוב  ֱאֶכ  ֶּנ ַהָֽ הַ֙ ַחָּי ַהָֽ ַ ן י ַ֤ כפרש"י   ללמוד סימני טרפה כשרה וטרפה פסולה אבקטן בין שני קיסרים, כעין בנין -פעמיים זקף – ּוב 

טריפות שמנו  חי" ח)ע'שפת" פסולהכל הכשרין שנשנו במשנה( לנולדו בה סימני טרפה  חטרפה כשרה, )ע'שפת" סימני... בין שנולדו בה 

 חכמים(

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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאל,ב: תזריע יב ויקרא ַ ר ָ֑ר-ַּדּב ַ֞ ַָזָכ ה ָדֶ֖ ְַוָיְל יַע ִר  ַַתְז י ִַּ֙כ  ה ִאָּׁש ַ ר מ   א ַ֙ל  ל א  ָר ִיְׂש ַ ַ֤י יםַּכְִַַַּבנ  ִמ  ַָי ְבַע ת ִַׁ֙ש ָאה ְמ ָטָֽ א׃ְו ָמָֽ ְט ּהִַּת ְּדֹוָתֶ֖ ַ ת ַּדֵ֥ ִַנ י ֵ֛ מ  ַי
 הקש מטומאת יולדת לטומאת מקדש מתוכו. היקשי מוסר

ֶאל )וי' תז' יב,ב( רַ יעַַ-ַּדּב ַ֞ ִר  ְז ַַת י ִַּ֙כ  ה ִאָּׁש רַ מ   א ַ֙ל  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י קטן בין שני קיסרים, כעין הקש מטומאת יולדת -קטן ... זקף-... זקף - ְּבנ 

 לטומאת מקדש מתוכו. 

ֶאל ַ ר ַ-ַּדּב ַ֞ ַ֤י ְַּ֙בנ  ל א  ָר ספרא ]גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, שהיולדת אינה מטמאה משכן אלא מתוכו.  – ִיְׂש

ַ֙הרי משנה ב ומשנה ג הקיש  [תזריע פרשה א ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י )מכל מין אלא מתוכו אף כולם  וכיולדת מה יולדת אינה מטמאה אות ְּבנ 

ה בע"פ[תוש –]תו"ש ) לא יטמאו אותו אלא מתוכו טומאה( ָדֶ֖ ָיְל  ראב"ד(.   – הוקשו כל ישראל ליולדת ְו

יעַַ )וי' תז' יב,ב(-היקשים נוספים מ יַַתְזִר  ָּׁשהִַּ֙כ  ָ֑ר ִא הַָזָכ ָיְלָדֶ֖ ים ְו ָיִמ  ַע תַ ְב ִַׁ֙ש ְמָאה בבלי ז, ח, ט[ ] תושבע"פ –]תורה שלמה -מובאים ב ְוָטָֽ

)וי' שמ'  הויין לו בנים זכרים, דכתיב: -מאשתו סמוך לוסתה  אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הפורש...  [ב,שבועות יח

יל יא,מז( ין ְלַהְבִּדִ֕ א ֵּבֵ֥ ין ַהָּטֵמ֖ ר ּוֵבֹ֣ ָ֑ר )וי' תז' יב,ב(: וסמיך ליה, ַהָּטה ֶ֑ ַָזָכ ה ָדֶ֖ ְַוָיְל יַע ִר  ְז ַַת י ִַּ֙כ  רבי יהושע בן לוי אמר: הויין לו בנים . ִאָּׁשה
ילּוֲִֽלהַ  [י] )וי' שמ' י(: ראויין להוראה, דכתיב ת [יא]...  ְבִּדֵ֔ אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל המבדיל על היין במוצאי . ּוְלהֹור ֖

יל )וי' שמ' י,י(: הויין לו בנים זכרים, דכתיב -שבתות  ֲלַהְבִּדֵ֔ ין ּוִֽ ׁש ֵּבֵ֥ ד  ין ַהּק ֖ ל ּוֵבֹ֣ יל )וי' שמ' יא,מז(: וכתיב התם, ַהח ֶ֑ ין ְלַהְבִּדִ֕ א ֵּבֵ֥ ין ַהָּטֵמ֖ ר ּוֵבֹ֣ , ַהָּטה ֶ֑

יעַַ)וי' תז' יב,ב(  :יך ליהוסמ ִר  ַַתְז י ִַּ֙כ  ה יל [י] )וי' שמ' י(: רבי יהושע בן לוי אמר: בנים ראוין להוראה, דכתיב. ִאָּׁש ֲלַהְבִּדֵ֔ ת [יא]...  ּוִֽ . ּוְלהֹור ֖

  )וי' שמ' יא,מד(: הויין לו בנים זכרים, שנאמר -אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש 

ם֙  ם ְוִהְתַקִּדְׁשּת  ֹ֣ ים ִוְהיִית  יעַַ (וי' תז' יב,ב), וסמיך ליה: ְקד ִׁשֵ֔ ִר  ְז ַַת י ִַּ֙כ   .ִאָּׁשה
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ַַ ת]י[ א  ְַׂש ַ֤ה ּנ  ְַוִה ן ה ָ֗ ַהּכ  ַ ָא ה ָר ת׃-ְו ָֽ א  ַַּבְׂש י ַחֶ֖ ַ ר ַָּבָׂשֵ֥ ֵ֛ת ְחַי ִמָֽ ַּו ָ֑ן ָע רַָלָב ַׂש  ה ָהְפָכֶ֖ אַ י ִהָ֕ ְַו ר ֹו ַָּ֙בע  ה ָבָנ ְַל
 בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס,  צרעת רק גתזריע פרשה ג פ ספרא

[ַ תי[ א  ְַׂש ַ֤ה ּנ  ְַוִה ן ה ָ֗ ַהּכ  ָא הַ ָר ַ֙-ְו ה ָנ ָב אְַל י ִהָ֕ ְַו ר ֹו לשיעור מראה טמאה גדול, כעין דבר החוזר וקורה ו/או בנין אב כאן -קטן זקף-זקף – ָּבע 

 בעור, בית. בנין אב לצרעת בגריס הקילקי בעור הבשר, נתק בשער, בבגד,כגריס בין בשער בין במחיה. 

 תלישא, רביע, קדמא מהפך פשטא, תביר, סלוק, תביר מרכא טפחא ראה
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ַ ן ה ָּ֡ ַהּכ  ַ ָת ּה א  ָא הַ ָר ןְו ִַמ ק ַָ֙עמ   ָה ֶא ַמְר ַּו ֶרת ַַּבַּבֶהָ֗ ן רַָלָבִ֝ ָע֨ ַׂ֩ש  ְך ְהַּפ ֶַנ ּנ  ה הַ-ְוִה ָח ָרָ֑ ֶ֖הַָּפ ַַּבִּמְכָו וא ִה  ַ ַעת ַר  ַָצ ר ֹו  ָהע 
ה ַ ַ ַהּכ  ַ֙ תֹו א  ַ א ַ֤ ִטּמ  ְַַַו א׃ ו ִהָֽ ַ ַעת ַרֶ֖ ַָצ ֵֵַֽ֥גע ֶַנ  ן

 אין תורת כהנים. ננסה לרכז אפשרויות לאילו דרשות התבניות מרמזות. (וי' תז' יג,כה)לפסוק 

ִַמן אפשרויות היקש מתבנית הכתוב ק מ   ַָ֙ע ֶאָה ְר ַמ א-ּו ו ִה  ַ ַעת ַר  ַָצ ר ֹו  פעמים זקף בין שני קיסרים, דבר החוזר, כעין בנין אב, היקש.  – ָהע 

לבהרת, זמן ראיית הפשיון, הנושא של חוט היוצא מנגע, ובנוסף )א( אפשר היקש לימוד ממכוה לשחין )כגון מראה בהרת(,  קדם שער לבן

 )ב( היקש לימוד משחין למכוה )כגון מראה השאת(,     

ַ֩ (יג,כה)הקרא  ְך ְהַּפ ֶַנ ּנ  ה ִה ת פשיון, )מחיצה( אי הצטרפות קטנה, המרמז לכעין שני תפקידי תלישא: )שיעור( זמני ראיי-מונח תלישא – ְו

 נגעי עור הבשר,שחין, מכוה.

ןַ (וי' תז' יג,כה)מפרש זאת מהנאמר בנגע מכוה בבלי נדה יט,א  רש"י ואם שער לבן קדם לבהרת טהורהנושא:  רַָלָבִ֝ ָע֨ ַׂ֩ש  ְך ְהַּפ ֶַנ ּנ  ה ִה ְו
ֶרת ֶהָ֗  (וי' תז' יג,ג)הדורשו מהנאמר בנגע עור הבשר מ"ב תזריע פרשה א פ"ב  תו"כ-ראה ההסבר ע"פ תבניות טעמי המקרא בעיון ב .ַּבַּב

ן ַ׀ַָלָבָ֗ ָהַפ ְך ַ ִַ֝גע ֶּנ ַַּב ר ָע֨  , ְוׂש 

" שנלמד ממכוה )יג,כז( שפשיון מטמא אחר זמן ראיית הפשיוןסעיף "הנושא של  ויקרא תזריע יג,ז: ראה זמן ראיית הפשיוןהנושא של 

 הפטור.

 אי הצטרפות נגעי עור הבשר, השחין, והמכוההנושא של 

ַ֩ (יג,כה) ְך ְהַּפ ֶַנ ִהּנ  ה כי למרות  רש"י עה"ת )יג,כד(לרמז כפ'  –קטנה, כעין שני תפקידי תלישא, אפשר בתפקיד מחיצה -מונח תלישא – ְו
שסימני מכוה וסימני שחין שוים הם, למה חלקן הכתוב, לומר שאין מצטרפין זה עם זה, נולד חצי גריס בשחין וחצי גריס במכוה, לא 

 שלם( )חולין ח,א( )ידונו כגריס 

 חוט היוצא מנגעהנושא של 

 ( ירמזו על חוט בהרת היוצא מהנגע, שרוחבו פחות משתי שערות ולכן מנותק מהנגע.יג,כא,כו) הפסוקים

 נלמד משחין וממכוה לעור הבשר.   נושא החוטוירמז על חוט בהרת שרוחבו שתי שערות המצטרף אל הבהרת וגם מחבר בהרות. 

 פזר תלישא ראה 
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ֶאתמצורע טו,לג:  ויקרא ַ֙ ב ָּז ַה ְַו ּה ָּדָת  ְַּ֙בִנ ה ָּדָו ַה ם-ְו ִַע ב ִַיְׁשַּכֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ יׁש ִאָ֕ ָ֑הַּוְל ָב ק  ְּנ ְַוַל ר ָּזָכֶ֖ ֹוַַל ַ-זֹוב  ַפ ה׃ ָאָֽ מ  ְַט
 קטן כעין דבר החוזר וקורה וכעין בנין אב.-זקף פעמיים

וקורה כי הקרא מטועם בשני זקף  החוזרדבר  מקישה נקבה לזכר בשני דברים. אפשר שזה מרומז בענין הגמרא קרבן הבאתלענין  – טט

 בין שני קיסרים.

 ,מיוחד = ספק מצבנקבה מביאה על  אף מיוחד = ספק מצב' מה זכר מביא קרבן על א

 עלשמביאה  ממין מיוחד = ספק מצבשמביא על הודאי, אף נקבה מביאה קרבן על  ממין מיוחד = ספק מצב' מה זכר מביא קרבן על ב

 הודאי

העוף שהיא באה על הספק  לחטאת ב –כט א  נזיר בבלי קטן בין שני קיסרים מרמז על כעין בנין אב לכל התורה-עמיים זקףכן פ-כמו
 כמו בבלי תמורה.   בגמראמקומות  לעוד )בכריתות דף ז:(. י"רש-הפניה ב ישכך  ועלשאינה נאכלת 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/116         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול
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חֲַ ַאָֽ הַ ֶׁש  מ  ֶאל־ ַ֙ ְַיָי ר ַ֤ ַדּב  ןַַוְי ר ָ֑ ֲה ַאָֽ ַ ְַּבנ  י ֶ֖י ְַׁשנ  ֹות מ  ַ י  ר  
תּו׃ַ ֻמָֽ ַַוָּי ֶַ֖ י־ְיָי םִַלְפנ  ָבָתֵ֥ ְר ָק ְַּב

ֹות מ  ַ י ר   ֲח ַאָֽ הַ ֶׁש  מ  ֶאל־ ַ֙ ְַיָי ר ַ֤ ַדּב    -פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, או כעין בנין אב ללמד כמובא ב – ַוְי

ַ תורה תמימה )א( ֹות מ  ַ י ר   ֲח כך על ישראל  שכשם שיום הכפורים מכפרהוא מזכיר מיתתן ביום הכפורים, ללמדך  תניא, למה -וגו' ַאָֽ
 [:ירושלמי יומא פ"א ה"א] א(מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל

"; אלא הדיבור הראשון לומר לו מעשה פרה שגם היא צריכה וידבר" (טז,א)והלא כבר נאמר  ויאמר ה' אל משה, (טז,ב)בעל הטורים 
 זה כעין דבר החוזר וקורה ומתאים לנוכחות פעמיים זקף בין שני קיסרים באותו חלק של הפסוק.קודם,   פרישה ז' ימים
 ר"ת בגימטריא פרה אדומה,  אחרי מות שני,

  341גי' עולה  פר"ה אדומ"ה,  341גי' ר"ת עולה  –אחרי מות שני –טט 
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ֶאל: ויקרא אחרי מות טז,ב ַ' הִ֝ ַ ר ֶמ א אֶַ-ַוּי ֨ ַ ֘ר ַּדּב  ַ ה ֶׁשָ֗ ַ֒-למ  ִחיָך ַָא ן ֲהר    ַא
ַאלַ ְַבָכל-ְו א ב ַ֤ ֶאל-ָי ַ֙ ת ת-ע  ֶכ ר ָ֑ יתַַלָּפ ֶ֖ ִַמּב  ֶדׁש ּק   ַַה
ַַעל-ֶאלַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ֶרת ַהַּכּפ ִ֝ ַ י ַַעל-ְּפנ ֨ ה ָרֶאֶ֖ א  ַ ן ֶַּבָעָנ  ִ֚י ּותִַּכ מ  ַָי א ְַ֙ול   ן ר  ָא ֶרת׃-ָה ַַהַּכּפ ָֽ

  בבלי מנחות כז,בראה דיון מפורט 

הַַ-ֶאלורבנן? ה"נ דלא צריך, והאי דכתב רחמנא  ַ י ֶרתְּפנ ֨ כניסה באופן כללי עם הפנים למערב ולאו דווקא  , למעוטי דרך משופש,ַּכּפ ִ֝

תנא דבי  מול הכפרת היא במיתה, אבל כניסה עם צידוד הפנים לצפון או לדרום או למזרח אינה במיתה וזה על בסיס בנין האב הזה שלמד
ַ-ֶאלר"א בן יעקב:  ֶרת ַהַּכּפ ִ֝ ַ י ַ-ַעל( ויקרא אח"מ טז,ידמפסוק ) אינו אלא פני קדים.  - פני , כל מקום שנאמרזה בנה אב -קדמה ְּפנ ֨ ֵ֥י ְּפנ 

ַ ה ָמ ְד ָ֑ ק  ַ ֶרת  וגם שינה ממלת "על" למלת "אל"ַהַּכּפ ֶ֖

 
למערב כלומר דווקא כניסה עם הפנים  דוקא. אל? ש"מ אל, מאי פנילימא קרא ( וי' אח"מ טז,ב)-)אבל רבי יהודה למד מורבי יהודה? 

 רון העדות למזרח היא במיתה. אבל כל כניסה אחרת לצורך אינו במיתה. שעל א ודווקא מול פני הכפרת

לאפשר כי תבנית הטעמים של  ַַע ר ַ-ֲאֶׁשַ֤ ן ֶַּבָעָנ  ִ֚י ּותִַּכ מ  ַָי א ְַ֙ול   ן ר  קטן בין שני קיסרים )כאן אתנח ... סלוק( בתפקיד -פעמיים זקף –ָהָא

ַבנין אב ובתוכה טעם מלת  ִ֚י הפנים מערבה מול הכפרת שעל הארון היא צריכה ביאה עם ענן  יתיב, בתפקיד דווקא כך, כניסה עם –ִּכ

 קטורת. 

חוזרת הגמרא ל"אל" נכח פני אהל מועד בהזאת דם  ֶאלבנין אב זה מלמד על הזאות דם פרה אדומה. לשיטת רבנן מתוך הבירור של מלת 

א, כמו כל כניסה עם פנים מערבה במיתה, ואילו רבנן "אל" לא דווקא במדויק רק בכיוון כללי מערבה מול ההיכל ובכך יצ -פרה אדומה 

ֶאללרבי יהודה יהיה מוכרח להסביר  ַ ה ָּזַ֞ ִה ח-ְו ַכ  דווקא בהזאות מדויקות יצא, ואחרת לא יצא.  נ ֨
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ַ: כט,טז מ"אח ויקרא ָ֑ם ַעֹוָל ת ַּק  ֻח םְַל הַָלֶכֶ֖ ְיָתֵ֥ ָה ְַו
ֶאתַ ַ ּו ּנ  ֶדׁשְַּתַע ח ִ֝ רַַל ֶַּבָעׂ֨שֹו ִביִעי ְּׁש ַהַ֠ ֶדׁשַ ח   יֶכַָ֗-ַּב ת  לַנְפׁש ָֽ ָכ ְַו ׃-ם ם ְַּבתֹוֲכֶכָֽ ֵ֥ר ַהָּג ֶ֖רַ ַהּג  ְַו ח ָר  ְז ֶא ָהָֽ ַ ּו ַַתֲעׂש  א הַ֙ל   ְַמָלאָכ

 .אב למשמעות מלת האזרח-בנין

ל  (כט,טו שלח במ')]ספרי במדבר פיסקא קיב[  זְָר֙ח ִּבְבֵנֹ֣י יְִׂשָרֵאֵ֔ ּוַ-ָּכל (כג,מב אמר 'וי)למה נאמר לפי שהוא אומר ָהִֽא  בֶ֖ ְׁש ַי  ל א   ָר ְַּ֙בִיְׂש ח ְזָר ֶא ָהָֽ
ת  זה בנה אב בכל מקום שנאמר אזרח בזכרים הכתוב מדבר.  כל האזרח בבני ישראלומע אני אף הנשים במשמע ת"ל ש ַּבֻּסּכ ָֽ

ִֽה׃במדבר שלח טו,כט:  ה ִּבְׁשגָָג ֖ ם ָלע ׂש  ֹ֣ה ָלכ ֵ֔ ה ַאַח֙ת יְִהי  ם ּתֹוָרַ֤ ר ַהָּגֹ֣ר ְּבתֹוָכֶ֑ ל ְוַלֵּג֖ זְָר֙ח ִּבְבֵנֹ֣י יְִׂשָרֵאֵ֔  ָהִֽא 

 

 מצד מידת בנין אב, מצד המסקנה.יש להקשות על דרשה זאת מצד הפסוק, 

ל-ָּכל (כג,מב אמר 'וי) אין פסוק כזה, אפשר כי נעשה שילוב עם כל האזרח בבני ישראל: מצד הפסוק א   ָר ְַּ֙בִיְׂש ח ְזָר ֶא    ָהָֽ

ת (אח"מ טז,כט 'וי)-: רמז לבנין אב נמצא במצד מידת בנין אב, ומצד המסקנה למשמעות מלת האזרח ַּקֹ֣ ם ְלח  ֖ ה ָלכ  ׁש  ְוָהיְָתֵ֥ ד  ם ַּבח ֹ֣ עֹוָלֶ֑

ת ּו א  ׁש ְּתַענֹ֣ ד  ֹור ַלח ֵ֝ ָעׂשֵ֨ ְּׁשִביִעי ּב  ם ְוָכל-ַהָ֠ ֵתיכ ָ֗ ִֽם׃ -נְַפׁש ִֽ ר ַהָּגֵ֥ר ְּבתֹוֲככ  ח ְוַהֵּג֖ זְָרֵ֔ ּו ָהִֽא  א ַתֲעׂשֵ֔   ְמָלאָכ֙ה ֹלֹ֣

ת (אח"מ טז,כט 'וי)יום הכפורים דכתיב  - בעינוי  ]רש"י בבלי סוכה כח,א[הסבר משולב בפ' ּו א  ם ְוכָ -ְּתַענֹ֣ ֵתיכ ָ֗ ּו -לנְַפׁש ִֽ א ַתֲעׂשֵ֔ ְמָלאָכ֙ה ֹלֹ֣

ר  ח ְוַהֵּג֖ זְָרֵ֔  .לרבויי אתא )הידיעה(אלמא: ה' ָהִֽא 
חָהֹ֣  (טכטז, אח"מ 'וי) ]תורה תמימה הערה קל([ זְָרֵ֔ חָהֹ֣ משמע לו כן משום דלשון  א  זְָרֵ֔ , אבל אזרח בלא ה' כלל המין בין זכרים בין נקבותמורה על  א 

ת-ָּכל (כג,מב אמר 'וי)-מן במשמע שם יחיד זכר כדרך כל שמות זכרים, ולק ּוַַּבֻּסּכ ָֽ בֶ֖ ְׁש י  לַ א   ְׂשָר ִי ְַּ֙ב ֶאְזָרח ַ֙ -דרשו להיפך  ָהָֽ ֶאְזָרח להוציא את הנשים, ולכן ָהָֽ
 וכמש"כ. וגו'  והסמך על האזרח הוא אסמכתא בעלמא, אבל האמת הוא דהאזרח בא לרבותמפרש בגמרא דגבי סוכה הוי הלכה למ"מ דנשים פטורות, 

ח (אח"מ טז,כט 'וי) זְָרֵ֔ ּו ָהִֽא  א ַתֲעׂשֵ֔ קטן בין שני קיסרים, ללמד על היקש, בנין אב, אפשר ללמד שמלת "האזרח" בדרך -קטן זקף-זקף – ֹלֹ֣

זְָרח֙  (כג,מב אמר 'וי)כלל מרבה, כגון   מרבה נשים. – ָהִֽא 

 ]בבלי סוכה כח,א[-ב בהרחבה זה נושאראה 
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רַ :ויקרא קדושים כ,יז ֲאֶׁש ַ יׁש ִא  ֶאת-ְו ַ ח ַּק  ַַּבתאֲַ-ִי ֹו תָּ֡ ַַבת-ח  ֹו א  ַ יו ִב  ֶאת-ָא ַ ה ָא֨ ָר ְַו ּמֹו א-ִאַ֠ י ִהָֽ ְַו ּה ְרָוָתִ֝ ֶאת-ֶע ַ ה ֶאַ֤ ְר ּואַ-ִת ה  ַ ד ֶח ֶס ַ֙ ְרָותֹו ֶע
ָ֑ם ָּמ ַַע ְַּבנ  י ֶ֖י ינ  ּוְַלע  ְרת  ְכ ְַוִנ֨

א׃ַ ִַיָּׂשָֽ ֹו ֲַעֹונֵ֥ ה ִַּגָּלֶ֖ ֹו תֵ֛ ח  ֲא ַ ֹ֧ת ְרַו ֶַע



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/117         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

 קטן במלה אחת -ים וקדמא זקףקטן בין שני קיסר-לקשר אפשרי בין הפסוקים שגם בו פעמיים זקףלז ,מות כי תשא לשראה 

אַ ּו ה  ַ ַקטן -מונח זקף -ֶח ֶסד ּו ת  ְר ְכ  קטן במלה אחת -קדמא זקף -ְוִנ֨

אוטעם ד"ה  הרמב"ן כפ'. הקשקטן בין שני קיסרים, כעין -פעמיים זקף ּו ה  ַ ד ַ . "... וטעםֶח ֶס ָ֑ם ַַעָּמ ְּבנ  י ַ ֶ֖י ינ  ּוְַלע  ְרת  ְכ לאמר אתה תעשה ְוִנ֨
כאשר  בכל הכריתות והוא הדיןך עונש לעיני כל בני עמך והזכיר כן בחטא הנעשה בחדרי חדרים בסתר וה' יגלה עונך בהביאו עלי

 .שה' מביא לפרסומם לרבים היקש מכריתות על עבירה בחדרי חדרים לכל הכריתות הזכרתי.

 
 ,כ:ויקרא קדשים יט

י ִאיׁשִַּכָֽ ֶאת-ְוַ֠ ַ ב ַבת-ִיְׁשַּכ֨ ִַׁשְכ ה ֶפת-ִאָּׁשִ֝ ֶר  ֱח ֶַ֙נ ָחה ִַׁשְפ א ו ִהַ֤ ְַו ַרע ןֶַזָ֗ ִַנַּת א ַל   ה ֻחְפָׁשֶ֖ ַ ֹו אֵ֥ הַ ָת ָּד  ִַנְפ א ַ֙ל   ה ּד  ָהְפ ְַו יׁש ִא  ַ-ְל ָּ֑ה ַָל
ֶרת ּק ֹ֧ ּוִַּכי ִּב ְמתֶ֖ ַיּו א ֵ֛הַל ֵ֥ ְהֶי ה׃-ִּת ָׁש ַֻחָּפָֽ א ַל ֵ֥

ה ָת ָּד  ִַנְפ א ַ֙ל   ה ָהְפּד  ְַו יׁש ִא  ֶפתְַל ֶר  ֶַ֙נֱח ה ָח ִַׁשְפ א ו ִהַ֤  למדו מכאן ורבותינו...  רש"יקטן בין שני קיסרים, כעין היקש כפי' -פעמיים זקף – ְו

ֵ֛הראה כריתות יא,א(, שמי שהוא במלקות בקריאה ) ְהֶי תשמור לעשות" וגו' "והפלא  אשהדיינים המלקין קורין על הלוקה: "אם ל ,ִּת
לפיכך אין חייב עליה מיתה, שאין קידושיה קידושין; הא אם חופשה, קידושיה  - לא חפשה כינט(. -ה' את מכותך" וגו' )דב' כח,נח

 ו"כ קדושים פרשתא ב,ה(. קידושין וחייב מיתה )ראה ת
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ַר כא,ו: מא אויקר ָ֑ם יֶה ה  ֱאֹל ַ ם ֶ֖ ַׁש  ּו ַחְּלל  ְַי א ְַול   ם ֶה  י ה  ֹל  א ַ֙ל  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  ְַק
ֶאתַ ַ֩ ַַ-ִּכי ַ ֶדׁש׃ ַק ָֽ יּו ָהֵ֥ ְַו ם ִריִבֶ֖ ְק ַמ ַ ם ֵ֥ םַה  ֶהֵ֛ י ה  ֹל ֱא ֶֹ֧חםַ 'ֶַל הִ֝ ַ י  ִאּׁש ֨

ּו)וי' אמר כא,ו(  ַחְּלל  ְַי א ְַול   ם יֶה  ה  אֹל  ַ֙ל  ְהיּו ִַיָֽ ים ִׁשַ֤ ד  הקש כעין בתפקיד  )כאן בין סלוק ... אתנח(קטן בין שני קיסרים -פעמיים זקף - ְק

 , ולמנוע טבול יום מעבודה.להורות להפרישם לקדושה על כרחם בכל מצוות התורה

 הקש מהימנעות כהנים מלטמא קדשי ישראל אל הימנעות כהנים מלטמא עצמם בכלל.
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אַַ :ד,אמר כב ויקרא ַ ַרע ֶּז ָ֣ ִמ ַ יׁש ִאַ֞ ַ יׁש ָ֑רִַא  ָה ְט ִַי ֲאֶׁש ר ַ ד ַַעֶ֖ ל ַי אַכ  א ַ֙ל   ָדִׁשים ַַּבֳּק ב ַָז  ֹו א  ַ֙ רּ֙וַע ַָצ א ּו הַ֤ ְַו ן ר ָ֗ ֲַה
ְַּ֙בָכל ַע ג  ּנ  ַה א-ְו מ  ר-ְט ֲאֶׁש ַ יׁש ִא  ַ ֹו א  ַ ֶפׁש ַבת-ֶנ  ִַׁשְכ ּנּו ִמֶּמֶ֖ ַ א ֵ֥ צ  ַרע׃-ּת  ֵָֽֽ ַָז

 עטמא דתניא ר"? הא מני רבי עקיבא היא דמרבי לערל כמנלןוהטמא פטורין מן הראייה ... אלא ערל  הערל ב,ד חגיגה בבלי ראה
ַ( ד,אמר כב ויקראר  )אומ יׁש ִאַ֞ ַ יׁש   את הערל לרבותִא 

ְַּ֙בָכל ַע ג  ּנ  ַה א-ְו מ  ֶפׁש-ְט יׁשקטן -פשטא זקף - ֶנ  ִא  ַ ֹו  רמזבין שני קיסרים )כאן בין אתנח לסלוק( עשוי לקטן -זקףקטן, פעמיים -מונח זקף - א 

ְַּ֙בָכלאו היקש המלמד כי  אב לבנין ַע ג  ּנ  ַה א-ְו מ  ַ-ְט ֶפׁש  ]תו"כ[:יז( מלמד שאין טמא נפש אלא במגע תורה תמימה -ֶנ 
 היינו גם בגדים.    –וזאת טומאה קלה לעומת הנלמד מפסוקים אחרים שנבילה ומת מטמאין גם במשא 

 

יׁש (כב,דאמר  'וי)...  [בבלי שבת סד,א] ֹו ִאֵ֔ פ ׁש אֹ֣ ַע֙ ְּבָכל־ְטֵמא־נ ֵ֔ טן בין שני קיסרים )כאן אתנח ... ק-קטן, שני זקף-קטן ... זקף-... זקף - ְוַהנ גֵ֙

אמר  'וי)-לשרץ הכתוב ב (כב,דאמר  'וי)-ולהקיש משכבת זרע שב (כב,דאמר  'וי)-סלוק( כעין הקש. להקיש משכבת זרע למת הכתוב לפני ש"ז ב

דבר הבא מזנב הסוס עשה  - מה בגד ועור האמור בשרץ, וע"י זה בגד ועור הכתובים בתורה במת ובשרץ פנויים לדרשת גזרה שוה ה(כב,
עשה דבר הבא  - אף בגד ועור האמור במת,  )הכולל קילקי וחבק שהם חבלים ומשיחות ממעשה עזים גס( ומזנב הפרה כמעשה עזים

 מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עזים.
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 יז,אמר כג ויקרא

ס ַ  ַ ים ִנ  ר  ֶַעְׂש ְַׁשנ  י ִַּ֚תִים ְַׁש ה ָפָ֗ ׀ֶַל ֶחםְַּתנּו ּאּו י ִב  םַָּת ֶכִ֝ י ת  ב ֨ '׃ִמּמֹוְׁש הָֽ יםַַל ִרֶ֖ ִַּבּכּו ָ֑יָנה ָאֶפ ץַּת  ֶ֖ מ  ָח ַ ה יָנ ְהֶי  ֶַלתִַּת
ם ֶכִ֝ י ת  ב ֨  אחתקדמא ואזלא במלה  - ִמּמֹוְׁש

 חמץ להיות עשרון סולת לכל לחם הבאיםשוויון בין כל מנחות תודה  - ב,זבחים נז בבלי

הבאים חמץ שיהיו של עשרון סולת. לחמי תודה  ללכקטן בין שני קיסרים( -חמץ של חג השבועות הם כעין בנין אב )פעמיים זקף לחמי

 .סולת עשרונות ממעשרהלשלושים מצות של תודה שגם באים  סולת עשרונות מעשרהלהשוות עשרה לחמי תודה חמץ הבאים 

נזירות היתה באה שתי ידות )=שני שליש( כמצות של תודה חלות ורקיקים בלי רבוכה. מתודה לומדים ולנזיר, כי  בבלי מנחות עח,א

 , פרש"י לרבות שלמי נזירזבח תודת שלמיועל נאמר 

לומד שכל מצות תודה הייתה של שליש עשרון וכך היו כל עשרים חלות מצות של נזיר כל אחת של שליש  בבלי פסחים לח,ב רש"י

 עשרון.
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ַ ב:ל,אמר כג ויקרא ָ֑ם יֶכ ת  ְפׁש  ֶאת־ַנ ַ ם ִּניֶתֶ֖ ְַוִע ם ַָ֙לֶכ  א ַהּו ן ֹו תֵ֥ ַַׁשָּב ת ַּב֨ ַַׁש
ַַ֤ פְּבִתְׁשָע ַ ם: ַַׁשַּבְּתֶכָֽ ּו בִַּתְׁשְּבתֶ֖ ֶר ד־ֶע  ַַע ֶע ֶרב מ  ַ ב ֶר ַָּ֙בֶע  ֶדׁש ח ֨ ַהַַל

 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[ 

ֶרבַב(ל,אמר כג 'וי) ַָּ֙בֶע  ֶדׁש ח ֨ ַ֤הַַל שני לימודים )א( מהפך פשטא מלמד לימוד היוצא מפשט  קטן-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ְּבִתְׁשָע

 הפסוק של עינוי ומלמד לרבוי אכילה בתשיעי; )ב( תוספת זמן מהקדש על החול בכניסת יוה"כ וביציאת יוה"כ;

ֶרבַב(ל,אמר כג 'וי) ַָּ֙בֶע  ֶדׁש ח ֨ ַ֤הַַל ֶרבַ ְּבִתְׁשָע ד־ֶע  ַַע ב ֶע ֶר  ין שני קיסרים )כאן אתנח ... סלוק(קטן ב-קטן, שני זקף-קטן ... זקף-... זקף –מ 

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(



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 פז"ק 98

ֶאלב:  –ויקרא בהר כה,א  ַ '֙ ה רַ ַ֤ ַדּב  ַַוְי א[ ר׃-] אמ ָֽ ֶ֖יַל  ִסיַנ ַ ר ְַּבַהֵ֥ ה ֶׁש  ַמ 
ַ ֶאל]ב[ ַ ר ֶאל-ַּדּב ַ֞ ַ֙ ֙אּו ב  ַָת י םִַּכַ֤ ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְַ֙ו ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ָ֑ם-ְּבנ  ןַָלֶכ ת   ַנ  י ֲאִנֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֶרץ ָא  ַָה

'׃ַ הָֽ תַַל ַַׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָא  ָה ַ ה ְַוָׁשְבָת 
 ב[,ע"ט"סדף פרשת בהר ]המתחיל  ויקרא [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(]

ֶאל]כה, ב[  ַ ר ם-ַּדּב ַ֞ ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְַ֙ו ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ֶאל. לדורות. ְּבנ  ַ֙ ֙אּו ב  ַָת י ֶרץ-ִּכַ֤ ָא  ָ֑ם. אל הארץ המיוחדת. ָה ןַָלֶכ ת   ַנ  י ֲאִנֶ֖ רַ ולא עמון . ֲאֶׁשֵ֥
'. ומואב הָֽ תַַל ַַׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָא  ָה ַ ה שה ימים ונח ביום השביעי. נתן הארץ לחרוש ולזרע שש להודיע כי לה' הארץ. ברא את עולמו בש. ְוָׁשְבָת 

 :שנים ולשבות שביעית

ֶאל ַ ר ם-ַּדּב ַ֞ ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְַ֙ו ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ֶאל  אחד מהם עשוי להיותקטן מלמד על שני לימודים, -זקף – ְּבנ  ַ ר ַ֙-ַּדּב ַ֞ ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י גרשיים  – ְּבנ 

מלמד כי שביתת השבוע בשבת ושביתת הארץ בשנה שביעית מקילים על מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. כאן 

יש ללמוד להזהיר הגדולים על הקטנים לחנכם במצוות לפני חיוב כבוגרים  ומפר' אח"מ ואמרהישראלי את עבודת ה' ומשפיעים לו ברכה. 

 ואז יקלו עליהם קיומם משעת חיובם במצוות.

ֶאל ַ ר ַ֙-ַּדּב ַ֞ ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י  מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.גרשיים  – ְּבנ 

ר ַ)א(  תו"כ בשם רש"י גרשיים בתפקיד כעין יציאת מצות שמיטה מכלל המצוות ללמד כפ'  – ַּדּב ַ֞ ֶ֖י ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ מה ענין שמיטה אצל  -ְּב
ֶ֖י ִסיַנ רַ ַהֵ֥ אף כולן נאמרו כללותיהן  י,מסינאלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה  , והלא כל המצות נאמרו מסיני?ְּב

 ודקדוקיהן מסיני; כך שנויה ב'תורת כהנים' )בהר פרשתא א,א(.

ונראה לי שכך פירושה: לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה , ומסביר (כה,א)-את תו"כ ב ]רש"י[ומפרש 
כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן  ובא הכתוב ולמד מסיני,תורה, למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו 

 ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב.

ֶ֖ימכח יתור לשון של .. (וי' בהר כה,א)]שפת''ח[  ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ ֶ֖י. ... למה נאמר כאן ְּב ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ '' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור ְּב
 והרי בנין אב לכל התורה כולה. שנאמרו למשה שמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן.

ֶ֖י (וי' בהר כה,א) ִסיַנ ַ ר מה בא ללמד דרשת תו"כ  (כה,ב)מרכא טפחא, כעין קבוצת דברים העשויה להתרחב, אפשר שבשילוב עם פסוק  – ְּבַהֵ֥
 אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני; מסיני,שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה 

ים ְוַהִּמְׁשָפִטי֘ם ְוַהּתֹור ת  ( וי' בחקתי כו,מו)ק בכל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת ועם פירוש דומה כן בפסוק שעוס-כמו ִּקֹ֣ ּל ה ַהח   ֵאָ֠

ל  ין ְּבֵנֹ֣י יְִׂשָרֵאֶ֑ ֹו ּוֵב֖ ' ֵּבינִ֕ ן הֵ֔ ֙ר נַָתֹ֣ י ְּביַד       ֲאׁש  ר ִסיַנ֖ ִֽה׃ פ  -ְּבַהֵ֥ ֶ֖י( וי' בחקתי כו,מו)מ ׁש  ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ ת דברים העשויה מרכא טפחא, כעין קבוצ – ְּב

 להתרחב,

ֶאל (כה,ב): לימוד שני ַ ר ַ֙-ַּדּב ַ֞ ל א  ָר ְׂש ִַי ַ֤י  גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. – ְּבנ 

'קשור לנושא שנת שמיטה ולנאמר בסיפא של הפסוק  הָֽ תַַל ַַׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָא  ָה ַ ה ]דיני שביעית, . ובא להקל במשמעות שביתת הארץ.  ְוָׁשְבָת 

... מלאכות דאורייתא ודרבנן שמטרתן לתועלת הצמיחה  פרק מלאכות דאוריתא וכלליהן, פרק מלאכות דרבנן וכלליהן[ דגל ירושלים,

אסורות באופן מחלט. מלאכות דאורייתא אסורות אף אם הם באות "לאוקמי" כלומר לשמור על הקיים ולמנוע הפסד, אבל עבודות דרבנן 

 גידולין שאין בהם איסור ספיחין.אבל רק ב מותרותהבאות לשמור  על הקיים 

ועוד מותר קטיף וליקוט פירות ששית המבשילים בשביעית ללא הגבלות שנת שביעית )לא למסחר, לא להפסד( בכמות ובכלים של שש 

 שנים שבין שביעית לשביעית, והוצאתן לחו"ל.

 

פרטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש בערבות  פי שאיזה-על-התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל, שאף

ֶאלמואב, תבנית הטעמים של  ַ ר ַ֙-ַּדּב ַ֞ ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י גרשיים מהפך פשטא פועלת בתפקיד כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר. תקל על  – ְּבנ 

 עצמך כאשר תאמין במסורת, שכל שנאמר בהר סיני נשנה בערבות מואב. אע"פ שלא הכל נשנה במפורש.

 

ַ֙-ֶאל (כה,ב) י השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער כי תבנית הטעמים של הכתוב כאןלפ ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ְּבנ 
ם ֶה  ֲאל  ְרָּתַ  ַמ ָא ְַו ם ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא קטן בין שני טעמים קיסרים )כאן סלוק מן הפסוק הקודם ואתנח שאחרי הכתוב -המכילה פעמיים זקף ְו

פה שמופיע בהן אופן דרשה "בנין אב" או "הקש", "או דבר החוזר וקורה" -על בסיס אוסף הפסוקים לדרשות התורה שבעל הזה( מלמדת

קטן זקף גדול בין שני -קטן ולעתים נדירות זקף-בכתוב שעליו או בסמוך אליו נאמר אופן דרשה כזה, מופיעה תבנית הטעמים פעמיים זקף

ֶ֖י.... אתנח(. אמנם בפסוק )ויקרא בהר כה, א( " קיסרים )אתנח ... סילוק או סילוק ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ ." אין תבנית זאת אבל בפסוק הסמוך אליו ְּב

קטן בין שני קיסרים בכתוב -קטן ... זקף-)ויקרא בהר כה,ב( העוסק במצוות שמיטה והמשמש כבסיס למסקנת תו"כ נמצאת תבנית זקף

אַָ-ֶאל ְַו ם ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְַ֙ו ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י םְּבנ  ֶה  ֲאל  ְרָּתַ   )אייר התשע"ז( פעם ומתוכם זוהו עד עתה  676-, התבנית הזאת מופיעה בתורה כַמ

בדרכי דרשה אלו. לכן עולה ההשערה כי זה אפשרות ללימוד בנין אב.או הקש או דבר החוזר וקורה. כאן זה בנין אב כפירוש שפת"ח  120

 שהובא לעיל.

 

 פז"ק 99

ַׁשְַַויקרא בהר כה,יא:  א ו ִהָ֗ ַ ֶאתיֹוב  ל ַ֙ רּו ְקְצ ִַת א ְַול ַ֤ עּו ָר  ִַתְז א ָ֑םַל   ְהֶי הַָלֶכ ֶ֖הִַּת ַָׁשָנ ים ִמִּׁשֵ֥ ֲח ַה ַ ֵ֛ת ֶאת-ַנ ַ ּו רֶ֖ ִַתְבְצ א ְַול ֵ֥ ָה י ֶח  ׃-ְסִפי ָה י ֶרָֽ  ְנִז

 היקש מקדושת פירות יובל לקדושת פירות שנת שמיטה

עּו]ת"ת[  ָר  ִַתְז א שורות לעבודת הארץ ולקדושת תו"כ מקיש שההלכות הק :]תו"כ[ סא(מלמד שכל שנוהג בשביעית נוהג ביובל - ל  

ַ (וי' בהר כה,יא)פירותיה הנוהגות בשנת השמיטה נוהגות בשנת היובל. אפשר כי ההקש נתמך בתבנית הטעמים של  א ְַול ַ֤ עּו ָר  ִַתְז א ל  
ֶאת ַ֙ רּו ְקְצ הַָ-ִת י ֶח  בשנת יובל  קטן בין שני קיסרים, כאן אתנח וסלוק, בתפקיד ללמד הקש. היות והפסוק בראשו דן-פעמיים זקף ְסִפי

ו(, המסקנה היא שבא להקיש מהלכות שנת יובל להלכות שנת  –ובהמשכו מלמד הלכות שגם נוהגות בשנת שמיטה )ראה כה,ד 

שמיטה. אפשר שמלמד על ספיחי שנת שמיטה, אפשר שבא ללמד מסוף הפסוק על כמות הפירות המותרת לקטיף והשנוי באופן הקטיף 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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י-ֶאת)ראה להלן הסבר על  ֶרָֽ שאין דומה לה בשנת שמיטה(. ובמשנה ג מקיש מקודש פירות יובל אל קודש פירות שביעית  הְַָנִז

שנשארים בקדושתם שלא כמו הקדש אחר. וגם כמו החליפין האחרון שנעשה מפירות יובל תופס דמיו כך גם החליפין האחרון שנעשה 

 ור )ראה להלן מ"ג(.מפירות שביעית תופס דמיו והפירות עצמם והחליפין האחרון חייבין ביע

 

 פז"ק 100

 .  היקש מחדש ימים בלי ערך לחדש ויום שיש ערך ולמעת לעת ואחריו המצוה ,ו:כזויקרא בחקתי 

ִמֶּבן ַ ם ִא  ֶַּ֙בן-ְו ד ְַוַע ֶדׁש סֶַ-ח ָ֗ יםַָּכָֽ ָקִלֶ֖ ְַׁש ֶׁשת ֹלֵ֥ ְַׁש ְרְּכָך  ֶַע ָב ה ק  ְּנ ְַוַל ֶָ֑סף יםַָּכ ְַׁשָקִלֶ֖ ה ִמָּׁשֵ֥ ֲח ַ ר ָּזָכ  ַה ָךַ֙ ְרְּכ ֶַע ַ֤ה ָהָי ְַו ים ַָׁשִנ  מ  ׁש ׃ָח  ף

 חמשהאילו עבר יום אחד נוסף על חודש, יתן  שקלים: חמשהיתן  חמש שנים ועדחדש  מבןרבים, כי זו גזרת מלך, כי  ודעת ראב"ע
 והנה מי שהוא פחות מחדש ימים, אין לו ערך.  :החדש להשיב על דבר ויש... . שקלים

ֶַּ֙בן ד ר-ְוַע ָּזָכ  ַה ְרְּכָךַ֙ ֶַע ַ֤ה ָהָי ְַו ים ַָׁשִנ  מ  ׁש קטן בין שני קיסרים, בתפקיד היקש ללמוד מתקופה זאת לתקופות האחרות -זקףפעמיים  – ָח

של החדש( אין ערך, כך השווי של חמש שקל חל עד היום האחרון של שנה חמש שלמה, ובהיקש  30שכמו שבעד חדש שלם )כולל היום ה

 מתקופה זאת לתקופות האחרות השווי חל עד היום האחרון של שנה שלמה.

 לא קמה לן הכרעה להיכאשאי לאו גזרה שווה פי' הגמרא כין דף יח עמוד ב רש"י מסכת ער
 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 
פדיו מבן חדש בבכור מה להלן חדש ויום אחד אף כאן חודש ויום אחד משמע דבכור ]ויקרא כ"ז[ חדש ונאמר להלן ]במדבר י"ח[ ו

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

ֶַּ֙בן ד ר-ְוַע ָּזָכ  ַה ְרְּכָךַ֙ ֶַע ַ֤ה ָהָי ְַו ים ַָׁשִנ  מ  ׁש של החדש(  30קטן בין שני קיסרים, בתפקיד היקש מחדש שלם )כולל היום ה-מיים זקףפע – ָח

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

ִמּבֶַ ַ ִאם ִאם-ןְוַ֠ ַ֙ ה ַמְ֙עָל ַָו ַ֤ה ַָׁשָנ ים ֶָ֑קל-ִׁשִּׁש֨ ַָׁש ר ַָעָׂשֶ֖ ה ִמָּׁשֵ֥ ֲַח ָך  ְרְּכ ֶַע ָהָי ה ְַו ר ַָזָכ 
ים׃ַ ָקִלָֽ ְַׁש ה ָרֵ֥ ֲַעָׂש ה ָבֶ֖ ק  ְּנ ְַוַל

 משנה מסכת ערכין פ"ד מ"ד
ם זכר ... נותן כזמן הערך ]ה[ יום שלשים כלמטה ממנו שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה שנאמר )ויקרא כ"ז( ואם מבן ששים שנה ומעלה א

הן אם עשה שנת ששים כלמטה ממנה בכולם משנת ששים מה שנת ששים כלמטה ממנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה הרי אנו למדים 
להחמיר נעשה שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה להקל תלמוד לומר שנה שנה לגזרה שוה מה שנה האמורה בשנת ששים כלמטה ממנה אף 

 :רבי אלעזר אומר עד שיהיו יתרות על השנים חדש ויום אחדושנת עשרים כלמטה ממנה בין להקל בין להחמיר שנה האמורה בשנת חמש 

ְרְּכָךַ -ִאם ֶַע ָהָי ה ְַו ר כן -קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב ללמד מבן הששים ומעלה על כל השנים המוזכרות לפני-פעמיים זקף – ָזָכ 

   שהמספר מציין עד ערב יום ההולדת הבא.

 

 סיכום: יש לקרוא השורה מימין לשמאל כעין משפט אחד ותחתיה תבניות הטעמים

    חכמים

לפי הגיל של הנידר בשעת  תשלום הערך התורני

 הנדר

נלמד בכעין בנין אב לכל 

 הגילים

 60מהקרא העוסק בגיל 

 ומעלה 

קדמא מהפך פשטא, מיבא  

 60הגילים הקודמים לגיל 

קטן בין שני -פעמיים זקף

 יסריםק

שיעור ומחיצה  –תלשא 

 בלימוד אלפניה

    רבי אלעזר

 מוסיף חודש ויום לכל גיל   

שיעור ומחיצה  –תלשא    

 בלימוד אלפניה

    לכולי עלמא שנתות בשקלים

מחיצה בלימוד –תלשא    

 אלפניה ולאחריה
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 ויקרא בחקתי כז,יד:    

י יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ֶאת-ְו ַ ׁש ִּד֨ ְק ַ֙-ַי ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ ּום׃לַַַּב  קָֽ ןַָי ֵ֥ ןַּכ  ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֹו תֵ֛ א  ְךַ י ִרֵ֥ ַַיֲע ר ֲאֶׁש֨ עַַּכ ָרָ֑ בַּוב  יןַ ֹו טֶ֖ ַ ין ֵ֥ ַּב  ן ה   ַהּכ  ַ֙ ִריכֹו ֱע ֶהָֽ ְַו '  ה 
ַ֙ ֶדׁש ןלַַק ֨ ה   ַהּכ  ַ֙ ִריכֹו ֱע ֶהָֽ ְַו ' ת"ר חייבי  תורה שלמה ]עא[ בבלי ראש השנה ד,א ה,בפעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין בנין אב,   – ה 

ות וכו' כיון שעברו עליהן שלושה רגלים עובר בבל תאחר וכו' מנהני מילי דתנו רבנן כי תדור נדר הדמין והערכין החרמין וההקדש
ילקיך אלו הדמין והערכין והחרמין וההקדשות )בכולהו כתיב לה' וכו' ובהקדשות כתיב -)דב' כג,כב( וכו', לה' א יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ֶאת-ְו ַ ׁש ִּד֨ ְק -ַי

ַ֙ ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ 'לַַּב   .תוס' ד"ה ערכין( ה 
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 :נג,אבמדבר 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/120         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ְַול א ת ֻד  ָהע  ַ ִמְׁשַּכ ן ְַ֙ל ִביב ָס ַ ּו ֲחנַ֤ ַַי ם ַהְלִוִּיַ֞ ַַעל-ְו ֶצף ֶק  ַ ְהֶי ה ָ֑ל-ִי א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ת ַדֶ֖ ֲַע
ֶאתַ ַ ם ַהְלִוִּי  ַ֙ רּו ְמ ּות׃-ְוָׁשָֽ דָֽ ָהע  ַ ן ִמְׁשַּכֵ֥ ַ ֶרת ֶמֶ֖ ִַמְׁש

ְַול א ת ֻד  ָהע  ַ ִמְׁשַּכ ן ְַ֙ל ִביב ָס ַ ּו ֲחנַ֤ ֶצף-ַי ֶק  ַ ְהֶי ה קצף על העדה כי הלווים לא מנעו קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה,  פעמיים זקף בין שני – ִי

איש, ואולי גם  250-איש הביאו איש מחתתו ושמו בהם אש ונשרפו ה 250 -כגון בקורח ועדתו ש זרים לראות קודש או לעשות קודש

 ח ידו לתמוך בארון.  המעשה באנשי בית שמש שחזו בארון העדות בחזרתו משדה פלשתים, וכן בעוזא שהיה לוי אבל של
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ר יא׃,ז נשאבמדבר  ֶמ א ֶאת-ֶאלַ'הֶַ֖ ַוּי ֵ֥ ַ֙ ִר֙יבּו ְק ַַי ֹום ַַ֙לּי  ד ָח ֶַא א י ַָנִׂשַ֤ ֹום דַַלּיָ֗ ָחִ֝ ֶַא א י ַָנִׂש֨ ַ ַַ ַ ַ ָ֑ה ֶׁש ַסַ-מ  ׃ ַח ָֽ ַהִּמְזּב  ַ ת ֲחֻנַּכֶ֖ םַַל ְרָּבָנ  ַָק
ַ ם ֶאת־ָקְרָּבָנ  ַ֙ ִר֙יבּו ְק ַַי ֹום ַַ֙לּי  ד ָח ֶא ַ א י דבר החוזר פשר כעין בנין אב, דבר החוזר וקורה, קטן, א-קטן, פשטא זקף-מהפך פשטא זקף –ָנִׂשַ֤

 וקורה, חנוכת המשכן, חנוכת המקדש א' ב' ג', חנוכת המזבח

ם ֶאת־ָקְרָּבָנ  ַ֙ ִר֙יבּו ְק ַַי ֹום ַַ֙לּי  ד ָח ֶא ַ א י קטן, בפרשת חנוכת המזבח זה ההכתוב היחיד שיש בו -קטן, פשטא זקף-מהפך פשטא זקף –ַָנִׂשַ֤

שעשאן לשם חולין  )כלים(אילו ]ירושלמי מגילה ג,א[ , )ראה )במ' נשא ז,יג( ( הקשפשר כעין קטן בין שני קיסרים, א-פעמיים זקף
 כמה דאת אמ' תמן בנייה לשם חצר והקדיש' קדש' והכ' עשאם לשם חולין והקדישן קדש  )טט: ההקש(והקדישן מה הן 

דישוהו אחר כך לבית הכנסת, )מח( דינו כבהכ"נ כא ח'( בנו בית סתם, והק [סעיף ח שו"ע או"ח הלכות בית הכנסת סי' קנג] הקשה
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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ַ העלותך ח,ב:במדבר ב ת ְבַעֵ֥ ִַׁש רּו י ִאֶ֖ ַָי ה ָר  ַהְּמנֹו ַ ְַּ֙פנ  י מּול ֶאל־ תַ ר   ּנ  ַה ֶאת־ ָךַ֙ ְת ֹלָֽ ַהֲע ְַּב ָ֑יו ָל א  ַ ְרָּתֶ֖ ָאַמ ְַו ן ר   ֲה ל־ַא ֶאָֽ ַ֙ ר ֹות:ַּדּב  רָֽ ּנ  ַַה
ה (ח,ב ' בה'במ) ָר  ַהְּמנֹו ַ ְַּ֙פנ  י מּול ֶאל־ תַ ר   ּנ  ַה ֶאת־ ַ֙ ָך ְת ֹלָֽ ַהֲע  ת טעמים המלמדת על הקש. תבני –קטן -קטן ... זקף-... זקף - ְּב

 על הקשר בין עבודות במנורה ובין עבודות במזבח הפנימי כפסקי רמב"ם הבאיםאפשר שמלמד 
ובשעת פתיחת השער שוחטין את התמיד ואחר כך נכנסין להיכל שני כהנים, האחד שזכה ...  ]ה"א[[ רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו]

 נורה. בדישון המזבח הפנימי והשני שזכה בדישון המ
 והמדשן את המזבח מדשנו בשעה שהשוחט שוחט את התמיד, ואחר כך זורק הדם זה שקבלו.  [הלכה ב]
 וגו'  מן ההיכל, )מטיב המנורה והמדשן מזבח הפנימי( ואחר שזורקין את הדם מטיב זה שבהיכל חמש נרות ויוצאין שניהן [הלכה ג]

זוכה בקטורת מי שזכה ונכנס ומקטיר ואחר כך נכנס זה שזכה בדישון המנורה ואחר כך מפיסין פייס שלישי ורביעי ו...  ]הלכה ד[
 .ומטיב שתי הנרות ויוצא זה שהקטיר עם מדשן המנורה, ועומד על מעלות האולם הוא ואחיו הכהנים

  המקדיש דשון בתחילה מועלים בוואולי גם לדשן המזבח החיצון לגבי  אפשר דשן המנורה מלמד לדשן מזבח הזהב
 ...  המקדיש דשון בתחלה מועלים בו דשון מזבח הפנימי והמנורה לא נהנין ולא מועלין]*[  ,מ"ד[נה מעילה פ"גמש]
הדשן שלהם ושירי הפתילות של מנורה, היה מוציא ומניחן אצל המזבח החיצון,  -דשון מזבח הפנימי והמנורה  [ד"מ,ג"מעילה פ שנהב מ"רע]

 :דבהני לא כתיב ושמו אצל המזבח כמו בדשון מזבח העולהחיצון. ואחר שהוציא שם לא נהנין ולא מועלים, מקום שמניח שם תרומת הדשן של מזבח ה

ההתאמה וההקבלה בין ....  היקש....  [רש"ר הירש שמות כה]לענין מעילה בדשן, והיקש רוחני  [ב,נטיומא  בבליתוספות ]ויש עוד הקש

: השורש שעליו מתנשאות שבעת קרני האור של רוח ה' יוצא כחוטר מגזע אחד, ועליו הפסוק בישעיה ובין מיבנה המנורה היא ממש מלאה

)כל אופני מידת הדין, שכל אחד מהכלים המנויים  על היותה כוללת הכל [ריקאנטי]וכתב ה' האחת על ששת איברי התגלותה.  -נחה רוח 

מושפע מדבר ה' דרך שבעה הנרות העליונות אל המנורה הסביר שהתורה והנבואה ורוח הקודש  ]עקידת יצחק[-וב .מייצג אחת מהן(

 הטהורה שבמשכן ואח"כ במקדש.
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 במדבר קרח טז,יד:

ד[ַַ ֶאל ]י אַ ףַל   ֶּתן-ַאָּ֡ ַַוִּת֨ נּו ָת  א  י ִב  ֲה ַ֙ ַבׁש ְד ַּו ַ֤ב ָחָל תַ ַָ֩זַב֨ ֶרץ ֶָ֑רםַ-ֶא ַָוָכ ה ֶד  ַָׂש ת ֲחַלֶ֖ ַַנ נּו ַָל 
ה׃ ַַנֲעֶלָֽ א רַל ֵ֥ ֶ֖ ּק  םְַּתַנ ֵ֛ ה  ָה ַ ים ֲאָנִׁשֵ֥ ָה ַ י ינ ַ֞ ַַהע 

ישראל הוא חרם ומפרטים חטאם -( מביאה סימוכין מהנביא שעונשם של מוציאי דבת תלמידי חכמים וארץא,מועד קטן טז בבליהגמרא )

ֶאלבציבור. אפשר לתמוך זאת בראיה מהכתוב  ַ א ן-ל   ֶּת ַַוִּת֨ נּו ָת  א  י ִב  ֲה ַ֙ ַבׁש ַּוְד ַ֤ב ָחָל תַ ַָ֩זַב֨ ֶרץ ַ-ֶא נּו תבנית כעין פרט וכלל ופרט, כאשר  - ָל 

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

 בציבור.
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ֶאת ,ד:חקרח יבמדבר  ַ ּו רָ֗ ְמ ָׁשָֽ ְַו ָך י ָעֶל  ַ ּו ֶ֖רַל א-ְוִנְלו  ָז ְַו ֶהל ָהא ָ֑ ַ ת ַד  ֲַעב  ל דְַלכ ֶ֖ מֹוע   ֶהלַ א   ַ֙ ֶ֙רת ֶמ יֶכַָֽ-ִמְׁש בֲַאל  ַרֵ֥ ְק ׃ִי  ם

ֶרתַָּכל ,ג:חקרח יבמדבר  ֶמֶ֖ ִמְׁש ַּו ָך  ְרְּת ַמ ְׁש ִמָֽ ַ֙ רּו ְמ ֶהלַ-ְוָׁשָֽ א ָ֑ ַָה
ֶאל ַ֩ ְך ֶאל-ַא ְַו ֶדׁש ּק ַ֤ ַה ַ י ְַול א-ְּכל ֨ בּו ָר  ְק ִַי א ַחַ֙ל   ם-ַהִּמְזּב  תּוַַג ֻמֵ֥ ַַּגם-ָי ם ֶ֖ ַ-ה  ם׃ ַַאֶּתָֽ

ם-ְול א (ג' קרח יח,במ)רבי יונתן אמר, מהכא:  [,ב]בבלי ערכין יא תּוַַג ֻמֵ֥ ם-ָי ַַּג ם ֶ֖ ם-ה  םמה , ַאֶּתָֽ םבעבודת מזבח, אף  )הכהנים( ַאֶּתָֽ ֶ֖  ה 
ם-ְול א (ד' קרח יח,במ)בעבודת מזבח. תניא נמי הכי:  ים(לו)ה תּוַַג ֻמֵ֥ ַַּגם-ָי ם ֶ֖ ם-ה  ם, ַאֶּתָֽ ם-בשלהם ו ַאֶּתָֽ ֶ֖ במיתה, הם  -בשלכם  ה 

 .אינן במיתה אלא באזהרה -בשלהם 

 .ם כשרים בעבודת מזבח אלא בשירהלוים בעבודת מזבח ולא משכחת לוי -אף הם  [,בבבלי ערכין יארש"י ]

 

ֶאת (ד' קרח יח,במ))יח,ג( לענ"ד אפשר כי הקש של הלוים לכהנים בקשר לעבודת המזבח -כהמשך ל ַ ּו רָ֗ ְמ ְַוָׁשָֽ ָך י ַָעֶל  ּו ֶהלַ-ְוִנְלו  א   ַ֙ ֶ֙רת ֶמ ִמְׁש
ד ַ (ג' קרח יח,במ)-ך בלי הקרבה הכתובה בקטן בין שני קיסרים )סלוק ... אתנח( הקש לוים לכהנים לעבודת מזבח, א-קטן ... זקף-זקף – מֹוע  



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאל בּו-ְו ָר  ִַיְק א ַ֙ל   ַח הלוים בעבודת  -אף הם  [,בבבלי ערכין יארש"י ], לכן נותר ללוים שירה בשעת הקרבת קרבן ציבור חובה. כפ'ַהִּמְזּב 
 .אלא בשירמזבח ולא משכחת לוים כשרים בעבודת מזבח 

ּו ,ד(ח)י רָ֗ ְמ ד  (נשא ד,מז ')במ ]רבי יוסף בכור שור[בודות שהלוים עשו רביע, אפשר שאלו ארבע ע - ְוָׁשָֽ א ַלֲעב ֵ֨ הַָּכל־ַהָּבָ֗ ָדֵ֛ ֲַעב  ת ַדֹ֧  -ֲעב 
ַשיר, שחיטה, הפשט וניתוח, שהיא  ה ָדֵ֛ אלעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני עשרים וחמש. ֲעב  ַמָּׂשֶ֖ ַ ת ַדֵ֥ שהיו עושים בני  - ַוֲעב 

ים ֹלִׁשַ֤   .ְׁש
 

 וקורה לימוד ממרגלים לכיבוש הכנעני מלך ערדפז"ק כעין הקש, וכעין דבר חוזר  108

ְַּ֙בִיׂשְַ ,א:חקת כא במדבר ֶחם ַַוִּיָּל֨ ים ִרָ֑ ֲאָת ָה ַ ֶרְך ֶַּדֶ֖ ל א   ָר ִַיְׂש ַָּב א ִ֚י בִַּכ ֶג ֶּנ  ַַה ׁש  ב ַ֙י  ד ְך־ֲעָר ֶל ֶמָֽ ַ ַ֤י ַהְּכַנֲעִנ ַ ע ַמַ֞ ִּיְׁש ִבי:ַו ֶַׁשָֽ ּנּו ִמֶּמֶ֖ ַ ׀ ְׁשְּב ַַוִּיֵ֥ ל א   ַָר
ים ת משיחות קודש, שיחת מוצ"ש חקת תשל"ח, האדמו"ר ממ"ש[]דבר מלכות, חקת התשע"ח, נקודו  ִרָ֑ ֲאָת ָה ַ ֶרְך דרך ]רש"י[ פ' ֶּדֶ֖

הנגב שהלכו בה המרגלים. הגע בעצמך, המרגלים, שהוציאו דבת הארץ רעה והביאו אסון על העם, הם גם אלו שסללו את הדרך לכל 
לארץ ישראל בשליחות ה' וקיום  הציווי לתור את הארץ.  הליכה –העם! ויש לומר, שהמרגלים זכו לכך בגלל פעולה טובה אחת 

 .לומר לך, שאפילו פעולה טובה אחת גורמת עילוי בארץ הגשמית והפיכתה לארץ ישראל

לַ,א(חקת כא 'במ) ָרא   ִַיְׂש ַָּב א ִ֚י בִַּכ ֶג ֶּנ  ַה ׁש  בַ ַ֙י  ד ָר ְך־ֲע ֶל ֶמָֽ ַ ַ֤י ַהְּכַנֲעִנ ַ ע ַמַ֞ י קיסרים )כאן סלוק ... אתנח( קטן בין שנ-קטן ... זקף-...זקף - ַוִּיְׁש

]שיחת הקודש תשל"ח של אממ"ש[ נלמד ההקש שביצוע פעולה בציווי ה' גורמת לעילוי -בתפקיד כעין הקש וכעין דבר החוזר וקורה. מ

ים-בארץ הגשמית, ונלמד שבני ישראל חזרו ועברו ב ִרָ֑ ֲאָת ָה ְךַ ֶר ת הדרך כנען. השתמשו בידיע-שעברו בה המרגלים בכניסתם לארץ ֶּדֶ֖

 שלמדו המרגלים.

 

 פז"ק 109
ָ֑םַ ,כג:יחקרח במדבר  ּוֲַעֹוָנ ְׂשא  םִַי ֶ֖ ְוה  דַ ע   לַמֹו ֶה ַ֙א   ַדת ב  ּואֶַאת־ֲע יַהָ֗ ִוִ֜ דַַהּל  ַב֨ ָע ְַו

ה: ּוַַנֲחָלָֽ ִיְנֲחלֶ֖ אַ לַל ֵ֥ ִיְׂשָרא   ְַּ֙בנ  יַ ְבתֹוְך םַּו יֶכ  ת  ר   ֹוָלםְַ֙לד  תַע ַּקַ֤  ֻח

י (גכ,קרח יח 'במ)  ִוִ֜ ַהּל  ַ ד ַב֨  [בבלי בכורות ל,א]-ואזלא מרמז שיש בכתוב כעין כלל מלמד, ואפשר שהוא הכלל הנאמר בקדמא  – ְוָע

ַ (גכ,קרח יח 'במ)ובהיקש המרומז בתבנית הטעמים של  זה הכלל: החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו.... .מתני' ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ַעֹוָלם ת ַּקַ֤ ֻח
ל א   ָר ִַיְׂש ְַּ֙בנ  י ְך אבל [ בבלי בכורות ל,א] -הנלמד ב ן שני קיסרים )כאן אתנח ... סלוק(, אפשר מקור להיקשקטן בי-פעמיים זקף – ּוְבתֹו

הוי חשוד לכל התורה  -רבי מאיר היא, דאמר: חשוד לדבר אחד  -חכמים אומרים חשוד על המעשר חשוד על השביעית, ומאן חכמים 
 ושאר החשדות שנידונות בגמרא הזאת. כולה.

 

 פז"ק 110

 רת רכוש עמים שמציקים לישראל, לישראלהעבבמדבר בלק כב,ד 

ֶאל ַ ב ָאִ֝ מֹו ַ ר ֶמ א ֶאת-ַוּי ֨ ַ֙ ָהל ָּק ַה ַ ּו ֲחכַ֤ ְַיַל ה ַַעָּתַ֞ ן ְדָיָ֗ ִמ ַ ְקנ  י ה-ָּכל-ִז ַהָּׂשֶדָ֑ ַ ֶרק ֶַי ָ֣ ת ֶ֖ א  ַ ר ֹו ַהּׁש  ְךַ ח   ּוִַּכְל ינ ת   יב  ִב  ְַס
ֶַּבןַ ֹ֧ק א׃-ּוָבָל ו ִהָֽ ַה ַ ת ֵ֥ ַָּבע  ב ָאֶ֖ מֹו ְךְַל ֶל ֶמֵ֥ ַ ר ֹו ִַצּפֵ֛

ל-ֶאת ר-ָּכ ֹו ַהּׁש  ַ ְך ח   ינּוִַּכְל ת   יב  ִב  במדבר  -קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב או כעין דבר החוזר וקורה, וזה כנאמר ב-פעמיים זקף – ְס

ד"א  )ובסוף רוקנו אותה(..., )ב(ואחזו אותה  )באופן זמני(ירדו למצרים לגור  )המואבים שבני ישראל(אמרו )א(  רבה )וילנא( פרשה כ
והוא  )ויצר חיץ בין מואב ועמון(ארץ מואב  )חלק מ(ישראל שבא סיחון ונטל  ויגר לשון יראה שהיו מתיראין שראו כל האומות ביד

נלחם במלך מואב הראשון ועוג נטל כל ארץ בני עמון שנא' )דברים ג( כי רק עוג מלך הבשן וגו' באו ישראל ונטלוהו משניהם שאין 
כי לא אתן לך מארצו ירושה הרי ארצנו לפניהם לכך  בו עוולה והיו אלו רואין את ארצם ביד ישראל והיו אומרים לא אמר להם הקב"ה

)כיבוש חלק מארץ מואב בידי סיחון וכיבוש חלק מארץ עמון בידי עוג הסיר את האיסור של כיבוש חלקי ארץ אלו ע"י בני היו מתיראין, 

    ישראל וכיבוש זה לא היה עוולה למואב ועמון כי לא מהם נכבש(
 ו גם את רכושם כמו שרוקנו את מצרים, החרימו את ערד ועמלק בערד, את סיחון את עוגהמואבים חששו שבני ישראל ירוקנ

 

 פז"ק 111

 היקש מנבואת בלעם לנבואת נביאי אומות העולם

ר :חכב, בלקבמדבר  ֶמ א ם ַוּי   ֶהָ֗ י ּו ֲאל  ינ ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל י ַהַּל  ִתַ֤ ב  ֲהִׁש ַ֙ ַו ר ֶאְתֶכם ָב  ר ָּד ֲאֶׁשֵ֛ ר ַּכ ֵ֥ ַדּב  ַַָֽ'הֶַ֖ ְי ר  ַָׂש ּו בֵ֥ ְׁש ַַוּי  ָ֑י ָל ִַעם-יא  ב ָאֶ֖ ׃-מֹו ם ִַּבְלָעָֽ
ּו ינ ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל י ַהַּל  ִתַ֤ ב  ֲהִׁש ַ֙ ַו ר ֶאְתֶכם ָב  תבנית של כעין היקש, בנין אב.  –קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק אתנח( -קטן ... זקף-... זקף- ָּד

ּו רש"י )ח(כפ'  ינ ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל העולם; וכן לבן בחלום הלילה, אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נביאי אומות  - ַהַּל 
 .שנאמר: "ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה" )בר' לא,כד(. כאדם ההולך אצל פלגשו בהחבא )ראה ויק"ר א,יג(

 

 פז"ק 112
 במדבר בלק כב,ל

ֶאל ַ ן ֹו ָאתִ֝ ַָה ר ֶמ א ֲאֶׁשר-ַוּת ֨ ַ ָךִ֝ ְנ ֲאת  ַ י ִכ֨ ָאנ  ַ֩ א ֲהלֹו ַ ם ַַ֙עד-ִּבְלָעָ֗ ָך ְד ֹו עָֽ מ  ַ י ַָעַלָ֗ הַַ-ָרַכ ְבָּת ַ ֹום הַהּי  ַּכ ָ֑ ָךֶ֖ ֹותְַל ְנִּתיַַלֲעׂשֵ֥ ְסַּכ  ִה ְסּכ  ןַ ַה ַַהָֽ ה ֶַּז 
א׃ַ רַל ָֽ ֶמ א ַַוּי ֶ֖

י ַָעַלָ֗ ַַ֙עדַָרַכ ְבָּת ָך ְד ֹו עָֽ ְנִּתי-מ  ְסַּכ  ִה ַ ְסּכ  ן ַה ַַהָֽ ה ֶּז  ַה ַ ֹום קטן בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, שכמאמר האתון -פעמיים זקף – ַהּי 

 רמז ליחוד.   –והסכן הסכנתי מלשון ותהי לו סוכנת ת ביום ואישות בלילה, מעודך עד היום הזה, ולא עוד אלא שאני עושה לך רכיבו
, דבעידנא דחזו ליה דהוי רכיב אחמריה, אמרו ליה, מאי י(תניא, בלעם אפילו דעת בהמתו לא הוי ידע -)ל( הלא אנכי אתנך וגו' תורה תמימה 

, אמרה ליה אשר יב(לטעינה בעלמא -האתון הלא אנכי אתונך, אמר לה  ותאמר -, מיד יא(טעמא לא רכבת אסוסיא, אמר להו, ברטיבא שדאי ליה
באקראי בעלמא, אמרה ליה, מעודך עד היום הזה, ולא עוד אלא שאני עושה לך רכיבות ביום ואישות בלילה, כתיב הכא  -רכבת עלי, אמר לה 

 ]סנהדרין ק"ה ב'[: יג(ההסכן הסכנתי וכתיב התם )מ"א א'( ותהי לו סוכנת

 לש זקף בין שני קיסריםשראה 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 פז"ק 113
 ,ב:כחבמדבר פינחס 

ַַ ֶאת]ב[ ַ ִ֚ו ַ-ַצ ָ֑ם ֶה ֲאל  ַ ְרָּתֶ֖ ַמ ָא ְַו ל א   ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י
ַ-ֶאת ֹו׃ דָֽ מֹוֲע ְַּב י בִַלֶ֖ י ִרֵ֥ ַהְק ּוְַל רָ֕ ְמ יִַּתְׁש ִח  יח  ִַנָֽ יַח ִ֚ ר  ַ י ִאַּׁשָ֗ יְַל ִמִ֝ ְח יַַל ְרָּבִנ֨ ַָק

ּו רָ֕ יִַּתְׁשְמ ִח  ח  י ִַנָֽ ַח י ִ֚ נין אב, שנאמר בקרבן התמיד ונוהג בכל הקרבנות. בנין האב הוא שיהא גדול, תבנית כעין ב-קטן, זקף-יתיב זקף - ר 

 אדם עומד על גבי קרבנו בשעת הקרבתו וכך המעמדות לקרבנות הציבור.

 

 פז"ק 114
 ,ג:כחבמדבר פינחס 

ַַ הַָ֑]ג[ יבּוַַל ִרֶ֖ ְק רַַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ִאֶּׁש  ָה ַ ִ֚ה ֶַז ם ֶה  ָל  ַ ְרָּת ַמ ָא יַ'ְו ָֽ ְַּבנ  ים ָבִׂש֨ ַ-ְּכ ֹ֧ה ַָׁשָנ
ִֵֵֽ֥יםַלַַ ְַׁשַנ ם ִמֵ֛ ִמי ְַת ד׃ י ִמָֽ ַָת ה ָלֵ֥ ַע  ֹום ַּיֶ֖

ַ ה ִאֶּׁש  ַָה ִ֚ה ֶַז ם ֶה  ְרָּת ַָל ַמ ָא נה, עולת התמיד  –בתפקיד כעין בנין אב, ראה בבלי סוכה נג קטן בין שני קיסרים, -פעמיים זקף – ְו

היא בנין אב לשיר של כל עולת צבור ושיר של שלמי צבור בשבועות, מושר בשעת ניסוך היין, מחולק לשלושה קטעים ושלוש 

 ות בכל קטע, ואורך כל תקיעה תשע יבבות וכן אורך התרועה באמצע.תקיע
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 :,וכחפינחס במדבר 

ַַ ה ִאֶּׁשֶ֖ ַ ַח ח   ִַני ַח י ר   יְַל ִסיַנ  ַ ַה ר ְַּ֙ב ה ָהֲעֻׂשָי ַ ד י ִמָ֑ תַָּת ַלֶ֖ '׃לַַע  ַהָֽ
ַ)ו(   רש"י י ִסיַנ  ַ ַה ר ְַּ֙ב ה ַ֙(: ספ"ז כח,ו)ראה  דבר אחרכאותן שנעשו בימי המלואים.  -ָהֲעֻׂשָי ה ַַָהֲעֻׂשָי י ִַסיַנ  ַה ר ַ הקיש -ְּב ד י ִמָ֑ תַָּת ַלֶ֖ ע 

ַלעולת  ַה ר יְּב  (.  שמ' כד,ואותה שנתקרבה לפני מתן תורה, שכתוב בה: "וישם באגנות" ) ִסיַנ 

חַַ ח   ִַני ַח י ר   יְַל ִסיַנ  ַה רַ ְַּ֙ב ה  כמו בהר סיני כך כל יוםש, יק  קטן בין שני קיסרים, בתפקיד הֵ -פעמיים זקף – ָהֲעֻׂשָי
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ל ]ז[ ח: -,ז י לגבמדבר מסע ַַ֙ע ַַוָּיָׁ֙שב ם ָת  א  ָֽ מ  ַ֙ ְסעּו ל-ַוִּי רַַע ֲאֶׁשֵ֥ ַ ת ר   ִחי ַה ַ י ל׃-ִּפ  ּד ָֽ ִמְג ַ ֵ֥י ּוִַלְפנ  ֲחנֶ֖ ֵַּֽי ַַוָֽ ן ֹו ְַצפָ֑ ַַּב ַעל ֶ֖י  ְּפנ 

 הקיש מלא לציין נדר ושבועה בשם ע"ז מלא לציין מקום ע"ז שאינה כתובה בתורה

ל י-ַע  ה בתורה )ב( איסור להזכיר בפה עבודה זרה שאינה הכתובה בתורהמצב )א( היתר להזכיר בפה עבודה זרה הכתוב-מקף כרב – ִּפ 

ל ַ-ַע י תִּפ  יר   קטן עשוי לרמז למצב ביניים שאף ששם ע"ז זאת מוזכר, בכל זאת עדיף לציין מקום בשם -טעם המונח בתבנית מונח זקף – ַהִח

 אחר או בשם מקום סמוך.  

ם ָת  א  ָֽ תקטן ... -זקף – מ  ר   ִחי שלא  אי"ה,ה"רמב"ם הלכות עבודה זרה פפסק קטן בין שני קיסרים כעין היקש. -ם זקףקטן, פעמיי-זקף – ַה

 ההיקש מכאן להלכה שלא לגרום או שלא ידור ולא יקיים בשם עבודה זרה.ולציין מקום של עבודה זרה שאינה כתובה בתורה. 

ת (יד,ב בשלח 'שמ)יש להדגיש ההבדל בין  י ַהִחיר ֵ֔ ל( י לג,זמסע במ')ובין  ִלְפנֵ֙י ִפֹ֣ ת-ַע ר   ִחי ַה ַ י שהמקף הוא רק כאן ולכן רק מכאן אפשר  ִּפ 

 ללמוד את הרב מצב של מה מותר ומה אסור להזכיר וכן ההיקש. 
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ָּמה הָ  לה,ו: במדבר מסעי ֵ֥ס ָׁש֖ ּו ָלנ  ר ִּתְּתנֵ֔ ֹ֣ ט ֲאׁש  י ַהִּמְקָלֵ֔ ת ֵׁשׁש־ָעֵרֹ֣ ם ֵאֶ֚ ר ִּתְּתנּ֙ו ַלְלִוּיִֵ֔ ַ֤ ים ֲאׁש  ִָֽעִרָ֗ ת ה  יִם ִעִֽיר:ְוֵאֹ֣ ים ּוְׁשַּת֖ ּו ַאְרָּבִעֵ֥ ם ִּתְּתנֵ֔ ֹ֣ ַח ַוֲעֵליה   ר ֵצֶ֑

ּו ר ִּתְּתנֵ֔ ֹ֣ ט ֲאׁש  י ַהִּמְקָלֵ֔ ת ֵׁשׁש־ָעֵרֹ֣ קטן ... זקף קטן בין שני קיסרים, כעין הקש, אפשר שזה המקור להקיש את מ"ב ערי הלוים לשש -זקף – ֵאֶ֚

 ערי המקלט לקליטת רוצחים
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ָׁשַָֽסעי לה,כד: מ דברמב ה׃ְו ֶּל ָֽ א  ָה ַ ים ִטֶ֖ ַהִּמְׁשָּפ ַ ל ַַעֵ֥ ם ָּדָ֑ ַַה א  ל ַּג  ן י ֶ֖ הַּוב  ַהַּמֶּכ  ןַ ִ֚י ַּב  ה ָד  ע  ָהָֽ ַ֙ טּו  ְפ
 לב א( נהילו) זרק ד דף עה טור ב /ה"פ ילהמגרושלמי מסכת י מודתל
 נואיאבל  מע ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו פוחח פורס את שמע ומתרגםאת שורא בתורה ומתרגם אבל אינו פורס ק ןטק' נימת

 אתבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס ר תרגםומורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו סומא פורס את שמע ק
 שמע: 

 מסומא ר"ה בותלררבי מאיר אומר גולה ושניהן מקרא אחד הן דורשין בלא ראות ר' יהודה אומר ו ודהיהנינן סומא אינו גולה דברי רבי ת ןמתגמ' 
דר' ה מע הא אם ראה פורש רבי חגיי בעא קומי רבי יוסה מחלפה שיטתיאת שות מימיו לא יפרוש רומר פרט לסומא וכא תנינן כל שלא ראה מאוא
בית אפל ך הוא אומר היושב בכ ניתאמתמר פרט והכא הוא אמר לרבות אמר רבי חנניה בריה דרבי הילל ביושב בבית אפיל היא א אוה הודה תמןי

 :בלא ראות לרבות את הסומאלא יפרש שמע ברם הכא 
 ר נמי מכל מצות שבתורה דכתיב טוגלות וכיון שפטור מגלות פמ ורפטלות אמר פרט שהסומא ג יבג הודה תמן.דר' י - עדהה ןקרב

ִטֶַ֖סעי לה,כד: מ דברמב  ַהִּמְׁשָּפ ַ ל ַַעֵ֥ ם ָּדָ֑ ַַה א  ל ַּג  ן י ֶ֖ הַּוב  ַהַּמֶּכ  ןַ ִ֚י ַּב  ה ָד  ע  ָהָֽ ַ֙ טּו ְפ ָׁשָֽ ה׃ְו ֶּל ָֽ א  ָה ַ  ים

התבנית הטעמים  –טט  ַהַּמֶּכ  ַ ן ִ֚י ַּב  ה ָד  ע  ָהָֽ ַ֙ טּו ְפ קטן היא כעין בנין אב להודיע לפי המשך פירוש -קטן יתיב זקף-פשטא זקף– ְוָׁשָֽ

 קרבן העדה כי 
 םהדה וגואל אינו במכה וגואל הדם אינו במשפטים, נמצא שכל שהוא סומא עכשו אינו במכש לוכישנו במכה וגואל הדם ישנו במשפטים כל ש

 א אחרים.יפטור מכל המצות דומיא דרציחה ואיך יכול להוצו
 

 דברים 1.1.11.1.1
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 דברים ב,כה: 
ַַעל ָך  ְרָא ְת ְַ֙וִי ְּדָך תַַּפְח ַ֤ ַּ֙ת  ל ח  ָא הַ ֶּזָ֗ ַה ַ ֹום ל-ַהּי  ַחתַָּכ יםַַּתֶ֖ ַעִּמ  ָהָֽ ַ֙ י ַ-ְּפנ  ִָ֑ים ָמ ַַהָּׁש



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/123         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ָך׃ַ י ִמָּפֶנָֽ ַ ּו ָחלֶ֖ ְַו ּו זֵ֥ ָרְג ְַו ָך  ְמֲע ִַׁ֙ש ן ְמעּו ִַיְׁש ר ֲַאֶׁשַ֤
ת ַ֤ ַּ֙ת  ל ח  ַַעלַָא ָא ְתָך  ְר ְַ֙וִי ָך ְחְּד ים-ַּפ ַעִּמ  ָהָֽ ַ֙ י תנא: כשם ( ע"ז כה,אפעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, כנדרש ) – ְּפנ 

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

 יהושע  י,יב: 
ֶאת ַ ה֙' ַ ת ַ֤ ֹוםַּת  ְַּביָ֗ ' ה  ַַ֙ל הֹוֻׁשַע ְַי ר ַ֤ ַדּב  ְַי ַָה ַ-ָא ז ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ֶ֖י יִַלְפנ  ִר  ֱַאמ 

ן׃ַ ֹו ַאָּילָֽ קַ ֶמ ֵ֥ ְַּבע  ַח ֶ֖ ר  ְַוָי ֹום ּד  ַ ן ֹו ְבע  ְַּבִג ִֶ֚מׁש ֶַׁש ל א ָ֗ ָר ִַיְׂש ינ  י ר׀ְַלע  ֶמ א ַַוּי  
ֶאת ַ ה֙' ַ ת ַ֤ ֹוםַּת  ְַּביָ֗ ' ה  ַַ֙ל הֹוֻׁשַע ְַי ר ַ֤ ַדּב  ְַי י-ָא ז ִר    זקף רביע זקף, כעין פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה,  – ָה ֱאמ 

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( 

הּואַ֙שעות. וכן כנאמר )יהושע י,יד(  48שעות,  36שעות,  24על מספר השעות שהשמש לא נעה, דעות שונות  ַה ַ ֹום ִ֝הַַּכּיַ֤ ָהָי ַ א ְול ֨
יו ָר  ֲח ַא ְַו ׁשְַלָפָנ יו י ִאָ֑ ַ ֹול ק  ְַּב ' הֶ֖ ַ ַע מ ֵ֥ ל׃ִַלְׁש ָֽ א  ָר םְַלִיְׂש ָחֶ֖ ִַנְל ' ה  ַ י  ִּכ 

 שלוש פעמים זקף בין שני קיסריםראה 
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ק :יא,ג ריםדב ַר ַ י ַ֒-ִּכ  ִאים ְרָפ ָה ַ ִמֶּי ֶתר ַ ֘ר ַא ִַנְׁש ן ַהָּבָׁשָ֗ ַ ְך ֶמ ֶל ַ ֹוג ַעַ֞
ןַ ֹו ַַעּמָ֑ ְַּבנ  י ת ַרַּבֶ֖ ְַּב א ו ִה  הַ ֲהֹל  ַ ל ֶז  ְר ַַּב ֶַ֙ע ֶרׂש ְרׂשֹו ַַע ַ֤ה ִַַַהּנ  ֹות ַאּמ  ַ ַׁשע ֹ֧ ַאַּמתּת  ְַּב ּה ְחָּבֶ֖ ַָר ֹות ַאּמֵ֛ ַ ע ְרַּבֵ֥ ַא ְַו ּה ְרָּכָ֗ ׃-ָא יׁש ִַאָֽ

א ו ִה  ַ ה ֹל  ֲה לַ ֶז  ְר ַַּב ֶַ֙ע ֶרׂש ְרׂשֹו ַַע ַ֤ה ּנ  א ,בבלי עירובין מחקטן בין שני קיסרים בתפקיד היקש, אפשר שזה ירמז למאמר -פעמיים זקף – ִה

 איש לפי מה שגופו ארוך, יש לו ארבע אמות באמתו הארוכה. - באמה דידיהופי' רש"י 
 דם גבוה מדידת אמות לשביתה במדבר לפי גודל אמת ידולא
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כיבוש שהוא בנין אב, לכל גדולה שבתורה  כעין; היקשו של משה למחול לו מדברי ה' בשמות כי תשא בחטא העגל ד:כברים ואתחנן ג,ד

 .מדת הדין

ת ֶַאָֽ ֹות א  ְר ְַ֙לַה ִחּלֹ֙וָת ַה הַ ַאָּתַ֤ ַ ' הָ֗ ַ דָנ י ת-ֲא ֶא֨ ַ ָך  ְּד ְב אֶַ-ַע ְַו ָך  ְדְל הַ-תָּג ָקָ֑ ָז ַַהֲח ָךֶ֖ ְד ַָי
ִמי ַ ר ר-ֲאֶׁשַ֤ ֲאֶׁש ַ ֶרץ ָא  ַמ ִיםַּוָב ַַּ֙בָּׁש ל ָך׃-א  ֶתָֽ ר  בּו ְַוִכְג ָך י ַמֲעֶׂשֶ֖ הְַכ ַַיֲעֶׂשֵ֥

ת ֶאָֽ ַ ֹות א  ְר ַה ְַ֙ל ִחּלֹ֙וָת ַַה ה ת-ַאָּתַ֤ ֶא֨ ַ ָך  ְּד ְב ָךַ -ַע ְדְל פעמיים זקף בין שני קיסרים )כאן בין סלוק של פסוק קודם ובין אתנח שבפסוק  – ָּג

 יקש, והוא היקשו של משה למחול לו מדברי ה' בשמות כי תשא בחטא העגל זה( כעין דבר החוזר, ה

ַַ֙(לב,י תשא שמ'), שאמרת לי: )מדבריך היקשתי( : ממך למדתי)משה לקב"ה( לו אמר ה ָחה ְוַעָּת ִּנ י י ַה ; וכי תופס הייתי בך? אלא ִּל 
 .בור לעשות עכשיו. כמו כן הייתי ס(ראה ספ"ד כז)לפתוח פתח, שבי היה תלוי הדבר להתפלל עליהם 

 [מדרש תנאים לדברים פרק ג]

ת ַ-ֶא֨ ָך  ְדְל ֶאתזה בנין אב לכל גדולה שבתורה ָּג ַ-ְו ה ָקָ֑ ָז ֲח ַַה ָךֶ֖ ְד שמות )אלו עשר מכות שהביא המקום ב"ה על המצרים במצ' שנ' בהן ָי

תנטה את ידך: ד"א  (א,ח ַ-ֶא֨ ָך  ְדְל מיכה )שנ'  שאתה כובש על מדת הדין בשעהבעולמך  מתגדלאמר לפניו רבונו של עולם אימתי אתה ָּג

 מי אל כמוך נושא עון: (יח,ז
ת ֶאָֽ ַ ֹות א  ְר ַה ְַ֙ל ִחּלֹ֙וָת ַַה ה ת-ַאָּתַ֤ ֶא֨ ַ ָך  ְּד ְב ָךַ -ַע ְדְל פעמיים זקף בין שני קיסרים )כאן בין סלוק של פסוק קודם ובין אתנח שבפסוק  – ָּג

 .כיבוש מדת הדיןשהוא בנין אב, לכל גדולה שבתורה  זה( כעין
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ַ: י,יב עקב דברים ְָ֑ך ִעָּמ מ  לַ ֶ֖ א  ַׁש  ָך י ֶה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ ִ֚ה ָמ ַ ל א   ָר ִַ֙יְׂש ה ַבנין אב או היקש שמלת "ועתה" מורה על תשובהְוַעָּת
ִאם ַ י ֶאת-ִּכ  ַ ה ָא ְר ִי ל-ְלַ֠ ְַּבָכ ֶַ֤כת ָךַָלֶל י ֶהִ֝ ֱאֹל ַ ' ֶאת-֨ה ַ֙ ד ֲעב  ְַוַלָֽ ֹו ת  א  ַ ֲהָב ה ַא ַּ֙וְל ָרָכיו ְַּבָכל-ְּד יָך ֶה  ֹל ֱַא ' ַּוְבָכל-ה  ָךֶ֖ ְב ָב ָך׃ַנפְַ-ְל ֶַׁשָֽ

ַ֙)בין סלוק לאתנח( )א( תבנית טעמים המרמזת על לימוד בבנין אב, הקש, דבר החוזר וקורה על משמעות מלת  ברישא של הפסוק ה . ְוַעָּת

ָּתה  (ירמיה ג,ד)מאמר  ([98- 97יב )נ"ך וגו'( הרב אבא שאול בן ציון ע' צג, )אוצר החכמה ע'  –]ברכת ציון  ֹוא ֵמַעֵ֔ את לִ֖  קראתיֲהלֹ֣ ּוף ָקָרֵ֥ י ַאּלֵ֥ י ָאִבֶ֑

י ָאִָּֽתה: ַר֖ י-ו ]כלומר הלוואי שעם ישראל יחזור בתשובה על הרעות שלהם[מרעתך  ּתָ בְ שַ א פירש רש"י הלואי  נְע  י ָאִבֶ֑ את ִל֖ , ואם ָקָרֵ֥
ה׀  (,כבג 'רב) על הפסוק [כ"א ו'()בראשית רבה ]-תעשי כן הינטור לך אדונך לעולם כו' עכ"ל[. ונראה שהוא על פי מה דדרשו רז"ל ב ְוַעָּתֹ֣

ֹו ן־יְִׁשַלֹ֣ח יָדָ֗  (,יבי ' עקב)דב שנאמר תשובהאלא לשון  ועתה, אין פתח של תשובה. ועתהא"ר אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקב"ה , פ 

ַ ְָ֑ך ִעָּמ מ  ַ ל ֶ֖ א  ַׁש  ָך י ֶה  ֹל ֱא ַ' ה  ִ֚הַ ָמ ַ ל א   ָר ִַ֙יְׂש ה  וגו'ְוַעָּת

ֶהַ  )דב' עקב י,יב( ֹל ֱא ַ' ַה  ִ֚ה ַָמ ל א   ָר ִַ֙יְׂש ה  קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב, הקש, דבר החוזר וקורה. -קטן ... זקף-זקף –יָךְוַעָּת
 ([219]שמלת אליעזר פר' עקב מאמר ב ע' ריד, הרב יאקאב יצחק אליעזר )אוצר החכמה ע' 

ִאםַ-לענ"ד כוונתו ל)טט:  ברם כאן ַ י ֶאת-ִּכ  ַ ה ָא ְר ִי ְַּבָכל-ְלַ֠ ֶַ֤כת ָךַָלֶל י ֶהִ֝ ֱאֹל ַ ' הֲַ-֨ה ַא ַּ֙וְל ָרָכיו ֶאתְּד ַ֙ ד ֲעב  ְַוַלָֽ ֹו ת  א  ַ יָך-ָב ה ֶה  ֹל ֱַא ' שבו  ה 

כי מדת היראה היא שורש הכל ואם יש כאן יראה הרי הכל  בנה בנין אב (קטן בין שני קיסרים ועשוי לרמז למסקנת המחבר-פעמיים זקף
תכלית הכל היא  נהכאן ואם אין יראה הרי מאומה אין כאן וכפי שכתב הרבי ר' בער ממעזריטש ז"ל בליקוטי אמרים דף יא "ה

היראה, כי אם אין יראה אין חכמה ספונה וחשובה כלל ותכלית חכמה היא יראה הגם שצריך לעבוד ה' יתברך באהבה וביראה, 
 וממילא תשרה עליו אהבת הבורא יתברך, רק יראהאין צריך לתפוס 

 

 פז"ק 124

ַ בפרשת והיה אם שמע רים עקב יא,יז:דב ן םֶַּפֵ֥ ּוַָלֶכ  ר  ְמ ִהָּׁש ַ טז[ַ [ַ ַ ַ ַ׃ ָ֑ם ְבֶכ ַב הְַל ִַיְפֶּתֶ֖
ַַ ַ ם׃ ֶהָֽ םַָל ֲחִויֶתֶ֖ ִהְׁשַּת ְַו ים ִר  ח  ֲַא ים ִה  ֹל ֱא ַ֙ ְדֶּתם ַַוֲעַב ם ְרֶּתָ֗ ַס ְַו



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/124         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ַאףַ הַ ָר֨ ְַוָח ַ ַ-]יז[ ם ַָּבֶכָ֗ ִ֝ה הָו ְַַי ַ ֶאתַַַ ַ ר ְַ֙ול א-ְוָעַצַ֤ ַמִ֙ים ֶאת-ַהָּׁש ַ ן ֶ֖ ִַתּת  א הַל ֵ֥ ָמ  ָה ֲאָד ְַו ר ָמָט  ַ ְהֶי ה ַ-ִי ָּ֑ה בּוָל ְַי
ָא ַַ ַָ֙ה ַעל מ  ַ ה ָרָ֗ ְמה  ַ ְדֶּת ם ֲאַב ַַַו ם׃ ןַָלֶכָֽ ֵ֥ ת  ַנ  ֶ֖ה הָו ְַי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ָב  ַַהּט  ֶַרץ

רַ-ְול א ָמָט  ַ ְהֶי ה הטן ק-קףמונח ז -ִי ָדָמ  ָה ֲא  ה אחתמלבטן ק-קףזמונח  – ְו

  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 

 נלמדת סמיכות ע"ז לעצירת גשמים מות עח בלי יבבב 
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ַַעלַ רים עקב יא,כא:דב ם ָּתֵ֛ ְב ַּוְכַת ַ ַ-]כ[ ַ ָך׃ י ֶרָֽ ָךַּוִבְׁשָע יֶתֶ֖ ַּב  ֹות ְַמזּוזֵ֥
הַַ ָמ  ָד ֲא ָה ַ ִ֚ל ַַע ם יֶכ  ְַבנ  מ  י ִַ֙וי יֶכם מ  ְַי ּו ְרּבַ֤ ִַי ַען ַמ֨ ְַַל א[ ַ]כ
ַמֶַַ֖ ַהָּׁש ַ י ֵ֥ מ  ָ֑םִַּכי ֶה םַָלת  תַָל יֶכֶ֖ ת  ֲאב  ֵ֛הַַל הָו ְַי ע ִַנְׁשַּבֹ֧ ר ַַעלֲאֶׁש֨ ַס-ִים ֶרץ׃ ַָהָאָֽ

ַ֙( כאיא, עקב 'בד) הכתוב  א ,ברכות טז בבליחידושי הרשב"א ע"פ  יֶכם מ  ְַי ּו ְרּבַ֤ ַעןִַי ַמ֨ משמש כראיה שהקורא קריאת שמע כבר עבר  ְל

ם   יא,כ: עקבדברים את הפסוק שלפניו  ְבָּתֵ֛ ת-ַעל ּוְכַת ֹו ָך ְמזּוזֵ֥ יֶתֶ֖ ָך׃ ּב  י ֶרָֽ ' ואת' דב) ק"שבפרק ראשון של  -ולכן אינו חוזר ל ּוִבְׁשָע

ם (ו,ט ְבָּתֵ֛ לכל שאר המקומות אם מצא עצמו בהן שהוא חזקה שאמר כל שלמעלה ממנו  היקשאלא ממשיך הלאה. ומכאן  ּוְכַת
ה (כאיא, עקב 'בד)ואינו צריך לחזור. בפסוק  משום דסירכיה נקט, ָדָמ  ֲא ָה ַ ִ֚ל ַַע ם ֶכ  י ְַבנ  מ  י ִַ֙וי יֶכם מ  ְַי ּו ִַיְרּבַ֤ ן ַע ַמ֨ -נמצאת תבנית זקף ְל

אם מצא עצמו בהן -ש חידושי הרשב"א-קטן בין שני קיסרים, בתפקיד היקש )כעין בנין אב( ואפשר שההיקש הוא כ-טן ... זקףק
 . אזי לא חוזר לומר את שלמעלה מאותו מקום שהוא חזקה שאמר כל שלמעלה ממנו )במקומות בתפילה(

 
 דברים ראה יא,כח:

ַ ַס ַַ יֶכֶַ֖]כו[ַ ןִַלְפנ  ֵ֥ ת  ַנ  י ִכֵ֛ ָאנ  ַ ה ה׃ְרא ָ֗ ְקָלָלָֽ ַּו ה ָרָכֶ֖ ְַּב ֹום ַהּיָ֑ ַ ַם
ַ ַ ת]כז[ ֶאל-ֶאָֽ ַ ּו ְמעָ֗ ֲאֶׁש רִַּתְׁש ַ ָ֑ה ָרָכ ֹום׃-ַהְּב ַהּיָֽ ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ ֵ֥ה ְמַצֶּו ַ י ִכֵ֛ ָאנ  רַ ֲאֶׁשֹ֧ ַ ם יֶכ  ה  ֹל ֱַא ' ה  ַ֙ ִַמְצֹות

ַ ַ ח[ ִאם]כ ַ ה ְּקָלָלָ֗ ַה ֶאל-ְו ַ֙ ְמעּו ִַתְׁש א ִמן-ל ַ֤ ַ ְרֶּת ם ַס ְַו ם יֶכ  ה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ֙ ֵ֥ה-ִמְצֹות ְמַצֶּו ַ י ִכֵ֛ ָאנ  ַ ר ֲאֶׁשֹ֧ ַ ְך ֶר ֶּד  ֹוםַַה ַהּיָ֑ ַ ם ֶַַאְתֶכֶ֖
ַ-אפשר ש ַ ה]כו[ א ָ֗ ַַ-)ארבע דברים לעומת ספרי המונה שבעה דברים והמתאים ל ירושלמי סוטה פ"ז,ה"ד -רביע ירמז לנאמר ב – ְר ]כז[

ּו ְמעָ֗  מונח רביע(   - ֲאֶׁש רִַּתְׁש

היו עונין אחר הברכות ואחר אילו ואילו )ג( הברכה והקללה ברכה אחת וקללה אחת )ב( אילו ואילו היו אומ' ברכות וקללו' )א( 
  ברוך בכלל וברוך בפרט ארור בכלל וארור בפרט )ד(  כשהם הופכין פניהם כלפי ההר שבן נאמרים הדבריםהקללות אמן 

ַ-אפשר ש ַ ּו]כז[ ְמעָ֗  , ספרי דברים פיסקא נה -מונח רביע ירמז ליותר מארבעה דברים כנדרש ב - ֲאֶׁש רִַּתְׁש

אף ברכות בקול  קללות בקול רם)ג(  אף ברכות בלוים קללות בלויםהבאות מקללות לברכות )ב(  וההקשות  ברכה קודמת לקללה)א( 
קללות אלו ואלו עונים )ו( אף ברכות בכלל ופרט  קללות בכלל ופרט)ה( אף ברכות בלשון הקודש  קללות בלשון הקודש)ד( רם 

 כשהפכו פניהם בשעת ברכה אל הר גריזיםברכה לקללה )ז( וההקשה הבאה מאף ברכות אלו ואלו עונים ואומרים אמן   ואומרים אמן
 ובשעת קללה אל הר עיבל)כך הפכו פניהם( 

 

ַאפשר כי ההיקש עצמו של אופן אמירת הברכות מהקללות מרומז בכתוב  ַ ח[ ִאם]כ ַ ה ְּקָלָלָ֗ ַה ֶאל-ְו ַ֙ ְמעּו ִַתְׁש א ַ-ל ַ֤ ם יֶכ  ה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ֙ ִמְצֹות
ִמן ַ ְרֶּת ם ַס ְך-ְו ֶר ֶּד   ין שני קיסרים, בתפקיד להקיש מקללות לברכות פעמיים זקף ב – ַה
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 שנה( 14היקש מהליכה במדבר להליכה בא"י, ג"ש, היקש כל הביאות להתחיל אחרי כיבוש וחלוקה ) יא,ל: ראהדברים 

ָרַ-ֲהל א ַָּבֲע ב ֶ֖ ׁש  ַהּי  ַ י ְּכַנֲעִנ  ַהָֽ ַ֙ ֶ֙רץ ְַּבֶא ֶמׁש ַהֶּׁש  ַ ֹוא ְמב  ַ ֶרְך ֶּדִ֚ יַ֙ ר  ֲח ַַאָֽ ן ָ֗ ְרּד  ַהַּי ַ ר ְַּבע  ֶב ָּמה ה׃ה ִ֝ ֶרָֽ מ  ַ ֵ֥י לֹונ  א  ַ ֶצל ֶ֖ א  ַ ל ַהִּגְלָּג  ַ ּול מִ֚ ָ֑הַ ַָב
ַ י ְּכַנֲעִנ  ַהָֽ ַ֙ ֶ֙רץ ְַּבֶא ֶמׁש ַהֶּׁש  ַ ֹוא ְמב  ַ ֶרְך ע"פ  .היקש באופנים שוניםקטן בין שני קיסרים כעין -פעמיים זקף, קטן-קטן פשטא זקף-מונח זקףֶּדִ֚

 ירושלמי סוטה פ"ז ה"ג

 מישור, כך גם ילכו בא"י במישור כמו שהלכו במדבר ע"פ הענן בארץרבי אליעזר בן יעקב תני )א( 

אנו דורשין לגזירה שוה. נאמר כאן אלוני מורה ונאמר להלן אלוני מורה. מה אלוני מורה האמור ... אמר ר' אלעזר בר' שמעון )ב( 
 להלן שכם אף אלוני מורה האמור כאן שכם.

שכיבשו ושבע שחילקו. ודכוותה לא נאמרו ר' ישמעאל אמר כל ביאות שנאמרו בתורה לאחר ארבע עשרה שנה נאמרו. שבע )ג( 
 ברכות וקללות אלא לאחר ארבע עשרה שנה.
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 דברים ראה יב,ג:

ת ֶא ַ ֶאת-ְוִנַּתְצֶּת ם ַ֙ ְרֶּתם ְַוִׁשַּב ם ָתָ֗ ח  ןַ-ִמְזְּב ּו עָ֑ ּד  םְַּתַג ֶהֶ֖ י ה  ֹל ֱא ַ י ֵ֥ ִסיל  ַּוְפ ׁש א   ַָּב ן ּו ְרפ  ִַּ֙תְׂש ֶהם י ר  ָֽ ֲאׁש  ַַו ם ָת  ַַמּצ  ב 
ֶאתַ ַ ְדֶּת ם ִאַּב ִמן-ְו ַ ם ָמ  א׃ַהּמַָ-ְׁש ּו הָֽ ַַה ֹום ַקֶ֖

רב אמר בימוס לא בטיל הא אם ביטלו בטל מחלפת שיטתיה דרב תמן הוא אמר ...   ,ה"דד"( מסכת עבודה זרה פכז,ב ירושלמי )וילנא
ם)טט:  בשקיטר וכאן בשלא קיטר מזו המתיך כוס לע"ז נאסר מיד והכא את אמר הכין כאן ָתָ֗  מצב של קיטר או לא(-מקף כרב – ֶאת־ִמְזְּבח 

תימר כאן וכאן בשקיטר רב כדעתי' דרב אמר מזו המתיך כוס לע"ז נאסר מיד. רב אמר בימוס לא בטל הא משמשין בטלו  ואפילו
כאן בשקיטר וכאן בשלא מחלפה שיטתיה דרב תמן אמר רב ששת בשם רב בשהילכו להם המהלכים בדרך אחרת והכא הוא אמר הכן 

מצבה כל שהוא  ב אמר מזו המתיך כוס של עבודה זרה נאסר מיד. אמר רבי יוחנןואפילו תימר כאן וכאן בשקיטר רב כדעתיה דר קיטר
חזקיה אמר מצבה כיון שפגמה ביטלה מזבח צריך לפגם כל אבן ואבן מתניתא דחזקיה פליגא עלוי  מזבח כל שאבניו מרובות יחידית

רבי הושעיה רבי חייה רבי בא רבי לעזר בשם  נתצת את המזבח הנח לו שברת את המצבה הנח לה. רבי זעירא רבי יצחק בר נחמן בשם



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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רדוף אחריהם עד שתקעקע ביצתם מן העולם ברם הכא שברת  ]ישעי' כז ט[ בשומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות רב הושעיה
היא קימה  לא היא עשייה]ויקרא כו א[ לא תעשו לכם אלילים ופסל ומסכה לא תקימו לכם  המצבה הנח לה נתצת המצבה הנח לה. כתיב

םְַוִנַּתְצֶּת ם (ג,יבראה  'דב) אמר רבי הילא עשייה בתחילה קימה כל שאילו תפול לא יקימינה כתיב ָתָ֗ ח  ִמְזְּב ֶַַ֙את־ ְרֶּתם ְַוִׁשַּב
ם ָת  ַמּצ  ב  ומניין ליתן את האמור בזה לזה ואת האמור בזה לזה אמר רבי בון בר חייה לצדדין ( כאן בא הקש מפועל לפועל –)טט . ֶאת־

 :ת או שיבור או גידוע או נתיצה לכל אחת ואחתאיתאמר

ַ֙ ְרֶּתם םְַוִׁשַּב ָת  ַמּצ  ב  ֶַַ֙את־ ם ֶה י ר  ָֽ ֲאׁש  ןַַו ּו ְרפ  ׁשִַּתְׂש א   קטן בין שני קיסרים, ללמד על הקש לצדדים, מפועל לפועל, -קטן ... זקף-... זקף - ַָּב

 האלה.)לכל אבן ואבן( לאבד ע"ז בכל הדרכים  לכל אחת ואחת או שיבור או גידוע או נתיצה

םְַוִנַּתְצֶּת ם ָתָ֗ ח  ִמְזְּב ֶַַ֙את־ ְרֶּתם םְַוִׁשַּב ָת  ַמּצ  ב  קטן, כעין סתום שבא לפרש, מצבה, זה אבן אחת, שבר -... מונח רביע ... זקף - ֶאת־

קטן בתפקיד שתיים, מזבח, זה לפחות שתי אבנים, לכן שבירת כל אבן לפחות לשתיים מייצר לפחות ארבע חלקים -לשתיים כמרומז בזקף

 מרומז במונח רביע בתפקיד לפחות ארבע )הרב א"מ פרל הי"ו, מרחשון התשע"ו(.וזה 

 

 פז"ק 128

לַג,ד:ראה י דברים ֶא ַ ע ַמָ֗ ִַתְׁש א ֶאל-ל   ַ ֹו אֵ֛ אַ ּו ה  ַה אַ י ִב  ָּנ ַַ֙ה י ר  ְב ּואַ-ִּד הָ֑ ַה ַ ֹום ֲחלֶ֖ ַה ַ ם ֵ֥ ַחֹול 
הַַ֤ ַ ה ְמַנֶּסַ֞ ַ י ֶאתַ'ִּכ  ַ֙ ִבים ֲה א ָֽ ַ ַ֤ם ֲהִיְׁשֶכ ַ ַעת ַדָ֗ םַָל ֶאְתֶכ  ַ֙ יֶכם ה  יֶכַ ַ'הַ -ֱאֹלָֽ ה  לֱאֹל ְַּבָכ ל-ם םַּוְבָכ ְבֶכֶ֖ ַב ׃-ְל ם ַַנְפְׁשֶכָֽ
הַַ֤ )דב' ראה יג,ד( הַ ְמַנֶּסַ֞ ַ י ֶאתַ'ִּכ  ַ֙ ִבים ֲה א ָֽ ַ ַ֤ם ֲהִיְׁשֶכ ַ ַעת ַדָ֗ םַָל ֶאְתֶכ  ַ֙ יֶכם ה  ֹלָֽ םַ'הַ -ֱא יֶכ  ה  קטן בין שני קיסרים, -קטן ... זקף-... זקף - ֱאֹל

 בתפקיד היקש. מעמידה בנסיון של ע"ז לכל עמידה בנסיון היצר הרע.

 

 פז"ק 129
 :ראה יד,כה ריםדב

ַ ֶָ֑סף ַַּבָּכ ה ְַוָנַתָּתֶ֖
ֶאל ַ֙ ַלְכָּת ָהָֽ ְַו ְדָך  ְַּ֙בָי ָ֣ ֶ֙סף ַהֶּכ ַ ְרָּתַ֤ ֹו׃-ְוַצ ַּבָֽ יָך ֶהֶ֖ ֹל ֱַא ' ַהֵ֥ ר ְבַחֵ֛ ִַי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹום ק  ַַהָּמ
ֶאל ַ֙ ַלְכָּת ָהָֽ ְַו ְדָך  ְַּ֙בָי ָ֣ ֶ֙סף ַהֶּכ ַ ְרָּתַ֤ ֹום-ְוַצ ק  כל  רבותלנד א  מציעא בבא בבלי קיסרים, כעין בנין אב כנאמר שניקטן בין -זקף פעמים ַהָּמ

  דבר שיש עליו צורה
 לרבות חלופין של כסף מעשר שני בשעת הדחק

עלמא הכסף כסף ריבה,  דכולי: אלא בבא מציעא מה א בבלישני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, וזה תומך בנאמר   ביןקטן -זקף פעמים
 .ותמעשר שני פעמים אחד פדיון כסף, שאפשר לחזור ולהחליף היינוואפילו כסף שני. 

כסף, ונעשין אותם המעות קדש, וחוזרין  מעותלפדותו על  מותר שני של ודאי שמעשר... ודע,  במ" אמסכת דמאי פ" םלרמב" המשנה פירוש
השניים  וחוזריןלו לחלל אותם המעות על מעות אחרים כסף גם כן. ויצאו המעות הראשונים לחולין  ומותרהפירות חולין. וזה הוא ענין מחללין. 

 . אלף פעמים ואפילו. וכך יעשה במעות השניים אם ירצה. קודש
מעות מעשר שני על מעות אחרות, בין שהיו אלו ואלו כסף או אלו ואלו נחושת, ]או הראשונות  מחללין אין הה" דמעשר שני ונטע רבעי פ" ם"רמב

מכאן שמדאורייתא אפשר להחליף ורבנן  משמע ן.מחוללי אלוכסף והשניות נחשת, או[ הראשונות נחושת והשניות כסף ואם עבר וחילל הרי 

 גזרו שלכתחילה לא להחליף.
 עושין כן אלא בשעת הדחק והצורך. שאין והכוונה ומ" במסכת מעשר שני פ" םלרמב" המשנה פירוש

 

 פז"ק 130
 דברים שפטים יז,י:

ל ַַע יָת ִמן-ְוָעִׂשָ֗ ַ ָך  ּוְַל דָֽ ַַיִּג י ֲאֶׁש ר ַ֙ ָבר ָּד ַה ַ י ַיִַ-ִּפַ֤ ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ ּוא ה  ַה ַ ֹום ק  ָך׃ַהָּמ ּו רָֽ ֹו ַי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל ֹותְַּככ ֶ֖ ַלֲעׂש   ַ ְרָּת ַמ ְַוָׁש ' הָ֑ ַ ַח ר ְַב
 בבלי עבודה זרה ח,ב 

נגלי 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 
 ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, מלמד שהמקום גורם.  ממקום למקום כי היכי דלא ליחייבו, דכתיב: )דברים יז(

 
ל ִַמן-ַע ָך  ּוְַל דָֽ ַַיִּג י ֲאֶׁש ר ַ֙ ר ָּדָב ַה ַ י א-ִּפַ֤ ּו ה  ַה ַ ֹום ק  פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין בנין אב שמקום הסהדרין הגדולה בלשכת הגזית  – ַהָּמ

נהדרי שהיא. פירשו תוספות רק בזקן ממרא הקפידה התורה לציין מקום גורם, הנדרש מדין נפשות בזקן ממרא לשאר דיני נפשות בכל ס

דרשינן כל זמן שסנהדרין גדולה במקומה כדין אצל מזבח אז שופטים תתן לך בכל שעריך סנהדרי גדולה אצל מזבח לדיני נפשות כך 
 .נהדרין יד: ד"ה מלמד[לשפוט דיני נפשות נסתלקו הם בטלו כל דיני נפשות ]וע"ע תוס' שבת טו. ד"ה אלא ותוס' ס

 

 והרלב"ג פירש שמקום הסנהדרין הגדולה בלשכת הגזית גורם לשמוע לדבריהם ואם יצאו משם העובר על דבריהם לא מחויב מיתה.

ל (י)  רלב"ג ַַע יָת ִַמן-ְוָעִׂשָ֗ ָך  ּוְַל דָֽ ַַיִּג י רֲַ֙אֶׁש ר ָב ָּד ַה ַ י א-ִּפַ֤ ּו ה  ַַה ֹום ק  ימו בית דין צוה בכאן לעשות בהוראה הזאת לפי מה שהסכ - ַהָּמ
ּוא-ִמןולפי שלא היה צריך לומר הגדול שבמקום הבחירה.  ה  ַה ַ ֹום ק  ןלמדנו מזה שאם יצאו  ,ַהָּמ א-ִמ ּו ה  ַה ַ ֹום ק  והגידו, לא יחויב  ַהָּמ

ּוא-ִמןלשמוע לדבריהם, ומי שעבר על דבריהם אינו חייב מיתה; כי התורה דקדקה שיגידו זה  ה  ַה ַ ֹום ק  ל. ַהָּמ ֹותְַּככ ֶ֖ ְרָּת ַַלֲעׂש  ַמ ְַוָׁש
ָך׃ ּו רָֽ ַיֹו ר ָך׃מגיד שאנחנו מחוייבים להמשך לדבריהם בדברי התורה ובכל מה שיבארו ממנה, ולזה אמר:  -וגו'  ֲַאֶׁשֵ֥ ּו רָֽ ַיֹו ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל  ְּככ ֶ֖

 

 פז"ק 131
 דברים שפטים יז,י:

לַ ַע ַ יָת ִַמן-ְוָעִׂשָ֗ ָך  ּוְַל דָֽ ַַיִּג י ֲאֶׁש ר ַ֙ ר ָּדָב ַה ַ י 'ַ-ִּפַ֤ הָ֑ ַ ְבַח ר ִַי ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ א ּו ה  ַה ַ ֹום ק  ַַהָּמ
ְרָּת ַ ַמ ָך׃ְַוָׁש ּו רָֽ ַיֹו ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל ֹותְַּככ ֶ֖ ַַלֲעׂש 

 ,כט:ה ואתחנןדברים 
ַַ אל׃ מ ָֽ ַּוְׂש ין ִמֵ֥ ַָי רּו ֻסֶ֖ ַָת א ָ֑םַל ֵ֥ ֶאְתֶכ ַ ם יֶכֶ֖ ה  ֹל ֱא ה'ַ ַ ֵ֛ה ִַצָּו ר ֲאֶׁשֵ֥ ֹותַַּכ ְרֶּת םַַלֲעׂש  ַמ ַּוְׁש

 דברים שפטים יז,יא:



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/126         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ל ַ-ַע ֲאֶׁש ר הַ ָרִ֝ ַהּתֹו ַ י ְַוַעליִּפ֨ ּוָך רָ֗ ֲאֶׁשר-ֹו ַ ט ר-ַהִּמְׁשָּפֵ֛ ּו סָ֗ ַָת א ָ֑הַל   ַַּתֲעֶׂש ָךֶ֖ ּוְַל רֵ֥ ְמ רַ-ִמןַי א ָבֵ֛ ָּד אל׃-ֶׁשראֲַַה מ ָֽ ַּוְׂש ן י ִמֵ֥ ַָי ָךֶ֖ ּוְַל דָֽ י ַַיִּגֵ֥
י מאורות הדף. יש אומרים שאיסור דרבנן הוא "הרב שטרום נ. עשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה ב,בבלי כתובות נו

 ונלמד ע"י דרשת הכתוב. :לא תסרו ימין ושמאל...  (כט,ה ' ואת'דב) מדאורייתא משום הלאו

 

  פעמיים בספר יהושע מר עשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה נמצא אכן בדברי רבנןאפשר שהנא

ל ז,יהושע א ְַּ֙כָכ ֲעׂשֹות רַַלָֽ מ ַ֤ ִַלְׁש ד ְמא ָ֗ ַ ץ ַמִ֝ ֶַוֱא ק ַז֨ ֲח ַ֩ ק ַאל-ַר יַ ִּד  ְב ַַע ֶׁש ה מ  ַ֙ ָך רִַצְּו ֲאֶׁשַ֤ ַ ה ָר  ןַ-ַהּתֹו ַמ ַע אולְַל מ ָ֑ ַּוְׂש ן י ִמ  ּנּוַָי ִמֶּמֶ֖ ַ ר ּו סֵ֥ ָּת
רַּתַ  ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל ְַּבכ ֶ֖ יל ְך׃ַּתְׂשִּכ  ָֽ ַל 

ִ֚תַָּכלַ ו,יהושע כג א  ַ ֹות ֲעׂש  ְַוַלָֽ ר מ   דִַלְׁש א   ְמ ַ ְקֶּת ם ַז ֲח סּור-ַו ַ י ִבְלִּתֵ֥ ָ֑הְַל ֶׁש מ  ַ ת ַר  רַּתֹו ֶפ ֶ֖ ס  ְַּב ּוב אול׃-ַהָּכת  מ ָֽ ַּוְׂש ן י ִמֵ֥ ַָי ּנּו   ִמֶּמֶ֖

אשר  התורה-ככל , היינו דברי רבנן הם התורה-ככל אלא התורה-כלקטן, לא נאמר -מהפך פשטא זקף - התורה-ככללשמר לעשות 

  משה עבדיצוך 
קטנה קדמא ואזלא רביע, כעין פרט וכלל ופרט, -תלישא -רק חזק ואמץ מאד והחיזוק שעשו לדבריהם יותר מדברי תורה הוא בקרא 

כעין כלל נושא חיזוק דברי תורה ודברי  - חזק ואמץפרט ראשון למעט להודיע שדברי רבנן לא יחשבו פחותים מדברי תורה,  -רק 

 שדברי רבנן יקבלו חיזוק יותר מדברי תורה פרט בתראה - מאדרבנן, 

 

 קטן-מהפך פשטא זקף - התורה-ככללשמר לעשות 

 קטן-מהפך פשטא מונח זקף - אשר צוך משה עבדי

 מרכא טפחא, יתור לרבות ע"י דרשה איסורי רבנן על איסורי תורה שיהיו מדאורייתא. -תסור ממנו -אל

 כעין בנין אב לכל דברי רבנןבין שני קיסרים,  קטן-פעמים זקףשניים ושלוש 

ִַמןדברים שפטים יז,י:  ָך  ְל ַ ּו דָֽ ַַיִּג י א-ֲאֶׁש ר ּו ה  ַה ַ ֹום ק      ַהָּמ

ל א ז יהושע ָכ ְַּ֙כ ֲעׂשֹות י-ַלָֽ ִּד  ְב ַַע ֶׁש ה מ  ָךַ֙ ִַצְּו ר ֲאֶׁשַ֤ הַ ָר   ַהּתֹו

ִ֚תַָּכלַ יהושע כג ו א  ַ ֹות ֲעׂש  ְַוַלָֽ ר מ   דִַלְׁש א   ְמ ַ ְקֶּת ם ַז ֲח ִבלְַ-ַו ָ֑הְַל ֶׁש מ  ַ ת ַר  רַּתֹו ֶפ ֶ֖ ס  ְַּב ּוב סּורַהָּכת  ַ י אול׃-ִּתֵ֥ מ ָֽ ַּוְׂש ן י ִמֵ֥ ַָי ּנּו   ִמֶּמֶ֖
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ַ ע ָרָ֑ ַ ַׁש  ם ָה י אַָעֶלֶ֖ הֹוִצֵ֥ ְַו ים ִר  ָב ְּד ַ ת ֹל  ִלי ֲַ֙ע םַָלּה ְַוָׂשֵ֥
ֶאתַ רַ ַמָ֗ ָא ְַול א-ְו ָה י ֶל  א  בַ ַר  ְק ֶא ְחִּתיַָו ַק  ַָ֙ל ַהּז את ַ ה ִאָּׁשַ֤ ים׃-ָה ְַּבתּוִלָֽ ּה אִתיַָלֶ֖ ַָמָצֵ֥

 ב,בבלי כתובות מו
 רביע  -ואמר 

 קטן-מהפך פשטא זקף - הזאת לקחתי האשה-את

 קטן-מונח זקף -ואקרב אליה 

. לקחתי ואקרב אליהמלמד שאין אומר דבריו אלא בעמידתה  האשה הזאת-אתמלמד שהתובע מתחיל בדברים תחילה,  ואמר ספרי פט

 הרי עדים שזנתה וגו'

 וגו' מכלתא משפטים סי' קצו -ו שכתוב בלמדה תורה שהתובע יאמר טענתו תחלה ובפני בעל דין חברו וכמ  התורה והמצוה

 כעין בנין אב שכל דיון בבית דין יערך בנוכחות התובע והנתבע והתובע יאמר טענתו תחלה -טט 
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י ַ-ִּכָֽ ָּ֑ה הַּוְבָעָל ִאָּׁשֶ֖ ַ יׁש ִאֵ֛ חַ ַּקֵ֥  ִי
ִאם ַ ה ָהָיַ֞ ְמָצא-ְו ִַת א יוִַּכי-ל ֹ֧ יָנָ֗ ְַּבע  ר-ח  ן ָּדָב  ַ ְרַו ת ֶַ֙ע ַָבּה א ָצ ֹו׃ַָמַ֤ יתָֽ ִמּב  ַ ּה ָחֶ֖ ְַוִׁשְּל ּה ָד  ְַּבָי ן ְַ֙וָנַת  ִריֻתת ְַּכ ר ֶפ ַ֤ ס  ַ ּה בַָלִ֝ ַת ְַוָכ֨

ַ (בכד, תצא 'דב) ואמר...  ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ריג ה ָאֶ֖ ַ... ְוָיְצ ה ָהְיָתֵ֥  )הנישואין(כן ההויה  )בגט(וכמו שהיציאה בשטר ְו
ַַ֤ (כד,א תצא 'דב)-.    שטר הגירושין כתוב ב בשטר ס  ַ ּה בַָלִ֝ ַת ְַ֙וָכ֨ ִריֻתת קטן בין שני -, בפסוק זה נמצאת תבנית טעמים פעמיים זקף ֶפרְַּכ

יקיסרים בכתוב  ַ-ִּכ ּה ָד  ְַּבָי ן ְַ֙וָנַת  ִריֻתת רְַּכ ֶפ ַ֤ ס  ַ ּה בַָלִ֝ ַת ְַוָכ֨ ר ָב  ָּד ְרַו תַ ֶַ֙ע ַָבּה א ָצ . אחד מתפקידי תבנית זאת הוא כעין הקש. וזהו ָמַ֤

ַ (בכד, תצא 'דב)ההיקש  ה ָאֶ֖ ַ... ְוָיְצ ה ָהְיָתֵ֥ ַַ֙(כד,א תצא 'דב)-)הכתוב ב )בגט(שהיציאה בשטר  וכמוְו ִריֻתת רְַּכ ֶפ ַ֤ ַס  ּה בַָלִ֝ ַת כן ההויה -( ְוָכ֨
   בשטר ((בכד, תצא 'דב)-והכתובים ב (כד,א תצא 'דב)-)הנישואין, הכתובים ב
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י ַ-ִּכָֽ ָּ֑ה הַּוְבָעָל ִאָּׁשֶ֖ ַ יׁש ִאֵ֛ חַ ַּקֵ֥  ִי
ִאם ַ ה ָהָיַ֞ ְמָצא-ְו ִַת א יָנַָ֗-ל ֹ֧ ְַּבע  ֹו׃-יוִַּכיח  ן יתָֽ ִמּב  ַ ּה ָחֶ֖ ְַוִׁשְּל ּה ָד  ְַּבָי ן ְַ֙וָנַת  ִריֻתת ְַּכ ר ֶפ ַ֤ ס  ַ ּה בַָלִ֝ ַת ְַוָכ֨ ר ָּדָב  ַ ְרַו ת ֶַ֙ע ַָבּה א ָצ ַָמַ֤

 בבלי גיטין צ,א 

ר-ִּכי( דב' כ"ת כד,א, שנאמר: )דבר ערוה. בית שמאי אומרים: לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה מתני' ָּדָב  ַ ְרַו ת ֶַ֙ע ַָבּה א ָצ ; ָמַ֤
ר-ִּכיאומרים: אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר: ובית הלל  ָב  ָּד ַ ֶַ֙עְרַו ת ַָבּה א ָצ ; ר' עקיבא אומר: אפי' מצא אחרת נאה הימנה, ָמַ֤
ִאם(  דב' כ"ת כד,אשנאמ': ) ַ ה ָהָיַ֞ ְמָצא-ְו ִַת א יו-ל ֹ֧ יָנָ֗ ְַּבע   . ח  ן

ר ערות! אמרו להם ב"ה: אם נאמר . תניא, אמרו בית הלל לבית שמאי: והלא כבר נאמר דבר! אמרו להם ב"ש: והלא כבר נאמגמ'
ערות ולא נאמר דבר, הייתי אומר משום ערוה תצא משום דבר לא תצא, לכך נאמר דבר; ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערות, הייתי אומר 

רמאי עבדי ליה? נאמר כאן  דברמשום דבר תנשא לאחר ומשום ערוה לא תנשא לאחר, לכך נאמר ערות. וב"ש האי  ָב  לן ונאמר לה ָּד
ל( דב' שפ' יט,טודבר, ) ל-ַע ַַע ֹו אֵ֛ ַ ים ִדָ֗ ַע  ְַׁשנ  י ׀ י ה-ִּפ  ֹלָׁשָֽ ְַׁש י ר-ִּפֵ֥ ָבָֽ ָּד ַ ּום קֵ֥ ַָי ים ִדֶ֖ , מה להלן בשני עדים, אף כאן בשני עדים. וב"ה? מי ע 

רכתיב ערוה בדבר? וב"ש? מי כתיב או ערוה או דבר? וב"ה? להכי כתיב  ָב  ָּד ַ ְרַו ת  , דמשמע הכי ומשמע הכי. ֶע



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ֙-ִּכי ַָבּה א ָצ ּהַַָמַ֤ ָד  ְַּבָי ן ְַ֙וָנַת  ִריֻתת רְַּכ ֶפ ַ֤ ס  ַ ּה בַָלִ֝ ַת ְַוָכ֨ ר ָב  ָּד ַ ְרַו ת קטן בין שני קיסרים, מעלה אפשרות לכעין היקש. -פעמיים זקף -ֶע

ר( דב' שפ' יט,טו)בית שמאי לומדים כעין היקש או ג"ש ממלת  ָבָֽ ר (  דב' כ"ת כד,א)סלוק למלת  – ָּד קטן, שהבעל יביא שני -זקף – ָּדָב 

ר( דב' שפ' יט,טו)ערוה שעשתה האשה. מצד תפקידי תבניות טעמים  עדים לדבר ָבָֽ בטעם סלוק, מגביל המלה ולכן אפשר שאינה  – ָּד

 פנויה לדרשה מהסוג של ב"ש. 

ּהקטן מופיעה תבנית -אבל כאן בין שני זקף בַָלִ֝ ַת קטן, -קדמא ואזלא שבד"כ אין מקומה במקום כזה בפסוק, אלא לפני טעמי זקף - ְוָכ֨

 אפשר שכאן אי אפשר לתבנית לפעול בתפקיד היקש, או דבר החוזר וקורה. לכן 

רוב"ה? להכי כתיב  ָב  ָּד ְרַו תַ   דמשמע הכי ומשמע הכי.קטן בתפקיד ללמוד שתי דרשות, )א( כדרשת ב"ש; )ב( -מונח זקף – ֶע
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ַוְַ ,יא:כהתצא דברים  יו ִח  ָא ְַו יׁש ִא  ַ֙ ָּדו ְח ַַי ים ֲאָנִׁשַ֤ ַ ָּנ֨צּו י־ִי ִַּכָֽ ָ֑הּו ַַמּכ  ִמַּי ד ַ ּה ִאיָׁשֶ֖ ֶאת־ ַ יל ַהִּצֵ֥ דְַל ֶאָח  ָהָֽ ַ א  ֶׁשת הַ֙ ָב ְר ַָקָֽ
יו: ְמֻבָׁשָֽ ִַּב ה ָק ִזֶ֖י ֱח ֶה ְַו ּה ָד  ַָי ָח ה  ְוָׁשְל

מתניתין רבי שמעון היא. מאן תנא להא דתנו רבנן: נתכוון לבייש את ...  הכל לפי המבייש והמתבייש. -בושת ...  [בבלי בבא קמא פו,א]
נותן לבן חורין דמי בושתו של עבד,  -נותן לגדול דמי בושתו של קטן, לבייש את העבד ובייש את בן חורין  -הגדול  הקטן ובייש את

גדול בנכסים, אי רבי מאיר, האמר:  -קטן בנכסים, גדול  -מני? לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי שמעון! קא סלקא דעתך קטן 
פטור, מאי  -ה, האמר: אין לעבדים בושת! ואי ר"ש, האמר: נתכוון לבייש את זה ובייש את זה כולהו בהדי הדדי נינהו! ואי רבי יהוד

תצא  'דב): עד שיתכוון לו, בושת נמי עד דמיכוין ליה, דכתיב -טעמא? כקטלא, מה קטלא עד דמתכוון ליה, דכתיב: וארב לו וקם עליו 

י (,יאכה ֻבָׁשָֽ ִַּבְמ ָקה ִזֶ֖י ֱח ְַוֶה ּה ָד  ַָי ָח ה   עד שיתכוון לו! - וְוָׁשְל

קטן בין שני קיסרים -רב זילבר מיכל הי"ו: פסוק זה הוא המקור לתשלומי בושת בכלל. אכן מופיעה בו תבנית הטעמים פעמיים זקף

ד)כאן סלוק ... אתנח(  ֶאָח  ָהָֽ ַ א  ֶׁשת הַ֙ ָב ְר ָקָֽ ְַו יו ִח  ָא ְַו יׁש ִא  ַ֙ ָּדו ְח ַַי ים ֲאָנִׁשַ֤ ַ ָּנ֨צּו י־ִי  אב או הקש. -בניןשבין תפקידיה ללמד  ִּכָֽ

 

ָּנ֨צּו י־ִי  מצב לביוש. )א( נתכוון לפלוני וביישו )ב( נתכוון לפלוני ובייש את אלמוני. במצב )ב( פטור לדעת ר' שמעון-מקף כרב – ִּכָֽ

ָּנ֨צּו י־ִי ִִָּּֽכָֽ ור, מאי פט -ר"ש, האמר: נתכוון לבייש את זה ובייש את זה קדמא, האם הכוונה המקורית )המוקדמת( התקיימה,  – ִּ
  עד שיתכוון לו, בושת נמי עד דמיכוין ליה,  -טעמא? כקטלא, מה קטלא עד דמתכוון ליה, דכתיב: וארב לו וקם עליו 
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 :,אא כוותב-כי דברים

י ִַּ֙כָֽ ה ָהָי ֶאל-ְו ַ א ֹו ב  ׃-ָת ּה ַָּבָֽ ְבָּת ְַוָיַׁשֵ֥ ּה ִרְׁשָּתֶ֖ ִַוי ָ֑ה ֲחָל ַַנ ָךֶ֖ ןְַל ֵ֥ ת  ַנ  יָך ֶה  ֹל ֱַא ' ה  רַ֙ ֲאֶׁש ַ ֶרץ ָא  ַָה
ַ֙ ה ָהָי יְו ֶאל-ִּכָֽ ַ א ֹו ב  ֶרץַ-ָת ָא  ָךַקטן -פשטא מונח זקף -ָה י ֶה  ֱאֹל ַ' ה  ַ֙ ר כאן ירושה ונחלה ומכאן נלמד  רש"יקטן וגו' -פשטא מונח זקף -ֲאֶׁש

קטן בין שני -פעמיים זקף ,לענין חלה שנצטוו מיד בבואם( לך טו -במדבר שלח -לכל כי תבוא כי תבואו אחרי ירושה ונחלה )פרט ל

 אב לכל התורה כולהקיסרים כעין בנין 
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ל :גכו, תבוא-כידברים  ֶא ַ֙ אָת ָ֑ם-ּוָב ה  ָה ַ ים ִמ  ַַּבָּי ֶ֖ה ְהֶי ִַי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ן ה   ַַהּכ 
יָךִַּכיַ ֶה  ֹל ֱא ַ' ה  ַַ֙ל ַהּיֹום ַ ְדִּתי ַָ֣֤ ִהַּג ַ יו ָלָ֗ א  ְרָּתַ  ַמ ָא ֶאל-ְו ַ֙ ֙אִתי ׃-ָב נּו ֶתתַָלָֽ ינּוַָלֵ֥ ֶ֖ ת  ֲאב  'ַַל הֵ֛ ַ ע ִַנְׁשַּבֹ֧ ר ֲאֶׁש֨ ֶרץַ ָא  ַָה

 פעם אחת בלבד בשנה להבאת ביכורים פעם אחת בלבד בשנה.כעין הקש מהגדת וודוי ביכורים 

 )כ"ו,י(אל הבאה פעם אחת  )כו,ג(לומד ע"פ הגר"א הקש מהגדה פעם אחת  ]תו"ת הערה טו[טט: מבוא לעיון הבא 

ָדַתבוא כו,י(  'דב)ר"ל בשנה אחת. והנה מה שהראשון אינו קורא הוא פשוט מפני שאינו יכול לומר  "ת הערה טו[תו] ַהָמַ ָהֲא
ה ָּת ר־ָנַתֵ֥ יֲַאֶׁש כיון שמכרה, והשני אינו מביא כדמפרש, פעם אחד הוא מגיד ואינו מגיד פעם שני, ולכאורה הוא פלא, שהרי גם  ִּלֶ֖

דאע"פ  )וצריך לומר( 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
נו קורא, כל שהביא הוא בכלל הגדתי היום, עכ"ל, וזה דוחק גדול, דהא עכ"פ אין כאן קריאה אפילו פעם אחת. אבל דמוכר נמי אי

ַ֙)כו,ג( הוסיף בירושלמי דברים בזה"ל,  הגר"אהנה  ַהּיֹום ַ ְדִּתי ַָ֣֤ ַַ֤)כו,י( פעם אחד הוא מגיד ואינו מגיד שתי פעמים,  ִהַּג ַַ֙הִהּנ  ֙אִתי ב  ַה 
ַ֙ ית אִׁש יֶַאת־ר  אְֲַַּפִר  הָה ָמ  , ונראה דנראה הבאתי היוםפעם אחד הוא מביא ואינו מביא שתי פעמים, עכ"ל. ומבואר דטעם דרשה זו מלשון  ָד

ַ֙)כו,ג( לו להגר"א להגיה כן, משום דכמו דדרשינן כאן בהגדה פעם אחת מדכתיב  ַַ֤)כו,י( כך נדרש בהבאה מלשון  ַהּיֹום ַַ֙הִהּנ  ֙אִתי ב   , ה 
ַ֙)כו,ג( א להרכיב שתי מלים משני פסוקים לומד מהגר" ]תו"ת הערה טו[טט:  ַהּיֹום ְדִּתיַ ַָ֣֤ ַַ֤)כו,י(   ִהַּג ַַ֙הִהּנ  ֙אִתי ב  הבאתי  למסקנה אחת ה 
 . הלימוד עצמו הוא כעין הקש היום

 . רמז להקש נמצא בתבנית הטעמים)כ"ו,י(אל הבאה פעם אחת  )כו,ג(לומד ע"פ הגר"א הקש מהגדה פעם אחת  ]תו"ת הערה טו[טט: 

ָךִַּכיג( תבוא כו, 'דב) י ֶה  ֹל ֱַא ' ה  ַַ֙ל ַהּיֹום ַ ְדִּתי ַָ֣֤ ֶאל-ִהַּג ַ֙ ֙אִתי ֶרץ-ָב ָא  קטן )פעמיים ז"ק( בין שני קיסרים )כאן בין -קטן ... זקף-... זקף - ָה

 אתנח לסלוק( תבנית טעמים העשויה לרמז להיקש.

 

 פז"ק 138
 :,טוכותבוא -כי דברים

ִמן ַ ְדְׁשָךִ֝ ָק ןַ ִמְּמ֨עֹו ַ֩ ה ִקיָפ ַהְׁש ַ טו[ ְך-] ַ֤ ר  ִיםַּוָב ַמָ֗ תַַהָּׁש ֶאת-ֶאָֽ ַ֙ ָך ָ֑נּו-ַעְּמ הַָל ָּת ַָנַתֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ָמ  ָד ָהֲא ַ֙ ת א  ְַו ל א   ָר ִַיְׂש
ׁש׃ַסַ ָבָֽ ְד ַּו ב ָחָלֶ֖ ַ ת ַָזַבֵ֥ ֶרץ ֶאֵ֛ ַ ינּו ת   ֲאב  ַַ֙ל ִַנְׁשַּבְ֙עָּת ר ֲאֶׁשַ֤ ַַּכ
 העזרה . אלא יורד אדם לתוך שדהו ראה אשכול שביכר ... מניחו בסל ... ובא עומד באמצעכןאינו  ההקב" אבל ...תבוא א -דברים כי תנחומא -

לקיך -' אההזה  היום (תבוא כו טז-כי דברים)צרכי היום הזה שכתוב אחריו  שתעשהומבקש רחמים ... ולא עוד אלא שהיה אומר איני זז מכאן עד  
שהוא נותן פרי חדש  כאדם, לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה ואמרהקול  בת יצתה לרשב" אמר. 'וגוהחקים האלה  -מצוך לעשות את

 רו ואומר לו יהי רצון שתשנה ותתן לי לשנה האחרת.לחב



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

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

 הבאת בכורים היום תשנה לשנה הבאה.  מברכתו קול בת. אותם ועשית ושמרת כו,טז י"רש
בית ה'  תביא אלהד' תיבות  ת"שרלקיך, -בכורי אדמתך תביא בית ה' א ראשית( משפטים כג שמותתזכה לשנה הבאה. וזה נרמז בפסוק ) - יוסף עץ

צדקה )גבול  לעשותממציא לו מעות  התשנה לשנה הבאה כדרך הנותן צדקה שהקב" שלמ" רמז תביא( פעמיים)טט כאילו כתוב  א"תבי לקיך-א
 בנימין(. 

ַ טו[ ִמן] ַ ְדְׁשָךִ֝ ָק ןַ ִמְּמ֨עֹו ַ֩ ה ִקיָפ ִים-ַהְׁש ַמָ֗ תַַהָּׁש ֶאָֽ ַ ְך ַ֤ ר  ֶאת-ּוָב ַ֙ ָך ַ-ַעְּמ ה ָמ  ָד ָהֲא ַ֙ ת א  ְַו ל א   ָר ָ֑נּוִיְׂש הַָל ָּת ַָנַתֶ֖ ר קטן בין שני -יים זקףפעמ - ֲאֶׁשֵ֥

 קיסרים, כעיו דבר החוזר וקורה      

 אמר  -ברכת ה' כפי ש - רצוןבת קול את  י)הודיעו( ע" וגדול, משרה אפשרות ללמוד תקע"-קטן זקף-זקף - תביא אדמתך - טט

 ותביא כהיום הזה הבאהלו תזכה לשנה  ואמרהקול  בת יצתה לרשב"

 נה ב'אהש תיבותשהן ראשי  בעולה ש" וובין תקע" חבין תתע", ההפרש ח"תתע תביא אדמתך ' המליםגי'. 

 ותביא כהיום הזה. הבאהכגון יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה  - טט 
 ,יט:כג. שמות משפטים 1

ָ֑יָךַל א ֶה ֹל ֱַא ' ה  ַ ית ֶ֖ ַּב  א י ִבָ֕ ַָּת ָמ ְתָך  ְד ַא ַ֙ י ר  ִַּבּכּו ית אִׁשָ֗ ַַ-ר  ׃ַפ ֹו ִאּמָֽ ַ ב ֵ֥ ֲחל  ַַּב י ִדֶ֖ ְַּג ל ֵ֥ ְַתַבּׁש 
 ,כו:לד. שמות כי תשא 2

ָ֑יָךַל א ֶה ֹל ֱַא ' ה  ַ ית ֶ֖ ַּב  א י ִבָ֕ ַָּת ָמ ְתָך  ְד ַא ַ֙ י ר  ִַּבּכּו ית אִׁשָ֗ ׃ַפ-ר  ֹו ִאּמָֽ ַ ב ֵ֥ ֲחל  ַַּב י ִדֶ֖ ְַּג ל ֵ֥ ְַתַבּׁש 
 

 פז"ק 139
 :כט,דברים וילך לא

י ִַּ֙כָֽ מֹוִתי ַ י ַ֤ ר  ֲח ַא ַ ְעִּתי ַדָ֗ ַָי י ִמן-ִּכ  ַ ְרֶּת ם ַס ְַו ן ּו ִחת  ח  תַַּתְׁש ָ֑ם-ַהְׁש ֶאְתֶכ ַ יִתי ִַצִּוֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ְךַ ֶר ֶּד  ַַַה
ַַַ֤ ֶאְתֶכ ַ את ָר֨ ָק יְו יםִַּכָֽ ִמ  ַהָּי יתַ ִר  ֲח ְַּ֙בַא ה ָרָע ַָה ֶאת-ם ַ ּו ׂשַ֤ ם׃-ַתֲע יֶכָֽ ד  ְַי ה ֵ֥ ַמֲעׂש  ְַּב ֹו סֶ֖ ַהְכִעי 'ְַל ה  ַ ינ  י ְַּ֙בע  ַרע ַָה

י "ירש ִַּ֙כָֽ מֹוִתי ַ י ַ֤ ר  ֲח ַ-ַא ן ּו ִחת  ח  תַַּתְׁש והרי כל ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבד ישראל את ה' כל ימי יהושע, מכאן שתלמידו ַהְׁש
 שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי. של אדם חביב כגופו כל זמן

ודווקא כאשר התלמיד חביב אצל הרב כגופו, אזי ישנו ...  שיחות קודש, ש"פ וילך, ו' תשרי התשכ"ו, האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן
"טופח  אמיתית הענין דרב ותלמיד והיינו, שהתלמיד מקבל את מלוא ההשפעה מהרב, ובאופן שלא ישאר "תלמיד" בלבד, אלא יהיה

פיח", שגם הוא יעמיד תלמידים שיהיו חביבים עליו כגופו כו', ובאופן כזה הנה כל זמן שהתלמיד חי, אזי גם הרב הוא טעל מנת לה
 .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 

לקים, ועם ישראל חביב אצל הקב"ה באופן נעלה, וכאשר לדור אחד הדור הבא חביב כגופו אז הקב"ה חי -ברא בצלם אלומר כי האדם נ

יאצל הדור הבא וכך הלאה.  ִמן-ִּכָֽ ַ ְרֶּת ם ַס ְַו ן ּו ִחת  ח  תַַּתְׁש ְך-ַהְׁש ֶר ֶּד  פעמיים זקף בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה, התלמיד  – ַה

למיד נהיה לרב וגם אצלו התלמיד חביב עליו כגופו וכו' אזי כמו שהרב חי כך החיות של הקב"ה עוברת מדור חביב אצל הרב כגופו, הת

 לדור. 

 

 פז"ק 140
 :נב,דברים האזינו לב

ֶאתַ ֶא הַ דִַּתְר ֵֶֶֽ֖ג ֶּנ ִמ ַ י ֶָ֑רץ-ִּכֵ֥ ָא ַַָה
ֶאלַ ַ א ֹו ב  ַָת א ַ֙ל   ה ר-ְוָׁשָּ֙מ ֲאֶׁש ַ ֶרץ ָאָ֕ ַפ-ָה ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְבנ  ןִַל ֶ֖ ת  ַנ  י ֲַאִנֵ֥

ֶאל -שראיה זאת של משה רבנו ממשיכה כל הזמן ומגינה על עם ישראל. אפשר שה ויש מפרשים ַ א ֹו ב  ַ-ָת ֶרץ ָאָ֕ גדול הוא -קטן זקף-זקף -ָה

 ענין שחוזר וקורה והיינו משה רבנו חי, משקיף ומליץ יושר על עם ישראל.

 

 פז"ק 141

 הקש כיצד לבקש על ענין כלשהו, הקש למבנה תפילת י"ח וזאת הברכה לג,ב:דברים 

ֵַ֥וַַ א  ַ ת ָּדֶ֖ ׁש ֵ֥ א  ַ ֹו ִמינָ֕ ִמי ַ ֶדׁש ַק ָ֑ ת ב   ְב ִר מ  הַ ָאָתֶ֖ ְַו ן ָר  ַה רַָּפא מ  ַ֙ הֹוִפ֙יַע ַ מֹו ַָ֙ל  ר ִעי ִמּׂש  חַ ָזַרַ֤ ְַ֙ו א ַָּב ֵ֥י ִמִּסיַנ ַ ' ַהַ֞ ר ַמָ֗ מֹו׃ּי א תַָלָֽ ָּדֶ֖   ׁשַ

ן ָר  ַה רַָּפא מ  ַ֙ הֹוִפ֙יַע מֹוַ ַָ֙ל  ר ִעי ִמּׂש  חַ ָזַרַ֤ ְַ֙ו א ַָּב ֵ֥י ִמִּסיַנ ַ ' , הקש, דבר החוזר וקורה, )א( קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב-פעמיים זקף – הַ֞

 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

ַ֙)ב(  ר ִעי ִמּׂש  ַ ח ָזַרַ֤ ְַ֙ו א ַָּב ֵ֥י ִמִּסיַנ ַ ' הַ֞ ַ ר ַמָ֗ תח בצרכם של ישראל תחילה עד שפתח בשבחו של לא פ שכשפתח משהמגיד הכתוב , ַוּי א
מקום משל ללוטייר שהיה עומד על הבמה ונשכר לאחד לדבר על ידיו ולא פתח בצרכי אותו האיש תחילה עד שפתח בשבחו של מלך 

ל אותו אשרי עולם ממלכו אשרי עולם מדיינו עלינו זרחה חמה עלינו זרחה לבנה והיו אחרים מקלסים עמו ואחר כן פתח בצרכו ש
אַ֙ האיש וחזר וחתם בשבחו של מלך אף משה רבינו לא פתח בצרכי ישראל עד שפתח בשבחו של מקום שנאמר ַָּב ֵ֥י ִמִּסיַנ ַ ' ַהַ֞ ר ַוּי אַמָ֗

ְך (,הלג ' זה"בדב) ואחר כך פתח בצרכם של ישראל ל  ֶ֑ ֖רּון מ  י ִביׁש  רֶ֑  (,כולג ' זה"בדב) חזר וחתם בשבחו של מקום ַויְִהֵ֥ ל יְׁש  ין ָּכֵא֖  ,ּוןֵאֵ֥

 

 פז"ק 142
 :דברים וזאת הברכה לג,יב

ַָּ֙כל ַָעָליו ף ַ֤ פ  ח  ַ ָ֑יו ַָעָל ח ַט ֶבֶ֖ ַָל ן ִַיְׁשּכ ֵ֥ ' ה  דַ י ִד  ְַי ר ַמ  ָא ןַ ִמ  ִבְנָי ן׃-סְַל ָֽ ַָׁשכ  יו ָפֶ֖ ןְַּכת  י ֵ֥ ּוב  ַ ֹום ַַהּי 
' ה  ַ יד ִד  ְַי ר ָאַמ  ַ ן ִמ  ִבְנָי בית המקדש לעתיד פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר המרמז למשכן שלה, ושני בתי המקדש ו – ְל

 לבוא בנחלת בנימין.  

 

 פז"ק 143
 :כא –דברים וזאת הברכה לג,כ 

ַאף ַ ֹוַע רֶ֖ ְַז ף ַרֵ֥ ָט ְַו ן ַָׁשכ   א י ָ֑דְַּכָלִב  יבַָּג ִח  ַמְר ַ ּוְך רֶ֖ ַָּב ר ַמ  ָא ַּוְלָג דַ ַ ד׃-סַ]כ[ ְדק ָֽ ַָק



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֹוִַּכי ַ֙ל  אִׁשית ר  אַ ְר ַָ֣֤ ַַוַּי ַ א[ ת-]כ ַקַ֤ ְד ִַצ ם ַָע  י אׁש  ָר  ַ֙ א ת  ַַוּי  ּון ָספָ֑ ַ ק ֶ֖ ק  ח  ְמ ַ ת ַקֵ֥ ֶחְל ַ ם ִַעםַָׁשֵ֛ יו ָטֶ֖ ִמְׁשָּפ ַּו ה ַָעָׂש  '֙ ַס-ה ל׃ ָֽ א  ָר ְׂש ִַי
ה ַָעָׂש  ה֙' ַ ת ַקַ֤ ְד ִַצ ם ַָע  י אׁש  ָר  ַ֙ א ת   פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר המרמז לחזרת משה לעתיד לבוא .   –  - ַוּי 

 ספרי דברים פיסקא שנה 

ם ַָע  י אׁש  ָר  ַ֙ א ת  וחבורה בראש חבורה של בעלי  יכנס בראש כל חבורהמלמד שעתיד משה ל, שעשה את התורה תוים תוים דבר אחר ַוּי 
וכן הוא אומר )ישעיה נג יב( לכן אחלק לו  מקרא ובראש חבורה של בעלי משנה ובראש חבורה של בעלי תלמוד, ונוטל שכר עם כל אחד ואחד

  .ברבים, ואת עצומים יחלק שלל
 במדבר רבה )וילנא( פרשה יט 

אלא  ששים רבוא וקברתם במדבר ואת מכניס דור אחר עכשיו יאמרו אין לדור המדבר חלק לעולם הבאאמר לו הקב"ה למשה שבחך הוא שהוצאת 
 שנאמר )דברים לג( ויתא ראשי עם צדקת ה' עשה לכך כתיב לא תביא את הקהל הזה אלא שיצא עמך. תהא בצדן ותבא עמהן
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ַב ַַ :דברים וזאת הברכה לג,כג ְַׂ֙ש ַַנְפָּתִלי ר ַמ  ָא ַ י ָּתִל  ַנְפ 'ּוְל הָ֑ ַ ְרַּכ ת ִַּב א ֶ֖ ָמל  ַּו ן ֹו ָרצ  ַ ַַע ַ ַַ ַסַַ ָׁשה׃ ָרָֽ ְַי ֹום רֶ֖ ָד ְַו ֵ֥ם ַָי
ֹון ָרצ  ַ ַב ע ְַׂ֙ש ַַנְפָּתִלי ר ַמ  ָא ַ י ִל  פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר, חוזר כל שנה שפע פרות מבכרים ועל ידן מרצין  – ּוְלַנְפָּת

 (בראשית רבה )וילנא( פרשה צטמלכים עוינים. )

ושיהא מברך באימה ...  א"ר אחא בשם ר' יוחנן כוס של ברכה מצוותו שיהא מודח ושיהא עטור ושיהא מלא,כשם או כעין בנין אב 
א"ר אבא בשם רבי חייא ור' חייא  -הברכה צריכה להיות בכובד ראש ואימה כך בכל אכילה וברכתה צריך להיות כ ולא בקלות ראש,

ל מסיב ומברך, מסיב מתעטף ומברך, מהו מתעטף שאם הייתה זרועו גלוי מכסה בשם רבי יוחנן עומד ואוכל יושב ומברך, יושב ואוכ
 ( פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא ט) ,כדי שיהא עושה את המצוה באימהאותו ומברך, 

מם ויש מן הראשונים שכתבו שכמו כן היו נזהרים בכל עשרת הדברים שנאמרו בכוס של ברכה, שהיו מחמירים על עצאו כעין בנין אב 
 ( אנציקלופדיה תלמודית כרך כז, ]כוס של ברכה[) ליתר שאת וליפוי המצוה או מן הדין.
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ֶאל דברים זאת הברכה לד,א: ַ֙ ָאב מֹו ַ ת ב ַ֤ ְר ַע מ  ַ ה ֶׁשִ֝ מ  ַ ַעל ַַעל-ַוַּי֨ ר ֲאֶׁשֶ֖ הַ ְסָּג  ַהִּפ ַ אׁש ַר ִ֚ ֹו ְַנב  ֹוַ-ַה ר חָ֑ ר  ְַי ְַּפנ  י
הַֹ֧ ַ הּו א ֨ ְר ֶאתַוַּי ַ ל-' ֶאת-ָּכ ֶרץַ ָאֵ֛ ד-ָה ַַע ד ַן׃ָּדַָֽ-ַהִּגְלָעֶ֖

 אברבנאל פירוש על התורה דב' האזינו לב מח
דה פעמים מתהב ההעליה שמאבל תהיה  םמות שוכי לכן לא אמר  דו לא למות מיבשיעלה אל ראש הר נ הויום מותו צו בי שידע כי קרודוכ  ...

 ץ. ...את האר הירא רלה שמה תדיעיש יםים רבמרבות בים אם פעמיי כהמיתה  םביוכי שיראה משם את הארץ כי לא תהיה הראיה )רק(  רבות
אלעזר הו לפני דימוכן שלקח יהושע מיד והעבה ורואה את הארץ ומעיין  יום אל הר נבובכל שהיה עולה צה לומר וושם נאמר ויעש כאשר צוה ה' ר

 שיהיה מלומד בכך. וגו' כדיבכל יום  הבעניני ההנהג אותו והמצעליו והיה  ידיומך סכל העדה ו ניולפ
ה-ֶאל דברים זאת הברכה לד,א:חזרת העליה על הר נבו ע"י משה מרומז בקרא  ענין  ְסָּג  ַהִּפ ַ אׁש ַר ִ֚ ֹו ְַנב  קטן בין שני -פעמיים זקף – ַה ר

 קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה.

ֶאלַדברים האזינו לב,מט: ַ ה ַהר-ֲעל ָּ֡ ַ ֶּזִ֝ה ַַה ים ִר֨ ָהֲעָב ַ֩ ר ַַעל-ַה ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ ב ָא  מֹו ַ ֶא ֶרץ ְַּ֙ב ר ֲאֶׁש ַ ֹו ַ-ְנבָ֗ ְַּפנ  י ֹו חָ֑ ר  ְַי
ֶאת הַ֙ א  ְר ה׃ַַ-ּו ֻחָּזָֽ ֲא לַַל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְבנ  ןִַל ֵ֛ ת  ַנ  י ֲאִנֵ֥ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ן ַע ֶַא ֶרץְַּכַנ 
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הַָ֗שמואל א טז,ב:  רַ ֶמ א ַַוּי   ִָָ֑֣ני ָרָג ֲה ַַו ּול אֶ֖ ַָׁש ע ַמֵ֥ ְַוָׁש ְך ל   א  ַ ְך א  י ַ֙ ל א  מּו ְַׁש ר ֶמ א הֶַַ֖'ַוּי ַ֤ ַַל ַח ְזּב ֵ֥ ִַל ְרָּת  ְַוָא ַמ ָך ְַּבָיֶד  ח ַּק  ִַּ֙ת ר ָק ַָּב ַ֤ת ַאִתי׃ָּבַַָֽ'ֶעְגַל
ְרָּתַ  רד"קע"פ  ָא ַמ ְַו ָך ֶד  ְַּבָי ח ַּק  ִַּ֙ת ָקר ַָּב ַ֤ת קטן בין שני קיסרים, דבר החוזר וקורה, היקש. נס לביצוע השליחות -קטן ... זקף-זקף – ֶעְגַל

והראה לו שאין ראוי לאדם ללכת .  כי מצוה לשנות בדברי שלום)יבמות סה,ב( מזה הפסוק,  ולמדו רבותינו ז"להנביא או הצדיק, 
  , וכן בדברי המלחמות היו עושין תחבולות אחרי הבטחת האל יתעלה ,במקום סכנה ולסמוך על הנס
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קרבנות שמקריבים בני מקבל להלן יובאו הפסוקים בפרוט, כאן מוצג סיכום אחד הענינים והוא כאשר חכמים קבעו הוראת שעה, הקב"ה 

 מקום אחר בבית המקדש., ממקום המזבח ומהלא ראוי עם הראוי למזבחישראל, 

ַ֙ :שירים ה אה רשי ִרי מֹו ַ יִתי ִרַ֤ ם-ִעםָא ִַ֙ע ִרי ַַיְע ְַ֤לִּתי ָאַכ ַ י ִמ  ַ-ְּבָׂש י ְבִׁש   .מקבל הלא ראוי עם הראוי למזבח ה"הקבִּד

ַַ:מלכים א ח ַ ד[ ס ֶלְךֶַאת] ׁשַַהֶּמִ֝ ִַקַּד֨ ּוא ֹוםַַההָ֗ ר-ַּבּי  ֹוְךֶַהָחצ ָ֗  קטן קידוש עזרה למזבח-פעמיים פעמיים זקףַּת 

ִַ֙לְפנ  ַַ ר יתֲאֶׁש ַב  'ִַּכי-י ֶאת-ה  ַ ם ַָׁשָ֗ ה ֶאת-ָע ָׂש ְַ֙ו ה ָל ע  ים-ָהָֽ ִמָ֑ ַהְּׁשָל ַ ֶחְלב  י תַ ֶ֖ א  ְַו ה ָח  ַַַהִּמְנ
יַ ֶאת-ִּכָֽ ַ֙ ָהִכיל ָֽ מ  ןַ ט ָ֗ ָק ַ' ה  ַ ֲאֶׁש רִַלְפנ  י ַ֙ ֶׁשת ח ֨ ְּנ ַַה ח ֶאת-ִמְזַּבַ֤ ְַו ָל ה ים׃-ָהע  ִמָֽ ַהְּׁשָל ַ י ֵ֥ ב  ֶחְל תַ ֶ֖ א  ְַו ה ָח   ַהִּמְנ

.ו יז עזרא . אַתַ ַ. ןַָמ י ִר  ִּדְכ הַ ְמָא  ַ ן י ִר  ָ֑הּתֹו ָא ְמ ְרַּב עַ ַא ַ ין ִרֶ֖ ִאְּמ ַ ן  : חטאת באה בנדבה אין כיהוראת שעה הייתה ִַי
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ַ֙ :שירים ה,אה רשי ִרי מֹו ַ יִתי ִרַ֤ ָא ַ֒ ה יַַכָּל ִת  ֲאח  ַ ִּני֘ ִתיְַלַג ם-ִעםָּב א ִַ֙ע ִרי ַַיְע ְַ֤לִּתי ָאַכ ַ י ִמ  ם-ְּבָׂש ִַע י יִנֶ֖ ַי  ִתי י ַָׁשִתֵ֥ י ְבִׁש  ַ-ִּד י ִַאְכלַ ֲחָלִבָ֑ ים ִע  ר  ַ ּו
ַ ִדָֽ ּדֹו ַ ּו רֶ֖ ְַוִׁשְכ ּו סְׁשתֵ֥ ַ  ים׃

 

ַ֒ ה יַַכָּל ִת  ח  ֲא ַ ִּני֘ ַַ......  ע"פ התרגום תוספת השריית שכינה על כנסת ישראלבימי חנוכת הבית. רש"י ַ–ַָּב אִתיְַלַג .. .ַ ּו ְׁשתֵ֥
ַ ים ִדָֽ ּדֹו ַ ּו רֶ֖  למים שהקריבו לחנוכת המזבח.ש חבז שראל אוכלי בשרי ואל י"שפר -ְוִׁשְכ



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ִַ֙עם ִרי מֹו ַ יִתי ִרַ֤ ַ֙עִַ-ָא ִרי ַיְע ַ ְַ֤לִּתי ָאַכ ַ י ִמ  י-םְּבָׂש ְבִׁש  קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה או כעין בנין אב, מקור למצוה -פעמיים זקף – ִּד

זרקא סגול במדבר להרבות בסעודת מצוה, כמו בשעת חנוכת המשכן ע"י הנשיאים. דוגמאות נמצאות בפסוק על קרבנות הנשיאים בסעיף 
 . נשא ז

 

ִַ֙עם ִרי מֹו ַ יִתי ִרַ֤ ַיעְַ-ָא ַ ְַ֤לִּתי ָאַכ ַ י ִמ  םְּבָׂש ִַ֙ע י-ִרי ְבִׁש  , אפשר שמתואם עם פירוש קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה-פעמיים זקףַ-ִַּד

ַ֙ ספורנו ִרי מֹו ַ יִתי ִרַ֤ ם קיבלתי ברצון חכמי הדורָא ַ-ִע י ִמ  ַ֙ עם תלמידיהם,ְּבָׂש ִרי ַַיְע ְַ֤לִּתי ם קיבלתי עמי הארץָאַכ י-ִע ְבִׁש   עם בעלי מעשה ִּד

ם ִע ַ י יִנֶ֖ ַי  ִתי י י-ָׁשִתֵ֥  מדי תינוקות עם תינוקות של בית רבן.מל ֲחָלִבָ֑

ַשמות כי תשא ל לד ע"פ הכתוב  לצרף הראויים והפחות ראויים ביחד ס ַ ַ׃ ַַ ַ ד[ ֶאל]ל ַ' ֨ה רַ֩ ֶמ ח-ַוּי א ַַק ה ֶׁשִ֝ ַ׀ַ-מ  ָטַ֤ף ַָנ ים ַסִּמָ֗ ַ ָך  ְל
ה׃ ְהֶיָֽ ִַי ד ְַּבַבֶ֖ ד ַַּבֵ֥ ָ֑ה ַַזָּכ ָנ ה ב  ַּוְל ים ַסִּמֶ֖ ַ ה ֶחְלְּבָנ  ְַ֙ו ֶ֙לת ח  ה  רש"י ַּוְׁש ֶחְלְּבָנ  שריחו רע וקורין לו 'גלמא' )בלעז(; ומנאה הכתוב בין בושם  - ְו

 )ראה כריתות ו,ב(.לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל, שיהו נמנין עמנו סמני הקטרת ללמדינו שלא יקל בעינינו 
 

ִַ֙עם ִרי מֹו ַ יִתי ִרַ֤ ם-ָא ִַ֙ע ִרי ַיְע ַ ְַ֤לִּתי ָאַכ ַ י ִמ  י-ְּבָׂש ְבִׁש   יבשעת חנוכת המשכן ע" כמוהלא ראוי עם הראוי למזבח,  מקבל ה"הקב י"רש פ"ע ִּד

קטן בין שני קיסרים עשוי להעיד על דבר החוזר וקורה. ענין של -זקף פעמייםהנשיאים שקבל חטאות נדבה וקטורת נדבה במזבח החיצון. 

 חטאת נדבה חזר וקרה בחנוכת בית שני.  שגרמה להקריבהוראת שעה 

ַטז,ו עזרא ַַוֲעַב ַַ ַ ַ]טז[ ַ ַ יפ ָֽ ְַבנ  י-דּו ְַּבנ  ָא ר ַּוְׁש ִ֝א ָוי  ְַול  א ֲהַנָּי֨ לַָּכ א  ָר ְׂש ת-ִיַ֠ י ַּב  ֵ֛ת ֲחֻנַּכ ַ א ה׃-ָגלּוָתָ֗ ְדָוָֽ ְַּבֶח ֶ֖ה ְדָנ אַ ָהֵ֥ ֱַאָל
ַיז,ו עזרא תַ י ֲחֻנַּכ֘תַּב  בּוַַל ִרָ֗ ְק ַה ְַו ַ הַ֒-]יז[ ְדָנ ָה אַ ֱַאָל

ָ֑הַַ ְמָא ַ ְרַּב ע ַַא ן י ִרֶ֖ ִאְּמ ןַ ִי אַת  ָמ ַ ין ִר  ִּדְכ הַ ָא  ְַמ ן י ִר  ַּתֹו
ןַלְַַ ִּזִ֝י ִַע י ֨ ר  ַַעלּוְצִפי ה ַחָּטָאַ֤ ְַל ָאַ֤ ל-ַחָּטי י-ָּכ ָֽ ר  ְַּ֙ת ל א  ָר ל׃-ִיְׂש ָֽ א  ָר ִַיְׂש י ֵ֥ ט  ְב ןִַׁש ֵֶֽ֖ ִמְנָי רְַל ֲַעַׂש 

 . שעה היתה והוראתזה קרבנות הללו  ביתהקריבו לחנוכת  - לחנוכת והקריבו)יז(   י"רש
ןדוד  מצודת י ִר  ן: פרים ּתֹו י ִר  ן: אילים ִּדְכ י ִרֶ֖  : כבשים ִאְּמ

ַ י ֨ ר  ןּוְצִפי ִּזִ֝י  עם שלא חזרו בבית שני כי אם יהודה ובנימין:  ישראלטאת בעבור כל עזים לח ושעירי ִע

ן ֵֶֽ֖ ִמְנָי  : חטאת באה בנדבה אין כי שעה הוראתשהיתה  לישראל וארז" שבטימספר  לפי ְל

בּו ם"מלבי ִרָ֗ ְק ַה בהוריות הנביאים, כמו שמסיק בגמרא  פ"ע הוראת שעה רקהדין  י"עפאלה מה שהקריבו שעירי חטאת בצבור אינם  קרבנות  ְו
 : ובתמורה

הייתה כולה לאישים  והחטאתשהקרבנות שם היו עולה כמפורש בכתוב  ואומר יז,ו לעזרא ולא  לה,ח לעזרא מתיחס  תמורה טו ב בבלי 

 כמו העולה וזאת הייתה הוראת שעה.
כבשים שבעים ושבעה  ותשעהת פרים )בני בקר( שנים עשר אילים תשעים מהשבי בני הגולה הקריבו עולו והבאים הח' ל" עזראיוסי?  ר, כיוצא בו א"והתניא  תמורה טו ב בבלי

עבודה זרה הביאום.  עלאף חטאת אינה נאכלת, שהיה רבי יוסי אומר:  -רבא: כי עולה, מה עולה אינה נאכלת  אמרשעירי חטאת שנים עשר הכל עולה לה'. וחטאת מי קרבה עולה? 
, מסתברא; הכי נמי הוראת שעה היתה. ... והיכי מקרבי להו? והרי מזידין הוו! אמר רבי יוחנן: שו בימי צדקיהוואמר רב יהודה אמר שמואל: על עבודה זרה שע

 הוראת שעה היתה.  -מי? אלא  כנגדכנגד שנים עשר שבטים, אלא כבשים  -דאי לא תימא הכי, בשלמא פרים ושעירי' 
ַח לה עזראת. לעולה ושנים עשר שעירים לחטא - עשרפרים שנים  בשלמא י"רש ַַ יַ ָֽ ְַבנ  י ִב֨ ַהְּׁש ַמ  ִאים ָּב ַהַ֠ ַ ה[ַ ַ-]ל ׀ ֹות ל  ַע  יבּו ִרֵ֥ ִהְק ַ ה ַהּגֹוָלִ֝

ים ְַׁשנ  ים ִר֨ לַָּפ א ָ֗ ָר ִַיְׂש ה  י ֹל א ַַעל-ל  ר ל-ָעָׂשַ֤ ַ-ָּכ ָ֑ר ַָעָׂש ְַׁשנ  ים את ַחָּטֶ֖ ַ י ֵ֥ ר  ְַצִפי ה ְבָע  ְַוִׁש ִע ים ְב ִַׁ֙ש ָבִׂשים הְַּכ ְוִׁשָּׁשָ֗ ַ ׀ִַּתְׁשִע ים ים יִל  א  ַ֙ ל א  ָר ִיְׂש
ַפ '׃ הָֽ ַ ה ַעֹוָלֵ֥ ל ַַהּכ ֶ֖

 שעה הייתה. והוראתעולה  הקריבו עזרא ח לה י"רש
הוראת שעה, אבל  לעניןמקשר בין עזרא ו יז ובין עזרא ח לה  ם"המלבי)ו יז( שהייתה הוראת שעה.  הזכרנו כבר בעזרא ח לה ם"מלבי

 אפשר שזאת רק לגבי חטאות נדבה ולא לשאר קרבנות.
 

מזידים בעבודה  שהיוהחטאת כולה לאישים ב' שאר הקרבנות עולה, אף על פי כפרה והוראת השעה הייתה א' ש על מדובר ח לה עזרא -ב

 זרה בימי צדקיהו.  

ַב דּוַ נאמרו טז  עזרא -ב ֲע ָֽיַו נ  י-ְב נ  ָא רְַּב ּוְׁש ִ֝אַ י  ָו ל  אְַו ַנָּי֨ ֲה ָּכ לַ א  ָר ְׂש אַ-ִיַ֠ ּוָתָ֗ ל יתָג ֵ֛תַּב  ה׃ַ-ֲחֻנַּכ ָוָֽ ֶ֖הְַּבֶחְד אְַדָנ חנוכת בית ה' בשמחה ולא מדובר על  עשוֱאָלָהֵ֥

לאישים, שאר הקרבנות עשויים להיות  כולהכמו עולה  השעירים ו יז עזראַלהבין ש מקוםפרה מעבודה זרה מימי צדקיהו לכן יש כ

בית ראשון, תבנית זרקא סגול המרמזת לרבוי קרבנות שלמים לסעודת מצוה והרבות  וחנוכתשלמים לפי תבנית הטעמים בחנוכת המשכן 

 .שמחה

 

 בהוראת שעהבמזבח. בשרה ועורה  קרביםוכת המשכן קרבן חטאת ועולה. מהחטאת החלב והכליות ויותרת הכבד וביום חנ המילואים בימי

 נשרפים מחוץ למחנה.

 , אלים, עתודים, כבשים.פריםהנשיאים כל נשיא מקריב פר, איל וכבש לעולה, שעיר עזים לחטאת ושלמים  יע" המזבח בחנוכת
ַמַ ַ]ו[ַַַַַשמיני ט ויקרא ר אֶמ ֶׁשרַוּי   ֲא רַ ָּדָבֵ֛ ַה ֹ֧הַ הֶַז '׃-ֶׁש  הָֽ דַ ֹו ְּכבֵ֥ םַ ֶכֶ֖ י ל  אֲַא ָרֵ֥ י  ּוְַו ׂשָ֑ ֲע 'ַַּת ֵ֥הַהֶ֖ ָּו לִַַַצ הֶַאָֽ ֶׁשִ֝ אֶמרַמ  ַוּי ֨ בֶַאל-]ז[ַַ ןְַקַרַ֤ הֶַאת-ַאֲהר ָ֗ ׂש ַ֞ ֲע ַַ֙ו ַח אְתָךַ֙-ַהִּמְזּב  ַחָּטָֽ

הֶַאת-ְוֶאת ׂש ַ֞ ַוֲע ָ֑םַ ָע ַע דַָה ְב ַּו ַעְדָךֶ֖ רַַּב ֵ֥ ְוַכּפ  ָךַ ָלֶת  ֲעָדַ -ע   ְוַכּפ  רַַּב ָעםַ֙ ןַָה 'ָקְרַּבַ֤ ֵ֥הַהָֽ ָּו רִַצ ֶׁשֶ֖ ֶאלםַַּכֲא ןַ ר ֶ֖ ֲה ַא בַ ַרֵ֥ ח[ַַַוִּיְק ֶאת-׃ַַַ] טַ ַחֵ֛ ְׁש ַָ֑חַַוִּי ִּמְזּב  ֲאֶׁשר-ַה אתַ ָּטֶ֖ ַח ַה לַ ֶג ֵ֥ ַֹו׃לַָֽ-ע  ַַ

ֶאת ןַ ר   ֲה ַא יַ נ ֨ ִרבּוְַּב ַּיְק ל-]ט[ַַַוַ֠ ַע ןַ ֶ֖ םַַוִּיּת  ָּד  עֹוַַּ֙ב ֶאְצָּב לַ יוַַ֒וִּיְטּב ַ֤ ָל א  ָּד֘םַ ֶאת-ַה ַָ֑חְַו ִּמְזּב  ַה ֹותַ נ  ְר ל-ַק ֶא קַ םַָיַצ  ָּד  ד-ַה ֹו ַח׃ְַַַַיסֶ֖ ָֽ ִּמְזּב  ְוֶאתַה י[ַַ ְוֶאת-] בַ ֶל ְוֶאת-ַהח ֨ ִ֝תַ י  ֶרתִַמן-ַהְּכָל ֶתַ֤ -ַהּי 
ִַ֙מן ד ב  'ֶַאת-ַהָּכ ֵ֥הַהֶ֖ ָּו רִַצ ֶׁשֵ֛ ָָ֑חהַַּכֲא ירַַהִּמְזּב  ְקִטֶ֖ אתִַה ְוֶאת-ַה ַחָּט  יא[ַַ ׃ַַַ] ה ֶׁשָֽ ְוֶאת-מ  רַ ָׂשֶ֖ ה׃-ַהָּב ַּמֲחֶנָֽ ץַַלָֽ ּו ׁשִַמחֶ֖ ףַָּבא   ֹורַָׂשַר  עָ֑  ָה

  פי הדבור על וכלןלא מצינו חטאת חיצונה נשרפת, חוץ מזו של מלואים )שמ' כט,יד(;  - 'וגו העורהבשר ואת  ואת)יא(   י"רש
 כעין הוראת שעה.וכך מצינו הוראת שעה לגבי החטאת בחנוכת בית שני. – טט

דֶַּבן טז-נשא ז טו במדבר ֶבׂש-׃ַַּפ רֶַאָחַ֞ דֶַּכ לֶַאָחֵ֛ ִי רַַאֹ֧ ָקָ֗ דֶַּבן-ָּב יר-ֶאָחֵ֥ ִע ׃ְַׂש ה ָלָֽ ע  ֹוְַל יםַאֶַ-ְׁשָנתֶ֖ ִיםִַ֒עִּזֵ֥ ְׁשַנ רַ ָק  ַָּב י֘ם ְּׁשָלִמ ׃ַּוְלֶז ַבחַַה את דְַלַחָּטָֽ ָחֶ֖
י ָֽ יםְַּבנ  ָבִׂשֵ֥ הְַּכ ָּׁש  יםֲַחִמ ּוִד  ּת ַַ֙ע ָּׁשה םֲַחִמ יִלַ֤ ןֶַּבן-א  ֹו ןַַנְחׁשֶ֖ ֵ֛הַָקְרַּבֵ֥ ָ֑הֶַז ָּׁש ֶ֖הֲַחִמ ׃ַפ-ָׁשָנ ב יָנָדָֽ ַַעִּמ
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  הוראת שעהבחנוכת בית ראשון 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַמלכים א ח  ַ ד[ ס ֶאת] ְךַ ֶל ַהֶּמִ֝ ַ ׁש ַּד֨ אִַק ּו הָ֗ ַה ַ ֹום ר-ַּבּי  ָחצ ָ֗ ֶה ַ ְך ֹו ַַּת 
יתַ ַב  ִַ֙לְפנ  י ר 'ִַּכי-ֲאֶׁש ֶאת-ה  ַ ם ַָׁשָ֗ ה ֶאת-ָע ָׂש ְַ֙ו ה ָל ע  הַ-ָהָֽ ָח  יםַַהִּמְנ ִמָ֑ ַהְּׁשָל ַ ֶחְלב  י ַ ת ֶ֖ א  ְַַו
יַ ֶאת-ִּכָֽ ַ֙ ָהִכיל ָֽ מ  ןַ ט ָ֗ ָק ַ' ה  ַ ֲאֶׁש רִַלְפנ  י ַ֙ ֶׁשת ח ֨ ְּנ ַַה ח ֶאת-ִמְזַּבַ֤ ְַו ָל ה ים׃-ָהע  ִמָֽ ַהְּׁשָל ַ י ֵ֥ ב  ֶחְל תַ ֶ֖ א  ְַו ה ָח   ַהִּמְנ

)זבחים נט,א(: דברים ככתבן, דברי רבי יהודה; קידש את רצפת העזרה בקדושת מזבח, להקטיר על הרצפה, ... אם כן,  - תוך החצר את)סד(   רש"י
 שקבע בו מזבח של אבנים מחובר ברצפה. -? קידש המלך את תוך החצרמהו 

, כמו שפירשנו; ויש אומרים, כי מזבח קדשחצר הוא שס,א(: יש אומרים, כי רצפת ה-ובדברי רבותינו ז"ל מחלוקת בזה )זבחים נט,א ... רד"ק
 ....תוך החצראבנים בנה 

בשעה של צורך אפשר לקדש מקום להיות ראוי להקריב בו כמו שקדש שלמה המלך, או הרחבת העזרה, העיר  בבלי שבועות טז אע"פ 

 ו דומה לחטאות נדבה וקטורת נדבה.ועוד. הקידוש של שלמה משאיר המקום קדוש וראוי לעשות בו שוב אם יהיה צורך. ואינ

 , אפשר שכך גם יהיה לעתיד לבוא.קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה-פעמיים זקף פעמיים

  שלוש פעמים זקף או זקף רביע זקף ראה 
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 ,ב:במיהו יר
ְַ֤רּתִַ ]ב[ַ  ַָזַכ ה הָו  ְַי ָאַמ ר ַ ִ֚ה רַּכ  מ ָ֗ א םַל  ִִ֝ רּוָׁשַל ְַי י ְזנ ֨ ָא ְַ֩ב אָת ָקָר ְַוָֽ ְך ֹלָּ֡ ְךַָה ֹלָתִָ֑י תְַּכלּו ַבֶ֖ ֲה ַא ְךַ ִי ַר  ְַנעּו ד ֶח ֶס ַ֙ ְך ַיַָל
ה׃ַ רּוָעָֽ ְַז א ַל ֵ֥ ֶרץ ֶאֶ֖ ְַּב ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ַרי ֲח ַאָֽ ַ ְך ַ֤ ֶַלְכּת 

ַ
רַַ מ ָ֗ א םַל  ִִ֝ רּוָׁשַל ְַי י ְזנ ֨ ָא ְַ֩ב אָת ָקָר ְַוָֽ ְך  קטנה קדמא ואזלא רביע, תבנית כעין פרט וכלל ופרט-פזר תלישא –ָהֹלָּ֡

ְַיָיַ ַ... ָאַמ ר הַ ִ֚  קטן-זקףיתיב מונח  - ּכ 

ְךַ ִי ַר  ְַנעּו ֶח ֶסד ְךַ֙ ְַ֤רִּתיַָל  קטן-זקףמהפך פשטא מונח  - ָזַכ

רא הימים הקדמונים ימי נעורים בדרך השאלה כמו קו ד"קהרדבר החוזר וקורה, בלשון בנין אב, בין שני קיסרים כעין קטן -סה"כ פעמיים זקף
  שהנערים קודמים לבחורים ולזקנים.

 וקרה בשיבת ציון וכך יחזור ויקרה שוב בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.קרה בעבר ביציאת מצרים, חזר  -טט 
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 שלוש פעמים זקף או זקף רביע זקף בין שני קיסרים  1.1.17

גדול משמעותו חיזוק, עצמה חיובית או שלילית, תוקף חיובי או שלילי, אופן נעלה במיוחד, -קטן או בשילוב עם זקף-שלוש פעמים זקף

 יוחד אופן שפל או מחטיא במ

 

 שלוש זקף בין שני קיסרים 1
 :בראשית א,יא

ְרעֹו ַַז ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ִמינ  ְַ֙ל ִרי ֶׂשהְַּפ ַע ַ֤ י ִרַ֞ ַע  ץְַּפ ַרע ֶַז  יַע ִר  ְז ַמ ַ ִֶׂ֚שב ַע  א ֶׁש ֶּדָ֗ ֶ֙רץַ֙ ָא ָה אַ ַ֤ ְדׁש  יםַַּתָֽ ִהָ֗ ֹל ֱַא ר ֶמ א ל-ַוּי   ַַע ֹו ֶָ֑רץַ-בֶ֖ ָא ַָה
ִהיַ ְֵֽי ן׃-ַוָֽ ָֽ ַכ 

ַ א ֶׁש ֶּדָ֗ ֶ֙רץַ֙ ָא ָה אַ ַ֤ ְדׁש  יםַַּתָֽ ִהָ֗ ֹל ֱַא ר ֶמ א לקי"ם, מלא"ך על כל קלח עומד -סופי תבות א"ץ גי' האהארץ' או הארץ' דשא'  א'תדש וגו' ,ַוּי  

 מלאך ואומר לו גדל.

וכל אילן ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול, חוץ מארבעת המינים שהקב"ה . ילקוט מעם לועז ע"פ זוהר חדש דף י,ב
 וגו' , כפי שנבאר בפרשת אמור.בעצמו הוא הממונה עליהם, ולכן נבחרו לברך עליהם בסוכות

ים ִהָ֗ ֹל ֱַא ר ֶמ א כל אילן מונח רביע, אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת למלא"ך הנקרא גם אלהי"ם )כמו בני האלהי"ם( מלא"ך ...  – ַוּי  
בים אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת לרבוי מעל ארבע  כרבוי העש  -מונח רביע  שהולך ואומר לו גדל ושיבול, מלאךועשב יש לו 

 והאילנות

א ֶׁש  ארבעת המינים שהקב"ה בעצמו הוא הממונה עליהם, ולכן נבחרו לברך עליהם בסוכות,רביע, אלו  – ֶּדָ֗

 

, והן: הזה חמשה מיני צמחואם תשכיל תמצא כי הזכיר הכתוב  רבינו בחיימונח רביע, לפחות ארבעה ענינים,  –ויאמר אלוקים  י"א
, כלומר הפרי עצמו אשר זרעו בו, עושה פרי, שטעם העץ כטעם הפרי )רש"י פסוק יא(, ריתדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פ

 הרי חמשה.

 

אגרסה אחרת מלת  ֶׁש ֹוקטן  -זקף – ֶּד  ִמינ  ְַ֙ל ִרי הְַּפ ֶׂש ַע ַ֤ י ִרַ֞ ַע  ץְַּפ ַרע יַעֶַז  ִר  ְז ַמ ַ ִֶׂ֚שב ַע  ֶׁשא ֶּד  ַ֙ ֶ֙רץ ָהָא ַ א ַ֤ ְדׁש  באופן זה מתקבלת תבנית  - ַּתָֽ

בין שני קיסרים, בתפקיד המבטא דבר עצמתי מאד, אפשר כי כאן מורה על הכנסת כח המצמיח וכח הצומח טעמים של שלוש פעמים זקף 

ַ, והפירוש המשולב יהיה אפשר שגם בתבנית רביע זקף זקף מתגלה אותה עוצמהבחומר דומם, כעין נפש בהמית לצומח.  א ֶׁש  -רביע ש –ֶּדָ֗
 ול,וכל אילן ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיב

 

 שלוש זקף בין שני קיסרים 2
 :א,בראשית ג

ים ִהָ֑ ֹל ֱַא ' ַה  ה ַָעָׂשֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ הַ ֶד  ַהָּׂש ַחַּי תַ ַ֙ ל ִמּכ  ַ ּום ר  ַָע ָהָי ה ָחׁשַ֙ ָּנ ַה ְַו
ֶאלַ רַ֙ ֶמ י-ַוּי ֙א ִ֚ףִַּכָֽ ַא ַ ה ֵֽן׃-ָה ִאָּׁש  ַהָּגָֽ ַ ץ ֵ֥ ַע  ל ִמּכ ֶ֖ ַ ּו אְכל  ַת ָֽ א יםַל   ִה  ֹל ֱַא ַָאַמ ר

 קטן בין אתנח לסלוק-קףשלוש פעמים ז - לקים לא תאכלו מכל עץ הגן-אף כי אמר א
 הרבה עליה בדבורים רש"י
 להביא ראיה לתוקף / עצמת הפתוי ע"י הנחש, עשה חיזוק לדבריו, קטן בין אתנח לסלוק-שלוש פעמים זקף -טט 

 פעמיים זקף בין שני קיסרים ראה 
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 :ה –,ד בראשית ג

ַ ד[ ֶאל] ַ ׁש ָחֶ֖ ָּנ ַַה ֶמר א ָ֑הַל א-ַוּי ֵ֥ ִאָּׁש ן׃מֶַ֖-ָהָֽ ּו ֻמתָֽ ַֹותְַּת
ַ ה[ ָ֑ם] ֶכ י ינ  ַע  ּו חֶ֖ ְק ְַוִנְפ ּנּו ִמֶּמ  ַ ֲאָכְלֶכ ם ַ֙ ְַּביֹום י יםִַּכָ֗ ִה  ֱאֹל ַ ַע ד   ַי  ִ֚י ִַַּכ

ע׃ ָרָֽ ַָו ֹוב טֵ֥ ַ י ֶ֖ ְדע  ַי  ים ִה  ֹל א ָֽ ַּ֙כ  ְהִייֶתם ִַו
 שנגעה בו, אמר לה: כשם שאין מיתה בנגיעה, כך אין מיתה באכילה.  דחפה עד - לא מות תמותון)ד(   רש"י

 יוצרי עולמות. - והייתם כאלהיםוכל אומן שונא בני אומנתו, מן העץ הזה אכל וברא את העולם )ראה ב"ר יט,ד(.  -וגו'  כי יודע)ה(  

ָ֑ם יֶכ ינ  ַע  ּו חֶ֖ ְק ְַוִנְפ ּנּו ִמֶּמ  ַ ֲאָכְלֶכ ם ַ֙ ְַּביֹום י יםִַּכָ֗ ִה  ֹל ֱא ַ ַע ד   ַי  ִ֚י   –קטן -קטן רביע זקף-זקף – ִּכ

כאן רבוי הדברים והחזרות של הנחש, וכן טענתו השקרית ליצור עולמות בנוסף א' פעמיים זקף בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה, 

 לבורא.

 ב' כעין שלוש זקף, עצמת השקר, כי כביכול הבורא אכל מהעץ וברא עולם, כך גם האשה תוכל לעשות זאת.   

שה בתוך הגן. אפשר כי משמעות הפירוש המדרש אומר כי הנחש עמד מחוץ לגן והא  שנגעה בו, דחפה עד - לא מות תמותון)ד(   רש"י -טט 

 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.  

 קיסריםפעמיים זקף בין שני  ראה
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 :יז,ו נח בראשית
ַ ַ א]יז[ י ִב֨ מ  ַ֩ ִהְנִני ַ י ֲאִנָ֗ ל-ֶאתַַו ַַ֙ע ַמִ֙ים ַ ּול ח  תַָּכל-ַהַּמּבֵ֥ ֶרץְַלַׁש ָא  ר-ָה ֲאֶׁש ַ ר ר-ָּבָׂשָ֗ ֲאֶׁש ַ ל ִָ֑יםַּכ ֵ֥ ָמ ַהָּׁש ַ ַחת ִמַּתֶ֖ ַ ים ַחִּי  ַחַ ּו ר  ַ֙ ע׃-ּבֹו ִַיְגָוָֽ ֶרץ ָאֶ֖ ַָּב

ַ֩ ִהְנִני ַ י ֲאִנָ֗ ֶאתרביע תרסא  -ַו ַ א י ִב֨ ל-מ  ַַ֙ע ַמִ֙ים ַ ּול ֶרץַ-ַהַּמּבֵ֥ ח  תקטן, כעין לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף -ָהָא  ר-ָּכלְַלַׁש  ָּבָׂשָ֗

רמונח רביע  - ַ-ֲאֶׁש ים ַחִּי  ַחַ ּו ר  ַ֙ ַקטן -פשטא מונח זקף -ּבֹו ִָ֑ים ָמ ַהָּׁש ַ ַחת  טפחא אתנח -ִמַּתֶ֖

 , עצמת שינוי הטבע במבול, ועצמת התיקון בעולםקטן , רעיון עוצמתי מאד-קטן ... רביע ... זקף-)א( תבנית כללית רביע ... זקף
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 :יב,ית נח טשברא
ֹות אָֽ ַ את ַז ַ֤ ים ִהָ֗ ֹל ֱַא ר ֶמ א ר-ַוּי   ֲאֶׁש ַ֙ ִרית ןַָּכל-ַהְּב י ֵ֛ ב  ַּו ם יֶכ  ַּ֙וב  ינ  יִני ַּב  ן ת ָ֗ ַנ  ָ֑ם-ֲאִנ י ִאְּתֶכ ַ ֲאֶׁש ר ַ ֶ֖ה ַחָּי ַ ֵֶ֥פׁש ֶַנ

ם׃ַ ַעֹוָלָֽ ת ר ֶ֖ ד  ְַל
יםַ ִהָ֗ ֹל ֱַא ר ֶמ א  מונח רביע -ַוּי  

ֹות אָֽ ַ את ִריתַ֙-ז ַ֤  מהפך פשטא -ַהְּב

ר ן-ֲאֶׁש ת ָ֗ ַנ   מונח רביע - ֲאִנ י

ַ֙ יִני  פשטא –ּב 

ַּוב  ַ ם ֶכ  י  קטן בתיבה אחת, ריבה וריבה את הכל-מונח זקף -ינ 

  קטן, תבנית מקצת הענין -ועוד תבנית נדירה רביע ... רביע ... זקף ,מהפך פשטא מונח רביע -תבנית טעמים נדירה  -טט

 העצמתי של שלוש זקף בין שני קיסרים. 

 קבוצה של הז"ק-לפי התוכן נראה כתת. 

  אפשר להסיק שאין הברית הזאת למזיקין ולפיכך יאבדו.  יב,טקשור לתוכן פסוק ה י,רש"י בר' נח טטט ע"פ 
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ן: טז,בראשית נח ט ָָ֣֑ ֶַּבָעָנ ֶׁשת ֶּקֶ֖ ַה ַ ה ָהְיָתֵ֥ ְַַו
ַָּ֙כלַ ן י יםַּוב  ִה  ֹל ֱא ַ ן ַּב  י ם ַעֹוָל  ית ִר  ְַּ֙ב ר ְזּכ  ִַל ָה י ִאיִתָ֗ ְר ְַּבָכל-ּו ה ַחָּי  ַ ַַעל-ֶנ ֶפׁש ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ר ֶרץ׃-ָּבָׂשֶ֖  ָהָאָֽ

ַּו ָה י ִאיִתָ֗ ַ רביע –ְר ם ַעֹוָל  ית ִר  ְַּ֙ב ר ְזּכ  ַ קטן-פשטא מונח זקף -ִל ים ִה  ֱאֹל ַ ן ל קטן-מונח זקף -ּב  י ַָּ֙כ ן י הַ-ּוב  ַחָּי  ַ ׁש -פשטא מונח זקף -ֶנ ֶפ

ת קטן בין שני קיסרים )כאן בין אתנח וסלוק(. תבני-קטן, כעין שלוש זקף-קטן ... זקף-קטן ... זקף-רביע ... זקף –, תבנית טעמים  קטן

)א( הקשת מבטאה עצמת ההגנה וארך אפים של מדת הרחמים מפני מדת הדין; ועל כך ברכתה, ובהקשה ממנה דבר עצמתי, כאן המבטאה 

 בבלי ברכות נט,א-אשר בדיון בה ב משנה ברכות פ"ט,מ"בעליהם מברכים לבורא ע"פ  )ב( מעשי בראשית )תופעות טבע( עצמתייםאל 

 מוזכרת במשנה. )ראה להלן( משולב הדיון בברכת הקשת שאינה

ַָּ֙כל )טז( רש"י ן י יםַּוב  ִה  ֱאֹל ַ ן הַ-ּב  י ַחָּי  ַ  , שהיה לו לכתוב "וביני ובין כל נפש חיה."בין מדת הדין של מעלה וביניכם –ֶנ ֶפׁש
ןַ(יד,נח ט 'בר) ירש")כפ'זהו מדרשו כשתבא מדת הדין לקטרג עליכם )לחייב אתכם(  אאל ֵֶֽ֖ ָעָנ יַ ְנִנֵ֥ ַעָֽ חשבה לפני להביא חשך כשתעלה במ – ְּב

 . אני רואה את האות ונזכר ( :ואבדון לעולם

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.

י (,טנח ט 'בר) ובכל פעם בחזקהקטן בין שני קיסרים. אפשר שמדת הדין מנסה מידי פעם לקטרג -ש פעמים זקףטט שלו ֲאִנָ֕ הקב"ה  - ַו

י (,טנח ט 'בר) שמנהיג המדות להנהגת הבריאה )ראה ֲאִנָ֕ זוכר הברית א(  –)טט  לנח ובניו שלוש התחייבויותגדול(, רואה את האות ו-זקף - ַו
 קטרוג מדת הדין. ולכן נדחה .וקיים במאמרוג(  –)טט ריתו ונאמן בבב(  –)טט 
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 :לך יב,ז-בראשית לך

ֶאל ַ ה֙' ַ א ָרַ֤ ֶאת-ַוּי  ַ ן ֶ֖ ֶאּת  ַ ָך  ְרֲע רְַלַז֨ ֶמ א ַַוּי ָ֕ ם ָר  ְב אתַ-ַא ַהּז ָ֑ ַ ָא ֶרץ ַָה
יו׃ַ ָלָֽ א  ַ ה ֶאֵ֥ ְר ַהִּנ ַ' הֶ֖ ַַל ַח ִמְזּב   ַ֙ ַָׁשם ן ֶַ֤ב ַַוִּי

ְרַ-ֶאל ַז֨ ֶמרְַל א ַַוּי ָ֕ ם ָר  ְב ָךַ ַא חַַ רש"יקטן, שלוש זקף בין שני קיסרים, עוצמת ההבטחה כפי' -גדול זקף-קטן זקף-זקף – ֲע ִמְזּב   ַ֙ ַָׁשם ן ֶַ֤ב על . ַוִּי
  בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל.

ֶמר-ֶאל א ַַוּי ָ֕ ם ָר  ְב מ"ה, אד"ם . , עולה 45=  576 - 531, תקל"א, שרא"ל, הפרש מתקע"ו   531גדול, גי' המלים עולה -קטן זקף-זקף - ַא

 שם מ"ה קשור לעולם היצירה המרמז להבטחת הזרע הקשורה לעולם היצירה. 

ְרֲעָךַ  ַז֨ רְַל ֶמ א קטן בין שני קיסרים, מרמז לצורך בשינוי גדול, כי אברם לא מוליד, שרי לא לא תלד כנאמר -גדול ... זקף-זקף - ַוּי ָ֕

 במדרשים הבאים: 
ר' יודן בשם ר' לעזר שלשה הן שמבטלין את הגזירה ואילו הן, יום השמיני עצרת ב -פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא כח 

מאבינו אברהם, ולא יקרא עוד את שמך  שינוי השםר' חונא בשם ר' יוסי אף שינוי השם ושינוי מעשה. ...  התפיל' והצדקה והתשובה.
וותיה, שרי אשתך )שם שם /בראשית י"ז/ טו(, שרי אברם והיה שמך אברהם )בראשית יז: ה(, אברם לא מוליד, אברהם מוליד. ודכ

מאבינו אברהם, ויאמר  שינוי מקוםויש או' אף שינוי מעשה מאנשי נינוה, וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה )יונה ג: י(. לא ילדה, ושרה ילדה. 
 ם שם ב(.י"י אל אברם לך לך מארצך וממולדתך )בראשית יג: א(, והדר, ואעשך לגוי גדול )ש

 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 

ב"ר ה"ם דא מוליד ועביד איבין. ובגין כך אברם ה' ההוא ם' אתפתח ואתוסף ה' וקיימא בההוא אבר למעבד תולדין. ורזא דא אברהם א
 אינו מוליד אברהם מוליד בגין דההוא אבר לא אתתקן עד דאתי ה' ובכל אתר ה"א קיימא לתולדין ואיבין וע"ד שמא גרים.

  קטן בין שני קיסרים-גדול זקף-גדול, זקף-קטן זקף-גי' זקףראה 
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 :ו –,ה לך טו-ת לךבראשי

ַהֶּבטהגירסת הכתר ] ַ֙ ֶמר ַַוּי ֙א ה ּוָצ חָ֗ ַַה ֹו תִ֝ א  ַ א ַַוּיֹוצ ֨ ַ ]-ַ הָנ א ְיָמ ַמָ֗ ִאםַַהָּׁש ַ ים ֹוָכִב  ַהּכ  ַ֙ ר ַ-ּוְספ  ָתָ֑ם א  ַ ר ְסּפ   לִַל ַּתּוַכֶ֖
ָך׃ ְרֶעָֽ ַַז ֶ֖ה ְהֶי ִַי ה ֹוַּכ ֵ֥ רַל  ֶמ א ַַוּי  

ַהֶּבטה]קורן, מגנס, מאור ועוד  רַ֙ ֶמ ַַוּי ֙א ה ּוָצ חָ֗ ַה ַ ֹו תִ֝ א  ַ א ַַוּיֹוצ ֨ ַ ]-ַ ההַַָנ א ָמ ְי ַמ  ִאםַָּׁש ַ ים ֹוָכִב  ַהּכ  ַ֙ ר ְספ  ָתָ֑םַ-ּו א  ַ ר ְסּפ   לִַל ַּתּוַכֶ֖
ָך׃ ְרֶעָֽ ַַז ֶ֖ה ְהֶי ִַי ה ֹוַּכ ֵ֥ רַל  ֶמ א ַַוּי  



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/134         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

קטן. בשני האופנים עשוי להיות בתפקיד של דבר בעל -קטן, זקף-קטן, בגירסת קורן ועוד רביע, זקף-בגירסת כתר רביע, רביע, זקף 

ַַעצמה, כאן הבטחה משכנעת ולכן ֱאִמֶַ֖]ו[ ֶה ְַו ה׃ּבַַן ָקָֽ ָד ְַצ ֹו ַּלֶ֖ ָה ֶבֵ֥ ְחְׁש ַַוַּי '  הָ֑
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 וירא כ,יא:     בראשית

ן י ַא  ק ַרִ֚ ְרִּתיַ ַמָ֗ ַָא י םִַּכ  ָה  ָר ַאְב ַ֙ ר ֶמ ָ֑הַ-ַוּי ֙א ֶּז ַה ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ים ִה  ֱאֹל ַ ַא ת ְר ִַי
ל ַַע ּוִני ָרגֶ֖ ֲה י׃-ַו ִאְׁשִּתָֽ ַ ר ַבֵ֥ ְַּד

 

 .אמרתי כי גירסאות בטעמי הקרא מחלוקת

ְרִּתי , מגנס, מאורתרכ ַמָ֗ ָא ַ י   רביע - ִּכ 

ְרִּתי ועוד ם, מקראות גדולות עם מלבי"שלמה, תורה ט, מקראות גדולות הוצאת ווין התרי"קורן ַמ  ָא ַ י  .קטן-זקף – ִּכ 

ןַהגירסא של קורן ואחרים הקרא לפי י ַא  ק ַרִ֚ ְרִּתיַ ַמ  ַָא י םִַּכ  ָה  ָר ַאְב ַ֙ ר ֶמ ַָ֑-ַוּי ֙א ֶּז ַה ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ים ִה  ֱאֹל ַ ַא ת ְר ִַי  קטן-פעמים זקף שלוש מכילה

עליו הרבה  שרובציםשבין משמעויותיו " הרביעלקים במקום. אפשר שגם -יראת א חוסר )עוצמת( חזקתשני קיסרים ומשמעותו  בין

 אותו רעיון.  מבטאענינים" 

 
 :ט,בראשית תולדות כו

ִהַ ַ ָךַ֙ ִאְׁשְּת ַ ַ֤ה ּנ  ִה ַא ְךַ רַ֙ ַַוּי ֙אֶמ ק ְךְַלִיְצָחָ֗ ֶל ֶמִ֝ ֲאִבי אַ ָר֨ ְק ואַַוִּי ִהָ֑ ַ ִתי ח   ֲא ַ ְרָּת ָאַמֶ֖ ַ יְך ֵ֥ א  ְַו א ַו
ןַ ֶַּפ ְרִּתי ָאַמ  ַ י קִַּכ  ָח  ִַ֙יְצ ָליו א  רַ ֶמ א ָה׃-ַוּי ַ֤ י ַָעֶלָֽ ּות מֶ֖ ַָא

 קטן-מהפך פשטא זקף - ויאמר אליו יצחק ...

 קטן-מונח זקף -כי אמרתי

אצל יצחק אבימלך רק  קטן חוזר וקורה אך בעצמה פחותה ממה שקרה לא"א שנלקחה שרה אשתו לבית אבימלך ואילו-פעמיים זקף

 חשב לקחת את רבקה

 באברהם אבינו מצינו תבנית דומה בשני פסוקים לענין לקיחת אשה לבית אבימלך

הַָ :ד,בראשית וירא כ ָ֑י ֶל א  בַ ַרֶ֖ ָק ַ א ְךַל ֵ֥ ֶל ֶמָ֕ ֲאִבי ַַּגםַַַו ֹוי ֲהגֵ֥ ַ י דָנָ֕ ֲַא ר ג׃-ַוּי אַמָ֕ ר ָֽ ֲה קַַּת י ִּדֶ֖ ַַצ
יַ דָנָ֕ ֲַא ר ַמָ֕  לקים-סרים זה אמר אבימלך להצטדק לפני אגדול בין שני קי-גדול זקף-קףז –ַוּי א

ין א,בראשית וירא כ א  קַ ַרִ֚ ְרִּתיַ ַמָ֗ ָא ַ י םִַּכ  ָה  ָר ַאְב ַ֙ ר ֶמ ָ֑ה-ַוּי ֙א ֶּז ַה ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ים ִה  ֹל ֱא ַ ַא ת ְר ַַעלִַַי ּוִני ָרגֶ֖ ֲה י׃-ַו ִאְׁשִּתָֽ ַ ר ַבֵ֥ ְַּד
ם ָה  ָר ַאְב ַ֙ ר ֶמ ְרִּתי קטן-פשטא זקף- ַוּי ֙א ַמָ֗ ָא ַ י יןאו רביע  קטן-מונח זקף - ִּכ  א  ַ ק ים-ַרִ֚ ִה  ֹל ֱא ַ ַא ת ְר קטן שלוש פעמים -יתיב מונח זקף - ִי

 לקים אצל הפלשתים ואבימלך-קטן בין שני קיסרים להדגיש תוקף חוסר יראת א-זקף

 פעמיים זקף בין שני קיסרים, שלוש זקף בין שני קיסרים ראה 
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 :כג –בראשית וירא כא,כב 

ַ]כַפ ַ רב[ ַַׂ֙ש ל ַּוִפיכ  ְך ֶל ֶמָ֗ ֲאִבי ֶמרַ א ַַוּי   וא ִה  ַה ַ ַָּ֙בע  ת ִהי ְֵֽי ֶאל-ַוָֽ ַ ֹו א  ָב ר-ְצ אמ ָ֑ םַל  ָהֶ֖ ָר ְב קטן, כעין שלוש זקף, -קטן רביע זקף-זקף – ַא

בטל רצונך מפני  משנה אבות פ"ב מ"ד-עוצמת ההתפעלות של אבימלך מההתבטלות המחלטת של אברהם אל קונו, בבחינת הנאמר ב
 )הרב משה רודרמן בשם החתם סופר, )וירא התשע"א((בטל רצון אחרים מפני רצונך רצונו, כדי שי

ֲאֶׁשרַ ַ ל ְַּבכ ֵ֥ ָך  ִַעְּמ ים ִה  ֹל ה׃-ֱא ֶׂשָֽ ַע  ה ַַאָּתֶ֖
ַ ַ ִאם]כג[ ַ ה ָּנ ה   ַ֙ ִהים ֹל א ָֽ ַב  י הִַּלַ֤ ְבָע ִהָּׁש֨ ַ ה ַ-ְוַעָּתָ֗ י ִּדָ֑ ְלֶנְכ ַּו י ַּוְלִניִנֶ֖ י רִַל  ק   רמיה קטן, כעין שלוש זקף, עוצמת ה-קטן זקף-רביע זקף– ִּתְׁש

ִאםבדברי אבימלך, המתגלה בס"ת הכתוב  ַ ה ָּנ ה   ַ֙ ִהים אֹל ָֽ ַב  י הִַּלַ֤ ְבָע ִהָּׁש֨ ַ ה ר-ְוַעָּתָ֗ ק    הי"ה מרמ"ה   –ה' ה' י' מ' ה' מ' ר'  – ִּתְׁש

ֲאֶׁשר דַ ֶס ֶחִ֝ ם-ַּכ ְַוִע י ִד  ִַעָּמ ַַּ֙תֲעֶׂש ה ָך ִַעְּמ יִתי ֲאֶׁשר-ָעִׂשַ֤ ַ ֶרץ ָאֶ֖ ּה׃-ָה ַָּבָֽ ה ְרָּת ֵֵֽ֥ ַַּג
ם הזה, בגניבת דעת ולא לקיים התחייבויות שלמעשה אבימלך לא לקח על עצמו וכבר בימי רוח הרמיה הזאת נשארה באזור הזה עד היו

יצחק הפלשתים שוב גזלו מים של עם ישראל וכן עת הכו בני גת הפלשתים את בני אפרים שהקדימו לצאת ממצרים בשלושים שנה )אלו 

ימי דוד עת מת נכדו של אבימלך בירושלים ורק אז הותרה  העצמות היבשות בחזון יחזקאל(, ואילו בני ישראל שמרו שבועת אברהם עד

 השבועה ונכבשה ירושלים. אמנם אברהם הזכיר רק גזילת באר מים אחת אולי מפני כבוד
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 ה,כ: כ תולדת בראשית

ֶַּ֙בן ק ָח ִַיְצ י ִהַ֤ ֶאת-ַוְי ַ ֹו ְחּת  ַק ְַּב ה ַָׁשָנ  ְרָּבִע ים ַַּבת-ַא ה ְבָקָ֗ ֲאַרַ-ִר ָה ַ֙ ל א  ה׃ְּבתּו ִאָּׁשָֽ ֹוְַל יַלֵ֥ ַרִּמֶ֖ ֲא ָה ןַ ֹותַָלָבֵ֥ חֵ֛ ֲַא ם ָרָ֑ ֲא ןַ ַּדֶ֖ ִמַּפ ַ י ִַּמ 
ֶַּ֙בן ק ָח ִַיְצ י ִהַ֤ ֶאת-ַוְי ַ ֹו ְחּת  ַק ְַּב ה ַָׁשָנ  ְרָּבִע ים ַַּבת-ַא ה ְבָקָ֗ י-ִר ֲאַרִּמ  ָה ַ֙ ל א  קטן, תבנית המרמזת על ענין -קטן ... רביע ... זקף-זקף – ְּבתּו

ַכ( ) רד"קעצמתי  י ִהַ֤ וכן , ה גדולה; כי אשתו היתה עקרה ולא היתה ראויה ללדת כי אם על ידי נסלהודיע, כי גם עמו עשה האל טוב -ַוְי

 לחתירה מתחת לכסא הכבוד להתיר הגזרה )ראה להלן ב"ר, תולדות, פר' סג,ה(. 
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 :ח,ת כובראשית תולד

ְרכּוַ ָאָֽ ַ י יִַּכ  ִהָ֗ ְך-ַוְי ֶמ ֶל ַ֙ ְך ֶמֶ֙ל ֲאִבי ַ ף ק ָ֗ ַַוַּיְׁש ים ִמ  ַהָּי ַ֙ ַָׁשם ֹו ֹוןַלֵ֥ ַחּלָ֑ ַה ַ ד ְַּבַעֶ֖ ים ְַַּפִלְׁשִּת 
ֹו׃ַ ִאְׁשּתָֽ ַ ה ָקֵ֥ ִרְב ַ ת ֶ֖ א  ַ ק ח   ְמַצ קַ֙ ָח ִַיְצ ַ֤ה ּנ  ְַוִה א ְר ַַוַּיָ֗

ְרכּו ָאָֽ ַ י יִַּכ  ִהָ֗ ַ֙-ַוְי ַָׁשם ֹו יםלֵ֥ ְךְַּפִלְׁשִּת  ֶמ ֶל ַ֙ ֶמֶ֙לְך ֲאִבי ַ ף ק ָ֗ ְׁש ַַוַּי ים ִמ  היצר קטן, א' הזקף כסוף ענין; ב' עצמת -קטן רביע זקף-זקףרביע  – ַהָּי

 הפלשתים ביצחק ע"יבהתענינות 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 זרקא_סגול
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 :כד,בראשית תולדות כו

ָךַ י ִבָ֑ ַָא ָה ם ָר ַאְב ַ י ֶ֖ ה  ֱאֹל ַ י ִכָ֕ ָאנ  ַ ר אֶמ ַַוּי ָ֕ ּוא ה  ַה ַ ה ַַּבַּל ְיָל ה֙' ַ ַ֤יו ָל א  ַ א ָר֨ ַַוּי 
י-ַאלַ ִַּ֙כָֽ א ָר ת-ִּתי ֶאָֽ ַ י יִת  ְרּב  ִה ְַ֙ו ָך ַרְכִּת֙י ִכיַּוב  ָאנ   ַ ָך  י׃-ִאְּת ִּדָֽ ְב ַַע ם ָהֵ֥ ָר ְב רַַא ּו ַַּבֲעבֶ֖ ָך  ְרֲע ַַז

באר שמשם  – ויעל משם באר שבע-מלמד ש כו כגשחבירו הכתוב לפניו מלמד עליו.  , כעין כתובקדמא מהפך פשטא - אליו ה' וירא

ַהמתבטא בטעמי הקודש והשראת נבואה באופן נעלה ביותר שואבים רוח  י ִכָ֕ ָאנ  רַ אֶמ ַַוּי ָ֕ א ּו ה  שלוש זקף , גדול-גדול זקף-קטן זקף-זקף -ַה

עניין פנימיות  - אנכי שם המקשר שמים וארץ,אותיות  – א"ההו נאמרוקף במובן של אופן נעלה ביותר, כי החיזוק, תשני קיסרים,  ןבי

 .טמיר ונעלם

 גדול-גדול זקף-זקףראה 
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 :לז,כז תולדותבראשית 

ֶאת ְַ֙ו ְך יוַָל ְמִּתֵ֥ ַַׂש יר ִבַ֞ ְַּג ה  ן ַ ו ָׂשָ֗ ֶמרְַלע  א ַַוּי   ק ָחִ֝ ִַיְצ ן ַע ָחַָ֗-ָּכל-ַוַּי֨ ֶַא יו ַמְכִּתָ֑ ְס ַ ׁש ר ֶ֖ ְַוִתי ן ֵֵֽ֥ ָדָג ְַו ים ִד  ַַ֙לֲעָב ַלֹו ִּתי ַָנַתַ֤ ַיו
י׃ַ ְַּבִנָֽ ה ֶאֱעֶׂשֶ֖ ַ ה ַָמֵ֥ א ֹו פ  א  ַ ַּוְלָכ ה

אמר לו מה תועלת לך  אלאזו שביעית היא והוא עושה אותה ראשונה,  ברכה י"רשעל הכלל.  ללמדמונח גרשיים, יצא מן הכלל  -גביר  הן ...
 (פז ה רב"קנה רבו ) העבדביר שמתיו לך ומה שקנה בברכה, אם תקנה נכסים שלו הם, שהרי ג

ֶאת ְַ֙ו ְך יוַָל ְמִּתֵ֥ ל-ַׂש יו-ָּכ ָחָ֗  מונח )לגרמיה( מונח רביע מרכא - ֶא

ֶאת ְַ֙ו ְך יוַָל ְמִּתֵ֥ ַַׂש יר ִבַ֞ ְַּג ה  ן ַ ו ָׂשָ֗ רְַלע  ֶמ א ים-ָּכל-ַוּי   ִד  ַַ֙לֲעָב ִּתיַלֹו ַָנַתַ֤ יו ָחָ֗  קטן, עצמת הברכה ליעקב -גם רביע רביע זקף – ֶא
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 :בראשית וישלח לה,א

ל ֶאָֽ ַ֙ ִהים ֹל ֱַא ר ֶמ א ית-ַוּי ַ֤ ָֽ ַב  ה ֵ֥ ל  ֲַע ּום קֵ֛ ַ ב ק   ְַוֶׁשב-ַיֲע ל ֶ֖ ָ֑ם-א  ַַָׁש
הַ ָך׃-ַוֲעׂש  י ִחָֽ ָא ַ ו ָׂשֵ֥ ַע  ֶ֖י ִמְּפנ  ַ ָך  ְרֲח ָב֨ ְַּב ָך י ֶל  ַא  ְרֶא ה ִּנ ַַ֙ה ל א  ַָל ַח ִמְזּב   ַ ַָׁש ם

ב אבינו צרת לבן, צרת שרו של עשו, צרת גזירת מיתה על תוקף אי קיום הנדר שגרם ליעק ספר הפרשיות, הרב א' כי טוב ע"פ תנחומא

 רחל, צרת דינה.
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 :כז,מה ויגש בראשית

א  תַָּכל ַ יו ָלָ֗ א  ַ ּו ר  ַדְּב ֶאת-ַוְי אַ֙ ְר ַַוַּי ם ֶה  ֲאל  ִּדֶּב רַ ֲאֶׁש רַ ַ֙ ף ס  ַיֹו י ַ֤ ר  ְב ר-ִּד ֲאֶׁש ַ ֹות ֹו-ָה ֲעָגל  תָ֑ א  ַ ףַָלׂש  את ֶ֖ ס  ַיֹו ח ַָׁשַלֵ֥
ַַיעֲַַ ַח ּו רֶ֖ ַ י ִחָ֕ ם׃ַוְּת ֶהָֽ ֲאִבי בַ ַק ֵ֥

ַ יו ָלָ֗ ַרביע ... א  ם ֶה  ַ-ֶאת ... קטן-זקףֲאל  ֹות , דבר עוצמתי כאן כעין הבאת הוכחה חזקה שהאיש במצרים שני קיסרים בין קטן-זקףָה ֲעָגל 

ַהוא אכן יוסף. וכתוצאה מהוכחה זאת  י ִחָ֕   .כבר כ"ב שנה( –)טט  שפרשה ממנו שכינהעליו  שרתה י"רש -גדול -זקף -ַוְּת
ֹורמז למחדש הגדול בתורת הסוד וכן  תָ֑ א  ַ בַַַָלׂש  את ק ֵ֥ ַַיֲע ַח ּו רֶ֖ ַ י ִחָ֕  ר"ת לוריא, אור לי -ַוְּת
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 :ט – ,חויגש מז בראשית

ח [ַ ל[ ֶאָֽ הַ ְרע ֶ֖ ֶמרַַּפ א ָך׃-ַוּי ֵ֥ ַחֶּיָֽי ַ ֵ֥י ְַׁשנ  י ֶ֖ מ  ְַי ה בַַּכָּמָ֕ ק ָ֑ ַַיֲע
ַַ ַַ ַ ט[ ֶאל] ַ֙ ב ק  ֲע ַַיָֽ ר אֶמ ַ-ַוּי ַ֤ ְַׁ֙שנ  י י מ  ְַי ה ְרע   ָ֑הַּפ ַָׁשָנ ת ַאֶ֖ ְמ ַּו ים ֹלִׁשֵ֥ ְַׁש י ַר   קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף – ְמגּו

ֶאת ַ יגּו ִהִּׂשָ֗ ַ א ְַול   י ַחַּי  ַ ְַׁ֙שנ  י י מ  ְַ֙י ָהיּו ַ ים ָרִעָ֗ ְַו ם׃-ְמַע ט ֶהָֽ י ר  ְמגּו ַ י ֶ֖ מ  ִַּבי י ַת  ֲאב  ַ ַחּי  י ַ֙ י ְַׁ֙שנ  י מ  קטן בין שני קיסרים, ויתירה -פעמיים זקף – ְי

ית שמזכירה שלוש פעמים זקף מכל סוג. כעין עצמת מראהו הזקן.  צער הקב"ה על תלונה שאין קטן, תבנ-קטן רביע זקף-מזאת רביע זקף

לה מקום בכלל ובודאי לא לומר תלונה לפני פרעה, ועל כך חסרו מחייו שלשים ושלש שנה כמספר המלים בשני פסוקים אלה )תורה 

 שלמה, מדרש(.
 טעם הזקן אבינו, מה מוסר הוא שיתאונן אל המלך, וגו'לא ידעתי  - מעט ורעים היו ימי שני חיי)ט(    רמב"ן

שנות 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 
 אבותיו שחיו יותר, אבל מפני היותם רעים בעמל ואנחה זרקה בו שיבה ונראה זקן מאד:

בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו אומר לו הקב"ה אני מלטתיך מעשו ומלבן והחזרתי לך דינה גם יוסף  מעט ורעים. תורה שלמה )כג( מדרש
  ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים, וגו'

אותו הטובה והוא אומר לפרעה מעט ובאגדת בראשית )פס"א פס"ב( ד"א למה תאמר יעקב וכו' וכן יעקב כי במקלי וכו' ועשיתי עמו כל  )כג( ...
 ?הרע)ו(תי לך מימיך שאתה אומר כןורעים היו וגו' 

 

 כעין תוקף / עצמת התלונה. -קטן -קטן רביע זקף-רביע זקףמעט ורעים וגו'  בראשית ויגש מז ט

הגאולה. –עיקר מעט ימים כיון שחסר בם הכי יעקב מתמרמר על  פר' מקץ"ב נהאדמו"ר ממ"ש מחב"ד הסביר בשיחה משנת התש 

 הוציא משם את בצע בירור דמצרים למרכז הטומאה כדי ל -מיצר ים  -ממקום אחר נלמד כי השכינה כביכול נאלצה לרדת לתוך מצרים

"כ רפ"ח ניצוצות קדושה שנפלו בקליפות ור"ב מהן כבר נגאלו ע"י הפ"ו ניצוצות קדושה שעדיין נותרו שבויים בידי הטומאה, מתוך ס

 לו בתהליך הגאולה וע"י בירור דמצרים ושאר הדורות תהיה תכלית שלימות הגאולה., שהחהאבות

א' במפגש בין יעקב ובין פרעה הקדושה משפיעה על הקליפה לשנות עצמה 

ועזבתים והסתרתי פני מהםגדולה -מונח מונח מונח תלישא - ההוא-וחרה אפי בו ביום דברים וילך לא יז -ב' בקרא זה ובקרא ב - 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/136         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

קדמא מהפך פשטא, התוכן נשמע שלילי מאד ואילו האדמו"ר ממ"ש מחב"ד מסביר כי מדובר בהתעכבות הגאולה שכבר התחילה  גרשיים

 עד לזמן שתבוא.

הטעמים תומכים בדעה זאת ומוסרים מסר חיובי מאד 

 גרשיים קדמא מהפך פשטאראה 
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 :א,בראשית ויחי מח

א[ [ ַ֙ י ר  ֲח ַאָֽ ַ י ִהָ֗ ָ֑הַַוְי ֶל ח  ַ יָך ִבֶ֖ ָא ַ ֵ֥ה ּנ  ִַה ף ס   רְַליֹו ֶמ א ַַוּי   ה ֶּל א   ָה ַ ים ִר  ְּדָב ַַה
ֶאתַ ַ ח ַּקַ֞ ת-ַוִּי ֶא ַ ֹו ִעּמ  ַ֙ ַָבָניו ַ֤י ֶאת-ְׁשנ  ְַו ה ִים׃-ְמַנֶּׁשֶ֖ ָרָֽ ֶַאְפ

א[ ף ] ס   רְַליֹו ֶמ א ַַוּי   ה ֶּל א   ָה ַ ים ִר  ְּדָב ַַ֙ה י ר  ֲח ַאָֽ ַ י ִהָ֗ כאן שנוי עצום , בתפקיד של דבר עצמתי קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקףרביע ...  –ַַוְי

מכיון שעד יעקב לא הוי חולשא כלל לא הי' יוסף מבין מבשורה כזו שהוא חולה, אלא הי'  תורה תמימה הערה אבטבע הבריות, ע"פ 
המיתה, ולכן הי' מוכרח לומר מפורש שהוא חולה, וממילא מבואר שעד  -חושב כי אביו מת, אחרי שעד אז היתה היפך הבריאות 

 כלל,יעקב לא הוי חולשא 
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ַשמות ג,יח:  ָָ֑ך ֶל ק  ּוְַל עֶ֖ ְמ ְַוָׁש
ֶאל לַ א ִ֝ ָר ִַיְׂש י ְקנ ֨ ִז ְַ֩ו ה ַאָּת ַ אָתָּ֡ ַ֙-ּוָב ָליו א  ַ ם ְרֶּתַ֤ ֲאַמ ַַו ִים ַרָ֗ ִמְצ ַ ְך 'ֶמ ֶל הַהַ֞ ֲלָכ ָֽ ַנ  ה ְַוַעָּתָ֗ ינּו ַָעל   ה ְקָר  ִַ֙נ ִרִּיים ְב ִע ָהָֽ ַ י ַ֤ ה  ַ-ֱאֹל ֶׁשת ֹלַ֤ ְַׁש ֶרְך ֶַּד  א ָּנַ֞

ְַוִנְזּבְַ ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ִמים הֵַָ֥י ַַל ה ַַ'ָחֶ֖ ינּו׃ ָֽ ה  ֹל ֱַא
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".

 עוצמה אדירה של הנבואה –קטן בין שני קיסרים -... זקףקטן ... רביע -)א(  רביע ... זקף
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 :א,יא בא שמות

ֶאל ַ ' ַהִ֝ ר ֶמ א ַַעל-ַוּי ֨ יא ִבַ֤ ָא ַ֙ ד ֶאָח ַ ַַָ֤֣גע ֶַנ ד ֹו ַע  ה ֶׁשָ֗ ְַ֙וַעל-מ  ה ְרע  י-ַּפ ר  ֲח ַא ַ ִים ַר  ָ֑ה-ִמְצ ֶּז ִמ ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ ח ְַיַׁשַּלֵ֥ ן ַכ ָ֕
מִַַ ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ ׁש ֵ֥ ר  ְַיָג ׁש ֵ֛ ר  ַָּג ה ֹוַָּכָלָ֕ ח  ְּל ה׃ְּכַׁש֨ ֶַּזָֽ

 גדול בין שני קיסרים-קטן זקף-זקףפעמיים  בפסוק

 גדול -זקףקטן -זקף הפסוק ברישא

 גדול-זקףקטן -זקף הפסוק בסיפא

יגרש אתכם  גרש כלהין שני קיסרים, אך יתכן שגם כן תומך בתוכן הפסוק על תוקף גירושם ממצרים ב זקף פעמיםאינו שלוש  אמנם

 ספקנים.גם כנגד אלו שעדיין היו  שהיהמזה, 

 גדול-קטן זקף-גימטרית זקףראה 
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הַָ,ג: רו יחתשמות י ָ֑י ַָבֶנ נ  י ְַׁש ת ֶ֖ א  ְַו ַ ַ ַַ ה׃ַַ ִרָּיָֽ ַָנְכ ֶרץ ֶאֶ֖ ְַּב יִתי ָהִי  ַ ַּג  ר ר ַמ  ַָא י םִַּכ  ְרׁש   ֵֽ ָֽ ַּ֙ג  ָחד ֶא ָהָֽ ַ ם ַ֤ ַׁש  ר ֲַאֶׁש֨
ר יִתיקדמא,  – ֲאֶׁש֨ ָהִי  ַ ַּג  ר ר ַמ  ָא ַ י םִַּכ  ְרׁש   ֵֽ ָֽ ַּ֙ג  ד ָח ֶא ָהָֽ ַ ם ַ֤ שלוש זקף בין שני קיסרים, מרמז לענין עצמתי מאד, אפשר כי טעם קדמא  – ׁש 

מרמז למדרש כי משה הסכים עם יתרו אולי קודם ללידת ילדיו שאחד מבניו, יכיר עניני עבודה זרה, ויצא ממנו הלוי שהיה הכהן לפסל 

  ן האריך ימים מאד.ישראל, כגון המעטת עבודת ה' בשלה ואותו כה-מיכה, שעשה נזק רב לבני ישראל בארץ
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 לב,א: כי תשאשמות 

י םִַּכָֽ ָהָע  ַ א ְר ִמן-ַוַּי ָ֣ ַ ֶדת ֶר  הַָל ֶׁשֶ֖ מ  ַ ׁש ֵ֥ ׁש  ָ֑רַ-ב  ָה ַָה
ל ַַעָֽ ם ָהָעִ֝ ַ ל ה ֨ ָּק ה-ַוִּי ֲַעׂש  ׀ ּום ק  ַ֙ ָליו ּוַא  רַ֤ ְמ ַַוּי א ן ר ָ֗ ֲה י-ַא ינּוִַּכ נ   ְַ֙לָפ ְלכּו ָֽ רַי  ֲאֶׁשַ֤ ַ ים ִהָ֗ ֹל ֱא ַ ַ-ָל נּו ר ֲאֶׁשַ֤ ַ יׁש ִאָ֗ ַָה ֶׁש ה מ  ַ ׀ ֶא ֶרץֶַז ה מ  ַ֙ נּו ֶהֱעָל֨

ֶמה ַ ְענּו ַדֶ֖ ַָי א ִיםַל ֵ֥ ַר  ֹו׃-ִמְצ הַלָֽ ָי ַָהֵ֥
ל ַַעָֽ ם ָהָעִ֝ ַ ל ה ֨ ָּק ה-ַוִּי ֲַעׂש  ׀ ּום ק  ַ֙ ָליו ּוַא  רַ֤ ְמ ַַוּי א ן ר ָ֗ ֲה י-ַא ינּוִַּכ נ   ְַ֙לָפ ְלכּו ָֽ רַי  ֲאֶׁשַ֤ ַ ים ִהָ֗ ֹל ֱא ַ ֶא ֶרץַ-ָל נּו מ  ַ֙ נּו ֶהֱעָל֨ ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ יׁש ִאָ֗ ַָה ֶׁש ה מ  ַ ׀ ֶז ה

ֶמה ַ ְענּו ַדֶ֖ ַָי א ִיםַל ֵ֥ ַר  ה-ִמְצ ָי ֹוַָהֵ֥ קטן כעין שלוש זקף בין שני קיסרים דבר עצמתי -קטן ... רביע ... זקף-תבנית רביע ... רביע ... זקף - לָֽ

בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה וערבוביא לומר ודאי  רש"ימאד, עוצמת ההסתר שגרם השטן כפי' 
 .כבר באו שש שעות ולא בא וכו', כדאיתא במסכת שבת )דף פט(מת משה, לכך בא ערבוביא לעולם. אמר להם מת משה, ש
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 ,לבח-זת כי תשא לב,ומש

] 'ֶַאלוַַ ]ז רַהֶ֖ ֵ֥ ָ֑הַ-ְיַדּב  ֶׁש ַמ 
ִים׃-ֶלְך ץִַמְצָרָֽ ֶר ֶאֵ֥ יָתַמ  ֶ֖ ֱעל  רֶַה ֶׁשֵ֥ ֲַא ַעְּמָך  ִׁשח  תַ ִ֚יַ דִַּכ ָ֕ ַר 

ִמן רַ ַמה ָ֗ ַ ַָס רּו ח[ ּו-] ׂש  ַָע ם ִַצִּויִת  ֲאֶׁש ר ַ֙ ְך ֶּדֶ֙ר ַַַה ָ֑ה ָכ ַמּס  ַ ֶגל ֶ֖ ַע  ם ֶה  ַָל
ּו ֲחו חּו-ַוִּיְׁשַּתָֽ ַַ֙וִּיְזְּב ִים׃-לֹו ָרָֽ ִמְצ ֶרץַ ֶאֵ֥ מ  ַ ָך ּו ֶהֱעלֶ֖ רַ ֲאֶׁשֵ֥ לַ א   ָר ִַ֙יְׂש ָך ֶה֙י ֱאֹל ַ ה ֶּל ַ֤ ַא  ּו ר  ְמ א ַַוּי   ֹו ַל 

ב[ הִַאם ]ל ָּתֶ֖ ַע ָּׂש אַַחָּטאָתָ֑םַ-ְו ִַּת
ָּת׃-ְוִאם ְב רַָּכָתָֽ ֶׁשֵ֥ ֲַא ִּסְפְרָךֶ֖ אִַמָֽ יַָנ  ןְַמח  ִנ ִי ַַאָ֕

מרמז לסדר המידות יסוד מלכות ולדבקות מלכות היא השכינה במידות שלפניה גדול -קטן זקף-בהנחה שזקף 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/137         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

 העגל גרם לריחוק המלכות היא השכינה מהמידות לפניה אטח ק מדבשותמוע"פ  

רישא פעמיים זקף סיפא שלוש פעמים זקף, תוקף פגם מעשה העגל בבריאה. וע"פ הזוהר גרם לריחוק / גלות המלכות מזעיר אנפין,  לב ח

 מא השכינה, ריחוק השכינה מקב"הטי

 קטן שמות כי תשא לב,ז,לב-גדול זקף-זקףראה 
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 לד,כד:     תשאשמות כי 

י ֶאת-ִּכָֽ ַ י ְבִּתֶ֖ ַח ְר ִה ְַו ָך י ִמָּפֶנ  ַ֙ ַּגֹוִים יׁש ִרַ֤ ַ-אֹו ָָ֑ך ֻבֶל ת-ְול אְּג ֶאָֽ ַ֙ ִאיׁש ַ ד מ ֵ֥ ְח ָךַָ֗-ַי ֹלְת ַַּבֲע ָך  ְרְצ ֶאתַַא ַ֙ אֹות ָר ָֽ ֶהַ -ל  ֹל ֱא ַ ה' ַ֙ י ְַּפנ  ׁש ֹלֵ֥ ַָׁש ַיָך ים ִמֶ֖ ְּפָע
ה׃   ַּבָּׁשָנָֽ

ת-ְול א ֶאָֽ ַ֙ ִאיׁש ַ ד מ ֵ֥ ְח ָךַָ֗-ַי ַַּבֲעֹלְת ָך  ְרְצ ֶאתַַא ַ֙ אֹות ָר ָֽ יָך-ל  ֶה  ֹל ֱא ַ ה' ַ֙ י  וההגנה ההבטחהקטן, עצמת -קטן רביע זקף-זקף - ְּפנ 
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 ד  ויקרא

ֶאת ַ א י הֹוִצ  ְַו ַ א[ ֶאל-]כ ַ ר תַ -ַהָּפָ֗ א  ַ ף ַר  ְַוָׂש ה ֲחֶנ  ַּמ ַַ֙לָֽ חּוץ ַפִמ א׃ ּו הָֽ לַ ָהֶ֖ ָּק ַה אתַ ַחַּטֵ֥ ַ ן ֹו אׁשָ֑ ָהִר ַהָּפ רַ ַ ת ֶ֖ א  ףַ ַר  ַָׂש ֲאֶׁש ר ַֹוַַּכ
 תמימה פרשת ויקרא  תורה
שחטאת הקהל הם אין  ילהוציא שעירי רגלים שאעפ" - הוא הקהל שישרפו חטאותזה בנין אב לכל  הרי -חטאת הקהל  -הקהל הוא  חטאת

 [:כ]תו", מאי טעמא, לפי שאין באים על עבירת מצוה ידועה נשרפים
 זה רביע ושלוש פעמים זקף בין שני קיסרים.  בפסוק

 חטאת הרבים; –' מבטא עצמת הכפרה על חטאת הקהל א

 על בנין אב.  מרמז' אפשר כי ב 

  בין שני קיסרים קטן-פעמיים זקף ראה
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 :ה,שמות ויקהל לה

ַ֙ ה רּוָמ ַ֤םְַּת ִאְּתֶכ מ  ַ ֨חּו בִַלּבַ לְַַק י ְַנִד  ִ֚ל 'ַּכ  'ה  הָ֑ ַמ תַ רּו תְַּת ֶ֖ א  ַ ָה ֶאָ֕ ִבי ְַי ַֹו
ֶׁשת׃ַ ח ָֽ ַּוְנ ֶסף ַָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ַָז

ַ֙ ה רּוָמ ַ֤םְַּת ִאְּתֶכ מ  ַ ֨חּו הַָלְַַק ֶאָ֕ ִבי ְַי ֹו בִַלּב  י ְַנִד  ִ֚ל 'ַּכ  גדול בין שני קיסרים, דבר עצמתי )א( רמז לקב"ה -קטן ... זקף-קטן ... זקף-... זקף - ה 

עצמת ל 66-ראה להלן לימוד נוסף מ)ב( ; נין המעפיל על כל הענינים(סוף )ע-איןשהוא הי"ה הו"ה יהי"ה המרמז על קודשא בריך הוא 

 סגולת אמירת פרשת המנורה להבין דברי התורה.

ַ֙ועוד בענין תוקף  ה ָמ רּו ַ֤םְַּת ִאְּתֶכ מ  ַ ֨חּו 'לְַַק , וכן כתוב שחבירו שלפניו )לה,ד( מלמד קטן, כלל הצריך לפרט-קדמא מהפך פשטא זקף - ה 

הואפיונו מהכתוב לפניו  ו )כעין טעמא דקרא(עליו או מלמד על חבירו שלפני ֶׁש  מ  ַ ר ֶמ א ֲאֶׁשר...  ַוּי   ַ ר ָּדָב  ַה הֶַ֖-ֶז הַ ַ ֵ֥ה רַ'ִצָּו מ ָֽ א מאמר ה'  :ל 

 .קף והכח לתרומה אז ולדורותוצם ע"י משה ונותן התממצו

 סגולת אמירת פרשת המנורה להבין דברי התורה.לעצמת  66 -מ הלימוד הנוסף

בפסוק ראשון , הפרחים, הגביעים, וי"ז הטפחים שבגובה המנורה, הכל יחד הוי כן )אגרא דפרקא קע"ב( הנרות, הכפתורים, -מספרזהו  66

 )שם( 66של בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יש תיבות 
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 בהר כה,י: ויקרא

ֶרץַלְַ ַָּבָאֶ֖ ר ֹו רֵ֛ ְַּד ם אֶתֵ֥ ָר ְק ַּו ה ַָׁ֙שָנ  ִמִּׁשים ֲח ַהָֽ ַ ַ֤ת ְַׁשַנ א  ת ַ ם ַּדְׁשֶּתָ֗ ִק הַָ-ָכלְו ָ֑י ֶב ְׁש ַי 
ֶאלַ ַ ִ֚יׁש ִא ַ ם ְַוַׁשְבֶּתָ֗ ם ְהֶי הַָלֶכ  ִַּ֙ת א ִהו ַ ל ֵ֥ ֶאל-יֹוב  ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ֹו ָּזת  ֻח בּו׃-ֲא ֹוַָּתֻׁשָֽ ְחּתֶ֖ ִַמְׁשַּפ

ֶאל ַ ִ֚יׁש ִא ַ ם ְַוַׁשְבֶּתָ֗ ם ְהֶי הַָלֶכ  ַ-ִּת ֹו ֻחָּזת  בין  והכלכלהקטן, עצמת השפעת השיבה איש לאחוזתו על החברה -קטן רביע זקף-זקף - ֲא

 היובלות.
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 :ה –ד ,נשא ז במדבר

ֶאל ַ ' הֶ֖ רַ אֶמ ַַוּי ֵ֥ ַ ד[ ר׃-] אמ ָֽ הַּל  ֶׁשֵ֥ ַמ 
ֶאת ַ ד ּוַַלֲעב ָ֕ ָהיָ֕ ְַו ם ִאָּת  ָֽ מ  ִ֚חַ ַַק ַ ה[ ֶאל-] ַ֙ אֹוָתם הַ ְַוָנַתָּתַ֤ ָ֑ד מֹוע  ַ ֶהל א   ַ ת ַדֶ֖ ׃-ֲעב  ֹו ָדתָֽ ֲַעב  י יׁשְַּכִפֵ֥ ִאֶ֖ ַ ם ַַהְלִוִּי 

 

ּו ָהיָ֕ ְַו ם ִאָּת  ָֽ ַמ  ִ֚ח הסכימה דעתם  האהיה הדבר  מאתם חי" ב"פיבמדבר רבה נשא  מדרש-בגלוי דעת/רצון ה' כנאמר  -גדול -קטן זקף-זקף – ַק

כוונו להלכה שלא  יששכראו נשיא שבט  שבט ב ו"פרבה שיר השירים  מדרש פ. זאת אומרת שדעת/רצון ה' קדם למעשה וע" העליונהלדעת 

 בדרך רוח הקודש ששרתה עד אז רק על משה. 

 

ד ּוַַלֲעב ָ֕ ָהיָ֕ ְַו ם ִאָּת  ָֽ ַמ  ִ֚ח במדבר רבה  מדרשכנאמר  מיוחדגדול, שלוש זקף בין שני קיסרים, כעין נתן להם חוזק -גדול זקף-ן זקףקט-זקף - ַק

ֶאת)למשה(  ה"הקבלו  אמר חי" בנשא פי" ַ ד ּוַַלֲעב ָ֕ ָהיָ֕ ָ֑ד-ְו מֹוע  ֶהלַ א   ַ ת ַדֶ֖ עכשיו הן  עד מבשם ר" תני...  קיימים לעולם שיהיולהם הויה,  תן  ֲעב 
במלאכת אוהל מועד ניתן להם  שנדבקומה אם העגלות  וממו ולא הזקינו ולא הטריפו ולא נשברו והלא דברים ק"הו ולא העגלות והפרות קיימות

 שנא' )דברים ד( ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו' ועאכ" ה"בהקבהוויה עד שיהיו קיימות לעולם ישראל שהם דבוקים 

 יתיב, ראה גדול-קטן זקף-זקף ראה
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

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

 :טז,כח חרדבר קמב
י ּוןִַּכָֽ ְדע  ָֽ ַּ֙ת  ז את ְַּ֒ב ֶׁשה מ  ַ ֘ר ֶמ ל-ַוּי א תַָּכ ֵ֥ א  ַ ֹות ׂשָ֕ ִניַַלֲע ַח  'ְַׁשָל הִַּכי-ה  ֶָּ֑ל א  ָה ַ ים ַּמֲעִׂשֶ֖ י׃-ַהָֽ ִמִּלִּבָֽ ַ א ַל ֶ֖

י ןִַּכָֽ ּו ְדע  ָֽ ַּ֙ת  ז את ֹות-ְּב ִניַַלֲעׂשָ֕ ַח  ְַׁשָל '  מאמר משהבעצמת האזהרה , גדול בין שני קיסרים-קטן, זקף-קטן, זקף-זקף - ה 

קידים של התבנית שלושה זקף בין שני קיסרים מאמר בעל חיזוק לאזהרה )משה לעדת קרח( או טענה מתחכמת )נחש אחד התפ סיכום

 לקים( -לחוה, אבימלך לא

 גירסאות שונות בטעמיםראה 
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ר :חכב, בלקבמדבר  ֶמ א ם ַוּי   ֶהָ֗ י ּו ֲאל  ינ ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל י ַהַּל  ִתַ֤ ב  ֲהִׁש ַ֙ ַו ָבַ  ֶאְתֶכם ר רָּד ֲאֶׁשֵ֛ ר ַּכ ֵ֥ ַדּב  יַ'הֶַ֖ ְי ָֽ ר  ַָׂש ּו בֵ֥ ְׁש ַַוּי  ָ֑י ָל ִַעם-א  ב ָאֶ֖ ׃-מֹו ם ִַּבְלָעָֽ
 )זוהר הסולם סימן רפו(א  'זוהר כרך ג )במדבר( פרשת בלק דף ר ע

ֶמר א ם ַוּי   ֶהָ֗ י ּו ֲאל  ינ ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל י ַהַּל  ִתַ֤ ב  ֲהִׁש יו (כב,ז)אינון כתיב  ַו ּו ֵאָל֖ ֶמריהו כתיב , וא )לשון קשה כי היה פגום האזן( ַויְַדְּברֵ֥ א ַ ַוּי   ם ֶהָ֗ י ֲאל 
ּו, )לשון רכה( נ י ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל  )נמצאים( בשעתא דמשתכחי )המכשפים(דסטרא אחרא הוי לחרשיא  )זמן(, בגין דליליא איהו שעתא ַהַּל 

רומתפשטן בעלמא, )צדדים רעים( סטרי בישין )ושולטים( ושלטי  ֲאֶׁשֵ֛ ר ַּכ ֵ֥ ַדּב  ָ֑יַ'הֶַ֖ ְי ָל )שבח עצמו א דיי', שבוחי קא משבח גרמיה בשמא 

י, בשם ה'( ָֽ ר  ַָׂש ּו בֵ֥ ְׁש ב-ַוּי  ָאֶ֖ , ושרי מדין אתפרשו מנייהו ולא בעו למיתב תמן וסבי מואב אשתארו דכתיב וישבו שרי מואב בלחודייהו מֹו
מדין דאתפרשו מכל וכל מנייהו ואלמלא לא הוו מחאן בסופא דהוו בעיטא דבלעם לשלחא נשיהון לישראל בשטים  ,יאות עבדי
אבל ישיבה דיתיבו אינון דמואב גרמא לון טב בגין דאשתארו תמן ומאן דאזלו אינון דמדין גרמי לון ביש מ"ט אלין  ... למטעי לון

 חששו ליקרא דמלה דקודשא בריך הוא ויתיבו ואלין לא חששו לה כלום ואזלו לארחייהו, 

ֶמר א ם ַוּי   ֶהָ֗ י ּו ֲאל  ינ ַ֙ ִלַ֤ ה ה פ  ְיָל י ַהַּל  ִתַ֤ ב  ֲהִׁש ַ֙ ַו ם ָבַ  ֶאְתֶכ תבנית  –קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק אתנח(-קטן ... זקף-...רביע ... זקף - רָּד

-לקות שמורה לו ההיפך כנדרש ב-לקות לקלל, ומשיג גלוי א-של דבר עצמתי מאד. בלעם פונה לכוחות הרעים כדי להמשיך עליו רוח מא

 –, טט מעשי להטים)הסולם: רשע לחיש לחישין ועביד בלטין ההוא ליליא ההוא )זוהר הסולם סימן רפו( ... זהר במדבר בלק דף ר ע' א 

 (אלו מעשה כשפים -, בלהטיהם אלו מעשה שדים -בלטיהם אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא: ...  ב,בבלי סנהדרין סזע"פ 
א (כב,ט) מיד( והמשיך עליו רוח מלמעלההסולם: )ואמשיך עליה רוחא מלעילא  י ַוּיָב ֵ֥ אל בלעם אלהים סתם דרגא דיליה מסטרא  םֱאֹלִה֖

 :(שהוא המדרגה שלו, שבסטרא אחרא שבשמאל, ויש שלא גורסין מדרגא דיליה עד דשמאלאהסולם:) אחרא דשמאלא
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 :במדבר בלק כב,ל

ֶאל ַ ן ֹו ָאתִ֝ ַָה ר ֶמ א ֲאֶׁשר-ַוּת ֨ ַ ָךִ֝ ְנ ֲאת  ַ י ִכ֨ ָאנ  ַ֩ א ֲהלֹו ַ ם מַ -ִּבְלָעָ֗ ַ י ַָעַלָ֗ ַַ֙עדָרַכ ְבָּת ָך ְד ֹו ה-עָֽ ַּכ ָ֑ ָךֶ֖ ֹותְַל ְנִּתיַַלֲעׂשֵ֥ ְסַּכ  ִה ְסּכ  ןַ ַה ַַהָֽ ה ֶּז  ַה ַ ֹום ַַהּי 
א׃ַ רַל ָֽ ֶמ א ַַוּי ֶ֖

ר-ֶאל ֲאֶׁש ַ ָךִ֝ ְנ ֲאת  ַ י ִכ֨ ָאנ  ַ֩ א ֲהלֹו ַ ם ַַ֙עד-ִּבְלָעָ֗ ָך ְד ֹו עָֽ מ  ַ י ַָעַלָ֗ ְנִּתי-ָרַכ ְבָּת ְסַּכ  ִה ְסּכ  ןַ ַה ַהָֽ הַ ֶּז  ַה ַ ֹום קטן -תבנית כללית רביע ... רביע זקף – ַהּי 

 ר"ל שלא היה יכול לנצחה בדברים, כדמפרש:הערה י  תורה תמימהצם הפלא של אמירת האתון, ועצמת תוכחתה לבלעם קטן, כעין ע-זקף

 שני זקף בין שני קיסריםראה 
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 לה,ו:   מסעי. במדבר 

א  ַַ ׁשְו ַׁש  ִ֚ת א  ַ ם ַַ֙לְלִוִּי  רִַּתְּתנּו ֲאֶׁשַ֤ ַ ים ִרָ֗ ֶהָע ַ י-ת ר   ַַָע ט ְקָל  ַָ֑חַאֲַַהִּמ צ  ר  ָה ַ ה ָּמ ַָׁשֶ֖ ֵ֥ס ּוַָלֻנ ֶַׁש רִַּתְּתנ 
ֶה ַַ י ר׃ַוֲעל  י ִַעָֽ ִים ּוְׁשַּתֶ֖ ַ ים ְרָּבִעֵ֥ ַא ַ ּו ַםִַּתְּתנ 

א  ַ ְַו ים ִרָ֗ ֶהָע ַ ַ֙ת רִַּתְּתנּו םַלְלוֲִַאֶׁשַ֤  קטן(-)ראה רביע ... זקףִַּי 

י ַהּמִ  (במ' מסעי לה,ו) ת ֵׁשׁש־ָעֵרֹ֣ ם ֵאֶ֚ ר ִּתְּתנּ֙ו ַלְלִוּיִֵ֔ ַ֤ ים ֲאׁש  ִָֽעִרָ֗ ת ה  ּוְוֵאֹ֣ ר ִּתְּתנֵ֔ ֹ֣ ט ֲאׁש  קטן ... זקף קטן בין שני -קטן ... זקף-... רביע  ... זקן – ְקָלֵ֔

 קטן בין שני קיסרים תבנית טעמים המלמדת על ענין עוצמתי מאד.-קיסרים, תבנית טעמים המלמדת על ענין עוצמתי מאד. וכן שלש זקף

ּוא  (במ' מסעי לה,לג)-עצמת מצוות גאולת הדם כנגד עצמת שפיכת דם כפי שבא לבטוי ב ם הֵ֥ י ַהָּדֵ֔ ה ִּכֹ֣ ֙ם ָּבֵ֔ ר ַאּת  ַ֤ ץ ֲאׁש  ר  ת־ָהָאָ֗ ְוֹלא־ַתֲחִנֹ֣יפּו א 

ץ  ר  ת־ָהָאֶ֑ קטן. ולכן באה עצמת ההגנה מפני גאולת הדם, בשלב שלפני המשפט למנוע -קטן ... זקף-תבנית טעמים רביע ... זקףיֲַחִנ֖יף א 

ה בקליטה לדעת ובין שלא לדעת. כאשר שש ערי המקלט קולטות ומעניקות הגנה בכל הריגה שלא ע"פ בי"ד. אפשר שמדובר בעצמת ההגנ

 מקרה עד למשפט, 
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לַג,ד:ראה י דברים ֶא ַ ע ַמָ֗ ִַתְׁש א ֶאל-ל   ַ ֹו אֵ֛ אַ ּו ה  ַה אַ י ִב  ָּנ ַַ֙ה י ר  ְב ּואַ-ִּד הָ֑ ַה ַ ֹום ֲחלֶ֖ ַה ַ ם ֵ֥ ַחֹול 
הַַ֤ ַ ה ְמַנֶּסַ֞ ַ י ֶאתְַַ'ִּכ  ַ֙ יֶכם ה  ֶאתֱאֹלָֽ ַ֙ ִבים ֲה א ָֽ ַ ַ֤ם ֲהִיְׁשֶכ ַ ַעת ַדָ֗ םַָל לַ'הַ -ֶכ  ְַּבָכ ם יֶכ  ה  ל-ֱאֹל םַּוְבָכ ְבֶכֶ֖ ַב ׃-ְל ם ַַנְפְׁשֶכָֽ
הַַ֤ )דב' ראה יג,ד( הַ ְמַנֶּסַ֞ ַ י ֶאתַ'ִּכ  ַ֙ ִבים ֲה א ָֽ ַ ַ֤ם ֲהִיְׁשֶכ ַ ַעת ַדָ֗ םַָל ֶאְתֶכ  ַ֙ יֶכם ה  ֹלָֽ םַ'הַ -ֱא יֶכ  ה  קטן עשוי להיות -קטן ... רביע ... זקף-... זקף - ֱאֹל

 עוצמתי. כאן עוצמת ההטעיה המדומה שגורמים עע"ז לעובדי ה'.בתפקיד ענין 

ובא האות והמופת, אמר רבי יוסי הגלילי ראה עד היכן הגיע הכתוב סוף עובדי עבודה זרה )ג(  [ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פד]
הַַ֤ ' ראה יג,ד()דבאל תשמע להם מפני מה  )טט: להעמידן( ינתן להם ממשלה אפילו על חמה ולבנה כוכבים ומזלות הַ ְמַנֶּסַ֞ ַ י יֶכםַַ֙'ִּכ  ה  ֹלָֽ ֱא

ַ֙ ִבים ֲה א ָֽ ַ ַ֤ם ֲהִיְׁשֶכ ַ ַעת ַדָ֗ םַָל , אמר רבי עקיבה חס ושלום שמעמיד המקום חמה ולבנה כוכבים ומזלות לעובדי עבודה זרה הא אינו ֶאְתֶכ 
דברי הנביא ההוא ולא החוזר  מדבר אלא במי שהיו נביאי אמת מתחילה וחזרו להיות נביאי שקר כחנניה בן עזור. )ד( לא תשמע אל

הַַ֤ )דב' ראה יג,ד(בו, או אל חולם החלום ההוא ולא החשוד למפרע,  ַ ה ְמַנֶּסַ֞ ַ י ַַ֙'ִּכ  ִבים ֲה א ָֽ ַ ַ֤ם ֲהִיְׁשֶכ ַ ַעת ַדָ֗ םַָל ֶאְתֶכ  ַ֙ יֶכם ה   סליק פיסקאֱאֹלָֽ
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 :ג,וראה י דברים



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

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

ַ֩הַַ ם ל  ח  ַ ֹו א  אַ ּו הָּ֡ ַה אַ י ִב  ָּנ ַה ִדֶּברְו ַ י תִַּכ  ָמָ֗ ַיּו א ּו הִ֝ ַַה ַַעל-ֲח֨לֹום ָרה ַ-ָסַ֠ ִמּב  ית ָךַ֙ ְד ַהּפ ָֽ ְַו ִים ַרָ֗ ִַמְצ ֶא ֶרץ מ  ַ ׀ ֶאְתֶכ ם ַ א י ַהּמֹוִצֵ֥ ַ ם יֶכִ֝ ה  ֹל ֱַא ' ֨ה
ִמן ָךַ֙ ֲח י ִּדָֽ ַה יםְַל ִד  ָּ֑ה-ֲעָב ַָּב ָךַָלֶל ֶכת י ֶהֶ֖ ֱאֹל ַ ' הֵ֥ ַ ָךֵ֛ ִַצְּו ר ֲאֶׁשֹ֧ ְךַ ֶר ַַהֶּד 

ָך׃ַסַ ְרֶּבָֽ ִּק ִמ עַ ָרֶ֖ ָה ַ ְרָּתֵ֥ ַּוִבַע
ר ִדֶּב ַ י תִַּכ  ָמָ֗ ַ-יּו ַַעלָסַ֠ ה ִַ֙מן-ָר ָך יֲח ִּדָֽ יםְַלַה ִד  ֲַעָב ִמּב  ית ַ֙ ָך ְד ַהּפ ָֽ ְַו ִים ַרָ֗ ִמְצ ֶא ֶרץַ מ  ַ ׀ ֶאְתֶכ ם ַ א י ַהּמֹוִצֵ֥ ַ ם יֶכִ֝ ה  ֹל ֱא ַ' ְך-֨ה ֶר ֶּד  ... רביע  – ַה

ע"פ רמב"ן )יג,ג( עצמת מופתי יציאת מצרים שנעשו ע"י ה', מכחישים כל הוכחה אפילו המתקיימת שיש קטן, -זקף ... קטן-זקף... רביע 

 ח כלשהו לע"ז אפילו אם נביא יאמר שה' צוה ויעשה אותות שמתקימים.כ
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 ד ,ברים ראה טוד

ְהֶיהַ ִַיָֽ א יַל ֵ֥ סִַּכֵ֛ ֶפ י-ֶאָ֕ ןִַּכָֽ ֹו ְביָ֑ ֶא ַ ָךֶ֖ ן-ְּב ת  ַנ ָֽ יָך ֶה  ֹל ֱא ַ' ה  ַ֙ ֲאֶׁשר ַ ֶרץ ַָּבָאָ֕ ' ה  ָךַ֙ ֶרְכ ְַיָבָֽ ְך ַ֤ ר  ּה׃-ָב ִרְׁשָּתָֽ הְַל ֲחָלֶ֖ ַַנ ָךֵ֥ ְַל
 התורה והמצוה בשאר מצוות שכר מצווה מצווה וכאן שכר מצווה שאין יותר מצוה כי אפס אביון מישראל. גדול,-זקף - אפס

י ַ-ִּכָֽ יָך ֶה  ֹל ֱַא ' ה  רַ֙ ֲאֶׁש ֶרץַ ָאָ֕ ַָּב ' ה  ַ֙ ֶרְכָך ָבָֽ ְַי ְך ַ֤ ר  עצמת הבטחת הברכה  מצוההתורה וופירוש המלבי"ם הספרי ע"פ  –שלוש זקף ָב

 ראל  למניעת אביון בקרב עם יש

ָך י ֶה  ֹל ֱא ַ' ה  רַ֙ ֲאֶׁש ַ ֶרץ ָאָ֕  קטן, שנוי בסדר הטבעי לתיקון גדול  -גדול זקף-זקף – ָּב

 גדול-זקףראה 

 קטן-גדול זקף-ראה זקף
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 דברים שפטים כ,יט:

י ֶאל-ִּכָֽ ַ ר ּו א-ָתצ  ּהַל ָֽ ְַלָתְפָׂשָ֗ ָה ַָעֶל י ם ֹ֧ ח  ִהָּל ְלָֽ ַ ים ַרִּבִ֝ ַ ים ִמ֨ ַָ֩י ר ֶאתתַַ-ִעי ַ ית ִחַ֤ אַ-ְׁש ֹוַל   תֶ֖ א  ְַו ל ַת אכ   ִמֶּמ ּנּו ִ֚יַ ןִַּכ ֶז  ְר ַַּ֙ג ַָעָליו ַח ּד ַ֤ ִַ֙לְנ ָצּה ע 
ר׃ ֹו ַַּבָּמצָֽ ָך ֶ֖י ִמָּפֶנ ַ א הַָלב ֵ֥ ֶד  ַהָּׂש ַ ַ֙ע  ץ ָדם ָא ָה ַ י תִַּכַ֤ ר ָ֑ ִַתְכ

א ּהַל ָֽ ְַלָתְפָׂשָ֗ ָה ַָעֶל י ם ֹ֧ ח  ִהָּל ֶאת-ְלָֽ ַ ית ִחַ֤ ל-ַתְׁש ַת אכ   ִמֶּמ ּנּו ַ ִ֚י ןִַּכ ֶז  ְר ַַּ֙ג ַָעָליו ַח ּד ַ֤ ִַ֙לְנ ָצּה קטן בין שני קיסרים, -קטן ... זקף-ע ... זקףרבי –ע 

כדי להשחית דברים מתוך מצב רוח, תאווה או אפילו רק אזהרה מקיפה לאדם אל ינצל לרעה את מעמדו בעולם  ,)כ(כ"רש"ר הירש דברים פ
את הארץ ו"לרדות" בה )ראה  מתוך חוסר מחשבה. ה' שת את עולמו לרגלי האדם כדי שישתמש בו בחכמה, ורק לצורך זה נתן לו רשות "לכבוש"

 .סמ"ג, לא תעשה רכט(
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 י:    ,ל נצביםדברים 

ֶאל ַ֙ ַָתׁשּוב י ָ֑הִַּכַ֤ ֶּז ַַה ה ַהּתֹוָרֶ֖ ַ ר ֶפ ֵ֥ ס  ְַּב ה ַהְּכתּוָבָ֕ ַ יו ָת  ּק  ֻח ְַ֙ו ִמְצֹוָתיו ַ ר ָךִַלְׁשמ ַ֤ י ֶה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ֙ קֹול ְַּב ע ַמָ֗ ִַתְׁש י ְַּבָכל-ִּכ  יָך ֶה  ֹל ֱא ַ' ַ-ה  ָךֶ֖ ְב ָב ְל
ל סַַַנְפֶׁשַָֽ-ּוְבָכ ַ ַָך׃

ָ֑הַ ֶּז ַַה ה ַהּתֹוָרֶ֖ ַ ר ֶפ ֵ֥ ס  ְַּב ה ַהְּכתּוָבָ֕ ַ יו ָת  ּק  ֻח ְַ֙ו ִמְצֹוָתיו ַ ר ָךִַלְׁשמ ַ֤ י ֶה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ֙ קֹול ְַּב ע ַמָ֗ ִַתְׁש י שלוש זקף בין שני קיסרים, עוצמת כח ִּכ 

 התשובה

 גדול-קטן זקף-גימטריה זקףראה 

ה ָבָ֕ וַַהְּכתּו י ָת  ּק   תתס"ח,  עולה 968=   438+  530גי'  – ְוֻח

 דוד-יוסף ומשיח בן–שצ"ב, ב' שליח צבור, אפשר משיח בן =  392=  968 – 576הפרש מתקע"ו 
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 טז:    ,ל נצביםדברים 

ֶאת הַ ָבַ֞ ֲה ַא ְַ֒ל ַהּיֹום ָ֘ךַ ְמַצְּו ַ י ִכ  ָאנ  ַ ר ִמׁשְַ-ֲאֶׁש֨ ַּו יו ָתֶ֖ ּק  ֻח ְַו יו ִמְצֹוָתֵ֥ ַ ר מ ֵ֛ ְַוִלְׁש יו ָרָכ  ִַּבְד ַָ֙לֶל ֶכת ָך ֶה֙י ֱאֹל ַ ַה' ָ֑יו ָט ַָּפ
ֲאֶׁשר ַ ֶרץ ָאָ֕ ָךַָּב י ֶה  ֱאֹל ַ' ה  ַ֙ ָך ַרְכ ָֽ ַּוב  יָת ִב  ָר ְַו ָחִי יָת ַָבא-ְו ה ַַ-ַאָּתֵ֥ ּה׃ ִרְׁשָּתָֽ הְַל ָּמ ַָׁשֶ֖
ֲאֶׁשר ַ ֶרץ ָאָ֕ ָךַָּב י ֶה  ֱאֹל ַ' ה  ַ֙ ָך ַרְכ ָֽ ַּוב  יָת ִב  ָר ְַו ָחִי יָת ַָבא-ְו ה ַ-ַאָּתֵ֥ ּה׃ ִרְׁשָּתָֽ הְַל ָּמ  שלוש זקף בין שני קיסרים, עוצמת הברכהָׁשֶ֖

 גדול-זקף קטן-גימטריה זקףראה 

ץ ֶר יָךַָּבָאָ֕  ש"ס,  עולה 360=  293+  67גי'  – ֱאֹלֶה 

רי"ו עולה ארי"ה כגון אש המזבח בבית ראשון בדמות ארי"ה, ומהקרבת הקרבנות =  216=  576 - 360הפרש מתקע"ו 

 נמשכה ברכה לארץ ולעליונים.
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 לא,טז:     וילךדברים 

ֶאל ַ '֙ ַה ר ֶמ א ִַעםמַ -ַוּי ַ֤ ב ֶ֖ כ  ַׁש  ָךֵ֥ ְּנ ִַה ה ַכר-ֶׁש  ַנ  ה  י ֹל ֱא ׀ַ י ר   ֲח ׀ַַא ָזָנ ה ְַו ה ֶּזִ֝ ַַה ם ָהָע֨ ַ֩ ָקם ְַו ָך ֶתָ֑י ַָבא-ֲאב  ּוא הַ֤ רַ ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ַ-ָהָאָ֗ ִני ַַוֲעָזַבָ֕ ֹו ְרּב  ִק ְַּ֙ב ה ָׁשָּ֙מ
ֶאת ַ֙ ר פ  ה  ַַ-ְו ֹו׃ ִאּתָֽ ַ ִּתי ַרֶ֖ רַָּכ ֲאֶׁשֵ֥ ַ י ִריִת  ְַּב

ֶאת ַ֙ ר פ  ה  ְַו ִני ַַוֲעָזַבָ֕ ֹו ְרּב  ִק י-ְּב ִריִת   קטן-גדול זקף-קטן זקף-י קיסרים: זקףשלוש זקף בין שנ ְּב

זה  יצרלוי. -תוקף יצר העבודה הזרה בימי בית ראשון כפי שאמר המלך מנשה לרבי יהושע בןבין שני קיסרים,  זקףשלוש  כקטן, סה"-זקף

 אנשי כנסת הגדולה.  ינכלא ע"

 

 גדול-קטן זקף-גי' זקףראה 

י ִנ ַבָ֕ ֲעָז ֹוַַו ִקְרּב   תנ"ה, כמו שנה היינו חוזר וקורה להעו 455=  145+  310גי'  – ְּב

 קכ"א=  121=  576 - 455הפרש מתקע"ו 

 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/140         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול
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 דברים ב,כה:    

ַַעל ָך  ְרָא ְת ְַ֙וִי ְּדָך תַַּפְח ַ֤ ַּ֙ת  ל ח  ָא הַ ֶּזָ֗ ַה ַ ֹום ל-ַהּי  ַחתַָּכ יםַַּתֶ֖ ַעִּמ  ָהָֽ ַ֙ י ַ-ְּפנ  ִָ֑ים ָמ ַַהָּׁש
ִמּפַַָ ַ ּו ָחלֶ֖ ְַו ּו זֵ֥ ָרְג ְַו ָך  ְמֲע ִַׁ֙ש ן ְמעּו ִַיְׁש ר ָך׃ֲאֶׁשַ֤ י ֶַנָֽ

ַַעל ָא ְתָך  ְר ְַ֙וִי ָך ְחְּד תַַּפ ַ֤ ַּ֙ת  ל ח  ים-ָא ַעִּמ  ָהָֽ ַ֙ י תנא: כשם ( ע"ז כה,אפעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, כנדרש ) – ְּפנ 
   שעמדה לו חמה ליהושע, כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון. 
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יַדברים וזאת הברכה לג, ס  ַאְפ ַ ו ָּדֶ֖ ְח ַַי ֵ֥ח ְַיַנַּג ים ַַעִּמֵ֛ ם ֶהָ֗ ַָּב יו ְרָנ  ַַ֙ק ם א  ְר ַ֤יַ ְרנ  ַק ְַו ֹו רַלָ֗ ָהָד  ַ ֹו רִ֝ ַׁשֹו ר ְַּב֨כֹו ַ-]יז[ ֶָ֑רץ ַָא
ַסַ ה׃ ְמַנֶּׁשָֽ יַ ֵ֥ ַאְלפ  ַ ם ֶ֖ ה  ְַו ִים ַר  ֶאְפ ַ ֹות ב  ְב ִר ַ֙ ם ה  ְַו

ַאפְַ ַ ו ְחָּדֶ֖ ַַי ֵ֥ח ְַיַנַּג ים ַַעִּמֵ֛ ם ֶהָ֗ ַָּב יו ְרָנ  ַק ַ֙ ם א  ְר ַ֤יַ ְרנ  ַק ְַו ֹו רַלָ֗ ָהָד  ַ ֹו רִ֝ ַׁשֹו ר ְַּב֨כֹו י]יז[ ֶָ֑רץ-ס  קטן, רביע, כעין שלוש זקף בין שני -רביע, זקף – ָא

  ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנט-קיסרים, עצמת הכיבוש של יהושע כמתואר ב
 ,מלמד שכבש מלכים ושולטוניות שהיו מסוף העולם ועד סופווכי כמה עמים כבש יהושע והלא לא כבש יהושע אלא שלשים ואחד מלכים 

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 יח
שלשים ואחד מלך ששיעבד כולם היו בארץ ישראל, אלא כדרך שעובדים ברומי עכשיו שכל מלך ושלטון שלא קנה ברומי פלטיריות וחוליות אומר 

 כלום, כך כל מלך ושלטון שלא קנה בארץ ישראל וכו',  לא עשיתי 
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 יהושע  י,יב:    

ֶאת ַ ה֙' ַ ת ַ֤ ֹוםַּת  ְַּביָ֗ ' ה  ַַ֙ל הֹוֻׁשַע ְַי ר ַ֤ ַדּב  ְַי ַ-ָא ז ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ֶ֖י יִַלְפנ  ִר  ַָה ֱאמ 
ַוְַַ ֹום ּד  ַ ן ֹו ְבע  ְַּבִג ִֶ֚מׁש ֶַׁש ל א ָ֗ ָר ִַיְׂש ינ  י ר׀ְַלע  ֶמ א ן׃ַוּי   ֹו ַאָּילָֽ קַ ֶמ ֵ֥ ְַּבע  ַח ֶ֖ ר  ַָי

ֶאת ַ ה֙' ַ ת ַ֤ ֹוםַּת  ְַּביָ֗ ' ה  ַַ֙ל הֹוֻׁשַע ְַי ר ַ֤ ַדּב  ְַי י-ָא ז ִר   זקף רביע זקף, כעין פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה,   – ָה ֱאמ 

ילת הגמרא )ע"ז כה,א( על כמו כן התבנית זקף רביע זקף, היא כמו שלושה זקף בין שני קיסרים המרמזת על ענין עוצמתי מאד, כאן כתח

ַשעות. וכן כנאמר )יהושע י,יד(  48שעות,  36שעות,  24מספר השעות שהשמש לא נעה, דעות שונות  ְַ֙לָפָנ יו א הּו ַה ַ ֹום ִ֝הַַּכּיַ֤ ָהָי ַ א ְול ֨
ַ יו ָר  ֲח ַא ׁשְו י ִאָ֑ ַ ֹול ק  ְַּב ' הֶ֖ ַ ַע מ ֵ֥ ל׃ִַלְׁש ָֽ א  ָר םְַלִיְׂש ָחֶ֖ ִַנְל ' ה  יַ  ִּכ 

 פעמיים זקף בין שני קיסריםראה 
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ִ֚תַָּכלַו ,כג יהושע א  ַ ֹות ֲעׂש  ְַוַלָֽ ר מ   דִַלְׁש א   ְמ ַ ְקֶּת ם ַז ֲח סּור-ַו ַ י ִבְלִּתֵ֥ ָ֑הְַל ֶׁש מ  ַ ת ַר  רַּתֹו ֶפ ֶ֖ ס  ְַּב ּוב אול׃-ַהָּכת  מ ָֽ ַּוְׂש ן י ִמֵ֥ ַָי ּנּו   ִמֶּמֶ֖

רבנן הוא אומרים שאיסור ד ישמאורות הדף.  י. הרב שטרום נ"חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורהרבנן  עשוכתובות נו ב  בבלי

 דרשת הכתוב. יע" ונלמד: תסרו ימין ושמאל לא...  כט,ה דברים מדאורייתא משום הלאו

 

 שני קיסרים, כעין בנין אב לכל דברי רבנן בין קטן-שלוש פעמים זקף

 קטן-ראה פעמיים זקף
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  ,טזכג יהושע

ֶאת ַ ְרֶכם ְב ָע ַצִַ-ְּבַ֠ ֲאֶׁש ר ַ יֶכ֘ם ה  ֱאֹלָֽ ַ ' הֵ֥ ַ ית ִר֨ ֶאְתֶכםְַּ֒ב ַ ַָּו ה
ַ ָ֑ם ֶה םַָל ֲחִויֶתֶ֖ ִהְׁשַּת ְַו ים ִר  ח  ֲא ַ ים ִה  ֹל ֱא ַ֙ ְדֶּתם ֲעַב ַַוָֽ ם ֲהַלְכֶּתָ֗ ַַו

ַאף הַ ָרַ֤ ָח ׃ַפ-ְו ם ןַָלֶכָֽ ַָנַתֵ֥ ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ ה ַהּטֹוָב  ָא ֶרץַ ַָ֙ה ַעל מ  ַ ה ָר  ְמה  ַ ְדֶּת ם ֲאַב ַַו ם ַָּבֶכ  '֙ ַה
 ל תוקף היצר הרע של עבודה זרה בימי בית ראשוןמידה כנגד מידה, תוקף / עצמת נקמת ה' ע שני קיסרים, בין קטן-שלוש פעמים זקף
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 פעמים זקף בין שני קיסרים המעיד על עצמת הצורך במנהיג 3 שופטים י יח

ֶַאלַ יׁש ִא  ַ֙ ד יִַגְלָע ַ֤ ר  ַָׂש ם ָהָעִ֝ ֨רּוַ ְמ ֹו-ַוּי א ַַעּמָ֑ ְבנ  י ִַּב ם ֶ֖ ח  לְַלִהָּל ח   ַָי ֲאֶׁש ר ַ יׁש ִא  ָה ַ י ִמ  ַ הּו ע   ׃ַפר  ד יִַגְלָעָֽ ֵ֥ ב  ְׁש ַי  ל אׁשְַלכ ֶ֖ ר   ְהֶי הְַל ִַיָֽ ַן
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ׁשַשמואל א ב,כז ִאי ַ א ַַוָּיב ֵ֥ ֶאל-פ ַ ים ִהֶ֖ ֹל ַ-ֱא י ִלָ֑ ַע 
ֶאל ַ֙ ִתי י הִַנְגל ֨ ֲהִנְגֹלַ֤ ַ ' ַה  ָאַמ ר הַ ִ֚ יוַּכ  ָלָ֗ א  ַ ר ֶמ א ְרע ַָֽ-ַוּי   יתַַּפ ֵ֥ ב  ִיםְַל ַרֶ֖ ִמְצ ְַּב ם ְהיֹוָתֵ֥ ִַּבָֽ ָך י ִב  ָא ַ -קטן זקף-תבנית כללית רביע זקף -׃הּב  ית

קטן, כעין עצמת התוכחה על עבירת הכהנים ועוצמת הקללה המגוללת בפסוקים הבאים על מיתת אנשי בית עלי בגיל צעיר בלי הגבלת זמן 

 , ואביו של אביי בגיל צעיר כאשר אביי היה ילד(60ואביי בגיל  40לקללה זאת )כגון האמוראים רבה בגיל 
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ַַמלכים א ח, ַ ד[ ס ֶאת] ְךַ ֶל ַהֶּמִ֝ ַ ׁש ַּד֨ ִַק א ּו הָ֗ ַַה ֹום ר-ַּבּי  ָחצ ָ֗ ֶה ַ ְך ֹו ַַּת 
יתַ ַב  ִַ֙לְפנ  י ר 'ִַּכי-ֲאֶׁש ֶאת-ה  ַ ם ַָׁשָ֗ ה ֶאת-ָע ָׂש ְַ֙ו ה ָל ע  הַ-ָהָֽ ָח  יםַַהִּמְנ ִמָ֑ ַהְּׁשָל ַ ֶחְלב  י ַ ת ֶ֖ א  ְַַו
יַ ן-ִּכָֽ ט ָ֗ ָק ַ' ה  ַ ֲאֶׁש רִַלְפנ  י ַ֙ ֶׁשת ח ֨ ְּנ ַַה ח ֶאתִַמְזַּבַ֤ ַ֙ ָהִכיל ָֽ ֶאת-מ  ְַו ָל ה ים׃-ָהע  ִמָֽ ַהְּׁשָל ַ י ֵ֥ ב  ֶחְל תַ ֶ֖ א  ְַו ה ָח  זקף רביע זקף, תומך ברבוי ַַהִּמְנ

 הקרבנות

 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/141         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

 בין שני קיסריםשלוש זקף  50
 מלכים א יט,ד:

א ּו הָֽ ַ-ְו ֶתם ר   ַ ַחת בַַּתֶ֖ ֶׁש ַַוּי ָ֕ א ַַוָּיב ָ֕ ֹום ַי  ֶרְך ֶַּ֙ד  ר ְדָּב ַַּבִּמ ְַ֤ך ָ֑תָהַל ָח ָ֑דֶַַא ֶַאָח
ֶאת ַ ל ַאַ֤ מַ -ַוִּיְׁש ַָ֙ל ׁשֹו ַַ֙נְפ ה הַ ַַעָּתַ֤ ב ַרָ֗ ׀ַ ַ ר ֶמ א ַַוּי   יַ'ּות יִַּכָֽ ַַנְפִׁש  ח י׃-ל א-ַק  ָתָֽ ֲאב  מ  ַ י ִכֶ֖ ָאנ  ַ ֹוב ַטֵ֥

ֶׁשב ַַוּי ָ֕ א ַַוָּיב ָ֕ ֹום  (400אחד פחות מגי' "אליהו הנביא זכור לטוב" )עולה  399גי'  – י 

ירד"ק  י-ל א-ִּכָֽ ָתָֽ ֲאב  מ  ַ י ִכֶ֖ ָאנ  ַ ֹוב  . )פר"א מז(: פינחס זה אליהו נראה כי ארכו ימיו יותר מימי אבותיו, וזה ראייה לאומרים - טֵ֥

ֶׁשב ַַוּי ָ֕ א ַַוָּיב ָ֕ ֹום כעין דבר עצמתי, בעל תוקף, כאן אריכות ימי פינחס הוא שלוש זקף בין שני קיסרים, גדול, -גדול זקף-קטן זקף-זקף – י 

ח (במ' נשא ז,ה) ודומה לו וחי לעולם. אליהו,  ם ַקֶ֚ ּו ֵמִִֽאָּתֵ֔ ד ְוָהיִ֕ ת ַלֲעב ִ֕ ת-א  ה ל ֲעב ַד֖ ה דמֹוֵעֶ֑  א ֹ֣ ל אֹוָתם֙  ְונַָתָּתַ֤ ם-א  יׁש ַהְלִוּיִֵ֔ י ִא֖ ֹו׃ ְּכִפֵ֥ ם ֲעב ָדתִֽ ּו ֵמִִֽאָּתֵ֔  ְוָהיִ֕

ד תרומת הנשיאים ללוים: שש עגלות צב ושנים עשר בקר שנדרש עליהם אריכות ימים עד ימי שלמה ויש אומרים שחיים לעולם  ַלֲעב ִ֕

ד)למשה(  ה"הקבלו  אמר חי" בבמדבר רבה נשא פי" מדרש ַלֲעב ָ֕ ַ ּו ָהיָ֕ ָ֑ד-ֶאתְַו מֹוע  ֶהלַ א   ַ ת ַדֶ֖  תני...  קיימים לעולם שיהיולהם הויה,  תן  ֲעב 

 .עכשיו הן העגלות והפרות קיימות עד מבשם ר"
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 ו,ו אסתר

ה ַַמ ְך ֶל ַהֶּמ  רַלֹוַ֙ אֶמ ַַ֒וּי ַ֤ ן ָהָמ ַ ֘א ַַוָּיבֹו ֹו-׃ רָ֑ ָק ִַּבי ָחפ  ץ ַ ְך ֶל ַהֶּמֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ יׁש ִאָ֕ ַָּב ֹות ַַַּלֲעׂשָ֕ ֹות ְךַַלֲעׂשֵ֥ ֶל ַהֶּמֵ֛ ַ ץ ְחּפ ֵ֥ יַַי ִמַ֞ ֹוְַל ְַּ֙בִלּב  ן ָהָמ רַ ֶמ א ַוּי ַ֤
ִּני׃ ִמֶּמָֽ ַ ר ֵ֥ ַיֹות  ר ָקֶ֖ ְַי

ַַמה ְך ֶל ַ-ַהֶּמ  יׁש ִאָ֕ ַָּב ֹות ׂשָ֕  הכרת הטוב של המלך אחשורוש  אי שלוש זקף, א' מביע עצמת  - ַּלֲע

מרצון, ולכן מקיים הברית עם  ישראל וקבלת התורה תשובתקבל  הובין עם ישראל: הקב" ה' מביע עצמת חידוש הברית בין הקב"ב

 ישראל.
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 איכה א,ז

י מ  י ִַמ  ּו ָהיֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָה י ֶד  ֲחֻמ ַַמ ִ֚ל ַּכ  ָה י ֶד  רּו ְמ ַּ֙ו ַָעְנָיּה י ַ֤ מ  ְַי ם ִָ֗ רּוָׁשַל ְַי ה ָר  ַָזְכ ס ַ ֶדםַ ׃  קטן-קטן ... זקף-רביע ... זקף –ֶקָ֑

ד ְַּבַי ַַעָּמ ּה ל ַ֙-ִּבְנפ ֹ֧ ר ַעֹוז  ן י ַ֤ א  ְַו ר ַסַָצָ֗ ׃ ָה ִמְׁשַּבֶּתָֽ ַ ל ַַעֵ֥ ּו קֶ֖ ֲח ַָׂש ים ִר  ַָצ ָה ּו א  ָר ַ ּה  קטן-קטן ... זקף-רביע ... זקף – ָל 

תבנית טעמים העשויה להיות דומה לשלוש זקף בין שני קיסרים, שבין תפקידיה הבעת  –קטן בין שני קיסרים -קטן ... זקף-רביע ... זקף

 תוקף, עצמה לטוב ולמוטב.

ד ְַּבַי ַַעָּמ ּה ל רַ-ִּבְנפ ֹ֧ תבנית טעמים שבין תפקידיה )א( תפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים אחריו. )ב(  –גא מונח רביע דר -ָצָ֗

 תפקיד פתוי היצר ותיקונו

 

ַשל הפסוק  בחלק הראשון ם ִָ֗ רּוָׁשַל ְַי ה ָר  קטן מדגישה את עצמת האחיזה בתורה שקדמה לכל, את -קטן זקף-תבנית הטעמים רביע זקףָזְכ

 י עבר בין לטוב בין למוטב  גדולת העבר, עצמת אירוע

דשל הפסוק  השניחלק ב ְַּבַי ָּמ ּה ַַע ל ַ-ִּבְנפ ֹ֧ ר הנפילה בגלל שבני ישראל שבתו  את עצמת תבנית הטעמים דרגא מונח רביע מדגישהָצָ֗

 )התרחקו( ממה שהיו מצווים לשבות עליו )שבת, ר"ח, מועדים, שמיטות, דברים האסורים(

 

ָּמ ַשל הפסוק  השניחלק ב ַַע ל דִּבְנפ ֹ֧ ְַּבַי ַ-ּה ר תבנית הטעמים דרגא מונח רביע )א( בתפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים אחריו. ָצָ֗

ֲאָוה( בר' ג,ו)ב( בתפקיד פתוי היצר, כמופע הראשון בתנ"ך ) ַַתָֽ י ִים-ְוִכֹ֧ יַנָ֗ אַָלע  ּו שגרם להתרחקות ולנפילה. תוקף הפתוי והעצמת  ה 

 תבנית טעמים שבין תפקידיה הבעת תוקף, עצמה לטוב ולמוטב. –קטן -קטן זקף-הנפילה מרומזת בתבנית רביע זקף

 

דאבל תבנית הטעמים של  ְַּבַי ָּמ ּה ַַע ל ר-ִּבְנפ ֹ֧ בלשון אחר  דורשואגדה  ומדרש...  רש"ידרגא מונח רביע, גם מרמזת לתיקון כפי'  – ָצָ֗
: שוטים, ואומריםמשחקים עליהם  האומות בשביעיות, והיו ושומטיןוימים טובים,  בשבתות(: שהיו שובתין בגולה ,לדא בהרה איכ)

 ?תשמרולא שמרתם, עכשו  בארצכם , ועכשיו בגולה תשמטו?[שמטתם]בארצכם ולא 
 שמירת המצוות התקיפה בגולה היא תחילת התיקון לשיבת ציון. הכתוב הוא שבר וקינה, טעמי הכתוב מרמזים לתיקון וניחום.

 

  דרגא מונח רביעראה 
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הַָ֗שמואל א טז,ב:  רַ ֶמ א ַַוּי   ִָָ֑֣ני ָרָג ֲה ַַו ּול אֶ֖ ַָׁש ע ַמֵ֥ ְַוָׁש ְך ל   א  ַ ְך א  י ַ֙ ל א  מּו ְַׁש ר ֶמ א הֶַַ֖'ַוּי ַ֤ ַַל ַח ְזּב ֵ֥ ִַל ְרָּת  ְַוָא ַמ ָך ְַּבָיֶד  ח ַּק  ִַּ֙ת ר ָק ַָּב ַ֤ת אִתי׃ַ'ֶעְגַל  ָּבָֽ

הַָ֗ רד"ק ע"פ רַ אֶמ ְרָּתַ ַ'ַוּי   ָא ַמ ְַו ָך ֶד  ְַּבָי ח ַּק  רִַּ֙ת ָק ַָּב ַ֤ת קטן, עצמת הבטחת ה' לנביא או צדיק שעושה נסים -קטן ... זקף-יע ... זקףרב – ֶעְגַל

 ונפלאות עם יריאיו לצורך ביצוע השליחות, וברוב הם על מנהג העולם )נס נסתר( 

ְרָּתַ  ָא ַמ ְַו ָך ְַּבָיֶד  ח ַּק  ִַּ֙ת ר ָק ַָּב ַ֤ת השליחות הנביא או  קטן בין שני קיסרים, דבר החוזר וקורה, היקש. נס לביצוע-קטן ... זקף-זקף – ֶעְגַל

והראה לו שאין ראוי לאדם ללכת במקום סכנה .  כי מצוה לשנות בדברי שלום)יבמות סה,ב( מזה הפסוק,  ולמדו רבותינו ז"להצדיק, 
 ,וכן בדברי המלחמות היו עושין תחבולות אחרי הבטחת האל יתעלה ,ולסמוך על הנס
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 טז,ה׃שמואל א 

ֶאת ַ ׁש ַ֤ ּד  ַק ַַוְי ַָ֑בח ָּז ַַּב י ִאִּתֶ֖ ַ ם אֶתֵ֥ ּוַּוָב ְּדׁש  ַק ְת ִהָֽ אִתיַ ַָּב  '֙ ה ַחַ ְזּב ַ֤ ֹוםִַל ַָׁשלָ֗ ׀ ַ ֶמר א ַַוּי   ת-׃ ֶא ְַ֙ו ח׃-ִיַׁשי ַב ָּזָֽ םַַל אַָלֶהֶ֖ ָרֵ֥ ְק ַַוִּי יו ַָּבָנ 
ּו ְּדׁש  ַק ְת ִהָֽ אִתיַ ַָּב  '֙ ה ַחַ ְזּב ַ֤ ֹוםִַל ַָׁשלָ֗ ׀ ַ ֶמר א ַַוּי    חת ישי לבחירת משיח ה' .  קטן, עצמת ההתקדשות מלמעלה למשפ-קטן זקף-רביע זקף - ׃



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/142         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

תמלכים א  א,לא:  ַַּב ד ּק ֨ ׃ַפ-ַוִּת ם ָלָֽ דְַלע  ָּדִוֶ֖ ַ ֶלְך ַהֶּמֵ֥ ַ ֵ֛י ִנ ד  ֲא יַ ִחָ֗ ְַי ר ֶמ א ַַוּת ָ֕ ְך ֶָ֑ל חּוַַלֶּמ ַַוִּתְׁשַּתֶ֖ ֶרץ ֶא  ַ֙ ַאַּפִ֙ים ַ ַבע בהכרזת בת שבע יש ֶַׁשַ֤

 גדול, רביע תביר, ההכרזה מלמטה היא פחות מההכרזה מלמעלה.-זקף

 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/143         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

 

 בנ"ך 23בתורה, ועוד  מופעים 7וקים פס 7גדול -גדול זקף-זקף 1.2

 

 רשימת המופעים של ז" ז"ג בין שני קיסרים בתנ"ך 1.2.1

 
ֶלְךַ :ד,כ בראשית. 1 יֶמָ֕ ִב אַוֲא בַל ֵ֥ ָ֑יהַַָָקַרֶ֖ ֶל רַא  יַַוּי אַמָ֕ יֲַאדָנָ֕ ֹו יקֲַהגֵ֥ גַַּגם־ַצִּדֶ֖ ַ:ַּתֲהר ָֽ
אַַ:כדכ"ו, בראשית. 2  ָר֨ וַוּי  ַ֤י ָל ַַ֙א  ַה ּואַַּבַּל ְיָלה' אֶמרַַהה  יַַוּי ָ֕ ִכָ֕ יַָאנ  ֶ֖ ֹלה  ְבָרָה םֱַא יָךַַא ַַָ֙אִבָ֑ יָרא ְּתָךַ ַַאל־ִּת י־ִא יִַּכָֽ ִכ ַַָ֙אנ   ֙יָך ַרְכִּת ב  יַּו יִת  ְַוִהְרּב 

ֲעָךַ  ת־ַזְר ּורֶַאָֽ בֶ֖ םַַּבֲע יַַאְבָרָהֵ֥ ְבִּדָֽ ַ:ַע
ָּׂש אַַ:ה,לג בראשית. 3  יוַוִּי יָנָ֗ ְַָ֤֣ראֶַאת־ע  ַַַ֙וַּי ים ָּנִׁש יםֶַאת־ַה אֶמרְַוֶאת־ַהְיָלִד  י־א  ֶּלהַַוּי ֶ֖ ְָ֑ךִַמ רַָּל יםהַַַַוּי אַמָ֕ ןְַיָלִדָ֕ ֵֵֽ֥ ֶׁשר־ָחַנ יםֲַא ָךֱַאֹלִהֶ֖ ְבֶּדָֽ ַע ַ:ֶאת־
אֶמרַַ:ו,טז שמות. 4  ַַ֙וּי ַ֤ ֶׁשה ןַמ  ֲהר   ֶ֖יְַוַאָֽ ל־ָּכל־ְּבנ  ָ֑לֶַאָֽ ְׂשָרא  בִַי ֶר םֶַעָ֕ ֶּתָ֕ ְע יַד יִַו ַהִֵַַּ֛כֹ֧ יא' ֹוִצֵ֥ םַה ץֶַאְתֶכֶ֖ ֶר ֶאֵ֥ ִיםַמ  ַ:ִמְצָרָֽ
לַַ:לב,לט שמות. 5  ֶכ ּת ָ֕ תַו ַדָ֕ ב  ןַָּכל־ֲע ְׁשַּכֶ֖ ֶהלִַמ ָ֑דַא   ע  ַַ֙מֹו ּו ֲעׂש ֵַּֽי לְַּבנ  יַַוָֽ ְׂשָרא   לִַי כ  רְַּכַ֠ ֶׁש֨ ֹ֧הֲַא ַהִֵַַ֛צָּו ה' ֶׁשֶ֖ ןֶַאת־מ  ֵ֥ ּוַּכ  ַָעׂשָֽ ַ ַַפ:
ֶרתַ :כה,ג במדבר. 6  ְׁשֶמַ֤ ַּ֙וִמ ן ׁשֹו ְר י־ג  ָֽ ֶהלְַּבנ  דְַּבא   ע   ןַמֹו ְׁשָּכֶ֖ ֶהלַַהִּמ ּוְַוָהא ָ֑ ה ְךִַמְכס ָ֕ ַסָ֕ ַתחַּוָמ ֶהלֶַּפֶ֖ דַא ֵ֥ ָֽ ע  ַ:מֹו
ִ֚חַ :ה,ז במדבר. 7  םַק ָּת  ִא ָֽ ּוַמ  יָ֕ דְַוָה תַַלֲעב ָ֕ ַדֶ֖ ב  ָ֑דֶַהלא ַ ֶַאת־ֲע ע  הַמֹו ָּתַ֤ ְַַ֙וָנַת ֹוָתם םַא ִוִּי  ׁשֶַאל־ַהְל י יִַאֶ֖ ֹוְַּכִפֵ֥ ָדתָֽ ב  ַ:ֲע
  :יד,א יהושע. 8 

יֶכ םַ ׁש  ַַַ֒טְּפֶכםְַ֘נ יֶכם ְקנ  ּוַּוִמ בָ֕ ְׁש ֶרץַי  רַָּבָאָ֕ ֶׁש֨ ןֲַא ֵ֛םַָנַתֵ֥ הַָלֶכ ֶׁשֶ֖ ןְַּבע  ֶברַמ  ָ֑ ַַַ֩הַּיְרּד  ֶּתם ּוְַוַא ְב֨ר יםַַּתַע ִׁשִ֜ םִַלְפנ  יֲַחֻמ יֶכָ֗ ִ֚לֲַאח  יַּכ  ֹור   ִילִַּגּב םוַַַַהַח  ֶּתֶ֖ ֲַעַזְר
ם ֹוָתָֽ ַ:א

ֶּת םַ :ג,כב יהושע. 9  ֲעַזְב א־ םל ָֽ יֶכָ֗ ִ֚הֶַאת־ֲאח  יםֶַז יםַָיִמ  דַַרִּב  ֹוםַַעֶ֖ ָ֑הַַהּי  ֶּז םַַה ֶּתָ֕ ְׁשַמְר ֶרתַּו ְׁשֶמָ֕ ֶ֖תֶַאת־ִמ ַו ַהִֵַַ֥מְצ ם' יֶכָֽ ֹלה  ַ:ֱא
אֶמרַ :מב,יד א שמואל. 10  ּולַוּי   ילּוַָׁשא  יַַהִּפָ֕ יִנָ֕ ןַּב  י ֶ֖ ב  ֹוָנָת ןַּו ָ֑יַי דְַּבִנ ֶ֖ ןַַוִּיָּלכ  ֹוָנָתָֽ ַ:י
ַ֤אַ :טז,טז א שמואל. 11  אַמר־ָנ ַ֙י ָֽ ּו ֙נ נ  יָךֲַאד  ָבֶד  יָךֲַע ּוְַלָפֶנ  ְקׁשָ֕ ׁשְַיַב י עִַַַאָ֕ ֶ֖ ד  ןַי  ֹורְַמַנּג  ָ֣ הַַּבִּכּנָ֑ ָיָ֗ ֹותְַוָה ְה֨י ַ֤יָךִַּבָֽ ַַָ֙עֶל ים ּוַח־ֱאֹלִה הַרָֽ ָע  ןַָר ֵֵֽ֥ ֹוְַוִנּג  ָידֶ֖ בְַּב ֹו ְַוטֵ֥

ְך ַָלָֽ ַ ַַפ:
ַ֙ :כו,טו ב שמואל. 12  הְוִאם רַּכ   אַי אַמ  יַל ֵ֥ ִּת ְצ ְָ֑ךַָחַפֶ֖ יַָּב יִַהְנִנָ֕ ֶׂשה־ִּלָ֕ רַַיֲע ֹובַַּכֲאֶׁשֶ֖ וַטֵ֥ י יָנָֽ ַַס:ְַַּבע 
הַ :יב,ב א מלכים. 13  ֹלמ ָ֕ ְׁש בּו ַׁשָ֕ אַָי ֶ֖ ִו דַַעל־ִּכּס  וַָּד י ןַָאִבָ֑ ֹוַַוִּתּכ ֵ֥ דַַמְלֻכתֶ֖ ְַמא ָֽ ַ ַַס:
דַ :נה,ח א מלכים. 14  ֲעמ ָ֕ ֶרְךַוַּי ָבָ֕ תַַוְי ֶ֖ ָ֑לַָּכל־ְקַה לַא  ְׂשָרא  ֹולִַי ֹולַקֵ֥ רַָּגדֶ֖ אמ ָֽ ַ:ל 
רֶז הַוְַ :כז,יא א מלכים. 15  ָב  יםַַהָּד ִרֵ֥ ֶ֖דֲַאֶׁשר־ה  ֶָ֑לְךַָי ַַַּ֙בֶּמ ה ֹלמ  ֹואַָּבָנ הְַׁש רֶַאת־ַהִּמּל  ץַָסַגָ֕ ֶר ירֶַאת־ֶּפָ֕ דִַעֶ֖ ִוֵ֥ יוַָּד ִבָֽ ַ:ָא
ְַ֤ךַ :ד,יט א מלכים. 16  ּוא־ָהַל ְַ֙והָֽ ֶרְךַַּבִּמְדָּבר ֹוםֶַּד  אַי  ֶׁשבַַוָּיב ָ֕ ַחתַַוּי ָ֕ ֶתםַַּתֶ֖ ָ֑תַר   ָ֑דֶַאָח לֶַאָח ַַַ֙וִּיְׁשַאַ֤ ֹו ׁש ּותֶַאת־ַנְפ אֶמרַָלמ  בַ׀ַַוּי   הַַרָ֗ ַַַ֙עָּתַ֤ ַה ח' ַַק 

י ִׁש  בַַנְפ ֹו י־ל א־טֵ֥ יִַּכָֽ ִכֶ֖ יַָאנ  ָתָֽ ב  ֲא ַ:מ 
ַּקחַ֩ :יד,ב ב מלכים. 17  ֶרתַוִּי ּוֶַאת־ַאֶּד֨ ה ִלָּיִ֜ ַ֤הַא  ֶׁשר־ָנְפָל ֲַַ֙א ו ָעָלי ָֽ ִיםַַוַּיֶּכ הַמ  רֶַאת־ַהַּמ  הַַוּי אַמָ֕ ַהֶַַַ֖אּי ָ֕ ָ֑הּוֱַאֹלה  י' ִלָּי ּוא׀ַא  ִיםַַוַּיֶּכ הַַאף־ה  ֶַאת־ַהַּמָ֗

ַ֙ ּו ָָֽחצ ָּנהַה  ָּנהַַוּי  רַָוה   ב ֶ֖ ֵַּֽיֲע עַַוָֽ ָׁשָֽ ַ:ֱאִלי
םֶז הַ :כח,נב ירמיהו. 18  ָע  רַָה ֶׁשֵ֥ הֲַא ָ֑רֶַהְגָלֶ֖ אַּצ ּוַכְדֶר ב עְַנ ַב ְׁשַנת־ֶׁשָ֕ יםִַּב ּוִדָ֕ ֶׁשתְַיה יםְַׁשֹלֵ֥ יםֲַאָלִפֶ֖ ְׂשִרֵ֥ הְַוֶע ָׁשָֽ ֹל ְׁש ַ:ּו
תַ :ל,נב ירמיהו. 19  ְׁשַנ֨ ׁשִּב ֹל  יםַַָׁ֘ש ְׂשִר ְַַ֒וֶע ּוַכְדֶראַּצר הִַלְנב ֶַַ֙הְגָלָ֗ ן ּוַזְרֲאָד בָֽ ב־ְַנ יםַר יםַַטָּבִח  ּוִדָ֕ ׁשְַיה ֶפ עֶַנָ֕ ֹותְַׁשַבֵ֥ אֶ֖ ִע יםַמ  ָ֑הַַאְרָּב ׁשַַוֲחִמָּׁש ֶפ ַָּכל־ֶנָ֕

ַעת יםַַאְרַּבֵ֥ ׁשֲַאָלִפֶ֖ ֵ֥ ׁש  ֹותְַו אָֽ ַמ  ַ ַַס:
ֹולַ :כה,א יחזקאל. 20  י־קָ֕ ְיִה לַו ַעָ֕ עַַַמ  י ִקֶ֖ ֶׁש רַָלָר ָ֑םֲַא ָׁש םַַעל־ר א ָעְמָדֶ֖ יָנהְַּב ןְַּתַרֶּפֵ֥ יֶהָֽ ַ:ַכְנפ 
ן־אַָ :כד פסוק כב פרק יחזקאל ספר. 21  םֶַּב ּהָדָ֕ ץַַא ּתְֱַַאָמר־ָלָ֕ ֶר אֶַא  הַל ֵ֥ ָהָרֶ֖ יאְַמט  אִַהָ֑ ּהַל ֵ֥ ְׁשָמֶ֖ ֹוםַֻג יֵ֥ ַָֽעםְַּב ַ:ָז
הַ :כד,כד יחזקאל. 22  ָי֨ אלְוָה ַ֤ ק  ְַַ֙יֶחְז תַָלֶכם ֹופ   לְַלמ הְַּככ ֵ֥ ָׂשֶ֖ ֶׁשר־ָע ּוֲַא ֲעׂשָ֑ ּהַַּת בֹוָאָ֕ םְַּב ֶּתָ֕ ְע יַד יִַו יִַּכֵ֥ ֵ֥יֲַאִנֶ֖ :ַַהֲַַָֽאדָנ ַַס'
הַ :ג,מג יחזקאל. 23  הּוְכַמְרא ֨ ֶׁש רַַהַּמְרֶאִ֜ יֲַא יִת הַָרִאָ֗ ַַַּ֙כַּמְרֶאַ֤ ֙יִתי ֶׁשר־ָרִא ֲַַ֙א ִאי ב  ַׁשח  תְַּב ירְַל ִע  ֹותֶַאת־ָה הַּוַמְראָ֕ רַַּכַּמְרֶאָ֕ ֶׁשֵ֥ יֲַא יִת ַָרִאֶ֖

ָ֑ר ָב לֶַאל־ְנַהר־ְּכ יַָוֶאּפ ֶ֖ ַ:ֶאל־ָּפָנָֽ
ֶּלהַ :י,מח יחזקאל. 24  ְלא ִ֜ ֶי הּוַ֠ ֶדׁשִַַּ֘תְה ּק  ּוַמת־ַה ְַַ֒תר ֲהִנים ֹוָנהַַלּכ  הַָצפִ֜ ָּׁשֹ֧ יםֲַחִמ ְׂשִר  ֶלףְַוֶע ַ֙וְֶַַאָ֗ בַָיָּ֙מה ַח ִ֚ ֶׂש ֶרתַר  יםֲַע יָמהֲַאָלִפ  ָקִדָ֗ בְַו ַח ִ֚ ֶׂש ֶרתַר  ֲַע

ים ְגָּבהֲַאָלִפ  ֶרְךְַוֶנָ֕ הַא ָ֕ ָּׁשֵ֥ יםֲַחִמ ֶעְׂשִרֶ֖ ֶָ֑לףְַו ֵ֥הַָא ָי ׁש־הְֶַַ֖וָה ְקַּד ִַמ ֹו' ֹוכָֽ ַ:ְּבת
יַ :ו,ח השירים שיר. 25  ִנ ימ ֨ םִׂש ֹוָתִ֜ ָךַַכח ַַַ֙על־ִלֶּבָ֗ ֹוָתם ח ָךַַּכָֽ ֶע  ַ֤הַַעל־ְזרֹו ָּז י־ַע ִַַּ֙כָֽ ֶ֙ות הַַכָּמ ָב  הַַאֲה ָׁשֵ֥ ֹולַָק ְׁשאֶ֖ ָ֑הִַכ יהִַַָקְנָא ָׁשֶפָ֕ יְַר ְׁשּפ ָ֕ ׁשִַר ֶ֖ ַא 

ה ָיָֽ ֶבְת ַ:ַׁשְלֶהֵ֥
ַ :ו,ו אסתר. 26  ֹו֘א ב ַַ֒וָּי אֶמרַָהָמן ַַַ֙וּי ַ֤ ֹו ֶלְךַל ֹותַַהֶּמ  ׂשָ֕ ׁשַַמה־ַּלֲע י רַָּבִאָ֕ ֶׁשֵ֥ ֶלְךֲַא ֹוַָחפ  ץַַהֶּמֶ֖ אֶמרִַּביָקרָ֑ ַַַ֙וּי ַ֤ ֹוַָהָמן יְַּבִלּב  ץְַלִמַ֞ ֶלְךַַיְחּפ ֵ֥ ֹותַַהֶּמֵ֛ ׂשֵ֥ ַַלֲע

ר ָקֶ֖ רְַי ֵ֥ ֹות  יִמֶּמַַָֽי ַ:ִּנ
ןַ :כב,ט דניאל. 27  ֶֶ֖ב ְיַדּב  רַוָּי יַַו רִַעִּמָ֑ אלַַוּי אַמָ֕ הַָּדִנּי ָ֕ ָּתֵ֥ אִתיַַע יְלָךֵַַָ֥יָצֶ֖ הְַלַהְׂשִּכ יָנָֽ ַ:ִב
יַ :יב,יב דניאל. 28  ֵ֥ ְׁשר  הַא ֲמַחֶּכֶ֖ עַַַַהָֽ ָ֑י ַיִּג יםְַו ָיִמָ֕ ֶלףְַל ׁשֶַאָ֕ ֹותְַׁשֹלֵ֥ אֶ֖ יםַמ  ִׁשֵ֥ הְַׁשֹל ָּׁשָֽ ַ:ַוֲחִמ
י־ָלאַַ֩:כו,ז עזרא. 29  אְוָכל־ִּד ו ֨ ב ִֶַַ֜לֱה ְךַָּדָת אַדָע י־ֱאָלָהָ֗ ִַַ֙דָֽ יְַוָדָתא אִַּד  ְרָנאַַמְלָּכ  ְסַּפָ֕ הַָא יָנָ֕ ֵ֥אִַּד דֶַלֱהו  ֶ֖ ב  ָּ֑הִַמְתֲע ןִַמּנ  ַ֤ ַַ֙ה  ֹות וַה  ןְַלמ ִׁש  ְׁשר  יִַל ִׁש  ְׁשר  ִַל

ֵׁ֥ש ֲעָנ ן־ַל ןַה  י ִסֶ֖ יןִַנְכ ּוִרָֽ ס ְַוֶלֱא ַ ַַפ:
הַַ:ג,לד ב הימים דברי. 30  ֹוֶנ֨ ְׁשמ ִב יםּו ֹוַָׁשִנִ֜ ְַַ֙לָמְלכָ֗ ּוא ּוְַוה ּנ ֹוֶד  ַערַע להַ ַַנ  ֹוׁשַח ָ֕ יִַלְדרָ֕ ֶ֖ אֹלה  ִו ידַל  וַָּד י ִבָ֑ יםַָא ֹ֧ ּת  ְׁש הַּוִב ְׂשר   הֶַע ַַָׁ֙שָנָ֗ ל ח  רַה  ְַלַטה ָ֗

ַ֙ ּוָדה ְיה םֶַאת־  ִ ָׁשַל ּו יר  ִַַ֙ו ֹות ן־ַהָּבמ יםִַמ ִר  ׁש  יםְַוָה ֲא ֹותְַוַהְּפִסִלֶ֖ כָֽ ַ:ְוַהַּמּס 
 

 מופעים מוסברים של ז"ג ז"ג בין שני קיסרים בתנ"ך  1.2.2

אפשר אחד מהצירוף ע"ק א"א חכמה , אחד מהצירוף בינה גבורה מרמז לגילוי נבואי נעלה גדול בין שני קיסרים -גדול זקף-אפשר כי זקף

 בתפקיד שלוש ועוד שלוש סה"כ שש.הוד העולה בגי' רחמי"ם. 
 . בראשית וירא כ,ד:    1

ַ ָה ָ֑י ֶל א  בַ ַרֶ֖ ָק אַ ְךַל ֵ֥ ֶל ֶמָ֕ ֲאִבי ַַו ַַ ַ ַַּגםַ ֹוי ֲהגֵ֥ ַ י דָנָ֕ ֲא רַ ַמָ֕ ַַ-ַוּי א ג׃ ר ָֽ קַַּתֲה י ִּדֶ֖ ַַצ
ֶמַָ֕ ֲאִבי ְךַַו ָ֑יהַַָ-שלושה אופנים שגדול, -זקף -ֶל ֶל א  ַ ב ַרֶ֖ ַָק א  [באר מים חיים]כמסומן בפי'  ל ֵ֥

הַָ )בר' וירא כ,ד( [באר מים חיים] ָ֑י ֶל א  ַ ב ַרֶ֖ ָק אַ ְךַל ֵ֥ ֶל ֶמָ֕ ֲאִבי אפילו  )טט: קריבה כדרכה( )טט: ב(כלומר לא מבעיא שלא בא עליה  )טט: א(. ַו
או אפשר יכוון על שלא כדרכה. כי לא בא עליה משמע דוקא כדרכה, ואך לא  ט: ג()טקריבה בעלמא בחיבוק ונישוק לא קרב אליה. 

קרב אליה אפילו שלא כדרכה, הגם שאין בן נח חייב מיתה בשלא כדרכה )כמו שכתב הרמב"ם שם פרק ט' הלכה ז'( מכל מקום 
ב גם שלא כדרכה ושרה דין אשת ישראל לקדושת שרה אמנו לא נתנו אלהים להרע עמדה כלל וכלל. וגם כי באשת ישראל בן נח חיי



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 .יש לה לכמה דברים כידוע

 

יַ דָנָ֕ ֲַא ר ַמָ֕ ם. נמצא כלל שלשה הגוי ושרה ואברהם באומרו  ]אלשיך[, ז"ג ראשון גדול-גדול זקף-זקף -ַוּי א ַַּג ֹוי ק-ֲהגֵ֥ י ִּדֶ֖  :ַצ
יַ דָנָ֕ ֲַא ר ַמָ֕ י מידת הדין המשותפת עם מדת הרחמים באופן , בתפקיד אמירת שלוש עובדות לפנקיסרים שניגדול בין -זקף פעמיים -ַוּי א

ַּגם [י"רש]המתעלם מן האמת כפ' ַ ֹוי ג-ֲהגֵ֥ ר ָֽ ֲה ַַּת ק י ִּדֶ֖ עשית  כך א( –)טט  ,אם הוא צדיק תהרגנו? שמא כך דרכך לאבד האומות חנם אף :ַצ
 כמו שאתה אומר להרגני. ג( –)טט , אף אני אומר שהרגתם על לא דבר, ולדור הפלגה ב( –)טט  המבוללדור 
. כי כמו שדור המבול ודור הפלגה היו מעלהגדול מביע גם את עומק העמדת הפנים וההתרסה כלפי -פעמיים זקףכאן אפשר ש – טט

 מצדיקים עצמם.ו מנעום מן השמים מלחטוא שהפעםעברינים כבדים כך גם אבימלך ועמו היו רק 

 

 ז"ג ז"ג 1
 . בראשית תולדות כו,כד:  2

ַַּבַּל ַ ה֙' ַ ַ֤יו ָל א  ַ א ָר֨ ַַוּי  ּוא ה  ַה ַ ה ָךְַיָל י ִבָ֑ ַָא ָה ם ָר ַאְב ַ י ֶ֖ ה  ֱאֹל ַ י ִכָ֕ ָאנ  ַ ר אֶמ ַַוּי ָ֕
י-ַאל ִַּ֙כָֽ א ָר ת-ִּתי ֶאָֽ ַ י יִת  ְרּב  ִה ְַ֙ו ָך ַרְכִּת֙י ִכיַּוב  ָאנ   ַ ָך  י׃ַַ-ִאְּת ִּדָֽ ְב ַַע ם ָהֵ֥ ָר ְב ַַא ר ּו ַַּבֲעבֶ֖ ָך  ְרֲע ַַז

 בראשית כו

'֙ ה ַ ַ֤יו ָל א  ַ א ָר֨ באר שמשם  – ויעל משם באר שבע-מלמד ש (כג)כ"ו,מד עליו. שחבירו הכתוב לפניו מל , כעין כתובקדמא מהפך פשטא - ַוּי 

ַהמתבטא בטעמי הקודש והשראת נבואה באופן נעלה ביותר שואבים רוח  י ִכָ֕ ָאנ  רַ אֶמ ַַוּי ָ֕ א ּו ה  שלוש זקף , גדול-גדול זקף-קטן זקף-זקף -ַה

 שם הקשור לבינה ודעת,  ם המקשר שמים וארץ,שאותיות  – א"ההו נאמרחיזוק, תוקף במובן של אופן נעלה ביותר, כי השני קיסרים,  ןבי

ַאפשר כי  מזעיר אנפין.לגבורות מבינה וגבורות ספירת בינה, לקשור יצחק אבינו  .עניין פנימיות טמיר ונעלם - אנכי י ִכָ֕ ָאנ  ַ ר ֶמ א -זקףַוּי ָ֕

 גדול מרמז לשני הקשרים האלה.-גדול זקף
 ם השמיני אות מחויקרא פרשת שמיני מאמר ויהי ביו -פירוש הסולם לזוהר 

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 

 .מים, שני איל, דהיינו לשון רבים, כי הם שנים. וע"כ גבורות למדנו, ומהם מתחלקים לכמה אחריםלעולה תמי
כדי שיתיחד עם קו ימין שנקרא אברהם )כמ"ש באורך לעיל ויקרא  הג"ר דקו שמאלפירוש. כבר ידעת שסוד עקדת יצחק, ה"ס מיעוט 

נוהגות במסך דחירק שבקו אמצעי בעת שבא ליחד השמאל והימין אות ש"ד עש"ה( וכאן מפרט ומבאר יותר. כי נודע שב' פעולות 
יחד, שבתחילה מגלה בחינת המסך דמדת הדין דצמצום א', שאז התרוקן קו השמאל כולו מאורותיו. ואח"כ בפעולה שניה גונז את 

כי ע"י מסך זה ממשיך מדת הדין, ומעלה המלכות לבינה ונמתקת שם במדת הרחמים, )כמ"ש לעיל לך דף י"ג ד"ה ונתבאר עש"ה( 
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
נו מכח פעולה א' דמסך דחירק וז"ס שתחילה נאמר מקו אמצעי שהוא ז"א, לאברהם שה"ס החסד וימין, שישחוט את יצחק בנו, דהיי

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 

בינה, שה"ס פעולה הב' דמסך דחירק. שע"י ראיה זו נמשכה הקטנות מבינה כנ"ל. ואח"כ ע"י הארה העליונה יורדת ונסתבכה ב
כי אז 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, 

 .שב' פעמים איל שכתוב כאן, הם ב' מיתוקים, א' לקטנות וא' לגדלות הרי נתתקן יצחק בנו ע"י הגדלות מן הבינה.

 
 ויקרא פרשת ויקרא מאמר תקיעת שופר אות שג -פירוש הסולם לזוהר  

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 גדולה, והמלכות מכנה גבורה סתם גבורה דז"א מכנה

 בין שני קיסריםשלוש זקף ראה 

 

 ז"ג ז"ג 2
 . בראשית וישלח לג,ה:    3

ֶאת ַ ֶאת-ַוִּיָּׂש א ַ א ְר ַָ֣֤ ַַוַּי יו יָנָ֗ ֶאת-ע  ְַ֙ו ָּנִׁשים ִמי-ַה ַ ר ֶמ א ַַוּי ֶ֖ ים ִד  ְָ֑ךַ-ַהְיָל הַָּל ַא  ֶּל ַַ ַ ֲאֶׁשרַ ַ ים ִדָ֕ ַהְיָל ַ ר ַמָ֕ ֶאת-ַוּי א ַ ים ִהֶ֖ ֹל ןֱַא ֵֵֽ֥ ָך׃ַ-ָחַנ ֶּדָֽ ְב ַַַע
יםַ ִדָ֕ ַהְיָל ַ ר ַמָ֕  עולה קרנ"ו,  עולה שמי"ועולה שנ"ו  356=  99+  257גדול, גי' -גדול זקף-זקף -ַוּי א

. אפשר כי ממכת שניו שנתרככו, נתירא מיעקב וכבדו ללא המעטה, ויעקב הדגיש כי גם כ"עולה ר 220=  576 - 356הפרש מתקע"ו 

 ילדיו כמוהו ועל עשו לכבדם ללא המעטה. 

זה בוכה וזה בוכה, הזאב בוכה שלא יכול לעשות לו כלום, והאיל בוכה ...זאב תקע שניו בקרני איל, ...  (ד,וישלח לג 'בר)על  טז[מה ]תורה של
 וגו' ... שלא יחזור ויהרגהו, אף כך עשו ויעקב, עשו בוכה על שנעשה צואר יעקב כשיש ויעקב בוכה שמא יחזור עשו וינשכנו

ועוד באותה שעה נעשו שניו כדונג ]ובלק"ט ושיניו של עשו כשעוה וכ"ה במדרש אגדה[, ... ראה פכ"ט מד.( ... במסכת כלה רבתי פ"ג ... )

 מביא כי בעקבות בכי עשו, הוא ואנשיו ובניו יראו מיעקב וכבדוהו.

קב"ה מכה בלחייו לפי שעה זה בכה על צער צוארו שנתקשה כברזל לפי שעה וזה בכה על צער שניו ששלח ה... ובשכל טוב  יז[]תורה שלמה 
 וראה בגנזי שכטר ח"א צד רלב. והיו שיניו מתמזמזין כשעוה

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

, רואה נשים, רואה ילדים, זקיף וחמי לון וכו': המקטרג נושא עיניו ורואה את ישראל, כולם מתענים בתענית, יחפי רגלים ]אות שכז[
ִמי)בר' וישלח לג,ה( כולם בתענית, כולם נקיים בנקיון.  רַ ֶמ א ְָ֑ך-ַוּי ֶ֖ הַָּל י. דהיינו שם הקדוש, אלקים לך, המצטרף מן אותיות א  ֶּל ה-ִמ , א  ֶּל

ְָ֑ךהם  ֲאֶׁשר, לישראל. שאל על הילדים, ָּל ַ ים ִדָ֕ ַהְיָל ַ ר ַמָ֕ ֶאת-ַוּי א ַ ים ִהֶ֖ ֱאֹל ַ ֵֵֽ֥ן ָך-ָחַנ ֶּדָֽ ְב וכי למה היה צריך להשיב לו משהו.  . שואל,ַע
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



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ובה, ו)ג( צדקה, כאן השוחד למקטרג מעבירים את רוע הגזירהגדול בתפקיד שלושה דברים )א( תענית ו)ב( תש-זקף

 ]שלד[  –הסעיפים הבאים של הזוהר]שכט[ 

ְָ֑ך-ִמישאיל על ינוקי וכו': פירוש אחר. שאל על ילדים, ואמר  ]אות שכח[  הַָּל . מהו מי אלה לך. ומשיב, אלא אמר, נכון הוא א  ֶּל
ים-ִמיו הילדים למה עומדים כך בתענית. התענית והתשובה, לכם, שחטאתם לפני המלך, אבל אל ִדָ֕ ַהְיָל ַ ר ַמָ֕ ַַַוּי א ְָ֑ך ַָּל ה רוח . א  ֶּל

ר, על דהיינו זקף גדולאמר, וע"כ יש טעם זקוף,  הקודש ַמָ֕ ים, ועל ַוּי א ִדָ֕  , בדרך סתום, ַהְיָל
ֶאת ַ ֶאת-ַוִּיָּׂש א ַ א ְר ַָ֣֤ ַַוַּי יו יָנָ֗ ֶאת-ע  ְַ֙ו ָּנִׁשים ים-ַה ִד   ד כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. קטן בתפקי-... רביע ... זקף - ַהְיָל

ר, על זקף גדול ַמָ֕ ים, ועל ַוּי א ִדָ֕  גדול רמז בצורתו לאותיות י י ו גי' שם הוי"ה והוא הרמז לרוח הקודש-זקף ,ַהְיָל

ר. להורות שרוח הקודש אמר ֶאת-ֲאֶׁש ַ ים ִהֶ֖ ֹל ֱַא ן ֵֵֽ֥ ָך׃-ָחַנ ֶּדָֽ ְב ָך-ֶאתאמר לעשו,  רוח הקודששואל, וכי  ַע ֶּדָֽ ְב  רוח הקודש, אלא . ומשיבַע
אלו הם הילדים שלא חטאו ולא טעמו טעם חטא בגלגולם  גדול בתפקיד שלושה דברים כמסומן בתוך פירוש הסולם( )טט: א(-)טט: זקףאמר, 

ם֙  )קהלת ד,א( )כמו שאמר(ומסר להם הקדוש ברוך הוא ביד הממונה שלך, והרג אותם בלי חטא. כש"א  )טט: ב(הא'  ְׁשֵקיה  חַ  ּוִמַּיַ֤ד ע ִֽ . וזה ּכ ֵ֔
תהוא  ָך-ֶא ֶּדָֽ ְב ר. ושיעור הכתוב, ַע ים-ֲאֶׁש ִהֶ֖ ֹל ֱא ןַ ֵֵֽ֥ ָך-ֶאת, שאלקים חנן, ָחַנ ֶּדָֽ ְב הממונה שלך, ונתן לו את נשמותיהם של הילדים שלא  ַע

ה הס"א שקיבל השעיר לעזאזל אינו רוצה להפסיד את ההארה של השעיר לעזאזל שקיבל, וכדי שלא יהיה לממונ )טט: ג( .טעמו טעם חטא

 שלו, הממונה על דינים קשים, שבח יותר ממנו, ולכן נעשה סניגור לישראל ומציל אותם מן הממונה שלו.
 במדבר פרשת בלק מאמר וירא את הנשים ואת הילדים ]המתחיל באות שכו[ -פירוש הסולם לזוהר 

ר, וכי לי נתן הקדוש ברוך הוא אותם וההוא מקטרגא נטיל וכו': ומקטרג ההוא לוקח קנאה מאותו ממונה שתחת ידו. אמ ]אות של[
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 

 .דים שהם בלא עון ובלא חטא. וכדי שלא יהיה לממונה שלו שבח יותר ממנו, הוא רוצה להוציאם מידויל
ביאור המאמר, שיש ה' בחינות נשמה, הנקראים נפש רוח נשמה חיה יחידה, שאין האדם נשלם זולתן. )כמ"ש לעיל בראשית ב' דף 

דרוח בלבד, ומתים והם מתגלגלים  ג"רבגלגול אחד. ויש שזוכים עד ל"ד ד"ה ופנימיות ע"ש(. אמנם מועטים הם שיזכו לנרנח"י אלו 
, כי מוחין אלו הם מוחין דיניקה, ונקראים ינוקי תנוקותשנית לקנות שאר חלקי הנשמה. ואותן הנשמות שמתו בג"ר דרוח נקראים 

אירה החכמה דקו שמאל המרחיקה רביין דעלמא )כנ"ל בהקסה"ז דף י"ב ד"ה ואלמלי(. ונבחנים שמתו בלי חטא, כי בג"ר דרוח מ
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

ַ ים ִדָ֕ ח בלבד, ומתים והם דרו ג"רויש שזוכים עד הזוכים לנרנח"י בגלגול אחד,  –גדול בתפקיד שלושה דברים -זקף –ַהְיָל
, כי מוחין אלו הם מוחין דיניקה, תנוקותמתגלגלים שנית לקנות שאר חלקי הנשמה. ואותן הנשמות שמתו בג"ר דרוח נקראים 

, כי בג"ר דרוח מאירה החכמה דקו ונבחנים שמתו בלי חטאונקראים ינוקי רביין דעלמא )כנ"ל בהקסה"ז דף י"ב ד"ה ואלמלי(. 
ל החטאים. ולמה מתים, הוא בסו"ה, ומיד עושקיהם כח, שבשביל שנמסרו למיתה הם קונים כח לזכות שמאל המרחיקה מהם כ

 ,בשאר חלקי הנשמה. ומתי זה. הוא ביום הכפורים

 

ֶאת)בר' וישלח לג,ה( במדבר פרשת בלק מאמר  -]פירוש הסולם לזוהר  ַ א ְַָ֤֣ר ת-ַוַּי ֶא ְַ֙ו ָּנִׁשים ַ-ַה ים ִד   ]המתחיל באות שכו[[ַהְיָל

המלכות היתה תחילה, גדולה כמו ז"א, בסוד ב' מאורות הגדולים, אבל אז לא יכלה להשפיע לישראל. ובכדי להשפיע לישראל פירוש 
, שאח"ז נבנה מחדש ונעשתה מיעטה את עצמה ז' פעמים, דהיינו שיצאה מכל ז' ספירות הגדולות שלה והיתה לנקודה תחת יסוד

מאות ק"י עד אות קט"ו( וז"ש, אזער גרמיה לגבי עילא ז' זמנין לגבי ז' דרגין עלאין  ראויה לכלול בתוכה כל ז"ס דז"א. )עי' ב"א
שהמלכות הנקראת דעליה וכו' דהיינו, כדי שתוכל להבנות מז"ס חג"ת נהי"מ דז"א. וז"ש רוח קודשא עביד אזעירו דגרמיה עד גשתו, 

 . טה את עצמה, לא היתה יכולה לגשת אליומיעטה את עצמה עד שיכלה להתחבר בז"א כנ"ל. ואם לא מיע רוח הקודש
כיון דמטא לגביה וכו': כיון שהמלכות הגיעה אליו, לז"א, בקשה ממנו והודיעה לו צער של בניהם למטה, בעולם הזה,  ]אות שלב[

אמא. ומבקשים , כי ביוה"כ זו"ן עולים לושניהם, ז"א ומלכות, נכנסים להיכל נסתר וגנוז של יום הכפורים, שהוא בינה, אימא שלהם
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

ר ַמָ֕ ה גדול בתפקיד שלושה דברים מלכות, זעיר אנפין, בינה. שני תהליכים במלכות )א( היתה גדולה כמו ז"א, מיעטה עצמ-זקף – ַוּי א

ז' פעמים עד היותה נקודה תחת היסוד, התחברה להשפיע על ישראל. )ב( כשהיא מחוברת ומשפיעה על ישראל, נבנית מחדש לכלול 

 בינה אמא עילעא.  כה כל ז"ס דז"א, ניגשת עם ז"א אלבתו

 

 

 ז"ג ז"ג 3

ל. שמות בשלח טז,ו: 4 ֶאָֽ ַ ן ֲהר   ַאָֽ ְַ֙ו ֶׁשה מ  ַ ר ֶמ א ַַַ-ָּכל-ַוּי ַ֤ ַ ַ ַ ַ ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ֶ֖י ְַַּבנ  י םִַּכֹ֧ ַדְעֶּתָ֕ ִַוי ב ֶר ֶַעָ֕ ' ַַהֵ֛ ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ אַ י ַהֹוִצֵ֥
םַ(ו,בשלח טז 'שמ) ַדְעֶּתָ֕ ִַוי ֶרב תתחיל הגאולה,  סיום האלף הששי: האר"י לימד כי ער"ב שנה קודם ]תורה שלמה[, גדול זקף גדול-זקף - ֶעָ֕

 ראל לכל ארץ ישראל ולהר הבית מקום בית מקדשנו.וזה שנת התשכ"ח, חדשים אחדים אחרי מלחמת ששת הימים בה זכה עם יש

גדול בין שני קיסרים מרמז לגילוי נבואי נעלה של תחילת הגאולה ער"ב שנה לפני סיום האלף הששי המרומז -גדול זקף-אפשר כי זקף

 .האלף הששי –סה"כ שש  בתפקיד שלוש ועוד שלושגדול -גדול זקף-בזקף

  )הסברים בסוגריים ע"פ זוהר הסולם( [פרשת פנחס ]המתחיל בדף רטו עמוד א[ רעיא מהימנא כרך ג )במדבר( -זוהר ]
 ' בשלח )שמקשר"ק קש"ק קר"ק איהו דשוי קש"ר תקיעה שברים תרועה, דאתעבר בי' שקר מן עלמא ]דף ריט עמוד ב[ דביה אומאה 

ה) (,טזיז ס יֵָ֔ ר ִּכִֽי־יָ֙ד ַעל־ֵּכֹ֣ אמ  ה ַל֖ה' ַּבֲִֽעָמֵלֶ֑  (ַוּי ָ֗ ר: פ) קִמְלָחָמֵ֥ ר ּד ִֽ יתער בעלמא שיר פשוט וכפול ומשולש ומרובע דאיהו סליק אתוון  (ִמּד ֖
' צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברנה יגילו, ו )גי' ע"ב ועוד ו'( ע"ב בההוא זמנא ובכן )גי'( יהו"היה"ו י"ה  'דיליה י

)שנים היינו קודם לסיום  האלף הרביעי )ראה רש"י  עק"בלאלף החמישי( )שקודם  קודם דיליה)מרמז לאלף הששי ש(  תוספת אלף שתיתאה

בַ (ו,בשלח טז 'שמ) יהיה ערב הדא הוא דכתיב )שנים קודם לסיום  האלף הששי(ב "חרב בי מקדשא ולבתר דיליה עד תשלום רע להלן(( ֶר ֶעָ֕
ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ א י הֹוִצֵ֥ ַ ' הֵ֛ ַ י םִַּכֹ֧ ַדְעֶּתָ֕ ר לב(,מד ' מקץבר) ִוי ַע ַּנ  ֶאת־ַה ַ ב ַר  ַָ֙ע ָך ְּד ַַעְב י )טט: אות ק' בין ע"ב רמזה  וגו', ע"כ: ִּכַ֤

 לחורבן, אות ר' )הבאה אחרי ק'( בין ע"ב רומזת לתחילת הגאולה(



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 .היה במיוחד בזמן ההוא לגאול את ישראלשתודע כי כל אלו הקצין המובאים בזהר הם בחינת אתערותא שלמעלה : ]הסולם[ומסים 
 (ע"כ רעיא מהימנא)ר תלוי ודאי בתשובה הדב םנמא
 .תתכ"ח נמצא קע"ב חסרין מד' אלפים והכי תני בסדר עולם)חורבן בית שני ארע בשנת(  [א,עבודה זרה ט בבלירש"י ]

 "סוד זמן קץ האחרון של "לא זכו" בעתה. ([188]זהר תורה עם זיו הזהר, ד )במדבר( הרב רוזנברג י"י, ע' כא,ב )אוצר החכמה ע' 
ם (ו,בשלח טז 'שמ) ַדְעֶּתָ֕ ִַוי ֶרב פות סוהעד  הנשמאות  "טי המשךחגלות יכול לשנא חיא מימהואני יחודח הצעיר אומר כוונת רעיא  ֶעָ֕

מספר תקיע"ה שברי"ם תרוע"ה הוא ח"י מאות וח"י שנה, והיה זה ...  לאור תשלום שנות גלות. ... ף הששי ולא יותרל אלשבת ש
שאר פ"ב שנות חבלי משיח עד וי"ט אליו חסד להיות בהן מלחמה לה' בעמלק בכח התנוצצת אור השם בשנת תרו"ם לאלף הששי. ונ

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 
ת כמנין בכ"ן, ואז יתקיים ובכ"ן צדיקים יראו וישמחו. ועד שנות גלות בשנת תשכ"ח לאלף השש יישאר ע"ב שנה מן המאה השמיני

ם (ו,בשלח טז 'שמ) תשלום אלף השש ישאר רע"ב. ואז יתקיים הכתוב ַדְעֶּתָ֕ בִַוי ֶר ם ֶעָ֕ ֶאְתֶכֶ֖ ַ א י הֹוִצֵ֥ ַ ' הֵ֛ ַ י  ,ז(זכריה יד) ואני מוסיף הכתוב.  ִּכֹ֧

ֹור: ְִֽהי ה־אִֽ ב ִי ר  ֖ ֵ֥ה ְלֵעִֽת־ ע   .לכל בני ישראל ְוָהָי

 גדול-קטן זקף-זקף-ראה שילוב ב
 
 . שמות  לט,לב:    5

ל ֶכלַָּכ ָ֑ד-ַוּת ָ֕ מֹוע  ַ ֶהל ַא   ן ִמְׁשַּכֶ֖ ַ ת ַדָ֕ ֲַעב  ַַ ַ ֶאתַַ ַ ה' ֹ֧הַ ִַצָּו ר ֲאֶׁש֨ ַ ל כ  לְַּכַ֠ א   ָר ִַיְׂש ְַּ֙בנ  י ֵַּֽיֲעׂשּו ַ-ַוָֽ ַ ּו׃ַפ ַָעׂשָֽ ן ֵ֥ הַּכ  ֶׁשֶ֖ ַמ 
ב יב(,מל"א ב)נעזר ברעיון של מהר"ל על   ַָיַׁשָ֕ ה ֹלמ ָ֕ ֶכלַָּכל (לב,לט 'פק 'שמ)הסביר את בענין של שלוש ושלוש וסה"כ שש ל ּוְׁש ת-ַוּת ָ֕ ַדָ֕  ֲעב 

ר ,יט(לא 'תה)דבר אחר  ]ש"ר מהדורת וגשל, התשס"א[ ק  י ָׁשֵ֥ ְמנָה ִׂשְפֵתָ֫ ָאַלָ֗ מדבר במשה, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות  ֵּתֵ֥
ה  יְויְִקחּו־לִ֖ ,ב( כה ' תר'שמ) משכן מיד אמר להם ני ישראל אומרים אפשר שהשכינה שורה על ידי והיו ליצ במשכן שההיה משה עוְּתרּוָמֶ֑

ף על פי כן היו מליצין אחריו א ,קפלוהוג' חדשים עשאוהו וג' חדשים היה עוסק במשכן  ששה חדשיםבן עמרם. אמר ר' יוחנן 
לד ושנ שדחב כןשמעמיד ההן לכוהוא נת ךרובוהקדוש  ,ר שישרה שכינתו אצלנוומה משה אהילא  )ותמהו האם( ,ואומרים הרי נעשה

ים  ,ב(מ' פק' שמ)הוא למשה  ךרובגיע אותו החדש אמר הקדוש השכלא עשה אלא  ,בינואיצחק בו  ׁש ָּתִקִ֕ ד  ד ַלח ֶ֑ ָחֹ֣ ׁש ָהִראׁ֖שֹון ְּבא  ד  ְּביֹום־ַהח ֵ֥

ל מֹוֵעִֽד: ה  ן א ֵ֥ ת־ִמְׁשַּכ֖  א 
ֶכלַָּכל (לב,לט 'פק 'שמ) ת-ַוּת ָ֕ ַדָ֕ ג' חדשים עשאוהו וג' חדשים  ש, סה"כ שש.גדול בתפקיד שלוש ועוד שלו-גדול זקף-זקף – ֲעב 

 קפלוהו

 בעל]. וגם השלים מעשי בראשית כפי'  ]מהר"ל[בנין המשכן היה שלב ראשון לבנין בית הבחירה שהוא השלים מלכות ה' בשש רוחות 
ל )טט: א([ הטורים ֶכלַָּכ ן-ַוּת ָ֕ ִמְׁשַּכֶ֖ ַ ת ַדָ֕ ֶכלַ )טט: ב( :[ופ" תאפסיק]  (1392) בגי' בעשרים וחמשה בכסלו נגמר .(1392) ֲעב  לית.  -ַוּת ָ֕

 [יב,ג ר"ב]עתה כלה מלאכת כל העולם  כילומר 
 כנגד המשכןכל מעשה ...  המדרש פפעמים נזכר כאן שעשו העבודה והמלאכה. ... ע" שלושה... כי ,מג(לט 'פק 'שמ) [יקר כלי]וכפי' 

ל )בר' ב,ב( ... שנאמר  בראשית מעשה ֹום ֱאֹלִהים֙  ַויְַכַ֤ יַהְּׁשבִ  ַּבּיֹ֣  עצמוים כשהם כל אחד בפני ב... כי יש לך דברים שהם טווגו'   ְמַלאְכּ֖תֹו יִעֵ֔
אמר במעשה בראשית שכולם היו טובים כשהיו כל אחד מהם  כזיווגם עולה יפה, ע" אין כיאבל כשהם מעורבים יחד אינן טובים  

)בר'  היה חבורם טוב לכך חזר ואמר יחדברו כולם כך אמר שגם טוב כללי היה בהם כי גם אחר שנתח-דהיינו טוב פרטי, ואחר בעצמו

ת א,לא( ה ְוִהנֵה-ָּכל-ַוַּיְַ֤רא ֱאֹלִהי֙ם א  ר ָעָׂשֵ֔ ֹ֣ ד-ֲאׁש  ִֽיְִהי) ֖טֹוב ְמא ֶ֑ ִֽיְִהי-ַו ב ַו ר  ֵ֥ י׃ פ(-ע  ֹום ַהִּׁשִּׁשִֽ ר יֵ֥ ק   ב ֖

 ה' עשה כל פרט לעצמו טוב, וחיבור כל הפרטים יחד טוב בבריאה

ֶכלַָּכל )לט,לב( , מתחילה אמרהמשכןבעבודת  כך ָ֑ד-ַוּת ָ֕ מֹוע  ַ ֶהל ַא   ן ִמְׁשַּכֶ֖ ַ ת ַדָ֕ ֹ֧הַ... שמשמע שכל אחד בפני עצמו נעשה ֲעב  ִַצָּו ר ֲאֶׁש֨
ֶאת ַ ' ה-הֵ֛ ֶׁשֶ֖ דהיינו חיבור כל העבודה  הנכון... אז סדרו את כל עבודה ועבודה על מקומו המיוחד לו דהיינו טוב כללי ... על הסדר  מ 

ֶאת )לט,מג( ביחד, ... הַ ֶׁשִ֝ מ  ַ ְרא ַהַַ-ָּכל-ַוַּי֨ ה ... כאילו היתה היא ממש אותה המלאכה, לפיכך  בראשיתמלאכת מעשה  היינוְּמָלאָכָ֗
ה׃ ֶׁשָֽ מ  ַ ם ָתֶ֖ א  ַ ְך ֶר ָבֵ֥  .ַוְי

כמו  כאילו היתה היא ממש אותה המלאכההאומנים עשו כל פרט לעצמו טוב, וחיבור כל הפרטים יחד טוב, מלאכת המשכן  במשכן
 מעשה בראשיתמלאכת 

ֶכלנברר משמע מלת  ֶאת בזה העריכם הכתוב כאילו...  [אור החיים]נאמר בסיום פי'  – ַוּת ָ֕ ַ' הֵ֛ ַ ֹ֧ה ִַצָּו ר ֲאֶׁש֨ ַ ל כ  ַ-ְּכַ֠ ה ֶׁשֶ֖  ככל התורהמ 

ּו׃ )כאילו קיימו את כל התורה( ַָעׂשָֽ ן ֵ֥ אפשר שמלת "ותכל" תהיה במשמע  ]אור החיים[לפי פי'  :ובזה נשרף ונפזר אפרו של חטא העגל ּכ 

ֶכל רגום יונתן[]תאיבוד אפרו של חטא העגל, כמו  נשלם  .ותושלם ]כתר יונתן[ ושלימת  – ַוּת ָ֕

ַ ֶכל  בעל]השלמת איבוד אפר חטא העגל,  [אור החיים]השלמת בנין המשכן,  ]כלי יקר[בתפקיד שלוש השלמות:  גדול-זקף –ַוּת ָ֕

 השלמת הבריאה.  [יב,ג ר"ב]ע"פ  [הטורים

ת-ָּכל ַדָ֕ ' שכלתה א - [החיים אור]כת המנורה שנעשתה מעצמה. כפי' מקף כבורר בין מלאכות שעשו החכמים ובין מלא – ֲעב 
, לזה לא כינה הכל שהיא מנורה שאמרו ז"ל שנעשית מעצמהמלאכות שנעשו מעצמן  בה' לצד שהיו באשר צוה ה'  המלאכה

 כי יש חלק במלאכה שהוא לא נעשה אלא הכאה בקורנס והיא מעצמה כלתה. עליהם
ת-ָּכל ַדָ֕ מלאכות שנעשו ע"י עושי המלאכה, שלימות  מלאכות שעשה הקב"ה בבנין המשכן, שלוש עבודות:בתפקיד , גדול-זקף – ֲעב 

 החיבור הכללי בין כל המלאכות הפרטיות בין שנעשו ע"י השם ובין שנעשו בידי אדם.

ל ֶכלַָּכ ת-ַוּת ָ֕ ַדָ֕  אחד משבעה מופעי התבנית בתורה. שלוש נקודות,כעין פעמיים גדול -גדול זקף-זקף – ֲעב 

 את שלמות הבריאה במיזוג בין מלאכות הבריאה ומלאכות המשכן.נמצ

 
 . במדבר  ג,כה:    6

י ָֽ ְַּבנ  ֶרת ֶמַ֤ ִמְׁש ַ-ּו ֶהל ָהא ָ֑ ְַו ן ַהִּמְׁשָּכֶ֖ ַ ד מֹוע   ַ ֶהל א   ְַּ֙ב ן ְרׁשֹו ַג  ַַ ַ ַַַ ד׃ ָֽ מֹוע  ַ ֶהל ַא ֵ֥ ח ַת ְךֶַּפֶ֖ ָמַסָ֕ ַּו הּו ִַמְכס ָ֕
 . במדבר  ז,ה:    7

ֶאת ַ ד ּוַַלֲעב ָ֕ ָהיָ֕ ְַו ם ִאָּת  ָֽ ַמ  ִ֚ח א ַ -ַק ַ ת ַדֶ֖ ָ֑דֲַעב  מֹוע  ַ ֶַהל ַ ַַ ֶאלַ ַ֙ אֹוָתם ַ ה ׃-ְוָנַתָּתַ֤ ֹו ָדתָֽ ֲַעב  י יׁשְַּכִפֵ֥ ִאֶ֖ ַ ם ַַהְלִוִּי 
 שלוש פעמים זקף , ראה גדול-קטן זקף-פרק זקףראה 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ד: : יב,מל"א ב. 8 ְמא ָֽ ַ ֹו ַמְלֻכתֶ֖ ַ ן ַַוִּתּכ ֵ֥ יו ִבָ֑ ָא ָּדִו דַ ַ א ֶ֖ ַַעל־ִּכּס  ב ַָיַׁשָ֕ ה מ ָ֕ ֹל  ּוְׁש

ב יב(,מל"א ב) ַָיַׁשָ֕ ה מ ָ֕ ֹל  גדול בתפקיד שלוש, וכאן גם חיבורם שלוש ועוד שלוש, סה"כ שש.-גדול כל זקף-גדול זקף-זקף – ּוְׁש

שמלך שלמה, הם נגד שש מעלות שהיה לכסא של שלמה,  שש מעלותבתחלה מלך וכו'.  [ב,חידושי אגדות למהר"ל סנהדרין כ]  48
שמים כסאי, אשר הגלגל עולה שש מזלות עד שהיה עולה בהם ויורד בהם. ואלו שש מעלות נגד השמים שהם כסא ה', שנאמר ה

שמלך שלמה שהיה  שש מעלותשהוא בתכלית רוממת שלו מן הארץ, ויורד שש מזלות ושלמה ישב על כסא ה'. ועוד מה שמספר כאן 
ד אלו ו' , שהרי ישב על כסא ה', והוא יתברך ממליכין אותו בשש רוחות וכנגבשש רוחותמולך על עליונים ותחתונים, כאלו היה מולך 

 ,היה לו שש מדריגות וכנגד אלו שש רוחות היה מלכותו של]א[ היה יורד שלמה ]בפעם[ אחת שנתמעט המלכות עד האחרון

 

: ביציאת מצרים  נעשו אומה וזכו בארץ שזה עשאם לאומה שלושה ראשוניםדברים.  שלושהדברים ועוד  שלושההמשך מהר"ל מלמד על 

הכרתת זרעו של עמלק איבוד הרע מן העולם, בנין בית הבחירה,  שלושהאומה. ובהמלכת מלך עוד  שלמה והמליכו מלך המשלים שלמות

 שכינת השכינה ביניהם

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

ה-גם בענין השירה המיוחדת שבו מבואר,ושלמה ישב על כסא דוד הוי תרין זקף גדול ב מ ָ֕ ֹל בְַׁש , אשר כ"א מהן הוא מנין הוי"ה ָיַׁשָ֕
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.
 

ב ַָיַׁשָ֕ ה מ ָ֕ ֹל  גדול,-גדול זקף-זקף – ּוְׁש

ַַ)מל"א ה,ט( בְַור   ֹולַח חָ֕ בַַּכ גדול . גי' הטעמים עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו, יסו"ד עשוי לייצג שש מידות ז"א. אחד -קטן זקף-זקף – ל  

 גדול מרמזת לניצוצות קדושים מעין רפ"ח או תקע"ו ניצוצות קדושים המוסתרים בבריאה.-קטן זקף-מתפקידי תבנית הטעמים זקף

בגי' מלת  ֹולחכמה, גי' מלת עולה ל"ב נתיבות  ל   חָ֕  עולה ב' פעמים ל"ב. ל"ב ועוד ב' פעמים ל"ב עולה צ"ו. ַּכ

בַַ)מל"א ה,ט(גי' ההפרש בין תקע"ו לצ"ו עולה ת"פ. אפשר כי  ַח ֹולְור   בַַּכחָ֕  מרמז לניצוץ הקדוש של תחילת בנין בית המקדש בשנה  ל  

ע ֵמאֹ֣  )מל"א ו,א( י ִבְׁשמֹוִנֹ֣ים ָׁשָנֹ֣ה ְוַאְרַּבֹ֣ ׁש ַהֵּׁשנִֵ֔ ַויְִהֹ֣ ד  ּוא ַהח ֹ֣ ו הֶ֚ ׁש זִָ֗ ד  ית ְּבח ֹ֣ ה ָהְרִביִעֵ֜ ץ־ִמְצַריִ֩ם ַּבָּׁשנֵָ֨ ִֽר  ל ֵמא  ִֽי־ יְִׂשָרֵאֹ֣ את ְּבֵנ ה ְלֵצֹ֣ ה ֹות ָׁשנָֹ֡ ְך ְׁשֹלמ ֖ י ִלְמֹלֵ֥

:' יִת ַלהִֽ ן ַהַּב֖ ֵ֥ב  ל ַוִּי  ַעל־יְִׂשָרֵאֶ֑

 )מל"א ה,ט(מות עליונים ותחתונים ואפשר שלכך מרמז טעם מלת בית המקדש בדומה למשכן כל שיעוריו חציצותיו ומחיצותיו מרמזים לעול

ַ֩ ן ב )מל"א ב,יב( -תרסא בתפקיד שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. שלמה זכה בחכמה מיוחדת במינה מ – ַוִּיּת  ה יַָׁשִ֕ -זקף – ּוְׁשֹלמ ִ֕

גדול אחד בתפקיד שלוש בינ"ה גבור"ה הו"ד העולה -גדול אחד בתפקיד שלוש ע"ק, א"א, חכמה סתימאה וזקף-גדול, זקף-גדול זקף

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. 

 

ָ֑הַו: . שה"ש ח,9 ִקְנָא ַ ֹול אֶ֖ הִַכְׁש ָקָׁשֵ֥ הַ ָב  ֲה ַא ַ֙ ַ֤הַַכָּמֶ֙ות ָּז י־ַע ָךִַּכָֽ רֹוֶע  ־ְז ַַ֙על חֹוָתם ָךַַּכָֽ ־ִלֶּבָ֗ ַַעל ם חֹוָתִ֜ ִניַַכָֽ מ ֨  ִׂשי
ה: ֶבְתָיָֽ ֶהֵ֥ ַַׁשְל ׁש ֶ֖ א  ַ י ִרְׁשּפ ָ֕ ַ ָה י ְַרָׁשֶפָ֕

יַ)שה"ש ח,ו( ִרְׁשּפ ָ֕ ַ ָה י  הוד -בורה ג –גדול, רמז לימוד קו שמאל בינה -גדול זקף-זקף – ְרָׁשֶפָ֕

 
 ]מדרש שמואל )בובר( פרשה י,ד[

ַַ֙)שה"ש ח,ו(כל הפרשה עירובי דברים מה שאמר זה לא אמר זה ומה שאמר זה לא אמר זה, ודכותה  חֹוָתם ָךַַּכָֽ ַַעל־ִלֶּבָ֗ ם חֹוָתִ֜ ִניַַכָֽ מ ֨ ִׂשי
ָך רֹוֶע  ־ְז רֹוֶעַ ַשה"ש ח,ו(, ַעל ־ְז ַַ֙על חֹוָתם ָךַַּכָֽ ַַעל־ִלֶּבָ֗ ם חֹוָתִ֜ ִניַַכָֽ מ ֨ הַ, עד כאן אמרה כנסת ישראל ָךִׂשי ָקָׁשֵ֥ הַ ָב  ֲה ַא ַ֙ ַ֤הַַכָּמֶ֙ות ָּז י־ַע ִּכָֽ

ָ֑ה ָא ִקְנ ַ ֹול אֶ֖ יַ)שה"ש ח,ו( ורוח הקודש אומרת, עד כאן אמרו אומות העולם ,ִכְׁש ִרְׁשּפ ָ֕ ָהַ י ה ְרָׁשֶפָ֕ ֶבְתָיָֽ ֶהֵ֥ ַַׁשְל ׁש ֶ֖ הא כל הפרשה וגו',  א 
 .עירובי דברים, מה שאמר זה לא אמר זה

ים )בר' וישלח לג,ה( -כמו הדרשה  ב – דש אומרתורוח הקו טט: ר ַהיְָלִדִ֕  ַוּי אַמִ֕
 בראשית פרשת ויחי מאמר שימני כחותם על לבך אות תשלה[ -]פירוש הסולם לזוהר 

יַ)שה"ש ח,ו( ִרְׁשּפ ָ֕ ַ ָה י ה ְרָׁשֶפָ֕ ֶבְתָיָֽ ַַׁשְלֶהֵ֥ ׁש ֶ֖ ה, שואל, מה הוא: א  ֶבְתָיָֽ ֶהֵ֥ מתוך השופר, שהוא יסוד ומשיב, זהו שלהבת השורף ויוצא . ַׁשְל
י )שה"ש ב,ו(, זהו שכתוב, קו שמאל דאמא, שהוא שמאלאמא, הנקראת י"ה, שהתעורר ושורף, ומי הוא. הוא  ַחת ְלר אִׁשֵ֔ . זהו ְׂשמ אלֹ֙ו ַּתֹ֣

 שורף שלהבת האהבה של כנסת ישראל, שהיא השכינה, אל הקדוש ברוך הוא.
י וִ  )שה"ש ב,ו( ַחת ְלר אִׁשֵ֔ נִי: ְׂשמ אלֹ֙ו ַּתֹ֣  יִמי֖נֹו ְּתַחְּבֵקִֽ

יַ)שה"ש ח,ואך יש עוד בחי' אהבה העולה על כולנה כמעלת הזהב על הכסף והיא אהבה כ]תניא ליקוטי אמרים פרק נ[  ַ ִרְׁשּפ ָ֕ ׁש ֶ֖   טט:א 
 ...  גבורות עליונות דבינה עילאהמבחי' 
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ד] ִיםַ[כ ַמ֨ ַ֩ קֹול םְַּכ ֶהָּ֡ י ֹולַַּכְנפ  ק  ֶאת־ ַ ַמ ע ֶאְׁש ן:ַָו ֶהָֽ י הַַכְנפ  יָנ ַרֶּפֵ֥ םְַּת ָדֶ֖ ְמ ְַּבָע ָ֑ה ֲחֶנ ַמ ֹולַ ק  הְַּכ ֻמָּלֶ֖ ֲה ַ ֹול קֵ֥ ַ ם ְַּ֙בֶלְכָּת  ַּדי קֹול־ַׁש יםְַּכ ַַרִּבַ֤
ה] ַַ[כ ָ֑ם ר אָׁש ַַעל־ ֲאֶׁש ר ַ יַע ִקֶ֖ ָר לַָל ַעָ֕ מ  ַ ֹול קָ֕ ִהי־ ַַוְי ַ ַַ ַ ן:ַַ ֶהָֽ י הַַכְנפ  יָנ ַרֶּפֵ֥ ְַּת ם ָדֶ֖ ְמ ְַּבָע

ַעַַַ]כ"ו[ ֲאֶׁש ר ַ֙ ִק֙יַע ָר ַעלַָל ִמַּמָ֗ ָ֑אּו ּותִַּכּס  מ  ְּד רַ י ַסִּפֶ֖ ֶבן־ ֶאָֽ ַ ה ֵ֥ א  ְר ַמ םְַּכ ר אָׁש  ַל־
ה:ַ ְעָל ָמָֽ ִמְל ַ יו ַָעָלֶ֖ ם ָדֵ֛ ַָא ה ֵ֥ ְרא  ַמ ּותְַּכ מַ֞ ְַּד א ַהִּכּס   ַ ּות מ  ְּד ַ֙ ְַוַעל
 

י־,כה( יחזקאל א) ְיִה לַלַַָו ַעָ֕ מ  ַ ֹול יעַַקָ֕ ִקֶ֖ א"א(, חכמה? גדול אחד  כרמז לקו עתיקא קדישא )ע"ק( ארך אנפין )-גדול, זקף-גדול זקף-זקף – ָר

גדול אחד  לקו בינה גבורה הוד, אבל כסא הכבוד הוא בעולם הבריאה, ומעל הכסא זעיר אנפין בעולם האצילות. והבריאה נאמרה -זקף



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

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

לבמידת גורעין ומוסיפין גי'  ַעָ֕ מ  ַ לַלַָאו  ל ַעָ֕  נתעטף" עולה ע"ק )עתיקא קדישא( כעין רמז ללימוד הבא יצא מאמר מע"ק, וזה רמז ל" – מ 

שאל רבי שמעון בן יהוצדק את רבי שמואל בר נחמן אמר לו בשביל ששמעתי עליך שאתה ...  ,א[שמות רבה )וילנא( ויקהל פרשה נ]
תהלים )הקדוש ברוך הוא בשלמה והבהיק העולם מזיוו מראשו ועד סופו כמו שכתוב  נתעטףבעל הגדה מהיכן נבראת האורה אמר 

ה־אָ֭  (קד,ב ט  הַּכשַ  ֹורע ִֽ הואח"כ  ְלָמֶ֑ ֵ֥ יִם נֹוט  ַמָ֗  :ַּכיְִריָעִֽה ָׁשֵ֝

ה־אָ֭  (תהלים קד,ב)וענין הה' יריעות הן הנאמר ...  [אדרת אליהו ויקרא פרק כג] ט  ה ֹורע ִֽ ה ַּכַשְלָמֶ֑ ֵ֥ יִם נֹוט  ַמָ֗ ואמרז"ל שקב"ה הוא  :ַּכיְִריָעִֽה ָׁשֵ֝
, )מאיר מסוף העולם ועד סוף העולם מסייפי עלמא ועד סייפי עלמאבאור וברא שמים ואותו האור נהיר  נתעטףבינה  )בצמצום הנקרא ספירת(

 (בבריאה כולה
 

רשמואל א טז,טז: . 11 ַמ א רַ-י ָֽ ֹו ּנָ֑ ַַּבִּכ ן ְמַנּג  ָ֣ ַ ַע ֶ֖ ד  ַי  יׁש ִאָ֕ ַ ּו ְקׁשָ֕ ַב ְַי ָך י ָךְַלָפֶנ  י ֶד  ֲַ֙עָב ֙נּו נ  ֲאד  ַ ַ֤א ַָנ
ּוחַַ רָֽ ַ ָך ַ֤י ַָעֶל ְה֨יֹות ִַּבָֽ ה ָהָיָ֗ ַ-ְו ֹוב טֵ֥ ְַו ֹו דֶ֖ ְַּבָי ן ֵֵֽ֥ ְַוִנּג  ה ָרָע  ִהיםַ֙ ֹל ַפֱא ְך׃ ַָלָֽ

יׁש ִאָ֕ ַ ּו ְקׁשָ֕ ַב  153=  729 – 576, הפרש מתקע"ו  729=  311+  418גי'  ְי

 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(

 פני הליקוטי מוהרה"ן(לו"ת הוי"ה )תיבות ראשונות למפע לכ"ו חז"ו

ַשם  ]רע"ב[ )רות ב,יג(-נצרף לכאן מ ה ְהֶי  גדול העומד -קטן מרמז לרחמים פשוטים והקו של זקף-קטן רחמים פשוטים. אם זקף-בזקףֶאָֽ

ה רחמי"ם. כעין צירף למידת קטן מרמז לשלוש נקודות המתלכדות לקו אחד והן ספירות בינה גבורה הוד שגי' שלהן עול-משמאל לזקף

 הדין את מידת הרחמים וברא עלמא שיוכל לעמוד.

ָך :יג,רות ב ָחֶתָ֑ ִַׁשְפ ַַעל־ל  ב ְרָּת ִדַּבֶ֖ ַ י ְַוִכֵ֥ ִני ְמָּת  ַח ִַנָֽ י ִַּ֙כ  ִני ד  ֲא ַ ָך ַ֤י יֶנ ְַּבע  ן ְמָצא־ח ֨ ֶא ַ ר ֶמ ּת א ַַוַ֠ ַַ ַ ַַ ָך:ַַ י ֶתָֽ ח  ִַׁשְפ ת ַחֶ֖ הְַּכַא ְהֶי  ֶַאָֽ א ַ֙ל   ִכי ָאנ   ְו

ה (גי,ברות ) ְהֶי  ֶאָֽ אַ ַ֙ל   ִכי ָאנ  ַעל  ]רע"ב[ – ְו ה ְהֶי  קטן, לרמוז לנו שאהיה הוא שם של הקב"ה שהוא בכתר עליון. ואומרת רות -יש זקףֶאָֽ
כשאין עמי שם אהיה שהוא רחמים פשוטים, אני נשארת כאחת שפחותיך מה שלא ראוי להיות כן, ולכן ישובו הרחמים הפשוטים 

מלת עוד משמש בלשון יותר ומשמש בלשון עדיין  הכתוב כי ירחם ה' את יעקב ובחר עוד בישראל.לכנסת )בני ישראל(, כמו שאמר 

 וכאן משמש בשתי המשמעויות, שעדיין יזכור הקב"ה לעמו לרחם עליהם ותהיה הגאולה יתירה על הגאולות האחרות.

 

יׁש (א טז,טז"שמו) ִאָ֕ ַ ּו ְקׁשָ֕ ַב  ם בינה גבורה הוד שבו נבראה הבריאה.גדול כרמז לשני קוים, אחד מה-גדול זקף-זקף - ְי

יׁשמרומז בגי'  ִאָ֕ ַ ּו ְקׁשָ֕ ַב  )מאמר הבריאה, מאמר מלכות( שנקשרו אל ז"ה הקו"ל( 153וההפרש ) מפעלו"ת הוי"ה לכ"ו חז"ו( העולה 729) ְי

י־,כה( יחזקאל א) ְיִה לַלַַָו ַעָ֕ מ  ַ ֹול יעַַקָ֕ שא )ע"ק( ארך אנפין )א"א(, חכמה? גדול אחד  כרמז לקו עתיקא קדי-גדול, זקף-גדול זקף-זקף – ָרִקֶ֖

גדול אחד  לקו בינה גבורה הוד, אבל כסא הכבוד הוא בעולם הבריאה, ומעל הכסא זעיר אנפין בעולם האצילות. והבריאה נאמרה -זקף

 מעל. צ"ע.

לבמידת גורעין ומוסיפין גי'  ַעָ֕ מ  ַ לַלַָאו  ל ַעָ֕  אמר מע"ק, וזה רמז ל"נתעטף" עולה ע"ק )עתיקא קדישא( כעין רמז ללימוד הבא יצא מ – מ 

 

 

 

 הפסוקים בתנ"ך המכילים ז"ג ז"ג בין שני קיסרים 30רשימת  1.2.3
 :ד פסוק כ פרק בראשית ספר. 1

ְך  ל  אַוֲאִבימ ִ֕ ב ֹלֵ֥ יהָ  ָקַר֖ ֶ֑ ר ֵאל  י ַוּי אַמִ֕ ֹוי ֲאדנִָ֕ יק ֲהגֵ֥ ג ַּגם־ַצִּד֖  :ַּתֲהר ִֽ
 :כד פסוק כו פרק בראשית ספר. 2 

א  יוַוּיֵָרֵ֨ יְלָ ' ה֙  ֵאָלַ֤ ּוא הַּבַּלֹ֣ ר ַההֵ֔ אמ  י ַוּי ִ֕ י ָאנ ִכִ֕ ם ֱאֹלֵה֖ יך ַאְבָרָהֹ֣ ִכי ִּכִֽי־ִאְּתךֹ֣  ַאל־ִּתיָרא֙  ָאִבֶ֑ יך֙  ָאנ ֵ֔ י ּוֵבַרְכִּת֙ ִֽת־זְַרֲעךֵ֔  ְוִהְרֵּביִתֹ֣ ם ַּבֲע֖בּור א   :ַעְבִּדִֽי ַאְבָרָהֵ֥
 :ה פסוק לג פרק בראשית ספר. 3 

א  יוַוּיִָשֹ֣ ת־ֵעינָָ֗ ת־ַהנִָׁשים֙  ַוַּיְַ֤רא א  ת־ַהיְָלִדֵ֔  א  ר יםְוא  אמ  ּל ה ַוּי ֖ ְך ִמי־ֵאֹ֣ ר ָּלֶ֑ ים ַוּי אַמִ֕ ר־ָחַנֵ֥ן ַהיְָלִדִ֕ ים ֲאׁש  ִֽך ֱאֹלִה֖ ת־ַעְבּד   :א 
 :ו פסוק טז פרק שמות ספר. 4 

ר  אמ  ה֙ ַוּי ַ֤ ן מ ׁש  י ְוַאֲִֽהר ֵ֔ ִֽל־ָּכל־ְּבֵנ֖ ל א  ב יְִׂשָרֵאֶ֑ ר  ם ע ִ֕ י ִויַדְעּת ִ֕ יא' הָ֛  ִּכֶּ֧ ם הֹוִצֵ֥ ֖ ְתכ  ץ א  ר  ֵ֥ יִם ֵמא   :ִמְצָרִֽ
 :לב פסוק לט פרק שמות ספר. 5 

כ ל  תַוֵּתִ֕ ן ָּכל־ֲעב ַדִ֕ ל ִמְׁשַּכ֖ ה  ד א ֹ֣ ִּֽיֲַעׂשּו֙  מֹוֵעֶ֑ ל ְּבֵנֹ֣י ַו כ ל יְִׂשָרֵאֵ֔ ר ְּכָ֠ ה ֲאׁש ֵ֨ ה' הָ֛  ִצָּוֶּ֧ ֖ ת־מ ׁש  ן א  ּו ֵּכֵ֥   פ:  ָעׂשִֽ
 :כה פסוק ג פרק במדבר ספר. 6 

ת  ר  ַ֤ ִֽי־גְֵרׁשֹון֙ ּוִמְׁשמ  ל ְּבֵנ ה  ד ְּבא ֹ֣ ן מֹוֵעֵ֔ ל ַהִּמְׁשָּכ֖ ה  הּו ְוָהא ֶ֑ ְך ִמְכֵסִ֕ ל ַתחפ ֖  ּוָמַסִ֕ ה   :מֹוֵעִֽד א ֵ֥
 :ה פסוק ז פרק במדבר ספר. 7 

ח  םַקֶ֚ ּו ֵמִִֽאָּתֵ֔ ד ְוָהיִ֕ ת ַלֲעב ִ֕ ת־ֲעב ַד֖ ל א  ה  ד א ֹ֣ ה מֹוֵעֶ֑ ם אֹוָתם֙  ְונַָתָּתַ֤ ל־ַהְלִוּיִֵ֔ יׁש א  י ִא֖ ֹו ְּכִפֵ֥  :ֲעב ָדתִֽ
 :יד פסוק א פרק יהושע ספר. 8 

ם  ֹ֣ ֘ם נְֵׁשיכ  ּו ּוִמְקנֵיכ ם   ַטְפכ  ץ יְֵׁשבִ֕ ר  ר ָּבָאִ֕ ן ֲאׁש ֵ֨ ָ֛םלָ  נַָתֵ֥ ה כ  ֖ ר מ ׁש  ב  ן ְּבֵעֹ֣ ם֩  ַהּיְַרֵּדֶ֑ ּו ְוַאּת  ים ַּתַעְברֵ֨ ִׁשֵ֜ ם ִלְפֵנֹ֣י ֲחמ  ל ֲאֵחיכ ָ֗ י ּכ ֶ֚ יִל ִּגּבֹוֵרֹ֣ ם ַהַחֵ֔ ֖  :אֹוָתִֽם ַוֲעזְַרּת 
 :ג פסוק כב פרק יהושע ספר. 9 

ם  ֹ֣ םֹלִֽא־ֲעזְַבּת  ת־ֲאֵחיכ ָ֗ ה א  ים ז ֶ֚ ים יִָמֹ֣ ד ַרִּבֵ֔ ֹום ַע֖ ֶ֑ה ַהּיֹ֣ ם ַהז  ת ּוְׁשַמְרּת ִ֕ ר  ת־ִמְׁשמ ִ֕ ִֽם' הֵ֥  תִמְצוַ֖  א   :ֱאֹלֵהיכ 
 :מב פסוק יד פרק א שמואל ספר. 10 

ר  אמ  ּולַוּי ֹ֣ ילּו ָׁשאֵ֔ י ַהִפִ֕ ין ֵּבינִִ֕ ן ּוֵב֖ י יֹונָָתֹ֣ ד ְּבִנֶ֑  :יֹונָָתִֽן ַוּיִָּלֵכ֖
 :טז פסוק טז פרק א שמואל ספר. 11 

נּו֙ י ִֽאַמר־ָנַ֤א  יך ֲאד נֵ֙ ֹ֣ יך ֲעָבד  ּו ְלָפנ ֵ֔ יׁש יְַבְקׁשִ֕ עַ  ִאִ֕ ן י ֵד֖ ֹור ְמנֵַּגֹ֣ הְוהָ  ַּבִּכנֶ֑ ֹות יָָ֗ יך ִּבְִֽהיֵ֨ ַ֤ ּוַח־ֱאֹלִהים֙  ָעל  ה רִֽ ֹוב ְּביָ֖דֹו ְונִֵּגֵ֥ן ָרָעֵ֔ ְִֽך ְוטֵ֥   פ:  ָל
 :כו פסוק טו פרק ב שמואל ספר. 12 

הְוִא֙ם  ר ּכ ֹ֣ א י אַמֵ֔ ְצִּתי ֹלֵ֥ ְך ָחַפ֖ י ָּבֶ֑ י ִהנְנִִ֕ ה־ִּלִ֕ ר יֲַעׂש  ֖ ֹוב ַּכֲאׁש  ִֽיו טֵ֥   ס:  ְּבֵעיָנ
 :יב פסוק ב פרק א מלכים ספר. 13 

ה  א ביַָׁשִ֕ ּוְׁשֹלמ ִ֕ ד ַעל־ִּכֵס֖ יו ָּדִוֹ֣ ן ָאִבֶ֑ ֖תֹו ַוִּתּכ ֵ֥ ד ַמְלכ    ס:  ְמא ִֽ
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 :נה פסוק ח פרק א מלכים ספר. 14 
ד  ְךַוּיֲַעמ ִ֕ ר  ת ַויְָבִ֕ ל ֵא֖ ל ָּכל־ְקַהֹ֣ ֹול יְִׂשָרֵאֶ֑ ר ָּג֖דֹול קֵ֥  :ֵלאמ ִֽ

 :כז פסוק יא פרק א מלכים ספר. 15 
ֹ֣ה  רְוז  ים ַהָּדָבֵ֔ ר־ֵהִרֵ֥ ְך ָי֖ד ֲאׁש  ל  ֶ֑ ֹוא ָּבָנֹ֣ה ְׁשֹלמ ה֙  ַּבּמ  ת־ַהִּמּלֵ֔ ר א  ץ ָסגִַ֕ ר  ת־פ ִ֕ יר א   :ָאִבִֽיו ָּדִוֵ֥ד ִע֖

 :ד פסוק יט פרק א מלכים ספר. 16 
ְך  ּוא־ָהַלַ֤ ְך ַּבִּמְדָּבר֙ ְוהִֽ ר  ֹ֣ ֹום ּד  א יֵ֔ ב ַוּיָב ִ֕ ׁש  ַחת ַוּיִֵ֕ ם ַּת֖ ת  ת ר ֹ֣ ָחֶ֑ ד א  ָחֶ֑ ל א  ת־נְַפׁשֹו֙  ַוּיְִׁשַאַ֤ ּות א  ר ָלמֵ֔ אמ  ב ׀ ַוּי ֹ֣ ה ַרָ֗ ח' ה֙  ַעָּתַ֤ י ַקֹ֣ ֹוב נְַפִׁשֵ֔ י ִּכִֽי־ֹלא־טֵ֥  ָאנ ִכ֖

 :ֵמֲאב ָתִֽי
 :יד פסוק ב פרק ב מלכים ספר. 17 

תַוּיִַּק֩ח  ר  ת־ַאּד ֵ֨ הּו א  ר־נְָפָלַ֤ה ֵאִלּיֵָ֜ ה ֵמִָֽעָליו֙  ֲאׁש  ֹ֣ יִם ַוּיַּכ  ת־ַהַּמֵ֔ ר א  ה ַוּי אַמִ֕ י' ה֖  ַאּיִֵ֕ ּוא׀ ֵאִלָּיֶ֑הּו ֱאֹלֵהֹ֣ ה ַאף־הֹ֣ ֹ֣ יִם ַוּיַּכ  ת־ַהַּמָ֗ ִָֽחצּו֙  א  נָה ַוֵּי נָה ֵהֹ֣ ר ָוֵהֵ֔ ִּֽיֲַעב ֖  ַו

ע  :ֱאִליָׁשִֽ

 :כח פסוק נב פרק ירמיהו ספר. 18 

ֹ֣ה  םז  ר ָהָעֵ֔ ֵ֥ ה ֲאׁש  גְָל֖ ר ה  אַצֶ֑ ַבע נְבּוַכְדר  ים ִּבְׁשנַת־ׁש ִ֕ ת יְהּוִדִ֕ ׁש  ים ְׁשֹלֵ֥ ים ֲאָלִפ֖ ְׂשִרֵ֥  :ּוְׁשֹלָׁשִֽה ְוע 
 :ל פסוק נב פרק ירמיהו ספר. 19 

ת  ׁשִּבְׁשנֵַ֨ ְׂשִרי֘ם  ָׁשֹלֹ֣ אַצר   ְוע  ה ִלנְבּוַכְדר  ְגָלָ֗ ּוזְַרֲאָדן֙  ה  ים יםַרב־ַטָּבִחֵ֔  נְבִֽ פ ׁש יְהּוִדִ֕ ע נ ִ֕ ים ֵמ֖אֹות ְׁשַבֵ֥ ה ַאְרָּבִעֹ֣ ׁש ַוֲחִמָּׁשֶ֑ פ  ַעת ָּכל־נ ִ֕ ים ַאְרַּבֵ֥ ׁש ֲאָלִפ֖ ֹות ְוֵׁשֵ֥   :ֵמאִֽ

  ס
 :כה פסוק א פרק יחזקאל ספר. 20 

ֹול  לַויְִהי־קִ֕ יעַ  ֵמַעִ֕ ר ָלָרִק֖ ֹ֣ ם ֲאׁש  ם ַעל־ר אָׁשֶ֑ ינָה ְּבָעְמָד֖ ֵ֥ ִֽן ְּתַרפ   :ַכנְֵפיה 
 :כד פסוק כב פרק יחזקאל ספר. 21 

ם  ן־ָאָדִ֕ הּב  ּתְ  ֱאָמר־ָלִ֕ ץ ַאֹ֣ ר  א א ֵ֔ ה ֹלֵ֥ יא ְמט ָהָר֖ א ִהֶ֑ ה ֹלֵ֥ ֹום ג ְׁשָמ֖ ִַֽעם ְּביֵ֥  :ָז
 :כד פסוק כד פרק יחזקאל ספר. 22 

ה  אלְוָהיֵָ֨ זְֵקַ֤ ת ָלכ ם֙  יְח  ל ְלמֹוֵפֵ֔ ה ְּככ ֵ֥ ר־ָעָׂש֖ ּו ֲאׁש  ה ַּתֲעׂשֶ֑ ם ְּבבֹוָאִ֕ י ִויַדְעּת ִ֕ י ִּכֵ֥   ס':  הִֽ  ֲאדָנֵ֥י ֲאִנ֖
 :ג פסוק מג פרק יחזקאל ספר. 23 

ה  הּוְכַמְרֵאֵ֨ ר ַהַּמְרא ֵ֜ ֹ֣ יִתי ֲאׁש  ה ָרִאָ֗ ַ֤ יִתי֙  ַּכַּמְרא  ר־ָרִא֙ ת ְּבב ִאי֙  ֲאׁש  יר ְלַׁשֵחֹ֣ ת־ָהִעֵ֔ ֹות א  ה ּוַמְראִ֕ ר ַּכַּמְרא ִ֕ ֵ֥ יִתי ֲאׁש  ר ָרִא֖ ל־נְַהר־ְּכָבֶ֑ ל א  פ ֖ ִֽי ָוא  ל־ָפָנ  :א 
 :י פסוק מח פרק יחזקאל ספר. 24 

ּל ה  ְלֵאֵ֜ ֹ֣הּוָ֠ ׁ֘ש  ִּתְהי  ֹונָה נִים  ַלּכ הֲ  ְתרּוַמת־ַהּק ד  ה ָצפֵ֜ ים ֲחִמָּׁשֶּ֧ ְׂשִרֹ֣ ל ף ְוע  ָּמה֙  א ָ֗ ַחב ְויָ֙ ת ר ֶ֚ ר  ֹ֣ ים ֲעׂש  יָמה ֲאָלִפֵ֔ ַחב ְוָקִדָ֗ ת ר ֶ֚ ר  ֹ֣ ים ֲעׂש  גְָּבה ֲאָלִפֵ֔ ְך ְונ ִ֕ ר  ה א ִ֕  ֲחִמָּׁשֵ֥

ים ְׂשִר֖ ף ְוע  ל  ֵ֥ה ָאֶ֑ ֹו' ִמְקַּדׁש־ה֖  ְוָהָי  :ְּבתֹוכִֽ
 :ו פסוק ח פרק השירים שיר ספר. 25 

נִי  םִׂשיֵמֵ֨ ך ַּכִֽחֹוָתם֙  ךַעל־ִלּב ָ֗  ַכחֹוָתֵ֜ ו ת֙  ִּכִֽי־ַעָזַ֤ה ַעל־זְרֹוע ֵ֔ ה ַכָּמ֙ ה ַאֲהָבֵ֔ ה ִכְׁש֖אֹול ָקָׁשֵ֥ יהָ  ִקנְָאֶ֑ י ְרָׁשפ ִ֕ ׁש ִרְׁשֵפִ֕ ִֽה ֵא֖ ְתָי ב  ֵ֥  :ַׁשְלה 
 :ו פסוק ו פרק אסתר ספר. 26 

ר ָהָמן  ַוּיָבֹו֘א  אמ  ל ְך לֹו֙  ַוּי ַ֤ ֹות ַהּמ ֵ֔ יׁש ַמה־ַּלֲעׂשִ֕ ר ָּבִאִ֕ ֵ֥ ל ְך ֲאׁש  ֖ ץ ַהּמ  ֹו ָחֵפֹ֣ אמ   ִּביָקרֶ֑ ֹו ָהָמן֙  רַוּי ַ֤ י ְּבִלּבֵ֔ ץ ְלִמֶ֞ ְך יְַחפ ֵ֥ ל  ָ֛ ֹות ַהּמ  ר ַלֲעׂשֵ֥ ר יְָק֖ ִֽנִי יֹוֵתֵ֥  :ִמּמ 
 :כב פסוק ט פרק דניאל ספר. 27 

ן  רַוָּי֖ב  י ַויְַדֵּבֹ֣ ר ִעִּמֶ֑ אל ַוּי אַמִ֕ ה ָּדנִּיִֵ֕ אִתי ַעָּתֵ֥ ִֽה ְלַהְׂשִּכיְלךֵ֥  יָָצ֖  :ִביָנ
 :יב פסוק יב פרק דניאל ספר. 28 

י  הַאְׁשֵרֵ֥ ֖ יעַ  ַהֲִֽמַחּכ  ים ְויִַּגֶ֑ ל ף ְליִָמִ֕ ׁש א ִ֕ ים ֵמ֖אֹות ְׁשֹלֵ֥  :ַוֲחִמָּׁשִֽה ְׁשֹלִׁשֵ֥
 :כו פסוק ז פרק עזרא ספר. 29 

אְוָכל־ִּדי־ָל֩א  ֱהֵוֵ֨ ד ל  א ָעֵבֵ֜ ְך ָּדָתֹ֣ י ְוָדָתא֙  ִדִֽי־ֱאָלָהָ֗ א ִּדֹ֣ ְרנָא ַמְלָּכֵ֔ ה ָאְסַפִ֕ ֱהֵוֵ֥א ִּדינִָ֕ ד ל  ן ִמֵנֶ֑ה ִמְתֲעֵב֖ ן ְלמֹות֙  ֵהַ֤ ו ֵהֹ֣ י ִלְׁשר ִׁשֵ֔ ין ׁשֵהן־ַלֲעָנֵ֥  ִלְׁשר ִׁשֵ֔  נְִכִס֖

ין ֱאסּוִרִֽ   פ:  ְול 
 :ג פסוק לד פרק ב הימים דברי ספר. 30 

ה  יםּוִבְׁשמֹונ ֵ֨ ֹו ָׁשנִֵ֜ נּו ְוהּוא֙  ְלָמְלכָ֗ ֹ֣ ַער עֹוד  ל נֵַ֔ ֹוׁש ֵהֵחִ֕ י ִלְדרִ֕ יד ֵלאֹלֵה֖ יו ָּדִוֹ֣ ים ָאִבֶ֑ ה ּוִבְׁשֵּתֶּ֧ ְׂשֵרֹ֣ ה ע  ר ֵהֵחל֙  ָׁשנָָ֗ ת־יְהּוָדה֙  ְלַטֵהָ֗ ם א  ִֵ֔ ּוָׁשַל  ִמן־ַהָּבמֹות֙  ִוירֹ֣

ֲאֵׁשִרֵ֔  ים יםְוָהֹ֣  :ְוַהַּמֵסכִֹֽות ְוַהְפִסִל֖
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 מופעים 23פסוקים  23קטן -גדול זקף-זקף 1.3
 . בראשית  ג,יא:    1

ִמן ֲַה ה ָָּ֑ת ָא ַ ם ר ֶ֖ י ַע  י ִַּכֵ֥ דְַלָך  ִהִּג י ִ֚יַ ִמ ַ ר ֶמ א ֲאָכל-ַוּי ָ֕ ַ י ִבְלִּתֵ֥ ָךְַל י ִַצִּויִתֵ֛ ר ֲאֶׁשֹ֧ ַ ץ ַ-ָהע ָ֗ ׃ ְלָּת ָאָכָֽ ַ ּנּו  נפילת האדם ִמֶּמֶ֖
 לך יב,ז:    -. בראשית לך2

ָרַַ֤ ַַוּי  ה֙' ַ ֶאת-ֶאלא ַ ן ֶ֖ ֶאּת  ַ ָך  ְרֲע רְַלַז֨ ֶמ א ַַוּי ָ֕ ם ָר  ְב ַ-ַא יו׃ ָלָֽ א  ַ ה ֶאֵ֥ ְר ַהִּנ ה'ַ ַַל ַח ִמְזּב   ַ֙ ַָׁשם ן ֶַ֤ב ַַוִּי את ַהּז ָ֑ ַ ָא ֶרץ  עליית אברם וירידת זרעוָה
 טז,ח:     לך-לך. בראשית 3

י ָֽ א  ַ י ַרֵ֛ ַָׂש ת ַחֵ֥ ִַׁשְפ ר ָהָגַ֞ ַ ר ַמָ֗ ַ֙-ַוּי א י ִמְּפנ  רַ ֶמ א ַַוּת ָ֕ ִָ֑כי ל  ַת  ה ָא ָנ ְַו את ֵ֥הַָבֶ֖ ֶּז ִַַמ ַחת׃ ַרָֽ ַּב  י ִכֶ֖ ָאנ  ַ י ְרִּת  ִב ְַּג י ַר   גר לצורך עליהנפילת הָׂש
 כא,ל:     וירא. בראשית 4

ֶאת ַ ִ֚י רִַּכ ֶמ א ְהֶיה-ַוּי ָ֕ ִַּ֙תָֽ ר ֲעבּו ַַּבָֽ י ִדָ֑ ִמָּי ַ ח ַּקֶ֖ תִַּת ָבׂש   ֶאת-ֶׁש ַבעְַּכ ַ ְרִּתי ָחַפֶ֖ ַ י הִַּכֵ֥ ָד  יְַלע  ַ-ִּל  את׃ ּז ָֽ ַה רַ ֵ֥ א  שפע מאברהם לאבימלך, נפילת ַהְּב

 דחית כיבוש עיר ציון
 ראשית חיי שרה כד,מט:    . ב5

ִאם ַ ה ַעָּת ֶאת-ְוַ֠ ַ ת ֶַוֱאֶמֵ֛ ד ֶס ֶחֹ֧ ַ ים ִׂשִ֝ ַע  ם ֶכ֨ ִאם-ֶיְׁש ְַו י דּוִַלָ֑ ַהִּג י ַ י ִנֶ֖ ד  ַַעל-ֲא ֵ֥ה ֶאְפֶנ ְַו י דּוִַל  ַהִּג י ַ א ַַעל-ל ָ֕ ֹו אֵ֥ ַ ן י ִמֶ֖ ַ-ָי אל׃ מ ָֽ לא ניפול למקום -אםְׂש

 נמוך 
 כח,טז:     ויצא. בראשית 6

ָאכַ  ַ ר ֶמ א ַַ֒וּי ָ֕ ִמְּׁשָנתֹו ַ ֘ב ק  ַַיֲע ץ ַק  הַ ַוִּיי ַ ַ֙י  ׁש ַן ְעִּתי׃ ָדָֽ ַָי א יַל ֵ֥ ִכֶ֖ ָאנ  ְַו ָ֑ה ַהֶּז ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ  יעקב בקטנות במקום ה' '
 לה,כב:     וישלח. בראשית 7

ֶאת ַ֙ ב ַַוִּיְׁשַּכָ֕ ן אּוב ָ֗  ְר ַ ְך אַַוּי  ֶל ו ִה  ַה ָא ֶרץַ ַָּ֙ב ל א  ָר ִַיְׂש ן ִַּבְׁשּכ ַ֤ י ִהָ֗ ַָֽ-ַוְי ְַבנ  ּו ְהיֵ֥ ַַוִּי ַַפ ָָֽ֣ל ָ֑ א  ָר ִיְׂש ַ ע ַמֶ֖ ַַוִּיְׁש יו ִבָ֑  ָא ַ ִַּ֙פיֶל ֶגׁש ה ָהֶ֖ ַ-יִּבְל ֵ֥ים ְַׁשנ  ב ק ֶ֖ ַיֲע
ַ ר׃   ז"ג ואחריו תבנית סוגרת דבור, ואם פשטא אז אביו ז"ק, פגם בנשמות מנשה ואפרים שלא נתקנוָעָׂשָֽ

שבר מצר ים של חטא אדה"ר תחילת התיקון אל הגאולה השלימה, התעוררות . בראשית מקץ מב,ב: ארבע פעמים בפרשת מקץ, 8

 דלתתא  

ְעִּתי ַמ  ַָׁש ּנ  ה ִַה ר ֶמ א ׁשִּכֵַַַ֥וּי ָ֕ ֶַי דּו-י ְר ַ ִים ָרָ֑ ִמְצ רְַּב ֶב רּו-ֶׁשֶ֖ ְב ְַ֙וִׁש ה ַ-ָׁשָּ֙מ ּות׃ מָֽ ַָנ א ְַול ֵ֥ ֶ֖ה ְחֶי ְַוִנ ם ִמָּׁש  ַ ַַרדו שמה –הירידה למצרים  נפילתָל נּו
. בראשית 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 9

 ע"ל רפ"ח, התעוררות דלעילא
ֶאת ַ ח ַּק  ְַוִי ָח֘ד ֶא ַ ִמֶּכ ם ַ ֨חּו ַ-ִׁשְל ָ֑ם ִאְּתֶכ תַ ֶמֶ֖ ֱא ַה ַ ם יֶכ  ר  ְב ִַּ֙ד ֲחנּו ְַוִיָּבָֽ ּו ר  ָא ְס ה  ַ֙ ַאֶּתם ְַ֒ו ִחיֶכם ִאםֲא ה-ְו ְרע   ח  יַַפ ַ א ַַל ָ֕ ם׃ ַאֶּתָֽ ַ ים ַרְּגִלֶ֖ ְמ ַ י ִּכֵ֥

  נפילה לתיקון רפ"ח
 רות דלתתא   . בראשית מקץ מד,יב: התעוררות דלתתא לתיקון המכירה שמנעה תיקון עולם כללי, התעור10

ל ח   ה  ַ ֹול ד  ַַּבָּג ׂש ַחּפ ָ֕ ַַַוְי ן׃ַ ִמָֽ ִַּבְנָי ַחת ְמַּתֶ֖ ַא ְַּב יַע ִב  ַהָּג ַ֙ א ַַוִּיָּמצ  ָ֑ה ןִַּכָּל ָּקט ֶ֖ ַּוַב
ַ ָ֑ה ןִַּכָּל ָּקט ֶ֖ לַּוַב ח   ה  ַ ֹול ד  ַַּבָּג ׂש ַחּפ ָ֕ קטן, שנוי בסדר הטבעי, כדי לתקן מכירת יוסף אשר מנעה תיקון עולם כללי, בא -גדול ... זקף-זקף –ַוְי

שמעון יוזם ההתנכלות ליוסף ובבנימין המייצג את בני רחל עבור יוסף, לעוררם למסור נפשם על בנימין  –ם בלבד רמז החיפוש בשניי

הפלת בנימין ובעקבותיו משיכתם למצרים לשאת בעול  ובכך להוכיח כי הם באחדות עם בני רחל. בתורת הסוד תיקון לאה ותיקון רחל.

  בעולם התוהו והניצוצות מחטא אדה"רשל שבירת הכלים תיקון וגאולה של ניצוצות 

 
 . בראשית מקץ מד,יז: ר"ת חלו"ם, גלוי התעוררות דלעילא, המשכת י"ג מידות הרחמים משם ע"ב   11

י יָלהִַּל  ָחִל  ַ ר ֶמ א ְהֶיהַַוּי ָ֕ ִַיָֽ א ּו הִ֚ ַ ֹו דָ֗ ְַּבָי יַע ִבִ֝ ַהָּג אַ ְמָצ֨ ִַ֩נ ר ֲאֶׁש ַ יׁש ִאָּ֡ ַָה את ַז ָ֑ ֹות ֲעׂשֶ֖ ֹום-מ  לֶ֖ ּוְַלָׁש ֲַעלֵ֥ ם ַאֶּתָ֕ ְַו ד ֶב ַָע  י ַ-ֶאלִַּל  ס ַ ם׃ שלא ֲאִביֶכָֽ

  יהיה נפילה מגדול לקטן
 . שמות  ב,יט:    12

י ִר  ִמְצ ַ יׁש ִא  ןַָ ְר ַמָ֕ םַַוּת א ְַוַג ָ֑ים ִע ר  ָה ִמַּי דַ ַ נּו ֶאת-ִהִּציָלֶ֖ ַ ְק ְֶׁ֖ש ַַוַּי נּו ַָ֙ל  ָדָלה ַ ה ֹלַ֤ ַ-ָּד ן׃ א  ַנחית דרגא ונסיב אשהַהּצ ָֽ
 ט,ל:     בא. שמות 13

ַ ָך י ֶדָ֑ ַַוֲעָב ה ַאָּתֶ֖ ֶט ֶרםְו ַ ִ֚י ְעִּתיִַּכ ַדָ֕ ןַָי ּו א  ְר י ִַַּתָֽ ים׃ ִהָֽ ֹל ֱַא ַה' ֶ֖י מכות ההשגחה האלקית , למרות המכות עדיין לא מוכנים לעלות רק לרדתִמְּפנ 

 לעלות אל מקורומלמעלה מעוררות את הניצוץ הקדוש שבפרעה ובמצרים, 
 . שמות כי תשא לב,ז:    14

ֶאל ַ ה' ַ ר ֵ֥ ַדּב  ָ֑הֶַלְך-ַוְי ֶׁש ָךַ -מ  ַַעְּמ ח  ת ִַׁש ִ֚י דִַּכ ָ֕ יתַַָר  ֶ֖ ֶהֱעל  רַ ֲַַאֶׁשֵ֥ ִים׃ ָרָֽ ִַמְצ ֶרץ ֶאֵ֥ ַַנפילת משה מכל מדרגותיומ 
 . שמות כי תשא לב,לב:    15

ִאם ַ ה ַ-ְוַעָּתֶ֖ אָתָ֑ם ַחָּט ַ ִאםִּתָּׂש א א-ְו ַָנ  ח  ִני ְמ ןַ ִי ַַַאָ֕ ׃ ְבָּת רַָּכָתָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָךֶ֖ ִּסְפְר ַַמפיל עצמו מוסר נפש עבור הצלת עם ישראל  משהִמָֽ
 . שמות ויקהל לה,כח:    16

ֶאת ת-ְו ֶא ְַו ֶׂשם ַָ֑-ַהּב ֶ֖ ַַהָּׁש ן הֶמ ָח  ַהִּמְׁש ַ֙ ן ֶ֙מ ַּוְלֶׁש ר ֹו אָ֕ ְַַלָמ ים׃ ַהַּסִּמָֽ ֶרתַ ט ֶ֖ ְק לשמן המשחה לא היה צריך להיות כל כך מזוכך האם השמן ְוִל

  כמו השמן למאור והשתמשו בשמן המאור וזה ירידה?
     . במדבר  ג,לג:17

י ְחִל  ַהַּמ ַ֙חתַ֙ ִמְׁשַּפ ַ י ִרָ֕ ָר ְמ ִַַל ת ח ֵ֥ ִמְׁשְּפ ַ ם ֶ֖ ה  ַ ה ֶּל ֵ֥ א  ַ י ַהּמּוִׁשָ֑ ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַּו י׃ ָרִרָֽ  ַממרירות למחלה?ְמ
 . במדבר  לו,ג:    18

י ָֽ ְַבנ  י ֵ֥ ט  ְב ִַׁש י ִמְּבנ ֨ דַ ָחַ֞ ֶא ָהיּוְַל ַ-ְוַ֠ ינּו ת   ֲאב  ַ ֲחַל ת ַּנ ִמ ַ֙ ן ֲחָלָת ַַנ ַ֤ה ְרָע ְַ֒וִנְג ְַלָנִׁשים ֘ל א  ָר הִיְׂש ֶּט  ַהַּמ ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ף ַסָ֕ ָ֑םְַַונֹו ֶה הַָל ֶ֖יָנ ְהֶי רִַּת ֲאֶׁשֵ֥
עַַ ָֽ ר  ִַיָּג נּו ֶ֖ ֲחָלת  ַַנ ל ַרֵ֥ ִמּג    לה?ירידה בנח ׃ּו

 יא,ב:     עקב. דברים 19

ֶאת ַ א ׀ַל   י ִַּ֒כ  ַהּיֹום ַ ַדְעֶּת֘ם י א-ִוָֽ רַל ָֽ ֲאֶׁשַ֤ ַ ם יֶכָ֗ ֲאֶׁש רַל א-ְּבנ  ַַ֙ו ְדעּו ֶאת-ָי ַ ּו א  ַ-ָר ָ֑ם יֶכ ה  ֹל ֱַא ה' רַ ַסֶ֖ ֶאת-ֶאתמּו ַ ֹו ְדלָ֕ ה-ָּג ָק  ֲחָז ַה ַ֙ דֹו ַַָי ֹו עֶ֖ ר  ּוְז
ַ ה׃ טּוָיָֽ ְּנ    האמצע, הבטן סוחבת –התפארת  – , יד רמהיד שמאל החזקהירידה , הדורות צווי ,   גדלו יד חסד  ירידהַה

 . דברים ראה טו,ד:    20

ְהֶיה ִַיָֽ א יַל ֵ֥ סִַּכֵ֛ ֶפ י-ֶאָ֕ ןִַּכָֽ ֹו ְביָ֑ ֶַא ָךֶ֖ ה'-ְּב ָךַ֙ ֶרְכ ְַיָבָֽ ְך ַ֤ ר  יָךַָב ֶה  ֹל ֱא ה'ַ ַ֙ ֲאֶׁשר ַ ֶרץ ןַָּבָאָ֕ ת  ַ-נ ָֽ ּה׃ַ ִרְׁשָּתָֽ הְַל ֲחָלֶ֖ ַַנ ָךֵ֥ ְַל
 . דברים שפטים יח,יד:    21



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ֙ ה ַאָּת ַ ר ֲאֶׁשַ֤ הַ ֶּל א ָ֗ ָה ַ ַהּגֹוִי ם ַ ׀ י ֶאלִַּכ  ַ ם אֹוָת  ַ ׁש ל-יֹור   ֶא ְַו ים נֲִנֵ֥ ַ-ְמע  ָ֑עּו ָמ יםִַיְׁש ִמֶ֖ ְס ןק  אַכ   הַל   ַאָּתָ֕ ְַַו ָך׃ י ֶהָֽ ֹל ֱא ה'ַ ַ ָךֶ֖ ְַל ן ֵַ֥ת   לעכו"םלא ליפול ָנ
 . דברים  יט,יד:    22

ַ ל ַח  ֲאֶׁש רִַּתְנ ַ֙ ָך ְת ֲחָלָֽ ְַּבַנ ָ֑ים ִנ אׁש  ִר ּוַ ְבלֶ֖ ַָּג ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָך  ֲע ָֽ ר  ַ ּול ב  ְַּ֙ג ַַתִּסיג א יל ַ֤ ֶה  ֱאֹל ה'ַ ַ֙ ֲאֶׁשר ַ ֶרץ ָאָ֕ ַַָךָּב ס ַ ּה׃ ִרְׁשָּתָֽ ְַל ָךֶ֖ ְַל ן ֵ֥ ת  לא ליפול בגניבת נ 

 .להימע מפגימה חיבור בין ניצוץ הקדושה שבחומר לניצוץ הקדושה שבאדם שהחיבור שייך לתיקון על ידו. הארץ
 . דברים  לא,טז:    23

ֶאל ַ ַה' ר ֶמ א ִַעם-ַוּי ַ֤ ב ֶ֖ כ  ַׁש  ָךֵ֥ ְּנ ִַה ה ֶׁש  ַ -מ  ר  ֲח ׀ַַא ָזָנ ה ְַו ה ֶּזִ֝ ַַה ם ָהָע֨ ַ֩ ָקם ְַו ָך ֶתָ֑י ַכרֲאב  ַנ  ה  י ֹל ֱא ׀ַ ַָבא-י ּוא הַ֤ רַ ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ַ-ָהָאָ֗ ֹו ְרּב  ִק ְַּ֙ב ה ַָׁשָּ֙מ ִני ַוֲעָזַבָ֕
ֶאת ַ֙ ר פ  ה  י-ְו ִריִת  ֹו׃ְַּב ִאּתָֽ ַ ִּתי ַרֶ֖ רַָּכ  זהרה מנפילת הדורותא ֲאֶׁשֵ֥

 

 קטן בין שני קיסרים בפרטים-גדול ... זקף-זקף 1.3.1

 
 [[אוצר החכמה פע"] ו, התרנ"143' { ע3וחדשי השנה חסידות } מועדים נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר, אמרי]

 אע" הנקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות. ועיין בתקון חד ועשרין דף נ" דכרכי בחי'  תמלכו" דעולה יסו" ןקט" ףזק" לגדו" ף"זק
ל נְִּתיָקט ֵ֜  )בר' וישלח לב,יא(מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי'  שופר ת ַהֲחָסִדים֙  ִמּכ ַ֤ ֱאמ ֵ֔  דזקף גדול כו' ומהפכין מה" ואיקריקיף , אזדּוִמָּכל־ָהֹ֣

גדול?, גירסת קורן ברביע!, רד"ק ומנחת שי לא מעירים על -קטנתי בזקף –)האם לאמרי נועם הייתה גירסה  .ש"ע )מדת הרחמים( רלמדה" )מדת הדין(

יעקב דייקא שנאמר בו  ילאלקהשופר וזהו משפט  ישיתהפך ע" לגדו" ףזק" ןקט" ףזק" עולה ובשופר, תקע" ותקע" וזהו.    כך(
 בע" סקטנתי עיין בתקונים ד"

פסוקים כשהם צמודים זה לזה.  202-מופעים בתורה ב 204גדול בין שני קיסרים )סלוק  ... אתנח, אתנח ... סלוק(, -קטן זקף-זקף

 כעין סדר השתלשלות, השפעה מלמעלה למטה. 

בדרך כלל יש ביניהם עוד לפחות טעם אחד, יש מלה או מלים ביניהם.  מופעים בתורה בין שני קיסרים, 23קטן, -גדול ... זקף-זקף

 למדת הרחמים, לחדש השפעה ע"י תפילה של התעלות .  מדת הדיןכעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון, להפוך 

 

חכמה בינה )ג' ראשונות( ואחרית דבר באופן אחד כתר גדול מייצג -לענ"ד מדברי בעל התניא, הצמח צדק ואמרי נועם, עולה כי כנראה זקף

מידת יסוד ועמה המידות חסד,  -קטן מייצג ספירת -, וכי זקףשהיא האחרית דבר מידת מלכות -ספירת בראשיתו וזה הקשר בין הכתר ל

 רחמים, נצח, הוד הנקראים ביחד חג"ת נה"י וגם זעיר אנפין. -גבורה, תפארת 

ת נה"י למלכות. וכאשר הכל כסדרו הם מתעלים אל הספירות שמעליהן חכמה בינה ודעת בסדר ההשתלשלות הטבעי ההשפעה באה מחג"

 ומעבר להן לכתר ועוד מעבר לכך.

 

אפשר כי זה  תיקון רוחני גדול. לפעמים יש מצב שבו יש התעלות שלא כסדר הטבעי אלא בדילוג כדי להביא לשנוי מיוחד, תיקון מיוחד.

 בין שני קיסרים. קטן-גדול ... זקף-מיוצג בסדר זקף

 חנוכה התשס"ט, מדור מן המעיין, הרב אליעזר ברוד, בשם רבי אברהם מרדכי אלתר "אמרי אמת"  -פר' מקץ  1147שיחת השבוע גיליון

במצות חנוכה כותבים מיד את דין ההדלקה של "מהדרין מן המהדרין" ולא כותבים תחילה את הדין הפשוט. )זאת( משום שבחנוכה אפשר 

 פי הסדר הרגיל והטבעי. אפשר לדלג ישר לבחינות הגבוהות של "מהדרין מן המהדרין".-מדרגות גבוהות אף שלא עללהגיע ל

גדול, כעין סדר השתלשלות, השפעה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה-קטן זקף-זקף 

שכביכול נותקה. על כך ירמז קטן, כעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון של חידוש השפעה מלמעלה למטה -גדול זקף-זקף

גדול שלפניו, אלא יש מלה או מלים ביניהם, שאינן מחוברות במקף לטעם -קטן אינו צמוד לטעם זקף-הנתק בין שני הזקפים, כי בד"כ זקף

 קטן.-זקף

 
 תיקוני זוהר הקדמה דף יז עמוד א 

שור ישירות לאחרית היינו המלכות, ובשעה של צורך אפשר כי הנאמר בפתח אליהו ע"פ תורת החסידות משמעו שהראשית היינו הכתר ק

 בתיקון גדול, יש דילוג בין שניהם בין מלמעלה למטה בין מלמטה ללמעלה. 

 
הנסתרות לי"י מחשבה מלגו בינה לבא ובה הלב מבין ועל אלין תרין כתיב  חכמה מוחא איהומלכות פה תורה שבעל פה קרינן ליה ...  פתח אליהו

ואיהו קרקפתא דתפלי )ג"א דלא מנח תפילין(. מלגו איהו יו"ד ק"א וא"ו  מגיד מראשית אחריתן איהו כתר מלכות ועליה אתמר כתר עליו אלקינ"ו
 ( איהו שקיו דאילנא בדרועוי וענפוי כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו: 9ק"א דאיהו ארח אצילות )

ה זה המוח היא המחשבה הפנימית, בינה זה הלב ובה הלב מבין. ועל שתי אלה חכמ פירוש במחזור המפורש, הרב יעקב ויינגרטן, התשמ"ו
(, והוא 7)מגיד מראשית אחרית. כתר עליון זהו כתר מלכות ועליו נאמר לקינו-הנסתרות לה' א)חכמה ובינה( נאמר )דברים נצבים כט, כח( 

 (8הגולגולת המעוטרת בתפילין)
 כתר(, הוא הסוף של העולם שלמעלה ממנו )ע"ח סדר אבי"ע פ"ו( -תחלה של כל עולם )שה -  מגיד מראשית אחרית( ועליה אתמר 7)
שמעלת הכתר גדולה משאר הספירות והיא בבחינת תפילין שעל הראש, שהיא כנגד המח, ואין באפשרות האדם  –( קרקפתא דתפלי )דתפילין( 8)

 לראותן )המפרשים(.
ות וספירות דאצילות שיהיו מתחברין בהתכללות גמור ואמיתי )ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן פר' שמקשר ומחבר לכל אור –( דאיהו ארח אצילות 9)

 אמר לח.(
 מחזור המפורש, הרב יעקב ויינגרטן, התשמ"ו, חזרת הש"ץ קדושה ע' ע"ר

טוב מן סוד הכתר הנרמז באות א'  ... כתוב בספר נגיד ומצוה בשם האריז"ל ... שיאמר יהי רצון וגו' ותמשיך לי שפע פירוש במחזור ... איה* ..
 איה, לאבא ואמא סוד י"ה של איה וגו'

 נאמר כי אי"ה הוא שם נעלה מאד סידור האר"י

אבא ואמא הם בטויים המתארים חכמה ובינה. שני הכתובים מלמדים כי כתר חכמה ובינה מרומזים כקבוצה במלת אי"ה והיא קבוצה  –טט 

 נעלה מאד.
  דברים נצבים כט,כח:    

ד ַַ֙ע נּו י ָבנ  ַּוְל ַ֤נּו ַָל ת ֹלַ֞ ִּנְג ְַוַה ָ֑ינּו ה  ֹל ֱא ַ' הֶ֖ תַַל ר   ְסָּת ִּנ֨ ת-ַה ֶא ַ ֹות םַַלֲעׂשָ֕ ָל  ַס-ָּכל-עֹו את׃ ּז ָֽ ַַה ה ָרֵ֥ ַהּתֹו ַ י ֶ֖ ר  ְב ִַּד
 ישעיהו  מו,י:

ֲַאֶׁש רַל א ֶדם ִמֶּקֶ֖ ַּו ית ִר  ֲח ַא ַ֙ אִׁשית ר  ָֽ מ  ַ ד ְַוָכל-ַמִּגַ֤י ּום ק  ַָת י ֲַ֙עָצִת  ר מ  א  ַ ּו ֲעׂשָ֑ ה׃-ַנָֽ ֶאֱעֶׂשָֽ ַ י ֶַחְפִצֶ֖



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ם יש שלוש ספירות ראשונות שמשולות לראש, ושבע ספירות אחרות שמשולות לגוף ונקראות מידות. בכל עול –טט 

יש אופן לימוד ששלוש הראשונות הן כתר, חכמה, בינה )ואז אין ספירת דעת(. ויש אופן לימוד שהכתר לא בעשר ואז שלוש הראשונות הן 

 במידת המלכות האחרונה בכל עולם. –גלה בספירת השפעת כל הספירות מת תכליתחכמה, בינה, דעת. בכל אופן 

 

המידות  –משפיעים לספירות  מתכללים יותר באור האין סוף והן בבחינתכאן הלימוד ששלוש הראשונות הן כתר, חכמה, בינה והן כקבוצה 

ַ (דב' נצב' כט,כח) האחרות. אם הקרא ָ֑ינּו ה  ֱאֹל ַ ' תַַלהֶ֖ ר   ְסָּת ִּנ֨ גם לכתר כמו הבטוי שבשם אי"ה, אז ע"פ  מתיחס לא רק לחכמה ובינה אלא ַה

תתבנית הטעמים של  ר   ְסָּת ִּנ֨ ישעיהו  קטן שהיא כעין מוקדם והוא מאוחר בענין יובן כי כתוב זה בתורה מפורש בקרא -קדמא זקף – ַה

יתמו,י:  ִר  ֲח ַא ַ֙ אִׁשית ר  ָֽ מ  ַ ד השפעתן  תכליתה נמצא ָבראשית, היינו בשלוש הראשונות כתר, חכמה, בינ –היינו שכבר במוקדם  ַמִּגַ֤י

 ספירת המלכות היינו האחרית.  –המתגלה בספירה המאוחרת 

 (  7כן, לפי הערה )-כמו

ית( ועליה אתמר 7) ִר  ַאֲח ַ֙ אִׁשית ר  ָֽ מ  ַ ד  כתר(, הוא הסוף של העולם שלמעלה ממנו )ע"ח סדר אבי"ע פ"ו( -שהתחלה של כל עולם ) -  ַמִּגַ֤י

תאפשר להסביר כי  ר   ְסָּת ִּנ֨ של העולם שלמעלה מן הכתר היינו הראשית הנסתרת לאין קץ ושיעור ביחס לגלויה בכתר של  זהו סוף ַה

 העולם הבא שהוא אחרית ביחס לסוף העולם שלמעלה ממנו.  

 

 

 ז"ג...ז"ק 1

הַ. בראשית  ג,יא: 1 ָָּ֑ת ָא ַ ם ר ֶ֖ י ַע  י ִַּכֵ֥ ָך  ִהִּג ידְַל ַ ִ֚י ִמ ַ ר ֶמ א ַַוּי ָ֕
אֲַ-ֲהִמןַ ַ י ִבְלִּתֵ֥ ָךְַל י ִַצִּויִתֵ֛ ר ֲאֶׁשֹ֧ ַ ץ ׃-ָכלָהע ָ֗ ְלָּת ָאָכָֽ ַ ּנּו ִַמֶּמֶ֖

דְַלָךַ  ִהִּג י ִ֚יַ ִמ ַ ר ֶמ א ה קטן-גדול יתיב מונח זקף-זקף - ַוּי ָ֕ ָָּ֑ת ָא ַ ם ר ֶ֖ י ַע  י  מרכא טפחא אתנח - ִּכֵ֥

 מאין לך לדעת מה בשת יש בעומד ערום. הגיד לך. רש"י

 ,שנוי מן הסדר הטבעי בבריאה שבו לא היה יצר הרע ולא בשת בעומד ערום 

)ל אדה"ר עור של צפורן, וענן כבוד מכוסה מעליו, כיון שאכל מפירות האילן, נפשט עור צפורן מעליו, וראה עצמו לבושו ש תורה שלמה )סב
כך עשה לו הקב"ה בגדי כהונה ושחטא העבירו ממנו ונתן ...  מדרש אבכירוגו'. מפנה לסעיף מ' בפירושו בשם ערום, ונסלק ענן הכבוד מעליו 

 ויתפרו עלי תאנה.עליו, שנאמר 

כתנות עור כ"א ומפנה לפירוש בפסוק לו בגדי כהונה. דנעשהענין זה  פירש ממדרש אבכיר באריכות , ו 

 

.קודם לאכילה היה כסוי ולא היה בשת ועתה כסוי הצפורן וענן הכבוד נעלמו והבין כי פגם ומכך באה מחשבת הבשת 

 ,ביום הכפורים. מעתה יבוא תיקון לעולם ע"י עבודת כהן גדול לבוש בגד הדומה לצפורן 

 

בת, משעה שנדקדשה נכנס בה הבנה על טעם הקידושין ובשת. בבלי קידושין פא,ב  

קטן מרמזת על השנוי והכנה למצות פריה ורביה -גדול זקף-אפשר כי התבנית זקף 

 דמיון לה' ירידת מדרגה, כגון חתן וכלה מטרת הירידה גילוי כח העצמות הבא לבטוי בכח ההולדה ובזה -נחת דרגא  -דרגא 

 בא ע"י חתן וכלה. -התינוק  -שנוי גדול משנים איש ואשתו, לשלושה למציאות של יש חדש 

 

 ז"ג...ז"ק 2

ֶַאללך יב,ז: -. בראשית לך2 '֙ ה ַ א ָרַ֤ ֶאת-ַוּי  ןַ ֶ֖ ֶאּת  ַ ָך  ְרֲע רְַלַז֨ ֶמ א ַַוּי ָ֕ ם ָר  ְב אתַ-ַא ּז ָ֑ ַה ָא ֶרץַ ַָה
יו׃ַ ָלָֽ א  ַ ה ֶאֵ֥ ְר ַהִּנ ַ' הֶ֖ ַַל ַח ִמְזּב   ַ֙ ַָׁשם ן ֶַ֤ב ַַוִּי

ְרֲעָךַ ַוּי ַָ֕ ַז֨ רְַל ֶמ השתחררות מאמונה שישראל תלוי , , שנוי רוחני גדולקטן בין שני קיסרים, מרמז לצורך בשינוי גדול-גדול ... זקף-זקף – א

 כי אברם לא מוליד, שרי לא לא תלד כנאמר במדרשים הבאים:במישהו אחר מהקב"ה. 

שנאמר ויוצא אתו החוצה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך  -לישראל דאמר רב יהודה אמר רב: מניין שאין מזל ...  בבלי שבת קנו,א
הוא: רבונו של עולם בן ביתי יורש אתי. אמר לו: לאו, כי אם אשר יצא ממעיך. אמר לפניו: רבונו של עולם, נסתכלתי באיצטגנינות 

 .ישראל תלוי בכוכבים(אין  –)טט  צא מאיצטגנינות שלך, שאין מזל לישראלשלי ואיני ראוי להוליד בן. אמר ליה: 

 
ויאמר אברם הן לי לא נתת זרע, אמר רב שמואל בר רב יצחק המזל דוחקני ואומר לי אברם אין את  בראשית רבה )וילנא( פרשה מד י 

  מוליד, א"ל הקב"ה הן כדבריך אברם לא מוליד אברהם מוליד, שרי אשתך לא תקרא שמה שרי, שרי לא תלד שרה תלד.
ר' יודן בשם ר' לעזר שלשה הן שמבטלין את הגזירה ואילו הן, ביום השמיני עצרת  -מנדלבוים( פיסקא כח פסיקתא דרב כהנא )

מאבינו אברהם, ולא יקרא עוד את שמך  שינוי השםר' חונא בשם ר' יוסי אף שינוי השם ושינוי מעשה. ...  התפיל' והצדקה והתשובה.
וליד, אברהם מוליד. ודכוותיה, שרי אשתך )שם שם /בראשית י"ז/ טו(, שרי אברם והיה שמך אברהם )בראשית יז: ה(, אברם לא מ

מאבינו אברהם, ויאמר  שינוי מקוםויש או' אף שינוי מעשה מאנשי נינוה, וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה )יונה ג: י(. לא ילדה, ושרה ילדה. 
 דר, ואעשך לגוי גדול )שם שם ב(.י"י אל אברם לך לך מארצך וממולדתך )בראשית יג: א(, וה

 זוהר חדש כרך ב )מגילות( מגילת שיר השירים דף כא עמוד א 
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' ההו

ולדין. ורזא דא אברהם אב"ר ה"ם דא מוליד ועביד איבין. ובגין כך אברם אינו מוליד אברהם ם' אתפתח ואתוסף ה' וקיימא בההוא אבר למעבד ת
'. 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

ולא אתתקן בתר דאתא ה' אתתקן ההוא אבר ואתגזר למעבד איבין בההוא ה' בתראה. ובעוד דהא בזמנא דהוה ]שמיה[ אברם לא אתגזר ההוא אבר 
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 

כדין אתתקן ברית ואתעבר ערלה  כד אתפתח עלמא עילאה מאת ם' ואתעביד ה'עילאה גו סתימו ברזא דאת ם' עלמא תתאה במסכנו ברזא דאת ד'. 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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וכל גזירו )דם( ]דלא[ נפיק מיניה דם לאו איהו גזירו.  נפקין תרין אלין ד"ם.וכיון דאתתקן האי ברית נפקין אלין תרין אתוון ועיילי אתוון אוחרנין. 
ל ה' )אי"ג פי' ה"א עילאה דהיינו בינה. באתר דאת ד' עייל ה' דהיינו ה"א תתאה דאיהי ועיילין תרין אחרנין. באתר דאת ם' עיידהא אלין מתעברן 

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 כ"י( 
 ]ישעי' ט'[.

ֶמר-ֶאל א ַַוּי ָ֕ ם ָר  ְב , עולה מ"ה, אד"ם . 45=  576 - 531, תקל"א, שרא"ל, הפרש מתקע"ו   531, גי' המלים עולה גדול-קטן זקף-זקף - ַא

 שם מ"ה קשור לעולם היצירה המרמז להבטחת הזרע הקשורה לעולם היצירה. 

 גדול-קטן זקף-שלוש זקף בין שני קיסרים, גי' זקףראה 

 

 ז"ג...ז"ק 3

תלך טז,ח: -. בראשית לך3 ַחֵ֥ ִַׁשְפ ר ָהָגַ֞ ַ ר ַמָ֗ יַַוּי א ָֽ א  ַ י ַרֵ֛ ַַ-ָׂש ַחת׃ ַרָֽ ַּב  י ִכֶ֖ ָאנ  יַ ְרִּת  ִב ְַּג י ַר  ַָׂ֙ש י ִמְּפנ  ַ ר ֶמ א ַַוּת ָ֕ ִָ֑כי ל  ַת  ָא ָנה ְַו את ַָבֶ֖ ֵ֥ה ֶּז ִַמ
י ְרִּת  ִב ְַּג י ַר  ַָׂ֙ש י ִמְּפנ  ַ ר ֶמ א  מרמז לצורך בשינוי גדול, שנוי רוחני גדול.קטן, כעין שנוי רוחני גדול, -גדול ... זקף-זקף – ַוּת ָ֕

רַ ֶמ א  , כגון מודה שעליה לעשות שלושה תיקוניםנקודות לושש גדול, ענין בעל-זקף -ַוּת ָ֕
 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 ... 

ַחת׃  (בר' לך טז,ח)כגוונא דשפחה דאברהם דאתמר בה  ַרָֽ ַּב  י ִכֶ֖ ָאנ  יַ ְרִּת  ִב ְַּג י ַר  ַָׂ֙ש י טחול עלה אתמר של נעליך מעל רגלך נעל מטונף   ִמְּפנ 

דטפה סרוחה כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא דא שבת ועליה אמרת שכינתא פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את 

וצריך למהוי מוסיף מחול על הקדש וכל המוסיף  ושין בשרגא במאכליןבלברגלי איככה אטנפם ובגין דא צריך בר נש בשבת לשנויי 

 מוסיפין ליה נפש יתירה בשבת וכל הגורע גורעין ליה ההיא נפש יתירה חס ושלום: 
 ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך רמז עט 

ר –)טט  ֶמ א יאה עליה לשון הרע )ג( הוציאה עליה שם גדול, הגר צריכה לעשות שלושה תקונים: )א( הגר זלזלה בשרה )ב( הוצ-זקף – ַוּת ָ֕

ראפשר כי הגר  הייתה צריכה לעשות שלושה תיקוני  –רע( או בשלוב עם תיקוני זוהר מ"ח טט  ֶמ א )א( שמירה מדבור של חול בשבת  ַוּת ָ֕

 לכן ברחה,  )ב( תיקון הזלזול בשרה )ג( תיקון הוצאת שם רע לשרה

תוך חופתה והיו מטרוניות באות לשאול בשלומה והיא אומרת להם צאו ושאלו שכל צ' שנה שלא ילדה שרה היתה ככלה ב...  
והגר אומרת להם שרי גברתי אין סתרה כגלויה נראית צדקת ואינה צדקת אילו היתה צדקת  )מתוך שכיבדה אותה( בשלום של עלובה זו

)על זאת  יסב ומיתן הלואי נסיב וניתן עם מרהראו כמה שנים לא נתעברה ואני בלילה אחת נתעברתי ושרי אומרת עם דא אנא משגחא מ

 ,אני משגיחה, מכניסה ומוציאה, משיאה לאדוני(

 

עקידת יצחק בראשית שער יז )פרשת המלאכים מיעצים לה לשנות דרכה והגר אכן מקבלת על עצמה וזוכה לגלוי נבואי ומלכות(  –)טט 
' ַעל...  לך לך( ְך הָ֛ ה ַמְלַאֶּ֧ ִּֽיְִמָצָאֶ֞ ין הַ -]ז[ ַו ר ַעלֵעֵ֥ יִם ַּבִּמְדָּבֶ֑ ּור׃-ַּמ֖ ְך ׁשִֽ ר  ֵ֥ יִן ְּבד  י ָהַע֖ ת ָׂשַרָ֛ ר ִׁשְפַחֵ֥ ר ָהגֶָ֞ אמר שמצאה במקום נאות אם כו'.  ]ח[ ַוּי אַמָ֗

מצד היותה על עין המים במדבר ואם מצד היותה למראית העין בדרך שור כי קרוב הוא והרי היא בטוחה שלא תסתכן ועם כל זה 
י שאל ממנה ָֽ ָא נַָ-א  ְַו את ַָבֶ֖ ֵ֥ה ֶּז ִַמ ִָ֑כי ל  ַת   את נוסעת מהטוב אל הרעאם  תני לבך בתנועתך אל מה שממנו התנועה ואל מה שאליוכלומר ה

כלומר יודעת אני ומכירה בשבוש תנועתי זאת שהיא מהטוב אל הרע אבל מה מפני שרי גברתי אנכי בורחת  והיא השיבהאו בהפך. 
ל .אם אל מה שממנו אעשה ואנכי בורחת והבורח לא ישקיף אל מה שאליו התנועה כי ' ׁ֖שּוִבי א  ְך הֵ֔ ר ָל֙ה ַמְלַאֹ֣ אמ  י -]ט[ ַוּי ַ֤ ְך  ְוִהְתַעִנ֖ ְּגִבְרֵּתֶ֑

ִֽיָה׃ ַחת יָד  יעץ לה שתעשה מה שממנו ולא מה שאליו אך כשתקבל עליה הענוי אשר תברח ממנו כי הוא מה שראוי לה ולכל כיוצא  ַּתֵ֥
 :ימשך מזה רק טובבה כי לא 

י (טז,יג) ילך פרשה מה  בראשית רבה )וילנא( פרשת לך ִאָ֑ ֳַר א  ל הַ ַאָּתֶ֖ ָהַ י ֶל  א  ַ ב  ר ּד  ַה ַ'֙ ה ם־ ַׁש  א ָרַ֤ ְק רבי יהודה בר סימון ורבי יוחנן , ַוִּת
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 

י ָצָחְִֽקְּת: (בר' וירא יח,טו) ל להשיח עמה,בשם רבי בירי כמה כרכורים כרכר בשבי ר׀ ֹ֖לא ִּכֵ֥ אמ  ב  רַ (טז,יג) והכתיב, ַוּי ֵ֥ ּד  ַה ַ'֙ ה ם־ ַׁש  א ָרַ֤ ְק ַוִּת
ַ ָה י ֶל  ה (כג,כה ' תלד'בר) בי יהושע בר נחמיה אמר על ידי מלאך, והכתיברא  ' ָלָ֗ ר הֵ֜ אמ  רבי לוי בשם רבי חנינא בר חמא אמר על ידי , ַוּי ֵ֨

י זר בשם ר' יוסי בן זמרא אמר ע"י שם,מלאך, רבי אלע ִאָ֑ ֳר ַ א  ל הַ  אמר רבי אייבו אתה הוא רואה בעלבון של עלובין, כי אמרה ַאָּתֶ֖

י ִאָֽ ר  יַ ֵ֥ ר  ֲח ַא ַ יִתי ִאֶ֖ ַָר ם ֹלֵ֛ ֲה ַ ֵ֥ם  , היך מה דאת אמר הקשה ממלת הלום בשמו"ב( –)טט  למלכותאמרה לא דיי שנזקקתי לדיבור אלא , ֲהַג

י ֲהבִ  (,יחשמו"ב ז) נִי ַעד־ֲהֹלִֽם:ִּכֵ֥ י, יא ַת֖ ִאָֽ ַר  י ֵ֥ ר  ֲח ַא ַ יִתי ִאֶ֖ לא דיי שנזקקתי עם גברתי לראות המלאך אלא שאפילו גברתי שהיתה עמי לא , ָר
, אר"ש בר נחמן משל למטרונה שא"ל המלך עברי לפני עברה לפניו ד"א לא דיי שנזקקתי עם גברתי אלא ביני לבין עצמיראתה, 

 .ניה ולא ראתה המלך והשפחה ראתהוהיתה מסתמכת על שפחתה וצמצמה פ

 

וגם אפשר לפ' בזה הכתובים אצל הגר מה שבא לה מלאך אחר מלאך ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ...  תפארת שלמה לשבת נחמו 
מזה הדבור נברא מלאך חדש  בזה עלתה למדריג' גדולהבורחת ראה הקדוש ברוך הוא את צדקותיה שעדיין חושבת שרה לה לגברת 

אין לך נסיון גדול מזה מזה נברא לה מלאך ה' שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה ומשקבלה על עצמה להתענות תחת ידיה ויאמר 
וכן מלאך השלישי מסתמא נתנה הודאה לקב"ה על מה שהבטיחה שזרעה לא יספר מרב. ובזה מבואר מלאך גבוה יותר מהראשון 

 ך לקרות לשרה גבירתי ולהתענות תחת ידיהתשלום הפסוק כי שמע ה' אל עניך במה שהכנעת עצמ

 
לומד השנוי הגדול באופן אחר, הקב"ה ריחם על הגר וזכתה להתעלות רוחנית )ב"ר( ואחר  –)טט  תיקוני זוהר תקונא תשיעאה דף כד עמוד ב

 דוה לפניו עד שיאבידם מן העולם(ריחם עליה ועל בנה אחרי גירושיה, אבל צאצאי הבן גמלו רע לישראל תחת הטוב ולכן נשבע הקב"ה שלא תהא ח

ַחת׃ (בר' לך טז,ח) ואמרת שפחה לאו האי כגוונא דעבדת שרי לשפחה דילה הדא הוא דכתיב...   ַרָֽ ַּב  י ִכֶ֖ ָאנ  ַ י ִבְרִּת  ְַּג י ַר  ַָׂ֙ש י אמר  ִמְּפנ 
אנא רחימנא  ה גרשת()ואע"פ ששר והא אף על גב דשרי תרכת לה )טט: הבת )הגר( גרמה לחיובה( קודשא בריך הוא ברתא דרשא חייבא

אנא אומינא  )אלא גמלתם אע תחת טוב( הכי אלא גרמתון ביש תחות טב )ואתם צאציהם לא עשיתם כך( ואתון לא עבדתון עלה ועל בנה
ולא יהא חדוה קדמי עד דיתאבידו מעלמא ובההוא זמנא יהא )אני נשבע להעביר מלכות חייבת מן העולם(  לאעברא מלכותא חייבא מעלמא

ִֽה: (,ימשלי יא) קדמי הדא הוא דכתיבחדוה  ים ִרָנ ד ְרָׁשִעֹ֣  ּוַבֲאב ֖
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ַחת׃ (בר' לך טז,ח)על  שם משמואלסיכום ע"פ פרשות שונות בשנים שונות שרק חלקן מוצג כאן של  ַרָֽ ַּב  י ִכֶ֖ ָאנ  ַ י ְרִּת  ִב ְַּג י ַר  ַָׂ֙ש י אין  ִמְּפנ 

נדחית מפני הקדושה ופעמים שהקדושה נדחית מפני הטומאה. צריך קדושה )וטהורה(   וטומאה יכולים לסבול זה את זה. פעמים שהטומאה 

 שנוי רוחני גדול כדי לתקן חטא אדם הראשון שישאר רק קדושה וטהורה.

 

 ז"ג...ז"ק 4

ִאם. בראשית חיי שרה כד,מט: 5 ַ ה ַעָּת ֶאת-ְוַ֠ ַ ת ֶמֵ֛ ֱא ֶַו ד ֶס ֶחֹ֧ ַ ים ִׂשִ֝ ע  ַ ם י-ֶיְׁשֶכ֨ דּוִַלָ֑ ַהִּג י ַ י ִנֶ֖ ד  ֲַא
ִאםַ ַוְַ-ְו י דּוִַל  ַהִּג י ַ א ַַעלל ָ֕ ֵ֥ה ַַעל-ֶאְפֶנ ֹו אֵ֥ ַ ן י ִמֶ֖ ַַ-ָי אל׃ מ ָֽ ְַׂש

ִאם י-ְו דּוִַל  ַהִּג י ַ א   קטן בין שני קיסרים, -גדול ... זקף-זקף –  ל ָ֕

ִאם ַ-ְו י דּוִַל  ַהִּג י ַ א אפשרות של בנין אב או דבר החוזר וקורה. אפשר שזה לימוד לכל שליחות שיש )א(  קטן, -זקףמונח גדול -זקף –ל ָ֕

 ק משתיקה כהודאה דמיא. באופן זה הפירוש הראשון של הר"ר גינזבורג שמאי מתואם עם תבנית הטעמים.לקבל תשובה ברורה ולא להסי

ִאם ַ-ְו י דּוִַל  ַהִּג י ַ א )ב( בתפקיד שנוי גדול מאד, שסירוב משפחת רבקה לשידוך יהווה שנוי גדול מאד מרצון קטן, -זקףמונח גדול -זקף –ל ָ֕

 חת אברהם ואל האשה המתאימה ליצחק. ה' שהצליח את דרך עבד אברהם להגיע אל משפ

ִאם י-ְו דּוִַל  ַהִּג י ַ א ם  שנוי גדול, זקף קטן, בתפקיד...  גדול-זקף -  ל ָ֕ ִא ַ-ְו א ֶאתתעשו ל ָ֕ ַ ת ֶמֵ֛ ֱא ֶַו ֶסד י-ֶחֹ֧ ִנֶ֖ ד  זה יהיה יוצא משורת הדין,  ֲא

ניעת חיבור שם מ"ה ושם ב"ן, חיבור ע"פ האדמו"ר ממ"ש מעוקר סדרי בראשית, כלומר מנוגד לרצון ה' כפי שנראה מהענות לתפילתי, 

 תורה ומצוות.

ַַעלאז  ֵ֥ה ֶאְפֶנ ְַו י דּוִַל  ַַעל-ַהִּג י ֹו אֵ֥ ַ ן י ִמֶ֖ אל׃-ָי מ ָֽ  ְׂש

ִאם י-ְו דּוִַל  ַהִּג י ַ א כאן צריך תיקון גדול, כאן יש גלוי של השגחה פרטית של שנוי  בין שני קיסרים, בתפקיד זקף קטן... גדול -זקף -  ל ָ֕

 לעקור עם ישראל עוד לפני שהתחיל.גדול, כי לבן ובתואל ניסו 

 (רש"י). דאמר רבי יצחק האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת שלוחו אסור בכל הנשים שבעולם...  (א,בבלי גיטין פ"ו סד) נאמר
מכאן . פירוש שמא זו קרובת ארוסתו שקדש לו שלוחו היא אא"כ חזר שלוחו לומר לו פלונית קדשתי לך או לא קדשתי לך שום אשה

לבן ובתואל רצו למנוע נישואי יצחק והקמת עם ישראל ע"י המתת העבד. אז לא ידעו בבית אברהם האם קידש אשה או לא קידש  -לעניננו 

 אשה ליצחק. ובכך לגרום שיצחק לא יוכל לשאת אשה כי אפשר שהיא קרובת אשה שהעבד קידש.

 

 , מעדיפים לא להיפגע מהשגחת ה' על אברהם ועוניםמשפחת אברהם שהיכירו את השגחת ה' על אברהם באור כשדים

 ַ הֶַ֖]נ[ ַמ  ּו ר  ְמ א ַַ֙וּי   ל א  ןַּוְבתּו ןַָלָבַ֤ ַע אֹוַ'ַוַּי֨ ַ ע ַרֵ֥ ַ ָך י ֶלֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַּדּב  ַ ֵ֛ל ַנּוַכ א ָ֑רַל ֵ֥ ָּדָב ַה ב׃-ָיָצ אַ ֹו ַטָֽ
ַַ א[ ה]נ ָֽ ּנ  ֶבן-ִה ְַ֙ל ה ִאָּׁש ַ י ִהַ֤ ַּוְת ְָ֑ך ַָול  ח ַק  ַ ָך ֶ֖י הְַלָפֶנ ָקֵ֥ ְב הַָֽ-ִר ַ ר ִַּדֶּבֵ֥ ר ֲאֶׁשֶ֖ ָךַַּכ י ֶנ  ד  ַ׃'ֲא

אִַ י-םְו דּוִַל  ַהִּג י ַ א ִאם    ל ָ֕ י-תאמרוְַו דּוִַל  ַהִּג י ַ א בר, ח"ש ) כי אתם הופכים מה שנקבע בסדרי בראשית כפי שמרומז בתבנית הטעמים של ל ָ֕

ַ (כד,נז ָרָ֑ ַּנֲע אַַלָֽ ָר  ִַנְק ּו רֶ֖ ְמ יָה:ַוּי א ִּפָֽ ֶאת־ ַ ה ֲאָלֶ֖ על כך הם עונים ושזאת תבנית הטעמים של "בראשית ברא אלהים", טפחא מונח אתנח,  - ְוִנְׁש

יָך (בר, ח"ש כד,נ) ֶלֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַּדּב  ַ ֵ֛ל ַנּוַכ א  לפי שניכר שמה' יצא הדבר, לפי דבריך שזימנה לך [רש"י] - ל ֵ֥

 

 ז"ג...ז"ק 5

הַ . בראשית ויצא כח,טז: 6 ַ ַ֙י  ׁש ן ָאכ  רַ ֶמ א ַַ֒וּי ָ֕ ִמְּׁשָנתֹו ַ ֘ב ק  ֲע ַי ַ ץ ַק  ַַַוִּיי ְעִּתי׃ ָדָֽ ַָי א יַל ֵ֥ ִכֶ֖ ָאנ  ְַו ָ֑ה ֶּז ַה ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ' 
ר (ז,טכח) ההטעמה ֶמ א  גדול יש תפקיד נוסף לתפקיד של שלוש.-גדול ולא ברביע מתאימה לדרשות הבאות בהן לטעם זקף-זקף – ַוּי ָ֕

ַ֒בראשית ויצא כח,טז: : דרשה )א( ִמְּׁשָנתֹו ַ ֘ב ק  ַַיֲע ץ ַק  ָ֑הַַַוִּיי ַהֶּז ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ' ה  ַ ַ֙י  ׁש ן ָאכ  ַ ר ֶמ א ׃ַַַוּי ָ֕ ְעִּתי ַָיָדָֽ א יַל ֵ֥ ִכֶ֖ ָאנ  ְַו
ַ ַ֙י  ׁש ן ָאכ  ַ ר ֶמ א 'ַוּי ָ֕ קטן בין שני קיסרים )סלוק, אתנח( מרמז לשנוי גדול, עליית מדרגה כדי להביא לשנוי גדול, -גדול ... זקף-זקף – ה 

 התעוררותא דלתתא המביאה להיתעוררותא דלעילא.
 [זוהר כרך א )בראשית( פרשת ויצא ]המתחיל בדף קמו עמוד ב[]
, ואתמר באתגליא למאן דידע אורחוי )לא זכה למאמר אלקי יותר גלוי( יא יתירלא אתמר באתגל)לא נשא אשה( ועד דיעקב לא אתנסיב ...  

 )לאחר שנשא אשה והוליד זכה למאמר אלקי יותר גלוי(, לבתר דאתנסיב ואוליד אתמר ליה באתגליא )אלא לגלוי של לומד תורה( דאורייתא

ב־ָׁש֖   (כבר' וישלח לג,)הדא הוא דכתיב  חַ  םַוּיַצ  קְ  ִמזְֵּבֶ֑ ֹוַוּיִֵ֨ ל ָרא־לֵ֔ י ֵא֖ מהכא אוליפנא מא דלא אשתלים לתתא לא אשתלים  ס: יְִׂשָרֵאִֽל ֱאֹלֵהֵ֥
)שונה יעקב  , שאני יעקב דאשתלים לעילא ותתא אבל לא באתגליא)מכאן למד שמה שלא בא לשלמות למטה לא בא לשלמות למעלה(  לעילא

)באותה שעה לא היה  א שעתא לא, אלא חמא דישתלים לבתר זמנא, ואי תימא דאשתלים בההישבא לשלמות למעלה ולמטה אבל לא בגלוי(

ְך (בר' ויצא כח,טו) , ואי תימא הא כתיבשלם, אלא ראה שהשלים לאחר זמן(  ל   ר־ּת  ֲאֶׁש לַ ְַּ֙בכ   ָך ְרִּת֙י ַמ ַּוְׁש ְך ִַעָּמָ֗ י ִכִ֜ ָאנ  ַ ה ּנ ֨ ִה אלא אשגחותא , ְו
אבל  )שמירת ה' ליעקב בעולם הזה(למין בכל מה דאצטריך ליה בהאי עלמא דקודשא בריך הוא ונטירו דיליה לא אשתביק מניה דיעקב לע

 ...  :)שמירת ה' ליעקב בעולם העליון הובטחה רק משהשלים עצמו בנשואין והולדת ילדים( בעלמא עלאה עד דאשתלים

 

ַ֒ (ז,טכחבר' ויצא ) ִמְּׁשָנתֹו ַ ֘ב ק  ַַיֲע ץ ַק  ָ֑הַַַוִּיי ֶּז ַַה ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ' ה  ַ ַ֙י  ׁש ן ָאכ  ַ ֶמר א ְעִּתי׃ַַַוּי ָ֕ ָדָֽ ַָי א יַל ֵ֥ ִכֶ֖ ָאנ  דלא ידע )כי תתמה שיעקב( וכי תווהא הוא  ְו
ְעִּתי אלא מאי ָדָֽ ַָי א יַל ֵ֥ ִכֶ֖ ָאנ  יִתי (,יבשמו"א יג) אמר )כדוגמת המלך שאול(כמה דאת  ְו א ִחִּלֶ֑ אמר וכי כל האי אתגלי לי ולא , ּוְפֵנֵ֥י ֖ה' ֹלֹ֣

י אסתכלנא למנדע ִכֶ֖ )לא בדקתי לדעת תחת כנפי השכינה להיות אדם  תחות גדפי דשכינתא למהוי שליםולמיעל  שם השכינה( ]הסולם[) ָאנ 

' תול' בר) , ת"ח כתיבשאינו יכול ליחד השכינה שהיא סוד מקו"ם עם יסוד דזעיר אנפין )ז"א( כי עדיין לא נשא אשה(]זוהר בהיר[ שלם, כוונתו ע"פ 

ִכי (,כבכה ֖ה ָאנ ֶ֑ ן ָלֵָּ֥מה ז  ר ִאם־ֵּכֵ֔ אמ  ל יומא ויומא חמאת רבקה נהורא דשכינתא ]דף קנ עמוד ב[ דהויא שכינתא במשכנהא וצליאת כ. ַוּת ֹ֣
ְךַוּתֵ֖  (,כבכה' תול' בר)תמן, כיון דחמאת עאקו דילה במעהא מה כתיב  ׁש ל  ת־הִֽ  ִלְדר ֵ֥ דאיהו נפקת מדרגא דא לדרגא דא לדרגא אחרא  ':א 

ִכי ]הסולם[))למד מרבקה שכל יום ראתה אור שכינה הוי"ה  ' תול' בר)ששרתה במשכנה והתפללה שם, אבל כאשר כאבה במעיה כי   שם השכינה( ָאנ ֶ֑

ּו ַהָּבנִים֙  (,כבכה ֲצצַ֤ ִכי ]הסולם[)יצאה מדרגה שבה התפללה  ַוּיְִתר ִֽ ִכי ועלתה מדרגה בתפילתה להוי"ה(. שם השכינה( ָאנ ֶ֑ אתנח כמגביל, כעין אין  – ָאנ ֶ֑

 , כאן רבקה הייתה צריכה עזרת מי שהשיג התגלות אלוקות גבוהה יותר.האסיר מוציא עצמו הבית האסורים

א  (שמ' תשא לב,לב)כמו רבי שמעון בזוהר שנאמר לפני כל נדרי  נִי נֵָ֔ יִן ְמֵחֹ֣ ר ָּכָתְִֽבָּת:ְוִאם־ַאִ֕ ֵ֥ שמ' )-)ותבנית טעמים דומה גם ב  ִמִִֽסְפְר֖ך ֲאׁש 

ת ַעְּמךֵ֔  (תשא לב,ז י ִׁשֵחֹ֣ ד ִּכֶ֚ נו בזוהר הזה( רבי שמעון כמו משה רבנו עולה במדרגות אלקיות בספירות עד לדרגא הגבוהה שאי ל ְך־ֵרִ֕
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ע"י התפילה  יוכל להבין יותר  ]אגרת הרמב"ן עם פי' אגרת פתוחה ע' קו ]אצר החכמה[[ומבקש מחילה לישראל. ואפשר להסביר ע"פ 
 .התגלות אלוקות ממה שהשיג עד עתה

ְעִּתי׃ חמינאבגיני כך אמר יעקב וכי כל כך  ָדָֽ ַָי א יַל ֵ֥ ִכֶ֖ ָאנ  בר' )ולא עאל תחות גדפי דשכינתא,  )שהיה לבד, לא נשוי(בגין דהוה בלחודוי ְו

ַ֙ (ויצא כח,יז א ָר רַַוִּיי אַַוּי אַמ  ּנֹוָרֶ֖ ה־ ֹוםַַמ ק  ָ֑הַַהָּמ ֶּז א, ענין זה לשני צדדים הוא( ]הסולם[)) מלה דא לתרין סטרין איהו, ַה ָרֶ֖ ּנֹו ה־ ֹוםַַמ ק  ַַהָּמ
ַָ֑ ֶּז אחד על אות ברית  ]הסולם[)) , וחד על את קיימא קדישא דלא בעיא לאתבטלא)זה השכינה( חד על ההוא מקום דקאמר בקדמיתא הַה

ִ֚יַ (בר' ויצא כח,יז) , אמר)ואע"פ שהם שתי בחינות, יסוד ומלכות( , ואף על גב דאינהו תרי סטרי חד הואקודש שלא צריך להתבטל( הִַּכ ןֶַזָ֗ א  י
אֱַ ַ יםִאם־ּב  ית ִה  ַ, ֹל ה ֶַזָ֗ ן ַ ,למהוי בטילא  י ה ֶַזָ֗ ַאלאראוי להמצא לבדו(  –יסוד  –ין זה א)לאשתכחא בלחודוי קיימא דיליה לאו איהו א  ין

ים ִה  ֹל ֱא ַ יסוד משתמש במלכות לעשות בה  )לאשתמשא ביה ולמעבד ביה פירין ולארקא ביה ברכאן מכל שייפי גופא  )שהיא הנוקבא( ּב  ית

ִים: הדא הוא דכתיביסוד הוא השער( )דהא הוא תרעא דכל גופא ברכות מכל אברי הגוף(  פירות ולהשפיע לה ָמָֽ ַהָּׁש ַ ר ַע ַַׁשֵ֥ ֶ֖ה ֶז רת הנקרא אתפ) ְו

)אחוז לתתא אחיד לעילא ואחיד לתתא, אחיד לעילא  ברכאן )להשפיע( דא תרעא דגופא ודאי תרעא איהו לארקאגוף ונקרא גם כן שמים( 

ַַׁשֵַ֥ דכתיב למעלה( ֶ֖ה ֶז ִיםְו ָמָֽ ַהָּׁש ַ ר ים דכתיב )אחוז למטה(לתתא  ַע ִה  ֹל ֱא ַ ִאם־ּב  ית ִ֚יַ הִַּכ ֶַזָ֗ ן ַ֙ ועל דא  )נמצא יסוד אחוז במלכות( ,א  י א ָר ַַוִּיי
ר ַמ  אַַוּי א ָרֶ֖ ּנֹו ה־ ֹוםַַמ ק  ָ֑הַַהָּמ לעילא  )להיות שלם(דביה למהוי ביה שלים  )לא משגיחים בכבודו של יסוד(ובני נשא לא משגחן ביקרא  ַהֶּז

 ,ותתא

אדם שאנו נשוי אשה אינו יכול להביא ליחוד קוב"ה  ד, הרב אייכנשטיין יצחק אייזיק מנחם ע' מה[ –]אוצר החכמה[]זוהר בהיר 

 ושכינתה, רק אחרי נשואיו יכול להביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה.

 ע לעולמות עליונים.לימוד תורה בקול וקיום המצוות גורם לאדם העליון של הלומד להשפי ]תניא איגרות הקודש[

 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.

וד קוב"ה ושכינתיה, הוא היה צריך להיות נשוי ואב לילדים, וקיום מצוות הנישואין של הצדיק בעולם הזה פועלת כדי שיעקב יגרום ליח

 יחוד בעולמות עליונים. 

 

 ז"ג...ז"ק 6

 ז"ג...ז"ק 7

 ז"ג...ז"ק 8

 ז"ג...ז"ק 9

לימה, התעוררות , שבר מצר ים של חטא אדה"ר תחילת התיקון אל הגאולה הש. בראשית מקץ מב,ב: ארבע פעמים בפרשת מקץ8

 דלתתא  

ְעִּתי ַמ  ַָׁש ּנ  ה ִַה ר ֶמ א ׁשַַוּי ָ֕ ֶַי י דּו-ִּכֵ֥ ְר ַ ִים ָרָ֑ ִמְצ רְַּב ֶב רּו-ֶׁשֶ֖ ְב ְַ֙וִׁש ה ַַ-ָׁשָּ֙מ ּות׃ מָֽ ַָנ א ְַול ֵ֥ ֶ֖ה ְחֶי ְַוִנ ם ִמָּׁש  ַ ַָל נּו
. בראשית 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 9

 רפ"ח, התעוררות דלעילא ע"ל
ֶאת ַ ח ַּק  ְַוִי ָח֘ד ֶא ַ ִמֶּכ ם ַ ֨חּו ַ-ִׁשְל ָ֑ם ִאְּתֶכ תַ ֶמֶ֖ ֱא ַה ַ ם יֶכ  ר  ְב ִַּ֙ד ֲחנּו ְַוִיָּבָֽ ּו ר  ָא ְס ה  ַ֙ ַאֶּתם ְַ֒ו ִחיֶכם ִאםֲא ה-ְו ְרע   ח  יַַפ ַ א ַַַל ָ֕ ם׃ ַאֶּתָֽ ַ ים ַרְּגִלֶ֖ ְמ ַ י ִַּכֵ֥

 התעוררות דלתתא    . בראשית מקץ מד,יב: התעוררות דלתתא לתיקון המכירה שמנעה תיקון עולם כללי,10
ל ח   ה  ַ ֹול ד  ַַּבָּג ׂש ַחּפ ָ֕ ַַַוְי ן׃ַ ִמָֽ ִַּבְנָי ַחת ְמַּתֶ֖ ַא ְַּב יַע ִב  ַהָּג ַ֙ א ַַוִּיָּמצ  ָ֑ה ןִַּכָּל ָּקט ֶ֖ ַּוַב

ַ ָ֑ה ןִַּכָּל ָּקט ֶ֖ לַּוַב ח   ה  ַ ֹול ד  ַַּבָּג ׂש ַחּפ ָ֕ קטן, שנוי בסדר הטבעי, כדי לתקן מכירת יוסף אשר מנעה תיקון עולם כללי, בא -גדול ... זקף-זקף –ַוְי

שמעון יוזם ההתנכלות ליוסף ובבנימין המייצג את בני רחל עבור יוסף, לעוררם למסור נפשם על בנימין  –בשניים בלבד  רמז החיפוש

 ובכך להוכיח כי הם באחדות עם בני רחל. בתורת הסוד תיקון לאה ותיקון רחל.

 
 משם ע"ב   . בראשית מקץ מד,יז: ר"ת חלו"ם, גלוי התעוררות דלעילא, המשכת י"ג מידות הרחמים 11

י יָלהִַּל  ָחִל  ַ ר ֶמ א ְהֶיהַַוּי ָ֕ ִַיָֽ א ּו הִ֚ ַ ֹו דָ֗ ְַּבָי יַע ִבִ֝ ַהָּג אַ ְמָצ֨ ִַ֩נ ר ֲאֶׁש ַ יׁש ִאָּ֡ ַָה את ַז ָ֑ ֹות ֲעׂשֶ֖ ֶאל-מ  ַ ֹום לֶ֖ ּוְַלָׁש ֲַעלֵ֥ ם ַאֶּתָ֕ ְַו ד ֶב ַָע  י ַַ-ִּל  ס ַ ם׃ ֲַאִביֶכָֽ
 

ׁש: בראשית מקץ מב,ב ֶַי י ְעִּתיִַּכֵ֥ ַמ  ִהּנ  הַָׁש ַ ר ֶמ א ִים-ַוּי ָ֕ ָרָ֑ ִמְצ ְַּב ר ֶב ֶַׁשֶ֖
דּוַ ְַ֙וׁשִַ-ְר ה רּוָׁשָּ֙מ ּות׃-ְב מָֽ ַָנ א ְַול ֵ֥ ֶ֖ה ֶי ְח ְַוִנ ם ִמָּׁש  ַ ַָל נּו

ַ ְעִּתי ַמ  ַָׁש ּנ  ה ִַה ר ֶמ א  קטן, יצא מהסדר הטבעי, -גדול מונח זקף-זקף -ַוּי ָ֕

'יעקב אבינו חלם את חלום פרעה וצוה לבניו לאגור  תבואה והם מירחו ואגרו ותבואתם נרקבה ואילו  וישב לז ז כי ע"פ תורה שלמה בפר

 ים ולא מירח ותבואתו נתקיימהיוסף אגר התבואה בשבול

 

 ראה באספקלריא של קדש שעדיין יש לו שבר במצרים, ולא היתה נבואה ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף., וירא רש"י מ"ב א'

ראה באספקלריא של קדש ... ולא היתה נבואה ממש  טט 

באספקלריא של )נבואה ברורה( אלא  נבואה ממש-ב קטן מרמז על ענין של גלוי רצון ה' אבל לא-גדול זקף-אפשר כי סדר הטעמים זקף

 )בכעין מראה באור חוזר ו/או מבעד לפרגוד שרק מעט אור או מראה עובר בעדו, כהבדל ראיה משמיעה( קדש 

שלאדם בעצבות אין גלוי נבואה, והמעט כאן יביא לשמחה ולתיקון אבל כאן החל שנוי בסדר הטבעי 

ר"ת שם בן רחל  - שברב גלוי ברור מה' ועתה חל שנוי, כאן מאז היעלמות יוסף לא היה ליעק 

ר-ֶיׁש ,ב(מקץ מב 'בר) ֶב יש לו שבר  ]רש"י[ובין משמעות של תקוה כפ' )כבסיפא של הפסוק( מקף כבורר בין משמעות לשבור אוכל – ֶׁשֶ֖
ֶבר, במצרים  ר"ת שם בן רחל -ֶַׁשֶ֖

רבפנימיות התורה  ֶב ִיםפיש הי"ו  רב יז"זטט ובמשמעותו הפשוטה שבירה.  ֶׁשֶ֖ ָרָ֑ ִמְצ ְַּב ר ֶב שבר מצר ים של חטא אדה"ר תחילת התיקון ֶַׁשֶ֖

ַאל הגאולה השלימה, התעוררות דלתתא. מבוסס על תבנית הטעמים  ְעִּתי ַמ  ַָׁש ּנ  ה ִַה ר ֶמ א  קטן בין שני קיסרים,-גדול מונח זקף-זקף -ַוּי ָ֕



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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למדת הרחמים,  מדת הדיןמלמטה למעלה לבקש תיקון, להפוך כעין התעוררות גדולה מהסדר הטבעי,  האייצ פעם בתורה( כרמז לכעין 23)

 לחדש השפעה ע"י תפילה של התעלות . 

 

 

ֶאת :בראשית מקץ מב,טז ַ ח ַּק  ְַוִי ָח֘ד ֶא ַ ִמֶּכ ם ַ ֨חּו ַ֒-ִׁשְל ִחיֶכם ֲַא
ָ֑םַ ִאְּתֶכ ַ ת ֶמֶ֖ ֱא ַה םַ יֶכ  ר  ְב ִּד ַ֙ ֲחנּו ְַוִיָּבָֽ ּו ר  ָא ְס ה  ַ֙ ַאֶּתם ְַו
ִאםַ י-ְו ַרְּגִלֶ֖ ְמ יַ הִַּכֵ֥ ְרע   ח  יַַפ ַ א ם׃ל ָ֕ ַאֶּתָֽ ַ ַם
 

ִאם...  הַ-ְו ְרע   ח  יַַפ ַ א  קטן -גדול זקף-זקף -ל ָ֕

 . אם יחיה פרעה. כשהיה נשבע לשקר היה נשבע בחיי פרעה.חי פרעה רש"י

  שנוי הסדר מרמז על שנוי מהענין הנכון. -טט 

לשקר בשם פרעה, כי לפרעה ע"פ ההלכה לכתחילה לא מתאים לשקר, אבל התורה עצמה מגדירה מצב כגון עם עקש תתפל וגו' שיש מקום 

ַשימוש בשמו זה כבוד.
ִאםַ ם-ְו ַאֶּתָֽ ַ ים ַרְּגִלֶ֖ ְמ יַ הִַּכֵ֥ ְרע   ח  יַַפ ַ א יש דרשה שמילת מרגלים מציבה בפני אחי יוסף האשמה שהם עם תכונת כת המלאכים  – ל ָ֕

ִאםשקינטרו על בריאת האדם, אפשר כי שנוי הסדר ודווקא על התוכן  ה-ְו ְרע   ח  יַַפ ַ א אותו קינטור כי מלכות מצרים ופרעה  מרמז על ל ָ֕

 די.-הדגימו את השלילי שבאדם, ואילו בני ישראל באו לתקן את העולם במלכות ש

  בר' מקץ מד,יזראה 

 זרקא סגולראה 

 

ן׃בראשית מקץ מד,יב:  ִמָֽ ִַּבְנָי ַחת ְמַּתֶ֖ ַא ְַּב יַע ַהָּגִב  ַ֙ א ַַוִּיָּמצ  ָ֑ה ןִַּכָּל ט ֶ֖ לַּוַבָּק ח   ה  ַ ֹול ד  ַַּבָּג ׂש ַחּפ ָ֕ ַַוְי
ַחּפ ַָ֕ ַַוְי ָ֑ה ןִַּכָּל ָּקט ֶ֖ לַּוַב ח   ה  ַ ֹול ד  ַַּבָּג קטן, שנוי בסדר הטבעי, שלא בדק את כולם אלא שניים בלבד כדי לעוררם -גדול ... זקף-זקף –ׂש

 למסור נפשם על בנימין ובכך להוכיח כי הם באחדות עם בני רחל.
 ןפריינד ברוך מרדכי הלוי, ע' קפב, בשם ר' יהושע ליב דיסקי -אוצר החכמה, ברוך מרדכי 

 בגדול החל ובקטן כלה וגו' )מד יב( במדרש: בגדול החל זה שמעון בקטן כלה זה בנימין ותימה דהרי ראובן הגדול ולא שמעון.
ים 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 נכונ

לשמעון ולבנימין, דשמעון הרי היה בבית האסורים במצרים, ובנימין זו פעם ראשונה שבא, לכן לגביהם אין ק"ו וחיפש רק  לגבי כולם מלבד
 אצלם. 

 
 שלא ירגישו שהיה יודע היכן הוא: רש"י

 לכאורה מה שנוי מן הסדר הטבעי יש כאן. הנכון לחפש אצל הקרוב. 

 הא שורה בחלקו ונקרא ידיד של מקום דכתיב.אלא שדבר זה מביא לזכיית בנימין לכך ששכינה ת
. אמר ר' יוסי יהא חלקי עם חושדין אותו בדבר ואין בו. תדע לך הרי בנימין  וימצא הגביע באמתחת בנימן תורה שלמה בשם מדרש הגדול )כז(

בנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו וגו' שחשדו אותו ואין בו והיו מכין אותו בין כתפיו מה זכה שרת שכינה בחלקו, ונקרא ידיד מקום דכתיב ל
 ובין כתפיו שכן.

מביא מכת"י כי מנשה תרץ כי בנימין גנב הגביע לנחש היכן יוסף, ואמר לאחים כי הם גנבו אחיהם ומכרוהו והם אמרו אכן  תורה שלמה

 ם יוסף.נודע הדבר וגו'. שנוי הסדר כאן מביא לתיקון שהם מודים על מעשיהם ואז יכול לבוא האיחוד ע
 

ַ. בראשית מקץ מד,יז: 11 את ַז ָ֑ ֹות ֲעׂשֶ֖ מ  ַ י הִַּל  יָל ַָחִל  ר ֶמ א ַַוּי ָ֕
ְהֶיה ִַיָֽ א ּו ַהִ֚ ֹו דָ֗ ְַּבָי יַע ִבִ֝ ַהָּג ַ א ְמָצ֨ ִַ֩נ ר ֲאֶׁש ַ יׁש ִאָּ֡ ֶאל-ָה ַ ֹום ָׁשלֶ֖ ּוְַל ֲַעלֵ֥ ם ַאֶּתָ֕ ְַו ד ֶב ַָע  י ם׃ס-ִּל  ֲַאִביֶכָֽ

 טא מכירת יוסףפעמיים בסוף הפרשה, אחד נבואה על עשרת הרוגי מלכות, וצריך תיקון ממקום גבוה לח

 

םַ (מד,יז) ַאֶּתָ֕ ְַו ד ֶב  ( גי' המלים  576גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו ) -קט"ן זק"ף-גדול, גי' המלים זק"ף-קטן זקף-זקף –ָע 

הפרש מתקע"ו = אב"ן, ר"ת ב'זאת א'תם נ'תפסים בדרך סוד נבואה על עשרת  523=  451+  72=  447+  76המוטעמות ז"ק ז"ג עולה 

 י מלכות, אב"ן מקיר תזעק, הרוג

ם ַאֶּתָ֕ ְַו ד ֶב פ' ח"ש( )בגילוי הנעלה של שם  בעה"טאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל ע"פ עולה ישמ"ע א"ל ע"ב ) 451+  72עולה  ָע 

 הוי"ה במילוי יודי"ן( ע"ב

י יָלהִַּל  ָחִל  ַ ר ֶמ א  קטן-גדול מונח זקף-זקף - ַוּי ָ֕

י ַלֲעָבִדִֽים: (ט,מקץ מד 'בר)-האחים אמרו בשנוי מן הסדר הטבעי המביא לתיקון, כי  ִֽאד ִנ֖ ֵ֥ה ַל ְִֽהי  ְחנּו ִנ ת ְוגַם־ֲאנִַ֕ יך ָוֵמֶ֑ ֖ ֹו ֵמֲעָבד  א ִאּתָ֛ ר יִָּמֵצֵ֥ בכך   ֲאׁש ֵ֨

הם גזרו על בנימין מיתה ועל עצמם עבדות. יוסף מביא בדבריו לתיקון שלא ישמד שבט בנימין במעשה פילגש בגבעה ושלא יהיו כל 

 עבד ויכול לעזור.משועונה אחת כולם עבדים בגלויות אלא שתהיה להם תקומה ממקום ששם עם ישראל לא ישראל בעת וב

 

, שרש ]דבר מלכות וישלח התשע"ז, ע' סט, ילקוט לוי יצחק על התורה[ע"פ הרב לוי יצחק שניאורסאהן זי"ע אביו של אדמו"ר ממ"ש זי"ע 

נה, ודעת ממנו יורד קו ההשפעה לז' ספירות תחתונות דאצילות ומשם עד למטה אמ"ר מבטא א"ש מי"ם רו"ח, מבטא ספירות חכמה, בי

. שרש אמ"ר מבטא יציאת ההתעוררות מלמעלה היחוד השלםמדגים את  )בר' מקץ מד,יז(שאין למטה ממנו. בעזרת הרב אימ"א: הפסוק 

של הפושעי"ם ב"י )אוצר הגי' של הרב י"ר ירורים למטה )איתעוררותא מדלעילא לדלתתא(. מוחין דיניקה לתינוק הנותן לו כח לאסוף הב

( בחינת מים נוקביים )ר"ת מ"ן( ולהעלותם מלמטה למעלה. העלאה זאת מתבטאת בתבנית 523)גי'  פאלוך זצ"ל ע"פ נגיד ומצוה דף לו(

יהטעמים של  הִַּל  יָל ָחִל  ַ ר ֶמ א אמרי נועם(. כאשר ההתעוררות דלתתא קטן בין שני קיסרים )סלוק ... אתנח( )ראה -גדול ... זקף-זקף – ַוּי ָ֕

מושלמת היא עולה )בחינת שוב מלא( עד למקורה בכת"ר. אז מתגלה השפעת שפע מתמיד, מלמעלה למטה, המתבטא בתבנית הטעמים של 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ם ַאֶּתָ֕ ְַו ד ֶב , וחזרת רמז לתיקון חטא אדם הראשון בגן עדן –= ג"ן  53=  576 – 523גדול, כאשר הפרש הגי' בין -קטן זקף-זקף – ָע 

 הבריאה המתוקנת למצבה בבריאה.

 

 גדול-קטן זקף-גי' זקףראה 

 

 ז"ג...ז"ק 10

י. שמות  ב,יט: 12 ִר  ִמְצ ַ יׁש ִא  ַָ ן ְר ַמָ֕ םַַוּת א ְַוַג ָ֑ים ִע ר  ָה ִמַּי דַ ַ נּו ֶאת-ִהִּציָלֶ֖ ַ ְק ְֶׁ֖ש ַַוַּי נּו ַָ֙ל  ָדָלה ַ ה ַַ-ָּדֹלַ֤ ן׃ א  ַהּצ ָֽ
ין נידוהו, לכן בנותיו רעו צאנו, והרועים בקשו לענותן ומשה כהן מדין הניח ע"ז והרהר תשובה. מד ]מדרש תנחומא שמות יא[ע"פ 

 [מדרש אגדה )בובר( שמות פרשת שמות פרק ב] הושיען. ומשה מסביר שבגלל הריגת המצרי הוא נמלט למדין.
שישקו שנאמר מוליך לימין משה )ישעיה ס"ג י"ב(, ותחלה שבא משה מצא הרועים מכים צאנו של יתרו, אמר להם ריקים, מן הדין 

נשים תחלה וילכו להם, ואם אינם יכולים לדלות דולים להם האנשים, מיד לא שמעו לו עמד משה על פי הבאר והמים עלו ושתו כל 
)שה"ש א' ו'(: קראן לו  צאנם ובקרם, אמר משה אוי לי שהנחתי את עמי ובאתי לדון את אומות העולם, לכך נאמר כרמי שלי לא נטרתי

כי מן המים משיתיהו  ואיזה זה יתרו שהאכיל את משה, שנאמר בושלח לחמך על פני המים )קהלת י"א א'(,  חכםוכן אמר הויאכל לחם. 

ֶחם)שמות ב' י"ח(: אמר להם  אַכלַָלָֽ ְַוי ֵ֥ ֹו ןַלֶ֖ ְרֶאֵ֥ ִַק יׁש ִא  ָה ֶאת־ ַ ן הֲַ֙עַזְבֶּת  ֶַּז ה ַָּ֤מ ויבא  ופרע לו הקדוש ברוך הוא, הדא הוא דכתיב, ָל

 אכל לחם עם חותן משה[אהרן וכל זקני ישראל ]ל

מהלך של התעוררות של משה המוסוה כמצרי מלמטה למעלה, עליית מי הבאר לקראתו עבור האומות מעורר את  (כ-זי,שמות ב)פסוקים 

ישמשה להצלת עמו. ומרומז בתבנית הטעמים של  ִר  ִמְצ ַ יׁש ִא  ןַָ ְר ַמָ֕  קטן, התעוררות מלמטה מלמעלה. -גדול ... זקף-זקף – ַוּת א

יַוּת ַ ִר  ִמְצ ַ יׁש ִא  ןַָ ְר ַמָ֕ קטן, משה המוסוה כמצרי הוא שליח ההשגחה האלקית מלמעלה המעורר את הניצוץ הקדוש -גדול ... זקף-זקף – א

"ף  [טיול בפרדס, דרוש ב -בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד ]-שבבנות יתרו לבקש להיכלל בקודש )רעיון הלקוח מ היינו הַאל 

העלאת מים נוקביים. משה חלק רוחני של הבל, ציפורה בת יתרו היא אחת  –, איסוף הבירורים (אלופו של עולםמ )בס"מ( החיות אשר בו

 משתי התאומות של הבל )השניה בתיה בת פרעה( משה מעלה את ניצוץ הקדושה שבה אל מקורו.

 )שמות ג,א(.-ראה הסבר ב ת העולם.התעוררות בנות יתרו מעוררת את יתרו לדרך ה' ואח"כ הוא ומשפחתו מתגיירים. רמז לאומו

 

נּו ,כ(שמות ב) ]דבר מלכות שמות התשע"ט, ע' נ' ליקוטי לוי יצחק חלק א ע' א[ ִהִּציָלֶ֖ יַ ִר  ִמְצ ַ יׁש יוכבד אמו של משה נולדה בין  ִא 

יהחומות בכניסה למצרים. מחצית ראשונה של מלת  ִר  לגלות מצרים,  130-רמז ללידת משה שנולד בשנה ה 130גי' מ"צ עולה  ִמְצ

יהמחצית השניה של מלת  ִר   לגלות מצרים הייתה גאולת ישראל. 210 -בשנה ה 210ר"י עולה ִַמְצ

ֹות (טז,ב)שמות מוצע ללמוד בפנימיות התורה קשר בין  ַָּבנָ֑ ֶַׁש ַבע ֵֶֽ֖ן ְדָי ִַמ ן ֵ֥ ה  ַּוְלכ  ַ ַ ַ ַַַ֙ ה ַמֶּל֙אָנ ַַוְּת ה ָנ ְדֶלָ֗ ַַוִּת אָנה ב    ובין ַוָּת

ִאַ  (טי,ב)שמות  ַָ ְרן יַַוּת אַמָ֕ ִר  ִמְצ ַ ֹות (טז,ב)שמות . יׁש ַָּבנָ֑  הן רמז למידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות )חג"ת נהי"מ( ֶׁש ַבע

 אשר משפיעות חיות אלקית לעולמות בריאה יצירה עשיה וזאת התעוררות מלעילא לתתא

ַָ ן ְר ַמָ֕ יׁש -מאמר המעורר את הַוּת א י לות ולשנהגי'  לג130 – ִמצְַ אשר נולד בשנה  ִא  שנה שבה יוליך בפועל ישועת ישראל  210גי'  ִר 

 מגלותם 
מהותו של משה היא מושיען של ישראל, הוא ה"רעיא מהימנא"  ]דבר מלכות שמות התשע"ט, ע' נא, ליקוטי שיחות כרך טו שמות[

ראית אלקות. ואפילו לא כביכול( )טט:  )רועה נאמן( המביא לידי כך שהאמונה תשפיע על מעשי ישראל בפועל. גם במקום שאין בו
כאורה התורה מספרת על היות משה רועה צאן שזה היה הכנה ונסיון למשה רבנו כרועה ישראל. לשם מה . ... לבהבנה ובהכרה
ֹו התורה מדגישה רֵ֥ ִַיְת אן ן ודווקא צ ֵ֛ ָָ֣֑ ְדָי ִַמ ה  ן ? המשמעות הפנימית היא שבצאן יתרו היו "חילי דקדושה" )=כוחות של קדושה( ּכ 

ֹו ומשה פעל ל"אקרבא לקדושה" )=לקרבן למקורם, לקדושה( לפיכך מדגישים רֵ֥ ִַיְת אן ן...  צ ֵ֛ ָָ֣֑ ְדָי ִַמ ה  ן אפילו הניצוצות שנמצאו .  ּכ 
 כהן עבודה זרה ש"לא הניח ע"ז שלא עבדה" פעל משה "לאקרבא לקדושה" –אצל "כהן מדין" 

גדו"ל זק"ף קט"ן העולה יסו"ד -רומזים בגי' שמות הטעמים זק"ףניצוצות קדושה מקורם בשבע? מידות דתוהו )חג"ת נהי"מ(. הם מ

מלכו"ת העולה תקע"ו )זה כפי שכתב אמרי נועם הרבי מדזיקוב(. תבנית הטעמים הזאת נמצאת בתורה כ"ג פעמים ובכולם יש טעם נוסף 

ר"ד מופעים )בשני פסוקים -ים ובר"ב פסוק-גדול נמצאת בתורה ב-קטן זקף-בין שני הטעמים האלו. לעומת זאת תבנית הטעמים זקף

פעמיים, בשני חצאי פסוקים(. מהתבוננות בתוכן הפסוקים לענ"ד תבנית ז"ק ז"ג עשויה ליצג השפעה מלמעלה למטה, ותבנית ז"ג ז"ק 

יפורים עשויה ליצג התעוררות לתיקון ממטה למעלה ואז באה התעוררות מלמעלה למטה. כ"ג עשוי לרמז אל כ'הן ג'דול שבעבודת יום הכ

 מעורר תיקון כלל ישראל בתשובה ואז הקב"ה מקבל התשובה מכפר מוחל וסולח ומשפיע קדושה לעם ישראל ולעולם.

אן ֲאבִ  ב( שמות) ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ֵ֥ ְרָהִטֵ֔ ת־ָהֹ֣ ֙אנָ֙ה א  נָה ַוְּתַמּל  אנָה ַוִּתְדל ָ֗ ֹות ַוָּתב ֹ֣ ַבע ָּבנֶ֑ ֹ֣ ן ִמְדָי֖ן ׁש  ִֽן:)טז( ּוְלכ ֵהֵ֥  יה 

ִֽם:)יז( ַוּיָ  ת־צ אָנ ן ַוַּיְׁ֖שְק א  ֹוִׁשָעֵ֔ ֙ה ַוּיֹ֣ ּום ַוָּיַָ֤קם מ ׁש  ים ַויְגְָרׁשֶ֑ אּו ָהר ִע֖  ב ֵ֥

א ַהּיִֹֽום: ן ּב ֖ ֵ֥ ּוַע ִמַהְרּת  ר ַמּדָ֛ אמ  ן ַוּי ִ֕ ֶ֑ ל ֲאִביה  ל־ְרעּוֵא֖ אנָה א   )יח( ַוָּתב ִ֕

ים ְוגַם־ּדָ  נּו ִמַּיֹ֣ד ָהר ִעֶ֑ י ִהִציָל֖ יׁש ִמְצִרֵ֔ ְרןָ ִאֹ֣ אן:)יט( ַוּת אַמִ֕ ת־ַהצ ִֽ נּו ַוַּיְׁ֖שְק א  ה ָדָל֙ה ָלֵ֔   ֹלַ֤

ם: ִֽח  אַכל ָל ן ֖לֹו ְוי ֵ֥ ֵ֥ יׁש ִקְרא  ת־ָהִאֵ֔ ן א  ֹ֣ ָּמה ז ֙ה ֲעזְַבּת  ֹו ָלַ֤ יו ְוַאּיֶ֑ ל־ְּבנ ָת֖ ר א  אמ   )כ( ַוּי ֵ֥

ֹות (טז,כ ב שמות)-בפנימיות הענין שב ַבע ָּבנֶ֑ ֹ֣ ן ִמְדָי֖ן ׁש  ים ם משל למקור ניצוצות הקדושי )טז( ּוְלכ ֵהֵ֥ ְרָהִטֵ֔ ת־ָהֹ֣ ֙אנָ֙ה א  נָה ַוְּתַמּל  אנָה ַוִּתְדל ָ֗ ַוָּתב ֹ֣

ִֽן: אן ֲאִביה  הניצוצות הקדושים באו )נפלו( לבין הקליפות של הסתר העולם ודולים בו ניצוצות קדושה וממלאים רהטים היינו  ְלַהְׁש֖קֹות צ ֵ֥

ּום מקיימים את הבריאה.  ים ַויְגְָרׁשֶ֑ אּו ָהר ִע֖ ִֽם:ות ההסתר לא רוצים לדעת ממקורם, כוח)יז( ַוּיָב ֵ֥ ת־צ אָנ ן ַוַּיְׁ֖שְק א  ֹוִׁשָעֵ֔ ֙ה ַוּיֹ֣ משה  ַוָּיַָ֤קם מ ׁש 

גדול אשר -מתעורר לתפקידו כגואל הבריאה, להביאה אל ההבנה וההכרה לראית האלקות שהיא מקורה. אפשר שלכך מרמזים שני הזקף

א-ב ן ַוּי ִ֕ ֶ֑ ל ֲאִביה  ל־ְרעּוֵא֖ אנָה א  א ַהּיִֹֽום:)יח( ַוָּתב ִ֕ ן ּב ֖ ֵ֥ ּוַע ִמַהְרּת  ר ַמּדָ֛  ז"ג ציורו שני יו"ד וו"ו כרמז לגי' של שם הוי"ה  מ 

י יׁש ִמְצִרֵ֔ ְרןָ ִאֹ֣ קטן משה פעל ל"אקרבא לקדושה" )=לקרבן למקורם, לקדושה( את הניצוצות הקדושים -גדול מונח זקף-זקף – יט( ַוּת אַמִ֕

ֹוועמם התעלו  רֵ֥ ִַיְת ן א ְדַ-...ו צ ֵ֛ ִַמ ה  ן ןּכ  ָָ֣֑  נשברה אחיזת הקליפות. ָי

ם: ִֽח  אַכל ָל ן ֖לֹו ְוי ֵ֥ ֵ֥ יׁש ִקְרא  ת־ָהִאֵ֔ ן א  ֹ֣ ָּמה ז ֙ה ֲעזְַבּת  ֹו ָלַ֤ יו ְוַאּיֶ֑ ל־ְּבנ ָת֖ ר א  אמ  עכשו מי שנפל הרחוק יותר מפני שבא ממקור גבוה יותר, )כהן  )כ( ַוּי ֵ֥

 יתברך שמו ולהתבטל אל שלוחו המשפיע בבריאה בגלוי.  מדין שלא הניח ע"ז שלא עבדה( הוא המעורר את הבריאה להידבק אל הבורא
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 ז"ג...ז"ק 11

ַ. שמות וארא ט,ל: 13 ָך י ֶדָ֑ ַַוֲעָב ה ַאָּתֶ֖ ּוןְו א  ְר י ֶט ֶרםִַּתָֽ ַ ִ֚י ְעִּתיִַּכ ַדָ֕ ַַַָי ים׃ ִהָֽ ֹל ֱַא ה' ֶ֖יַ ִַמְּפנ 
ֶׁש הַַוִּיׁשְַ )שמ' ואר ט,כז(מודים בחטאם, מחפשים את משה להתוודות על חטאם פרעה והמצרים מכת הברד  אחרי מ  ְַ֙ל ָרא ְק ַַוִּי ה ְרע ָ֗ ַל חַַּפ

: ים ְרָׁשִעָֽ ָה ַ י ְַוַעִּמֶ֖ י ֲאִנֵ֥ ַַו ק י ִּד  ַהַּצ ַ '֙ ה ַ ַָ֑עם ַַהָּפ ָט אִתי ַָח ם ֶהֶ֖ ֲאל  ַ ֶמר א ַַוּי ֵ֥ ן ר   ֲה ַא ְל  ּוָֽ

 נסביר פסוק )ט,ל( שלא בסדר הכתוב.

ןתוכן  ּו א  ְר י ֶט ֶרםִַּתָֽ ַ ִ֚י ְעִּתיִַּכ ַדָ֕ ה' אלא כדי להיפטר מהמכות. אבל תבנית הטעמים מלמד שמשה מזהה שווידוים אינו מהכרה של אמת ב ָי

ןשל  ּו א  ְר י ֶט ֶרםִַּתָֽ ַ ִ֚י ְעִּתיִַּכ ַדָ֕ מופעים כאלה בתורה, התבנית מלמדת שמכות  23-קטן בין שני קיסרים אחד מ-גדול ... זקף-זקף – ָי

להיכלל בקודש )רעיון  ההשגחה האלקית מלמעלה מעוררות את הניצוץ הקדוש שבפרעה ובמצרים, לעלות אל מקורו ע"י המכות ומבקש

"ף החיות אשר בו [טיול בפרדס, דרוש ב -בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד ]-הלקוח מ (, מאלופו של עולם )בס"מ( היינו הַאל 

  העלאת מים נוקביים. –איסוף הבירורים 

ָךהתוכן  י ֶדָ֑ ַַוֲעָב ה ַאָּתֶ֖ ָךוְַהוא פתיחה לכך שווידוים אינו שלם, אבל תבנית הטעמים של  ְו י ֶדָ֑ ַַוֲעָב ה דב' )כטעמי )אתנח( טפחא אתנח  – ַאָּתֶ֖

ל( וא' ו,ד ע יְִׂשָרֵאֶ֑ מלמדת שמשה מבקש לחזקם בקבלת עול מלכות שמים שהתעוררה בם מן המכות, ושלא ימרודו שוב בסור המכה כפי'  ְׁשַמ֖

ַַועֲַ השםיראים את  אתםאפרוש כפי"  טרם... ולפי דברי כי תחסר מלה אחת " - ע"ראב ה ָךַאָּתֶ֖ י ֶדָ֑ וזה דרך מוסר והטעם שבסור המכה ָב
יו( לד,ט)תמרדו על כן כתיב אחריו  ָדָֽ ַַוֲעָב א ּו הֵ֥ ַ ֹו דִַלּבֶ֖ ֵ֥  ולא תמצא כן במקום אחר ַוַּיְכּב 

ָך י ֶדָ֑ ַַוֲעָב ה ַאָּתֶ֖  המכה.   בעת הכרה בה' המכהלהקיש ממנו על לפניו כאן כהתפשטות האפיון )התכונה( טפחא אתנח )סלוק(  – ְו

 

 ז"ג...ז"ק 12

 ז"ג...ז"ק 13
 :לב,ז,לבכי תשא  שמות

ר ]ז[ ֵ֥ ַדּב  ֶאל ַוְי ַ ' ָ֑הַ-הֶ֖ ֶׁש ַמ 
ְך ִים׃-ֶל ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ יָת ֶ֖ ֶהֱעל  רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ַַעְּמָך  ח  ת ִַׁש ִ֚י דִַּכ ָ֕ ַר 

רִַמן ּוַַמה ָ֗ ָס ר ָ֑הַ-]ח[ַ ָכ לַַמּס  ֶג ֶ֖ ע  םַ ּוַָלֶה  ָעׂש  םַ יִת  ֶׁש רִַצִּו ֲַ֙א ַַהֶּדֶ֙רְך
וּו ֲח ַּתָֽ ְׁש ַוִּיְזְּבחּו-ַוִּי ֹוַ֙ ּוַ-ל אְמר  ַוּי   ֹוַ ִים׃ל  ץִַמְצָרָֽ ֶר ֶאֵ֥ ּוָךַמ  ֱעלֶ֖ רֶַה ֶׁשֵ֥ לֲַא ְׂשָרא   ִַ֙י ֙יָך ֶּלהֱַאֹלֶה ַ֤ ַא 

ִאם ]לב[ ַ ה ַ-ְוַעָּתֶ֖ אָתָ֑ם ַחָּט ַ ִַּתָּׂש א
ִאם ׃-ְו ְבָּת רַָּכָתָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ְרָךֶ֖ ִּסְפ ִמָֽ אַ ַָנ  ח  ִני ְמ ַ ן ִי ַַאָ֕

ָךַ -ֶלְך ]ז[ ַַעְּמ ח  ת ִַׁש ִ֚י דִַּכ ָ֕  קטן-גדול, יתיב מונח זקף-)אתנח( זקף - ר 

ב] ִאם [ל .ְו . מְַ-. ןַ ִי ְרָךַאָ֕ ִּסְפ ִמָֽ אַ ַָנ   קטן-גדול, מונח זקף-)אתנח( זקף - ח  ִני

ִּסְפְרָך ם"רשב  ספר החיים - ִמָֽ

ִּסְפְרָך ע"ראב  ספר מערכות השמים - ִמָֽ

 ספר התורה. - פשט

בחן את אמיתות מסירות הנפש של משה. ה"הקב 

 

לך בגלל העם. שניתנהמגדולתך  רד י"פרש 'זב 

אל אין צורך בו כי מנהיגותו היא מכוחם ואינו ענין נפרד. אין עם ישר שאם האומר לקב" משה ב"לב 

הכתוב בו ה' ברא העולם ומקיימו.  פכתובים בספר התורה שע" ושמומשה אמר שהעולם נברא בשביל ישראל ושמם  - טט

 שמו משמעותם שאין קיום לבריאה הקיימת.  ומחיקתמחיקת שמם 

ולדבקות מלכות היא השכינה במידות שלפניה  מלכות גדול מרמז לסדר המידות יסוד-קטן זקף-שזקף בהנחה 

השכינה מהמידות לפניה  היאהעגל גרם לריחוק המלכות  חטא מדבש מתוק פ"וע 

קטן.-גדול מקדים לזקף-זקףלהבין מה משמעות בשני פסוקים אלו בם  צריך 

 ח,לב -ת כי תשא לב,זומשראה שלוש פעמים זקף בין שני קיסרים 
 

ִ֚יז] , דווקא העם שהוציא משה על דעתו והם ערב רב ומיכה שנתמעך בבנין ומשה הוציאו נגד רצון ה' ומביניהם כן כך, מדויקיתיב, א - [ִַּכ

 יצא או שם טומאה או זורק הטס ועליו כתוב "עלה שור" שגרם לזהב בכור להיעשות צורת עגל.

ַַ ח[ . וע"פ הזוהר גרם לריחוק / גלות המלכות מזעיר אנפין, רישא פעמיים זקף סיפא שלוש פעמים זקף, תוקף פגם מעשה העגל בבריאה ]

 טימא השכינה, ריחוק השכינה מקב"ה

 
 ר"מ אומר שמו טוב ר"י אומר שמו טוביה.  א,בבלי סוטה יב

אמר משה לקב"ה אני נושא שם משה על הכרת הטוב על הצלתי  מחני נא מספרך אשר כתבת הרב שטרום מאורות הדף בשם הרבי מסאטמר
 פרעה הנכריה. מחל לבני ישראל אחרת מחה שמי משה והשתמש בשמותי שניתנו ע"י אמי העבריה. -ע"י בת

ָךַ -ֶלְך ]ז[ ַַעְּמ ח  ת ִַׁש ִ֚י דִַּכ ָ֕  קטן-זקףיתיב מונח גדול -זקף( סלוק) - ַר 

ב] ִאם [ל .ְו . ְרָך-. ִּסְפ ִמָֽ אַ ַָנ  ח  ִני ְמ ןַ ִי  קטן -גדול זקף-זקףאתנח( ) – ַאָ֕

משנה מהסדר מופעים בתורה( ו 23מתוך  2)פעמיים קטן בין שני קיסרים מופיעה -גדול ... זקף-זקףתבנית הטעמים עגל הזהב פרשת ב

כמו בתיה בת פרעה שבעודה  אפשר שזאת בקשת משה לנהוג לפנים משורת הדיןגדול. -קטן זקף-מופעים של זקף 203 בתורהיותר מצוי ה

 .נכריה הצילה את משה נגד הוראות פרעה אביה

שגרם שוב לריחוק השכינה אחר שמשה החזירה מרקיע ראשון לתחתונים שזה היה  רבנו מתחיל תיקון מעשה העגלכך משה שאפשר 

הסדר אמור היה להיות השמדה במקום, ומשה הצלת עם ישראל, כי מלכתחילה רצון ה' ששכינה תשרה בתחתונים. בתוך התיקון באה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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 משך הדורות.ההיפרעות מהם תהיה במנות מדודות במביא לשינוי הסדר ו

 

 תפילת כל נדרי בכניסת יוה"כ(ל בסמוך)זוהר הנאמר  תיקוני זוהר נספח )מעמ' קלט( דף קמג עמוד א
ידוי לגבי עילא ושבח למארי עלמא ואמר רבון עלמא עביד בגין שכינתא דאיהי בגלותא  )הרים, העלה(קם רבי שמעון על רגלוי וסליק 

כמה ובינה יכלין למעבד התרה הדא הוא דכתיב )ישעיה י"ד( י"י צבאו"ת יעץ ומי יפר אם ואם איהי באומאה הא אבא ואימא דאינון ח
התלמיד אומי הרב יכיל למעבד התרה ואם נדר או נשבע בן דאיהו ו' דלא יפרוק לה אלא דתהי בגלותא עד זמנא ידיעא ונדר או 

למפטר ליה ואינון תלת אבהן לעילא לקבלייהו ואם לא  שבועה איהו בי"ה דאינון חכמה ובינה ואיהו אתחרט הא תלת בני נשא יכילן
דלא זז משכינתא בכל אתר ואיהו  (משה רבנו) דתעביד בגין רעיא מהימנאתתחרט אנא בעינא מנך ומכל אינון דמתיבתא דלעילא ותתא 

  עאל שלם בינך ובינה זמנין
 תיקוני זוהר נספח )מעמ' קלט( דף קמג עמוד ב 

ִאם (לב,לב' תשא שמ)הדא הוא דכתיב  ה(ינב)ובגין בנהא  )של שכינה(בגינה  סגיאין ומסר גרמיה למיתה רַ-ְו ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָךֶ֖ ִּסְפְר ִמָֽ ַ א ַָנ  ח  ִני ְמ ןַ ִי ַאָ֕
׃ ְבָּת רַ (דב' שפטים יז,ח)ואם הוא נדר מסטרא דאבא ואימא ולא בעי אנא סליק לגבי ההוא דאתמר ביה  ָּכָתָֽ ָבִ֝ אִַ֩מְּמָ֨ךַָד ִיָּפל  יַ דאתמר ִּכ 

יןאל תדרוש דיפטור נדר ואף על גב דשכינתא היא בגלותא לגבי בעלה כנדה דאיהי יפריש  ביה במופלא ממך ָֽ םַ-ּב  םַ׀ְַלָדִ֝ ואתפתח ָּד֨
מקורא דילה לדכאה לה במים דאורייתא מים חיים דלא פסקין ואפריש מינה דם נדה דאיהי לילי"ת דלא אתקריבת בהדה דאיהי חובא 

ןא לגבי בעלה לההוא אתר דאתייהיבת מתמן ואתדנת דנשמתא דסאיבת לה ולית לה רשו לסלקא נשמת י ָֽ ןַ-ּב  י ןְַלִדָ֗ י בין דיני נפשות ִּד 
עַלדיני ממונות דאית מאן דאתפרע בממוניה ואית מאן דאתפרע בנפשיה  ַג ַָ֙לֶנ  ע ןֶַנַ֙ג י ֵ֥ כמה דאוקמוהו איכה ישבה בדד דאיהי חשיבא ּוב 

ודאי דא גלותא דאיהי לבר מארעא דישראל דאיהי מותבא דאת ה'  שכינתא בגלותא כמצורע דאתמר ביה בדד ישב מחוץ למחנה מחוץ
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 

בעת צרה מושיעו ודאי ההוא  ובגין לבושין דאתלבש מיד אתפתחת מקורה ואתדכיאת שכינתא ורזא דמלה מקוה ישראל י"י מושיעו
 דמקורא דמקוה בידה: 
גרטן במחזור המפורש המלוקט ממקורות אחדים כגון "מתוק מדבש" רבי שמעון מבקש כי אם גזירת גלות השכינה נע"פ הפירוש של רב וי

ה" -שיתירו אותה אותיות "י היא בשבועה או נדר ע"י מדת תפארת אזי שחכמה ובינה יתירו אותם, ואם הגזירה היא ע"י "ו" דשם הוי' אז

, חכמה, בינה(, ואם לא בשבילם אזי עבור משה )בחינת ארך אנפין( שהם חכמה ובינה, ועוד דרך התרה ע"י שלושה אבות עליונים )כתר

 רעיא מהימנא שמסר נפשו פעמים רבות על השכינה ובניה הם בני ישראל. 

ב] ִאם [ל .ְו . ְרָך-. ִּסְפ ִמָֽ אַ ַָנ  ח  ִני ְמ ןַ ִי , רבי שמעון מבקש ביטול גזירת גלות השכינה, היינו תיקון גדול, שנוי קטן-גדול זקף-זקףאתנח( ) – ַאָ֕

, חכמה ובינה המתבקשים להתערב להתרת גזירת גלות )בחינת ארך אנפין( גדול כאן מרמז לכתר עליון-גדול בשמיים. אפשר כי זקף

 השכינה עקב מעשה העגל.

, ספר התורה לא יהיה עוד הספר שניתן למשה, הבריאה ר התורהפראל שימחה שמו של משה מסמשה רבנו אמר לה' שאם לא ימחול ליש

 תמחה. שנוי סדרי בראשית, אין בריאה.

  

ְך :(לך יז,ד-לך בראשית) ִאָּתָ֑ ַ י ִריִתֶ֖ ֵ֥הְַב ּנ  ִַה י ם׃ֲַאִנָ֕ ַּגֹוִיָֽ ן ֹו מֵ֥ ֲה בַ ַאֶ֖ ְַל יָת ָהִיָ֕ ְַו
א "אתך וגו' דטעמ י"בריתהנה  ניא" וזהו החכמה( אוצר פ)ע" 124' ,עמוזלמן בן ברוך מלאדי, תקס" שניאורהזקן  מאמרי האדמו"ר

אבא ואמא( שנקרא בשם אי"ן, ואנ"י הוא  –כו' בהיות ידוע שהחכמ"ה מאין תימצא הוא בחי' הכתר פרצוף או"א )טט  גדול-זקף ידאנ"
החכמה מאי"ן תימצא אבל כיון שנתלבש התהפכות צרופי אותיות אי"ן שהוא בחי' השפעת הכת"ר מקור החכמה המלובש בחכמ"ה דאצי' ש

-דזקף בנגינה, אך כאן נרמז יבכל מקום שנאמר אנ"כלל גדול  וזהו אנ"י.-א"ז נתהפך הצירוף דאי"ן ל כתר עליון(של  –טט )בה השפע דכ"ע 
דטעמא  לגדו"-דזקף וזהו נגינהבכתר עליון(  -טט ) ענעלמה בכ" בעודהלרמז על למעלה מעלה על בחינת החכמה  ישעל תיבת אנ" לגדו"

תיקוני דקנה  –טט )ת"ד  גבריתות שהמה י" ג"ימילה שנכרתו עליה  הגדול" לאתך דהיינו כמאמר רז" יברית" בחינתלעילא כו' ומשם נמשך 

יכה שם חש (אריך אנפיןב –טט ) א"אשב (כמו שכתוב במקום אחר –טט ) דאו"א דאצי' שלכך נקראת גדול"ה מיל"ה כמ"ש במ"א ()תיקוני זקן(
םולזאת כאשר נתגלו הי"ג ת"ד דא"א שהמה י"ג בריתות שנכרתו כו' אזי  (שוים -טט ) כאורה שוי' ִיָֽ ֹוןַּגֹו בֲַהמֵ֥ יָתְַלַאֶ֖ ִיָ֕ שיתגירו גרים מאו"ה  ְוָה

אִַ)דגם חשך לא יחשיך כו' וכחשיכה כאורה כו' וזהו אנ"י הנה ברית"י דייקא אתך מאומות העולם(  –)טט  יַ יִתֶ֖ ְבִר ֵ֥הַ ּנ  יִַה שע"י אתערותא ( ָּתְָ֑ךֲאִנָ֕
)שיתגלה בחי' יסו"ד דארי"ך( שזהו  של ארך אנפין( המחיצה –)טט דלתתא במיל"ה שלמטה נתעורר אתערותא דלעילא להעביר הפרסא דא"א 

 גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות הם י"ג ת"ד שנתגלו אז והיית לאב המון גוי"ם וכנ"ל וד"ל.
ַ י ן... ֲאִנָ֕ ִי  שלוש במבנה אחד ושניים גדול,-זקף – ַאָ֕

ןשנקרא בשם עליון אפשר כי זהו אריך אנפין כתר נעלמה בבחי'  - טט ִי   (שמ' תשא לב,לב) ַאָ֕

יוזה דאצילות  בשנים: אבא )חכמה(, אמא )בינה( רבחי' השפעת הכת" - טט  ֲאִנָ֕

 
 דברים שפטים יז,ח:    

ין ָֽ ַּב  ט רַַלִּמְׁשָּפָ֗ ָדָבִ֝ ַ ָ֨ך ִמְּמ ַ֩ א ִַיָּפל  י ׀ַלְַ-ִּכ  ַ ם יןָּד֨ ָֽ ַּב  ם ָךַ-ָדִ֝ י ֶרָ֑ ִַּבְׁשָע ת ִריב ֶ֖ ַ י ֵ֥ ר  ְב ִּד ַ ַגע ַָ֙לֶנ  ֶַנַ֙גע ן י ֵ֥ ןַּוב  י ִדָ֗ ְַל ן י ִַּד 
לַ ֶא֨ ַ יָת ְַוָעִל  ְמָּת  ַק ֹו׃-ְו ַּבָֽ ָך י ֶהֶ֖ ֹל ֱא ַ' הֵ֥ רַ ַחֵ֛ ְב ִַי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹום ק  ַַהָּמ

 
 יד׃ -השירים ח,יג שיר

ִני׃ ִמיִעָֽ ַהְׁש ַ ְך ֶ֖ קֹול  יםְַל ְקִׁשיִבֵ֥ ַַמ ים ִרֵ֛ ב  ֲח ַ ים ִּנָ֗ ַַּבַּג ַהּיֹוֶׁש ֶבת ַ ׀ ַ׀יג
ַרַ  ְַּב ׀ ד אִֹ֚ו׀י ַ֙ ִבי ִַלְצ ה־ְלךַָ֤ מ  ְד ַּוָֽ י ִדָ֗ ּדֹו ׀ַ ַ ר  ח ֶפ ים׃ ְלע   ִמָֽ ְַבָׂש י ֵ֥ ר  ָה ַ ל ַַעֶ֖ ים ַאָּיִל  ַַָה

י ִדָ֗ ּדֹו ׀ַ ַ ח ַר  ְַּב ׀ ד ַמלת  ואזמונח פסק )מונח לגרמיה( רביע, כעין קריאה עם פסק  – ׀י ַ׀ ח ַר  ְַּב ד׀ ברבי  אליעזרשל רבי  אמידה י" פע" - ׀י

ִניוק )ח,יג( יוסי, סדור שנחלק. כאילו מסיימת את הנאמר בפס ִמיִעָֽ ׀ַַהְׁש חַ ַר  יללא פסק בתוך פסוק )ח,יד(  וקריאה ְּב ִדָ֗ ּדֹו חַ ְַּבַר  ׀  'וגו ׀יד

לקולך"  מקשיבים" בריבויסלוק, מיעט  –" השמיענירבים. ומדוע " בלשוןלנו"  השמיעיהחברים מקשיבים לקולך, היה לו לכתוב " אם

ִניבלשון יחיד  ואמר ִמיִעָֽ  פלשמוע? ע" ה"הקבוה לקול כנסת ישראל שיהיה מוקדש לו בלבד. ומה מבקש כביכול מתא השהקב" אלא? ַהְׁש

ישיר השירים ח יד  אהגר" ביאור ִדָ֗ ּדֹו ַ ׀ חַ ַר  ַ. ודמה לך אתה בראשונה מכאן צא. ְּב אִֹ֚ו ַ֙ ִבי ִַלְצ ךַָ֤ ה־ְל מ  ְד רּוָֽ ֶפ יַ ְלע   ֵ֥ ר  ָה ַ ל ַַעֶ֖ ים ַאָּיִל  ָה
ים׃ ִמָֽ  . וכנסת ישראל אכן משמיעה:ד"עכבימינו אמן.  במהרה, בית המקדש שיבנה פירוש ְבָׂש

 ַ׀ חַ ַר  וכך הוצא השכינה הקדושה משביה בגלות  ישראלזעקת כנסת  יצא מהגלות שכביכול כפית על עצמך ע" –ְּב



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

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

 בני ישראל.  –ועמה כל צבאות ה' 

 ַ׀ חַ ַר  קהילות  בהרבה נהוג, ההללמידות של רחמים, בשבת חול המועד פסח אחרי  גי" היינו" ברחמים" קיצור –ְּב

י ... יד׃ -השירים ח,יג שיר רוא מגילת שיר השירים אשר בפסוקי הסיום כתוב בהלק ִדָ֗ ּדֹו ַ ַ׀ ח ְַּבַר  ַ ִני ִמיִעָֽ  ה"הקב'. וגו ַהְׁש

גזר על עצמו ועמו יציאת השכינה ובני  שכביכול מהגלותעצמו  לגאולמתאוה לזעקת התפילה לרחמים של כנסת ישראל 

המתחיל בשלוש עשרה מידות  בענין כי תשא לד,ו שמות-ראים בתורה בקו לאחריה ישראל. וזהו התיקון הגדול מכולם.

 של רחמים. 

 גדול ... זקף -זקף הטעמיםמידות, מופיעה פעמיים תבנית  גמשה רבנו למחילת חטא העגל הקודמת לענין י" בבקשת

ה' נענה לבקשה ואמר  סיוע של זכות אבות. מפורש כי יותרקטן בין שני קיסרים, ענין של בקשת תיקון גדול כי אין לו 

 מידות של רחמים".  גכי תמה זכות אבות, עלי ללמדך י" אתהסבור  וכילמשה רבנו "

 ן,יא: לז יחזקאלחול המועד פסח היא בחזון העצמות היבשות ובה נאמר  תשב הפטרת ה-ֶּב ֶּל א   ָה ַ ֹות מ  ָהֲעָצ ַ ם ָדָ֕  – ָא

להקים את עם ישראל לתחיה  גדולגדול. ובא לתיקון  גדול ... זקף קטן בין שני קיסרים, בתפקיד של צורך בתיקון-זקף

. זה יכלול גם המפרש כי אלו עצמות בני שבט אפרים ישראלאחרי חורבן הבית הראשון וגלות בבל וגלויות ממלכת 

 .מצריםשהקדימו את הקץ ביציאת 

 

 ז"ג...ז"ק 14
ַ :כח – ,כזויקהל לה שמות ּׁש ַ  ]כז[ ְבנ  יַַה ִ֚תַַא ּוַא  יא ִב  םַה  ִׂשִא  ן׃ְוַהְּנ ֶׁש ְוַלח ָֽ ֹודַ פֶ֖ יםַָלא  ְבנ  יַַהִּמֻּלִאָ֑ תַַא ֶ֖ ְוא  ַַהםַ

ְוֶאת-ְוֶאת]כח[ַ ֶׂשםַ ןַ-ַהּב ֶ֖ ֶָ֑מ ָּׁש ַַה
ים׃ ֶרתַַהַּסִּמָֽ ְקט ֶ֖ הְַוִל ְׁשָח  ןַַ֙הִּמ ֶׁשֶ֙מ ּוְל ֹורַ ְַלָמאָ֕

ְוֶאת-ְוֶאת ֶׂשםַ ן-ַהּב ֶ֖ ֶָ֑מ ָּׁש הטפחא אתנח,  - ַה ְׁשָח  ןַַ֙הִּמ ֶׁשֶ֙מ ּוְל ֹורַ ֶרתַהַַקטן -זקףגדול פשטא -זקף - ְלָמאָ֕ ְקט ֶ֖ יםְוִל  מרכא סלוק - ַּסִּמָֽ

 הבשם הוא שמן המשחה, השמן הוא שמן המאור. הצווי על שמן המאור הוא בפרשת תצוה וקודם לצווי על הבשם

ְוֶאת-ְוֶאתבפרשת כי תשא. בסיפור על המעשה הבשם מצוין קודם לשמן  ֶׂשםַ ן-ַהּב ֶ֖ ֶָ֑מ ָּׁש אבל בתפקיד טפחא אתנח,  - ַה

הת הסמים השמנים מצוין המאור קודם למשחה ולקטור ַַ֙הִּמְׁשָח  ן ֶׁשֶ֙מ ּוְל ֹורַ ֶרתַקטן -זקףגדול פשטא -זקף - ְלָמאָ֕ ְקט ֶ֖ ְוִל
ים  מרכא סלוק - ַהַּסִּמָֽ

 הטבעי כפרש"י ע"פ תנחומא, וכן וחסרון בעין טובה כפירש "פני מנחם" הנשיאים היו צריכים  סדרמהשנוי תפקיד של

 טובה מניין להם שאחרים לא ימלאו כל הנדרש. להתנדב ראשונים ולא לומר שישלימו, כי יש בזה חיסרון של עין
אמר רבי נתן )ראה ספ"ב מה(: מה ראו הנשיאים להתנדב בחנכת המשכן תחלה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו  -וגו'  והנשיאים הביאו)כז(  "ישר

ור את הכל, שנאמר "והמלאכה היתה תחלה? אלא כך אמרו נשיאים: יתנדבו צבור מה שמתנדבין, ומה שמחסרין אנו משלימין. כיון שהשלימו צב
ולפי שנתעצלו מתחלה, נחסרה אות לכך התנדבו בחנכתו תחלה.  -וגו'  הביאו את אבני השהםדים" )שמ' לו,ו(, אמרו נשיאים: מה עלינו לעשות? 

 )בנוסחנו: והנשאם( כתיב )ראה תנח' פקדי יא(. והנשיאם: משמם
 

 :כח –,כז ויקהל לה שמות
ַ ם ]כז[ ְּנִׂשִא  ֶׁשן׃ְַוַה ְוַלח ָֽ ֹודַ פֶ֖ יםַָלא  ְבנ  יַַהִּמֻּלִאָ֑ תַַא ֶ֖ ְוא  ַהםַ ּׁש   ְבנ  יַַה ִ֚תַַא ּוַא  יא ִב  ַה 

ְוֶאתח]כ ְוֶאת-[ַַ ֶׂשםַ ןַ-ַהּב ֶ֖ ֶָ֑מ ָּׁש ַַה
ים׃ ֶרתַַהַּסִּמָֽ ְקט ֶ֖ הְַוִל ְׁשָח  ןַַ֙הִּמ ֶׁשֶ֙מ ּוְל ֹורַ ְַלָמאָ֕

 

םַַ (,כזלה) .פרשת החודשבשבת של  פקודי-שמות ויקהל ִׂשִא  ְּנ ן-ְוֶאת ... (,כחלה)הבא )כתיב חסר( ... ובפסוק ְוַה ֶָ֑מ ָּׁש ֹורַאתנח  - ַה ְלָמאָ֕
הַ ְׁשָח  ןַַ֙הִּמ ֶׁשֶ֙מ  קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול. -גדול פשטא זקף-זקף -ּוְל

הכנה. ופי' ב הנשיאמלמדת על הכנת המקדש לתיפקודו ולתפקיד המרכזי של  יחזקאל מה-לקראת ראש חדש ניסן ב ת החודששהפטרת פר

בקר -בן-המקדש בפרו חיטוי יתפקיד. בין הזה בכהן גדול מדבר ... ומשמו של רבי מנחם שבמלך מדבר הנשיאכי ( יזמה,)-ב רש"י

 יחזקאל פרק מה כנאמר  לקראת חג הפסח הראשון אחרי הגאולהבפר חטאת בי"ד ניסן המזבח החיצון לחטאת בראש חודש ניסן, וחיטוי 
ַ ַ ל]יז[ וְַ-ְוַעָֽ ַ ֹות ָהעֹול  הַ ְהֶיָ֗ ִַיָֽ א י ָּנִׂש  לַה ְַּבָכָֽ ֹות ַּ֙וַבַּׁשָּבת  ם ָדִׁשי ַחִּגַ֤יםַּוֶבֳח ַַּ֒ב ְך ֶס ּנ  ְַוַה ֘ה ָח ּוא-ַהִּמְנ הָֽ ַ ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ַּב  ית י ֶ֖ ד  ֶאת-מֹוֲע ַ ה -ַיֲעֶׂשַ֞

ֶאת ְַו ַחָּט את ֶאת-ַה ְַו ה ָחָ֗ ֶאת-ַהִּמְנ ְַ֙ו ה ית-ָהעֹוָל ָֽ ַּב  ד ְַּבַעֵ֥ ר ֶ֖ יםְַלַכּפ  ִמ  ַ-ַהְּׁשָל ס ַ ל׃ ָֽ א  ָר ִַַַיְׂש
ַ ַ ח[ ה]י ָח ד-ּכ  ֶא ןְַּ֙ב אׁשֹו ִר ַָּבָֽ '֒ ַה דָנ י ֲא ֘רַ ַמ חַַּפרַָא ֶדׁשִַּתַּקֵ֥ ח   ֶאת-ֶּבן-ַל ַ אָתֶ֖ ִחּט  ְַו ים ִמָ֑ רַָּת ָקֶ֖ ַ-ָּב ׁש׃ ָּדָֽ ְק ַַַַהִּמ

ַ ַ ט[ ֶאל]י ַ֙ ן אתְַוָנַת ַחָּטָ֗ ַַה ם ַּד  ִַמ ן ה ִ֝ ַהּכ  חַ ַק֨ ֶאל-ְוָל ְַו ִית ַהַּב  ַ ל-ְמזּוַז ת ְַוַע֨ ַָ֑ח הַַלִּמְזּב  ָרֶ֖ ָהֲעָז ַ ֹות ּנֵ֥ עִַּפ ְרַּבֵ֛ ַ-ַא ית׃ ִמָֽ ַהְּפִני ַ ר ֵ֥ ָחצ  ֶה ַ ר ַע ַַׁשֶ֖ ת ְַַמזּוַז 
ַ ַ ַ֙]כ[ ה ֲעֶׂש ַ֤ןַַּתָֽ ֶאתְַוכ  ַ ם ְרֶּתֶ֖ ְַוִכַּפ ִָ֑תי ִמֶּפ ַּו ֶ֖ה ֶג ַׁש  יׁש ִאֵ֥ מ  ֶדׁשַ ַַבח   ְבָע ה ַ-ְּבִׁש ִית׃ ַַַַהָּבָֽ

ַ ַ א[ ַ]כ ל׃ ָֽ ָאכ  ַי  ֹות ַמּצֶ֖ ַ ים ִמ  ַָי ֹות ֻבע  גְַׁש ָחָ֕ חַ ַָ֑ס ַהָּפ ַ ם ֵ֥הַָלֶכֶ֖ ְהֶי ִַי ֶדׁש ח   ַַ֙ל ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ה ְרָּבָע֨ ַא ְַּב אׁשֹון ִר ַַַָּבַ֠
ַ ַ דַָּכל]כב[ ֹוַּוְבַעֶ֖ דָ֕ אַַּבֲע ּו ה  ַַה ֹום ַַּ֙בּי  א ָּנִׂשי ַה ַ ה את׃ַַע ם-ְוָעָׂשַ֤ רַַחָּטָֽ ֶָ֑רץַַּפֶ֖ ָא ַָה

תבנית המרמזת על צורך  ,קטן-גדול פשטא זקף-זקף - חג שבעות ימיםקדמא ... - בארבעה עשרגדולה -תלישא - בראשון( כאמה,) 

להקרבת קרבן הנשיא להכשרת המזבח בדומה לימי המילואים בהוראת שעה כי מדובר  רש"י, שינוי גדול מהסדר הרגיל כפי' בתיקון גדול

  ל כרחינו חדוש יהיה בקרבנות לעתידא רד"קולפי פי'  ון לקרבן פסח של הציבור בפסח הראשון לאחר הגאולה בבית השלישי יבב"אהחיצ

 

ַַרמז א ם ]כז[ ִא  ְּנִׂש ַה ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה, קרבנות פר חטאת מיוחדים להכשרת המקדש אפשר לקרא והנשיא שלהם,  - ְו

 ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב בתורה. ישי.בית השלהחיצון במזבח ולהכשרת ה

שהעלה )גורין( רש"י ורד"ק שדברי יחזקאל נראו סותרים את הכתוב בתורה ורצו לגונזם. זכור לטוב חנניא בן חזקיה בן גרי)ו(ן  -רמז ב' 

 ג' מאות גרבי שמן לעליה ופירש את נבואת יחזקאל. 

 טט– ַָ֑ רַהָּׁש ֹו אָ֕ ָמ ת -מרומז ב חנניא בן חזקיה בן גרי)ו(ןשל  ֶמןְַל ֶא ן-ְו ֶָ֑מ האתנח  - ַהָּׁש ָח  ַהִּמְׁש ַ֙ ֶ֙מן ַּוְלֶׁש ר ֹו אָ֕ ָמ -גדול פשטא זקף-זקף -ְַל

  :קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול

(לא ) יחזקאל בתנ"ךספר הכללת 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/161         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

(ב )  ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה, קרבנות פר חטאת מיוחדים , לישרא של)כ"ג או מלך באמצעות כהן גדול?( הנשיא ע"י לתיקון גדול

ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב  בית השלישי.החיצון במזבח להכשרת המקדש ולהכשרת ה

ים )יחזקאל מו,יג( ]רד"ק[בתורה.  ֹו ָּתִמָ֗ ב ׂש ּב ן־ְׁשנָתֵ֜  :ראה שלא יעשה לעתיד אלא עולת הבקרחדוש לעתיד וקרבן הערב לא זכר נ ְוכ ֵ֨

 

 ז"ג...ז"ק 15
     . במדבר  ג,לג:17

ַַ י׃ ָרִרָֽ ְַמ ת ח ֵ֥ ִמְׁשְּפ ַ ם ֶ֖ ה  ַ ה ֶּל ֵ֥ א  ַ י ַהּמּוִׁשָ֑ ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַּו י ְחִל  ַהַּמ ַ֙חתַ֙ ִמְׁשַּפ ַ י ִרָ֕ ָר ְמ  ִל
י (גלג, ברבמד) ַהַּמְחִל  ַ֙חתַ֙ ִמְׁשַּפ ַ י ִרָ֕ ְמָר  בסדר הטבעי.  קטן בין שני קיסרים, כעין שנוי גדול-גדול ... זקף-זקף – ִל

למררי משפחת המחלי הרי שמנה הכתוב בבני מררי שלא מת אחד מהן והעמידו ...  במדבר רבה )וילנא( פרשת במדבר פרשה ג 
... )בבמ"ר נאמר כי  בני קהת הארון היה מכלה בהם, ולא מצאתי הסבר למיעוט  משפחות ופקודיהם במספר כל זכר וגו' הרי הודיע מנינן

 בבני גרשון(

 

 ג...ז"קז" 16
 . דברים ראה טו,ד:    20

ְהֶיה ִַיָֽ א יַל ֵ֥ סִַּכֵ֛ ֶפ ֶאָ֕ ַ י-׃ ןִַּכָֽ ֹו ְביָ֑ ֶא ַ ָךֶ֖ ן-ְּב ת  ַנ ָֽ יָך ֶה  ֹל ֱא ַ' ה  ַ֙ ֲאֶׁשר ַ ֶרץ ַָּבָאָ֕ ' ה  ָךַ֙ ֶרְכ ְַיָבָֽ ְך ַ֤ ר  ּה׃-ָב ִרְׁשָּתָֽ הְַל ֲחָלֶ֖ ַַנ ָךֵ֥ ְַל
 כי אפס אביון מישראל.בשאר מצוות שכר מצווה מצווה וכאן שכר מצווה שאין יותר מצוה  התורה והמצוה גדול,-זקף - אפס

י ַ-ִּכָֽ יָך ֶה  ֹל ֱַא ' ה  רַ֙ ֲאֶׁש ֶרץַ ָאָ֕ ַָּב ' ה  ַ֙ ֶרְכָך ָבָֽ ְַי ְך ַ֤ ר  עצמת הבטחת הברכה  מצוההתורה וופירוש המלבי"ם הספרי ע"פ  –שלוש זקף ָב

 למניעת אביון בקרב עם ישראל  

ָך י ֶה  ֹל ֱא ַ' ה  רַ֙ ֲאֶׁש ַ ֶרץ ָאָ֕  קטן, שנוי בסדר הטבעי לתיקון גדול  -גדול זקף-זקף – ָּב

 שלוש זקף , ראה גדול-זקף ראה 

 

 ז"ג...ז"ק 17
 . דברים שפטים יח,יד:    21

ַ ַ ד[ ֶאל]י ַ ם אֹוָת  ַ ׁש ר   ַ֙יֹו ה ַאָּת ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ה ֶּל א ָ֗ ָה ַ ַהּגֹוִי ם ׀ַ י ל-ִּכ  ֶא ְַו ים נֲִנֵ֥ ָך׃-ְמע  י ֶהָֽ ֱאֹל ַ ' הֵ֥ ַ ָךֶ֖ ֵַ֥תןְַל ַָנ ן אַכ   הַל   ַאָּתָ֕ ְַו ָ֑עּו ָמ ִַיְׁש ים ִמֶ֖ ְס ַק 
ַ ַ טו[ ַּ֙כַָ] ָך ֶח֙י ַא מ  ַ ְרְּבָךַ֤ ִּק ִַמ א י ִב֨ ן׃ָנ ּו יוִַּתְׁשָמעָֽ ָלֶ֖ א  ַ ָך ָ֑י ֶה ֱאֹל ַ ' ה  ַ ָךֶ֖ יםְַל ִקֵ֥ ַָי ִני ַמ  

 

ד[ ן...  ]י אַכ   הַל   ַאָּתָ֕ קטן בין שני קיסרים, כעין שנוי הסדר הטבעי שהעמים כיון שתעו בדור אנוש הם תחת המזלות -גדול ... זקף-זקף – ְו

 ואין יודעים העתיד אבל עם ישראל ה' מודיעו העתיד ע"י נביא אמת.  

ל-ֶאל)יד(  ר' יוסף בכור שור ')א( כפי ֶא ְַו ים נֲִנֵ֥ ַ-ְמע  ָ֑עּו ָמ ִַיְׁש ים ִמֶ֖ ְס ןַַ)בלעז(, כי אין השכינה שורה עליהם.'אנטנדנט'  -ק  ַכ   א הַל   ַאָּתָ֕ ְו
ָךֶַ֖ ןְַל ֵַ֥ת  כך, אלא משרה שכינתו על הנביאים, שתבוא לך מאת הקדוש ברוך הוא.  נתן לך לא - ָנ

 כעין דבר נגדי.    - 'אנטנדנט' 

ֶאל)יד(  "גרלב)ב(  ַ ם אֹוָת  ׁשַ ר   ַ֙יֹו ה ַאָּת ַ ר ֲַאֶׁשַ֤ ה ֶּל א ָ֗ ָה ַ ַהּגֹוִי ם ַ ׀ י ֶאל-ִּכ  ְַו ם י נֲִנֵ֥ ָ֑עּו-ְמע  ָמ ִַיְׁש ים ִמֶ֖ ְס מפני היותם תחת רוצה לומר, כי  - ק 
כי הנביא לבד הוא אשר יודיע לכם המתחדש, כאמרו: "כי לא  ,כןאינך  אתהבזה האופן; אך המזל יקרה להם שיגידו קצת העתידות 

 ,הגויםאלו  כיבזה:  צהולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב" )במ' כג,כג(, כמו שפרשנו בפרשת 'בלק' )שם(. או ירנחש ביעקב 
לחסרונם, לא השגיח השם יתעלה בהם להודיע להם העתידות, ואין להם מפני זה נביא; ולזאת הסבה יתפייסו באלו המהתלות 

 בשלמות על יד נביא.  ידותהשם יתעלה שתגיע לך הודעת העת הנה נתן לך - אתהואולם  .והקוסמים המעונניםשיודיעו 
 בשלמות על יד נביא. ידותהודעת העתהגוים תחת המזל ולחסרונם אין השם מודיע להם העתידות ואין להם מפני זה נביא, אבל לישראל 

 וזה שנוי גדול בסדר הטבעי שאין יודעים העתיד.

 

 ז"ג...ז"ק 18

 ז"ג...ז"ק 19
 ט,טו  טיםופש

מֶַ א ֶאלַוּי   ַ ֘ד ָאָט ַָה ַ֒-ר ִצים ַָהע 
יַ ְַבִצִּלָ֑ ּו ס  ֲח ַ אּו ַּב ֶ֖ ם יֶכ  ֲַ֙על  ְך יְַלֶמֶ֙ל ִתַ֤ א  ַ ים ִח֨ ְׁש מ  ַ֩ ַאֶּתם ַ ֶמ ת ֱא ֶַּב ם ִַאָּ֡

ִאם ִַ֙מן-ְו ׁש א  ַ א צ  ַ֤ ןַּת  ִי ֶאת-ַאָ֕ ַ ל ְַות אַכֶ֖ ד ָט  ן׃-ָה ָא ֹו ָבנָֽ ַהְּל ַ ֵ֥י ז  ְר ַַא
ִאם ִַ֙מן-ְו ׁש א  ַ א צ  ַ֤ ןַּת  ִי ֶאת-ַאָ֕ ַ ל ְַות אַכֶ֖ ד ָט  ַ-ָה ָא ן׃ ֹו ָבנָֽ ַהְּל ַ ֵ֥י ז  ְר קטן מרמז על יוצא לפנים משורת הדין, יוצא מן הסדר -גדול זקף-זקףַא

 הטבעי, כי לאטד אין צל שאפשר לחסות בו ויתירה מזה ביובשו קל להצתה ולשריפת אחרים.

 גדול-קטן זקף-פרק גי' זקף-קטן או תת-גדול זקף-צריך ראה  זקף
    
 ו:    ט,טם  יטשופ. 1

ֶאל ַ ֘ד ָאָט ַָה ר ֶמ א ַ֒-ַוּי   ִצים ִאםָהע  ְַו י ְַבִצִּלָ֑ ּו ס  ֲח ַ אּו ַּב ֶ֖ ם יֶכ  ֲַ֙על  ְך ֶמֶ֙ל יְַל ִתַ֤ א  ַ ים ִח֨ ְׁש מ  ַ֩ ַאֶּתם ַ ֶמ ת ֱא ֶַּב ם ִַ֙מן-ִאָּ֡ ׁש א  ַ א צ  ַ֤ ןַּת  ִי ַ-ַאָ֕ ל ְַות אַכֶ֖ ד ָט  ָה ָא
ַַ-ֶאת ן׃ ֹו ָבנָֽ ַהְּל ַ ֵ֥י ז  ְר ַַא

 ,כ:    ט  םטיפשו. 2
ִאם ֶאת-ְו ַ ֵ֛ל ְַות אַכ ְך ֶל ֶמ  ֲאִבי ַ֙מ  ׁש א  ַ א צ  ַ֤ ןַּת  ִי ת-ַאָ֕ ֶא ְַו ם ֶכֶ֖ ְַׁש י ֵ֥ ֶאתּב  י-ַּבֲעל  ַ ל ְַות אַכֶ֖ א ֹו ִמּל  ַ ִמּב  ית ַּ֙ו ְַׁשֶכם ַ֤י ִמַּבֲעל  ַ ׁש א ִ֝ ַ א צ ֨ ְַות  א ֹו ִמּלָ֑ ַ -ת

ְך׃ ֶל ֶמָֽ ֲַאִבי
ם  ,טוט ִא ִמן-ְו ׁשַ֙ א  ַ א צ  ַ֤ ןַּת  ִי ד-ַאָ֕  ,  ָה ָאָט 

ם  ,כט ִא ֶלְך-ְו ֶמ  ֲאִבי מ  ׁשַ֙ א  ַ א צ  ַ֤ ןַּת  ִי ביו יירש שלא היה ראוי רוצח בית א מלבי"ם שפוט השופטיםקטן בין שני קיסרים, -גדול זקף-, זקף ַאָ֕

 כבודו וגו', 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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דבר שיצא  שלא היה ראוי,דבר הצורך בשינוי גדול להתנער מקטן בין שני קיסרים מעידה על -גדול זקף-סיכום: תבנית הטעמים זקף

 משורת הדין, דבר שהופך סדרי בראשית

 

 ז"ג...ז"ק 20
 שמואל א ג,יח

ד ַַוַּיֶּג ֶאת-׃ ַ֙ ל א  מּו ְַׁש ֹו ַָ֑-ָּכל-לַ֤ ִמֶּמ ַ ד ֶ֖ ח  אִַכ ְַול ֵ֥ ים ָבִר  ְּד ַַה ֹוב ַהּטֵ֥ ַ א ּו ה  ַ' ה  ַ ר ַמָ֕ ַַוּי א ֶ֖וּנּו יָנ ׃ַפְַּבע  ה ַיֲעֶׂשָֽ ַ ֶ֖יו יָנ ְַּבע 
ה' הוא הטוב והנה הגם ששמע שעקר הקצף עליו עתה היה על שלא שת לבו לדברי הנביא, בכ"ז השיב,  דבר שמואל )המלבי"ם(

אין עמו שבועה שירצה ה' שלא , שחוץ מכוונתו הפשוטה כמצדיק דין שמים, אמר ג"כ הלא יש הבדל בין בין גזר דין שבעיניו יעשה
 )ראה )ב,כה( ...כי חפץ ה' להמיתם( יתקיים הגזר רק יתבטל ע"י תשובה, ואינו טוב בעיניו,

שהוא טוב בעיניו שיתקיים ולא יבטלוהו, ))ג,יד( לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי ... (  לא כן גזר דין זה שיש עמו שבועה
 תעלה.בודאי יעשה, ואין מזור ו

רַ )אתנח( ַמָ֕ אַגדול -זקף –ַוּי א ּו ה  ַ' ַקטן -מונח זקף –ה  ֹוב ֶ֖וַהּטֵ֥ יָנ ְַַּבע  ֶ֖יו ָנ י ַמרכא טפחא  –ְּבע  ה׃  סלוק –ַיֲעֶׂשָֽ

 קטן בין שני קיסרים, נדרש שינוי גדול כדי לשנות הגזרה, ועלי מקבל הגזרה-גדול ... זקף-תבנית זקף

 

 ז"ג...ז"ק 21

ה ִהֵנַ֤ה ֵהבֵ֙ ( יכו, ' תבואדב)  יָת ְוַעָּתָ֗ יך ְוִהְִֽׁשַּתֲחִוֵ֔ ' ֱאֹלה ֵ֔ ֹו ִלְפנֵ֙י הֹ֣ ' ְוִהנְַחּתָ֗ י הֶ֑ ָּתה ִּל֖ ר־נַָתֵ֥ ה ֲאׁש  י ָהֲאָדָמֵ֔ ת־ֵראִׁשי֙ת ְפִרֹ֣ ִֽיך: אִת֙י א  ' ֱאֹלה  י הֵ֥  ִלְפֵנ֖

ץ (יג,מל"א ט) ר  ֹ֣ ֙ם א  א ָלה  י ַוּיְִקָרַ֤ י ָאִחֶ֑ ָּתה ִּל֖ ר־נַָתֵ֥ ּל ה ֲאׁש  ים ָהֵאֵ֔ ָעִרֹ֣ ה ה  ר ָמֶ֚ אמ  ִֽה: פ ַוּי ִ֕ ֹום ַהז  ד ַהּיֵ֥ ּול ַע֖  ָּכבֵ֔

 
מביא ואינו קורא, ר"מ אומר: מביא וקורא. אמר רב יהודה אמר שמואל: מחייב  -תנן התם: הקונה שני אילנות בתוך של חבירו  גמ'.

א ש"מ: היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק. ממאי? מדקתני משנה יתירא, מכדי תנא ליה דיש לו קרקע, פשיטא דמביא וקורא! אל
יא ֵמִַֽאְרְצךָ֛ ( כו,ב ' תבואדב)מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק. והא כתיב:  ר ָּתִבֶּ֧ ! ההוא למעוטי חוצה לארץ. והא כתיב: ֲאׁש ֵ֨

ְתךֵ֔ ( יט,גכ שמ' מש') י( יכו, ' תבואדב). והכתיב: למעוטי אדמת עכו"ם! ַאְדָמֹ֣ ָּתה ִּל֖ ר־נַָתֵ֥   ! דיהבת לי זוזי וזבני בהו.ֲאׁש 
שאם יש לו לעכו"ם קרקע בארץ ישראל ולקח ממנו פירות אין מביא מהן בכורים  - למעוטי אדמת עכו"ם [א,ב פא"ב בבלירשב"ם ]

ְתךֵ֔ ( שמ' מש' כג,יט)ונראה בעיני דהכי גרסינן והכתיב אדמתך אדמתך שני פעמים כתיב  ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמֹ֣ ית ִּבּכּורֵ ( שמ' תשא לד,כו)ֵראִׁשָ֗ ֙י ֵראִׁשָ֗

ְתךֵ֔  וחד למעוטי אדמת גר שהרי הגר עצמו מן  חד למעוטי אדמת עכו"םבספר ואלה שמות בואלה המשפטים ובכי תשא וקמשני ַאְדָמֹ֣
המביאין ולא קורין הוא כדתנן במסכת בכורים )פ"א מ"ד( שאין יכול לומר אשר נשבע לאבותינו לתת לנו ואתא האי קרא למעוטי 

 .מביא ולא קורא דהקונה מפירות קרקע שלו לא
תימה לרשב"א אמאי איצטריך הא לר"מ יש קנין לעכו"ם בארץ ישראל להפקיע  -ההוא למעוטי אדמת עכו"ם  [א,ב פא"ב בבלי תוספות]

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 
מפקיע להו ממעשר נמי ונראה לר"י דדלמא מהכא הוא דגמר בכל דוכתי דיש קנין מיהו אומר רשב"א דההיא דע"ז )דף לומר שדות ד

 .כא. ושם( יש לומר אפי' כמאן דאמר אין קנין ושם מפורש

באת ישראל מפקיע אותה מה-היא שיטת ר' מאיר שנכרי בעל קרקע בארץ חד למעוטי אדמת עכו"םהרב מיכל זילבר הי"ו מסביר 

ביכורים וממעשר )וכנראה מכל מצוות התלויות בארץ(. אפשר כי השורש לכך נמצא בתבנית הטעמים של סוף הפסוק הקודם לפסוק 

י( יכו, ' תבואדב) ָּתה ִּל֖ ר־נַָתֵ֥ את ( טכו, ' תבואדב)והוא  ֲאׁש  ץ ַהז ֵ֔ ר  ת־ָהָאֹ֣ ן־ָל֙נּ֙ו א  ֶ֑ה ַוּיִּת  ֹום ַהז  ל־ַהָּמקֹ֣ נּו א  ץַויְִבֵא֖ ר  ָ֛ ב  א  ת ָחָל֖  ּוְדָבִֽׁש:זַָבֵ֥

ת ָחָל֖ב ץ זַָבֵ֥ ר  ָ֛ תביר מרכא טפחא, זה אחד משמונה מופעים של כתוב זה בתורה באותה תבנית טעמים. כאן מלמד על הפקעת חלק  - א 

 ישראל ע"י קנין נכרי בה.-ארץ

י( יכו, ' תבואדב). והכתיב: למעוטי אדמת עכו"םעל הנדרש בגמרא  ָּתה ִּל֖ ר־נַָתֵ֥   הבת לי זוזי וזבני בהו. ! דיֲאׁש 

ָּתה ר־נַָתֵ֥ מצב הנתינה של הפירות )א( מאדמה שנתן ה' למביא )ב( מכסף שנתן ה' לישראל וקנה -מלת אשר מרבה, טעם מקף כרב – ֲאׁש 

יאדמה או קנה פירות.  ָּתה ִּל֖ ר־נַָתֵ֥ ביא פירות מרכא טפחא, כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, יתור לרבות על אדמה שנתן ה' למ – ֲאׁש 

 ישראל. -מאדמה שקנה וגם כסף לקנות פירות מאנשים אחרים. אלא שאין מביאים ביכורים מפירות שגדלו באדמת נכרי בארץ

יהמלים  ָּתה ִּל֖ ר־נַָתֵ֥ י (יג,מל"א ט)-נמצאות גם ב ֲאׁש  י ָאִחֶ֑ ָּתה ִּל֖ ר־נַָתֵ֥ ּל ה ֲאׁש  ים ָהֵאֵ֔ ָעִרֹ֣ ה ה  ר ָמֶ֚ אמ  ור למלך שלמה . אלה דברי חירם מלך צ ַוּי ִ֕

 ישראל בתשלום על אספקת עצים ואבנים ואומנים לבנין בית המקדש. חירם מזלזל במתנה היקרה הזאת.-שנתן לו חלק מארץ

ּל ה (יג,מל"א ט)ויש להעיר שתבנית הטעמים של  ים ָהֵאֵ֔ ָעִרֹ֣ ה ה  ר ָמֶ֚ אמ  קטן מלמדת בתורה על שנוי גדול מהדרך -גדול ... זקף-זקף ַוּי ִ֕

וש שנוי גדול לתיקון משהו. התעוררות מלעילא כדי לגרום להתעוררות דלתתא כדי לגרום להתעוררות דלעילא. תבנית הטבעית. שדר

 ישראל ממצוות התלויות בארץ.-הטעמים מלמד על זעקת הכתוב על הפקעת חלק מארץ

 

 ז"ג...ז"ק 22

ן,יא: לז  יחזקאל ֶּלה-ֶּב א   ָה ַ ֹות מ  ָהֲעָצ םַ ָדָ֕ ַָא
 ב,ז:    . שמות כי תשא ל14ראה לעיל 

ֶאל ַ ה' ַ ר ֵ֥ ַדּב  ָ֑הֶַלְך-ַוְי ֶׁש ַַ-מ  ִים׃ ָרָֽ ִַמְצ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ יָת ֶ֖ ֶהֱעל  רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָך  ַַעְּמ ח  ת ִַׁש ִ֚י דִַּכ ָ֕ ַר 
 ,לב:    לב. שמות כי תשא 15

ִאם ַ ה ִאם-ְוַעָּתֶ֖ ְַו אָתָ֑ם ַחָּט ַ ַַ-ִּתָּׂש א ׃ ְבָּת רַָּכָתָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ָךֶ֖ ִּסְפְר ִמָֽ ַ א ַָנ  ח  ִני ְמ ןַ ִי ַַאָ֕
 

 קובץ נפרדגדול = תקע"ו ראה -קטן זקף-גי' זקף 2

 

 

זה וזה גורם  בעת ובעונה אחת )מיד, בבת אחת(, ו/או דרך  –שניים גורמים לאחד  אחד גורם לשניים או –פשטא פשטא  3

 (3מופעים? +  60רגילות דרך רגילות )

    פשטא פשטא 3.1
 . בראשית א,ז:    1



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ִמַּת ַ-ַוַּי ַעׂש ַ֙ ר ֲאֶׁש ַ֙ ַהַּמִ֙ים ַ ן י ַ֤ לַּב  ָ֗ ּד  ַַ֒וַּיְב ִקיַע ָר ְֵֽיִהיָה ַַוָֽ יַע ִקָ֑ ָר ַע לַָל מ  רַ ֲאֶׁשֶ֖ ַ ִים ַהַּמ  ַ ן ַּוב  י יַע ִק  ָר ַַ-ַחתַָל ן׃ ָֽ ַכ 
רַ֙ ֲאֶׁש ַ֙ , בעת נעשתה בבת אחתבין מים תחתונים ובין מים עליונים פשטא, פעם ראשונה בתורה, אפשר שמודיע שההבדלה  פשטא -ַהַּמִ֙ים

עליו.  המאיים' כאדם שמשתומם ועומד מגערת וגו רקיע יהי באמרו ה"בשני מגערת הקב וקרשו...  'ו בפסוק י"כפרש ובעונה אחת בכל הבריאה.
 .אחת בבתהיינו עומד  -

 )רבי נחמן מברסלב( ספר ליקוטי הלכות נתן רבבשם  ורוזנטל הי" נחמן הרב
בבת  במאמרוללמוד שכמו שהרקיע נהיה  ישזה  פסוקבשהטעמים  פשע" אפשר לקים את הרקיע-א ויעש א ז בראשיתהפסוק  על

 חת, כך בכל שאר המאמרות נהיה בבת אחת.א
 

ה( וכבר בארנו כי במאמר הא' יצאו היסודות מעורבים ויסוד המים היה מעורב עם יסוד האויר, כמ"ש ורוח אלהים מרחפת ע"פ  התורה והמצוה
, ביסוד המים ולעשותם מים פשוטיםהרקיע היה פעולתו להוציא האויר המרחף וכן ביום השני שנעשה  המים, ועי"כ היו המים מתפשטים בגובה ...

 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
רא ביום הראשון, רק שהיה כנ"ל בהקדמה ד' כן שם בטבע האור הזה שנב אור חוזר עד הסגרירבוניצוצי האור שבים הארץ השמש שמכה על כדור 

 וגו' כוחו גדול ביתר שאת כי היה אור בוער כאש,ופעל פעולתו בפקודת ה' ביום אחד מה שאור השמש היה צריך לזה שנים רבות

 רקיע מבדיל בין אויר ובין מים וגורם לעיבוי וגשמים –מבדיל בין שניים  – אחד גורם לשניים

 כה בארץ ושב עד הסגריר )אור בראשית והארץ או הסגריר( גורם לרקיעאור בראשית המ –או שניים גורמים לאחד 

 
 . בראשית  ב,יט:    2

ִַמן ים ִהִ֝ ֹל ֱא ה'ַ ַ֩ ר הַָּכל-ַוִּיֶצ ָדָמָ֗ ֲא ַָּ֙כל-ָה ת א  ְַ֙ו ֶדה ַהָּׂש ַ ַ֤ת ֶאל-ַחַּי ַ֙ א ַַוָּיב  ם ִי ַמ  ַהָּׁש ַ ֹוף ַַמה-ע  ֹות אֶ֖ ְר םִַל ָד  ָרא-ָה ָא ְק ָרא-ִּי ְק ִַי ר ֲאֶׁש֨ ַ֩ ל ְַוכ  ֹו -לָ֑
ֵ֥פֶַ ֶַנ ם ָדֵ֛ ָא ָה ַ ֹו ַַלֹ֧ ֹו׃ מָֽ ְַׁש א ּו הֵ֥ ַ ֶ֖ה ַחָּי ַ ַׁש

 העוף נברא משניים מרקק שהוא עפר ומים
 . בראשית  ג,כב:    3

׀ֶַּפן ה ְַוַעָּת  ע ָרָ֑ ַָו ֹוב ט  ַ ַעת ַדֶ֖ ּנּוַָל ִמֶּמ  ַ ַאַח ד ְַּ֙כ ה ָהָי ַ֙ ָדם ָהָא ןַ ַ֤ ה  יםַ ִהָ֗ ֹל ֱא ה'ַ ׀ַ ר ֶמ א יַ-ַוּי   ַחֵ֥ ַָו ל ָאַכֶ֖ ְַו ים ַחִּי  ַה ַ ע  ץ מ  ַ ִ֚ם ַַּ֙ג ח ַק ְַוָל ֹו דָ֗ ַָי ִיְׁשַל ח
ַ ַ ם׃ ָלָֽ ְַלע 

 היה בעל יכולת לדור בשני עולמות בבחינת בית ועליההאדם 
 . בראשית נח ו,ז:    4

ַהַ  ר ֶמ א ֶאתַוּי   ַ ה ֶח֨ ְמ ֶַא ֲאֶׁשר-' ַ ם ָדַ֤ ָא ד-ָה ַַ֙ע ָדם ָא ָֽ מ  הַ ָמ  ֲאָד ָה ַ ְַּ֙פנ  י ַעל מ  ַ֙ ֙אִתי ָר ַַעד-ָּב ה ָמ  ה  ד-ְּב ְַוַע ֶמׂש ַ-ֶרֶ֖ י ְמִּתיִַּכֵ֥ ַחֶ֖ ִַנ י ִָ֑יםִַּכֵ֥ ָמ ַהָּׁש ַ ֹוף ע 
ַ ַ ם׃ ִתָֽ ֲַעִׂשי

 עליו מים ואמחה אותו. )השניים מים ועפר יגרמו למחות את האדם ובעלי החיים הלא מיימים( רש"י הוא עפר ואביא
 לך יז,כג:    -. בראשית לך5

ֶאת ַ ם ָהִ֝ ָר ַאְב ַ ח ַּק֨ תַָּכל-ַוִּי א ֨ ְו ַ ֹו ְַּבנָ֗ ָמע  אל ל-ִיְׁש ַָּ֙כ ת א  ְַ֙ו יתֹו ַב  י ַ֤ ד  ֹוַָּכל-ְיִלי ְסּפ  ְקַנ תַַּכ ַ-ִמ ִָ֝מל ַַוָּי ָ֑ם ָה ָר ְב ַא ַ ַּב  ית י ֶ֖ ַאְנׁש  ְַּב ר ַ-ֶאתָזָכָ֕ ְּבַׂש ר
ַַ ים׃ ִהָֽ ֱאֹל ַ ֹו ִאּתֶ֖ ַ ר ִּדֶּבֵ֥ ַ ר ֲאֶׁשֵ֛ הַַּכ ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ ֶ֙צם ְַּבֶע ם ְרָלָתָ֗ ַָע

 ישראלי נימול שמונה גוי פטור ממילה, יליד בית נימול ליום אחד )מעין זה וזה?(

 חיי שרה כד,מח    ראה. בראשית חיי שרה כד,כז: 6
ַ֙ ַה ְך ּו רַ֤ ַָּב ר ֶמ א ׁשֶַַוּי ָ֗ ֲאַ֠ ַ ם ָה  ָר ַאְב ַ ִנ י ד  ֲַ֙א י ה  ֱאֹל ַ ָ֑יַ-רַל א' ִנ ד  ֲא ַ ִע ם מ  ַ ֹו ִמּתֶ֖ ֲא ַַו ֹו ּדֵ֛ ְס ַח ַ ֵ֥ב ַז ַָע

ַהַ ַ ַח ִני ַָ֙נ ְך ֶּדֶ֙ר ַַּב י ִכָ֗ ַַָאנ  י׃ ִנָֽ ד  יֲַא ֵ֥ ח  ֲא ַ ית ֶ֖ ַּב  'ַ
 הודאה על מציאת הזיווג / חיבור בין שניים יצחק ורבקה

ְך ּו רַ֤ ַַָּ֙ב י ה  ֱאֹל ַ '֙ םה ָה  ְבָר ַא ַ ִנ י ד  ֹופשטא פשטא, זה וזה גורם, ופרוטו במלים  – ֲא ִמּתֶ֖ ֲא ַַו ֹו ּדֵ֛ ְס , חסדו בא מצד שם הוי', אמתו בא מצד שם  ַח

'החסד' הוא מה שייטיבו לאדם על צד החנינה; ו'אמת' הוא לתת לאדם החק  -)כז( חסדו ואמתו  רלב"ג ביאור המילותלקים כפי' -א
אמר "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" ; ולזה 'אמת', כי אחר היעוד ראוי שיקיימהו השם יתעלהומפני זה נקרא קיום החסד שיעד השם לנביאו שיש לו עליו; 

 .    )מי' ז,כ(, כי מה שהיה 'חסד' לאברהם הוא 'אמת' ליעקב

  כי אחר היעוד ראוי שיקיימהו השם יתעלהס"ת אמ"ת בין אלו נמצאים החוקים של העולם  –לקים -בראשית ברא א

 סלוקראה 

 
 . בראשית חיי שרה כד,מב:    7

ֶאל ַ ֹום ַהּיֶ֖ ַ א ב ֵ֥ ָא אַ -ָו ַָו ן ִָ֑י ַָ֙הָע ה רַ ִאםַמָ֗ ַ ם ָה  ְבָר ַא ַ ִנ י ד  ֲַ֙א י ה  ֹל ָך-'ֱַא ַַ-ֶיְׁש ׃ ָה י ַָעֶלָֽ ְך ֵ֥ ל  ה  ַ י ִכֶ֖ ָאנ  ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ י ְרִּכ  ַּד ַ ַח י אַַ֙מְצִל  ַָּנ
 סיפור על התפילה קודם למציאת הזיווג / חיבור בין שניים יצחק ורבקה

 חיי שרה כד,כז    ראה. בראשית חיי שרה כד,מח: 8
הַָ֑ ֶ֖הַַל ֲחֶו ֶאְׁשַּת ַָו ד ּק ֵ֥ ֶא בַָָו ַָוֲא ֶאת' ַ ְך ָ֗ ַ֙-ר  ֶאתה ַ ַחת ַקֵ֛ תַָל ֶמ  ֱַא ְך ֶר ֶד  ְַּ֙ב ַחִ֙ני ִהְנ ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ם ָה  ָר ַאְב ַ ִנ י ד  ֲַ֙א י ה  ֹל ֱַא ת-' ַַ-ַּב ֹו׃ ְבנָֽ יִַל ִנֶ֖ ד  ֲַא י ִחֵ֥ ֲַא

 סיפור על ההודאה על מציאת הזיווג / חיבור בין שניים יצחק ורבקה
 . בראשית חיי שרה כו,יח:    9

ֶאת ַ ר׀ ְחּפ   ַַוַּי ק ָחִ֝ ִַיְצ ָׁשב ת-ַוָּי֨ ר   א  ןְַַּ֙ב אַָלֶה ָרַ֤ ַַוִּיְק ָ֑ם ָה ָר ְב ַא ַ ֹות מ  ַ י ֶ֖ ר  ֲח ַא ַ ים ִּת  ּוםְַּפִלְׁש מ  ַסְּת ַַוְי יו ִב  ָה םַָא ָר ַאְב ַ֙ י מ  ִַּ֙בי רּו ְפ ָחָֽ ַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ִים ַהַּמָ֗
ר ֲאֶׁש ַ ת מ ָ֕ ֹותַַּכּׁש  מ  ַ-ׁש  ַ יו׃ ָאִבָֽ ןַ אַָלֶהֶ֖ ָרֵ֥ ַָק

 צירוף כח יצחק לכח אברהם לאחיזה בארץ
 . בראשית תולדת כז,כה:    10

ַ֙ ַהִּגַָׁ֤שהִַּלי ַ ר ֶמ א ַַוַּיֶּגׁשַוּי ָ֗ י ַַנְפִׁשָ֑ ָךֶ֖ ֶרְכ ןְַּתָב ַע ַמֵ֥ יְַל ְַּבִנ  ִמּצ  יד ַ֙ ה ְכָל א ָֽ ַַ-ְו ׃ ְָֽׁשְּת ַַוּי  ן ִֵֶֽ֖י ַַי אַ֦לֹו ֹ֧ב  ַַוָּי ל ַוּי אַכ  ַ֙ ַלֹו
 חיבור ריח גן עדן למאכל מהעולם הזה המביא לברכה, דורש בירור מה תפקיד היין מגן עדן 

 . בראשית תולדת כז,לא:    11

ם ַּג ַ ַַ֤עׂש ֶַ֖-ַוַּי ַַוָּיב  ים ְטַעִּמ  ַמ אַ֙ ַַהּו ָך׃ ַַנְפֶׁשָֽ ִּני ֲרַכֵ֥ רְַּתָב ַַּבֲעֻבֶ֖ ֹו ְַּבנ  ד ִמּצ  י ַ֙ ְַ֙וי אַכל ִבי ָא ַ ם ֻקַ֤ ַָי יו ִבָ֗ ָא רְַל ֶמ א ַַוּי   יו ִבָ֑ ָא ַאְַל
 נסיון חיבור מאכל טמא ליצחק הטהור להביא ברכה לעשו



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 . בראשית תולדת כז,מא:    12

ת ֶאָֽ ַ֙ ָׂשו ַע  ם ט ַ֤ ל-ַוִּיְׂש ַַע֨ ב ק   ַוַַ-ַיֲע יו ִבָ֑ ָא ַ ֹו ֲרכֶ֖ ַּב  ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ָרָכ  ֶאתַהְּב ַ ֶ֖ה ְרָג ַאַה ְַו י ִב  ַָא א  ֶבל ַ֙ י מ  ְַ֙י בּו ְר ְק ִַי ֹו ְַּבִלּבָ֗ ו ָׂשִ֝ ַע  ר אֶמ ַַ-ּי ֨ י׃ ִחָֽ ָא ַ ב ק ֵ֥ ַַיֲע
ַ֙ י מ  ְַ֙י בּו ְר ְק  שנאת עשו ליעקב וכיבוד אב דוחה מזימת הריגת אחיו. –הסתירה בין שני ענינים  פשטא פשטא, – ִי

 . בראשית ויצא כט,ג:    13

ְספּו ֶא ל-ְוֶנ הַָכ ְַוגַָ-ָׁש ָּמ ים ִרָ֗ ָד ֶאתָהֲע ַ ּו ֶאת-ֲללַ֤ ַ ּו ִהְׁשקֶ֖ ְַו ר א   ַהְּב ַ י ִַּ֙פ  ַעל מ  ַ֙ ן ֶאֶ֙ב ֶאת-ָה ַ יבּו ִׁשֹ֧ ה  ְַו ן א ַַעל-ַהּצ ָ֑ ֶבן ֶאֵ֛ ּה׃ַַ-ָה ָמָֽ ְמק  רִַל ֶ֖ א  ַהְּב ַ י ִַּפֵ֥
ת ֶא ַ ּו ַ֙-ְוָגֲללַ֤ ַעל מ  ַ֙ ֶ֙בן ֶא שתהיה אבן כל כך כבדה והרגילות כי יצטרכו את כל הרועים לגוללה, דבר מפשוטו  יצא –פשטא פשטא  מהפךָה

ן֙  ג לַוָּיַ֤  ,י(כט ' ויצאבר)ראה מקבילה הפוכה  לות של חוסר אמון בין תושבי המקום.המעיד על רגי ב  ת־ָהא ֙ י ֵמַעל֙  א  ר ִפֹ֣      ַהְּבֵאֵ֔

גם בזה להם סוד רמז לעתיד, כי נזדמן לו ככה שנכנס בדרך הבאר, ולא  [)ע ח( ויצא בראשית רבה]-ולרבותינו ב )המשך רמב"ן(
ם, ובא בזמן שהאבן על פי הבאר והעדרים שומרים לה, וכל הענין המסופר כאן, להודיעו שיצליח נאספו כל העדרים רק שלשה מה

א  רבדרך הזה ויצא ממנו זרע זוכה לרמז הזה, כי ה יַירמוז לבית המקדש, ו ְב ר  ְד ֶַע ה ֹלָׁשַ֤ ַ֙-ְׁש ן ִַמןעולי שלשה רגלים, צ א ִ֚י ַהְּבא  רַ-ִּכ
ים ִרָ֑ ָד ָהֲע ַ ּו קֶ֖ ַַיְׁש א ו ִה  רוח הקדש, או שירמוז כי מציון תצא תורה )ישעיה ב ג( שנמשלה למים )ב"ק יז א(, ודבר  , שמשם היו שואביןַה

ְספּו ג(,כט)ה' מירושלם.  ֶא הַָכל-ְוֶנ ים-ָׁש ָּמ ִרָ֗ ָד ֶאת ג(,כט), באים מלבא חמת עד נחל מצרים )מ"א ח סה(. ָהֲע ַ ּו ַ֙-ְוָגֲללַ֤ ֶ֙בן ֶא ּו... ָה קֶ֖ ִהְׁש , ְו
הַ  ג(,כט) שמשם היו שואבין רוח הקודש. ֶאתְו ַ יבּו ן-ִׁשֹ֧ ֶב ֶאֵ֛  א., מונח לרגל הבָה

 חיבור בני ישראל בשלושה רגלים אל המקדש גולל את האבן )המייצגת את היצר הרע( ומביא להשפעת רוח הקדש. – ]רמב"ן[סיכום 

י שמות כי תשא לד,כד: הפסוק המכיל רעיון זה במפורש הוא ֶאת-ִּכָֽ ַ י ְבִּתֶ֖ ַח ְר ִה ְַו ָך י ִמָּפֶנ  ַ֙ ַּגֹוִים יׁש ִרַ֤ ַָ֑-אֹו ֻבֶל ְַּג ַָך
ת-ְול א ֶאָֽ ַ֙ ִאיׁש ַ ד מ ֵ֥ ְח ֶאת-ַי ַ֙ אֹות ָר ָֽ ַל  ָךָ֗ ַַּבֲעֹלְת ָך  ְרְצ ה׃-ַא ַַּבָּׁשָנָֽ ים ִמֶ֖ ׁשְַּפָע ֹלֵ֥ ַָׁש יָך ֶה  ֹל ֱא ַ ' ה  ַ֙ י ְַּפנ 

ֶאת ַ֙ אֹות ָר ָֽ ַ֙-ל  י     פשטא פשטא, –ְּפנ 

 
 . בראשית ויצא כט,י:    14

ֶאת ַ ב ק ִ֝ ַַיֲע ה ָרָא֨ ַ֩ ר ֲאֶׁש יַַּכ ִהָּ֡ ַַּבת-ַוְי ל ח ָ֗ ֶאת-ָר ְַו ֹו ִאּמ  יַ ִח  ֲא ַ֙ ן ֶאתצ ֵַ֥-ָלָב ַ ֶַָ֤֣גל ַַוָּי ב ק ָ֗ ַַיֲע ַַוִּיַּג ׁש ֹו ִאּמָ֑ ַ י ִח  ֲא ַ ן ןַָלָבֶ֖ רַ-א א   ַהְּב ַ י ִַּ֙פ  ַעל מ  ןַ֙ ֶ֙ב ֶא ָה
ֶאת ַ ְק ְׁש ַַ-ַוַּיָ֕ ֹו׃ ִאּמָֽ יַ ִחֵ֥ ֲא ַ ן ןַָלָבֶ֖ א ַצ ֵ֥

ַ ב ק ָ֗ ַַיֲע תמונח רביע  -ַוִּיַּג ׁש ֶא ַ ֶַָ֤֣גל ָּי ַ֙-ַו ַעל מ  ַ֙ ֶ֙בן ֶא ת מהפך ללמד יצא מפשוטו, פשטא פשטא בתפקיד רגילות ובב –פשטא  מהפך פשטאָה

 גילוי כוח מעליונים ליעקב מתחתונים כדי לגלות צדקותו .אחת כאילו רגילות ליעקב גבורה כזאת, בבת אחת. 

ְספּוַ:בראשית ויצא כט,ג ראה מקבילה הפוכה ֶא ה-ְוֶנ ים-ָכל ָׁש ָּמ ִרָ֗ ָד ּו ָהֲע ַ֙-ֶאת ְוָגֲללַ֤ ֶ֙בן ֶא ַ֙ ָה ַעל י מ  ר ִּפ  א   ּו ַהְּב קֶ֖ ִהְׁש אן-ֶאת ְו  ַהּצ ָ֑
ּו יב ִׁשֹ֧ ה  בֶַ-ֶאת ְו ֶאֵ֛ י-ַעל ןָה ר ִּפֵ֥ ֶ֖ א  ּה׃ ַהְּב ָמָֽ ק  ְמ  ִל

ּו ַ֙-ֶאת ְוָגֲללַ֤ ֶ֙בן ֶא ַ֙ ָה ַעל מהפך ללמד יצא מפשוטו, פשטא פשטא בתפקיד רגילות, אנשים מעטים לא יכלו להזיז  –פשטא  מהפך פשטא מ 

יםרא האבן והרגילות הייתה שרועים רבים נדרשו להזיז האבן. ומרומז פלא זה שלא יכלו להזיז האבן בראשי התיבות של הק ִרָ֗ ָד  ָהֲע
ּו ַ֙-ֶאת ְוָגֲללַ֤ ֶ֙בן ֶא  הוא"ה שם מיוחד שבין הדברים שנדרשים בהופעתו ענין של פלאים. – ָה

 
 . בראשית ויצא כט,לה:    15

ֶאת ַ ה ֶד  אֹו ַ֙ ַהַּפַ֙עם ַ֙ ֶמר ַַוּת ֙א ן ַּב ָ֗ ד ַַוּת  ֶל ד ֹו ַעִ֝ ר ַה ַַעלהַ -ַוַּת֨ '-ַַ ֶדת׃ ִמֶּלָֽ ַ ד מ ֶ֖ ַּתֲע ַַוָֽ ה ָדָ֑ הּו ְַי ֹו מֶ֖ ְַׁש ה ָאֵ֥ ָקְר ַ ֵ֛ן ַּכ 
מֶַ ַהַּפַ֙עםַַ֙וּת ֙א ַ֙  מביא להודאה לה' נטילת לאה בבנים משלה ומחלק אחיותיה )התוצאה( ,)השניים הם(פשטא פשטא -ר

 
 . בראשית וישלח לד,יד:    16

ֶאת ַ֙ ת הַָלת  ֶּז  ַה ָּדָב רַ ַה ַ֙ ת ֲעׂשֹו ַַ֙לָֽ ַנּוַכל א םַל ַ֤ ֶהָ֗ י ֲאל  ַ ּו ר  ְמ ר-ַוּי א ֲאֶׁש ַ יׁש ִאֶ֖ נּוְַל ת   ח  י-ֲא ָ֑הִַּכָֽ ְרָל ַָע ֹו אַָלַָֽ-ל  ו ִהֶ֖ הַ ְרָּפֵ֥ ֶַַח ַנּו׃
 ע"פ אור החיים בפסוק יג דברו אתם קשות לתוכחה, בפסוק יד אמרו להם אמירה רכה להתפייסות כביכול וכך גרמו שלא ירגישו במרמה

 . בראשית וישלח לה,ה:    17
ַַעל ים ִהָ֗ ֱאֹל ַ ִחַּת ת ַ ׀ י ִה  ַוְי ַ ָ֑עּו ַ-ַוִּיָּס ֵ֥י ְַּבנ  י ֶ֖ ר  ֲח ַא ַ ּו ְדפ  ַָרָֽ א ְַול   ם ֶה  י ֹות  ִביב  ְס ַ֙ ר ֲאֶׁש ַ֙ ִרים ָע ב׃ֶַַהָֽ ק ָֽ ַַיֲע

ל ַ֙-ַע ר ֲאֶׁש ַ֙ ִרים ָע ע"פ רמב"ן )השניים הם יעקב ובניו( יעקב חגר כלי מלחמתו והצטרף לבניו )והתוצאה( וכאלו זרועם הושיעה למו אבל  ֶהָֽ

 "חתת אלהים", כי נפלה עליהם אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה, באמת היה נס נסתר כי 
 חתת אלהים ...וקלון לערים אשר סביבותיהם,  )אנשי שכם והתוצאה(ה והגירות שנתגיירו הברית מיל )השניים הם(תולדות יצחק 

 חתת אלהים )לכן(מהם הרגו עיר שלמה, כולם על אחת כמה וכמה:  שנייםאמרו האומות מה שכל טוב )בובר( 
 אגרא דפרקא אות קע 

"ת, וכשנכללין שניהם )היינו החו"ג( במלכות נק' זא"ת, בגי' א"ת וא"ת עיין בזהר בא דף ל"ז ובהגהות מהרח"ו, החסדים נקראים א"ת והגבורות וא
)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 

י חת"ת אלקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב, ברחמי ודינא רחמי לישראל ודינא לעמין עכו"ם עד כאן לשונו. ונ"ל דז"ס ויה
]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. 
והכתר הנקרא זא"ת שולט בחצי הלילה  החו"ג( במלכות נק' זא"ת,  וכשנכללין שניהם )היינו)השניים הם( החסדים והגבורות )התוצאה( 

חת"ת היינו א"ת וא"ת, ולא נבלעת הת' כדי לעורר וגו'  חת"ת אלקים על הערים אשרבשני צדדים רחמים לישראל ודין לעכו"ם וזה משמע 
 הדינים על העמים הרוצים לרדוף אחרי בני יעקב, ואנפהא נהירין לישראל מבחינת א"ת.

 לקים לעמים ופנים מאירים לישראל-דין לעמים מצטרף לרחמים על ישראל והתוצאה חתת אה

 

 פסוק שלא נמצא בחיפוש

 
 :בראשית וישלח לה,כב

ֶאת ַ֙ ב ַַוִּיְׁשַּכָ֕ ן אּוב ָ֗  ְר ַ ְך אַַוּי  ֶל ו ִה  ַה ָא ֶרץַ ַָּ֙ב ל א  ָר ִַיְׂש ן ִַּבְׁשּכ ַ֤ י ִהָ֗ ַ-ַוְי ָָֽ֣ל ָ֑ א  ָר ִיְׂש ַ ע ַמֶ֖ ַַוִּיְׁש יו ִבָ֑  ָא ַ ִַּ֙פיֶל ֶגׁש ה ָהֶ֖ ִַּבְל
יַ ָֽ ְַבנ  ּו ְהיֵ֥ ַַוִּי ר׃-פ ָעָׂשָֽ ַ ֵ֥ים ְַׁשנ  ב ק ֶ֖  ַיֲע



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ -"איש מצליח" הרב מאיר מאזוז שליט"א גירסה זרקא סגול -"מנחת שי" מביא גרסה נוספת וכן ב ן לִַּ֘בְׁשּכ ַ֤ ָרא  ִַַ֒יְׂש ִהוא ַַה ָא ֶרץ  ָּב

ן ]מנחת שי בראשית לה,כב[ ִּבְׁשּכ ַ֤ ַ י ִהָ֗ ינה האחרת הוא ב' פסוקים לכן . א"ת כתב לפי שפסוק זה בבחינה אחת הוא פסוק אחד ובבחַוְי
ןַבמקצת מלותיו ב' טעמים. בבחינת היותו פסוק א'  אּוב ָ֗  ַ֙ברביע. ְר ב ַ֙בפשט. ַוִּיְׁשַּכָ֕ ה ַבפשט. ִּבְלָהֶ֖ יו ִבָ֑  ַבזקף קטן. ָא ָָֽ֣ל ָ֑ א  ָר  באתנח. ִיְׂש

ןַובבחינת היותו ב' פסוקים  אּוב ָ֗  ַ֙בזקף קטן. ְר ב ַ֙בזקף גדול. ַוִּיְׁשַּכָ֕ ה יוַבטפחא. ִּבְלָהֶ֖ ִבָ֑  ַאתנח. בָא ָָֽ֣ל ָ֑ א  ָר  סוף פסוק.ִיְׂש
לַ֘ובגליון א' מס"ס המוגהים  א  ָר ַ֒קדמאה בזרקא ופשט. ִַיְׂש א ִהו  בזקף קטון וסגולתא עכ"ל. וזהו על הדרך שכתבנו בעשרת הדברות:  ַה

 
ויהיו   אינו אלא טועה, שנאמר )בראשית לה( -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר ראובן חטא  [בבלי שבת נה,ב]

מלמד שבלבל  -בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחת. אלא מה אני מקיים )בראשית לה( וישכב את בלהה פילגש אביו 
 מצעו של אביו, ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה. 

לעמוד על הר עיבל ולומר  תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: מוצל אותו צדיק מאותו עון, ולא בא מעשה זה לידו. אפשר עתיד זרעו
עלבון אמו תבע. אמר:  -)דברים כז( ארור שכב עם אשת אביו ויבא חטא זה לידו? אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו 

 אם אחות אמי היתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי? עמד ובלבל את מצעה. 
ואחת של אביו. והיינו דכתיב )בראשית מט( אז חללת יצועי עלה )אל תקרי יצועי אחרים אומרים: שתי מצעות בלבל, אחת של שכינה 

אלא יצועיי(. כתנאי, פחז כמים אל תותר רבי אליעזר אומר: פזתה חבתה זלתה. רבי יהושע אומר: פסעתה על דת, חטאת, זנית. רבן 
נו למודעי; רבי אלעזר המודעי אומר: הפוך את גמליאל אומר: פיללתה, חלתה, זרחה תפלתך. אמר רבן גמליאל: עדיין צריכין א

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. 

 

ת ֶא ַ֙ ב ַ֙-ַוִּיְׁשַּכָ֕ ה ָהֶ֖  , בתפקיד זה וזה גורם. מהירות –בתפקיד רגילות, בתפקיד בבת אחת  –פשטא פשטא  – ִּבְל

בארבעה אהלי נשיו, מעמיד מטה כך היה יעקב עושה  - אחת של שכינה רש"י שבת נה,בבתפקיד רגילות, כפי'  –פשטא פשטא 
 וראובן ניסה לשנות רגילות זאת כדי לתבוע עלבון אמו. הוא בא ולן אותו הלילה. -לשכינה, ובאותו אהל שהוא רואה בו השכינה 

רבי אליעזר , פחז כמים אל תותרהוא אשר אמר יעקב אבינו )בר' ויחי מט(  שבת נה,במהירות,  –תפקיד בבת אחת ב –פשטא פשטא 
  בעצמך וחטאת. מיהרת  -)שבת פח, א(.פזתה  עמא פזיזאלשון  -נוטריקון הוא. פזתה  -פחז  רש"יופי' אומר: פזתה חבתה זלתה. 

 ראובן ניצל מחטא בזכות שני דברים הזדזעות מן החטא, תפילה בשבת נה,בתפקיד זה וזה גורם. ע"פ  –פשטא פשטא 

 . אמר רבן גמליאל: עדיין צריכין אנו למודעי; פיללתה, חלתה, זרחה תפלתךרבן גמליאל אומר:  (א)

ממך. רבא אמר, ואמרי לה רבי ירמיה בר  זעזעתה, הרתעתה, פרחה חטארבי אלעזר המודעי אומר: הפוך את התיבה ודורשה:  (ב)
 ת עונשו של דבר, חלית עצמך חולי גדול, פירשת מלחטוא.אבא: זכר

 יראת לחטוא, -להנצל מן החטא.; זעזעתה  -פיללת  רש"י
 

 פסוק שלא נמצא בחיפוש
 טז,בראשית וישב לח

ֶאלַ ָהַ י ֶלִ֝ א  ַ ט ה-ַוּי ֨ ָב ָהָֽ רַ֙ ֶמ ַַוּי ֙א ְך ֶר א-ַהֶּדָ֗ ו ִהָ֑ ַ ֹו יַַכָּלתֶ֖ עִַּכֵ֥ ַד  ַָי א ִ֚יַל   ְךִַּכ ִי ַל  א  אַ ֹו ב  ָא אַ֙ ַָּנ
מֶַַ ַמהַוּת ֙א ן-רַ֙ י׃-ִּתֶּת ָלָֽ א  ַ א ֹו בֶ֖ ַָת י יִַּכֵ֥ ִַל 

ָבה ַָ֙הָֽ ר ֶמ ַ֙-ַוּי ֙א א ְךָּנ ִי ַל  א  ַ ֹוא ב  , דרך רגילות, דרך רגילות ו/או חל בבת אחת, מיד, בעת ובעונה אחת. קטן-מונח זקףפשטא  שטאפ - ָא

 נת כלה לקידושיההיינו שני עניני רגילות של הכ הכיני עצמיך ודעתיך לכך. - הבא נא  רש"י אפשר כי זה תומך בפירוש

ָבה ַָ֙הָֽ ר ֶמ ַ֙-ַוּי ֙א א והקב"ה היה עוסק בורא אורו של  )ותוצאה(  ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה ע"פ בר' רבה פר' פ"ה )צירוף השניים(ָּנ
 מלך המשיח 

 קדמא ואזלא, רביע ראה 

 
 . בראשית וישב לח,כד:    18

א ָֽ הַל  ָדַ֤ הּו דִַלי ַַוֻּיַּג֨ ים ָדִׁשָ֗ ֳח ַ ׁש ֹל  ִמְׁש ׀ְַּכ י ִה  ַַַוְי ף׃ ָֽ ר  ְַוִתָּׂש ָה ּו אֶ֖ הֹוִצי הַ ָד  הּו ְַי ר ֶמ א ַַוּי   ָ֑ים ְזנּוִנ הִַל ָרֶ֖ ַָה ֵ֥ה ּנ  ִה ַ ֵ֛ם ְַוַג ָך ַָּ֙תָמ רַַּכָּלֶת  ה ְֵָֽֽנָת רַָ֙ז ַמ 
ַ֙ ה ְֵָֽֽנָת ַָ֙ז ר מ  א ָֽ  אשת איש שזנתה )היינו אדם שלא אישה( דינה להרג בחנק. לגבי תמר יש דיון בתושבע"פ מדוע בשרפה.  ל 

 . בראשית מקץ מב,לח:    19

רַל ַ ֶמ א י-אַוּי ָ֕ ָ֑םִַּכָֽ ִַעָּמֶכ י ְַּבִנֶ֖ ד ֵ֥ ר  ְלכּו-י  ָֽ ֲאֶׁש רַּת  ְךַ֙ ֶ֙ר ַַּ֙בֶּד סֹון ָא ַ הּו ָרָאַ֤ ַּוְק ר ָאָ֗ ִַנְׁש ֹו ּד  ַב אְַל ּו הֹ֧ ְַו ת מ ִ֝ ַ יו ִח֨ ֶאת-ָא ַ ם ְדֶּתֹ֧ ַר הֹו ְַו ּה ַ-ָב  ן ֹו ָיגֶ֖ ְַּב י יָבִתֵ֛ ׂש 
ַַ ה׃ ֹוָל אָֽ ְַׁש

ַ֙ ֶ֙רְך ֶּד ַַּ֙ב ן סֹו      ָא
 . בראשית מקץ מד,ב:    20

ֶאת ּבְַ-ְו ַ֙ ֶסףַָּתִׂשים ַהֶּכָ֗ ַ יַע ִב  ְַּג י ִביִעַ֞ ְַַּג ר׃ ָֽ ִּדּב  ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ף ֶ֖ ס  ַיֹו ר ַבֵ֥ ְד ַעׂשִַּכ ַַוַּיָ֕ ֹו רָ֑ ִַׁשְב תֶַּכ ֶסף ֶ֖ א  ְַו ן ט   ָּק ַַה ַחת ְמַּת  ַא ַ֙ ִַפי
ֶאתַבדרך הפשט ֶסף-ְו ֶּכָ֗ ַה ַ יַע ִב  ְַּג י ִביִעַ֞ ... יש לומר  ח"שפת שלבני יעקב אין כלי ניחוש כפי' יצא מן הכללכעין , רביעגרשיים מונח  - ְּג

 . לא נחש בבית יעקב כי (כג,כג בלק 'במ) דמנחשים בו ודאי של יוסף הוא, כיון

ַ֙פשטא פשטא של -יוצא מן הכלל של רגילותם העשוי להיות מרומז בהימצאות גביע לניחוש אצל בני יעקב הוא ענין  -טט  ִפי ְַּ֙ב  .ָּתִׂשים

ַ֙ ְַּ֙בִפי הכו השבטים את  ויש במדרש דבאותה שעה...  ,יגהדר זקנים בראשית מד-פשטא פשטא, כעין רגילות בגנבה, כמובא ב – ָּתִׂשים
 .בנימין אחיהם בין כתפיו הכאה גדולה אמרו לו גנב בן גנבית אמך גנבה התרפים

 
 . בראשית ויגש מז,ט:    21

ֶאל ַ֙ ב ק  ֲע ַַיָֽ ר ֶמ א אֶַ-ַוּי ַ֤ ַ יגּו ִהִּׂשָ֗ ַ א ְַול   י ַחַּי  ַ ְַׁ֙שנ  י י מ  ְַ֙י ָהיּו ַ ים ָרִעָ֗ ְַו ְמַע ט ַ ָ֑ה ַָׁשָנ ת ַאֶ֖ ְמ ַּו ים ֹלִׁשֵ֥ ְַׁש י ַר  ְמגּו ַ ְַׁ֙שנ  י י מ  ְַי ה ְרע   ַ-תַּפ י ַת  ֲאב  ַ ַחּי  י ַ֙ י ְַׁ֙שנ  י מ  ְי
ַַ ם׃ ֶהָֽ י ר  ְמגּו ַ י ֶ֖ מ  ִַּבי

ַ֙ י מ  ְַ֙י ַ֙-ֶאתפשטא פשטא,  – ָהיּו י ְׁשנ  ַ֙ י מ   פשטא פשטא, – ְי



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

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

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, 

 שנה.    33-לא מעט, אלא כמדרש היות והתלונן לפני פרעה קצרו ימיו בשנה וזה  17אבל חי עוד 

 
 . בראשית ויחי מט,כט:    22

ֶאל ַ ָס ף ֶַ֙נֱא ֲאִני ַ֙ ֶהם ֲאל  ַ ר ֶמ א ַַוּי ַ֤ ם אֹוָתָ֗ ַ ֶאל-ַוְיַצ ו ַ י ִתֶ֖ א  ַ ּו רֵ֥ ְב ִק ַ י ל-ַעִּמ  ֶא֨ ַ ָתָ֑י י׃ַַ-ֲאב  ִחִּתָֽ ַה ַ ֹון רֵ֥ ֶַעְפ ה ֶ֖ ִַּבְׂשד  ר ֲאֶׁשֵ֥ הַ ָר  ַַהְּמָע
ֲאִניַ֙ ַ֙ ֶהם  מייד, דרך רגילות –א פשטא פשט –ֲאל 

 
 . שמות  ח,יג:    23

ּו ֶאת-ַוַּיֲעׂש ןַ ר ֨ ַאֲה טַ֩ ַַוּי  ן ֶאת-כ ָ֗ ַ֙ ְך ַַ֙וַּי ֙הּו ַמּט  ְַב ֹו דַ֤ ָ֑הַָּכל-ָי ָמ םַּוַבְּבה  ָדֶ֖ ָא ַָּב ם ָּנ  ַהִּכ ִהיַ֙ ַַוְּת ֶרץ ָא  ָה ַ ְַּבָכל-ֲעַפ ר ים ִּנֶ֖ ִַכ ֵ֥ה ָהָי ַ ֶרץ ָהָאֵ֛ ַ ר -ֲעַפֵ֥
ִים׃ַַ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ  ֶאֵ֥

 . שמות  ח,טז:    24

ר ֶמ א ֶאלהִַַַ֝וּי ֨ ַ הַ -' ַ ַמ ר ַָא ה ִ֚ יוַּכ  ָלָ֗ א  ַ ְרָּת  ָאַמ ְַו ָמה ְָ֑י ַהָּמ ַ ַיֹוצ  א ֶ֖ה ּנ  ִַה ה ְרע   ִַ֙לְפנ  יַַפ ב ִהְתַיּצ  ְַ֙ו ר ֶק ַַּבּב ֨ ַ֤ם ַהְׁשּכ  ַ ה ֶׁשָ֗ ַמ  ַ ִני׃ ֻדָֽ ְב ְַוַיַע י ַַעִּמֶ֖ ח ַַׁשַּלֵ֥ 'ַ
 . שמות  י,כד:    25

ֶאל ַ ה ְרע ִ֝ אַַפ ָר֨ ְק ֶאת-ַוִּי ַ ּו ד  ְב ִַ֙ע ְַ֙לכּו ר ֶמ ַַוּי ֙א ה ֶׁשָ֗ ַצ אְנֶכֵַ֥הַ -מ  ק ַַרֵ֛ ם' ַַּגָֽ ָ֑ג ַֻיָּצ ם ְרֶכֶ֖ ַ-םַּוְבַק ַ ם׃ ִַעָּמֶכָֽ ְך ֵ֥ ל  ַי  ם ַַטְּפֶכֶ֖
 . שמות  יד,ב:    26

ֶאל ַ ֘ר ַתַַ-ַּדּב  ֹו חֵ֥ ִַנְכ ן ְַצפ   ַַּ֙ב ַעל י ָ֑םִַלְפנ  ַהָּי ַ לַּוב  ין ּד ֶ֖ ִמְג ַ ן י ֵ֥ ַּב  ת ר   ִחי ַה ַ י ִַּ֙פ  י ִַ֙לְפנ  ּו ֲחנ ְַוַיָֽ בּו ְַ֒וָיֻׁשָ֗ ל א  ָר ִַיְׂש לְּבנ  י ַַע ּו ַַ-ֲחנֶ֖ ַַהָּיָֽם׃
ַ֙ י ִַ֙לְפנ  ֲחנּו )התוצאה( השם פיתום הסלעים.  פי, והגיא שביניהם קרוי זקופיםגבוהים  סלעיםשני  י"רש, )השניים הם( פשטא אפשט –ְוַיָֽ

   .על שם שנעשו שם בני חוריןעכשו נקרא פי החירות 

הגיא , וזקופיםגבוהים   סלעיםועכשו נקרא פי החירות, על שם שנעשו שם בני חורין, והם שני ( ב טט) ,פיתוםהוא ( א טט) י"רש
 הסלעים.  פישביניהם קרוי 

 
 . שמות בשלח יד,יט:    27

ִמְּפנַ  ַ֙ ן ָעָנ ֶהָֽ ַ ד ּו ּמַ֤ ַַע ע ַַוִּיַּסַ֞ ָ֑ם יֶה ר  ֲח ַא מ  ַ ֶֶ֖לְך ַַוּי  ל א   ָר ִַיְׂש ֲחנ  ה ַמ ַ֙ י ִַ֙לְפנ  ְך ל  ה  ַַה ים ִהָ֗ ֹל ָהֱא ַ ַא ְך ַמְל ַ ע ַַַוִּיַּסַ֞ ם׃ ֶהָֽ י ר  ַאֲח ַמ  ד מ ֶ֖ ֵַּֽיֲע ַַוָֽ ם ֶה  ַי
יַ֙ ִַ֙לְפנ  ְך ל  ה  ְךַ֙,לג: אדברים  . 48,ראה פשטא פשטא –ַה ֶ֙ר ֶּד ַַּ֙ב ְתֶכם א ָֽ ְר פשטא פשטא, כעין שניים בעת ובעונה אחת, אפשר שמרמז  -ַל

   על הימצאות עמוד הענן ועמוד האש בעת ובעונה אחת לפחות בשעת החילוף ביניהם. 
 . שמות משפטים כד,א:    28

ֶאל ֶאל-ְו ַ ֲַעל  ה ר ָאַמִ֝ ַ ה ֶׁש֨ ֲאבִַהַ -מ  ַַו ב ָד  ַָ֙נ ן ֲהר  ַאָֽ ְַ֙ו ַאָּתה ַ 'ַַ ק׃ ח ָֽ ָר מ  ַ ם ֲחִויֶתֶ֖ ִהְׁשַּת ְַו ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש ְקנ  י ִּז ִמ ַ ים ְבִעֶ֖ ְַוִׁש א ּו ה  ַי
ןַ֙ ר  ֲה ַאָֽ ְַ֙ו ה  ,כל אחד במחיצה שלו? פשטא פשטא –ַאָּת

 . שמות כי תשא לד,ד:    29

י ָֽ ְַׁשנ  ל ס ָּ֡ ֶאל-ַוִּיְפ ַ֙ ַַ֙וַּיַ֙על ר ֶק ַַבּב ֨ ה ֶׁשַ֤ מ  ַ ם ַַוַּיְׁשּכ ֨ ים ִנָ֗ אׁש  ִר ִ֝יםַָּכ ֲאָבִנ ַ ת ח ֨ ֲאֶׁשֵַ֛-ֻל יַַּכ ִסיַנ  הֶַַ֖ה רַ ֵ֥הַ ִַצָּו ַַר ים׃ ֲאָבִנָֽ ַ ת ח ֵ֥ ֶ֖יַֻל ְַׁשנ  ֹו ד  ְַּבָי ח ַַוִּיַּק  ֹו תָ֑ א  ַ 'ַ
ַ֙ ַַ֙וַּיַ֙על ר ֶק      ,פשטא פשטא –ַבּב ֨

 

יב. שמות כי תשא לד,כד:  29 ֶאת-ִּכָֽ ַ י ְבִּתֶ֖ ַח ְר ִה ְַו ָך י ִמָּפֶנ  ַ֙ ַּגֹוִים יׁש ִרַ֤ ָָ֑ךַ-אֹו ֻבֶל ְַּג
ת-ְול א ֶאָֽ ַ֙ ִאיׁש ַ ד מ ֵ֥ ְח ֶאת-ַי ַ֙ אֹות ָר ָֽ ַל  ָךָ֗ ַַּבֲעֹלְת ָך  ְרְצ ַ֙-ַא י ה׃ְַּפנ  ַַּבָּׁשָנָֽ ים ִמֶ֖ ׁשְַּפָע ֹלֵ֥ ַָׁש יָך ֶה  ֹל ֱא ַ ' ַה 

ֶאת ַ֙ אֹות ָר ָֽ ַ֙-ל  י ּובראשית ויצא כט,ג: ראה  פשטא פשטא, –ְּפנ  ְספ ֶא הַָכל-ְוֶנ ֶאת-ָׁש ָּמ ַ ּו ְַוָגֲללַ֤ ים ִרָ֗ ָד ּוַ-ָהֲע קֶ֖ ִהְׁש ְַו ר ַהְּבא   ַ י ִַּ֙פ  ַעל מ  ַ֙ ן ֶאֶ֙ב ָה
ֶאת-ֶאת ַ יבּו ִׁשֹ֧ ה  ְַו ן א ַַעל-ַהּצ ָ֑ ֶבן ֶאֵ֛ ּה׃ַַ-ָה ָמָֽ ק  רִַלְמ ֶ֖ א  ַהְּב ַ י ִַּפֵ֥
ַעלַ֙-ֶאת מ  ַ֙ ֶ֙בן ֶא  .הקדשאת האבן ומביא לרוח  גולל המקדש אל ישראל בשלושה רגלים בניחיבור  – ן"רמב פשטא פשטא, –ָה

 
 . שמות  לז,טז:    30

ת ֶאָֽ ַ ִַ֝עׂש ַַעל-ַוַּי ֲאֶׁש ר ַ ׀ ים ִל  ֶאת-ַהּכ  ןַ ָחָ֗ ֶאת-ַהֻּׁשְל ְַו יו ָתַ֤ ר  ת-ְקָע ֶא֨ ְַו יו ָת  ִּקּי  ְמַנ ַ֙ ת א  ְַ֙ו יו ָת ֲאֶׁשֵַ֥-ַּכּפ  ַ ְּקָׂשֹו ת ַַַה ר׃ַפ ֹו הָֽ ָט בַ ָהֶ֖ ַָז ָ֑ן ה  ְךַָּב ַֻיַּסֶ֖ ַר
 . ויקרא  ד,ב:    31

ֶאל ַ ר י-ַּדּב ַ֞ ֶפׁשִַּכָֽ ֶַ֒נָ֗ ר מ  א ַל  ֘ל א  ָר ִַיְׂש הַ -ְּבנ  י ַ ת ִמְצֹו  לַ֙ ִמּכ  ַ֙ ה ִַבְׁשָגָג א ָטַ֤ ֱח ה׃ֶַַת ָּנ ָֽ ה  מ  תַ ַחֶ֖ ַא מ  ַ ה ְַוָעָׂשָ֕ ה ָ֑יָנ ָעֶׂש ַת  א רַל   ֲאֶׁשֶ֖ ַ 'ַ
לַ֙ ִמּכ  ַ֙ ה      ת?, ע"ז?, כתיבת שתי אותיות בשבפשטא פשטא –ִבְׁשָגָג

 

 

 פסוק שלא נמצא בחיפוש
 :ויקרא ויקרא ד,יח

ִמן ןַ ה ֨ ַהּכ  ַ֩ ן ַַעל-ְוָנַת ם ָּדִ֝ ָ֑ד-ַה מֹוע  ַ ֶהל א   ְַּב ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ ' ה  ַ ִַ֙לְפנ  י ַהַּסִּמים ַ ֶרת ט ַ֤ ְַק ח ְזַּב֨ ִַמ ְרנֹות ַַַקַ֠
׀ַָּכלַ א  ת ֶאל-ְו ַ֙ ְך ִַיְׁשּפ  ר ַהָּפָ֗ ַ ם ֲאֶׁשר-ַּד  ַ ה ָל  ָהע  ַ ִמְזַּב ח ַ֙ ד סֹו ד׃-ְי ָֽ מֹוע  ֶהלַ א ֵ֥ ַ ח ַת ֶַּפֶ֖

 מאח" ויקראעל הפסוק  ירושלמיכ, שני דברים הקורים בבת אחת, כאן שני סיומיםשל  עניןפשטא  –פשטא  – יסוד-אלטא, פש – ישפך
שאם כיפר  לשגירסת הירושלמי משובשת וצ" מפרש משה פניכילה כיפר או אם כיפר כילה .  אם, ודן הקדש"-מכפר את וכלה"...  טז כ

עירוי שיירי הדם ביסוד  ככיפר ואז ביוה" כילהשאם  לוד המערבי מעכב. והדעה האחרת צ"אין עירוי שיירי הדם ביס כ"וביוהכילה 

 וכלה" שני דברים יהיה מידמעכב אפשר כי כאשר יערה שיירי הדם ביסוד המערבי של המזבח  לאהמערבי מעכב. בלי צידוד במעכב או 

 הקדש".-את מכפר

 
 יג,ג:     תזריע. ויקרא 32

אֶַ ַ ה  ן ַהּכ  ָא הַ ָר ר-תְו ְַּבעֹו ֶּנ ַָ֣גע ן-ַה ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ הּו ָרָאֵ֥ ְַו א ּו הָ֑ ַ ַעת ַרֶ֖ ֵֵַֽ֥געַָצ ֶַנ ֹו ר  ְַּבָׂש ר ֹו ע  מ  קַ֙ מ  ַָ֙ע ֶּנַ֙גע ַה הַ ַ֤ א  ַמְר ַּו ן ׀ַָלָבָ֗ ָהַפ ְךַ ַ ִַ֝גע ֶּנ ַַּב ר ָע֨ ְַוׂש  ר ָּבָׂש ַַהַ֠
ַַ ֹו׃ תָֽ א  ַ א ֵ֥ ִטּמ  ְַו



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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קַ֙ מ  ַָ֙ע ֶּנַ֙גע אלי, לא לבן לא שחור אלא מראה לבן ביחס לצבע העור הבינוני של האיש הישר -, משנה נגעיפ פ"ב מ"א פשטא פשטא –ַה

 אשכרוע, מיזוג בין שני הקצוות. 
 . ויקרא תזריע יג,מה:    33

ר ֲאֶׁש ַ ּוַע רִ֝ ַהָּצ ְַוַעל-ְו ּוַע ר  ְהֶי הַָפ ִַ֙י ר אׁשֹו ְַ֙ו ִמים ֻר ּוְַפ ְהיַ֤ ִַי יו ָדַ֞ ְַּבָג ַגע ֶּנָ֗ ַה ַ ֹו ַ-ּב  ָ֑ה ֶט ַַיְע ם ַָׂשָפֶ֖
ַַ א׃ ָרָֽ ִַיְק א ֶ֖ מ  ַָט ַ׀ א ֵ֥ מ  ָט ְַו

ּו ְהיַ֤ ִַי יו ָדַ֞ ְַַּ֙בָג ר אׁשֹו ְַ֙ו ִמים ֻר ּועְַַַפ ר  ְהֶי הַָפ לביאת צרעת על הדברים  , בתפקיד רגילותקטן-מונח זקףפשטא פשטא  גרשיים מהפך – ִי

מקנאת  .והצרוע אשר בו הנגע וגו' אתה מוצא על ג' עבירות הצרעת נדבקת לבריות...  תורה שלמה ]קלא[ מדרש תדשאהנמנים. )א( 
לפיכך גזר המקום על  .כמו שנעשה בעוזיה מגובה את עצמו ,חזיכמו שנעשה בגי מחמדת עושר, לשה"ר כמו שנעשה במרים הבל

ַ֙המצורע שיהא בגדיו  ר אׁשֹו ְַ֙ו ִמים ֻר שאמר דברים על  קנאת ההבליקרא לעצמו טמא וכנגד  חמדת העושר וכנגד הגאוהפרוע כנגד ְפ

ַ, חבירו שלא כן ֶ֖ה ֲחֶנ ַּמ ּוץַַלָֽ חֵ֥ ִַמ ב ׁש   ַי  ד ָד    .אל נא תהי כמת( ב,יבבמדבר בהעלתך י)כמנודה וחשוב כמת, שנא' ָּב

 ( תנחומא ישן)נקרא גם  מדרש תנחומא )בובר( פרשת מצורע סימן י)ב( 

י (ויקרא מצורע יד,לד) ]י[ ַ֙ ִּכַ֤ ֙אּו ב  ן ֶא ֶרץ-ֶאל ָת ַע ר ְּכַנ  ֵ֛י ֲאֶׁשֵ֥ ן ֲאִנ ֵ֥ ת  ם נ  ָ֑ה ָלֶכֶ֖ ָּז ֻח ֲא ַ֙ ַל י ע ְוָנַתִּת ַעת ֶנ ַָ֣ג ַר  ת ָצ י ֶ֖ ב  ֶרץ ְּב ם׃ ֶאֵ֥ ַּזְתֶכָֽ ֻח ילמדנו  ֲא
כך שנו רבותינו, על אחת עשרה דברים הנגעים באים, על ע"ז, ועל ברכת השם, ועל גילוי עריות,  ה דברים הצרעת באה,על כמרבינו 

ועל הגניבות, ועל לשון הרע, ועל עדות שקר, ועל הדיין המקלקל את הדין, ועל שבועת שוא, ועל הנכנס בתחום שאינו שלו, ועל 
 , וגו'ין אחים, ויש אומרים אף על עין רעההחושב מחשבות של שקר, ועל המשלח מדנים ב

 

ַ֙ ר אׁשֹו ְַ֙ו ִמים ֻר  בעת ובעונה אחת , שני דבריםפשטא פשטא –ְפ

 , האשה בגדיה פרומים רק למעלהמעלה ומטההאיש בגדיו פרומים , מצות עשה נדחית מפני מצות לא תעשה - תורה שלמה

 
 . ויקרא  יד,ט:    34

ְַיַגַּל ַ י ִביִעִ֝ ַהְּׁש ַ ַַ֩בּ֨יֹום ה ָהָי ֶאתְו ַ ֶאת-ָּכל-ח ַ ֹו רָ֗ ֶאת-ְׂשָע ְַו ֹו ת-ר אׁשַ֤ ֶא ְַו יו יָנ  ַע  ת ַַּ֙גּב   ת א  ְַ֙ו ָקנֹו ֶאת-ָּכל-ְז ַ ִכֶּב ס ְַו ַָ֑ח ְַיַגּל  ֹו רֶ֖ ץַ-ְׂשָע ַחֹ֧ ָר ְַו יו ָדָ֗ ְּבָג
ַַ-ֶאת ר׃ ָֽ ה  ָט ְַו ִים ַַּבַּמֶ֖ ֹו רֵ֛ ְַּבָׂש
 . ויקרא מצורע יד,יח:    35

ַַ֙על ר ֲאֶׁש ַ֙ ֶ֙מן ַַּבֶּׁש ר ּנֹוָתָ֗ ַה ַַעל-ְו ן ֶ֖ ִַיּת  ן ה   ַהּכ  ַ ַהִּמּטַַ-ַּכ ף ַ אׁש הַָֽר   ַ ֵ֥י ןִַלְפנ  ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֵ֛יו ַָעָל ר ְַוִכֶּפֵ֥ ָ֑ר ַַה  ַ'׃
ֲאֶׁשרַ֙רביע  -והנותר  ַ֙ ן ֶ֙מ  פשטא פשטא, בבת אחת? בעת ובעונה אחת, ביחד -ַּבֶּׁש

 . ויקרא  יד,כט:    36

ִַמן ר ּנֹוָתָ֗ ַה ַַ֙על-ְו ֲאֶׁשר ַ֙ ן ֶ֙מ ַַעל-ַהֶּׁש ן ֶ֖ ִַיּת  ן ה   ַהּכ  ַ הַָֽ-ַּכ ף ַ ֵ֥י יוִַלְפנ  ַָעָלֶ֖ ר ֵ֥ ָ֑רְַלַכּפ  ה  ַהִּמַּט ַ אׁש ַַר   ַ'׃
 . ויקרא  כג,לח:    37

הַָ֑ ַ ת ַַׁשְּבת   ד ַבֶ֖ דַָּכלִמְּל ַבַ֤ ִמְּל ַּו ם יֶכָ֗ ֹות  ַמְּתנָֽ ַ ִמְּלַב ד ַּו דַָּ֙כל-' ַב ִמְּל ַּ֙ו יֶכם ר  ְד הַָֽ-ִנ ּוַַל רִַּתְּתנֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ם יֶכ  ת  ב   ְד ִַנ ַ ַ'׃
 ויקרא בהר כה,ח:

מַ  ְַי ָךָ֗ ּוְַל ָהי  ְַו ים ִמָ֑ ֶַׁש ַבעְַּפָע ים ַָׁשִנֶ֖ ַבע ֶַׁשֵ֥ ים ַָׁשִנ  ת ַַׁשְּבת   ִַ֚בע ֶַׁש ְרָּת ְַלָךָ֗ ָסַפ ְַו ה׃ס ַָׁשָנָֽ ים ְרָּבִעֶ֖ ַא ְַו ַׁשע ֵ֥ ּת  ַ ים ַהָּׁשִנ  ַ ת ַַׁשְּבת   ִַ֚בע ֶַׁ֙ש  י

יםאפשר כי תבנית הטעמים של  ַהָּׁשִנ  ַ ת ַַׁשְּבת   ִַ֚בע ֶׁש ַ֙ י מ  קטן, תבנית טעמים שעשויה לסמן -פשטא יתיב )כעין פשטא מלעלית( מונח זקף – ְי

 ויובל, לקיים שביעית ולא לקיים יובל.  כעין משפט מוסגר. אפשר שלר' יהודה המשפט המוסגר מאפשר לנתק הקשר בין שביעית

ִַ֚בעאבל לחכמים  ֶַׁ֙ש י מ  ִַ֚בעוכן  רגילותפשטא יתיב = פשטא מלעלית, כאילו מוטעם פשטא פשטא בתפקיד  – ְי יתיב בתפקיד דווקא כך,  – ֶׁש

 .ן יש עמו שביעיתוהיובל אינו נוהג אלא אם כ... אז זה תומך לדעת חכמים  דווקא עם מנה שמיטות...  התוה"מ ]יד[וכך דעת 

 
 . במדבר  ו,ב:    38

ֶאל ַ֙ ר ֹו-ַּדּב  אָֽ ַ יׁש ִא  ַ ָ֑ם ֶה ֲאל  ַ ְרָּתֶ֖ ַמ ָא ְַו ל א   ָר ִַיְׂש הַָֽ-ְּבנ  י ַַל ר י ִּזֶ֖ ַה ְַל ר י ִז  ַָנ ר ֶד ֶַ֙נ ָ֣ ר ּד  ִַ֙לְנ א ַַיְפִל י הִַּכַ֤ ַ'׃ִַַאָּׁשָ֗
 . במדבר  ז,פט:    39

ֶאל הַ ֶׁשִ֝ מ  ַ א ב ֨ ֶאת-ּוְב ַ ע ַמ֨ ַַ֒וִּיְׁש ִאּתֹו ַ ַדּב  ר ְַל ֘ד מֹוע  ֶהלַ ַּדַ-א   ִַמ ֹול ּקִ֝ ַַ֙עלַה ר ֲאֶׁש ַ֙ ֶרת ַהַּכּפ ֨ ַ ַ֤ל ַע מ  ַ יו ָלָ֗ א  ַ-ּב  רַ ְַׁשנ  י ין ֶ֖ ִמּב  ַ ת ֻד  ָהע  ַ ן ר   ֲא
׃ַפַַ יו ָלָֽ א  ַ ר ֶ֖ ַדּב  ַַוְי ים ִבָ֑ ֻר ַַהְּכ

 . במדבר חקת כ,ח:    40

ֶאת ַ ח ֶאת-ַק  ַ ל ַ֤ ה  ַהְק ְַו ה ֶַאל-ַהַּמֶּטָ֗ ם ְרֶּתֹ֧ ִדַּב ְַו יָך ִח  ָא ןַ ר   ַאֲה ְַ֙ו ַאָּתה ַ֙ ה ָד ַָ֑-ָהע  ָמ י מ  ַ ן ְַוָנַת  ם ֶהֶ֖ י נ  י ַלעְַלע  ַַהֶּסֵ֛ ַיו
ִמןַ ַ֙ ַמִ֙ים ַ ם ֶהֵ֥ ַָל אָת֨ הֹוצ  ֶאת-ְו ַ ִקיָתֵ֥ ִהְׁש ְַו ַלע ֶאת-ַהֶּס  ְַו ה ָדֶ֖ ַַ-ָהע  ם׃ ָרָֽ ְַּבִעי

ַ֙-ֶאת ה ַאָּת ַ֙ ה ָד מאמינים בני מאמינים שחפצו להגדיל נס התקדשות פשטא פשטא, בתפקיד זה וזה גורם, זכות הקהל שגדל במדבר  ָהע 
כות משה אמור לגרום להוצאת מים מבארה של מרים שנתעלמה. אבל לפי ( וזחיים בן שלמה מצ'רנוביץ –באר מים חיים ) שם שמים

ּו( משה אמר כ,י) ְמע ים-ִׁש ִר  ַהּמ  ַ֙ א סרבנים, לשון יוני: שוטים, מורים את מוריהם )תנחומא חקת ט( והיה בזה הבעת חוסר  רש"יופי'  ָנ
שיש בו שקדים, מוכיח שהוא "למשמרת לאות  כמו שהמטה הזה, - ויאמר להם שמעו נא המוריםיא( -)י   הרשב"םופי'  אמון בקהל.

בו  ויךבמטה  ידובשעת הרמת  - המן הסלע הזה נוציא לכם מים. )התיחס לדור הבנים כלדור האבות והם היו שונים( לבני מרי" )במ' יז,כה(
הסלע הזה נוציא  אתם שמן: סבורים )התיחס לדור הבנים כלדור האבות והם היו שונים( אז אמר להם, דרך כעס וחימה את הסלע פעמים,

 לכם מים
 

 . במדבר  כא,יא:    41

ַַ֙על ֲאֶׁשר ַ֙ ר ְדָּב ַַּבִּמ ים ִרָ֗ ָהֲעָב ַ ְַּבִעּי  י ּו ֲחנַ֞ ֵַּֽי ַַוָֽ ת ב ָ֑ א  מ  ַ ּו ְסעֶ֖ ַַ-ַוִּי ֶמׁש׃ ַהָּׁשָֽ חַ ַרֶ֖ ִַמִּמְז ב ָא  מֹו ַ  ְּפנ  י
 . במדבר חקת כא,כ:    42

ָקֶַ֖ ְַוִנְׁש ָ֑ה ְסָּג ַהִּפ אׁשַ ר ֶ֖ ַ ב מֹוָא  ַ ה ִַּ֙בְׂשד   ר ֲאֶׁש ַ֙ א ַהַּגְי ַ ֹות מָ֗ ִמָּב ַַעלּו ה ַַ-ָפ ׃ַפ ן מ ָֽ ַהְיִׁשי ַ ֵ֥י ְַּפנ 
ַ֙ ר ֲאֶׁש ַ֙ א העולה במות ע"י לימוד התורה, כדי להישאר כך עליו  דעת זקנים מבעלי התוספותפשטא פשטא, ענין של רגילות, ע"פ  – ַהַּגְי

 להיות עניו כגיא אחרת יאבד זאת.



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/168         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ַ֙ ר ֲאֶׁש ַ֙ א  ע פשטא פשטא, כעין מבין שניים יוצא אחד, ענין של אמצע, ממוצ – ַהַּגְי

ונשקפה על פני הישימון, כתיב ונשקפה על פני הישימון אמר רבי חייא ברבא, כל מי שהוא עולה להר הישימון )זהו הר  תורה שלמה ]קנה[
 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 בהכ"נ  שער האמצעידכנישתא עתיקתא דסרונגין )מכוונת כנגד  קביל תרעא מציעאם שהיא נתונה בים טביריא( והא היא מכוונה כל של מרי
ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג ) יכול לכוון לנגדו לבארה של מרים בים טבריא פנ"מ( שער האמצעיהישנה בעיר סרוגנין מא"י, וקמ"ל היודע אותו 

     (וכתובות פי"כ ה"ג

 
 . במדבר  כז,כב:    43

ַהֶַ֖ ֵ֥ה ִַצָּו ר ֲאֶׁשֵ֛ הַַּכ ֶׁש  מ  ַ ֶאתַוַּי ַעׂש ַ ח ַּק  ַַוִּי ֹו תָ֑ א  ַ ֶ֖יַָּכל-' ְַוִלְפנ  ן ה   ַהּכ  ַ ָז ר ֶאְלָע ַ֙ י ִַ֙לְפנ  ֙הּו ד  ִמ ַַוַּיֲע ַע הֹוֻׁשָ֗ ַַ-ְי ה׃ ָדָֽ ַָהע 
 . במדבר  לא,מז:    44

י ָֽ ְַּבנ  ת ֲחִצ  ִמַּמ הַ ֶׁשִ֝ מ  ַ ח ַּק֨ ֶאת-ַוִּי לַ א ָ֗ ָר ִַמן-ִיְׂש ֶאָח ד ַ֙ ֻחז ָא ִמן-ָהָֽ ַ ים ִמִּׁש  ֲח ַּוִמן-ַה ם ָדֶ֖ ָא ֶ֙רתַ֙-ָה ֶמ ִמְׁש ַ֙ י ר  ְמ ַׁש ָֽ ם םַַלְלִוִּיָ֗ ָתִ֝ א  ַ ן ַַוִּיּת ֨ ָ֑ה ָמ ה  ַהְּב
הַ  ַ הִֶַ֖מְׁשַּכ ן ַ ֵ֥ה ִַצָּו ר ֲאֶׁשֵ֛ ֶאת'ַַּכ ַ '-ַַ ה׃ ֶׁשָֽ ַמ 

 . במדבר  לב,ד:    45

ַ֙ ַה ַ֤ה ִהָּכ ַ ר ֲאֶׁש֨ ֶרץַ ָאָ֗ ְקֶנַָָֽה ִמ ַ ָך י ֶדֶ֖ ְַוַלֲעָב א ו ִהָ֑ ֶ֖הַ ְקֶנ ִמ ֶרץַ ֶאֵ֥ ַ ל א   ָר ִַיְׂש ת ַד  ֲַ֙ע י ַַ'ִַלְפנ  ס ַה׃ַ
 . במדבר  לב,לג:    46

י ְבנ  הִַל ֶׁשָּ֡ מ  ׀ַ ַ ֶה ם ןַָל ֶַבן-ַוִּיּת   ְמַנֶּׁש ה ַ ׀ ַׁש  ֶבט ׀ י ֲחִצ  ְַוַל ן אּוב ִ֝ ְר ַ י ְבנ ֨ ְַ֩וִל ד ֶאת-ָג ַ ף ס ָ֗ ת-יֹו ֶא֨ ְַו י ִר  ָהֱאמ  ַ ֶמ ֶלְך ַ֙ ן ח  ִסי ַ֙ ֶכת ְמֶל֨ ַ-ַמ ֹוג ַעֶ֖ ֶכת ְמֶל  ַמ
ֶרַ ָאֶ֖ ָה ַ י ֵ֥ ר  ַָע ת ִַּ֙בְגֻבֹל  ָה ֶר֙י ֶרץְַלָע ָהָאָ֗ ַ ָ֑ן ַהָּבָׁש ַ ְך ב׃ֶַַמ ֶל י ִבָֽ ָס ַץַ

 . במדבר  לג,נד:    47

ת ֶא ַ֩ ַחְלֶּתם ִהְתַנ ֶאת-ְו ַ ּו ְרּבַ֤ בַַּת ַרַ֞ םַָל יֶכָ֗ ת  ח ָֽ ִמְׁשְּפ ְַל ל ָרִ֝ ְַּבגֹו ֶרץ ֶאת-ָהָא֨ ַ ט ְמִע י ַַּ֙ת ט ְמַע ְַ֙וַל ֲחָלתֹו ֲאֶׁשר-ַנ ַ֩ ֶאל ַ ֹו ֲחָלת  הַ-ַנ ָּמ ַָׁשֵ֛ ֹו אַלֵ֥ צ  י ֨
ַ ַ לּו׃ ָחָֽ םִַּתְתֶנ יֶכֶ֖ ת  ֲאב  ַ ֹות ַמּטֵ֥ ָ֑הְַל ְהֶי ִַיָֽ ֹו לַל  ָרֶ֖ ַַהּגֹו

 א,לג:    . דברים  48

ְלכּו ָֽ ֲאֶׁש רַּת  ַ֙ ֶ֙רְך ֶּד ַַּ֙ב ְתֶכם א ָֽ ְר הַַל ְיָל ׀ַַלָ֗ ַ א  ׁש ַָּב ָ֑ם ְתֶכ ֲחנ ָֽ ֹוםַַל קֶ֖ ָמ ַ ֵ֛ם רַָלֶכ ּו ְךַָלתֵ֥ ֶר ֶּדָ֗ ַַּב ם יֶכִ֝ ְךִַלְפנ  ל ֨ ה  ַַ-ַה ם׃ ָמָֽ ַיֹו ן ֵֶֽ֖ ּהַּוֶבָעָנ ַָב 
  (;יג,כא שלח' בשמהדרך" ) לנחותםכמו 'להראותכם'; וכן " - לראתכם)לג(  י"רש

  :כא,יג שלחב שמות
ַ ַ א[ ָ֑םַ]כ ֶה רַָל י ִא  ָה ׁשְַל ֶ֖ א  ַ ד ּו הְַּבַעּמֵ֥ ְֵ֛יָל ְַוַל ְך ֶר ֶּד  ַה ַ ָת ם ח  ַַ֙לְנ ן ַָעָנ ד ּו ַעּמַ֤ ְַּב ם ָמִ֝ ַיֹו ם ֶה֨ י ִַ֩לְפנ  ְך ל  ה  ַ ' ַהָּ֡

ה׃ ְיָל ָלָֽ ַָו ם ָמֵ֥ ַיֹו ֶכת ַָלֶלֶ֖
א ַַל ָֽ ׃ַפ-]כב[ ם ָהָעָֽ ַ ֶ֖י הִַלְפנ  ְָ֑יָל ׁשַָל ֶ֖ א  ָה ַ ד ּו ְַוַעּמֵ֥ ם ָמ  ַ֙יֹו ן ָעָנ ֶהָֽ ַ ד ּו ַַעּמַ֤ יׁש ִמַ֞ ַָי

 שבת כג,ב  בבלי
לה רב יוסף: תניא )שמות בא יג כב( לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה מלמד  אמרהות מאחרא ומדלקת לה,  דרב יוסף דביתהו
 ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד הענן.  שעמוד

 בהכי. עאאר, אלמא: אורח האש בא קודם שישקע עמוד הענן עמודאורו לעמוד האש, שהיה  משליםיום  של - הענן עמוד י"רש
אותם ללכת  ולחץ' לפניהם בעמוד אש וענן ה הלךלמדבר איתם ובשובם משם בחזרה  שבלכתם ( על המכילתאם)המלבי" והמצוה התורה

נבוכים הם  כיזה אחר שראה ששבו בחזרה חשב  פילכו גם בלילה, וע" כבורחים מפחדו שע" שהםיומם ולילה בלי מרגוע שמזה חשב פרעה 
 לקים עזבם.-וא

 

ְךַ֙: וםסיכ ֶ֙ר ֶּד ַַּ֙ב ְתֶכם א ָֽ ְר בעת ובעונה האש הענן ועמוד הימצאות עמוד על  , אפשר שמרמזבעת ובעונה אחתשניים פשטא פשטא, כעין  -ַל

אחת לפחות בשעת החילוף ביניהם. לפי המלבי"ם אפשר להבין שמעת יציאת מצרים עד עמדם על ים סוף עמוד הענן ועמוד האש היו עמם 

תוב מפורש שבעמדם על ים סוף עד אחרי מעבר ים סוף היו עמוד הענן ועמוד האש בעת ובעונה אחת. לפי אור החיים בעת ובעונה אחת. וכ

 ( עמוד האש האיר גם ביום.שמות בשלח יג,כא)

ַ֙שמות בשלח יד,יט:  ראה י ִַ֙לְפנ  ְך ל  ה   פשטא פשטא  – ַה
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ֶאת ו-ְו ִהֶ֖ ַה ַ ת ֵ֥ ָּבע  ַ יִתי ִַצּו   ּוַע הֹוׁש  ַָּ֩כלְי ת א  ַ ת א ָ֗ ר  ַָה ָך יֶנ י ַע  ר מ ָ֑ א הַַ֤-אַל  ַ ה רַָעָׂשִ֝ ןֲאֶׁש֨ ָֽ ֶּלהַּכ  א   ָה ַ ם י ַהְּמָלִכ  ַ֙ י ִַ֙לְׁשנ  יֶכם ה  ֹל ֱַא '-ַ֙ ה ַ ה 'ַַיֲעֶׂשַ֤
ל ַַ-ְלָכ ה׃ ָּמ ַָׁשָֽ ר ֵ֥ ב  ַע  ה ַאָּתֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹות ְמָלכ  ַַהַּמ

 . דברים  ה,טו:    50

י ִַּכ  ַ֞ ְרָּתָ֗ ָזַכ ַ֩-ְו ָךִ֝ ֲא ִצ֨ ַַוּי  ִים ָ֗ ַר  ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּב ֙׀ ָהִי ֙יָת ַ ד ֶַָ֤֣ב ַַעלהֶַַַ֤֨עֵ֥ ה  ָ֑ טּוָי ְַנ ַע ר   ְז ַּ֙וִב ה ָזָקֶ֖ ֲח ַ ד ַָ֣֤ ְַּ֙בָיֵ֥ ם ִמָּׁש  ָךַ֙ ֙י ֶהַ֤ ֱאֹל ַ הַ -' ָךַ֙ ִַצְּו ן תּכ ָ֗ ֶא ַ ֹות יָךַַלֲעׂשֶ֖ ֶה  ֹל ֱַא '-
ַַ ס ַ ת׃ ַהַּׁשָּבָֽ ַ ֹום ַיֵ֥

 פסוק שלא נמצא בחיפוש
 דברים ראה יב,כז:    

ַַעל ם ָּד  ַה ְַו ַהָּבָׂש ר ַ֙ ָך ֹלֶת֙י ַע  יָת ַדם-ְוָעִׂשַ֤ ְַו ָ֑יָך ֶה ֹל ֱַא ' ה  חַ ֶחַָ֗-ִמְזַּבֶ֖ ַַ֙עלְזָב ְך ִַיָּׁשפ  ַַ-יָך ַ ל׃ ָֽ רַּת אכ  ַהָּבָׂשֶ֖ ְַו יָך ֶה  ֹל ֱַא ' ה  חַ֙ ִַמְזַּב
ל ַַ֙ע ְך ַ֙-ִיָּׁשפ  ח לניתנין בזריקה שנתנן בבלי זבחים לז,א -פשטא פשטא, לכתחילה צריך זריקה, אם בפועל שפך יצא, כדאיתא ב – ִמְזַּב

 )אף שמתורץ שבריתא זאת נדרשת מפסוק אחר(  בשפיכה יצא

 

 פסוק של פשטא יתיב
 יא,ל:  ראהדברים 

צֶַ-ֲהל א ֶ֖ א  ַ ל ַהִּגְלָּג  ַ ּול מִ֚ ָ֑הַ ָב ָר ַָּבֲע ב ֶ֖ ׁש  ַהּי  ַ י ְּכַנֲעִנ  ַהָֽ ַ֙ ֶ֙רץ ְַּבֶא ֶמׁש ַהֶּׁש  ַ ֹוא ְמב  ַ ֶרְך ֶּדִ֚ יַ֙ ר  ֲח ַַאָֽ ן ָ֗ ְרּד  ַהַּי ַ ר ְַּבע  ֶב ָּמה ה׃ה ִ֝ ֶרָֽ מ  ַ ֵ֥י לֹונ  א  ַ ַל
ֶמׁש (דברים ראה יא,ל) רש"י ַהֶּׁש  ַ א ֹו ְמב  ְךַ ֶר ֶּדִ֚ ַ֙ י ר  ֲח ַ֙,  ַאָֽ י ר  ֲח ֶַּדִַ֚-נקוד בפשטא )כ( וַאָֽ ְך והוא )ל( דגוש ואם היה  יתיב( -)טט  נקוד במשפלֶר

 דבור אחד היה נקוד אחרי במשרת בשופר )מ( הפוך ודרך בפשטא ורפה אחרי דרך
 )כ( פשטא הוא אחד הטעמים המבטלים הנקראים מלכים ומפסיק התיבה שאחריה.שפת"ח 



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

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

מהפך שהוא כמו שופר ונקרא משרת פירוש שהוא מושך  )ל( במשפל הוא הנקרא בלשוננו יתיב )מ( שופר הפוך הוא הנקרא בלשוננו
 שהיא בטעם עוצר(. -)טט  התיבה לתיבה שלאחריו משום הכי נקרא משרת  כלומר שהוא משרת לתיבה אחרת

ְךַ  (דברים ראה יא,ל) רשב"ם ֶר ֶַּ֙דִ֚ י ר  ֲח ַהרי הם כמו שני 'פשטֹות', אבל בשביל שטעמו של  -ַאָֽ ֶרְך מהפך'.  באות ראשונה, נעשה 'שופרֶּדִ֚
 באשכנז יתיב( –)וזה לא כדעת רש"י שטעם זה שמו משפל 

 

ֶרְך ֶּדִ֚ יַ֙ ר  ֲח ְך, ע"פ רשב"ם טעם יתיב מחליף טעם פשטא במלים של הברה אחת או במלים מלעליות כמו מלת שטא יתיבפ –ַאָֽ ֶר . לפיכך  ֶּדִ֚

ְךתבנית הטעמים  ֶר ֶּדִ֚ ַ֙ י ר  ֲח  מיידי – ת אחתבבאו תפקיד  רגילותאילו פשטא פשטא, תפקיד כ – ַאָֽ

 ירושלמי סוטה פ"ז ה"גע"פ 

ישראל עד העיר שכם, -מעבר הירדן לארץשימוש בדרך של הכניסה לא"י או העליה ממזרח אל העיר שכם, כמו כניסת יעקב  רגילות

 במסלול לאורך נחל והר סרטבה.

שיירי קרבן הוסיף שגם מלו -חזרה( וב 60לשכם  60) על דעתיה דרבי יהודה מאה ועשרים מיל הלכו באותו היום. מיידי – בבת אחת

 כולם באותו יום אחרי ההליכה והשיבה.
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ַ֙הַ  ַעל מ  ַ֙ ָך יֲח ִּדָֽ ַה ׁשְַל ּק ָ֗ ִַב י ָ֑תִַּכ  מ  ַָו ים ֲאָבִנֶ֖ ַָב ֹו ַקְלּתֵ֥ ְס ַּו ַ ים׃ ִדָֽ ֲַעָב ית ֵ֥ ִמּב  ַ ִים ַרֶ֖ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ָךֵ֛ ֲא ַהּמֹוִצי ָךַ י ֶה  ֹל ֱַא 'ַ
 . דברים  טז,טו:    52

ְבַע ת הַ ִַׁש ַַ֙ל ג ח  יםַָּת ִמָ֗ רָי ֲאֶׁש ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ָך י ֶה  ֹל ֱא ַ הַָ֑-' ַח רַ ְב הַ ִי ַ ָךַ֞ ֶרְכ ָב ְַי י ְךַ'ִַּכ  ַאֵ֥ ַ יָת ָהִיֶ֖ ְַו ָך י ֶד  ַָי ַמֲעׂש  ה לַ֙ ַּ֙וְבכ  ָך ְת ָאָֽ לְַּתבּו ְַּבכ ַ֤ יָך ֶהָ֗ ֹל ֱַא '
ַַ ׃ ַח ָֽ מ  ַָׂש

 . דברים  כו,יג:    53

הַ֨ ַ֩ י ִַלְפנ  ְרָּתָּ֡ ַמ ָא ִמןְו ֶדׁשַ ּק   ַה ְֹ֧רִּתיַ ִַּבַע ָך י ֶהִ֝ ֹל ֱא יִַ-'ַ לַהַּבָ֗ הְַּכָכ ָמָנ  ַאְל ְַוָל ֹום ַַ֙לָּית  ר ְַ֙וַלּג  י ִו יוַַלּל  ִּתַ֤ ְַנַת ם ְַוַג֨ ִַצִּויָתִָ֑ניַל א-ת ֲאֶׁש ר ַ ָךֶ֖ -ִמְצָוְת
ַַ ְחִּתי׃ ַָׁשָכָֽ א ְַול ֵ֥ ָך י ִמִּמְצֹוֶתֶ֖ ַ ְרִּתי ַבֵ֥ ַָע

 . דברים  כח,א:    54

ִאם ַ ה ָהָיָ֗ הַ -ְו ַ֙ קֹול ְַּ֙ב ַמע ִַּתְׁש ֹוַע מַ֤ ֶאתָׁש ַ֙ ֲעׂשֹות רַַלָֽ מ ַ֤ יָךִַלְׁש ֶה  ֹל ֱא ל-'ַ הִַַ֤מְצֹוָתַ -ָּכ ַ ָךִ֝ ְנ ַּוְנָת֨ ֹום ַהּיָ֑ ַ ָךֶ֖ ְמַצְּו ַ י ִכֵ֥ ָאנ  ַ ר ֲאֶׁשֵ֛ ַ לַיו ַַעֶ֖ ן ֹו ֶַ֙עְלי  ָך ֶה֙י ֱאֹל ַ '
ֶרץ׃ַַ-ָּכל ָאָֽ ָה ַ ֵ֥י י  ַּגֹו
 . דברים  כח,טו:    55

ִאם ַ ה ָהָיָ֗ הַ -ְו ַ֙ קֹול ְַּ֙ב ַמע ִַתְׁש א תל ַ֤ ֶא ַ֙ רַַלֲעׂשֹות מ ַ֤ ָךִַלְׁש י ֶה  ֱאֹל ַ ֹום-ָּכל-' ַהּיָ֑ ַ ָךֶ֖ ְמַצְּו ַ י ִכֵ֥ ָאנ  ַ ר ֲאֶׁשֵ֛ ַ יו ָת  ּק  ֻח ְַו ָךַָּכלִַמְצֹוָת יו ֵ֛י ַָעֶל אּו -ּוָבֹ֧
ַַ ָך׃ ּו ִהִּׂשיגָֽ ְַו ה ֶּל ֶ֖ א  ָה ַ ֹות ְּקָללֵ֥ ַַה

 יצר הרע ותיקונו. דברים נצבים כט,יז: 56

ן ֹו-ֶּפ אָֽ ַ יׁש ִא  ַ ֶכם ַָּבַ֠ אֹו-י  ׁש ַ ָח ה ִמְׁשָּפ ַ ֹו אֹ֧ ַ ה הַ -ִאָּׁשַ֞ ַ֙ ִעם מ  ַ֙ ַַהּיֹום ַ֤ה ֶנ ֨בֹוַפ  ָב ְַ֩ל ר ֲאֶׁש ַ ט ֶב ֶאתׁש ָ֗ ַ ד ינּוַָלֶל ֶכתַַלֲעב   ה   ֹל ֱא ַ ָ֑םַ-' ה  ָה ַ ַהּגֹוִי ם ַ י ֶ֖ ה  ֹל ֱא
ן ה׃-ֶּפ ְַוַלֲעָנָֽ אׁש ר ֶ֖ ַ ה ֶרֵ֥ ֶרׁשַּפ  ַׁש ֵ֛ ם ַָּבֶכָ֗ ַי  ׁש
 

 :   יא - לא,י וילךדברים . 57
ַ ֹות׃]י[ ַהֻּסּכָֽ ַ ג ַחֵ֥ הְַּב ִמָּטֶ֖ ַהְּׁש ַ ֵ֥ת ְַׁשַנ ֵ֛ד ע  מ  ְַּב ים ַָׁשִנָ֗ ׀ֶַׁש ַבע ץ ּק   ִַמ ר מ ָ֑ א אֹוָת םַל  ַ ה ֶׁשֶ֖ מ  ַ ו ַַוְיַצֵ֥

ַ א[ אַָכל]י ֹו ב  ֶַ֙את-ְּב אֹות ָר ָֽ לַל  א ָ֗ ָר הַ -ִיְׂש ַ֙ י ַיִַַ'ְּפנ  ֲאֶׁש ר ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ יָך ֶה  ֹל ָ֑רֱַא ָח ְַב
 

ַ א[ ֶאת]י ַ֙ אֹות ָר ָֽ ַ֙-ל  י יָךַ'הַ פשטא פשטא   –ְּפנ  ֶה  ֹל   ֱא

ַ א[ אַָכל]י ֹו ב  ל-ְּב א ָ֗ ָר השרש העיקרי משרשי העבודה  )לא,י(   מאור ושמשהתכנסות כל ישראל במוצאי שנה שביעית היא ע"פ  – ִיְׂש
טינין להרע להם ... ועי"ז מסתופף בהם יראת נמצא בב"י אהבה ואחוה וריעות ואין מקום למס והתוצאה היא אהבת בני ישראל זה לזה

  ה'
ַ א[ אַָכל]י ֹו ב  ל-ְּב א ָ֗ ָר ...  ארבעה אבות נזיקים מוטבעיםהתכנסות בני ישראל באה לסלק  ליקוטי שם )לא,יא(מונח רביע, ע"פ  – ִיְׂש

 שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת שלימיותיו

ַ א[ ֶאת]י ַ֙ אֹות ָר ָֽ ַ֙-ל  י כעין זה וזה גורם, כל אחד מבני ישראל תורם להגדלת אהבת בני ישראל זה לזה, וזה מעורר הגנת פשטא פשטא,  –ְּפנ 

שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת ...  ארבעה אבות נזיקים מוטבעיםמסלק  ליקוטי שם )לא,יא(ה' עליהם וע"פ 
 , וכל ישראל משיגים יראת ה'שלימיותיו

 

 
 יא  שופטים

ַַוּי אמְַ ַ ח[ ֶאל] ַ ד יִַגְלָעִ֝ ְקנ ֨ ִַ֩ז ַיַ -רּו ל אׁשְַלכ ֶ֖ ר   ְַ֙ל ַָּל֙נּו ָהִיַ֤יָת ְַו ן ֹו ַַעּמָ֑ ְבנ  י ִַּב ְמָּתֶ֖ ַח ִנְל ְַו נּו ִעָּמ  ָהַלְכָּתַ  ְַו יָך ֶל  א  ַ ַַׁ֙ש ְבנּו ה ַַ֙עָּת ן חַָלכ  ִַיְפָּתָ֗ י ֵ֥ ב  ְׁש
ַַ ד׃  ִגְלָעָֽ
ַ֙ יא ח שופטים ה ַַ֙עָּת ן קשו למנותו מיד כי כנראה היה להם גלוי , בבת אחת. אנשי גלעד במצוקתם במידפשטא פשטא, כעין ענין של  -ָלכ 

כבר מלכתחילה.  מושלםבקש מהם מנוי להיות  מיהיה לראש. אבל יפתח במו" כ, ואח"תשועהיפתח תהיה להם   יה' הוא שע" שרצוןנבואי 

 ענין של כבוד שלו.  היהמול מלך עמון אבל מצד אחר זה  ממצד אחד זה היה חשוב במו"

 
 אסתר  ג,ט:

ל-ִאם ַַהֶּמ ַ-ַע ם ַאְּבָדָ֑ בְַל ֶ֖ ִַיָּכת  ֹוב ט  ַ ְך ֶַל
ר יםִַּכַּכ ֲאָלִפִ֝ ַ ֶרת ַַ֙על-ַוֲעֶׂש֨ קֹול ֶאְׁש ַ ֶסף ֶאל-ֶּכָ֗ ַ יא ִבֶ֖ ָה הְַל ַהְּמָלאָכ  ַ ׂש  י ַ֙ע  י ד  ְך׃-ְי ֶל ַהֶּמָֽ ַ ֵ֥י ִַּגְנז 

ַַ֙על קֹול יַ֙-ֶאְׁש ד   פשטא פשטא, כעין מיד, בבת אחת, רגילות לשנוא  -ְי

 



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

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

 קהלת  ט,יא:     

ַ ַ׃ ַַ ַ א[ ַחת]י ַַתָֽ ה ָרא   ְַו ְבִּתי ַ֙-ַׁשִ֝ ִנים ב  ְּנ אַַל םַל ַ֤ ְַ֙וַג֨ ֶחם יםֶַל֨ ִמֵ֥ ֲחָכ ַַל א ַגםַל   ְַוַ֠ ה ָמָ֗ ָח ַהִּמְל ַ ים ִר  אַַלִּגּבֹו ְַול ֹ֧ ֹוץ רִ֝ ַהּמ  ַ ים ַּקִּל֨ ַַ֩ל יַל א ֶמׁשִַּכ  ַַהֶּׁשָ֗
ָ֑ןִַּכי ח  ַ ים ְדִעֶ֖ אַַלּי  ֵ֛םַל ֵ֥ ְַוַג ר ֶׁש ֶאת-ע   ַ ה ֶרֵ֥ ְק ִַי ַגע ַָוֶפֶ֖ ת ֵ֥ ַ-ע  ם׃  ֻּכָּלָֽ

ם ְַ֙וַג֨ ֶחם אַלַַפשטא פשטא, בתפקיד רגילות חזקה  – ֶל֨ ָ֑ןל   ח  ַ ים ְדִעֶ֖ אַַלּי  ֵ֛םַל ֵ֥ ְַוַג ר ֶׁש ַ֙ע   ִנים ב  ְּנ אַַל םַל ַ֤ ְַ֙וַג֨ ֶחם יםֶַל֨ ִמֵ֥ שאע"פ שהם  ֲחָכ

 יודעים בחכמת הנסתר, הרגילות החזקה של החיים והמיתה ע"פ החלטת ה' גובר על ידיעתם.

    ים הללו., שלא יבואו לדבררגילין בהאותם, וה'פגיעה' והתחינה יהו  כי עת יקרהדבר אחר: אבל רש"י הוסיף 

 רגילות חזקה של תפילה ותחינה!!!

 תלישא, דרגא מונח רביע ראה 

 

12ַַמהפך פשטא מהפך פשטא  3.2 סוקים  1; מהפך פשטא קדמא מהפך פשטא מופעים12ַפ
 מטות ל,ג:     במדבר

י ִַּ֩כָֽ ֹו-ִאיׁש אָֽ ַ ' הָ֗ ַַל ר ִֶ֝ד ֶַנ ר ּד ֨ ַַ֙על-ִי ר ִאָּס רַ ס ַ֤ ְא ֶַ֙ל ה ֻבָע ְַׁש ַבע בַָ-ִהָּׁשַ֤ ְּד ַ ל ֶ֖ ח  ַַי א ֹוַל ֵ֥ ֹוְַּכָכלַנְפׁש  ה׃-רָ֑ ֶׂשָֽ ַַיֲע יו ִמִּפֶ֖ ַ א ֵ֥ צ  ַַהּי 
ֹו ַַ֙על-אָֽ ר ִאָּס ַ ר ס ַ֤ ְא ֶַ֙ל ה ֻבָע ְַׁש ַבע ַ-ִהָּׁשַ֤ ֹו קטן ביניהם, בתפקיד של -קטן, פשטא פשטא בלי זקף-פשטא זקף מהפךמהפך פשטא  - ַנְפׁש 

 בנסיבות שהתכוין אליהם, אבל בנסיבות שלא התכוין להן פותח לו פתח לחרטה. שבועהרגילות, כלומר נדר או 

 קטן-רביע, קדמא ואזלא, מהפך פשטא זקףתלישא,   אהר
 

1ַַ ַַ א,ו: ַי ַ אשית ר ַב . 

ַ֙ל א ה ָּת ַע ְַו ֹות ִחָּל םַַלֲעׂשָ֑ ַה ַ ֶ֖ה ֶז ְַו ם ְַ֙לֻכָּל  ַאַחת הַ ְַ֙וָׂשָפַ֤ ד ֶאָח ַ ַ֤ם ַַע ַה  ן ַה' ר ֶמ א ַ-ַוּי   ַ ֹות׃ ּוַַלֲעׂשָֽ מֶ֖ ְז ַָי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ל םַּכ ֵ֛ ֶה  מ  ַ ִַיָּבצ  ר
2ַַַ ַ ַכ,ו: ַ אשית ר ַב . 

ִהִַ֝ ֹל ֱא ַָה יו ָל֨ א  ַ֩ ר ֶמ םַוּי א ְַבָת י ִַּ֙כַ֤ ַדְ֙עִּתי ַָי י ִכַ֤ ָאנ  ַ ַַּג ם ם ֹלָ֗ ַַּבֲח ַַּגם-ים ְך ֹ֧ ְחׂש  ֶא ַָו את ַּז   יָת ַָ֙עִׂש  ָך ְב ָבָֽ טֹו-ְל ֲח ַמ  ָךֶ֖ אֹוְת ַ י ִכֵ֛ ַַעל-ָאנ  י ןַל א-ִלָ֑ ֵ֥ -ּכ 
ַ ַ ׃ ָה י ֶלָֽ א  ַ ַע ֵ֥ ָךִַלְנּג  י ְַנַתִּתֶ֖

ַהִּטי  בראשית  חיי שרה כד,יד: 2.1 ַ֙ ָה י ֶל֨ א  רַ ַמַ֤ א  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ָרָ֗ ַּנֲע ַַהָֽ ָי ה ָה ַ֙-ְו ְך ּד  ַ֤אַַכ ְַוַגםַָנ ה ְַׁשת   ה ָר  ָאְמ ְַו ה ֶאְׁשֶּת  הַ-ְו ֶקָ֑ ַאְׁש ַ ָך י ַמֶּלֶ֖ ְַּג
י עִַּכָֽ ַד  א  ַ ַּוָב ּה ק ָח  ְַלִיְצ ְּדָך  ְב ְַ֙לַע ְ֙חָּת ַכ ה  ַ ּה ָתַ֤ ִַעם-א  ד ֶס ֶחֶ֖ ַ יָת י׃-ָעִׂשֵ֥ ִנָֽ ד  ֲַא

3ַַ ַ ה:ַ ד,ס ַַכ אשית ר ַב . 

ֶאל ַ ר ֶמ א י-ַוּת   ִמָֽ ַ ד ֶב ַ-ָהֶעָ֗ ר אֶמ ַַוּי ֵ֥ נּו את   ָר ִַ֙לְק ה ַַּבָּׂשֶד ְַ֤ך ל  ה  ַַ֙ה ה ַהָּלֶז ַ יׁש ִאַ֤ ַָה ַ ס׃ ַַוִּתְתָּכָֽ יף ַהָּצִעֶ֖ ַ ח ַּקֵ֥ ַַוִּת ָ֑י ִנ ד  ֲא ַ ּוא ה  ַ ֶבד ַָהֶעֶ֖
4ַַַ ַ ד: ט,ל ַַכ אשית ר ַב . 

י יִַּכָֽ ַל  א  ַ֙ ִאיִׁשי ַ ַ֤ה ִַ֙יָּלֶו ַהַּפַ֙עם ַ ה ַַעָּתַ֤ ֶמר א ַַ֒וּת ָ֗ ן ַּב  ד ַַוּת  ֶל ֘ד ַעֹו ר ַה ל-ַוַּת  ַַע ָ֑ים ַָבִנ ֹלָׁש ה ְַׁש ֹו ְדִּתיַלֶ֖ א-ָיַלֵ֥ ָקָרָֽ ַ ן ֵ֥ ַ-ּכ  ַ י׃ ִוָֽ ֹוַל  מֶ֖ ְַׁש
5ַַַ ַ ח: מג,י ַ ַ אשית ר ַב . 

ְרַ י ַַעלַוִּיָֽ ּו רָ֗ ְמ ַַ֒וּי א ף ס  ַיֹו ַּב  ית אּו֘ הּוְב ַ י יםִַּכ  ֲאָנִׁשָ֗ ָה ַ ּו ַ֙-א  נּו י ַָעל ֨ ַ֤ל ל  ִהְתּג  יםְַל ִאָ֑ מּוָב ַ ְֶ֖חנּו ֲאַנ הַ ִחָּל  ַַּ֙בְּת ֙ינּו ת  ח  ְמְּת ַא ְַּב ב ַהָּׁשַ֤ ַ֙ ֶ֙סף ַהֶּכ ַ ר ַבַ֤ ְּד
ת ֶא ְַו ים ִדֶ֖ ַלֲעָב ַ נּו ָתֵ֛ א  ַ ַחת ַקֹ֧ ְַוָל ינּו ל   ַָע ִהְתַנּפ  ל ַַ-ּוְל ינּו׃ ָֽ ר  ֲַחמ 

 :כג,מג מקץ בראשית 5.1
מֶַ ַאלַוּי א ַ ם ַָׁ֩ש֨לֹוםַָלֶכִ֝ ָ֑י-ר ָל א  ַ ַָּב א ם ְסְּפֶכֶ֖ םַַּכ יֶכ  ת  ח   ְמְּת ַא ְַּ֙ב מֹון ְט ַמ ַ֤םַ ןַָלֶכ ַָ֙נַת֨ ֲאִביֶכם ַ י ַ֤ ה  ֹל א ַו  ם יֶכִ֝ ה  ֹ֨ל ֱא ַ אּו ָרָ֗ ִַּתי

ֶאתַ ַ ם ֶהֶ֖ ֲאל  ַ א ֵ֥ ן׃-ַוּיֹוצ  ֹו ְמעָֽ ִַׁש
6ַַַ ַ ַא,י: ַ מות ַש . 

ֹוֶַּפן הַלָ֑ ַחְּכָמֶ֖ ְת ִַנָֽ ה ָב י-ָהֵ֥ הִַּכָֽ ָהָיַ֞ ְַו ה ְרֶּבָ֗ ַ֙וְַ-ִי ה ָחָמ ִמְל הַ אָנ ֶרַ֤ ְק ַַּגםִת ף ַסַ֤ ַַ֙על-נֹו א ם-הּו ַח ְַוִנְל ינּו א   ְנ ִַמן-ׂש   ה ָלֵ֥ ָע ְַו נּו ַַ-ָּבֶ֖ ֶרץ׃ ָאָֽ ַָה
7ַַ ַ טז:ַ ַז, ַ מות ַש . 

ֶאת ַ֙ ח ַַׁשַּל ר מ   א ַ֙ל  ָך י ֶל֨ א  ַ ִני ַחַ֤ ְַׁ֙שָל ִרים ָהִעְב ַ י ַ֤ ה  ֱאֹל ַ ה' ַ יו ָלָ֗ א  ַ ְרָּת  ַמ ָא ֵ֥הַל א-ְו ּנ  ִה ְַו ָ֑ר ְדָּב ַַּבִּמ ִני ֻדֶ֖ ְב ְַוַיַע י ד-ַעִּמ  ַַע ְעָּת ַמֶ֖ ַַ-ָׁש ה׃ ַּכ ָֽ
ַז,כ8 ַ מות ַש .ַַַ ַ : 

ּו ֶאת-ַוַּיֲעׂש ַ ְך ַָ֣֤ ַַ֙וַּי ה ַַּבַּמֶּט ֶרם ַָ֣֤ ַַוָּי ה' ַ ִַצָּו ה ֲאֶׁש ר׀ ןַַּכ ר ִ֝ ַאֲה ְַו ה ֶׁש֨ מ  ַ֩ ן ּוַָּכל-כ  ְפכֵ֛ ָהֵ֥ ַַוּי  יו ָדָ֑ ֲַעָב ֶ֖י ינ  ַּוְלע  ה ְרע   ינ  יַַפ רְַלע  א   ַַּבְי ֲאֶׁש ר ַ֙ ם -ַהַּמִ֙י
ר ֲאֶׁש ַ ִים ם׃ַַ-ַהַּמֵ֥ ָדָֽ רְַל א ֶ֖ ַַּבְי

9ַַ ַַ א: א, ַי ַ מות ַש . 

ֶאל ַ ַה' ר ֶמ א ַָ֤֣-ַוּי ֨ ֶַנ ד ֹו ַע  ה ֶׁשָ֗ ַַעלמ  יא ִבַ֤ ָא ַ֙ ד ֶאָח ַ ְַ֙וַעל-ַגע ה ְרע  י-ַּפ ר  ֲח ַא ַ ִים ַר  ׁשַ-ִמְצ ֵ֥ ר  ְַיָג ׁש ֵ֛ ר  ַָּג ה ֹוַָּכָלָ֕ ח  ְּל ָ֑הְַּכַׁש֨ ֶּז ִמ ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ ח ְַיַׁשַּלֵ֥ ן כ ָ֕
ה׃ַַ ֶּזָֽ ִמ ַ ם ֶַאְתֶכֶ֖

1 0ַַַ ַ ַל,י: ַ מות ַש .ַ
ַַ֙על ן ֲהר  ַאָֽ ַ ר ְַ֙יכַַ-ְוִכֶּפַ֤ ה תַַּבָּׁשָנ ַחַ֤ ַא ַ ים ִרָ֗ ַהִּכֻּפ ַחַּט אתַ ַ ם ַּדַ֞ ִמ ַ ָ֑ה ַַּבָּׁשָנ ת ַחֶ֖ ַא ַ יו ָת  ְרנ  ֶדׁשַק ק ָֽ ַ ם יֶכ  ת  ר   ד  ְַ֙ל ַָעָליו ר ַ֤ ַַ-ּפ  ַפ '׃ ה אַַל ּו הֶ֖ ַ ים ָדִׁשֵ֥ ַָק

1 1ַַ ַַ א: ב,י ַַל מות ַש . 

ֶאת ַ ה ֶׁש  מ  ַ ַח ל ֵַ֥-ַוְי ֹולַּוְבָי דֶ֖ ַחַָּג ְַּבכ ֵ֥ ִים ַר  ִמְצ ַ ֶא ֶרץ מ  ַ֙ ֙אָת הֹוצ  ַ ר ָךֲַאֶׁשַ֤ ְַּ֙בַעֶּמ  ָך ַאְּפ הַ ֶרַ֤ ֶַיֱח ַה' ה רַָלָמַ֤ ֶמ א ַַוּי ָ֗ ָ֑יו ָה ֹל ֱא ַ ה' ַ ֶ֖י ה׃ְַַּפנ  ָזָקָֽ ֲח ַ ַד
1 ַלב,יב2 ַ מות ַש .ַַ ַַ : 

מַ  ִּ֚ובַ ַׁש ָ֑ה ָמ ָד ֲא ָה ַ לְַּפנ  י ַעֶ֖ מ  ַ ם ּלָת  ַּ֨וְלַכ ים ִר  ָה ֶַּ֙ב ָתם א  ַ ג ר ַ֤ ַַ֙לֲה ָאם ֹוִצי הָֽ ַ ַ֤ה ָרָע ְַּב ר מ ָ֗ א ִיםַל  ַרִ֝ ִמְצ ֨רּוַ ְמ ַ֩י א ה ַַעלָלָּמ ם ֵ֥ ח  ִהָּנ ְַו ָך ַאֶּפ  ַ ֹון ר  -ֲח
ָך׃ַַ הְַלַעֶּמָֽ ָרָעֶ֖ ַָה

1 3ַַ ַ ח,יג:ַ ַ אַ ר ק ַוי . 

ֶאת ַ ה ֶׁשִ֝ מ  ַ ב ֨ ר  ְק ַ-ַוַּי ם ַ֤ ַַוַּיְלִּבׁש  ן ֲהר ָ֗ ַא ַ ֶאתְּבנ  י ַ ה' ַ ֵ֥ה ִַצָּו ר ֲאֶׁשֵ֛ ֹותַַּכ ִמְגָּבעָ֑ ַ ם ֶהֶ֖ ׁשַָל ב ֵ֥ ֲח ַַוַּי ט ְבנ   ַא ַ֙ ָתם א  ַ ר ַ֤ ְחּג  ַַ֙וַּי ת ה׃ַַ-ֻּכֳּתנ  ֶׁשָֽ ַמ 
1 4ַַַ ַ ַיג,כג: רַ מדב ַב . 

ד ַַע אּו ן-ַוָּיב ִ֝ ִמ ַּו ִָָ֑֣ים ִַּבְׁשָנ ט ֹו ַַבּמֶ֖ הּו ֻאֵ֥ דַַוִּיָּׂש ָח  ֶא ַ֙ ִבים ֲַעָנ ֹול ֶאְׁשּכַ֤ ְַ֙ו ה ָר מֹו ְַז ם ִמָּׁשַ֤ ַ ְר֨תּו ַַוִּיְכ ל ֶאְׁשּכ ָ֗ ַ מִַ-ַנ ַחל ַּו ים ִנֶ֖ ִרּמ  ַַ-ןָה ים׃ ִנָֽ א  ַַהְּת



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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1 5ַַַ ַ ה: ב, רַַכ מדב ַב . 

ֶאל ַ ים ָאִכִ֝ ַמְל ַ ח ן-ַוִּיְׁשַל֨ ֶַּב ַַעל-ִּבְלָע ם ר ֲאֶׁשֹ֧ ַ ה ָר תֹו רְַּפַ֠ י-ְּבע ָ֗ ָֽ ְַּבנ  ֶרץ ֶַאֵ֥ ר ָּנָהֵ֛ ר א-ַה ְק ֹוִַל ַ֤הַ-ַעּמֶ֖ ּנ  ִה ַ֙ ַרִ֙ים ִמִּמְצ ַ א ַָיָצַ֤ הַַע ם ּנ  ִַהַ֠ ר מ ָ֗ א ֹוַל  לָ֑
ֶאת ַ֙ ה ַ-ִכָּס ַ י׃ ִַמֻּמִלָֽ ב ֶ֖ ׁש  ַי  א ּו הֵ֥ ְַו ֶרץ ָהָא  ַ ן ַע  י

1 ר6ַ מדב ַב .ַַַ ַַ ח:  כו,נ

ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ י ַהּמּוִׁש  ַ ִמְׁשַּפ ַחת ַ֙ ְחִלי ַהַּמ ַ ַחת ִמְׁשַּפַ֤ ִניַ֙ ר  ְב ֶח ַהָֽ ַ ַחת ִמְׁשַּפַ֤ ַ ִ֝י ַהִּלְבִנ ַ ַחת ִמְׁשַּפ֨ ַ י ִוָ֗ תַל  ח   ִמְׁשְּפ ׀ַ ה ֶאתַא  ֶּל דַ הֹוִלֵ֥ תַ ָהֶ֖ ְק ַּו י ִחָ֑ ְר -ַהָּק
ַַ ם׃ ָרָֽ ְמ ַַע

1 7ַַ ַַ רַַל,ג: מדב ַב . 

י ִַּ֩כָֽ ֹו-ִאיׁש אָֽ ַ ה' ַַל ר ִֶ֝ד ֶַנ ר ּד ֨ אְַ-ִי ֶַ֙ל ה ֻבָע ְַׁש ַבע ַַ֙עלִהָּׁשַ֤ ר ִאָּס רַ ֹוְַּכָכל-ס ַ֤ רָ֑ ָב ְּד ַ ל ֶ֖ ח  ַַי א ֹוַל ֵ֥ ַַ-ַנְפׁש  ה׃ ֶׂשָֽ ַַיֲע יו ִמִּפֶ֖ ַ א ֵ֥ צ  ַַהּי 
1 8ַַ ַַ מב: א, ַ ַ רים דב ַ . 

ְַ֙ול א ֲעלּו ַַתָֽ א ַ֙ל ַ֤ ֶהם רַָל מ ַ֤ ֱַא י ַלָ֗ א  ַ ַה' ר ֶמ א ַ-ַוּי ֨ ַ ם׃ ֶכָֽ י ב  ְי א  ַ ֶ֖י ּוִַלְפנ  ָּנ ְָ֣גפ  ִַּ֙ת ְַול א ָ֑ם ְרְּבֶכ ִק ְַּב ִּני ֵֶֽ֖ יֶנ א  ַ י ּוִַּכֵ֥ מ  ִַתָּל ֲח
1 9ַַַ ַ טו: ה, ַ ַ רים דב ַ . 

י ִַּכ  ַ֞ ְרָּתָ֗ ָזַכ ַַעל-ְו ה  ָ֑ טּוָי ְַנ ַע ר   ְז ַּ֙וִב ה ָזָקֶ֖ ֲח ַ ד ַָ֣֤ ְַּ֙בָיֵ֥ ם ִמָּׁש  ָךַ֙ ֙י ֶהַ֤ ֱאֹל ַ ה' ַ֩ ָךִ֝ ֲא ִצ֨ ַַוּי  ִים ָ֗ ַר  ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּב ֙׀ ָהִי ֙יָת ַ ד ֶַָ֤֣ב ת-ֶעֵ֥ ֶא ַ ֹות יָךַַלֲעׂשֶ֖ ֶה  ֹל ֱַא ה' ָךַ֙ ִַצְּו ן -ּכ ָ֗
ַַ ס ַ ת׃ ַהַּׁשָּבָֽ ַ ֹום ַיֵ֥

2 0ַַ ַ ט:ַ ז,י ַ ַ רים דב ַ . 

ֲאֶׁשר ַ ת ֹלִ֝ ד  ַהְּג ַ ת יֶנַָ֗-ַהַּמּס ֨ ַע  ּו א  ןָר ָֽ ַּכ  ָך ָ֑י ֶה ֹל ה'ֱַא ַ ֲאָךֶ֖ הֹוִצ רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה טּוָי  ְּנ ַה ַעַ ר   ְּז ַה ְַ֙ו ה ָזָק ֲח ַה ַ ַ֤ד ַהָּי ְַ֙ו ְפִתים ַהּמ ָֽ ְַו ת ת ַ֤ א  ָה ָךְַו ה'ַ-י ַ ה ַיֲעֶׂשַ֞
ְַ֙לָכל ֶה֙יָך ֹל ר-ֱא ֲאֶׁש ַ ים ם׃-ָה ַעִּמ  ֶהָֽ י ִמְּפנ  ַ א ֶ֖ ר  הַָי ַַאָּתֵ֥

ַ
2פירוט מהפך פשטא מהפך פשטא  3.2.1 1ַַ קים סו 2פ  מופעים1ַ

 

 מה"פ-מהפ .1

ַהִּטי  ה כד,יד:בראשית  חיי שר ַ֙ יָה ֶל֨ א  ַ ר ַמַ֤ א  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ָרָ֗ ַּנֲע ַַהָֽ ָהָי ה ְַוַגם-ְו ה ְַׁשת   ה ְמָר  ָא ְַו ה ֶאְׁשֶּת  ְַ֙ו ְך ּד  ַ֤אַַכ הַ-ָנ ֶקָ֑ ַאְׁש ַ ָך י ַמֶּלֶ֖ ְַּג
י עִַּכָֽ ַד  א  ַ ַּוָב ּה ק ָח  ְַלִיְצ ְּדָך  ְב ְַ֙לַע ְ֙חָּת ַכ ה  ַ ּה ָתַ֤ ִַעם-א  ד ֶס ֶחֶ֖ ַ יָת י׃-ָעִׂשֵ֥ ִנָֽ ד  ֲַא

 כד  שכל טוב )בובר( בראשית פרשת חיי שרה פרק
ַאלא כל מקום שסמוך ...   ָהָי ה ועליו הוא אומר, והיה בגויים )?(, והיה העיר הקרובה אל החלל )דברים לענין נקבה אינו אלא נס, או דבר מופלא, ְו

ַוכן כאן  כא ג(, ונס גדול היה שם כשנדרוש בעניינו, ַּנֲעָרָ֗ ַהָֽ ַ ָהָי ה  ,שמעשה נס היה ששאל שלא כהוגןְו

הַַ ַ֙ ָה י ֶל֨ א  רַ ַמַ֤ ה-ִּטיא  ֶאְׁשֶּת  ְַ֙ו ְך ּד  ַ֤אַַכ בקשת העבד הייתה שלא כהוגן )דבר לא  (שכל טוב)קטן, ע"פ -מהפך פשטא מהפך פשטא זקף – ָנ

 מקובל( והיענותה של רבקה יצאה מהמקובל, יצא מאד מאד מדרך הטבע

 

 מה"פ-מהפ .2
 :כג,מג מקץ בראשית 5.1

ַאל ַ ם ַָׁ֩ש֨לֹוםַָלֶכִ֝ ר ֶמ ַַ֤-ַוּי א ה  ֹל א ַו  ם יֶכִ֝ ה  ֹ֨ל ֱא ַ אּו ָרָ֗ ָ֑יִּתי ָל א  ַ ַָּב א ם ְסְּפֶכֶ֖ םַַּכ יֶכ  ת  ח   ְמְּת ַא ְַּ֙ב מֹון ְט ַמ ַ֤םַ ןַָלֶכ ַָ֙נַת֨ ֲאִביֶכם ַ ַי
ֶאתַ ַ ם ֶהֶ֖ ֲאל  ַ א ֵ֥ ן׃-ַוּיֹוצ  ֹו ְמעָֽ ִַׁש

 1067=  415+  652)בשם ר' הרצל בוכניק הי"ו, שבט התש"פ( גי' ניצוצו"ת הקוד"ש עולה 

ם)בר' מקץ מג,כג(   יֶכ  ת  ח   ְמְּת ַא ְַּ֙ב מֹון ְט   1066=  921+  145גי' המלים עולה  – ַמ

ַ֙יבוא מה' אחד שמרומז כאן בכתוב  1067-להשוות ל 1ומציע שתוספת של  ֲאִביֶכם ַ י ַ֤ ה  אֹל ַו  ם יֶכִ֝ ה  ֹ֨ל  ֱא

 1127גי' ניצוצות הקדושין עולה  1117גי' ניצוצות הקדושים עולה  1112=  460+  652הערה: גי' ניצוצות קדושים עולה 

 

הַ  השניקדמא ואזלא )בר' מקץ מג,כג(  ֹ֨ל ֱַא ם בתפקיד כעין שויון ובתפקיד כעין כלל, ואין בכלל אלא מה שיש  ואזלא במילה אחת, קדמא -יֶכִ֝

ַ֙)פרט א(  הפרטיםבפרט.  ֲאִביֶכם ַ י ַ֤ ה  ֹל א  שלם. –כעין מוציא מהפשט, יעקב אביכם נקרא איש תם  מהפך פשטא, -ו 

ם)פרט ב(   יֶכ  ת  ח   ְמְּת ַא ְַּ֙ב ן מֹו ְט ַמ ַ ַ֤ם ןַָלֶכ   ָנַת֨

ן )בר' מקץ מג,כג(  קדמא בתפקיד הולך ובא מקדמת דנא, כאן משבירת הכלים קודם הבריאה ומחטא אדה"ר, אלו ניצוצות הקודש – ָנַת֨

ם  יֶכ  ת  ח   ְמְּת ְַּ֙בַא ן מֹו ְט ַמ ַ ַ֤ם  קטן, שני לימודים, שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב.-מהפך פשטא מונח זקף – ָלֶכ

ַ ם יֶכ  ת  ח   ְמְּת ַא  ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל, מל"ב מידות)יח( , מידה ין ריבה וריבה את הכלאחת , כע מלהבקטן -מונח זקף -ְּב

 כאן תחילת גאולת ניצוצות הקודש. 

 

םַ-ויובן הכלל שבמרומז ב יֶכִ֝ ה  כלל של קיבוץ ניצוצות הקודש שבהם מחולקת תורת האלקים כדי שאפשר יהיה ללמוד אותה, לכלי  – ֱאֹ֨ל

ַחתַ֙ ,כט(טו ' שלחבמ)שוה, ב ישראל לללכומתפקיד קדמא ואזלא במלה אחת כשוויון ירמז שלם של ידיעת תורת האלהים.  -תם  ַַא ה ּתֹוָרַ֤
ם ְהֶי הַָלֶכ   . ִי

 

 

 חיפוש בכתר הממוחשב של "פשטא קדמא מרכא" העלה את שלושה הסעיפים הבאים.

סגול במקום פשטא  זרקא 1, מופע בכתובים 1בתורה , מופע  1 מופע –קטן -פירוט פשטא קדמא מרכא פשטא זקף 3.2.2

 ז"ק

 

ַ֩ :ז,י בא שמות רּו ְמ יַוּי א ֨ ד  ְב הַַע ְרע ִ֜ יוַַפ ָלָ֗ ַַא  ַ ַַַ֙ ָמַתי ד־ הַַע ְהֶי֨ ֵ֥הִַי ֶַז ַ ַַַַ֙ נּו ׁשַָל֨ ק   מֹו ְַל ַ ַ ַַַ֙ ח יםַַׁשַּל ָה ֲאָנִׁש  ֶַַאת־



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ּו דֶ֖ ְב הַ ְַוַיַע ֶַאת־ ָ֑ם' ֶה י ה  ֱַַאֹל ַַ ַ עֲַהֶט ֶרםַ ַד  יַּת  הִַּכֵ֥ ְבָדֶ֖ ִיםַָא ָרָֽ ַ:ִמְצ
 
 :ח,ג ב שמואל. 5

ַ֩ ר ַח רלְַַוִּי ְבנ ֨ דַַא יְַמא ִ֜ ר   ִּדְב ֶׁשתַַעל־ יׁש־ּב ָ֗ ִַאָֽ ַ ַ ַַַ֙ ֶמר אׁשַַוּי ֙א ר ֨ ֶלבֲַה ֶַּכֵ֥ ַ ִכיַַַ֘ ֲַַ֒אֶׁש רַָאנ  ָדה הּו י ִַַלָֽ
ֶסדַַהּ֨יֹום ֶחִ֜ ה־ ׀ֶַאֱעֶׂש ּולִַעם־ּב  ית א  ָךַָׁש י ִבָ֗ ַַָ֙א ָחיו ֶא הּוֶַאל־ ע   ֶאל־מ  ר  אְַו ָךְַול ֵ֥ ְמִציִתֶ֖ ָ֑דִַה ָּדִו דְַּבַיד־ ֵ֛יַַוִּתְפק ֵ֥ ןַָעַל ֵ֥ הֲַעו  ִאָּׁשֶ֖ ֹוםַָה ַַהּיָֽ ַ ַַס:

 

ַ֩ :כד,כד ב הימים דברי רִּכי ִמְצַע֨ יםְַב ׀ֲַאָנִׁשִ֜ םַח  ילַָּב אּו ָרָ֗ ֲַַא ַ ַַַַ֙ ה ַַוָֽ ן' םַָנַת֨ ָדֵ֥ ְַַּבָי ַ ַַַַ֙ בַַחִ֙יל ר   דַָל ְַמא  
יַ ּוִַּכ  ְזב  הֶַַָ֖עָֽ ֶַאת־ ה  י' ֹל ָ֑םֱַא ֶה י ֲַַאבֹות  ַ ַַ ׁשַ ָאֶ֖ ֶאת־יֹו ּוְַו יםַָעׂשֵ֥ ִטָֽ ַ:ְׁשָפ
 

 

 בתורה מופע 1 פסוק 1פירוט קדמא מהפך פשטא קדמא מרכא תביר טפחא  3.2.3

 

ל ויקרא צו ח,כו: ִמַּס֨ ֹותַּו ׀ַַהַּמּצִ֜ ֶׁש ר ַהִַַָ֗לְפנ  יֲַא ַקח' ַָלַ֠ ַַ תַַ הַַחַּל֨ ַַַ֙מָּצַ֤ ַחת תַַא ַחַּל֨ ְַַוָֽ
ֶחםַ(מרכא כאן היא חלק מתבנית סוגרת דיבור) ןֶַלֵ֥ ֶמ תֶַׁשֵ֛ ַחֶ֖ ַַא ַ יקַַַ ִק  ָ֑דְַוָר ֶַַאָח

ַ֙ יםַַוָּיֶׂ֙שם ַה ֲחָלִב  לַַעל־ קְַוַעֶ֖ ֹו ןַׁשֵ֥ י ִמָֽ ַ:ַהָּי
 

 קטן-טא קדמא מרכא פשטא ]מונח[ זקףפירוט מהפך פש 3.2.4

 
 :כד,א א שמואל. 3

ַ הּו ּהַוַּתֲעל ֨ ֲאֶׁש רִַעָּמִ֜ ּתּוַַּכ ָמַלָ֗ ְַּג ַ ַ ַ יםַַ ִרַ֤ ְַַּ֙בָפ ה ֹלָׁש הְַׁש יָפ֨ א  תְַו ַחֵ֥ ַַא ַ ַַַ֙ ח ַ֙מ ןְַונ  ֶבלֶַק ִי ַַַי  ַַ הּוַ ֵ֥ א  הֶַַַ֖וְּתִב ית־ ַב  ֹו' רִַׁשלָ֑ ֶַ֖ע ַּנ ַה רְַו ַע ַ:ָנָֽ
 :יב,טו א שמואל. 4 

ַ ֹ֧ם לַוַּיְׁשּכ  ֵ֛ א  מּו אתְַׁש ַרֵ֥ ְק ּולִַל אֶ֖ רַָׁש ֶק ַַַּבּב ָ֑ ַ דַַַ לַַוֻּיַּג֨ א ִ֜ מּו רִַלְׁש אמ ָ֗ ַל  ּולַַַַ אַ֤ א־ָׁש ַַָּ֙בָֽ ה ֶמָ֙ל ְר הַַהַּכ ִהּנ ֨ יבְַו ַַַמִּצֵ֥ ַַַ֙ דַלֹו ַַָי 
ַ֙ ב רַַוִּיּס  ֵַּֽיֲעב   דַַוָֽ ֶר ֵֶֽ֖ לַַוּי  ַ:ַהִּגְלָּגָֽ

 :ו,ד ב מלכים. 6
ַ ׀ י ִה  אתַוְי ְמל   יםִַּכ ִלָ֗ ַַַהּכ  ַ ֶמרַַ א ַַַ֙וּת ַ֤ הֶַאל־ְּבָנּה יָׁש יַַהִּג֨ ַלֵ֥ ַַא  ַ ַ ַַ֙ ד ִליַעֹו ֶַַַּכ  ַ רַ אֶמ הַַַָוּי   י ֶל  יןַא  ֵ֥ דַא  ֹו ִָ֑ליַעֶ֖ דֶַּכ מ ֶ֖ ֵַּֽיֲע ןַַוָֽ ֶמ ַ:ַהָּׁשָֽ

 :לא,ב דניאל. 7 
ַ ה אַַא ְנּתְַַא ְנְּת ַַַמְלָּכָ֗ ַ ַ֤הַַ ַַָ֙חז  ֲא֨לּוֲַהַוְ֙יָת םַַו ֵ֥ ְַצל  ַ ַַַ ַַ֙ אַַחד י ַַַׂשִּג  ַ ַ אַַ ָמ֨ ןַַצְל ֵ֥ בִַדּכ  ֵּ֥הַַרֵ֛ ִזיו  רְַו י א  םַַיִּתֶ֖ ְָ֑ךַָק ֶּ֖הְַלָקְבָל ו  ר  ילְַו ִחָֽ ַ:ְּד

 :ט,ו עזרא. 8 
ָמ ַ ַּו ןה ןַּוְבנ  יַַחְׁשָחָּ֡ י ִר  ןַתֹו י ִר  ִדְכ ןְַו י ִר  ִאְּמ ןַ׀ְַו ָּ֪הַ׀ַַלֲעָלָו ָ֣ ֱאָל ָ֟אֶַל ַמָּי  פרה(-יומו קרני-)ירח בןְַׁש

ן י ִטַ֞ ׀ִַחְנ חֲַחַמ רְַמַל ח ְמַׁשָ֗ ַַּו ַ רַַ ַמ֨ א מ  ְַַּכ ַ ַַ ַ֤אַ ֲהַנָּי ַַָּ֙כ רּוְׁשֶלם ־ִבי אִַדי ֱהו ֨  ֶַל
בַ(מרכא כאן היא חלק מתבנית סוגרת דיבור) ֵ֥ ה  םִַמְתְי ה ֵ֛ ֹוםַ׀ַֹוםיְֵַַ֥ל אְַּביֶ֖ ּוִַּדי־ָלֵ֥ ַ:ָׁשלָֽ
 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 יעבדובפועל או בד לכתחילה –או זרקא סגול  קטן-קדמא מרכא פשטא ]מונח[ זקף 4

 

 כשמו בעדות המזרח, מאריך פעולת טעם או תבנית טעמים שאחריו. –מרכא  –טעם מחבר / משרת 

קטן מציין שאם מספר תנועות -]מונח[ זקף מיקום הסעיף כאן אחרי קדמא מהפך פשטא כי ע"פ תפקידי הִפסוק הצרוף מרכא פשטא

קטן קטן ממספר מסוים אזי המרכא מחליף מהפך. היינו למעשה לפנינו מהפך המנוגן כמרכא. לִפסוק הרעיוני -ושוואים בין המרכא לזקף

אחריו עד אליו או המוצע בעיון זה החילוף הזה משמש לשני תפקידים. אחד כמחליף מהפך והשני כמאריך פעולת טעם או תבנית טעמים ש

 אל התבנית שלפניו.

 

יויקרא בהר כז,יד: פועל ב -לכתחילה, מרכא  –קדמא קדמא קבעה מועד עתידי והמרכא הקדימה את המועד העתידי,  ֶאת-ִּכָֽ ַ ׁש ִּד֨ ְק ַ-ַי ֹו יתֵ֥ ּב 
ַ֙ ֶדׁש 'לַַק ֨  ה 

ז. דברים כי תבוא כח,סה: 38קדמא קבעה אופן פעולה / מצוה לכתחילה והמרכא קבעה את הבפועל  ַרָּג  ַ ַ֙ל  ב ַָׁשם ָךֵ֥ 'ְַל  ֨ה

ז. דברים כי תבוא כח,סה: 38קדמא קבעה אופן תכונה לכתחילה והמרכא קבעה את התכונה בפועל  ַרָּג  ַ ַ֙ל  ב ַָׁשם ָךֵ֥ 'ְַל  ֨ה

 

 דוגמת מפתח

 
 ויקרא בחקתי כז,יד: 

י יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ֶאת-ְו ַ ׁש ִּד֨ ְק ַ֙-ַי ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ בַּוב  יןלַַּב  ֹו טֶ֖ ַ ין ֵ֥ ַּב  ן ה   ַהּכ  ַ֙ ִריכֹו ֱע ֶהָֽ ְַו ' ּום׃ַה  קָֽ ןַָי ֵ֥ ןַּכ  ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֹו תֵ֛ א  ְךַ י ִרֵ֥ ַַיֲע ר ֲאֶׁש֨ עַַּכ  ָרָ֑

והעריכו הכהן בין טוב ובין רע אין פודין את ההקדישות אכסרה, כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום,  ספרא בחוקותי פרשה ד פרק י )א(

הוא שלי בעשרים וא' הבעלים הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים הבעלים קודמים מפני שהם מוספים חמישית אמר א' הרי 

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 

 אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחת ודינר הבעלים קודמים ואם לאו אומרים לו הגעתיך. ושש

 

י ֶאת-ִּכָֽ ַ ׁש ִּד֨ ְק '-ַי ה  ַ֙ ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ קטן, לכתחילה ובפועל, הכהן קובע ערך ומזה נגזר ערך החומש. וגם אם יש -קדמא מרכא פשטא זקף - ּב 

שאין מוסיפים חמישית על ן לכתחילה, החומש נשאר לפי השווי הראשון "התמחרות )תחרות על שווי הפדיון( העולה על השווי שקבע הכה

 ". עילויו של זה

(, אז על המקדיש ליתן חומש נוסף הנגזר 5( ועוד חומש )20לעומת הדוגמא  26לפי פשט תו"כ אחרי שעברו את שווי הערכת הכהן)כגון 

 ( 26 – 25מההפרש )כגון יוסיף דינר שהוא רבע סלע, שהוא ההפרש בין 

סלע אז  21-הבעלים היו מוכנים לפדות ב 20שאם אחרי הערכת הכהן של  בבלי ערכין כז,ב-מפרש ב הח"ח על תו"כאבל לפי פירוש 

סלע ודינר. אם המקדיש לא פודה, אז  1-סלע, צריך הפודה לפדות ב 26-סלע ודינר, ולכן בהגיעם ל 5והוא  21-החומש נקבע לפי ה

 סלע ודינר.  31 בפועללם , יש26 לכתחילההמתחרה שהציע 

 
 ויקרא בחקתי כז,יד:

י יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ֶאת-ְו ַ ׁש ִּד֨ ְק ַ֙-ַי ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ ּום׃לַַּב  קָֽ ןַָי ֵ֥ ןַּכ  ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֹו תֵ֛ א  ְךַ י ִרֵ֥ ַַיֲע ר ֲאֶׁש֨ עַַּכ ָרָ֑ בַּוב  יןַ ֹו טֶ֖ ַ ין ֵ֥ ַּב  ן ה   ַהּכ  ַ֙ ִריכֹו ֱע ֶהָֽ ְַו ' ַה 
 א ,בבלי עבודה זרה סג
יבתו. ה"ד? אי דאמר לה, קני ליך מעכשיו, פשיטא דשרי, דהא ליתיה כשקדמה והקר (מסורת הש"ס: ]אלעזר[)אמר רבי )אליעזר( 

ואיש כי יקדיש את  (,ידכזבהר ויקרא )בשעת ביאה, ומתנה בעלמא הוא דיהיב לה! ואי דלא אמר לה קני ליך מעכשיו, היכי מצי מקרבה? 
 שעת ביאה, ואי מיצטריך ליך קני מעכשיו. ביתו קדש אמר רחמנא, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו! אלא, דאמר לה: להוי גביך עד

י  יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ֶאת-ְו ַ ׁש ִּד֨ ְק ַ֙-ַי ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ 'לַַּב  פועל. ב –לכתחילה, מרכא  –קדמא קדמא קבעה מועד עתידי והמרכא הקדימה את המועד העתידי,  ה 

 רחוק תלוי בתנאים שהוסכמו והמאפשרים שנוי.  -באתנן היחס קרוב 

 ן לאדם אחר שאמור היה לקרות במעשה מסוים דוגמה אדם קבע זמן תחולת קני

 ואיפשר לאדם האחר להקדים את תחולת הקנין לפני שקרה המעשה המסוים 

 

 

   קטן-]מונח[ זקף )קדמא מלה מקף מרכא( רשימת פסוקים 

 
 . בראשית נח ו,יז:    1

ַ֩ ִהְנִני ַ י ֲאִנָ֗ ֶאתַו ַ א י ִב֨ ל-מ  ַַ֙ע ַמִ֙ים ַ ּול ֶרץ-ַהַּמּבֵ֥ ח  תַָּכלַָהָא  ֲאֶׁשרָּבָׂשַָ֗-ְלַׁש ַ ֲאֶׁשר-ר ַ ל ִָ֑יםַּכ ֵ֥ ָמ ַהָּׁש ַחתַ ִמַּתֶ֖ ַ ים ַחִּי  ַ ַח ּו ר  ַ֙ ַַ-ּבֹו ע׃ ִַיְגָוָֽ ֶרץ ָאֶ֖ ַָּב
 . שמות  ז,כא:    5

ֲאֶׁשר הַ ָּדָג֨ ַה ר-ְו א   ַהְי ַא ׁשַ ַַ֙וִּיְב ה ָ֙ת מ  ַ ר א ֵ֥ ִמן-ְול אַַּבְי ַ ִים ַמֶ֖ ַ ֹות ִיםִַלְׁשּתֵ֥ ַר  ִמְצ ַ ּו ְַּבָכל-ָיְכל  ם ָּדֶ֖ ַַה י ִהֵ֥ ַַוְי ר א ָ֑ ַַ-ַהְי ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶַאֵ֥
 קרא  כז,יד:    . וי12

ַ יׁש ִאָ֗ יְו ֶאת-ִּכָֽ ַ ׁש ִּד֨ ְק הַ -ַי ַלָֽ ַ֙ ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ ַַ'ּב  ע ָרָ֑ בַּוב  יןַ ֹו טֶ֖ ַ ין ֵ֥ ַּב  ן ה   ַהּכ  ַ֙ ִריכֹו ֱע ֶהָֽ ְךְו י ִרֵ֥ ַַיֲע ר ֲאֶׁש֨ ַַַּכ ַ ּום׃ קָֽ ןַָי ֵ֥ ןַּכ  ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֹו תֵ֛ ַא 
 . במדבר  ג,מא:    13

ֶאת ַ ְחָּת֨ ַק הַ -ְוָל ַ ֲאִנ י ַ֙ םִַלי ַחתַָּכלַ'ַהְלִוִּיֵ֥ ָרַ-ַּתֵ֥ ִַיְׂש ְבנ  י ִַּב ר ַחתַָּכלְּבכ ֶ֖ םַַּת  ַהְלִוִּי  ַ ַמ ת ֱה ֶַּ֙ב ת א  ְַו ָ֑ל ַַ-א  ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ  ת ַמֶ֖ ֱה ְַּבֶב ר ֹו ְַּבכ 
 . דברים  יט,ה:    15

ַ֩ ר ֲאֶׁש ֶאתַו ַ א ב ֨ ַ֒-ָי ִצים ַע  ב ְחט   ַַל ֘ר ַַבַּיַע הּו ֵ֥ ע  ִמןַר  ַ֙ ֶזל ְר ַהַּב ַ ל ְַוָנַׁשַ֤ ץ ָהע   ַ ת ִַ֙לְכר   ן ְרֶז ַַבַּג ֹו דַ֤ ַָי ה ָח֨ ְּד ֶאת-ְוִנ ַ א ָמָצֵ֥ ַּו ץ ַָ֑-ָהע   מ  ַָו הּו ֶ֖ ע  אַר  ּו הָ֗ ַ ת
ֶאל ַ ס ּו ִרים-ָינֵ֛ ֶהָע ַ ת ַחֵ֥ י׃ַ-ַא ָחָֽ ַָו ֶּלה ֶ֖ א  ַָה

ַ



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

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

 קדמא מרכא רשימת פסוקים
 . בראשית  יז,יט:    2

ֶאת אָתַ ָרֵ֥ ָק ְַו ן ַּ֙ב   ָך ֶַ֤דתְַל ֶל ַי  ִאְׁשְּתָךָ֗ ַ ה ַָׂ֙שָר  ֲאָבל ַ ים ִהָ֗ ֹל ֱַא ר ֶמ א ֶאת-ַוּי   ַ י ִת֨ מ  ִק ַַוֲה ָ֑ק ָח ִַיְצ ֹו מֶ֖ ַ-ְׁש ֹו ְרעֵ֥ ַז םְַל ַעֹוָלֶ֖ ית ִרֵ֥ ְב ֹוִַל ִאּתֵ֛ ַ י ִריִתֵ֥ ְּב
יו׃ַַאַַ ָרָֽ  ֲח
 . בראשית  יז,כד:    3

ֶַּבן ם ָה  ָר ְב ַא֨ ַַ-ְו ֹו׃ ְרָלתָֽ ַָע ר ְַּבַׂשֵ֥ ֹו לֶ֖ ִהּמ  ְַּב ָ֑ה ָׁשָנ ַ ַׁשע ֶ֖ ָות  ַ ים  ִּתְׁשִעֵ֥
 . בראשית  לד,יג:    4

י ָֽ ְַבנ  ֶאת-ַוַּיֲע֨נּו ַ ב ק ִ֝ ֶאת-ַיֲע ְַו ם ַַ-ְׁשֶכ֨ ם׃ ָתָֽ ח  ֲַא ֵ֥ה ִּדיָנ תַ ֶ֖ א  ַ א ִטּמ   ֲאֶׁש רַ ָ֑רּוַ ַדּב  ַַוְי ה ְרָמֶ֖ ְַּבִמ יו ִבֵ֛ ָא ַ ר ֹו מֵ֥  ֲח
 יב,לב:      . שמות6

ם ם-ַּג ַַּג ם ם-צ אְנֶכ֨ ַַּג ם ַרְכֶּתֶ֖ ָ֑כּוַּוב  ַָול  ם ְרֶּתֶ֖ ִּדַּב ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַּכ ּו חֵ֛ ְק ַ ם ְרֶכֵ֥ ַק ַַ-ְּב י׃ ִתָֽ  א 
 . שמות  יב,לו:    7

ֶאת ַ ן ַָנַת֨ ה' ת-ַו ֶא ַ ּו ְיַנְּצלֶ֖ ֵֽ ַַוָֽ ּום ִאלָ֑ ַַוַּיְׁש ִים ַרֶ֖ ִמְצ ַ ֵ֥י ינ  ְַּבע  ֵ֛ם ָהָע ַ ן ֵ֥ ַ-ח  ַ ׃ַפ ִים ָרָֽ ִַמְצ
 . שמות  כב,ט:    8

י אֶַ-ִּכָֽ ַ יׁש ִא֨ ַ֩ ן אֹו-לִיּת  ַ ֨מֹור ֲח ַ הּו ע ִ֝ אֹו-ר  ַ ר ֹו ְַוָכל-ׁשֵ֥ ה אֹו-ֶׂשֵ֛ ַ ת ֵ֛ מ  ַּו ר מ ָ֑ הִַלְׁש ָמֶ֖ ה  אֹו-ְּב ַ ר ַַ-ִנְׁשַּבֵ֥ ה׃ ֶאָֽ ר  ןַ י ֵ֥ א  ַ ה  ִנְׁשָּבֶ֖
 . שמות  כה,מ:    9

ר ֲאֶׁש ַ ם ְבִניָת  ְַּבַת֨ ָ֑ה ַַוֲעׂש  ה ֶ֖ א  ְר ַַ-ּו ַס ר׃ ָהָֽ ַָּב ה ֶאֶ֖ ְר ַָמ ה ַַאָּתֵ֥
 . שמות  לט,יד:    10

ל ַַע ֲאָבִנים ָה י-ְוַ֠ ְַּבנ  ת מ ֨ ּנַָ-ְׁש ֵ֛ ה  ַ ל ֵ֥ א  ָר ַַעלִיְׂש ה ֶ֖ ר  ֶַעְׂש ים ֵ֥ ְַׁשּת  ַַעל-ה יׁש ִא  ַ֙ ָתם ח  ַ י ַ֤ ח  ּו ָתָ֑םִַּפּת מ  ט׃ַַ-ְׁש ֶב ַָׁשָֽ ר ָׂשֶ֖ ַָע ֵ֥ים ֹוִַלְׁשנ  מ   ְׁש
 . ויקרא  ה,ו:    11

ֶאת ַ א י ִב  ה  הַָּ֡-ְו ֹוַַל מ  ִמןֲאָׁש ַ ה ָב֨ ק  ְַנ א ָטִ֝ ָח רַ ֲאֶׁש֨ ַ֩ אתֹו ַחָּט ַ ַַע ל ֹו-' אָֽ ַ ה אןִַּכְׂשָּבֵ֛ ןַ-ַהּצ ֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֵ֛יו ַָעָל ר ֶּפֵ֥ ְַוִכ ָ֑את ַחָּט יםְַל ִּזֶ֖ ִַע ת ַרֵ֥ ְׂשִעי
ַַמַ  ֹו׃ אתָֽ ַַחָּט

 . דברים  טו,ז:    14

י ֲאֶׁשר-ִּכָֽ ַ ָך  ְרְצ ַא֨ ְַּב יָך ֶר  ְַׁשָע ַח ד ַא ָךְַּ֙ב ֶח֙י ַא ַ ד ַחַ֤ ַא מ  ַ ִֹ֝ון ְבי ֶא ַ ָ֨ך ְַ֩ב ה ְהֶי ֶאתהֵַ֥-ִי ַ ַאּמ  ץ ְַת א ְָ֑ךַל ֹ֧ ןַָל ת   ַנ  יָך ֶהֶ֖ ֹל ֱא ץַ֙-'ַ ְקּפ  ִַת א ְַול ַ֤ ָךָ֗ ְב ָב ְל
ן׃-ֶאת ֹו ְביָֽ ֶא ָה ָךַ י ִחֶ֖ ָא מ  ַ ָך  ְד ַַַָי ָ֣

 

 קטן. לבדוק את הרשימה הבאה לעומת הרשימה הממוספרת-מא מרכא פשטא זקףפסוקים עם תבנית טעמים קד

 

ַ: לו,בראשית חיי שרה כד ְקָנָתָּ֑ה ִַז י ֶ֖ ר  ֲח ַַא י ִנ  ד  א ַַ֙לָֽ ן ַב  י ִנֵ֥ ד  ֲא ַ ֶׁשת א ֨ הַ֩ ָר ַָׂש ד ֶל ּת ָּ֡ ַַו ַ ֶאת-ַוִּיֶּתןַ ַ ֹו ר-ָּכל-לֶ֖ ֹו׃-ֲאֶׁש ַלָֽ
ַ֩ ה ָר ַָׂש ד ֶל  פזר ת"ק - ַוּת ָּ֡

י ִנ  ד  א ַַ֙לָֽ ן ַב  י ִנֵ֥ ד  ֲא ַ ֶׁשת  מוקדמת שהאריכה ליד אדניאשתו ה - א ֨

 פרט פרט כלל הצריך לפרט

 

ֱאָכל: נד,בראשית ויצא לא יוֶַל ָחֶ֖ ֶא אְַל ָרֵ֥ ְק ַַוִּי ר ָה  ַָּ֙ב ח ֶַזַ֙ב ב ק ֵ֥ ַַיֲע ח ַ-ַוִּיְזַּב֨ ֶָ֑חם ַָל ַ ר׃ַ ָהָֽ ַָּב ינּו ַַוָּיִלֶ֖ ֶחם אְכלּוֶַל  ַַוּי  
ר ָה  ַָּ֙ב ֶַזַ֙בח ב ק ֵ֥ ַַיֲע ח   – ַוִּיְזַּב֨

 

ַלִַ: ז,שמות וארא ו ם ֶאְתֶכֵ֥ ַ י ְחִּת֨ ַק ְַוָל ים ִהָ֑ ֹל א םַל  יִתיַָלֶכֶ֖ ָהִיֵ֥ ְַו ם ְַ֙לָע  ַי
ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֹות ְבלֵ֥ ִס ַ ַחת ִמַּתֶ֖ ַ ם ֶאְתֶכ  ַ א י ַהּמֹוִצ  ַ ם יֶכ  ה  ֹל  ֱא ַ '֙ ה ַ ַ֤י ֲאִנ ַ י םִַּכ  ַדְעֶּתָ֗ ִַוי

ם ְַ֙לָע  םִַלי ֶאְתֶכֵ֥ ַ י ְחִּת֨ ַק ליקוחי עם ישראל ומאריכה משעה שעלה במחשבה קטן, כעין לכתחילה ובפועל. -מרכא פשטא זקףקדמא  - ְוָל

 חום. וא עללבר

 

ַַעד: ז,שמות בא י יו ָלָ֗ א  ַ ה ְרע ִ֝ יַַפ ֨ ד  ְב ַַ֩ע רּו ְמ ֶאת-ַוּי א ַ֙ ח ַַׁשַּל ׁש ק   ְַ֙למֹו נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨ ִַ֙י ֶאת-ָמַתי ַ ּו דֶ֖ ְב ְַוַיַע ים ָ֑ם-ָה ֲאָנִׁש  ֶה י ה  ֱאֹל ַ ' ַה 
ִים׃ַ ָרָֽ ִמְצ הַ ְבָדֶ֖ ָא ַ י עִַּכֵ֥ ַד  ֲַהֶט ֶרםַּת 

ד ַ֙-ַע  פשטא - ָמַתי

ׁש ק   מֹו ְַ֙ל נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨  מרכא? קדמא - ִי

 קדמא היותו מוקש ומאריכה בצרות

 

ֶאת: לא,ויקרא אחרי מות טז ַ ם ִּניֶתֶ֖ ְַוִע ם ַָ֙לֶכ  א ִהי ַ ן ֹו ָּבתֵ֥ ַַׁש ת ַ-ַׁשַּב֨ ָ֑ם יֶכ ת  ַַנְפׁש  ַ ׃ַ ם ַעֹוָלָֽ ת ַּקֶ֖ ַֻח
ם ַָ֙לֶכ  א ִהי ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֵ֥ ת  קדמא מרכא פשטא ז"ק.-  ַׁשַּב֨

 ין למעלה ממנה.י"א לנפש ולגוף, ואחרים אמרו שהוא שביתת  השביתה שא שבת שבתון  - ראב"ע
 .עליונה לשביתת הגוף והנפש קדמא שביתה

 רלב"ג
 ואין להן תלות בבית המקדש ונוהגות תמיד. קדמו קדמא( מצוות עשה לשבות בו לשבות בו מכל מלאכה. )מאריך( השביתה והענוי)
 

ל: יז,ויקרא אמר כא ֶאָֽ ַ ר ֵ֥ ַ-ַּדּב  ר מ ָ֑ א ןַל  ֲהר ֶ֖ ַַא רַַ ֲאֶׁש֨ ַ ם ָתָ֗ ר  ְַלד  ָךַ֞ ְרֲע ַּז ִמָֽ ַ יׁש יו׃ִַא  ָהָֽ ֹל ֱַא ֶחם בֶַלֵ֥ י ִרֶ֖ ְק בְַלַה ַר  ִַיְק א ּוםַל   מ  ַ֙ ֵ֥הַבֹו ְהֶי ִַי
ם ָתָ֗ ר  ד  ְַל ָךַ֞ ְרֲע ַּז ִמָֽ ַ יׁש  מונח גרשיים רביע, יוצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצא - ִא 

ּום מ  ַ֙ ֵ֥הַבֹו ְהֶי ִַי ר  האריך המום בזמן כמו מום קבוע או מום עובר שעדיין לא חלף וקדם לזמן עבודת המשמר. - ֲאֶׁש֨

 

כי יתכן שגם באהרן ארע טומאת המגע במת או בשרץ ולא בא להזכיר הצרעת והזוב  באהרן כי  רמב"ןאהרן , -היר גם לכהן הגדול המוקדם הז



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 לא יארע זה בגופו... כי בעבור שהתיר האנינות לכ"ג אולי יתיר לו המום והצרעת. והוצרך לרבותו.
 

ַוְַ: לב,ויקרא אמר כג ם ַָ֙לֶכ  א ַהּו ן ֹו תֵ֥ ַַׁשָּב ת תַׁשַּב֨ ֶא ַ ם ִּניֶתֶ֖ ַ-ִע ָ֑ם יֶכ ת  ַַנְפׁש 
ד ַַע ֶע ֶרב מ  ַ ב ֶר ַָּ֙בֶע  ֶדׁש ח ֨ ַ֤הַַל פ-ְּבִתְׁשָע ַ ם׃ ַַׁשַּבְּתֶכָֽ ּו בִַּתְׁשְּבתֶ֖ ֶר ֶַע 

ֶאת ַ ם ֶתֶ֖ ִּני ְַוִע ם ַָ֙לֶכ  א הּו ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֵ֥ ת ָ֑ם-ַׁשַּב֨ יֶכ ת  ׁש   בויקרא אמר כג כטקדמא כניסת יוה"כ לענין תחילת הענוי אבל לא לעונש המצוין  - ַנְפ

ל יַָכ אֲַ-ִּכַ֤ ַ֙ ֶּנֶ֙פׁש אַה ָה׃-ֶׁש רַל ָֽ י ַעֶּמָֽ מ  הַ ְרָתֶ֖ ְַוִנְכ ָ֑ה ֶּז ַה ַ ֹום ַהּי  ַ ֶצם ְַּבֶעֶ֖ ה ֶּנ  ְַתֻע
 

ַ: כ,ויקרא אמר כד ָ֑ן ַׁש  ַחת ןַַּת  ֶ֖ ַׁש  ן ִי ַַע  ַחת ןַַּת  ִִ֚י ַַע ר ֶב ֶַׁש  ַחת רַַּת  ִֶ֚ב ֶַׁש ֹו׃ַַ ַּבָֽ ן ֵֶ֥ת ָּנ ִַי ן ֶ֖ םַּכ  ָד  ַָּ֙בָא מּום ַ ן ֵ֥ ִַיּת  ר ֲאֶׁש֨ ַַּכ
ם ָד  ַָּ֙בָא מּום ַ ן ֵ֥ ִַיּת  ר ֲאֶׁש֨  אב"ק פד  -קדמא מרכא פשטא ז"ק  - ַּכ

ֹולפי הזמן שניתן המום )קדמא הזמן(  ַּבָֽ ן ֵֶ֥ת ָּנ ִַי ן ֶ֖  התשלום ּכ 

 

י: יד,ויקרא בחקתי כז יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ֶאת-ְו ַ ׁש ִּד֨ ְק ַ֙-ַי ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ עַלַַּב  ָרָ֑ ַ ן ֹובַּוב  י טֶ֖ ַ ן י ֵ֥ ַּב  ן ה   ַהּכ  ִריכֹוַ֙ ֱע ֶהָֽ ְַו ' ַה 
ּום׃ קָֽ ַָי ן ֵ֥ ַּכ  ן ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֹו תֵ֛ א  ַ ְך י ִרֵ֥ ַַיֲע ר ֲאֶׁש֨ ַַּכ

י יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ׁש-ְו ִּד֨ ְק י-ֶאתקדמא(  ַי ֹוּב  ַ֙)מאריך(  תֵ֥ ֶדׁש 'לַַק ֨  (ה 
 אם קדמא לך הרשות לכל דבר כמו בית )ולא כמו מטלטלין שלך שלא ברשותך( אז תוכל להקדיש

 

ֶאת: ט,במדבר ג ַ֙ ה ַ-ְוָנַתָּת ָ֑יו ָבָנ ַּוְל ן ֲהר ֶ֖ ַא ְל ַ ם ַַהְלִוִּי  ַ ל׃ַ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ  ת ֶ֖ א  מ  ַ ֹו ַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ם ִנֵ֥ ְַנתּו ם ְַנתּוִנ֨
ֹו ַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ם ִנֵ֥ ְַנתּו ם ִנ֨  ְנתּו

 

ֶאל: יט,במדבר נשא ה ַ ר ַמַ֤ ָא ְַו ן ה ָ֗ ַהּכ  ַ ּה ָתִ֝ א  ַ יַע ִהְׁשִּב֨ ִאם-ְו ַ֙ ה ִאָּׁש ִאם-ָהָֽ ְַו ְך ָת  א  ַ֙ ִאיׁש ַ ב ַָׁשַכֵ֥ א ְָ֑ךַ-ל ֨ ִאיׁש  ַ ַַּת ַחת ה ָאֶ֖ ְמ ַֻט ית ִטֵ֛ ַָׂש א ַל ֵ֥
ה׃ ֶּל ָֽ ָהא  ַ ים ִרֶ֖ ָאֲר ְמ ַַהָֽ ים ִרֵ֥ ַהָּמ ַ י ֵ֛ ִמּמ  יַ ִקָ֕ ָּנ ִַה

ְך-ִאם ָת  א  ַ֙ ִאיׁש ַ ב ַָׁשַכֵ֥ א   בפסוק כברש"י אחר אתך לאישך היינו בזמן האירוסין  לא קדמא שכיבת )מאריך( איש-אם - ל ֨

 שלא סטיתי ארוסה ונשואה אמן

 

'-ל א: א,דברים שפטים יז ֨ה ַ֩ ח עִַַתְזַּב ָרָ֑ ָב רַ ָּד ַ ל ּוםַּכ ֶ֖ מ  ַבֹוַ֙ ֵ֥ה ְהֶי ִַי ר ֲאֶׁש֨ ַ ה ַָוֶׂשָ֗ ר ֹו ַׁש  יָך ֶהִ֝ ֹל ֱַא
ַס א׃ ּו הָֽ ַ יָך ֶהֶ֖ ֹל ֱא ַ ' הֵ֥ ַ ת ַתֹוֲעַבֵ֛ י ִַּכֹ֧

ַ ּום מ  ַ֙ ֵ֥הַבֹו ְהֶי ִַי ר  מאריך , אז לא תזבח )ת"ק( כי הקרבן פגול -וץ לזמנו אם קדמא מחשבת חֲאֶׁש֨

 

 =-=-=-=-ע"כ=

 

   קטן או זרקא ]מונח[ סגול-פשטא ]מונח[ זקף קדמא מרכא )בלי מקף( רשימת פסוקים
 . בראשית  ג,יד:    1-1

ַ֩ ר ֶמ לַוּי א ֶאָֽ ׀ַ ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱַא ' ָחׁשַ֘-֨ה ִמָּכלַַהָּנ ַ֙ ַאָּתה ַ ר ּו רַ֤ ָא ַ֒ ַּז את יָת יַָעִׂש  מִַ-ִּכ  ַּו ה ָמ  ה  ַַעלַהְּב ה ַהָּׂשֶדָ֑ ַ ַחַּי ת ַ ל לַָּכל-ּכ ֶ֖ רַּת אַכֶ֖ ְַוָעָפֵ֥ ְך ל   ַת  ָך  ְנ ח  -ְּג
ָך׃ ַחֶּיָֽי ַ י ֵ֥ מ  ְַי

 
  . בראשית  ד,כה:   1

ֶאת ַ֙ ד ַעֹו ם ָדֵ֥ ָא ַ ַדע ֹו-ַוּי ֨ ֶאתִַאְׁשּת  ַ א ָרֵ֥ ְק ַַוִּת ן ַּב   ד ת-ַוּת  ֶל ָׁשָֽ ַ י ָ֑תִַּכ  ַׁש  ֹו מֶ֖ ַ-ְׁש ן׃ ִי ָקָֽ ַ ֹו ָרגֶ֖ ֲה ַ י ֶבלִַּכֵ֥ ֶה  ַ ַַּת ַחת ר ח   ַַא ַרע ֶַ֙ז ָ֣ ִהים ֹל ֱא ַ י ִַַלַ֤
  בראשית נח ח,א:   . 2

ֶאת ַ֙ ִהים ֹל ֱא ַ ר תַָּכל-ַוִּיְזּכ ַ֤ ַ֤ א  ְַו ַח ֶאת-נ   ְַ֙ו ה ַחָּי ל-ַהָֽ ַ-ָּכ ָ֑ה ָב ֹוַַּבּת  ִאּתֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ָמ  ה  ַַ֙עלַהְּב ַח רּ֙ו ַ ים ִהֵ֥ ֱאֹל ַ ר ֶרץ-ַוַּיֲעב ֨ ָא  ּכּוַָה ַַַוָּיׁש ֶ֖ ִים׃ ַַַהָּמָֽ
  . בראשית חיי שרה כד,לו:   3

ַ֩ ה ָר ַָׂש ד ֶל יַוּת ָּ֡ ִנ  ד  א ַַ֙לָֽ ן ַב  י ִנֵ֥ ד  ֲַא ֶׁשת ןאַַַא ֨ ַַוִּיֶּת ְקָנָתָּ֑ה ִַז י ֶ֖ ר  ֶאת-ֲח ַ ֹו ל-לֶ֖ ר-ָּכ ַ-ֲאֶׁש ֹו׃ ַַלָֽ
 . בראשית ויצא ל,כ׃3-1

ַ ה ָאָ֗ רַל  ֶמ א ַַ֒וּת   טֹוב ַ ד ַז  ֶב ִתי֘ א  ַ ׀ יםַ ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ ִני ַד֨ ְַַזָב
י ִּכָֽ ַ י ִאיִׁש  ַ ְזְּבל  ִני ִַ֙י ַ-ַהַּפַ֙עם ָ֑ים ַָבִנ ִַׁשָּׁש ה ֹו ְדִּתיַלֶ֖ ַָיַלֵ֥

ֶאת ַ א ָרֵ֥ ְק ן׃-ַוִּת ּו ְַזֻבלָֽ ֹו מֶ֖ ְַׁש
  לא,נד:    ויצא. בראשית 4

ר ָה  ַָּ֙ב ֶַזַ֙בח ב ק ֵ֥ ַַיֲע ח ֱאָכלַַוִּיְזַּב֨ יוֶַל ָחֶ֖ ֶא ְַל א ָרֵ֥ ְק ַ-ַוִּי ר׃ ָהָֽ ַָּב ינּו ַַוָּיִלֶ֖ ֶחם אְכלּוֶַל  ַַוּי   ֶָ֑חם ַַָל
  . בראשית  מג,ז:   5

ַאל ַָׁשָֽ ֹול א  ַָׁש ּו רָּ֡ ְמ רַ-ַוּי א מ ָ֗ א נּוַל  ְדּת ִ֝ מֹוַל ַּוְל ִאיׁשַָל נּו חָהַ֠ ָא  ַ ֲהי  ׁשַָלֶכ ם ַ֙ ַַחי ם ֲאִביֶכֵ֥ ַ ד ֶּגדַַה֨עֹו ַּנ֨ ל-ַו ַַע ֹו י-ל  ִַַּפֶ֖ ֹוַע ד  ֲהָי ַ ה ֶָּ֑ל א  ָה ַ ים ִר  ָב ְּד ַה
ֶאת ַ דּו י ִרֶ֖ הֹו רַ ַמ  ַי א י עִַּכ  ַד  ַ-נ  ם׃ ִחיֶכָֽ ֲַַא

  . שמות וארא ו,ז:   6
ם ְַ֙לָע  םִַלי ֶאְתֶכֵ֥ ַ י ְחִּת֨ ַק ְַַוָל ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֹות ְבלֵ֥ ִס ַ ַחת ִמַּתֶ֖ ַ ם ֶאְתֶכ  ַ א י ַהּמֹוִצ  ַ ם יֶכ  ה  ֱאֹל  ַ ה' ַ ַ֤י ֲאִנ ַ י םִַּכ  ַדְעֶּתָ֗ ִַוי ים ִהָ֑ ֹל א םַל  ַָלֶכֶ֖ יִתי ָהִיֵ֥ ְַַו

  . שמות בא י,ז:   7
ַַעד יו ָלָ֗ א  ַ ה ְרע ִ֝ יַַפ ֨ ד  ְב ַַ֩ע רּו ְמ ַ֙-ַוּי א ׁשָמַתי ק   מֹו ְַ֙ל נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨ חֶַ֙אתִַי ֶאת-ַׁשַּל ַ ּו דֶ֖ ְב ַיַע ְַו ים הַ-ָה ֲאָנִׁש  ְבָדֶ֖ ָא ַ י עִַּכֵ֥ ַד  ֲהֶט ֶרםַּת  ַ ָ֑ם ֶה י ה  ֹל ֱַא ה'

ַ ִים׃ ָרָֽ ִַַמְצ
ַהָּבִּתיבא יב,יג: . שמות 8 ַ ַ֤ל ַַע ת א ָ֗ םְַל םַָלֶכִ֝ ָּד֨ ַה ַ֩ ה ָהָי ֶאתְו ַ֙ ִא֙יִתי ָר ְַו ם ַָׁש  ַאֶּת ם ַ ֲאֶׁש ר ַ֙ ַ-ם ָ֑ם ֶכ ֲַעל  י ְחִּתֶ֖ ַס ַּוָפ ם ָּד  ַַה

ית-ְול א ִח  ַמְׁש ְַ֙ל ֶַנֶ֙גף ם ַָבֶכֵ֥ ה ְהֶי֨ ִַַיָֽ ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ ְַּב י ִתֶ֖ ַהּכ  ְַַּב



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/176         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

  . שמות  טז,א:   9
ל אּוַָּכ ַַוָּיב ִ֝ ם יִל  א  ָֽ מ  ַ֙ ְסעּו י-ַוִּי ָֽ ְַּבנ  ת ַדַ֤ ֶאל-ֲע ַ֙ ל א  ָר ְדַּבר-ִיְׂש ן-ִמ י ַּב  ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ן י ַאַ -ִס  ָ֑י ִסיָנ ַ ן םַּוב  י ייִלֶ֖ ִנ  ַהּׁש  ַ ֶדׁש ח   ַַ֙ל ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ה ִמָּׁש֨ ֲח ַַּב

ִים׃ַ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ַ ם אָתֶ֖ ְַַלצ 
  . שמות יתרו כ,ד:   10

א ה-ל   ְַוָכל-ַתֲעֶׂש֨ ׀ ֶפ ֶ֙סלַ֙  ַ ָךֵ֥ ָּ֡ה-ְל מּוָנ  חְַַַּת ִמַּתֵ֥ ָ֣ ַ ׀ ַַּבַּמֶ֖ ִָ֣ים ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַחת ִמָּתִָ֑֝ ַ ֶרץ ַָּ֩בָאֶ֖֨ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַעל ָּ֡ ִמַּמ  ַ ׀ ַ֙ ַמ ִ֙ים ַַּבָּׁש ר ֲַאֶׁשַ֤ ָ֣ ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַַתַָל
  . שמות  כא,לו:   11

ַ ָ֑יו ְַּבָעָל ּנּו ֶרֶ֖ ְמ ִַיְׁש א ְַול ֵ֥ ם ִַׁשְלׁש   ֹול מ  ִמְּת אַ֙ הּו ַ ֵ֥ח ַַנָּג ר ֹו ַׁש  י עִַּכַ֠ ַדָ֗ ַנֹו ֹו רא  ֹו ַהּׁש  ַ ַחת ַַּ֙ת  ר ׁשֹו ַ ם ֵ֥ ְַיַׁשּל  ם ּל ֨ הַַׁש ְהֶי תִַיָֽ ֶ֖ ַהּמ  ַ-ְו ס ַ ֹו׃ ַַּלָֽ
ַַעלו: ,כי תשא לד שמות. 11-1 ַ׀ ' הֵ֥ ַ ר ַ֒-ַוַּיֲעב ֨ א ָר ְק ַַוִּי ֵַַָּ֥פָניו֘ א  ַ ' ה  ׀ַ ַ' ַרבה  ְַו ִים ַאַּפֶ֖ ַ ֶרְך ֶאֵ֥ ןַ ּו ּנָ֑ ַח ְַו ּום חֶ֖ ַַר ת׃-ל ֶמָֽ ֱא דֶַו ֶס ֶַחֵ֥
 ת ויקהל לו,ו:שמו. 11-2

ה ַוְיַצ ו ֶׁשָ֗ ּו מ  ר י ֹול ַוַּיֲעִב֨ הַ֘ קֵ֥ ֲחֶנ ַּמ ַ֒ ַּבָֽ ר מ  א יׁש ל  ה ִא  ִאָּׁשָ֗ ּו-ַאל ְו ׂש ד-ַיֲע ֹו ה עֵ֛ ַמ ת ְמָלאָכֶ֖ רּו ֶדׁש ִלְת ּק ָ֑ א ַה ֵ֥ ם ַוִּיָּכל  א׃ ָהָעֶ֖ י ִבָֽ ָה  מ 
 ויקרא שמיני י,יב:    . 11-3

לַויְַ ֶאָֽ הַ ֶׁשִ֝ מ  ַ ר ַ-ַדּב ֨ ר ָז ְלָע ֶאַ֠ ַ ֶא ל ְַו ן ר ָ֗ ֶאלַאֲה ַ֒-ְו ִרים ֹוָת ּנָֽ ַַה ַָּבָניו֘ ׀ ַ ר ָמֵ֥ יָת ִַַא֨
ֶאת ַ ּו ח  א׃-ְק ו ִהָֽ ַ ים ָדִׁשֶ֖ ַָק ֶדׁש ק ֵ֥ ַ י ִַּכֵ֛ ַָ֑ח ַהִּמְזּב  א  ֶצלַ ַ ֹות ַמּצֶ֖ ַ ָה ּו ִאְכלֵ֥ ְַו ' ה  ִאּׁש  יַ מ  ַ֙ ֶ֙רת ּנֹוֶת ַַה ה ָחָ֗ ַַהִּמְנ

  . ויקרא אח"מ טז,לא:   12
ם ַָ֙לֶכ  א ִהי ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֵ֥ ת ֶאתַַׁשַּב֨ ַ ם ֶתֶ֖ ִּני ַ-ְוִע ם׃ ָלָֽ ַעֹו ת ַּקֶ֖ ֻח ַ ָ֑ם יֶכ ת  ׁש  ַַַנְפ

  . ויקרא  יח,ג:   13
ֶרץ ֶאָֽ ַ ה ֹ֧ ַמֲעׂש  ם-ְּכ ְַיַׁשְבֶּת ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ִים ַרֵ֛ ֶרץ-ִמְצ ֶאָֽ ַ ַמֲעׂש  ה ַּוְכ ּו ַַתֲעׂשָ֑ א ּהַל   ַ֩-ָּבֶ֖ ֲאִני ַ ֲאֶׁש ר ַ ן ַע ּוְּכַנָּ֡ ַַתֲעׂש  א ַ֙ל   ה ַָׁשָּ֙מ ם ֶאְתֶכֵ֥ ַ יא ִב֨ םַַמ  ֶהֶ֖ י ת  ּק  ֻח ּוְב

ַ כּו׃ ָֽ ל  ַת  א ַַל ֵ֥
  ,יז:   . ויקרא  כא14

ל ֶאָֽ ַ ר ֵ֥ ַ-ַּדּב  ם ָתָ֗ ר  ד  ְַל ָךַ֞ ַּזְרֲע ִמָֽ ַ יׁש ִא  רַ מ ָ֑ א ןַל  ֲהר ֶ֖ ּוםַא מ  ַבֹוַ֙ ֵ֥ה ְהֶי ִַי ר ֲַַאֶׁש֨ יו׃ ָהָֽ ֱאֹל ַ ֶחם יבֶַלֵ֥ ִרֶ֖ ְק ַה ְַל ב ַר  ְק ִַי א ַַל  
  כג,ו:    אמר. ויקרא 15

ה ֶּז  ַה ֶדׁשַ ח   ַַ֙ל ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ה ִמָּׁש֨ ֲח ַַּוַב לּו׃ ָֽ ֹותַּת אכ  ַמּצֵ֥ ַ ים ִמֶ֖ ַָי ת ְבַעֵ֥ ִַׁש ה' ֹותַַל ַהַּמּצֶ֖ ַ ג ַַַחֵ֥
  . ויקרא אמר כג,לב:   16

ם ַָ֙לֶכ  א הּו ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֵ֥ ת ֶאתַַׁשַּב֨ ַ ם ֶתֶ֖ ִּני ַַעד-ְוִע ֶע ֶרב מ  ַ ב ֶר ַָּ֙בֶע  ֶדׁש ח ֨ ַ֤הַַל ְּבִתְׁשָע ַ ָ֑ם יֶכ ת  ׁש  ַ-ַנְפ ׃ַפ ם ַּבְּתֶכָֽ ַַׁש ּו בִַּתְׁשְּבתֶ֖ ֶר ֶַַע 
  . ויקרא  כד,כ:   17

ַ ָ֑ן ַׁש  ַחת ןַַּת  ֶ֖ ַׁש  ן ִי ַַע  ַחת ִִ֚יןַַּת  ַַע ר ֶב ֶַׁש  ַחת רַַּת  ִֶ֚ב ןֶׁש ֵ֥ ִַיּת  ר ֲאֶׁש֨ םַַּכ ָאָד  ַָּ֙ב ֹו׃ַַמּום ַּבָֽ ן ֵֶ֥ת ָּנ ִַי ן ֶ֖ ַַּכ 
  כו,ה:    בחקותי. ויקרא 18

ת ֶא ַ֙ ַּדִ֙יׁש ַ ם יגַָלֶכֵ֥ ִהִּׂש֨ ר-ְו י ֶאתַָּבִצ  ַ יג ַַיִּׂש  ר י ַ-ּוָבִצֶ֖ ם׃ ְרְצֶכָֽ ַא ְַּב ח ַט םַָלֶבֶ֖ ְבֶּתֵ֥ ִַויַׁש ַבע ַָ֙לׂש   ְמֶכם ְח םַַל ֲאַכְלֶּתַ֤ ַַו ַרע ָָ֣֑ ַַָז
 דוגמת מפתח

 ימה הממוספרת   . ויקרא בחקתי כז,יד: מרכא עם מקף לכן לא ברש18-1
ַ יׁש ִאָ֗ יְו ֶאת-ִּכָֽ ַ ׁש ִּד֨ ְק ַ֙-ַי ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ 'לַַּב  ּום׃ַה  קָֽ ןַָי ֵ֥ ןַּכ  ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֹו תֵ֛ א  ְךַ י ִרֵ֥ ַַיֲע ר ֲאֶׁש֨ עַַּכ ָרָ֑ בַּוב  יןַ ֹו טֶ֖ ַ ין ֵ֥ ַּב  ן ה   ַהּכ  ַ֙ ִריכֹו ֱע ֶהָֽ ְַו

  במדבר בהעלתך ח,טז   ראה. במדבר  ג,ט: 19
ֶאת ַ֙ ה ַ-ְוָנַתָּת ָ֑יו ָבָנ ַּוְל ן ר ֶ֖ ֲה ַא םְַל ַנְַַהְלִוִּי  ם ֹוְנתּוִנ֨ ַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ם ַַתּוִנֵ֥ ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ  ת ֶ֖ א  ַַמ 

 במדבר נשא ה,יח  19-1

ַ ת׃ ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַהּכ  דַ י ִמ֨ ֶהֱע ַ֒-ְו ה הָו ְַי ִַלְפנ  י ֘ה ִאָּׁש ַַָה
ֶאתַ ַ֙ ַרע ַַעל-ּוָפ ן ְַוָנַת  ה ִאָּׁש  ַָה אׁש אַ-ר   ו ִהָ֑ ַ ת א ֶ֖ ְַקָנ ת ַחֵ֥ ִמְנ ןַ ֹו ר  ִּזָּכ ַַה ַח ת ִמְנ ַ ִ֚ת א  ַ ָה י ַַּכֶּפָ֗
ַַ י ֵ֥ מ  ּוַ ְהי  ִַ֙יָֽ ן ה  ַהּכ  ַ ַ֤ד ים׃ּוְבַי ִרָֽ ֲר ָאָֽ ַַהְמ ים ִרֶ֖ ַַהָּמ

  . במדבר נשא ה,יט:   20
ֶאל ַ ר ָאַמַ֤ ְַו ן ה ָ֗ ַהּכ  ַ ּה ָתִ֝ א  ַ יַע ִהְׁשִּב֨ ַ֙-ְו ה ִאָּׁש ְך-ִאםָהָֽ ָת  א  ַ֙ ִאיׁש ַ ב ַָׁשַכֵ֥ א ִאםַל ֨ ְָ֑ךַ-ְו ִאיׁש  ַ ַחת הַַּת  ָאֶ֖ ְמ ֻט ַ ית ִטֵ֛ ַָׂש א ַל ֵ֥

ַ ה׃ ֶּל ָֽ ָהא  ַ ים ִרֶ֖ ָאֲר ְמ ַַהָֽ ים ִרֵ֥ ַהָּמ ַ י ֵ֛ ִמּמ  יַ ִקָ֕ ָּנ ִַַה
  . במדבר נשא ה,כ:   21

ַאַָ֗ ְַו ָ֑את מ  ְט ִַנ י ְַוִכ  ְך ֶ֖ ִאיׁש  ַ ַחת יתַַּתֵ֥ ִטֵ֛ ַָׂש י ִַּכֵ֥ ֶאתְּת ַ֙ ַָּבְך יׁש ִאֵ֥ ַ ן ֹו-ַוִּיּת ֨ ְַַׁשָכְבּת  ְך׃ ָֽ ִאיׁש  ַ י ֶ֖ ד  ַּבְלֲע ִַַמָֽ
 במדבר נשא ה,כ:    . 21-1

ַַ ַ א[ ת]כ ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַהּכ  ַ יַע ִהְׁשִּב֨ ַ֒-ְו ה ָאָל ָה ַ ֻבַע ת ִַּבְׁש ִאָּׁש֘ה הַָהָֽ ָאָלֵ֥ ְךְַל אֹוָתֵ֛ ַ ' הֵ֥ ַ ן ִַיּת ֨ ה ִאָּׁש  ַָ֙לָֽ ן ה  ַהּכ  רַ ָאַמַ֤ תְַַו ְַּבת ֨ ְָ֑ך ַַעּמ  ְך ֹו ְַּבת  ה ֻבָעֶ֖ ְוִלְׁש
ֶאת ַ ' ֶאת-הַ֤ ְַו ֶלת ֶפ  ַ֙נ  ְך כ  ר  ַַַ-ְי ה׃ ָבָֽ ַָצ ְך ֵֶֽ֖ ְטנ   ִּב

  ח,טז:    בהעלתך. במדבר 22
ַ֩ יִּכי ִַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ים ְַנֻתִנֵ֥ ים תַָּכלְַנֻתִנ֨ ַר֨ ְט ִַּ֩פ ַחת ָ֑לַַּת א  ָר ִַיְׂש ְךְַּבנ  י ֹו ָתֶַ֖-ִמּתֶ֖ א  ַ ְחִּתי ַקֵ֥ לַָל א   ָר ִַיְׂש ִמְּבנ  י ַ֙ ל רַּכ  ֹו ְַּבכֵ֥ ֶחם ֶַרִ֝ י׃ ַַםִַלָֽ

 ח,יט:     בהעלתך. במדבר 22-1
ֶאת ַ ה ֶאְּתָנ֨ ֶאת-ָו ַ ד ַַ֒לֲעב ַ֞ ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ְ֘ך ִמּתֹו ַ יו ָבָנָ֗ ַּוְל ן ֲהר   ַא ׀ְַל ְַנֻתִנ ים ִ֝ם י-ַהְלִוִּי ָֽ ְַּבנ  ת ַדַ֤ ל-ֲעב  ַַע ר ֶ֖ ַּוְלַכּפ  ד ַמֹוע   ֶהל א   ְַּ֙ב ל א  ָר ַ-ִיְׂש ְּבנ  י

ַ ֶגף ֶַ֙נ  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ְבנ  ִַּב ִ֝ה ְהֶי ִַי א ְַול ֨ ָ֑ל א  ָר יִיְׂש ָֽ ְַּבנ  ֵֶׁ֥שת ֶאל-ְּבֶג ַ ל ֶ֖ א  ָר ַַ-ִיְׂש ֶדׁש׃ ּק ָֽ  ַה
 י,י במדבר בהעלתך  22-2

ַ֒ יֶכם ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ְב ַּו יֶכ֘ם ד  ֹוֲע מ ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ַּוְב֨יֹום
ָ֑םַ יֶכ מ  ַַׁשְל ח  י ִַזְב ל ְַוַעֶ֖ ם ֶכ  י ת  ֹל  ַע  ִ֚ל ַַע ת ר ָ֗ ְצ ֲחצ  ַַּב ַקְעֶּת ם ַּוְת
ַ' הֵ֥ ַ י ֲאִנֶ֖ ַ ם יֶכ  ה  ֹל ֱא ַ ִַ֙לְפנ  י ן רֹו ִזָּכ ַ֤םְַל ָה֨יּוַָלֶכ ַפְַו ם׃ יֶכָֽ ה  ֹל ֱַא

 יא,כה:     בהעלתך. במדבר 22-3
ַ֒ ָליו א  ַדּב  רַ ַַוְי ן֘ ֶַּבָעָנ ַ׀ ' הֵ֥ ַ ד ֶר ִמןַַוּי ֨ ַ אֶצל ַַעל-ַוָּיָ֗ ן ַַוִּיּת ָ֕ יו ַָעָל  ֲאֶׁש ר ַחַ֙ רּ֙ו ַחַ-ָה ּו ר  ָה ַ֙ ֶהם י ֲעל  ַ ַח ֹו יְַּכנַ֤ ִהָ֗ ַַוְי ָ֑ים ִנ ק  ְּז ַה ַ יׁש ִאֶ֖ ַ ים ְבִעֵ֥ ִׁש

ַ פּו׃ ָסָֽ ַָי א ְַול ֵ֥ ּו אֶ֖ ְתַנְּב ַַוִּיָֽ
    . במדבר שלח יד,מג: 23
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ַ֩ םִּכי ֶכ  י ְפנ  ִַ֙ל ַָׁשם י ַהְּכַנֲעִנֵ֥ ְַו י ִק֨ ָמל  יַָהֲע בִַּכָֽ ֶָ֑ר ָח ֶַּב ם ֶּתֶ֖ ְַול א-ַעל-ּוְנַפְל ה' יַ ר   ֲח ַא מ  ַ֙ ַַׁשְבֶּתם ַ֤ן ַ-ּכ  ם׃ ִַעָּמֶכָֽ ה' ַ ֵ֥ה ְהֶי ִַַי
  . במדבר קרח טז,יט:   24

ֶאת ַ֙ ַרח ק ֨ ַ ם ֶהֵ֥ י ֲַעל  ל ה ֨ ְק ה-ָּכל-ַוַּי ָד  ד-ֶאלַָה ע  בֹו אְַכ ָרֵ֥ ַַוּי  ָ֑ד מֹוע  ֶהלַ א   ַ ח ַת '-ֶּפֶ֖ ַ-ָּכל-ֶאלַה ס ה׃ַ ָדָֽ ַַָהע 
 . במדבר  יח,יט: 25

 . במדבר  יח,יט: 25-1
ַ ים ָדִׁשָ֗ ַהֳּק ַ ת מ   רּו ׀ְַּת ל יּכ   ָֽ ְַבנ  ימּו ִרֵ֥ ַָי ר ה'-ֲאֶׁש֨ ַַלָֽ ֘ל א  ָר ְַלָחקִַיְׂש ָךֶ֖ ִאְּת ַ ָך י ֶתֵ֛ ְבנ  ְַוִל ָך ֹ֧י ָבֶנ ַּוְל ָךָ֗ יְַל ַ֩-ָנַת ִּתָֽ ִרית ְּב ַ ָ֑ם אַ֙עֹוָל ִהו ַ ם ַעֹוָלֵ֥ ח ַל ֶמ֨

הַ  ַ אִַַ'ִלְפנ  י ַ ָךֵ֥ ְרֲע ַז ַּוְל ָךֶ֖ ְַל ְך׃ ַַָּתָֽ
  . במדבר  כ,ח:   26

ֶאת ַ ח ֶאת-ַק  ַ ל ַ֤ ה  ַהְק ְַו ה ֶַאל-ַהַּמֶּטָ֗ ם ְרֶּתֹ֧ ִדַּב ְַו יָך ִח  ָא ןַ ר   ַאֲה ְַ֙ו ַאָּתה ַ֙ ה ָד ַ-ָהע  ָ֑יו ָמ י מ  ַ ן ְַוָנַת  ם ֶהֶ֖ י נ  י ַלעְַלע  ִמןַהֶּסֵ֛ ַ֙ ַמִ֙ים ַ ם ֶהֵ֥ ַָל אָת֨ הֹוצ  -ְו
ַלע ֶאתַַהֶּס  ַ ִקיָתֵ֥ ִהְׁש ֶאת-ְו ְַו ה ָדֶ֖ ַ-ָהע  ם׃ ָרָֽ ְַַּבִעי

 א,כגבמדבר חקת כ. 26-1
ֶאת-ְול א ןַ ח   ִסי ַ ן ַ֒-ָנַת֨ ֻבלֹו רִַּבְג ֲַעב   ֘ל א  ָר ןגירסת כתר  –טט ִַיְׂש ח   ןמונח, גירסת מגנס, קורן, מאור  – ִסי ח ֵ֥  מרכא – ִסי

ֶאתַ ַ ן ִסיח ִ֝ ַ ף ס ֨ ֱא ה-ָּכל-ַוֶּי ְָ֑הָצ ַָי א ַַוָּיב ֶ֖ ה ָר ְדָּב  ַהִּמ לַ֙ א  ָר ִַיְׂש את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ ַַוּי  ֹו ַַַעּמָ֗
ל׃ַ ָֽ א  ָר ְַּבִיְׂש ֶחם ַַוִּיָּלֶ֖

 :כ,בלק כב מדברב .26-2
ֶאל ַ ׀ יםַ ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ א ַ֒-ַוָּיב ֨ ה ְיָל ַַל ִַּבְלָע֘ם

ִאםַ ֹוַ רַלָ֗ ֶמ א ִאָּתָ֑ם-ַוּי   ַ ּוםַל  ְך קֶ֖ ַ ים ֲאָנִׁש  ַָּ֙ב אּוַָה אְַלָך ר ַ֤ ְק ִַל
ֶאתַ ַ ְך ַאָ֗ ֲאֶׁשר-ְו ַ ר ָבֵ֛ ָּד ה׃-ַה ַַתֲעֶׂשָֽ ֹו תֵ֥ א  ַ ָך י ֶלֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַדּב  ֲַא

 דבר מטות ל,יגבמ. 26-3
ִאם ַ֩-ְו ר ַָהפ  ם ֹו ְַּבי  ִאיָׁשּ֘ה ַ ַ׀ ם ָתֵ֥ א  ַ ר ַָ֒יפ ֨ ְמעֹו ַַָׁש

ַ-ָּכלַ ּום קָ֑ ַָי א ּהַל   ַַנְפָׁשֶ֖ ר ַּוְלִאַּסֵ֥ ָה י ֶרֵ֛ ָד ִַלְנ ָה י ְַׂשָפֶתֹ֧ א ַמֹוָצ֨
ֶַַ֖ ַַוָי ם ָר  ֲהפ  ַ ִַאיָׁש ּה חַי ְסַלָֽ ּה׃-ִיָֽ ַָלָֽ

דַ במדבר מסעי לו,ג: . 26-4 ָחַ֞ ֶא ָהיּוְַל יְוַ֠ ָֽ ְַבנ  י ֵ֥ ט  ְב ִַׁש י ַ֒-ִמְּבנ ֨ ם ִׁשי ְַלָנ ֘ל א  ָר  ִיְׂש

ינּוְַונַ ת   ֲאב  ַ ֲחַל ת ַּנ ִַ֙מ ן ֲחָלָת ַַנ ַ֤ה ְרָע ָ֑םְוִנְג ֶה הַָל ֶ֖יָנ רִַּתְהֶי ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ף ַסָ֕ ַֹו
׃ַ ַע ָֽ ר  ִַיָּג נּו ֶ֖ ֲחָלת  ַַנ ל ַרֵ֥ ִמּג  ַּו

  . דברים א,ב:   27
ב ר   ח  ָֽ מ  ַ֙ ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ד ַח֨ ַהרַַא ְךַ ֶר ׃ַ-ֶּדֶ֖ ַע ָֽ ְרנ  ַַּב ׁש ֵ֥ ד  ָק ַ ד ַַעֶ֖ ר ָ֑י ִע ַַׂש 

ּו,ז: אדברים  .27-1 ַ ם ּוַָלֶכָ֗ ְסע  ַּו ׀ ּו נ  ֶאלְּפ ְַו ִרי֘ מ  ָהֱא ַ ר ַהֵ֥ ַ אּו ְַׁ֒שכַ -ָּכל-ב ֨ יו ַַָנ
ָ֑םַ ַהָּי ַ ֹוף ח  ַּוְב ב ֵֶֶֽ֖ג ֶּנ הַּוַב ָלֵ֥ רַּוַבְּׁשפ  ָהֵ֛ ַָב ה ָבֵ֥ ָר ַַָּבֲע
דַ ַַע ן ֹו ָבנ  ַהְּל ְַ֙ו ְּכַנֲעִני ַהָֽ ֶרץַ ְַנַהר-ֶאַ֤ ל ד ֶ֖ ַהָּג ַ ר ָּנָהֵ֥ ת׃-ַה ָרָֽ ְַּפ

 :כ,ג ריםדב .27-2
ֲאֶׁשר ַ ד ַ֒-ַעַ֠ ַָּכֶכם יֶכ֘ם ח  ֲא ַַל ׀ ַ ' הֵ֥ ַ ַח י ַָיִנ֨

םַ ּוַַג ְרׁש  ֶאת-ְוָי ַ ם ַנַ -ה   ֵ֛ם יֶכ ה  ֱאֹל ַ ' רַהֹ֧ ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ָאָ֕ ןָה ָ֑ ּד  ַהַּיְר ַ ר ְַּבע  ֶב ם ֶהֶ֖ ןַָל ֵ֥ ַת 
׃ַ ם ִּתיַָלֶכָֽ ַָנַתֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ֻרָּׁשת  י ִ֚יׁשִַלָֽ ִא ַ ם ְַוַׁשְבֶּתָ֗

  ג,כו:   ואתחנן . דברים 28
ם ַמ ַעְנֶכ  ְַ֙ל ִַּבי ה' ַ ר ַרבַַוִּיְתַעּב ֨ ַליַ֙ א  ַ ה' רַ ֶמ א ַַוּי ֨ ָ֑י ָל א  ַ ע ַמֶ֖ ַָׁש א ַאל-ְול ֵ֥ ַ ְך ַ-ָל  ה׃ ַהֶּזָֽ ַ ר ָבֵ֥ ָּד ַַּב ד ֹו ַעֶ֖ ֵ֛י ַל א  ַ ר ֵ֥ ַּדּב  ַ ֶסף ֹו ַַּתָ֗

  ם  ד,כג:   . דברי29
ן םֶַּפָֽ ּוַָלֶכָ֗ ר  ְמ ת-ִהָּׁש ֶא ַ֙ חּו ָ֑םַ-ִּתְׁשְּכ ִַעָּמֶכ ת ַרֶ֖ רַָּכ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ם יֶכ  ה  ֹל  ֱַא ה' ַ ית ִרַ֤ לְּב ּוַנתַּכ   מ  ְַּ֙ת ֶ֙סל םֶַּפ ֶכֵ֥ םַָל יֶת֨ ַַַוֲעִׂש ָך׃ י ֶהָֽ ֱאֹל ַ ַה' ָךֶ֖ ִַצְּו ר ֲַַאֶׁשֵ֥

  . דברים ואתחנן ה,ח:   30
א ה-ל   ׀ַָּכל-ַתֲעֶׂשָֽ֨ ֶפ ֶ֙סלַ֙  ַ ָךֵ֥ ָּ֡ה-ְל מּוָנ  ְַַּ֙ת ַמ  ַַּבָּׁש ר ֲַאֶׁשַ֤ ָ֣ ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתַָל ִמַּתֵ֥ ָ֣ ַ ׀ ַַּבַּמֶ֖ ִָ֣ים ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַחת ִמָּתִָ֑֝ ַ ֶרץ ַָּ֩בָאֶ֖֨ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַעל ָּ֡ ִמַּמ  ַ ׀ ַ֙ ִַַים
  . דברים עקב ח,ה:   31

ם ִַע ַדְעָּתֶ֖ ַ-ְוָי י ָָ֑ךִַּכָ֗ ֶב ָב ֶאתְל ַ֙ ִאיׁש ַ ר ֵ֥ ְַיַיּס  ר ֲאֶׁש֨ ֹו-ַּכ ְַַּבנ  ׃ ָּך ְמַיְּסֶרָֽ ַ ָך י ֶהֶ֖ ֹל ֱא ַ ַַה'
 . דברים עקב ח,טז:31-1

ְדַ ַַּ֙בִּמ ן ַָמ ָךֵ֥ ְל ֲאִכ֨ רַהַּמ רַל אַָּב  ָך׃-ֲאֶׁשֵ֥ ִריֶתָֽ ַאֲח ְַּב ְבָךֶ֖ ִטָֽ י ה  ָךְַל ֶת  ַַ֙נּס  ַמַ֙ען ַּוְל ָךָ֗ ְת ּנ  ַַע ַמ ַען ָךְַל ֶתָ֑י ֲאב  ַ ן ּו ְדעֶ֖ ַָי
 :,ד. דברים עקב ט31-2

ַ֩-ַאל ַה ף ד   ַַּבֲה ָךָ֗ ָבְב ִַּבְל ַמ ר ַַ֒'ּת א ר אמ  ַל  ָ֘ך ִמְּלָפֶני ַ ַ׀ ם ָתֵ֥ א  ַ ָך י ֶה֨ הַ ֱַאֹל ַ ַא ִני ִבי ֱה ַ֙ ָקִתי ֶאתַ'ְּבִצְד ַ ֶׁשת ֶרֶ֖ ָא ֶרץ-ָל אתַַָה ּז ָ֑ ַַה
הֶַ֖ ַ ה ֶּל א   ָה ַ ַהּגֹוִי ם ַ֙ ִרְׁשַעת ָך׃ַ'ּוְב י ִמָּפֶנָֽ ַ ם ִריָׁשֵ֥ ַמֹו

  . דברים ראה יב,יא:   32
ֲאֶׁשר ַ ֹום קָ֗ ַהָּמ ַ ָהָי ה רַ֩-ְו ַח ְב םהִַ֨י ַָׁ֙ש  מֹו ְַׁש ַ֤ן ְַ֙לַׁשּכ  ַּבֹו ם יֶכֵ֥ ה  ֱאֹל תַָּכלַ'ַ ֵ֛ א  ַ אּו י ִב  ָת ַ ה ַ-ָׁש ָּמ ם יֶכָ֗ ח  ִזְב ְַו יֶכ ם ת  ֹל ַעֹו ָ֑ם ְמַצֶּו הֶַאְתֶכ ַ י ִכֶ֖ ָאנ  ַ ר ֲאֶׁשֵ֥

ַ ר ָֽ ַַמְעְׂש ה'׃ ַַל ּו רֶ֖ ְּד רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ם יֶכ  ר  ְד ִַנ ַח ר ִמְב ַ֙ ל ְַוכ  ם ְדֶכ  ֶַי ַמ ת ֻר ּוְת ַ֙ יֶכם ַַת 
 כ,דברים ראה יב  32-1

ַ יַ ַ֩-סִַּכָֽ ִחיב ְר תַי ֶאָֽ ָךַ י ֶהֵ֥ ֱאֹל ַ ִּדֶּבר-֨ה' ֲאֶׁש רַ ַַּכ ָ֘ך ֻבְל ַ֒-ְּג ְך ַַָל
י רִַּכָֽ ַָבָׂש  ְכָל ה א  ַ֙ ְרָּת ַמ ָא ָ֑רַ-ְו ַָּבָׂש ל ֱאכ   ֶַל ָךֶ֖ ַַנְפְׁש ֵ֥ה ַאֶּו ְַת

ַנַַ-ְּבָכל ֵ֥ת ר׃ַאַּו ַָּבָׂשָֽ ל ַּת אַכֵ֥ ָךֶ֖  ְפְׁש
  . דברים ראה יד,ח:   33

ֶאת ַ-ְו ר ִזי ֲח יַהַ֠ ה-ִּכָֽ ָר  אַג  ְַ֙ול   א הּו ַ ה ְרָסֵ֥ סַַּפ י ִר֨ ַַַמְפ ס ַ עּו׃ ָּגָֽ ִַת א םַל ֵ֥ לּוַּוְבִנְבָלָתֶ֖ ַת אכ   א ַ֙ל   ָרם ִמְּבָׂש ַ ָ֑ם אַָלֶכ ּו הֶ֖ אַ ֵ֥ מ  ַַָט
  . דברים שפטים יז,א:   34
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הַ֨-ל א ַַ֩ל ח הִתְזַּב ַָוֶׂשָ֗ ר ֹו ַׁש  ָך י ֶהִ֝ ֹל ֱא ּוםֲאׁשֶַַ֨'ַ מ  ַ֙ ֵ֥הַבֹו ְהֶי ִַי סַַר ַ א׃ ּו הָֽ ַ יָך ֶהֶ֖ ֹל ֱא ַ ה' ַ ת ַתֹוֲעַבֵ֛ י עִַּכֹ֧ ָרָ֑ ַ ָּדָב ר ַ ל ַַּכ ֶ֖
  . דברים  יט,ט:   35

י ֶאת-ִּכָֽ ַ֩ ר מ  ל-ִתְׁש ֶאת-ָּכ הַ ָבַ֞ ֲה ַא ְַ֒ל ַהּיֹום ָ֘ךַ ְמַצְּו ַ י ִכ  ָאנ  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ּה ָתָ֗ אתַַלֲעׂש  ּז ִ֝ ַַה ה יוַָּכל-ַהִּמְצָו֨ ָרָכֶ֖ ְד ִַּב ֶכת ְַוָלֶלֵ֥ ָך י ֶהֵ֛ ֹל ֱא ים-ה'ַ ִמָ֑ ַַהָּי
ַסְפּתַָ֨ יםְַוָי ִר  ַָע ׁש ֹל  ַָׁ֙ש ד ַעֹו ָךֵ֥ ְַַל ֶּלה׃ ָֽ א  ָה ַ ׁש ֹלֵ֥ ַהָּׁש ַ ל ַַַעֶ֖

 
 . דברים שפטים כ,ה,ו,ז:35-1

ֶאל ַ ִרי֘ם ְט ַהּׁש  ַ ּו ר  ִדְּב ְַו ַ ה[ רַ֒-] מ  א ַָהָע םַל 
יַ ִית-ִמָֽ ַַבָֽ ַ֤ה ַָּבָנ ר ֲאֶׁש֨ ַ יׁש ִאַ֞ ַ-ָה ַ ֹו יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ֹו ֲחָנכ  ַ א ְַ֙ול   ָדׁש  חיל שובגרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין התחיל מושעה יתָח

ַַ-ֶּפןַ ּנּו׃ ְחְנֶכָֽ ַַי ר ֶ֖ ח  ַא ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות  ָי
  גירסת כתר, מגנס, מאור

ַ ַ י]ו[ ִמָֽ ֲאֶׁשר-ּו ַ יׁש ִאַ֞ ן-ָה ֹוֶַּפ יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ֹו ִחְּלל  ַ א ְַ֙ול   ֶ֙רם עֶַּכ ַטֵ֥ ּנּו׃-ָנ ַחְּלֶלָֽ ְַי ר ֶ֖ ח  ַַא יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַָי
 מ"ג עם מלבי"ם,   גירסת קורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט,

ַ ַ י]ו[ ִמָֽ ַ-ּו יׁש ִאַ֞ ֹוַרֲאׁשֶַָ֨ה ִחְּלל  ַ א ְַ֙ול   ֶ֙רם ֶַּכ ע ַטֵ֥ ןַָנ ֹוֶַּפ יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ּנּו׃-י  ַחְּלֶלָֽ ְַי ר ֶ֖ ח  ַַא יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַָי
 גירסת כתר, מגנס, מאור

ַַ ַ י]ז[ ִמָֽ ֲאֶׁשר-ּו ַ יׁש ִאַ֞ ַ-ָה ֹו יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ּה ָח  ָק אְַל ְַ֙ול   ה ִאָּׁש ַ ׂש ַרַ֤ ַא 
ה׃ַ-ֶּפןַ ָּנ ֶחָֽ ָּק ִַי ר ֶ֖ ח  ַא ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַַַָי

 גירסת קורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,  

ַ ַ י]ז[ ִמָֽ ר-ּו ֲאֶׁש֨ ַ יׁש ִאַ֞ ַַָה ֹו יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ּה ָח  ָק אְַל ְַ֙ול   ה ִאָּׁש ׂשַ ַרַ֤ ַא 
ה׃ַ-ֶּפןַ ָּנ ֶחָֽ ָּק ִַי ר ֶ֖ ח  ַא ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַַַָי

 תצא כב,כד: נואף עם נערה מאורסה בעיר   -ברים כיד  35-2

ֶאת ַ ם אֶת֨ הֹוצ  ל-ְו ֶא ַ ם ֶהִ֝ י ַ-ְׁשנ  א ו ִהָ֗ ַה ַ ר ַָהִע י ׀ ר ַַׁ֒ש ַע תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨  ַּוְס
ָרַָ֗-ֶאת ַּנֲע ַַעלַַהָֽ ה ַּנֲעָרָ֗ ֲאֶׁש רַל א-ַהָֽ ַ֙ ַבר ת-ְּד ֶא֨ ְַו ר י ַָבִע  ה ָק  ַַעל-ָצֲע יׁש ִא  ֲאֶׁשר-ָה רַ ַבֵ֥ ֶאת-ְּד ַ ֶ֖ה ָּנ ָ֑הּוַַא  ֶׁשת-ִע ע  ַר 

ַס ָך׃ ְרֶּבָֽ ִּק ִַמ ע ָרֶ֖ ָה ַ ְרָּתֵ֥ ַּוִבַע
  . דברים  כה,ז:   36

ִאם ֶאת-ְו ַ ַחת ַקֶ֖ יׁשַָל ִא  ָה ַ֙ ץ ְחּפ  ַַי א ֶַאל-ל ַ֤ ה ָר ְע ַהַּׁשִ֝ ַ ְמּ֨תֹו ִב ְַ֩י ה ְַוָעְלָת ֹו ְמּתָ֑ ִב ַ-ְי י ִמִ֝ ָב ְַי ן א ֨ מ  ַ֙ ָרה ְמ ָאָֽ ְַו ים ִנָ֗ ק  ְּז לַה א   ָר ְַּ֙בִיְׂש ם ַׁש  יו ִחֵ֥ ָא יםְַל ִק֨ ְַלָה
ַ י׃ ִמָֽ ַַיְּב ה ָבֶ֖ ָא ַ א ַַל ֵ֥

  דברים  כח,ט:    .37
ַהֵַ֥ ָ֨ך ְמ י ִקָֽ ֹוׁשְי ד  ָק ַ ְַ֙לַע ם עַ'ַלֹו ְׁשַּבָֽ רִַנָֽ ֲאֶׁשֶ֖ ֶאת-ַּכ ַ ר מ ָ֗ ִַתְׁש י ְָ֑ךִַּכ  ַ-ָל יו׃ ָרָכָֽ ִַּבְד ָהַלְכָּתֶ֖ ְַו ָך י ֶה  ֱאֹל ַ ה' ַ֙ ִַַמְצֹות

  . דברים כי תבוא כח,סה:   38
ְַול א יַע ְרִּג  ַַת א ַ֙ל   ם ה  ָה ַ ְַלַכף-ּוַבּגֹוִיַ֤ם ַח ֹו ָמנֶ֖ ַ ֵ֥ה ְהֶי ַ֩-ִי ן ְַוָנַת ָָ֑ך זהַַ֨רְגֶל ַרָּג  ַ ַ֙ל  ב ַָׁשם ָךֵ֥ ַַ'ְַל ֶפׁש׃ ַָנָֽ ן ֹו ֲאבֵ֥ ַד ְַו ִֵֶֽ֖ים יַנ ַע  ן ֹו ְַַוִכְליֵ֥

  כט,ג:    כי תבוא. דברים 39
א ַ֩-ְול ָֽ ן ַעתהַָ֨נַת ַד  ַָ֙ל ב םַל  ַַ'ַָלֶכֵ֥ ה׃ ֶּזָֽ ַה ַ ֹום ַהּיֵ֥ ַ ד ַַעֶ֖ ַע מ ָ֑ ְזַנ ִָ֣יםִַלְׁש ָא ְַו ֹות אֶ֖ ְר ִֵֵֽ֥יםִַל יַנ ְַַוע 

  . דברים האזינו לב,מז:   40
ַ י מִַ-ל אִּכַ֠ אַ֙ הּו קַ ֵ֥ ר  רַ ָב֨ םָד ל-ִּכיֶַּכ  ַַ֙ע ִמים ַָי יכּו ִרַ֤ הַַּתֲא ַהֶּזָ֗ ַ ָב ר ָּד ָ֑םַּוַב יֶכ ַחּי  ַ א ּו ֶאת-הֶ֖ ַ ים ִרֹ֧ ְב ַע  ם ַאֶּתִ֝ רַ ֲאֶׁש֨ ַ ה ָמ  הַ-ָה ֲאָד ָּמ ַָׁשֶ֖ ן ֵ֛ ְרּד  ַהַּי

׃ַפ ּה ִרְׁשָּתָֽ ְַל
 (62)סה"כ ברשימה לעיל 

(24   +11  +91   +1 ) ? 

 הסבר מפורט

 זס-פ"זק-מר-ק 1
 . בראשית  ג,יד:    1-1

ַ֩ ר ֶמ ׀ַַוּי א ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱַא ' ל֨ה ַ֒-ֶאָֽ ַּז את יָת יַָעִׂש  ִַּכ  ָחׁ֘ש ִמָּכלַַהָּנ ַ֙ ַאָּתה ַ ר ּו רַ֤ הַ-ָא ַהָּׂשֶדָ֑ ַ ַחַּי ת ַ ל ִמּכ ֶ֖ ַּו ה ָמ  ה  ַַהְּב
לַָּכל-ַעלַ רַּת אַכֶ֖ ְַוָעָפֵ֥ ְך ל   ַת  ָך  ְנ ח  ָך׃-ְּג ַחֶּיָֽי ַ י ֵ֥ מ  ְַי
ַ֙ ד(י,ג 'בר) [בראשית' מדרש אגדה )בובר( בראשית פר] ה ַאָּת ַ ר ּו רַ֤ הנחש, מפני  ולמה לא נאמר באדם ובאשתו ארור, כשם שארר את. ָא

שכבר ברכם, שנא' ויברך אותם אלהים )בראשי' א כח(: מכל הבהמה ומכל חית השדה. אם מחית השדה שהיא חפשית שאינה 
נחש קל וחומר שנתארר מן כל בהמה, אמר לו כשם שנתארר בהמה מחיה על אחת שבעה, ומאי נינהו חמור מחתול,  ,ברשותו נתאררה

נ"ב[ יום, וחמור שס"ה, ואדם תשעה חדשים, והנחש נתארר יותר מן החמור שבעה פעמים, כי שחתול סובלת הולד במעיה )ל"ב( ]
ְך-ַעלחמור שנה, והנחש לשבע שנים עוברו בבטנו:  ל   ַת  ָך  ְנ ח  . מכאן אמרו שהיה הולך בקומה זקופה וירדו המלאכים וקצצו את ְּג

לַָּכלרגליו:  רַּת אַכֶ֖ ָך-ְוָעָפֵ֥ ַחֶּיָֽי ַ י ֵ֥ מ  עדני עולם, וכיון שהחטיא לחוה נגזר עליו שיאכל עפר כל ימי חייו, שאם אוכל . שהיה אוכל כל מְי
 :מעדני עולם אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפר

 

ַ֩ ד(י,ג 'בר) ר  והנחש נתארר יותר מן החמור שבעה פעמים, כי חמור שנה, והנחש לשבע שנים עוברו בבטנו:תרסא, כשיעור  – ַוּי אֶמ

ִהֵַ֥ ד(י,ג 'בר) ֱאֹל ַ ל֨ה' ֶאָֽ ׀ַ ַ ַ֒-ים ַּז את יָת ַָעִׂש  י ִַּכ  ָחׁ֘ש  קדמא מרכא )בהתעלמות מהפסק( זרקא סגול בתפקיד לכתחילה ובפועל.  – ַהָּנ

הולך בקומה זקופה וירדו על הכתוב שאחרי הכתוב הנ"ל. מסביר לכתחילה הנחש היה  [מדרש אגדה]-אפשר כי ההסבר נמצא ב
 . וכיון שהחטיא לחוה נגזר עליו שיאכל עפר כל ימי חייוהמלאכים וקצצו את רגליו: היה אוכל כל מעדני עולם, 

 [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת בראשית. ]ערום, לכתחילה היה מדבר ואיבד את כח הדיבור
והיה מהלך בקומה זקופה, והיה יודע לשון האדם והנחש היה ערום,  ובאיזה לשון דבר הנחש עם האשה בלשון הקדש, כי כתוב בו

לומר בלשון שלו, כי הבהמות יש להם לשון כל מין ומין לבדו, וכשם ששם להם שמות כי היה יודע לשום שמות לכל אחד  ותוכל



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

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

 ואחד כך היה מדבר עם הנחש:

 

ַ֒)יד( [ רש"י] ַּז את יָת ַָעִׂש  י י מכאן אמרו, שאין מהפכין בזכותו של מסית; שאילו ְשָאלֹו: למה עשית? היה לו להשיב: דברי רב ודבר - ִּכ 
לתלמיד דברי מי שומעין? )ראה סנה' כט,א(.  הַ-ִמָּכ ֶדָ֑ ַהָּׂש ַ ַחַּי ת לַ ִמּכ ֶ֖ ַּו ה ָמ  ה  אם מבהמה נתקלל, מחיה לא כל שכן!? העמידו  -ַהְּב

לרבותינו מדרש זה במסכת בכורות )ח,א(: ללמד שימי ִעבורֹו של נחש שבע שנים.  ְך-ַע ל   ַת  ָך  ְנ ח  רגלים היו לו ונקצצו )ראה ב"ר  - ְּג
 כ,ה(.  

אתה לא נתכונתה אלא שימות אדם, שיאכל הוא תחלה, ותשא את חוה; ולא בא לדבר אל חוה תחלה, אלא  - ואיבה אשית)טו(   
יכתתך; כמו "ואכת אותו טחון" )דב' ט,כא(,  - ישופך ואיבה אשית.שהנשים קלות להתפתות ויודעות לפתות בעליהן, לפיכך: 

ה ותשכנו בעקבו, ואף משם תמיתנו. ולשון  - ואתה תשופנו עקבותרגומו: "ושפית יתיה".  כמו "נשף  - תשופנולא תהיה לך קֻומָּ
 בהם" )יש' מ,כד(, שכשהנחש בא לנשוך, הוא נושף כמין שריקה, ולפי שהלשון נופל על הלשון כתב לשון נשיפה בשניהם.  

 

ַ֩ ר ֶמ  וק )יג,יד( ומהפסוק )ג,טז(תרסא, שיעור זמן עיבור של חיות, בהמות ונחש, ואשה הנדרש מהמשך פס – ַוּי א

הַ-ִמָּכל רש"י ֶדָ֑ ַחַּי תַַהָּׂש ַ ל ִמּכ ֶ֖ ַּו ה ָמ  ה  אם מבהמה נתקלל, מחיה לא כל שכן!? העמידו רבותינו מדרש זה במסכת בכורות  -ַהְּב
ל)ח,א(: ללמד שימי ִעבורֹו של נחש שבע שנים.  ְךַ-ַע ל   ַת  ָך  ְנ ח   רגלים היו לו ונקצצו )ראה ב"ר כ,ה(.   -ְּג

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

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

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

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

 כשם שהבהמה ארורה מן החיה שבע, כך נחש ארור מן הבהמה שבע. - ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדהעשר חדש. וכתוב 

הוא חי, וזהו נולד לשבעה. ואמרו  -כל שהוא למאתים ושנים עשר  ארבה: -הרב"ה כל שהוא  - ארבהובבראשית רבה )ב"ר כ,ו(: .... 
אלא או למאתים שבעים ואחד, או למאתים שבעים ושנים, או למאתים שבעים ושלשה. ואמרו על  על נולד לתשעה: אין האשה יולדת

בהמה טמאה, שיולדת לשנים עשר חדש )שם(. חייא בר אדא הוה יתיב קמיה דרב; הוה מסבר ליה ולא סבר, מסבר ליה ולא סבר. אמר 
שלא תצנן ותמות. אמר ליה: מאי איכפת ליך? פעמים שהיא ליה: אמאי אי את סבר? אמר ליה: דחמרתי בעיא למילד, ואני מתיירא 

מוספת פעמים שהיא פוחתת; כשפוחתת, אינה פוחתת מימות הלבנה, וכשהיא מוספת, אינה מוספת על ימות החמה. אמר ליה: 
ה וכאן בגסה.  והכתיב "הידעת עת לדת יעלי סלע", ואמר "תספר ירחים תמלאנה" )איוב לט,א,ב(? אמר: להלן בַדקָּ

 

ל ֶאָֽ ׀ַ ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱַא ' ַ֒-֨ה ַּז את יָת ַָעִׂש  י ִַּכ  ָחׁ֘ש ָּנ קדמא מרכא פסק זרקא מונח מונח סגול, כעין לכתחילה ובפועל, בכל דיון של בית דין  - ַה

בדין מסית לעבודה זרה אין מהפכין בזכות המסית. ואפילו במצב כמו של  בפועלמהפכין בזכותו של הנתבע או של הנאשם, אבל  לכתחילה

כדי להשיג תאותו הסית את חוה שהאכילה  בפועלהתכוין לגרום למות אדם וישא את חוה אבל  לכתחילה )ג,טו( שהנחש-ש"י בהנחש כפר

 גם כך לא מהפכין בזכות הנאשם.  -שזוהי עבודה זרה  –תעשיה לאלהות 

 נקצצו  ובפועלהיו לו רגלים  לכתחילה

ַ֒ רש"י ַּז את יָת ַָעִׂש  י זכותו של מסית; שאילו ְשָאלֹו: למה עשית? היה לו להשיב: דברי רב ודברי מכאן אמרו, שאין מהפכין ב - ִּכ 
   תלמיד דברי מי שומעין? )ראה סנה' כט,א(

ואם תאמר כל מסית שבעולם יפטור עצמו בטענה זו, יש לומר דדוקא נחש שלא נצטווה שלא להסית ולא נענש אלא לפי  שפת"ח ע
הרב וכו', אבל מסית שנצטווה בתורה שלא להסית, נמצא כשהסית עובר על מצות השם שבאה תקלה על ידו, לפיכך שייך לומר דברי 

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 
 "ם: , שמע מינה היינו דעכווהייתם כאלהיםלן דאין מסית אלא לעכו"ם, אלא מדאמר לה 

 

 זס-פ"זק-מר-ק 2
 . בראשית נח ו,יז:    1

ַ֩ ִהְנִני ַ י ֲאִנָ֗ ֶאתַו ַ א י ִב֨ ל-מ  ַַ֙ע ַמִ֙ים ַ ּול ֶרץ-ַהַּמּבֵ֥ ח  תַָּכלַָהָא  ֲאֶׁשר-ְלַׁש ַ ר ֲאֶׁשר-ָּבָׂשָ֗ ַ ל ִָ֑יםַּכ ֵ֥ ָמ ַהָּׁש ַחתַ ִמַּתֶ֖ ַ ים ַחִּי  ַ ַח ּו ר  ַ֙ ַַ-ּבֹו ע׃ ִַיְגָוָֽ ֶרץ ָאֶ֖ ַָּב
ִהְנִניַ֩דרך לפרש הקושרת בין  ַ י ֲאִנָ֗ בִַ֨ובין  רביע תרסא -ַו ֶאתמ  ַ א ַַ֙על-י ַמִ֙ים ַ ל ּו ֶרץַ-ַהַּמּבֵ֥ ָא   קטן, -קדמא מרכא פשטא זקף -ָה

קלקול כל בעלי החיים על הארץ  -שנוי  –דור המבול קלקלו בתלישת מחיצות איסורים של ע"ז,עריות, גזל וחמס עד כדי שגרמו לבלבול 

נה מראש עם הטבע לכשיהיה צורך בו שיגרום בשנוי עצום בטבע הארץ והבריאה שהות במדה כנגד מדהוקלקול הארץ עצמה, ונדונו 

(( כדי לגרום לירידת איוב לח) ועיש על בניה תנחםא ,ברכות נט בבלילבלבול עצום בטבע הארץ, בתלישת כוכבים ממקומם )ע"פ 

המזלות לא ( , ושנוי בתנועת הארץ על צירה, בבלי בבא בתרא טז,אהגשם העצום, תלישת מחיצות בין טיפות הגשם שגרם למבול עצום )

 (. בלבול שגרם בסוף לתיקון.פדר"אשמשו שנה )

 

ַבמדבר שלח יד,מג: -מוצע הסבר לתבנית לכתחילה ובפועל ע"פ המסקנה שלמדנו בתבנית דומה ב ם יֶכ  ְפנ  ִַ֙ל ַָׁשם י ַהְּכַנֲעִנֵ֥ ְַו י ִק֨ ָמל  ָהֲע ַ֩ ִּכי
י בִַּכָֽ ֶָ֑ר ָח ֶַּב ם ֶּתֶ֖ ל-ּוְנַפְל ְַול א-ַע ' ַה  י ר   ַאֲח מ  ַ֙ ַַׁשְבֶּתם ַ֤ן ֵַ֥-ּכ  ְהֶי ִַי ם׃ַ ִַעָּמֶכָֽ ' הֶ֖ ַ ַה

ב מדרש תנחומא )ורשא( פרשת שלח סימן טע"פ  ֶָ֑ר ָח ֶַּב ם ֶּתֶ֖ ַּוְנַפְל ם ֶכ  י ִַ֙לְפנ  ָׁשם ַ י ַהְּכַנֲעִנֵ֥ ְַו י ִק֨ ָמל   קטן,-מרכא פשטא זקף קדמא – ָהֲע

מוציאי לשון שיהיו ספקנים באמונת ה',  לכתחילההרשות נתונה. ה' צפה  ובפועלהכל צפוי  לכתחילהבתפקיד לכתחילה ובפועל. לפני ה' 

פועלת באמצעות גלות, צרות, מחלות  בפועלרע ודיבה ולכן הכין בבריאה את עמלק )שתכונתו הטלת ספק( כרצועת מרדות לישראל אשר 

 ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוברי העבירה.



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

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

ַ֩ו,יז:  נחבראשית באופן דומה יוסבר  ִהְנִני ַ י ֲאִנָ֗ ֶאתַַו ַ א י ִב֨ ַ֙עַַ-מ  ַמִ֙ים ַ ּול ֶרץ-לַהַּמּבֵ֥ ָא  ח  תַָּכל ָה ר-ְלַׁש הכל צפוי  לכתחילהלפני ה'  ָּבָׂשָ֗

שעלולים להיות בני אדם שישחיתו  לכתחילההרשות נתונה. ה' רצה לברוא עולם ולתת תורתו לבני אדם ויעשו בה טוב. ה' צפה  ובפועל

פ ב"ר כפי שמסבירו שפת"ח(. ואעפ"כ לא דרכם וה' שם בפי המלאכים לומר זאת לפני מידת הדין בלי להזכיר ה' ישירות )הבנה ברש"י ע"

כאשר בני אדם  בפועלנמנע מלברוא העולם, והתנה עם הטבע שכאשר יהיה צורך הטבע יגלה בפועל תכונות כפי שהתגלו במבול. ואכן 

מגביל את השחיתו דרכם הטבע גילה תכונות לתיקון ההשחתה במבול ותכונות אלו ממשיכות להתקיים להעניש בם עוברי עבירה אבל ה' 

 פעולתן לקיים בריתו לנח. 

 

 זס-פ"זק-מר-ק 3
  . בראשית נח ח,א:   2

ֶאת ַ֙ ִהים ֹל ֱא ַ ר תַָּכל-ַוִּיְזּכ ַ֤ ַ֤ א  ְַו ַח ֶאת-נ   ְַ֙ו ה ַחָּי ל-ַהָֽ ַ-ָּכ ָ֑ה ָב ֹוַַּבּת  ִאּתֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ָמ  ה  ַַ֙עלַהְּב ַח רּ֙ו ַ ים ִהֵ֥ ֱאֹל ַ ר ֶרץ-ַוַּיֲעב ֨ ָא  ּכּוַָה ַַַוָּיׁש ֶ֖ ִים׃ ַַַהָּמָֽ
ַ֙ רּ֙וַח ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ ר ֶרץַ-ַעלַוַּיֲעב ֨ ָא   קטן, כעין לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף -ָה

 
 יונתן בראשית פרק ח 

 ַרֲחִמין ַעל ַאְרָעא ְוִאְׁשַּתְדכּו ַמיָא:)א( ּוְדִכיר יְיָ ְּבֵמיְמֵריה יַת נ ַח ְויַת ָּכל ַחיְָתא ְויַת ָּכל ְּבִעיָרא ְדִעֵמיה ְּבֵתיבּוָתא ְוַאֲעֵבר יְיָ רּוַח  
 יונתן בראשית פרק ח כתר 

 :ויזכר יי את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה שעימו בתיבה ויעבר יי רוח רחמים על הארץ ושקטו המים)א(  
 בראשית רבה )וילנא( פרשה ב 

זיר זה קין שבקש להח ובהו, זה אדם הראשון שהיה ללמה ולא כלום, והארץ היתה תהו ובהורבי יהודה בר סימון פתר קריא בדורות,  ג
זה דור , על פני תהוםזה דורו של אנוש על שם )ישעיה כט( והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי וגו',  וחושךאת העולם לתוהו ובוהו, 

ַַעל(  בר' א,ב, )ביום הזה נבקעו כל מעינות תהוםשנאמר )בראשית ז(  המבול ֶפת ֶחֶ֖ ְמַר ַ ים ִה  ֱאֹל ַ ַח ּו ר  ִים-ְו ַהָּמָֽ ַ ֵ֥י (  אח, נח בר') על שם ְּפנ 
ַַ֙עלַוּיַַ רּ֙וַח ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ ר ֶרץ-ֲעב ֨ ָא   , ָה
 

ַ֙ - דעת זקנים מבעלי התוספות רּ֙וַח ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱַא ר ב ֨ ֲע ֶפתאותו רוח שנאמר בו  .ַוַּי ֶחֶ֖ ( הולך על המים בשעת המבול והחזיר בר' א,ב) ְמַר
  .המים לכשהיו בתחלה ואותו רוח העביר עכשו ונחו המים

 מוכנה לתקן לקים -לכתחלה רוח אוכבר ל ,בבר' א,ב מרומז המבולכבר  לכתחילה רבה, ע"פ בראשית כעין מהמכה באה הרפואה -טט

בפועל לקים, אבל -המרומז בשם אגבורה המבול בפועל, בהבאת המבול לא מוזכר ע"י מי, אע"פ שבא ממדת הדין שהיא ענין של מדת 

כן מים שעל כבמעשי בראשית תה למצבה כבתחילה והחזירהמבול גדרה את התפשטות לקים בגלוי מדת גבורה -בשעת הצלה מוזכר שם א
 )ראב"ע, רשב"ם( הארץ הקוה ע"י מעשה של רוח

 מה שלכתחילה מידת הדין ובפועל התהפך למדת רחמים   –לכתחילה ובפועל, רוח אלהים 

זכר בפירוש ע"י מי, לקים הוא גלוי השם יתברך לטובה במידת הגבורה, לכן גם בהבאת המבול לא מו-לכתחילה ובפועל, לכתחילה שם א

לקים זה שם מדת הדין, אבל בפועל מתברר שהשם יתברך מביא מדת רחמים באמצעות מידת -אבל במידת הגבורה גם גלוי שהשם א

 הגבורה  

 

 זס-פ"זק-מר-ק 4
  . בראשית חיי שרה כד,לו:   3

ן ַַוִּיֶּת ְקָנָתָּ֑ה ִַז י ֶ֖ ר  ֲח ַא ַ י ִנ  ד  א ַַ֙לָֽ ן ַב  י ִנֵ֥ ד  ֲַא ֶׁשת א ֨ ַ֩ ה ָר ַָׂש ד ֶל ֶאתלֶַ֖-ַוּת ָּ֡ ַ ל-ֹו ר-ָּכ ַ-ֲאֶׁש ֹו׃  ַלָֽ
 :דרך פשט הכתוב

י ִנ  ד  א ַַ֙לָֽ ן ַב  י ִנֵ֥ ד  ֲא ַ ֶׁשת קטן, כעין לכתחילה ובפועל, כגון שלכתחילה מטבע בריאתם היו עקרים לא יכלו להביא -קדמא מרכא פשטא זקף – א ֨

 ילד לעולם ובפועל ה' שינה את טבעם והביאו ילד לעולם, הוא יצחק.

 :מהכתוב דרך הלכה

שאברהם אבינו כתב כל נכסיו  שטר המתנה בידי )ראה פר"א טז( - ויתן לו את כל אשר לו רש"י הראה למשפחת רבקה ע"פעבד אברהם 

 ליצחק.

 ע"פ דרשות בבלי בבא בתרא פרק מי שמת או פרק יש נוחלין, יש מתנה החלה שעה לפני המיתה.

דַ אפשר כי המקור לכך הוא בפסוק זה. תבנית הטעמים של הקרא  ֲא ַ ֶׁשת יא ֨ ִנ  ד  א ַַ֙לָֽ ן ַב  י קטן, מרמזת על כך -קדמא מרכא פשטא זקף – ִנֵ֥

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 

 רחוק, או לכתחילה ובפועל. –מרמזים על היחס קרוב 

ַ֩ ה ָר ַָׂש ד ֶל , אפשר כי תלישא מלמדת על השיעור שעה לפני המיתה, פזר יעביר את העקרון של תחולת הסכם או קטנה-פזר תלישא – ַוּת ָּ֡

ענין כלשהו שעה לפני מיתה לנושא או נושאים אחרים בתורה. נושא ידוע הוא תחולת גט שעה לפני מיתה כדי לפטור מיבום. מדאורייתא 

 ה מבנה של לכתחילה ובפועל. יש לבצע יבום, מדרבנן קבעו מתן גט כדי למנוע יבום. גם ז

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.

 תלישא פזרראה 

 

 זס-פ"זק-מר-ק 5
 . בראשית ויצא ל,כ׃3-1

טֹובַ֒ ַ ד ַז  ֶב ִתי֘ א  ַ ׀ יםַ ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ ִני ַד֨ ְַזָב ה ָאָ֗ רַל  ֶמ א ַַוּת  
י ִּכָֽ ַ י ִאיִׁש  ַ ְזְּבל  ִני ִַ֙י ַ-ַהַּפַ֙עם ָ֑ים ַָבִנ ִַׁשָּׁש ה ֹו ְדִּתיַלֶ֖ ַָיַלֵ֥

ֶאתַוּתִַ ַ א ָרֵ֥ ן׃-ְק ּו ְַזֻבלָֽ ֹו מֶ֖ ְַׁש



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ׀ַ ים ִהֵ֥ ֹל ַמרכא פסק  –ֱא ִתי֘ , 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"

 

ה ָאָ֗ רַל  ֶמ א ַַַוּת   ד ַז  ֶב ִתי֘ א  ַ ׀ יםַ ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ ִני ַד֨ ְַ֒זָב קטן כסוגר -קדמא מרכא )כאילו ללא פסק( זרקא סגול, סגול בעל תכונה הדומה לזקף – טֹוב

בלוי כתיב )כט;  בעה"טקטן, בתפקיד לכתחילה ובפועל, כפי' -ענין וכרבוי )הכוזרי( לכן אפשר כי זה כמו התבנית קדמא מרכא פשטא זקף
, כשילדה שלשה אמרה הרי ילדתי שלשה שהם חלקי, וכשילדה בניםששה ובזבולון כתיב כי ילדתי לו  שלשה בניםלד( כי ילדתי לו 

    עוד שלשה אמרה הרי ילדתי ב' חלקים:

כל שבטי י"ה היו אמורים לצאת מרחל )ל,ח( אבל בפועל, מפני הקטרוג רחל שיתפה את אחיותיה במשימה וכך לכתחילה חלקה  לכתחילה

 ילדה ששה שהם שני חלקים. בפועל, שווה לנשים האחרות, של לאה, שהיא אחת מארבע נשות יעקב, היה שלושה בנים

 זרקא סגול ראה

 מתואם עם ההשערה כי מרכא זרקא סגול מרבה דברים אחדים לעומת מונח זרקא סגול המרבה דבר אחד.

 

 זס-פ"זק-מר-ק 6
  . בראשית ויצא לא,נד:   4

ר ָה  ַָּ֙ב ֶַזַ֙בח ב ק ֵ֥ ַַיֲע ח ֱאָכלַַוִּיְזַּב֨ יוֶַל ָחֶ֖ ֶא ְַל א ָרֵ֥ ְק ַ-ַוִּי ר׃ ָהָֽ ַָּב ינּו ַַוָּיִלֶ֖ ֶחם אְכלּוֶַל  ַַוּי   ֶָ֑חם ַַָל
ובפירושו כתב ...  )משלי כה,כא( )אור האפלה כת"י( עשה להם סעודה כענין שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם תורה שלמה ]קכג[

כאן כתיב פעם והאור שמח כתב דיעקב חידש מצות שחיטה בחולין שלא היו נוהגין מקודם בשחיטה רק לגבוה ובחולין נחירה, ד
ַהראשון בתורה ויזבח יעקב זבח דזהו שחיטה מן הצואר. ובזהר מובא בחמדת הימים  ר ָה  ַָּ֙ב ח ֶַזַ֙ב ב ק ֵ֥ ַַיֲע ח זבח תודה דמאכיל ַוִּיְזַּב֨

ליה אחיו דעם לבן דלא אתרשימו ברשימו קדישא דכתיב כאן זבח וכתיב התם כי תזבחו זבח תודה וצ"ע. שו"ר בספר לבנת הספיר 
ר"ר יהודה החסיד שכ' זבח בהר לר' דוד ב ַָּ֙בָה  ח היה שניצל מלבן עכ"ז לא בנה מזבח כי אם סעודת שמחה בעלמא, ועוד כי אם  ֶזַ֙ב

 .היתה תודה ממש לא היה מאכילו לזרים דהיינו לבן ואחיו דלא אתרשימו בברית ולא זבחו בעצמן. וצ"ל דכן הוא גם כוונת הזהר

ר ָה  ַָּ֙ב ֶַזַ֙בח ב ק ֵ֥ ַַיֲע ח קטן, כעין לכתחילה ובפועל. לכתחילה כוונת יעקב הייתה לכעין קרבן תודה ולכן -קדמא מרכא פשטא זקף – ַוִּיְזַּב֨

 שחט ולא נחר, אבל היות שמי שאינו נימול כישראל אסור באכילת קרבן תודה לכן הפועל עשה סעודת שמחה בעלמא.

 

 זס-פ"זק-מר-ק 7

י ,ז:שמות וארא ו ְחִּת֨ ַק ם ְוָל ַ֙ ֶאְתֶכֵ֥ ם ִלי י ְלָע  יִת ָהִיֵ֥ ם ְו ים ָלֶכֶ֖ ִהָ֑ ֹל א  ל 
ם  ַדְעֶּתָ֗ י ִוי ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ ִים׃ַ'ה ִמְצָרָֽ ַ ֹות ְבלֵ֥ ִס ַ ַחת ִמַּתֶ֖ ַ ם ֶאְתֶכ  ַ א י ַהּמֹוִצ  ַ ם יֶכ  ה  ֱַאֹל 

י ְחִּת֨ ַק ם ְוָל ַ֙ ֶאְתֶכֵ֥ י ם ִל היתה במערכת המחברת ע"פ ראב"ע  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל. -קדמא מרכא פשטא זקף – ְלָע 
 , לפי מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם רבינו בחיי וע"פ  שיעמדו עוד בגלותליונים הגדולה למשרתים הע

 הקב"ה הקדים את הקץ והוציאנו מן גלות החל הזה  ובפועל
ולקחתי כאשר תקבלו את התורה על הר סיני, וטעם המוציא אתכם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתים  אבן עזרא )ז(

 ו עוד בגלות. וזה יתברר לך בפ' כי תשא:העליונים שיעמד
ענין מתן תורה, זהו שכתוב: )שמות ו, ז( "ולקחתי אתכם לי לעם", וזאת הבטחה במתן תורה שכתוב: )דברים כז, ט( רבינו בחיי 

ושה עמכם "היום הזה נהיית לעם". "והייתי לכם לאלהים", תקבלו אלהותי, "וידעתם", משם ואילך, "כי אני ה' אלהיכם", שאני הע
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. 
 ת.המוציא אתכם, כתב רבי אברהם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתים העליונים שיעמדו עוד בגלותולדות יצחק 

 

  רעיא מהימנאק , ע' יט זהר הסולם הרב אשלג)אוצר החכמה( 

ינה( ט(  ְחִּת֨ ַק ם ְוָל ַ֙ ֶאְתֶכֵ֥ ם ִלי י ְלָע  יִת ָהִיֵ֥ ם ְו יםַ ָלֶכֶ֖ ִהָ֑ ֹל א ם ל  ַדְעֶּתָ֗ י ִוי ַ֤י ִּכ  ַ֙ ֲאִנ ַַ'ה ם יֶכ  ה  ֹל  וגו' ז[ פקודא דא קדמאה דכל פקודין. ֱא
רבון עלמא, וברא עלמין  מאי בכללא. למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו. ר למנדע ליה לקב"ה בכללא ,ראשיתא קדמאה דכל פקודין

י -)טט כלהו, שמיא וארעא וכל חילקהון. ודא איהו בכללא. וסופא דכלא בפרט, למנדע ליה בפרט.  קדמא בתפקיד מצוה ראשונה  – ְוָלַקְחִּתֵ֨

םִויַדעְ  -לכל המצוות, וכן כעין כלל לדעת את הקב"ה בבחינת כלל. ומהו כלל?טט  ב(  -א( לדעת שיש מושל עליון, )טט  -רביע ארבע ידיעות )טט  – ּת ָ֗

 ד( וסוף הכל הוא לדעת אותו בפרט  -ג( וברא כל העולמות שמים וארץ וכל צבאם )טט  -שהוא אדון העולם, )טט 

ת כחדא ואשתכח, בר א פרט וסוף()שהם זו"ן במידות, זכר הוא כלל וראש, נקבה הינו( וכלל ש ופרט איהו רישא וסופא רזא ח[ דכר ונוקבא 
כלל ופרט. תקונא דהאי עלמא,  )צריך להשתלם ב(בכלל ופרט, א בר נש בהאי עלמא איהו  )במצוות עוסק ע"י זה(נש בהאי עלמא דאתעסק 

ם -)טט  איהו כלל ופרט. בג"כ, ראשיתא דכלא, למנדע )טט דיין ג על עלמא, ו ב( –)טט דאית שליט  א( –)טט ב  רביע ארבע ידיעות( – ִויַדְעּת ָ֗

 וברא ליה לבר נש מעפרא ונפח באפוי נשמתא דחיי, ודא איהו באורח כלל.  ד( –)טט ואיהו רבון כל עלמין.  ג( –
נז( כד נפקו ישראל ממצרים, לא הוו ידעי ליה לקב"ה כיון דאתא משה לגבייהו, פקודא קדמאה ד דא אוליף לון, דכתיב, וידעתם כי 

, בכל אינון נסין וגבורן דעבד לון -)נאמנים לה' גם אחר(  יא אתכם וגו'. ואלמלא פקודא דא, לא הוו ישראל מהימניןאני יי' אלהיכם המוצ
 נסין וגבורן.)נעשו להם( , אתעבידו להון -)אבל אחר ידיעת מצות הכלל של אמונה בה'(  במצרים. כיון דידעו פקודא דא באורח כלל

י ְחִּת֨ ַק ם ְוָל ַ֙ ֶאְתֶכֵ֥ י ם ִל ידיעת ה' בדרך כלל ובפועל ידיעת ה'  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל. -קדמא מרכא פשטא זקף – ְלָע 

 בפרטים. 

 

 זס-פ"זק-מר-ק 8

ַַעד. שמות בא י,ז: 7 יו ָלָ֗ א  ַ ה ְרע ִ֝ יַַפ ֨ ד  ְב ַַ֩ע רּו ְמ ֶאת-ַוּי א ַ֙ ח ַַׁשַּל ׁש ק   מֹו נּוְַ֙ל ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨ ִַ֙י ֶאת-ָמַתי ַ ּו דֶ֖ ְב ְַוַיַע ים הַ הַ -ָה ֲאָנִׁש  ֹל ֱַא ָ֑םַ' ֶה ַי
ִים׃ַַ ָרָֽ ִמְצ הַ ְבָדֶ֖ ָא ַ י עִַּכֵ֥ ַד  ֲַַהֶט ֶרםַּת 

ַ ׁש ק   מֹו ְַ֙ל נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨  קטן, לכתחילה ובפועל  -קדמא מרכא פשטא זקף -ִי
  [מסכתא דויהי פרשה א -דרבי ישמעאל בשלח  מכילתא]



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַעדַ', לשעברוגולבב פרעה  ויהפך יו ָלָ֗ א  ַ ה ְרע ִ֝ יַַפ ֨ ד  ְב ַַ֩ע רּו ְמ ְהיֶַ֨-ַוּי א ִַ֙י ַָמַתי ׁש ק   מֹו ְַ֙ל נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ויהפך לבב פרעה ועבדיו ויאמרו  ועכשיוה
הוא  כדיכדי הוא לנו אלא לקינו ושלחנו או אלו לקינו ושלחנו ולא היו נוטלין ממונינו  שלחנומה זאת עשינו וגו' אמרו אלו לקינו ולא 

 לנו אלא לקינו ושלחנו ונטלו ממונינו. 
( קומו צאו מתוך עמי, ונהפך לבב עבדיו, שהרי בא יב,לא שמותמה שהיה, שהרי אמר להם )מ נהפך - ויהפך (בשלח יד,ה 'שמ) [י"רש]

ד( י,ז שםלשעבר היו אומרים לו ) ׁש-ַע ק   מֹו ְַ֙ל נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨ ִַ֙י  :שהשאילום, ועכשיו נהפכו לרדוף אחריהם בשביל ממונם ָמַתי
 

ַ ׁש ק   מֹו ְַ֙ל נּו ֵ֥הַָל֨ ֶַז ה ְהֶי֨  התחרטו על שילוחם.  ששילחוםכתחילה עבדי פרעה יעצו לשלחם ובפועל אחרי קטן, ל-קדמא מרכא פשטא זקף -ִי

 ולא לגור, באנו בארץ לגור ' ויגש מז,ד(בר) שאמרו כמו מוגבלת לתקופה למצרים באו ישראל שבני, ידעו ופרעה פרעה עבדי לכתחילה

  .להשתקע
 שטעו אפרים בני על כנדרש, שנה ושלושים מאות ארבע או מאות ארבע של מוגבלת לתקופה במצרים שגרותם ידעו ישראל בני לכתחילה

ד הפשוטה היא השאלה(. הפלשתים) הגתים בידי הומתו ממצרים פרצו וכאשר הקץ בחישוב ַ֙-ַע  ?בפועלהגלות ַָמַתי

ַ֙-ַעד ()שמ' בא י,ז ּום ַעד־ָמתַ֖  (משלי ו,ט)-)ב( תקופת זמן כמו ב-מקף כבורר בין משמעות "מתי" )א( זמן מסוים ו –ָמַתי י ָּתקֵ֥ ַתָ֗ ב ָמֵ֝ ל׀ ִּתְׁשָּכֶ֑ י ָעֵצֵ֥

ִֽך: ַ֙-ַעד כאן תקופת זמן. ִמְּׁשנָת  בתפקיד הקש ודבר החוזר , קיסרים שני בין זקף פעמיים תבנית ואחריו, ועצמאית מיוחדת, פשטא –ָמַתי

  .יעיתהרב הגלות אחרי העתידה הגאולה זמן עלמזה הקש ו מצרים גאולת זמןעל התמשכות  היא השאלהוקורה. 
 .אחישנה או בעיתה בפועל יהיה זה מתי השאלה,  יפקד פקד המלים עם יבוא הגואל כי ישראל לבני גילה יוסף

יו ָלָ֗ א  ַ ה ְרע ִ֝ יַַפ ֨ ד  ְב ַַ֩ע רּו ְמ  הזמן שעכשו מרמזות מצרים מכות, מוגבל במצרים ישראל בני של שהותם שזמן ידוע ולכתחילה היות - ַוּי א

  , יםמצר את לאבד ולא לשחררם בפועל
 

 ישראל שבני כדי, שיחרור שטר בלי חזקה ביד גירשם פרעה( בכורות מכת) האישי החורבן ובשיא הועילה דבר של בסופו עצתם לכתחילה

 כאשר בפועל אבל [כיטוב הרב הפרשיות ספר] מצרים עם ויתפיסו צערו את העבד מן משכיח מרצון ששיחרור, ענויהם ישכחו לא לעולם

 כשם כי מצרים של מלא חורבן היה וזה סוף ים בקריעת המלאה מפלתם לתוך ישראל בני את רדפו וכולם, התחרטו ונםממ כל אבדו כי גילו

 .היבשה על לוקים במצרים הנשארים כך הים על לוקים שאלו
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ַ֙. שמות בא יב,יג: 8 ִא ָר ְַו ם ַָׁש  ַאֶּת ם ַ ֲאֶׁש ר ַ֙ ַהָּבִּתים ַ ַ֤ל ַַע ת א ָ֗ םְַל םַָלֶכִ֝ ָּד֨ ַה ַ֩ ה ָהָי ֶאתְו ַ֙ ַ-יִתי ָ֑ם ֶכ ֲַעל  י ְחִּתֶ֖ ַס ַּוָפ ם ָּד  ַַה
ית-ְול א ִח  ַמְׁש ְַ֙ל ֶַנֶ֙גף ם ַָבֶכֵ֥ ה ְהֶי֨ ִַַיָֽ ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶאֵ֥ ְַּב י ִתֶ֖ ַהּכ  ְַַּב
ית-ְול א ִח  ַמְׁש ְַ֙ל ֶַנֶ֙גף ם ַָבֶכֵ֥ ה ְהֶי֨ ע"פ )יב,יב( כל עובדי עבודה זרה  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף – ִיָֽ

בני ישראל שקיימו הצווי של הקרבת הפסח והמילה ונתינה משני הדמים על המזוזות ועל המשקוף  ובפועלרים היו להפגע, שבמצרים אמו

 מבפנים הפתח ניצלו. 
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  . שמות יתרו כ,ד:   10

א ה-ל   ְַוָכל-ַתֲעֶׂש֨ ׀ ֶפ ֶ֙סלַ֙  ַ ָךֵ֥ ַּ֩בַָ-ְל ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַעל ָּ֡ ִמַּמ  ַ ׀ ַ֙ ַמ ִ֙ים ַַּבָּׁש ר ֲאֶׁשַ֤ ָ֣ ַ ָּ֡ה מּוָנ  ְַּת ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתַָל ִמַּתֵ֥ ָ֣ ַ ׀ ַַּבַּמֶ֖ ִָ֣ים ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַחת ִמָּתִָ֑֝ ַ ֶרץ ַַָאֶ֖֨
  . דברים ואתחנן ה,ח:   30

א ה-ל   ׀ַָּכל-ַתֲעֶׂשָֽ֨ ֶפ ֶ֙סלַ֙  ַ ָךֵ֥ ַ-ְל ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתַָל ִמַּתֵ֥ ָ֣ ַ ׀ ַַּבַּמֶ֖ ִָ֣ים ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַחת ִמָּתִָ֑֝ ַ ֶרץ ַָּ֩בָאֶ֖֨ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַעל ָּ֡ ִמַּמ  ַ ׀ ַ֙ ַמ ִ֙ים ַַּבָּׁש ר ֲאֶׁשַ֤ ָ֣ ָּ֡הַ מּוָנ  ְַַּת
 

אבטעם תחתון  ה-ל   ֲעֶׂש֨ ְַוָכל-ַת ַ֙׀ ֶפ ֶ֙סל  ַ ָךֵ֥ ָּ֡ה-ְל מּוָנ   קטן, לכתחילה ובפועל,-קדמא מרכא פשטא זקף – ְּת

 האיסור בפועל שייך לעצמים שנועדו לעבודה זרה  

 

א . שמות יתרו כ,ד:10 ה-ל    בא לאסור: עשיית פסל, עשיית כל תמונה וכו'-ַתֲעֶׂש֨

א . דברים ואתחנן ה,ח:30 ה-ל   ֶׂשָֽ֨  ית פסל, עשיית כל תמונה וכו'בא לאסור: עשי-ַתֲע

 האיסור בפועל שייך לעצמים שנועדו לעבודה זרה  

 

ָךֵַ֥-ל אשמות יתרו כ,ד: טעם תחתון  הְַל ְַוָכל ַתֲעֶׂש֨ ַ֙ ֶ֙סל ה-ֶפ מּוָנ  ַַוַָֽ            ְּת ַעל ִמַּמ  ַ ַ֙ ַמִ֙ים ַַּבָּׁש ר ַחתֲאֶׁשַ֤ ִמָּתָ֑ ַ ֶרץ ָאֶ֖ רַָּב  ֲאֶׁשֵ֥

ֶרץ׃ַוַָֽ ָאָֽ ַחתַָל ִמַּתֵ֥ ַ ִים ַַּבַּמֶ֖ ר  ֲאֶׁשֵ֥

 ?)שמות יתרו כ,ד,ה(ובין  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני )שמות יתרו כ,ג(בין  מה ההבדל

 מצות לא תעשה בשם י"י אל עולם [ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה א]תשובת 

א,ג( כ ' יתרושמ) (ברותהדרת המצוה הראשונה ממצות לא תעשה היא שהזהירנו מהאמין האלהות לזולתו יתעלה והוא אמרו ית' )עש ַל  
ה ְהֶי ַ֩-ִיָֽ ָך ַַעל ְל ים ִרִ֝ ֲאח  ַ ים ִה֨ י-ֱאֹל  טט: ולאו זה הוא מכלל תרי"ג מצוות ולעיל הסברנו שהוא שורש כל מצוות לא תעשה. .ָּפַנָ֗

והמצוה השני' היא שהזהירנו מעשות עבודה זרה להעבד. ואין חלוק בין שיעשם בידו או  [ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה ב]
ַ-ל א )שמות יתרו כ,ד(אמרו יתעלה  שיצוה לעשותם. והוא ה ְַ֙וָכל )לא מלת לך(ַתֲעֶׂש֨ ֶ֙סל ה-ֶפ מּוָנ  . ומי שעבר )להלן יוסבר מדוע בטעם תחתון( ְּת

 :על לאו זה חייב מלקות רוצה לומר על עשיית העבודה זרה ואפילו עשאה לו זולתו במצותו ואף על פי שלא עבד אותה

 .ואם עשה בעצמו לעצמו לוקה שתיים ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובזכרים ובנקבות...  ]מצוות השם כז מצוות לא תעשה טו[-וכתב ב

ָךֵַ֥-ל א )שמות יתרו כ,ד( הְַל ְַ֙וָכל ַתֲעֶׂש֨ ֶ֙סל ה-ֶפ מּוָנ  -. זקףובפועל לכתחילהקטן, בתפקיד כעין -בטעם תחתון קדמא מרכא פשטא זקף – ְּת

 קטן בתפקיד שני לימודים בתפקיד לכתחילה ובפועל.

אף על פי שלא עבד ...  חייב מלקות ובפועל להעבדהיא שהזהירנו מעשות עבודה זרה  לכתחילה ]סה"מ לרמב"ם ל"ת ב[פ ע" )א(
 אותה



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/183         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ָךֵַ֥-ל א )שמות יתרו כ,ד(הכתוב אומר  לכתחילה )א( הְַל  שבפועלמשמע לעצמך. אפשר שמה שהרמב"ם השמיט מלת "לך" מלמד  – ַתֲעֶׂש֨

 ה לעשותם.אין חלוק בין שיעשם בידו או שיצו

ה-ל א )כ,ד(  מקף כבורר בין שני אופנים. )אופן א( עשיה ע"י עצמו )אופן ב( מצוה לאחרים או לוקח מאחרים ע"ז לשם ע"ז – ַתֲעֶׂש֨

 )אופן ב( לוקה אחד.-)אופן א( לוקה שתיים ב-ב

 

 זס-פ"זק-מר-ק 11

 דוגמת קדמא מרכא זרקא סגול

ַַעל. שמות כי תשא לד,ו: 11-1 ַ׀ ' הֵ֥ ַ ר ַרב-ַוַּיֲעב ֨ ְַו ִים ַאַּפֶ֖ ַ ֶרְך ֶאֵ֥ ןַ ּו ּנָ֑ ַח ְַו ּום חֶ֖ ַַר ל ֵ֥ א  ַ ' ה  ׀ַ ַ' ה  ַ֒ א ָר ְק ַַוִּי ת׃-ָּפָניו֘ ֶמָֽ ֱא דֶַו ֶס ֶַחֵ֥
ַַעל ׀ ַ' הֵ֥ ַ ר אַ֒-ַוַּיֲעב ֨ ָר ְק ַַוִּי לכתחילה דין, בפועל ה' עובר מכסא דין לכסא רחמים. גריעת דין והקב"ה קדמא מרכא זרקא סגול.  –ָּפָניו֘

 הקב"ה מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים.ן והוספה ברחמים. מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה, העברת די

 לעומת מקראות הבאים העוסקים בהעברת דין מישראל והוספת רחמים שאין בם קדמא מרכא
 בראשית וישלח לב,י

ַ י ִב  ָא יַ ֶ֖ ה  ֹל א ַו  ם ָה  ָר ַאְב ַ י ִב  ָא יַ֙ ה  ֹל ֱַ֒א ב ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ ָ֑קַַוּי א ָח אַַַ'הִַַ֞יְצ בְַל ּו ַׁשֹ֧ י ַלָ֗ א  מ  רַ ְך׃ָהא  ִַעָּמָֽ ה יָב ִטֵ֥ י א  ְַו ָךֶ֖ ְדְּת מֹוַל ַּוְל ָךֵ֛ ְַרְצ
בַ֒ ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ זרקא סגול, לפעמים גורע לפעמים מוסיף עניין מהעניין המדובר בו. כאן גורע ומוסיף מיעקב על יעקב, ע"פ רש"י  –ַוּי א

וחד לבדו. יעקב מבקש לעורר יעקב מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו. בזכות שתי הבטחות אלו שאחת מהן הובטחה בשם המי

 רחמי ה' לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו )ראב"ע( ולהוסיף עליו רחמים.

ַַ֒שמות בא יב,יב ה ֶּז ַה ַ ה ַַּ֮בַּל ְיָל ַרִים ִמְצ ֶרץ־ ֶאָֽ ְַב י ְרִּת  ַב מצרים בלילה הזה, או -מונח זרקא מונח סגול, כעין מוסיף מענין ארץ – ְוָע

ה הזה על ארץ מצרים. לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת הלילה הזה הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג מוסיף מענין הליל

 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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 ת ויקהל לו,ו:שמו. 11-2

ה ַוְיַצ ו ֶׁשָ֗ ּו מ  ר י ֹול ַוַּיֲעִב֨ הַ֘ קֵ֥ ֲחֶנ ַּמ ַ֒ ַּבָֽ ר מ  א יׁש ל  ה ִא  ִאָּׁשָ֗ ּו-ַאל ְו ׂש ד-ַיֲע ֹו ה עֵ֛ ַמ ת ְמָלאָכֶ֖ רּו ֶדׁש ִלְת ּק ָ֑ א ַה ֵ֥ ם ַוִּיָּכל  א׃ ָהָעֶ֖ י ִבָֽ ָה  מ 
הַ֘ ֲחֶנ ַּמ ַ֒ ַּבָֽ ר מ  א ום עוד למשכן. בעל הטורים מחשב שהיום הפשט משמעו שפרטי הקול מבקשים מן העם לא לתר -זרקא סגול, טט  – ל 

" מוסיפים הצווי אל יעבירו מרשות לאו אמר במחנההשלישי מעת ההכרזה על התרומת המשכן היה שבת ולכן פרטי הקול כאילו נאמר "

 היחיד לרשות הרבים ומביא גימטריא לתמוך בפירושו.

יׁש ה ִא  ִאָּׁשָ֗ ּו-ַאל ְו ׂש ד-ַיֲע ֹו ה עֵ֛ ַמ ת ְמָלאָכֶ֖ רּו ֶדַ ִלְת  , זהו אל יוציאו משא מרשות היחיד לרשות הרבים, בגמטריא ׁשַהּק ָ֑

ּו ר י ל ַוַּיֲעִב֨ ֹו הַ֘ קֵ֥ ֲחֶנ ַּמ ַ֒ ַּבָֽ ר מ  א ההכרזה היא על הפסקת התרומה  –לכתחילה הקול קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל,  – ל 

 לבנית המשכן, בפועל היא צווי לאו שלא להעביר מרשות לרשות בשבת. 

ְַּבָכל( נחמיה ח,טו) רש עב"רתבנית דומה עם ש ֹול קֵ֥ ַ רּו י ַ֒-ְוַיֲעִב֨ ר מ  א ָ֣םַל  רּוָׁשַלִ  ַּוִבי ֶה֘ם י ר  קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה  –  ָע

ההכרזה היא על איסוף עצים וסכך לבנית סוכות, בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות  –לכתחילה הקול ובפועל, 

 בשבת.   

ַ֒ ר מ  א  , שלא להעביר מרשות לרשות בשבת לאו אמר -כ לאמרכעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת סגול  – ל 

 

ַַעלשמות כי תשא לד,ו: שרש עב"ר כמו  ַ׀ ' הֵ֥ ַ ר ַ֒-ַוַּיֲעב ֨ א ָר ְק ַַוִּי  באותה תבנית טעמים, וגם ָּפָניו֘
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 . ויקרא אח"מ טז,לא:    12

ִהי ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֵ֥ ת ֶאתַׁשַּב֨ ַ ם ֶתֶ֖ ִּני ְַוִע ם ַָ֙לֶכ  ַ-א ַ ם׃ ָלָֽ ַעֹו ת ַּקֶ֖ ֻח ַ ָ֑ם יֶכ ת  ׁש  ַַנְפ
 . ויקרא אמר כג,לב:    16

ֶאת ַ ם ֶתֶ֖ ִּני ְַוִע ם ַָ֙לֶכ  א הּו ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֵ֥ ת ַַעד-ַׁשַּב֨ ֶע ֶרב מ  ַ ב ֶר ַָּ֙בֶע  ֶדׁש ח ֨ ַ֤הַַל ְּבִתְׁשָע ַ ָ֑ם יֶכ ת  ׁש  ַ-ַנְפ ַ ׃ַפ ם ַּבְּתֶכָֽ ַַׁש ּו בִַּתְׁשְּבתֶ֖ ֶר ֶַע 
 משך חכמה ויקרא פרק טז 

םַׁשּבַַ֨( טז,לא))לא(  ַָ֙לֶכ  א ִהי ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֵ֥ . בכל מקום אצל יום הכיפורים כתוב לשון זכר )ויקרא כג, כח( "היום הזה", "שבת שבתון הוא" ת
)שם פסוק לב(, וכן בכל מקום, לבד כאן שכתוב בלשון נקיבה. ומה יאות הדבר לפי מה דדרשו ריש פרק יום הכיפורים )עד, א(: מנין 

ועיין רבינו נסים שפירש בשם שבות.  -כה ותשמיש המטה ונעילת הסנדל? תלמוד לומר "שבתון" ליום הכיפורים שאסור ברחיצה וסי
יעויין שם. ולכן אמר "שבתון  הרמב"ם דהוי דבר תורה, רק שמסר זה הכתוב לחכמים כפי מה שיראו גם כן להוסיף מה שהוא עינוי,

מה שתראה לכם על פי דרכי התורה ושקול דעת הישר. ולשון היא לכם", פירוש, השביתות בפרט לפרשן תלוי בכם ומסור לכם כפי 
היינו  -"היא" קאי על השביתה בעצמה, שהיא מסורה לכם, ולא מדבר על היום, שלהלן מדבר על היום ואמר "שבתון הוא לכם" 

 היום. ודו"ק.

אַ֙  תה. בלשון נקיבה ללמד כי השבת שבתון הוא לא על היום אלא על העינויים שכלולים בשבי –ִהי

ם ַָ֙לֶכ  א ִהי ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֵ֥ ת התורה לא פירשה מהם עינוי נפש, ורמזה  לכתחילה, כעין לכתחילה ובפועל, קטן-קדמא מרכא פשטא זקף - ַׁשַּב֨

 שהחכמים יקבעו בפועל מהם העינויים. 

ֶאתשמרומז בו חמישה עינויים   ויקרא אח"מ טז,כט-ראה דיון בסוגיה ב ַ ּו ּנ  ם-ְּתַע ֶכָ֗ י ת   יע, והנדרשים מחמישה מקראות.מונח רב – ַנְפׁש ָֽ

 
 אנציקלופדיה תלמודית כרך כב, ]יום הכפורים[ טור תמז 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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, שנאמר: תענו את 410. יוה"כ אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטהמצות העינויג. 
 - 413שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכםשבת  -, ונאמר: שבתון 412, ולמדים מכאן שיוה"כ אסור באכילה ובשתיה411נפשתיכם

, שלשון שבתון האמור אצל עינוי, להוסיף עינוי על עינוי 414שבות, מכאן שאסור ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה
 - 416שאכילה ושתיה עינוי אחד הוא, ששתיה בכלל אכילה היא -, ואמר רב חסדא שחמישה עינויים אלו 415אכילה ושתיה הוא בא

, וכן כתוב: תענו את 417הם כנגד חמשה עינויים הכתובים בתורה בענין יוה"כ, שארבע פעמים כתוב: ועניתם את נפשתיכם
 .418נפשתיכם

  ותאנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כב, יום הכפורים, טור תמז הער
 . ויקרא טז כט.411
 . ויקרא שם לא; שם כג לב: הוא.413
 .שי"ס ששאר עינויים אינם אלא מדרבנן 481ד; יומא עד א: תנו רבה ורב יוסף בשאר ספרי דבי רב. ועי' להלן ציון . תו"כ אמור פרק י414
 . ויקרא טז לא ושם כג כז ולב ובמדבר כט ז.417
 ציווי. . ויקרא טז כט. יומא שם. ועי"ש בתוס' שהכתוב )ויקרא כג כט(: כי כל הנפש אשר לא תענה, אינו מן המנין, לפי שאינו418
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 מפתח דוגמת
 ברשימה הממוספרת    לאבחקתי כז,יד: מרכא עם מקף לכן  ויקרא

י יׁשִַּכָֽ ִאָ֗ ֶאת-ְו ַ ׁש ִּד֨ ְק ַ֙-ַי ֶדׁש ק ֨ ַ ֹו יתֵ֥ ּום׃לַַּב  קָֽ ןַָי ֵ֥ ןַּכ  ֶ֖ ה  ַהּכ  ַ ֹו תֵ֛ א  ְךַ י ִרֵ֥ ַַיֲע ר ֲאֶׁש֨ עַַּכ ָרָ֑ בַּוב  יןַ ֹו טֶ֖ ַ ין ֵ֥ ַּב  ן ה   ַהּכ  ַ֙ ִריכֹו ֱע ֶהָֽ ְַו ' ַה 
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  מר כג,ו:   . ויקרא א15

ה ֶּז  ַה ֶדׁשַ ח   ַַ֙ל ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ה ִמָּׁש֨ ֲח ַַּוַב לּו׃ ָֽ ֹותַּת אכ  ַמּצֵ֥ ַ ים ִמֶ֖ ַָי ת ְבַעֵ֥ ִַׁש ה' ֹותַַל ַהַּמּצֶ֖ ַ ג ַַַחֵ֥
 כעין להתחילה ובפועל. מנין לבית דין הכח לקבוע ראשי חדשים וזמני המועדים ועיבורי חדש ושנה. –קטן -קדמא מרכא פשטא מונח זקף

יתורה תמימה  (א) ד   מֹוֲע ַ ה ִֶּ֚ל א  ַ ד[ [ַ' ' - היינו לכתחילה( –)טט  א"ר קריספי בשם ר' יוחנן, לשעבר - ה  ה  ַ י מֹוֲעד   ַ ה ִֶּ֚ל , מכאן א 
ר היינו בפועל( –)טט ואילך  ַ-ֲאֶׁש ם ָתֶ֖ א  ַ ּו אֵ֥ ְר ְק  :נמסרו לבית דין לקבוע המועדים( –)טט  ]ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג[ יג(ִּת

דכלל ענין המועדים היו קבועים  לכתחילה( –)טט דות זה נדרש ע"ד אגדה ודרש עפ"י המבואר באג ה יג( תורה תמימה הער
וז"ש כי מעתה הרי הוא קובעם לפי הקביעות  בפועל( –)טט ומסודרים לפני הקדוש ברוך הוא עוד קודם שניתנו לישראל, 

שישראל קובעים. ונראה דמדייק הלשון אלה מועדי ה', דבאמת הול"ל אלה הם מועדיכם, וכמו עצרת תהיה לכם, מקרא 
  דש יהיה לכם:קו

לכתחילה על פי ראיה )שמות בא החדש הזה לכם( בפועל ע"פ חשבון ושיקולים שונים, ראה בבלי ראש השנה כא, כח, ירושלמי  (ב)

 ר"ה פ"א, ראב"ע
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 . ויקרא בחקותי כו,ה:18

ת ֶא ַ֙ ַּדִ֙יׁש ַ ם יגַָלֶכֵ֥ ִהִּׂש֨ ר-ְו י ֶאתַָּבִצ  ַ יג ַַיִּׂש  ר י חְַ-ּוָבִצֶ֖ םַַל ֲאַכְלֶּתַ֤ ַַו ַרע ָָ֣֑ ַָז ם׃ ְרְצֶכָֽ ַא ְַּב ח ַט םַָלֶבֶ֖ ְבֶּתֵ֥ ִַויַׁש ַבע ַָ֙לׂש   ְַַמֶכם
 רבוי הטובות ישביע לאדם קודם מלוי כרסו מהם ובפועל יהיה להם מרבוי התבואות, לכתחילה רלב"ג

 
 הקשה האברבנאל: מדוע השכר על עמל בתורה וקיום המצוותעל פסוק )כו,ד(  – אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן 81לקוטי שיחות חלק לו, ע' 

 ?הוא שכר גשמי, והרי עיקר שלמות השכר הוא תועלת וטובה רוחנית שהיא הטובה והתועלת האמיתית

כאשר התורה והמצוות היא כל מהותו וחיותו, העסק בה  ובפועל ,תסבור ששכר עמל בתורה ובמצוות הוא שכר רוחני בלבד  לכתחילה

 הזה.מביא טובה ותועלת בכל עניניו, גם בענינים גשמיים של העולם 
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ת :במדבר נשא ה,יח  19-1 ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַהּכ  ַ ד י ִמ֨ ֶהֱע ַ֒-ְו ה ַ ִַלְפנ  י ִאָּׁש֘ה ַ'ָה
ֶאתַ ַ֙ ַרע ַַעל-ּוָפ ן ְַוָנַת  ה ִאָּׁש  ַָה אׁש אַ-ר   ו ִהָ֑ ַ ת א ֶ֖ ְַקָנ ת ַחֵ֥ ִמְנ ןַ ֹו ר  ִּזָּכ ַַה ַח ת ִמְנ ַ ִ֚ת א  ַ ָה י ַַּכֶּפָ֗
ים׃ַ ִרָֽ ֲר ָאָֽ ַַהְמ ים ִרֶ֖ ַהָּמ ַ י ֵ֥ מ  ּוַ ְהי  ִַ֙יָֽ ן ה  ַהּכ  ַ ַ֤ד ַּוְבַי
 

מִַ֨ ֶהֱע תְו ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַהּכ  ַ ד ַ֒-י ה ִַלְפנ  יַ ֘ה ִאָּׁש  קדמא מרכא לכתחילה ובפועל - 'ָה

ביום הכפורים לפני השם זה בצפון המזבח מול פתח האולם וכאן לפני השם מתפשט  -זרקא מונח סגול  -האשה לפני ה' -את – טטוד"ל

 נשים.נור שיש לו קדושת עזרת שער נקעד שער ניקנור שגם הוא מול פתח האולם אך הרבה רחוק מזרחה והאשה עומדת ב

דַ י ִמ֨ ֶהֱע ןקדמא לכתחילה  –ְו ֵ֥ ה  תמרכא )מאריך בשיטת הספרדים(  –ַהּכ  ַ֒-ֶאָֽ ה ַ ִַלְפנ  י ֘ה ִאָּׁש  זרקא מונח סגול –ַ'ָה

ממקום למקום אותה  סיעיןממאריכים דרכה להעמדה הסופית בשער ניקנור, ע"ע שובפועל ההעמדה אינה מיידית אלא כרש"י ורמב"ם 

היינו מאריך דרכה להעמדה הסופית, ובכל מקום העמדה שזה כביכול  .כדי ליגעה ותטרף דעתה ותודהוגם בתוך שער ניקנור  בהר הבית

ומחוסרי הכפרים )מצורע, זב,זבה, יולדת( שלצורך הסוטה זרקא סגול מוסיף על "לפני ה'" ללמד,  "לפני ה'" כנראה דוחקים בה שתודה.

  נחשב לפני ה'. שער ניקנורגם 

ת ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַ֒-ַהּכ  ה ַ ִַלְפנ  י ִאָּׁש֘ה מרבה , כאן בתפקיד הוספה מן הענין על הענין או גריעה מרכא )מאריך בשיטת הספרדים( זרקא מונח סגול –ַ'ָה

, ע"פ הרמב"ם נראה שהוא גם הכותב ומביא המים והעפר, אבל מרבה כהנים, אחד המעמידהכדי לייגעה ותודה. וגם  מקומות העמדה

נה למלך "בתוספתא פרק קמא דסוטה ה"ה איתא "כהנים מטילין גורלות כל מי שיעלה אפילו כהן גדול יוצא ועומד בצד לפריעה ע"פ המש

 סוטה ואוחז בבגדיה וע"ש.

 תבנית טעמים מרכא זרקא מונח סגול דומה לתבנית מרכא תביר טפחא, מרבה ומחלק,

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 במדבר נשא ה,יט: .28
ֶאל ַ ר ָאַמַ֤ ְַו ן ה ָ֗ ַהּכ  ַ ּה ָתִ֝ א  ַ יַע ִהְׁשִּב֨ ִאם-ְו ַ֙ ה ִאָּׁש ִאם-ָהָֽ ְַו ְך ָת  א  ַ֙ ִאיׁש ַ ב ַָׁשַכֵ֥ א ְָ֑ךַ-ל ֨ ִאיׁש  ַ ַחת הַַּת  ָאֶ֖ ְמ ֻט ַ ית ִטֵ֛ ַָׂש א ַל ֵ֥

ַַ ה׃ ֶּל ָֽ ָהא  ַ ים ִרֶ֖ ָאֲר ְמ ַַהָֽ ים ִרֵ֥ ַהָּמ ַ י ֵ֛ ִמּמ  יַ ִקָ֕ ָּנ ִַה
 . במדבר נשא ה,כ:21

ַַוּיִַ ָ֑את מ  ְט ִַנ י ְַוִכ  ְך ֶ֖ ִאיׁש  ַ ַחת יתַַּתֵ֥ ִטֵ֛ ַָׂש י ִַּכֵ֥ ְּת ַאָ֗ ֶאתְו ַ֙ ַָּבְך יׁש ִאֵ֥ ַ ן ַַ-ּת ֨ ְך׃ ָֽ ִאיׁש  ַ י ֶ֖ ד  ַּבְלֲע ִמָֽ ַ ֹו ְַׁשָכְבּת 
 :אבמדבר נשא ה,כ 21-1

תַ ֶאָֽ ןַ ֵ֥ ה  ַהּכ  ַ יַע ִהְׁשִּב֨ '-ְו הַ֤ ַ ת ְַּבת ֨ ְָ֑ך ַַעּמ  ְך ֹו ְַּבת  ה ֻבָעֶ֖ ְַוִלְׁש ה ָאָלֵ֥ ְךְַל אֹוָתֵ֛ ַ ' הֵ֥ ַ ן ִַיּת ֨ ה ִאָּׁש  ַָ֙לָֽ ן ה  ַהּכ  רַ ָאַמַ֤ ְַ֒ו ה ָאָל ָה ַ ִַּבְׁשֻבַע ת ֘ה ִאָּׁש -ֶאתַָהָֽ
ַ ֶלת ֶפ  ַ֙נ  ְך כ  ר  ֶאתְי ַַַ-ְו ה׃ ַָצָבָֽ ְך ֵֶֽ֖ ְטנ   ִּב

ב-ִאםומה היא השבועה?  -וגו'  והשביע אתה רש"י )יט( ַָׁשַכֵ֥ א י, ... ל ֨ ִקָ֕ חנקי, שמכלל לאו אתה שומע הן; אלא  -הא אם שכב  - ִהָּנ
 משמש בלשון 'אם'.  כי -ואת כי שטית  )כ(שמצוה לפתוח בדיני נפשות תחלה לזכות.  

 תורה תמימה ויקרא פרק ה 
תאין אלה אלא בשבועה, וכן הוא אומר )פ' נשא(  -ל אלה ושמעה קו ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַהּכ  ַ יַע ִהְׁשִּב֨ הַ֒-ְו ָאָל ָה ַ ֻבַע ת ִַּבְׁש ֘ה ִאָּׁש לעשות , ומניין  ָהָֽ

ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה אלה, ת"ל ושמעה קול אלה, ושמעה קול  אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה
 [:]שבועות ל"ה ב' ח(ושמעה אלה

שמשביעה אם נטמאה יבאו  יש שבועה עם אלהבאור הענין דאלה הוא שם קללה, ובשבועת הכהן את הסוטה תורה תמימה הערה ח( 
בה המים לצבות בטן וכו', ועל זה אומר כאן דלא נימא דבעינן שתי הלשונות, אלה ושבועה, אלא דבאחת מאלו לשונות סגי, ויליף 

ב ושמעה קול אלה שמעינן לחייב באחד משני הקולות האלו, בקול דהיינו סתם שבועה, ובאלה, מדהיה יכול לכתוב ושמעה אלה, וכת
וכל אחת גם כשהיא לעצמה זו בלא זו וזו בלא זו. והנה המהרש"א מחק בגמרא התיבות אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה 

פינן כאן, יעו"ש, ותימא שלא העיר שגם רש"י גורס שבועה, וסמך הגהתו זו על דברי התוס' בסוגיא כאן, דאלה בלא שבועה לא יל
כגירסא זו, אבל האמת הוא כי אפי' אם לא נגרוס גירסא זו הוי הדין אמת, דאלה בלא שבועה הוי כמו עם שבועה, וכן מפורש 

עה לא, בירושלמי שבועות פ"ד סוף הלכה י', ושמעה קול, לעשות שאין עמה אלה כמו שיש עמה אלה, ופריך הא אלה בלא שבו
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:

 

ְך-ִאם )יט( ָת  א  ַ֙ ִאיׁש ַ ב ַָׁשַכֵ֥ א קטן, כעין לכתחילה ובפועל, לכתחילה היה מקום לפתוח מיד בשבועה על חובה, -קדמא מרכא פשטא זקף - ל ֨

םאלא מהמלים  ַ֙-ִא ִאיׁש ַ ב ַָׁשַכֵ֥ א    שמצוה לפתוח בדיני נפשות תחלה לזכות.  דרשו  ל ֨

ֶאת )כ( ַ֙ ַָּבְך יׁש ִאֵ֥ ַ ן ֹו-ַוִּיּת ֨ קטן, כעין לכתחילה ובפועל, לכתחילה הארוסה ממתינה לנישואיה, ואז בעלה -שטא זקףקדמא מרכא פ - ְׁשָכְבּת 

 כונסה, אבל בפועל הארוסה זנתה לאיש האסור לה.   

ַ)כא( תַ ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַהּכ  ַ יַע ִהְׁשִּב֨ ַ֒-ְו ה ָאָל ָה ַ ֻבַע ת ֘הִַּבְׁש ִאָּׁש  –קדמא מרכא זרקא מונח סגול, לכתחילה בית הדין צריך להשמיע שני קולות  - ָהָֽ

ני מאמרים מפורשים, שבועה ואלה. בפועל אם נאמר אלה שאין עמה שבועה או שבועה שאין עמה אלה הרי הם כאלה שיש עמה שבועה ש

 או שבועה שיש עמה אלה. 
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 . במדבר  ג,ט:    19

ֶאת ַ֙ ה ָ֑יו-ְוָנַתָּת ָבָנ ַּוְל ן ר ֶ֖ ֲה ַא םְַל ַַַַהְלִוִּי  ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ  ת ֶ֖ א  מ  ַ ֹו ַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ם תּוִנֵ֥ ְַנ ם  ְנתּוִנ֨
ֹו ַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ם ִנֵ֥ ְַנתּו ם ִנ֨  קטן  -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּו

 ח,טז:     בהעלתך. במדבר 22
תַָּכל ַר֨ ְט ִַּ֩פ ַחת ָ֑לַַּת א  ָר ִַיְׂש ְךְַּבנ  י ֹו ִמּתֶ֖ ַ י ִַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ים ְַנֻתִנֵ֥ ים ְַ֩נֻתִנ֨ ַיִַ-ִּכי ִמְּבנ  י ַ֙ ל רַּכ  ֹו ְַּבכֵ֥ ֶחם ֶַרִ֝ ַ י׃ םִַלָֽ ָתֶ֖ א  ַ ְחִּתי ַקֵ֥ לַָל א   ָר  ְׂש

י ִַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ים ְַנֻתִנֵ֥ ים  קטן  -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨
 ח,יט:     בהעלתך. במדבר 22-1

ֶאת ַ ה ֶאְּתָנ֨ ֶאת-ָו ַ ד ַַ֒לֲעב ַ֞ ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ְ֘ך ִמּתֹו ַ יו ָבָנָ֗ ַּוְל ן ֲהר   ַא ׀ְַל ְַנֻתִנ ים ִ֝ם י-ַהְלִוִּי ָֽ ְַּבנ  ת ַדַ֤ הֶַ-ֲעב  א   ְַּ֙ב ל א  ָר לִיְׂש ַַע ר ֶ֖ ַּוְלַכּפ  ד ַמֹוע   ַ-ל ְּבנ  י
י ָֽ ְַּבנ  ֵֶׁ֥שת ְַּבֶג ֶגף ֶַ֙נ  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ְבנ  ִַּב ִ֝ה ְהֶי ִַי א ְַול ֨ ָ֑ל א  ָר ֶאל-ִיְׂש ַ ל ֶ֖ א  ָר ַַ-ִיְׂש ֶדׁש׃ ּק ָֽ  ַה

ֶאת ַ ד י-ַלֲעב ַ֞ ָֽ ְַּבנ  ת ַדַ֤ ַ֙-ֲעב  ל א  ָר  גרשיים מהפך פשטא – ִיְׂש
 . במדבר קרח טז,יט:    24

ֶאת ַ֙ ְ֙חִּתי ַק ַ֤הַָל ּנ  ִה ַ י ֲאִנָ֗ הַַ-ַו ַ יֶכ ם ח  ֶאתֲא ַ ד 'ַַלֲעב ָ֕ ה  ַַ֙לָֽ ְַנֻתִנים ַ֤ה ַמָּתָנ ַ ם ָ֑לַָלֶכַ֞ א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ְך ֹו ִמּתֶ֖ ַ ם ד׃-ְלִוִּי  ָֽ מֹוע  ַ ֶהל א ֵ֥ ַ ת ַדֶ֖  ֲעב 
ַ֙ ְַנֻתִנים ַ֤ה ַמָּתָנ ַ ם  גרשיים מהפך פשטא – ָלֶכַ֞

 

ַַ֩)ח,טז( רבי ...  שוולא קד -בשלשה מקומות הוזהרו על הבכורות ליקדש  בבלי בכורות ד,בקטנה, בתפקיד עקירה ע"פ -תלישא - ִּכי

רב מרדכי לרב אשי: אתון הכי מתניתו לה,  .... אמר ליה ,ופסקו (בבלי בכ' ה,א) אמר קדשו ולא פסקו, וריש לקיש אמר קדשו יוחנן
 בכורות במדבר  וריש לקיש אמר קדשו ,קדשו בכורות במדבר יוחנן אמר לא רבי אנן איפכא מתנינן לה:



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַ֩)ח,טז( יבחינה נעלה המרמז להנדרש מהמלים קטנה, בתפקיד בעל -תלישא - ִּכי ִַ֙ל  ה ָּ֙מ כל מקום שנאמר   ספרי בהעלתך סי' צבע"פ  ה 
  "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 

ש לי כל בכור, במדבר הוא אומר: )במדבר ח'( כי לי כל בכור בבני ישראל, בכניסתם לארץ הוא אומר: והיה כי )שמות י"ג( קד –
, ובמצרים נמי לא קדוש? הא ולא קדשו -בשלשה מקומות הוזהרו על הבכורות ליקדש יביאך והעברת! אמר רב נחמן בר יצחק: 

רב פפא: ובמדבר לא קדשו? והכתיב: )במדבר ג'( פקוד כל בכור זכר  קאמרי' דקדוש! ה"ק: מהן קדשו ומהן לא קדשו; מתקיף לה
 -, בשלמא ריש לקיש ופסקו)ה, א( רבי יוחנן אמר קדשו ולא פסקו, וריש לקיש אמר קדשו לבני ישראל! אלא, אי איתמר הכי איתמר: 

 -מעליתא אמינא: אמר קרא לי יהיו מאי טעמא? אמר ר' אלעזר: ר' יוחנן חזאי בחילמא, דמילתא  -כדאמר טעם אלא לר' יוחנן 
בהוייתן יהו. ורבי יוחנן והיה כי יביאך והעברת מאי עביד ליה? ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל: עשה מצוה זו שבשבילה 

 תיכנס לארץ. 
, וריש לקיש אמר ת במדבררבי יוחנן אמר לא קדשו בכורואמר ליה רב מרדכי לרב אשי: אתון הכי מתניתו לה, אנן איפכא מתנינן לה: 

  קדשו בכורות במדבר
  תלישאראה 

 
 במדבר ג,ט:    

ֶאת ַ֙ ה ַַ-ְוָנַתָּת ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ  ת ֶ֖ א  מ  ַ ֹו ַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ם תּוִנֵ֥ ְַנ ם ְַנתּוִנ֨ ָ֑יו ָבָנ ַּוְל ן ר ֶ֖ ֲה ַא םְַל  ַהְלִוִּי 
ֹו ַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ם ִנֵ֥ ְַנתּו ם ִנ֨  קטן  -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּו

   ח,טז:   בהעלתך. במדבר 22
תַָּכל ַר֨ ְט ִַּ֩פ ַחת ָ֑לַַּת א  ָר ִַיְׂש ְךְַּבנ  י ֹו ִמּתֶ֖ ַ י ִַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ים ְַנֻתִנֵ֥ ים ְַ֩נֻתִנ֨ ַ-ִּכי ַ י׃ םִַלָֽ ָתֶ֖ א  ַ ְחִּתי ַקֵ֥ לַָל א   ָר ִַיְׂש ִמְּבנ  י ַ֙ ל רַּכ  ֹו ְַּבכֵ֥ ֶחם ֶַרִ֝

י ִַ֙ל  ה ָּ֙מ ה  ַ ים ְַנֻתִנֵ֥ ים  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת קרח סימן יב -ר לה' כבר מלידתו, כנאמר בלוי ניתן כמעש
 למקום מעשרונתנו היו לו י' בנים ולוי היה עשירי  לויחשוב מבנימין עד  לוי עשירייעקב על שמו נקרא י' מולדותיו העשירי למפרע 

 לקיים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך )בראשית כח(, 
 קיבל כהונה ולויה  ולפי דברים רבה כבר בלידתו

 ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד
ויש מדרש אגדה ב'אלה הדברים רבה' )?(, ששלח הקדוש ברוך  קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוי

 לוי.כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו  הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות
 

לפי מדרש תנחומא קרח סי' יב לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, ולפי דברים רבה כבר בלידתו קיבל כהונה ולויה. אבל ביציאת מצרים 

לוי היה כולו קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בהצלתם ממכת בכורות. אלא שהבכורים מישראל השתתפו במעשה העגל ואילו שבט 

 מרוחק ממעשה זה. לכן בפועל קבל שבט לוי כהונה ולויה. 

 

 זס-פ"זק-מר-ק 26

 דוגמת קדמא מרכא זרקא סגול
 :במדבר בהעלתך י,י  22-2

ַ֒ יֶכם ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ְב ַּו יֶכ֘ם ד  ֹוֲע מ ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ַּוְב֨יֹום
יַ מ  ַַׁשְל ח  י ִַזְב ל ְַוַעֶ֖ ם ֶכ  י ת  ֹל  ַע  ִ֚ל ַַע ת ר ָ֗ ְצ ֲחצ  ַַּב ַקְעֶּת ם ָ֑םּוְת ֶַכ
ַפַ ם׃ יֶכָֽ ה  ֹל ֱַא ' הֵ֥ ַ י ֲאִנֶ֖ ַ ם יֶכ  ה  ֹל ֱא ַ ִַ֙לְפנ  י ן רֹו ִזָּכ ַ֤םְַל ָה֨יּוַָלֶכ ְַו

ַ֒ יֶכם ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ְב ַּו יֶכ֘ם ד  ֹוֲע מ ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש קדמא מרכא זרקא סגול, תבנית לכתחילה ובפועל. אפשר כי הדיון במסכת  – ּוְב֨יֹום

ותר ממוסף אחד )שבת וראש חדש; שבת, ראש חדש, ראש השנה; שבת במספר התקיעות בחצצוצרות ביום בו מוקרב י נה -סוכה נד 

, 2הוכרע כי הקרבת כל המוספים ) בפועלכברייתא שהביא רבי אחא מדרומאה, שעל כל קרבן שלוש תקיעות,  לכתחילהוחול המועד( 

 ( ילּוו ה רק בשלוש תקיעות.3

 

 אחא בר חיננא מדרומא, אייתי מתניתא בידיה:ד"ה "ערב שבת שבתוך החג וגו" ... כי אתא רבי  בבלי סוכה נד א
 בבלי סוכה נד ב
 בבלי סוכה נה א

ַ֒במדבר בהעלתך י,י:  ֶכם י ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ַּוְב יֶכ֘ם ד  מֹוֲע ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ֹום ַּוְב֨י
ַ ִַ֙לְפנ  י ן רֹו ִזָּכ ְל ַ ַ֤ם ָה֨יּוַָלֶכ ְַו ָ֑ם יֶכ מ  ַַׁשְל ח  י ִַזְב ל ְַוַעֶ֖ ם ֶכ  י ת  ֹל  ַע  ִ֚ל ַַע ת ר ָ֗ ְצ ֲחצ  ַַּב ַקְעֶּת ם ׃ַפּוְת ם יֶכָֽ ה  ֱַאֹל ' ַהֵ֥ י ֲאִנֶ֖ ַ ם יֶכ  ה  ֹל ֱַא

ַ֒ יֶכם ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ְב ַּו יֶכ֘ם ד  ֹוֲע מ ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש  !!!גרסת הכתר חדשיכם –ּוְב֨יֹום

, שזאת סיבה לקרבן המלווה בתקיעות חצוצרות, וכך אפשר גם לאפיין ונושעתם מאויביכםקדמא, מביא מאפיין מהכתוב הקודם,  -וביום 

 ה לה' על תשועה מאויבי לילה ויום בכל יום. אויב בגוף ואויב היצר.את הודקרבן עולת תמיד, שזא

 מרכא זרקאגירסת כתר, קורן, מאור ועוד  -שמחתכם ובמעדיכם 

  מרכא טפחא משמעם יחידה שלימה עם יתור לרבות שעליה חלה ההלכה. *

 תביר טפחא מציין חלוקה לפרטים שעל כל אחד בנפרד חלה ההלכה *

 ציין חלוקה של היתור לרבות לפרטים שעל כל אחד בנפרד חלה ההלכהמרכא תביר טפחא מ *

שנוסף על תכונת הסגול. מצד פעולת ההקטנה של הזרקא הוא דומה  -זרקא מציין הקטנה של תכונה של תיבת הסגול שמתרבה  *

 לתביר שמקטין, ממעט תכונה.

ף מרכא זרקא המציין חלוקה לפרטים שעליהם חלה לכן אם נשתמש בתבנית מרכא תביר ונחליף בה התביר בזרקא, מתקבל הצירו *

 ההלכה.



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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תתקעו בחצוצרות תקיעה למען המוסף הזה. כך שבשבת ראש השנה תהיה  ובמעדיכםכאן ההלכה תהיה שעל כל סוג מוסף של  *

 תקיעה על מוסף שבת, תקיעה של מוסף ראש חודש, תקיעה של מוסף ראש השנה.

 על מוסף שבת, ותקיעה על מוסף הרגל או יוה"כ ברגלים וביוה"כ החלים בשבת תהיה תקיעה *

עמו המאפשרת הוספות מוספים, ומחלקת שלכל מוסף אמרו שירו ותקעו בחצצוצרות ברייתא שהביא רבי אחא גירסא זאת מתאימה ל -טט 

 עליו.

 

 מונח זרקאגירסת מגנס ומהדורות מסוימות של אשכול  -שמחתכם ובמעדיכם 

 הקדמא כנ"ל *

מחזיק הכל כיחידה אחת, כלומר ביום של הקרבת יותר ממוסף אחד  אבלכונת הזרקא להקטין מתכונת הסגול מונח זרקא מרבה ת *

 מקריבים כל סוגי המוספים אבל אומרים שיר מוסף אחד, כדלהלן: 

 תהלים צ"ב מזמור שיר ליום השבת וגו', גם על התמיד וגם על המוסף?בשבת  *

"הברו פבלישינג שנת ?" ר"ח דוחה שבת וחנוכה, שבת דוחה יו"ט וחוה"מ, לכן ע"פ הערה למנהג הגר"א בתהלים הוצאת בר"ח  *

 על מוספי שבת ור"ח נאמר תהלים ק"ד ברכי נפשי, 

נחשב יו"ט לכאורה יש לומר בר"ה, בין בחול בין בשבת, תהלים ק"ד ברכי נפשי אבל לפי סדור ר"ה , היות ע"פ ההגדרה הנ"ל *

 לקינו עוזינו וגו'.-פ"א. הרנינו לא היעב"ץ נאמר שיר מוסף של ר"ה תהלים

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 

 מתארך, לכן אפשר לקרוא לזה הארכה בתקיעות.הבאה 

*   
 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, *

 עכב ואפשר להסתפק בקול שופרות וגם חסרונן לא מעכבג' אפשר שמציין שחסרון חצוצרות לא מ *

 זרקא סגולראה 

 

 

 זס-פ"זק-מר-ק 27
 יא,כה:     בהעלתך. במדבר 22-3

ַ֒ ָליו א  ַדּב  רַ ַַוְי ן֘ ֶַּבָעָנ ַ׀ ' הֵ֥ ַ ד ֶר ַַוּי ֨
ִמן ַ אֶצל ל-ַוָּיָ֗ ַַע ן ַַוִּיּת ָ֕ יו ַָעָל  ֲאֶׁש ר ַ֙ ַח רּ֙ו ַ-ָה ָ֑ים ִנ ק  ְּז ַה ַ יׁש ִאֶ֖ ַ ים ְבִעֵ֥ ִַׁש

הֶַַ י ֲַעל  ַח ֹו יְַּכנַ֤ ִהָ֗ ַַוְי פּו׃ ָסָֽ ַָי א ְַול ֵ֥ ּו אֶ֖ ְתַנְּב ַַוִּיָֽ ַח ּו ר  ָה ַ֙  ם
רַ ( במדבר בהעלתך יא,טז) יז -במדבר בהעלתך יא,טז  זוהר דף קנו ע"א -ל מתוק מדבשע"פ פי'  במדבר בהעלתך יא,כה -ההסבר ל אֶמ ַוּי ֨

ֶאל ַ ' ְסָפה-הִ֝ ֶא ַ ה ֶׁשָ֗ ַ֒-מ  ל א  ָר ִַיְׂש ְקנ  י ִּז ִמ ַ יׁ֘ש ִא ַ ְבִע ים ִַׁש י נח סגול, מרמזת על לכתחילה ובפועל. לכתחילה . התבנית קדמא מרכא זרקא מו ִּלַ֞

, כדי  בפועלישראל בקשו בשר ממשה, בשר מקורו בספירת מלכות. משה עצמו אחז במדרגת ספירת תפארת שהיא גם מקור המן. לכן 

הזקנים שמשה לא ירד ממדרגתו בספירת תפארת, למדרגת מלכות,  הקב"ה האציל רוח נבואה ממשה שהוא בדרגת ספירת תפארת, אל 

 שהם בדרגת ספירת מלכות, והם בנבואתם הביאו את השלו.

 

 זס-פ"זק-מר-ק 28
 . במדבר שלח יד,מג:    23

י בִַּכָֽ ֶָ֑ר ָח ֶַּב ם ֶּתֶ֖ ַּוְנַפְל ם ֶכ  י ְפנ  ִַ֙ל ַָׁשם י ַהְּכַנֲעִנֵ֥ ְַו י ִק֨ ָמל  ָהֲע ַ֩ ְַול א-ַעל-ִּכי ' ה  יַ ר   ֲח ַא מ  ַ֙ ַַׁשְבֶּתם ַ֤ן ַ-ּכ  ַ ם׃ ִַעָּמֶכָֽ ' הֶ֖ ַ ֵ֥ה ְהֶי ִַי
ַהְּכנַַ ְַו י ִק֨ ָמל  םָהֲע יֶכ  נ  ִַ֙לְפ ַָׁשם י  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף – ֲעִנֵ֥

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת שלח סימן ט 
)ישעיה מו( שהכל היה צפוי לפני הקב"ה  מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשוזש"ה  למקום ההוא קרא נחל אשכול)ט( 

וילכו ויבאו אל משה ואל כול על אודות האשכול שעתידים ישראל לכרות אשכול ממקומו, אשכול אוהבו של אברהם היה ונקרא אש
, כך דרכם של מספרי לשון הרע פותחין בטובה אפס כי עז העםוגו'  ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנווגו'  אהרן

ברצועה כשמבקשין להפחידו מזכירין לו  מה ראו לפתוח בעמלק מלה"ד לתנוק שסרח ולקה עמלק יושב בארץומשלימין ברעה 
, ומה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתן של ישראל לארץ, אלא כך צוהו כך היה עמלק רצועה רעה לישראלהרצועה שלקה בה, 

אלו  וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא והכנעני יושב על היםעשו זקנו לקדמן לדרך ועקר ממקומו וישב לו בדרך שנאמר 
 .ויניאו את לב בני ישראללפיכך נתכוונו המרגלים לשבור לבן של ישראל שנאמר )במדבר ט(  ועל יד הירדןהגבורים יושבין על הדרך 

 
וירד העמלקי והכנעני היושב והעמלקי והכנעני יושב בעמק. יושבים היו והלא כבר נאמר  מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק יד ]כה[

שאם מבקשים ישראל ליכנס עמהם במלחמה מיד הם נופלים  אמר הקב"ה עצה היא עמוקה לפניכך )פסוק מ"ה(, אלא  בהר ההוא
 בידם, לפיכך אמר הקב"ה למשה אמור לישראל פנו וסעו לכם המדבר, אעפ"י שהם רשעים איני רוצה שיפלו בידם:

 וגו'.  שבתםאשר  עלזאת תבא לכם  כיכלומר:  - כי על כן שבתם)מג(  רש"י
בַ על כן כי שבתם.כמו  - כי על כן שבתם)מג(   ר שורר' יוסף בכו ֶָ֑ר ָח ֶַּב ם כאשר אמרתם, שאמרתם: "או במדבר הזה לו  -ּוְנַפְלֶּתֶ֖

 מתנו" )לעיל,ב(. 
וגו'. אם הלכו דרך ישר היו  וירד העמלקי והכנעני( מה,ידשלח במדבר כגון מלחמת ) - בראתם מלחמה,יז יגבשלח רש"י שמות 

, אם הוליכם בפשוטה על אחת כמה נתנה ראש ונשובה מצרימה( ד,יד שלח במדברדרך מעוקם אמרו ) חוזרים, ומה אם כשהקיפם
 )וכן ילקוט שמעוני רמז רכז( וכמה:



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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וישא ידו להם וכן אמר דוד ע"ה  - גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אותם בגוים ולזרות אותם בארצות כג,רד"ק יחזקאל כ
וירד העמלקי וזה לא מצאנו מבואר בתורה והנראה בעיני כי זה מה שאמר  זרעם בגוים ולזרותם בארצותלהפיל אותם במדבר ולהפיץ 

וגו' וישב ממנו שבי זהו ולזרותם בארצות כי  וישמע הכנעני מלך ערדוכן מה שאמרו  והכנעני היושב בהר ויכו' ויכתום עד החרמה
במדרש כי על העתיד אמר שגזר על זרעם להיו' גולים מארצם ולזרותם ובאותו השבי הרחיקום שוביהם ומכרום לשאר גויי הארצות 

וזהו שאמר כי תוליד בנים ובני בנים וגו' והפיץ יי' אתכם בעמים וגו' ואמרו כי מה שאמר ויבכו העם בלילה ההוא ליל תשעה בארצות 
בתשעה באב חרב הבית בראשונה  באב היה אמר הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של חנם אני אקבע לכם בכיה לדורות כי

 ובשניה:

 

הרשות נתונה, ומספרי לשון הרע לכתחילה פותחין  ובפועלהכל צפוי  לכתחילהלפני ה'  מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק יד ]כה[)א( ע"פ 

( ח סימן טמדרש תנחומא )ורשא( פרשת של) עמלק רצועה רעה לישראלבטובה ובפועל משלימין ברעת עמלק והקב"ה לכתחילה הכין 

 ובפועל לוקים בה מספרי לשון הרע והמטילים ספק באמונת ה'. 

בַ)מג(   ר' יוסף בכור שור)ב( כפי'  ֶָ֑ר ָח ֶַּב ם     כאשר אמרתם, שאמרתם: "או במדבר הזה לו מתנו" )לעיל,ב(.  -ּוְנַפְלֶּתֶ֖

של עמלק לכן אם תעפילו נגד רצון ה' לכתחילה בקשתם לעצמכם מיתה, קללתם עצמכם, הטלתם ספק בהנהגת ה' אתכם, זוהי בחינתו 

 בפועל עמלק המתחזה לכנעני יצפה לכם )כפי שהתחזה בשנה הארבעים למסעם(

אז לכתחילה אם ה'  נתנה ראש ונשובה מצרימהבפשוטה אמרו  –אם בפועל כאשר ה' הוליכם בקצרה רש"י שמות בשלח יג,יז )ג( ע"פ 

 קצרה היו חוזרים  -היה מוליכם בדרך ישר 

ם רד"ק יחזקאל כ,כגע"פ )ד(  יֶכ  ְפנ  ִַ֙ל ַָׁשם י ַהְּכַנֲעִנֵ֥ ְַו י ִק֨ ָמל  רצועת ענישה לישראל אשר בפועל  -לכתחילה הם רצועה רעה  – ָהֲע

 מתבצעת ע"י עמים שונים כמו שהעמלקי מתחפש לכנעני.

 

ַ֩  ה ובבי"ד של מעלה.היתר בבי"ד של למט בתפקיד )א( היתלשות מאמונת ה', )ב( שיעורי זמן להיתר נדוי. תרסא, – ִּכי

וגו' )שם /במדבר י"ד/ מ'(,  הננו ועלינו אל המקוםבוא וראה, מה עשו ומה הוציאו בשפתותיהם, אליהו רבה )איש שלום( פרשה כז 
ַ֙ ַָׁשם י ַהְּכַנֲעִנֵ֥ ְַו י ִק֨ ָמל  ָהֲע ַ֩ כן )שם /במדבר י"ד/ ל"ט(, מי ויתאבלו העם מאד)שם /במדבר י"ד/ מ"ג(. חרדו וישבו באבל, שנאמר ִּכי

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 

ויתאבלו יום מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה לעולם ולעולמי עולמים, לכך נאמר שלשים יום, וכל המנודה שלשים 
 .העם מאד

 

המרגלים והעם ) וכששמעו משה ואהרן כל זה נפלו על פניהם ונתביישו בשת גדול על שהיו במדבר פרק יגרבינו בחיי ע"פ 

 מנו, ואפשר כי זה מקשר לפסוק )טו,לא( כי דבר ה' בזה. . כגון באמרם חזק הוא ממחללים את השי"ת בפרהסיא (בעקבותיהם

 השומע קללת ה' קורע בגדיו ואפשר על כך יהושע וכלב קרעו בגדיהם. 

 

-מוכח שהעם היה מנודה ומסולק מהשכינה, ו בבלי תענית ל,ב-כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו, ו בבלי מועד קטן טו,ב

 ישראל היו נזופים מחטא העגל, ותוס' פי' מחטא המרגלים.פי' רש"י  בבלי יבמות עב,א
ֶאתלג,ז:  כי תשאשמות  נזופים מחטא העגל ַ ח ַּק֨ ִַ֩י ה ֶׁש מ  ָטה-ּו ְַוָנָֽ ֶהל א ִ֝ ִמן-ָה קַ֙ ח  ַהְר הַ ֲחֶנָ֗ ַּמ ּוץַַלָֽ ח  ִמ ַ ׀ ֹו ָ֑דַַ-ל  מֹוע  ַ ֶהל ַא   ֹו אַלֶ֖ ָר ָקֵ֥ ְַו ה ֲחֶנ  ַּמ ַהָֽ

ַָּ֙כל ה ָהָי ַהַ -ְו ׁש ּק   ֶאלַ'ְמַב אַ֙ צ  ֲאֶׁשֶַ֖-י  ַ ד מֹוע   ַ ֶהל ה׃א   ֲחֶנָֽ ַּמ ּוץַַלָֽ חֵ֥ ִמ ַ לשון 'הווה'  - את האהל יקחמאותו עון והלאה,  ,ומשה)ז(  רש"י ר
למד משה מהנדוי  שמ' כי תשא-ב. )ראה תנח' כי תשא כז( , מנודה לתלמידרבמנודה לאמר:  למחנה; מחוץהוא: לוקח אהלו ונוטהו 

לבמדבר שלח יד,מב:  מחטא המרגליםודים מנמשמים שגם יהיו מנודים מבית דין של מטה ולקח אהלו מחוץ למחנה.  'ַ-ַאָֽ הֶ֖ ַ ן י ֵ֥ א  ַ י ּוִַּכֵ֛ ַּתֲעל 
ַ ם׃ יֶכָֽ ב  ְי א  ַ ֶ֖י ּוִַלְפנ  ָּנ ְָ֣גפ  ִַּ֙ת ְַול א ָ֑ם ְרְּבֶכ ִק מלמד כי היו מנודים לשמים. אפשר כי בית דין של משה גזר נידוי לשלושים יום ובית דין של ְּב

 י הספק באמונת ה'. ישראל, מטיל-מעלה קבע שזה לעולם על מבזי דבר ה' להיכנס לארץ

 

הַ֩( שמ' כי תשא לג,זרש"י ) נזופים מחטא העגל פי' רש"י ישראל היו נזופים מחטא העגל, ותוס' פי' מחטא המרגלים. בבלי יבמות עב,א ֶׁש מ  ּו
ֶאת ַ ח ַּק֨ ַ-ִי ֶהל א ִ֝ ַ-לַאַָֽ( במ' שלח יד,מב )מנודים מחטא המרגלים . )ראה תנח' כי תשא כז( מנודה לרב, מנודה לתלמידאמר: ָה ן י ֵ֥ א  ַ י ּוִַּכֵ֛ ַּתֲעל 

ַ ָ֑ם ְרְּבֶכ ְַּבִק ' מלמד כי היו מנודים לשמים. ואפשר כי בית דין של משה גזר נידוי לשלושים יום ובית דין של מעלה קבע שזה לעולם על הֶ֖

 ישראל, מטילי הספק באמונת ה'. -מבזי דבר ה' להיכנס לארץ

 

 ע"פ תבניות טעמים: סיכום

ַ י ַהְּכַנֲעִנֵ֥ ְַו י ִק֨ ָמל  ָהֲע ַ֩ בִּכי ֶָ֑ר ָח ֶַּב ם ֶּתֶ֖ ַּוְנַפְל ם ֶכ  י ְפנ  ִַ֙ל  ר"ת ה)ו(כשל")ו( ב"ו,  – ָׁשם

ַ֩  בתפקיד שיעורי זמן להיתר נדוי, היתר בבי"ד של למטה ובבי"ד של מעלה. אליהו רבה )איש שלום( פרשה כז תרסא, ע"פ – ִּכי

ב ֶָ֑ר ָח ֶַּב ם ְנַפְלֶּתֶ֖ ַּו ם יֶכ  נ  ִַ֙לְפ ַָׁשם י ַהְּכַנֲעִנֵ֥ ְַו י ִק֨ ָמל   בתפקיד לכתחילה ובפועל.  קטן,-זקףמרכא פשטא  קדמא – ָהֲע

 לכתחילהבתפקיד לכתחילה ובפועל, מלמדת כי לפני ה'  ,קטן-קדמא מרכא פשטא זקףאפשר כי הבנת הפסוק צריכה להילמד בסדר הבא: 

רעה  שיהיו ספקנים באמונת ה', מוציאי לשון רע ודיבה ולכן הכין רצועת עמלק לכתחילההרשות נתונה. ה' צפה  ובפועלהכל צפוי 

 פועלת באמצעות גלות, צרות, מחלות ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוברי העבירה. בפועל)שתכונתו הטלת ספק( אשר 

שנה הוכשל"ו בתכונת עמלק להטיל ספק באמונת ה' )המרומז בראשי תיבות(. מכך נגזר עליהם נדוי  60 - 20המרגלים ואנשי הצבא בני 

 היתלשות מאמונת ה', ושיעורי זמן להיתר נדוי. – סאתרוכליה במדבר המרומז בטעם 

 

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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/189         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ֶאת. במדבר קרח טז,יט: 24 ַ֙ ַרח ק ֨ ַ ם ֶהֵ֥ י ל  ֲַע ל ה ֨ ְק ל-ַוַּי ה-ָּכ ָד  ָ֑ד-ֶאלַָה ע  מֹוע  ַ ֶהל ַא   ח ַת ֶַּפֶ֖ ַַ בֹודַַַ אְַכ ָרֵ֥ ֶאל-ַוּי  ַ ַ-ָּכל-ה' ס ה׃ַ ָדָֽ ַַָהע 
ַ ט[ ַ֙]י ח ַר ק ֨ ַ ם ֶהֵ֥ י ֲַעל  ל ה ֨ ְק ל-ֶאת ַוַּי הַָה ַ-ָּכ ָד  קטן, כעין לכתחילה ובפועל, לכתחילה קרח עירער על משה -קדמא מרכא פשטא זקף –ע 

כי )א(עינו הטעתו כי זכה לראות באופן רוחני שלשלת גדולה יוצאה ממנו וחשב שהוא כבר במדבר אמור להיות בעל  מסיבות שלו בלבד

וחשב שעליו לא לידום  משה נשיא על בני קהת על פי הדיבר.  שמנהונתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עזיאל תפקיד חשוב ולכן )ב( 

 על מינוי זה שמשה מינה כי סבר שאינו ע"פ ה' לאור מה שראה באופן רוחני על צאצאיו. 

מה אתם סבורים שאני עוסק ליטול הגדולה לעצמי, אני מבקש שתהא אבל בפועל כדי לזכות בתמיכה רחבה הטעה ציבור רחב ואמר 
  עד שנתפתו כלם.  ...שעלי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל כלכם. תםכסבורים א...  על כולנו, הגדולה חוזרת
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 . במדבר קרח יח,יט: 25

 . במדבר קרח יח,יט: 25-1
ַ ים ָדִׁשָ֗ ַהֳּק ַ ת מ   רּו ׀ְַּת ל יּכ   ָֽ ְַבנ  ימּו ִרֵ֥ ַָי ר ַ֒-ֲאֶׁש֨ ה ַַלָֽ ֘ל א  ָר ְַולִַַ'ִיְׂש ָך ֹ֧י ָבֶנ ַּוְל ָךָ֗ יְַל ְַלָחקָנַת ִּתָֽ ָךֶ֖ ִאְּת ַ ָך י ֶתֵ֛ ַ-ְבנ  ָ֑ם ַעֹוָל

ַ֩ ִרית הַ ְּב ַ ִַ֙לְפנ  י א ִהו ַ ם ַעֹוָלֵ֥ ח ַל ְך׃ַ'ֶמ֨ ִאָּתָֽ ַ ָךֵ֥ ְרֲע ַז ַּוְל ָךֶ֖ ְַל
)רב סבר שבמנחה הכלל שהלכה שנאמרה פעם אחת היא לכתחילה ולא  מתקיף לה רב הונא: הרי מלח דלא תנא ביה קרא [בבלי מנחות יט,ב]

ַ֙ (יח,יטקרח  'במ) ! דתניא:)מניין יודעים שמעכב( , ומעכבא ביהת כן(לעיכובא אבל במלח אע"פ שנאמר רק פעם אח א ִהו ַ ם ַעֹוָלֵ֥ ח ַל ֶמ֨ ַ֩ , ְּבִרית
ַ֙ (יח,יטקרח  'במ)ברית אמורה במלח, דברי ר' יהודה; ר' שמעון אומר: נאמר כאן  א[,כבבלי מנחות ] שתהא א ִהו ַ ם ַעֹוָלֵ֥ ח ַל ֶמ֨ ַ֩ ִרית , ְּב

יתַּכְַַ(כה,יגפי'  'במ)ונאמר להלן  ִרֶ֖ ָ֑םְּב ַעֹוָל ַּנ ת )ברית מלח  , כשם שאי אפשר לקרבנות בלא כהונה, כך אי אפשר לקרבנות בלא מלחֻה

 -)המליח המנחה( , דאמר: לא מלח )ולא כרבי יהודה ורבי שמעון( כתנא דידן ס"ל)סובר( ! אמר רב יוסף: רב נאמר פעם אחת ואעפ"כ מעכב(
 כשר. 
ִַ֙לפְַ (יח,יטקרח  'במ) א ִהו ַ ם ַעֹוָלֵ֥ ח ַל 'ֶמ֨ ה  ַ קטן, בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל. נחזור אל המשנה של -קדמא מרכא פשטא מונח זקף – נ  י

, ולא הניף, לא הגיש, או ולא מלחמתני'. לא יצק, לא בלל, ולא פתת,  ]משנה מנחות פ"ג,מ"ב[ [בבלי מנחות יח,א]הגמרא שכאן. 
 כשירה. -שפתתן פתים מרובות ולא משחן 

לפי המשנה כל המנחה כולה, אלא הקומץ. דאילו מליחת הקומץ מעכבת היא:  -לא מלח  "ב[מ,ג"ב מסכת מנחות פ"רע]
 .לכתחילה מנחה צריכה מליחה, בפועל מנחה ללא מליחה כשרה

 

הקרבן כשר ומרצה עם או בלי מליחה. לכתחילה כדי שהמקריב לא ילקה צריך מליחת קרבן, בפועל ללא מליחה  ]רמב"ם[ע"פ 

 המקריב לוקה.
הקריב בלא מלח כלל לוקה שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלהיך, ואף על פי שלוקה הקרבן  [מב"ם איסורי מזבח פ"ה,הי"בר]

 .כשר והורצה, חוץ מן המנחה שהמלח מעכב בקמיצה שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך
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ֶאת-ְול א במדבר חקת כא,כג:. 26-1 ַ ן ח   ִסי ַ ן ָרַ-ָנַת֨ ִַ֒יְׂש ֻבלֹו ִַּבְג ר ֲַעב   ֘ל ַא 
ֶאתַ ַ ן ִסיח ִ֝ ַ ף ס ֨ ֱא ה-ָּכל-ַוֶּי ְָ֑הָצ ַָי א ַַוָּיב ֶ֖ ה ָר ְדָּב  ַהִּמ לַ֙ א  ָר ִַיְׂש את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ ַַוּי  ֹו ַַַַעּמָ֗ ַ ַַ ל׃ַַ ָֽ א  ָר ְַּבִיְׂש ֶחם ַַוִּיָּלֶ֖
 

ֶאת-ְול א ןַ ח   ִסי ַ ן ַ֒-ָנַת֨ ֻבלֹו רִַּבְג ֲַעב   ֘ל א  ָר  )קדמא( מונח זרקא מונח סגול, כעין תוספת על גבולו. -ִיְׂש

ןגירסת כתר  –טט  ח   ןמונח, גירסת מגנס, קורן, מאור  – ִסי ח ֵ֥  מרכא – ִסי

 

ן ח    מונח, משמעו שתוספת זאת היא גבול אחד ואינה מחולקת בין מלכי כנען  – ִסי

ן ח ֵ֥  מרכא, משמעו שתוספת זאת היא גבול המחולק בין מלכי כנען, היינו גבולות רבים.  – ִסי

ן הסגול עליו, כאן ע"פ רש"י התוספת מייצגת את גבול או גבולות כל מלכי כנען שכביכול נמצא / נמצאים זרקא )מונח( סגול, מוסיף מעני

 בגבול ממלכת סיחון ושסיחון שומר עליו מפני בני ישראל, תמורת תשלומם לסיחון.

 תאים יותר.ע"פ ר' יוסף בכור שור הגבול הוא יחיד, התוספת תהיה סבוב במרחק מחוץ לגבול סיחון, לכן המונח מ

 קטן או זרקא סגול-קדמא מרכא פשטא זקף , ראה)מונח( זרקא סגול ראה 
 

ן-ְול א ח ֵ֥ ִסי ַ ן ַ֒-ֶאת ָנַת֨ ֻבלֹו רִַּבְג ֲַעב   ֘ל א  ָר  זרקא מונח סגול,כעין לכתחילה ובפועל מרכאקדמא  -ִיְׂש

ֶאת ַ ן ח ִ֝ ִסי ַ ף ס ֨ ֱא ל-ַוֶּי ַַוָּיב ֶַ֖-ָּכ ה ָר ְדָּב  ַהִּמ לַ֙ א  ָר ִַיְׂש את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ ַַוּי  ֹו הַעּמָ֗ ְָ֑הָצ ַָי קדמא ואזלא רביע ... גרשיים מהפך פשטא, , כעין רמז  - א

 להגבלה זמנית  

לַ֙ רש"י א  ִַיְׂשָר את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ אלו היתה חשבון מלאה יתושין, אין כל בריה יכולה לכבשה; ואם היה סיחון בכפר חלש, אין כל אדם  -ַוּי 
מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל  . אמר הקדוש ברוך הוא:וכל שכן שהיה בחשבוןיכול לכבשו; 

אנשי המלחמה לצאת מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו ישראל אל הערים, ואין עומד לנגדם כי אין שם 
 . (תנח' חקת כג)ראה אלא נשים וטף 

 

לצאת  )של ממלכת סיחון(נתן בלב כל אנשי המלחמה ת סיחון, בפועל הקב"ה לכתחילה היה על בני ישראל לכבוש עיר אחרי עיר בממלכ
 כך מה שלכתחילה היה הגבלה של כיבוש ארוך בפועל לא התקיים.  ;(רש"י)מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ֙ ל א  ָר ִַיְׂש את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ אמר הקדוש ברוך הוא: מה אני מטריח על בני  ש"ירגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר כפי'  – ַוּי 
כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו 

   . (תנח' חקת כג)ראה ישראל אל הערים, ואין עומד לנגדם כי אין שם אלא נשים וטף 
   גרשיים מהפך פשטא...  מא ואזלא רביעקד, )מונח( זרקא סגול ראה 
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ֶאל :כ,בלק כב במדבר .26-2 ַ ׀ ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ א ַ֒-ַוָּיב ֨ ה ְיָל ַַל ִַּבְלָע֘ם
ִאםַ ֹוַ רַלָ֗ ֶמ א ִאָּתָ֑ם-ַוּי   ַ ּוםַל  ְך קֶ֖ ַ ים ֲאָנִׁש  ַָּ֙ב אּוַָה אְַלָך ר ַ֤ ְק ִַל ַ ַַ ַ ַ ֶאתַַ ְךַ ֲאֶׁשר-ְוַאָ֗ ַ ר ָבֵ֛ ָּד ׃-ַה ה ַַתֲעֶׂשָֽ ֹו תֵ֥ ַא  ָך י ֶלֶ֖ א  רַ ֵ֥ ַדּב  ֲַא

ֶאלוַַ ַ ׀ יםַ ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ א ַ֒-ָּיב ֨ ה ְיָל ַַל  , כעין לכתחילה ובפועל, זרקא סגול קדמא מרכא -? או גרסת כתר קדמא מונח - ִּבְלָע֘ם

 ... אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נביאי אומות העולם,...  (במ' בלק כב,ח) לכתחילה (א)ע"פ רש"י 
 ביום?אצל בלק, לכבודן של ישראל דבר עמו  בפועל

אְַלָךַ֙-ִאם (כב,כ) לכתחילה (ב)ע"פ רש"י  ר ַ֤ ְק ִאָּתָ֑םאם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר,  –ִל ּוםַל  ְךַ  :קֶ֖

ְךַ ַאָ֗ ֲאֶׁשר-ֶאתעל כרחך  -ְו רַ ָּדָבֵ֛ ה-ַה ַַתֲעֶׂשָֽ ֹו תֵ֥ א  ַ ָך י ֶלֶ֖ א  רַ ֵ֥ ַדּב    ואעפ"כ וילך בלעם, אמר שמא אפתנו ויתרצה:  הלך משנאתו ובפועל ,ֲא
 עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום. בפועלרצה ללכת משנאה ולא רק מתאוות בצע וכבוד  שלכתחילהאו יש לפרש 

 

, אחרי הודיעו אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם לכתחילהע"פ רמב"ן 
 שיברך את ישראל מפי נביא לגויםהרצון לפניו יתברך 

 ם הלך בלי להודיע לשרי בלק שלא יקלל את ישראל, והיה חילול ה' בדבר כי חשבו שה' נתן לו רשות לקללבלע (בפועל)
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ם :דבר מטות ל,יגבמ. 26-3 ִא ַ֒-ְו ְמעֹו ַָׁש ֹום ְַּבי  ִאיָׁשּ֘ה ׀ַ ַ ם ָתֵ֥ א  ַ ר ַָ֩יפ ֨ ר ַָהפ 
ַ-ָּכלַ ּום קָ֑ ַָי א ּהַל   ַַנְפָׁשֶ֖ ר ַּוְלִאַּסֵ֥ ָה י ֶרֵ֛ ָד ִַלְנ ָה י ְַׂשָפֶתֹ֧ א ַַמֹוָצ֨ ַַ ַ ַַ ֶַַַ֖ ַַוָי ם ָר  ֲהפ  ַ ִַאיָׁש ּה חַי ְסַלָֽ ּה׃-ִיָֽ ַָלָֽ

ִאם רַ-ְו ַָ֩יפ ֨ ר  קטנה קדמא-תלישא -ָהפ 

׀ ַ ם ָתֵ֥  מרכא פסק או מונח פסק - א 

ַ֒ עֹו ְמ ַָׁש ֹום ְַּבי   זרקא מונח סגול -ִאיָׁשּ֘ה

 בוי כל מוצא שפתיה ר נדרים פי"א בבליע"פ  ר החייםאו
ה, מתוך שהוא מפר למתענה מפר גם לשאינה מתענה ... דבר שיש בו דרה מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתעננ ר רב יהודהאמ

 .הפרה כשהוא מפר מפר את כולם יחד
 לק שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה. שח סברת רב אסיול
 . הפר יפראור החיים מסביר המחלוקת מכפל  -טט  *

 

ונח סגול )כמו ע"פ כתר, מגנס, קורן, מאור, פנינים, ועוד( ואז זרקא ממרכא שתי גרסאות תבנית טעמים האם כאן קדמא=אזלא  -טט  *

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.

ועוד( ואז למרות שיש בנדר מרכיבים אחדים זה נדר אחד ללא חלוקה  זרקא מונח סגול )אשכולמונח או האם הגרסא היא קדמא=אזלא  *

 ואז הפר מקצתו הפר כולו או מה שהפר הפר והשאר לא הופר. 

 זרקא מונח סגולמרכא המשך ההסבר מבוסס על הגירסא קדמא=אזלא  -טט  *

 נקדים ונסביר כי: –טט  *

םהקרא  * ִא ַ֩-ְו ר  פרט הזה אינו מיוחד ודומה לשאר הפרטים. קטנה המרמזת על פרט מקדים ושה-בטעם תלישאָהפ 

ַהקרא  * ַ֒זרקא מוסיף על  - ִאיָׁשּ֘ה ְמעֹו ַָׁש ֹום ַ֒משהו מעניין ְּבי  עֹו ְמ . אפשר שבמהות התוספת הזאת ואיך היא משפיעה על הפרת נדר ָׁש

 חולקים רב יהודה ורב אסי.

 

 ת היא לרב יהודה ולרב אסי.תבנית הטעמים מרמזת על כעין פרט וכלל הצריך לפרט והפרט שהוא צריך, ותבנית זא

 בתמציתיות ואח"כ מפורט הסבר שיטת רב יהודה

 הסבר בתמציתיות 

םהנדר מרכב מחלקים,  * ִא ַ֩-ְו ר קטנה( פרט ראשון, שאינו מיוחד ודומה לשאר הפרטים. היינו הפר דבר אחד ממרכיבי -)תלישאָהפ 

רהנדר, הכלל אומר  ׀)קדמא=אזלא(  ָיפ ֨ ַ ם ָתֵ֥ רטים. ההפרה הכללית היא תוצאה של פעולת ההיקש שאליה מרמז )מרכא פסק( שאר הפ א 

 הפסק. 

 הסבר מפורט

םהנדר מרכב מחלקים,  * ִא ַ֩-ְו ר ַקטנה( פרט ראשון היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר הדומה לאחרים, -)תלישאָהפ  ֹום ְַּבי  ִאיָׁשּ֘ה
ַ֒ ְמעֹו ר, הכלל אומר ָׁש ׀)קדמא=אזלא(  ָיפ ֨ ַ ם ָתֵ֥ ר -מופרים בהיקש מ )מרכא פסק(  שאר הפרטים א  ַ֒...  ָיפ ֨ ְמעֹו ַָׁש ֹום ְַּבי  )זרקא מונח ִאיָׁשּ֘ה

ַ֒סגול( התוספת על  ְמעֹו ַ֒מעניין  ָׁש ְמעֹו ַ֒היא שבין אם שמע ובין אם לא שמע  ָׁש עֹו ְמ ַָׁש ֹום ְַּבי  פרטי נדר אחרים נוסף על הפרט שהפר, ִאיָׁשּ֘ה

׀היות והפר אחד הוקשו  ַ ם ָתֵ֥ ְַּביַ )מרכא פסק( האחרים אל שמיעת  א  ִַ֒איָׁשּ֘ה ְמעֹו ַָׁש ַ֩-הפרט שֹום ר רוכל הנדר ָהפ   . ָיפ ֨

 

 בתמציתיות ואח"כ מפורט סברת רב אסיהסבר 

 הסבר בתמציתיות 

םהנדר מרכב מחלקים,  * ִא ַ֩-ְו ר קטנה( פרט ראשון שאינו מיוחד ודומה לאחרים, היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר, הכלל -)תלישאָהפ 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ראומר  ׀)קדמא=אזלא(  ָיפ ֨ ַ ם ָתֵ֥ פסק( שאר הפרטים באותו אופן שהפר הדבר הראשון. הכלל כאן אינו הפרה הכללית כמו של רב )מרכא  א 

 יהודה אלא הוא הנחייה כיצד יפר כל פרט ממרכיבי נדר. ההנחייה היא תוצאה של פעולת ההיקש שאליה מרמז הפסק. 

 הסבר מפורט

םהנדר מרכב מחלקים,  * ִא ַ֩-ְו ר ַחד ודומה לאחרים, היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר, קטנה( פרט ראשון שאינו מיו-)תלישאָהפ  ִאיָׁשּ֘ה
ַ֒ ְמעֹו ַָׁש ֹום ר, הכלל אומר ְּבי  ׀)קדמא=אזלא(  ָיפ ֨ ַ ם ָתֵ֥  )מרכא פסק( שאר הפרטים באותו אופן שהפר הדבר הראשון. א 

היא תוצאה של פעולת הכלל כאן אינו הפרה הכללית כמו של רב יהודה אלא הוא הנחייה כיצד יפר כל פרט ממרכיבי נדר. ההנחייה  *

 ההיקש שאליה מרמז הפסק. 

ַ֒מה הפרט שהופר היה ע"י  * ְמעֹו ַָׁש ֹום ְַּבי  ַ֒על  בהיקש)זרקא מונח סגול(, היינו שמע הפרט והפר לה אותו כך ִאיָׁשּ֘ה ְמעֹו ַָׁש ֹום ְַּבי  ִאיָׁשּ֘ה
׀להוסיף ולשמוע לכל  ַ ם ָתֵ֥ ַיעת פרט את הפרט )מרכא פסק( פרטים אחרים מהנדר כדי שאם ירצה יוכל להפר על כל שמ א  ֹום ְַּבי  ִאיָׁשּ֘ה

ַ֒ ְמעֹו  )זרקא מונח סגול( כי כאמור אין כאן פרט מיוחד.ָׁש

 

  -טט 

זרקא מונח סגול אפשר שמשמעה שלמרות שיש בנדר מרכיבים אחדים נחשב כנדר אחד ללא חלוקה ואז תבנית מונח הגרסא קדמא=אזלא 

מה שהפר הפר והשאר לא הופר קשה להסבירה ואולי  סברת רב אסיואילו הפר מקצתו הפר כולו  יהודה שיטת רבטעמים זאת מתואמת עם 

 צ"ל שיטה אחרת אם לא הפר כולו לא הופר מקצתו.

 :הסבר תמציתי

  .ִאםהנדר מרכב מחלקים אבל הם מהווים חטיבה אחת ַ֩-ְו ר רקטנה( פרט ראשון, הכלל אומר -)תלישאָהפ  ׀)קדמא=אזלא(  ָיפ ֨ ַ ם ָתֵ֥  א 

 רת הראשון.שאר הפרטים בהיקש להפ

 :הסבר מפורט 

םהנדר מרכב מחלקים,  * ִא ַ֩-ְו ר ַ֒קטנה( פרט ראשון -)תלישאָהפ  ְמעֹו ַָׁש ם ֹו ְַּבי  ר, הכלל אומר ִאיָׁשּ֘ה ׀)קדמא=אזלא(  ָיפ ֨ ַ ם ָתֵ֥ )מרכא  א 

ַ֒פסק(  בהיקש כמו שהפר פרט אחד  ְמעֹו ַָׁש ֹום ְַּבי   כך בתוספת בלי שמיעה מופר שאר הנדר.ִאיָׁשּ֘ה
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דַ בר מסעי לו,ג: במד. 26-4 ָחַ֞ ֶא ָהיּוְַל יְוַ֠ ָֽ ְַבנ  י ֵ֥ ט  ְב ִַׁש י ַ֒-ִמְּבנ ֨ ם ִׁשי ְַלָנ ֘ל א  ָר  ִיְׂש

ָ֑םַ ֶה הַָל ֶ֖יָנ רִַּתְהֶי ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ף ַסָ֕ ינּוְַונֹו ת   ֲאב  ַ ֲחַל ת ַּנ ִַ֙מ ן ֲחָלָת ַַנ ַ֤ה ְרָע ְַוִנְג
׃ַ ַע ָֽ ר  ִַיָּג נּו ֶ֖ ֲחָלת  ַַנ ל ַרֵ֥ ִמּג  ַּו

ָהיּו( גלו, מסעי 'במ) ָחַַ֞תלשא   – ְוַ֠ ֶא יגרשיים  – דְל ָֽ ְַבנ  י ֵ֥ ט  ְב ִַׁש י ַ֒-ִמְּבנ ֨ ְַלָנִׁשים ֘ל א  ָר  קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל – ִיְׂש

בנות צלפחד שתעבור לבעליהן לעולם לא תחזור לשבט צלפחד, וזה הוא מפני כי ירושה דאורייתא נחלת  תורה תמימה )לו,ד( הערה א(ע"פ 
   רייתאאינה חוזרת ביובל וס"ל דירושת הבעל דאו

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 

 נחלות בספר יהושע לא נראה כך.עברה נחלה. אבל מההת
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 . דברים א,ב:27

ַהר ְךַ ֶר ֶַּדֶ֖ ב ר   ח  ָֽ מ  ַ֙ ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ד ַח֨ ׃ַ-ַא ַע ָֽ ְרנ  ַַּב ׁש ֵ֥ ד  ָק ַ ד ַַעֶ֖ ר ָ֑י ִע ַַׂש 
ב)ב(  רש"י ר   ח  ָֽ מ  ַ֙ ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ד ַח֨ אמר להם משה: ראו מה גרמתם? אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר, ואף  - ַא
; שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב, שנאמר: "ויהי בשנה השנית בחדש עשר יום, ואתם הלכתם אותה בשלשה ימים אחד לךמההוא 

( שלחו את המרגלים מקדש ברנע; צא מהם שלשים תענית כט,אהשני בעשרים בחדש" וגו' )במ' י,יא(, ובעשרים ותשעה בסיון )ראה 
(, במ' יב,טו (, ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים )ראהבמ' יא,כ)ראה  יום שעשו בקברות התאוה שאכלו הבשר חדש ימים

למהר ביאתכם לארץ; ובשביל שקלקלתם הסב  לכםנמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך, וכל כך היתה השכינה מתלבטת בשבי
  אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה.

בַ ר   ח  ָֽ מ  ַ֙ ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ד ַח֨ הוא מהלך  מחורב לקדש ברנע דרך הר שעיר לכתחילהקיד לתחילה ובפועל, , בתפקטן-זקףקדמא מרכא פשטא  -ַא

שהלכו כל אותה הדרך בשלושה ימים עד קדש  למהר ביאתכם לארץ; לכםכל כך היתה השכינה מתלבטת בשבי ובפועלאחד עשר יום, 

הסב  )בשליחה ובבכיה שבאה אחריה(לקלתם ובשביל שקברנע, אבל במקום להתקדם לארץ ישראל שלחו שלחו המרגלים מקדש ברנע 
 אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה.

ַַהרדברים א,ב  ְך ֶר ֶּדֶ֖ ַ ב ר   ח  ָֽ מ  ַ֙ ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ד ַח֨ ׃-ַא ַע ָֽ ְרנ  ַַּב ׁש ֵ֥ ד  ָק ַ ד ַַעֶ֖ ַ ר ָ֑י ִע  ׂש 
בַ ר   ח  ָֽ מ  ַ֙ ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ד ַח֨ היא להחיל את  קטן-מרכא פשטא זקףקטן, אחד מתפקידיה האפשריים של תבנית -קדמא מרכא פשטא זקף -ַא

להחיל אפיון הכתוב אלפני לפניו. ועוד קטן -קדמא מרכא פשטא זקףאפיון הכתוב על חבירו הכתוב לפניו. אפשר שתפקיד התבנית 

ן אופן של הארכת הענין כגון בזמן וע"י קדמא הארכת זמן גדולה ממנה. בפסוק א' נאמר ָ֑ ּד  ְר ַהַּי ַ ר ֶב ֶ֖ במדבר  ולפני לפניו נאמר ְּבע 

ְַּבַיד  מסעי לו יג ' הֵ֛ ֹ֧הַ ִַצָּו ר ֲאֶׁש֨ ַ ים ִטָ֗ ַהִּמְׁשָּפ ְַו ַ֞ת ַהִּמְצֹו ַ ה ֶאל-א  ֶּל ַ ה ֶׁשֶ֖ ֹו׃-מ  חָֽ ר  ְַי ן ֵ֥ ּד  ְר ַַי ל ַַעֶ֖ ב ָא  מֹו ַ ת ב   ְר ְַּבַעָֽ ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש אפשר  ְּבנ  י

בהכתוב  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים ]א א[ שכאן ע"פ ר   ח  ָֽ מ  ַ֙ ַיֹום ר ַָעָׂשֵ֥ ד ַח֨ ו', . אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץ וגַא

ֹו׃רוצה לאפיין את המיקום  חָֽ ר  ְַי ן ֵ֥ ּד  ְר ַַי ל ַַעֶ֖ ב ָא  מֹו ַ ת ב   ְר אלו זכו ישראל מחורב, -כמרוחק אותו מרחק מחורב כמו ירושלים בארץ ְּבַעָֽ

ומהלך אחד עשר יום נתארך מאד )קדמא  ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל הקב"ה למ' יום מ' שנה: 

    ה של ארבעים שנה.מרכא( לתקופ

 

 זס-פ"זק-מר-ק 36



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

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

ּו,ז: אדברים  .27-1 ַ ם ּוַָלֶכָ֗ ְסע  ַּו ׀ ּו נ  ֶאלְּפ ְַו ִרי֘ מ  ָהֱא ַ ר ַהֵ֥ ַ אּו ַ֒-ָּכל-ב ֨ יו ָנ ְַַׁשכ 
ָ֑םַ ַהָּי ַ ֹוף ח  ַּוְב ב ֵֶֶֽ֖ג ֶּנ הַּוַב ָלֵ֥ רַּוַבְּׁשפ  ָהֵ֛ ַָב ה ָבֵ֥ ָר ַַָּבֲע
דַ ַַע ן ֹו ָבנ  ַהְּל ְַ֙ו ְּכַנֲעִני ַהָֽ ֶרץַ ְַנַהר-ֶאַ֤ ל ד ֶ֖ ַהָּג ַ ר ָּנָהֵ֥ ת׃-ַה ָרָֽ ְַּפ

נַ )ז( רש"י  ְַּפ ם ּוַָלֶכָ֗ ְסע  ַּו ׀ ִריַ֘)ראה ספ"ד ו(.  דרך ערד וחרמהזו  -ּו ֱאמ  ָה ַ ר ַהֵ֥ ַ אּו לכמשמעו.  -ּוב ֨ ֶא ַ֒-ָּכל-ְו ָניו עמון ומואב והר  -ְׁשכ 
 וגו'שעיר )ראה שם(. 

ואם לא חטאו ישראל היה נותן להם ארץ י' עממין כאשר נשבע לאברהם וחטאם גרםמה להם שלא נתן להם אלא ארץ שבעה  ''חתשפ
 (מרי בלבדהר הא)

ֶאל ְַו ִרי֘ מ  ָהֱא רַ ַהֵ֥ ַ אּו ל-ּוב ֨ ַ֒-ָּכ ָניו היו אמורים  לכתחילהסגול, בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל, ע"פ רש"י ושפת"ח  זרקאמרכא קדמא  -ְׁשכ 

ר עמון ומואב והשבע ובין חברון, ומשם לכבוש את עבר הירדן המזרחי )ארץ -להתחיל בכיבוש ארץ כנען דרך ערד וחרמה, היינו בין באר
זו  - ובשפלהזה הר המלך )ראה ספ"ד ו(.  - בהר)ראה יל"ש תורה תתא(.  זה מישור של יער - בערבה  רש"י( ולמערב ולצפון  שעיר

דאשקלון ועזה וקסרי וכו', כדאיתא בספרי )שם(.  - ובחוף הים ובנגבדרום )ראה שם(.  שפלת ַהר-ַע ְַנ ל ד ֶ֖ ַהָּג ַ ר ָהֵ֥ ת-ַהָּנ ָרָֽ בצפון  – ְּפ

סבבו במדבר ארבעים שנה והגיעו לעבר הירדן המזרחי ומשם כבשו את עבר  ופועללך הבשן ויותר. אבל גרם החטא סוריה ארץ עוג מ

 הירדן המערבי ולא כל הכיבוש שהיו אמורים לכבוש.

ת והוכיח כמו שכתב בפ' מטו ,בכלל השבועה לאבות מלכתחילהמוכיח כי ארץ בני גד ובני ראובן לא הייתה  )דב' א,ח(-ב אור החייםולפי' 

לקחו אותה בני ראובן וגד לפני הזמן לעתיד  ובפועל מספרי. אף שחלק מנחלת ראובן הוכשרה ממואב לישראל ע''י כיבושה בידי סיחון.

 לבוא. וכן היתה צריכה להיות ארץ מקנה לכל השבטים ובפועל הייתה רק של בני ראובן וגד.

ַ ֹוף ח  ַּוְב ב ֵֶֶֽ֖ג הַּוַבֶּנ ָלֵ֥ רַּוַבְּׁשפ  ַָבָהֵ֛ ה ָבֵ֥ ָר ָ֑םָּבֲע , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא כלשהו, שלא על כולם חל מרכא תביר מרכא טפחא – ַהָּי

יכבשוה מעט מעט )שמ' מש' כג,ל()דב' עקב  בפועלאבל היו צריכים לכבוש כל הארץ,  שלכתחילהאותה הלכה או אותו ענין, וההסבר לכך 

השאירו חלקים בארץ כנען שלא נכבשו או שלא הורישו  רץ הנותרתהא רבהכפי הנלמד בספר יהושע  ובפועלשלא תרבה השממה,  ז,כב(

 נחלותם הייתה בהר ובשפלה ובנגב ובערבה. תשלא ממש הורישו את הפלשתים, עיקר המהם את יושביהם כגון,

ןַ ֹו ָבנ  ַהְּל ְַ֙ו ְּכַנֲעִני ַהָֽ ַ ֶרץ  לך-בר' לך) -כנאמר ב םאלא שהלך וכבשה מבני ששל כנען ללמדך שלא הייתה ארצו  - קטן-קףמהפך פשטא ז -ֶאַ֤

יַ(יב,ו ְּכַנֲעִנֶ֖ ַהָֽ ז ְו ֶרץ׃ ָאֵ֥ ָאָֽ  ָּב

בגלל חטא המרגלים הצטוו לפנות  בפועלו לכתחילהמופיע באותו מקום שהיו צריכים להיכנס  פנו וסעו לכםמעניין לציין כי הבטוי 

ְּכַנעֲַ (ח יד,כהלש' מב)מהמסלול המקורי ולנסוע במסלול ארבעים השנה  ַהָֽ ְַו י ִקֵ֥ ָמל  ָהֲע רְַו ְדָּבֶ֖ ַהִּמ ַ ֵ֛ם ּוַָלֶכ ְסעֵ֥ ַּו רְַּפ֨נּו ָמָחָ֗ ַ ק ֶָ֑מ ַָּבע  ֹוׁש  ב ַי י ִנֶ֖
ַַים ֶרְך ׃ַפ-ֶּדֵ֥ ּוף ַסָֽ
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ֲאֶׁשר :כ,ג ריםדב .27-2 ַ ד ַ֒-ַעַ֠ ם ַָּכֶכ יֶכ֘ם ח  ׀ַַלֲא ַ ' הֵ֥ ַ ַח י ַָיִנ֨
םַ ּוַַג ְרׁש  ֶאת-ְוָי ַ ם ן-ה   ָ֑ ּד  ַהַּיְר ַ ר ְַּבע  ֶב ם ֶהֶ֖ ןַָל ֵ֥ ת  ַנ  ֵ֛ם יֶכ ה  ֱאֹל ַ ' רַהֹ֧ ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ָאָ֕ ַָה
׃ְוַׁשְבֶּתַַָ֗ ם ִּתיַָלֶכָֽ ַָנַתֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ֻרָּׁשת  י ִ֚יׁשִַלָֽ ִא ַ ַם

ר ַ֒-ֲאֶׁש ַָּכֶכם יֶכ֘ם ח  ׀ַַלֲא ַ' הֵ֥ ַ ַח י  , כעין לכתחילה ובפועלזרקא סגול קדמא מרכא פסק – ָיִנ֨

היה ענין לכבוש את עבר  לכתחילה)א( עבר הירדן המזרחי הוא מקום שלוש עמים מתוך ארץ עשר העמים שהובטחה לאברהם אבינו. 

בגלל יציאה למלחמה של סיחון  בפועלרץ שבעה עמים, ולעתיד לבוא יזכו בארץ שלושה העמים בעבר הירדן המזרחי. הירדן המערבי א

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.

ַ׀-ֲאֶׁשר)ב(  ' הֵ֥ ַ ַח י ַַָ֒יִנ֨ ַָּכֶכם יֶכ֘ם ח  ֲא קיבלו ראובן וגד את עבר הירדן  לכתחילה, כעין לכתחילה ובפועל, זרקא סגול קדמא מרכא פסק - ַל

היו אחרונים, כי אם לא היו ממלאים תנאי החלוצים, היו מקבלים נחלה בעבר הירדן  בפועלהמזרחי ראשונים מבין השבטים ועל תנאי, אבל 

 יה שייך לכל עם ישראל.המערבי, וכל עבר הירדן המזרחי ה

 הראשונים שגלו היו שבטי עבר הירדן המזרחי בידי אשור.  בפועלהייתה זאת ירושה בהולה ולכן  לכתחילה)ג( חז"ל דורשים כי 
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ַַ :דברים ואתחנן ג,כו. 28 ָ֑י ָל א  ַ ע ַמֶ֖ ַָׁש א ְַול ֵ֥ ם ַמ ַעְנֶכ  ְַ֙ל ִַּבי ' הֵ֥ ַ ר ִּיְתַעּב ֨ ַַו
ַרב ַליַ֙ א  ַ ' ַהַ֤ ר ֶמ א ַאלָלַ -ַוּי ֨ ַ ה׃-ְך ַהֶּזָֽ ַ ר ָבֵ֥ ָּד ַַּב ד ֹו ַעֶ֖ ֵ֛י ַל א  ַ ר ֵ֥ ַּדּב  ַ ֶסף ֹו ַּתָ֗

ן (ג,כג) פסוק ֵֶֽ֖ ַּנ ַח ֶאְת ַ (ג,כו)חל אחרי  ָו ר ן (ג,כג) -, שהוא הגורם לקדמא –ַוִּיְתַעּב ֨ ֵֶֽ֖ ַּנ ַח ֶאְת ַ֙. מתי היה ענין  ָו ִַּבי ' הֵ֥ ַ ר  ?   ַוִּיְתַעּב ֨

םַַ]כו[ ַמ ַעְנֶכ  ְַ֙ל ִַּבי ' הֵ֥ ַ ר כבר נגזר על משה בסנה ואח"כ  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל. -קדמא מרכא פשטא מונח זקף – ַוִּיְתַעּב ֨

 במצרים לפני יציאת מצרים, שלא יכנס לא"י, 
 ניסןאין סופי להכאחר שתרצה לשלוח;  בידמי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרן. דבר אחר:   ביד - תשלח ביד רש"י שמות ד,יג 

  , יש לך שלוחים הרבה. לארץ ולהיות גואלם לעתיד
 )ראה סנה' קיא,א(.  הארץ אל כשאביאם אומות שבעה למלכי העשוי ולא ,תראה לפרעה העשוי - תראה עתה רש"י שמות ו,א

 

 כתוצאה מהכאה בסלע במקום לדבר אליו, בשנה הארבעים ליציאת מצרים.  פועלאבל הגזרה יצאה אל ה

תנחומא  ע"פרש"י במדבר חקת כ,א ) לו פרשו לחייםהעדה השלמה, שכבר מתו מתי המדבר ואבשנה הארבעים עם ישראל נקרא  
( מתו כמעט כל יוצאי מצרים שנגזרה עליהם המיתה. העם ביקש מים כי באר מרים נעלמה אחרי מותה. משה ראם מורים על סלע חקת יד

( שהיה חקת כ,יג) ב"גרל-(. פי' הרש"י ע"פ תנחומא חקת ט.)הסרבנים, לשון יוני: שוטים, מורים את מוריהם – המוריםמסוים וכנם 

בהיפקד מהם משה ואהרן כדי שלא תהיה להם ירושת הארץ באופן שלם, שלא היו ראויים בם מיעוט אמונה בשם. ועל כך נענש העם 
  רים.לזה מצד מֶּ 

על משה היה לדבר אל הסלע ויוציא מים כדי לקדש שם שמים ברבים, כי היה בם מיעוט אמונה בשם. אבל אפשר שהוא גם הבין 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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בנסיבות כמו עוון פעור שקרה אח"כ יהיה מיעוט האמונה הזה להם לרועץ ויהיה קיטרוג לעם ישראל לדורות ולא יהיה להם סניגור. לכן ש

הוא נטל על עצמו את האחריות לכך שלא למדו כיאות אמונת ה', לכפר על בני ישראל ולהיות סניגורם כנגד פעור המתעורר בכל עת שגגה 

 הגזרה שלא יכנס לא"י. הפועלהכה בסלע בנוסף לדיבור אליו ובכך יצאה אל  ומנסה להסטין, ולכן

 

ַַַ]כו[ יש עוד דרך להבין הקרא רלב"ג-ע"פ ה ם ַמ ַעְנֶכ  ְַ֙ל ִַּבי ' הֵ֥ ַ ר כבר בארנו בפרשת 'פרה' )במ' כ,ח( איך היתה הגזרה הזאת  -ַוִּיְתַעּב ֨
חכמה ושפע נבואה במה שהשגת, עד שלא קם נביא אחר כמוך; ולזה לך  רברוצה לומר:  -ה' אלי רב לך  ויאמרעל משה בעון ישראל. 

 אין צורך לך לבא בארץ לזאת הסבה, כי כבר זכית באלו המעלות, ְלמה שלא זכה אחר. 
םַַ]כו[ ַמ ַעְנֶכ  ְַ֙ל ִַּבי ' הֵ֥ ַ ר אין ן לכתחילה הביאה לא"י היא לזכות בשפע חכמה ונבואה. בפועל משה רבנו זכה בהם במדבר, לכ – ַוִּיְתַעּב ֨

   לבא בארץ לזאת הסבה, כי כבר זכית באלו המעלות, ְלמה שלא זכה אחר.  )למשה(צורך לך 

 אבל הסבר זה לא נוגע במלת למענכם.
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  . דברים ואתחנן ה,ח:   30

א ה-ל   ׀ַָּכל-ַתֲעֶׂשָֽ֨ ֶפ ֶ֙סלַ֙  ַ ָךֵ֥ ַָּ֩בָאֶַ֖֨-ְל ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַעל ָּ֡ ִמַּמ  ַ ׀ ַ֙ ַמ ִ֙ים ַַּבָּׁש ר ֲאֶׁשַ֤ ָ֣ ָּ֡הַ מּוָנ  ְַּת ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתַָל ִמַּתֵ֥ ָ֣ ַ ׀ ַַּבַּמֶ֖ ִָ֣ים ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַחת ִמָּתִָ֑֝ ַ ֶַַרץ
  . שמות יתרו כ,ד:   10ראה 

א ה-ל   ְַוָכל-ַתֲעֶׂש֨ ׀ ֶפ ֶ֙סלַ֙  ַ ָךֵ֥ ַ-ְל ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתַָל ִמַּתֵ֥ ָ֣ ַ ׀ ַַּבַּמֶ֖ ִָ֣ים ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַחת ִמָּתִָ֑֝ ַ ֶרץ ַָּ֩בָאֶ֖֨ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַַו ַעל ָּ֡ ִמַּמ  ַ ׀ ַ֙ ַמ ִ֙ים ַַּבָּׁש ר ֲאֶׁשַ֤ ָ֣ ַ ָּ֡ה מּוָנ  ְַַּת
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  דברים עקב ח,ה:   . 31

ם ִַע ַדְעָּתֶ֖ ַ-ְוָי י ָָ֑ךִַּכָ֗ ֶב ָב ֶאתְל ַ֙ ִאיׁש ַ ר ֵ֥ ְַיַיּס  ר ֲאֶׁש֨ ֹו-ַּכ ַהְֵַַּ֥בנ  ׃ ָּך ְמַיְּסֶרָֽ ַ ָך י ֶהֶ֖ ֹל ֱא ַ 'ַַ
 רבי יוסף בכור שור

שמכהו ומצערו  - בנו אתייסר איש  כאשריכול אתה ממנה להבין, כי כל הענוין הללו לטובתן הן.  - לבבך עם וידעת)ה( 
להיות  -ובתו; שאעפ"י שמצר הוא עכשיו, שמח הוא לאחר זמן. כך הקדוש ברוך הוא: מה שמצערן על הספר ומתכוין לט

 שמח לאחר זמן ולהטיבו באחריתו )ראה להלן,טז(, ויכפול לך שכרך. 
 רמב"ן

ַ)ה(    י ֶאתִּכָ֗ ַ֙ ִאיׁש ַ ר ֵ֥ ְַיַיּס  ר ֲאֶׁש֨ ֹו-ַּכ ואל המיתו" וגו' )מש'  שיתן עליו לטובתו עול מוסר, כענין שנאמר "יסר בנך כי יש תקוה - ְּבנ 
ּךַָהֵַ֥יט,יח(, כן  ֶרָֽ ְמַיְּס ָךַ י ֶהֶ֖ ֱאֹל ַ מתחלה, בענוי המדבר ונסיון המן, שתערב לנפשך טובת הארץ ופירותיה; על כן אמר אחריו )פס' ז(  '

  ."כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה"
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 . דברים עקב ח,טז:31-1

ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ן ַָמ ָךֵ֥ ְל ֲאִכ֨ רַל ַַַהַּמ ָך׃-אֲאֶׁשֵ֥ ִריֶתָֽ ַאֲח ְַּב ְבָךֶ֖ ִטָֽ י ה  ָךְַל ֶת  ַַ֙נּס  ַמַ֙ען ַּוְל ָךָ֗ ְת ּנ  ַַע ַמ ַען ָךְַל ֶתָ֑י ֲאב  ַ ן ּו ְדעֶ֖ ַָי
ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ן ַָמ ָךֵ֥ ְל ֲאִכ֨  קטן, תבנית טעמים לכתחילה ובפועל.-)סלוק( קדמא מרכא פשטא זקף – ַהַּמָֽ

 

ת־הֹ֣  (,ידח ' עקבדב) ]רבינו[ בחיי ַכְחָּת֙ א  ך ְוָׁשִֽ ֶ֑ ם ְלָבב  יךְוָר֖ הגאוה סבה להשכיח העיקר, כי מתוך השפע ורבוי השלוה לבו של אדם . ' ֱאֹלה ֵ֔
 ... ,מתגאה ויצר הרע מתגרה בו ועושה כל חפציו עיקר וחפצי שמים טפלים

 (,טזח ' עקבדב) ]רבינו[ בחיי

ָך (,טזח ' עקבדב) ִריֶתָֽ ֲח ְַּבַא ָךֶ֖ ְב ִטָֽ י ה  ָךְַל ֶת  ַמַ֙עןַַ֙נּס  ַּוְל ָךָ֗ ְת ּנ ָֽ ַַע ן ַמ ַע כל ענוי המדבר הטורח הגדול שהיה לישראל בו לא היה אלא  :ְל
 ,, ולהכניס בלבם אמונת ה' יתברך עד שיחזור להם רגילות העבודה לטבעלהרגיל טבעם במדת הבטחוןלהביאם לידי נסיון 

ָךַָ֗ומה שקרא הכתוב אכילת המן ענוי ואמר ...   ְת ּנ ָֽ ַַע ן ַמ ַע ן מרובה אלא דבר יום ביומו אותה בא ללמד שכל מי שאין מזון לפניו, לזמ ְל
 ,אכילה ענוי היא לו כיון שאינו רואה המזון לפניו, וכן כל מי שאינו רואה מה שאוכל אינו שבע

 להרגיל טבעם במדת הבטחוןאכילת המן במדבר נועדה  לכתחילה

ה גורמת לידי פקרנות. שכל אדם השלו ]לקח טוב[-באה להזכיר בהתמדה שלא יתגאה הישראלי כי הגאוה סיבה להשכיח ה', וב בפועל
 .שיש בו גסות הרוח כאילו כופר בעיקר

 

ַ֙ [בבלי יומא עד,ב] ן ָמ ַ ָךֵ֥ ְל ֲאִכ֨ ר ַהַּמָֽ ְדָּב  ָךַָ֗ ...  ַּבִּמ ְת ּנ ָֽ ַַע ן ַמ ַע רבי אמי ורבי אסי; חד אמר: אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו , ְל
 .י שאינו רואה ואוכלפת בסלו, וחד אמר: אינו דומה מי שרואה ואוכל למ

על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים. תנא: מעולם לא הוצרך אדם לכך, אלא שאינו דומה מי שיש לו פת  [בבלי יומא סז,א]
 .בסלו למי שאין לו פת בסלו

 הכינו כי אין דומה מי יש לו מזון )ח,טו( ומים )ח,טז( ...  לכתחילה

 אדם לכךתנא: מעולם לא הוצרך  בפועל

אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין  -לא בא לשימוש מפני ש בפועל-טוב להכין מה שצריך לענין כלשהו, אף ש –ומכאן לכתחילה 
 .לו פת בסלו

 
 (,גח ' עקבדב) העמק דבר

קדוש ברוך הוא אמנם עוד נכלל בזה עוד כונה, דקרבנות נקראו לחם כדכתיב את קרבני לחמי לאשי, ונתבאר במקומו שהודיע ה
למשה דמוצא פרנסת ישראל בארץ ישראל בא ע"י זכות קרבנות שהוא עבודה המשביע לחם, והיה דעת ישראל נוטה שבזמן הגלות 

ַואין לנו קרבנות תאבד מישראל תקוה וזכות מיוחד לפרנסה ח"ו, על כן האכילם  ר ְדָּב  ַַּ֙בִּמ ן מ' שנה, כדי שידעו דזה לא בא בזכות ָמ
י לא היה שום קרבן ממן, כמו בא"י שבא בכורים משבעת המינין לברך מין את מינו, כמבואר בתנחומא פ' תצוה, קרבנות, שהר

 וגו'. משא"כ במן, ובזה ידעו ישראל כי לא על הקרבנות לבד יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 חם,מוצא פרנסת ישראל בארץ ישראל בא ע"י זכות קרבנות שהוא עבודה המשביע ל לכתחילה

  כי לא על הקרבנות לבד יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'כאשר אין קרבנות, יש ללמוד מן המן  בפועל
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 :ט,ד. דברים עקב 31-2

ַ֩-ַאל ַה ף ד   ַַּבֲה ָךָ֗ ָבְב ִַּבְל ַמ ר ַַ֒'ּת א ר אמ  ַל  ָ֘ך ִמְּלָפֶני ַ ַ׀ ם ָתֵ֥ א  ַ ָך י ֶה֨ הַ ֱַאֹל ַ ַא ִני ִבי ֱה ַ֙ ָקִתי ֶאתַ'ְּבִצְד ַ ֶׁשת ֶרֶ֖ ָא ֶרַ-ָל אתַָה ּז ָ֑ ַה ַ ַץ
הֶַ֖ ַ ה ֶּל א   ָה ַ ַהּגֹוִי ם ַ֙ ִרְׁשַעת ָך׃ַ'ּוְב י ִמָּפֶנָֽ ַ ם ִריָׁשֵ֥ ַמֹו

ַ֩-ַאל( דב' ראה ט,ד)תשובה נאמר בשערי תשובה לרבנו יונה )שער ג, כט( ...  א  ,חשוקי חמד כתובות סח ה ַ ף ד   ַַּבֲה ָךָ֗ ָבְב ִַּבְל ַמ ר ַ'ּת א
ַא נִַ ִבי ֱה ַ֙ ָקִתי ְד ְַּ֒בִצ ר מ  א ַל  ָ֘ך ִמְּלָפֶני ׀ַ ַ ם ָתֵ֥ א  ַ יָך ֶה֨ ֹל הַ ֱא ַ ֶאתַ'י ַ ֶׁשת ֶרֶ֖ את-ָל ּז ָ֑ ַה ַ ָא ֶרץ . הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו ָה

 ....בצדקתנו ויושר לבבנו, אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו, 
אלא לעולם יראה עצמו חצי חייב  יו,אמנם יתכן שכל דברי הרבינו יונה אמורים לאדם עצמו 'אל תאמר בלבבך', שאדם לעצמו לא ירגיש את הצלחתו במעש

וחצי זכאי, וכמבואר ברמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ד( "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו 
חתה, חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו הש

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, 

 .אין בדבר זה משום 'אל תאמר בלבבך' כדי לחזק אחרים שיעשו מצוות,

ַ֩ ַה ף ד   ֲה  , בתפקיד שיעור )א( אדם יראה עצמו חצי חייב חצי זכאי, )ב( כל העולם חצי חייב חצי זכאיקטנה-מונח תלישא 'ַּב

ַ֒ ר מ  א ַל  ָ֘ך  והעולם לזכות.זרקא סגול, זרקא בתפקיד מאזניים, חטא אחד מכריע האדם והעולם לחובה, מצווה אחת מכריעה האדם  – ִמְּלָפֶני

ַ֒ ר מ  א ַל  ָ֘ך ִמְּלָפֶני ׀ַ ַ ם ָתֵ֥ א  ַ יָך ֶה֨ ֹל  לכתחילה רמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ד(ובפועל, ע"פ  לכתחילהקדמא מרכא זרקא סגול, כעין  – ֱא

 מעשיו יכריעו לחובה או לזכות. בפועלהאדם יראה עצמו והעולם חצי חייב חצי זכאי, 

ַמ ר-ַאל)ד(   ר' יוסף בכור שור  ַּ֙בְַ...  ּת א ָקִתי ְד ַ֙...  ִצ ִרְׁשַעת כלומר: הא והא גרמה לו; כי לא גרם לך צדקתך אלא רשעם, כי מתוך  -ּוְב
 רשעתם היה דעתי להשמידם, ואמרתי לאבות: אתננה לזרעם. ועכשיו נתמלאה סאתם ואתננה לכם, אבל לא בצדקתך. 

ַ֒ ר מ  א ַל  ָ֘ך ִמְּלָפֶני ׀ַ ַ ם ָתֵ֥ א  ַ יָך ֶה֨ ֹל מתוך רשעתם לכתחילה  ר' יוסף בכור שורובפועל, ע"פ  לכתחילה קדמא מרכא זרקא סגול, כעין – ֱא
ועכשיו נתמלאה  ובפועל .()בזכות אבות ולפי ההמשך נראה שגם בזכות זרעם להשמידם, ואמרתי לאבות: אתננה לזרעם ()דעת ה'היה דעתי 

  . )ולא בזכות זרעם( סאתם ואתננה לכם, אבל לא בצדקתך
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ֲאֶׁשר ַ ֹום קָ֗ ַהָּמ ַ ָהָי ה תַָּכל-ְו ֵ֛ א  ַ אּו י ִב  ָת ַ ה ַָׁש ָּמ ם ַָׁ֙ש  מֹו ְַׁש ַ֤ן ְַ֙לַׁשּכ  ַּבֹו ם יֶכֵ֥ ה  ֱאֹל ַ' ֨ה רַ֩ ַח ְב ָ֑ם-ִי ְמַצֶּו הֶַאְתֶכ ַ י ִכֶ֖ ָאנ  ַ ר ֲַאֶׁשֵ֥
'׃ַ ּוַַלהָֽ רֶ֖ ְּד רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ם יֶכ  ר  ְד ִַנ ַח ר ִמְב ַ֙ ל ְַוכ  ם ְדֶכ  ֶַי ַמ ת ֻר ַּ֙וְת ם יֶכ ת  ר ָֽ ַמְעְׂש ַ ם יֶכָ֗ ח  ִזְב ְַו יֶכ ם ֹלת  ַעֹו

ַ ' ַ֨ה אּו י ִב  ַָת ה ַָׁש ָּמ ם ַָׁ֙ש  מֹו ְַׁש ַ֤ן ְַ֙לַׁשּכ  ַּבֹו ם יֶכֵ֥ ה  ֹל  קטן, -קדמא מרכא פשטא מהפך פשטא מונח זקף- ֱא

א' לכתחילה הרצון בבית המקדש בירושלים, בפועל היה קודם בשלה כי לא פקעה שבועת אברהם לאבימלך ולא היו רשאים לכבוש את 

 ירושלים. 

להביאו ברגל הקרוב, ואם לא הביא עבר על עשה אך לא עבר על בל יאחר עד שלושה או  אפשר בפועליש להביא הנדר מיד,  לכתחילהב' 

 חמישה רגלים תלוי כפי מי ההלכה.
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ַ :כ,דברים ראה יב  32* יַ ת-סִַּכָֽ ֶאָֽ ַ יָך ֶהֵ֥ ֹל ֱַא ' ֨ה ַ֩ ְרִחיב ִּדֶּבר-ַי ֲאֶׁש רַ ַַּכ ָ֘ך ֻבְל ַ֒-ְּג ְך ַָל
י רִַּכָֽ ַָבָׂש  ְכָל ה א  ַ֙ ְרָּת ַמ ָא ַנַַ-ְו ֵ֥ה ַאֶּו ָ֑רְַת ַָּבָׂש ל ֱאכ   ֶַל ָךֶ֖ ְַפְׁש

ר׃-ְּבָכל ַָּבָׂשָֽ ל ַּת אַכֵ֥ ָךֶ֖ ַַנְפְׁש ֵ֥ת  ַאַּו
י ת-ִּכָֽ ֶאָֽ ַ יָך ֶהֵ֥ ֹל ֱא ַ' ֨ה ִחיבַ֩ ְר ִּדֶּבר-ַי ַ ֲאֶׁש ר ַַּכ ָ֘ך ֻבְל ַ֒-ְּג ְך  קטנה קדמא מרכא זרקא מונח סגול-תלישא - ָל

)ט( ... ולמה הוציאו  שפת"ח ( למדה תורה דרך ארץ שלא יתאוה אדם לאכול בשר לא מתוך )ט( רחבת ידיים ועושר.חולין פד) רש"י
ירש"י מפשוטו. וי"ל משום דכתיב בתריה )כא(  ק-ִּכָֽ ַח֨ ְר יהרי מרחק גבולו ... מה אני מקיים  ...ִי ַ֩-ִּכָֽ ִחיב ְר  בהרחבת ידים ועושר וגו' ...ַי

 י (כא) אור החיים - טט ק-ִּכָֽ ַח֨ ְר ירושלים וי"א מפתח  י"א מן המודיעין ולחוץ וי"א מן פתח  דרך רחוקהמביא מחלוקת בשיעור  - ִי
 העזרה 

  אמנם שפת"ח הסביר מדוע רש"י הוציא הכתוב מפשוטו שלא ללמוד מרחק אבל אפשר ששיעורי הרחוק שמביא אור החיים לדב' ראה

 קטנה שבפסוקנו.-יב כ, מרומזים ע"י תלישא

  תלישא בדרך פשטראה 

 י מאור ושמש ַ֩-ִּכָֽ ִחיב ְר ם והגבורות פי' שתהיה בהתרחבות ... שתרצה לכלות את וגו' ... כי ידוע כי הבשר מרמז על הדיני ַי
דבקות בעולם התשובה והבינה ימתיק הדינים בשרשן וממילא מתבטלים כל הדינים והגבורות  (י"טט ע)הדינים והגבורות ... 

-ות אמישראל  ונמשכים על שונאי ישראל, וגם צריך למשוך המוחין העילאין שהם שמות הויות שהם חיות העולמות אל שמ
לקים להמתיק אותן ואח"כ ממתיק את הדינין בשרשם אל עולם הבינה ודבר זה ידוע שה' הויות הם חיות של הנפש האדם ונפש 

ירוח ונשמה תלוים בהויות הקדושים  ... וזהו  ת-ִּכָֽ ֶאָֽ ַ ָך י ֶהֵ֥ ֹל ֱא ַ' ֨ה ַ֩ ִחיב ְר ַ-ַי ָ֘ך ֻבְל דהיינו שתהיה ברחובות הנהר דהיינו עולם ְּג
מַַהבינה והתשובה  ָא ְַו ר ַָבָׂש  ְכָל ה א  ַ֙ לקים עם -לכלות את הדינים כי בשר הוא דין וגם ש' מבשר ור' מבשר עולה כל אחד אְרָּת

להי -לקים בריבוע כידוע "א "אל "א-וגם רי"ש הוא גימטריא א (300)טט היינו המלואים אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם עולה שי"ן 
ללהים גימטריא ר' . ועוד -"א ָךֶַ֖-ְּבָכ ַַנְפְׁש ֵ֥ת לַַאַּו ַ, פי' ּת אַכֵ֥ ֵ֥ת ַלשון אותיות ַאַּו ָךֶ֖ ש פדהיינו הויות שהם אותיות וחיות של הנַנְפְׁש

רבזה  ַָּבָׂשָֽ ל  תכלה הדינים ותמתיק אותם בשרשן כנ"ל: לקים ואז-דהיינו שתמשיך הויות אל שמות א ּת אַכֵ֥



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/195         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

  יבדרך סוד ִחיבַ֩-ִּכָֽ ְר  ות הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, ת הם חיחמש הויוקטנה תרמז על בחינה מעולה ביותר של -תלישא -ַי

 קדמא תרמז על היות חמש הויות הנפש תלויים בהויות הקדושים )ההויות הקדושים הם מקור להויות הנפש( - הוי"ה 

 ַיָך ֶהֵ֥ ֹל תלהים להמתיק הדינים והגבורות בשרשם ואז -מאריך הארכת השפעת חמש הויות הנפש אל חמש אותיות א -מרכא  -ֱא -ֶאָֽ
ַּכַַ ָ֘ך ֻבְל ִּדֶּברְּג ַ ַ֒-ֲאֶׁש ר ְך  זרקא מונח סגול מוסיף לחמש הויות הנפש מעין עצמם ע"י התיקון שעשו בגבורות. -ָל

 קדמא  -ירחק ממך המקום -כי דב' ראה יב כאלקים בריבוע, בפסוק הבא יש רמז לרבוע זה   -נאמר לעיל רי"ש הוא גימטריא א

פעם ו"ה,  5פעם י"ה ועוד  3לקים, פנים מקו"ם אות ק' = -מו"מ = אואזלא רביע, ע"פ הספר "אגודת אזוב" חוץ מקו"ם = אותיות 

 קו"ף במילואה = מקו"ם

 לקים-כעין המשכת ה' הויות אל אותיות א 

 תלישא דרך סודראה 
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ֶאתַ ַ ַַא ְך ָסֶַ֖-]ז[ ַהַּפְר ַ י ֵ֥ ס  ִרי ִמַּמְפ ַּו ה ָר  ַהּג  ַ ִמַּמֲעל  י ַ֙ אְכלּו ַת ָֽ א הַל ַ֤ ָ֑הֶזַ֞ ַהְּׁשסּוָע ַ ַה
תַ ֶאת-ֶאָֽ ְַו ָמל ָּג ֶאת-ַהַ֠ ְַו ֶבת ְרֶנ֨ י-ָהַא ןִַּכָֽ ם׃-ַהָּׁשָפִ֝ םַָלֶכָֽ ֶ֖ ה  ַ ים ִאֵ֥ ְטמ  ַ סּו י ִר  ִהְפ ַ א ַ֙ל   ָסה ַּוַפְר ה ָּמ ה ָ֗ הַ ָר  ֹ֧הַג  ַַמֲעל 

ֶאת ְַו ח[ י-] רִַּכָֽ ִזי ֲח ָ֑םַ-ַהַ֠ אַָלֶכ ּו הֶ֖ אַ ֵ֥ מ  ַָט ה ָר  אַג  ְַ֙ול   הּוא ַ ה ְרָסֵ֥ ַַּפ ס י ִר֨ ַַמְפ
לּוַּוְבִנבְַַ ַת אכ   א ַ֙ל   ָרם סִמְּבָׂש ַ עּו׃ ִַתָּגָֽ א םַל ֵ֥ ַָלָתֶ֖
 

ֶאת( יד,ח) ירַ-ְו ֲחִז יַהַ֠ ַ֙-ִּכָֽ א הּו הַ ְרָסֵ֥ ַַּפ ס י ִר֨ הַַמְפ ָר  אַג  קטן, תבנית טעמים ללימוד לכתחילה ובפועל. ע"פ -קדמא מרכא פשטא מונח זקף –ְול  

מדברי רבותינו  (בפועל) אבללאכילה  (לגוי)היינו להשתכר ולמכור לו אסור לישראל לגדל חזירים  לכתחילה ]שו"ע יו"ד סי' קיז סע' ד[
 )כגון לזיבול, מחקר ורפואה( להשתכר בשומנן או בעורן או שמגדלן שלא למכור בעלי התוס' בפסחים ]כ"ג א[ יש ללמוד להיתר

 
 מיהו יש להסתפק בדבר הראוי לאכילה שאוכלין אותו ורק מכירה זו הוא למלאכה ולא לאכילה אם זהו בכלל ]שו"ע יו"ד סי' קיז סע' ד[

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 
שגזרו חכמים על זה ותיפוק ליה דמדאורייתא אסור ותרצו דהא דאסור מדאורייתא היינו  דאסור לישראל לגדל חזירים[ ]פ"ב ב

בשומנן או בעורן לא או שמגדלן שלא למכור וכו' עכ"ל הרי מפורש דאף במידי דראוי  להשתכר ולמכור לו לאכילה אבל להשתכר
ואפילו כדי  ולא יגדל ישראל חזירים בכל מקוםלאכילה אם מוכרן שלא לצורך אכילה מותר וכ"כ הרא"ש סוף פרק מרובה וז"ל 

 (יא, לה ' שמ'וי)דריש מקרא דכתיב ו' ובפ' כל שעה למשוח מהן עורות דאלו למכרו לכותי אף מדאורייתא אסור כדתנן פ"ז דשביעית וכ

ִֽם: ּו ָלכ  ים יְִהיֵ֥ אם בהווייתן יהו עכ"ל וכ"כ התוס' במרובה ]פ"ב ב[ וז"ל ותירץ ר"ת דהיינו דווקא בדבר העומד לאכילה אבל  ּוְטֵמִא֖
 וכל חלב מותר למכור היכי דלא קאי לאכילה עכ"ל:  מגדלן למשוח עורות בשומנן וכו' שרי

 גדולה-תלישא ה רא
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הַ֨-ל א. דברים שפטים יז,א: 34 ַַ֩ל ח הִתְזַּב ַָוֶׂשָ֗ ר ֹו ַׁש  יָך ֶהִ֝ ֹל ֱַא ּוםַ' מ  ַ֙ ַבֹו ֵ֥ה ְהֶי ִַי ר עֲַאֶׁש֨ ָרָ֑ ָּדָב רַ ַ ל ַּכ ֶ֖
ַַ ַס ּוא׃ הָֽ ַ ָך י ֶהֶ֖ ֹל ֱא ַ ה' ַ ת ַתֹוֲעַבֵ֛ י ִַַּכֹ֧

  ,בבבלי זבחים לו
הַ-ל א (דב' שפ' יז,א)ת"ל:  יהא חייב? והתניא, רבי יהודה אומר: יכול חטאת ששחטה בדרום יהא חייב? ַָוֶׂשָ֗ ר ֹו ַׁש  ָך י ֶהִ֝ ֹל ֱא ַ' ֨ה ַ֩ ח ִתְזַּב

עוגו'  ָרָ֑ ַ ָב ר ָּד ַ ל ע, על ּכ ֶ֖ ָרָ֑  אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום! תרי תנאי אליבא דרבי יהודה. ָּדָב רַ
ַ֩-ל א ח ו חוץ למקומו )דומה לפסוק על הפסול תרסא, יצא ממחיצת צפון לשחיטה, וגם מחשבה על הבאת דם חטאת להיכל, היינ – ִתְזַּב

 בהבאת דם חטאת להיכל, שבו פזר תלישא, תלישא בתפקיד מחיצה, פזר מעביר לפסולים אחרים שקרו במקדש שישרפו(  

ה ַָוֶׂשָ֗ ר ֹו  מונח רביע, פסולים שונים ודומה לפסולים בעלי מום קבוע שגם שם מונח רביע.  – ׁש 

ָּדָב ר ַ ל ּוםַּכ ֶ֖ מ  ַ֙ ֵ֥הַבֹו ְהֶי ִַי ר עֲַאֶׁש֨  לר"ע בעל דוק שעלה לא ירד. בפועלבקבוצת פסולים,  לכתחילהקטן, -קדמא מרכא מונח זקף – ָרָ֑

 
לא תזבח וגו' אשר יהיה בו מום. ולא אמר אשר בו מום כפי מה שדרשו רבותינו ז"ל )בספרי( שבא הכתוב לאסור מום  (א) אור החיים

 עובר: עובר רמוז בתיבת יהיה לומר כל הויות מום בין קבוע בין 
בעלת מום ואמרו הרופאים שעל כל פנים צריך לחותכו הגם שעדיין לא חתכו הרי  ואפשר עוד לומר, שאם הוחלה בה אבר שנעשית בו

ַ֩-ל אזה פסול, והוא אומרו  ח ּוםוגו', ִתְזַּב מ  ַ֙ ַבֹו ֵ֥ה ְהֶי ִַי ר  פירוש הגם שעתה אינו מום כיון שעומד להיות מום לא תזבחנו:  ֲאֶׁש֨
ֵ֥ה ְהֶי ִַי ר ּוםֲַאֶׁש֨ מ  ַ֙  ע"פ אור החיים שני פירושים למצב לכתחילה ובפועל. קטן, -קדמא מרכא פשטא זקף – בֹו

)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.   

בעלת מום ואמרו הרופאים שעל כל פנים צריך לחותכו הגם שעדיין לא חתכו הרי זה  שית בונע )בעתיד(הוחלה בה אבר ש-)ב( בהמה ש
ַ֩-ל אפסול, והוא אומרו  ח ּוםוגו', ִתְזַּב מ  ַ֙ ֵ֥הַבֹו ְהֶי ִַי ר עומד להיות מום  )בפועל בעתיד(אינו מום כיון ש )לכתחילה(פירוש הגם שעתה  ֲאֶׁש֨

  לא תזבחנו:

 תלישאראה 

 

 זס-פ"זק-מר-ק 47
 שפטים כ,ה,ו,ז:     *. דברים35

ֶאל ַ ִרי֘ם ְט ַהּׁש  ַ ּו ר  ִדְּב ְַו ַ ה[ רַ֒-] מ  א ַָהָע םַל 
יַ ִית-ִמָֽ ַַבָֽ ַ֤ה ַָּבָנ ר ֲאֶׁש֨ ַ יׁש ִאַ֞ ַ-ָה ַ ֹו יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ֹו ֲחָנכ  ַ א ְַ֙ול   ָדׁש  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין התחיל מושעה יתחיל שובָח



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַ-ֶּפןַ ּנּו׃ ְחְנֶכָֽ ַַי ר ֶ֖ ח  ַא ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות  ָי
  גירסת כתר, מגנס, מאור

ַ ַ י]ו[ ִמָֽ ֲאֶׁשר-ּו ַ יׁש ִאַ֞ ן-ָה ֹוֶַּפ יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ֹו ִחְּלל  ַ א ְַ֙ול   ֶ֙רם עֶַּכ ַטֵ֥ ּנּו׃-ָנ ַחְּלֶלָֽ ְַי ר ֶ֖ ח  ַַא יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַָי
 גירסת קורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,  

ַ ַ י]ו[ ִמָֽ ַ-ּו יׁש ִאַ֞ ְַ֙ול ַ ַרֲאׁשֶַָ֨ה ֶ֙רם ֶַּכ ע ַטֵ֥ ֹוָנ ִחְּלל  ַ ןַא ֹוֶַּפ יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ּנּו׃-י  ַחְּלֶלָֽ ְַי ר ֶ֖ ח  ַַא יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַָי
 גירסת כתר, מגנס, מאור

ַַ ַ י]ז[ ִמָֽ ֲאֶׁשר-ּו ַ יׁש ִאַ֞ ַ-ָה ֹו יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ּה ָח  ָק אְַל ְַ֙ול   ה ִאָּׁש ַ ׂש ַרַ֤ ַא 
ה׃ַ-ֶּפןַ ָּנ ֶחָֽ ָּק ִַי ר ֶ֖ ח  ַא ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַַַָי

 ורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,  גירסת ק

ַ ַ י]ז[ ִמָֽ ר-ּו ֲאֶׁש֨ ַ יׁש ִאַ֞ ַַָה ֹו יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ּה ָח  ָק אְַל ְַ֙ול   ה ִאָּׁש ׂשַ ַרַ֤ ַא 
ה׃ַ-ֶּפןַ ָּנ ֶחָֽ ָּק ִַי ר ֶ֖ ח  ַא ַ יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַַַָי

 פסוק )כ,ה( גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין התחיל מושעה יתחיל שוב

 ( בגירסת כתר כעין יצא מן הכלל ולא מבורר לשם מהפסוק )כ,ו

פסוק )כ,ו( בגירסת קורן וכו' בעל תבנית המורכבת משתי תבניות )א( גרשיים קדמא, המאוחר מקדים המוקדם )ב( קדמא מרכא פשטא 

 קטן לכתחילה ובפועל. ראה דיון להלן.-מונח זקף

 י יהיה לביתו שנה ... ופטור אף מאספקת מזון ומים לאנשי המלחמה.נק –פסוק )כ,ז( בגירסת כתר כעין יצא להקל ולא להחמיר 

 פסוק )כ,ז( בגירסת קורן וכו' תבנית לכתחילה ובפועל 

 פסוקים ה' ז' תבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא, פסוק ו' תבנית גרשיים מרכא פשטא או גרשיים קדמא מרכא פשטא 

 בינתיים וממתינה להמשכה בעתיד. ראשונה שלא הסתיימהבשלושה הפסוקים מדובר בפעולה 

 

ֶאל כ,ח: שפטיםדברים  ַ ַדּב  ר ְַל ִרי֘ם ְט ַהּׁש  ַ ּו ְספ  ַ֒-ְוָי ַָהָעם
ִמי ַ ּו רָ֗ ְמ ָא ֶאת-ְו ַ ס ִַיַּמֵ֛ א ְַול ֵ֥ ֹו יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ב ָב  ַהּל  ַ ְך ַר  ְַ֙ו א ר  ַהָּי ַ יׁש ִאַ֤ ֹו׃-ָה בָֽ ָב יוִַּכְל ָחֶ֖ ֶא ַ ב ַבֵ֥ ְַל

ֹוַ )ה(רש"י  ֲחָנכ  ַ א ּנּון התחלה. לא דר בו; 'חנוך' לשו -ְול   ְחְנֶכָֽ ַַי ר ֶ֖ ח  ַא ַ יׁש ִאֵ֥  ודבר של עגמת נפש הוא זו.   - ְו
ַ )ו( ֹו ִחְּלל  ַ א ןלא פדאו בשנה הרביעית, שהפירות טעוניו לאכלן בירושלים, או לחללן בדמים ולאכול הדמים בירושלים.  -ְול   ַ֙-ֶּפ מּות ָי

הַ ָמ  ָח ַ -ַּבִּמְל ב ֹוְוָיׁש   יתָ֑ ב  ַ֙-ֶּפןְַל מּות  כדאי הוא שימות )ראה ספ"ד קצד(.   שאם לא ישמע לדברי הכהן, ;ָי
ִרי֘םַ )ח( ְט ַהּׁש  ַ ּו ְספ  מוסיפין זה על דברי כהן. שהכהן מדבר ומשמיע, מן "שמע ישראל" )לעיל,ג( עד "להושיע אתכם" )לעיל,ד(;  ?ויספולמה נאמר כאן  -ְוָי

בַ ר מדבר ושוטר משמיע )ראה סוטה מג,א(.שוט -כהן מדבר ושוטר משמיע. וזה  -ו"מי האיש" )לעיל,ה( ושני ושלישי )ראה לעיל,ו,ז(  ָב  ַהּל  ַ ְך ַר  ְַ֙ו א ר   -ַהָּי
ַ֙: ומררבי עקיבא אומר: כמשמעו; שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. רבי יוסי הגלילי א א ר  מעבירות ַהָּי

שלא יבינו שהם בעלי עבירה,  ידם;תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה, לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבשבידו. ולכך 
 והרואהו חוזר אומר: שמא בנה הבית או נטע כרם או ארש אשה )ראה סוטה מד,א(. 

 

ַ )ה( ראב"ע ֹו כמו "חנכת המזבח" )במ' ז,י(. ]וכן: "חנוך לנער" )מש' כב,ו(. ומזה למדו רבותינו ז"ל )ראה תנח' וירא כב(: 'מחנכין את הנערים'.[  -ֲחָנכ 

 , על כן ינוס ויניס אחרים. והנה לבו בביתו, לא למלחמהלחנוך ביתו;  -בו וכל תאותו והטעם, כי ל
)ראה משנה סוטה ח,ה(, שירא מן העבירות שבידו, כדאמרינן )ראה סוטה מד,ב(: שח  למאן דאמר ואיכא...  רבי יוסף בכור שור )א( 

  עבירה היא בידו, וחוזרין עליה מערכי המלחמה. -תפילה לתפילה  ןבי
ה )ז( ָּנ ֶחָֽ ִַיָּק ר ֶ֖ ח  ַא ַ יׁש ִאֵ֥  -ועגמת נפש הוא. ואיכא למאן דאמר )ראה משנה סוטה ח,ה(, דכל אלה  -או יחלל הכרם או יחנך הבית  - ְו

אפילו קטן, וכגון שתים כנגד שתים ואחת יוצאה )ראה משנה כלאים ד,ו(, כי אז  -שלא לבייש את "הירא ורך הלבב" )להלן,ח(. כרם 
לאפוקי כהן שנשא  -שכשירה לו )ראה סוטה מד,א(  אשה,א(, וכגון שלקח מזשבנה בית הראוי למזוזה )ע"פ ברכות חשוב כזה. וכגון 

 -וחנכו  בית, חדשה, שאינו מחזיר גרושתו )ראה משנה סוטה ח,ג(, או נטע כרם וחיללו, או בנה אשהגרושה וכיוצא בו; ואם נשא 
ה אינו יוצא כלל, אפילו לתקן הדרכים ואפילו להס פיק מים ומזון )ראה שם,ד(, כדכתיב "נקי יהיה לביתו שנה אחת" )דב' כד,ה(; וְמַרבֶּ

)ראה משנה אבל רך הלב וחביריו מתקנים הדרכים ומספיקין מים ומזון אף בונה בית ונוטע כרם, כדאיתא בסוטה )ראה סוטה מג,א(. 
 הקדוש ברוך הוא: "אל תיראו... ואל תערצו..." )לעיל,ג(.סוטה ח,ב(. וקודם שיאמרו להם שיחזרו, הכהן מחֵזיק אותם בשמו של 

 

לכתחילה כל הנמנים חוזרים לביתם, אבל בפועל הנושא אשה, בונה בית ונוטע כרם נקיים לביתם שנה אחת ואילו רך הלב וחביריו 

 )מיהם?( מתקנים דרכים ומספיקין מים ומזון.

 

 ז – הסבר המתחיל מפסוק )כ,ו( הנמצא באמצע של פסוקים ה

 גירסת קורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,  

ַ ַ י]ו[ ִמָֽ ֲאׁשֶַ֨-ּו ַ יׁש ִאַ֞ ןַרָה ֹוֶַּפ יתָ֑ ב  בְַל ְַוָיׁש   ְך ֶ֖ ל  ַי  ֹו ִחְּלל  ַ א ְַ֙ול   ֶ֙רם ֶַּכ ע ַטֵ֥ ּנּו׃-ָנ ַחְּלֶלָֽ ְַי ר ֶ֖ ח  ַַא יׁש ִאֵ֥ ְַו ה ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַָי
 קטן לכתחילה ובפועל. -וקדם )ב( קדמא מרכא פשטא מונח זקףכאילו לפנינו שתי תבניות טעמים )א( גרשיים קדמא, המאוחר מקדים המ

ַ֙: ומררבי יוסי הגלילי א... תבנית )ב( היא לכתחילה ובפועל. נפתח בסיפא של פי' רש"י לפסוק )כ,ח(  א מעבירות שבידו. ולכך ַהָּיר 
ו שהם בעלי עבירה, והרואהו חוזר שלא יבינ תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה, לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם;

 אומר: שמא בנה הבית או נטע כרם או ארש אשה )ראה סוטה מד,א(.

ז( הם בעלי עבירה אפילו עבירה קלה כגון השח בין הנחת תפילה של יד להנחת תפילה של ראש, אבל –לכתחילה האנשים בפסוקים )כ,ה 

 ארש אשה שישובו מהמלחמה. בפועל כדי לא לביישם הכריזו על בונה בית, נוטע כרם ומ

ןבפסוק )כ,ו(  רש"יועוד פי'  הַ-ֶּפ ָמ  ָח ַַּ֙בִּמְל מּות ַ -ָי ב ֹוְוָיׁש   יתָ֑ ב  ַ֙-ֶּפןְַל מּות שאם לא ישמע לדברי הכהן, כדאי הוא שימות )ראה ספ"ד  ;ָי
 קצד(.  

 לכתחילה עליו לשמוע לדברי הכהן ואם בפועל לא שמע כדאי הוא שימות.



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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שהזכירו רבותינו  והוא הפדיוןשלא עשהו חולין,  - חללו ולא שיהיה פירוש ויתכן  רמב"ןד דבר. פי' לגבי פסוק )כ,ו( אפשר ללמוד עו
 )ראה משנה מעשר שני ה,ד(, מלשון "כי חלל יהודה קדש ה'" )מל' ב,יא(; "ולא יחלל זרעו" )וי' כא,טו(. 

ַַ(יד,כה אהרדברים למעשר שני יש פסוק מפורש של פדיון מעשר שני והבאת הכסף לירושלים ) ְדָך  ְַּ֙בָי ָ֣ ֶ֙סף ַהֶּכ ַ ְרָּתַ֤ ֶָ֑סףְַוַצ ַַּבָּכ ה ְוָנַתָּתֶ֖
ֶאל ַ֙ ַלְכָּת ָהָֽ הֵַ֥-ְו רַ ְבַחֵ֛ ִַי ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹום ק  ֹו׃ַ'ַהָּמ ַּבָֽ יָך ֶהֶ֖ ֹל ֱַא

נטע רבעי נדרש ממעשר שני. אפשר כי פסוק )כ,ו( הוא המקור לפדיון נטע רבעי, לכתחילה יש להביאו לירושלים, בפועל אפשר לפדותו 

 ושלים.   ולהעלות הכסף ליר
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 תצא כב,כד: נואף עם נערה מאורסה בעיר   -*  דברים כי35

ֶאת ַ ם אֶת֨ הֹוצ  ל-ְו ֶא ַ ם ֶהִ֝ י ַ֒-ְׁשנ  תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨ ַּוְס א ו ִהָ֗ ַה ַ ר ַָהִע י ׀ ר  ַׁש ַע
ָרַָ֗-ֶאת ַּנֲע ַַעלַַהָֽ ה ַּנֲעָרָ֗ ֲאֶׁש רַל א-ַהָֽ ַ֙ ַבר ת-ְּד ֶא֨ ְַו ר י ַָבִע  ה ָק  ַַעל-ָצֲע יׁש ִא  ֲאֶׁשר-ָה רַ ַבֵ֥ ֶאת-ְּד ַ ֶ֖ה ָּנ ָ֑הּוַ-ִע ע  ר  ַ ַא  ֶׁשת

ַס ָך׃ ְרֶּבָֽ ִּק ִַמ ע ָרֶ֖ ָה ַ ְרָּתֵ֥ ַּוִבַע
ַַ֒תצא כב,כד:-דברים כי תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨   ומתוקדמא מרכא זרקא סגול, מוסיף וגורע במלת  -ְס

סְַַתצא כב,כד:-דברים כיאפשר שהכניסה לרגשות הנידונים בשעת הסקילה ילמד מטעמי הקרא  ַּ֒ו תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם קדמא  -ַקְלֶּת֨

ַ֒מרכא זרקא סגול, מוסיף וגורע במלים  ּו ת מ  ַָו ֲאָבִני֘ם  ָּב

 

א-ֶאל ו ִהָ֗ ַה רַ ָהִע י ַ ׀ ר  מונח לגרמיה מונח רביע, רביע בתפקיד ארבע אמות לפני בית הסקילה, מפשיטים את בגדי הנידון.  ַׁש ַע

ַ֒ תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨ ְס לכתחילה שלב א' דחיפה ע"י עד  -רבוי שלבים בתהליך הסקילה. קדמא  –קדמא מרכא זרקא סגול  - ּו

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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ְַול אם כי תבוא כח,סה: . דברי38 יַע ְרִּג  ַַת א ַ֙ל   ם ה  ָה ַ ם ִיַ֤ ֹו ְַלַכף-ּוַבּג ַח ֹו ָמנֶ֖ ַ ֵ֥ה ְהֶי ָָ֑ך-ִי ַַַרְגֶל
ַַ ַ ֶפׁש׃ ַָנָֽ ן ֹו ֲאבֵ֥ ַד ְַו ִֵֶֽ֖ים יַנ ןַע  ֹו ְַוִכְליֵ֥ ז ַרָּג  ַ ַ֙ל  ב ַָׁשם ָךֵ֥ ְַל ' ֨ה ַ֩ ן ְַוָנַת

ז ַרָּג  ַ ַ֙ל  ב ַָׁשם 'ְַלָךֵ֥ ֨ה ַ֩ ן בבבל, אבל הוא  –שם היה  לב רגזקדמא( קטן, מלכתחילה )=-קדמא מרכא )=מאריך( פשטא מונח זקף – ְוָנַת

גבול(.  –ישראל במעברות הירדן )תרסא בתפקיד מחיצה -הרחיק )=מאריך( ממנה )כגון במדבר מזרחה ממנה ובעבר הירדן( עד גבול ארץ

 קדמא קבעה אופן תכונה לכתחילה והמרכא קבעה את התכונה בדיעבד

 
 א ,בבלי נדרים כב

 לא עברינן ירדנא.( ב,כב) ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב! א"ל: ההוא שעתאקא תמה רבי יוחנן: מכדי כתיב 
 על דהוה ליה לההוא בר חוזאה כעס כל כך שהרג לחבירו הואיל דהוה בארץ ישראל. - תמה ר' יוחנן( א,כב)רש"י 
 .א"י עדיין לא עברנו את הירדן כשאירע אותו מעשה ולא הוינן בתחום - לא עברינן ירדנא)כב,ב(  רש"י

 קרן אורה מסכת נדרים דף כב עמוד א 
עכ"ל. ולא הבנתי כי לא נתבאר זאת לא במשנה ולא בגמרא ר"ן בד"ה ההיא שעתא לא עבר ירדנא. ועבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר 

מביאין מעבר הירדן. משום  דהעומר אינו בא מעבר הירדן. גם מ"ש למקצת קדושות לא ידענא מאי נינהו. ולענין בכורים הוא דאיכא פלוגתא אי
דאין זה שבח ארץ. אבל לכל הקדושות הרי היא כארץ ישראל, אם לא לאחר שבטלה קדושת ארץ, ובביאה שניה לא קידשוה, ואינה קדושה לכל 

ט' אבל הסרת לב רגז נראה דאינה אלא בארץ שבעת עממין, דבגלעד שכיחי רוצחים, וכדאיתא במכות )מילי, ומאי אריא הבאת עומר, 
 ע"ב(.

 

' ֨ה ַ֩ ן ז ְוָנַת ַרָּג  ַ֙ל  בַ ַָׁשם ָךֵ֥ קטן, ע"פ שו"ת בית שערים חלק או"ח סי' רלז, רש"י מנחות פג,ב כל -תרסא קדמא מרכא פשטא מונח זקף – ְל

קטן בתפקיד שתים, יהודה, גליל( בגבולותיה )תרסא בתפקיד מחיצה( כשרות להבאת העומר ושתי הלחם, אבל מצוה מן -ארצות א"י )זקף

הרחקה( עד  –ובחר להביא לכתחילה )קדמא( מיהודה, ואם לא ביכרה התבואה בקרוב לירושלים מביאין ממקום רחוק )מרכא=מאריך המ

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. 

קרן אורה מסכת נדרים דף כב ) לענין בכורים הוא דאיכא פלוגתא אי מביאין מעבר הירדןמונח, מא"י מביאים גם ביכורים אך  - ל  ב

 .(. קדמא קבעה אופן פעולה / מצוה לכתחילה והמרכא קבעה את הבדיעבדעמוד א

 תלישאראה 
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א. דברים כי תבוא כט,ג: 39 ַ֩-ְול ָֽ ן ַעת'ַָלֶכֵַ֥הַָ֨נַת ַד  ַָ֙ל ב ַַםַל  ה׃ ֶּזָֽ ַה ַ ֹום ַהּיֵ֥ ַ ד ַַעֶ֖ ַע מ ָ֑ ִלְׁש ַ ְזַנ ִָ֣ים ָא ְַו ֹות אֶ֖ ְר ִֵֵֽ֥יםִַל יַנ ְַַוע 
א (דב' תבוא כט,ג)רש"י  ַ-ְול ָֽ ַעת ַד  ַָ֙ל ב םַל  ַָלֶכֵ֥ ' ֨ה ַ֩ ן הלהכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולידבק בו.  -ָנַת ֶּזָֽ ַה ַ ֹום ַַהּיֵ֥ ד שמעתי שאותו  - ַעֶ֖

, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו: משה (דב' לא,ט)שכתוב "ויתנה אל הכהנים בני לוי" היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו 
רבינו, אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה ונתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה, ויאמרו לנו יום מחר: לא לכם נתנה, 

: היום הזה הבנתי שאתם דבקים (דב' כז,ט)יית לעם" וגו' לנו נתנה?! ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם: "היום הזה נה
 וחפצים במקום.

ַעת ַד  ַָ֙ל ב םַל  'ַָלֶכֵ֥ קטן, לכתחילה ובפועל, לכתחילה סבר משה לתת ספר התורה לבני לוי והם ילמדו לכל -קדמא מרכא פשטא זקף – ֨ה

וחפצים בה' ולכן בפועל משה כתב לכל שבט ספר  ישראל. אבל כל ישראל באו למשה בדרשו שגם להם ינתנו ספרי תורה כי הם דבקים

 תורה משלו.



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

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

א (דב' תבוא כט,ג)דבר אחר:  ...  רש"י כט ו ַעת-ְול ָֽ ַד  ַָ֙ל ב םַל  'ַָלֶכֵ֥ ֨ה ַ֩ ן שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת  - (לעיל,ג) ָנַת
ה. אבל מכאן ואילך יקפיד, ולפיכך "ושמרתם , ולפיכך לא הקפיד עליכם המקום עד היום הז(ראה ע"ז ה,ב)משנתו עד ארבעים שנה 

 את דברי הברית הזאת" וגו'.
א  ַ֩-ְול ָֽ ן  קטנה מתריעה על מתן שיעור זמן לאדם לעמוד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה. -תלישא - ָנַת

אתבנית הפסוק כעין פרט וכלל הצריך לפרט, ההתרעה של הפרט קדמאה  ל ָֽ ַ֩-ְו ן ַַת בפרט בתראהמתברר ָנַת ֹות אֶ֖ ְר ִיםִַל ֵֵֽ֥ יַנ ְַוע  ַעת ַד  בַָ֙ל ל 
עַַ מ ָ֑ ְזַנ ִָ֣יםִַלְׁש ָא ַ במובן של עמידה על סוף דעת רבו וחכמת משנתו, שיעור הזמן נלמד מחלקו השני של הפסוק אחרי האתנח ְו ֹום ַהּיֵ֥ ַ ד ַעֶ֖

ה׃ַ ֶּזָֽ נת הכתוב לפניה ללמד כי שיעור הזמן טפחא מרכא סלוק, מרכא סלוק מאפיין את טפחא וטפחא טופחת על מנת להטפיח ומאפיי –ַה

 לעמוד על דעת רבו וחכמת משנתו היא כמו שיעור הזמן מיציאת מצרים עד היום הזה היינו עד ארבעים שנה.    

ַעת ַד  ַָ֙ל ב םַל  'ַָלֶכֵ֥ קטן, לכתחילה היה מקום להקפיד על ישראל מיד ממתן תורה אבל בפועל אין ה' מקפיד -קדמא מרכא פשטא זקף – ֨ה

 שנה מקפיד עליהם. 40שנה, אבל אחרי  40ישראל עד שיעמדו על דעת רבם וזה עד על 
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ַ. דברים האזינו לב,מז: 40 י ם-ל אִּכַ֠ ִמֶּכ  ַ֙ א הּו ַ ק ֵ֥ ַר  ר ַ-ִּכיַָדָב֨ ָ֑ם יֶכ ַחּי  אַ ּו ַהֶ֖
לַ ַַ֙ע ִמים ַָי יכּו ִרַ֤ הַַּתֲא ַהֶּזָ֗ ַ ָב ר ָּד ֶאת-ּוַב ַ ים ִרֹ֧ ְב ַע  ם ַאֶּתִ֝ ַ ר ֲאֶׁש֨ הַ ָמ  ַָׁשֶַ֖-ָה ֲאָד ן ֵ֛ ְרּד  ַפַהַּי ּה׃ ִרְׁשָּתָֽ הְַל ַָּמ

י ׃ ר-ל אתרסא  - ִּכַ֠ ָב֨ ק ָד ֵ֥ ַ֙ ר  ם הּוא  קטן, כעין לכתחילה ובפועל -קדמא מרכא פשטא זקף - ִמֶּכ 

 ...  ארום לית פתגם ריקם באוריתא אלהן לדעברין עלה תיב"ע
ספ"ד שלו(. דבר אחר  )ראה חייכםהוא  כילא לחנם אתם יגעים בה, כי הרבה שכר תלוי בה,  - רק הוא מכם דברלא  כי)מז(  רש"י

שאין בו מתן שכר. תדע לך, שכן אמרו חכמים: "ואחות לוטן תמנע" )בר' לו,כב(,  -)שם(: אין לך דבר ריקן בתורה, שאם תדרשנו 
כדאי להיות לו אשה, הלואי ואהיה פלגשו; וכל כך למה? להודיע שבחו של  אינילפי שאמרה:  -"ותמנע היתה פלגש" וגו' )שם יב( 

 יו שלטונים ומלכים מתאוים לידבק בזרעו.  אברהם שה
׀ (בי,לובר' וישלח )... ד"א אין לך דבר ריקן בתורה  רש"י ְמַנ ע גְֶַַוִת הִַפיֶלָ֗ כי  מתקבלת התוצאה( בי,לובר' וישלח )-בע"פ סברת רמב"ן .  ׁשָהְיָת 

׀( בי,לובר' וישלח )-הטעמים מונח לגרמיה ופסק ב ְמַנ ע י"א מל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם, מידת  וגו' הם מופעים של מידה ְוִת

זוהה, בפירושי הראשונים )רשב"ם ע"פ שוחר טוב, תורה שלמה ]יח[ ע"פ כאן  .סדור היה ראוי להיות אלא שנחלקובארוכה  סדור שנחלק

אותה תבנית טעמים בצורה ואפשר שמכאן יש ללמוד למקומות אחרים בעלי  לקח טוב, שכל טוב( קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה.

 דומה.

 תמנע )הנקבה( היתה פילגש וגו' ללא פסק וזהו שם הזכר תמנע, קריאה את המלה בראש הפסוק לפסוק שלפניו מחבר עם פסקקריאה 

 כי בן נח מותר בבתו שפת"ח ;גוי/עכו"ם מותר בבתוכי  רמב"ן :בפסוק זהועוד למדו 

 .)=כאשר( תדרשנו תגלה עולם ומלואו וזה עצמו מתן שכר חוץ מהרב טוב הצפון לךמה שלכתחילה נראה כסיפור דברים, בפועל אם 
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תושע כד,לב: יה ֶא ר-ְו ֲאֶׁש ַ ף ס  ֹו ַיַ֠ ֹות מ  י-ַעְצ ְַבנ  ִַבְׁשֶכםַ֒-ֶהֱע֨לּו ּו ר  ְב ָק ַ ַרִי֘ם ִמִּמְצ ַ ַ׀ ל ֵ֥ א  ָר ִַיְׂש
יַ ְַּבנ  ת ֵ֛ א  מ  ַ ב ק ֵ֛ ַַיֲע ֹ֧ה ָקָנ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ה ַהָּׂשֶדָ֗ ַ ת ַק  ֶחְל י-ְּב ֲאִבָֽ ַ ֹור מֵ֥ ָ֑הַ-ֲח ָט ְקִׂשי ַ ָא ה מ  ְַּב ם ְַׁשֶכֶ֖
יַ ָֽ ְבנ  ּוִַל ְהיֵ֥ ה׃-ַוִּיָֽ ֲחָלָֽ ףְַלַנ ֶ֖ ס  ַַיֹו
ישראל לא הוו מיעסקי ביה? והכתיב: )יהושע כד לב( ואת  ים זה כל מה שכתוב בזה. ואי לא עסיק ביה משה,קי[ לי סוטה יג,בבב]

ו מיעסקי ביה? והכתיב: )יהושע הול, בניו לא עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם! ותו, אי לא איעסקו ביה ישרא
יחו לו, כבודו בגדולים יותר נכד לב  ( ויהיו לבני יוסף לנחלה! אמרו: הניחו לו, כבודו במרובים יותר מבמועטין, ותו אמרו: ה

 מאי שנא בשכם? אמר ר' חמא בר' חנינא: משכם גנבוהו, ולשכם נחזיר אבידתו.  -מבקטנים, קברו בשכם 
ר יהֶַ-ֲאֶׁש ְַבנ  ַ֒-ֱע֨לּו ִַבְׁשֶכם ּו ר  ְב ָק ַ ַרִי֘ם ִמִּמְצ ַ ׀ ַ ל ֵ֥ א  ָר ִַיְׂש

 זרקא מונח סגול מרכאגירסת כתר, קורן קדמא פסק  –

 זרקא מונח סגול מונחגירסת מגנס קדמא פסק  –

 

 הזרקא מוסיפה משהו מעניין שכם )סגול( על שכם.  אפשר שתוספת זאת היא החזרת עטרה למקומה בהחזרת עצמות יוסף לשכם.

י -אן יש להבין מה ידרש מוכ ל-ְבנ  ֵ֥ א  ָר ְׂש רו: הניחו לו, כבודו אמישראל -מרכא, משמע שמחלק התוספת בסגול בין אחדים, כי בארץ –ִַי
 מבמועטין, רבמרובים יות

 לעומת זאת 

י -מ א  ל-ְבנ  ָר  באופן שאין חלוקה ,אלי סוטה יגבב -מונח, משמע שאין לחלק התוספת בסגול בין אחדים, ואין לנו תמיכה במובא ב –ִַיְׂש

  

ר י-ֲאֶׁש ְַבנ  ַ֒-ֶהֱע֨לּו ִַבְׁשֶכם ּו ר  ְב ָק ַ ַרִי֘ם ִמִּמְצ ַ ׀ ַ ל ֵ֥ א  ָר ִַיְׂש
 גירסת כתר, קורן קדמא פסק מרכא זרקא מונח סגול,  –

ר י-ֲאֶׁש ְַבנ  ַ-ֶהֱע֨לּו ַרִי֘ם ִמִּמְצ ַ ׀ ַ ל ֵ֥ א  ָר ַ֒ -כעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא  –קדמא מרכא פסק זרקא ַ-ִיְׂש ם ִַבְׁשֶכ ּו ר  ְב  ָק
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חַַ :שופטים ג, י ּו רָֽ ַ יו ָעָלֵ֥ ַ י ִה֨ ֶאת-ַוְּת ַ ט ַַוִּיְׁשּפ   ' ֶאת-֘ה ַ ֹו ד  ְַּבָי '֙ ַה ן ַ֤ ַַוִּיּת  ה ָמ  ָח ַַ֙לִּמְל א צ  ַַ֒וּי  ל א  ָר םַ-ִיְׂש ָרָ֑ ֲַא ְך ֶמ ֶל ַ ִים ִרְׁשָעַתֶ֖ ַ ן ַּכּוַׁשֵ֥
׃ ִים ִרְׁשָעָתָֽ ַ ן לַּכּוַׁשֵ֥ ַַעֶ֖ ֹו ד  ַָי ז ַַוָּת ָע

חַַ רש"י ּו רָֽ ַ יו ַָעָלֵ֥ י ִה֨ '-ַוְּת רש רבי תנחומא, נסתכל בהם, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה במצרים )שמות ד )מדרש תנחומא שמות כ(. ֘ה
זו  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:

 דרש עתניאל, אמר, בין זכים בין חייבים, עליו להושיעם: 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַָעָלֵַ֥ רד"ק י ִה֨ ּוחַַַוְּת רָֽ ַ '-יו   רוח נבואה מן קדם ה'תירגם יונתן ושרת עלוהי  .֘ה

  בסיוע הבורא עליוכי התעורר בגבורה להלחם עם כושן והוסר כל פחד ומורך לב ממנו  רוח הכח והגבורהויתכן לפרש 
  ורוח גבורה מן קדם ה'וכן תירגם יונתן ורוח ה' לבשה את גדעון 

  :רוח גבורה מן קדם ה'תח וכן ותהי על יפתח רוח ה' ושרא על יפ
חַַ מצודת דוד ּו '-רָֽ   חכמה לשפוט, ואמיץ לבב להלחם:התעוררות  .֘ה

חַַ מלבי"ם ּו רָֽ ַ יו ַָעָלֵ֥ י ִה֨ '-ַוְּת ֹוובזכות התעוררותם  לשפוט את ישראל ולהשיבם אל דרכי ה', רוח משפט וגבורה .֘ה ד  ַָי ז    ַוָּת ָע

 

חַַ ּו רָֽ ַ יו ַָעָלֵ֥ י ִה֨ ֶאת-ַוְּת ַ ט ַַוִּיְׁשּפ   ' אַ -֘ה ָר קדמא מרכא זרקא מונח סגול, כעין כלל הצריך לפרט, והפרט מחולק לקבוצות, כרש"י ע"פ  –לִַ֒יְׂש

ובזכות , , רוח גבורה להוכיח ולהשיב ישראל אל דרכי ה'רוח נבואהלשופט יש תוספת להושיעם.  בין זכים בין חייבים, עליו –תנחומא 

 .צריהםהתעוררותם לצאת ברוח גבורה והכריע 

 

ם למסקנות האדמו"ר מזידיטשוב זצ"ל זי"ע בספרו מלבוש לשבת ויום טוב שהתבנית הטעמים זרקא סגול משמש ללשון הדברים מכווני

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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ׁשְַ :טו,יב' א שמואל ֶקרַוַּי ַַּבּב ָ֑ ּול אֶ֖ ַָׁש את ַרֵ֥ ְק ִַל ל ֵ֛ א  מּו ְַׁש ֹ֧ם ַּכ 
אַ ַָּבָֽ ר מ ָ֗ א לַל  א ִ֝ מּו דִַלְׁש ל׃-ַוֻּיַּג֨ ַהִּגְלָּגָֽ ַ ד ֵֶֶֽ֖ר ַַוּי  ר ֵַּֽיֲעב   ַַ֙וָֽ ב ַַוִּיּס  ד ַָ֙י  בַלֹו י ַמִּצֵ֥ ַ ה ִהּנ ֨ ְַ֙ו ֶמָ֙לה ְר ַהַּכ ַ ּול אַ֤  ָׁש

ד ַָ֙י  בַלֹו י ַמִּצֵ֥ הַ ּנ ֨ ִה  קטן, כעין לכתחילה ובפועל.-קדמא מרכא פשטא זקף – ְו

(, בהר הכרמל. מ"א יח,ל" )וירפא את מזבח ה' ההרוסבונה לו מזבח; הוא המזבח שנאמר באליהו " - לו יד יבמצ)יב(  רש"יע"פ פי' 
 ויונתן תירגם: "והא מתקן ליה תמן אתר לפלגא ביה בזתא".  

ציב שם כלומר: ה - מציב לו יד והנהויוגד לשמואל לאמר בא שאול הכרמלה  בבקרשמואל לקראת שאול  וישכםיב( ) רבי יוסף קרא
כוחו וממשלתו בשובו מהכות את עמלק, שתפס כל המלכות והניח שם את נציבו; כמו "בלכתו להציב ידו בנהר פרת" )דה"א יח,ג(. 

 העםועודנו בגלגל ושם תמצאנו; כשם ששאול אומר לשמואל כשמצאו "ויקח  הגלגל, וירדמשם  ויעבר ויסבומשעמד שם קימאה, 
שמואל, שאם ראיתה מימיך אדם שואל  - ויסבוח לה' אלהיך בגלגל" )להלן,כא(. ואל תפתור מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזב

לחבירו: ראית איש פלוני? והוא אומר לו: ראיתיו בטביריא; והוא הולך אחריו לאלכסנדריא?! אף כאן: לשמואל הוגד ששאול מציב 
ה שואל אחרי שאול: כבר חזר שאול להכות את עמלק, כשהי ,לשמואללו יד בכרמל, ושמואל יורד אחריו הגלגל? אלא כך הוגד 

והנה הוא  ,הגלגל וירדבכרמל, ושהה שם קימאה; ומשעמד שם קימאה, נסב לו משם ועבר  יד לוובשובו מהכות את עמלק הציב 
 בגלגל; ושם ירד אחריו שמואל ומצאו שמואל בגלגל. 

ק הבזה; וכן תירגם יונתן: "מתקן ליה תמן אתר לפלגא ביה בזתא". מכין לו שם מקום לחנות החיל ולחלו - לו יד מציב)יב(  רד"ק
 ויעבר ויסב)ראה רש"י(: בונה לו שם מזבח בכרמל, והוא המזבח שנאמר באליהו "וירפא את מזבח ה' ההרוס" )מ"א יח,ל(.  שובמדר

מועד תחלה כשבאו  ואהלהמזבח והטעם: לפי שהיה שם  -אחר שהציב לו יד בכרמל סבב ועבר לו הגלגל לזבוח שם, כמו שאמר  -
לארץ, 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. 
ולעבוד השם יתברך ידמה שיהיה הרצון בזה, שהוא היה מציב לו מקום לשבת בו  - והנה מציב לו יד הכרמלהשאול  בא)יב( רלב"ג 

כי שם היו נקבצים ישראל תמיד  ,הגלגלבו  לו יד מציבשם, ולתת לו תודה על כל הטובה אשר הטיב לישראל. והנה היה המקום שהיה 
  ויעבור וירד הגלגל. ויסבעל כל הדברים הגדולים, ולזה אמר: 

 

להחרים את עמלק וכל נכסיו. ולא הקריב אלא עבר לגלגל  שאול בנה מזבח בכרמל להקריב קרבנות שלא היו רצויים כי נצטווה לכתחילה

ישראל בימי יהושע, כי שם נימולו והוסרה מהם חרפת הערלה שלא עשו -מקום מסורתי לכינוסים משעת כניסה לארץ לכתחילהשהיה 

 ברית מילה במדבר.

 אליהו הנביא הקריב על המזבח הזה קרבן להחזיר את עם ישראל בתשובה אל ה'.  בפועל

 

 זס-פ"זק-מר-ק 55
 נחמיה ח,טו:   

ְַּבָכל ֹול קֵ֥ ַ רּו י ִב֨ ְַוַיֲע יעּו ִמָ֗ ַַיְׁש ֲאֶׁש ר רַ֒-ַו מ  א ָ֣םַל  רּוָׁשַלִ  ַּוִבי ֶה֘ם י ר  ַָע
י ֲַ֙על  אּו ִב֙י ָה ְַו ר ָהָהָ֗ ַ ּו א  י-ְצ ַַ֙וֲעל  ַס-ַזִ֙ית ב׃ ּו תָֽ ָּכ תַַּכ ֻסּכ ֶ֖ ַ ת ֵ֥ ַלֲעׂש  ַ ת ב ָ֑ ַָע ַע  ץ י ֶ֖ ַַוֲעל  ים ִר  ָמ ְַת ַַ֙וֲעל  י ס ַד ֲה ַ ַ֤י ַַוֲעל  ן ֶמ ֶַׁש  ַע  ץ

לְוַיֲעבִַ֨ ְַּבָכ ֹול קֵ֥ ַ רּו ַ֒-י ר מ  א ָ֣םַל  רּוָׁשַלִ  ַּוִבי ֶה֘ם י ר  ההכרזה היא על  –לכתחילה הקול קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל,  –  ָע

ַאיסוף עצים וסכך לבנית סוכות, בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות בשבת.  יעּו ִמָ֗ ַַיְׁש ֲאֶׁש ר מונח רביע אפשר  -ַו

  , כי ההר והיער הם כרמלית.חיד, רבים, כרמלית, פטורמדו על ארבע רשויות לשבת יכי חזרו ול

 

רּו (לו,ה 'ויק 'שמ) תבנית דומה עם שרש עב"ר י ֹול ַוַּיֲעִב֨ הַ֘ קֵ֥ ֲחֶנ ַּמ ַ֒ ַּבָֽ ר מ  א לכתחילה קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל,  – ל 

 ל היא צווי לאו שלא להעביר מרשות לרשות בשבת. ההכרזה היא על הפסקת התרומה לבנית המשכן, בפוע –הקול 

ַ֒ ר מ  א  , שלא להעביר מרשות לרשות בשבת לאו אמר -כ לאמרסגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת  – ל 

 

ַַעלשמות כי תשא לד,ו: שרש עב"ר כמו  ַ׀ ' הֵ֥ ַ ר ַ֒-ַוַּיֲעב ֨ א ָר ְק ַַוִּי  באותה תבנית טעמים, וגם ָּפָניו֘

 

 מרכא פסק זרקא סגולריכוז קדמא  4.1
 פנימיות התורה" –ראה פיתוח בספר "טעמי המקרא 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 קדמא מרכא פסק זרקא סגול, – מוצגת לדיון מקבילת תבנית הטעמים הנושא: 

ֶמַַָֽ,ו:לדתשא שמות  ֱא ֶַו ד ֶס ֶחֵ֥ ב־ ַר ְַו ִים ַאַּפֶ֖ ְךַ ֶר ֶַאֵ֥ ן ּו ּנָ֑ ַח ְַו ּום חֶ֖ ַר לַ ֵ֥ א  ַ ' ה  ַ '׀ ה  ַ֒ א ָר ְק ַַוִּי ַַעל־ָּפָניו֘ ׀ ' הֵ֥ ַ ר ַת:ַוַּיֲעב ֨
ַאַַָ֗,כ:כבבלק במדבר  ְַו ִאָּתָ֑ם ַ ּוםַל  ְך קֶ֖ ַ ים ֲאָנִׁש  ָה ַָּ֙ב אּוַ אְַלָך ר ַ֤ ְק ִאם־ִל ַ ֹו רַלָ֗ ֶמ א ַַ֒וּי   ה ַַלְיָל ֶאל־ִּבְלָע֘ם ׀ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ א רַַוָּיב ֨ ָבֵ֛ ָּד ַַה ֶאת־ ְךַ

ה: ַַתֲעֶׂשָֽ ֹו תֵ֥ א  ַ יָך ֶלֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַדּב  ֲא ר־ ֲַאֶׁש
 ה נשואה, האם קשור לדמוי בספר הזהר ליחסי הקב"ה וכנסת ישראלנדר אש,יג: במדבר מטות לועוד פסוק בעל תבנית דומה 

ִאם ַָּ֒כל-ְו ְמעֹו ַָׁש ם ֹו ְַּבי  ִאיָׁשּ֘ה ַ ַ׀ ם ָתֵ֥ א  ַ ר ַָ֩יפ ֨ ר הֶַ֖-ָהפ  ַַו ם ָר  ֲהפ  ַ ִאיָׁש ּה ַ ּום קָ֑ ַָי א ּהַל   ַַנְפָׁשֶ֖ ר ִאַּסֵ֥ ַּוְל ָה י ֶרֵ֛ ָד ִַלְנ ָה י ְַׂשָפֶתֹ֧ א חַ'מֹוָצ֨ ְסַלָֽ -ִיָֽ
ּה׃ ַָלָֽ
  ׀ַָיפ ַ֨שתי גרסאות תבנית טעמים האם כאן  -טט ַ ם ָתֵ֥ א  ַ ואז זה )כמו ע"פ כתר, מגנס, קורן, מאור, פנינים, ועוד( קדמא מרכא  –ר

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 ׀ ַ ם ָתֵ֥ א  ַ ר ואז למרות שיש בנדר מרכיבים אחדים זה נדר אחד ללא חלוקה ואז  (אשכול ועוד) מונח דמאק –ָיפ ֨

 הפר מקצתו הפר כולו או מה שהפר הפר והשאר לא הופר. 

 

ַ֒ ,כ:דברים גועוד פסוק בעל תבנית דומה  ַָּכֶכם יֶכ֘ם ח  ֲא ׀ַַלָֽ ' הֵ֥ ַ ַח י ר־ָיִנ֨ ֲאֶׁש ַ ד ַַעַ֠
הַֹ֧ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ָאָ֕ ָה ֶאת־ ַ ם ה   ּוַַגם־ ְרׁש  :ְוָי ם ִּתיַָלֶכָֽ ַָנַתֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ֻרָּׁשת  י ִ֚יׁשִַלָֽ ִא ַ ם ְַוַׁשְבֶּתָ֗ ן ָ֑ ַהַּיְרּד  ַ ְַּבע  ֶבר ם ֶהֶ֖ ןַָל ֵ֥ ת  ַנ  ֵ֛ם יֶכ ה  ֹל ֱא ַ 'ַ

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 מהם זז"ס( 3-)עש"ב פסוקים עש"ב מופעים, וב הסבר תהליך הלימוד ע"פ תבנית הטעמים שבבסיסה זרקא סגול 5

 

 נוסף 1, שינוי גרסה ( פסוקים ומופעים237, עש"ב )הסדרות של זרקא סגול וזרקא מונח סגול 5.1
 לשון שמחה או צער –דעת הרבי מזדיטשוב  .א.1.א

 במבוא לפירוש על התורה ענין של עולה ויורד –הרב קרוזר זונדל  –דעת אור החמה  .ב.1.א

 רוח נבואה, רוח גבורה, רוח משפט .ג.1.א

/ המנעות( על משהוא  מרבה ענין שבסגול )כאן שמיטה –בסיס הקבוצה דברים .....קרבה שנת השבע שנת השמיטה  .ד.1.א

יום( בא לרבות אבל המרובה הוא מצומצם )מועט( ביחס לענין  30זמן של  –מצומצם מענין שבמונח )כאן הדומה לשנה 

 אליו הוא מתווסף

 או נותן משהו מענין שבמונח על הענין שבסגול. 

 , תוספת מן החול על הקדש בשבת, וכל יו"טפסוקים בתורה( 4קבוצת השבת ) .ה.1.א

 בו על הכסלים )התוספות לחלבים אף שאינן חלבים(קבוצת חל .ו.1.א

 קבוצת שמן המשחה, גם פשטא מונח ז"ק .ז.1.א

 קבוצת הקרסים במשכן .ח.1.א

 קבוצת הברית .ט.1.א

 קבוצת שיטת רבי יהודה הנשיא .י.1.א

 קבוצת לפני ה'  .יא.1.א

 ס-מ-מונח סגול בתוך ז -קבוצה בני ישראל -תת .יב.1.א

מוסיף ן במדבר חקת כ יב, משה דברים וילך, קיצור ימים )רחל בראשית וישלח לא לב, יעקב בראשית ויחי, משה ואהר .יג.1.א

 תצא כב כד(-סקילה ללא כסות דב' כי ,כו -ואתחנן ד, כה דברים" ונושנתם, או מחסיר מזמן "בזמןהיינו מקדים  "מהר"ב

 

 תבנית הטעמים "עולה ויורד" היא חלק ממערכת טעמי שלושה הספרים איוב, משלי. תהלים )נוטריקון ספרי אמ"ת(

 פסוקים. 351-מופעים ב 352ם "עולה ויורד" בתהלים תבנית הטעמי

 התבנית בעלת לפחות שלוש צורות הופעה המודגמות בשלושה הפסוקים הראשונים של תהלים.

י (תה' א,א)מופע ראשון  ר  ְׁשָֽ יׁשַַאֵ֥ ִאָ֗ ׀ַָה ר אֲַאֶׁשַ֤ ַַ֮ל ֵ֥ ָ֪תַָהַלְך םַַּבֲעַצ י ִעֵ֥ ְַַרָׁשָ֫
ֶרְך ֶד  ִאיםַּוְב אַַחָּ֭ט ָ֑דַל ֵ֥ בַָעָמ מֹוַׁשֵ֥ יַּוְב ִצָ֗ אַםל ִ֝ בַל   ַ:ָיָׁשָֽ

 המופע כאן כעין מחלק את הפסוק לשלושה חלקים כי אחריו מופיע טעם אתנח ובסוף הפסוק טעם סלוק.

י (בתה' א,)מופע שני  םִַּכַ֤ תִַאֵ֥ ַרֵ֥ ַהְַַָּ֗בתֹו ֹו' ְפצֵ֥ ֹוֶַחָ֫ ָרתֵ֥ ְבתֹו הַּוָֽ ְהֶּגָ֗ םֶַי ָמֵ֥ הַיֹו ְיָל ַ:ָוָלָֽ
 סוק טעם סלוק.המופע כאן כעין מחלק את הפסוק לשני חלקים כי אחריו מופיע בסוף הפ

ה (גתה' א,)מופע שלישי  ָהָיָ֗ ְַַ֮וָֽ ץ ּולְַּכע  יַָׁשתָ֪ ַּפְלג ָ֫ ל־ םַַעָֽ ִי ַַָמֵ֥
ר ׀ֲַאֶׁשַ֤ ְר֨יֹו ןִַּפ ֹוִַיּת ֵ֬ הּוְַּבִעּתָ֗ ֵ֥ ֹולְַוָעל  א־ִיּבָ֑ לַל ָֽ ר־ַיֲעֶׂש הְַוכ ֶ֖ חֲַַַאֶׁש י ַ:ַיְצִלָֽ

ים כי אחריו מופיע טעם המופע כאן משתרע על שתי מלים )או שלוש מלים ששתיים מהן במקף( כעין מחלק את הפסוק לשלושה חלק

 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 

ר" של מחלקת שפות שמיות עתיקות במוזיאון הבריטי, כתב מחקר רטו קּו –כ"עוצר מעצירת האתנח. )מפי ר' עמנואל סילבר הי"ו, שימש 

 על פירוש ראב"ע לספר תהלים( 

ספרי התנ"ך האחרים. ושמה "עולה ויורד" מבטא  21מבחינת חלוקת הפסוק, תבנית זאת דומה לתבנית "זרקא סגול" במערכת הטעמים של 

 מע מוסיף או גורע.עולה ויורד במש –אחד מתפקידי "זרקא סגול" 

 

)כאשר אדם ובגין דא כד בר נש בעי לסלקא צלותיה בכל תנועי' ...  זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף כד עמוד א

צריך למעבד ליה קירטא )או נחש מבקש לקטרג על תפילתו(  או חיויא בעי לקטרגא לצלותא  מבקש להעלות תפילתו בכל תנועותיו(
 :זרקא מקף שופר הולך סגולתאהדבר(  )וסודורזא דמלה )חץ( 

 

 בגירסת הכתר עש''ב פעמים בתורה מתוכם -סגול  [מונח]זרקא  [מונח] –זרקא סגול 

 בגירסת הכתר ג' פעמים בתורה -זרקא מונח זרקא מונח סגול 

 לרבות ולמעט,  סיפרי בסיכום קרבנות הנשיאים במדבר נשא, בעניני חול

 בלשון שלילי בא לרבות או להחסיר )כגון וביום השלישי לא ירצה(ות בענין דומה, הכתוב בלשון חיובי בא לרב -טט 

 דוגמאות לסוגי תוספות

  תוספת זמן 

  בעורות או בעצי מערכה -כל קרבנך במלח תמלח 

 כוח או כוח כוחו 

 

 שנוי גירסה מוצב בראש הפרק כדורש עיון:
 אילן-ברשו"ת גירסת ,כב: להוישלח בראשית 

ִַּבׁשְַ י ִהָ֗ ַַוְי ְך אַַוּי  ֶל ו ִה  ַה ָא ֶרץַ ַָּ֙ב ל א  ָר ִַיְׂש ן ןּכ ַ֤ אּוב   ְַַר לַפ ָֽ א  ָר ִיְׂש ַ ע ַמֶ֖ ַַוִּיְׁש יו ִב  ָא ַ הִַּ֙פיֶל ֶגׁש ָהֶ֖ ִַּבְל ֶאת־ ַ֙ ב ר:ַוִּיְׁשַּכָ֕ ָעָׂשָֽ ֵ֥יםַ ְׁשנ  בַ ק ֶ֖ ַיֲע י־ ָֽ ְבנ  ּוַ יֵ֥ ְה ַַוִּיָֽ
 ממוחשבכת"ר  .בראשית וישלח לה,כב:36
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ָא ֶרץַ ַָּ֙ב ל א  ָר ִַיְׂש ן ִַּבְׁשּכ ַ֤ י ִהָ֗ ֶאתַוְי ַ֙ ב ַַוִּיְׁשַּכָ֕ ן אּוב ָ֗  ְר ַ ְך אַַוּי  ֶל ו ִה  ַ-ַה יו ִבָ֑  ָא ַ ִַּ֙פיֶל ֶגׁש ה ָהֶ֖ ִַּבְל
י ָֽ ְַבנ  ּו ְהיֵ֥ ַַוִּי ַַפ ָָֽ֣ל ָ֑ א  ָר ִַיְׂש ע ַמֶ֖ ׃-ַוִּיְׁש ר ַָעָׂשָֽ ֵ֥ים ְַׁשנ  ב ק ֶ֖ ַַיֲע

ַ -גירסת איש מצליח הרב מאיר מאזוז שליט"א גירסה זרקא סגול  ן לִַּ֘בְׁשּכ ַ֤ א  ָר ִַַ֒יְׂש ִהוא ַה ָא ֶרץַ  ָּב

 
 במדבר מסעי לו,א,ג,ד:

יַ ָֽ ְַבנ  י ֵ֥ ט  ְב ִַׁש י ִמְּבנ ֨ ַ ד ֶאָחַ֞ ָהיּוְַל ְַוַ֠ ַ֒-]ג[ ם ְַלָנִׁשי ֘ל א  ָר ִַיְׂש
ָ֑םַ ֶה הַָל ֶ֖יָנ רִַּתְהֶי ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ף ַסָ֕ ינּוְַונֹו ת   ֲאב  ַ ֲחַל ת ַּנ ִַ֙מ ן ֲחָלָת ַַנ ַ֤ה ְרָע ְַוִנְג
׃ַ ַע ָֽ ר  ִַיָּג נּו ֶ֖ ֲחָלת  ַַנ ל ַרֵ֥ ִמּג  ַּו

ִאם ְַו ד[ [-ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְבנ  י ִַל ֘ל ב  ַהּי  ַ ְהֶי ה ִַי
ָ֑םַ ֶה ַָל ה ֶ֖יָנ ְהֶי רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ן ֲחָלָת  ַַ֙נ ה ְסָפ ֹו ְַונָֽ
ן׃ַ ַַנֲחָלָתָֽ ע ַרֶ֖ ִַיָּג ינּו ת   ֲאב  ַ ַמּט  ה ַ֙ ֲחַלת ַּנ ִמָֽ ַּו

 אפשר כי התורה מגלה כאן תפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול כמוסבר להלן:

י( גלו, מסעי 'במ) ָֽ ַ֒-ְבנ  ְַלָנִׁשים ֘ל א  ָר ַ֤הַתאור תפקיד התבנית זרקא סגול, ואחריו  – ִיְׂש ְרָע ַ֙ מהענין, שכאן הוא ְוִנְג ן ֲחָלָת מסוג ענין, שכאן הוא  ַנ

ינּו ת   ֲאב  ַ ֲחַל ת ַּנ ָ֑םומסיים בכתוב שכתוב שוב בפסוק )לו,ד(  ִמ ֶה הַָל ֶ֖יָנ ְהֶי רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ף ַסָ֕  ְונֹו

ַַ֒(דלו, מסעי 'במ) ל א  ָר ִַיְׂש ְבנ  י ִַל ֘ל ב  ַַ֙חריו תאור תפקיד התבניתזרקא סגול, וא – ַהּי  ה ְסָפ ֹו ן מהענין, שכאן הוא ְונָֽ ֲחָלָת  מסוג ענין , שכאן  ַנ

ההוא  ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ָ֑םַַע ֶה הַָל ֶ֖יָנ ְהֶי רִַּת ֲַאֶׁשֵ֥
ָ֑םענין ההוספה בפסוק )לו,ד( הוא יתר כי כבר נאמר בפסוק )לו,ג(  ֶה ַָל ה ֶ֖יָנ ְהֶי רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַע ַ ף ַסָ֕  ְונֹו

 
 דוגמת מפתחראה טו,ט: דברים 

ֶַּפן רְַלָךָּ֡ ִַ֩עם-ִהָּׁש ֶמ ר ָדָב ַ ְהֶי ה ת-ִי ְַׁשַנָֽ ָב ה ָקְר ַ ר מ ָ֗ א ִַ֝עלַל  ְַבִלַּי ָ֨ך ְב ָב ןַ-ְל ֶ֖ ִַתּת  א ְַול ֵ֥ ן ֹו ְבי  ֶא ָה ָךַ֙ ִח֙י ָא ְַּב ָךָ֗ יְנ ַע  ָרָע ה ְַ֒ו ה ִמָּט ַהְּׁש ַ ְַׁשַנ ת ַהֶּׁשַב֘ע
ֶאל ַ֙ ָך י ַָעֶל֨ א ָרַ֤ ָק ְַו ֹו ַַ-לָ֑ א׃ ְט ָֽ ח  ַ ְַבָךֶ֖ ֵ֥ה ָהָי ְַו ַה'

ַ (טו,ט ראה 'בד) ָךָּ֡ רְַל ןמונח פזר  -ִהָּׁש ֶמ רַ֩-ֶּפ ַָדָב ְהֶי ה )=תרסא(, כעין לפחות שני תפקידי תרסא שלפחות אחד מהם  קטנה-מונח תלישא -ִי

ת...   -הנלמד משיעור של זמן נוסף  ְַׁשַנָֽ ָב ה ְר ַ֒-ָק ה ִמָּט ַהְּׁש ַ ְַׁשַנ ת  מונח זרקא מונח סגול,  - ַהֶּׁשַב֘ע

ת (ספרי קלז )גר' המלבי"ם 'א ְַׁשַנָֽ ָב ה ְר ַ֒-ָק ִמָּטה ַהְּׁש ַ ְַׁשַנ ת זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי אם שבע שנים לכל אחד ואחד   .ַהֶּׁשַב֘ע

 .היאך היא קרבה? אמור מעתה שבע שנים לכל העולם

ב' בבלי מכות ... זרקא סגול כתוספת על הענין מתוכן הענין שלושים יום בשנה נחשבים כשנה 

 כעין פזר שני וצ"ע -יום; מונח פזר כבבלי מכות ... שסתם הלואה לשלושים  -פזר ירמז 

 יום קודם לשנת שמיטה, תוספת זמן אחר שנת שמיטה לפירות שחנטו בשנת השמיטה 30תוספת זמן 

 פזר תלישא  ראה 

 

 :זרקא מונח ב' סגול מונח א' תבנית 

 : הזרקא גורם הרחבה או צמצום של העניין שטעמו מונח ב' והקשור לעניין שטעמו סגולבנושאי הלכה

 וחמישיתיו המלבי"ם בתורה והמצוה סעיף שפ"זיחטא )מונח( ואשם )סגול( -( והיה )זרקא( כימכות טז אבבלי )ע"פ  ויקרא ה כג כגון
...ופירשו חז"ל שבא ללמד שלפעמים יוסיף כמה חומשים והוא אם כפר אח"כ בחומש ונשבע עליו שאז שב החומש להיות כקרן 

 )חוזר וחוטא ומודה על אשמתו( קמא.ומשלם חומש כמו שכתוב במשנה דבבא 

כבר בשעת החטא חישבו למעול מעל  אור החייםוהתודו את חטאתם )זרקא( אשר )מונח( עשו )סגול( כמאמר  במדבר נשא ה ז כגון

בשבועת שקר אם יתבעו ולכן החידוש של הווידוי )כבר בשעת החטא אשר עשו חישבו למעול מעל בשבועת שקר כלומר לעשות חטא 

 כאשר )במובן של כמו( עשו חטא ראשון( נוסף

 

לתת יום בכי בכל שנה  כלי יקר: "ארבעים )מונח( יום )סגול( יום לשנה", ע"פ במדבר שלח לך, כגון בענייני סיפור מעשהכך גם 
 שנתעכבו במדבר והוא ט' באב כנגד כל יום הליכת המרגלים.

 
 : דוגמת מפתחחי,דויגש מ בראשית

הּו ְַי יו ָלִ֝ א  ַ ׁש ַַ֒וִּיַּג֨ ִני ד  ֲא יַ ִַּב  ֘ר ֶמ ַַוּי א ה ַָדָ֗
ַדֶּברַ ַאל-ְי ְַו י ִנ  ֲאד  ַ ְזנ  י ָא ְַּ֙ב ָבר ָד ַ ָךַ֤ ְּד ְב ַַע א ָך-ָנ֨ ֶּדָ֑ ְַּבַעְב ָךֶ֖ ַאְּפ ַ ר ַח ִַיֵ֥
ה׃ַ ְרע ָֽ ָךְַּכַפ ֹו מֶ֖ יַָכ ִַּכֵ֥

ו י ָלִ֝ א  ַ ׁש ה, אזלא בראש פסוק קדמא –ַוִּיַּג֨ ָדָ֗ הּו ַ֒רביע  – ְי ִני ד  ֲא יַ ִַּב  ֘ר ֶמ  זרקא מונח סגול – ַוּי א

 :    קראמהבשמות טעמי  "קול אליהו" הגר"א דרש

ַ֒ ִני ד  ֲא יַ ִַּב  ֘ר ֶמ ַַוּי א ה ָדָ֗ הּו ְַי יו ָלִ֝ א  ַ ׁש  ַוִּיַּג֨

ַדֶּבר ַאל-ְי ְַו י ִנ  ד  ֲא ַ ְזנ  י ְַּ֙בָא ר ָדָב ַ ְּדָךַ֤ ְב ַַע א ה׃-ָנ֨ ְרע ָֽ ָךְַּכַפ ֹו מֶ֖ יַָכ ָךִַּכֵ֥ ֶּדָ֑ ְב ְַּבַע ַאְּפָךֶ֖ ַ ר ַח  ִיֵ֥

 ַ ה ָדָ֗ הּו ְַי יו ָלִ֝ א  ַ ׁש הבן הרביעי. קדמא מורה על מוקדם  -והלך, רביע  - ואזלא, הקדים או התקדם -קדמא ואזלא רביע, קדמא  -ַוִּיַּג֨

 ואזלא מורה על נמשך מהמוקדם

 ִַ֒ני ד  ֲַא י ִַּב  ֘ר ֶמ  ו)הרב ראשגולד אברהם צבי הי" סגולהמונח סגול אני נזרק מלהיות מונח בעם  זרקא רמז ברמתסגול  מונחזרקא  –ַוּי א

 ( אבשם הגר"

 ִַ֒ני ד  ֲַא י ִַּב  ֘ר ֶמ  בהמשךאור החיים  פמעניין או יוצר עניין משותף לאדני ובי, ראה ע" סגול, מוסיף מונחזרקא  –ַוּי א



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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( שמשם זכ" ז... באמצעותי השגת זה, כי הוא הסובב ליוסף אדנות שאמר לכו ונמכרנו לישמעאלים )בר' ל" רמז' ד –החיים  אור
 נתגלגל הדבר והשיג יוסף האדנות.

. רמז לגאולה בעתיד  הנסיבות בגלל המקדימו. יהודה מלך ומכוחו יוסף מלך זמני ויצירת העניין המשותף לתוספתאופן ד' ממש מכוון  – טט

 מבית דוד. למשיח המקדיםמשיח מבית יוסף 

ַ֒ (יח,דויגש מ 'בר)דרש הגר"א  ִני ד  ֲַא י ִַּב  ֘ר ַַוּי אֶמ ה ָדָ֗ הּו ְַי יו ָלִ֝ א  ַ ׁש קדמא ואזלא רביע זרקא מונח סגול, התקדם והלך אליו הבן הרביעי,  -ַַוִּיַּג֨

ואם תשאל מדוע אני נכנס בענין יותר מאחי כי בי נוגע הדבר, בגלל שבועתי לאבי להחזיר את אחי בנימין ואם איני ונח סגול זרקא מ

.  העיון בדרש הגר"א בשמות ( "קול אליהו" הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו בשם הגר"א) אני נזרק מלהיות מונח בעם סגולהמחזירו 

הטעמים קדמא ואזלא מגדירים ענין ללימוד מקומי, כאן כלל מנהיגות ופרטיה מסירות נפש של הבן הטעמים קדמא ואזלא וכו' מגלה ש

 הרביעי שבלעדיה יזרק )במובן של יגרע( מעם סגולה.

 קדמא מורה על ענין הקשור בשורש קד"ם )כמו מוקדם, התקדם( ואזלא מורה על נמשך אחרי המוקדםמדרשת הגר"א  מסקנות

גדירים ענין מקומי כעין כלל ואחריו טעמי פרטים. זרקא סגול באופן של אור החיים מוסיפים מיהודה על יוסף, כן קדמא ואזלא מ-כמו

 גריעת דין מישראל והוספה ברחמים. –)כט כסלו התשע"ח( בפנימיות הענין ע"פ הזוהר העברת  ומזהירים על גריעה של יהודה מעמו.

 
 :ז,א בראשית

ֶאתַוַּי ַ ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ קִַ-ַעׂש ָר ַיַעַָ֒ה
ַע ַ מ  רַ ֲאֶׁשֶ֖ ַ ִים ַהַּמ  ַ ן ַּוב  י יַע ִק  ָר ַָל ַחת ִמַּת  רַ֙ ֲאֶׁש ַ֙ ַהַּמִ֙ים ַ ן י ַ֤ ַּב  ל ָ֗ ּד  ִהיַלַוַּיְב ְֵֽי ַַוָֽ יַע ִקָ֑ ן׃-ָלָר ָֽ ַכ 

ֶאתַוַּי ַ ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַ֒-ַעׂש ִקיַע ָר  מונח זרקא סגול, הוספת משהו מענין הרקיע על הרקיע. כגון שני רקיעים, וילון, רקיע שמיני – ָה

 נאמר: )דברים י יד( הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים.ש י רקיעים הן,שנרבי יהודה:  מרא ב,יב גהלי חגיבב 
 אלא נכנס שחרית ויוצ, אאינו משמש כלום -לון ויר: שבעה, ואלו הן: וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. אמיש לקיש ר

 ערבית,
אשי החיות, דכתיב )יחזקאל א כב( ודמות על ראשי החיה מרלמעלה  ד רקיע אחד ישעומר רב אחא בר יעקב: ואב ,יב גהלי חגיבב

 רקיע כעין הקרח הנורא. 
 

ֶאתַוַּי ַ ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ִקיַעַ֒-ַעׂש ָר  מונח זרקא סגול,מופע ראשון בתורה –ָה

ִקיַעַ֒-ֶאת ָר  )בר' מקץ מא ט(פרעה" -שר המשקים את וידבררקיע והרחבה עליו או בלתי ישיר כמו " –ָה

 בענין שני רקיעים ובענין שבעה או שמונה רקיעים. החגיג בבלי ראה

התוכן של  מענין , מעליםמצמצם, שמגביל הזרקאמידת הגבורה והוא ענין של הגבלה, צמצום והעלם. אפשר שמרמז לתפקיד  –לקים -א

, כל רקיע מן [25ע'  ק אפר הזקן רהיחוד והאמונה לאדמו" שער] -ל הי"ו [לרב יקותיאל גרין לאיתן משכיל] פירוש פטעם הסגול. ע"

כלל ענין הרקיע. אפשר להסתכל על טעם הסגול מלמטה למעלה ולומר שעל  מתוךבעל תפקיד מוגבל  הוא [חגיגה בבלי]-המוזכרים ב

מלמעלה למטה ולומר שלענין  הסגולבשני אריחים מוסף משהו מאותו ענין אבל מוקטן ממנו. אפשר להסתכל על טעם  המסומןהענין 

 בעל פריטים אחדים מוגבלים לעומת הענין המקורי. אוריח אחד מוסף ענין דומה לו בעל פרט אחד המסומן בא

 

ַַוַּי ַַפרק א ז בראשיתהזרקא פועלת להגביל, לצמצם, להעלים )כעין להקטין( משהו מענין הסגול ולהוסיף עליו. וזה ע"פ  באופן אחד ַעׂש
ֶאת ַ ִהי֘ם ֹל ַ֒-ֱא ִקיַע ָר  אשון בתורהמונח זרקא סגול,מופע ר –ָה

 אפשר שהמונח לפני הסגול יקבל תכונת סגול ואז תהיינה שתי תוספות.

 

 הזרקא פועלת להסרת ההגבלה, להרחבה, להבאה לגלוי מהנעלם כגון  באופן אחר

ֶַאל יד יג בשלח שמות ֶׁש ה מ  ַ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ֨ ַ ַ֒-ָהָע֘ם אּו ָר ִַּתי ַוגו'
ַוַַ :ב' ו יז מלכיםהדוגמא של המכילתא  פ, ע"דלענ" – טט ח ַקַ֤ ִַּ֙יְפ ֶאתה ַ '-ַ ׁש ֶ֖ א  ַ ֶכב ֶרֵ֛ ְַו ים ִסֵ֥ סּו אַ ָמל ֨ ַ ר ָהִ֝ ַָה ה ִהּנ ֨ ְַו ְרא ַַוַּיָ֗ ר ַע ַּנ  ַה ַ ינ  י ִביב ֵַ֥ע  תְַס

ע׃  נעלם. גלויהזרקא מביאה להסרת מגבלה, ֱאִליָׁשָֽ

 

 מוסיף או גורע / ממעט משהו מסוג הסגול על סוג המונח ואולי בלי מונח על הסגול

 דוגמא להקדמת זמן שזהו במשמעות גורע:
 :כודברים ואתחנן ד,

ֶאת ַ ִֹ֝ום ַהּי ַ ם ַָ֩בֶכ֨ ִתי ד  ֶאת-ַהִעי ְו ַ ַמ ִים י-ַהָּׁש ֶרץִַּכָֽ ָאָ֗ ֶאת-ָה ַ ים ִרֹ֧ ְב ַע  ם ַאֶּתִ֝ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ָא  ַָה ַע ל מ  ַ֒ ר ַַמה  ן֘ דּו דַּת אב  ב   הַ-ָא ָּמ ַָׁשֶ֖ ן ֵ֛ ְרּד  ַהַּי
א ִרְׁשָּתָּ֑הַל ָֽ ן׃-ְל ּו דָֽ דִַּתָּׁשמ  ֶ֖ מ  ִהָּׁש ַ י ִַּכֵ֥ ָה י ַָ֙עֶל  ִמים ַָי ַ֤ן ִריֻכ ֲא ַַת

ֹו)כה(  רש"י: ע"פ ְַונ ם ֶּתֶ֖ םרמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין  -ַׁשְנ ְנֶּתֶ֖   ע"יוהוא הקדים   .ְונֹוַׁש
רַ֒ ַמה  ןַ֘ דּו דַּת אב  ב   םמונח זרקא סגול, מוסיף במהר היינו מקדים בזמן, או מחסיר מזמן  –ָא ַׁשְנֶּתֶ֖ גי' שמונה מאות חמישים ושתים,  ְונֹו

ַשתי שנים שמיוצגות ע"י  ד ב   ןָ֘א דּו ן֘מונח זרקא, כדי שלא יתקיים בהם  ּת אב  דּו דַּת אב  ב   ַ֒ –)טט  ָא ר ה  ... וצדקה עשה עמנו שמהר  (ַמ

ַ֘והקדים להביא הגלות שתי שנים לפני זמן של  דּון דַּת אב  ב   ַ֒ ָא ר  . ַמה 

 

 ובכלל והוספת חסד ורחמים העברת דין מישראל

ֶאת כא,יז: ויראבראשית  ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַמ ע ִּיְׁש ּנַַ-ַו ַה ַ ֹול ַ֒ק  ַַער
ֶאלַ ַ ׀ ַ ים ִהַ֤ ֱאֹל ַ ְך ַא֨ ַמְל אַ֩ ָר ְק ִמן-ַוִּי רַ֙ ַמה-ָהָג ַ ּה רַָלֶ֖ ֶמ א ַַוּי ֵ֥ ִים ַמ  ָ֑ר-ַהָּׁש ַָהָג ַָּל ְך
י-ַאלַ יִַּכָֽ ִא  ְר י ֶאל-ִּת  ַ ים ִהֵ֛ ֹל ֱא ַ ע ַמֹ֧ הּוא-ָׁש רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַַּב ֶַ֖ער ַּנ ַה ַ ֹול ׃-קֵ֥ ם ַָׁשָֽ

 דרקבלת תפילתו, ראה בפסוקים על הס –מממהר  -גריעת דין מישמעאל, הוספה ברחמים עליו, הוספה 

 

ַ֒ ת וישלח לב,י:שיראב ב ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ ַַוּי א



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/204         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ַַ ָ֑ק ָח יִַיְצ ִב  ַָא י ֶ֖ ה  ֹל א ַו  ם ָה  ָר ַאְב ַ י ִב  ָא יַ֙ ה  ֹל ֱַַא ַ ַַ ְך׃ַ'הַַַַ֞ ִַעָּמָֽ ה יָב ִטֵ֥ י א  ְַו ְדְּתָךֶ֖ מֹוַל ַּוְל ָךֵ֛ ְרְצ ַא ּובְַל ַׁשֹ֧ י ַלָ֗ א  ַ מ  ר א  ַָה
בַ֒ ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ , ע"פ רש"י יעקב יעקב על יעקבו. כאן גורע ומוסיף מהמדובר ב ענייןהמוסיף עניין מלפעמים גורע לפעמים זרקא סגול,  –ַוּי א

שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו. יעקב מבקש לעורר רחמי ה'  בזכות שתי הבטחות אלו .מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו

קל לאדם גדול יקרא גדול וה' ראב"ע עון ע"פ  לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו )ראב"ע( ולהוסיף עליו רחמים.

 מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה.

יְָלה ַהז ה   ,יב(בא יב שמות) ץ־ִמְצַריִםִּ֮ ַּבַּלֹ֣ ִֽר  י ְבא  מצרים בלילה הזה, או מוסיף מענין -ארץמונח זרקא מונח סגול, כעין מוסיף מענין  – ְוָעַבְרִּתֹ֣

בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין  הלה הזה הייתה שהקב"סגולת הלי רבההלילה הזה על ארץ מצרים. לפי מפרשי מדרש שמות 

העברת )גריעת( דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים והוספת חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני  .למצריםמהם 

 המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.

' ׀ ַעל (ו,תשא לד כי שמות)לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים  ודומה ר הֵ֥ ְך -ַוּיֲַעב ֵ֨ ר  ֵ֥ ּון א  ל ַר֖חּום ְוַחנֶ֑ ' ֵאֵ֥ ' ׀ הֵ֔ ָפנָי֘ו ַוּיְִקָרא  הֹ֣

יִם ְוַרב ִֽת׃-ַאַפ֖ ד ו ֱאמ  ס  ֵ֥ ' ׀ ַעל      ח  ר הֵ֥ . גריעת דין ה' עובר מכסא דין לכסא רחמיםלכתחילה דין, בפועל זרקא סגול.  –ַָפנָי֘ו ַוּיְִקָרא  -ַוּיֲַעב ֵ֨

 מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים. ההקב"ל דרכי בקשת סליחה, העברת דין והוספה ברחמים. והקב"ה מוסיף לישרא

ם( לב,י ' וישלחבר) [ספורנו] ָה  ָר ְב ַא יַ ִב  ָא יַ֙ ה  ֹל . הקדים בסדר שבחי המקום וחסדיו ובהזכיר זכות אבות כסדר אנשי כנסת הגדולה ֱא
ת הגדולה סידרו את פתיחת הברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה לפי פסוקים אנשי כנס ]טור או"ח קיג[לפי  בתחלת י"ח ברכות:

ַ֙אחרים ויעקב כיוון לדעתם באומרו  י ה  ֹל יֱַא ַָאִב  י ֶ֖ ה  אֹל ַו  ם ָה  ָר יַַאְב ָ֑קָאִב  ופותחים ...  [טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קיג].  ִיְצָח
ְׂשך֙  ,ב(יב ' לךבר)באלהי אברהם דאמר ריש לקיש  ִֽע  ֹול  ְוא  ֹוי ָּגדֵ֔ ְלגֹ֣

ְכךֵ֔ זה שאומרים אלהי אברהם  ])בית יוסף פרק ערבי פסחים )קיז:([ ב( ר  ַוֲאָבֹ֣

ךזה שאומרים אלהי יצחק  ֶ֑ ה ְׁשמ   זה שאומרים אלהי יעקב ַוֲאגְַּדָל֖

 הפסוקים הבאים דומים ממש לנוסח ברכת האבות

י  ,ו(שמות ג) יך ֱאֹלֵהֶּ֧ י ָאִבֵ֔ ר ָאנ ִכ֙י ֱאֹלֵהֹ֣ אמ  בַוּי ָ֗ י יֲַעק ֶ֑ ק ֵואֹלֵהֹ֣ י יְִצָח֖ ם ֱאֹלֵהֵ֥  וגו' ַאְבָרָהָ֛

י ַאְבָרָהָ֛  ,טז(שמות ג) י ֱאֹלֵהֶּ֧ ה ֵאַלֵ֔ ֙ם נְִרָאֹ֣ ֵתיכ  י ֲאב ִֽ ' ֱאֹלֵהַ֤ ֙ם הֶ֞ ל ְוָאַמְרָּתַ֤ ֲאֵלה  ת־זְִקֵנֹ֣י יְִׂשָרֵאָ֗ ְך ְוָאִַֽסְפָּתֶ֞ א  רֵלֹ֣ ב ֵלאמ ֶ֑ ק ְויֲַעק ֖  וגו' ם יְִצָחֵ֥

 

ַ֒ לב,י(ר' וישלח ב)אפשר שיש לומר כי  ב ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ יעקב על יעקב, היינו שכמו שיעקב פתח תפילתו עניין ממוסיף כעין זרקא סגול,  –ַַוּי א

 בשבח לבורא הדומה לברכת אבות בתפילת שמונה עשרה, כך יעשו בני יעקב לכל הדורות.

 

 בענינו... להוסיף או לגרוע , יצא סגולזרקא  גרש במלעיל, גרשיים במלרע מונח-אזלא 5.1.1

 

 ז"ס-גר מואג/ .1

ת :א,דמקץ מ בראשית ֶא ַ ו ַַעל-ַוְיַצַ֞ ַ֒-ֲאֶׁש ר ר מ  א ַל  יתֹו֘ ַּב 
ֶאתַ ַ א ָ֑ת-ַמּל ַ֞ א  ְַׂש ן ּו ַיּוְכלֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ֶכלַַּכ א   ַ֙ ֲאָנִׁשים ַָהָֽ ת ח ַ֤ ְמְּת ַַַא ַַ ַ ֶסףַַ יםֶַּכ ֹו׃-ְוִׂשֵ֥ ְחּתָֽ ְמַּת ַא ַ י ְַּבִפֵ֥ יׁש ִַאֶ֖

ו( א)  רד"ק ר יוכל מבלתי שירע להם, ושלא יגע לא בגופם ולא כל אלה הדברים מבוארים, ועשה יוסף כל זה כדי להקניטם כל אש .ַוְיַצַ֞
  בממונם; ועשה הכל בחכמה.

ת ֶא ַ ו ַַעל-ַוְיַצַ֞ ַ֒-ֲאֶׁש ר ר מ  א ַל  יתֹו֘  זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מן הענין,  - ַּב 

ַלכן בצירוף עם  ו ר כגון בהוספת צער, ולהמשיל האחר מתקבל כעין יצא להקל ולהחמיר, אפשר להמשיל אחד מהם למחמי גרשיים –ַוְיַצַ֞

 למקל כי גורע מהצער כגון שלא פוגע בגופם ובממונם.

 

 ז"ס-אג/גר מו .2
 :ד,יז מ"אח ויקרא

ְוֶאל יאֹוַ֒-]ד[ַַ אֱַהִב ַל   ֘ד ע  ֹו ֶהלַמ ַתחַא   ֶַּפִ֝
ַ' ְׁשַּכ ןַהָ֑ ֶ֖יִַמ 'ִַלְפנ  ַַ֙לה  בַָקְרָּבן י ְקִרַ֤ ְַַַלַה ְךַַַַַ ָׁשָפ  םַ ּואַָּ֙ד  יׁשַַהה בַָלִאַ֤ ָחׁש ַ֞ י  םַ ֹו׃ָּד  ַעּמָֽ בַ ֶר ֶּקֵ֥ ּואִַמ יׁשַַההֶ֖ תַָהִאֵ֥ ְַוִנְכַרֵ֛

 פירוש אור שמחה(  פה א( )סוגריים ע" –ראש השנה פרק א הלכה א )וילנה ד ב  מסכתירושלמי  תלמוד
 ניתןימול עבר ולא מל אמר ליה כי תדר נדר ליי' אלהיך לא תאחר לשלמו דבר שהוא  השמיניחגיי בעא קומי רבי יוסה כתיב וביום  רבי

אַ-ְוֶאלַיז ד מאח" ויקראין יצא זה שאינו ניתן לתשלומין לא תאחר לשלמו ולא את חליפיו כהדא דתני לתשלומ ַל   ֘ד ע  לַמֹו ֶה ַתחַא   ֶּפִ֝
ֹוַ֒ ִביא רגלי' והביא אחרת  שלשהאמר רבי יונה פירשה לוי בן סיסי קומי רבי באומר הרי עלי עולה ועברו עליה  חליפיואת  ולאֱה

 תאחר לשלמו ולא חליפיו.  לאפטר מן הראשונה לפום כן צריך מימר והקריבה מיד הייתי אומר יי
, אלא כן אנן קיימין באומר הרי זה עולה ועברו עליה שני רגלים והביא אחרת תחתיה עובררבי יוסה אם באומר הרי עלי מיד הוא  אמר

 ()הקדיש בהמה לעולה, וכעבור שני רגלים נפל בה מום, והפריש אחרת תחתיה, היינו תמורה
אומר תצטרף עם תמורה שלשה רגלים )אסבור שכיון שבהמת התמורה מכוח  הייתיהקריבה מיד ועבר עליה רגל שלישי  ולא

, שהוא גם הרגל הראשון הראשונה, אז גם תצטרף לראשונה למנין שלושה רגלים, וכאשר יעבור הרגל השלישי לבהמה באההראשונה 
לא תאחר לשלמו ולא את חליפיו )לפיכך צריך הכתוב לומר שאין  מימרם כן צריך להפרשת התמורה, אזי יעבור על לא תאחר( לפו

רגלים משעה  שלושהעם תמורתה למנין שלושה רגלים, ואינו עובר על לא תאחר עד שיעברו על התמורה  מצטרפתהבהמה הראשונה 
 הקדיש במקום העולה שנפסלה(  –שהמירה 

ְוֶאלַ אַהֱַ-]ד[ַַ ַל   ֘ד ע  לַמֹו ֶה ַתחַא   ֹוֶַּ֒פִ֝ יא  גרש מונח זרקא מונח סגול, -אזלא - ִב

 יצא מן הכלל,  –גרש -אזלא

נפל בה מום, חובת הבאת תמורה, ומוסיף זמן להקרבת התחייבותו כי נותן  שאםמוסיף על בהמה מוקדשת  –זרקא מונח סגול  מונח

 רגלים מיום הקדשתה.  שלושהלתמורה 

המקדיש להביא תמורה, ומקל עליו  על, אם נפל מום בבהמה מוקדשת, מחמיר חמירמן הכלל להקל ולה יצא א' דרך: בשתי דרכים סיכום

 עד הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה.  להביאלתת לתמורה שלושה רגלים מיום הקדשתה, ולא מחייבו 

גרש מרכא תביר -לאנראה כי אז לכאורהמונח סגול, יש לה דמיון למרכא תביר טפחא שמדוגמאות אחרות  זרקא מרכא תבנית ב' דרך

. מן הכלל להקל ולא להחמיר יצאמונח סגול לכן אפשר שצריך ללמוד כאן  זרקאטפחא מבטאה להקל ולהחמיר. אבל כאן התבנית מונח 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ישאר בלי קיום הנדר, ומקל עליו  אחרתהכלל להקל, אם נפל מום בבהמה מוקדשת, מקל על המקדיש להביא תמורה לקיים נדרו  מןיצא 

 להביא עד הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה.  מחייבושלושה רגלים מיום הקדשתה, ולא  לתת לתמורה

 

ֶאל :יז -בהעלתך יא טז במדבר ַ ' הִ֝ רַ אֶמ ַַוּי ֨ ַ טז[ [ַ ַ ַ ְסָפה-׃ַפ ֶַא ה ֶׁשָ֗ ַ֒-מ  ל א  ָר ִַיְׂש ְקנ  י ִּז ִמ ַ ִאיׁ֘ש ַ ְבִע ים ִַׁש י ִַּלַ֞
ִַּכי ְעָּת ַד  ַָי יו-ֲאֶׁש ר ָרָ֑ ְט ְַוׁש  ם ָהָעֶ֖ ַ ֵ֥י ְקנ  ִַז ם ֵ֛ ַה  ַ ַַ ַ ַַ ֶאלַַ ַ֙ ָתם א  ַ ְחָּתַ֤ ַ-ְוָלַק ְך׃ ִַעָּמָֽ ם ַָׁשֶ֖ ּו בֵ֥ ְתַיְּצ ִהָֽ ְַו ד מֹוע   ַ ֶהל ַא  

 לא בורר מה כאן להקל ולא להחמיר

  , פסוקים בסדר הופעתםזרקא סגול  ראה

 

 בענינו... מוסיף או גורע , יצא סגולזרקא  מרכאגרש במלעיל, גרשיים במלרע -אזלא 5.1.2

 

 ז"ס-אג/גר מר .3

רַלִַ: ו,ו וארא שמות מ ֵ֥ ֱא ַ ן יָלכ ַ֞ ָֽ ה֒'-ְבנ  ַ ֲאִנ י ַ ֘ל א  ָר ִַיְׂש
ָדָתָ֑םַ ֲעב  מ  ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ י ִהַּצְלִּתֵ֥ ְַו ִים ַר  ִמְצ תַ ֹל  ְב ִס ַ֙ ַ֙חת ִמַּת ַ ם ֶאְתֶכָ֗ ַ י אִת  הֹוצ  ְַו ַ ַַ ַ ַ ׃ַַ ים ִלָֽ ד  ְַּג ים ִטֶ֖ הַּוִבְׁשָפ ְַנטּוָי  ֹוַע ר  ְז ִַּ֙ב ֶאְתֶכם ַ י ַאְלִּתַ֤ ְַוָג
יַ ָֽ ְבנ  רִַל ֱאמ ֵ֥ ַ ן ה֒'-]ו[ַָלכ ַ֞ ַ ֲאִנ י ַ ֘ל א  ָר  מונח סגולמרכא זרקא  גרשיים -ִיְׂש

ן י"רש יהשבועה:  אותה פ. ע"]ו[ַָלכ ַ֞ ָֽ ְבנ  רִַל מ ֵ֥ ֒'-ֱא ה ַ ֲאִנ י ַ ֘ל א  ָר  לקיים. הנאמןִיְׂש

זה  למהשאמר משה  על אליו ויאמר. משפטיםלקים -א וידברמתחילת וארא עד כאן(  -)טט  של הפרשה זו והפירושז'  ח"שפת עיקר
 די-ל ש-באה' כי אם  בשםלאבות(  -)טט  הבטחתיםתאמר כיון שלא  לקיים הבטחתי. ואל שנאמן ה' אני הלו הקב" אמר  שלחתני

 ' לכך וגם אני צריך לקיימו הלכך שמעתי וכו'.וכובריתי -הקמתי את וגם( ד,ו וארא) מוכרח לקיים. אבל איני( ג,ו וארא)
י– טט ָֽ ְבנ  רִַל ֱאמ ֵ֥ ַ ן ה֒'-]ו[ַָלכ ַ֞ ַ ֲאִנ י ֘לַ א  ָר גול בתפקיד של גורע מהענין על הענין ושל מוסיף , זרקא סמרכא זרקא מונח סגול גרשיים -ִיְׂש

שמות כי תשא )מהענין על הענין. גורע מן הדין ומוסיף על הרחמים. רעיון זה חוזר פעמים אחדות בספור יציאת מצרים, ואח"כ במדבר, כגון 

ר (לד,ו ַַעלַ'הֵַ֥ ַוַּיֲעב ֨ ַ֒-׀ א ָר ְק ַַוִּי  עובר מכסא דין לכסא רחמים. הקב"ה תיב"עקדמא מרכא פסק זרקא סגול ע"פ  – ָּפָניו֘

 ַ ן יטעם גרשיים,  -ָלכ ַ֞ ָֽ נ  ְב ֘לַ-ִל א  ָר כעין יצא זרקא בתפקיד גורע מהענין על הענין דומה בתפקיד זה לתביר. גרשיים ... תביר  –ִיְׂש

רלהקל ולהחמיר. למי שיתעורר ממכות מצרים  מ ֵ֥ י =מאריך אף וגואל למי שלא יתעורר לא יאריך אף ולא יגאל. לפ רכאמ -ֱא

 ההקב"המקורות בתורה שלמה בני ישראל לא היו ראויין להיגאל אלא להיהרג. ויש לומר שלא כולם לא שמרו ברית ולא כולם עע"ז. 

הביא עצמו בשבועה נוספת על שבועתו לאבות נגד מידת הדין ומן הסתם זה בזכות האבות ובזכות אלו מבני ישראל ששמרו ברית ולא 

 הזכאים ובזכותם להוסיף עליהם גם את החייבים. ישראל-קל על בנימחמיר על עצמו כדי להעע"ז ו

 י ָֽ ְבנ  ה֒'-ִל ַ ֲאִנ י ַ ֘ל א  ָר ה֒' -ב הבטחה די-ל ש-באעל ההבטחה לאבות מהענין על הענין, מוסיף  מוסיףמונח סגול,  זרקא -ִיְׂש ַ  -ֲאִנ י

רחמים ומוסיף על בני ישראל הזכאים את , המגביר הנאמן לקיים הבטחתיהמהוה הנעלה מן הספירות המבוטאות בשמות הקב"ה, מ

ה֒'החייבים לגאלם כהבטחתו לאבות. בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו  ַ אני אותיות אי"ן, כתר דמלכות דא"ק המהוה את ארבע  -ֲאִנ י

 העולמות.

  יועוד אפשר לומר כי ָֽ ְבנ  רִַל מ ֵ֥ ֱא ַ ן ה֒'-ָלכ ַ֞ ַ ֲאִנ י ַ ֘ל א  ָר ב"ה משביע לכל אחד מישראל , כי הקמרכא זרקא מונח סגול גרשיים -ִיְׂש

כי בני ישראל היו במצרים ללא מצוות שיתנו להם זכות לגאולה כפסוק "ואת עירום ועריה". מסירות נפשם התבטאה למסירות נפש 

בתשובה אל ה' בימי מכות מצרים, בקשירת השה או הטלה, עבודה זרה של מצרים, למיטתם לשחיטתו בערב פסח ואכילתו בליל 

כל אחד מישראל משלים את כנסת ישראל שיש לה שלמות של שש מאות אלף נשמות, ובזה תלויה התעלות  ליל פסח.פסח; במילה ב

֒'-העולמות מהמדרגה שירדו אליה מחטאי האדם, דבר המרומז ב ה ַ מונח סגול, מונח טעם מחבר, סגול טעם עוצר, ההתעלות  – ֲאִנ י

נמצא גם כעין גאולת כסא הכבוד )כבוד ה'( בתוך התעלות זאת ד מישראל. הסגולית של העולמות תלויה במסירות הנפש של כל אח

 מהגלות, כמרומז בשנוי הלשון הבא:

 

 פסוקים בסדר הופעתם 5.1.3

 

 בראשית 5.1.3.1

 ז"ס 1
 בראשית א,ז:

ֶאתַוַּי ַ ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַ֒-ַעׂש ִקיַע ָר ַע ַָה מ  רַ ֲאֶׁשֶ֖ ַ ִים ַהַּמ  ַ ן ַּוב  י יַע ִק  ָר ִמַּת ַחתַָל ַ֙ ר ֲאֶׁש ַ֙ ַהַּמִ֙ים ַ ן י ַ֤ לַּב  ָ֗ ּד  ן׃ַוַּיְב ָֽ ְֵֽיִהי־כ  ַַוָֽ יַע ִקָ֑ ָר ַלַָל
ֶאתַוַּי ַ ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ִקיַעַ֒-ַעׂש ָר  מונח זרקא סגול,מופע ראשון בתורה –ָה

 ראה דוגמאות מפתח

 

 ז"ס 2

ֶאת ,כא:חבראשית נח  ַ ֘ה' ַ ח ַר ָּי ָ֣ ַ֒-ַו ַח ח  ִּני ַה ַ ַח י ַר  
ֶאלַ ַ' הִ֝ רַ ֶמ א א-ַוּי ֨ ֹוַל ָֽ ֶאת-ִלּבָ֗ ַ ד ֹו ַעַ֤ ל ִסףְַלַקּל ֨ ַ-א ַ֠ םִַּכַ֠ ָד  ָהָא רַ ּו ַַּ֙בֲעב  ה ָדָמ ֲא וָהָֽ י ְּנֻעָרָ֑ ִמ ַ ע ַרֶ֖ םַ ָדֵ֛ ָא ַָה ֹ֧ב רַל  ַי  ֶצ ַי
אַ ֶאת-ְול ָֽ ַ ֹות ַהּכֵ֥ דְַל ֹו ַעֵ֛ ף ִסֵ֥ ל-א  ׃-ָּכ יִתי ַָעִׂשָֽ ר ֲאֶׁשֵ֥ יַַּכ ַַחֶ֖
 

שלא יכרית  ונשבעלהטיב  נדב הקרבתםכן נתרצה בהם ובאמצעות -פי-על-...שהקריב נח מנכסיו הם נכסי שמים ...אף - החיים אור
 מעצמו נתרצה כאילו מה שקיבל הוא של המקריב ולא שלו. לכביכועוד כלבשר מבלי שאלת דבר ממנו, אלא 

לעשות טובה מעצמו  שנתנדבניחוח, לא מצינו  ריחבשם מורי ורבי ואדני וזקני ....והגם שמצינו בכמה מקומות שאמר הכתוב  ומוסיף
 חטאו. לושיתרצה בו או ימחול  אלא כזה



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַ א׀ ֶאת׀כ ַ ' ֘ה חַ ַר ַ֒-ַוָּי ָ֣ ַח ִּניח  ַַה ַח י )נותן( עניין מה' בריח הניחח, הכא קבל ה' ברצון  מרבהתפקיד תוספת,  –מונח סגול  מונח זרקא – ר  

 להתרצות ולמחול חטא.  רק ולא להטיב ונתנדבהקרבן 

 
של ריח: ריח קרבנו, ריח תפלתו, ריח מעשיו הטובים.ולא היה  לשונותג'  –כ'(  רבמ" פ)כנראה ע" הפרשיות, הרב אליהו כי טוב ספר

ריח שהקריב נח  –" לי(:ריח נחוחי תשמרו להקריב חה' כאותו הריח. ולפיכך ציוה ואמר)במדבר כ" לרצון ריח בעולם שהיה
 ריח עולה ותפלה וכשרון מעשים.  –לפני,תשמרו להקריב לי 

ַ ׀ א ֶאת׀כ ַ ֘ה' ַ ַרח ַ֒-ַוָּי ָ֣ ַח ח  ִּני ַַה ַח י , וזה הנמשך אל ה' הריחמרבה )נותן( עניין מהריח על הניחוח ומהניחוח על  –מונח זרקא מונח סגול  – ר  

 הריח". כאותוהיה ריח בעולם שהיה לרצון ה'  ולא" רכלשון במ"

 

ַ֒-ַוָּי ַָ֣רחַ֘ה'ֶַאת ַח יח  ִּנ יַחַַה בלק  במדבר ולכל העולם  ודומה לו הביא השפעה טובה לאדםגול, הקרבת הקרבנות של נח סונח מרקא זונח מַר  

ַ֒ ג,גכ ׂ ָלֶתָך ע ַעל־ בַ֮ ַיּצ  כי זכה ויצאה ממנו רות אם הביא השפעה טובה לבלק ולעולם , הקרבת הקרבנות של בלק לגוסונח מרקא זונח מ ִהְת

 המלכות של בית דוד ומלך המשיח.

 ג,גבלק כ במדבר בסעיף זרקא סגולראה פירוט 
 

 ז"ס 3

צ  אד,יז: לך י-לךבראשית  ְך ַוּי  םַ֘-ֶמֶל ד  ַ֒ ְס אתֹו ָר ְק ַ ִל
י ר   ֲח ֹו ַא ַ֙ ׁשּובָ֗ ַהּכֹות ָֽ ֶמר-ֶאת מ  ְרָלע   ָד אֶַ ְּכ ם-תְו י ֹו ֲאֶׁש ר ַהְּמָלִכֶ֖ ק-ֶאל ִאּתָ֑ ה ע  ֶמ ּוא ָׁשו   ק הֶ֖ ֶמ ֵ֥ ְך׃ ע  ֶל  ַהֶּמָֽ

צ  א (בר' לך יד,יז) םַ֘-ֶמֶלְך ַוּי  ד  ַ֒ ְס אתֹו ְקָר  מונח זרקא סגול - ִַל

להחזיר  \סדום יצא לקראת עצמו, היינו להאדיר -סדם, לענ"ד מרמז הקרא שמלך-מרבה עניין משותף מעניין לקראתו לעניין מלך -טט

הסיד החם של עמק השידים ולכן הוא מתדמה לאברהם אבינו )ושלא ברצונו מודה( שניצל אברהם  –מתפאר שניצל מבורות החימר  כבודו.

]בבלי .ע"פ גמרא  (בר' לך יד,כא)בפירוש  ]אור החיים[מאור כשדים, ולכן כביכול הוא יכל להציל אך אברהם אבינו הקדימו. וראה לשון 
 שיירא שהיתה מהלכת במדבר...,  )דף קיו:([בבא קמא פרק הגוזל ומאכיל 

 

 ”כי מלך סדום יצא לקראת אברהם לראות פניו ריקם ......" ]אור החיים[לשון  (בר' לך יד,יח)אמנם 
 תן לי הנפש והרכוש וגו': "( כא"ועיין טעם הדבר בפירוש פסוק ) אך בהמשך מוסיף

  קמא, הגוזל ומאכיל )דף קיו:([,]בבלי בבא אכן יתבאר בענין על דרך מה שאמרו ז"ל בפרק 
..... 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
צ  א( וז"ל ב"ר מג השכן אמרו במדרש ) ותמצא שמלך סדום היה מחזיק עצמו במדרגה גדולהורכושו,  ְך ַוּי  םַ֘-ֶמֶל ד  התחיל וגו',  ְס

 : הרי שהחזיק עצמו בבעל היכולתאתה ירדת לכבשן האש וניצלת, ואני ירדתי לחמר וניצלתי ע"כ,  מכשכש בזנבו
 

 ז"ס 4

ַ֒ בראשית וירא יט,ד: ְׁשָּכבּו ִַי ֶר֘ם ַַעלֶַט ַס ּבּו ַָ֙נ ם ד  ְס ַ י ַ֤ ַאְנׁש  ַ ר י ָהִעִ֝ ַ י ַאְנׁש ֨ ְַוַעד-ְו ר ֶַ֖ע ַּנ ִמ ַ ִית ןַָּכל-ַהַּב  ָ֑ ק  ה׃-ָז ָּקֶצָֽ ִמ ַ ם ַָהָעֶ֖
 

  199משנת רבי אליעזר פרשה י עמוד ומשם אל  ספר הפרשיות, הרב כיטובמר'אל' שי' אל 
בעיני חתניו. אמרו לו, שוטה, נבלים  קשה היא הליצות, שלא מיהרה הפורענות על סדומים עד שנתלוצצו בלוט, שנ' ויהי כמצחק

 וכנרות וחלילים בעיר ואתה אומר סדום נהפכת. 
רשנה לדור הפלגה, כי הם  52אולי  ספר פרשיותאפשר ע"פ  –ר'אל' שי' אומר שבסדום ציינו יום איד כלשהו, טט  י ָהִעִ֝ ַ י ַאְנׁש ֨ והמגדל  ְו

משבי ארבעה המלכים, כי ניצלו בליל טו או טז ניסן, ולכן לוט אפה לאורחיו שנה להינצלם ע"י א"א  25או  24ציינו יסוד העיר, או אולי 

 מצות. 

 כנראה זה ערב פסח -, טט אברהם צוה לעשות עוגות ... מצה עשירה עם מלח ספר הפרשיות

םַ֙)ד(   רש"י ד  ְס ַ י ַ֤ ַאְנׁש  ַ ר י ָהִעִ֝ ַ י ַאְנׁש ֨ ְַ֒ו ִַיְׁשָּכבּו ֶר֘ם ִַיׁשְַ: בראשית רבה )נ,ה(כך נדרש ב -ֶט ֶר֘ם ֶַט ר י ָהִעִ֝ ַ י ַאְנׁש ֨ ְַ֒ו היו בפיהם של ָּכבּו
ַ֙-מלאכים, שהיו שואלין ללוט, מה טיבן ומעשיהם, והוא אומר להם: רובם רשעים; ועודם מדברים בהם, ו ם ד  ְס ַ י ַ֤ נסבו על הבית.  ַאְנׁש 

ַופשוטו של מקרא:  ר י ָהִעִ֝ ַ י ַאְנׁש ֨ ַשע, נסבו על הבית. על שהיו רשעים, נקראים ְו דַ , אנשי רֶּ ְַס י ַ֤ ַַ֙אְנׁש  , כמו שאמר הכתוב: "ואנשי ם
מקצה העיר עד הקצה אין אחד מוחה בידם )ראה ב"ר נ,ה(, שאפילו צדיק  -(. כל העם מקצה בר' יג,יגסדום רעים וחטאים ה' מאד" )

 אחד אין בהם.  
 

ַ֒ ִַיְׁשָּכבּו ֶר֘ם על אנשי העיר ולוט משיב  הכתוב מדבר במלאכים השואלים [רש"י]זרקא סגול, בתפקיד גורע מהענין על הענין, לפי'  – ֶט

 ( ואמר.בר' יג,יג)" ואנשי סדום רעים וחטאים ה' מאד"רובם רשעים ולא כולם, לוט גורע מהכתוב 

ַ֒ ִַיְׁשָּכבּו ֶר֘ם יובנו המלים שאנשי סדום דחו זמן שכיבתם, גרעו מזמן שכיבתם, הוסיפו  [משנת רבי אליעזר פרשה י]זרקא סגול, לפי  – ֶט

 , הוסיפו על רשעותם כהמשך הקרא.נבלים וכנרות וחלילים בעיריה יום אידם על זמן היותם ערים כי ה

ַ֒ ִַיְׁשָּכבּו ֶר֘ם  בהוללות -האריכו בסעודת פסח, אם זה אנשי העיר  –זרקא סגול, אפשר בתפקיד רבוי סעודה, אם זה המלאכים  – ֶט

 רבוי סעודותראה 

 

 ז"ס 5

ַַ בראשית וירא כ,יג: י ִתָ֗ א  ַ ּו ִהְתע  ַ ר ֲאֶׁשֹ֧ יַַּכ ִהַ֞ ַַ֒וְי ִבי ָא ַ ִמּב  ית ַ ִהי֘ם ֹל ֱַא
ַַ י ִדָ֑ ִַעָּמ י רַַּתֲעִׂשֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ְךַ ּד   ַחְס ּהֶַז הַ ַמ רַָל  א  ַַָו ַ ַַ לַָּכלַַ ִרי-ֶאַ֤ ְמ ִא הַ ָּמ ַָׁש  א ֹו ב  ַָנ ֲאֶׁש ר ַ֙ קֹום א׃-ַהָּמ ּו הָֽ ַ י ִחֵ֥ ָא ַ י ִַלֶ֖
 [ירושלמי מגילה פ"א ה"ט? )וילנה יג א(]



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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אֲַכל השמות הכתובים באבינו אברהם קודש חוץ מאחד שהוא חול  יַַּכ ִהַ֞ ַַ֒וְי ִבי ָא ִמּב  יתַ ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ י ִתָ֗ א  ַ ּו ִהְתע  ַ ר ויש אומרים אף הוא ֶׁשֹ֧
 קודש שאילולי אלהים כבר התעו אותי 

 

י  ִהַ֞ ייצא מן הכלל,  –גרשיים  – ַוְי ִתָ֗ א  ַ ּו ִהְתע  ַ ר ֲאֶׁשֹ֧ דרגא מונח רביע, זה הפרט המתאר את היוצא מן הכלל כאן אפשר שמלמד על  – ַּכ

ִהיםַ֘מן הכלל של עובדי עבודה זרה ובכללם בית אביהם והם מחוברים אל עצמו שאברהם אבינו ושרה אמנו יצאו  ֹל שכאן הוא קודש  ֱא

 שהפרישם מבית אביהם וקרבם לאמונתו.. 

ִהיםַ֘הפרט המחובר בקשר חלש הוא  ֹל ֱַַ֒א ִבי ָא ַ ַ֒זרקא מונח סגול, תבנית טעמים שמוסיפה משהו מענין ִמּב  ית ִבי ָא ַ ַ֒על ִמּב  ית ִבי ָא ַ  ִמּב  ית

שאברהם אבינו ושרה אמנו אמנם מבית תרח, אבל הם עדיין קשורים לבית תרח כי מנחור ומילכה עתיד לצאת בתואל וממנו תצא ויובן 

בלק אומר כי  מדרשבשם  תורה שלמהה. -רבקה וממנה יעקב, ומנכדם לבן עתידות לצאת רחל ולאה, בלהה וזלפה שמהן יצאו י"ב שבטי י

 . וממנו יצאה רות אם המלכות של בית דוד ומלך המשיח.חור ומלכהצפור הינו צאצא של אחד מבני נ-בן

 

 ז"ס 6

ֶאת כא,יז: ויראבראשית  ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַמ ע ִּיְׁש ַ֒-ַו ַּנַער ַה ַ ֹול ַק 
ֶאלַ ַ ׀ ַ ים ִהַ֤ ֱאֹל ַ ְך ַא֨ ַמְל אַ֩ ָר ְק ִמן-ַוִּי רַ֙ ַמה-ָהָג ַ ּה רַָלֶ֖ ֶמ א ַַוּי ֵ֥ ִים ַמ  ָ֑ר-ַהָּׁש ַָהָג ַָּל ְך
י-ַאלַ יִַּכָֽ ִא  ְר י ֶאל-ִּת  ַ ים ִהֵ֛ ֹל ֱא ַ ע ַמֹ֧ הּוא-ָׁש רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַַּב ֶַ֖ער ַּנ ַה ַ ֹול ׃-קֵ֥ ם ַָׁשָֽ

ֶאת)א(  ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַמ ע ַ֒-ַוִּיְׁש ר ַּנַע ַה ַ ֹול  מונח זרקא מונח סגול, מוסיף מהנער על הנער וממהר קבלת תפילת החולה כפי' – ק 

ת)יז(  רש"י ַ֒-ֶא ר ַּנַע ַה ַ ֹול ַ מכאן שיפה תפלת החולה לעצמו מתפלת אחרים עליו )ראה ב"ר נג,יד(, והיא קודמת להתקבל. - ק 
ֶאת)ב(  ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַמ ע ַ֒-ַוִּיְׁש ר ַּנַע ַה ַ ֹול הּוא רש"ימונח זרקא מונח סגול, כעין גריעה ממידת הדין והוספה במידת הרחמים, כפי'  – ק  ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ -ַּב

ם עכשיו הוא נדון, ולא לפי מה שעתיד לעשות )ר"ה טז,ב(; לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים עליו  ]עושה[לפי מעשים שהוא  - ָׁשָֽ
? והוא משיבן: עכשיו מה הוא, צדיק או רשע? באררבונו של עולם, מי שעתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו את הואומרים: 

הּואאמרו לו: צדיק. אמר להם: לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, וזהו  ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ם-ַּב  .ָׁשָֽ
 

 ז"ס 7

ֶאלבראשית חיי שרה כג,טז:  ַ ָה֘ם ָר ְב ַא ַ ַמ ע ַ֒-ַוִּיְׁש ן רֹו ֶַעְפ
בְַַ ַא ַ ל ק ַ֤ ֶאתַוִּיְׁש ַ ן ר   ְַ֙לֶעְפ ָהם י-ָר ְַבנ  ְזנ  י ָא ְַּב ר ִּדֶּבֶ֖ רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֶסף ָ֑ת-ַהֶּכָ֕ ַח  ַ ַַ ַַ ר׃ַַ ָֽ ח  רַַלּס  ֶ֖ ב  ַע  ֶסף ֶַׁ֙ש ֶקלֶַּכ  אֹות מ  ַ ע ְרַּבַ֤ ַַא

ֶאל ַ ָה֘ם ָר ְב ַא ַ ַמ ע ַ֒-ַוִּיְׁש ן רֹו מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון, וכאן גם  .מונח זרקא סגול, מרמז לכעין שתי סדרות של זרקא סגול -ֶעְפ

 .מאברהם על אברהםמוסיף 
כתיב חסר אותו היום מינוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של  ועפרון ישב. רש"י )כג,י( מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון (א)

 ואפשר כי התגאה ולכן רמז כפי' רשב"ם להלןאברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה. 

הבין בחכמתו שעפרון במשכו מו"מ מבקש הרבה -מעאברהם שדי לחכימא ברמיזא.  כלומר  רשב"ם מוסיף מאברהם על אברהם (ב)

 כסף.
 

ןַ֒ רֹו ֶאל־ֶעְפ ַ ָה֘ם ָר ְב ַא ַ ַמ ע ]מעייני אגם, הרב גלאנצר מונח זרקא סגול, בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מהענין,   –ַוִּיְׁש

 כימא ברמיזא"[. ]וראה רשב"ם "די לחבשם החזו"א "כי השומע מבין ובזה מקבל"  אברהם ע' כט )אוצר החכמה([

ולא מועיל לסמוך על  ]תל תלפיות[אברהם הבין הטעיית עפרון שבעצם רוצה לגרוע מאברהם את אחוזת הקבר למרות אומרו להפך, 
 חת ולכן הפר את כוונת עפרון.-גם העלה בערכאות של בני ]אור החיים[, ולכן שקל הכסף מיד ובציבור ולפי  הבטחות כסברת אלגזי

 

 ז"ס 8

ִהי :טו,י שרה כדחי אשיתבר ְֵֽי ַ֒-ַוָֽ ר ַדּב  ִַּכָּל הְַל ֶר֘ם ֶט ַ א ּו ַהָ֗
ןַ ֶַּב א  ל ְבתּו הִַ֙ל ַֻיְּלָד ר ֲאֶׁשַ֤ אתַ צ ָ֗ ַי  ה ָק  ִרְב ַ ֹ֧ה ּנ  ִה ָ֑ם-ְו ָה ְבָר ַא ַ י ִח  רֲַא ֹו חֶ֖ ַָנ ֶׁשת ֵ֥ א  ַ ה ִַמְלָּכ 
ַַעלַ ּה ָּדֶ֖ ּה׃-ְוַכ ָמָֽ ִַׁשְכ

ִהי ְֵֽי א-ַוָֽ ּו ִַּכָּל הרוץ דברו" שנענה מצב אפשר במשמע של )א( הקב"ה )ב( עבד אברהם. הקב"ה "עד מהרה י-מקף כרב – הָ֗ ֶר֘ם )עבד ֶַט

ַַ֒אברהם( ר ַדּב   , זרקא מונח סגול  – ְל

ַ֒ -( אור החיים) ר ַדּב  ְַל ִַּכָּל ה ֶר֘ם ם( בר, ח"ש' כד,יד). פירושו בעודו אומר ֶט ֶסדִַע י-ֶחֶ֖ ִנָֽ ד  ַ (יד,כד)-מילות אחרונות ב -טט ) ֲא ה ָק  ְב ִר ֹ֧הַ ִהּנ  והוא )ְו
 ם אדונו.כי היא זאת שראויה להיות ע (פרק בא סימן

אתַ צ ָ֗ ַי  ה ָק  ְב פי' מסובבת יציאה מהזולת לצד תפלת אליעזר עשה ה' שתצא באותו רגע לא קודם ולא אח''כ כדי שלא יכשל באשה  -ִר
 אחרת כי היא זאת אשר ילדה לבתואל וגו' היא בת זוגו של יצחק וגו'

 

בכל מצווה יש חיבור פרטי של שם מ"ה ( האדמו"ר ממ"ש, התשמ"ב משיחות כ"ף מרחשון –דבר מלכות, ח"ש, התשע"ו, מקודות משיחות קודש ע"פ )

הענין דיחוד מ"ה וב"ן. לכן בתפילת אליעזר הייתה צריכה להיות  התחלה וכלל כללותושם ב"ן. בפרשת השידוך של יצחק ורבקה יש 

 בחינת תגבורת החיות )עד מהרה ירוץ דברו"(

מים( עם מצוות )שהם בחינת גשמיות הארץ הנבראת(. לומדים תורה כדי לקיים חיבור מ"ה וב"ן משמעו חיבור תורה )שהיא בחינת ש

המצוות. החיבור בין מ"ה לב"ן נפעל כאשר התורה וקיום המצוות נעשים לדבר אחד. זה חיבור נשמה וגוף. וע"פ זה מובן שבתפילת 

ַדַאליעזר נפעל שלימות החיבור לכן "עד מהרה ירוץ דברו" שנענה  ִַּכָּל הְַל ֶר֘ם ֶַ֒ט ר  ((בר' ח"ש כד,מט) . )ראהּב 

י׃( בר, ח"ש' כד,יד) ִנָֽ ד  ִהי( בר, ח"ש' כד,טו)ֲא ְֵֽי א-ַוָֽ ּו ר"ת א' ו' ה' , )א( מה שה' אוה למושב לו זה מה שאברהם אבינו אוה, גם אותיות  – הָ֗

אא ומפורש -ו-שם מיוחד ה ּו ּוא (בר, ח"ש' כד,טו)-. המופיע מפורש גם בהָ֗ ִַּכָּל הואחריו בס"ת  הָ֗ ֶר֘ם ןמ"ה, ואחריו מפורש שם  שם ֶט    ֶּב



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ֒ ר ַדּב  ִַּכָּל הְַל ֶר֘ם  -טרם , היענות ה' לתחינת העבד, תגבורת חיות בגברת מהירותתב מוסיף מהענין על הענין והוא –זרקא מונח סגול  - ֶט

ֹ֧ה-הקדים הגלוי ב ּנ  ִה ֹ֧ה, לתחילת דיבורו ולא המתין לסיום דבריו ְו ּנ  ִה אדני , -חסד עם -הקודם  אל סוף הפסוק ומקשר בקשת -דרגא  - ְו

 .גלוי החסד מקושר אל בקשת החסד

 

 ז"ס 9

ַַעד :לג,כז תולדת בראשית ָל ה ד  ְַּג ֘ה ָרָד ֲח ָח קַ ִַיְצ ד ַר֨ ֱח ַ֒-ַוֶּי ד א  ְַמ
יַ ִמָֽ רַ ֶמ א ד-ַוּי ָּ֡ ַהָּצָֽ ַ ּוא ה  ַ א ֹו פָּ֡ ַ-א  ָ֑הּו ֲרכ  ֲאָב ַָו א ֹו בֶ֖ ֶרםַָּת ֶטֵ֥ ְַּב ל ִמּכ ֵ֛ ַ ל ַכֵ֥ א  ַָו י אִַלִ֝ ב  דַַ֩וָּי֨ ַַצִי ַ ַַ ַ ְהֶיַָֽ-ַּגםַַַ ִַי ְך ּו רֶ֖ ַה׃ָּב

ַַעד ָל ה ד  ְַּג ֘ה ָרָד ַ֒-ֲח ד א   סגולמונח  זרקא -ְמ

 העקידה שלחרדה, שהייתה חרדה זאת גדולה מן החרדה  הוסיף שלמה תורה
 

 ז"ס 10
 בראשית תולדת כח,ו:

אַ ְר ו ַוַּי ָ֣ ָׂשָ֗ י ע  ְך-ִּכָֽ ַר  קַ֘ ב  ָח ת ִיְצ ַ֒-ֶאָֽ ב ק   ַיֲע
ַ֤ח  ַ֙ ְוִׁשַּל ֹו ת ה א  ָנָֽ ֶּד  ם ַּפ ָר  ַחת ֲא ַקָֽ ֹו-ָל ם לֵ֥ ָ֑ה ִמָּׁשֶ֖ ִַאָּׁש ַ ַַ ַ ֹוּבְַַַ ֲרכ  ֹו ָב ת  ו א  ַ֙ ַוְיַצַ֤ ו י ר ָעָל מ   א ח-ל א ל  ַּקֵ֥ ה ִת ת ִאָּׁשֶ֖ ֹו ן׃ ִמְּבנֵ֥ ַע  ְּכָנָֽ

י ְך-ִּכָֽ ַר  ָחקַ֘ ב  ת ִיְצ ַ֒-ֶאָֽ ב ק   מונח זרקא סגול, מוסיף מהענין על הענין, ע"פ רבינו בחיי: – ַיֲע

 א' שיצחק חזר הברכה כמה פעמים )רבינו בחיי(, 

כורה והברכה שמתחילה הייתה מיועדת לבכור ויצחק לא ידע כי עשו מכר ב' וחתם ברכתו שברך אותו תחלה ואישר ליעקב הב

 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 

. וזה נתמך בתבנית ולה עתידים מלכי הגוים שיסכימו בברכותינוכן בזמן הגאד' ואח"כ גם שרו של עשו הסכים על הברכות, 

ֹוהטעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים בסיפא הפסוק  ֲרכ  ָב ֹו ְּב ת  ו א  ַ֙ ַוְיַצַ֤ ו ר ָעָלי מ   א  ל 
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ַ֒ בראשית ויצא כח,יג: ר ַמ ַַוּי א ַָעָליו֘ ִַנָּצ ב ' הִ֝ ַ ה ּנ ֨ ִה ְַו
ַַ י ֶ֖ ה  ֹל א ַו  יָך ִב  ָא ַ ָה ם ְבָר ַא ַ֙ י ה  ֱאֹל ַ' הָ֗ ַ ָ֑קֲאִנ י ָח ִַַַַיְצ ַַ ָך׃ַַַַ ְרֶעָֽ ַז ַּוְל ָּנה ֵֶֽ֖ ֶאְּתֶנ ַ ָךֵ֥ ְַל ָה י ַָעֶל  כ  ב ַׁ֙ש  ה ַאָּת רַ ֲאֶׁשַ֤ ַ ֶרץ ָאָ֗ ַָה
 

ַ' הִ֝ הַ ּנ ֨ ִה הקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, שממנו נמשכים ענינים אחרים בכתוב. מלת  –ְו ַמלמדת על גילוי חדש בין היתר בקרא  ִהּנ ֨ ִנָּצ ב
ַ֒ ר ַמ ַַוּי א  .אור החיים-ו פת"חש, רש"י, אשר נסבירו ע"פ ָעָליו֘

ַ֒ ר ַמ ַַוּי א ַָעָליו֘  מונח זרקא סגול, כעין שתי תבניות זרקא סגול, מוסיף ממהות הענין על הענין.  – ִנָּצ ב

ה)א(  מלמדת על גילוי כי דיוקן יעקב חקוק בכסא הכבוד ואפשר כי ממתין להתגלותו של יעקב בעולם להשלמת העמדת הכסא, אשר  ִהּנ ֨

ַ֒ החיים-אורהם ויצחק עד אז. פירש עמד על אדם הראשון, אבר ר ַמ ַַוּי א ָליו֘ מעל אברהם  עליו יותריאמר בדיוק נצב כי בהגיע יעקב  ָע
 שמירת ה' עליו מפני קנאת המלאכים.  תוספתולכן ע"פ רש"י ושפת"ח צריך  ויצחק, כי הוא עיקר העמדת הכסא.

אורות עליונים בשורש  (של הבחינה) עוה"ז ויעלה באמצעותהירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל האדם ב...  החיים-אור)ב( 
'ַ(יג,כחאומרו )...  נשמתן הִ֝ הַ ִהּנ ֨ ַ ְו לנבואה עצמה לא בחלום ידבר בו אלא תגלה עליו השכינה ולזה  פירוש שממדרגה זו יעלהִנָּצ ב

 תמצא שאמרו ז"ל על ישראל שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכולן מוכשרים לדבר זה.

הַ ּנ ֨ ִה 'ְַו מלמד על גילוי שכל אחד מישראל מוכשר לנבואה. ויש ללמוד ממעשים טובים של יעקב אל מעשים אזלא כעין כלל וקדמא  -הִ֝

'כן זוכה לכך אשר -טובים של כל אחד מישראל אשר על ַ֒ הִ֝ ר ַמ ּי א ַַו ַָעָליו֘ עליה ממדרגה של  מוסיף באדםמונח זרקא סגול,  - ִנָּצ ב

 ר ה' בנבואה בהקיץ.קבלת דבר ה' בחלום אל קבלת דב
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ַ֒ בראשית ויצא כח,טז: ֹו ִמְּׁשָנת ַ ֘ב ק  ַיֲע ַ ץ ַק  ַַוִּיי
ָ֑הַ ַהֶּז ַ ֹום קֶ֖ ַַּבָּמ ' ַה  ַ֙י  ׁש ן ָאכ  רַ ֶמ א ַַוּי ָ֕ ַַ ַ ַ ְעִּתי׃ַַַ ָדָֽ ַָי א יַל ֵ֥ ִכֶ֖ ָאנ  ְַו

ַ֒ – בעל הטורים ֹו בו מלהגות בה ( מתוך, שהיה הוגה בתורה ביום ובלילה לא שכב לב"ר ס"ט ז'. )רבי יוחנן( קרי ביה ממשנתו )ִמְּׁשָנת
 בחלומו. 

וכשהקיץ, אע"פ שלילה היה, לא חזר לשנתו אלא עשה כל הלילה יום בתורה ובתפלה ככל שאר לילותיו שמקודם לכן  - טוב הרב כי
 ושאחרי כן. )תנ"י ויצא ג; הה"ק מהר"ם מפרמישלן; מדרש אגדה; הרב נ"צ פינקל(

  -ידיטשוב הרב מו"ה  ישכר בעריש האדמו"ר מז - מלבוש לשבת ויו"ט
ויקץ ... גם כאן משמשים הטעמים לשמחה שבא למוחין דגדלות וזכה לאספקלריא המאירה  -פי' על הטעמים זרקא סגול סעיף כז 

 כדאיתא במד"ר ... ממשנתו עיי"ש בפי' מת"כ ובדברי אא"ז מו"ר זצוק"ל.
ַ֒ ִמְּׁשָנתֹו ַ ֘ב ק  ַַיֲע ץ ַק  מכל הפירושים עולה שהוסיף בלימודו ובהשגתו בדברי אלקים  נין. מונח זרקא סגול, כעין מוסיף מהענין על הע –ַַוִּיי

חלום יעקב הוא גלוי נבואי בדרך החלום ובאמצעותו הקב"ה מאשר בחירתו וברכות יצחק אביו והינו תוצאת דבקותו בה' ובלימוד  חיים.

 תורתו. כלומר ממשנת יעקב בתורה מואוצל עליו להיות בכור נבחר לברכות.

 

 ז"ס 13
 ,ח:כט יצאובראשית 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/209         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

רּו֘ ְמ א ַוּי א ַ֒ ל   ַ נּוַכל ַ ַַ ַ ר ַע דַ ַ֙ ֲאֶׁשַ֤ ְספּו ָאָֽ ים-ָּכל י  ִר  ָד ַ֙ ָה ֲע ּו ֲלל ֶבן-ֶאת ְוָגָֽ ֶא  ל ָה ַעֶ֖ י מ  ָ֑ר ִּפ  א  ַַהְּב ַ ַ ַַ ינּוַַ ִקֶ֖ ִהְׁש ן׃ ְו א  ַהּצ ָֽ
רּו֘ ְמ א ַוּי א ַ֒ ל    רבינות יעקב שלפי זרקא מונח סגול, לרבות או למעט, הכא בלשון שלילי בא למעט יכולת הרועים ולרבות גבור – נּוַכל

התעוררות כטבעי שאר בני אדם  שוםכי לא נתוסף כח בטבעו לאהבת רחל, ולא היה לו בראייתה  להורות בחיי בראשית ויצא כט י 
ן. ויש רמז לשם המיוחד אהו"ה בר"ת ו וגו'אמ לאהבתאבל הכל  ֶב ֶא  ָה ֶאת־ ַ֙ ֲללּו ְַוָגָֽ ים ִר  ָד ץ ה'אבן   ענין האר-ה'עדרים ו'גללו א'ת ָה ֲע

א'ת ה'שמים )בראשית א א(, וזה נועד להודיע גבורת יעקב אבינו בהתעוררות דלתתא -כאשר ה"ה וא"ו מקדים היינו מקדים ו'את ה'ארץ ל

 שעשה לאהבת אמו. 
 רבי יוסף בכור שור 

איש וגיבור היה  לא נוכל להשקות, כי האבן גדולה ואין אנו יכולין לגוללה עד שנאסף כולנו. נערים היו הרועים, אבל יעקב( ח)
 וגללה. 

 

 ז"ס 14

 ז"ס 15
 לד: –ג ויצא כט,ל בראשית

ַ ַ ַ֒]לג[ ן ַּב  ד ַַוּת  ֶל ֘ד ַעֹו ר ַה רַוַּת  אֶמ יַַוּת ָ֗ י-ִּכָֽ ֙'ִַּכָֽ ה ַ ע ַמַ֤ ן-ָׁש ִּיֶּת ַַו ִכי ָאנ   ַ ָא ה ם-ְׂשנּו ַַּג י ַ-ֶאת-ִלֶ֖ ן׃ ֹו ִַׁשְמעָֽ ֹו מֶ֖ ְַׁש א ְקָרֵ֥ ַַוִּת ָ֑ה ֶַַַז
ַ ַ ד[ ַ֒]ל ן ַּב  ד ַַוּת  ֶל ֘ד ַעֹו ַהר רַוַּת  אֶמ ַַַ֙וּת ָ֗ ַהַּפַ֙עם ַ ה יַַעָּתַ֤ ִַּכָֽ י ַל  א  ַ֙ ִאיִׁשי ַ ַ֤ה ל-ִיָּלֶו ַַע ָ֑ים ַָבִנ ֹלָׁש ה ְַׁש ֹו ְדִּתיַלֶ֖ א-ָיַלֵ֥ ָרָֽ ָק ַ ן ֵ֥ ׃-ּכ  י ִוָֽ ֹוַל  מֶ֖  ְׁש

ַ֒ ן ַּב  ד ַַוּת  ֶל ֘ד ַעֹו ר ַה )במ' פי' כו( במנין -מונח זרקא מונח סגול, אפשר כי זרקא סגול בתפקיד גריעה מן הענין. נקדים ונאמר כי ב – ַוַּת 

 שמעון, גד, יהודה, זבולון, אפרים, בנימין, אשר.  –זרקא סגול וטעמים בזרקא סגול השבטים אחרי מעשה השטים, שבעה שבטים מ

 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.

ם ְּביְִׂשָרֵאִֽל: ס (,זמטויחי ראשית ב) ב ַוֲאִפיֵצ֖ ם ְּביֲַעק ֵ֔ ָתה ֲאַחְּלֵקֹ֣ י ָקָׁשֶ֑ ם ִּכֹ֣ ְבָרָת֖ ז ְוע  י ָעֵ֔ ּור ַאָפ֙ם ִּכֹ֣  ָארַ֤

ב...  בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צח ם ְּביֲַעק ֵ֔ ם ְּביִׂשְ )במדבר יח( אני חלקך ונחלתך,  זה שבטו של לוי, ֲאַחְּלֵקֹ֣ , ָרֵאִֽלַוֲאִפיֵצ֖

)שם זה שבטו של שמעון, הדא אמרה רובן של עניים משבט שמעון היו, אמר רבי תנחומא אף על גב דאנו מפרשין ואמרין 

 ,כולן משל שמעון היו/במדבר/ לה( והערים אשר תתנו מאחוזת בני ישראל ששה עיר אתהן ואת מגרשיהם 

ם ּבְ ...  בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צט בֲאַחְּלֵקֹ֣ כיצד כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון בזמרי, והיו אלמנותיו , יֲַעק ֵ֔
ב כ"ד אלף ונחלקו שני אלפים לכל שבט ושבט שנאמר ם ְּביֲַעק ֵ֔ וכל מי שמסבב על הפתחים משבטו של שמעון, אמר הקדוש  ֲאַחְּלֵקֹ֣

ימה גזירת יעקב גידלו הקדוש ברוך הוא ברוך הוא אף לוי יהא מסבב מה עשה הקדוש ברוך הוא האכילו פרנסתו בנקיות ונתקי
ב ונתן לו א' מעשרה והוא מסבב ואומר תנו לי חלקי, לכך נאמר ם ְּביֲַעק ֵ֔  .ֲאַחְּלֵקֹ֣

בשעה שהרגו שכם וחמור וכל אנשי העיר  ז( שמעון ולוי. ארור אפם -)ה ...  אלבק( פרשת ויחי פרשה צז-בראשית רבה )תיאודור
ב שככה חמתם ואף שלהן לפיכךועברתם כי קשתה, שהיה קשה ביותר שנ'  ולא נמלכו באביהם, ואירר כעסם ם ְּביֲַעק ֵ֔ וגו'  ֲאַחְּלֵקֹ֣

 .סופרים להעמיד משמעון בבתי כניסיות, ותלמידין ומישניים משבט לוי בבתי מדרשות עוסקין בתורה

מעון אמר אחלקם ביעקב דהיינו וכן שמעון ולוי לא נטלו חלק בארץ משום קללת יעקב, רק לש...  הכתב והקבלה במדבר כו
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.
 

 ז"ס 16

טֹובַ֒ בראשית ויצא ל,כ׃ ַ ד ַז  ֶב ִתי֘ א  ַ ׀ יםַ ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ ִני ַד֨ ָב ְַז ה ָאָ֗ רַל  ֶמ א ַַוּת  
ִאיִׁשַ  ַ ְזְּבל  ִני ִַ֙י יַהַּפַ֙עם ִּכָֽ ַ ַ-י ָ֑ים ַָבִנ ִַׁשָּׁש ה ֹו ְדִּתיַלֶ֖ ַָיַלֵ֥ ַ ַ ַַ ַ ֶאתַ אַ ָרֵ֥ ן׃-ַוִּתְק ּו ְַזֻבלָֽ ֹו מֶ֖ ְַׁש

 . דברי הימים א  ח,לח:    1
ןַָּכל ָָ֣֑ ָחָנ ְַו ֶ֖ה ְדָי ַב ְַוע  ה ְרָי  ַּוְׁשַע ָמע  אל ְַ֙וִיְׁש רּו ְכ ַּב ֨ ׀ ַ ם ָקֵ֥ ִרי ְז ַַע ם מֹוָתָ֗ ְַׁש ה א  ֶּל ְַ֒ו ַָבִנים ִַׁשָּׁש ה ֘ל ָאצ  ַַ-ּוְל ל׃ ַָאַצָֽ ֵ֥י ְַּבנ  ה ֶּל ֶ֖  א 

 ים א  ט,מד:    . דברי הימ2
ֵַ֥ ְַּבנ  ה ֶּל ֶ֖ א  ןַ ָָ֣֑ ָחָנ ְַו ֶ֖ה ְדָי ַב ְַוע  ה ְרָי  ַּוְׁשַע ָמע  אל ְַ֙וִיְׁש רּו ְכ ַּב ֨ ׀ ַ ם ָקֵ֥ ִרי ְז ַַע ם מֹוָתָ֗ ְַׁש ה א  ֶּל ְַ֒ו ַָבִנים ִַׁשָּׁש ה ֘ל ָאצ  ל׃ַפ יּוְל   ָאַצָֽ

 רקא מונח סגול.ובהן ששה בנים : ושלושתם בטעמי ז ט,מד:-ו דברי הימים א' ח,לח:, בראשית ויצא ל,כ׃שלושה פסוקים בתנ"ך  – טט

ַַ֒ ַָבִנים ִַׁ֮שָּׁש ה ל ָאצ  מוסיף מענין אצל ששה בנים משהו מענינם עליהם, היות שנמנה מספרם וגם מצוינים  –זרקא מונח סגול  –ּוְל

מוזכר גניזת ספר היוחסין וסמוך אליו בין אצל לאצל  טעינו  בבלי פסחים סב,ב -שמותיהם הרי שרק אלו, אפשר כי מרבה דומים להם. ב

אפשר כי מרמז לספר היוחסין ולאנשים דומים  שני מקראות הן, ופרשה גדולה ביניהן, -מאצל לאצל  פרש"י-ומאה גמלי דדרשא.  ארבע

 באמונתם ומעשיהם לאצל וששה בניו.

 

 אפשר שהקשר לששה בני לאה הוא כך:

ית הפליטה שלגביה יש ענין של ספר היוחסין. רוב אצל ובניו הם מבני בנימין. בני בנימין מצטרפים עם בני לאה יהודה ולוי, בעיקר, לשאר

 יוצאי שאר השבטים נותקו מעם ישראל עד זמן הגאולה בב"א.

 קטן-קדמא מרכא פשטא זקףראה 
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ֶאת :ויצא לא,לב בראשית ַ ְמָצ א רִַּת ֲאֶׁש֨ ַ ם הַ֒-ִעַ֠ ְחֶי ִַיָֽ א ַל   ָ֘ך ֶהי ֹל  למות. רחלימי  קריבתל סיבה –זרקא מונח סגול  –ֱא

ַַֹ֧ ח  ַא ַ ד ֶּכרֶנ ֶָ֣ג ַהָֽ ַ ח-ינּו ַקָֽ ְַו י ִדֶ֖ ִַעָּמ ה ַָמֵ֥ ָךֵ֛ ְָ֑ך-ְל ַָל ַ ַַ ַ ַַ ַ ַתם׃-ְול אַַ ָבָֽ ְַּגָנ ל ֶ֖ ח  ָר ַ י בִַּכֵ֥ ק   ַַיֲע ע ַד  ַָי
 הקדמת זמן וכולל קיצור או קריבת ימים למות קודם זמנםראה 
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ַ֒ ת וישלח לב,י:שיראב ב ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ ַַוּי א



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַ ָ֑ק ָח יִַיְצ ִב  ַָא י ֶ֖ ה  ֹל א ַו  ם ָה  ָר ַאְב ַ י ִב  ָא יַ֙ ה  ֹל ֱַא ַַַַ ַ ְך׃ַ'הַַַ֞ ִַעָּמָֽ ה יָב ִטֵ֥ י א  ְַו ְדְּתָךֶ֖ מֹוַל ַּוְל ָךֵ֛ ְרְצ ַא ּובְַל ַׁשֹ֧ י ַלָ֗ א  ַ מ  ר א  ַָה
בַ֒ ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ , ע"פ רש"י יעקב יעקב על יעקבהמדובר בו. כאן גורע ומוסיף מ ענייןהמוסיף עניין מלפעמים גורע לפעמים זרקא סגול,  –ַוּי א

שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו. יעקב מבקש לעורר רחמי ה'  טחות אלובזכות שתי הב .מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו

ע"פ ראב"ע עון קל לאדם גדול יקרא גדול וה'  לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו )ראב"ע( ולהוסיף עליו רחמים.

 מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. 

ץ־ִמצְ  ,יב(בא יב שמות)  ִֽר  י ְבא  יְָלה ַהז ה  ְוָעַבְרִּתֹ֣ מצרים בלילה הזה, או מוסיף מענין -ארץמונח זרקא מונח סגול, כעין מוסיף מענין  – ַריִםִּ֮ ַּבַּלֹ֣

בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין  הסגולת הלילה הזה הייתה שהקב" רבההלילה הזה על ארץ מצרים. לפי מפרשי מדרש שמות 

ל פשעי מצרים והוספת חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני העברת )גריעת( דין מישראל והוספתו ע .למצריםמהם 

 המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.

' ׀ ַעל (ו,כי תשא לד שמות)לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים  ודומה ר הֵ֥ ְך -ַוּיֲַעב ֵ֨ ר  ֵ֥ ּון א  ל ַר֖חּום ְוַחנֶ֑ ' ֵאֵ֥ ' ׀ הֵ֔ ָפנָי֘ו ַוּיְִקָרא  הֹ֣

יִ  ִֽת׃-ם ְוַרבַאַפ֖ ד ו ֱאמ  ס  ֵ֥ ' ׀ ַעל      ח  ר הֵ֥ . גריעת דין ה' עובר מכסא דין לכסא רחמיםלכתחילה דין, בפועל זרקא סגול.  –ַָפנָי֘ו ַוּיְִקָרא  -ַוּיֲַעב ֵ֨

 מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים. ההקב"והקב"ה מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה, העברת דין והוספה ברחמים. 

ם( לב,י ' וישלחבר) [ספורנו]  ָה  ְבָר ַא ַ י ִב  ָא יַ֙ ה  ֹל . הקדים בסדר שבחי המקום וחסדיו ובהזכיר זכות אבות כסדר אנשי כנסת הגדולה ֱא
אנשי כנסת הגדולה סידרו את פתיחת הברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה לפי פסוקים  ]טור או"ח קיג[לפי  בתחלת י"ח ברכות:

ַ֙מרו אחרים ויעקב כיוון לדעתם באו י ה  ֹל יֱַא ַָאִב  י ֶ֖ ה  אֹל ַו  ם ָה  ָר יַַאְב ָ֑קָאִב  ופותחים ...  [טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קיג].  ִיְצָח
ֹול  ,ב(יב ' לךבר)באלהי אברהם דאמר ריש לקיש  ֹוי ָּגדֵ֔ ְׂש֙ך ְלגֹ֣ ִֽע  ְוא 

ְכךֵ֔ זה שאומרים אלהי אברהם  ])בית יוסף פרק ערבי פסחים )קיז:([ ב( ר  ַוֲאָבֹ֣

ךאומרים אלהי יצחק זה ש ֶ֑ ה ְׁשמ   זה שאומרים אלהי יעקב ַוֲאגְַּדָל֖

 הפסוקים הבאים דומים ממש לנוסח ברכת האבות

ב ,ו(שמות ג) י יֲַעק ֶ֑ ק ֵואֹלֵהֹ֣ י יְִצָח֖ ם ֱאֹלֵהֵ֥ י ַאְבָרָהָ֛ יך ֱאֹלֵהֶּ֧ י ָאִבֵ֔ ר ָאנ ִכ֙י ֱאֹלֵהֹ֣ אמ   וגו' ַוּי ָ֗

ת־זְִקֵנֹ֣  ,טז(שמות ג) ְך ְוָאִַֽסְפָּתֶ֞ א  רֵלֹ֣ ב ֵלאמ ֶ֑ ק ְויֲַעק ֖ ם יְִצָחֵ֥ י ַאְבָרָהָ֛ י ֱאֹלֵהֶּ֧ ה ֵאַלֵ֔ ֙ם נְִרָאֹ֣ ֵתיכ  י ֲאב ִֽ ' ֱאֹלֵהַ֤ ֙ם הֶ֞ ל ְוָאַמְרָּתַ֤ ֲאֵלה   וגו' י יְִׂשָרֵאָ֗

 

ַ֒ ר' וישלח לב,י(ב)אפשר שיש לומר כי  ב ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ ו יעקב על יעקב, היינו שכמו שיעקב פתח תפילתעניין ממוסיף כעין זרקא סגול,  –ַַוּי א

 בשבח לבורא הדומה לברכת אבות בתפילת שמונה עשרה, כך יעשו בני יעקב לכל הדורות.
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ֶאל לד,ל: וישלחבראשית  ַ ב ק ִ֝ ַַיֲע ר ֶמ א ֶאל-ַוּי ֨ ְַו ן ֹו ְמע  ַ֒-ִׁש ִתי א  ַ ְרֶּת ם ֲַעַכ ִוי֘ ַל 
ַ ָ֑י ִּז ִר יַּוַבְּפ ְּכַנֲעִנֶ֖ ַַּבָֽ ֶרץ ָא  ָה ַ ׁש  ב ְַּ֙בי  ִ֙ני ִאיׁש  ְב ַה ְַל ַ ַ ַַ ְסָּפַ ַ ִמ ַ ְמת  י ֲאִניַ֙ ׃ַוָֽ י יִתָֽ יַּוב  ֲאִנֵ֥ ַ י ְדִּתֶ֖ ַמ ִנְׁש ְַו ּוִני ִהּכ  ְַ֙ו ַָעַלי ּו ְספַ֤ ֶא ְַוֶנ ַר

ב ק ִ֝ ַַיֲע ר ֶמ א ֶאל-ֶאלקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על  – ַוּי ֨ ְַו ן ֹו ְמע  ַ֒-ִׁש ִתי א  ַ ְרֶּת ם ֲַעַכ ִוי֘ מונח זרקא מונח סגול, כאילו מספר לימודי ז"ס  – ל 

ושבי הארץ אל גוים רחוקים, כגון מצרים, שע"פ אלשיך בפר' מקץ ראה וביניהם בתפקיד הרחבת העכירה ביחסים עם הגוים למעבר לי

 (.ב"ר עה,זע"פ  אלשיך)מב,יט( ארץ כנען היתה ממלכות או חסות מצרים בימים ההם )-הסברנו ב
ר הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבמ"ג ד "משנה מסכת אבות פ

 שאין לו מקום:
יאמר: לכל אדם אי אפשר שלא תהיה עת כלשהי שבה יוכל להזיק או להועיל, ולו בקל ג "ד מ"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ

 יצערך זה הצער המועט. -ובפחות שבדברים, ואם זלזלת בו 
 

 הריסת העיר שכם, וגם לסכן את שאר האחים. וכאשר בא הרעב היו צריכים לרדת למצרים ושמעון ולוי עלולים היו להיתפס למלכות על

ּוִני ִהּכ  ְַ֙ו ַָעַלי ּו ְספַ֤ ֶא ְַוֶנ ר ְסָּפ  ִמ ַ ְמת  י ַ֙ ֲאִני קטן בתפקיד דבר החוזר וקורה לעם ישראל בדורות שונים וצריך להיעזר -קטן ... זקף-... זקף – ַוָֽ

 בגוים שונים ולכן לא צריך להתגרות באומות.
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ַ בראשית וישב לז,י: ַסּפ  ר ֶאל-ֶאלַוְי ְַו ִביו֘ ַ֒-ָא ָחיו ֶַא
רַ ַ-ַוִּיְגַע ְָ֑מָּת ָחָל ֲאֶׁש רַ ֶ֖הַ ֶּז ַה ַ ֹום ֲחלֵ֥ ַַה ה ַָמֵ֛ ֹו רַל  ֶמ א ַַוּי   יו ִב  ָא ַ ֹו ַּב  ַ ַַ ַ ה׃ַַ ְרָצ ָאָֽ ַ ָךֶ֖ תְַל ֲחֹוֵ֥ ִהְׁשַּת ְַל ָך י ֶח  ְַוַא ָך  ִאְּמ ְַ֙ו ֲאִני ַ א ֹו בָ֗ ַָנ א ֹו ב  ֲַה

ֶאל ַ ַסּפ  ר ֶאל-ַוְי ְַו ִביו֘ ָחיוַ֒-ָא לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו  פרש"י" וזהו אחיו-לואכאילו מוסיף על " -מונח זרקא סגול  -ֶא
 בפניהם.

 תביר, פעמיים זקף בין שני קיסריםראה 
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ַאלַ,כב:וישב לז אשיתבר ַ ן֘ אּוב  ְר ַ ׀ ַ ֶה ם ֲאל  ַ ר ֶמ א ּו-ַוּי ֨ ַ֒-ִּתְׁשְּפכ ַָדם
ֶאלַ ַ ֹו תָ֗ א  ַ יכּו ַאל-ַהְׁשִל  ַ ֶ֖ד ְַוָי ר ְדָּב  ַַּבִּמ ֲאֶׁש ר הַ֙ ַהֶּז ַ ר ֹו ּו-ַהּבַ֤ ח ֹו-ִּתְׁשְל ַבָ֑ ַ ַ ַַַ ֶאלַַַ ַ ֹו ֲהִׁשיבֶ֖ םַַל ָד  ִמָּי ַ֙ תֹו א  ַ יל ַהִּצַ֤ ןַ ַע ַמָ֗ יו׃-ְל ִבָֽ ַָא
ַַ ן֘]כב[ אּוב  ְַר ׀ ֶה םַ ֲאל  ַ ֶמר א  קדמא מונח פסק זרקא,  – ַוּי ֨

. אבל אתם אל תהיו שופכים דם בידיכם חלילה לכם ... והכתוב ספר שיומת ע"י אחריםשנאתיו ורציתי  )ראובן(... כי גם אני  - רמב"ן
כמו  ה מימין לפסק(ז)אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קבלו ממנו  משמאל לפסק(זה ) מעו אליומה שאמר להם ראובן וש

ּו-ַאל מר( ... א בר' מקץשאמר להם "הלא דברתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם" ) ַ֒-ִּתְׁשְּפכ ...  דמו בידכם ולא אמר  ָדם
 .נש הגורם כעונש השופך דם בידיולימד אותם שאין עוכי הראה עצמו שלא יאמר לאהבתו ... 

רַ ֶמ א ׀קדמא בתפקיד בתחילה,  –ַוּי ֨ ַ ֶה ם דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא  רמב"ןמונח פסק במשמע של נתק, אי קבלה, כפי'  ֲאל 
 .קבלו ממנו

ַַ ַאל]כב[ ַ ן֘ אּוב  ּו-ְר ַ֒-ִּתְׁשְּפכ ואמר  - [י"ת], ע"פ ן אדם זכאי... לא תשדו [ב"עתי], כעין מוסיף מהענין על הענין, ע"פ זרקא סגול – ָדם
 שיומת ע"י אחריםמוסיף  [רמב"ן]ע"פ , שפיכת דם תוסיף עליהם חיוב מיתה, ואילו דלא נקטלינה דלא נתחייב באדמיה



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ָכלבראשית וישב לז,כה:  ֱא ְׁשבּוֶַ֘ל ַ֒-ַוּי  ֶחם ֶַל
מִַ ַ ה ָאֶ֖ ַָּב ים אִל  ְמע  ִַיְׁש ַח ת ְר א  ַ֙ ה ּנ  ִה ְַו ּו א  ְר ַַ֙וִּי ֶהם י נ  י ָֽ ַע  ּו אַ֤ ַַוִּיְׂש ָ֑ד ִַּגְלָע ה׃ַ ְיָמ ָרָֽ ִמְצ ַ ד י ִרֵ֥ הֹו יםְַל הֹוְלִכֶ֖ ַ ט ֹל  ַָו י ִר  ַּ֙וְצ ְַנכ את ים ִאָ֗ ְׂש ַנ  ֶה ם י ַמּל  ַּוְג

ֱאָכל ַ֒-ֶל ֶחם מצב, )א( מאפה מחמשת מיני דגן ובפרט לחם )ב(כל דבר מאכל כגון -בנביא, תמיד עם מקף. מקף כרב 3פעמים בתורה,  3 – ֶל

  יט( נשחיתה עץ בלחמו:,א( עבד לחם רב, )ירמיה יא,דבר מאכל קרוי לחם, כמו )דניאל הכל  -לאכל לחם  (,נדלא ויצא 'בר) רש"ייין ע"פ 

שתיה בכלל אכילה היא. דאמר ריש לקיש: מנין לשתיה שהיא בכלל ...  א,בבלי יומא עו-שתיית יין בסעודה היא בכלל אכילה ונלמדת מ
רֱאֹל 'הֹ֣  ִלְפֵנֹ֣י׀ ְוָאַכְלָּתֶ֞  (,כגיד' ראה דב) שנאמר -אכילה  ֹום ֲאׁש  יך ַּבָּמקֹ֣ ך-ה ָ֗ ִֽנְ֙ך ִּתיר ְׁשךֹ֣ ְויְִצָהר ֵ֔ ר ְּדָג ֹו ָׁשם  ַמְעַׂשַ֤ ן ְׁשמֹ֣ תירוש חמרא הוא , יְִבַח֘ר ְלַׁשֵּכֹ֣

 .ְוָאַכְלָּתֶ֞ וקרי ליה 

לאפשר כי  ֱאָכ ְׁשבּוֶַ֘ל ַ֒-ַוּי  ֶחם  זרקא סגול, כעין הוספה שבקידוש במקום סעודה ישתה שתי רביעיות יין ויצא חובת סעודה. – ֶל

ל אפשר כי ֱאָכ ְׁשבּוֶַ֘ל ַ֒-ַוּי  ֶחם  (בר' מקץ מג,לד)-ב רש"יזרקא סגול, כעין גריעה מסוג הענין בכתוב, משמעה גריעת יין מסעודתם, כפ' – ֶל

ִּֽיְִׁשְּכ֖רּו ּו ַו ֹות ַוּיְִׁשּתֵ֥ ׁש יָדֶ֑ ם ָחֵמֹ֣ ָּל֖ ת ּכ  ן ִמַּמְׂשא ֵ֥ ת ִּבנְיִָמָ֛ ב ַמְׂשַאֶּ֧ ר  ם  ַוֵּתֵ֝ ת ָפנָי֘ו ֲאֵלה  ת ֵמֵאֹ֣ א ַמְׂשא ֵ֝ ֹו׃ ַוּיִָשֵ֨ ֹו ...  ִעּמִֽ ִּֽיְִׁשְּכ֖רּו ִעּמִֽ ומיום שמכרוהו לא שתו  - ַו
     (.בבלי שבת קלט,איין, ולא הוא שתה יין, ואותו היום שתו )ראה 

דב'  ;בר' ויחי מט,כו)ואמר רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאה: מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין, דכתיב בבלי שבת קלט,א 

ד (וזאת לג,טז ָחִֽ נְִזֵ֥יר ְלָקְדק ֖ ֹו׃ (בר' מקץ מג,לד)רבי יוסי ברבי חנינא אמר: אף הן לא טעמו טעם יין, דכתיב  יו׃א  ִּֽיְִׁשְּכ֖רּו ִעּמִֽ ּו ַו מכלל דעד ַוּיְִׁשּתֵ֥
 הוא דלא הוה, שתיה מיהא הוה.  )אצל האחים(שיכרות  - (ת רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאהדעו))הוה שיכרות(. ואידך  האידנא לא

 
 ר' יוסי אומר כשם שנתנו ארבע מדות בנשים כך נתנו באנשים.  [החכמה()אוצר  אבות דרבי נתן פמ"ה]

ֱאָכל (בר' וישב לז,כה) נ'ש האנשים גרגרניים קנתאניים צתותניים ועצלים, גרגרניים מנין ְׁשבּוֶַ֘ל ַ֒-ַוּי  ֶחם . קנתאניים שנ' )שם, יא( ויקנאו ֶל

 צלים מנין שנ' )שם מה,ט( מהרו ועלו אל אבי.בו אחיו, צתותניים שנ' )שם כב,כג( והם לא ידעו כי שומע יוסף, ע

ֱאָכלאמנם בהערה נאמר שלר' יוסי גרגרניים נלמד ממקרא אחר בכלה רבתי פ"ד, אבל אפשר לאמר כי  ְׁשבּוֶַ֘ל ַ֒-ַוּי  ֶחם זרקא סגול,  – ֶל

גריעה בשתית יין ואילו  כעין הוספה מסוג הענין בכתוב על הענין, כאן רבוי מאכל. ויש לעיין בדבר כי מבבלי שבת קלט,א נלמד על

 מאדר"נ נלמד הוספה באכילה.

 

ל[ כי תשא -פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא י ] ֱאָכ ְׁשבּוֶַ֘ל ַ֒-ַוּי  ֶחם זרקא סגול, אפשר שע"י ההסיבה יהודה הרהר תשובה ועבר  – ֶל

סף כלכל אותו בשנות הרעב. זה מכסא של דין לכסא של רחמים. כלומר גריעה מהדין והוספה ברחמים. וזה גם זיכה את כל העולם שיו

 מתאים לתפקיד זרקא סגול של גריעה מדין ולהוספה ברחמים.

בתורת הסוד, ע"פ ליקוטי ש"ס להאר"י בחגיגה י"ד על מה שארז"ל  )אוצר החכמה([. 59, ע' אבן שלמה, רב ארנרייך שלמה זלמן] 

ל, "שחקים שבו טוחנין מן לצדיקים" ֱאָכ ְׁשבּוֶַ֘ל ַ֒-ַוּי  ֶחם ...  היינו שישבו לעשות היחוד של האכילהא סגול, בתפקיד הוספה( זרק –) ֶל

 . כדי להמשיך שפע ופרנסה לשבור בר בארץ
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ֶאֶּתן :יח,וישב לח בראשית ַ ֲאֶׁש ר ַ ן֘ בֹו ָר ָהע  ָמ הַ ַ ר ֶמ א ַ֒-ַוּי ָ֗ ַָלְך
ָךַַ ֶדָ֑ ְַּבָי ֲַאֶׁש ר ָךֶ֖ ַמְּט ַּו ָך ַּ֙וְפִתיֶל  ְמָך ָתָֽ ח  רַ ֶמ א ַַַוּת ָ֗ ַַ ן ַ ַאַ -ַוִּיֶּת א ַַוָּיב ֵ֥ ֵּ֛ה ֹו׃ָל רַלָֽ ַה ַַוַּתֵ֥ ָה י ֶַלֶ֖

 לך-אתןלענין  הערבון, מוסיף מענין סגול – לך-אתן מונח – אשר מונח זרקא - הערבון מה רביע – ויאמר

 אפשר כי זרקא סגול רמז על נתינה יתירה.. מרב תאותו נתן שלושה דברים ערבון על דבר קל - חותמך)יח(   - ראב"ע קצר

בבא  בבלי-מוהביא כל דיני ערבון וגו' סוחרים לקיים הסחורה. ... ערבון קונה ומקנה  ביןערב א ו... שה ערבון ט"שכ פ"ע שלמה תורה
 אלה קצת דרכי הערבון על סמך הערבון יהודה ותמר. הן סיים: ט"שכ-ו מציעא מד א, מח ב.

 רביע ,קטן-זקףראה 
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ם בראשית מקץ מא,מה: ַׁש  ה אַַפְרע   ָר֨ ְק ַ֒-ַוִּי ַח ַּפְענ  ַ ְפַנ ת ַָצָֽ ֘ף ס  ַיֹו
ןַ ֶאת-ַוִּיֶּת ַ ֹו ַַּבת-ל  ת ְסַנָ֗ ָ֑ה-ָאָֽ ִאָּׁש ןְַל ַא ֶ֖ ן ֵ֥ ה  ַרעַּכ  ִטיֶַפֵ֛ ֹו ַַּפֵ֥ ַ ַַ ַ ַַ ַַעלַַ ף ֶ֖ ס  ַיֹו א ֵ֥ צ  ִים׃-ַוּי  ָרָֽ ִמְצ ַ ֶרץ ֶַאֵ֥

 קדמא מונח זרקא מונח סגול – יוסף צפנת פענח-ויקרא פרעה שם

 , דטמירן מפרסם – תיב"עמפרש הצפונות,  רש"י – צפנת פענח מרבה מעניין יוסף לענין
 פענח , פ' דלא מזויינין ופומיהון לגאיו, צפנתפ' דתלת זיוני  צפנת פענח. ספר התגין -מה )קט( תורה של

פיי"ן משונות וגדולות וכפולות כלומר הרבה צפונות ונסתרות מגולות ליוסף, ומפוענחות לו שהוא  צפנת פענח)קט( בכת"י רמזי ר"י 
 יודע ביאורן ופירושן.

ם -טט ְפַנ תַַּפעְַ-ׁש  ַָצָֽ ֘ף ס  ַ֒יֹו ַח זרקא מונח סגול, הפענוח הוא גילוי מסוים של הצפון. פרעה קרא ליוסף שם המתפרש באופנים אחדים  –ַנ 

 הרבה צפונות ונסתרות מגולות ליוסף,לגלוי הצפון על מעט מן הצפונות הקשורות לפרעה ומצרים. אבל ע"פ המקור של תורה שלמה 

 והזרקא סגול.מעבר לקשור במצרים ועל כך מעידות הפיי"ן המשונות 
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ֶאת :טז,מקץ מב בראשית ַ ח ַּק  ְַוִי ָח֘ד ֶא ַ ִמֶּכ ם ַ ֨חּו ַ֒-ִׁשְל ִחיֶכם ֲַא
ָ֑םַ ִאְּתֶכ ַ ת ֶמֶ֖ ֱא ַה םַ יֶכ  ר  ְב ִּד ַ֙ ֲחנּו ְַוִיָּבָֽ ּו ר  ָא ְס ה  ַ֙ ַאֶּתם ְַַו ַ ַַ ַ ִאםַַַ ם׃-ְו ַאֶּתָֽ ַ ים ַרְּגִלֶ֖ ְמ ַ י הִַּכֵ֥ ְרע   ח  יַַפ ַ א ַל ָ֕

ֶאת ַ ח ַּק  ְַוִי ָח֘ד ֶא ַ ִמֶּכ ם ַ ֨חּו ַ֒-ִׁשְל ִחיֶכם  ונח זרקא מונח סגולקדמא מ –ֲא

, וגם ממנובין בני לאה, בלהה, זלפה ובין בנימין בן רחל, בוחנם האם הם קרובים לאח או רחוקים  משותףמקדים ליצור כעין עניין  קדמא

 אחריותם לאביהם.



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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דַ֘ ָח ֶא ַ  בן רחל מוסיף או מחסיר היינו מקרב או מרחיק אל בנימין  בתפקידכאילו שני זרקא כאן  –מונח זרקא  - ִמֶּכ ם

ֶאת ַ ח ַּק  ַ֒-ְוִי ִחיֶכם  אבינו יעקבבאח אחד שיקחהו בדברים, ותראו התנגדות  נסו אור החיים פ"עֲא
ַ֒-ֶאת ִחיֶכם האח שיטול אחריות על בנימין שישוב איתו או בלעדי האח הנוטל אחריות,  שלמרבה על האח בנימין, א' את מסירות הנפש  –ֲא

 א יתמוטט אם אותו נוטל אחריות לא ישוב. כלפי יעקב אביהם שיעקב ל אחריותב' נוטל 

 זרקא סגול  ראה

ִאם...  הַ-ְו ְרע   ח  יַַפ ַ א  קטן-גדול זקף-זקף  ראה -ל ָ֕
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 בראשית מקץ מב,כה:

ת ֶא ַ ּו א  ַמְל ַַוְי ף ס ָ֗ ַיֹו ַ֒-ַוְיַצ ו ר ַָּב ֶה֘ם י ְַּכל  ַַ ֶאלַַ ַ יׁש ִא  ַ֙ ֶהם י ְסּפ  בַַּכ י ָהִׁשַ֤ ְך-ּוְל ֶר ָּדָ֑ הַַל ָדֶ֖ ַצ  ם ֶהֵ֛ תַָל ֵ֥ ְַוָלת  ֹו ּק  ַַַַַׂש ן׃ַַ ָֽ םַּכ  ֶהֶ֖ ֵַ֥עׂשַָל ַַוַּי
ַ֒-ֶאת ר ַָּב ֶה֘ם י נתן להם חטים בלא  תורה שלמה )פז( מדרש הגדולזרקא סגול,כעין תוספת קטנה או גדולה מסוג הענין על הענין,  - ְּכל 

 .    מדה ובלא משקל
אבן שלמה וצדק, צדק  , דאמר קראגירומיןהיה שוקל לו עין בעין נותן לו  -)טו( אבן שלמה וצדק  תורה תמימה פרשת כי תצא 

משלך ותן לו
ר"ל כשהיה שוקל לו המשקל מצומצם ]ומתואר משקל כזה בשם עין בעין על שם ( הערה קפט]ב"ב פ"ח ב'[:  קפט(

 וגו' הוא לשון הכרעה והטיה, וגירומיןשמעיין יפה יפה על הצמצום[, כגון במקום שאין מכריעין צריך לתת לו הכרעה למשקל, 

שהמוכר יוסיף במשקל לקונה והמבוססת על הפסוקים  בבא בתרא פ"ח ב'-מרומזת ההלכה הנלמדת ב מב,כה בראשית מקץ-ב –טט 

במכירה אין לך  גירומיןטז. אמת במדות ומשקלות היא מה ששואלים לאדם באם נשאת ונתת באמונה, והמוסיף  –תצא כה יג -בדברים כי

אֶַהאויב כמרומז בס"ת  מגרוילדאוג  ַ יׁש ִא  ַ֙ ֶהם י ְסּפ  ַ-לַּכ ֹו ּק   שלו"ם.    - ַׂש
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ִאם: יא,גמקץ מ בראשית ַ ם ֶהָ֗ ֲאִבי ַ א  ל ָר ִַיְׂש ם ֶהִ֝ ֲאל  ַ ר ֶמ א ַ֒-ַוּי ֨ ּו ֲַעׂש את ֘אַז   פֹו א  ַ ׀ ַּכ  ןַ
ָ֑הַ ָח ִמְנ ַ יׁש ִאֶ֖ דּוַָל י ִרֵ֥ הֹו ְַו ם יֶכ  ִַּ֙בְכל  ֶ֙רץ ָהָא ַ ת ַרַ֤ ִּזְמ ִמ ּוַ חַ֞ ְַק
ים׃ַ ִדָֽ ק  ַּוְׁש ים ְטִנֶ֖ ַָּב ט ַָוֹל  את ְַנכ   ׁש ַב  ְּד ַ ְמַע ט ַּ֙ו ִרי ֳַצ ַ֤ט ְַמַע

ַ ֘א פֹו ַ֒א  ֲַעׂשּו את ֘אַ י"רשבתפקיד הוספה מן הענין על הענין, כפ' סגול מונח זרקא - ז   פֹו לחזור ולבקש איה פה תקנה ועצה  אני... צריך  -א 
 בן איש חי שנה שניה פרשת מקץ וע"פ. לבוא לעצת החשמונאים לעתיד, וזהו רמז הוספה בתקנה ועצהלהשיאכם וגו' כלומר 

 בתוספת מרובה, ן בירור שבירת הכליםלהשלים תיקו
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ת :א,דמקץ מ בראשית ֶא ַ ו ַַעל-ַוְיַצַ֞ ַ֒-ֲאֶׁש ר ר מ  א ַל  יתֹו֘ ַּב 
ֶאתַ ַ א ָ֑ת-ַמּל ַ֞ א  ְַׂש ן ּו ַיּוְכלֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ֶכלַַּכ א   ַ֙ ֲאָנִׁשים ַָהָֽ ת ח ַ֤ ְמְּת ַַַַא ַַ ַ ֶסףַַ יםֶַּכ ֹו׃-ְוִׂשֵ֥ ְחּתָֽ ְמַּת ַא ַ י ְַּבִפֵ֥ יׁש ִַאֶ֖

ו( א)  רד"ק קניטם כל אשר יוכל מבלתי שירע להם, ושלא יגע לא בגופם ולא כל אלה הדברים מבוארים, ועשה יוסף כל זה כדי לה .ַוְיַצַ֞
  בממונם; ועשה הכל בחכמה.

ת ֶא ַ ו ַַעל-ַוְיַצַ֞ ַ֒-ֲאֶׁש ר ר מ  א ַל  יתֹו֘  זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מן הענין,  - ַּב 

ַלכן בצירוף עם  ו ד מהם למחמיר כגון בהוספת צער, ולהמשיל האחר מתקבל כעין יצא להקל ולהחמיר, אפשר להמשיל אח גרשיים –ַוְיַצַ֞

 למקל כי גורע מהצער כגון שלא פוגע בגופם ובממונם.

ַ ו   גרשיים –ַוְיַצַ֞

ַַעל-ֶאת ַ֒-ֲאֶׁש ר ר מ  א ַל  יתֹו֘  , אפשר כעין שתי תבניות זרקא סגולזרקא סגול מונח –ּב 

שיתוף  ללאלבצעו  ונה שמירת סוד המבחן שעליו, מוסיף על הממעל ביתה למימר אפיטרופוסית מנשה דממנא   י"ת)א( על בסיס 

 אחרים, כי בו תלוי המבחן של מסירות הנפש על בנימין ועל אהבתם לאביהם
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ַ: ד –בראשית מקץ מד,ג  ַ ]ג[ ם׃ ֶהָֽ י ר  מ  ַַוֲח ה ָּמ ֶ֖ ה  ַ ּו ח  ַֻׁשְּל ים ֲאָנִׁש  ָה ְַו ֹור אָ֑ ַ ר ֶק ַַהּב ֶ֖ ַַ ַ ד[ ֶאת] ּוַ א  ַָיְצ ם ַ-ה ַ֠ ף ַ֤ ס  ְַ֒ויֹו קּו ִחי ִהְר אַ ַל   ֘ר ָהִעי
ַַעלאַָ ֲאֶׁש ר ַַ֙ל ר ה׃-ַמ ַחתַטֹוָבָֽ הַַּתֵ֥ ָרָעֶ֖ ַ ם ְמֶּתֵ֥ ִַׁשַּל ה ֵָּ֛מ םַָל ֶה  ֲאל  ַ ְרָּת  ַמ ָא ְַ֙ו ִהַּׂשְגָּתם ְַו ים ֲאָנִׁשָ֑ ָה יַ ר   ֲח ַא ףַ ד ֶ֖ ְר ַ ּום קֵ֥ ַ ֹו ית  ַּב 
 

 להשפעה ולתחום עיר הנמדד מעבר לשיעור לעיבור עיר . שיעור אגדתא. )א( שיעורים בכתוב אחריו

ֶאת (מד,ד)תחום עיבורה של עיר מרומז בכתוב  ַ ּו א  ַ֒-ָיְצ ִחיקּו ְר ִַה א ַל   ֘ר מונח זרקא מונח סגול, מוסיף משהו על העיר מענין העיר,  -  ָהִעי

ה ֹוקָרחֹ֣ כד"א  ]תורה שלמה )יא( בשם מדרש[-שליטתה על הנמצאים בה, כדאיתא ב -כאן תחומה וכח השפעתה  יו ובינו ֵּבִֽינֵיכ ם֙  יְִהי ָ֗  ּוֵבינֵָ֔

יִם ה ְּכַאְלַפֵ֥  אמר )הע' יוסף( אם יתרחקון מן העיר אפילו מיל אחד אין כל בריה יכולה להחזירן. (דיהושע ג,) ַאָּמ֖
ע"פ רבי שאם יצאו האחים מעבר לתחום מיל השווה אלפיים מן העיר לא תהיה ליוסף שליטה עליהם.  ]חנוכת התורה[וכן בפירוש 

ר מכתב יד של רבי חיים וויטל )שאבד( שבו נאמר כאן העשל שאם אמרו תפילת הדרך לא יוכלו לשלוט בהם. וע"פ אמרי אמת שאמר מאמ

 לשמירה בדרך.  בשיעורי דרך למצוות תפילת הדרךעל ענין תפילת הדרך. מכאן ההשערה שאפשר שמדובר כאן 

 להתפלל תפילת הדרך. שיעור דרך)ב( 

ֶאת ַ ּו א  ַָיְצ ם ַ֒-ה ַ֠ קּו ִחי ִהְר אַ ַל   ֘ר ם.  ָהִעי פשר, שמדובר בשיעורי דרך למצוות תפילת הדרך. תלשא בתפקיד שיעור בכתוב אחריו, א – ה ַ֠

ֶאתוזה מרומז בתבנית הטעמים של  ]או"ח ס' קי[-שיעור הדרך אינו קבוע, כפי שנלמד בטור, שו"ע, משנה ברורה ַ ּו א  אַ-ָיְצ ַל   ֘ר ָהִעי
ַ֒ קּו ִחי ְר ומקצר( שזה עשוי ללמד על מונח זרקא מונח סגול. בין תפקידי התבנית זרקא סגול נמצא התפקיד מגדיל וממעט )מאריך  – ִה

 שיעור דרך משתנה. טעמי מונח מרבים שימושים לתפקידי התבנית, 

 כאן )א( עשוי ללמד האם לומר או לא לומר ברכת החיתום בא"י שומע תפילה;



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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היה והר"מ מרוטנבורק כשהיה יוצא לדרך בבקר ...  היוצא לדרך יתפלל תפלת הדרך...  [טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קי]
אחר ח(ותהיה ברכה סמוכה לחבירתה וי"ל אותה  )טט: ברכה אחרונה בברכות השחר( אומרה אחר י"ר כדי להסמיכה לברכת גומל חסדים

לו לילך פרסה אבל בפחות מפרסה לא יחתום בברוך ואם שכח מלאומרה יאמר אותה כל ו[שהחזיק בדרך ואין לאומרה אלא א"כ יש 
 תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה משם ואילך יאמר אותה בלא ברכה זמן שהוא בדרך ובלבד שלא הגיע

שהיה סומכה ליהי רצון  )טט: מרוטנבורג(ויש לומר אותה אחר שהחזיק בדרך. גם הר"מ )ח([ פרישה אורח חיים סימן קי אות ]לפי 
או ברכת אשר יצר שר לסמוך לכל ברכה כשמחזיק בדרך כמו( )טט: ... ולפי הכל בו אפ...  היינו כשהיה מתפלל בדרך )טט: ... גומל חסדים טובים(

 . לברכה אחרונה דפרי

שו"ע א"ח הלכות תפלה ])ב( כפסק השו"ע להלן שאם שינה דעתו מלנוח בעיר בדרך ויצא שוב לדרך יחזור ויתפלל תפילת הדרך שוב. 
אם ינוח בעיר באמצע היום, אבל אם דעתו ללון בעיר אין לומר אותה >ה< אלא פעם אחת )כד( ]ח[ ביום, אפי' )כה(  סעיף ה[ סי' קי

 .ואחר כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו, * )כו( י( יב'[ צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת

א מחוץ )ג( לט"ז ביציאה מעירו מתפלל תפילת הדרך בעיר, וכל זמן שאוחז בדרך מתפלל כל יום בבוקר בלי חתימה )ולאו דווקא שיצ

והט"ז מתיר אפילו בתוך העיר משעה שגמר בלבו והכין עצמו לצאת אבל הא"ר והפמ"ג ...  ,ז, כט[משנה ברורה סימן קי]לעיר( 
יש לסמוך על דבריו. וכ"ז בתחלת יציאתו  בדיעבדושארי אחרונים חולקין ע"ז והסכימו דלכתחילה יש ליזהר שלא לעשות כך אך 

 .יוכל לומר תה"ד בבוקר כשמכין עצמו לצאת אפילו כשהוא עדיין בעיר דכבר החזיק בדרך מביתו]לו[ אבל כשהוא לן בדרך

במקום סכנה יברך תה"ד בכל גווני. ובנוסע במסילת הברזל אפילו רק פרסה יברך כשמתחיל לנסוע  ,ז, כט[משנה ברורה סימן קי])ד( 

 תוך פרסה ראשונה.

 

ֶאת . הכתוב(יהושע ה,יג)-כאן אבל נלמד משעשוי גם להלמד מ לענין שיעור לעיבור עיר)ג(  ַ ּו א  ַ֒-ָיְצ קּו ִחי ְר אִַה ַל   ֘ר מונח זרקא מונח  – ָהִעי

ַ֒סגול, דומה לתבנית הטעמים  חֹו ִרי י ִַּ֮בָֽ הֹוֻׁשַע ְַי ֹות ְהי  ֹותַ ]רש"י[ מונח זרקא סגול, ועל כתוב זה פירשו )א( – (יהושע ה,יג)ִּבָֽ ְהי  ִַּבָֽ י ִהָ֗ ַוְי
ַ֒ חֹו ִרי י ִַּ֮בָֽ הֹוֻׁשַע יַ ]רד"ק[;)ב( רה של עיר שהוא מן העיר, שאי איפשר לומר בתוך יריחו.)ע"פ בבלי נדרים נו, ב(מכאן לעיבו - ְי ִהָ֗ ַוְי

ַ֒ חֹו ִרי י ִַּ֮בָֽ הֹוֻׁשַע ְַי ֹות ְהי  בגבול יריחו; ומיכן סמכו רבותינו ז"ל שעיבורה של עיר דינו כעיר )נדרים נו,ב(, שהרי יהושע לא היה בתוך  - ִּבָֽ
 .העיר

זקו כי נסעו מהגלגל אחר שנמולו שם הערלים, ועשו הפסח, ובאו להם ליריחו לכבשה וחנו את פני העיר; והקב"ה שלח מלאכו להראות ליהושע כדי לח -ואמר בהיות יהושע ביריחו 
 ולבשרו, ונראה לו בדמות איש וחרבו שלופה בידו, מורה על הגבורה ועל הניצוח;

חֹוַ֒וַַיהושע  ה,יג:  ִרי י ִַּבָֽ ַע֘ הֹוֻׁש תְַי ֹו י  ְה יִַּבָֽ ִהָ֗ ְי הַו ִהּנ  אְַו ְר יוַַ֙וַּי  ָנ י אַע  ָּׂשַ֤ ִאם-ִּי הַ ַאָּתֶ֖ נּוַ ָלֵ֥ ֹוֲַה ל  רַ אֶמ יוַַ֙וּי   ָל א  ַעַ ֹוֻׁשַ֤ ה ְךְַי ֶל ֹוַַוּי ֨ דָ֑ ָי הְַּב ָפֶ֖ לּו ֹוְַׁש ְרּבֵ֥ ַח ֹוְַו ּד  ֶנְג ְל מ  דַ ע  יׁשַ֙ נּו׃-ִא י ָֽ  ְלָצר 

 

אלפיים אמה לשבת, עיבורה של עיר, שבעים אמה ושיריים שמעבר למבנה המגורים האחרון שבעיר לענין מדידת תחום  רמז איך קובעים 

א-ֶאתהנרמז בר"ת  ַל   ֘ר הִַאה"ל וגם ע"י כעין מידת גורעין ומצרפין במלים  – ָהִעי ַ א ַ֒ל   ּו יק  אותיות לא ה מהוות אה"ל.ְַרִח

א-ֶאת ַל   ֘ר רבבה מבנה ארעי יחשב לתחום שבת? הרב י"מ רושצקי הי"ו: עיין שו"ע שצ"ה ס"ו ועיין עוד בדגול מ שהואר"ת אה"ל. האם אהל  – ָהִעי

עי"ש ובשע"ת ס"ק ב'. ומ"מ צריך להיות שנעשה  ארעי ללינת אדם השומרשעל גליון השו"ע שאין צורך ש)בית(יהיה גדול ד' אמות אלא די בזה שעשוי 

 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.

 

 תלישא ראה
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 דוגמת מפתח לעיל: חי,דויגש מ בראשית

ַ֒ ִני ד  ֲא יַ ִַּב  ֘ר ֶמ ַַוּי א ה ָדָ֗ הּו ְַי יו ָלִ֝ א  ַ ׁש ַַוִּיַּג֨
ַדֶּברַ ַאל-ְי ְַו י ִנ  ֲאד  ַ ְזנ  י ָא ְַּ֙ב ָבר ָד ַ ָךַ֤ ְּד ְב ַַע א ָך-ָנ֨ ֶּדָ֑ ְַּבַעְב ָךֶ֖ ַאְּפ ַ ר ַח ִַיֵ֥ ַַ ַ ַַ ַ ה׃ַַ ְרע ָֽ ָךְַּכַפ ֹו מֶ֖ יַָכ ִַּכֵ֥
 

 ז"ס 31
 :ויחי מז,כח כט בראשית

ִחַַ֤ ַַוְי ַ ח[ י]כ ָֽ מ  ְַי י ִהַ֤ ַַוְי ָ֑ה ַָׁשָנ ה ֶ֖ ר  ֶַעְׂש ע ַבֵ֥ ִיםְַׁש ַר  ִמְצ ַ ְַּ֙בֶא ֶרץ ב ק  ֲע ַַיָֽ ה׃-י ַָׁשָנָֽ ת ַאֶ֖ ְמ ַּו ים ְרָּבִעֵ֥ ַא ְַו ים ִנ  ַָׁש ֶַׁש ַבע יו ַחָּי  ַ ְַׁ֙שנ  י ב ק  ֲע ַַיָֽ
י ָֽ מ  ְַי ּו ב  ְר ְק ַַוִּי ַ ט[ ַ֒-]כ מּות ַָל ֘ל א  ָר  קריבת ימי יעקב למות –זרקא סגול  –ִיְׂש

אַ ַַוּי ַ֤ ף ס ָ֗ ֹוְַליֹו ְבנ  א׀ִַל ָר  ְק ִַ֙אםַוִּי רַלֹו ים-ֶמ ִַׂשָֽ ָך י יֶנ  ְַּ֙בע  ן ח  אִתיַ ָמָצַ֤ ַ א יַ-ָנ֨ ִכָ֑ ר  ְַי ַחת ַַּת  ָךֶ֖ ְד ַָי ֵ֥א ַָנ
ַאלַ ַ ת ֶמ  ֱא ֶַו ֶח ֶסד ַ֙ ִדי ִעָּמ ַ יָת ִים׃-ְוָעִׂשַ֤ ָרָֽ ִמְצ ְַּב ִני ֶ֖ ר  ְקְּב ִַת ֵ֥א ַָנ

 סעיף קיצור ימיםראה 

 

 ז"ס 32

ִמָּכלבראשית ויחי מח,טז:  ַ י ִתִ֝ א  ַ ל א ֨ ַהּג  ַ֩ ְך ָא ֶאת-ַהַּמְל ַ ְ֘ך ר  ָב ְַי ע ְּנעַָ-ָרָ֗ ַַ֒ה ִַרים
ֶרץ׃ַ ָאָֽ ָה בַ ֶר ֶקֵ֥ ְַּב ב ר ֶ֖ ּוַָל ְדּגֵ֥ ְַוִי ַַ ַ ַַ ַ ָ֑קַ ָח ְַוִיְצ ָה ם ָר ַאְב ַ י ַתֶ֖ ֲאב  ַ ם ֵ֥ ְַוׁש  י ִמ  ְַׁ֙ש ֶהם ַָב א ַ֤ ר  ָּק ְַוִי

ִריםַ֒ ְּנָע ַה ֶאת־ ַ֮ ְך ר  ָב יד"ה  החיים[-]אורזרקא סגול, בתפקיד הוספה מסוג הענין על הענין, ע"פ  –ְי ִמ  ְַׁ֙ש ֶהם ַָב א ַ֤ ר  ָּק  ההוספות הן: וגו'  ְוִי

היו בהדרגת שלושת האבות שכשם שאין אדם יכול לנתק או לקלקל באחד מג' האבות ואין צריך לומר בכולן ביחד, שי)א( 
 .כמו כן הם

 שיגיע באמצעותם יקר לשם אבות)ב( 
יהיה חבוב הזכרת שמם לפני ה' כחבוב הזכרת אברהם, יצחק ויעקב וכו'... כי שמו של אפרים נתיקר בעיני ה' ומזכירו )ג( 

 .חבה יתירהבחשק ו
 ,טו( מח ' ויחיבר)מנשה ואפרים, ... והא דבירך אותם ב' פעמים יש לומר כתיב פסוק ט"ו  –הנערים -אתד"ה  ]רש"י[על  ]שפת"ח[ע"פ 

ְךַויְָבֵ֥  ף ר  ת־יֹוֵס֖  וכלל אותם בברכתו של יוסף אבל לא בירך אותם בפני עצמם ואח"כ ייחס להם ברכה בפני עצמם )קצ"מ( א 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת ַ ְ֘ך ר  ָב ַ֒-ְי ִרים ְּנָע , טבעיתזה בהנהגה  המלאך ברכת [)חומש רב פנינים( אהענין שהמלאך יברך את מנו" באור] פ"עזרקא סגול,  - ַה

ָ֑קשל יעקב, ויקרא עליהם  חייוכמו שהיה כל ימי  ָח ְַוִיְצ ָה ם ָר ְב ַא ַ י ַתֶ֖ ֲאב  ַ ם ֵ֥  בעצמו ה"הקב ישהם נתברכו בהנהגה הניסיית ע" כמו ְוׁש 

 .וגדעוןיהושע  זההתוספת(  טט) [)קא( שלמה תורה]

 

 ז"ס 33

ַ֒ :כ,ויחי מח בראשית מֹור א ַל  ֘א הּו ַה ַ ֹום ַַּבּי  ם ֲרכ ִ֝ ָב֨ ַַוְי
ָ֑הַ ְמַנֶּׁש ְַוִכ ִים ַרֶ֖ ֶאְפ יםְַּכ ִה  ֹל ֱא ַ ָך  ְמ ְַיִׂשָֽ ר מ   א ַ֙ל  ל א  ָר ִַיְׂש ְך ַ֤ ָבר  ְַי ָךָ֗ ְַּב ַַ ַ ַַ תַַ ֶא ַ ֵֶׂ֥שם ה׃-ַוָּי ְמַנֶּׁשָֽ ַ ֵ֥י ִיםִַלְפנ  ַרֶ֖ ֶַאְפ
 

ַ ם ֲרכ ִ֝ ָב֨  לשאר השבטים בני יעקב. בשווההשווה ברכת הנכדים תחת השם יוסף להתברך  קדמא ואזלא בתיבה אחת, - ַוְי

ַ֒ מֹור א ַל  ֘א הּו ַה ַ ֹום ברכם  תחילה [שלמה )קכב, קכד( תורה] פבו, כאן ע" המדוברמונח זרקא סגול, ענין של הוספת דבר מסוג  -ַּבּי 
 הברכות בברכה שלימה )כי כתוב לאמור מלא(  שאר הוסיף כבמלאך הגואל ואח"

 .דמא ואזלא במלה אחתק  ראה

 

 שמות 5.1.3.2

 

 ז"ס 34

ֶאל :גי,וארא ו שמות ַ ' ֘ה ַ ַדּב  ר ל-ַוְי ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה ןַ֒-מ  ֲהר  ַַא
ל ֶא ַ֙ ם ֶאל-ַוְיַצּו  ְַו ל א   ָר ִַיְׂש ַ-ְּבנ  י ִים ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶמ ֶלְך ַ ה ְרע ֶ֖ ַַּפ ַ ַַ ַ ֶַאתַַ א י הֹוִצֵ֥ י-ְל ָֽ ַס-ְּבנ  ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ֶרץַ ֶאֵ֥ מ  ַ ל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש

שמואל בר רב  רכהיא דא" ואתייאושילוח עבדי' תלוי בכל אדם  דתקיעת שופר תלויה בב" א"ד[ יז,א( וילנה (ה"ה גפ" ה"ר ירושלמי]
ֶאליצחק  ַ ' ַ֘ה ַדּב  ר ל-ַוְי ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה ֶאל-מ  ַ֙ ם ַַ֒וְיַצּו  ן ר  ַ-ַאֲה ל א   ָר ִַיְׂש הילא לא  רציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא" מה עלְּבנ  י

  א דכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו'שילוח עבדים הדא הו פרשתנענשו ישראל אלא על 
 

ֶאל ַ ֘ה' ַ ַדּב  ר ל-ַוְי ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה ַ֒-מ  ן ֲהר   .חפשייםזרקא מונח סגול, מוסיף מענין משה ואהרן עליהם, מה הם חפשיים לרבות עליהם עוד  מונח – ַא

ֶאל ה-ְו ְרע ֶ֖ עה המצּוו ה לשלח עבדיו מבני ישראל, אל מהות הצווי אפיון מפר להתפשטותטפחא בפרעה ללא הגבלת מרכא לפניו, גורם  – ַּפ

לחפשי וכך להוסיף  לשחררם, מה משה ואהרן חפשיים אז עליהם לצוות על בני ישראל המשעבדים אחיהם מבני ישראל אהרןלמשה ואל 

 ל לחירות.ובזכות זאת יוסיפו לכל )יזכו( בני ישרא לאחיהםעל משה ואהרן בני החירות את כל בני ישראל המשועבדים 

 טפחאראה 

 

 ז"ס 35
 :חז,כ ואראשמות 

ץ ַר  רַ֘ ְוָׁש א  ַ֒ ַהְי ְּדִעים ְר  ְצַפ
 ַ֙ ּו ל ָך ּוָב אּו ְוָע יֶת  ב  ר ְּב ַדֵ֥ ֲח ָךֶַ֖ ּוַב ל ִמְׁשָּכְב ָך-ְוַע ת       ִמָּטֶתָ֑ י ַ֤ ב  ַ֙ ּוְב ֶד֙יָך ָך ֲעָב יָך ּוְבַעֶּמ  ֶרֶ֖ ּנּו ָך׃ ּוְבַת י רֹוֶתָֽ ֲא ִמְׁש  ּוְב

ץ ַר  רַ֘ ְוָׁש א  ַ֒ ַהְי ְּדִעים ְר ַ֤ט :ב,ח ואראשמות -ב רש"י סיף מהענין על הענין, כאן כפ'זרקא סגול, כמו – ְצַפ ַ֙ ַוּי  ן ר  ֲה ֹו-ֶאת ַאָֽ ד  ל ָי מ  י ַעֶ֖ י  מ 
ִים ָרָ֑ ַ֙ ִמְצ ל עַַ ַוַּתַ֙ע ּד   ְר ס ַהְּצַפ ֶרץ-ֶאת ַוְּתַכֶ֖ ִים׃ ֶאֵ֥ ָרָֽ ִַמְצ

ַ֙ ל עַַ ַוַּתַ֙ע ּד   ְר עַַ - ַהְּצַפ ּד   ְר )סנה' סז,ב(. ופשוטו יש לומר: אחת היתה, והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים; זהו מדרשו  ְּצַפ
 ֵשירּוץ הצפרדעים קורא לשון יחידּות.

 

 ז"ס 36

ַ֒שמות בא יב,יב:  ֶּזה ַה ַ ה ַַּ֮בַּל ְיָל ַרִים ִמְצ ֶרץ־ ֶאָֽ ְַב י ְרִּת  ַב ְַוָע
ָ֑הַ ָמ ה  ד־ְּב ְַוַע ם ָדֶ֖ ָא מ  ַ ִים ַר  ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּ֙ב ר יַָכל־ְּבכֹו יִתַ֤ ִהּכ  ְַַו ַ ַַ ַ יּוְבָכל־ַַ ֵ֥ ה  ֹל יַ ֱא ִטֶ֖ ְַׁשָפ ה ֶאֱעֶׂשֵ֥ ַ ִים ַרֵ֛ ִַמְצ ים ַ׃'הַָֽ ֲאִנֵ֥

 ראה דוגמאות מפתח

 

 ז"ס 37

ת שמות בא יב,יז:  ֶא ַ ְרֶּת֘ם ַמ ַ֒-ּוְׁש ת ַַהַּמּצֹו
ֶַאתַ אִתי ֵ֥ הֹוצ  ַ ה ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ ְַּבֶעֶ֙צם י ֶאת-ִּכָ֗ ַ ם ְרֶּתַ֞ ַמ ַּוְׁש ַ ַַַ ַ ַ ִים ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ מ  ַ ם ֶכֶ֖ י אֹות  ְב ׃-ִצ ם ַעֹוָלָֽ ת ַּקֵ֥ ֻח ַ ם יֶכֶ֖ ת  ר  ֵ֛הְַלד  ַהֶּז ַ ֹום ַַהּיֵ֥

הַַ ז(יב,יבא  'שמ) ֶאת־ ַ ְרֶּת֘ם ַמ ַּ֒וְׁש מצה  ]בבלי פסחים לח,ב[-מקף בורר במצה שצריכה שימור, אפשר כי זה הבירור שב – ַּמּצֹות
 .המשתמרת לשם מצה, יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח

ַ֒ ז(יב,יבא  'שמ) ַהַּמּצֹות ֶאת־ ַ ְרֶּת֘ם ַמ  מהכתוב הבא זרקא סגול בתפקיד הוספה מהענין על הענין, אפשר שמספר ההוספות נלמדות  – ּוְׁש

ה ז(יב,יבא  'שמ) ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ ְַּבֶעֶ֙צם י קטן מרמז לשני לימודים, פשטא מרמז ששני הלימודים הם -קטן, זקף-רביע פשטא מונח זקף – ִּכָ֗

י  ז(יב,יבא  'שמ)בפשט הכתוב. מונח מוסיף משהו באחד או שני הלימודים. אפשר שכאן   רביע מלמד שבכל אחד מהלימודים יש – ִּכָ֗

הארבעה דברים. לימוד )א( המצות זיכרון לארבעה דברים הקשורים ליום יציאת מצרים כנאמר  ֶּז  ַה ַ ֹום ַהּי  ַ֙ )א( זכר למצת ליל  ְּבֶעֶ֙צם

ם לד(יב,בא  'שמ)פסח במצרים )ב( זכרון לחביבות המצה שהוציאו ממצרים ואח"כ ידעו שהיה בה טעם המן  ר  ֹ֣ ת־ְּבֵצ֖קֹו ט  ם א  א ָהָעָ֛  ַוּיִָשֵ֥

ם ַעל־ִׁשְכָמִֽם: ת ְּבִׂשְמֹלָת֖ ר ֵ֥ ם ְצר  ץ ִמְׁשֲאר ָתָ֛ )ג( הקב"ה מהר להוציאם ממצרים ולא הספיק בצקם להחמיץ )ד( מצה שהוציאו ממצרים  י ְחָמֶ֑

א ָחֵמֶ֑  לט(יב,בא  'שמ) אכלו חדש ימים  י ֹלֹ֣ ת ַמ֖צֹות ִּכֹ֣ ג ֵ֥ יִם ע  יאּו ִמִּמְצַרָ֛ ר הֹוִצֶּ֧ ק ֲאׁש ֵ֨ ת־ַהָּבֵצֵ֜ ּו א  ַה ַוּי אפֵ֨ ְִֽכלּ֙ו ְלִהְתַמְהֵמֵ֔ א ָי יִם ְוֹלַ֤ ּו ִמִּמְצַרָ֗ ץ ִּכִֽי־ג ְרׁשֹ֣

ִֽם: ּו ָלה  ה ֹלא־ָעׂשֵ֥  ְוגַם־ֵצָד֖



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

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

 ז(יב,יבא  'שמ)-משעת לישה . מ"ב סעיף כא וסוף סעיף כה לומד שמירה יתירה מ מהקרקע )ב( משעת קצירה )ג( משעת לתיתה )ד(
ַ֒ ַהַּמּצֹות ֶאת־ ַ ְרֶּת֘ם ַמ   ּוְׁש
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ַבְלֶּתםַ֘ שמות בא יב,כב: ְט ַּו ֹוב זָ֗ א  ַ ת ַּד  ֲאֻג ַ ם ְחֶּתַ֞ ַק ַּוְל
ֲאֶׁשרַ ַ ם ָּד  ל-ַּב ֶא ַ ם ִהַּגְעֶּתַ֤ ְַ֒ו ל-ַּבַּסף ֶא ְַ֙ו קֹוף ִמן-ַהַּמְׁש ַ ת ַהְּמזּוז   ַ ַּבַַ-ְׁשּת  י ֲאֶׁש ר ַ ם ָ֑ףַַהָּדֶ֖ ַָּס

ח ַת ִמֶּפָֽ ַ יׁש ִאֵ֥ ַ ּו אֵ֛ ְצ ַת  א םַל ֵ֥ ַאֶּתָ֗ ד-ְו ַַע ֹו יתֶ֖ ר׃-ּב  ֶק ַּב ָֽ
ר ֲאֶׁש ַ ם ָּד  ַַּב ַבְלֶּת֘ם ְט ַ֒-ּו  ַּבַּסף

 מוסיף זכות הזאת דם בקבלת תורה לשם גרות, שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א)א( 

תורה תמימה )יב,ז( הערה ]. וע"פ "ה[]ירושלמי פסחים פ"ט ה )ב( מעמיד כלי )הנקרא סף( לקבלת דם הפסח על מפתן הפתח )הנקרא סף(
דווקא בחוץ אם  [שו"ת בית שערים יו"ד סי' מג]השחיטה אל הכלי באה להוציא משחיטה על האסקופה ומשם הדם שותת, וע"פ  [נג(

 עושה כן יאמר שעושה לשם ע"ז, שזה כדי להשתחוות לבבואה. ראה )וי' מצורע יד,ה( שחיטת צפרים לטהרת מצורע.

ענין השיעור מרומז בטעם  –להקפיד שיהיה בדם כדי שיעור טבילה. טט  [מסכתא דפסחא פרשה יא -דרבי ישמעאל בא  מכילתא])ג( 

ת)יב,יג( -תרסא ב א ָ֗ םְַל םַָלֶכִ֝ ָּד֨ ַה הַ֩ ָהָי    ְו

 והוספת רחמים גם בזכות מילת אבות מרמזת לענין של העברת דין מישראל )כעין תפקיד גריעה()ד( 

 

  [ת( פר' בא לה,ב, לו,א, מא,אזוהר כרך ב )שמו]ע"פ 
ראפשר כי תבנית זרקא סגול של   ֲאֶׁש ַ ם ָּד  ַַּב ַבְלֶּת֘ם ְט ַ֒-ּו מרמזת לענין של העברת דין מישראל )כעין תפקיד גריעה( ומוסיפה אותו  ַּבַּסף

על ישראל  למצרים ולעתיד לבוא על מציקים אחרים לישראל וביניהם גוג ומגוג, וע"י העברה זאת מתעורר )בתפקיד הוספה( רחמים

 ומניעת דין מהם )כעין תפקיד גריעה(. רעיון זה נמצא במקומות אחדים בתורה בתבנית זרקא סגול, בקשר ליציאת מצרים ובחטא העגל.

ֲאֶׁשר ... [שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה יז] ַ ם ָּד  ַַּב ַבְלֶּת֘ם ְט ַ֒-ּו ַּסף , מה ראה הקדוש ברוך הוא להגן עליהם בדם כדי לזכור להם ַּב

ת אברהם, ובב' דמים ניצולו ישראל ממצרים בדם פסח ובדם מילה, שנא' )יחזקאל טז( ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי, דם מיל

בדם פסח ובדם מילה, והגעתם אל המשקוף, בזכות אברהם, ואל שתי המזוזות, בזכות יצחק ויעקב, ובזכותם ראה את הדם ולא יתן 

 המשחית.

 הוספת זכות האבות להצלה. תבנית זרקא סגול בתפקיד
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י שמות בא יב,מח: ִכָֽ ֒'ַ-ְו ה ַַל ֘ח ַס הֶַפ ְַוָע ָׂש ר ַּג ָ֗ ָךִ֝ ִאְּת ַ ר  ָי֨גּו
ֹוַָכלַ ֹולַל  ַ-ִהּמֹ֧ ֶָ֑רץ ָהָא ַ ח ַר  ְז ֶא ֶ֖הְַּכ ָהָי ְַו ֹו ת  בַַלֲעׂש  ַר  ִַ֙יְק ז ָא ְַו ר ַָזָכָ֗ ַַ ַ לַל א-ְוָכלַַַ ֶ֖ ר  ֹו׃-ָע ַּבָֽ אַכל ַי ֵ֥

רב חסדא: מאי טעמא דרבי יהודה?  )עונה( כן מצינו מילה מן התורה לשמה?וכי הי )על רבי יהודה(:רבי יוסי לשאלת  ע"ז כז,א
ֹול דכתיב: ִהּמֹ֧ ַ ה֒' סגול דרגא, דרגא מצביעה אל המילה שלפניה ליצור סמיכות מפרט מרכזי אל הכתוב הקודם, והתבנית שלפניה  -  ַל

ה֒'ַ ַַל ֘ח ַס  לשם ה'!!!    –מן התורה לשמה  זרקא סגול בתפקיד כעין מוסיף מענינו עליו, מרמזת שמכאן למילה –ֶפ

  דרגא, דרגא מונח רביעראה 

 

 ז"ס 40

י: טו,בא יג שמות יִַּכָֽ ִהָ֗ ַ֒-ַוְי נּו ח  ְַלַׁשְּל ֘ה ְרע  ַַפ ְקָׁש ה ִַה
'ַָּכלַ ַהַ֤ ג ר ֨ ֲה ְַוַעד-ַוַּי ם ָדֶ֖ ָא ַ ר ִמְּבכ ֵ֥ ַ ִים ִמְצַר  ַ ֶא ֶרץ ְַּ֙ב ר ָ֑הַ-ְּבכֹו ָמ ה  ְַּב ר ֹו ְַּבכ 
'ַָּכל-ַעלַ הָ֗ ַַל ַח ב ִ֝ ַז  י ֲאִנ֨ ַ֩ ן ַ֙-ּכ  ֶ֙חם ֶַר ר ֶט ְַוָכלֶּפַ֤ ים ִר  ְּזָכ ה׃-ַה ֶאְפֶּדָֽ ַ ֶ֖י ַָּבַנ ר ֹו ְַּבכֵ֥

י יִַּכָֽ ִהָ֗ ַ֒-ַוְי נּו ח  ְַלַׁשְּל ֘ה ְרע  ְקָׁש הַַפ בר יוחאי  שמעוןדרבי  מכילתאלפרעה.  וגםרביע מונח זרקא סגול, מוסיף על ההקשיה גם למצרים  – ִה
 ל"תפרעה מתרכך מצ' מתקשין ואני אקשה את לב פרעה )שם ז ג( וכש למתקשה ת" פרעהאתה אומ' כשמצ' מתרככין  מניןפרק יג 

  כי אני הכבדתי את לבו וגומ' )שמות בא י א(  ל"תואני הנני מחזק את לב מצ' )שם יד יז( וכשאלו ואלו מתרככין המקום מחזק 

 זרקא סגול  ראה
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ֶאת: יז,שמות בשלח יג ַ ֘ה ְרע  ַּפ ַ ְַּבַׁשַּל ח י ִהָ֗ ַ֒-ַוְי ם ַָהָע
ֶא ֶרץַּפְַ-ְול אַ ַ ֶרְך ֶַּדִ֚ ים ִהָ֗ ֹל ֱא ַ ָח ם אָנ ּו הָ֑ ַ ֹוב רֶ֖ ָק ַ י יםִַּכֵ֥ ִַלְׁשִּת 
ןַ יםֶַּפָֽ ִהָ֗ ֹל ֱַא ָאַמ ר ַ ׀ י ה׃-ִּכ  ְיָמ ָרָֽ ִמְצ ַ בּו ְַוָׁשֵ֥ ה ָחָמֶ֖ ִמְל ַ ם ָתֵ֥ א  ְר ֵ֛םִַּב ָהָע ַ ם ֵ֥ ח  ָּנ ִַי

ַ י ִהָ֗ ֶאתתוספות מהענין על הענין הנרמזות בטעמי ארבעה אפשר כי בא ללמד על –רביע  -ַוְי ַ ֘ה ְרע  ַׁשַּל חַַּפ ַ֒-ְּב זרקא סגול, כעין  – ָהָעם

 ארבע סיבות ללשון צער. אור החיים, העם נותן תוספת על פרעה, והן ע"פ ת על העםפרעה נותן תוספ

ּוא-ְול אמונה סיבות ששליחת פרעה את העם גרמו  - אור החיים -טט  הָ֑ ַ ֹוב רֶ֖ ָק ַ י יםִַּכֵ֥ ֶא ֶרץְַּפִלְׁשִּת  ְךַ ֶר ֶַּדִ֚ ים ִהָ֗ ֹל ֱא ַ ָח ם  .ָנ

ַ( א) י ִהָ֗  .וציא ה' את ישראל אלא לרצונו של פרעה, כפה אותו עד שנתרצהתדע סיבת הדבר לצד שלא ה (הכתוב)לשון צער ... ואמר ַוְי

ששלחם לעבוד את אלקיהם במדבר  עדיין עליהם, ורשותועד שנדמה לפרעה ששלחם לרצונו פרעה כלומר בסיבת העם הוספת כפיה על 

 שלושה ימים ואחר ישובו למצרים.
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 אגרא דכלה שמות פרשת בשלח 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/216         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

 שמות בשלח יד,ב:

רַ֘ ַ֒ ְּבנ  י-ֶאל ַּדּב  ל א  ָר ּו     ִיְׂש ב ַ֙ ְוָיֻׁשָ֗ ֲחנּו ַיָֽ ַ֙ ְו י י ִלְפנ  ת ִּפ  ר   ִחי ן ַה י ֵ֥ ל ּב  ּד ֶ֖ ן ִמְג ָ֑ם ּוב  י ַ֙      ַהָּי י ל ִלְפנ  ן ַּב ַע ֹו ְצפ   חֵ֥ ּו ִנְכ ֲחנֶ֖ ל ַת ַַהָּיָֽם׃-ַע
 ה,ו:    נשאבמדבר 

ֶאל ַ ֘ר ַ֒-ַּדּב  ל א  ָר ִַיְׂש ְַַּבנ  י ַ ַַ ֹוַ ַאָֽ יׁש ל-ִא  ִמָּכ ַ֙ ֲעׂשּו ַַיָֽ י הִַּכַ֤ ָדַ -ִאָּׁשָ֗ ָהָא ַ את הַַָ֑חּט   ַַּב ַעל ַמֶ֖ ַ ל ְמע ֵ֥ ַ'םִַל ַ ַַ ַ א׃ַַ ו ִהָֽ ַה ֵֶ֥פׁשַ ֶּנ ַה ַ ה ְׁשָמֶ֖ ָאָֽ ְַו
רַ֘ ַ֒ ְּבנ  י-ֶאל ַּדּב  ל א  ָר ּו ִיְׂש ב ַ֙ ְוָיֻׁשָ֗ ּו ֲחנ ֶאל (במ' נשא ה,ו) חד, ואידך)כאן א( וכו'. תרין במסורה בטעם זרקא, דין ְוַיָֽ ַ ֘ר ַ-ַּדּב  יׁש ִא  ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְּבנ  י

ֹו ִמָּכל-אָֽ ַ֙ ֲעׂשּו ַַיָֽ י הִַּכַ֤ ָדַ -ִאָּׁשָ֗ ָא ַָה את הַַָ֑חּט   ַַּב ַעל ַמֶ֖ ַ ל ְמע ֵ֥ ּו , בכאן)שבים מעבירות( וסימן תתובין מחוביןוכו',  'םִַל ב ל ותמן ,ְוָיֻׁשָ֗ -ִמָּכ
ם ָד  ָהָא ַ את תתבונן הרמז על התשובה להשליך ולזרוק העבירות מידו, כי בלא זה הוה כטובל ושרץ בידו, וכן קבלה על העתיד , ַחּט  

 הבן הדבר.שלא ישוב עוד לכסלה, על כן נרמזין שניהם בזרקא, 

ֶאל ַ ֘ר ַ֒-ַּדּב  ל א  ָר ִַיְׂש  גריעת העבירות   [אגרא דכלה]-זרקא מונח סגול, בתפקיד גריעה המתאים ל – ְּבנ  י
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ֶאל: יב – יא,בשלח יד שמות ַ רּו֘ ְמ ַַוּי א א[ ַ֒-]י ה ֶׁש ַמ 
יןַ א  ַ י ִמְּבִלַ֤ ַ-הֲֽ ָ֑ר ְדָּב ַַּבִּמ ּות מ  נּוַָל ְחָּתֶ֖ ַק ְַל ִים ַר  ִמְצ ְַּ֙ב ִרים ָב ְַק ַ ַַ יתַָ-ַמהַַ ַָ֙עִׂש  ִים׃ַּז את ָרָֽ ִמִּמְצ ַ נּו ָאֶ֖ ִצי הֹו נּוְַל ַָּל 

ֲהל א ַ ֶאת-]יב[ ַ ה ָד  ְב ְַוַנַע ּנּו ִמֶּמֶ֖ ַ ל ַדֵ֥ ֲַח ר מ   א ַ֙ל  ַרִ֙ים ִמְצ ְַב ָך ַ֤י ֶל א  ַ ְרנּו ִּדַּב֨ רַ֩ ֲאֶׁש רַ ַהָּדָבָ֗ ַ ִים-ֶז ה ָרָ֑ ִַמְצ
ֶאת ַ ד ֲַ֙עב   נּו בַָל֨ ֹו טֵ֥ ַ י ר׃-ִּכ  ְדָּבָֽ ַַּבִּמ נּו ֶ֖ ִמֻּמת  ַ ִים ַר  ִַמְצ

 

ֲהל א ַ אַ -]יב[ ַ ְרנּו ִּדַּב֨ רַ֩ ֲאֶׁש רַ ַהָּדָבָ֗ ַ ֶאתֶז ה ַ ה ָד  ְב ְַוַנַע ּנּו ִמֶּמֶ֖ ַ ל ַדֵ֥ ֲַח ר מ   א ַ֙ל  ַרִ֙ים ִמְצ ְַב ָך ַ֤י ִים-ֶל ָרָ֑ ואמרו רשעי דרא ... הלא  - ע"תיבִַמְצ
 עמך וגו' דמלילנאדין הוא פתגמא 

ֶאל - טט רּוַ֘ ְמ ַַוּי א א[ ַ֒-]י ה ֶׁש  תוספת על היא (יב -יא ,יד בשלח)-משה ב רשעי הדור הפוגעים את של האמירה עתיב" פזרקא סגול, ע" - מ 

 דתן ואבירם. י"רש פע" והם ( כא -כ ,ה שמות)-האמירה של רשעי הדור ב
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ֶַאל: גי,שמות בשלח יד ֶׁש ה מ  ַ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ֨ ַ ַ֒-ָהָע֘ם אּו ָר ִַּתי
ֶאת ַ֙ אּו ְר ַּו ּו בָ֗ ְתַיְּצ ר-ִהָֽ ֲאֶׁש ַ ' ה  ַ ם-ְיׁשּוַע ת ֹו ַהּיָ֑ ַ ם הַָלֶכֶ֖ ַַיֲעֶׂשֵ֥

ֶאתַ ַ ם ִאיֶתַ֤ ְַר ר ֲאֶׁש֨ ַ י פּוַלִַ-ִּכָ֗ ִסֵ֛ ַת  א ֹוםַל ֵ֥ ַהּי  ַ֙ ַרִ֙ים ַַעדִמְצ ד ֹו ַעֶ֖ ם ָתֵ֥ א  ם׃-ְר ַעֹוָלָֽ
ַאל-ֶאל ַ ַ֒-ָהָע֘ם אּו ָר , אבל לענ"ד הן מסבירות את התיצבו וראואמנם ההסבר שנביא מופיע במכילתא על המלים  –זרקא סגול, טט  –ִַּתי

  תיראו-אלמענין  תיראו-אלהזרקא סגול במובן של תוספת על 

גבלה, גלוי נעלם כי עומדים סביבות בני ישראל כתות של מלאכי לענ"ד, ע"פ הדוגמא של המכילתא הזרקא מביאה כאן להסרת מ –טט 

 שרת לכן אין להם לירא.

)עמוס ט ראיתי את ה' נצב על המזבח , שאין יציבה בכל מקום אלא רוח הקדש שנאמר שרת עליכם רוח הקדשאמר להם משה היום א' 
 ועוד דוגמאות. א(

מלכים ב' כענין שנאמר ...  כתות של מלאכי השרת עומדין לפניהםת תורמיות ב'... התפלל משה באותה שעה והראה להם המקום תורמיו
ַקח ו,יז ְַּפ ' הָ֕ ַ ר ַמ  ַַ֙וּי א ֱאִליָׁשע ַ ַ֤ל ּל  ֶאת-ַוִּיְתַּפ ַ ֵ֥א ֶאת-ָנ ַ ה֙' חַ ַקַ֤ ַַוִּיְפ ָ֑ה ֶא ְר ְַוִי ֶ֖יו יָנ ׁשַ-ע  ֶ֖ א  ֶכבַ ֶרֵ֛ ְַו ים ִסֵ֥ סּו ַ א ָמל ֨ רַ ָהִ֝ ַָה ה ּנ ֨ ִה ְַו א ְר ַַוַּיָ֗ ר ַע ַּנ  ַה ַ ינ  י ע 

ע׃ ֱאִליָׁשָֽ ַ ת ִביב ֵ֥ ֶאל -וגו' המכילתא מביאה ראיה ל ְס ֶׁש הַ מ  ַ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ֨ ַ ֘ם ַ֒-ָהָע אּו ָר ַ֙ מגלוי נעלם רוחני בימי אלישע. ִּתי אּו ְר ַּו ּו בָ֗ ְתַיְּצ  ִהָֽ

ת -הדומה ל ח ֙ה' א  ְרא-ַוִּיְפְַקַ֤ ַער ַוַּיַ֗  . ֵעיֵנֹ֣י ַהַּנָ֔

 

 דוגמא נוספת לגלוי עיניים לראיה רוחנית

ֶאת: לא,במדבר בלק כב ַ ' ֘ה ַ ַ-ַוְיַג ל ינ  י ַ֒ע  ם ִַבְלָע
ֶאתַ ַ א ְר ֹו-ַוַּיַ֞ דָ֑ ְַּבָי ה ְַׁשֻלָפֶ֖ ֹו ְרּבֵ֥ ַח ֶרְךְַו ַַּבֶּד  ִַנָּצ ב '֙ ה ְךַ ַאַ֤ ַַמְל
יו׃ַ ַאָּפָֽ חּוְַל ַַוִּיְׁשַּתֶ֖ ד ּק ֵ֥ ַַוִּי

 , תוספת גלוי עינייםמונח זרקא מונח סגול - עיני בלעם-ויגל ה' את

 כנער אלישע שהוסיף במאור עיניו או הכהו תחלה בסנורים. - ראב''ע

נלמד כי בלעם אילו היה נביא איך יצטרך לגלוי העיניים בראיית המלאך כאשר יאמר הכתוב במי שלא הגיע מזה הכתוב  -רמב''ן 
ההוא  שלכבוד ישראל בא אליו השם בלילה סיכום שאר דברי רמב"ן .לנבואה כנער אלישע והגר המצרית ולא יאמר כן בנביאים. 
 ף עלה למעלת מחזה שדי ... ואחרי ששב לארצו היה קוסם וכו'.ואחרי כן זכה לגלוי עיניים בראיית המלאך ודבר עמו ולבסו

 ראה דוגמאות מפתח
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ֶאת בשלח יד,כא: שמות ַ ֶׁש ה מ  ַ ט ַַעל-ַוּי ֨ דֹו֘ ַ֒-ָי ַַַהָּים
ֶאת ַ ַ׀ ' ה  ַ ְך ֹוֶל ַָּ֙כל-ַוּי  ה ָּז יםַַע ִדַ֤ ָק ַ ַח ֨רּו ְַּב ָּים ֶאת-ַהַ֠ ַ ֵֶׂ֥שם ַַוָּי ה ְיָל ִים׃-ַהַּל  ַהָּמָֽ ַ ּו ְקעֶ֖ ַַוִּיָּב ָ֑ה ָב ָר ָח ֶ֖םֶַל ַַהָּי

 

ט ֶאתַַוּי ֨ ַ ֶׁש ה ַַעל-מ  דֹו֘ ַ֒-ָי     נתן ימינו על ימינו של משה ה"הקבמונח זרקא מונח סגול, מוסיף מענין ידו על הים  - ַהָּים
נתן ימינו על  ה"הקב, מה עשה להקרעאין הים רוצה  הששמע משה כך הלך ואמר להקב" כיון... ( בשלח כא ו ררבה )שמו" שמות

ראה אלא  מהוברח שנאמר )תהלים קיד( הים ראה וינס  הלימין משה וגו', מיד ראה להקב" מוליך)ישעיה סג(  שנאמר ימינו של משה
 ' וגושנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח מיד,  השראה להקב"

 

ב׃בשלח טו ו  שמות ראה ָֽ אֹוי  ַ ץ ְרַעֵ֥ ִַּת ' הֶ֖ ַ ָךֵ֥ יְנ ִמָֽ ְַי ַׂ ח ַַּבּכ ָ֑ י ִרֶ֖ ָּד ְא ֶַנ ' ה  ַ ָך  יְנ ִמָֽ ְַי



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/217         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ִט֙יבשלח טו יב  שמות ַָ֙נ ִט֙יָת ַָנ ֶרץ׃ ָאָֽ ַ מֹו ֶ֖ ְבָלע  ִּת ַ ָך  יְנ ִמ  ְַ֙י ַַ פשטאָת יְנָך  ִמ  ריבה וריבה את הכל, כל אופני  כעיןקטן, במלה אחת, -זקף מונחְי

 ימין

 גדולה-טפחא, קדמא, תלישא  ראה
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ת :יב,בשלח טז שמות ֶא ַ ְעִּתי ַמָ֗ ַ֒-ָׁש ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ֘ת ּנ  ְַּתלּו
ְרַַ ָהַע ַ ין ַ֤ ַּב  ר אמ ָ֗ םַל  ֶהִ֝ ֲאל  ַ ר רִַּתְׂשְּבעּוַּדּב ֨ ֶק רַּוַבּב ֶ֖ ַָבָׂש  ּו ַּ֙ת אְכל  ֶָ֑חם-ַּבִ֙ים ַַָל ַ ַַ ַ ם׃ַַ יֶכָֽ ה  ֹל ֱַא ' הֶ֖ ַ י ֲאִנֵ֥ ַ י םִַּכֵ֛ ַדְעֶּתָ֕ ִַוי

 תבחיי עה" הרבינוהמן לישראל מסמיך ליה  שירדזה שמשה תיקן להם ברכת הזן בשעה  ודברחלק כב סימן כט  אליעזרציץ  ת"שו
ֶאת: פ"עה בפ' בשלח )טז,יב( ַ ְעִּתי ַמָ֗ ַּבְַ-ָׁש ֘ת ּנ  רִַּתְׂשְּבעּוְּתלּו ֶק רַּוַבּב ֶ֖ ַָבָׂש  ּו ַּ֙ת אְכל  ְרַּבִ֙ים ָהַע ַ ן י ַ֤ ַּב  ר מ ָ֗ א םַל  ֶהִ֝ ֲאל  ַ ר ַּדּב ֨ ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש -נ  י

ם׃ יֶכָֽ ה  ֹל ֱא ַ ' הֶ֖ ַ י ֲאִנֵ֥ ַ י םִַּכֵ֛ ַדְעֶּתָ֕ ִַוי ֶָ֑חם ַָל
רִַּתְׂשְּבעּו: ל. וז" ֶק ם-ּוַבּב ֶ֖ יֶכָֽ ה  ֱאֹל ַ ' הֶ֖ ַ י ֲאִנֵ֥ ַ י םִַּכֵ֛ ְעֶּתָ֕ ַד ִַוי ֶָ֑חם ( ואכלת ושבעת ח' ריםדבשמי על המזון כענין שכתוב ) את שתברכו ָל

המן, ומזה אמרו  להם(משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד ב חד' מ" ז"פ ברכות) ל"רזוברכת את ה' אלקיך. ומכאן אמרו 
 . בחיירבינו  לעכ" וומה כשהוא שבע מברך כשהוא רעב עאכ" ודרבנן מק" המוציאברכת  אבלברכת המזון דאורייתא, 

כך היא. ראשונה ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ.  המזון: סדר ברכת לבסיכום סדר ברכת המזון וז" םבלשונו של הרמב" ונסיים
, בנו. ברכה ראשונה משה רבינו תקנה, שנייה תקנה יהושע, שלישית תיקן דוד ושלמה והמטיבשלישית בונה ירושלם, רביעית הטוב 

  (.פרק ב' מה' ברכות הלכה א' ם"רמברביעית חכמי משנה תקנוה )
ַ ְעִּתי ַמָ֗ ַ֒-ֶאתרביע, בתפקיד של ארבע,  –ָׁש ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ֘ת ּנ  התלונות להיות  – התלונהבחסדו מנתב את  ההקב" –זרקא מונח סגול  – ְּתלּו

 ברכות, ברכת המזון בת ארבע ברכות. –ברכה 

 , זרקא סגולרביע ראה

 

גה וללמוד התורה ולא בבשר שהוא מזון גשמי וה' רצה להש ומועילרצון ה' היה לכלכלם רק במן שהיה מזון רוחני  כי - ''מהתוה
וה' מקים דבר  בשרלהם גם  הוסיף שיתןיהיה לשובע נפשם הרוחנית... ורק משה כששמע תלונתם ...  ואוכלםשיחיו חיי פרישות 

 עבדו והבטיח עתה לתת להם גם בשר שהוסיף משה מדעתו.
לבשר ודם בלא לחם ונתתיו לכם חזרתם שאלתם בשר ממלא מעים הרי אפשר  שאילחם לפי  שאלת פס' יב בשלחמכלתא פר'  סוף

כי -לכם ולבסוף אפרע מכם , וידעתם  נותנהמפני מה אני נותנו לכם שלא תאמרו אין ספוק בידו לתנו לנו אלא הריני   לכםאני נותנו 
 ' אלקיכם דיין אני להפרע מכם.האני 

ַ֒-ֶאת ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ֘ת ּנ   בתוספת מן ובתוספת שליו. להםול, מוסיף על תלונה אחת )כי כתוב בלשון יחיד( מענינה ונענה זרקא מונח סג – ְּתלּו

 גדול, תביר-זקף רביע, ראה

 

 ז"ס 47

י: שמות בשלח טז,כט ּוִַּכָֽ אָ֗ ַ֒-ְר ַהַּׁשָּבת ַ ַָנַת ןַָלֶכ ם ' ַ֘ה
ל ַ-ַע ִָ֑ים ָמ ַיֹו יֶַל ֶחם ַהִּׁשִּׁשֶ֖ ַ ֹום ַַּבּיֵ֥ ֵ֛ם ןַָלֶכ ֵ֥ ת  ַנ  ּוא ה  ַ ן ַּכ ַ֠ ַ ַ ַַ ַ יׁשַַּתְחָּתַַָ֗ ִא  ַ ּו׀ ב  ַאלְׁש ַ ׃-יו י ִביִעָֽ ַַהְּׁש ֹום ַַּבּיֵ֥ ֹו מֶ֖ ק  ִמְּמ ַ יׁש ִאֵ֛ ַ א ֵ֥צ   י 

אפשר כי מלמד על ארבעה שיעורין: תוספות זמן לשבת, תחום ארבע אמות לשובת במדבר, תחום אלפיים אמה להליכה מעבר לעיר, 

 רשיעור העברה ברשות הרבים, עד ארבע אמות פטו

ַ ּו אָ֗  רביע, מתריע על ארבעה לימודי שיעורין    - ְר

אַָ֗ ַַעלְר . .. ַ ן-ּו על התוכן שאחרי הרביע,  מלמד על ארבעה שיעוריןפותח ענין במספר לימודים השווה ארבע, ו - גדולה-רביע ... תלישא – ּכ ַ֠

 גדולה-היינו לפני ואחרי תלישא

י ַ֒-ִּכָֽ ַהַּׁשָּבת ַ ַָנַת ןַָלֶכ ם ' בתפקיד שתי תוספות  כאשר תבנית הטעמים זרקא מונח מונח סגול שיעור ראשוןזרקא מונח מונח סגול,  - ֘ה

 חלקיות מענין התוכן המטועם, 

 מלמד דרשת תוספות זמן לפני ואחרי השבת

ל ן-ַע  גדולה בתפקיד שיעורין כנ"ל ובתפקיד מחיצין שיוסבר להלן-תלישא – ּכ ַ֠

ל ֵ֛םַ-ַע .ַָלֶכ . .ַ ן  בורר הקשר למסקנה( ... תביר בתפקיד אפשרות לחישוב חשבוני מהתוכן )ולא גדולה -תלישא -ּכ ַ֠

ל ַ-ַע ִָ֑ים ָמ ַיֹו יֶַל ֶחם ַהִּׁשִּׁשֶ֖ ַ ֹום ַַּבּיֵ֥ ֵ֛ם ןַָלֶכ ֵ֥ ת  ַנ  ּוא ה  ַ ן מלמד ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות העושה חשבון על  ּכ ַ֠

 לחם אחד או שני לחם בכל סעודת שבת, ונמצא במחלוקת בפוסקים האם זה דאורייתא או מדרבנן

יו ְחָּתָ֗ יׁשַַּת ִא  ַ ׀ ּו ב   שבוני של רבוע חישוב ח שיעור שנימונח לגרמיה מונח רביע,  – ְׁש

 מלמד תחום לשובת במדבר ארבע אמות או שמונה אמות לכל כיוון

י׃-ַאל ִביִעָֽ ַהְּׁש ַ ֹום ַַּבּיֵ֥ ֹו מֶ֖ ק  ִמְּמ ַ יׁש ִאֵ֛ ַ א ֵ֥צ   לא נבדק כיצד תבנית הטעמים מלמדת על הדרשות – י 

 מיל 12אמה היינו מיל, או  2000תחום שבת  שיעור שלישי

 ות פטורהעברה ברשות הרבים,פחות מארבע אמ שיעור רביעי

ל ַאל-ַע ַ. . .ַ ן אַ-ּכ ַ֠ ֵ֥צ    –גדולה בתפקיד מחיצין -תלישא – ַ-י 

 מלמד על מלאכת הוצאה מרשות לרשות כי כל רשות בכעין מחיצה לעצמה

ל ןַ-ַע  בשכר ועונש.  גדולה בתפקיד דרגות-תלישא -ּכ ַ֠

ה ביום השבת על שיעורים ועונשים בידי בית דין של מעלה ובי"ד של מטה על מלאכת מחשבת של הוצאמלמד 

 ועל ארבעה שיעורין הנ"ל.

 רביע, תלישאראה 
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ֶאל :שמות יתרו יט,ט ַ ' הִ֝ ַ ר ֶמ א ַ֒-ַוּי ֨ ן ָעָנ ְַּבַע בֶַהָֽ ָ֘ך ֶלי א  ַ ַָּב א י ִכִ֝ ָאנ  ַ ה ִהּנ ֨ ַ ה ֶׁשָ֗ ַמ 



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

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

ם ְַוַג ְך ִַעָּמ  י ִר  ַדְּב ְַּ֙ב ָהָעם ַ ע ַמַ֤ ִַיְׁש ר ּו ָ֑ם-ַּבֲעבַ֞ ינּוְַלעֹוָל ִמ  ֲא ַַי ָךֶ֖ ְַַַּב ַַ ַ ַַ ֶאתַ הַ ֶׁשֵ֛ מ  ַ ֵ֥ד ֵַ֥-ַוַּיּג  ר  ְב ֶאלִּד ַ ם ָהָעֶ֖ '׃-יַ ַהָֽ
ַ֒ ן ָעָנ ֶהָֽ ְַּבַע בַ ָ֘ך ֶלי א  ַ  מונח זרקא מונח סגול  – ָּב א

 זרקא מונח סגול .א

 במעבה הענן. וזהו ערפל.  רש"יללמוד שיש עוד עב מסוג הענן כמו שמסביר  .1.א

 מפרש אור החיים .2.א

תם הדיבור הרגיל למשה רבנו הינו באספקלריא המאירה ואין כח בישראל לשמוע הדברים לעוצם רוחניו .א.2.א

 )אולי לזה מרמז הענן(

ויש דיבור בעב הענן שאינו רוחני כאספקלריא המאירה וה' חפץ שישמע עם ישראל המאמרים באופן עב  .ב.2.א

הענן לשם שמיעת המצווה מפי הבורא לחיזוק האמונה, וכשם שעם ישראל שמע קול ה' ויחי, כך תתחזק 

 מוע דבר ה' ולהמשיך לחיות.האמונה במשה רבנו לעולם שמצווה על פי ה' ויכול ילוד אשה לש

ַ֒שמות יתרו פרק יט פסוק ט  ן ָעָנ ֶהָֽ ְַּבַע בַ ָ֘ך ֶלי א  ַ ַָּב א י ִכִ֝ ָאנ  הַ ּנ ֨ אספקלריה המאירה  הוא כעין , ענןתוספת מחיצה להסתיר כבוד ה'כאן ִַה

 שכינהה בגלויהענן כדי שעם ישראל כולו יעמד על עב תוספת הגלוי הנבואי למשה רבנו, 
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ה יתרו כ,כא: תמוש ַַּתֲעֶׂש ֘ה ָדָמ ֲא ַ ַ֒-ִמְזַּב ח ִַּלי
ֶאת ַ יו ַָעָלָ֗ ְחָּת  ָזַב ת-ְו ֶא ְַ֙ו ָך ֹלֶת֙י ֶאת-ע  ַ ָך י ֶמ  ֶאת-ְׁשָל ְַו ָךֶ֖ אְנ ָך-צ ָֽ ֶרָ֑ ָק ְַּב ַ ַַ ֶאת-ְּבָכלַַ רַ י ְזִּכ  ַא ַ ֲאֶׁש ר ַ֙ קֹום ָך׃-ַהָּמ י ַרְכִּתָֽ יָךַּוב  ֶלֶ֖ א  ַ א ֹו בֵ֥ ָא ַ י ִמ  ְַׁש

ַַּתֲעֶׂשה ֘ה ָדָמ ֲַא ַ֒-ִמְזַּב ח  מונח זרקא סגול,  –ִּלי

 מקום אחר שבו נאמר מזבח נחושת, להודיע שזהו אותו מזבח. א' מתואם עם

 , הפנימיהיא צפוי המתכת למזבח האדמה וצפוי הזהב למזבח  התוספתא  כזחגיגה  בבלי פע"ב' 

  .קיים אבל הפסוק משווהו לקרקע ולכן המזבחות לא נטמאיםצפוי המתכת לדעת רבי אליעזר 

 .צפוי המתכתסגול מוסיף ערך סגולי למזבחות שלא יקבלו טומאה בגלל אפשר שלשיטת רבי אליעזר, מונח זרקא  -טט 

 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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ַ֒: כב,כה תרומה שמות ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת  ֹוַע ְַונ
ַַעלוְַ ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ ים ִב  ֻר ַהְּכ ַ ְַׁ֙שנ  י ן י ִמּב  ַ ֶרת ַהַּכּפ ָ֗ ַ ַע ל מ  ַ ָךִ֝ ִאְּת ַ י ְרִּת֨ ַ-ִדַּב ת ֻדָ֑ ןַָהע  ֹו ר  ֲַא

ֶאל-א  תַָּכל ַ ָךֶ֖ אֹוְת ֵ֛הַ ֲאַצֶּו ַ ר ַפ-ֲאֶׁשֹ֧ ל׃ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ 
ַ֒ ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת   מהענין על העניןמוסיף  כעיןמונח זרקא סגול,  –ְונֹוַע

ַ֒בר כהנא כתיב א"ר אבא [ במדבר רבה )וילנא( פרשה יב] ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת  וגו' ללמדך שאפי' מה שאחורי הכפורת אינו פנוי מן ְונֹוַע
ַ֒השכינה,  ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת  נֹוַע  מונח זרקא סגול מוסיף על מקום השכינה  ְו

ני מאהל אל אהל מועד לדבר אתו למה נאמר לפי שהוא אומר וידבר ה' אליו מאהל מועד שומע א[ במדבר רבה )וילנא( פרשה יד]
ַ֒מועד ממש ת"ל )שמות כה(  ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת  ודברתי אתך מעל הכפרת וגו' אי אפשר לומר מאהל מועד שהרי כבר נאמר מעל ְונֹוַע

הכפרת ואי אפשר לומר מעל הכפרת שהרי כבר נאמר מאהל מועד באיזה צד נתקיימו שני כתובים הללו זו מדה בתורה ב' כתובים זה 
ם זה ע"י זה יתקיימו במקומן עד שיבא כתוב אחר ויכריע ביניהן מה ת"ל ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו כנגד זה והרי הם סותרי

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, 

ַ֒בא הכתוב השלישי ומכריע ביניהם. שני כתובים המכחישים זה את זה ו –טט  ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת  מונח זרקא סגול מוסיף על מקום  ְונֹוַע

וקול יורד מן השמים כמין סילון של  ועומד באהלמגיד הכתוב שהיה נכנס משה המועד שאינו ליד ארון הקדש בקדש הקדשים אלא 
   אש לבין שני הכרובים והוא שומע את הקול מדבר אליו מבפנים, 

ַ֒וְַ ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת  מונח זרקא סגול מוסיף על מקום המועד, קול יורד מן השמים לבין שני הכרובים ונשמע מביניהם וזה מקום המועד  נֹוַע

 מצד השמים , מצד משה מקום המועד אינו ליד ארון הקדש בקדש הקדשים אלא בחלק הקדש באהל מועד. 

 אפשר להוסיף עוד דרך 

י [י"רש] ְדִּת    שאבא שם לדבר אליך. למועד מקום אקבע אותולדבר עמך  לךאקבע מועד . כשְונֹוַע
ואולי גם הוספת השפע הנבואי. דומה  הדבורקביעות מקום הדבור בלי לפרש שוב תמידות מקום  משמעה שםעל  התוספת י"רש פע" - טט

 , היינו תוספת השפעה.משהואי אל תמידות השפע הנב ןדרשות הר" פ"ע [בהעלותך... במדבר]לנאמר בתבנית טעמים זרקא סגול 

 קדמא ואזלא, דרגא תביר טפחא  ראה
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בַ֒: כז,שמות תצוה כח ָה ַָז ֹות ַטְּבע  ַ ְַׁשּת  י יָת֘ ְַוָעִׂש ַ׃
ל ַַע ם ָתָּ֡ א  ַ ה ַ-ְוָנַתָּת  ֹו ְרּתָ֑ ְחַּב ַמ ַ ת יוְַלֻעַּמֶ֖ ּולַָּפָנ  ִמּמ  הַ֙ ַמָּ֙ט ִמְּל ַ ד ֹו פַ֤ א  ָה ַ ֨פֹות ִַ֩כְת י ְַַׁשּת  ַ ַַ ַ ד׃ַ ֹו פָֽ ָהא  ַ ֶׁשב ֶ֖ ח  ַעלְַל ִַמַּמָ֕

בְַ֒ועַָ ָה ַָז ֹות ַטְּבע  ַ ְַׁשּת  י יָת֘  זרקא מונח מונח סגול -ִׂש

בַ֒ ָה  תהלי"םשת'י טבעו'ת -ונתת'ה את'ם ע'לסגול, גי' דו"ד ואחריו סופי תיבות  -ָז

עולה דו"ד שב"ע )בן שביעי, רועה שביעי( עולה  372+  14גדול, גי' -קטן זקף-זקף - זהב וישימו...  יט,שמות פקודי לט-מקושר ל

 שפ"ו

ונח מונח סגול, בדרך רמז / סוד מושרה על דוד תוספת סגולית המכשירה אותו להיות דוד אחוז בטבעות החושן )תצוה, פקודי( זרקא מ

נִי (תה' קיט,קכא) נמשך אליו מהחושן רוח הקדש לאמר תהלים. כמאמרו - ומהן מושרה עליו נִיֵחָ֗ ק ַּבל־ַּתֵ֝ ד  ֶ֑ ט ָוצ  ִׂשיִתי ִמְׁשָפֹ֣ י ָעָ֭ ְׁשָקִֽ  :ְלע ִֽ

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 סז" 52

 : לשמות ויקהל לה,ב שמור צמוד: וט,אכי תשא ל שמות
הַ֒ ְמָלאָכ ַ ָעֶׂש ה י  ַ ִמי֘ם ַָי ַׁש  ֶׁשת

ַַ' הָ֑ ֶדׁשַַל ק ֶ֖ ַ ן ֹו ַׁשָּבתֵ֛ ַ ת ַַׁשַּבֹ֧ י ִביִעָ֗ ַהְּׁש ַ ֹום ַּוַבּי 
ת׃-ָּכלַ ָמָֽ ַיּו ֹות מֵ֥ ַ ת ַהַּׁשָּבֶ֖ ַ ֹום ְַּביֵ֥ ֵ֛ה ְמָלאָכ ַ ה ֶׂשֹ֧ ַָהע 

הַ֒  – טט ְמָלאָכ ַ ָעֶׂש ה ַי  ִמי֘ם ַָי  האלשיך הקדוש – תורת משה, כפירוש מלאכהת מוקטנת מענין מונח סגול, תוספ מונח זרקא –ׁש  ֶׁשת

 שהיה ראוי ליעשות ביום השבת נעשה גם הוא בחול. מה כלכן  ואםה'  ילבריאת העולם ע" בדומה כמאליהששת ימים המלאכה נעשתה 

 
 האלשיך הקדוש –תורת משה 

ַַ֒ואמר " ְמָלאָכה ַ ָעֶׂש ה ַי  ִמי֘ם ַָי ור לבלתי דחות מלאכת המשכן את השבת יש טעם אחר. והוא, כי ", לומר כי זולת הטעם האמׁש  ֶׁשת
לא היה רווח בדבר, כי אם מלאכת המשכן הייתה נעשיית בטבע היתה אומר שטוב לדחות שבת לקרב השראת שכינה בימים מועטים. 

ַ֒אבל  ה ְמָלאָכ ַ ָעֶׂש ה ַי  ִמי֘ם ַָי תחת הזמן, כי אם כבריאת העולם  שאפילו אינו אומר בששת , לרמוז שאין המלאכה הזאתכמאליה ׁש  ֶׁשת
 כל מה שהיה ראוי ליעשות ביום השבת נעשה גם הוא בחול."כי ששת ימים עשה ה' את השמים וכו' )פסוק ט"ו(. ואם כן 

ַ֒או שיעור הכתוב בדרך אחרת. שאומר הוא יתברך  ה ְמָלאָכ ַ ָעֶׂש ה ַי  ִמי֘ם ַָי יכמאליה, בזכות ש" ׁש  ֶׁשת ִביִעָ֗ ַהְּׁש ַ ֹום ַַׁשַּבַֹ֧" יהיה "ּוַבּי  ת
ֶדׁש ק ֶ֖ ַ ן ֹו " לשם ה' כו'. ולהיות כי על מידת יום המתיחסת לתואר זכר, אמר "יעשה" ולא אמר תעשה שעל ידי זכות היום יהיה כן. ַׁשָּבתֵ֛

 ולא אמר ענין זה גם בלילה, על כי דרך המלאכה ליעשות ביום.
 

הַ֒  –טט  ְמָלאָכ ַ ָעֶׂש ה ַי  ִמי֘ם ַָי ת מענין מלאכה, כפירוש תורת משה ששת ימים המלאכה מונח זרקא מונח סגול, תוספת מוקטנ –ׁש  ֶׁשת

 כל מה שהיה ראוי ליעשות ביום השבת נעשה גם הוא בחול.ואם כן בדומה לבריאת העולם ע"י ה' כמאליה נעשתה 
 דרגא תביר טפחא, סלוקראה 
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ַשמות כי תשא לב,יג:  ר ָךֲַאֶׁש֨ י ֶדָ֗ ֲַעָב ל א ִ֝ ָר ַּוְלִיְׂש ק ָח֨ ְַ֩לִיְצ ָהם ְבָר ַא רְַל ְַ֒זכ ָּ֡ ְך ַָּב ֶה֘ם ַָל  ִנְׁשַּב ְעָּת
תַ ֶאָֽ ַ֙ ה ְרֶּב ַא ַ ם ֶה  ֲאל  ַ ַדּב  ר ם-ַוְּת ִָ֑י ָמ ַהָּׁש ַ י ֶ֖ ב  םְַּככֹוְכ ְרֲעֶכ  ַַז
׃-ְוָכלַ ם ָלָֽ ּוְַלע  ֲחלֶ֖ ְַוָנ ם ְרֲעֶכ  ַז ְַ֙ל ן ֶאּת  ַ ְרִּתי ָאַמָ֗ ַ ֲאֶׁש ר ַ ַהּז ִ֝את ַ ֶרץ ָא֨ ַָה

ַ֒ ]רש"י שמות תשא לב,יג[ ְך ַָּב ֶה֘ם ַָל ִַנְׁשַּב ְעָּת ר ה, לא בשמים ולא בארץ לא בהרים ולא בגבעות, לא נשבעת להם בדבר שהוא כל - ֲאֶׁש֨
)שם כו ג( והקימותי את  וליצחק נאמר)בראשית כב טז( בי נשבעתי נאם ה', אלא בך, שאתה קיים ושבועתך קיימת לעולם, שנאמר 

 : נשבע לו באל שדי)שם לה יא( אני אל שדי פרה ורבה,  וליעקב נאמרהשבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, 

ַ֒ ת לב,יג[]רש"י שמו ַָּבְך ֶה֘ם קיימת  ושבועתך)כמוסיף( שאתה קיים זרקא סגול, כמוסיף מן הענין של מהותו ועצמותו של ה' עליו  – ָל
 לעולם,

ַ֒ ]בבלי ברכות לב,א[ ְך ַָּב ֶה֘ם בשמך )כמוסיף( ועכשו שנשבעת להם זרקא סגול, כמוסיף מן הענין של מהותו ועצמותו של ה' עליו  – ָל
 כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי עולמים. -ל חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים הגדול, מה שמך הגדו

 

 תשא לא,טו-שמות כי-שמור צמוד ל
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הַ֒: ב,ויקהל לה שמות ְמָלאָכ ַ ָעֶׂש ה ּת  ַ ִמי֘ם ַָי ַׁש  ֶׁשת
ַ ן ֹו ַַׁשָּבתֶ֖ ת ַַׁשַּבֵ֥ ֶדׁש ק ֵ֛ ַ ם הַָלֶכֵ֥ ְהֶי֨ ִַי י ִביִעָ֗ ַהְּׁש ַ ֹום ַּוַבּי 

'ַָּכל הָ֑ ָמַָֽ-ַל ַיּו ה אָכֶ֖ ְמָל ַ ֹו ַבֵ֛ ה ֶׂשֵ֥ ׃ָהע  ַת
...ַ֒ ה ְמָלאָכ ַ ָעֶׂש ה ַּת  ִמי֘ם ַָי זרקא סגול מרמז היעשות מלאכת המשכן בששת ימים  האלשיך הקדוש –משה  תורתע"פ  –טט , ַׁש  ֶׁשת

כאשר בריאת עולם עשה שלשה דברים בכל מאליה כי אין מעצור לה' להצליח בששת ימים יותר מאילו היו עושים במלאכה בשבת, 
 עצמו ושלשה בעד השבת שאחריו. היוםיום ובששי ששה שלשה בעד 
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ַַעלשמות כי תשא לד,ו:  ׀ ַ' הֵ֥ ַ ר ַּיֲעב ֨ ַרב-ַו ְַו ִים ַאַּפֶ֖ ַ ְך ֶר ֶאֵ֥ ןַ ּו ּנָ֑ ַח ְַו ּום חֶ֖ ַר לַ ֵ֥ א  ַ ' ה  ַ ַ׀ ' ה  ַ֒ א ָר ְק ַַוִּי ת׃-ָּפָניו֘ ֶמָֽ ֱא ֶַו ֶסד ֶַחֵ֥
ַַעל ׀ ַ' הֵ֥ ַ ר אַ֒-ַוַּיֲעב ֨ ָר ְק ַַוִּי ברת הדין מהם. הקב"ה מעביר פנים של זרקא סגול. הקב"ה מוסיף לישראל דרכים לבקשת סליחה והע –ָּפָניו֘

ַַעלזעם ומביא פנים של רחמים.  ַ׀ ' הֵ֥ ַ ר ַּיֲעב ֨ ַ֒-ַו א ָר ְק ַַוִּי קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל, ויובן ע"פ פני מנחם כי  – ָּפָניו֘

פני  –שגורע מהדין )פניו  לכתחילה היו ישראל בדין ובפועל במעשה התשובה מתעלה הקב"ה מכסא דין לכסא רחמים וזרקא סגול משמעו

 דין( ומוסיף ברחמים.

 ראה דוגמאות מפתח
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 שמות ויקהל לו,ו:

ה ַוְיַצ ו ֶׁשָ֗ ּו מ  ר י ֹול ַוַּיֲעִב֨ הַ֘ קֵ֥ ֲחֶנ ַּמ ַ֒ ַּבָֽ ר מ  א ַל  ַַ ַ יׁשַ ה ִא  ִאָּׁשָ֗ ּו-ַאל ְו ד-ַיֲעׂש ֹו ה עֵ֛ ַמ ת ְמָלאָכֶ֖ רּו ֶדׁש ִלְת ּק ָ֑ ַַַה ַַ א ַ ֵ֥ ם ַוִּיָּכל  א׃ ָהָעֶ֖ י ִבָֽ ָה  מ 
הַ֘ ֲחֶנ ַּמ ַ֒ ַּבָֽ ר מ  א הפשט משמעו שפרטי הקול מבקשים מן העם לא לתרום עוד למשכן. בעל הטורים מחשב שהיום  -זרקא סגול, טט  – ל 

" מוסיפים הצווי אל יעבירו מרשות לאו אמר במחנההשלישי מעת ההכרזה על התרומת המשכן היה שבת ולכן פרטי הקול כאילו נאמר "

 .היחיד לרשות הרבים ומביא גימטריא לתמוך בפירושו

יׁש ה ִא  ִאָּׁשָ֗ ּו-ַאל ְו ׂש ד-ַיֲע ֹו ה עֵ֛ ַמ ת ְמָלאָכֶ֖ רּו ֶדׁש ִלְת  , זהו אל יוציאו משא מרשות היחיד לרשות הרבים, בגמטריא ַהּק ָ֑



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ְַּבָכל( נחמיה ח,טותבנית דומה עם שרש עב"ר ) ֹול קֵ֥ ַ רּו י ַ֒-ְוַיֲעִב֨ ר מ  א ָ֣םַל  רּוָׁשַלִ  ַּוִבי ֶה֘ם י ר  קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה  –  ָע

ההכרזה היא על איסוף עצים וסכך לבנית סוכות, בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות  –חילה הקול לכתובפועל, 

 בשבת.   

ַ֒ ר מ  א  שלא להעביר מרשות לרשות בשבת,  לאו אמר -כ לאמרסגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת  – ל 

ַַעלַוַּיעֲַשמות כי תשא לד,ו: שרש עב"ר כמו  ַ׀ ' הֵ֥ ַ ר ַ֒-ב ֨ א ָר ְק ַַוִּי  באותה תבנית טעמים, וגם ָּפָניו֘

 

 אויקר 5.1.3.3
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ֶאלויקרא ב,ב:  ַ ּה ָאָ֗ ִבי ֱה ַ֒-ֶו ֲהִנים ַהּכ  ַ ן֘ ֲהר  ַא ַ ְַּבנ  י
ל לַָּכ ַַעֶ֖ ּה ְמָנ  ִמַּׁש ִמָּסְלָּתּהַּ֙ו ַ ֹו ְמצָ֗ ַֻק א ְמל   ַ ם ִמָּׁשִ֝ ַ ץ ַמ֨ ָק ֶאת-ְו ַ ן ה ִ֝ ַהּכ  ַ יר ִט֨ ְק ִה ְַו ָנָתָּ֑ה ב  ֵַ֛-ְל ִַאּׁש  ָחה ַהִּמְזּב   ַ֙ ָרָתּה ְזָּכ ַלַַַא ַח ִַניח ֶ֖ ַח י ֵ֥ ר  ַ '׃ה ַהָֽ

ֶאל (ויקרא ב,ב) ַ ּה ָאָ֗ ִבי ַ֒-ֶוֱה ֲהִנים ַהּכ  ןַ֘ ר  ֲה ַא ַ לא נצרכא אלא  ]בבלי מנחות ח,ב[-זרקא סגול, מוסיף מעין הענין על הענין כנלמד ב – ְּבנ  י
 לקמיצה. כל עזרה כולהלהכשיר את 

ַ֒-ֶאל ֲהִנים ַהּכ  ַ֘ ן ר  ֲה ַא ַ דבורא דנדבה  -ספרא ויקרא ]רבוי דרשה של מהתבנית זרקא סגול, מונח זרקא סגול, טעם מונח מלמד על  – ְּבנ  י

ל [פרשה ט סוף פרק י ַ֘-ֶא ן ֲהר  ַא ַ ְך (,כחמשלי יד) אפילו הן רבואות, וכך הוא אומרְּבנ  י ל  ֶ֑ ם ַהְדַרת־מ  כל מה שהם  כלומר הח"ח:) ,ְּבָרב־ָעֵ֥
עסוק בקמיצה אחד אוחז הכלי שהמנחה בתוכו ואחד קומץ ואחד יכולים לעסוק במנחה עוסקים ומצותה בכך כגון אחד מגיש ושלשה יכולים ל

לי שרת שמקדש בו את הקומץ כדאמרינן במנחות דף ז ואחד נותנו לחבירו ותבירו לחבירו עד שמגיע למזבח ואחד מולחו ואחד כתופש את ה
 (מקטירו ר"ש משנץ 
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 סעיף שיטת רבי יהודה הנשיא בזרקא סגול ראה יג,ויקרא ב

ל ַ֒קַָ-ְוָכ ְמָלח חִַּת ַַּבֶּמ ַל ָחְתָ֘ך ִמְנ ַ ְַרַּב ן
ָךַַ ָחֶתָ֑ ִמְנ ַ ל ַעֶ֖ מ  ַ יָך ֶה  ֱאֹל ַ ית ִר  ְַּב ח ִַ֚ל ֶמ ַ ית ַַתְׁשִּבָ֗ א ְַול  
לַָּכלַ ַס-ַעֵ֥ ח׃ ַל ֶמָֽ ַ יב ִרֵ֥ ְק ַַּת ָךֶ֖ ְרָּבְנ ַָק

ל ַ֒-ְוָכ ְמָלח חִַּת ַַּבֶּמ ַל ָחְתָ֘ך ִמְנ ַ ְרַּב ן  זרקא מונח סגול - ָק

 ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם 

עולים על המזבח לא מלחו מלח: דם, יין, עצים. המלח שמולחין בו כל הקרבנות משל ציבור, כמו העצים, ואין על שלושה דברים ה...
היחיד מביא מלח או עצים לקרבנו מביתו. ובשלושה מקומות היו נותנים המלח. בלשכת המלח, ועל גבי הכבש, ובראשו של מזבח. 

מולחין האיברים, ובראשו של מזבח מולחין הקומץ והלבונה. ומנחות  , ועל גבי הכבשבלשכת הכבש היו מולחין עורות הקדשים
 הי"ג(-הנשרפות ועולת העוף )עשה ס"ב, ל"ת צ"ט, הלכות איסורי מזבח פ"ה הי"א

 

 הלכות מעשה הקרבנות פ"ה הי"ט הרמב"ם עבודה, 
ב וכו'" אבל עורות קדשים קלים כל עורות הקדשים לכהנים בין בקדשי צבור בין בקרבנות יחיד שנאמר "עור העולה אשר הקרי

 לבעלים. וכל עולה שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה שנאמר "עולת איש" עולה שעלת לאיש. 
 ה"כ מהר"י קורקוס

 קומץ )מנחה( חייב מלח;כ' א'  מנחות

 עצים קרבן מנחה הן וטעונים מלח רבי אומרכ' ב'  מנחות

 )טטוד"ל והיא טעונה מלח( האמר רבא לדברי רבי עצים טעונים קמיצ

 )ראה רמב"ם(בשלושה מקומות כ"א ב'  מנחות

: השערההעורות הוקדשו עם הבהמה לעומת המנחה שהוקדשה אחרי עבודה לסולת וללא הקליפות.  – טטוד"ל בעזרת הרב א"מ פערל

 המלחת העורות במלח מהציבור ובלשכת המלח היא חלק מהקרבת הקרבן.

 

 

דשים )עולות,חטאות, אשם( במלח משל ציבור, אף שיצאו לכהנים ולא הקרבו על המזבח. )בסוג מלח עשו פעולה מלחו עורות ק טטוד"ל:

מסוג מלחו, וזה תוספת קדושה בעורות הקדשים השייכת לברית כרותה למלח מששת ימי בראשית המייצג את המים התחתונים שניתנה 

 ל המזבח, אולי קשור לעורות הכסוי של המשכן?(להם הבטחה לפצותם על ההפרדה ממים העליונים שיעלו ע

 

 תרמ"ג האדמו"ר הרש"ב מאמר שבת חנוכה , ע' מ"ג –ספר המאמרים 

וזה שכתוב )שנאמר( בזהר "מאן דמהפך חשוכא לנהורא ומרירו למתקא" פירוש כשמהפך מרירו למתקא היינו שנהפך מרירות ...
 ...נוגי העולם הזה נשפעים מהקליפות וסטרא אחראהגוף ונפש הבהמית שרוצה בתענוגי עולם הזה וכל תע

  ממתיק –אפשר מרמז לברית הכרותה למלח על מנחה )מצומח( וקרבן בהמה )מהחי( שהמלח המריר מהפך 

 הקמח )הסולת( הבלול בשמן )שהוצא מפירות בעלי קליפות בצומח( שהם פניים הצומח ממתיק  א'

צאו מהעורות ומוקרבים על המזבח )העולות למזבח, החטאות לכהנים, השלמים ממתיק הבשר והחלבים שהם פנים הבהמה שהו ב'

 המלחת העורות היא המתקתם של הקליפות שתפקידם היה להגן ולגדל על הבהמה )נותן לה תענוג חיים( אך מקורה בקליפה. . לבעלים(
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ְַּבָכלויקרא ה,ב:  ֲאֶׁש רִַּתַּג֘ע ַ ֶפׁש ֶַנָ֗ ֹו אַ֒-א  מ  ַָט ָב ר  ָּד
ְַ֩בִנְבלַַ֨ ָ֑אַאֹו מ  ָט ַ ֶַׁש ֶרץ ת ְַּבִנְבַלֶ֖ ֹו אָ֕ הַ ָא  מ  ְט ָמ הַ ה  ְַּ֙ב ְַּבִנְבַלת אִֹ֚ו ַ ה ָאָ֗ מ  ְט ִ֝הַ ַחָּי ַ ַת

ם׃ַ ָֽ ָאׁש  ְַו א ֶ֖ מ  ַָט א ּו הֵ֥ ְַו ּנּו ִמֶּמ  ַ ַל ם ְַוֶנְע



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ְַּבָכל)ב(  רלב"ג ֲאֶׁש רִַּתַּג֘ע ַ ֶפׁש ֶַנָ֗ ֹו אַ֒-א  מ  ָט ָב רַ לפי שלא זכר פרטי זה הכלל כי אם אבות הטמאות, למדנו שאינו מדבר במגע 'וולד  -ָּד
 טומאה', וזה, כי נבלות הבהמה והחיה והשרץ הם 'אבות הטומאה' כמו שיתבאר.ה

ְַּבָכל ַ֒-ֲאֶׁש רִַּתַּג֘ע א מ  ַָט ָב ר  זרקא סגולמונח זרקא מונח סגול, ממעט משהו מענינו כענינו וזהו מגע ולד הטומאה. ראה  – ָּד
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    (וי' מצורע יד,כא)ראה ויקרא ה,ז: 

א ַתִּגֹ֣יַע יָדֹו֘ -ְוִאם]ז[   ת ֹלֵ֨ יא א  ה  ְוֵהִבֵ֨ י ׂש  ֹו-ֵּדֹ֣ ים אִֽ י ת ִרָ֛ א ְׁשֵּתֵ֥ ר ָחָטָ֗ ֹ֣ ֹו ֲאׁש  ִֽי-ֲאָׁשמֵ֝ ִֽהֶ֑ -ְׁשֵנֵ֥י ְבֵנ ה ַל ִֽה׃  'יֹוָנ֖ ד ְלע ָל ָחֵ֥ את ְוא  ד ְלַחָּט֖ ָחֵ֥  א 
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    (וי' מצורע יד,כא)ראה ויקרא ה,יא: 

ים אֹ֘ו ִלְׁשֵנֹ֣י ְבנֵי-ְוִאם]יא[   י ת ִרָ֗ ֹו ִלְׁשֵּתֹ֣ יג יָדֵ֝ יא-ֹל֩א ַתִשֵ֨ ת יֹונָה  ְוֵהִבֵ֨ את ֹלא-א  ל ת ְלַחָּטֶ֑ ה ס ֖ ת ָהֵאָפָ֛ א ֲעִׂשיִרֶּ֧ ר ָחָטָ֗ ֹ֣ ֹו ֲאׁש  ן ְוֹלא-ָקְרָּבנֵ֝ מ  יָה ׁש ָ֗ ים ָעל ֵ֝ ן -יִָׂשֵ֨ יִֵּתַ֤

את ִהִֽוא׃ י ַחָּט֖ ה ִּכֵ֥ ֙יָה֙ ְלב נֵָ֔  ָעל 
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י,כג: ה  ויקרא ִַּכָֽ ֘ה ָהָי ַ֒-ְו ם ָאׁש  ְַו ָט א ֱח ֶַי
ֶאת ַ יב ִׁש֨ ה  ֶַאת-ְו ֹו אַ֤ ַ ל ָזָ֗ ַָּג ֲאֶׁש ר ַ ה ָלִ֝ ז  ֲאֶׁש ַ-ַהְּג ַ֙ ק ֶׁש ֶאתָהע ֨ ַ אִֹ֚ו ַ ק ַָעָׁש  ֹוַ-ר ִאּתָ֑ ַ ד ָהְפַקֶ֖ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ן ֹו ד  ָּק ַַהִּפ

ֶאת ַ ֹו א׃-אֵ֥ ָמָצָֽ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ הַ ָדֶ֖ ֲאב  ַָה
י ִַּכָֽ ֘ה ָהָי ַ֒-ְו ם ָאׁש  ְַו ָט א ֱח  כי)כג(   תעה" י"רש שמחה על כי העבריין התעורר להכרה בעבירה ולהוסיף ולהודות ובלשון – סגולמונח  זרקאֶי

 .ואשםחטא  כילדעת ולהודות כשיכיר בעצמו לשוב בתשובה, ו - יחטא ואשם
רוצה לומר: כאשר יתן אל לבו שחטא ואשם בזאת הכפירה והשבועה עליה, הנה יתכפר לו בזה  - והיה כי יחטא ואשם)כג(   רלב"ג

 , וגו'בתוספת חומשהאופן שזכר, רוצה לומר, שישיב הממון שכחש בו לבעלים 
 מונח רביע, קדמא ואזלא ראה , בבלי בבא קמאראה 
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 הבאות: בדוגמאותרבוי קרבנות שלמים נמצא 
ליב:  ,צו ז ויקרא ַַע ם ּנּוַ֒-ִא  ִריֶב ְק ַַי ֘ה ָד מרבה סועדים בסעודת הודיה כדי לסיים אכילת הקרבן וחלות  המפרשים פזרקא סגול, ע" –ּתֹו

 סעודות מצוהראה ליום ולילה אחד בלבד.  הנאכליםהתודה שהיא שלמים 
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ָאכ ַ ויקרא צו ז,יח:  ה  ַ ם ִא  רְו ִמְּבַׂש ַ ל ָאכ  ַי ַ֠ ַ֒-ל ה ָרֶצ ַי  א ַהְּׁשִליִׁשיַ֘ל   ַ ֹום ַַּבּי  יו ָמִ֝ ְַׁשָל ח ַב ֶַַז֨
א׃ַ ֵּ֥הִַּתָּׂשָֽ ֲַעֹוָנ ּנּו ִמֶּמֶ֖ ַ ֶלת ֶכֵ֥ א  ָה ֵֶ֛פׁשַ ֶּנ ַה ְַו ָ֑ה ְהֶי ִַיָֽ ּול ֹוִַּפּג  בַלֶ֖ ֵ֛ ָחׁש  ַי  א ֹוַל ֹ֧ תָ֗ א  ַ יב ִר  ְק ַַהַּמ

ַ֒ ה ָרֶצ ַי  א ִׁשיַ֘ל   ַהְּׁשִלי ַ ֹום כאשר הוקרבו מתיריו )היינו נזרק הדם(. אם  . קרבן כשר מרצההקדמה למסקנה בבלי זבחים כח,ב ע"פ - ַַּבּי 

הכהן המקריב קרבן חישב באחת מהעבודות לשם רצוי מחשבת חוץ לזמנו הקרבן פגול והאוכלו חייב כרת ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו 

 )היינו זריקת הדם( 

ַ֒ ריבתה התורה במלים כך:  כשם שקרבן כשר מרצה כאשר הוקרבו מתיריו סיכום ה ָרֶצ ַי  א )טעם סגול( שהקרבן יפגל עם כרת כאשר  ַל  

 הוקרבו מתיריו.
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לויקרא שמיני י,יב:  ֶאָֽ הַ ֶׁשִ֝ מ  ַ ר ַדּב ֨ ַַוְי ֶאל-פ ְַו ר ָז ְלָע ֶאַ֠ ֶא לַ ְַו ן ֲהר ָ֗ ַ-ַא ַָּבָניו֘ ַ׀ ר ָמֵ֥ יָת ִַא֨
ֶאת ּוַ ח  ְק ַ֒ ִרים ֹוָת ּנָֽ יַ-ַה ִַּכֵ֛ ַָ֑ח ַהִּמְזּב  ַ א  ֶצל ַ ֹות ַמּצֶ֖ ַ ָה ּו ִאְכלֵ֥ ְַו ' ה  ַ ִאּׁש  י מ  ַ֙ ֶ֙רת ּנֹוֶת ַה הַ ָחָ֗ א׃ַהִּמְנ ו ִהָֽ ַ ים ָדִׁשֶ֖ ַָק ֶדׁש ַק ֵ֥

ַ֒ ִרים ֹוָת ּנָֽ ַה ַ  שגם עליהם הייתה גזירת מיתה ממעשה העגל והואילה תפלת משה להצילם. רש"יע"פ ָּבָניו֘
ַ֒ ִרים ֹוָת ּנָֽ ַה ַ מעיד שהואילה תפלת משה להצילם.  הפסקזרקא סגול מוסיף אותם אל גזירת המיתה מצד אחר  מצד אחדזרקא סגול  -ָּבָניו֘

 הזרקא סגול יעיד על שמחת הצלתם. קונטרס זרקא סגול בספר "לבוש לשבת ויום טוב" הרבי מזדיטשובלשיטת 

 גדולה, זרקא סגול-תלישאראה 
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רלה: ,ויקרא שמיני יא ֲאֶׁש ַ ל כ  אַ֒-ְוַ֠ ָמ ְט ִַי ַָעָליו֘ ׀ ַ ם ְבָלָתֵ֥ ִּנ ִמ ַ ל ּפ ֨ ִַי
ָ֑םַ ה  ַ ים ִא  מ  ְט ַ ץ ַֻיָּתֶ֖ ִים ַרֵ֛ ְַוִכי ר ּו ּנֹ֧ ַַּת

ם׃ ּוַָלֶכָֽ ְהיֵ֥ ִַי ים ִאֶ֖ מ  ְט ַּו
 ין קכז,בבבלי חול

אבר בשר גידים ועצמות או נתלש ממנה בשר לבדו ועדיין הן מעורים בה במקצת  ממנה נתלש - בבהמה'.המדולדלין מתני  י"רש    
כדילפינן לקמן בפירקין  מכלוםבין אבר מן החי לבשר מן החי שהאבר מטמא אדם וכלים כנבלה והבשר שאינו אבר טהור  הפרשויש 

 )חולין קכח:(.
ולטמא אחרים דטומאת עצמן אין  טומאהאוכל לקבל  הוי חישב עליהן להאכילן לעובד כוכבים אםשהן מחוברין  פ"אע - במקומן

 מן השרץ ומטמאין בה את אחרים. טומאה מקבליםבהן עד שיתלשו כולן כדילפינן בגמרא אבל 
ַ֒ ָעָליו֘ א ָמ ְט  לה של איבר מן החי.האיבר המדולדל כל עוד קשור לגוף הבהמה אינו מטמא טומאת נבי –ִי

 כאן הזרקא סגול מגביל את הטומאה שלא תחול על האיבר המדולדל.
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/222         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ַ֒: מד,שמיני יא ויקרא יֶכם ה  ֱאֹלָֽ ַ ' ֘ה ַ ֲאִנ י ַ י ִַּכ 
ִָ֑ניַַ ָא ַ ֹוׁש דֶ֖ ָק ַ י יםִַּכֵ֥ ִׁש  ד  ְק ַ ְהִייֶת ם ִַ֙ו ִּדְׁשֶּתם ַק ִהְת ְַו
ֶאתַ ַ֙ אּו ַטְּמ ְַת א ל-ְול ַ֤ ְַּבָכ ם ֶכ  י ת  ׁש   ַַעל-ַנְפ ׂש ֵ֥ מ  ָהר  ַ ֶרץ ֶרץ׃הַָ-ַהֶּׁשֶ֖ ַָאָֽ
 

דאמר רב יהודה אמר רב, ואמרי אנא לא זילאי ולא זיואי ולא זוהמאי ידענא, אלא מתניתא ידענא; אמר רב נחמן בר יצחק: ...  [בבלי ברכות נג,ב]
ַ֙ (שמ' יא,יד 'וי)לה במתניתא תנא:  ִּדְׁשֶּתם ַק ַאלו מים ראשונים,  -ְוִהְת ים ִׁש  ד  ְק ַ ִייֶת ם ְה קַָאלו מים אחרונים,  -ִו ַ י ִַּכֵ֥ ֹוׁש ַזה שמן,  -דֶ֖ ' ֘ה ַ ֲאִנ י

ַ֒ יֶכם ה  ֹלָֽ  .זו ברכה. הדרן עלך אלו דברים - ֱא

מטמאין אותו  -מטמאין אותו מלמעלה, בעולם הזה  -מטמאין אותו הרבה, מלמטה  -אדם מטמא עצמו מעט ...  [בבלי יומא לט,א]
ים (שמ' יא,יד 'וי)לעולם הבא. תנו רבנן:  ִׁש  ד  ְק ַ ְהִייֶת ם ִַ֙ו ִּדְׁשֶּתם ַק ִהְת  -מקדשין אותו הרבה, מלמטה  -אדם מקדש עצמו מעט  - ְו

 .מקדשין אותו לעולם הבא. הדרן עלך אמר להם הממונה -מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה 

ַ֒: י"רשאפשר כי פ'רש" עה"ת מקורו בגמרא הנ"ל.  יֶכם ה  ֱאֹלָֽ ַ ֘ה' ַ ֲאִנ י ַ י ִַַּ֙כ  ִּדְׁשֶּתם ַק ִהְת יכֶַַ-ש קדושכשם שאני . ְו ה  ֹלָֽ ֱַא ' ֘ה ַ ֲַ֒אִנ י כך  ם
ַ֙ ִּדְׁשֶּתם ַק ִהְת ַ קדשו את עצמכם מלמטה. –ְו ים ִׁש  ד  ְק ַ ְהִייֶת ם  .לפי שאני אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא -ִו

ַ֒ (שמ' יא,יד 'וי) [ספרא שמיני פרשה י] יֶכם ה  ֹלָֽ ֱַא ' ֘ה ַ ֲאִנ י ַ י ִַּכ  ַ ַַ ִָ֑ניַַ ָא ַ ֹוׁש דֶ֖ ָק ַ י יםִַּכֵ֥ ִׁש  ד  ְק ַ ְהִייֶת ם ִַ֙ו ִּדְׁשֶּתם ַק ִהְת  ה', כשם שאני קדוש כך ְו
 .אתם קדושים, כשם שאני פרוש כך אתם היו פרושים

 

ַ ֲאִנ י ַ י ַ֒ענין  כל מונח מוסיף על - מונח ונחמ –ִּכ  יֶכם ה  ֱאֹלָֽ ַ' ברכת [ בבלי ברכות נג,ב]זרקא סגול בתפקיד הוספה מן הענין על הענין. לפי  – ֘ה

ית )ראה תניא פ' מג, מד( תבנית הטעמים בתפקיד בני ישראל בעלי קדושה טבע ירש"וסיפה קדושה על קדושתו. לפי פ'מלה' בני ישראל 

אקדש אתכם  (ב)אקדש אתכם למעלה.  (אהוספה מלמדת שכאשר בני ישראל מקדשים עצמם מלמטה, ה' מוסיף בקדושתם שתי קדושות )

 לעולם הבא.

ַאפשר גם להסביר במובן של גריעה, היינו הוספה לענין טומאה.  ֲאִנ י ַ י גריעה, התרחקות מהקדושה וסיף כל מונח מ - מונח ונחמ –ִּכ 

ַ֒המיוצגת בתוכן  יֶכם ה  ֱאֹלָֽ ַ' אדם מטמא עצמו ... )גריעה יסודית(  [בבלי יומא לט,א]זרקא סגול בתפקיד גריעה מן הענין על הענין.  – ֘ה
מטמאין  -הזה בעולם  )הוספה בגריעה(מטמאין אותו מלמעלה,  -מלמטה  )הוספה בגריעה(מטמאין אותו הרבה,  )הוספה בגריעה( –מעט 

 אותו לעולם הבא.
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ן,ו: תזריע יב ויקרא ֶַ֤בׂשֶַּב אֶַּכ י ִבַ֞ ַָּ֒ת ַבת ֹוְַל א  ַ ן֘ ּהְַלב  ָרָ֗ ֳה ָט ַ מ  י ְַי ׀ את ְמל   ן-ּוִב הַּוֶב ָל  ְַ֙לע  אֹו-ְׁשָנתֹו ַ ֵ֥ה ָ֑את-יֹוָנ ַחָּט רְַל ַת ֶ֖
ֶהל-ֶאלַ א ָֽ ַ ח ַת ֶאל-ֶּפֵ֥ ַ ד ֶ֖ ן׃-מֹוע  ָֽ ה   ַהּכ 
 

ַ֒ )וי' תז' יב,ו( ַבת ֹוְַל א  ןַ֘ ֹובתפקיד גריעה מהענין או הוספה ממין הענין על הענין. מלת זרקא מונח סגול  – ְלב  מוסברת בקטע הבא.  א 

ֹוטעם מונח של  ׀ַ-מרבה תפקיד גריעה לתבנית זרקא סגול )בנוסף לנאמר בהמשך(, ללמד שבהבאת קרבן יולדת בתוך ה א  את ְמל   ּוִב
ּה ָרָ֗ ֳה ָט ַ מ  י  לא יצאה.  ְי

לה להביא קרבן )או( קרבנות יולדת לא על הולד שנמצאת בימי הטהרה שלו ולא על בכל זמן שיושבת ימי טהרה עד "מלאת" אינה יכו

 .]רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א,ה"ה[-ולד אחר שלא הביאה עליו קרבן. מתאים ל

 

ן֘)וי' תז' יב,ו(  פרק ג[ )א(ספרא תזריע פרשה א ]המשך  ֶדת)בפרק ג,מ"ו  על כל בן ובן , לחייב ְלב  ֶל  ַהּי  ַ֙ ַרת על שניים שנולדו עד מלמד  ּתֹו

ון, 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 הראש

ַ֒ )וי' תז' יב,ו( ,שעל כל אחד מביאה קרבן אחד( ַבת ֹוַלְַ, וכשהוא אומר )כמו לבנים( על כל בת ובת )קרבן(, לחייב ְל ַ֒א  להביא את המפלת  ַבת
)נוסף על הקרבן של עד סוף מלאת שהוא אור לשמונים ואחד, שתהא חייבת בקרבן )והוא הדין ליולדת רק שיותר מצוי המפלת ולא היולדת עד( 

אור  )דם(כדברי בית הלל, שבית שמאי פוטרים מן הקרבן, אמרו להם בית הלל לבית שמאי אי אתם מודים לנו ברואה  (80סוף יום 
בשם ר"ש לא גרסינן  הח"ח), אמרו להם בית שמאי מופסק מהתקופה שלפניה( 81 -)נדה. ראיה שהלילה של היום ה לשמונים ואחד שהיא טמאה

)פי' המלה אמת,  אבל אבלאלא גרסינן(  )לעצמו הנוסף מהקרבן עד מלאת( אי אתם מודים במפלת לשמונים ואחד שהיא חייבת בקרבן המלים

 ,טמאה( 81-דם אור לב"ש מודים שהרואה 
 בית שמאילהם  אמרואור לשמונים ואחד מיום שמונים ואחד אם שוה לו לטומאה, לא ישוה לו לקרבן,  אשנ אימ בית הלללהם  אמרו 

)היות ובלילה אין מביאין קרבן חדש, לכן האשה לא  לשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן יצאאם אמרתם במפלת יום שמונים ואחד שכן  ,לא

והרי המפלת יום שמונים ואחד שחל  בית הלללהם  אמרו, ה להביא קרבן()אבל ביום שראוי להביא קרבן אז תביא קרבן נוסף לשיטת כולם(ראוי
בית להם  אמרו (81)על לידה או ההפלה ביום וחייבת בקרבן  )כי הזמן לא ראוי(להיות בשבת תוכיח שלא יצא לשעה שהיא ראויה בה קרבן 

במפלת יום שמונים ואחד שחל להיות בשבת שאף על פי שאינו ראוי לקרבן יחיד ראוי לקרבן צבור, תאמרו  אם אמרתם ,לא שמאי
)לב"ש זה שבשבת יש קרבן צבור אומר שהאשה ראויה,  במפלת אור שמונים ואחד שהרי הלילות אין ראוים לא לקרבן יחיד ולא לקרבן צבור

 )מוכיחה(הרואה דם אינה מוכחת  )עכשו ב"ש עונים על ראיית דם בלילה וביום( )ב(. ה( אבל בלילה אין שום קרבן חדש ולכן האשה לא ראוי
של ב"ה אינה הוכחה מספקת ואין  81)ההוכחה מטומאה של ליל  ופטורה מן הקרבן טמאים )גר'( (טהורים )לא גר'שהמפלת תוך מלאת דמיה 

ַ֒וכשהוא אומר  בית הלללהם  אמרו,  לה קרבן נוסף( ַבת ֹוְַל אור לשמונים ואחד שתהא חייבת  )והוא הדין ליולדת( ביא את המפלתלה א 
 .)ואין לב"ש לימוד אחר מהפסוק( בקרבן

 

  81-לענין טומאת נדה, לכן האם לא ישווה לו לקרבן נוסף ליולדת שילדה החל מאור ל 81שוה ליום  81-אור ל

 ם( ולא מביאה קרבן נוסףב"ש עונים שכשם שבלידה בתוך מלאת, דם היולדת טמא )שבוע או שבועיי

 טמא ולא יגרום לה קרבן  81-כך דם היולדת באור ל

ַ֒ב"ה עונים שאולי ב"ש צודקים אבל יש פסוק  ַבת ֹוְַל  שמכריח כב"ה א 
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ּה )וי' תז' יב,ו( ָרָ֗ ָטֳה מ  יַ ְַי ׀ את ְמל   ַ֒ ּוִב ַבת ֹוְַל א  ַ ן֘ ב  ן֘תו"כ למד שמלת  – ְל לראשון. מרבה חיוב קרבן על כל בן שנולד אחרי מלאת  ְלב 

ַ֒וכנ"ל מלת  ַבת  על כל בת ְל

ֹוומלת    )נוסף על הקרבן של עד סוף מלאת(אור לשמונים ואחד, שתהא חייבת בקרבן )והוא הדין ליולדת( להביא את המפלת  א 

ַ֒עדיין שייך לקרבן שלפני מלאת. לכן נסביר תבנית הטעמים של  81וב"ש אומרים שליל  ַבת ֹוְַל א  ַ ן֘ ב  וסיף מן זרקא סגול, כעין מ – ְל

 לקרבן על הלידה או ההפלה שגרמה למלאת. 81הענין על הענין לשייך את המפלת או היולדת בליל 

ַ֒אבל לב"ה  ַבת ֹוְַל א  ַ ן֘ כבר לא שייך ללפני מלאת ועליה להביא קרבן נוסף  81זרקא מונח סגול, כעין גורע מן הענין ללמד שליל  – ְלב 

 .81כמו על לידות או הפלות מאוחרות מליל 
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    (וי' מצורע יד,כא)ראה ויקרא תזריע יב,ח: 

ה ְׁשֵּתִֽי-ְוִאם]ח[  ה  ְוָלְקָחֹ֣ י ׂש  א יָָד֘ה ֵּדֹ֣ א ִתְמָצֹ֣ ן ְוָטֵהִָֽרה׃ פ-ֹלֵ֨ ָ֛יָה ַהּכ ֵה֖ ר ָעל  ֵ֥ את ְוִכפ  ד ְלַחָּטֶ֑ ָחֹ֣ ה ְוא  ד ְלע ָל֖ ָחֵ֥ ה א  ֹו ְׁשנֵ֙י ְּבֵנֹ֣י יֹונֵָ֔ ים אַ֤  ת ִרָ֗
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ִאם: מצורע יד,כא קראוי ְַו א[ ַַּ֒דַ -סַ]כ ַמֶּׂשֶגת דֹוַ֘ ַָי ן א  י ְַו א ּו הָ֗ ַ ַַל
ַ ָ֑יו ַָעָל הְַלַכּפ  ר םִַלְתנּוָפֶ֖ ָאָׁשֵ֛ ַ ד ֶאָחֵ֥ ַ חֶַּכ ֶבׂש ַק ָל ְַוַ֠ ַ ַ ַ ַ ן׃ַ ֶמ ַָׁשָֽ ג ֹלֵ֥ ְַו ה ָחֶ֖ ִמְנ ֶמןְַל ַַּבֶּׁשֵ֛ ּול ַָּבלֵ֥ ד ָח֨ ֶַא ֶלת ס ִ֝ ןַ ֨רֹו  ְוִעָּׂש

 ספרא מצורע פרשה ד
ִאם (וי' מצורע יד,כא) )א( א-ְו ּו הָ֗ ַ ל )אפשר תאמר העני אבל בן מאה מנה ונעשה בן חמשי' מנה שומע אני דל איש פלוני ממה שהיה, שהיה  ַּד 

ַ֒ת"ל עדיין יכול לקנות שלושה קרבנות בהמה(  ַמֶּׂשֶגת דֹוַ֘ ַָי ן א  י ַ֒או  )העני עד שאין לו לקנות שלוש בהמות לקרבנות( ְו ַמֶּׂשֶגת ַ דֹו֘ ַָי ן א  י יש לו ואינו  ְו
ּו-ִאםת"ל )יש לו אך הכסף או הבהמות לא זמינות( מוצא ליקח  הָ֗ ַ ל  עד שיאמרו שני כתובים ואם לאו לא שמענו. אַַּד 

, שגם בהם חסרון ההשגה הוא מפני שהם ומה שלא באר כן בעולה ויורד וביולדת סמך על מה שכתב כאן...  ]סג[ סיפאהתוה"מ 

 דלים ולא מפני שאינו משיג לקנות.

ַ (וי' מצורע יד,כא)אפשר כי ההיקש הזה נלמד מדמיון תבנית טעמי המקרא  ן ְַ֒וא  י ַמֶּׂשֶגת ַ דֹו֘  מונח זרקא סגול, גורע מן הענין – ָי

ה  -ְוִאם (וי' ה,ז)קרבן עולה ויורד לדל  י ׂש  א ַתִּגֹ֣יַע יָדֹ֘ו ֵּדֹ֣  מונח זרקא סגול, גורע מן הענין – ֹלֵ֨

ים אֹ֘ו ִלְׁשֵנֹ֣י ְבנֵי-ְוִאם (וי' ה,יא)קרבן עולה ויורד לדלי דלות  י ת ִרָ֗ ֹו ִלְׁשֵּתֹ֣ יג יָדֵ֝  זרקא סגול, גורע מן הענין מונח – יֹונָה  -ֹל֩א ַתִשֵ֨

ה  -ְוִאם (וי' תזריע יב,ח)יולדת עניה  י ׂש  א יָָד֘ה ֵּדֹ֣ א ִתְמָצֹ֣ מונח זרקא סגול, גורע מן הענין, ואם יש לה לשה ואין לה למחיתה, תביא  – ֹלֵ֨

ה  ֹלֵ֨ -ְוִאם (וי' תזריע יב,ח) ספרא תזריע פרשה א, פרק ד )א(-המקושר ל ספרא מצורע פרשה ד )ט(עופות )ראה  י ׂש  א יָָד֘ה ֵּדֹ֣  א ִתְמָצֹ֣

ַ֒ ה ֶַׂש י ּד   ַ ָדּ֘ה זרקא מונח סגול בתפקיד גריעה מן הענין, היינו שחסר לה ל"צורכין" היינו לנסכים של השה אז פוטרים אותה מקרבן  – ָי

 יולדת עשירה ותביא קרבן יולדת דלה. 

 

 

ַ֒ תורה תמימה)א(  ַמֶּׂשֶגת ַ דֹו֘ ַָי ן א  י ה עלי, היה מצורע עני ונודר עני מביא קרבן עני, מאי טעמא הרי שאמר אחד קרבנו של מצורע ז - ְו
ַ֒ ַמֶּׂשֶגת ַ דֹו֘ ַָי ן א  י צג(לרבות את הנודר -אמר רחמנא  ְו

 :א'[ י"ז ערכין] 

 התורה חסה על נודר עני שנדר עבור המיטהר העני וגם הוא יביא קרבן דל )בהמת אשם ושני עופות( הערה צג( תורה תמימה ע"פ

ַ֒ ַמֶּׂשֶגת ַ דֹו֘ ַָי ן א  י  עבור המיטהר עניומרבה עליו נודר  ענימונח זרקא סגול, מרבה מהענין על הענין, הענין הוא במיטהר  – ְו

ַ֒)ב(  ַמֶּׂשֶגת ַ֘ דֹו ַָי ן א  י חמונח זרקא סגול  – ְו ַק ָל תלשא, בתפקיד ללמד אלפניה כעין אומדנה מה יד המיטהר משגת, ואז התבנית זרקא  – ְוַ֠

ספרא  -ורע מן הדל שיש לו כדי לקנות שתי בהמות )אשם ועולה ושני עופות או עוף אחד כנדרש בסגול בתפקיד גורע מן הענין, היינו ג
 ( ומגבילו רק לבהמת אשם ושני עופות אחד לחטאת ואחד לעולה.)ד(משנה  מצורע פרשה ד
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ַ֒: ה,יג תזריע ויקרא י ִביִע ַהְּׁש ַ ֹום ןַַּ֘בּי  ה  ַהּכ  ַ ָא הּו ָר ְַו
יָנַ ַ ְַּבע  ַמ ד ַָ֙ע ֶּנַ֙גע ַַה ַ֤ה ּנ  ִה ר-יוַל אְו ֹו ַָּבעָ֑ ֵֶַֽ֖גע ֶּנ ַַה ה ָׂשֵ֥ ַַָפ ַ ַַ ַ ׃ַַַ ית ִנָֽ ַׁש  ים ִמֶ֖ ַָי ת ְבַעֵ֥ ִַׁש ן ֵ֛ ה  ֹוַַהּכ  רֹ֧ ְסִּגי ִה ְַו
 )ב()ג([)א( ספרא תזריע פרשה ב פרק ב]

ַ֒ ִביִעי ַהְּׁש ַ ֹום ַַּ֘בּי  ן ה  ַהּכ  ַ ָא הּו ָר מונח זרקא מונח סגול, מונח ראשון מרבה שימוש בתבנית הטעמים שאחריו זרקא מונח סגול  - ְו

 כללי על מיני גריעה ו/או תוספת ממין הענין על הענין. תו"כ מפרט הגריעות והתוספות תוך לימוד ממקראות שונים.המרמזת באופן 

כהן שראיתו נחלשה שלא יראה כי לא יראה את הצבע האמיתי של המראה, ומכאן נדרש לגרוע מיום הראיה )הראשון, )א( ממעט 

צריכה להיות רק בזמן שבו האור מתאים לראיית המראה באופן שלא יגרע ולא הנגע  השביעי וכו'( שעות שאין רואים בם, שראיית

 יוסיף על צבע המראה.

מעונן עוד ימי הסגר עד ליום שאפשר לראות בו את המראה וזה עשוי לטהרו כי בינתיים יעלמו  )ב( מוסיף על יום השביעי כאשר הוא

 סימני הטומאה או לטמאו כי יופיעו בו סימני טומאה.

 ורע ממקום הראיה כי אינו רואה בתוך בית.)ג( ג
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ֶאל ויקרא אחרי מות טז,ב: ַ' הִ֝ ַ ר ֶמ א ֶאל-ַוּי ֨ ַ ֘ר ַּדּב  ַ ה ֶׁשָ֗ ַ֒-מ  ִחיָך ַָא ן ֲהר    ַא
ַאלַ ְַבָכל-ְו א ב ַ֤ ֶאל-ָי ַ֙ ת ת-ע  ֶכ ר ָ֑ יתַַלָּפ ֶ֖ ִַמּב  ֶדׁש ּק   ַַה
ַַעל-ֶאלַ ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ֶרת ַהַּכּפ ִ֝ ַ י ַ-ְּפנ ֨ ה ָרֶאֶ֖ א  ַ ן ֶַּבָעָנ  ִ֚י ּותִַּכ מ  ַָי א ְַ֙ול   ן ר  ָא ֶרת׃-ַעלָה ַַהַּכּפ ָֽ

ַ֒ ספרא אח"מ פרשה א )ו( ָך ִחי ַ֒באל יבוא, ואין משה בבל יבוא, או  ָא ָך ִחי בבל יבוא ואין הבנים בלא יבוא, אמר רבי אלעזר ודין הוא  ָא
ומה אם שנצטוה לבוא נצטוה שלא לבוא, מי שלא נצטוה לבא אינו דין שנצטוה שלא לבוא, תמימים יוכיחו שנצטוו לבוא אל אהל 



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/224         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

אבל בעלי מומים שלא נצטוו לבוא לא נצטוו לבוא שלא שתויי יין )אבל( ]אף[ כאן  )ז(ונצטוו לבוא שלא שתויי יין ושכר. מועד 
ֶַאלהמצוה נצטוה תלמוד לומר  ֘ר ַ-ַּדּב  ן ר   ֲה ַ֒שאין תלמוד לומר ַא ָך ִחי ַ֒ומה תלמוד  ָא ָך ִחי  לרבות את הבנים. ָא

 

ֶאל ַ ֘ר ַ֒-ַּדּב  ָך ִחי ַָא ן ֲהר   ַ֒ומה תלמוד ול, כעין מוסיף מהענין על הענין כנדרש בתו"כ זרקא מונח סג – ַא ָך ִחי הוספה  לרבות את הבנים. ָא

ֶָ֑חםַבראשית ויצא לא,נד) בנים שנקראים אחיםמאהרן אחיך עליו אלו בניו ומצאנו  ֱאָכל־ָל יוֶַלָֽ ָחֶ֖ ֶא אְַל ַַוִּיְקָרֵ֥ ר ָה  ַָּ֙ב ח ַב ֶַז֨ ב ק ֵ֥ ֲע ַַיָֽ ח ַַוִּיְזַּב֨ ַ )
ַַוּיַָ ֶחם אְכלּוֶַל  ר׃ַוּי   ָהָֽ ַָּב נּו י    ִלֶ֖

 

  בבלי מנחות כז,בראה דיון מפורט 

ֶאל ויקרא אח"מ טז,ב:  אפשר כי  ַ ֘ר ִחיָךַ֒-ַּדּב  ָא ןַ ר   זרקא מונח סגול אפשר כי מרמז גם לתוספת דרכי כניסה אל קדש הקדשים  –ַאֲה

 פני הכפרת. -לצורך כלשהו שאינו בגדר כניסה אל
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ַאַַַויקרא אחרי מות טז,כא: ְך ַמ֨ ָס ֶאתְו ַ ן ר ִ֝ ַ֒-ֲה ַחי ַה ַ ֘ר ַהָּׂשִעי ַ אׁש ר   ַ ַַע ל יו ָדָ֗ ַָי ו ָדָ֗ ַָי ְַׁשּת  י
ֶאתַ ַ יו ַָעָלָ֗ ה ָּד  ִהְתַו ֶאת-ָּכל-ְו ְַו ל א   ָר ִַיְׂש ְַּ֙בנ  י ת נ  ל-ֲעֹו ל-ָּכ םְַלָכ ֶהֶ֖ י ַַחּט אָתָ֑ם-ִּפְׁשע 
ַַ֙עלַ ָתם א  ַ ן ְַּבַיד-ְוָנַתַ֤ ֵ֛ח ְַוִׁשַּל ר י ַהָּׂשִע  אׁשַ ה׃-ר   ָר ְדָּבָֽ ַהִּמ ַ י ִַעִּתֶ֖ יׁש ִַאֵ֥
ודה עליו תיכף ומיד כשיעלה הגורל אלא יניחו חי פי' לצד  כי בחינת הרע נקראת מת ועל שמה יקרא הגוף שלא ית - [אור החיים]

בלא נשמה מת להיות ששולטת בו בחינת הטומאה הנקראת מת, והשעיר לעזאזל כשמתודה הכהן עליו ונותן עליו כל העונות 
ַמד ,י(טז "מאח י'ו)א יעשהו מת אלא והפשעים וכו' הנה הוא מת כלול מכל מיני מיתות וצוה האדון של י-ָיֳע ולזה תמצא כשאומר עוד  ַחֵ֛

מַַ֨  ,כא(טז "מאח י'ו)אח''כ  ָס ןְַךְו ר ִ֜ ֲה אׁשַלעַַ֨וגו'  ַא רַַ֘ר   ַַַ֒הָּׂשִעי ַחי ִהְתַוָּדַ ַַה רַאְוָנׂשַָ֨ ,כב(טז "מאח י'ו)וגו' ַהְו י ֵ֛יוַַהָּׂשִעֵ֥ , כי מתחלה קודם ָעָל
ולא הזכיר החי לומר שאחר שהתודה עליו אינו חי שכבר כחות של מיתה ירדו עליו ותמצא  שהתודה קראו חי ואח''כ אמר השעיר

 שצוה ה' שהמשלחו טמא ויכבס בגדיו ורחץ בשרו במים כדין טמא מת.
רַ֘ ,כא(טז "מאח י'ו)  ַַַ֒הָּׂשִעי ַחי לשעיר שיעמד  מוסיף חיות [אור החיים]-ו [רמב''ם]ע''פ זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין,  – ַה

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.

רַ֘ ,כא(טז "מאח י'ו) ַַַ֒הָּׂשִעי ַחי  מת מעצמו אחרי הוידוי של כ''ג עליו, ואם לא מת שילוח לעזאזל. -סגול, שני אופני מיתה זרקא  - ַה

ם ָּבֲאָבנִי֘ם  ,כד(כב ' תצאדב) ם א ָתֵ֥ קודם הפלת הנסקל מבית  -לסקילה שני אופנים )נערה המאורסה שלא צעקה בעיר ובועלה(  ּוְסַקְלּת ֵ֨

 י העדים ואם עדיין לא מת רגימה ע''י העם שזה אופן נוסף של הפלת אבן.הסקילה, אם לא מת עדיין אח''כ הפלת האבן עליו ע''
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ל ,ד:יז מאח" ויקרא ֶא אֹוַ֒-ְו ִבי ֱה ַ א ַל   ֘ד מֹוע  ֶהלַ א   ַ ח ַת ֶַּפִ֝
ֶרב ֶּקֵ֥ ִַמ א ּו הֶ֖ ַַה יׁש ִאֵ֥ ָה ַ ת ַרֵ֛ ְַוִנְכ ְך ַָׁשָפ  ם ָּד  ַ֙ הּוא ַה ַ יׁש ִאַ֤ בַָל ָחׁש ַ֞ ַי  ם ָּד  ַ ' הָ֑ ִמְׁשַּכ ןַ ַ ֶ֖י 'ִַלְפנ  ה  ַַ֙ל ְרָּבן ָק יבַ ִרַ֤ ְק ַה ֹו׃ְַל ַַעּמָֽ

 דברים כי תצא כג,כב:    

י ַ֙לַַ-ִּכָֽ ר ֶ֙ד ֶַנ ר ּד ֵ֥ יִת ֹוִַּכָֽ מָ֑ רְַלַׁשְּל ֶ֖ ח  ַא ְַת א יָךַל ֵ֥ ֶה  ֹל ֱַא ' א׃-ה  ְט ָֽ ח  ַ ָךֶ֖ ְַב ֵ֥ה ָהָי ְַו ְך ִעָּמ  ָֽ מ  ַ֙ ָך ֶה֙י ֹל ֱא ַ ' הַ֤ ּנּוַ ְרֶׁשִ֝ ְד ִַי ׁש ר ֨ ַָד
י (כי תצא כג,כב דב') מייצגת כעין הגבלה וכעין תוספת. התוספת מתואמת עם הקרא מונח זרקא מונח סגולאפשר שהתבנית  רֶַנֶ֙דרַ֙-ִּכָֽ ִתּד ֵ֥

ֹולַַ ַׁשְּלמָ֑ רְַל ֶ֖ אְַתַאח  יָךַל ֵ֥ 'ֱַאֹלֶה  שלושה רגלים מיום הקדשתה, ולא מחייבו להביא עד לבהמת החליפין שממנו דורשת הגמרא לתת  ה 

 הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה. 

 סעיף תוספת או גריעת זמן ראה 
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 א:י,אחרי מות יז קראוי

ַַ א[ אִַּ֒כַ ]י ִהו םַ ָּד  ַַּב ֘ר ַהָּבָׂש ַ ֶַנ ֶפׁש ַי
ל ַַ֙ע ָלֶכם ַ יו ְַנַתִּתַ֤ י ֲאִנַ֞ ַַעל-ַו ר ֶ֖ ְַלַכּפ  ַח י-ַהִּמְזּב   ָ֑םִַּכָֽ יֶכ ת  ר׃-ַנְפׁש  ָֽ ְַיַכּפ  ֵֶ֥פׁש ֶּנ אַַּב ּו הֶ֖ ַ ם ָּדֵ֥ ַַה

ַ)יא(    י"רש ֘ר ַהָּבָׂש ַ ֶנ ֶפׁש ַ י ַַ֒של כל בריה -ִּכ  א ִהו ַ ם ָּד  ל, ולפיכך תלויה ַּב ַַ֙ע ֶכם יוַָל ְַנַתִּתַ֤ י ֲאִנַ֞ ְַלכַַ-ַו ַח ַַעלַהִּמְזּב   ר ֶ֖ האדם. תבוא  נפש ּפ 
 נפש ותכפר על הנפש.  

אַַ֒  – טט ִהו םַ ָּד  ַַּב ֘ר ַהָּבָׂש ַ ֶַנ ֶפׁש י ַ֒מונח סגול, אפשר שיש כאן תוספות אחדות של הנפש הבהמית על  זרקאמונח מונח  - ִּכ  א ִהו ַ ם ָּד   ַּב

 ,התוספות הן לענין חיות הבהמה עצמה ולענין הכפרה שבאמצעותה אפשר לכפר על נפש האדם.
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 יד: –ז,יג י תמוחרי א קראוי

ּוִמן לַ ְׂשָרא ָ֗ ִי יׁשִַמְּבנ  יַ ׁשִַאִ֝ י ְוִא֨ יג[ַַ ֵ֛הַאֹו-] ידַַחָּי ֵ֥ ּודַצ  ָיצִ֝ רַ ֶׁש֨ םֲַא ֹוָכ  רַַ֙הָּג רְַּבת ָ֑ל-ַהּג  ָאכ  ֶׁש רַי  ֹוףֲַא ַעֶ֖
ָׁשַפְךֶַ֙אתַ ר׃-ְו ָעָפָֽ ּוֶַּב ה ְוִכָּסֶ֖ ֹוַ ַָּדמ 

יַ ִַַּכָֽ ד[ ל-]י אַ֒-ֶנ ֶפׁשַָּכ הּו ַ ְבַנְפׁשֹו֘ ַ ֹו מ  ָּד ַ ר ַָּבָׂשָ֗
ְבנ  ַ ִַ֙ל ר ַמ א  םַָּכלָוָֽ ַּדֵ֥ לַ א   ָר ִַיְׂש ַ-י ָ֑לּו ַת אכ  א רַל   ַָּבָׂשֶ֖

ל ֶַ֤פׁשַָּכ ֶַנ י אַָּכל-ִּכ  ו ִה  ֹוַ מ  ָּד ַ֙ ר ׃-ָּבָׂש ת ָֽ ר  ִַיָּכ יו ְכָלֶ֖ ַא 
אַ֒ הּו ַ ְבַנְפׁשֹו֘ ַ ֹו מ   מונח זרקא סגול -ָּד

 יג יזטעמא דקרא של  הוא יד,יז מאחר" ויקרא , ורישא שליג,יז מ"אחר ויקרא הלכת כסוי הדם של חיה ועוף נאמרה בקרא - טט
י ומרוא ל-ִּכָֽ ַ-ֶנ ֶפׁשַָּכ ר אַַ֒חיה ועוף  שלָּבָׂשָ֗ הּו ַ ְבַנְפׁשֹו֘ ֹוַ מ   ָּד



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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אַ֒  י"רש הּו ַ ְבַנְפׁשֹו֘ ַ ֹו מ   במקום הנפש, שהנפש תלויה בו.  לו הוא דמו -ָּד
ְבַנְפׁשֹוַ֘ – החיים אור ַ ֹו מ  בו  לנהוגבמקום נפשו, ובזה נתן טעם למה צריך לכסות דמו, כי לצד שדמו היא נפשו מהמוסר  פירוש, ָּד

ַ(וי' אח"מ יז,יא)) נפשו בדמו בבהמהכדרך שצוה ה' לקבור אדם מת משום כבודו, וטעם שלא אמר כדרך שאמר  כבוד זה, ֶַנ ֶפׁשַַ י ִּכ 
ַ֒ א ִהו םַ ָּד  ַַּב ֘ר , אלא הדם הוא במקום הנפש, כבהמהאולי שהבהמה יש לה נפש והיא נתונה בדם, אבל חיה ועוף אין להם נפש  ,(ַהָּבָׂש

 יונה, וגם המה אין בדמם הזאה על המזבח אלא מיצוי כשמולק:  ובניכבהמה זולת תורים ולזה אינם באים על המזבח לכפר 
 

ַַ֒כי אפשר א הּו ַ ְבַנְפׁשֹו֘ ַ ֹו מ  בבהמה  ואילו.  הנפש וםלומר שאין לחיה ולעוף נפש ודם, אלא הדם הוא במק בתפקיד גריעהסגול  זרקא – ָּד

 יש נפש ודם.

 

ְמלַָויקרא אמר כג,ג:  ַ ֶׂש ה ָע ַּת  ִמי֘ם ַָי  אָכהַׁ֒ש  ֶׁשת
ָרא ִמְק ַ֙ ן תֹו ַַׁשָּב ת ַּבַ֤ ַַׁש י ִביִעָ֗ ַהְּׁש ַ ֹום ֶדׁשַָּכל-ּוַבּי  ַ-ק   ּו ַַתֲעׂשָ֑ א הַל   ְַמָלאָכֶ֖

׃ַפ ם יֶכָֽ ת  ב  מֹוְׁש ַ ל ְַּבכ ֶ֖ ' ה  ַַ֙לָֽ א ִהו ַ ת ַַׁשָּבֵ֥
פסוק השבת פותח את פרשת המועדות. בכל המועדות כאן מופיעה רק מילת שבתון, רק בשבת מופיעות המילות שבת שבתון  – טטוד"ל

 ומא בהיקש )גזרה שוה(? מערב יום הכיפורים תשבתו שבתכם על הוספה מהקודש אל החול. שדרכו למדו בי

 שהתבנית זרקא מונח סגול עשויה לרמז להוספה מהקודש על החול במועדות. השערת טטוד"ל

הגבלה במחשבת מצאנו שלוש פעמים ששת ימים יעשה/תעשה מלאכה אולי מרמז על הגבלה במלאכה, הגבלה בדיבור חול,  השערה נוספת:

 חול )הרעיון ע"פ מאמר חסידי(, רק בספר שמות פרשת המן יש זרקא מונח סגול על השבת עצמה!!!

תבנית הטעמים זרקא מונח סגול מרמז )א( הוספה בהספק המלאכה הנעשית בימי המעשה המכסה את מה שלא נעשה בזמן  השערה נוספת:

 ה מזמן החול של ימי המעשה ולהרחיק מהזמן המדויק של שבת ומועדים.אמנם היה מקום לומר כי זה גם )ב( לגריע השביתה.

מיום הכפורים לשבת ומועדים תוספת קדושה לאיסור מלאכת עבודה לפני ולאחרי הימים  ]בבלי יומא פא,ב[-המתואם לדרך הלימוד ב

ם (וי' אמר כג,לב)האלה ע"י  ַַׁשַּבְּתֶכָֽ ּו  .ִּתְׁשְּבתֶ֖
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ְדַ ויקרא אמר כג,מג: ַי  ן֘ ַמַע ְַ֒ל ם יֶכ ת  ר ָֽ ד  ַ ּו ַע 
תַ ֶא ַ֙ הֹוַׁשְ֙בִּתי ַ ֹות ַַבֻּסּכָ֗ י ם-ִּכ  ִי ִמְצָרָ֑ ַ ֶא ֶרץ מ  ַ ם אֹוָתֶ֖ ַ י ִאֵ֥ הֹוִצי ְַּב ל א   ָר ְׂש ִַי ְַּבנ  י
ם׃ַ יֶכָֽ ה  ֱאֹל ַ' הֵ֥ ַ י ֲַאִנֶ֖

 קריאה לחג הסוכות, קריאה ליום א' דחוהמ''פ בא''י
 שפת אמת חלק ה סוכות שנת התרמ''ד

שפל המדרגה. עכ''ז בעדות שלא יתיאשו בנ''י עצמם באחרית הימים כמונו היום  חסר. פירוש שהוא ''למען ידעו דרתיכם''... וכתיב 
בסוכות צריך איש ישראל להאמין כי בימים אלו יוצא מאפילה לאורה. כי לא יוכל איש ישראלי להיות נטבע לגמרי בטבע. וזהו 

 כש''כ.. הושבתי
ות שם שמים על הסוכה וראו האושפיזין. ואנחנו אין אתנו יודע ... שקראו בזוהר הקדוש צלא דמהמנותא. כי הראשונים הרגישו בחל 

 עתה יותר . אח''כ ראיתי שגם אמו''ז ז''ל אמר כעין דברים אלו שנקראעם עני ודל וחסו בשם ה'עד מה. ועכ''ז אנו חסין בצלו כמאמר 
 צלא דמהמנותא.

 

ַ֒ יֶכם ת  ר ָֽ ד  ַ ּו ְדע  ַי  ן֘ ַמַע ן הנושא הכתוב. ע"פ שפת אמת בשם הזוהר בדורות שבהם לא מרגישים , החסרה ותוספת מעיזרקא מונח סגול -ְל

צל הנאמן  –בחלות שם שמים על הסוכה ולא רואים האושפיזין )היינו החסרה( עלינו להוסיף באמונה שעתה יש יותר צלא דמהמנותא 

 .)הקב"ה( לקיים הבטחתו לנו

 

-אפשר כי הנלמד מ את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום,  : למה מנו חכמיםר' ישמעאל בר' יוסיתניא,  בבלי ערכין לב,ב

 שמדובר על קידוש מחנה ישראל מקורו בהקשר הבא המרומז ע"י תבנית טעמים זהה  נחמיה ח,יז

ַ֒ נחמיה ח,יז ֹות ַַבֻּסּכ ּו ב  ְׁש ַוּי  ַ  זרקא מונח סגול, דומה לענין ענני הכבוד המקיפים ומקדשים את מחנה ישראל – ֻסּכֹו֘ת

 כג,מג:  אמרויקרא על הפסוק בבלי סוכה ב -אמה ב 20טפח ועד  10י זה הרעיון המסתתר בדיון על גובה סכך סוכה כשרה בין אפשר כ

ֶאת ַ֙ הֹוַׁשְ֙בִּתי ַ ֹות ַַבֻּסּכָ֗ י ִַּ֒כ  יֶכם ת  ר ָֽ ד  ַ ּו ְדע  ַי  ן֘ ַמַע הֵַ֥-ְל יַ ֲאִנֶ֖ ַ ִים ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ מ  ַ ם אֹוָתֶ֖ ַ י ִאֵ֥ הֹוִצי ְַּב ל א   ָר ִַיְׂש ם׃ַ'ְּבנ  י יֶכָֽ ה  ֱַאֹל
ַ֒ אמר כג,מג ראיקו בה דאמר קראאמר ר יֶכם ת  ר ָֽ ד  ַ ּו ְדע  ַי  ן֘ ַמַע , על על תוכן של ידיעה מרמזים לענין תוספת ידיעה, סגולזרקא מונח  - ְל

 סיכוך ומחיצות של קדושת מחנה ישראל 

ֹות ַַבֻּסּכָ֗ י , אחד למטה מתחת מלמד על לפחות ארבע ענינים, וכאן מרמז לשבעה ענני כבוד, ארבעה מארבע רוחות -מונח רביע  - ִּכ 

 .יחף )תורה שלמה בהעלותך( אחד מעל ראשיהם, אחד מלפניהם מיישר דרכם רגליהם שלא ילכו
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אבהר כה,ל:  ויקרא םַל ָֽ ִא  ד-ְו ַַע ל א ָ֗ ָמהַ֒-ִיָּג ִמי ְַת ַָׁשָנ ה ַלֹו֘ את ְַמל  
ר ֲאֶׁש ַ ִית ַהַּב֨ ַ ָקם ֲאֶׁשר-ְוַ֠ ַ ר י רַ -ָּבִעִ֝ ֹוְַלד  תֶ֖ א  ֵ֥הַ ֶנ ּק  תַַל ִמיֻתֵ֛ הַַלְּצ ָמָ֗ ח  ַ ֹו אַל  ל׃ל   ָֽ ב  ַַּבּי  א ֶ֖ צ  ַי  א ַָתָ֑יוַל ֵ֥

ֲאֶׁשר ל(בהר כה, 'וי) ַ ִית ַהַּב֨ ָקםַ ר-ְוַ֠ י ַ֒-ַעד ל(בהר כה, 'וי)-ב ללימוד לכתוב אלפניהתלשא בתפקיד  – ָּבִעִ֝ ה ָמ ִמי ְַת ַָׁשָנ ה ַלֹו֘ את זרקא סגול  – ְמל  

את-ַעד ל(בהר כה, 'וי)כתוב בתפקיד הוספה ממין הענין על הענין. כאן מוסיף על שנת לבנה פשוטה פרק זמן מסוים שטעם מקף ב מרמז  ְמל  

 11-דעת רבי בהוספה של עיבורה של שנת לבנה , היינו השלמה של כ וביןהוספה של חודש עיבור  בין [,א]בבלי ערכין לא-לבירור שב

 יום בין שנת לבנה לשנת חמה.

ַָׁשָנ הְמל ַ -ַעד ל(,הכ בהר 'וי)מונין שנה אלא משעה שמכר, שנאמר:  אין [א,ערכין לא בבלי] ַלֹו֘ את  להביא -, כשהוא אומר תמימה את
 חדש העיבור; רבי אומר: ליתן לו שנה ועיבורה. 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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יום להשלמת  אאומר שנה ועיבורה )תוספת י" הנשיאבין רבנן האומרים תוספת חודש העיבור )בשנת לבנה( ורבי יהודה  פלוגתא 

 שנת לבנה לשנת חמה(

 יף תוספת או גריעת זמןסעראה , שיטת רבי יהודה הנשיא סעיף ראה

ַ֒-ַעד ל(בהר כה, 'וי) ה ָמ ִמי ְַת ַָׁשָנ ה ַלֹו֘ את מונח זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה ממין הענין על הענין, או גריעה ממין הענין  – ְמל  

או מהענין. כל מונח מרבה הוספה או גריעה של משהו. כגון גורע מזמן שנה לגאולה ומאפשר גאולה מיידית עד שנה מזמן המכירה 

המוכר בית בתוך עיר המוקפת חומה ה"ז גואלה כל י"ב חודש מיום שמכר בכל [ הלכה א] [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב]ההקדשה 
 . עת שירצה, ואפילו ביום שמכר, וכשרוצה לפדות נותן כל הדמים שלקח ואינו גורע ללוקח כלום

הגיע יובל בתוך שנת המכר אינו חוזר ביובל, אלא יהיה ביד מכר בית עיר חומה ו[ הלכה ט]גורע מיציאה בשנת היובל ללא פדיון 
לפדות נותן ...  ]רמב"ם שם ה"א[אפשר שגם רומז לפסק   .הלוקח עד שירצה המוכר לגאול כל שנת המכר או תמלא שנה ויחלוט

 כר מעות., היינו שבגאולה דיור הלוקח בנכס אינו נחשב ריבית על המתנת שכל הדמים שלקח ואינו גורע ללוקח כלום
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ֶחםַ֒ ויקרא בחקתי כו,כו: ה־ֶל ַמּט  ַ֮ ם יַָלֶכ ִר  ְב  ְּבִׁש
לַַ ָקָ֑ ַַּבִּמְׁש ם ְמֶכֶ֖ ְח יבּוַַל ִׁשֵ֥ ה  ְַו ד ֶאָח  ַ ר ּו ּנ  ְַּ֙בַת ְמֶכם ְח יםַַל ַָנִׁשַ֤ ר ֶַע ֶׂש ָאפּו  ְוַ֠
ס{ַ {ַ עּו׃ ִַתְׂשָּבָֽ א ְַול ֵ֥ ם ֲאַכְלֶּתֶ֖ ַַוָֽ

ֶחםַ֒ ה־ֶל ַמּט  ַ֮ יַָלֶכם ִר  ְב ַמונח זרקא סגול  –ְּבִׁש פּו ָא   -גדולה -תלישא –ְוַ֠

ַוגו'  ... אנת הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין פתח אליהו הזוהרע"פ  ולאחריו אלפניולימוד  י ִר  ְב ְּבִׁש
ַ֒ ֶחם ה־ֶל ַמּט  ַ֮ סוף ב"ה לבריאת העולם מונח זרקא סגול, כעין מוסיף מענינו על ענינו, מרמז לענין הוצאת עשר התיקונים מאור אין  –ָלֶכם

ַַוהנהגתו  ע"י עשרה תיקונים ...המרומזים בקרא ד ָח  ֶא ַ ר ּו ּנ  ְַּ֙בַת ְמֶכם ְח יםַַל ַָנִׁשַ֤ ר ֶע ֶׂש ַ ָאפּו  .ְוַ֠

" ומרמז לענין בריאת העולם, וגם כתבנית הרקיע-לקים את-ויעש אתבנית זאת היא כתבנית מונח זרקא סגול הראשון בתורה בר' א,ד "

 אף הוא בין היתר מרמז לבריאת העולם." שוהיה לכם לצצית"
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ַ֒ ויקרא בחוקתי כו,מו: ת ר  ַהּתֹו ְַו ִטי֘ם ַהִּמְׁשָּפ ְַו ים ִּק  ֻח ַה ַ ה ֶּל ַא ַ֠
ד ְַּבַי ֶ֖י ִסיַנ רַ ַהֵ֥ ְַּב ָ֑ל ָרא  ִַיְׂש ְַּבנ  י ן י ֶ֖ ֹוַּוב  ינָ֕ ַּב  ' ַה  ן ַָ֙נַת  ר ׃ַפַַ-ֲאֶׁש ה ֶׁשָֽ ַמ 

ַ֒ ת ר  ַהּתֹו ְַו ִטי֘ם ַהִּמְׁשָּפ ְַו ים ִּק  ֻח  מונח זרקא סגול  -ַה

 פה מגיד שכולם נתנו למשה מסיני-אחת בכתב ואחת בעל -ת והתור - ''ירש

ַ֒ ת ר  ַהּתֹו  פה על התורה שבכתב-התורה שבעל תוספתרבים, הזרקא סגול תומך בקריאה ברבים,  -כתיב יחיד קריא בנקוד  - ְו
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ם ויקרא בחקותי כז,יח: ִא ַ֒-ְו הּו ד  ַָׂש יׁש ִּד  ְק ַַי ֘ל ב  ַַהּי  ַַאַח ר
ִחַּׁשבַ ֶאת-ְו ַ ן ה ִ֝ ַהּכ  ַ ַַעלַהֶּכַָ֗-֨לֹו ָ֑ל-ֶסף ב  ַהּי  ַ ְַׁשַנ ת ד ַַעֶ֖ ת ר   ֹוָת ּנ  ַה ַ֙ ַהָּׁשִנים ַ י ִַּפַ֤
ָך׃ַ ְרֶּכָֽ ֶע מ  ַ ע ַרֶ֖ ְַוִנְג

 זרקא מונח סגול – טטוד"ל

הפסוק אומר שהקדיש אחר היובל ורש"י מוסיף המלים וכן אם הקדישה משנת היובל ואינו אומרם בפסוק י"ז המדבר בפשט בהקדשה 

כלומר יש כאן הרחבה )התפשטות( הלכת  –אומר שם שההקדשה אחר היובל( רש"י בעצם השנה, ו – הראב"עמשנת היובל )כפירוש 

שנה ולא על פני חמישים  49הגאולה שאומרת שאת שנת היובל עצמה לא מחשבים בחשבון הגאולה, מחלקים החמישים שקל על פני 

 שנה.!!! 
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ַ֒ויקרא בחקתי כו,מו:  ת ר  ַהּתֹו ְַו ִטי֘ם ַהִּמְׁשָּפ ְַו ים ִּק  ֻח ַה ַ ה ֶּל ַא ַ֠
ָ֑לאֲַַ ָרא  ִַיְׂש ְַּבנ  י ן י ֶ֖ ֹוַּוב  ינָ֕ ַּב  ' ה  ןַ ַָ֙נַת  ר ֶַׁש
דַ ְַּבַי ֶ֖י ִסיַנ ַ ר ַהֵ֥ ַפ-ְּב ה׃ ֶׁשָֽ ַמ 

ַ֒ ת ר  ַהּתֹו ְַו ִטי֘ם ַהִּמְׁשָּפ ְַו ים ִּק  ֻח  מונח זרקא סגול  - ַה

ים תו"כ ִּק  ֻח ַ֮אלו המדרשות  ַהָֽ ִטים ְׁשָּפ ַהִּמ ַ֒אלו הדינים  - ְו ת ר  ַהּתֹו  מלמד ששתי תורות נתנו אחד בכתב ואחד בע"פ.  -ְו

ַַ֒הַָֽ ת ר  ַהּתֹו ְַ֮ו ִטים ַהִּמְׁשָּפ ְַו ים ִּק   מונח זרקא סגול, מוסיף על עצמו מעצמו, ואלו הן התורות הרבות היוצאות מהכתוב וזהו: -ֻח

( זאת תורת המנחה ויקרא ו,באמר ר"ע וכי שתי תורות היו להם לישראל והלוא תורות הרבה ניתנו להם לישראל, זאת תורת העולה )
 (במדבר יט,יד( זאת תורת האדם כי ימות באהל ))וי' ז,יא( זאת תורת זבח השלמים וי' ז,ארת האשם )( זאת תוויקרא ו,ז)

  אלה הכתובים בפרשת וישמע יתרו ואלה המשפטים ופרשת בהר סיני וכו' ראב''ע

ַ֒ - רש''י ת ר  ַהּתֹו  פה מגיד שכולם נתנו למשה מסיני-אחת בכתב ואחת בעל - ְו
ַ֒א'  ת ר  ַהּתֹו  פה על התורה שבכתב-רבים, הזרקא סגול תומך בקריאה ברבים, תוספת התורה שבעל -ריא בנקוד כתיב יחיד ק - ְו

ַ֒ ת ר  ַהּתֹו ְַו ִטי֘ם ַהִּמְׁשָּפ ְַו ים ִּק  ֻח  לקים את הרקיע, והיה לכם לציצת -מונח זרקא סגול, תבנית ויעש א - ַה

 

 רמדבב 5.1.3.4
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאתא,נ: ר דבבמ ַ ד ק   ַהְפ ַ ה ַאָּתָּ֡ ל-ְו ַַ֩ע ֻדִַ֝-ַהְלִוִּים ָהע  ַ ן ְַוַע לַָּכלִמְׁשַּכ֨ ל-ת ְַוַע לַָּכ ָליו֘ ר-ּכ  ַ֒-ֲאֶׁש ַלֹו
ֶאת ַ ּו אַ֤ ִַיְׂש ה ָּמ ֶאת-ה ִ֝ ְַ֙ו ן ל-ַהִּמְׁשָּכ ּו׃-ָּכ ֲחנָֽ ַַי ן ְׁשָּכֶ֖ בַַלִּמ י ִבֵ֥ ָס ְַו הּו ְרֻתָ֑ ְַיָׁש ם ֶ֖ ה  ְַו יו ָל  ַּכ 

ואתה הפקד אתה לבדך וחשב בזה ה' ענינים ]א[ שיהיו מופקדים על משכן העדות בעת עומדו במקום ...  (מלבי''ם)התורה והמצוה 
לו על היין והסולת והבשמים והחביתין ולחם המערכת ועוד כמה דברים -חד היו הם השוערים והשומרים, על כל כליו ועל כל אשרא

ַַעלַ גה א ט כ"דב שחשב ב ם ֶהִ֝ י םַּוְבנ  ה ֨ ת-ְו י ב  יםְַל ִרֹ֧ ֹות׃-ַהְּׁשָע רָֽ ָמ ִמְׁש ֶהלְַל ָהא ֶ֖ ַ ית ֵ֥ ב  'ְַל הארון והשלחן .כליו-ועל כלפי'  עאב"רוַהֵ֛
 . וגו'ר"ל המלקחים והמחתות והסירות ודומיהם הם כלי הכלים לו-אשר-כלועל והמנורה 

ל ל-ְוַע לַָּכ ַע לַָּכ ְַו ָליו֘ ַ֒-ֲאֶׁשר-ּכ  הם  לו.-אשר-ועל כלכמנורה והשולחן והמזבחות: כליו. -ועל כל עאב"רמונח זרקא מונח סגול,  -לֹו
 כלי הכלים.

ל ל-ְוַע לַָּכ ַע לַָּכ ְַו ָליו֘ ַ֒-ֲאֶׁשר-ּכ  מופקדים על חמרים שונים  התוה"מ ח סגול, בתפקיד מוסיף מהענין על הענין, ע"פ מונח זרקא מונ -לֹו

משנה חגיגה )פרט לבעלי חיים( הנחוצים לעבודת הקודש במשכן או המקדש, ואפשר כי מתווספת דרגת כוונה להכנתם לקדש. כנאמר ב
  פ"ב מ"ו ופ"ג מ"א
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לג,יג: ר דבבמ יִַליַָּ֘כ רַ֒-ִּכ  ְַּבכֹו
תִַ֨ ַהּכ  ַ֩ לְּביֹום יַָכל-יַָכ ְׁשִּתיִַלַ֤ ַּד֨ ְק ִה ַ ִים ַרָ֗ ִמְצ ַ ֶא ֶרץ ְַּב ר ֹו ַַעד-ְּבכִ֝ ם ָדֶ֖ ָא ַמ  ל א   ָר ְַּ֙בִיְׂש ר ַפ-ְּבכֹו '׃ הָֽ ַ י ֲאִנֵ֥ ּוַ ְהיֶ֖ ִַי י ָ֑הִַלֵ֥ ָמ ה  ְַּב

ל יִַליַָּ֘כ ַ֒-ִּכ  ר  תוספת על הבכורבתפקיד הוספה על הענין ממין הענין, כאן מונח זרקא סגול,  -ְּבכֹו

 ישראל הוקדשו ע"י ה' שיהיו אסורים בעבודת הדיוט וע"י כך ניצלו ממכת מדינה הבכורות של [ספורנו]ע"פ   של קדושהתוספת  (א)

ַ [ראב"ע]ן ע"פ של פדיותוספת  (ב) ּו ְהיֶ֖ ִַי י   :לי הם ולי יהיו, כי כל בכור מאדם יפדה, וכן כל בכור הבהמה הטמאה -טעמו ִלֵ֥

 

 ז"ס 85

ֶאלבמדבר נשא ה,ו:  ַ ֘ר לַ֒-ַּדּב  א  ָר ְׂש ִַי ְַּבנ  י
ֹו אָֽ ַ יׁש ַַיַָֽ-ִא  י הִַּכַ֤ ִמָּכלִאָּׁשָ֗ ַ֙ ַּבַַ-ֲעׂשּו ַעל ַמֶ֖ ַ ל ְמע ֵ֥ םִַל ָד  ָא ָה ַ את 'ַַחּט   ַהָ֑

וא׃ ִהָֽ ַה ַ ֵֶ֥פׁש ֶּנ ַַה ה ָמֶ֖ ְׁש ָאָֽ ְַו
ֶאל ַ ֘ר ַ֒-ַּדּב  ל א  ָר ִַיְׂש היה בן שלש עשרה שנה זרקא מונח סגול, כעין הוספה או גריעה מסוג הענין על הענין וכאן ההוספה היא על  – ְּבנ  י

, שאיש הוא 6( איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדםבמדבר נשא ה,ומר: )שנא. חיוב במצוות תלוי במי שהוא איש נקרא איש,ו
 (קטן, שמגיע לזמן הגדלות, בו מתחייב בכל המצות. בר מצוה.אנציקלופדיה תלמודית כרך ד, ]טור קסה )  .7בכלל עונשים

ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ֶאל־ְּבנ  י ַ֮ ר ַּדּב  ַ ׀ ה' שומר את )תהלים קמו,ט(  ב-ז[ במדב"ר פ"חתורה שלמה ]ל, מסוג ענינו עליוזרקא מונח סגול, מרבה  –ַ׀ו
 וכו' הגרים שבכל מקום הכתוב מקיש אותם כישראלגרים, שהרבה בשמירתם כדי שלא יחזרו לסורן, חביבין 

 
 אגרא דכלה שמות פרשת בשלח 

רַ֘ שמות בשלח יד,ב: ַ֒ ְּבנ  י-ֶאל ַּדּב  ל א  ָר ַ ִיְׂש
ּו ב ַ֙ ְוָיֻׁשָ֗ ֲחנּו ַ֙ ְוַיָֽ י י ִלְפנ  ת ִּפ  ר   ִחי ין ַה ֵ֥ ל ּב  ּד ֶ֖ ן ִמְג ָ֑ם ּוב  י ַ֙ ַהָּי י ן ַּב ַעל ִלְפנ  ֹו ְצפ   חֵ֥ ּו ִנְכ ֲחנֶ֖ ל ַת ַַהָּיָֽם׃-ַע

 ה,ו:    נשאבמדבר 
ֶאל ַ ֘ר ֹו-ַּדּב  אָֽ ַ יׁש ִא  ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ִמָּכל-ְּבנ  י ַ֙ ֲעׂשּו ַַיָֽ י הִַּכַ֤ הַָ֑-ִאָּׁשָ֗ ַַּב ַעל ַמֶ֖ ַ ל ְמע ֵ֥ ִַל ם ָד  ָא ָה ַ את א׃ַ'ַחּט   ו ִהָֽ ַַה ֵֶ֥פׁש ֶּנ ַַה ה ָמֶ֖ ְׁש ָאָֽ ְַו

רַ֘ ַ֒ ְּבנ  י-ֶאל ַּדּב  ל א  ָר ּו ִיְׂש ב ַ֙ ְוָיֻׁשָ֗ ּו ֲחנ ֶאל (במ' נשא ה,ו) חד, ואידך)כאן א( וכו'. תרין במסורה בטעם זרקא, דין ְוַיָֽ ַ ֘ר ַ-ַּדּב  יׁש ִא  ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְּבנ  י
ֹו ִמָּכל-אָֽ ַ֙ ֲעׂשּו ַַיָֽ י הִַּכַ֤ הַָ֑-ִאָּׁשָ֗ ַַּב ַעל ַמֶ֖ ַ ל ְמע ֵ֥ םִַל ָד  ָא ַָה את ּו , בכאן)שבים מעבירות( וסימן תתובין מחוביןוכו',  'ַחּט   ב למִַ ותמן ,ְוָיֻׁשָ֗ -ָּכ

ם ָד  ָהָא ַ את תתבונן הרמז על התשובה להשליך ולזרוק העבירות מידו, כי בלא זה הוה כטובל ושרץ בידו, וכן קבלה על העתיד , ַחּט  
 שלא ישוב עוד לכסלה, על כן נרמזין שניהם בזרקא, הבן הדבר.

ֶאל ַ ֘ר ַ֒-ַּדּב  ל א  ָר ִַיְׂש  גריעת העבירות   אגרא דכלה-זרקא מונח סגול, בתפקיד גריעה המתאים ל – ְּבנ  י
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תבמדבר נשא ה,ז:  ֶאָֽ ַ ּו ּדָ֗ ִהְתַו ַ֒-ְו ּו ַָעׂש ֲאֶׁש ר ַ ַַחָּטאָת֘ם
ֶאתַ ַ יב ִׁשַ֤ ה  ַ-ְו ָ֑יו ַָעָל ס  ף ַי  ֹו ִמיִׁשתֶ֖ ֲח ַַו ֹו ר אׁש  ְַּ֙ב מֹו ֲַאָׁש
ֹו׃ַ םַלָֽ ָאַׁשֵ֥ ַ ר ֲאֶׁשֶ֖ ןַַל ְַוָנַתָ֕

 אור החיים במדבר ה,ו 
י דבריהם ז"ל )ב"ק קי,( שאמרו שהכתוב מדבר במשקר , אמר למעול, ולא אמר ומעלה מעל, יתבאר על פאיש וגו' כי יעשו מכל וגו'

 בממון חברו ונשבע לו לשקר, והגם שכבר נאמר הדבר בפרשת ויקרא, חזר ונשנה לפרטי הדינים שנתחדשו בו, כפי זה יעיר הכתוב 
לא כן הרי הוא לדין, שאם  כשיתבעוהו יחשוב הוא למעול מעל בה' לישבע בשמושהוא הגזל וכפירת ממון,  כי משעת מעשה החטא

 בהשבון, והוא אומרו כי יעשו מכל חטאת האדם שהוא גזילת ממון חברו משעת מעשה הנה הוא מסכים למעול מעל בה': 
 משעת החטא מחשב למעול בשבועה עם יתבע בעתיד )הרחבה של החטא(  – טט

ַ֒ לפסוק ה' ז'מתאים  ַָעׂשּו ֲאֶׁש ר ַ֮ אָתם ַחָּט ת־ ֶאָֽ ַ ּו ּדָ֗ ִהְתַו ְַו ׀  –פ אור החיים )ה,ו( מרמז שבשעת עבירה ראשונה הזרקא סגול ע" ׀ז

 גזל וכפירת ממון שהיא בפה, מחשב על עבירה נוספת מענין הפה והיא שבועת שוא. 

ת ַ֒-ֶאָֽ ַָעׂשּו ֲאֶׁש ר ַ אָת֘ם וכל המרבה ...  תורה שלמה ]מו[ רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"א,, מסוג ענינו עליוזרקא מונח סגול, מרבה  –ַחָּט
 נין זה הרי זה משובח וכו'להתודות ומאריך בע
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ַבתבמדבר נשא ה,יג:  ִַׁשְכ ָתּ֘ה א  ַ יׁש ִא  ַ ב ָׁשַכ֨ ַרעַ֒-ְו ֶַז



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/228         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ה׃ַ ָׂש ִַנְתָּפָֽ א אַל ֵ֥ ו ִהֶ֖ ְַו ּה ַָּב  ן א  י ַ֙ ד ְַוע  הַ ָָ֑א ָמ ְט ִַנ א י ִה  ְַו ה ָרֶ֖ ְסְּת ְַוִנ ּה ִאיָׁש  ַ נ  י י ע  מ  ַ֙ ְַוֶנְעַלם
יׁש ָתּהַ֘ ִא  ת א  ַב ַ֒-ִׁשְכ ַרע כתוצאה מהנישואים של איש ואשה, היא אסורה  רש"י כפשוטוע"פ  מונח זרקא סגול, בתפקיד גריעה מהענין, –ֶז

על אחרים, הוא אסור בקרובותיה, ובאחותה אסור בחיי אשתו. הגריעה היא מלאסור אותו בגלל עבירתו על אשתו )הוא לא נאסר(. האשה 

על אשתו. עם  גורע שכיבת אחותה עם הסוטה מרצונה נאסרת על בעלה, הבעל העובר על קרובותיה ועל אחותה בחיי אשתו, אינו נאסר 

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.

הויש עוד גריעות מאיסורי האשה על בעלה, כסוף הפסוק  ָׂש ָּפָֽ נאנסה, אבל אשת כהן שנאנסה לא נגרעת מהאסור מפני שאסורה  – ִנְת

 לבעלה הכהן.
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תדבר נשא ה,יח: במ ֶאָֽ ןַ ֵ֥ ה  ַהּכ  ַ ד י ִמ֨ ֶהֱע ְַו הַ֒-׃ הָו ְַי ִַלְפנ  י ֘ה ִאָּׁש ַָה
ֶאתַ ַ֙ ַרע ִאָּׁשַ -ּוָפ ַָה אׁש ַַעלר   ן ְַוָנַת  אַ-ה ו ִהָ֑ ַ ת א ֶ֖ ְַקָנ ת ַחֵ֥ ִמְנ ןַ ֹו ר  ִּזָּכ ַַה ַח ת ִמְנ ַ ִ֚ת א  ַ ָה י ַַּכֶּפָ֗
ים׃ַ ִרָֽ ֲר ָאָֽ ַַהְמ ים ִרֶ֖ ַהָּמ ַ י ֵ֥ מ  ּוַ ְהי  ִַ֙יָֽ ן ה  ַהּכ  ַ ַ֤ד ַּוְבַי
 

ת ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַהּכ  ַ ד י ִמ֨ ֶהֱע ַ֒-ְו ה ִַלְפנ  יַ ֘ה ִאָּׁש  קדמא מרכא לכתחילה ובפועל - 'ָה

ום הכפורים לפני השם זה בצפון המזבח מול פתח האולם וכאן לפני השם מתפשט בי -זרקא מונח סגול  -האשה לפני ה' -את – טטוד"ל

 עד שער ניקנור שגם הוא מול פתח האולם אך הרבה רחוק מזרחה והאשה עומדת בשער נקנור שיש לו קדושת עזרת נשים.

דַ י ִמ֨ ֶהֱע ןקדמא לכתחילה  –ְו ֵ֥ ה  תמרכא )מאריך בשיטת הספרדים(  –ַהּכ  ִַלְפנ  ַ-ֶאָֽ ֘ה ִאָּׁש ַָ֒ה ה ַ  זרקא מונח סגול –ַ'י

ובפועל ההעמדה אינה מיידית אלא כרש"י ורמב"ם מאריכים דרכה להעמדה הסופית בשער ניקנור, ע"ע שמסיעין אותה ממקום למקום 

היינו מאריך דרכה להעמדה הסופית, ובכל מקום העמדה שזה כביכול . כדי ליגעה ותטרף דעתה ותודהבהר הבית וגם בתוך שער ניקנור 

זרקא סגול מוסיף על "לפני ה'" ללמד, שלצורך הסוטה ומחוסרי הכפרים )מצורע, זב,זבה, יולדת(  ה'" כנראה דוחקים בה שתודה. "לפני

 גם שער ניקנור נחשב לפני ה'. 

ת ֶאָֽ ַ ן ֵ֥ ה  ַ֒-ַהּכ  ה ַ ִַלְפנ  י ִאָּׁש֘ה מרבה גריעה, כאן  מרכא )מאריך בשיטת הספרדים( זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה מן הענין על הענין או –ַ'ָה

, ע"פ הרמב"ם נראה שהוא גם הכותב ומביא המים והעפר, אבל מרבה כהנים, אחד המעמידהכדי לייגעה ותודה. וגם  מקומות העמדה

לפריעה ע"פ המשנה למלך "בתוספתא פרק קמא דסוטה ה"ה איתא "כהנים מטילין גורלות כל מי שיעלה אפילו כהן גדול יוצא ועומד בצד 

 בבגדיה וע"ש. סוטה ואוחז

 תבנית טעמים מרכא זרקא מונח סגול דומה לתבנית מרכא תביר טפחא, מרבה ומחלק,

 קדמא מרכא זרקא סגול לכתחילה ובפועלראה 
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 ט:ע –דבר נשא ז,עח במ

 בקרבנות הנשיאים חוזרים הפסוקים לכל נשיא. למשל בנשיא נפתלי

ֶַּבןַ  ע ַרֶ֖ ִחי ֲא ַ י ִלָ֑ ַַנְפָּת ְבנ  י אִַל י ַָנִׂשֶ֖ ֹום ַי  ַָעָׂש ר ְַׁ֙שנ  ים ְַּביֹום ַ ח[ ַ]ע ַ ַ ַרת-פ ֲע ַקָֽ ַ ֹו ְרָּבנַ֞ ָק ַַ ט[ ַ]ע ַַ ן׃ ֵֽ יָנָֽ ֘הַ-ע  ָא מ  ַּו ים ֹלִׁש  ְַׁש ת ַחָ֗ ַא ַ ֶּכ ֶסף
ַבַַ ה ְַּבלּוָלֵ֥ ֶלת ס ֵ֛ ַ ים ִאָ֗ ְַמל  ַ׀ ֶה ם י ְַׁשנ  ֶדׁש ּק ָ֑ ַה ַ ְַּבֶׁש ֶקל ֶקל ֶַׁשֶ֖ ים ְבִעֵ֥ ִַׁש ֶסף ֶַּ֙כ  ד ָח ֶַא ק ָרַ֤ ִמְז ַ֒ ָקָלּה ה׃ִַמְׁש ִמְנָחָֽ ןְַל ֶמ ֶַּׁשֶ֖

  אלא לשם קרבנות, הכלים(  -)טט יד הכתוב שמתחלה לא נעשו מג– רי במד' נשא ז יגספ

 .והוקדשו מידי נעשו מתחילה להיות כלי שרת , כם הכלים היו מכלל הקרבןשגהמלה קרבנו מיותר, ולכן דריש  כי – מימהת ורהת
ַרת ֲע ַקָֽ ַ ֹו ְרָּבנַ֞ ַָק ַ ט[ ַ]ע ַ ַ ֹל-׃ ְַׁש ת ַאַחָ֗ ַ ֶַּ֒כ ֶסף ָקָלּה ִמְׁש ַ ֘ה ָא מ  ַּו ים  ִׁש 

ָקָלּהַ֒ ִמְׁש ַ ֘ה ָא מ  ַּו ים ֹלִׁש  י נעשו מתחילה להיות כלי שרת , כהיו מכלל הקרבן אשר כלי הנשיאיםתוספת קדושה ל –מונח זרקא סגול  –ְׁש
 .היינו כלי לגבוה שנעשה ע"י הדיוט ולא באו מתרומת הלישכה ,והוקדשו מיד
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/229         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

 ז"ס 107

 ז"ס 108

 ז"ס 109

 ז"ס 110

 ז"ס 111

 ז"ס 112

 
 :גשא ז,פנ דברבמ

י ָֽ ְַּבנ  ים ָבִׂשֵ֥ הְַּכ ִמָּׁש  ֲח ַ ים ִד  ַַ֙עֻּת ה ִמָּׁש ֲח ַ ם יִלַ֤ א  ַ֒ ְַׁשַנִים ר ָק  ַָּב ִמי֘ם ַהְּׁשָל ַ ח ֶז ַב ַּוְל ַ ֶַּבן-]פג[ ע ַרֶ֖ ִחי ֲא ןַ ְרַּבֵ֥ ַָק ֵ֛ה ֶַז ָ֑ה ִמָּׁש ֲח ַ ֶ֖ה ן׃-ָׁשָנ ֵֽ יָנָֽ  ע 
 מצוהסעודות סעיף -מונח זרקא מונח סגול, סעודות הנשיאים בימי חנוכת המזבח במשכן, ראה תת –
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לבמדבר נשא ז,פח:  ר׀ ְוכ ַ֞ ַק  ח ְּב ים ֶז ַב ִמָ֗ ם ַהְּׁשָל י ִר  הַ֘ ֶעְׂש ְרָּבָע ַא ַ֒ ְו ִרים ַ ָּפ
ם יִלַ֤ ַ֙ א  ם י ם ִׁשִּׁש י ִד  ם ַעֻּת י ים ִׁשִּׁש  ָבִׂשֵ֥ י ְּכ ָֽ ֶ֖ה-ְּבנ  ם ָׁשָנ י ִ֚את ִׁשִּׁשָ֑ חַַ ֲחֻנַּכ ת ז  י ַהִּמְזּב   ֶ֖ ר  ֲח ח ַא ֹו׃ ִהָּמַׁשֵ֥ תָֽ  א 

ם י ִר  ְרָּבָעהַ֘ ֶעְׂש ַא ַ֒ ְו ִרים כמו כהן גדול היוצא בשלום מקה"ק ביוה"כ  –לסעודת המצווה  –הוסיף מפרים על ארבעה ל –זרקא סגול  – ָּפ

 עושה סעודת הודיה במוצאי יוה"כ.

זרקא סגול, ע' תרח, )אוצר  םטעמיהפירוש על  חלקלבוש לשבת ויום טוב, )מהדורה חדשה(  האדמו"ר אייכנשטיין ישכר בריש, מ]
ר (ז,פח נשא 'במ) החכמה([ ַק  ְַּב ל יםְוכ ַ֞ ִמָ֗ ַהְּׁשָל ַ ח ֶַז ַב ַַ֒׀ ִרים ַָּפ ֘ה ְרָּבָע ַא ְַו ים ִר  כנזכר  ,משים לשמחהתהטעמים הם זרקא סגול ומש ֶעְׂש

שהעלה הקב"ה לכל  ז(י ד,רבה י)וכדאמרינן במדרש  ,משים לשמחהתכל נשיא ונשיא בפרט וכאן הוא בכלל וק"ו הוא שמשבלעיל 
ַ תיבותוהטעמים זרקא סגול הם על  .י שמחה היאובוודא תנשיא כאילו הקריב כל הכ"ד פרים וכן בשאר הקרבנו ֘ה ְרָּבָע ַא ְַו ים ִר  ֶעְׂש

ַ֒ ִרים ַ אמנם הם המשך אחד עם ָּפ ֶַז ַבח ר׀ ַק  ְַּב ל יםְוכ ַ֞ ִמָ֗ וגם השמחה היא ביותר בזה שהעלה הקב"ה לכל נשיא כאילו הקריב כל , ַהְּׁשָל
 .הכ"ד פרים

 

 סעודת מצוה –זרקא סגול ראה 
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ַבמדבר נשא ז,פט: ַ ב ַַ֨ הֶַאלּוְב ֶׁשִ֝ מ  ַ ִאּתֹוַ֒-א ַ ַדּב  ר ְַל ֘ד מֹוע  ַ ֶהל ַא  
ֶאתַ ַ ע ַמ֨ ַַ֙על-ַוִּיְׁש ר ֲאֶׁש ַ֙ ֶרת ַהַּכּפ ֨ ַ ַ֤ל ַע ַמ  יו ָלָ֗ א  ַ ַּדּב  ר ִמ ַ ֹול ּקִ֝ ׃ַפ-ַה יו ָלָֽ א  רַ ֶ֖ ַדּב  ַַוְי ים ִבָ֑ ֻר ַהְּכ ַ ְַׁשנ  י ן י ֶ֖ ִמּב  ַ ת ֻד  ָהע  ַ ן ֲַאר  

ַאית תניי תני ד"ה  ]ירושלמי יומא פ"ז ה"ג )וילנה לח ב([ ֹול ּקִ֝ ַתני הכתב בולט. מ"ד היה שומע אית תניי ַה ֹול ּקִ֝ היה שומע ניחא ַה
ֶאתדכתיב  ַ ע ַמ֨ ַ-ַוִּיְׁש ֹול ּקִ֝  וגו'ַה

ַ - ]קרבן העדה[ ֹול ּקִ֝ יו-ֶאתדעל ידי שרוח הקודש מתלבש בו היה שומע  .היה שומעַה ָלָ֗ א  ַ ַּדּב  ר ִמ ַ ֹול ּקִ֝  .ַה
ֶאת דכתיב ַ ע ַמ֨ ֹול-ַוִּיְׁש ּקִ֝  באורים ותומים. (דוד בשאילת –טט )ה"נ היה כאן  (באהל מועד –טט )וכל העם לא שמעו  .ַה

ַ֒-ֶאל ִאּתֹו ַדּב  רַ ְַל ֘ד מֹוע  ַ ֶהל רוח הקודש המתלבש בו, וגם שבמקום קול היה הכתב  (ואח"כ על כהן גדול)זרקא סגול, מוסיף על משה  – א  

ַ֒ )שמ' תר' כה,כב(ודומה לו בולט היינו מוסיף על מקומו להבליט הכתב הנראה בחושן.    ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת  מקום השכינה באהל מוסיף על  ְונֹוַע

 מבין הכרובים לכל אהל מועד. מועד

דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו  מלאך והוא המדבר לנביא,  - [אור החיים]... אבל גם מפרש  קול השם ולא מלאך – ]אור החיים[
 ועל פי זה ישבתי כל תיבת לאמר האמור בדיבורי ה',

תוהוא אומרו  ֶא עַ ַמ֨ ָלַָ֗-ַוִּיְׁש א  ַ ַּדּב  ר ִמ ַ ֹול ּקִ֝ ַַה פי' קולו של הקב''ה מדבר לו. והגם שהתיבה דגושה כמו מתדבר, לצד שהקול הוא עצמו יו
 הדיבור יוצדק לומר כסדר זה והמשכיל יבין.

ְַַ֒לַדּב  ר - ]אור החיים[ע"פ טט    - סגול – ִאּתֹו

ַ֒ (א) ַ(מקץ מא,ט 'בר)כמו  – ִאּתֹו ֶאתַ ַ ים ִק  ַהַּמְׁש ַַׂ֙ש רַ ר ַדּב  ר-ַוְי מ ָ֑ א הַל  ְרע ֶ֖ משמעו הרחקה  ירות אלא בעקיפין ע"י אחרים.לא יש –ַַּפ

 כאן ההרחקה היא יצירת המלאך הדובר לנביא,  [אור החיים]. להבדיל, ע"פ במובן של לא ישיר, באופן עקיף

ַ֒-ֶאל (ב) ִאּתֹו ַ ַדּב  ר ְַל ֘ד מֹוע  ַ ֶהל  - [אור החיים]דיבור על דבר ה', כאן משהו מענין הוספת בתפקיד סגול תבנית כללית זרקא  - א  
 דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו  מלאך והוא המדבר לנביא,

 בתפקיד גריעה מעין הענין מהענין, כאן דבר ה' מצטמצם למלאך המדבר אל הנביא.סגול )ג( מצד אחר אפשר שתבנית כללית זרקא 

 

ת אלא בעקיפין ע"י אחרים. לא ישירו –וידבר שר המשקים את פרעה  –להוסיף דיבור על אתו וזהו מתדבר כאילו אל עצמו, אתו  טט

 כאן להבדיל הקב"ה כאילו משמיע הדיבור לעצמו בקול מיוחד ומשה מקשיב. שזה דרך כבוד אל ה' ובאופן של אספקלריה המאירה.

ַ֒ ִאּתֹו ַ ַדּב  ר  בטעם מונחדבר לעל ענין  סגולבטעם מונח סגול משמעו להוסיף מענין אתו  ְל

הדיבור. בדבר ה' נבראו העולמות. והתוספת כאן שהחל במתן תורה ובהמשך באהל מועד מהקב''ה  משהו מענין  -כאן להוסיף מאתו 

 לקי המיוחד אל העולם ההוא המחודש ע''י זאת האומה הנבחרת''.-''נמשך בו הכח הדברי הא

לו של שהקול הגם שהוא קו (אפשר בשילוב עם ההסבר הראשון) "לצד שהקול הוא עצמו הדיבור"[ אור החיים]הסבר הנוסף של 

משה )הוא קול מוגבל למלאך בעבור יכולת הנביא לקלוטו וגם הוא כמתדבר לעצמו. הנביא קולטו ברמת נבואתו הבלתי מוגבל הקב"ה 

 (מאירהרבנו באספקלריה המאירה או ברוח הקודש, נביאים אחרים באספקלריה שאינה 

 

זרקא סגול, ע' תרח, )אוצר  םפירוש על טעמי חלקבריש, לבוש לשבת ויום טוב, )מהדורה חדשה(  האדמו"ר אייכנשטיין ישכר מ] 
ֶאל (טז,פ נשא 'במ) החכמה([ ַ ה ֶׁשִ֝ מ  ַ א ב ֨ ַ֒-ּוְב ִאּתֹו ַ ַדּב  ר ְַל ֘ד מֹוע  ֶהלַ פשוט הוא שמשתמשים לשמחה ואמרינן  ,הטעמים הם זרקא סגול  א  



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

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

יו (כב ד,רבה י)במדרש  ָלָֽ א  ַ ר ֶ֖ ַדּב  צא הקול מפי הקב"ה כמין סילון לתוך אזנו מגיד הכתוב שהיה יו ,ולא למלאכי השרת שהיו שם ַוְי
 מזו. של משה והמלאכים היו באמצע ולא היו שומעים אותו ובודאי אין שמחה גדולה
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ַ֒ במדבר בהעלותך ח,יט: ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ְ֘ך ִמּתֹו ַ יו ָבָנָ֗ ַּוְל ן ֲהר   ַא ׀ְַל ְַנֻתִנ ים ם ַהְלִוִּיִ֜ ֶאת־ ַ ה ְּתָנ֨ ֶא ַָו
ַָֽ ְַּבנ  ת ַדַ֤ ֶאת־ֲעב  ַ ד ָ֑לַלֲעב ַ֞ א  ָר ִַיְׂש ַַעל־ְּבנ  י ר ֶ֖ ַּוְלַכּפ  ד מֹוע   ַ ֶהל א   ְַּ֙ב ל א  ָר ַי־ִיְׂש

ֶדׁש: ּק ָֽ ַה ֶאל־ ַ ל ֶ֖ א  ָר י־ִיְׂש ָֽ ְַּבנ  ֵֶׁ֥שת ְַּבֶג ֶגף ֶַ֙נ  ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ְבנ  ִַּב ה ְהֶיִ֜ ִַי א ְַול ֨
יים ביום כמו קרבנות ביום מלמד לפי ר' מאיר שללא שיר אין הקרבת קרבן המכפר על ישראל. ולפי חכמים שירת הלו [בבלי ערכין יא,א]

מלמדת על השגחה מתמדת של הקב"ה על  [פסיקתא דרב כהנא]-אבל השירה לא מעכבת את הכפרה ועל תפקידה אפשר ללמוד למשל מ

 ישראל ומלמדת שמבקש לשבחן בהתמדה לפניו.

ָ֑לּוְלכַַַ(במ' בהע' ח,יט) לפי חכמים אין קשר בין שירת הלויים ובין הכפרה אז מה מלמד הכתוב א  ָר ִַיְׂש ַַעל־ְּבנ  י ר ֶ֖ מפרש  ]ספורנו[?  ּפ 

 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 

ם. לפי המקורות המוצגים, מהפסוק כאן לומדים על תפקיד הלוים כמשוררים שירה בפה לשתי מטרות: )א( לשבח ולפאר את בתפקידי הלוי

לַ֒המטעמת את  תבנית הטעמים זרקא סגולישראל לפני ה' היינו להוסיף מענינם עליהם וזה מתאים מאד לאחד מתפקידי  א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ִמּתֹוְ֘ך
ָ֑לדבר; )ב( להוסיף מעין הדבר על ה א  ָר ִַיְׂש ַַעל־ְּבנ  י ר ֶ֖  בשירה על הקרבן הציבורי והפרטי )ועל כך נברר חילוקי הדעות בהמשך(.  ּוְלַכּפ 

ַ֒ )במ' בה' ח,יט( ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ְ֘ך ִמּתֹו ַ יו ָבָנָ֗ ַּוְל ן ר   ֲה ַא ׀ְַל ְַנֻתִנ ים ם ַהְלִוִּיִ֜ ֶאת־ ַ ה ֶאְּתָנ֨ ' תרט ]מלבוש לשבת ויום טוב, הרב אייכנשטיין, עָו
הטעמים זרקא סגול שמשתמשים לשמחה כפרש"י בשם המדרש ... להודיע חיבתן שנכפל אזכרותיהן. ... ואפשר  )אוצר החכמה([

מתוך בני ישראל אמאי מתוך בני ישראל  ו'אהרן אחיך וג תאליך א...כפירש ר' שמעון בפר' תצוה )זוהר קפא:( בפסוק ואתה הקרב 
הא בני ישראל קיימי לתתא לאפתחא אורחין ולאנהרא שבילין ד ,א יאות אלא מתוך בני ישראלקדכ דאלא כלא לא אתקרי למהוי ח

ורה רומז תשה. ... הרי שהכל תלוי בבני ישראל ם.עכ"ל הזוהר ש ',וכו דלקא בוצינין ולקרבא כלא מתתא לעילא למהוי כלא חדולא
וכמו כן ממש הפירוש  .עיי"ש ו'הם קיימין לאדלקא בוצינין וג לוי בבני ישראל כיתאעפ"כ  ,באהרן ובניו לכהנים תאעפ"י שבחר השי"

ם ,כאן ַהְלִוִּיִ֜ ֶאת־ ַ ה ֶאְּתָנ֨ ַ֒...  ָו ל א  ָר ִַיְׂש ְ֘ךְַּבנ  י  . דייקאִמּתֹו

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה  [ב"הי] [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ג] טוב הי"ו בהע' התשע"ח[-]דף של ר' יצחק סימן
ני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך עם אחיו מפ

לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם 
 . ם שנאמר אני חלקך ונחלתךשנאמר ברך י"י חילו, והוא ברוך הוא זוכה לה

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו  [ג"הי]
ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש 

ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה  קדש קדשים
 .=עליו השלום= אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. בריך רחמנא דסייען

ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ְ֘ך על בני ישראל. )א( התקדשות בני ישראל לעבודת ה' עושה  זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה מענין בני ישראל – ִמּתֹו

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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ַּובְַדבר בהעלתך י,י: במ יֶכ֘ם ד  מֹוֲע ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ֹום ַּ֒וְב֨י י(ֶכם ( ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ַָר
ַַ ָ֑ם יֶכ מ  ַַׁשְל ח  י ִַזְב ל ְַוַעֶ֖ ם ֶכ  י ת  ֹל  ַע  ִ֚ל ַַע ת ר ָ֗ ְצ ֲחצ  ַַּב ַקְעֶּת ם ַּוְת
׃ַפַ ם יֶכָֽ ה  ֱאֹל ַ ֵ֥ה הָו ְַי י ֲאִנֶ֖ ַ ם יֶכ  ה  ֹל ֱא ַ ִַ֙לְפנ  י ן רֹו ִזָּכ ַ֤םְַל ָה֨יּוַָלֶכ ְַו
 

ַַ֒ )י(ֶכם ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ַּוְב ֶכ֘ם י ד  מֹוֲע ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש  קטן או -קדמא מרכא פשטא זקףילה ובפועל, ראה קדמא מרכא לכתח - ּוְב֨יֹום
 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  ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ הגמרא מבררת שיטת הברייתא שאם יש שנים או  נה -נד  בלי סוכה. בב מונחמגנס  מרכאבכתר ועוד ִׂש

 שלושה מוספים, לכל קרבן מוסף נותנים לו השיר שלו. שיטה זאת נדחית מפני השיטה שאומרים שיר אחד על כל קרבנות המוסף.

  מרכא זרקא סגוללענ"ד שיטת הברייתא מתאימה לתבנית הטעמים 

 

שונים על ענין תיבת הסגול. כאן מרבים בחצוצרות ושופרות, מאריכים בתקיעות כשהכוונה כנראה המוסיפה ענינים  זרקא ]מונח[ סגול

 שמאריכים באמירת השיר וכתוצאה מרווחי הזמן בין שלוש העצירות בשיר מתארכים.

 

ַ֒במדבר בהעלותך י,י:  יֶכם ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ַּוְב ֶכ֘ם י ד  מֹוֲע ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ְב֨יֹום   סעודות מצוה סעיף, ראה סעודת ראש חדשּו

 קדמא מרכא זרקא סגולראה 
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 יז: –ך יא,טז תלעבר בהדמב

ַ ַ׃ַפ ַַ טז[ַ ֶאל] ַ ' הִ֝ ַ ֶמר א ְסָפה-ַוּי ֨ ֶַא ה ֶׁשָ֗ ִַּכי-מ  ְעָּת ַד  ַָי ֲאֶׁש ר ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְקנ  י ִּז ִמ ַ ִאיׁ֘ש ַ ִע ים ְב ִַׁש י ָתםַ֙-ִּלַ֞ א  ַ ְחָּתַ֤ ַק ְַוָל יו ָרָ֑ ְט ְַוׁש  ם ָהָעֶ֖ ַ ֵ֥י ְקנ  ִַז ם ֵ֛ ה 
ִהַָֽ-ֶאל ְַו ד מֹוע   ַ ֶהל ְך׃א   ָּמָֽ ִַע ם ַָׁשֶ֖ ּו בֵ֥ ְַַתַיְּצ



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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שבעים איש. )סנהדרין י"ז( שתהא סנהדרין של שבעים. שבעים איש שיהיו בעלי חכמה בעלי גבורה וותיקים  ופסיפים )הגהת  ספרי
הגר"א( ובעלי כשפים. ... שנאמר )שמות ה( ויראו אותם שוטרי בני ישראל ברע לאמר ואמרת הואיל וראו עצמם בצער ההוא של 

 ואו ויראו בריוח עמהן.מצרים יב
... צריך להעמיד לו עזר ממנהיגים הקטנים ממנו במדרגה ... שהם יוכלו להנהיג את העם בצרכיהם הגשמיים ... והוצרך  התוה"מ

שתהיה נבואת הזקנים הללו במדרגה חלושה מאד מכל הצדדים מצד עצמם שלא יהיו מן הזקנים המיוחדים בחכמה וראשי סנהדראות 
ְסָפהם המיוחדים להנהגצת העם בלבד ועז"א רק מן הזקני ַ֒-ֶא ל א  ָר ִַיְׂש ְקנ  י ִּז ִמ ַ ִאיׁ֘ש ַ ְבִע ים ִַׁש י ולא מן הזקנים המיוחדים במעלת  ִּלַ֞

ִַּכיהנבואה רק מן אותם זקנים  ְעָּת ַד  ַָי יו-ֲאֶׁש ר ָרָ֑ ְט ְַוׁש  ם ָהָעֶ֖ ַ ֵ֥י ְקנ  ִַז ם ֵ֛ המיוחדים להנהגת העם בלבד, וכבר אמרו חז"ל שהיו שוטרים  ה 
 ובזה תגרע כח נבואתם באשר באה מבלי הכנה קודמת.  )ולא להנהגה ע"פ נבואה( ו ראויים להנהגה הטבעיתבמצרים שהי

ְסָפה -טט  ַ֒-ֶא ל א  ָר ִַיְׂש ְקנ  י ִּז ִמ ַ ִאיׁ֘ש ַ ְבִע ים ִַׁש י גרשיים מונח זרקא מונח סגול, גרשיים מרמז אל כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ועל  – ִּלַ֞

ת של נבואה מצומצמת. באופן כללי הנביא במדרגה גבוהה צריך הכנה, אבל להנהגה טבעית צריך זקנים הכלל, זרקא סגול מרמז אל תוספ

ובזה תגרע כח נבואתם באשר באה מבלי הכנה  )ולא להנהגה ע"פ נבואה( שהיו שוטרים במצרים שהיו ראויים להנהגה הטבעית
 ו קשורים לצרכים הגשמיים של בני ישראל. ולהנהגה הטבעית עתה צריכים נבואה במדרגה נמוכה כדי שיהיקודמת. 

   גרשיים זרקא סגול לא בורר מה כאן להקל ולא להחמיר לכן לא שולב בסעיף  גרשיים זרקא סגולמצד 
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 :יז,בהעלתך יא במדבר

ַָׁשםַ֒ ָ֘ך ִַעְּמ י ְרִּת  ִדַּב ְַו י ְדִּתָ֗ ַר ְַוָי  ]יז[
ִמןַ ַ י ָאַצְלִּתָ֗ ֲַעלַ -ְו י ְמִּת  ְַוַׂש ָך י ַָעֶלֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ַח ּו רֵ֛ ַָה ָ֑ם ֶה ַי
ְַול אַ ם ָהָע  ַמָּׂש אַ ְַּ֙ב ָך ִאְּת ַ ּו אַ֤ ָך׃-ְוָנְׂש ֶּדָֽ הְַלַב ַאָּתֶ֖ ַ א ִַתָּׂשֵ֥

ַ י ְדִּתָ֗ ַר ַ֒רביע  –ְוָי ַָׁשם ָ֘ך ִַעְּמ י ְרִּת  ִדַּב ַ֒( כב,כה תרומה שמות)ודומה לו  ,סגולמונח זרקא  - ְו ַָׁשם ָ֘ך יְַל ְדִּת  מוסיף על מקום השכינה באהל  ְונֹוַע

 מבין הכרובים לכל אהל מועד. מועד
 .עמהם ולא עמך( ודברתי א"הגר הגהת) וירדתי. בתורה שכתובות ירידות מעשר אחת זו. תיוירד ספרי
הנה אנכי בא אליך בעב הענן , ובזה  ש, אל מדרגה למטה ממנה, כמ"תמיד... וירדתי, שארד ממקום הגבוה שאני מדבר עמך  מ"התוה

ישארו ממקור בפני עצמם  לאשבילך לא בשבילם ... שהם ממקום נמוך ... ודברתי עמך שם, שעקר הדבור יהיה עמך ב הםיקבלו גם 
 הנהגה טבעית .... המיוחסת אל העם ההמוני וגו'. להנהיגרק ממקורך, ... תהיה יד נבואתם כהה מאד עד שיהיה בכוחם 

ַ֒ ַָׁשם ָ֘ך מצם לשבעים זרקא סגול בתפקיד גריעה ממדרגת נבואת משה הרגילה כדי שהמדרגה המצומצמת תהיה מקור נבואה מצו –ִעְּמ

 הזקנים להנהיג הנהגה טבעית
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ַ֒ במדבר בהעלתך יא,כא: ה ֶׁש מ  ַ ֘ר ֶמ ַַוּי א
ׁש ֹוַ-ׁש  ְרּבָ֑ ִק ְַּב י ִכֶ֖ ָאנ  רַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ ם ָהָעָ֕ ַ י ַרְגִל  ַ֙ ֶאֶ֙לף ַ ֹות אֵ֥ ַמ 

ים׃ ִמָֽ ַָי ֶדׁש ח ֵ֥ ַ ּו ְַוָאְכלֶ֖ ם ֶה  ןַָל ֶאּת   רַ֙ ַָּבָׂש ְרָּת ָאַמָ֗ ַ ה ַאָּת  ְַו
ַ֒ ֶׁשה מ  ַ ֘ר ֶמ  , הרב דניאל פריש זצ"ל, עריכה ותרגום ידידיה ברנסדורפר, אוצר הזהר -כנאמר בזרקא סגול, מוסיף ממשה על משה  – ַוּי א

משה בסיומו יהיה מלך המשיח )זוהר ח"ג ר"ס ב'( אפשר שבשעה שמשה יהיה  -משה, סיומא מלכא משיחא הוא  ערך)א( ח"ב ע' ת"ק 

 )מלובש( במשיח יעלה במדרגת נבואתו על זמן שהיה משה ביציאת מצרים ובמדבר.

ששים רבוא. נשמתא .  משה ששים רבוא. אשה אחת ילדה ששים רבוא, ומנו משה. )תקוני זוהר ת' ס"ט קיב א'( ערךב( ח"ב ע' תק"ד )

 דמשה רבנו כלילא משתין רבוא )תקוני זוהר ת' ע' קלח א(

ם הרמז למשיח נמצא בכתוב וטעמיו ָהָעָ֕ ַ י , 358=  115+  243' המלים המוטעמות גדול, גי' שמות הטעמים תקע"ו, גי-קטן זקף-זקף - ַרְגִל 

 עולה בין היתר משי"ח

 = עולה בין היתר רי"ח, תכונת המשיח  218=  576 - 358הפרש בין גי' המלים ובין גי' שמות הטעמים )= תקע"ו( 

 נשמה סימןנר"ן  ערךח"ג ע' תק"נ  אוצר הזהר

 הנשמות הם ריח העולם )זוהר ח"א קל"ד ב'(  -ריח 

אישעיהו יא,ג: נאמר על המשיח  ְַול ָֽ ' ַהָ֑ ַא ת ְר ְַּבִי ֹו חֶ֖ ִרי ֲה ְַול א-ַו ט ֹו ִַ֙יְׁשּפ  יָניו ַע  ה ַ֤ א  ְר ַמ ׃-ְל ַח י ַיֹוִכָֽ ֶ֖יו ְזָנ ָא ַ ע ַמֵ֥ ִמְׁש  ְל

רק הרגשת הריח לא תטעה, וגו'  -ראב"ע לשון רוח, ר' אליעזר מבלגנצי, ר' ישעיה מטארני ימלא ריח יראת ה',  - רש"יוהריחו ביראת ה'. 

 ש בבני אדם הטובים והרעיםבמעט הבנה ירגי -רד"ק 

  משה עמד וקיבל נבואה  ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר דבר עמו ה' פנים בפניםהפרש בין משי"ח לרי"ח עולה ק"ם

 באספקלריה המאירה ושאר הנביאים קבלו הנבואה בנפילה והתפשטות החושים.

  שהיה משה ביציאת מצרים ובמדבר.אפשר שבשעה שמשה יהיה )מלובש( במשיח יעלה במדרגת נבואתו על זמן 
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ןַ֒  ב:כ,יג שלח במדבר רֹו ד־ֶחְב ַַע א ַַוָּיב   ֘ב ֶּנֶג ַַב ּו ַּיֲעל  ַַו
ִים: ָרָֽ ִמְצ ַ ן ַע ַצ ֵ֥ ֶ֖י הִַלְפנ  ִַ֙נְבְנָת  ַָׁשִנים ַבע ֶַׁשַ֤ ן ֹו רָ֗ ְב ֶח ְַו ָ֑ק ָהֲעָנ ַ י ֶ֖ ד  ְַיִלי י ַמ  ְַוַתְל ַׁש י ַׁ֙ש  ן ַמ ִחי ֲא ַ ם  ְוָׁשַ֤

ֶּנגֶַ (יג,כב במ' שלח) ַַב ּו דַוַּיֲעל  ַַע א ַַוָּיב   ןַ֒-֘ב רֹו ְב ֶַח
 [מסכתא דעמלק פרשה ב ד"ה ויאמר ה' -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ]

֘בַ (יג,כב במ' שלח) אף קברי אבות ת"ל ואת הנגב ומנין למדנו על קברי אבות שהם בנגב שנאמר למשה(טט: )ומנין שהראהו  ֶּנֶג ַַב ּו ַוַּיֲעל 
ד ַַע א ַ֒-ַוָּיב   ן רֹו ְב דרשה מונח הקודם לטעם זרקא מרבה את השימוש בתבנית זרקא סגול ליותר מדרשה אחת. , מונח זרקא מונח סגול, ֶח

 כעין מוסיף על חברון מענין חברון, כאן קברי אדם הראשון ואבות האומה הישראלית הם ענין סגולי הנותן לחברון מעמד מיוחד. אחת

ַַעד (יג,כב במ' שלח) [רש"י] שניהדרשה  א ב   ַ֒-ַוָּי ן רֹו ְב ו הלך שם ונשתטח על קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות כלב לבד - ֶח



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם. תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף מזכות אבות על כלב בעצתם

לפי שבבואם לחברון וראו שם מעלת הארץ על מצרים היו כולם בלב אחד כאיש אחד לספר בשבח הארץ ...  [כלי יקר] שלישיתדרשה 
היו -תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף ממעלת הארץ שהתגלתה בחברון על כל הנשיאים ו חר כן נתקלקלו, ובאותה שעה צדיקים היו:וא

 .כולם בלב אחד כאיש אחד לספר בשבח הארץ
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ר :לד,שלח יד במדבר ֲאֶׁש ַ ים ִמִ֝ ַהָּי ַ ר ְסַּפ֨ ִמ ֶאת-ְּב ַ ְרֶּת ם ַ֒-ַּת ם ַיֹו ְרָּבִע ים ַא ֶר֘ץַ ָא ַָה
ַיַ ַ ה ֹוםַַלָּׁשָנַ֞ ֶאתי  ַ֙ אּו הִַּתְׂש ָּׁשָנָ֗ ַ-ֹוםַַל ָ֑ה ָׁשָנ ַ ים ְרָּבִעֶ֖ ַא ַ ם יֶכ  ת  ֲַעֹונ  
ֶאתַ ַ ם ַדְעֶּתֶ֖ י׃-ִוי ָאִתָֽ  ְּתנּו

ים ִמִ֝ ַהָּי רַ ְסַּפ֨ ִמ רקדמא ואזלא  – ְּב ֶׁש ֶאת-ֲא ַ ְרֶּת ם ַ֒-ַּת ם ַיֹו ְרָּבִע ים ַא ֶר֘ץַ ָא מונח זרקא מונח סגול בתפקיד גריעה, כי עמדו בשנה השנית  – ָה

השנה, לכן זה לא  40ליציאת מצרים, והיו במדבר בסה"כ  ֹוםַַלָּׁשָנָ֗ ַי  ה ֹוםַַלָּׁשָנַ֞ ה' חנן את  40-אלא שנה אחת פחות, ועוד שבשנה ה י 

 השנתון האחרון ולא מתו.
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ַַ֒ :טו,לט חלש דברבמ ְלִציִצת ַ ָהָי הַָלֶכ֘ם ְַו
ֶאתַ ַ֙ ְרֶּתם ֹוַּוְזַכ תָ֗ א  ַ ִאיֶת ם ְר ל-ּו ַ-ָּכ ָתָ֑ם א  ַ ם ֶתֶ֖ ַַוֲעִׂשי ה הָו  ְַי ת ִַמְצֹו 
אַ ַַ֤-ְול ָֽ ר  ֲח ַא ַ רּו ּו רָתתִ֝ ֲאֶׁש ַ ם יֶכ  ינ  ָֽ ַע  י ר   ַאֲח ְַ֙ו ְבֶכם ַב ם׃-יְַל ֶהָֽ י ר  ֲח ַא ַ ים ִנֶ֖ ַז  ם  ַאֶּתֵ֥

ַ֒ א' ִצת ְַלִצי ָהָי הַָלֶכ֘ם  שישראלר' חזקיה בזמן  אמר [מזמור צ תהלים מדרש]הציצת על הציצת. כמאמר  מעניןן מוסיף יזרקא סגול, כע –ְו
' במ) בציצית כאילו הדר שכינה עליהן שנאמר  מסתכליןיו ישראל מתכסין בציצית לא יהיו סבורין שמא תכלת הן לובשין אלא כך יה

ַ (לט,טו שלח ֹו תָ֗ א  ַ ִאיֶת ם ְר  :  בניהםאותם לא נאמר אלא אותו להקדוש ברוך הוא הוי והדרך על  (לט,טו ' שלחבמ)ּו
 הציצת מוסיפה הדר שכינה על הלובש לבישת

ֹו תָ֗ א  ַ ִאיֶת ם ְר  בניהם: עלברוך הוא הוי והדרך  להקדוש . -.ּו

 

 ספרי במדבר פיסקא קטו ד"ה )קטו( ויאמר  ב'
)שם /דברים כ"ב י"ב/( ]פרט לכרים וכסתות או אשר תכסה בה[ שומע אני אף כסות לילה במשמע ת"ל  אשר תכסה בה... ת"ל 

סות וראיתם אותו ביום ולא בלילה ואם היתה מיוחדת ליום ולילה תהא חייבת בציצית משמע מוציא את כסות לילה ומוציא את כ
 סומא ת"ל והיה לכם לציצית מכל מקום. 

ַ מהקרא  לחובת ציצית הסומאכסות רבה את מאלא  אשר תכסה בהאי אפשר ללמוד כסות סומא בחיוב צצית מהפסוק  הספריע"פ  ָהָי ה ְו
ַ֒ ְַלִציִצת  אף שאינו רואה., ָלֶכ֘ם

 

ַ( טו,לט) ֹו תָ֗ א  ַ ִאיֶת ם ְר ַּ֒ו ְַלִציִצת ָהָי הַָלֶכ֘ם  ל מונח רביעמונח זרקא סגו –ְו

 במשמע מוסיף מענינו על ענינו, פתיל או פתילים מהציצת נכרך על הציצת –במשמע מונח, זרקא סגול  -מונח 

 במשמע ציור )א( כריכות, )ב( קשרים -זרקא 

  39)א( נוטריקון ס'ימן גו"ל היינו גי' =  -סגו"ל 

סביבו והן בחוליות , שתי נקודות תחתונות של הסגו"ל שני )ב( נקודת הסגו"ל שליש אורך הציצת הוא גדיל, היינו שיש כריכות 

 שליש אורך הציצת הם הפתילים, הענפים הלא כרוכים סביבם.

 כריכות  39כריכות, סה"כ  3קבוצות של  13כריכות בחוליה;  3)ג( באחת השיטות שלוש נקודות בטעם סגו"ל הן 

 יכותחמישה קשרים הסוגרים על ארבע חוליות של כר -מונח רביע 

 

 המלים והסבר הטעמים מתקבל התוכן הבא: בקריאה משולבת של

ַ ָהָי ה ַ מונח הוי"ה)אותיות( שם ְו ַ֒-( מהזרקא)שהן כציור  פתיל כריכות-ב לכבודכםָלֶכ֘ם ַ֒-ה עלִציִצת  גו"לגימטרית  ס'ימן-שמספרן בִציִצת

תַָ֗כריכות(  3קבוצות של  13= ט"ל כריכות = ט"ל אורות,  39) ַא  ִאיֶת ם ְר ַּו ( זרקא)שהן כציור  קשרים חמישהבין  מונח הוי"האת שם  -ֹו

 כך: כריכותובהן סדר ה ארבע חוליותשברווחים שביניהם 

 : בשיטת האר"י ז, ח, יא, יג 

 =( '7חוליה ובה ז )( כריכות, כנגד שבעה רקיעים )הנהגה בתוך הטבע 

 =( 'וסה"כ כריכות 8ועוד חוליה ובה ח ,)משם  י"ה,=( אותיות 15בשתי החוליות עולה ט"ו )=( כריכות )הנהגה מעבר לטבע

 הוי"ה

  = משם הוי"ה ו"ה( כריכות, העולה אותיות 11וחוליה של י"א )=אה"ה 

 =( כריכות, העולה אותיות  13וחוליה של י"ג )אח"ד  

 )או בשיטת רבי שלמה מולכו כריכות י' ה' ו' ה' )אז זה שם הוי"ה ביתר גלוי 

  הקשרים, החוטים והכריכות מצטרפין לשם הוי"ה ושם אדנ"י בציצית.וד על ענין ציצית סספר כלבו סימן קמו בשיטת 

ֶַאת( בראשית א,זתורת הסוד קשור לקרא ) -מהלכה לאגדתא  ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַ֒-ַוַּי ַעׂש ִקיַע ָר מונח זרקא סגול הראשון בתורה, ונדרש שם כי  – ָה

קשת וקשת למראה דמות כבוד ה' ... מסתכלין בציצית ... ל וים לרקיע ... ציצת תכלת דומה ליםהרקיע הוא שניים או שבעה רקיעים, 
די הכתוב על המזוזות -ואפשר כי זה שם הוי"ה שבכריכות הציצת. ודומה לשם ש, כאילו הדר שכינה עליהן ... וראיתם אותו ... להקב"ה

 (תורת חיים בבא קמא נט,בדי )-מבחוץ ולקשר של תפילין שעשוי בדמות של שם ש

ַָּ֙כלַ(דברים כי תבוא כח,י) ע צציות לארבע רוחות העולם אלו ארבע פעמים שם הוי"ה, וכמו בתפיליןוארב אּו ָר 'ַ-ְו הֶ֖ ַ ם ֵ֥ ַׁש  י ֶרץִַּכֵ֛ ָא  ָה ַ ַעּמ  י
ָּך׃ ִמֶּמָֽ ַ ּו אֶ֖ ְֵֽר ְַוָיָֽ ָך ָ֑י ַָעֶל א ָר  ְק  ובהם יאחזו הגויים ביראה לעת הגאולה. ִנ



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ל :חיח, קרח במדבר ֶאָֽ ַ ' ֘ה ַ ַדּב  ר ַ֒-ַוְי ן ֲהר  ַַא
אֲַַ ֶאתַוָֽ ַ ָך  יְַל ַָנַת ִּתָֽ ִהּנ  ה ַ֙ ַ-ִני ָתָ֑י מ  רּו ֶרתְַּת ֶמֶ֖ ִַמְׁש
י-ְלָכלַ ָֽ ְַבנ  ְדׁש  י ָחק-ָק ָךְַל ֶ֖י ָבֶנ ַּוְל ה ָחֵ֛ ָמְׁש יםְַל ְַנַתִּתֹ֧ ָ֨ך לְַל א  ָר ְׂש ׃-ִיַ֠ ם ַעֹוָלָֽ

ר ה֘ ]ח[ מוצע לומר כי הכתוב במבוא כ"ד מתנות כהונה  ִֽל 'ַויְַדֵּבֹ֣ ה שיש בה הוא המקור לנוסח הברכה של הכהן האוכל מתנ ַאֲהר ן  -א 

ר ה֘ ]ח[  קדושה. תבנית הטעמים ִֽל 'ַויְַדֵּבֹ֣ ִֽלמונח זרקא סגול, )מופע יחיד בכל התורה של  – ַאֲהר ן  -א  בטעם סגול( בתפקיד כעין  ַאֲהר ן  -א 

סיף מוסיף מהענין על הענין, וכאן התוספות הן בעלות ענין סגולי. )א( התבנית מרמזת שה' צוה להוסיף דיבור של ברכה לה' )כעין מו

מאציל מקדושתו של אהרן על הכהנים בעבודת  –מה' אל ה'( על מצות העשה לאכול מתנה שיש בה קדושה. )ב( ונוסח הברכה מוסיף 

 המקדש ובאכילת קדשי הגבול שהן כעבודת המקדש. 

 .נו לאכול כך וכךשל אהרן וצו בקדושתואשר קדשנו נוסח הברכה )ענין סגולי( שמברכים הכהנים לכל אכילה שיש בה קדושה הוא: 

לעשות כך וכך. בספר של אהרן וצונו  בקדושתואשר קדשנו נוסח הברכה )ענין סגולי( שמברכים הכהנים לכל עבודה במקדש הוא: 

"מעשה הקרבנות" מאת הרב אהרן הכהן )חתן החפץ חיים ועם הסכמתו( כתב לפעמים הנוסח "בקדושתו של אהרן" ולפעמים ללא 

 זרוק דם העולה" או "על זריקת דם העולה".מלים אלו. וכן למשל "ל

לַהצעה מקורית שבעקבות ההצעה הנ"ל נראית פחות ֶאָֽ ַ' ֘ה ַדּב  רַ ַ֒-ַוְי ן ר  בבלי בא הכתוב ונתן לו ) - ירש" פ"ע -מונח זרקא סגול  -ַַאֲה
 ???היינו מוסיף לו בברית עומדת כמו עמידת המלח -טט מלח עולם.  בבריתמתנות כהונה  ד( כ"חולין קלג
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קַַ֨: דבר חקת יט,יחבמ ֹובַחְוָל זִ֜ ַב לַא  ָט יׁשַַּבַּמִיםְַַ֘ו ִַַ֒א  ר הֹו ַַָט
ַ֤ה ָּז ִה ְַַ֙ו ֶהל ָהא ֨ יםְַוַעל־ַַעל־ ִל  ַהּכ  ֹותַָּכל־ ְּנָפׁשֶ֖ ַה ָ֑םֲַאֶׁש רְַוַעל־ יּו־ָׁש עַַַָהָֽ ג ָ֗ ּנ  ַה ַעל־ ְַַ֙ו ֹוַַּבֶעֶ֙צם ֹוַלָחָלַ ֶבַַָֽא  תַאֵ֥ ֶ֖ ֹוַַבּמ  רַאֵ֥ ֶב ָּקָֽ ַ:ַב

ַב ַ ָט ְַו ִֹ֝וב ז א  ַ ח ַק֨ ְַ֒וָל ר ָטהֹו ַ יׁש ִא  ַ ַַּבַּמִי֘ם  זרקא מונח סגול להוסיף / לרבות טבול יום החסר הערב שמש שיהיה כשר להזות. – ל
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ןַַ֒ס: חקת כ,יב במדבר ר  ַאֲה ל־ ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה מ  ֶַאל־ ֘ה' ַ ר ֶמ א ַַוּי  
ןַל ַַ֤ ָ֑לַָלכ ָ֗ א  ָר ִַיְׂש נ  י ְַּב ֶ֖י ינ  ִניְַלע  ִּדיׁש   ְק ַה֨ יְַל ִַּב  ַמְנֶּת ם ֱא ֶה ןַל א־ ִַ֚ע ם:ַי ֶהָֽ ִּתיַָל ר־ָנַתֵ֥ ֲאֶׁש ֶרץַ ָאֶ֖ ָה ֶאל־ ַ ה ַהֶּז  ַ ָה ל ָּק ַה ֶאת־ ַ֙ ִב֙יאּו ַָת ַא

ַ
ֶאל ַ ' ַ֘ה ר ֶמ א ל-ַוּי   ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה ןַ֒-מ  ר   . אפשר שזה כעין ענין של משפט.למותואהרן  משהימי  קריבתל סיבה –זרקא מונח סגול  –ַאֲה
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 ,החקת כא במדבר

הַ֒ ֶׁש מ  ַּוְב ִהי֘ם אֹל ַּב  ם ָהָעָ֗ ַ ַדּב  ר ַַוְי
ל׃לַָ ָֽ ק  ֹל ַהְּק ַ ֶחם ַַּבֶּלֶ֖ ה ָצ ָק  ַ ְַוַנְפׁש  נּו ִים ַמ  ןַ א  י ְַ֙ו ֶחם יןֶַל֨ ֵ֥ א  ַ י ָ֑רִַּכ  ְדָּב ַַּבִּמ ּות מֶ֖ ִיםַָל ַר  ִמִּמְצ ַ֙ ֶהֱעִליֻת֙נּו ַ ה ַָמַ֤

םַ ָהָעָ֗ ַ ַדּב  ר הַ֒ מונח רביע -ַוְי ֶׁש מ  ַּוְב ִהי֘ם ֹל א  (רעבד לקונו )במ" השוו י"רשלקים כפי' -זרקא סגול, תוספת על משה מענין א -ּב 
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ֶאת-ְול א חקת כא,כג: במדבר ַ ן ח   ִסי ַ ן ֻבלֹוַ֒-ָנַת֨ ִַּבְג ר ֲַעב   ֘ל א  ָר ִַיְׂש
ֶאתַ ַ ן ִסיח ִ֝ ַ ף ס ֨ ֱא ה-ָּכל-ַוֶּי ְָ֑הָצ ַָי א ַַוָּיב ֶ֖ ה ָר ְדָּב  ַהִּמ לַ֙ א  ָר ִַיְׂש את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ ַַוּי  ֹו ַַַעּמָ֗
ל׃ַ ָֽ א  ָר ְַּבִיְׂש ֶחם ַַוִּיָּלֶ֖

ַ-ְול א)כג(   רש"י  ן ח   ִסי ַ ן , שהיה שומרם שלא יעברו עליהם גייסות. כיון שאמרו לו לו מסכל מלכי כנען היו מעלין לפי ש -וגו' ָנַת֨
תנח' חקת , ואתם אומרים כך )ראה לשמרם מפניכם(, אמר להם: כל עצמי איני יושב כאן אלא לעיל,כבישראל: "אעברה בארצך" )

 (כג
ץ, כמו שסיבבו ארץ אדום וארץ ולא שאלו דרך עריו, אלא לסבב את גבולו מבחו - עד אשר נעבר גבולך)כב(   רבי יוסף בכור שור 

(, שהניחו לי לסבב דב' ב,כטמואב; וכן כתיב ב'אלה הדברים' "כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער" )
ֶאת-ְול אאת ארצם דרך גבולם.  )כג(  ַ ן ִסיח   ַ ן ַת֨ ַ-ָנ ֘ל א  ָר  גבולו.אפילו דרך  -לעבור ִיְׂש

 

ֶאת-ְול אַ ַ ן ח   ִסי ַ ן ַ֒יִַ-ָנַת֨ ֻבלֹו ִַּבְג ר ֲַעב   ֘ל א  ָר  )קדמא( מונח זרקא מונח סגול, כעין תוספת על גבולו. -ְׂש

ןגירסת כתר  –טט  ח   ןמונח, גירסת מגנס, קורן, מאור  – ִסי ח ֵ֥  מרכא – ִסי

 

ן ח    מונח, משמעו שתוספת זאת היא גבול אחד ואינה מחולקת בין מלכי כנען  – ִסי

ן ח ֵ֥  א גבול המחולק בין מלכי כנען, היינו גבולות רבים. מרכא, משמעו שתוספת זאת הי – ִסי

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.

 בכור שור הגבול הוא יחיד, התוספת תהיה סבוב במרחק מחוץ לגבול סיחון, לכן המונח מתאים יותר.ע"פ ר' יוסף 

 

ן-ְול א ח ֵ֥ ִסי ַ ן ַ֒-ֶאת ָנַת֨ ֻבלֹו רִַּבְג ֲַעב   ֘ל א  ָר  זרקא מונח סגול,כעין לכתחילה ובפועל מרכאקדמא  -ִיְׂש

ֶאת ַ ן ח ִ֝ ִסי ַ ף ס ֨ ֱא ל-ַוֶּי ַהּמִַ-ָּכ לַ֙ א  ָר ִַיְׂש את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ ַַוּי  ֹו הַעּמָ֗ ְָ֑הָצ ַָי א ַַוָּיב ֶ֖ ה ָר קדמא ואזלא רביע ... גרשיים מהפך פשטא, , כעין רמז  - ְדָּב 

 להגבלה זמנית  



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/234         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

לַ֙ רש"י א  ִַיְׂשָר את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ אלו היתה חשבון מלאה יתושין, אין כל בריה יכולה לכבשה; ואם היה סיחון בכפר חלש, אין כל אדם  -ַוּי 
קדוש ברוך הוא: מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל . אמר הוכל שכן שהיה בחשבוןיכול לכבשו; 

אנשי המלחמה לצאת מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו ישראל אל הערים, ואין עומד לנגדם כי אין שם 
 . (תנח' חקת כג)ראה אלא נשים וטף 

 

לצאת  )של ממלכת סיחון(נתן בלב כל אנשי המלחמה אחרי עיר בממלכת סיחון, בפועל הקב"ה לכתחילה היה על בני ישראל לכבוש עיר 
 כך מה שלכתחילה היה הגבלה של כיבוש ארוך בפועל לא התקיים.  ;(רש"י)מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו 

 

ַ֙ ל א  ָר ִַיְׂש את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ אמר הקדוש ברוך הוא: מה אני מטריח על בני  רש"ילהחמיר כפי'  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא – ַוּי 
כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו 

   . (תנח' חקת כג)ראה ישראל אל הערים, ואין עומד לנגדם כי אין שם אלא נשים וטף 
   גרשיים מהפך פשטא...  קדמא ואזלא רביע, זרקא סגול )מונח( ראה 

 קדמא מרכא זרקא סגול ראה 
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ֶאל :כ,בלק כב במדבר ׀ַ ַ ים ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ א ַ֒-ַוָּיב ֨ ה ַַלְיָל ִַּבְלָע֘ם
ִאםַ ֹוַ רַלָ֗ ֶמ א ִאָּתָ֑ם-ַוּי   ַ ּוםַל  ְך קֶ֖ ַ ים ֲאָנִׁש  ַָּ֙ב אּוַָה אְַלָך ר ַ֤ ְק ִַל
ֶאתַ ַ ְך ַאָ֗ ֲאֶׁשר-ְו ַ ר ָבֵ֛ ָּד ַ-ַה ָך י ֶלֶ֖ א  ַ ר ֵ֥ ַדּב  ה׃ֲא ַַתֲעֶׂשָֽ ֹו תֵ֥ ַא 

 , כעין לכתחילה ובפועל, זרקא סגול ראה קדמא מרכא

׀ַ יםַ ֱאֹלִהֵ֥ אַ ב ֨ ַ֒-ֶאלַוָּי ה ַַלְיָל  מאור ושמשזרקא סגול מרמז כעין גורע מהענין, ומוסיף מהענין על הענין אפשר שזה תומך בפי'  – ִּבְלָע֘ם

ם,יח: בלק כב במדבר ִַּבְלָעָ֗ ן ַּי ַע וגו'.  אלקים ומקטנים השם אלקים לעשותו אלקי\ה\' הוא מיחדים השמות ה (הצדיקים)...  ַו
    אלקים לעשותו אלקי )גורע מהענין( ומקטנים השם

והנה בלעם הרשע ימ''ש כל רצונו היה להפוך למשוך אחר הטבע ולעשות פירוד בשם הוי' חלילה ... לעשות כביכול השם של 
 שם אלקים שיהי חלילה התגברות הדינין ר''ל. לעם על הענין()מוסיף מהענין של ב ולהגדיל  )גורע מהענין( רחמים קטן

ַ֒-ֶאל ה ַַלְיָל מתוך  הלילה, משל לחשך  -בלעם -לילה אל -כבוד ישראל. קרא למפרע ל בלילה, מוסיף לבלעם נבואה זרקא סגול – ִּבְלָע֘ם

 .המסתיר אור כך הטבע מסתיר אלקות ומתוכו יוצא מאמר ה' להודיעו
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ר  :בכ,בלק כב במדבר ַח ִהיםַ֘ ַא ף-ַוִּיָֽ ֹל י ֱא ַ֒ הֹול  ְך-ִּכָֽ  הּוא
ב  ְך ַוִּיְתַיּצ ַ֞ ַאֹ֧ ַַעלַ'הֵַ֛ ַמְל כ  ב ר  ַ֙ א הּו ְַו ֹו ְךְַלָׂשָט ןַלָ֑ ֶר ַ-ַּבֶּדֶ֖ ֹו׃ ִַעּמָֽ יו ָרֶ֖ ְַנָע ֵ֥י ַּוְׁשנ  ֹו נ   ֲאת 

י)כב( רש"י  ַ֒ הֹול  ְך-ִּכָֽ א ַראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילך.  - הּו ֹו ָט ןַלָ֑  עווצה למנמלאך של רחמים היה, והיה ר -ְלָׂש
ֹו, שלא יחטא ויאבד )ראה תנח' בלק ח(. )כב,לב((-)ראה שימוש לכך ב מלחטוא ִַעּמָֽ יו ָרֶ֖ ְנָע ַ ֵ֥י מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך, יוליך  - ּוְׁשנ 

 עמו שני אנשים לשמשו; וחוזרים ומשמשים זה את זה )ראה שם(. 
ר ַח ִהיםַ֘ ַא ף-ַוִּיָֽ ֹל י ֱא ַ֒ הֹול  ְך-ִּכָֽ א לקים -, כעין מוסיף מהענין על הענין, בלעם למד מההגבלה עליו שבמאמר אמונח זרקא מונח סגול – הּו

י)כב,כ( שבעצם רע הדבר בעיני המקום לכן הוסיף לעצמו תאוה כפי' רש"י -ב ַ֒ הֹול  ְך-ִּכָֽ א ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה  - הּו
 לילך.
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ֶאת :לא,במדבר בלק כב ַ ' ֘ה ַ ַ֒-ַוְיַג ל ם ִַבְלָע ינ  י ַע 
ַַ א ְר ֹו-ֶאתַוַּיַ֞ דָ֑ ְַּבָי ה ְַׁשֻלָפֶ֖ ֹו ְרּבֵ֥ ַח ֶרְךְַו ַַּבֶּד  ִַנָּצ ב '֙ ה ְךַ ַאַ֤ ַַמְל
יו׃ַ ַאָּפָֽ חּוְַל ַַוִּיְׁשַּתֶ֖ ד ּק ֵ֥ ַַוִּי

ֶאת ַ ' ֘ה ַ ַ֒-ַוְיַג ל ִַבְלָעם ינ  י  , תוספת במאור עיניים לגלוי דבר נסתרמונח זרקא מונח סגול - ע 

 כנער אלישע שהוסיף במאור עיניו או הכהו תחלה בסנורים. - ראב''ע

המצרית ולא יאמר כן  מזה הכתוב נלמד כי בלעם אילו היה נביא איך יצטרך לגלוי העיניים בראיית המלאך כאשר יאמר הכתוב במי שלא הגיע לנבואה כנער אלישע והגר -רמב''ן 

עמו ולבסוף עלה למעלת מחזה שדי ... ואחרי  ההוא ואחרי כן זכה לגלוי עיניים בראיית המלאך ודבר שלכבוד ישראל בא אליו השם בלילה סיכום שאר דברי רמב"ן .בנביאים. 
 ששב לארצו היה קוסם וכו'.

ֶאל (גי,בשלח יד 'שמ) ראה הסבר דומה ַ ֶׁש ה מ  ַ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ֨ ַ ַ֒-ָהָע֘ם אּו ָר  ִּתי

 

 ז"ס 131

ַַעל במדבר בלק כג,ג: ֘ב ִהְתַיּצ  ַ ק ָבָלָ֗ ְל ַ ם ִַּבְלָעִ֝ ר ֶמ א ַ֒-ַוּי ֨ ָך ָלֶת ַע 
ָראַ ְק ִַ֙ל הָוה ְַי ה ַ֤ ָּקר  ִַי י אּוַלַ֞ ַ ה ְלָכָ֗ א  ְָ֑ךְו ְדִּתיַָל ִהַּג ָ֣ ְַו ִני ֶ֖ א  ְר ה־ַּי ַַמ ר ַבֵ֥ ְד ַּו י ִַת 
ִפיַ ֶַׁשָֽ ְך ֶֶ֖ל ַ:ַוּי 

 בראשית נח ז,ב:
ַּקח הִַּתָֽ ֹוָרָ֗ ָמ הַַהְּטה ל׀ַַהְּבה  ֹו-ִמּכ   ּתָ֑ ׁשְַוִאְׁש י הִַא  ָעֶ֖ ְב הִַׁש ָעֵ֥ ְב ִַׁש ְַלָךֵ֛

ה-ּוִמןַ ָרֵ֥ אְַטה  ֶׁשרַל   הֲַאַ֠ ָמָּ֡ ֹו׃ ַהְּבה  ְׁשּתָֽ ְוִא יׁשַ ִיםִַאֵ֥ ֵֶֽ֖ ואְַׁשַנ ִַהֵ֛
ים שנים לקיום המין, אבל צוהו שיקח מהם שבעה לצורך קרבן. והנה החשבון הזה מוכרח בסוד היה מספיק שיקח שנרבינו בחיי 

( ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם אבל באומות דברים לדהקרבנות. וכבר ידעת מחכמתו של בלעם, שארז"ל )



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים, ואמר ( בנה לי בזה שבעה מזבחות במדבר כגואמר )לבלק העולם קם ומנו בלעם, צוה 
 ( את שבעת המזבחות ערכתי: במדבר שםעוד )

ַ֒-ַוָּי ַָ֣רחַ֘ה'ֶַאת ,כא:חבראשית נח  ַח יח  ִּנ יַחַַה ַר  
'ֶַאלַ אֶמרַהִ֝ א-ַוּי ֨ ֹוַל ָֽ ֹודֶַאת-ִלּבָ֗ לַעַ֤ ַקּל ֨ ִסףְַל י-א ַ֠ ֻעָרָ֑ עִַמְּנ םַַרֶ֖ ֹ֧בַָהָאָדֵ֛ י  ֶצרַל  יַ םִַּכַ֠ ּורַָהָאָד  ב  ַַּ֙בֲע ֲאָדָמה ַוָהָֽ
אַ ֹותֶַאת-ְול ָֽ ֹודְַלַהּכֵ֥ ףַעֵ֛ ִסֵ֥ יִתי׃-ָּכל-א  ָעִׂשָֽ רַ ֶׁשֵ֥ יַַּכֲא ַַחֶ֖

ַ
ַ֒-ַוָּי ַָ֣רחַ֘ה'ֶַאת ַח יח  ִּנ יַחַַה  במדבר ולכל העולם  ודומה לו הביא השפעה טובה לאדםגול, הקרבת הקרבנות של נח סונח מרקא זונח מַר  

ַ֒-ַעל   ג,גבלק כ ָלֶתָך כי זכה ויצאה ממנו רות אם הביא השפעה טובה לבלק ולעולם , הקרבת הקרבנות של בלק גולסונח מרקא זונח מ ע 

 המלכות של בית דוד ומלך המשיח.

 

ַ֒-ַעלזרקא סגול  השערות למשמעות התבנית ָלֶתָך   ע 
: 

 האלשייך הקדושע"פ 

חמים לקים לי. אך עתה ע"י הכנת קרבנות אלו, נזכה אולי יקרה ה' הגדול בעל הר-"טרם הכיני ההכנות האלה היה נקרה א)א( 

  לקים."-לקראתי ולא מדת א

 "בנה...שבעה מזבחות והכן...שבעה פרים ושבעה אליםנאמר " כ"ג ב' ב( בקרא הקודם)

"לייחד שתי  האלשייך הקדושע"פ סה"כ בשלוש פעמים מ"ב קרבנות הפרים כנגד אומות העולם והאלים כנגד ישראל. בלעם נסה 
 על כל השאר." לקי-המשכות השפע ולהביאן על מואב, לקנות כח א

לקי -)כעין תוספת בנבואתו( וגם המשכת השפע האגלוי נבואי משם רחמים ולא משם גבורה בלעם רצה להשיג  ע"פ האלשייך הקדוש -טט 

להתיצבות בלק על עולתו למואב בהעדפה על ישראל )סוג של תוספת(, אבל הקב"ה סובב שדרך מעשי בלעם ו ַַע ֘ב ַ֒-ִהְתַיּצ  ָך ָלֶת )זרקא  ע 

גופא, אמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם  כג ב, בבלי הוריות י ב בבלי נזיריהיה גלוי גאולה לישראל )כעין תוספת( ע"פ  (סגול
זכה ויצאה ממנו רות,  -שהקריב בלק הרשע  שבשכר מ"ב קרבנותבתורה ובמצות אפי' שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, 

אם המלכות של בית דוד ולעתיד לבוא מוסיף עליו מלך המשיח שיצא ל עגלון מלך מואב היתה. וא"ר יוסי בר' חנינא: רות בת בנו ש

 מרות.
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 במדבר פינחס כו:

 שבעה שבטים בזרקא סגול,

ַַ ַ ַהּיַָ]יב[ ַ ַחת ןִַמְׁשַּפֶ֖ י ִמָ֕ יְַלָי ִל  א  ּו מ  ְּנ ַַ֙ה ַ֙חת ִמְׁשַּפ ַ ל א ָ֗ מּו ִַ֒לְנ ָתם ח  ִמְׁשְּפ ןְַ֘ל ְמעֹו ִַׁש ׃ְּבנ  י י ַהָּיִכיִנָֽ ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ ן י ָ֑יְַלָיִכָ֕ ִַמיִנ

ַַ ַ טו[ ׃] י ַהּׁשּוִנָֽ ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ י ָ֑יְַלׁשּוִנָ֕ ַחִּג ַה ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ י ַחִּגָ֕ יְַל ַהְּצפֹוִנ  ַ֙ ַ֙חת ִמְׁשַּפ ַ ן ֹו ִַ֒לְצפָ֗ ָתם ח  ִמְׁשְּפ ְַל ְַּבנ  יַָג֘ד
ַַ ַ י]כ[ ְַבנ  ּו ְהי  מִַ-ַוִּי ַ ֶרץ יְַלֶפָ֕ ַהּׁש  ָלִנ  ַ֙ ַ֙חת ִמְׁשַּפ ַ ה ָלָ֗ ְַ֒לׁש  ָתם ח  ִמְׁשְּפ ְַל ֘ה ָד הּו י׃ְי ִחָֽ ַּזְר ַה ַחתַ ִמְׁשַּפֶ֖ ַ ח ַר ֶזָ֕ יְַל ְרִצָ֑ ַהַּפ ַ ַחת ְַׁשַּפֶ֖

ַַ ַ חְַ]כו[ ַהַּי ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ ל א   ְחְל ָ֑יְַלַי֨ ֹלִנ ָהא  ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ ן ֹו לָ֕ א  יְַל ִּד  ַהַּסְר ַ֙ ַ֙חת ִמְׁשַּפ דַ ֶר ְַ֒לֶסָ֗ ָתם ח  ִמְׁשְּפ ןְַ֘ל ְַזבּוֻל יְּבנ  י ִלָֽ א  ַ׃ְל

ַַַ ה[ י]ל ְַבנ  ה ִמׁשְַ-א  ֶּל ַ ח ַל ּוֶתָ֗ ְַ֒לׁש ָתם ח  ִמְׁשְּפ ְַל ַרִי֘ם י׃ֶאְפ ֲחִנָֽ ַּת ַהָֽ ַ ַחת ִַמְׁשַּפֶ֖ ן ַח יְַלַתָ֕ ִרָ֑ ַהַּבְכ ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ ר ֶכ ֶבָ֕ יְַל ִח  ַהֻּׁש ַתְל ַ֙ ַ֙חת ַַּפ
ַַ ַ ח[ הַָ]ל ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ ם ָרָ֕ ִחי ֲא יַַל ִלָ֑ ַאְׁשּב  ָה ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ ל ַאְׁשּב ָ֕ יְַל ַהַּבְלִע  ַ֙ ַ֙חת ִמְׁשַּפ ַ ַלע ֶבָ֗ ְַ֒ל ָתם ח  ִמְׁשְּפ ְַ֘ל ִמן ִַבְנָי י׃ְּבנ  י ִמָֽ ִחיָר ֲַא
ַַ ד[ַ מ מִַ] ְַל ֘ר ָאׁש  ַ ׃ְּבנ  י י ַהְּבִריִעָֽ ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ ה ִריָעָ֕ ְב ָ֑יִַל ַהִּיְׁשִו ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ ַ י הְַלִיְׁשִוָ֕ ְמָנ  ַהִּי ַ֙ ַ֙חת ִמְׁשַּפ ַ ה ְַ֒לִיְמָנָ֗ ָתם ח  ְַׁשְּפ
 

 בתפקיד גריעת משפחות. שבעה שבטים בזרקא סגול,
ים מרובים בני מח, טז וידגו לרוב. פעמים הם מרובים ופעמים הם נדוגים. בזמן שבני אפר 266בראשית רבתי פרשת ויחי עמוד 

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 

 . ג'(]ה'[ מאותל"ב ]אלף[ ו)
, שהרי בעשרה בנים ירד וכן חמשה משבט בנימין, אהד בטלההוא צוחר, לשון צוהר. אבל משפחת  -לזרח  (יג)רש"י במדבר כו,

רש"י לדעת רבותיו כתב שאצבון בטל אבל רש"י  אשל אברהם)פי'  , הרי שבע משפחותוכן אצבון לגדלמצרים וכאן לא מנה אלא חמשה, 
)בר' ויגש מו,ז(  ... ולפי הדעה -ז( שאזני הוא אצבון, ולפי זה המשפחה השביעית החסרב היא ישוה מבנע אשר הנזכר ב)כו,ט-עצמו סובר ב

שהמשפחה השביעית החסרה היא אצבון, יש לומר שישוה לא היו לא בנים ולכן לא נמהב בתור משפחה )גו"א(, וראה בפסיקתא זוטרתא פנחס 
 את ישוה , מלמד שלא הוליד"(לא הזכיר כאן  –קלב,ב: "בני אשר 

. 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, 

וסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע, אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם, והרגו מהם שבע משפחות, וממ
ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי, ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת הקרחי, והרביעית לא ידעתי מה היא. 

במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני, נראה  שחסר משבט שמעוןם, אבל לפי החסרון ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלע
 :שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון

נאמר  266בראשית רבתי פרשת ויחי עמוד -וב :יאיר בן מנשה שהוא מבני יהודה כאשר מפורש בדברי הימים ,באבן עזרא איוב לב

, ולכך לפי שלא היו לו בניםבנים, לכך כשמנה משפחות מנשה מנה למכיר ולא מנה ליאיר,  מכיר העמיד בנים, אבל יאיר לא העמיד... 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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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 
 .אחי, הנני קורא כל מה שלכדתי על שמילהעמיד בנים שיטלו חלק בארץ והלכתי ונלחמתי בם ולקחתי אותה בשביל 

  155אוצר המדרשים )אייזנשטיין( ויושע עמוד 
אז נבהלו, אמרו חז"ל מפני מה נתייראו יושבי פלשת? מפני שהרגו מבני אפרים מאתים אלף איש שמנו את הקץ ביציאת מצרים וטעו 

 ,פלשתים בשלשים שנה ויצאו בכח גבורתם, וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא ומסרם ביד
 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 
ים בא"י. ותי' הרה"ק דהלא מבואר בש"ס בסנהדרין )צב ב( שריה"ג אומר מתים שהחיה יחזקאל עלו לא"י ונשאו נשים והולידו בנ

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 

 ."ד שהיה מבני בניהם ל"ה לו חלק בארץ עכד"ק ודפח"חחלק בארץ, וכמו"כ ריב
 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 
 ש עכד"ק.וחשב את עצמו כלא נגדו, מזה נשפע אור המקד ליששכר עצמו מבטלהי' 
 

חמש משפחות בטלו במדבר וברש"י )כו,כד( עוד חמש בטלו כמעט לגמרי בפלגש  –אהד בטל ועוד כ"ד אלף בשטים, בנימין  –שמעון 

מאתים אלף מתו ביציאה ממצרים ל' שנה לפני יציאת מצרים, ועוד שהתמעטו מאד במדבר,  –ישוה, אפרים  –אצבון, אשר  –בגבעה, גד 

תו לפני הירידה למצרים, ועוד עם נאמר כי יאיר בן מנשה היה מיהודה ונקרא בן מנשה על שם אמו ממנשה, היות ולא ער ואונן מ –יהודה 

 היו לו בנים, הרי שיש משבט יהודה חסרון בכך שלא הביא יאיר בנים.

 צ"ע, כגון שזבולון מבטל עצמו ליששכר –זבולון 
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ַהּלַ פינחס כו,נז: במדבר  ַ י ד   קּו הְַפ ֶּל א ֨ ְַ֒ו ָתם ח  ִמְׁשְּפ ִַויְַ֘ל
ַ י ָהִתָ֑ ְּק ַה ַ ַחת ִמְׁשַּפֶ֖ תַ ָהָ֕ יִַלְק ִּנ  ְרֻׁש ַהּג  ָ֣ ַ֙ ַ֙חת ִמְׁשַּפ ַ ן ֹו ְרׁשָ֗ ְַלג  ַַ ַ ַַ י:ַ ִרָֽ ָר ַהְּמ ַ ַחת ִַמְׁשַּפֶ֖ י ִרָ֕ ְמָר  ִל

ַ [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת פינחס דף קלג עמוד ב] ִוי֘ ַהּל  יַ ד   קּו הְַפ ֶּל א ֨ ומר שאין להם נכתבו אחר נחלת ישראל לְו
 :נחלה בתוך ישראל. אלה משפחות הלוי. משפחת הלבני. ובפרשת ויגש כתוב )בראשית מו( לבני ושמעי וכאן לא זכר שמעי

ַ נז(כו, פי' 'במ) י ד   קּו ְַ֒פ ָתם ְּפח  ִמְׁש יְַ֘ל ִו  מונח בתפקיד רבוי אפשר של לימודים בתבנית הטעמים שאחריו זרקא סגול. – ַהּל 

יַפְַ נז(כו, פי' 'במ) ּוד   ַ֒ק ָתם ח  ִמְׁשְּפ ִויְַ֘ל [ שנגרעה משפחת שמעי, פסיקתא זוטרתא ]-זרקא סגול )א( בתפקיד גריעה מן הענין כנלמד ב – ַהּל 

 ודומה ללימוד 

]רש"י[ )במ' פי' -נא( שתבנית זרקא סגול מטעימה שבטים שהייתה בהם גריעה של משפחות ויחידים. שמעי חסר מוזכר ב –)במ' פי' א -ב

 כו,יג(
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ַ֒ במדבר פינחס כז,ג: ְדָּבר ִּמ ַַּב מ  ת ַ ִבינּו֘  ָא

אַל אַ ֨הּו ל-ְו ַַע ים ִדֵ֛ ּנֹוָע ַה הַ ָדָ֗ ָהע  ַ ְך ֹו ְַּבת  ִ֝ה ַדת-ָהָי ַַּבֲע ' ַרח-הֶ֖ ַק ָ֑
יַ יםַל א-ִּכָֽ תַּוָבִנֶ֖ מ   ַ ֹו א  ְט ֶח ֹו׃-ְב יּוַלָֽ ַָהֵ֥

ַ֒ ְדָּבר ַַּבִּמ מ  ת ַ ִבינּו֘  צלופחד סיבה לקריבת ימי –זרקא מונח סגול  –ָא

ַ֒ ר ְדָּב ַַּבִּמ מ  ת ַ ִבינּו֘  ....ר"ע אומר מקושש עצים היה. ור"ש אומר מן המעפילים היה ש"יר ָא

ַ֒ ר ְדָּב ַַּבִּמ מ  ת ַ ִבינּו֘ כי צלופחד מת  קיצור ימים)צלופחד  ריבת ימיקבתפקיד גריעה מהענין על הענין )א( סיבה ל –זרקא מונח סגול  – ָא

)ב( גורע את צלופחד מהמערערים  (ביציאת מצרים. 20יחסית צעיר בשנה ראשונה או שניה ליציאת מצרים, אור החיים אומר כי היה בן 

יהשונים על החלטות משה ומלמד כנאמר  ת-ִּכָֽ מ   ֹוַ א  ְט ֶח   ְב

ַ֒ ר ְדָּב ַַּבִּמ מ  ת ַ ִבינּו֘ ַ֒ין ישהו מענ, מבתפקיד גריעה מהענין על הענין –זרקא מונח סגול  – ָא ר ְדָּב ַַּבִּמ מ  ת ַ ִבינּו֘  .ין מיתהיענגורע מה ָא

ַ֒עד כדי מה שרבי עקיבא אומר שההימצאות  מאיסת המדברמהמדבר, כלומר גורמת לגורעת אהבת הארץ  בי שמעוןלר ר ְדָּב גורם  ַּבִּמ

, ואפשר שבכך הוא שונה משאר המעפילים )היינו לקושש עצים, בין אם זה בהקרבה אישית להדגים חומרת עבירת השבת או מסיבה אחרת

 .נגרע מהם( שהם עלו כהתרסה נגד ה'

ַ)ג(  אור החיים ִבינּו֘ ַָ֒א ר ְדָּב ַַּבִּמ  למאן דאמר זרקא מונח סגול, בתפקיד מוסיף על הענין מהענין או גורע מהענין. התוכן מלמד ... –.מ  ת
ליוצאי מצרים אמרו מת במדבר הרי שהיה מיוצאי מצרים, ודקדקו גם כן בתיבת במדבר לומר שהיה מכלל אותם שנגזרה עליהם 

נתחלקה הארץ לבאיה הרי גם הוא  ולמאן דאמריה בן עשרים כשיצא ממצרים, גזירת במדבר יפלו פגריכם )י"ד כ"ט( הא למדת שה
 ...:מודה שתחזור ליוצאי מצרים וינחילו בניהם ונוגעת הירושה להם בחזרה

 )אוצר החכמה( )הפניית הרב עזריאל זילברברג(  (321זוהר בלק דף רה משולב עם פירוש הסולם ע' קלו )

ַ֒תו הילד אני חוזר לדברים הראשונים וכו' אמר או אמר ההוא ינוקא (שעט ר ְדָּב ַַּבִּמ מ  ת ַ ִבינּו֘ טעם זה דהיינו הזרקא שהוא על המלה ָא
ַ ִבינּו֘ ִבינּו֘וציור זה הוא בטעם הזרקא הנמשך על המלה  .ציורו דומה לנחש התלוי על ערפו ומושך זנבו לפיוָא ַ֒למעלה  ָא ר ְדָּב ַַּבִּמ , מ  ת

 ע"י דברי פיו

 שפירש כי צלופחד היה הצד הטוב של קין וזרקא מרמז כי מת בעטיו של נחש. מגלה עמוקות-לרב סנדר ארלנגר הי"ו הפניה 

 ענין נחש בזרקא תומך בתפקיד זרקא כמרמזת לענין של תנועה, תנודה.  –טט 
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ם :יא,כז נחסיפ במדבר ִא ַ֒-ְו ִביו ָא ְַל ִחי֘ם ַַא ן ַא  י



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

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

תַ ֶא ַ מִַ-ּוְנַתֶּת ם ַ ֵ֛יו ָל א  ַ ב ָּקר ֵ֥ ַה ַ ֹו רַ֞ א  ֹוִַלְׁש ֲחָלתָ֗ ָתָּ֑הַנ א  ַ ׁש ַר  ְַוָי ֹו ְחּתֶ֖ ִַּמְׁשַּפ
ֶאתַ ַ' הֶ֖ ֵ֥הַ ִַצָּו ר ֲאֶׁשֵ֛ טַַּכ ִמְׁשָּפ  תַ ַּק  ֻח ְַ֙ל ל א  ָר ִַיְׂש ַ֤י ְבנ  הִַל ְיָתִ֝ ָה֨ ַפ-ְו ה׃ ֶׁשָֽ ַמ 

ִאם ַ֒-ְו ִביו ָא ְַל ִחי֘ם ַא ַ ן  מוסיף דבר על אביו מענין אביו.  – סגולמונח זרקא  -א  י

 יורש בקבר הוא הריאב קיים היה יורש עכשו, שאינו קיים היה ה שאם 'תוסע''פ  - מן האב ואחין...  שמיני יש נוחלין פרק''ב ב
לאב ... אחין מן האב אף על פי שאין ודאין כמו אחין  אחריםלשאר בניו הקיימים שהם אחי המת ולאחיו של אב אם אין בנים  להנחיל

 מן האם ...
 קודם לאחין של המת ולא לבנים ובנות האב גמרא
, אבל השתא דכתב אחי אביו על כרחך לא לאבהמת קודמין  ואחי, דאי לא כתב אחי אביו הוי אמינא דכסדרן כתיבי כתיבידקראי שלא כסדרן  ריב''ם דכתביה אשמועינן ותירץ 'תוס

ת לן לאקדומי אב לחד דאי לבתהאב לא איצטריך כדאמרינן לקמן וגו' ... וי''ל דאי לא כתב אחין ה''א שהאב קודם  לאחידלהקדימו  לאחין לאב( -)טטנכתב שארו אלא להקדימו 

 ..מהנך דכתיבי בהדיא בקרא

םסיכום  - טט ִא ִביוַ֒-ְו ָא ְַל ִחי֘ם ַא ַ ן על אביו מענין אביו. אב חי ומוסיף עליו אב מת, ואם לאב המת אין בנים  דברמוסיף  –זרקא סגול  -א  י

 , סבא רבא וכדומההסבאבא, אחי לענין האב את אביו )היינו סבו של הבן שנפטר( וכך חוזר שוב בני הס מוסיפיןואין אחים 

בקברו ומכח ירושה זאת מנחיל לבנים קיימים  אפילולבן ולבת שירשו או אמורים לרשת ונפטרו ללא ילדים יורשים, האב יורש אותם  אם

 אחים לאביו מכריח  כתיבתאחרים ואם אין בנים, לאחיו מאב. 

 א' שהאב קודם לאחי המת

 ב' שהאב רק אחרי בת לבנו

 של האב אחיוד' להנחיל לאו  ו )אחי המת(יורש בקבר להנחיל לבניג' שהאב 

 חוזר חלילה לעוד מדרגות לאחור בדורות.הולכים לאבי אביו ואז הבנים או האחים וכך לאב ' שאם אין גם אחים ה

 

 קדמא ואזלא במלה אחת , תביר טפחא מרכאגרשיים מרכא תביר טפחא,   מונח רביע,  ראה
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 לו,א,ג,ד: ראה מבוא לזרקא סגול במדבר מסעי

יַ ָֽ ְַבנ  י ֵ֥ ט  ְב ִַׁש י ִמְּבנ ֨ ַ ד ֶאָחַ֞ ָהיּוְַל ְַוַ֠ ַ֒-]ג[ ם ְַלָנִׁשי ֘ל א  ָר ִַיְׂש
ָ֑םַ ֶה הַָל ֶ֖יָנ רִַּתְהֶי ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ף ַסָ֕ ינּוְַונֹו ת   ֲאב  ַ ֲחַל ת ַּנ ִַ֙מ ן ֲחָלָת ַַנ ַ֤ה ְרָע ְַוִנְג
׃ַ ַע ָֽ ר  ִַיָּג נּו ֶ֖ ֲחָלת  ַַנ ל ַרֵ֥ ִמּג  ַּו

ִאם ְַו ד[ ְהֶי ה-] ִַַ֒י ל א  ָר ִַיְׂש ְבנ  י ִַל ֘ל ב  ַַהּי 
ָ֑םַ ֶה ַָל ה ֶ֖יָנ ְהֶי רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ן ֲחָלָת  ַַ֙נ ה ְסָפ ֹו ְַונָֽ
ן׃ַ ַַנֲחָלָתָֽ ע ַרֶ֖ ִַיָּג ינּו ת   ֲאב  ַ ַמּט  ה ַ֙ ֲחַלת ַּנ ִמָֽ ַּו

 אפשר כי התורה מגלה כאן תפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול כמוסבר להלן:

י( גלו, מסעי 'במ) ָֽ ַ-ְבנ  ֘ל א  ָר ִַ֒יְׂש ַ֤הַזרקא סגול, ואחריו תאור תפקיד התבנית  – ְלָנִׁשים ְרָע ַ֙ מהענין, שכאן הוא ְוִנְג ן ֲחָלָת מסוג ענין, שכאן הוא  ַנ

ינּו ת   ֲאב  ַ ֲחַל ת ַּנ ָ֑םומסיים בכתוב שכתוב שוב בפסוק )לו,ד(  ִמ ֶה הַָל ֶ֖יָנ ְהֶי רִַּת ֲאֶׁשֵ֥ ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַַע ף ַסָ֕  ְונֹו

ְבנ  ַַ(דלו, מסעי 'במ) ִַל ֘ל ב  ַַ֒הּי  ל א  ָר ִַיְׂש ַַ֙זרקא סגול, ואחריו תאור תפקיד התבנית – י ה ְסָפ ֹו ן מהענין, שכאן הוא ְונָֽ ֲחָלָת  מסוג ענין , שכאן  ַנ

ההוא  ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ָ֑םַַע ֶה הַָל ֶ֖יָנ ְהֶי רִַּת ֲַאֶׁשֵ֥
ֲאֶׁשֵַ֥ענין ההוספה בפסוק )לו,ד( הוא יתר כי כבר נאמר בפסוק )לו,ג(  ַ ה ַהַּמֶּט  ַ ֲחַל ת ַַנ ִ֚ל ַע ַ ף ַסָ֕ ָ֑םְונֹו ֶה ַָל ה ֶ֖יָנ ְהֶי  רִַּת

 
 תורה תמימה במדבר לו 

ִאםַ)ד( לַ֘-ְו ב  ַהּי  ְהֶי הַ  ]ירושלמי כתובות פ"ט ה"א[:א( אבל ירושה של תורה אינה חוזרת -מלמד דאפילו בשעה שהיובל נוהג והנחלות חוזרות  - ִי
 ]תו"כ פ' ויקרא, ב' י"ד[: ב(ק ויחזורעתיד היובל שיפסתניא, ואם יהיה היובל, מכאן היה רבי יהודה אומר,  -ואם יהיה היבל 

לַ֘-ְוִאםבאור הענין, כי הלשון  הערה א(תורה תמימה במדבר לו  ב  ֶי הַַהּי  אינו מבואר כאן כלל, דהלא אדרבה, לכשיהיה היובל תחזור הנחלה,  ִיְה
ולם לקדמותה, כמבואר בפרשה, ולכן וזה הלא היפך כונתם של הטוענים שרצו לומר שנחלת בנות צלפחד תעבור לשבטים אחרים ולא תחזור לע

, ורצונם לומר דאפילו לכשיהיה היובל ושארי הנחלות יחזרו, אבל זו של בנות צלפחד שתעבור לבעליהן אפילוכמו  ְוִאםבהכרח לפרש הלשון 
]ע"ל פ' ח' אות י"ג[, ועיין לעולם לא תחזור לשבט צלפחד, וזה הוא מפני כי ירושה דאורייתא אינה חוזרת ביובל וס"ל דירושת הבעל דאורייתא 

 בבבלי בכורות נ"ב ב', וצ"ע שלא הביאו שם דרשה זו, ועיין באות הבא:
ִאם ַ֒-ְו ל א  ָר ִַיְׂש ְבנ  י ִַל ֘ל ב  ַהּי  ַ ְהֶי ה זרקא סגול בתפקיד גריעה  אפילו יהיה היובל, ירושה של תורה אינה חוזרת ונחלת אשה ששנשאה  – ִי

 בט בעלה.לאיש משבט אחר נגרעת משבטה ועוברת לש
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 מסעי לו,ח: במדבר

ל לַ֒-ְוָכ א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ִמַּמּטֹו֘ת ַ ה ֲחָלָ֗ ַַנ ֶׁשת ֶר  ַי  ת ַַּבַ֞
יו׃ ָתָֽ ֲאב  ַ ת ֲחַלֵ֥ ַַנ יׁש ִאֶ֖ ַ ל א   ָר ִַיְׂש ְַּ֙בנ  י ְרׁשּו י ִַיָֽ ַען ַמָ֗ ָ֑הְַל ִאָּׁש ִַּתְהֶי הְַל ָה י ִבֶ֖ ָא הַ ֵ֥ ַמּט  ַ ַחת ִמִּמְׁשַּפֵ֛ דַ ָחָ֗ ֶא ְַל

ל( לו,ח מסעי במדבר)בבא בתרא קיא, א  בבלילי? דתנו רבנן: וכו'. מנא הני מי אמואת  והאישבבא בתרא קי, ב  בבלי ַ-ְוָכ ת ַּבַ֞
ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י ִמַּמּטֹו֘ת ַ ה ֲחָלָ֗ ַַנ ֶׁשת ֶר  משבט אחר, ומתו וירשתן. ואין לי  ואמהבת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד  היאך י 
 אלא בת, בן מנין? אמרת קל וחומר: 

 

ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י אלא בת, בן  ליבת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר, ומתו וירשתן. ואין  היאך -ִמַּמּטֹו֘ת
    מנין? אמרת קל וחומר

ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י  י"עגריעה מוגבלת ו/או תוספת מוגבלת על הנושא הנידון, כאן העברת נחלה משבט לשבט  כעיןזרקא מונח סגול,  – ִמַּמּטֹו֘ת



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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מוגבלת מנחלת שבט אביה ומתווספת תוספת  גריעהה לבן שבט אחר. במותה, ירושתה שהיא נחלה בשבט אביה, נגרעת בת יורשת שנשא

 מוגבלת לשבט יורשיה.  

 וחומרגרשיים מונח רביע, קל   ראה

 בתרא בבא ראה

 

 םרידב 5.1.3.5
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ת: ד,ב ריםדב ֶא ַ֒-ְו ר מ  א ַַצ וַל  ַָהָע֘ם
ַַָֽ ְַּבנ  יֶכ ם ח  ֲא ַ֙ בּול ִַּבְג ים ִרָ֗ ְב ַע  ר-יַאֶּת ם ָ֑י ִע ׂש  ְַּב ים ִבֶ֖ ְׁש ַהּי  ַ ו ָׂש  ַע 
ד׃ַ א ָֽ ְמ ַ ם ְרֶּתֶ֖ ַמ ְַוִנְׁש ם ִמֶּכ  ַ ּו א  ְר ְַוִיי

ֶאת ַ֒-ְו ר מ  א ַַצ וַל   גולסנח מו רקאז - ָהָע֘ם

 האמירה מהווה תוספת ביאור על הצו וגם תוספת אזהרה מהסיבות הבאות

* ַ  סמשמעו ביצוע מיידי, מעתה ועד עולם, יש בו חסרון כיַצ ו

  ב''י נצטוו  *

 (רמב''ן) כך הייתה עילה להילחם בם אך הם בני אברהם ונמולים-עשו למרות שיצאו נגדם בחרב ועל-תגרות בבנילא לה (א) *

 (זה חסרון כיס אחד)ומחזיקים בנחלה זאת עד עתיד לבוא כי ב''י חטאו במדבר ולכן לא יכולים לקבלה מיידית 

 (זה חסרון כיס שני)לשלם על אכילה ושתיה  (ב)  *

אם רצון הקב''ה לתתת לנו נחלה יכולת  לאמרה' כל האזהרות הללו הוצרך משה להודיע עכשו פן ירך לבבם  בפו' - רשב''םג'  *
 בידו, למה לא הוריש לנו אלה האומות... לכך הודיעם... שהקב''ה לא חפץ בדבר וג'
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 דברים ואתחנן ד,ו:

ַ֒ ם יֶת ַַוֲעִׂש ְרֶּת֘ם ַמ  ּוְׁש
םַלְַַ ֶכ  יַנְת ַּ֙וִב  ַמְתֶכם ָחְכ ַ א ו ִהַ֤ ַ י ִַּכ  ים ָהַעִּמָ֑ ַ ֶ֖י ינ  ַע 
ִ֚תַָּכלַ א  ַ ן ּו ְמעָ֗ ִַיְׁש ַַעם-ֲאֶׁש ר ק ַַרִ֚ ּו רָ֗ ָאְמ ְַו ה ֶּל א   ַָה ים ִּק  ֻח ה׃-ַה ַהֶּזָֽ ַ ֹול דֶ֖ ַהָּג ַ ֹוי ַהּגֵ֥ ַ ן ֹו ב  ְַוָנ ַָחָכ ם

ַ֒ יֶתם ַַוֲעִׂש ְרֶּת֘ם ַמ ששמירה היא למוד ועשייה היא  - ''חשפת-ו''י רשרקא סגול, בתפקיד מוסיף מן הענין על העני, על בסיס פי' ז – ּוְׁש
 מדאורייתא. עשיהשל גדרות שמירה והידורים על העשיה מוסיף לימוד היינו שע"י .. . קיום
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 :י,דואתחנן  דברים

ַ֒ ב ר  ח  ְַּב ֶהיָ֘ך ֹל ֱַא ' ה  ַ י ִַלְפנ ֨ ְדָּת ַמִ֝ ַָע ר ֲאֶׁש֨ ַ ֹום ַיָ֗
ֶהלַ ְק ַַה י ַלָ֗ א  ַ ' הִ֝ ַ ר מ ֨ ֱא ֶאת-ֶּב ַ֙ ת-ִלי ֶא ַ ם ֶ֖ ִמע  ַאְׁש ְַו ם יַ-ָהָע  ָרָ֑ ָב ְַּד
אַ ַ ַ ְרָא ה ןְַלִי ּו דִ֝ ְמ ִַיְל ר יַָּכלֲאֶׁש֨ ַַ֙על-ִתָ֗ ַחִּיים ַ ם ַ֤ ה  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ֙ ִמים ֶאת-ַהָּי ְַו ה ָמ  ן׃-ָה ֲאָד ּו דָֽ ְַיַלּמ  ם ֶהֶ֖ י ְַּבנ 

י ַ֒ דמאק – ִלְפנ ֨ ב ר  ח  ְַּב ֶהיָ֘ך ֹל ֱא ַ ' סיני דייקא השפל מכל  הר סיניעל זכירת הר  פירושכעין מוסיף בענותנות )א(  -נח זרקא סגולמו ה 

עניו ... הם יקנו לעצמם מדת  בהרהקב''ה היינו שהעניו בחר  של  לענוותנותו, מוסיף ההרים, מחמת ענוותנותו, אלי דייקא מחמת ענותנותי

 הענוה
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 :כו – ואתחנן ד,כה דברים

י ה[ִַּכָֽ ֶָ֑רץ-]כ ָא ַָּב ם ֶּתֶ֖ ְונֹוַׁשְנ ַ ים ַָבִנ  נ  י ַּ֙וְב ַָּבִנים ד י ַתֹוִלַ֤
ַיְַַ ֵ֥י ינ  ְַּבע  ע ַרֵ֛ ָה ַ ם יֶתֵ֥ ַַוֲעִׂש ל ּוַנתַּכ   מ  ְַּ֙ת ֶ֙סל ֶתםֶַּפ י ַַוֲעִׂשַ֤ ם ַחֶּתָ֗ ִהְׁש הְו ֹו׃-הָוָֽ סָֽ ַהְכִעי ְַל ָך י ֶהֶ֖ ֹל ֱַא

ֶאת ַ ִֹ֝ום ַהּי ַ ם ַָ֩בֶכ֨ ִתי ד  ַהִעי ַ ֶאת-]כו[ ְַו ַמ ִים י-ַהָּׁש ֶרץִַּכָֽ ָאָ֗ ַ֒-ָה ר ה  ַַמ ן֘ דּו ַּת אב  ד ב   ַָא
ֶאתַ ַ ים ִרֹ֧ ְב ַע  ם ַאֶּתִ֝ רַ ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ָהָא  ַ ַע ל ִרְׁשָּתָּ֑ה-מ  הְַל ָּמ ַָׁשֶ֖ ן ֵ֛ ְרּד  ַַהַּי
אַ ן׃-ל ָֽ ּו דָֽ מ  דִַּתָּׁש ֶ֖ מ  ִהָּׁש ַ י ִַּכֵ֥ ָה י ַָ֙עֶל  ִמים ַָי ַ֤ן ִריֻכ ֲא ַַת

הקדים והגלם לסוף  והוא .ונושנתםמאות וחמשים ושתים שנה כמנין  שמונהרמז להם שיגלו ממנה לסוף  - ונושנתם)כה(   י"רש
יי'  וישקוד(; וזהו שנאמר: ",כולהלן" )תאבדוןאבד  כישלא יתקיים בהם " כדי ,לונושנתםוחמשים, והקדים שתי שנים  מאותשמונה 

 (.  פח,א גיטיןשמהר להביאה שתי שנים לפני זמנה )ראה  עמנוצדקה עשה  -( ' ט,ידדנ' אלהינו" )עלינו כי צדיק יי ויביאהעל הרעה 
 

ַ֩ ִתי ד  ַהִעי ַ  שיעור בענין של מידרוג בעונשים, שלקטנה, ענין -תלישא – ]כו[

םַה הכתוב פעמים בראשי התבות הבאות -ו-ה-בדרך רמז שבזכות שם המיוחד א שיעור ֶאתַָבֶכ֨ ַ ִֹ֝ום ַמ יִַ-ַהּי ֶאתַהָּׁש ְַו ֶרץ-ם ָאָ֗      ָה

 בשתישם של רחמים וקפיצת הדרך וקפיצת האדם, תוקדם גלותם  והוא 'שמים ו'את ה'ארץה'ת א ובהמשך 'יום א'ת ה'שמים ו'את ה

 שנים ותהיה ברחמים ולא אבד תאבדון 

 

דַ י"עהקדים   והוא .ושנתםונרמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין  - ונושנתם)כה(  :ירש" פע" טט ָאב  
רַ֒ ה  ַמ ןַ֘ דּו ' שמונה מאות חמישים ושתים, שתי גי" ונושנתם, או מחסיר מזמן "בזמןמונח זרקא סגול, מוסיף במהר היינו מקדים  –ּת אב 

 "  מהר( –)טט  תאבדוןאבד  כי"זרקא, כדי שלא יתקיים בהם  מונחתאבדון"  אבד" יע" שמיוצגותשנים 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 זאת באותו אופן. בירמס והמצוה התורה

 קיצור ימים סעיף ראה –תלישא, זרקא סגול   ראה

 

 ראה דוגמאות מפתח
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 :עקב ח,ג דברים

ַ֒ ֶבָך ְרִע ַַוַּי ָ֘ך ְּנ ְֵֽיַע ַַוָֽ
ֶאתַ ַ ָךַ֤ ְל ֲאִכָֽ ֲאֶׁש רַל א-ַוַּי ַ֙ ֶתָ֑יָך-ַהָּמן ֲאב  ַ ן ּו ְדעֶ֖ ַָי א ְַול ֵ֥ ְעָּת ַד  ַָי
ַַעלַ א יַל   ִַּכַ֠ ָךָ֗ ִדיֲע הֹו ַ ן ַמ ַע ַ֙-ְל ּדֹו ַב ֶַ֤חםְַל ַַעלַהֶּל י םִַּכֵ֛ ָד  ָא ַָה ְחֶי ה י-ָּכל-ִי אִַפָֽ ם׃-מֹוָצֵ֥ ָדָֽ ָהָא ַ ֵ֥ה ְחֶי ִַי ' ַהֶ֖

 למעןפרק יום הכפורים ]עד ב[ כתיב ויענך וירעיבך ויאכילך את המן, וכתיב למען ענותך  יומא' במס...  תולדות יצחק דברים ח
לו פת בסלו, וחד אמר אינו דומה מי שרואה  שאיןהשביעך מיבעי ליה, רב אמי ורב אסי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי 

 מכאן לסומין שאוכלין ואינן שבעים, יוסףואוכל למי שאינו רואה ואוכל, אמר רב 

באמצעיים  ת"מהשיזן לפי שהוא מורכב מארבע יסודות כמונו, והטעם שהוא מורכב לפי שהוא רחוק ונתגלגל  שלנו והלחם... 
 ...רבים.
שהמזון צריך שיהיה דומה לניזון והמן  העולה הכלל...  ,תרכב מארבע יסודות והוא קרוב מאד להשי"מאד לפי שאינו מו פשוט והמן

 פשוט ועם כל זה זן,
 עונג מצד חוש הטעם, רעבון מצד חוש הראות ..., יש במן עונג ורעבון

 והמן זן בדרך נס. המן אינו זן מצד הדמות שיש לו עמכם, שידוע שהמן אין לו הדמות
ַ֒ישראל אינגבר -הרב דוד תל ברוך, התש"ע –ועי העלון השב ָך ֶב ְרִע ַַוַּי ָ֘ך ְּנ ְֵֽיַע ֶאתַַַוָֽ ַ ָךַ֤ ְל ֲאִכָֽ ַ֙-ַוַּי ן אמרו חז"ל שמכאן יש ללמוד שצריך  ַהָּמ

 להדליק נרות בשבת. ... בשם האר"י ...

ת המן לעינוי ... כי רק ע"י במן לא היתה צורת מאכל )דמות(, וידוע שצורת הדבר היא הרוחניות שבו, לכן התורה מגדירה את אכיל א'

הראיה, האדם מתענג באכילתו, מכאן למדו חכמים שצריך להדליק נרות בליל שבת כדי שנתענג מהמאכל כמצות התורה "וקראת לשבת 

 עונג".

 על ידי נר הדלקת נר שבת גשמי, יורד אור השכינה הרוחני, היא הנשמה היתירה וגו' ב'

ַ֒ ָך ֶב ְרִע ַַוַּי ָ֘ך ְּנ ְֵֽיַע א סגול, בתפקיד מחסיר או מוסיף מסוג הענין המדובר על הענין המדובר. מאמר חז"ל הנ"ל מלמד בחלקיו כך: )א( זרק –ַַוָֽ

 צורת המאכל מהמן, היא הרוחניות שבו ולכן אכילתו לא משביעה העיניים והאדם מרגיש רעב. מחסיר

 ל מאכלי שבת שרואים אותם. ברוחניות האדם היא הנשמה היתירה המתענגת ע מוסיף)ב( ע"י הדלקת נרות שבת 

 

תל ברוך בשם האר"י, מתברר כי מעלת המן הייתה בבחינת חסרון תענוג )שביעה(,  –:  מהמקורות תולדות יצחק, העלון השבועי סיכום

 לגופם של בני ישראל מצד חוש הראות ולכן גרמה לענוי ורעב מדומים.

אז בוודאי שכך יהיו מהפחות מהמן, אלא בא ללמדנו כי אכילה ללא אמונה בה' ועוד שאם מהמן המעולה מן הלחם היו בבחינת ענוי ורעב, 

 היא הענוי והרעב, והקב"ה הביא ייסורים אלו להיטיבם באמונה בה'. 

ַ֒ ָך ֶב ְרִע ַַוַּי ָ֘ך ְּנ ְֵֽיַע  באמונה בה' ואז כל מזון יהיה מספק. הוספהבכל אחד בישראל הצריך  חוסרזרקא סגול, בתפקיד לרמז על  –ַַוָֽ
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 :דט, עקבדברים 

ַ֩-ַאל ַה ף ד   ַַּבֲה ָךָ֗ ָבְב ִַּבְל ַמ ר הַ ַ'ּת א ַ ַא ִני ִבי ֱה ַ֙ ָקִתי ְַּ֒בִצְד ר אמ  ַל  ָ֘ך ִמְּלָפֶני ַ ַ׀ ם ָתֵ֥ א  ַ ָך י ֶה֨ ֶאתַ'ֱאֹל ַ ֶׁשת ֶרֶ֖ אתַ-ָל ּז ָ֑ ַה ַ ָא ֶרץ ַָה
הֶַ֖ ַ ה ֶּל א   ָה ַ ַהּגֹוִי ם ַ֙ ִרְׁשַעת ָך׃ַ'ּוְב י ִמָּפֶנָֽ ַ ם ִריָׁשֵ֥ ַמֹו

ַ֩-ַאל( דב' ראה ט,ד)שובה לרבנו יונה )שער ג, כט( תשובה נאמר בשערי ת...  א  ,חשוקי חמד כתובות סח ה ַ ף ד   ַַּבֲה ָךָ֗ ָבְב ִַּבְל ַמ ר ַ'ּת א
הַ  ַ ַא ִני ִבי ֱה ַ֙ ָקִתי ְד ְַּ֒בִצ ר מ  א ַל  ָ֘ך ִמְּלָפֶני ׀ַ ַ ם ָתֵ֥ א  ַ יָך ֶה֨ ֹל ֶאתַ'ֱא ַ ֶׁשת ֶרֶ֖ את-ָל ּז ָ֑ ַה ַ ָא ֶרץ . הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו ָה

 ....בבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו, בצדקתנו ויושר לבבנו, אבל נאמין ונדע עם ל
אלא לעולם יראה עצמו חצי חייב  אמנם יתכן שכל דברי הרבינו יונה אמורים לאדם עצמו 'אל תאמר בלבבך', שאדם לעצמו לא ירגיש את הצלחתו במעשיו,

השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו  וחצי זכאי, וכמבואר ברמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ד( "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל
חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה, 

ה עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר וצדיק יסוד עולם, ז
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'

ַ֩ ַה ף ד   ֲה  )ב( כל העולם חצי חייב חצי זכאי , בתפקיד שיעור )א( אדם יראה עצמו חצי חייב חצי זכאי,קטנה-מונח תלישא 'ַּב

ַ֒ ר מ  א ַל  ָ֘ך  זרקא סגול, זרקא בתפקיד מאזניים, חטא אחד מכריע האדם והעולם לחובה, מצווה אחת מכריעה האדם והעולם לזכות. – ִמְּלָפֶני

ַ֒ ר מ  א ַל  ָ֘ך ִמְּלָפֶני ׀ַ ַ ם ָתֵ֥ א  ַ יָך ֶה֨ ֹל  לכתחילה מהלכות תשובה ה"ד(רמב"ם )פ"ג ובפועל, ע"פ  לכתחילהקדמא מרכא זרקא סגול, כעין  – ֱא

 מעשיו יכריעו לחובה או לזכות. בפועלהאדם יראה עצמו והעולם חצי חייב חצי זכאי, 
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 :י,ראה יב דברים

אתם עוברים על מנת שיכבשו ויורישו אחרת באים  יהושעעוברים את הירדן דעו על מה אתם עוברים הזהיר   בעודם סוטה לד א בבלי

זה לזה החל בהר גריזים והר עיבל אבל  ערביםמאורות הדף מביא בבלי סנהדרין שענין  ותכם. הרב שטרום הי"ושוטפים אותי וא מים

 הירדן.  במעברתוספות מביא ירושלמי שענין הערבות החל 

ֶאת יראה יב  דברים מרמזשלכך  אפשר ַ ְרֶּת֘ם ןַ֒-ַוֲעַב ּד  ְר ַַהַּי



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/240         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ר ֲאֶׁש ַ ֶרץ ָא  ַָּב ִחַ -ִויַׁשְבֶּת ם ַמְנ ַ ם יֶכֶ֖ ה  ֹל ֱַא ' ַהֵ֥ ָ֑ם ֶאְתֶכ ַ ַיל
ִמָּכל ַ ֹ֧ם ַָלֶכ ַח י ִנ֨ ה  ם-ְו יַׁשְבֶּת ִַוָֽ יב ִבֶ֖ ִמָּס ַ ֵ֛ם יֶכ ב  ְי ח׃-א  ַט ֶַּבָֽ

ת, יראה יב  דבריםביהושע הנדרש לקבלת ערבות הדדית יש לו בסיס  – הירדן-את עברים ֶא ַ ְרֶּת֘ם ןַ֒-ַוֲעַב ּד  ְר סגול, מוסיף  זרקאַ-ַהַּי

 , קבלת ערבות הדדית רביםעחילוף אותיות  - הירדן עברים-את עבריםקבלת ערבות הדדית. 
 ,יא:    א  יהושע

ֶאת ַ ּו ְַוַצּוַ֤ ה ֲחֶנָ֗ ַּמ ַהָֽ ַ ֶרב ֶק  ְַּב ׀ ּו ר  ְב ֶאת-ִע ַ֙ ם ִרי ְב ַ֙ע ָֽ ַאֶּתם ַ ים ִמָ֗ ַָי ֶׁשת ֹל  ְַׁש ׀ ד ֹו יְַּבע  הִַּכַ֞ ָדָ֑ י ַצ  ם ינּוַָלֶכֶ֖ ָהִכֵ֥ ַ ר מ   א ַ֙ל  ןַ-ָהָעם ְרּד   ַהַּי
ֶאת ַ ֶׁשת ֶר  ַָ֙ל הַָלבֹוא ֶּז  ם-ַה ןַָלֶכֶ֖ ֵ֥ ת  ַנ  ם יֶכ  ה  ֱאֹל ַ ה' ַ֙ ר ֲאֶׁש ַ ֶרץ ָא  ׃ַפַָה ּה ִרְׁשָּתָֽ ְַל

 

עפ"י פרש"י בפרשת מסעי כי אתם עוברים את הירדן וכו' והורשתם וכו' מפרש  358מלא העומר, הרב אריה ליב צינץ זצ"ל ע' 
)אם  תעברו, ואם לאו מים באים ושוטפים אתכם, ובזו מובן ועברתם את הירדן על מנת כן על מנת כןכשאתם עוברים בירדן ביבשה 

 וישבתם בטח שתם אז יהיה(עוברים על מנת והור

ֶאת –טט  ַ ְרֶּת֘ם ַ֒-ַוֲעַב ן ּד  ְר  תנאי שמקבלים על עצמם כיבוש, הורשה וחלוקת הארץ. תוספתַהַּי

 קדמא דרגא.תביר טפחא ראה
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 דברים ראה יב,יב:

ַ ַ֒ ]יב[ יֶכם ה  ֹל ֱא ַ ' ה  ַ י֘ םִַלְפנ  ְחֶּתָ֗ ַמ ַּוְׂש
תַ ַ ה  ְמ ַא ְַו ם יֶכֶ֖ ד  ְב ְוַע ַ ם יֶכ  ת  ַּ֙וְבנ   יֶכם םַּוְבנ  ַַאֶּתָ֗ ָ֑ם ַיֶכ
ם׃ַ ִאְּתֶכָֽ הַ ֲחָלֶ֖ ְַוַנ ק ֶל ֵ֥ ח  ַ ֹו ןַלֵ֛ י ֵ֥ א  ַ י םִַּכ  יֶכ  ר  ְַּבַׁשֲע ֲאֶׁש ר ַ֙ ִוי ַהּל  ְַו

יֶכםַ֒ ה  ֹל ֱא ַ ' ה  ַ י֘ םִַלְפנ  ְחֶּתָ֗ ַמ   –זרקא מונח סגול  -ּוְׂש

   כאשר לך. כי אין לו נחלהחייבים אתם לשמחו,  - ושמחתם. והלוי: והנה עוד תוספת)יב(  ראב"עע"פ 
אלא מתפשט בתוך חומות ירושלים לקדשים שער ניקנור ]לסוטה ונזיר[ עד עזרת כהנים ופני ה' אינו רק , שלתוספת איזורע"פ ספרי 

 קלים.

ַ֒ יֶכם ֹלה  'ֱַא יַ֘ה  תבנית בתפקיד תוספת או גריעה, והיות ויש מונח בתווך אז יש מקום לעוד דרשה. הדרשות: )א( זרקא מונח סגול, – ִלְפנ 

 אהר' דב)לעזרה, לכל ירושלים שבין החומות )ההגבלה לבין החומות נדרשת באכילת מעשר שני  מעבר איזור לאכילת קדשים קליםמרבה 

ַ֩ (יד,כו ל ֶסףְַּבכ  ָּת הַַהֶּכָּ֡  חומות ירושלים(  –קטנה רמז למחיצות -תלישא – ְוָנַת

מוצאי יוה"כ, הבאת )ב( תוספת בסעודות מצוה ובשר דבר המופיע בתנ"ך בחנוכת המשכן, קרבן תודה, סעודת ראש חדש, סעודת כ"ג ב

 ארון הברית לירושלים, חנוכת בית ראשון, בית שני, ובנבואה על בית שלישי(

 

י֘ ת (ה,יח מ' נשאב)זרקא דומה להרחקת הסוטה לשער ניקנור  – ִלְפנ  ָּׁשהַ֘-ֶאָֽ ַ֒ ִלְפנ  י ָהִא   'ה
ַ֩ (ו,כ מ' נשאב)ומלואת ימי הנזיר   ִניף ם ְוה  ֹוָת֨ ן א ֵ֥ ה  ּוָפהַ֘ ׀ ַהּכ  ַ֒ ִלְפנ  י ְּתנ   'ה
 

ם ספרי כפי המובא במלבי"ם על פסוק י"ב  ֶּתָ֗ ְׂשַמְח נאמרה כאן שמחה ונאמרה להלן שמחה, מה שמחה האמורה להלן שלמים אף  ּו
יֶכםַ֒ שמחה האמורה כאן שלמים. 'ֱַאֹלה  יַ֘ה  )ראה  במחיצות ]היו שם שתי מחיצות מחיצה לקדשי הקדשים ומחיצה לקדשים קלים[ִלְפנ 

 וגו'( צוהזרקא סגול סעיף סעודת מ
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ם :חי,בראה י דברים ִא ַ י ַ֒-ִּכָּ֡ ַּבֹו ָ֘ך ֶהי ֹל ֱא ַ' ה  רַ ַחִ֝ ְב ִַי ר ֲאֶׁש֨ ַ֙ קֹום ַַּבָּמ ּנּו ָךַּת אֲכֶלָ֗ י ֶהִ֝ ֹל ֱא ַ ' ֨ה ַ֩ י ִַלְפנ 
יָךַ ֶרָ֑ ִַּבְׁשָע ֲאֶׁש ר ַ י ִוֶ֖ ַהּל  ְַו ָך ָמֶת  ֲא ַַו ְּדָך  ְב ְַ֙וַע ָך ַּוִבֶּת הַּוִבְנָךַ֤ ַַאָּת֨
ַיַַָ ח ִַמְׁשַלֵ֥ ל ְַּבכ ֶ֖ יָך ֶה  ֹל ֱַא ' ה  ַ֙ י ִַלְפנ  ְחָּתָ֗ ַמ ָך׃ְוָׂש ֶַדָֽ

יִַאם ּוַ-ִּכָּ֡ ּנ יָךַּת אֲכֶלָ֗ ֹלֶהִ֝ יַ֩֨ה'ֱַא  קטנה קדמא ואזלא רביע -תלישא פזרַ-ִלְפנ 

ַּבֹוַ֒ יָ֘ך 'ֱַאֹלֶה רַה  ְבַחִ֝ רִַי ֲַ֙אֶׁש֨ קֹום  קדמא ואזלא מונח זרקא סגול פשטאַ-ַּבָּמ

ַ֒ ַּבֹו יָ֘ך 'ֱַאֹלֶה רַה  ְבַחִ֝ רִַי ֲַ֙אֶׁש֨ קֹום ַ֙. בתראהתבנית פרט קדמאה וכלל ופרט  -  ַּבָּמ ֹום רַ דמאהק פרטַּבָּמק ְבַחִ֝ רִַי ֶׁש֨ ַ֒ כללֲא ַּבֹו יָ֘ך 'ֱַאֹלֶה  פרט ה 

ַ֙בתראה. הפרט קדמאה  ֹום ק ַ֒בפרט בתראה  מבוררַּבָּמ ֹו יָ֘ךַּב 'ֱַאֹלֶה רַהכלל  ילענין המצוין ע" ביחס ה  ְבַחִ֝ רִַי ֶׁש֨ . ירושלים במחיצותיה היא  ֲא

ַ֒מקום נבחר, הפרט בתראה  ֹו ַּב 'ֱַאֹלֶהיָ֘ך  , הקדושה השניה, והקדושה לעתיד לבוא. אשונההרמונח זרקא סגול, מרמז אל הקדושה  -  ה 

קרקעיות שהם חוץ לחומות אבל פתחיהם בתוך החומות, לפחות בעובי החומות נחשבות -תת, שמחילות תוספתאפשר שיש עוד  – טט

 בתוך החומות, וכן חדרים בעובי החומה. כירושלים

לחמי  ושניא, סנהדרין, מלך, אורים ותומים ועוד בהקרבת תודה אחד מנבי יעל העזרה ע" אועל העיר  שמוסיפים תוספתשיש עוד  אפשר

ַ֒ -תודה, והתוספת מתקדשת כ ֹו ַּב יָ֘ך ֹלֶה 'ֱַא רַה  ְבַחִ֝ ִי רַ ֶׁש֨ ֹוםֲַ֙א       ַּבָּמק

 קטנה-תלישא ראה 
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יַ דברים ראה יד,כד: פרשת מעשר שני ַ֒-ְוִכָֽ תֹו א  ְַׂש ַתּוַכ֘ל א יַל   ֶרְךִַּכ  ַהֶּדָ֗ ַ ָךִ֝ ִמְּמ ַ ה ְרֶּב֨ ִַי
י ק-ִּכָֽ ַחַ֤ ְר הַ ִַי ַ֙ ר ְבַח ִַי ר ֲאֶׁשַ֤ ַ ֹום ק  ַהָּמ ַ֙ הֵַַ֥'ִמְּמָך ַ ָךֶ֖ ֶרְכ ָב ְַי י ָ֑םִַּכֵ֥ ַָׁש ֹו מֶ֖ ְַׁש ּום ָךַָלׂשֵ֥ י ֶה  יָך׃ַַ'ֱאֹל ֶהָֽ ֹל ֱַא

 (דף נד טור ב /ה"ג אילן -)שו"ת בר ?)ב -כה,א )וילנה  הה" גירושלמי מעשר שני פ"

ַ֒( דב' ראה יד,כב/ה"ה/ הלכה ח' כתיב ) תֹו א  ְַׂש ַתּוַכ֘ל א יַל   אם בריחוק מקו' כבר כתיב  לומדים ממנו( –ו מקימים )מה אנמה נן קיימין ִּכ 
י ְַוִכָֽ ד[ ַ-]כ ִמְּמָךִ֝ ַ ה ְרֶּב֨ ֶָ֑סף הגי' המתוקנת ונתת הכסףאם בקירוב מקום כבר כתיב ִי ַַּבָּכ ה ְַוָנַתָּתֶ֖ ה[ ַ֒אלא מהו  ]כ תֹו א  ְַׂש ַתּוַכ֘ל א לא ל  



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 תו לפדו)מע"ש שנטמא אינך רשאי לאכלו )שאת כמו בר' מקץ מג,לד וישא משאת( בלי( תוכל 
ֶָ֑סף הגי' המתוקנת ונתת הכסףוכתיב  ַַּבָּכ ה ְַוָנַתָּתֶ֖ )וולד מהסוג תני בר קפרא אמ' אב הטומאה דבר תורה וולד הטומא' מדבריהן  ]כה[

 )וולד מהסוג שהוא שני ושלישי מהתורה, שאינו מטמא אדם וכלים( בין זה בין זה דבר תורהרבי יוחנן אמר שהוא גזרת רבנן( 
י( דב' ראה יד,כב) ִַַּ֒כ  תֹו א  ְַׂש ַתּוַכ֘ל א ֶָ֑סףלא תוכל לפדותו וכתיב  ל   ַַּבָּכ ה ָּתֶ֖ ְַוָנַת ה[ תני בר קפרא אמ' אב הטומאה דבר תורה וולד  ]כ

 בין זה בין זה דבר תורההטומא' מדבריהן רבי יוחנן אמר 

ַ֒ תֹו א  ְַׂש ַתּוַכ֘ל א יַל    מונח מונח זרקא סגול,  – ִּכ 

שנחה בו טומאה  מונח אחדהיינו נטמא ע"י  –תא, כאן ללמד שנגרע מטהרתו זרקא סגול בתפקיד גריעו-ו שהגיע לירושליםמעשר שני 

שנחה בו טומאה מוולד הטומאה, דבר תורה נשאר בקדושתו ויש לחללו על כסף או שווה כסף ויקנה מאכל  מונח שנימאב הטומאה, או 

המשך ששמא יאמרו מחוסר ידיעה כי אחר לאכלו בירושלים, ואז המע"ש שנפדה יוכל להוציאו מירושלים. אבל הגמרא מביאה ב

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. 

 

 ז"ס 155

ַ֒ דברים ראה טו,ב: ה ַהְּׁשִמָּט ַ ַב ר ְּד ַ ֘ה ֶז ְַַו
טַָּכל ֹו מָ֗ א-ָׁש ָ֑הּוַל ָֽ ע  ר  ְַּב ה ַַיֶּׁשֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ד  ַָי ַמּׁש  ה ַ֙ ת-ַּבַ֙על ֶא ַ ׂש ַ֤ ְַ֙וֶאת-ִיּג  ֙הּו ע  י-ר  יוִַּכָֽ ִח  '׃-ָא הָֽ הַַל ִמָּטֶ֖ ְַׁש א ָרֵ֥    ָק

ַ֒ ה ִמָּט ַהְּׁש ַ ְּדַב ר ַ ֘ה ֶז זרקא מונח סגול, מרבה על ענין השמיטה משהו מענין השמיטה, שהשמיטה תחול גם עליו, כאן מרבה דבור שבועת  – ְו

 במקצת מלוה שהשביעית משמטת גם אותו.מודה 

קמ"ל דשביעית השביעית משמטת מלוה או דבר שזקפו במלוה של יחיד, ואם כפר בחלקו )לפי תוסיו"ט לפני השביעית( בא ללמדנו  
ואף השבועה   )החלק שנותר ע"פ המלוה(משמטת שבועה כיון דהשמיטה אותו מקצת שהודה בו נמצא שאינו אלא כופר בכל 

נשמט. אף הדבור של  )שהודה עליו(. שכיון שהממון שבאה מחמת אותו מקצת של הודאה נשמטה ת על חלק שכופר בו הלווה()הנדרש
 שבועה שבא מכחו נשמט:

 

וי' בהר כה,ד ושמות משפטים מרבה על שמיטת כספים שבה הפרשה עוסקת את שמיטת עבודת שדה וכרם כאחד ע"פ  הרמב"ן ע"פ
ַַ֒לתוספות וזה מתואם עם הרמז כג,יא ה ִמָּט ַהְּׁש ַ ְּדַב ר ַ֮ ה ֶז  זרקא סגול  - ְו

 לזמן דרישת החוב ע"י המלוה. מוסיף את כל שנת השמיטהגם לומד שאין השביעית משמטת אלא בסופה. הזרקא סגול  הרמב"ן
וזה דבר  ג(-(. )בערכין כח,בומכאן שאין השביעית משמטת אלא בסופה ) -)א( מקץ שבע שנים תעשה שמיטה רבי יוסף בכור שור 

 , שאם חייב אדם לחבירו שבועה, שביעית משמטת.אפילו דיבור משמטת -השמיטה 

 
 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. 

 מבעה"ת דברים ראה טו,ב דעת זקנים 

ַ֒ ה ִמָּט ַהְּׁש ַ ְּדַב ר ַ֮ ה ֶז  וכו'  שמט אנימכאן אמרו רבותינו הפורע לחברו בשמטה חייב/צריך לומר מ  ְו
 מוסיף דיבור ואומר משמט אני כדי שיהיה תוקף לשמיטת החוב -זרקא מונח סגול  

 

ַ ט ֹו מָ֗ ַָׁ֒ש ה ִמָּט ַהְּׁש ַ ְּדַב ר ַ֮ ה ֶז  ל תוספות אחדות מעניין השמיטה על השמיטה.הזרקא מונח סגול רביע אפשר כי מרמז עְו

ַ֒היא מענייני הדיבור.  תוספת אחת ה ִמָּט ַהְּׁש ְּדַב רַ ַ֮ ה ֶז מודיע צריך לומר שומט אני,  - רש''י ודעת זקנים -מונח זרקא סגול  -  ְו

 שלשמיטת החוב אין הזמן בלבד גורם אלא שיש להוסיף אמירה להתקיימות השמטת החוב .

 )ראה בבלי שבועות מט,א(וסיף השמטת שבועה שנאמרה בדבור. מרבי יוסף בכור שור 
 (.ערכין כח,בלומדים מפסוק א' ופסוק ב' שאין השביעית משמטת אלא בסופה ) רבי יוסף בכור שור והרמב"ן

 תוספת שניה

 י המלוה.לזמן דרישת החוב ע" מוסיף את כל שנת השמיטהגם לומד שאין השביעית משמטת אלא בסופה. הזרקא סגול  הרמב"ן

 

 . בקידושין יש לה ההסבר המקיף מכולן. בהדרכת הרב ויגדור.בבלי קידושין, גיטין, מכות -מתבררת ב תוספת שלישית
 בשתי שמיטות הכתוב מדבר שמיטת קרקע ושמיטת כספים. רבי אומר

 : רבי הקיש שמיטת כספים לשמיטת קרקע וע"פ הירושלמי הקיש שמיטת קרקע ליובל.רש"י
 קיים אז בהקשה מתקיימת שמיטת קרקע ובהקשה מתקיימת שמיטת כספים.אם יובל מת

לכן בזמן הזה שמיטת אם יובל לא מתקיים אז בהקשה לא מתקיימת שמיטת קרקע ובהקשה לא מתקיימת שמיטת כספים. 
 .קרקע וכספים היא מדרבנן

 נו כספים וקרקע( ליובל.: שמיטת כספים היא בטוי הכולל שמיטת קרקע. רבי הקיש שמיטת כספים )הייתוספות
 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

יטת כספים היא מצוות גברא העומדת בפני עצמה בלי היקש לשמיטת שמ בלי מקור כתוב לדבריהם,ע"פ ברייתא ורבא,  רבנן אומרים

 .לכן שמיטת כספים גם בזמן הזה מדאורייתאקרקע ובלי היקש ליובל. 

 ובזמן הזמן היא מדרבנן. רש"ימוסיף שלב היקש אחד ע"פ תוספות ושני שלבי היקש ע"פ  רבי בזרקא סגול –טט 

ששמיטת כספים היא מצוות גברא שאינה קשורה לשמיטת קרקע ולשמיטת שביעית ותמיד למדו ע"פ רוח הקודש גלוי  רבנן בזרקא סגול

 היא מדאורייתא.

 והלכה כרבי מרבנן ובזרקא סגול בפעם זאת שיטתו מתקבלת ושיטת רבנן נדחית.

 



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

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

 רקע ושמיטת כספיםאומר משמט אני )דבור(, שמיטת שבועת מודה במקצת )דבור(, שמיטה משמטת בסופה )תוספת זמן(, שמיטת ק

 סעיף שיטת רבי יהודה הנשיא בזרקא סגולראה 
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ֶַּפן דוגמת מפתחדברים ראה טו,ט:  ָךָּ֡ רְַל ִַ֩עם-ִהָּׁש ֶמ ָבר ָד ַ ְהֶי ה ת-ִי ְַׁשַנָֽ ְרָב ה ָק ַ ר מ ָ֗ א ִַ֝עלַל  ְַבִלַּי ָ֨ך ְב ָב ַ֒-ְל ה ִמָּט ַהְּׁש ַ ְַׁשַנ ת ַַהֶּׁשַב֘ע
ן ֶ֖ אִַתּת  ְַול ֵ֥ ֹון ְבי  ֶא ָה ַ֙ ִח֙יָך ָא ְַּב ָךָ֗ יְנ ַע  ָרָע ה ֶאלְַו ָךַ֙ י ַָעֶל֨ א ָרַ֤ ָק ְַו ֹו ַַ-לָ֑ ְטא׃ ָֽ ח  ַ ָךֶ֖ ְַב ֵ֥ה ָהָי ְַו ַה'

מונח זרקא מונח  - השבע שנת השמיטה-קרבה שנתקטנה  ... -מונח תלישא -יהיה דבר -פןמונח פזר  -השמר לך  דברים ראה טו ט

 השבע שנת השמיטה. -קרבה שנת -קטנה תרמז אל הנלמד מ-סגול, תלישא

זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי אם שבע שנים לכל אחד ואחד היאך  .השבע שנת השמיטה-בה שנתקר( ספרי קלז )גר' המלבי"ם 'א

 .היא קרבה? אמור מעתה שבע שנים לכל העולם

'ב 
מתנה: לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא, מנא הא מילתא דאמור רבנן:  לרבליה שמואל  אמרמכות ג,ב  בבלי

ראה  דברים, דכתיב: )לפה? א" עלאי לתובעו פחות מל' יום, אחד המלוה בשטר ואחד המלוה אינו רש -את חבירו סתם  המלוה
תלמוד לומר  מהשנת השבע שנת השמטה, ממשמע שנאמר קרבה שנת השבע, איני יודע שהיא שנת שמטה? אלא  קרבה( ט וט"

שאינו רשאי לתובעו בפחות משלשים  סתם, חבירושנת השמטה? לומר לך: ]יש[ שמטה אחרת שהיא כזו, ואיזו זו? המלוה את 
 יום, דאמר מר: שלשים יום בשנה חשוב שנה. 

לפני שנת שמיטה כבר נוהג בו שמיטה, ומענין של חודש היינו שלושים  חודששביעית קודם לשביעית, מפסח או מעצרת או  תוספת

 הלוואה שלא לדרוש החזירה בפחות משלושים יום. לסתםיום יש לימוד 

 הזמן  בתוספתדומה  נידון יית פ"שביע ירושלמי

זרקא סגול כתוספת על הענין מתוכן הענין שלושים יום בשנה נחשבים כשנה 

 כעין פזר שני -כבבלי מכות ... שסתם הלואה לשלושים יום; מונח פזר  -פזר ירמז 

 יום קודם לשנת שמיטה, תוספת זמן אחר שנת שמיטה לפירות שחנטו בשנת השמיטה 30תוספת זמן 

סוף שנת שמיטה כי שלושים יום בודורש בגנות הנמנעים מלהלוות במכות ... זרקא סגול כתוספת על הענין מתוכן הענין  רושלמיי 'ג

 חוששים שהמלווה ישמט.

 והמקראותמסיני(   למשההמסקנה גמרא גמירי )כעין הלכה  –בסיכום הדיון  –שנת השבע שנת השמיטה   קרבה ה-מועד קטן ד בבלי

 .אסמכתאותיון הן רק שהובאו בד

 סעיף תוספת או גריעת זמן ראהפזר תלישא ,  ראה 
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ַל א: טז,דברים שפטים יז ֘ק ה-ַר ְרֶּב ַ֒-ַי ִסים סּו ַ ֹו ַּל 
אַ ֶאת-ְול ָֽ ַ יב ס-ָיִׁשַ֤ ּו סָ֑ ַ ֹות ְרּב  ַַה ן ַע ַמֶ֖ ְַל ה ָמ ְי ַר  ִמְצ ַ֙ ַָהָעם ַ ַַ ַ ד׃ַַַ ֹו ַעָֽ ֶ֖ה ַהֶּז ַ ֶרְך ֶּדֵ֥ ַַּב ּוב ןַָלׁשֵ֛ ּו ִספָ֗ ַת  א םַל   ַמ רַָלֶכ  ַָא '֙ ה ַַוָֽ
ה-ל אהאזהרה שהזהר המלך מלהרבות לו סוסים, והוא אומרו יתעלה [ ל"ת שס"ג, הל' מלכים פ"ג ה"ג ,ב"ם ספר המצוותרמ] ְרֶּב ַ-ַי ֹו ּל 

ַ֒ ִסים , ואפילו סוס אחד לא יהיה אצלו, זולת הבהמה תהלוכה( לשם תהלוכה  – )טט והגבול לכך,  שלא יהיו לו סוסים שעוברים לפניו סּו
סוסים שיהיו בארוות שהם מוכנים אצלו למלחמה שירכבו עליהם הצבא אבל בשבילו רק בהמה אחת  שהוא רוכב עליה בלבד או

  ב(.,כא –)טט בלבד. וכבר נתבארו דיני מצוה זו בפרק ב' מסנהדרין 
 

ַל א ֘ק ְרֶּבה-ַר ַ֒-ַי ִסים סּו ַ ֹו יעה או גרמוסיף עליהם. המונח עשוי לשמש עוד ו/או מענין  בתפקיד של הגורעזרקא מונח סגול,  - ּל 

 הוספה

ְרֶּבה-ל א ֹו-ַי ֹומצב, מקף אחד עבור )א( עצמו הנלמד ממלת -מקף מקף כל אחד כרב –ַּל  לעומת )ב( רכבו. לעצמו מוגבל לסוס אחד ולפי  ּל 

ַ֒-תרגום יונתן ל ִסים  מיעוט רבים שני סוסים. לעומת זאת לרכבו מרבה כנחוץ סּו

 מקף שני עבור צבאו )א( לא ירבה )ב( ירבה. 

ַל אמצבים )לעצמו, לצבאו( המלך מוזהר עבור שני ה ֘ק ְרֶּבה-ַר ַ֒-ַי ִסים סּו ַ ֹו זרקא מונח סגול, בתפקיד גריעה מזכויותיו אם הסוסים  – ּל 

אינם משמשים לצרכי רכבו ולצרכי הצבא אלא בטלנין, משמשים להתגאות בהם, לתהלוכות אזי עובר בלא תעשה על כל סוס וסוס. היינו 

 (]מגלת אסתר[-וש בסוס בתוספת לאו ומלקות. )כגון השימ

 

 .מלחמהל אצלו סוסים שיהיו בארוות שהם מוכנים רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"גע"פ  –שניה  תוספתאבל אם הם למוכנות הצבא אז 
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ָ֑י ,ג:יטשפטים דברים  ֶה ֹל ֱַא ' ַה  ָךֶ֖ יְל ִחָֽ ַַיְנ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ְרְצָך  ַא ַ ּול ב  ֶאת־ְּג ַ֙ ְַ֒וִׁשַּלְׁשָּת ְך ֶר ַהֶּד ַ ָ֘ך ןְַל י ַח:ָּתִכ  ָֽ צ  ר  הַָּכל־ ָּמ סַָׁשֶ֖ ּו הַָלנֵ֥ ָהָיָ֕ ְַו  ָך

שלשים ושתים אמות. א"ר הונא: מאי קראה? דכתיב:  -שש עשרה אמות; דרך ערי מקלט  -דרך הרבים  ... [בבלי בבא בתרא ק, ב]
ַ֒( ג,יט ' שפ'דב) ְך ֶּדֶר ַַה ןְַלָ֘ך י  הדרך. -, דרך ָּתִכ 
ַ֒( ג,יט ' שפ'דב) ְך ֶּדֶר ַַה ןְַלָ֘ך י אמה  32-זרקא סגול, בתפקיד כמוסיף מן הענין על הענין, כאן דורש את רוחב הדרך לעיר מקלט כמונח  – ָּתִכ 

 אמה של דרך הרבים שלא לערי מקלט. 16אמה על  16שהוסיף כעין הענין על הענין, הוסיף 
יהיו משולשות בשווה וכן מושחין בין כל עיר ועיר מערי מקלט בתחילת הפרשתן עד ש הלכה ז "רמב"ם רוצח ושמירת הנפש פ"ח ה

ּול ַאְרְצךֵ֔  (דב' שפ' יט,ג)שנ'  ת־ְּגבֹ֣ ְך  ְוִׁשַּלְׁשָּת֙ א  ר  ין ְל֘ך ַהּד   וכן מושחין בין כל עיר ועיר. אמר אברהם וכן משוין. [השגת הראב"ד] . ָּתִכֹ֣
ְך   (דב' שפ' יט,ג) ר  ין ְל֘ך ַהּד  ְך  עמים של לומד מאות ה"א יתירה. אפשר כי תבנית הט דרך הדרך: ָּתִכֹ֣ ר  ין ְל֘ך ַהּד   מונח זרקא סגול,  – ָּתִכֹ֣

 ללמד לדרוש את תבנית הטעמים זרקא סגול פעמים אחדות, לפי ההסבר הבא: טעם מונח



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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בתפקיד מוסיף מהענין על הענין, )א( הדרך המיוחדת היא רשות הרבים של ט"ז אמה כנלמד משתי עגלות לויים העומדות זו  זרקא סגול

 א סגול מרמז להוסיף על הדרך המיוחדת של רשות הרבים כמותה, עוד ט"ז אמה סה"כ ל"ב אמה.לצד זו, וזרק

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

 המאפיינים את עיר המקלט שהובדלה למקלט דברים נוספים פ"ח,ה"ח  וכן כפי סיכום הרמב"ם הל' רוצח וגו'
ואין ב(  –)טט ערי מקלט אין עושין אותן לא עיירות גדולות ולא כרכים גדולים ולא קטנים אלא עיירות בינוניות, א(  –)טט  הלכה ח 

ואין מושיבין אותן אלא במקום ג(  –)טט  מושיבין אותן אלא במקום שווקים ובמקום המים, ואם אין שם מים מכניסין לתוכן מים,
ואין פורסין בתוכן ד(  –)טט אכלוסין, נתמעטו אכלוסיהן מוסיפין עליהן, נתמעטו דיוריהן מכניסין לתוכן כהנים לויים וישראלים, 

 מצודות ואין מפשילין בתוכן חבלים, כדי שלא תהיה רגל גואל הדם מצויה שם. 
 

 ז"ס 159

ַ֩ דברים שפטים יט,ה: ר ֲאֶׁש ֶַאתַַו א ב ֨ ַ֒-ָי ם ִצי ַע  ב ט   ְח ַַל ֘ר ַַבַּיַע הּו ֵ֥ ע  ַר 
ִמןַ ַ֙ ֶזל ְר ַהַּב ַ ל ְַוָנַׁשַ֤ ץ ָהע   תַ ר   ִַ֙לְכ ן ְרֶז ַַבַּג ֹו דַ֤ ַָי ה ָח֨ ְּד ֶאת-ְוִנ ַ א ָמָצֵ֥ ַּו ץ ָ֑ת-ָהע   מ  ַָו הּו ֶ֖ ע  ַר 
ֶאלַ ַ ס ּו ַָינֵ֛ א ּו ִרים-הָ֗ ֶהָע ַ ת ַחֵ֥ י׃-ַא ָחָֽ ַָו ה ֶּל ֶ֖ א  ַָה

 סעיף שיטת רבי יהודה הנשיא בזרקא סגולראה 
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ֶאת צא כב,כד:ת-כי בריםד ַ ם אֶת֨ הֹוצ  ל-ְו ֶא ַ ם ֶהִ֝ י ַ֒-ְׁשנ  ּו ת מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨ ְס ַּו וא ִהָ֗ ַה רַ ָהִע י ַ ׀ ר ַַׁש ַע
ַַעל-ֶאתַ ה ַּנֲעָרָ֗ ַהָֽ ַ ַּנֲעָרָ֗ ֲאֶׁש רַל א-ַהָֽ ַ֙ ר ַב ת-ְּד ֶא֨ ְַו ר י ַָבִע  ה ָק  ַַעל-ָצֲע יׁש ִא  ֲאֶׁשר-ָה ַ ר ַבֵ֥ ֶאת-ְּד ֶ֖הַ ָּנ ָ֑הּו-ִע ע  ר  ַ ַא  ֶׁשת
ְרֶּבַַָֽ ִּק ִמ עַ ָרֶ֖ ָה ַ ְרָּתֵ֥ ַָך׃ַסּוִבַע

ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨ ְס ַ֒דמא מרכא ק – ּו ּו ת מ  ַָו ָבִני֘ם ֲא  רקא סגולז –ָּב
 "םמבקוטי ביאורי המצוות מהרלי
צד מצוות הנסקלין. ... ובית הסקילה גבוה שתי קומות, עולה לשם הוא ועדיו וידידיו אסורות, ואחד מן העדים דוחפו על מתניו כי

 מאחוריו והוא נהפך ונופל על לבו לארץ.
לַאֹוסַָ ות משפטים יט יגשמבה יצא, שהרי נאמר ם מת א ק  ִיָּס ֹולַ ִיָּיֶרה-ק   ָירהַ

 ו על הארץ .צמה השווה הנסקל שנפל האבן עליו עם הנדחף שנפל הוא בעהנ
משא שני בני אדם והעד השני מרפה את ידו ומשליך האבן על לבו.   םם לא מת מדחיפה זו, מגביהין העדים אבן שהייתה מונחת שאו

 בו יצא. ואם לאו רגימתו בכל ישראל, שנאמר יד העדים תהייה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה.אם מת 
 

ַ֒ ּו ת מ  ַָו ֲאָבִני֘ם  רקא סגול,להוסיף מיתה בנפילה לקראת האבנים להחשב כמיתה ָּבֲאָבנִים )זרקא( שהיא הסקילה.ז –ָּב

 . הארץ עלו צמוא בעה נפלדחף שהנם ע פל האבן עליושנה השווה הנסקל הנהרמב"ם בלשון ו
 

 והעד השני מרפה את ידו ומשליך האבן על לבו. הרמב"ם אן הזרקא מתאר ממש את הסקילה בלשוןכ
 

 ,ב מדסנהדרין  בבלי
מלפניו, והאשה מלפניה ומאחריה, דברי  אותומפשיטין אותו את בגדיו. האיש מכסין  -. היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות משנה

 , ואין האשה נסקלת ערומה.ערוםמים אומרים: האיש נסקל רבי יהודה, וחכ
 , א מהסנהדרין  בבלי

ַַ֒,כד:כבתצא -כי דברים תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨   ומתוקדמא מרכא זרקא סגול, מוסיף וגורע במלת  -ְס

קַַַתצא כב,כד:-כי דבריםשהכניסה לרגשות הנידונים בשעת הסקילה ילמד מטעמי הקרא  אפשר ְס ַּ֒ו תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם קדמא  -ְלֶּת֨

ַ֒, מוסיף וגורע במלים סגולמרכא זרקא  ּו ת מ  ַָו ֲאָבִני֘ם  ָּב

 

 שני פרטים,  –תבנית הטעמים מרכא זרקא סגול  לרבנן

 (, , כעין קיצור ימים)גורע במשך זמן המיתה כי ללא כסותו בושתונסקל ללא כסותו כי כי ממהר מיתתו ומקצר  האיש

 )מוסיף על זמן מיתתה(  הבושהלת בכסותה כי נוח לה הוספת יסורים על נסק האשה

 וממהר מיתתם מחייהם גורעשניהם ללא כסות וממהר מיתתם, זרקא סגול  אבלכן שני פרטים,  גם אתם יהודה לרבי

 

 הטעמים זרקא סגול  תבנית

עקב, משה ואהרן, משה( כי ממהר מיתתו ועבור האשה קיצור ימים )כמו ברחל, י הענין מסוג גריעהעבור האיש הנסקל בתפקיד  לרבנן

 מיתה. זמן מאריך

 הענין קיצור ימים מסוג גריעהיהודה עבור האיש והאשה הנסקלים בתפקיד  לרבי

 

 ארבע אמות לפני בית הסקילה, מפשיטים את בגדי הנידון.  – קדמא

שני העדים והעד  יב' הפלת אבן כבדה הנשאת ע" שלבחד, עד א ירבוי שלבים בתהליך הסקילה. שלב א' דחיפה ע" –זרקא סגול  מרכא

 לא מת, הנוכחים רוגמים את הנדון באבנים.  עדייןהשני שומט ידו, שלב ג' אם 

 לתקן - קדמאזרקא סגול רשימת פסוקים, תוספת זמן, קיצור ימים,  ראה 
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נִַ דברים כי תצא כה,ט: ק  ְּז ַה ַ נ  י י ָליוְַ֘לע  א  ַ ֹו ְמּת  ִב ְַי ה ְּגָׁש֨ ְַ֒וִנ ַים



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַ ָ֑יו הְַּבָפָנ ָקֶ֖ ְר ְַוָי ֹו ַרְגל  ַ ַע ל מ  ַ֙ ֲעלֹו ַַנָֽ ה ָחְלָצַ֤ ְַו
רַל אַ ֲאֶׁשֵ֥ ַ יׁש ִא  ָעֶׂש הַָל ַי  ִָ֚כה הַָּכ ָר  ָא ְמ ְַ֙ו ה ְנָת ֶאת-ְוָעָֽ ַ ֶ֖ה ְבֶנ יו׃-ִי ִחָֽ ָא ַ ית ֵ֥ ַּב 

ַ֒ ִנים ק  ְּז ַה ַ ינ  י ָליוְַ֘לע  א  ַ ֹו ְמּת  ִב ְַי ה  קדמא מונח זרקא מונח סגול -ְַוִנְּגָׁש֨

 לומר לך שמצוות חליצה בחמישה, -)קרא( ה' זקנים  וריםבעל הטהסגול מוסיף על הזקנים 
 לעומת שבדרך כלל בית דין לקידושין, גיטין בשלשה טט

 

 ז"ס 162

ֶאת :ד,כי תבוא כז דברים ַ ְרֶכ ם ְב ְַּבָע ֘ה ָהָי ַ֒-ְו ן ּד  ְר ַַהַּי
ֶאתַ ַ מּו י ִקִ֝ ָ֑ל-ָּת יָב ַע  ַה ר ְַּב ֹום ַהּיֶ֖ ַ ֵ֛ם ֶאְתֶכ ַ ֵ֥ה ְמַצֶּו ַ י ִכִ֝ ָאנ  ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ה ֶּל א ָ֗ ָה ַ ֲאָבִנ ים ַָה
ד׃וְַַ י ַַּבִּׂשָֽ ם אֹוָתֶ֖ ַ ְדָּתֵ֥ ַַׂש

 ...  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 

והיה  נתחייבו בתלמוד וכ' תלמוד לומר יכול לאוהיה אם שמוע תשמעו  ושם )פסקא מא(והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני מיד. שנא' 

ֶאת אלא מיד, ובסוטה )דף ל( דאי מירדן ואילך הא כתיבוהי'  מיד, וכן )פסקא נה( ופ' תבא )פסקא רצד( אין ַ ְרֶכ ם ְב ְַּבָע ֘ה ָהָי ןַ֒-ְו ּד  ַהַּיְר
ַּבְַ משמע מיד( וכמ"ש בסנהדרין )דף מד( אני אמרתיוהי'  )ר"לוהי' בעברכם את הירדן  )ר"ל ָהָי֘ה ְרֶכ םְַו ְב . ובזה ואתם רחקתם ס' מילָע

לאלתר. וכן פה ר"ל שיביא את והיה ביום הששי והכינו  יל"פ מ"ש בשבת )דף קיח( א' ר"ח לעולם ישכים אדם להוצאת שבת שנאמר
 אשמו תכף ולא יאחר:

ֶאת ַ ְרֶכ ם ְב ְַּבָע ֘ה ָהָי ַ֒-ְו ן ּד   ד אלא שהו להגיע להר עיבל.זרקא מונח סגול, כהוספה על הזמן ולא הקימו האבנים מי – ַהַּיְר
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ַ֒-ל א: יט,נצבים כט ריםדב ַלֹו ַחָֽ ֹל  ְס ַ ֘ה' ַי אֶב הַ
ַאףַ ַ ן ֶַיְעַׁש֨ ז ָאַ֠ ַ י ַָּ֙כל-ִּכ  ַּבֹו ְבָצה ָרַ֤ ְַו ּוא ה  ַה ַ יׁש ִא  ַָּ֙ב ָאתֹו ִקְנ ְַו ' ָ֑ה-הַ֤ ַהֶּז ַ ר ַַּבּס  ֶפ ה ַהְּכתּוָבֶ֖ הַ ַָה ָאָל 
ֶאתַ ַ ה֙' ַ ה ָחַ֤ ָמ ִים׃-ּו ָמָֽ ַהָּׁש ַחתַ ִמַּתֶ֖ ַ ֹו מ  ְַׁש
ַ֒-ל אועל זה אמר ...  יט(,כט ' נצ'דב) [אברבנאל] ַלֹו ַחָֽ ְסֹל  ַ ֘ה' ַ לא יחשוב שיהיה נדון עם הכלל ושהשם יתעלה יעבור על פשעו ַי אֶב ה

ַָּ֙כללהיותו יחיד. כי הנה השם יתעלה לא יסלח אליו אבל יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא אע"פ שהוא  ַּבֹו ה ְבָצ ָרַ֤ הַ-ְו ַהְּכתּוָבֶ֖ ַ ה ָה ָאָל 
ָ֑ה ֶּז ַה ַ ר  וימחה שמו וזכרו מתוך הקהליחולו עליו ועל כל העדה יהיה שלום.  רטיות והמיוחדותהפ. רוצה לומר ַּבּס  ֶפ

ַ֒-ל א ַלֹו ַחָֽ ֹל  ְַס ' ַ֘ה שהחושב מחשבת ע"ז  ומסתיר זאת   [אברבנאל, מוסיף מעין הענין על הענין, כפי' ]מונח זרקא מונח סגול -ַי אֶב ה

ַָּ֙כליענש בעונש יתר על הרגיל  הַּבֹו ְבָצ ָרַ֤ ַ-ְו ה  וימחה שמו וזכרו מתוך הקהלועוד יוסיף עליו  הפרטיות והמיוחדותות האלָה ָאָל 
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ַ֒ דברים נצבים ל,טז: ַהּיֹום ַ ָ֘ך ְמַצְּו ַ י ִכ  ָאנ  ַ ר  ֲאֶׁש֨
ֶאתַ ַ ה ָבַ֞ ֲה ַא ָ֑יו-ְל ָט ִמְׁשָּפ ַּו יו ָתֶ֖ ּק  ֻח ְַו יו ִמְצֹוָתֵ֥ ַ ר מ ֵ֛ ְַוִלְׁש יו ָרָכ  ְד ִַּב ַָ֙לֶל ֶכת ָך ֶה֙י ֱאֹל ַ ' ַהַ֤
הַ ַ ַ֙ ָך ַרְכ ָֽ ַּוב  יָת ִב  ָר ְַו ָחִי יָת ֲאֶׁשרְו ַ ֶרץ ָאָ֕ ַָּב יָך ֶה  ֱאֹל ַ ַָבא-' ה ׃-ַאָּתֵ֥ ּה ִרְׁשָּתָֽ הְַל ָּמ ַָׁשֶ֖

רַ קדמא, הצווי הראשון כבר קדם וכל יום מתחדש, שלא יהיו עליך כדיוגטמא ישנה אלא יהיו כחדשים עליך בכל יום, וזה יהיה אחת  –ֲאֶׁש֨

י-התוספות המרומזות ב ִכ  ַַ֒מונח, אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגול – ָאנ  ַהּיֹום ַ ָ֘ך '' היוםמרבה ב'' \זרקא סגול, מוסיף -ְמַצְּו

 ''מצוךמשהו מעניין ''
 קדמא ראה
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ֶאת דברים נצבים ל,יט: ַ ַהּיֹו֘ם ַ ַָבֶכ ם ִתי ד ֨ ֶאת-ַהִע ְַו ַמ ִים ַ֒-ַהָּׁש ֶרץ ַָהָא
ָ֑הַ ְּקָלָל ְַוַה ה ָרָכֶ֖ ַהְּב ַ ָך י ַָ֙נַת ִּתיְַלָפֶנ  ַהָּמֶ֙ות ְַו ַ֤ים ַחִּי ַַה
עַַַ ַמֵ֥ יםְַל ַחִּי  ַַּ֙ב ְרָּת ַח ָך׃ּוָבָֽ ְרֶעָֽ ַז ְַו ה ַאָּתֵ֥ ֶ֖הַ ְחֶי ַןִַּתָֽ

)ז(  יהיו עדים שאני התרתישהם קיימים לעולם; וכאשר תקרה אתכם הרעה,  - העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ)יט(   רש"י
אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:  -וגו'  העידתי בכם היום את השמיםבכם בכל זאת )ראה ספ"ד שו(. דבר אחר )ח( )שם(: 

לו בשמים שבראתי לשמש אתכם: שמא שנו את מדתם? שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם, כענין שנאמר הסתכ
"וזרח השמש ובא השמש" )קה' א,ה(? הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם: שמא שנתה מדתה? שמא זרעתם אותה ולא צמחה? או 

כר ולא להפסד: אם זוכין אין מקבלין שכר, ואם חוטאין אין מקבלין שמא זרעתם חטים והעלתה שעורים? ומה אלו שנעשו לא לש
 לא שנו את מדתם, אתם, שאם זכיתם תקבלו שכר, ואם חטאתם תקבלו פורענות, על אחת כמה וכמה )ראה ספ"ד שו(. -פורענות 

 וכו' כלומר עדי התראה הם.והרי עדיין לא עשו כלום, לכך פירש וכאשר תקרה  שיהיו עדי התראה( –)טט )ז( רצונו בזה  שפת"ח
)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.

ִתיַע"פ רש"י ושפת"ח  ד ֨ ַלכל עבירה של בני ישראל בא"י שמא יעשו עבירות. הצווי לשמים וארץ להיות עדי התראה קדםדמא, ק –ַהִע
ַַ ֶאת אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגולמונח,  –ָבֶכ ם ַ ֶאת-ַהּיֹו֘ם ְַו ַמ ִים ַ֒-ַהָּׁש ֶרץ ָא זרקא מונח סגול, ע"פ רש"י ושפת"ח, א'  – ָה

 מני ביצוע דבר ה'.כעדי התראה מפני עבירות;  ב' כעדות של נא

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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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לַ דברים וילך לא,ז: ינ  יַָכ יוְַלע  ָלִ֝ א  ַ ר ֶמ א ַַוּי ֨ ַע הֹוֻׁשָ֗ הִַלי ֶׁשִ֝ מ  ַ א ָר֨ ְק ַ֒-ַוִּי ָמץ ֱא ֶַו ֲחַז ק ַ ֘ל א  ָר ְׂש ִַי
ֶאתַ אַ֙ בֹו הַָּת ַאָּתָ֗ ַ י ֶַאל-ִּכ  ה ֶּז  ַה ַ ָ֑ם-ָהָע ם ֶה םַָלת  תַָל ָתֶ֖ ֲאב  ֵ֛הַַל הָו ְַי ע ִַנְׁשַּבֹ֧ ר ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ָאָ֕ ַָה
ִחיֶלֵַַ֥ הַַּתְנ ַאָּתֶ֖ ם׃ְו אֹוָתָֽ ַ ַָּנה

 דברים וילך לא,כג: 
ו ת ַויְַצֶ֞ עַ -א  ֹ֣ ּון-ִּבן יְהֹוׁש  ר֘  נָ֗ ֱאָמץ   ֲחַזֹ֣ק ַוּי אמ  י ו  ה ִּכֹ֣ ת ָּתִביא֙  ַאָּתָ֗ ל ְּבֵנֹ֣י-א  ל יְִׂשָרֵאֵ֔ ץ-א  ר  ר ָהָא֖ ְעִּתי-ֲאׁש  ם נְִׁשַּבֹ֣ ֶ֑ י ָלה  ֵ֥ה ְוָאנ ִכ֖ ְהי   ִעָּמְִֽך׃ א 

ַ֒-ָכל ָמץ ֱא ֶַו ַז ק ֲח ַ ֘ל א  ָר ֶאתעל הכתוב  רש''יוספת מסוג הענין על הענין, כפ' , כעין תזרקא מונח סגול – ִיְׂש ַ֙ א בֹו הַָּת ַאָּתָ֗ ַ י הַ-ִּכ  ֶּז  ַה ַ ָהָע ם
ֶרץ-ֶאל ָאָ֕ כוונת משה הייתה שזקני הדור יתווספו על יהושע  ...משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן,- ָה

ה (' וילך לא,כגדב)אבל הקב''ה אמר ליהושע המשך רש"י(  –)טט בהנהגת העם,  ... תביא על כרחן הכל תלוי בך... דבר אחד לדור ָּתִביא֙  ַאָּתָ֗
 ולא שני דברים לדור

ו (דב' וילך לא,כג) -וב ת ַויְַצֶ֞ עַ -א  ֹ֣ ּון-ִּבן יְהֹוׁש  ר֘   גרשיים מונח רביע -נָ֗  זרקא מונח סגול - ו ֱאָמץ   ֲחַזֹ֣ק ַוּי אמ 

י ה ִּכֹ֣ ת ָּתִביא֙  ַאָּתָ֗ ל ְּבֵנֹ֣י-א  ל יְִׂשָרֵאֵ֔ ץ ָהאָ֖ -א  בתפקיד הוספה על יהושע תכונות שלא בספר יהושע שלש פעמים חזק ואמץ עם זרקא סגול, ו –ר 

יהושע אמור לאמץ עצמו מעבר לענוותנותו המרובה שהביאה לבחירתו למנהיג היו בו )שונה מן ההגדרה של הוספה מסוג הענין על הענין( 

 בתורה, הנהגה בכיבוש, הנהגה בהנחלהאחרי משה להיות חזק לביצוע תכלית שבועה לאבות, הנהגה 
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ֶַאתַ:ט,לאדברים וילך  ֘ה ֶׁש מ  ַ ב ִּיְכּת   ַ֒-ַו ַהּז את ַ ה ָר  ַַַהּתֹו
ֶאלַ ַ ּה ִֵּֽיְּתָנָ֗ ֶאת-ַוָֽ ַ ים ִא  ְׂש ּנ   ַה ַ י ִו  ְַּ֙בנ  יַל  ֲהִנים '-ַהּכ ָֽ הָ֑ יתַ ִר  ְַּב ן ֹו רֶ֖ ֲַַא ַ ַַ ַ ל-ְוֶאלַַ ל׃-ָּכ ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֶ֖י ְקנ   ִז

ֶאת )ט( ]רמב"ן[ ֘הַ ֶׁש מ  ַ ב ה-ַוִּיְכּת   ָר  ַַַ֒הּתֹו ּז את אַואע"פ שבכאן כתוב  :ָּכל־יְִׂשָרֵאִֽל יְלֵעינֵ֖  (לד,יבוזה"ב דב' )מתחלת בראשית עד  - ַה ָרַ֞ ְק ִּת
ֵֵֶֽ֥גדַָּכל-ֶאת ֶַנ את ּז ֵ֛ ַה הַ ָרֵ֥ ם-ַהּתֹו ֶהָֽ י ְזנ  ָא ְַּב ל ֶ֖ א  ָר סוטה ראה ), והוא רומז לספר הזה של 'אלה הדברים' על דעת רבותינו (להלן,יא) ִיְׂש

וילך דב' )-)להלן ב חזר ובאר: על )לא,ט(( –)טט אבל בזה  - קורא רק בספר דברים(שבה המלך במצות הקהל  פסוק )לא,יא( עוסק –)טט  (מא,א

י׀ ((לא,כד ֹות ַויְִהֹ֣ ה ְּכַכּלֹ֣ ב מ ׁש ָ֗ ת ִלְכּת ָ֛ י-א  ה ִּדְבֵרֵ֥ את-ַהּתֹוָרִֽ פ ר-ַעל ַהז ֖ ד ֵסֶ֑ ָּמִֽם׃ ַע֖  כולה.  התורה, וזה יכלול כל ּת 

אֶַ (טלא,דב' וילך )  ֘הַ ֶׁש מ  ַ ב ַ֒-תַוִּיְכּת   ַהּז את ַ ה ָר  דב' )מתחלת בראשית עד  רמב"ןכפי'  התוכן מלמד שמשה כתב את כל התורה כולה – ַהּתֹו

 :ָּכל־יְִׂשָרֵאִֽל יְלֵעינֵ֖  (לד,יבוזה"ב 

ֶאתאבל תבנית הטעמים של הכתוב הבא מרמזת על גריעה  ַ ֘ה ֶׁש מ  ַ ב ַ֒-ַוִּיְכּת   ּז את ַה הַ ָר  זרקא סגול עשויה . מונח זרקא מונח סגול – ַהּתֹו

מן  זרקא סגול בתפקיד גורעפעול בדרשה אחת כמוסיף ובדרשה אחרת כגורע. טעם מונח לפני טעם זרקא ולפני טעם סגול מרבה דרשות. ל

ָמת  (הלד,וזה"ב דב' )רש"י הענין על הענין ומלמד כי שמונה הפסוקים האחרונים בספר דברים הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כפי'  ם ַוָּי֨  ָׁשִ֝
ה ֶׁשֹ֧ ָמתמשה מת, וכתב אפשר  - מ  ם ַוָּי֨ ה ָׁשִ֝ ֶׁשֹ֧ אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. רבי מאיר אומר אפשר ספר התורה  ?מ 

. (ראה ב"ב טו,א)?! אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע (דב' לא,כו)חסר כלום, והוא אומר "לקוח את ספר התורה הזה" 
 .  (ראה מו"ק כח,א)בנשיקה  - פי ה' על

ָמתה: לד,וזאת הברכה דב'  ם ַוּיֵָ֨ ה ָׁשֵ֝ ֶּ֧ ב ד מ ׁש  ב ַעל 'הָ֛ -ע  ץ מֹוָא֖ ר  ֵ֥ י הִֽ -ְּבא   ׃'ִפֵ֥

רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב, אמר ליה: ראויה כל התורה כולה ליכתב על ...  [ב,בבלי מגילה יח]
מכלל  -ר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך פיך, אלא כך אמרו חכמים: אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. מדקאמ

 .דמיושרין הן אצלו, והא רבי מאיר כתב! שעת הדחק שאני
הלכה למשה מסיני שאין כותבין ספר תורה ולא מזוזה אלא ח בשרטוט, אבל *  ,הי"ב[א"רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ]

לכתוב תפילין ומזוזה שלא מן הכתב שהכל גורסין פרשיות אלו, אבל ספר  תפילין אינן צריכין ט שרטוט לפי שהן מחופין, ומותר
 .(בבלי מגילה יח,ב)ע"פ  אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתבתורה 

 :מימרא דרבה בר בר חנה א"ר יוחנן והטעם שמא יטעה בחסרות ויתרות (בבלי מגילה יח,ב)אבל ס"ת. שם ...  [כסף משנה]
צריך שיהיה לפניו ספר אחר, שיעתיק ממנו, ג שאסור לכתוב אות אחת סימן ב[ הלכות ספר תורה סימן רעד  שולחן ערוך יורה דעה]

 . ( שיקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנהמגן אברהםפתחי תשובה מפנה אל  -שלא מן הכתב. ב[ וצריך )א
קרות כל תיבה, וצ"ע דבי"ד סי' רע"ד ס"ב משמע דכשכותב מתוך הכתב א"צ ל -)פמ"ג( אם אינו  [מגן אברהם סימן לב ס"ק מב]

 :משמע דאעפ"כ צריך לקרות ואפשר דעתו להקל בתפילין. מאחר דמגרס גריסן עסי' תרצ"א ס"ב

 

ֶאתַ(טלא,דב' וילך )בענין הספר הראשון שכתב משה.  ֘הַ ֶׁש מ  ַ ב ַ֒-ַוִּיְכּת   ַהּז את ַ ה התבנית זרקא סגול בתפקיד , מונח זרקא מונח סגול – ַהּתֹוָר 

אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן ספר תורה  ,הי"ב[א"רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ]מסוג הענין על הענין, מוסיף 
י׀ (וילך לא,כדדב' )-משה כתב ספר ראשון שלא מן הכתב ומספר זה הוא העתיק את הספר שעליו כתוב ב .(בבלי מגילה יח,ב)ע"פ  הכתב  ַויְִהֹ֣

ֹות ה ְּכַכּלֹ֣ ת בִלְכּת ָ֛  מ ׁש ָ֗ י-א  ה ִּדְבֵרֵ֥ את-ַהּתֹוָרִֽ ר-ַעל ַהז ֖ פ  ד ֵסֶ֑ ָּמִֽם׃ ַע֖ י׀ושדרשנו מתבנית הטעמים של  ּת  ֹות ַויְִהֹ֣ ה ְּכַכּלֹ֣ מונח לגרמיה מונח רביע,  – מ ׁש ָ֗

 שכתב עוד שנים עשר ספרים, סה"כ שלושה עשר ספרים.

 .יקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנהואפשר שמוסיף מן הענין על הענין גם שהכותב 

ת (במ' מסעי לג,ב) ראה ה א  ב מ ׁש ֵ֝ ם ַעל-ַוּיְִכּת ֵ֨ ֖ ם ְלַמְסֵעיה  ָ֛ ִֽם׃-מֹוָצֵאיה  ם ְלמֹוָצֵאיה  ֖ ּל ה ַמְסֵעיה  ' ְוֵאֵ֥ י הֶ֑ בהלכות ספר  ]מסכת סופרים פ"ב,הי"א[ ִפֹ֣

 בענין כתיבת ספר התורה הראשון. ]אור החיים[תורה, 

תנאמר  (לא,ט)בפסוק  ֶא ַ ֶׁש֘ה מ  בַ ּת   ְכ ַ֒-ַוִּי ַהּז את ַ ה ָר  תנאמר  (לא,יא)וק בפס ַהּתֹו ֶא אַ את-ִּתְקָרַ֞ ַהּז ֵ֛ ַ ה ָרֵ֥ דַָּכל ַהּתֹו ֵֵֶֽ֥ג לַ-ֶנ ֶ֖ א  ָר ְׂש מרכא תביר מרכא  –ִי

טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא התורה שלא על כולם חלה אותה הלכה ו/או אינם מצטרפים, ללמד כי מהחמישה חומשי תורה 

 שהקריאה אינה ברצף אלא היא קריאה בדילוגין. )לא,ט(, בשעת הקהל קוראים בספר דברים בלבד. ועוד-המוזכרים ב
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ֶַאל :יד,לא וילך דברים ' הִ֝ ַ ר ֶמ א ַַוּי ֨ מּותַ֒-פ ַָל ָ֘ך ֶמי ַָי ּו ב  ְר ַָק ה  ן ַ ה ֶׁשָ֗  למות. משהימי  קריבתסיבה ל –זרקא סגול  –מ 

ֶאתַ ַ א ָר  ַ-ְק ַע הֹוֻׁש  ִַ֙וי ה ֶׁש מ  ְךַ ֶַ֤ל ַַוּי  ַ ָּ֑נּו ֲאַצֶּו ַַו ד ֶ֖ מֹוע  ַ ֶהל א ֵ֥ ְַּב ּו בֵ֛ ַיְּצ ְת ִהָֽ ְַו ַע הֹוֻׁשָ֗ ד׃ְי ָֽ מֹוע  ַ ֶהל א ֵ֥ ְַּב ּו בֶ֖ ַיְּצ ְת ַַוִּיָֽ
 קיצור ימים סעיף ראה



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/246         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול
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הִַּכי א:וילך לא,כ דברים ָהָי ַ֒-ְוַ֠ רֹות ְַוָצ ַרּבֹו֘ת ַ ֹות ָרע  ֹוַ תִ֝ א  ַָ ן א ְמֶצ֨ ִַת
ֹוַ ְרעָ֑ ַַז י ִמִּפ  ַ ח ִַתָּׁשַכֶ֖ א יַל ֵ֥ דִַּכֵ֛ ְַ֙לע   אתְַלָפָניו ַהּז ַ֤ ַ ה ָר֨ ַהִּׁשי ַ ה ָעְנָת ְַוַ֠

ת ֶא ַ ְעִּתי ַד  ַָי י ַ֙-ִּכֹ֧ ה ֶׂש ַע  א ּו הַ֤ רַ ֲאֶׁש֨ ַ ֹו רָ֗ ֶאלִַיְצ ַ ּנּו ֲאִביֶא  ַ ֶט ֶרם ְַּב ֹום ַ-ַהּי  ְעִּתי׃ ִַנְׁשַּבָֽ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֶרץ  ָהָאֶ֖
הִַּכילא,  וילך דברים ָהָי ְַוַ֠ ַ א[ ַ֒-]כ רֹות ְַוָצ ַרּבֹו֘ת ַ ֹות ָרע  ַ ֹו תִ֝ א  ןַָ א ְמֶצ֨  גדולה, קדמא ואזלא מונח זרקא סגול,   -תלישא - ִת

לות וכנגדה גלתה סנהדרין, ותוספות צער שכינה בשלבים של ג שנסעה מסעות עשרהעל  מלמד השנה לא, א ראש בבליהגמרא  המשך

 רבותקטנות 

ה ָהָי יגדולה מרמז לשיעור לאחריה הוא מספר המסעות -תלישא - ְוַ֠ ַ-ִּכ ֹו תִ֝ א  ַָ ן א ְמֶצ֨ בשלבים של גלות, המרומז בטעמי  שכינה שנסעהִת

 קודם השכינה וכנגדה הסנהדרין –קדמא ואזלא 

 ַ֒ רֹות ְַוָצ ַרּבֹו֘ת ַ ֹות לצרת גלות אחת )בגלל המונח, אם היה מרכא זה היה  הנאספותות צער קטנות רבות מונח זרקא סגול, תוספ - ָרע 

ה מילתמרמז לצרות נפרדות(, אבל  ָהָי : ומשם עתידין ליגאל, שנאמר )ישעיהו נב( יוחנןרבי  אמרזה גם לשון שמחה, אולי לומר  – ְוַ֠
  התנערי מעפר קומי שבי. 

 תלישא ראה 
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ַצַַ֞דברים וילך לא,כג:  הֹוֻׁש עַַ-ֶאת וַוְי ן-ִּבן ְי ּו ֶמרַ֘ נָ֗ ַז ק ַוּי א ַ֒ ֲח ָמץ ֱא ַ ֶו
י ה ִּכ  ַ֙ ַאָּתָ֗ א ִבי ל ְּבנ  י-ֶאת ָּת א   ָר ֶרץ-ֶאל ִיְׂש ָאֶ֖ י-ֲאֶׁשר ָה ָ֑ם ִנְׁשַּב ְעִּת ֶה ַָל

י ִכֶ֖ ָאנ  ֵ֥ה ְו ְהֶי ְך׃ ֶא  ִעָּמָֽ
 דברים וילך לא,ז: ראה 
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 ז: –,ו זאת הברכה לג ריםדב

ַ ַאל]ו[ ְַו ן ֶ֖ אּוב  ְר ַ י ִחֵ֥ ַ-ְי י ִהֵ֥ ִַוי ת מ ָ֑ ר׃ַָי ְסָּפָֽ ִמ ַ יו ְַמָתֶ֖
ַ ַ֙]ז[ ה ַ ע ַמַ֤ ְַׁ֒ש ַמר ַַוּי א ָד֘ה הּו אתִַלי ז   ֶאלַ'ְו ְַו ה ָד  הּו ְַי ֹול ַפ-ק  ה׃ ְהֶיָֽ יוִַּת ָרֶ֖ ִמָּצ ַ ר ֶז ֵ֥ ְַוע  ֹו בַל  ָר  ַ֙ ַָיָדיו ָּ֑נּו ֶא ֹוְַּתִבי ַַעּמֶ֖

הַ֘)ז(  רש"י ָד הּו אתִַלי ז   הארץ  תנה"להם לבדם נ לראובן, מפני ששניהם הודו על קלקול שבידם; שנאמר: "אשר חכמים יגידו" וגו' יהודהסמך  - ְו
יט; ראה סוטה ז,ב(. ועוד פירשו רבותינו )ראה סוטה ז,ב(, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמות -ולא עבר זר בתוכם" )איוב טו,יח

מי גרם לראובן יהודה מתגלגלין בארון מפני נידוי שקבל עליו, שנאמר "וחטאתי לאבי כל הימים" )בר' מד,לב(; אמר משה )ראה ספ"ד שמח(: 
ַַ֙שיודה? יהודה; ה ַ ע ַמַ֤ הַ'ְׁש הּוָד  ְַי ֹול יב(, -תפלת דוד ושלמה ואסא מפני הכושים )ראה דה"ב יד,י(, ויהושפט מפני העמונים )ראה שם כ,ה - ק 

על  - תהיה מצריו ועזריריבו ריבו, וינקמו נקמתו.  - רב לו ידיולשלום מפני המלחמה.  - עמו תביאנו ואלוחזקיהו מפני סנחריב )ראה שם לב,כ(. 
ַ֙יהושפט התפלל על מלחמת רמת גלעד: "ויזעק יהושפט וה' עזרו" )דה"ב יח,לא; ראה ספ"ד שמח(. דבר אחר )שם(:  ה ַ ע ַמַ֤ הַַ'ְׁש הּוָד  ְַי ֹול  -ק 

נחלת  ודהיהשנאמר: "מחבל בני  ,יהודהואף כשחלקו ארץ ישראל נטל שמעון מתוך גורלו של  .יהודהכאן רמז ברכה לשמעון מתוך ברכותיו של 
 . 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 ַַוּי אַמ ֘ה ָד הּו אתִַלי ז   דאתו של מונח זרקא סגול, בתפקיד מוסיף מיהודה על יהודה, )א( רבוי תפילות מלכי בית דוד שמיהודה. )ב( הו – ְו

 יהודה גרמה להודאתו של ראובן, )ג( בתפקיד גריעה מנחלת יהודה להושיב עמו את שבט שמעון.
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ַ֒יהושע  ה,יג:  חֹו ִרי י ִַּבָֽ הֹוֻׁשַע֘ ְַי ֹות ְהי  ִַּבָֽ י ִהָ֗ ַַוְי
ה ּנ  ִה ְַו א ְר ַַ֙וַּי  יו יָנ ַע  א ַ-ַוִּיָּׂשַ֤ ֹו דָ֑ ְַּבָי ה ְַׁשלּוָפֶ֖ ֹו ְרּבֵ֥ ַח ְַו ֹו ּד  מ  דְַלֶנְג ַ֙ע  ִַאיׁש

ַ ַע הֹוֻׁשַ֤ ְַי ְך ֶל ִאםַוּי ֨ ַ ה ַאָּתֶ֖ ַ נּו ֲהָלֵ֥ ַ ֹו רַל  ֶמ א ַַ֙וּי   ָליו ׃-א  ינּו ָֽ ר  ְַלָצ
ַ֒ (יהושע ה,יג). מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי? א"ר יוחנן, דאמר קרא: בבלי נדרים נו,ב מ' חֹו ִרי י ִַּבָֽ הֹוֻׁשַע֘ ְַי ֹות ְהי  ִַּבָֽ י ִהָ֗ ַַוְי

! הא בתחומה. אימא: אפי' בעיבורהא ש"מ ויריחו סוגרת ומסוגרת! אל (יהושע ו,א)וגו', מאי ביריחו? אילימא ביריחו ממש, והכתיב 
ר (במ' מסעי לה,ה)כתיב בתחומה  י ּוץַָלִעָ֗ ח  ִמ ַ ם ֶתַ֞ ּד  ַמ  . ּו
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ֶאלַ :ב,יהושע כד ַ ַע הֹוֻׁשִ֝ ְַי ר ֶמ א ה-ָּכל-ַוּי ֨ םַּכ  לַ֒-ָהָעָ֗ א  ָר ִַיְׂש ה  י ֱאֹל ַ הָו֘ה ְַי ַמ ר ַָא
ָהֶַַ֖ ְבָר ַא ַ י ֲאִבֵ֥ ַ ח ַר םֶַּתֵ֛ עֹוָל  ָֽ מ  ַ֙ יֶכם ֹות  ֲאבָֽ ַ ּו בַ֤ ַָיְׁש ר ָּנָהָ֗ ַַה ר רְַּבע  ֶב ֹו חָ֑ ַָנ י ֲאִב  ַַו ַם
ים׃ַ ִרָֽ ח  ֲַא ים ִהֵ֥ ֹל ֱא ַ ּו דֶ֖ ְב ַַוַּיַע

 והענין האלקי מיחידים לרבים ב'התפשטות הסגולה  א'א' שתי פעולות זרקא של תוספות אפשר לשני עניני סגול. כפירוש המלבי"ם 

מבטא רוח נבואה וכאן בטעם  ב' התיבה "כה", משה נתנבא ב"זה" ושאר הנביאים ב"כה", בכל אופן הצירוף כה אמר ה' אלקי ישראל

 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.
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    סעיף מרכא זרקא סגול ראה,לב: כד יהושע



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת סַ -ְו ֹו ַיַ֠ ֹות מ  רַעְצ ֲאֶׁש ַ י-ף ְַבנ  ַ֒-ֶהֱע֨לּו ִַבְׁשֶכם ּו ר  ַָקְב ַרִי֘ם ִמִּמְצ ַ ׀ ַ ל ֵ֥ א  ָר ִַיְׂש
יַ ְַּבנ  ת ֵ֛ א  מ  ַ ב ק ֵ֛ ַַיֲע ֹ֧ה ָקָנ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ה ַהָּׂשֶדָ֗ ַ ת ַק  ֶחְל י-ְּב ֲאִבָֽ ַ ֹור מֵ֥ ָ֑הַ-ֲח ָט ְקִׂשי ַ ָא ה מ  ְַּב ם ְַׁשֶכֶ֖
יַ ָֽ ְבנ  ּוִַל ְהיֵ֥ ה׃-ַוִּיָֽ ֲחָלָֽ ףְַלַנ ֶ֖ ס    יֹו

ר י-ֲאֶׁש ְַבנ  בְַ-ֶהֱע֨לּו ָק ַ ַרִי֘ם ִמִּמְצ ַ ׀ ַ ל ֵ֥ א  ָר ִַ֒יְׂש ִַבְׁשֶכם ּו  ר 
 מרכא זרקא מונח סגול פסקגירסת כתר, קורן קדמא  –

 זרקא מונח סגול מונחגירסת מגנס קדמא פסק  –

 

 עטרה למקומה בהחזרת עצמות יוסף לשכם. החזרתשתוספת זאת היא  אפשר)סגול( על שכם.   שכםמוסיפה משהו מעניין  הזרקא

י -יש להבין מה ידרש מ וכאן ל-ְבנ  ֵ֥ א  ָר ְׂש לו, כבודו  הניחו: אמרוישראל -רכא, משמע שמחלק התוספת בסגול בין אחדים, כי בארץמ –ִַי
 במרובים יותר מבמועטין,
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       סעיף מרכא זרקא סגול ראה :,יג שופטים
חַַוַַ ּו רָֽ ַ יו ַָעָלֵ֥ י ִה֨ ַ-ְּת ט ַַוִּיְׁשּפ   ' ֶאת-ֶאת֘ה ַ ֹו ד  ְַּבָי '֙ ה ןַ ַ֤ ַַוִּיּת  ה ָחָמ  ַַ֙לִּמְל א צ  ַַ֒וּי  ל א  ָר ַ-ִיְׂש ן ַׁשְִַרַּכּוַׁשֵ֥ ם ָרָ֑ ֲא ַ ְך ֶמ ֶל ַ ִים ַָעַתֶ֖
׃וַַ ִים ִרְׁשָעָתָֽ ַ ן לַּכּוַׁשֵ֥ ַַעֶ֖ ֹו ד  ַָי ז ַָּת ָע
 

חַַ י"רש ּו רָֽ ַ יו ַָעָלֵ֥ י ִה֨ '-ַוְּת )שמות  במצרים)מדרש תנחומא שמות כ( דרש רבי תנחומא, נסתכל בהם, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה . ֘ה
 זו לטעות בעגל, ואף על פי כן ראיתי את עני עמי: תידיןשעג ז(, ראה ראיתי את עני עמי, מה הן שתי ראיות הללו, אמר לו, רואה אני 

 להושיעם:  עליודרש עתניאל, אמר, בין זכים בין חייבים, 
ּוחַַ ק"רד רָֽ ַ יו ַָעָלֵ֥ י ִה֨ '-ַוְּת   נבואה מן קדם ה' רוחיונתן ושרת עלוהי  תירגם. ֘ה

חַַ ּו רָֽ ַ יו ַָעָלֵ֥ י ִה֨ ֶאת-ַוְּת ַ ט ַַוִּיְׁשּפ   ' לַ֒-֘ה א  ָר  פ"ע יסגול, כעין כלל הצריך לפרט, והפרט מחולק לקבוצות, כרש" זרקא מונח מרכאקדמא  –ִיְׂש

ישראל אל דרכי ה', ובזכות  ולהשיביש תוספת רוח נבואה, רוח גבורה להוכיח  לשופטזכים בין חייבים, עליו להושיעם.  בין –תנחומא 

 התעוררותם לצאת ברוח גבורה והכריע צריהם.
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ְדִליָלַָ֗ שופטים טז,יח: ַ א ֶר ַַוּת   י׃ ִַּכָֽ ֶאת-ה ַ דַָלּ֘ה ַ֒-ָּכל-ִהִּג י ִַלּבֹו
י ַעםִַּכָֽ ַהַּפ  ַ ּו ֲַ֙על  ר מ  א יםַל  יְַפִלְׁשִּתַ֤ ְרנ ֨ ַס ְַ֩ל א ָר ְק ַַוִּת ח ֶאת-ַוִּתְׁשַלָּ֡ ַ י הִַלֶ֖ דִַלֶ֖ י ל-ִהִּגֵ֥ ַ-ָּכ ֹו ִַלּבָ֑

ם׃ ָדָֽ ְַּבָי ֶסף ַהֶּכֶ֖ ַ ּו ַּיֲעלֵ֥ ַַו ים ְרנ  יְַפִלְׁשִּת  ַס ַ֙ ָה י ֶל֨ א  ַ ּו  ְוָעלַ֤
 שסיפר לה את כל העניין, למה תלוי כוחו בשערותיו. - כי הגיד לה את כל ליבו)יח(   רבי ישעיה מטראני

 ניכרין דברי אמת )סוטה ט ב( על כי ראתה אותו נוהג נזירות  ותרא וכו' מצודת דוד

י ֶאת-ִּכָֽ ַ דַָלּ֘ה ַ֒-ָּכל-ִהִּג י לקים ... ואם גולחתי וסר -נזיר א טז,יז-מונח זרקא סגול,מוסיף על לבו מענין לבו, כאן לבו זה כנאמר ב - ִלּבֹו

הסביר לה נזירותו מהי וזה  למה תלוי כוחו בשערותיוהסבר  תוספתי כחי וגו', אבל דלילה שלא הייתה מבנות ישראל צריכה הייתה ממנ

, לא נגע בשערו שלא יתלשנו, לא שתה יין, לא אכל ענבים, התרחק מכרמי גפן, ולמאן  על כי ראתה אותו נוהג נזירות -נסתרות לבו ו

 לא יטמא למתים, התרחק ממתים, הכירה שאלו דברי אמת. דאמר כי נזירות שמשון גם

 גדול-קטן זקף-זקףראה 
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רַ֒ ' ו,יב:ב ואלשמ מ  א ֘דַל  ָּדִו ַ ְך דַַלֶּמ ֶל ַַוֻּיַּגָ֗
ֶאתַ הַ הָוָ֗ ְַי ְך ַר  ֶאת-ּב  ְַ֙ו ם ד  ֱא ַ ד ַ֤ ב  ַע  ית ל-ּב ֨ יםַ-ֲאֶׁשר-ָּכ ִהָ֑ ֹל ֱא ַָה ן ֹו ר  ֲא ַ ר ּו ַַּבֲעבֶ֖ ֹו ַל 
ֶאתַ ַ֩ ַַוַּיַעל ד ָּדִוָ֗ ַ ְך ַהַָ-ַוּי  ֶל ן ֨רֹו ה׃ֲא ָחָֽ ְמ ְַּבִׂש ד ָּדִוֶ֖ ַ ר י ִַעֵ֥ ם ד ֵ֛ ֱא ַ ד ֵ֥ ב  ַע  ית ִמּב ֨ ַ ים ֹלִהִ֝ ֱַא

ד –טט  ארבע ענינים א( ההגדה למלך דוד; ב(הברכה לבית עבד אדם ג(הברכה לכל אשר לו ד( בעבור הארון שמברך ומחיה  :רביע – ַוֻּיַּגָ֗

 ולא ממית כמו שקרה לאנשי בית שמש

רַ֒ מ  א ַל  ֘ד ָּדִו ַ ְך  קדשהוגד למלך דוד ברוח ה –ַלֶּמ ֶל
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ַ֒: חי,יט 'ב שמואל ִמן ִמִּבְנָי ַ ִַעּמֹו֘ יׁש ִא  ַ ֶלף ֶא֨ ְַו
ֹוַ ִאּתָ֑ ַ יו ָדֶ֖ ֲַעָב ים ִרֵ֥ ֶעְׂש ְַו ֵ֛יו ַָּבָנ ר ַָעָׂשֵ֥ ֶׁשת מ ֨ ֲח ַַו ּול א  ַָׁש ַּב  ית ר ִַ֚ע ַַנ א ְך׃ְַַוִציָבָ֗ ֶל ַהֶּמָֽ ַ ֵ֥י ןִַלְפנ  ֶ֖ ְרּד  ַהַּי ַ ּו חֵ֥ ְַוָצְל

ַ֒ ן ִמ ִמִּבְנָי ַ ִַעּמֹו֘ יׁש ִא  ַ ֶלף ֶא֨ . כאן שאין החלקים שוים ופעמיםצי פעמים חלק בחלק שוה, שח קהרד"פירש  ,קדמא מונח זרקא סגול –ְַו

, ומטועם בזרקא סגול ולא בקדמא ואזלא במלה כאילו שקולים לשאר בנימן שהאלףוזהו מה שמרבה  האלף מבנימן הם כמו מחצית בנימן,

 אחת.

 קדמא ואזלא במלה אחתראה  
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ִַלפְַ :מלכים א יט,יא ָה֘ר ַָב ַמְדָּת  ְַוָע ַצ  א ר ֶמ א ַַ֒וּי ָ֗ ה ַ ַַ'נ  י
הַ  ֹ֧הַ ּנ  ִה הַ ַ'ְו ַ ְפנ  י ִַ֙ל ְסָלִעים רַ ַ֤ ְמַׁשּב  ַּו ים ִר֨ ָה קַ֩ ר  ְמָפ קַ ָחָזַ֞ ְַו ה דֹוָלָּ֡ ְַּג ּוַח ר  ְַו ר ב ָ֗ הַַָ֑'ע  ַחַ ּו רֶ֖ ַָב א הַַָֽ'ל ֵ֥ ַ ַעׁש ַרֶ֖ ַָב א ַעׁשַל ֵ֥ ַר  ַחַ֙ רּ֙ו ָה ַ ר ַחַ֤ ַ׃'ְוַא

 : רוח פועלו של מלך המשיחהסבר אגדה

 ן ע"פ תבניות הטעמים.הסבר פשט הענין ע"פ פי' רלב"ג, ואחריו הסבר בפנימיות העני



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַַ ט[ ֶאל-ַוָּיב א] ַ ם ַבר-ָׁשֵ֥ ְַד ַ֤ה ּנ  ִה ְַו ָ֑ם ןַָׁש ַַוָּי ֶל ה ָרֶ֖ ַ֙-ַהְּמָע ַמהַ'ה ַ ֹו ַל  ֶמר א ַַוּי   יו ָל  הּו׃ַ-א  ִלָּיָֽ א  ַ ה ַפ ֶ֖ ָךֵ֥ ְַּל
ַבר רלב"ג ְַד ַ֤ה ִהּנ  ַ֙-ְו ֶמרַ'ה א ַַוּי   יו ָל  ַברַאחשוב, כי בתחלה בא אליו - א  ַ֙-ְד ָךֵַ֥-ַמהעל דרך הנבואה, ושאל לו השם יתברך  'ה הְַַּל פ ֶ֖

הּו ִלָּיָֽ )ועל דרך אומרו לאדם הראשון בגן עדן איכה ואע"פ שכבר ידע זה השם יתברך, על דרך אמרו לקין "אי הבל אחיך" )בר' ד,ט(.  ,א 

' 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

ברית התורה והרסו מזבחות השם  ישראל עזבו בניהשיב אליהו כי הוא מקנא לשם יתברך, כי  והנהשאליהו ישנה לדבר זכות על ישראל(. 
ונשאר אליהו לבדו  -כי כבר הרגה אותם איזבל כמו שקדם  - בחרב; והרגו נביאי השם ריםיתברך, כי לא רצו לעבוד כי אם אלהים אח

והנה ; שיקום נקמתו על אלו הרעות שעשו ישראלובקשה להרוג אותו; וכאלו שאל על זה מהשם יתברך,  מן הנביאים הידועים לה,
ַ֒לו השם יתברך שיצא ויעמוד  מר. אז אקרה זה לאליהו מרוב כעסו על חטאת ישראל ה ַ ִַלְפנ  י ֘ר רוצה לומר, כי כשיראה לו כבוד  -ַ'ָבָה

)וזה היה באותו מקום שעמד משה רבנו בפר'  כדי שיבקש אליהו רחמים על ישראלרך ה', אז יצא מהמערה. וידמה, שכבר עשה זה השם יתב

, לא  (יעשה כמו משה רבנואליהו שכי תשא וביקש רחמים אחרי מעשה העגל וה' נענה לו ולמדו סדר שלוש עשרה מדות של רחמים וזה מה שרצה 
. ולזה הראה לו הדברים הם אפו כדי שישובו אליול ריךלהאשיתפלל להשחיתם על רוע מעשיהם; כי היה רצון השם יתברך 

הההמשחיתים, כמו  דֹוָלָּ֡ ְַּג ַח ּו כי אין מדרך השם יתברך להביא  ה', ברוחהיה  ולא .סלעיםומשברת  הריםוחזקה, שהיא מפרקת  ר 
 הרעות אם לא לתכלית שיגיע מהם טוב; 

 

הַ  ֹ֧הַ ּנ  ִה רַ'ְו ב ָ֗ י (בר' ג,ו)לחטא אדם הראשון הכתוב באותה תבנית טעמים דרגא מונח רביע, תבנית טעמים המרמזת לתיקון  – ע  ה ְוִכֹ֧ ֲאָו -ַתָֽ
א ּו ִים ה  ַנָ֗ י רַ, ה' עובר על פשע לשבים בתשובה )על בסיס רמב"ן(, בשם ע"ב מאותיות מלת ָלע  ב ָ֗ רַ'הַ ,  ע  ב ָ֗ מונח רביע מרמז  – ע 

מלאכים ראשיים וקבוצותיהם. כלומר מרמז להופעת לקית )בעה"ט( של ארבעה רגלים, ארבעה אופנים, ארבע חיות, ארבע -למרכבה הא

ְדָּת ַ( מלכים א יט,יאכסא הכבוד לאפשר מעבר מכסא דין לכסא רחמים . תבנית טעמי המלים  ) ַמ ְַוָע ַצ  א ֶמר א ַַַ֒וּי ָ֗ ה ַ ִַלְפנ  י ֘ר ָה זרקא  -ַ'ָב

הַ סגול שלפני  ַ ֹ֧ה ּנ  ִה רַ'ְו ב ָ֗ לב פירוש הרד"ק במקום עם דרשה ממקום מרמזים לאפשרות מעבר מכסא דין לכסא רחמים, בהסבר המש ע 

הַ  רד"קאחר. פי'  ַ ֹ֧ה ּנ  רַ'ְוִה ב ָ֗ רַ'הַ  כבוד :פירוש - ע  ב ָ֗ רלפניו, כמו שאמר במשה רבינו עליו השלום  ע  ַַעלַ'הֵַ֥ ַוַּיֲעב ֨ ַ-׀ ַָּ֒פָניו֘ ְקָרא שמ' ) ַַוִּי

 וגילוי שלוש עשרה מדות של רחמים. עת רצוןזרקא סגול, שהיה  – . (לד,וכי תשא 

 , בבלי ברכות נח אריכותראה ב
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ְַּבָכלנחמיה ח,טו:  ֹול קֵ֥ ַ רּו י ַיֲעִב֨ ְַו יעּו ִמָ֗ ַַיְׁש ֲאֶׁש ר רַ֒-ַו מ  א ַל  ָ֣ם רּוָׁשַלִ  ַּוִבי ֶה֘ם י ר  ַָע
י ֲַ֙על  אּו ִב֙י ָה ְַו ר ָהָהָ֗ ַ ּו א  י-ְצ ַַ֙וֲעל  ּוב-ַזִ֙ית תָֽ ָּכ תַַּכ ֻסּכ ֶ֖ ַ ת ֵ֥ ַלֲעׂש  ַ ת ב ָ֑ ַָע ַע  ץ י ֶ֖ ַַוֲעל  ים ִר  ָמ ְַת ַַ֙וֲעל  י ס ַד ֲה ַ ַ֤י ַַוֲעל  ן ֶמ ֶַׁש  ַסע  ץ ַ׃

ל ְַּבָכ ֹול קֵ֥ ַ רּו י ַ֒-ְוַיֲעִב֨ ר מ  א ָ֣םַל  רּוָׁשַלִ  ַּוִבי ֶה֘ם י ר  ההכרזה היא על  –לכתחילה הקול קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל,  –  ָע

ַאיסוף עצים וסכך לבנית סוכות, בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות בשבת.  יעּו ִמָ֗ ַַיְׁש ֲאֶׁש ר ר מונח רביע אפש -ַו

 , כי ההר והיער הם כרמלית. חיד, רבים, כרמלית, פטורכי חזרו ולמדו על ארבע רשויות לשבת י

רּו( שמ' ויק' לו,התבנית דומה עם שרש עב"ר ) י ֹול ַוַּיֲעִב֨ הַ֘ קֵ֥ ֲחֶנ ַּמ ַ֒ ַּבָֽ ר מ  א קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל,  – ל 

 המשכן, בפועל היא צווי לאו שלא להעביר מרשות לרשות בשבת. ההכרזה היא על הפסקת התרומה לבנית  –לכתחילה הקול 

ַַעלשמות כי תשא לד,ו: שרש עב"ר כמו  ַ׀ ' הֵ֥ ַ ר ַ֒-ַוַּיֲעב ֨ א ָר ְק ַַוִּי  באותה תבנית טעמים, וגם ָּפָניו֘

ַ֒ ר מ  א  שלא להעביר מרשות לרשות בשבת,  לאו אמר -כ לאמרסגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת  – ל 
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ל :יט,ו 'ב שמואל ד-ְלָכ ְַוַע יׁש ִא  מ  ְַל ֘ל ָרא  ִַיְׂש ן ֹו מ  הַ֒-ֲה   , הבאת ארון הברית לירושליםמונח זרקא מונח סגול–ִאָּׁש

הַַ֒:גס,א' ח מלכים הָו ַָזַב חַַלי ֲאֶׁש ר ַ ִמי֘ם ַהְּׁשָל ַ ח ֶַז ַב סעודות מצווה לכל הראשון,  המקדששלמים שהקריבו בחנוכת בית  בחיז -א  ת

 ישראל. 

ַ֒ :א,השירים ה שיר ה יַַכָּל ִת  ֲאח  ַ ִּני֘ ִתיְַלַג .ָּב א . סַ. ים׃ַ ִדָֽ ּדֹו ַ ּו רֶ֖ ְַוִׁשְכ ּו השריית  תוספת. חנוכת הבית בימימונח זרקא מונח סגול.  - ְׁשתֵ֥

 , ואכילת שלמים.שכינה על כנסת ישראל
ית :יז,ו עזרא ַּב  ֲחֻנַּכ֘ת בּוַַל ִרָ֗ ְק ַה ַ֒-ְו ה ְדָנ ָה אַ , סעודות מצווה שניה המקדששלמים שהקריבו בחנוכת בית  בחירר האם אלו זלא מבו – ֱאָל

 לכל ישראל.
 :יח,מה יחזקאל

ה ֒'-ּכ  ה דָנ יַ ֲא ַ ַמ֘ר   בבית שלישי יבנה במהרה בימינו לעתידיעשה  ,זרקא מונח סגול – ָא

 

 גריעה מדין ישראל )ונח, ישמעאל(, הוספה ברחמים על ישראל, 5.1.4

 

 בין היתר: בקבוצת הפסוקים האלה נמצאים

' ׀ ַעל (ו,תשא לד 'שמ) ר הֵ֥ יִם ְוַרב-ַוּיֲַעב ֵ֨ ְך ַאַפ֖ ר  ֵ֥ ּון א  ל ַר֖חּום ְוַחנֶ֑ ' ֵאֵ֥ ' ׀ הֵ֔ ִֽת׃-ָפנָי֘ו ַוּיְִקָרא  הֹ֣ ד ו ֱאמ  ס  ֵ֥ ' ׀ ַעל      ח  ר הֵ֥ זרקא סגול.  –ַָפנָי֘ו ַוּיְִקָרא  -ַוּיֲַעב ֵ֨

ב"ה מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה, העברת דין והוספה . גריעת דין והקה' עובר מכסא דין לכסא רחמיםלכתחילה דין, בפועל 

 מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים. ההקב"ברחמים. 

יְָלה ַהז ה   ,יב(בא יב שמות)לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים  ודומה ץ־ִמְצַריִםִּ֮ ַּבַּלֹ֣ ִֽר  י ְבא  מונח זרקא מונח סגול, כעין  – ְוָעַבְרִּתֹ֣



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

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

סגולת הלילה הזה הייתה  רבהמצרים בלילה הזה, או מוסיף מענין הלילה הזה על ארץ מצרים. לפי מפרשי מדרש שמות -ארץענין מוסיף מ

העברת )גריעת( דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים והוספת חסד ורחמים  .למצריםבעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם  השהקב"

 המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני 

 

ֶאת,כא: חבראשית נח  ַ ֘ה' ַ ח ַר ָּי ָ֣ ַ֒-ַו ַח ח  ִּני ַה ַ ַח י ַר  
ֶאלַ ַ' הִ֝ רַ ֶמ א א-ַוּי ֨ ֹוַל ָֽ ֶאת-ִלּבָ֗ ַ ד ֹו ַעַ֤ ל ִסףְַלַקּל ֨ ו-א ַ֠ י ְּנֻעָרָ֑ ִמ ַ ע ַרֶ֖ םַ ָדֵ֛ ָא ַָה ֹ֧ב רַל  ַי  ֶצ י םִַּכַ֠ ָד  ָהָא רַ ּו ַַּ֙בֲעב  ה ָדָמ ֲא ַָהָֽ
אַ ֶאת-ְול ָֽ ַ ֹות ַהּכֵ֥ דְַל ֹו ַעֵ֛ ף ִסֵ֥ ל-א  ׃-ָּכ יִתי ַָעִׂשָֽ ר ֲאֶׁשֵ֥ יַַּכ ַַחֶ֖

ֶאת כא,יז: ויראבראשית  ַ ִהי֘ם ֹל ֱא ַ ַמ ע ִּיְׁש ַ֒-ַו ר ַּנַע ַה ַ ֹול  )ישמעאל(ַק 

ַ֒בראשית ויצא כח,יג:  ר ַמ ַַוּי א ַָעָליו֘ ִַנָּצ ב ' הִ֝ ַ ה ּנ ֨ ִה ְַו
ַ֒ת וישלח לב,י: שיראב ב ק  ַַיֲע ֘ר ֶמ ַַוּי א

ַַ ָ֑ק ָח יִַיְצ ִב  ַָא י ֶ֖ ה  ֹל א ַו  ם ָה  ָר ַאְב ַ י ִב  ָא יַ֙ ה  ֹל ֱַַא ַ ַַ אַ ַ'הַַַַ֞ ְך׃ָה ִַעָּמָֽ ה יָב ִטֵ֥ י א  ְַו ְדְּתָךֶ֖ מֹוַל ַּוְל ָךֵ֛ ְרְצ ַא ּובְַל ַׁשֹ֧ י ַלָ֗ א  ַ  מ  ר

ָכלבראשית וישב לז,כה:  ֱא ְׁשבּוֶַ֘ל ַ֒-ַוּי  ֶחם אפשר שע"י ההסיבה יהודה הרהר [ כי תשא -פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא י ]ֶל

 תשובה ועבר מכסא של דין לכסא של רחמים.

יְַ: יח,דויגש מ בראשית ַ יו ָלִ֝ א  ַ ׁש ַַ֒וִּיַּג֨ ִני ד  ֲא יַ ִַּב  ֘ר ֶמ ַַוּי א ה ָדָ֗ ַהּו
ַדֶּברַ ַאל-ְי ְַו י ִנ  ֲאד  ַ ְזנ  י ָא ְַּ֙ב ָבר ָד ַ ָךַ֤ ְּד ְב ַַע א ָך-ָנ֨ ֶּדָ֑ ְַּבַעְב ָךֶ֖ ַאְּפ ַ ר ַח ִַיֵ֥ ַ ַַ ַ ה׃ַַ ְרע ָֽ ָךְַּכַפ ֹו מֶ֖ יַָכ ִַּכֵ֥
 

ַבְלֶּתםַ֘ שמות בא יב,כב: ְט ַּו ֹוב זָ֗ א  ַ ת ַּד  ֲאֻג ַ ם ְחֶּתַ֞ ַק כי תבנית זרקא סגול אפשר  ]זוהר כרך ב )שמות( פר' בא לה,ב, לו,א, מא,א[ע"פ ַּוְל

ֲאֶׁשרשל   ַ ם ָּד  ַַּב ַבְלֶּת֘ם ְט ַ֒-ּו מרמזת לענין של העברת דין מישראל )כעין תפקיד גריעה( ומוסיפה אותו למצרים ולעתיד לבוא על  ַּבַּסף

יד מציקים אחרים לישראל וביניהם גוג ומגוג, וע"י העברה זאת מתעורר )בתפקיד הוספה( רחמים על ישראל ומניעת דין מהם )כעין תפק

 גריעה(
 שמות בשלח יד,ב:

רַ֘ ַ֒ ְּבנ  י-ֶאל ַּדּב  ל א  ָר ּו     ִיְׂש ב ַ֙ ְוָיֻׁשָ֗ ֲחנּו ַיָֽ ַ֙ ְו י י ִלְפנ  ת ִּפ  ר   ִחי ן ַה י ֵ֥ ל ּב  ּד ֶ֖ ן ִמְג ָ֑ם ּוב  י ַ֙      ַהָּי י ל ִלְפנ  ן ַּב ַע ֹו ְצפ   חֵ֥ ּו ִנְכ ֲחנֶ֖ ל ַת ַַהָּיָֽם׃-ַע
ֶַאלג: י,שמות בשלח יד ֶׁש ה מ  ַ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ֨ ַ ַ֒-ָהָע֘ם אּו ָר ִַּתי

ְתַיּצְַ ֶאתִהָֽ ַ֙ אּו ְר ַּו ּו ר-בָ֗ ֲאֶׁש ַ ' ה  ַ ם-ְיׁשּוַע ת ֹו ַהּיָ֑ ַ ם הַָלֶכֶ֖ ַַיֲעֶׂשֵ֥
ֶאתַ ַ ם ִאיֶתַ֤ ְַר ר ֲאֶׁש֨ ַ י ַַעד-ִּכָ֗ ד ֹו ַעֶ֖ ם ָתֵ֥ א  ְר פּוִַל ִסֵ֛ ַת  א ֹוםַל ֵ֥ ַהּי  ַ֙ ַרִ֙ים ם׃-ִמְצ ַעֹוָלָֽ
 

 ה,ו:    נשאבמדבר 
ֶאל ַ ֘ר ֹו-ַּדּב  ַאָֽ יׁש ִא  ַַ ַ ַַ ַ ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ל-ְּבנ  י ִמָּכ ַ֙ ֲעׂשּו ַַיָֽ י הִַּכַ֤ מְַ-ִאָּׁשָ֗ םִַל ָד  ָהָא ַ את הַַָ֑חּט   ַַּב ַעל ַמֶ֖ ַ ל ַ'ע ֵ֥ ַ ַ ַַ ַ א׃ַ ו ִהָֽ ַה ֵֶ֥פׁשַ ֶּנ ַה ַ ה ְׁשָמֶ֖ ָאָֽ ְַו

רַ֘ ַ֒ ְּבנ  י-ֶאל ַּדּב  ל א  ָר ּו ִיְׂש ב ַ֙ ְוָיֻׁשָ֗ ּו ֲחנ ֶאל (במ' נשא ה,ו) חד, ואידך)כאן א( וכו'. תרין במסורה בטעם זרקא, דין ְוַיָֽ ַ ֘ר ַ-ַּדּב  יׁש ִא  ַ֒ ל א  ָר ִַיְׂש ְּבנ  י
ֹו ִמָּכל-אָֽ ַ֙ ֲעׂשּו ַַיָֽ י הִַּכַ֤ מְַ-ִאָּׁשָ֗ םִַל ָד  ָא ַָה את הַַָ֑חּט   ַַּב ַעל ַמֶ֖ ַ ל ּו , בכאן)שבים מעבירות( וסימן תתובין מחוביןוכו',  'ע ֵ֥ ב ל ותמן ,ְוָיֻׁשָ֗ -ִמָּכ

ם ָד  ָהָא ַ את תתבונן הרמז על התשובה להשליך ולזרוק העבירות מידו, כי בלא זה הוה כטובל ושרץ בידו, וכן קבלה על העתיד , ַחּט  
 בר.שלא ישוב עוד לכסלה, על כן נרמזין שניהם בזרקא, הבן הד

ֶאל ַ ֘ר ַ֒-ַּדּב  ל א  ָר ִַיְׂש  גריעת העבירות   [אגרא דכלה]-זרקא מונח סגול, בתפקיד גריעה המתאים ל – ְּבנ  י

ֶאתדברים ואתחנן ד,כו:  ַ ִֹ֝ום ַהּי ַ ם ֶכ֨ ַָ֩ב ִתי ד  ת-ַהִעי ֶא ְַו ַמ ִים י-ַהָּׁש ֶרץִַּכָֽ ַ֒-ָהָאָ֗ ר ה  ַַמ ן֘ דּו דַּת אב  ב    ָא

 

 

 שלמיםסעודות מצוה בחנוכת המשכן ובתי המקדש, בקרבן תודה ו 5.1.5
 

ַ֒בראשית וירא יט,ד:  ְׁשָּכבּו ִַי ֶר֘ם האריכו בסעודת פסח, אם זה אנשי  –זרקא סגול, אפשר בתפקיד רבוי סעודה, אם זה המלאכים  – ֶט

 בהוללות -העיר 
 

 הבאות: בדוגמאותרבוי קרבנות שלמים נמצא 
ליב:  ,צו ז ויקרא ַַע ם ּנּוַ֒-ִא  ִריֶב ְק ַַי ֘ה ָד ועדים בסעודת הודיה כדי לסיים אכילת הקרבן וחלות מרבה ס המפרשים פזרקא סגול, ע" –ּתֹו

 ליום ולילה אחד בלבד.  הנאכליםהתודה שהיא שלמים 

ַַ֒במדבר נשא ז,פג ְַׁשַנִים ר ָק  ַָּב ִמי֘ם ַהְּׁשָל ַ ח ֶז ַב  מונח זרקא מונח סגול, סעודות הנשיאים בימי חנוכת המזבח במשכן  –ּוְל

 צא בשלום מקה"ק ביוה"ככמו כהן גדול היו –לסעודת המצווה  במדבר נשא ז,פח

ַ֒במדבר בהעלותך י,י:  יֶכם ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ַּוְב ֶכ֘ם י ד  מֹוֲע ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ְב֨יֹום   סעודת ראש חדשּו

ַַ֒יב,ראה יב דברים יֶכם ה  ֹל ֱַא ' ה  ַ י֘ נ  םִַלְפ ְחֶּתָ֗ ַמ ַּוְׂש .. .ַ֙ ִוי ַהּל  , ולשמח הלוי בתוך שמחה האמורה כאן שלמיםוגו', רביע זרקא מונח סגול, ְו

 ירושליםחומות 

ל יט,ו 'ב שמואל ד-ְלָכ ְַוַע יׁש ִא  מ  ְַל ֘ל א  ִַיְׂשָר ן ֹו מ  הַ֒-ֲה   , הבאת ארון הברית לירושליםמונח זרקא מונח סגול–ִאָּׁש

הָוהַ֒ גס,א' ח מלכים ַָזַב חַַלי ֲאֶׁש ר ַ ִמי֘ם ַהְּׁשָל ַ ח ֶַז ַב הראשון, סעודות מצווה לכל  המקדששלמים שהקריבו בחנוכת בית  בחיז -א  ת

 ישראל. 

ַ֒ א,רים ההשי שיר ה יַַכָּל ִת  ח  ֲא ַ ִּני֘ ִתיְַלַג ..ָּב א סַ. ַ ים׃ ִדָֽ ּדֹו ַ ּו רֶ֖ ְַוִׁשְכ ּו השריית  תוספת. חנוכת הבית בימימונח זרקא מונח סגול.  - ְׁשתֵ֥

 , ואכילת שלמים.שכינה על כנסת ישראל
ת  יז,ו עזרא י ַּב  ֲחֻנַּכ֘ת בּוַַל ִרָ֗ ְק ַה ַ֒-ְו ה ְדָנ ַ ָה א , סעודות מצווה שניה המקדשוכת בית שלמים שהקריבו בחנ בחילא מבורר האם אלו ז – ֱאָל

 לכל ישראל.



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

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

 :יח,מה יחזקאל
ה ֒'-ּכ  ה דָנ יַ ֲא ַ ַמ֘ר   בבית שלישי יבנה במהרה בימינו לעתידיעשה  ,זרקא מונח סגול – ָא

 

ַ֒בראשית וירא יט,ד:   ִַיְׁשָּכבּו ֶר֘ם ֶַט
ַַעל ַס ּבּו ַָ֙נ ם ד  ְס ַ י ַ֤ ַאְנׁש  ַ ר י ָהִעִ֝ ַ י ַאְנׁש ֨ ְַוַעד-ְו ר ֶַ֖ע ַּנ ִמ ַ ִית ַ-ַהַּב  ן ָ֑ ק  ה׃-ָּכלָז ָּקֶצָֽ ִמ ַ ם ַָהָעֶ֖

 

  199משנת רבי אליעזר פרשה י עמוד ומשם אל  ספר הפרשיות, הרב כיטובמר'אל' שי' אל 
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. 
רשנה לדור הפלגה, כי הם  52אולי  ספר פרשיותאפשר ע"פ  –'אל' שי' אומר שבסדום ציינו יום איד כלשהו, טט ר י ָהִעִ֝ ַ י ַאְנׁש ֨ והמגדל  ְו

שנה להינצלם ע"י א"א משבי ארבעה המלכים, כי ניצלו בליל טו או טז ניסן, ולכן לוט אפה לאורחיו  25או  24ציינו יסוד העיר, או אולי 

 מצות. 

ֶרַ ֶַ֒ט ִַיְׁשָּכבּו  בהוללות -האריכו בסעודת פסח, אם זה אנשי העיר  –זרקא סגול, אפשר בתפקיד רבוי סעודה, אם זה המלאכים  – ֘ם

 

ליב: ,צו ז ויקרא ַַע ם ַ֒-ִא  ּנּו ְקִריֶב ַַי ֘ה ָד ַּתֹו
ַַעלַ ׀ יב ִר  ְק ִה ַָ֑-ְו ַַּבָּׁש ים ִח  ְמֻׁש ַ ֹות ַמּצֶ֖ יַ ֵ֥ ק  ִקי ְר ַּו ן ֶמ ַַּבֶּׁש  ת ֹל  ְַּ֙בלּו ַמּצֹות ַ ֹות ַחּלַ֤ ַ ה ָדָ֗ ַהּתֹו חַ ֶַז ַב ן ֶַמ

ן׃ ֶמ ַַּבָּׁשָֽ ת ֹלֵ֥ ְַּבלּו ת ּלֶ֖ ַח ַ ֶכת ְרֶּב  ֻמ ַ ֶלת ס   ְַו
 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 

 משה מסיני?הלכה למשה מסיני, או בתמיה הלכה ל

 
 במדבר נשא ז,פג

י ָֽ ְַּבנ  ים ָבִׂשֵ֥ הְַּכ ִמָּׁש  ֲח ַ ים ִד  ַַ֙עֻּת ה ִמָּׁש ֲח ַ ם יִלַ֤ א  ַ֒ ְַׁשַנִים ר ָק  ַָּב ִמי֘ם ַהְּׁשָל ַ ח ֶז ַב ַּוְל ַ ֶַּבן-]פג[ ע ַרֶ֖ ִחי ֲא ןַ ְרַּבֵ֥ ַָק ֵ֛ה ֶַז ָ֑ה ִמָּׁש ֲח ַ ֶ֖ה ן׃-ָׁשָנ ֵֽ יָנָֽ  ע 

 בטו ולכן מרבה בשלמים. כאומר להביא בקר נוסף על השניים, יתכן שהנשיא עשה סעודת מצוה לפחות לכל ש –טטוד"ל 

 

ל במדבר נשא ז,פח: ר׀ ְוכ ַ֞ ַק  ח ְּב ים ֶז ַב ִמָ֗ ם ַהְּׁשָל י ִר  הַ֘ ֶעְׂש ְרָּבָע ַא ַ֒ ְו ִרים ַ ָּפ
ם יִלַ֤ ַ֙ א  ם י ם ִׁשִּׁש י ִד  ם ַעֻּת י ים ִׁשִּׁש  ָבִׂשֵ֥ י ְּכ ָֽ ֶ֖ה-ְּבנ  ם ָׁשָנ י  ִׁשִּׁשָ֑

ִ֚את  חַַ ֲחֻנַּכ ת ז  י ַהִּמְזּב   ֶ֖ ר  ֲח ח ַא ֹו׃ ִהָּמַׁשֵ֥ תָֽ  א 

ם י ִר  ְרָּבָעהַ֘ ֶעְׂש ַא ַ֒ ְו ם ִרי כמו כהן גדול היוצא בשלום מקה"ק ביוה"כ  –לסעודת המצווה  –להוסיף מפרים על ארבעה  –זרקא סגול  – ָּפ

 עושה סעודת הודיה במוצאי יוה"כ.

 

ַ֒ במדבר בהעלותך י,י: יֶכם ְדׁש  ָח ַ אׁש  י ָר ַּוְב ֶכ֘ם י ד  מֹוֲע ְב ַּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש ְב֨יֹום ַּו
ַזִַ ל ְַוַעֶ֖ ם ֶכ  י ת  ֹל  ַע  ִ֚ל ַַע ת ר ָ֗ ְצ ֲחצ  ַַּב ַקְעֶּת ם ַּוְת ָ֑ם יֶכ מ  ַַׁשְל ח  י ְַב

׃ַפ ם יֶכָֽ ה  ֱאֹל ַ' הֵ֥ ַ י ֲאִנֶ֖ ַ ם יֶכ  ה  ֹל ֱא ַ ִַ֙לְפנ  י ן רֹו ִזָּכ ַ֤םְַל ָה֨יּוַָלֶכ ְַו
שהיו עושים כשעיברו החדש וי"מ דמצוה לעשות סעודה בר"ח דכתיב  קה"ע סעודת ראש חדש ירושלמי מגילה פ"א ה"ד )וילנה ה א(

ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ִַׂש אׁש  ַ (במ'בהע' י,י) -טט וגו'  ּוְב֨יֹום ָר ַּ֒וְב יֶכם ְדׁש  ַָח   י

  בבלי מגילה ח, ירושלמי מגילה פ"אראה 

 

ַ֒ :יב,ראה יב דברים יֶכם ה  ֱאֹל ַ ' ה  ַ י֘ םִַלְפנ  ְחֶּתָ֗ ַמ ַּוְׂש ַ ַ]יב[
ַַ ָ֑ם יֶכ ת  ה  ְמ ַא ְַו ם יֶכֶ֖ ד  ְב ְוַע ַ ם יֶכ  ת  ַּ֙וְבנ   יֶכם םַּוְבנ  ַַאֶּתָ֗
ם׃ַ ִאְּתֶכָֽ הַ ֲחָלֶ֖ ְַוַנ ק ֶל ֵ֥ ח  ַ ֹו ןַלֵ֛ י ֵ֥ א  ַ י םִַּכ  יֶכ  ר  ְַּבַׁשֲע ֲאֶׁש ר ַ֙ ִוי ַהּל  ְַו

יֶכםַ֒ ה  ֹל ֱא ַ ' ה  ַ י֘ םִַלְפנ  ְחֶּתָ֗ ַמ   תוספת איזור שלפני ה' לקדשים קלים. ראה במקום אחר – סגולזרקא מונח  -ּוְׂש

 לך.   כאשר לו נחלה אין כיחייבים אתם לשמחו,  - . והלויושמחתם)יב( והנה עוד תוספת:    ע"ראב
םַ בעל פסוק י" םספרי של המלבי" ֶּתָ֗ , מה שמחה האמורה להלן שלמים אף שמחה שמחהלהלן  כאן שמחה ונאמרה נאמרה ּוְׂשַמְח

ַ֒ האמורה כאן שלמים. יֶכם ֹלה  'ֱַא יַ֘ה   לקדשי הקדשים ומחיצה לקדשים קלים[  מחיצה]היו שם שתי מחיצות  במחיצותִלְפנ 

ם (דב' ראה יב,ז) ֲאַכְלֶּת ם-ַו ַאֶּתֶ֖ ַ ם ְדֶכ  ִמְׁשַל חֶַי ַ֙ ל ְַּבכ  ם ְחֶּתָ֗ ַמ ַּוְׂש ם יֶכ  ה  ֹל ֱא ַ ' ה  ַ֙ י םִַלְפנ  ַַָׁשָ֗ ָ֑ם יֶכ ַּוָבּת 
ָך׃ַ י ֶהָֽ ֹל ֱַא ' ַהֵ֥ ָךֶ֖ ַרְכ ַּב  ר  ֲאֶׁשֵ֥

 . ב"י' ופסוק זבין תבנית טעמי פסוק  השוואה

ֶּתם (דב' ראה יב,ז) ם-ַוֲאַכְל יֶכ  'ֱַאֹלה  יַ֙ה  םִַלְפנ  קטן, רבוי איזור לאכילת קדשים קלים לכל הרואה העיר -רביע פשטא מונח זקף – ָׁשָ֗

 .   שילה

םִַלפְַ (דב' ראה יב,יב) ֶּתָ֗ ְׂשַמְח ַּ֒ו יֶכם 'ֱַאֹלה  יַ֘ה   מוגבללעזרה אבל  מעבר לאכילת קדשים קלים איזור רבוירביע זרקא מונח סגול,  –ַנ 

יַ֘. כאילו ירושליםחומות  לתוך ַ֙הגביל את התוספת לעומת  זרקאִלְפנ  י  מתפשט לכל הרואה את שילה. פשטאִלְפנ 

 רביע ראה 

 

קְַלָכלַ: יט,ו 'ב שמואל ַחּל ֨ ַַוְי ַ ט[ םְַלכַָ-]י ֘לַ-לָהָעִ֝ א  ָר ִַיְׂש ן ֹו מ  ֲַה
ד ְַוַע יׁש ִא  מ  ְךַָּכל-ְל ֵֶ֥ל ַַוּי  ָ֑ת ָח ֶא הַ ֲאִׁשיָׁשֶ֖ ַַו ד ֶאָח  ֶאְׁשָּפ רַ ְַו ת ַח  ַא ַ֙ ֶחם תֶַל֨ ַחַּלֵ֥ ַ יׁש ִאָ֗ ְַ֒ל ה ֹו׃-ִאָּׁש יתָֽ ב  יׁשְַל ִאֵ֥ ַ ם ַָהָעֶ֖



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ול.המונח סגובה הרבו מזון לכל המשתתפים בשמחת הבאת ארון הברית לירושלים. משמע מונח זרקא  מצווהדוד המלך ערך סעודת 

 

 

ַ֒: גס,ח 'א מלכים הָוה ַָזַב חַַלי ֲאֶׁש ר ַ ִמי֘ם ַהְּׁשָל חַ ֶַז ַב א  ת ַ ה מ ָ֗ ֹל ְַׁש ַַוִּיְזַּב ח
ֶָ֑לףַַ ָא ַ ים ִרֶ֖ ְַוֶעְׂש ה ָאֵ֥ מ  ַ ן א ְַוצ ָ֕ ֶלף ֶא  ַ֙ ַּוְׁשַנִ֙ים ים ִרַ֤ ֶַעְׂש ר ָקָ֗ ַָּב
ֶאתַ ַ֙ ְחְנכּו ֵַּֽי ְַוָכל-ַוָֽ ְך ֶל ַהֶּמֶ֖ ַ ה הָו  ְַי ל׃-ּב  ית ָֽ א  ָר ִַיְׂש ֵ֥י ְַּבנ 
 

ֲאֶׁש ַ ַ ִמי֘ם ַהְּׁשָל חַ ֶַז ַב ַא  ת ה֒' ַָזַב חַַל  מונח מונח זרקא מונח סגול  –ר

 מצוהתוספת שלמים לכל העם בסעודת  – ל"טטוד

 

 

ַַ֒א,השירים ה שיר ה יַַכָּל ִת  ח  ֲא ַ ִּני֘ ַָּב אִתיְַלַג
ִַ֙עם ִרי מֹו ַ יִתי ִרַ֤ ם-ָא ִַ֙ע ִרי ַיְע ַ ְַ֤לִּתי ָאַכ ַ י ִמ  ם-ְּבָׂש ִַע י יִנֶ֖ ַי  יִתי ַָׁשִתֵ֥ י ְבִׁש  ְוׁשִַ-ִּד ַ ּו ְַׁשתֵ֥ ים ִע  ר  ַ ּו ִאְכל  ַ י ַסֲחָלִבָ֑ ים׃ ִדָֽ ּדֹו ַ ּו רֶ֖  ְכ

ַ֒ ה יַַכָּל ִת  ח  ֲא ַ ִּני֘  שכינה על כנסת ישראל השריית תוספת התרגום פ. ע"חנוכת הבית בימי י"רשמונח זרקא מונח סגול.  - ָּב אִתיְַלַג

ים ִדָֽ ּדֹו ַ ּו רֶ֖ ְַוִׁשְכ ּו ְַׁשתֵ֥ . .  ישראל אוכלי בשר זבח שלמים שהקריבו לחנוכת המזבח. אלו י"רש - .

 סעודת מצוה לחנוכת המזבח. ברבויונח סגול לרבות השריית השכינה על כנסת ישראל וסיים התחיל בתבנית מונח זרקא מ הפסוק

 קטן-זקף פעמיים ראה

 

 

ַטז,ו עזרא יַ ָֽ ְַבנ  ַַוֲעַב דּו ַ ַ]טז[ ַ ַ י-פ ְַּבנ  ָא ר ַּוְׁש ִ֝א ָוי  ְַול  א ֲהַנָּי֨ לַָּכ א  ָר ְׂש ת-ִיַ֠ י ַּב  ֵ֛ת ֲחֻנַּכ ַ א ה׃-ָגלּוָתָ֗ ְדָוָֽ ְַּבֶח ֶ֖ה ְדָנ אַ ָהֵ֥ ֱַאָל
ַיז,ו עזרא ַוְַַ ַ ת]יז[ י ֲחֻנַּכ֘תַּב  בּוַַל ִרָ֗ ְק הַ֒-ַה ְדָנ ָה אַ ֱַאָל

ָ֑הַַ ְמָא ַ ְרַּב ע ַַא ן י ִרֶ֖ ִאְּמ ןַ ִי אַת  ָמ ַ ין ִר  ִּדְכ הַ ָא  ְַמ ן י ִר  ַּתֹו
ַַעלַ ה ַחָּטָאַ֤ ְַל ָאַ֤ ַחָּטי ןְַל ִּזִ֝י ִַע י ֨ ר  ל-ּוְצִפי י-ָּכ ָֽ ר  ְַּ֙ת ל א  ָר ל׃-ִיְׂש ָֽ א  ָר ִַיְׂש י ֵ֥ ט  ְב ןִַׁש ֵֶֽ֖ ִמְנָי רְַל ֲַעַׂש 

 . שעה היתה והוראתזה קרבנות הללו  יתבהקריבו לחנוכת  - לחנוכת והקריבו)יז(   י"רש
ןדוד  מצודת י ִר  ן: פרים ּתֹו י ִר  ן: אילים ִּדְכ י ִרֶ֖  : כבשים ִאְּמ

ַ י ֨ ר  ןּוְצִפי ִּזִ֝י  עם שלא חזרו בבית שני כי אם יהודה ובנימין:  ישראלעזים לחטאת בעבור כל  ושעירי ִע
ן ֵֶֽ֖ ִמְנָי  : באה בנדבהחטאת  אין כי שעה הוראתשהיתה  לישראל וארז" שבטימספר  לפי ְל
בּו ם"מלבי ִרָ֗ ְק ַה הנביאים, כמו שמסיק בגמרא  פ"ע הוראת שעה רקהדין  י"עפאלה מה שהקריבו שעירי חטאת בצבור אינם  קרבנות  ְו

 : ובתמורהבהוריות 
 

ּוַ נאמרטז ,ו עזרא -ב ַב ד ֲע ָֽיַו נ  י-ְב נ  ָא רְַּב ּוְׁש ִ֝אַ י  ָו ל  אְַו ַנָּי֨ ֲה ָּכ לַ א  ָר ְׂש אַ-ִיַ֠ ּוָתָ֗ ל יתָג ֵ֛תַּב  ה׃ֱַאלַָ-ֲחֻנַּכ ָוָֽ ֶ֖הְַּבֶחְד אְַדָנ חנוכת בית ה' בשמחה ולא מדובר על  עשוָהֵ֥

לאישים, שאר הקרבנות עשויים להיות  כולהכמו עולה  השעירים ו יז עזראַ-בלהבין ש מקוםכפרה מעבודה זרה מימי צדקיהו לכן יש 

י קרבנות שלמים לסעודת מצוה והרבות בית ראשון, תבנית זרקא סגול המרמזת לרבו וחנוכתשלמים לפי תבנית הטעמים בחנוכת המשכן 

 .שמחה

 שיר השירים ה אבקשר עם  קטן-פעמיים זקףראה 

 
 :יח,מה יחזקאל

ה ֒'ַ-ּכ  ה דָנ יַ ֲא ַ ַמ֘ר ַָא
חַַּפר ֶדׁשִַּתַּקֵ֥ ח   ַַל ָח ד ְַּ֙בֶא ן אׁשֹו ִר ן-ָּבָֽ ַ-ֶּב ים ִמָ֑ ַָּת ר ָקֶ֖ ַָּב

ֶאת ַ אָתֶ֖ ִחּט  ׁש׃-ְו ָּדָֽ ְק ַַהִּמ
 ה(אוצר החכמ פמראה יחזקאל )ע" ם, מלבי"בקדש ח" מקראי

 ט' קי"ע
אלה שחשב פה יהיו קרבנות מלואים,  שקרבנות אהרי" שהקריבו בימי עזרא והוא כפי' מ" שמילואים ואמרו חיחזקאל מה י" ם"מלבי

 ...  משונים, שכן היו משונים גם בימי עזרא ובימי משה, והיו הוראת שעה. יהיווקרבנות מלואים 
יום של לעתיד,  חיום נגד ימי עזרא, ומ" ו, ול"שלמהיום נגד ימי  דימי משה, וכ" יום נגד ב, י"לכסדר הנ" כג" לעתידיעשה  ז, בכ"

 יום בכיון.  ץוימשכו עד שמיני עצרת שהם ק" פ"בעהימין, ולכן יתחילו  ץ, וסימנך לק"ץהם ק" ל, ועם שבעים הנ"יום דק" הס"
 

המשכן  לחנוכתים שהם שלמים כמו בימי המלואים קודם בין היתר מלוא הם יז –טז ,ו עזרא-אפשר ללמוד שהקרבנות המוזכרים ב מכאן

 במדבר.

 

 זמןאו גריעת תוספת  5.1.6

 
 ,ד:יז מאח" ויקרא

ֶאל אֹוַ֒-ְו ִבי ֱה ַ א ַל   ֘ד מֹוע  ַ ֶהל א   ַ ח ַת ֶַּפִ֝
ֶּקֵַ֥ ִַמ א ּו הֶ֖ ַַה יׁש ִאֵ֥ ָה ַ ת ַרֵ֛ ְַוִנְכ ְך ַָׁשָפ  ם ָּד  ַ֙ הּוא ַה ַ יׁש ִאַ֤ בַָל ָחׁש ַ֞ ַי  ם ָּד  ַ ' הָ֑ ִמְׁשַּכ ןַ ַ ֶ֖י 'ִַלְפנ  ה  ַַ֙ל ְרָּבן ָק יבַ ִרַ֤ ְק ַה ֹו׃ְל ַַעּמָֽ ֶַרב

 דברים כי תצא כג,כב:    

י ַ֙לַַ-ִּכָֽ ר ֶ֙ד ֶַנ ר ּד ֵ֥ יִת ֹוִַּכָֽ מָ֑ רְַלַׁשְּל ֶ֖ ח  ַא ְַת א יָךַל ֵ֥ ֶה  ֹל ֱַא ' א׃-ה  ְט ָֽ ח  ַ ָךֶ֖ ְַב ֵ֥ה ָהָי ְַו ְך ִעָּמ  ָֽ מ  ַ֙ ָך ֶה֙י ֹל ֱא ַ ' הַ֤ ּנּוַ ְרֶׁשִ֝ ְד ִַי ׁש ר ֨ ַָד
 ה( ה א( )סוגריים ע"פ פירוש אור שמח –תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פרק א הלכה א )וילנה ד ב 



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

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

 רבי חגיי בעא קומי רבי יוסה כתיב וביום השמיני ימול עבר ולא מל אמר ליה 
י( דב' תצא כג,כב) ַ֙לַַ-ִּכָֽ ר ֶַנֶ֙ד ר ּד ֵ֥ ִַת ֹו מָ֑ רְַלַׁשְּל ֶ֖ ַאח  ְַת א ָךַל ֵ֥ י ֶה  ֹל ֱַא ' רַדבר שהוא ניתן לתשלומין  יצא זה שאינו ניתן לתשלומין ה  ֶ֖ ח  ַא ְַת א ל ֵ֥

ַ ֹו מָ֑  ולא את חליפיו ְלַׁשְּל
יאֹוַ֒-ְוֶאל (אח"מ יז,דוי' )כהדא דתני  אֱַהִב ַל   ֘ד ע  ֹו לַמ ֶה ַתחַא    ולא את חליפיו.ֶּפִ֝

 
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. 
ה אם באומר הרי עלי מיד הוא עובר, אלא כן אנן קיימין באומר הרי זה עולה ועברו עליה שני רגלים והביא אחרת תחתיה אמר רבי יוס

 )הקדיש בהמה לעולה, וכעבור שני רגלים נפל בה מום, והפריש אחרת תחתיה, היינו תמורה(
ים )אסבור שכיון שבהמת התמורה מכוח ולא הקריבה מיד ועבר עליה רגל שלישי הייתי אומר תצטרף עם תמורה שלשה רגל

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 
 הקדיש במקום העולה שנפסלה(  –שהמירה 

 
  הסבר תפקיד הטעמים אתנח, סלוק וסגול כמסיים שליש פסוק. כל אחד מטעמים אלו מרבה תכונה בשם המדובר בו, ותכונה זאת

ַיחדת את המדובר משאר העולם, לכן למעשה מגביל. מלת או הטיית גוף מייחד את השם המדובר בו. כאן מי ֹו, מָ֑ ַׁשְּל ְַ֒ל אֹו ִבי מייחד  ֱה

 הפעולה לבהמה המקורית בלבד.
  ַלפי המשך הגמרא רבי יוסה מפרש שהוא"ו של ֹו מָ֑ . ואם הומם לאחר שעברו שני בלבדמייחד ענין לא תאחר לקרבן המקורי ְלַׁשְּל

יאֹוַ֒לים, על בהמת החליפין יש לא תאחר חדש ומונים לה עוד שלושה רגלים. הדבר דומה ליתור וא"ו במלת רג בסוגיית שחוטי  ֱהִב

 חוץ כנאמר בהמשך.
 

"שתלוי  מזכרת ירושלים מהרב אברהם שור הי"ו, וכן פירש אור שמח הלכות מעשי הקרבנות פי"ח ה"בההסבר הבא ע"פ פירוש 

 אם ה"חליפין" מתחילת הקדשו ראוי להקריבו רק בפנים שפיר חייבים עלי' "(הדבר בנשחט דוקא, ו

ֹוַ֒בענין יתור וא"ו במלת   יא ֹוַ֒בסוגיית שחוטי חוץ שהוקדשו בשעת היתר במות והוקרבו בשעת איסור במות בחוץ. הוא"ו במלת  ֱהִב יא  ֱהִב

ֹוַ֒מייחד ענין  ִביא אֱַה . אבל אם הוממה בבלי זבחים ק"ואבל אין בה כרת ע"פ דרשת  , שאם הוקרבה בחוץ עברבלבדהמה המקורית לבל  

 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 

ל הבהמה המקורית אין בה כרת כך גם שחיטת חוץ של בהמת החליפין אין בה כרת. בא הכתוב ומחזיר את בהמת החליפין ששחיטת חוץ ש

 .מתחילת הקדשו ראוי להקריבו רק בפנים שפיר חייבים על שחיטת חוץ שלה עונש כרתאל הכלל ש

 

 עכשו נשלב ההסבר הנ"ל בתבנית טעמי הקרא.

ְוֶאל דַ֘-]ד[ַַ ע  ֹו ֶהלַמ ַתחַא   יאֹוֶַַּ֒פִ֝ אֱַהִב  גרש מונח זרקא מונח סגול, -אזלא - ל  

ַתחַ-ְוֶאל בדרך א'  כעין יצא מענינו לידון בענין אחר )הלכה משתנה( – גרש-אזלאֶּפִ֝

עוסקים בבהמות שהוקדשו בשעת איסור במות והוקרבו  ד-וי' אח"מ יז אארבע הפסוקים  ,בבלי זבחים ק"ו -ע"פ הסבר אור שמח ל

 בשעת איסור במות. 

ַתחַ-ְוֶאלבא  שהוקדשה בזמן היתר במות מעונש כרת על שחיטת חוץ  בלבדוהוציא את הבהמה המקורית  יז ד'גרש בפסוק -אזלא -ֶּפִ֝

ֹוַ֒שלה בשעת איסור במות, דבר הנדרש מהקרא  יא ִב אֱַה  )וא"ו מייחד את המקורית( ולא את תמורתה. ל  

 

כאן  כמגבילהבתפקידה  מונח זרקא מונח סגולמבטאה תבנית הטעמים  את השנוי ההלכתי לגבי המקורית – מונח זרקא מונח סגול

 מוציאה שחיטת חוץ של המקורית שהיא אסורה מעונש כרת

 

יַדברים כי תצא כג,כבמייצגת כעין הגבלה וכעין תוספת. התוספת מתואמת עם הקרא  מונח זרקא מונח סגולאפשר שהתבנית  רַ-ִּכָֽ ִתּד ֵ֥
ַ֙לַַ אֶנֶ֙דר יָךַל ֵ֥ 'ֱַאֹלֶה  ֹוַה  ַׁשְּלמָ֑ רְַל ֶ֖ שלושה רגלים מיום הקדשתה, ולא מחייבו להביא עד לבהמת החליפין שממנו דורשת הגמרא לתת  ְתַאח 

 הרגל השלישי להקדשת הבהמה הראשונה. 

 

ְוֶאלַ ֹוַ֒-]ד[ַַ יא אֱַהִב ַל   ֘ד ע  לַמֹו ֶה ַתחַא    גרש מונח זרקא מונח סגול, -אזלא - ֶּפִ֝

ַתחַ-ְוֶאל בדרך ב' פי שכל הבהמות המוקדשות בזמן איסור -על-צא מענינו לידון בענין אחר )הלכה משתנה(, אףכעין י – גרש-אזלאֶּפִ֝

 שהוקדשה בזמן איסור במות ההלכה לגביה שונה.  לתמורהבמות יש להן איסור שחיטת חוץ וענוש כרת, 

 

מוציאה שחיטת חוץ האסורה  כאן כמגבילהבתפקידה  מונח זרקא מונח סגולאת השנוי ההלכתי לגבי התמורה מבטאה תבנית הטעמים 

 מעונש כרת

 

יַדברים כי תצא כג,כבמייצגת כעין הגבלה וכעין תוספת. התוספת מתואמת עם הקרא  מונח זרקא מונח סגולאפשר שהתבנית  רַ-ִּכָֽ ִתּד ֵ֥
ַ֙לַַ ֹוֶנֶ֙דר ַׁשְּלמָ֑ רְַל ֶ֖ אְַתַאח  יָךַל ֵ֥ 'ֱַאֹלֶה  קדשתה, ולא מחייבו להביא עד שלושה רגלים מיום הלבהמת החליפין שממנו דורשת הגמרא לתת  ה 

 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.



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 תוספת זמןזרקא סגול, סעיף  ראה 

 לתקן  –ה א(  –ב  ירושלמי ר"ה פ"א ה"א א )וילנה דראה 

 

אויקרא בהר כה,ל:  םַל ָֽ ִא  ד-ְו ַַע ל א ָ֗ ָמהַ֒-ִיָּג ִמי ְַת ַָׁשָנ ה ַלֹו֘ את ְַמל  
ר ֲאֶׁש ַ ִית ַהַּב֨ ַ ָקם ֲאֶׁשר-ְוַ֠ ַ ר י ל׃-ָּבִעִ֝ ָֽ ב  ַַּבּי  א ֶ֖ צ  ַי  א ָתָ֑יוַל ֵ֥ ר  ֹוְַלד  תֶ֖ א  ֵ֥הַ ֶנ ּק  תַַל ִמיֻתֵ֛ הַַלְּצ ָמָ֗ ח  ַ ֹו אַל  ַל  

להביא  -( עד מלאת לו שנה, כשהוא אומר תמימה ויקרא בהר כ"ה לאין מונין שנה אלא משעה שמכר, שנאמר: )בבלי ערכין לא א 
 את חדש העיבור; רבי אומר: ליתן לו שנה ועיבורה. 

)תוספת י"א יום להשלמת  שנה ועיבורה מראוורבי יהודה הנשיא  )בשנת לבנה(עיבור פלוגתא בין רבנן האומרים תוספת חודש ה 

 שנת לבנה לשנת חמה(

 דה הנשיאסעיף שיטת רבי יהוראה 

 

ֶַּפןדברים ראה טו,ט:  ָךָּ֡ רְַל ִַ֩עם-ִהָּׁש ֶמ ר ַָדָב ְהֶי ה ת-ִי ְַׁשַנָֽ ָב ה ְר ַָק ר מ ָ֗ א ִַ֝עלַל  ְַבִלַּי ָ֨ך ְב ָב הַ֒-ְל ִמָּט ְּׁש ַה ַ ְַׁשַנ ת ַַהֶּׁשַב֘ע
ֶאל ָךַ֙ י ַָעֶל֨ א ָרַ֤ ָק ְַו ֹו ןַלָ֑ ֶ֖ אִַתּת  ְַול ֵ֥ ֹון ְבי  ֶא ָה ַ֙ ִח֙יָך ָא ְַּב ָךָ֗ יְנ ַע  ָרָע ה ְטא׃-ְו ָֽ ח  ַ ָךֶ֖ ְַב ֵ֥ה ָהָי ְַו ' ַה 

אמר ליה שמואל לרב מתנה: לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא, מנא הא מילתא דאמור רבנן: המלוה ג,ב  בבלי מכות
( קרבה דברים ראה ט"ו טאינו רשאי לתובעו פחות מל' יום, אחד המלוה בשטר ואחד המלוה על פה? א"ל, דכתיב: ) -את חבירו סתם 

שבע, איני יודע שהיא שנת שמטה? אלא מה תלמוד לומר שנת השמטה? שנת השבע שנת השמטה, ממשמע שנאמר קרבה שנת ה
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. 
, ומענין של חודש היינו שלושים ה כבר נוהג בו שמיטהחודש לפני שנת שמיטתוספת שביעית קודם לשביעית, מפסח או מעצרת או 

 לסתם הלוואה שלא לדרוש החזירה בפחות משלושים יום. יום יש לימוד

 נידון דומה בתוספת הזמן  ירושלמי שביעית פ"י

 

והמקראות  )כעין הלכה למשה מסיני(  המסקנה גמרא גמירי –בסיכום הדיון  –קרבה שנת השבע שנת השמיטה   ה-בבלי מועד קטן ד

 .שהובאו בדיון הן רק אסמכתאות

 
 ,כד: נואף עם נערה מאורסה בעיר   כבתצא -כי דברים

ֶאת ַ ם אֶת֨ הֹוצ  ל-ְו ֶא ַ ם ֶהִ֝ י ַ֒-ְׁשנ  תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨ ַּוְס א ו ִהָ֗ ַה ַ ר ַָהִע י ׀ ר ַַׁש ַע
ַַעל-ֶאת ה ַּנֲעָרָ֗ ַהָֽ ַ ָרָ֗ ַּנֲע ֲאֶׁש רַל א-ַהָֽ ַ֙ ַבר ת-ְּד ֶא֨ ְַו ר י ַָבִע  ה ָק  ַַעלהַָ-ָצֲע יׁש ֲאֶׁשר-ִא  רַ ַבֵ֥ ֶאת-ְּד ַ ֶ֖ה ָּנ ָ֑הּוַ-ִע ע  ר  ַ ַא  ֶׁשת

ַס ָך׃ ְרֶּבָֽ ִּק ִַמ ע ָרֶ֖ ָה ַ ְרָּתֵ֥ ַּוִבַע
 שני פרטים,  –תבנית הטעמים מרכא זרקא סגול  לרבנן

 )גורע במשך זמן המיתה כי ללא כסותו(,  בושתונסקל ללא כסותו כי כי ממהר מיתתו ומקצר  האיש

 על זמן מיתתה(  מוסיף) הבושהים על נסקלת בכסותה כי נוח לה הוספת יסור האשה

 וממהר מיתתם מחייהם גורעשניהם ללא כסות וממהר מיתתם, זרקא סגול  אבלכן שני פרטים,  גם אתם יהודה לרבי

 

 

 הקדמת זמן וכולל קיצור או קריבת ימים למות קודם זמנם. 5.1.7

, משה (מז כט בראשית ויחי), יעקב (לב,וישלח לא יתבראש)צדיקים )רחל קודם זמנם ל ריבת ימים למותקזרקא סגול בתפקיד של  מצאנו

 וגם קיצור ימים בהקשרים אחרים. ((יד,לא דברים וילך), משה (יב,במדבר חקת כ)ואהרן 

ֶאת: בראשית ויצא לא,לב ַ ְמָצ א רִַּת ֲאֶׁש֨ ַ ם הַ֒-ִעַ֠ ְחֶי ִַיָֽ א ַל   ָ֘ך ֶהי ֹל  רחל למות. ריבת ימיקסיבה ל –זרקא מונח סגול  –ֱא

ינּוַ ֹ֧ ח  ַא ַ ד ֶּכרֶַנ ֶָ֣ג ח-ַהָֽ ַקָֽ ְַו י ִדֶ֖ ִַעָּמ ה ַָמֵ֥ ָךֵ֛ ְָ֑ך-ְל ַָל
ַתם׃-ְול אַ ָבָֽ ְַּגָנ ל ֶ֖ ח  ָר ַ י בִַּכֵ֥ ק   ַַיֲע ע ַד  ַָי

 ?תבנית מחשבה גורמת שנוי ראה גם בסעיף
 

 :כט,בראשית ויחי מז,כח
ַ ַ ח[ י]כ ָֽ מ  ְַי י ִהַ֤ ַַוְי ָ֑ה ַָׁשָנ ה ֶ֖ ר  ֶַעְׂש ע ַבֵ֥ ִיםְַׁש ַר  ִמְצ ַ ְַּ֙בֶא ֶרץ ב ק  ֲע ַַיָֽ י ִחַ֤ יו-ַוְי ַחָּי  ַ ְַׁ֙שנ  י ב ק  ֲע ה׃ַַיָֽ ַָׁשָנָֽ ת ַאֶ֖ ְמ ַּו ים ְרָּבִעֵ֥ ַא ְַו ים ִנ  ַָׁש ֶַׁש ַבע

ַ ַ ט[ י]כ ָֽ מ  ְַי ּו ב  ְר ְק ַ֒-ַוִּי מּות ַָל ֘ל א  ָר  קריבת ימי יעקב למות –זרקא סגול  –ִיְׂש

ִַ֙אםַ רַלֹו ֶמ א ַַוּי ַ֤ ף ס ָ֗ ֹוְַליֹו ְבנ  א׀ִַל ָר  ְק ים-ַוִּי ִַׂשָֽ ָך י יֶנ  ְַּ֙בע  ן ח  אִתיַ ָמָצַ֤ ַ א י-ָנ֨ ִכָ֑ ר  ְַי ַחת ַַּת  ָךֶ֖ ְד ַָי ֵ֥א ַַָנ
ִדַַ ִעָּמ ַ יָת ַאלְוָעִׂשַ֤ ַ ת ֶמ  ֱא ֶַו ֶח ֶסד ַ֙ ִים׃-י ָרָֽ ִמְצ ְַּב ִני ֶ֖ ר  ְקְּב ִַת ֵ֥א ַָנ
 

 במדבר חקת כ,יב
ַ ַס ַַ ַ ֶאל]יב[ ַ ' ַ֘ה ר אֶמ ל-ַוּי   ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה ַ֒-מ  ן ֲהר   משה ואהרן למות. אפשר שזה כעין ענין של משפט.ריבת ימי קסיבה ל –זרקא מונח סגול  –ַַא

ןַל אַ ִַ֚ע ֶַ֖-ַי ינ  ִניְַלע  ִּדיׁש   ְק ַה֨ יְַל ִַּב  ַמְנֶּת ם ֱא ֶַה ָ֑ל א  ָר ִַיְׂש נ  י ְַּב ַי
ֶאת ַ֙ אּו ִב֙י ַָת א ןַל ַ֤ ֶאל-ָלכ ָ֗ הַ ֶּז  ַַה ָה ל ָּק ֲאֶׁשר-ַה ֶרץַ ָאֶ֖ ַ-ָה ם׃ ֶהָֽ ִּתיַָל ַָנַתֵ֥

 
 במדבר פינחס כז,ג

ַ֒ ר ְדָּב ַַּבִּמ מ  ת ַ ִבינּו֘  ריבת ימי צלופחדקסיבה ל –זרקא מונח סגול  –ַָא

אַל אַ ֨הּו ל-ְו ַַע ים ִדֵ֛ ּנֹוָע ַה הַ ָדָ֗ ָהע  ַ ְך ֹו ְַּבת  ִ֝ה ַדת-ָהָי ַַּבֲע ' ַרח-הֶ֖ ַק ָ֑
יַ יםַל א-ִּכָֽ תַּוָבִנֶ֖ מ   ַ ֹו א  ְט ֶח ֹו׃-ְב יּוַלָֽ ַָהֵ֥



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאל: יד,לא רים וילךדב ַ ' הִ֝ ַ ר ֶמ א ַ֒-ַוּי ֨ מּות ַָל ֶמיָ֘ך ַָי ּו ב  ְר ַָק ַה  ן ה ֶׁשָ֗ ַמ 
ֶאתַ ַ א ָר  ָּ֑נּו-ְק ֲאַצֶּו ַַו ד ֶ֖ מֹוע  ַ ֶהל א ֵ֥ ְַּב ּו בֵ֛ ַיְּצ ְת ִהָֽ ְַו ַע הֹוֻׁשָ֗ ְַי
ד׃ַ ָֽ מֹוע  ַ ֶהל א ֵ֥ ְַּב ּו בֶ֖ ְתַיְּצ ַַוִּיָֽ ַע הֹוֻׁש  ִַ֙וי ה ֶׁש מ  ַ ְך ֶַ֤ל ַַוּי 

בַ  ְר ָק ַ֒ מונח מונח -ּוַה  ןַ מּות ַָל ָ֘ך ֶמי  מקצר ימיובתפקיד גורע מן הענין כאן ממהר מיתתו,   זרקא סגול - ָי

 '', כלומר שמקדים מיתת משה, שמוסיף גורם למיתתו . והן לא יאמינו ליע''י לשון ''ע"פ בעה"ט וכלי יקר משה גרם לקרוב מיתתו. 

 
ובדרך זה אתה , דב' י' י''ד ,''הן לה' אלקיך השמיםה הלשון שבחתיך שאמרתי אמר משה רבינו ע''ה רבונו של עולם בז - בעל הטורים

יען לא האמנתם ", במדבר כ' י''ב וכן כתיב, דב''ר ט' ו', שמות ד' א' ,"הן לא יאמינו ליא אמרת ''למבשרני למות . אמר לו הקב''ה וכי 
 ''בי
 

אתה קונס עלי מיתה , אמר לו הקב''ה זכור מה  בהןו, דב' י' י''ד, יךקלסת בהןאמר משה להקב''ה '' מסיק, - ט ו -רבתי ב - כלי יקר
הרי החזיקם בחזקת בלתי מאמינים והיו צריכים חיזוק באמונה , הנה ע''י זה גדלה , ... שמות ד' א' - והן לא יאמינו לישאמרת 

והן לא יאמינו , אותו הן שאמרת למותהן קרבו ימיך אשמתו מאד מה שלא דבר אל הסלע לחזק ברכים כושלות באמונה, לכך נאמר 
 .קרבו ימיך למות, גרם שלי
 

 '' המרמז לשנותיו של משה.בשגם הוא בשר היו ימיו מאה ועשרים שנה'' בר' ו' ג'ודבר זה קשה, בין היתר מהמדרש 

 
 כו – ואתחנן ד, כה דברים

י ה[ִַּכָֽ ֶָ֑רץ-]כ ָא ַָּב ם ֶּתֶ֖ ְונֹוַׁשְנ ַ ים ַָבִנ  נ  י ַּ֙וְב ַָּבִנים ד י ַתֹוִלַ֤
הִַַ הְו הָוָֽ ְַי ֵ֥י ינ  ְַּבע  ע ַרֵ֛ ָה ַ ם יֶתֵ֥ ַַוֲעִׂש ל ּוַנתַּכ   מ  ְַּ֙ת ֶ֙סל ֶתםֶַּפ י ַַוֲעִׂשַ֤ ם ַחֶּתָ֗ ֹו׃-ְׁש סָֽ ַהְכִעי ְַל ָך י ֶהֶ֖ ֹל ֱַא

ֶאת ַ ִֹ֝ום ַהּי ַ ם ַָ֩בֶכ֨ ִתי ד  ַהִעי ַ ֶאת-]כו[ ְַו ַמ ִים י-ַהָּׁש ֶרץִַּכָֽ ָאָ֗ ַ֒-ָה ר ה  ַַמ ן֘ דּו ַּת אב  ד ב   ַָא
ֶאתַ ַ ים ִרֹ֧ ְב ַע  ם ַאֶּתִ֝ רַ ֲאֶׁש֨ ַ ֶרץ ָהָא  ַ ַע ל ּמַָ-מ  ַָׁשֶ֖ ן ֵ֛ ְרּד  ִרְׁשָּתָּ֑הַהַּי ַהְַל
אַ ן׃-ל ָֽ ּו דָֽ מ  דִַּתָּׁש ֶ֖ מ  ִהָּׁש ַ י ִַּכֵ֥ ָה י ַָ֙עֶל  ִמים ַָי ַ֤ן ִריֻכ ֲא ַַת
 

ַ֩ ִתי ד  ַהִעי ַ  שיעור בענין של מידרוג בעונשים, שלקטנה, ענין -תלישא – ]כו[

םַה הכתוב פעמים בראשי התבות הבאות -ו-ה-בדרך רמז שבזכות שם המיוחד א שיעור ֶכ֨ ֶאתַָב ַ ִֹ֝ום ֶאת-ַהּי ְַו ם ַמ ִי ָאַָ֗-ַהָּׁש      ֶרץָה

 בשתישם של רחמים וקפיצת הדרך וקפיצת האדם, תוקדם גלותם  והוא 'שמים ו'את ה'ארץה'ת א ובהמשך 'יום א'ת ה'שמים ו'את ה

 שנים ותהיה ברחמים ולא אבד תאבדון 

 

דַ י"ע  הקדים והוא .ונושנתםרמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין  - ונושנתם)כה(  :ירש" פע" ב   ָא
רַ֒ ה  ַמ ןַ֘ דּו ' שמונה מאות חמישים ושתים, שתי גי" ונושנתם, או מחסיר מזמן "בזמןמונח זרקא סגול, מוסיף במהר היינו מקדים  –ּת אב 

  מהר( –)טט  תאבדוןאבד  כי"זרקא, כדי שלא יתקיים בהם  מונחתאבדון"  אבד" יע" שמיוצגותשנים 
 יםרשימת פסוק –תלישא, זרקא סגול   ראה

 
 ,כד: נואף עם נערה מאורסה בעיר   כבתצא -כי דברים

ֶאת ַ ם אֶת֨ הֹוצ  ל-ְו ֶא ַ ם ֶהִ֝ י ַ֒-ְׁשנ  תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨ ַּוְס א ו ִהָ֗ ַה ַ ר ַָהִע י ׀ ר ַַׁש ַע
ַַעל-ֶאת ה ַּנֲעָרָ֗ ַהָֽ ַ ָרָ֗ ַּנֲע ֲאֶׁש רַל א-ַהָֽ ַ֙ ַבר ת-ְּד ֶא֨ ְַו ר י ַָבִע  ה ָק  ַַעל-ָצֲע יׁש ִא  ֲאֶׁשר-ָה רַ ַבֵ֥ ֶאת-ְּד ַ ֶ֖ה ָּנ ָ֑הּוַא  ַ-ִע ע  ר  ַ ֶַׁשת

ַס ָך׃ ְרֶּבָֽ ִּק ִַמ ע ָרֶ֖ ָה ַ ְרָּתֵ֥ ַּוִבַע
ַַ֒,כד:כבתצא -כי דברים תּו מ  ַָו ֲאָבִני֘ם ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨   ומתוקדמא מרכא זרקא סגול, מוסיף וגורע במלת  -ְס

ֲאָבנִַַתצא כב,כד:-כי דבריםשהכניסה לרגשות הנידונים בשעת הסקילה ילמד מטעמי הקרא  אפשר ַָּב ם ָתֵ֥ א  ַ ם ַקְלֶּת֨ ְס ַּ֒ו תּו מ  ַָו קדמא  -י֘ם

ַ֒, מוסיף וגורע במלים סגולמרכא זרקא  ּו ת מ  ַָו ֲאָבִני֘ם  ָּב

 

 שני פרטים,  –תבנית הטעמים מרכא זרקא סגול  לרבנן

 )גורע במשך זמן המיתה כי ללא כסותו(,  בושתונסקל ללא כסותו כי כי ממהר מיתתו ומקצר  האיש

 )מוסיף על זמן מיתתה(  ההבושנסקלת בכסותה כי נוח לה הוספת יסורים על  האשה

 וממהר מיתתם מחייהם גורעשניהם ללא כסות וממהר מיתתם, זרקא סגול  אבלכן שני פרטים,  גם אתם יהודה לרבי

 

 הטעמים זרקא סגול  תבנית

האשה  קיצור ימים )כמו ברחל, יעקב, משה ואהרן, משה( כי ממהר מיתתו ועבור הענין מסוג גריעהעבור האיש הנסקל בתפקיד  לרבנן

 מיתה. זמן מאריך

 הענין קיצור ימים מסוג גריעהיהודה עבור האיש והאשה הנסקלים בתפקיד  לרבי

 רשימת פסוקים, מוסיף זמן, מרכא זרקא סגול –זרקא סגול   ראה

 

 

 שיטת רבי יהודה הנשיא בלימוד פעמים מסוימות ] טעם מחבר מונח א' [ זרקא ] טעם מחבר מונח ב' [ סגול  5.1.8

 

 גי,ויקרא ב
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 /טט הם בגדר השערות. לטטוד" וההסברים המסומנים לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ל ַ֒-ְוָכ ְמָלח חִַּת ַַּבֶּמ ַל ָחְתָ֘ך ִמְנ ַ ְרַּב ן ַָק
ָךַַ ָחֶתָ֑ ִמְנ ַ ל ַעֶ֖ מ  ַ יָך ֶה  ֱאֹל ַ ית ִר  ְַּב ח ִַ֚ל ֶמ ַ ית ַַתְׁשִּבָ֗ א ְַול  
לַָּכלַ ַס-ַעֵ֥ ח׃ ַל ֶמָֽ ַ יב ִרֵ֥ ְק ַַּת ָךֶ֖ ְרָּבְנ ַָק

ל ַ֒-ְוָכ ְמָלח חִַּת ַַּבֶּמ ַל ָחְתָ֘ך ִמְנ ַ ְרַּב ן  זרקא מונח סגול - ָק

 ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם 

שה דברים העולים על המזבח לא מלחו מלח: דם, יין, עצים. המלח שמולחין בו כל הקרבנות משל ציבור, כמו העצים, ואין על שלו...
היחיד מביא מלח או עצים לקרבנו מביתו. ובשלושה מקומות היו נותנים המלח. בלשכת המלח, ועל גבי הכבש, ובראשו של מזבח. 

ל גבי הכבש מולחין האיברים, ובראשו של מזבח מולחין הקומץ והלבונה. ומנחות , ועבלשכת הכבש היו מולחין עורות הקדשים
 הי"ג(-הנשרפות ועולת העוף )עשה ס"ב, ל"ת צ"ט, הלכות איסורי מזבח פ"ה הי"א

 

 הלכות מעשה הקרבנות פ"ה הי"ט הרמב"ם עבודה, 
ה אשר הקריב וכו'" אבל עורות קדשים קלים כל עורות הקדשים לכהנים בין בקדשי צבור בין בקרבנות יחיד שנאמר "עור העול

 לבעלים. וכל עולה שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה שנאמר "עולת איש" עולה שעלת לאיש. 
 ה"כ מהר"י קורקוס

 קומץ )מנחה( חייב מלח;כ' א'  מנחות

 עצים קרבן מנחה הן וטעונים מלח רבי אומרכ' ב'  מנחות

 )טטוד"ל והיא טעונה מלח( עונים קמיצהאמר רבא לדברי רבי עצים ט

 )ראה רמב"ם(בשלושה מקומות כ"א ב'  מנחות

: השערההעורות הוקדשו עם הבהמה לעומת המנחה שהוקדשה אחרי עבודה לסולת וללא הקליפות.  – טטוד"ל בעזרת הרב א"מ פערל

 המלחת העורות במלח מהציבור ובלשכת המלח היא חלק מהקרבת הקרבן.

 

 

חו עורות קדשים )עולות,חטאות, אשם( במלח משל ציבור, אף שיצאו לכהנים ולא הקרבו על המזבח. )בסוג מלח עשו פעולה מל טטוד"ל:

מסוג מלחו, וזה תוספת קדושה בעורות הקדשים השייכת לברית כרותה למלח מששת ימי בראשית המייצג את המים התחתונים שניתנה 

 ים שיעלו על המזבח, אולי קשור לעורות הכסוי של המשכן?(להם הבטחה לפצותם על ההפרדה ממים העליונ

 

 תרמ"ג האדמו"ר הרש"ב מאמר שבת חנוכה , ע' מ"ג –ספר המאמרים 

וזה שכתוב )שנאמר( בזהר "מאן דמהפך חשוכא לנהורא ומרירו למתקא" פירוש כשמהפך מרירו למתקא היינו שנהפך מרירות ...
 ...הזה וכל תענוגי העולם הזה נשפעים מהקליפות וסטרא אחראהגוף ונפש הבהמית שרוצה בתענוגי עולם 

  ממתיק –אפשר מרמז לברית הכרותה למלח על מנחה )מצומח( וקרבן בהמה )מהחי( שהמלח המריר מהפך 

 הקמח )הסולת( הבלול בשמן )שהוצא מפירות בעלי קליפות בצומח( שהם פניים הצומח ממתיק  א'

הבהמה שהוצאו מהעורות ומוקרבים על המזבח )העולות למזבח, החטאות לכהנים, השלמים  ממתיק הבשר והחלבים שהם פנים ב'

 המלחת העורות היא המתקתם של הקליפות שתפקידם היה להגן ולגדל על הבהמה )נותן לה תענוג חיים( אך מקורה בקליפה. . לבעלים(

 

 
 ויקרא בהר כה,ל:    

א םַל ָֽ ִא  ד-ְו ַַע ל א ָ֗ ַָׁשָנ ַ-ִיָּג ַלֹו֘ את הְַ֒מל   ָמ ִמי ְַת ַה
ר ֲאֶׁש ַ ִית ַהַּב֨ ַ ָקם ֲאֶׁשר-ְוַ֠ ַ ר י ל׃-ָּבִעִ֝ ָֽ ב  ַַּבּי  א ֶ֖ צ  ַי  א ָתָ֑יוַל ֵ֥ ר  ֹוְַלד  תֶ֖ א  ֵ֥הַ ֶנ ּק  תַַל ִמיֻתֵ֛ הַַלְּצ ָמָ֗ ח  ַ ֹו אַל  ַל  

מת  .המוכר בית בבתי ערי חומה הרי זה גואל מיד וגואל כל שנים עשר חדש הרי זה כמין רבית ואינו רבית : מתני'בבלי ערכין לא,א 
  .נו מת הלוקח יגאל מיד בנוהמוכר יגאל ב

 ( עד מלאת לו שנה, ויקרא בהר כ"ה לאין מונין שנה אלא משעה שמכר, שנאמר: )
 להביא את חדש העיבור;  -כשהוא אומר תמימה 

 רבי אומר: ליתן לו שנה ועיבורה. 
 יתות:הגיע יום שנים עשר חדש ולא נגאלה היתה חלוטה לו אחד הלוקח ואחד הניתן לו במתנה שנאמר לצמ

 סעיף תוספת זמןראה 

ָקם דגדולה בתפקיד שיעור זמן אלפניו הנלמד מתבנית -תלישא - ְוַ֠ ַ֒-ַע ה ָמ ִמי ְַת ַָׁשָנ ה ַלֹו֘ את מונח זרקא מונח סגול, בא לרבות תוספת  – ְמל  

)תוספת י"א יום  ורהשנה ועיב מראוובין רבי יהודה הנשיא ה )בשנת לבנה(עיבור פלוגתא בין רבנן האומרים תוספת חודש הזמן שעליו יש 

 להשלמת שנת לבנה לשנת חמה(

  

 
 רים ראה טו,א ב גדב

ה׃ַ ִמָּטָֽ ְַׁש ה ֲעֶׂשֵ֥ יםַַּת ֶַׁשַבע־ָׁשִנֶ֖ ץ ֵ֥ ּק  ִַמ ׀ ַ׀א
ָ֑הּוַַ ע  ר  ְַּב ה ַַיֶּׁשֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַ ֹו ד  ַָי ַמּׁש  ה ַ֙ טַָּכל־ַּבַ֙על ֹו מָ֗ ַָׁ֒ש ִמָּטה ַהְּׁש ַ ַב ר ְּד הַ֮ ֶז ְַו ַ׀ב׀
ִמָּטֶַַ֖ ְַׁש א ָרֵ֥ ָק י־ יוִַּכָֽ ִח  ֶאת־ָא ְַ֙ו ֙הּו ע  ר  ֶאת־ ַ ׂש א־ִיּגׂ ַ֤ ה׃לׂ ָֽ הָוָֽ ַהַַלי

 כז(ק םברים פיסקא קיב )גירסת מלבי"ד ריספ
 אמרשנביעית יאמר להם משמט אני ואם אמר לו אף על פי כן יקבל ממנו משום בשוב ח חזירהמ( וזה דבר השמטה, מיכן אמרו )ב 
 זה דבר השמטה. ו
שנת היובל הזאת שביעית משמטת מלוה ( בקרא כה יגיו)מוד לומר לת...  שמטת מלוה ואין יובל משמטמ טהשמוזה דבר השמטה[ ] 

 . דיםעבויובל מוציא 
 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַ֒היא מענייני הדיבור.  תוספת אחת ה ִמָּט ַהְּׁש ְּדַב רַ ַ֮ ה ֶז צריך לומר שומט אני, מודיע שלשמיטת  - ודעת זקנים רש''י -מונח זרקא סגול  -  ְו

 החוב אין הזמן בלבד גורם אלא שיש להוסיף אמירה להתקיימות השמטת החוב .

 מוסיף השמטת שבועה שנאמרה בדבור.וסף בכור שור י ירב
 ' שאין השביעית משמטת אלא בסופה )ערכין כח,ב(.ב פסוקו' אפסוק מ מדיםול ןוסף בכור שור והרמב"י ירב

 . בקידושין יש לה ההסבר המקיף מכולן. ידושין, גיטין, מכותק ליבב -מתבררת ב תוספת שניה

 

הַַ מרוא ירב –טט  ַב רַ ְַּ֮ד ה ֶז ְַו ט ֹו מָ֗ ַָׁ֒ש ִמָּטה  .רקע ואחד שמיטת כספיםק יטתמש דאחמטות הכתוב מדבר ש תיבשְּׁש
 

ַ -טט  ֹוט מָ֗ ַָׁ֒ש ִמָּטה ַהְּׁש ַ ַב ר ְּד הַ֮ ֶז ְַו תיבת 'שמיטה' מייצגת שנת שביעית ובחריש ובקציר תשבות..תיבת'שמוט' מייצגת שמיטת כספים.  ׀ב׀

חמשים שנה. היובל דומה לשביעית בעניין ובחריש ובקציר הזרקא הוסיף לשמיטה החלה אחת לשבע שנים את היובל החל רק אחת ל

תשבות. אז אולי יתרבה בדמיונו גם לענין שמיטת כספים שהיא ממצוות השביעית? מסביר התורה והמצוה )המלבי"ם( 'זה' ממעט את 

 סיף על תיבת 'השמטה'.תיבת 'זה' בזרקא ממעט את 'שמוט' מלחול על המובן שהזרקא סגול ריבה / הו –היובל משמיטת כספים. טט 

אם תבנית הטעמים הייתה מרכא זרקא )מונח( סגול הייתה אפשרות לזרקא להתנהג בדומה לתביר ולגרום לחלק מעניין או ההלכה  –טט 

 )מונח( סגול. אבל כאן זרקא מונח סגול והזקרא מתנהג כמקטין מעניין הסגול ומוסיף עליו. -שאחרי הסגול לחול על עניין ה

 

 שמיטת קרקע ושמיטת כספים בזמן הזה מדרבנן כי אין יובל.  דורשרבי 

 חכמים דורשים שמיטת קרקע וכספים בזמן הזה מדאורייתא אף שאין יובל.

 אבל יש פוסקים החולקים על רבי וסוברים ששמיטה בזמן הזה מדאורייתא. והלכה כרבי!!!

 

 

ֶאת דברים שופטים יט,ה: ַ א ב ֨ ַָ֩י ר ֲאֶׁש ַלַַ-ַו ֘ר ַַבַּיַע הּו ֵ֥ ע  ַ֒ר  ִצים ַע  ב ְַחט  
ִמןַ ַ֙ ֶזל ְר ַהַּב ַ ל ְַוָנַׁשַ֤ ץ ָהע   תַ ר   ִַ֙לְכ ן ְרֶז ַַבַּג ֹו דַ֤ ַָי ה ָח֨ ְּד ֶאת-ְוִנ ַ א ָמָצֵ֥ ַּו ץ ָ֑ת-ָהע   מ  ַָו הּו ֶ֖ ע  ַר 
ֶאלַ ַ ס ּו ַָינֵ֛ א ּו ִרים-הָ֗ ֶהָע ַ ת ַחֵ֥ י׃-ַא ָחָֽ ַָו ה ֶּל ֶ֖ א  ַָה

ַ֒ ִצים ַע  ב ט   ְח ַַל ֘ר חו של החוטב, התוספת היא כוח כוחו. זוהי סוגיית זרקא מונח סגול, תוספת מעין הענין הנידון, הענין הנדון הוא כו – ַבַּיַע

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.

 

 בבלי מכות ז,בהרחבת מושג חטיבת עצים, ע"פ 

 גולה –רזן רק הריגה ממעוף הג –לרבנן 

 פוטר מגלות בהריגה ממעוף הגרזן עצמו, ומרחיב "חטיבה" לחייב גלות על הריגה מעץ הניתז ממכת הגרזן  –אבל רבי 

 גולה ממעוף הגרזן ומרחיב "חטיבה" לאבן שהתיזה עץ )ענף פירות( –ולרבי פפא 

 

)כי אוחז בכלי שמכתו או תעופתו הורגת( ולכן גולה; רבנן נשמט החבל של הכלי )המחצל( זה כמו נשמט הברזל  –ברייתא ב'  מכות ט,ב

 פטור -אבל נפסק 

 נשמט פטור  – רבי

 חייב גלות כי זה כמו ניתז העץ –נפסק 

 

 לומד שזה מהעץ הניתז רביזה עף מהקת שלו, היות ולא כך אז  –" נשל הגרזן מעצואומר אם היה כתוב " רבי  - מכות ז,ב

 מעץ הקת שלו או נשבר ממנו ועף )האם זה הרחבת מושג החטיבה?(זה עף  –ונשל הברזל מהעץ  –רבנן 

 

 שמניעו נכרי.  בגלגלקורה המופעלת  יכוחו וכוח כוחו לאסור יין מסחיטת ענבים בגת ע" סוגיית ס,א זע" בבלי ראה

 



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

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

 

 זרקא מונח זרקא מונח סגול )שלושה מופעים בתורה( 5.1.9

 
 . בראשית מקץ מב,כא:    1

ֶאל ַ יׁש ִא  ַ ּו רַ֞ ְמ ַַעל-ַוּי א ְחנּו֘ ֲאַנ ַ ׀ ַ ים ִמ  ֲאׁש  ַ ֲאָב֘ל ַ יו ִחָ֗ ַ֒-ָא ִחינּו ַָא
לַ ַַע ְָ֑ענּו ָמ ַָׁש א ְַול   ינּו ֶ֖ ל  א  ַ ֹו נֲנֵ֥ ַחָֽ ִהְת ְַּב ֹו ַַנְפׁשֵ֛ ת ַרֵ֥ ַָצ ינּו ִאִ֝ ָר רַ ַַ-ֲאֶׁש֨ את׃ ַהּז ָֽ ַ ה ָרֶ֖ ַהָּצ ַ ינּו ל   ַא  ַָּ֙ב ָאה ן  ּכ 
 . שמות בא יב,כט:    2

ַ֮ ה ַַו ה ְיָל ַהַּלָ֗ ַ י ֲחִצ  ַַּב ׀ י ִה  ִהָּכ הַָכלַוְי ַ מִַ-' ַ ֶא ֶרץ ְַּב ֘ר ַַעלְּבכֹו ׁש  ב ַהּי  ַ֙ ה ְרע  רַַּפ ִמְּבכ ַ֤ ַ֒ ַרִים ֹורַ-ְצ ַהּבָ֑ ַ ב  ית ְַּב ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ י ַהְּׁשִב  ַ ר ֹו ְַּבכ  ִ֚ד ַַע ֹו א  ְס ִּכ
ַַ ה׃ ָמָֽ ה  ְַּב ר ֹו ְַּבכֵ֥ ל  ְוכ ֶ֖

 . ויקרא אח"מ יז,ה:    3

ת לֶַאָֽ א ָ֗ ָר ִַיְׂש ְַּבנ  י אּו י ִבִ֝ ַָי ר ֲאֶׁש֨ ַ֩ ן ַמַע ִחי֘םַ-ְל ְב ַז  ה  ם ֲאֶׁש רַ ַ ֶה֘ם י ח  ִַזְב
ֻא ַ-ַעלַ ִבי ֱה ֶַ֒ו ה ֶד ַהָּׂש ַ הְַָּ֗פנ  י ֶאלםַַלָֽ ַ ֶאל-' ַ ד ֶ֖ מֹוע  ַ ֶהל א ֵ֥ ַ ח ַת הֶַ֖-ֶּפֵ֛ יםַַלָֽ ִמֵ֛ ְַׁשָל י ֹ֧ ח  ִַזְב ּו ְבחִ֝ ָז֨ ְַו ָ֑ן ה  ם׃ַהּכ  אֹוָתָֽ ַ 'ַ
 
 . בראשית מקץ מב,כא:    1

ֶאל ַ יׁש ִא  ַ ּו רַ֞ ְמ ַַעל-ַוּי א ְחנּו֘ ֲאַנ ַ ׀ ַ ים ִמ  ֲאׁש  ַ ֲאָב֘ל ַ יו ִחָ֗ ַ֒-ָא ִחינּו ַָא
ַַָ֑ ָמ ַָׁש א ְַול   ינּו ֶ֖ ל  א  ַ ֹו נֲנֵ֥ ַחָֽ ִהְת ְַּב ֹו ַַנְפׁשֵ֛ ת ַרֵ֥ ַָצ ינּו ִאִ֝ ָר רַ לֲאֶׁש֨ ַַע ַַ-ְענּו את׃ ַהּז ָֽ ַ ה ָרֶ֖ ַהָּצ ַ ינּו ל   ַא  ַָּ֙ב ָאה ן  ּכ 

ֶאל ַ יׁש ִא  ַ ּו רַ֞ ְמ ַ-ַוּי א יו ִחָ֗ , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. והנלמד נדרש ע"פ תבנית הטעמים מונח רביע גרשיים –ָא

 זרקא זרקא סגול  של הכתוב הבא. 

ַַעל ְחנּו֘ ֲאַנ ׀ַ ַ ים ִמ  ֲאׁש  ַ ַ֒-ֲאָב֘ל ִחינּו  וזהפעמיים זרקא  מהם, פסוקים של זרקא סגול, בשלושה 372 בתורה, זרקא סגול פסקמונח  אזרק -ַ ָא

 הן:  החיים אורבתפקיד כעין שתי תוספות מהענין על הענין, שע"פ  אחד מהם

ין מושיע , היינו יצא ללמד על הכלל בענין מידה כנגד מידה, הם נאשמים ואאתה תשלם לאיש בסוד בצלמו  בדמותו יוליד העוןש)א( 

 להם כמו שיוסף התחנן ולא הושיעו לו, 

ל -ל משותףהעניין  מוסיף)ב(  ְחנּוַַ֘ע ַ֒-ֲאַנ ִחינּו ַמוסיף עניין משותף גם  ואולי, ָא ַ׀ ים ִמ  ֲאׁש  ַ ּוֲ֘אָב֘ל ַ֒-ַעלֲַאַנְחנ ִחינּו , במעמד זה כולם ָא

ַ֒מודים בסגולתו של  ִחינּו ְחנּוַַ֘-המרומז בטם סגול של המלה, ש – ָא ו לבין האומות המרומז בטעם זרקא וניתקנו אותו זרקנו אות –ֲאַנ

ַמלימוד התורה, וזרקנו אבל על אבינו המרומז בזרקא של מלת  בשנוי ניקוד וכתוצאה מכך מאז נזרקה ממנו )לא שרתה עליו( ֲאָב֘ל

 רוח הקודש. ושני אלה גרמו לכולם הרגשת הסתר מהקב"ה, 

 

 ישעיה  –זרקא זרקא  5.1.10
 עיהו  מה,א:    יש

הַ ַמ ַ-ּכ  חֹוַָ֘א ְמִׁשי ִַל הָו֘ה ְַי ַר
רַ ֲאֶׁש ַ ֶרׁש ֹו ַרד-ְלכ  ְַל ֹו ִמינָ֗ ִַבי ְקִּתי ַז ָ֣ ֱח ַחַ-ֶה ָ֑ ַפּת  ֲא ַ ים ְמָלִכֶ֖ ַ ֵ֥י נ  ָמְת ַּו ם ּגֹוִי  ַ֙ ְַלָפָניו
רּו׃ַ ָֽ ִַיָּסג  א ל ֵ֥ ַ ים ִרֶ֖ ְׁשָע ַּו ִים ְּדָלַת  ַ֙ ְַלָפָניו ַח ִַלְפּת ַ֤
 

ַהפסוק מוצג בגירסת הכתר, ובו   –טט  ֶרׁש ֹו  בטעם מונח ואין אחריו פסק!!!ְלכ 

ׁש, זה מתאים לגירסת מגנס כורש ננקד במאריךול"י פירוש רש ֶר ֹו כֵ֥  ְל

ַגירסת קורן  | ַ ֶרׁש ֹו כ   בטעם מונח לגרמיה.ְל

 

י רש"  -זרקא פועל להקטין משהו מענין הסגול ולהוסיף עליו. פעמיים זרקא הרי הן שתי הקטנות וכאן עד כדי חסרון הסגול לומר כ –טט 
ימינו וגו' הוא יבנה את ב זקתיהחכה אמר ה' למשיחו לכורש אשר : אמרק כיוה -ו' ני לך כא בלקוגילה יב א מ בבלי וןולב בלששמ

ה מוכיח על ז ראמקרי קראי כתיבי דסמיכי אהדדי, וניקוד טעם , תיקבץ גליותי. והוא אמר )עזרא א'( מי בכם מכל עמו... ויעל.ו ביתי
הפרישו ולנתקו מעם ל - זרקא, ולכורש ננקד במאריךב שיחומלאין סגול בא אחריו, וכאן ננקד ש ין לך טעם זרקא במקראשאדרש זה, 
 למשיחו.

 : ת זרקא בלא סגלאליאמר ה' למשיחו לכרש.  כהחת שי ישעיה פרק מה פסוק א מנ
  - 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 

 : אבל כאן. שליח המשיח הוא כעין תוספת על המשיח שזה מבטא אופן מפעולת זרקא סגול. משיחוול על תיבת לסג

 מקטין, מקטין ומקצר מלכות כורש, ללא קשר לטעמים בהמשך. -זרקא, זרקא  –כה אמר ה' למשיחו 

דור שנחלק, כי סגול משמש כעין קיסר. מונח גרסת קורן מונח פסק. אם הטעמים היו זרקא סגול הייתה כאן אפשרות למידה ס -לכורש 

 לזרקא זרקא וכמו אומר כיון שכורש: כורש -לפסק משייך )ע(

  הקטנה אחת -א' רק נתן רשות לעלות ולבנות בית המקדש והוא עצמו לא השתדל בדבר 

  הקטנה שניה –ב' קבל כתב השטנה מאויבי ישראל והפסיק בנין בית המקדש 

  מת ופסקה מלכותו בשנה לכיבוש בבל.  –יחותו בעולם ו)מו(נח נפשיה נגמרה של –לכן מונח פסק 

וזה קרה בחורבנה ע"י כורש הפרסי ודריוש המדי, לכן אם  במלאת שבעים למלכות בבלע"פ הנביא זמן הגאולה המוקדם היה יכול להיות 

קב"ה היה מקיים גדולה לכורש כפי שניבא כורש היה משתדל בעצמו בבנין בית המקדש ודוחה טענות העמים על מרידת ישראל בו אז ה

, כפי שכורש אמר על עצמו בעקבות כיבוש בבל, כי לי נתן ה' את כל עמי הארץכן, שאמור היה להיות לכורש -ישעיה שנים רבות לפני

 תו.מלכו פסקכך חשב שיהיה לו. אבל בפועל בהסבר ע"פ הטעמים הקב"ה הקטין אותו פעמיים על שתי ענינים עד שבתוך שנה 

 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ירמיהו  –זרקא סגול  5.1.11

 

 בהר ירמיה לב,כד הפטרת

ַ֒ ָדּה ְַ֮לָלְכ ר ָהִעי ַ ַָּב אּו ֹות ְללָ֗ ַהּס ָֽ ּנ  הַ ִַה ד[  ]כ
רַַ ֶב ָּדָ֑ ַה ְַו ב ָרָעֶ֖ ְַוָהָֽ ב ֶר ַהֶחֵ֥ ַ ֵ֛י ִמְּפנ  ַ ָה י ַָעֶל  ים ִמ  ָח ִּנְל ַה ַ֙ ִּדים ַהַּכְׂש ַ֤דַ ְַּבַי ה ִַנְּתָנָ֗ ר ָהִע י ְַו
ָךֵַַ֥ ִהְּנ ְַו ֶ֖ה ָהָי ַ ְרָּת ִּדַּבֵ֛ ַ ר ֲאֶׁשֵ֥ ה׃ַַוָֽ ֶאָֽ ַר 

 מונח רביע, אפשר כי אלו לפחות ארבעה מיני אמצעי מצור -הנה הסללות 

 תל עפר שצוברין סביב החומה ... ואמר שאנשי המלחמה העומדים על הסוללות כבר באו.הסללות.  פירוש בינת המקראות

 ַָ֒דּה ְַ֮לָלְכ ר ָהִעי ַ שי המלחמה העומדים על הסוללות כל כך קרוב עד כי מונח זרקא סגול, מוסיף מהענין עליו אפשר כי אלו אנ -ָּב אּו

 נדמה שכבר באו העיר ללכדה. 

 

 תהלים –צנור כדמיון לזרקא  5.1.12

 בבלי סנהדרין ס,ב ראה 
משנה. העובד עבודה זרה, אחד העובד, ואחד המזבח, ואחד המקטר, ואחד המנסך, ואחד המשתחוה ואחד המקבלו עליו לאלוה, 

עובר בלא תעשה. הנודר בשמו  -ף, והמנשק, והמכבד, והמרבץ, והמרחץ, והסך, והמלביש, והמנעיל והאומר לו אלי אתה. אבל המגפ
 זו היא עבודתה.  -זו היא עבודתה, הזורק אבן למרקוליס  -עובר בלא תעשה. הפוער עצמו לבעל פעור  -והמקיים בשמו 

 
ואחד המזבח, ואחד המקטר, ואחד המנסך, ואחד  אמר רבי ירמיה: הכי קאמר, אחד העובד כדרכה, -גמרא. מאי אחד העובד? 

ם-ַּבל (תהלים טז,ד)וליחשוב נמי זורק! אמר אביי: זורק היינו מנסך, דכתיב  -ואפילו שלא כדרכה.  -המשתחוה  ָּדָ֑ ִמ ַ ֶה ם י ְסּכ  ִַנ ְך י  . ַאִּס 
 

ַַּבל תהלים טז,ד: רּו ָהֵ֥ ָמָ֫ ַ ָ֪ר ח  ַא ַ֮ בֹוָתם ַַעְּצ ּו ְרּבֵ֥ ַבל-ִי ַּוָֽ ם ָּדָ֑ ִַמ ֶה ם י ְסּכ  ִַנ ְך י ֶאת-ַאִּס  ַ א ל-ֶאָּׂשֵ֥ ַַע ם מֹוָתָ֗ ׃-ְׁשִ֝ י ְַׂשָפָתָֽ
רּו תהלים טז,ד: ָהֵ֥ ָמָ֫ ַ ָ֪ר ח  ַא ַ֮ בֹוָתם ַַעְּצ ּו ְרּבֵ֥ ַ֮רש"י  - ִי בֹוָתם ַַעְּצ ּו ְרּבֵ֥ ַ֮ :אמר זה כל -' וגוִי בֹוָתם ַַעְּצ ּו ְרּבֵ֥ , בך כופרים של ִי

ָ֪ראל  לעבודת וחרדים המהירים ל .[בלעז 'דואירנט' (,יב,לד 'בר) "מוהר" לשון - מהרו :אחר לשון] ַאח  ֶה םַאַַ-ַּב י ְסּכ  ִַנ ְך י ִּס 
ם ָּדָ֑ ַ לזרוק, כמותם אהיה לא אני - ִמ ם ַ֮ רד"ק    ,זרה לעבודהָּדָ֑ בֹוָתם ַַעְּצ ּו ְרּבֵ֥ ָ֪ר לאל ממהרים שהם האנשים מאותםִי  ַאח 

ַ֮ :זולתם בדרכי לכת הרחיקו להודעת, ואמר ר' מנחם המאירי ַַעְּצבֹוָתם ּו ְרּבֵ֥ רּו אשר לאותםִי ָהֵ֥ ָמָ֫ ָ֪רַ ח   שִמֲהרו, לומר רוצה - ַא
ָ֪ר אל תלעבוד ח   ,ַא

ַ֮טט: אפשר כי טעם צנור של  ָתם בֹו מרמז בצורתו על דמיון לטעם זרקא בכ"א ספרי תנ"ך ומשמו לתאור "זריקת" נסך לע"ז.  ַעְּצ

ַ֮תבנית הטעמים של  בֹוָתם ַַעְּצ ּו ְרּבֵ֥ מרכא צנור, כעין מאריך )מרחיק( את מקום מטרת הזריקה. כמו זריקת אבן למרקוליס שזה  – ִי

 קת נופלת במרחק משלוש האבנים המהוות את המרקוליס. גם כאשר האבן הנזר

 

 מרכא זרקא ]מונח...[ סגול 5.1.13

התבנית מרכא זרקא סגול, מרכא מרבה, זרקא סגול ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין. ברישום מתימטי כעין מרכא * )זרקא סגול( = 

 * )זרקא סגול(, תוספת אחת.  1ם מונח כאילו שווה מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין. ואילו עם או בלי טע

, חלוקה לפרטים שעל כל אחד מהן חלה ההלכה מרכא תביר טפחאבנית העשויה לבטא רעיון דומה לתבנית ההשערה הראשונה כי זאת ת

פרטים שבד"כ רק על והיא עכשו קבוצת  מרכא תביר טפחא, צריכה שנוי כיוון ששינינו ההשערה של או הענין שאחרי הטפחא או הסגול

 .חלקם חלה ההלכה או הענין

, אבל בהתעלמות מהמרכא והתיחסות רק אל התביר, ואזי גרשיים ... מרכא תביר טפחאלתבנית להשערה כי מרכא זרקא סגול, דומה 

 תביר משוער כי משמעו כעין יצא מענינו לדון בענין אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר.

 

 מרכא ז"ס 1

י: ,זו ראאו ותשמ ָֽ ִַלְבנ  ר ֱאמ ֵ֥ ַ ן ַַָלכ ַ֞ ַיְַ-]ו[ ֲאִנ י ַ ֘ל א  ָר ִַ֒יְׂש ַַי
ַַ ָדָתָ֑ם ֲעב  מ  ַ ם ֶאְתֶכֶ֖ ַ י ִהַּצְלִּתֵ֥ ְַו ִים ַר  ִמְצ תַ ֹל  ְב ִס ַ֙ ַ֙חת ִמַּת ַ ם ֶאְתֶכָ֗ ַ י אִת  הֹוצ  ְַו
׃ַ ים ִלָֽ ד  ְַּג ים ִטֶ֖ הַּוִבְׁשָפ טּוָי  ְַנ ֹוַע ר  ְז ִַּ֙ב ֶאְתֶכם ַ י ַאְלִּתַ֤ ְַוָג
 

י ָֽ ְבנ  רִַל ֱאמ ֵ֥ ַ ן ַַָלכ ַ֞ ֲאִנ י-]ו[ ַ ֘ל א  ָר ַ֒יְִַַיְׂש ַַי
מרכא זרקא מונח סגול. תבנית  –ישראל אני ה' -יצא מן הכלל ללמד על עצמו, שבענין הגאולה ממצרים יש )ל(אמר לבני –גרשיים  –לכן 

טעמים העשויה לבטא רעיון דומה לתבנית מרכא תביר טפחא, חלוקה לפרטים שעל כל אחד מהן חלה ההלכה או הענין שאחרי הטפחא או 

םַאמר לכל אחד מבני ישראל שבו אישית תלוי עניןהסגול. כאן, יש ל ֶאְתֶכָ֗ ַ י אִת  הֹוצ  היינו התוספת או  –גאולת ישראל, גאולת השכינה  ְו

סגול, אל "אני" הקב"ה שמעל כל שם, תלוי במסירות נפש של כל אחד מבני ישראל לגאולה. בני ישראל היו  –החיבור של שם הוי' 

ולה כפסוק "ואת עירום ועריה". מסירות נפשם התבטאה א' בקשירת השה או הטלה, עבודה זרה במצרים ללא מצוות שיתנו להם זכות לגא

 של מצרים, למיטתם לשחיטתו בערב פסח ואכילתו בליל פסח; ב' במילה בליל פסח.

ו הסגול. על כל אחד מהן חלה ההלכה או הענין שאחרי הטפחא אלא לתבנית מרכא תביר טפחא, חלוקה לפרטים שואם נאמר שזה דומה 

יכאן,  ָֽ ְבנ  רִַל מ ֵ֥ ַיְַ-ֱא ֲאִנ י ַ ֘ל א  ָר ִַ֒יְׂש  מי שמוסר נפש יגאל ומי שלא מוסר נפש ימותַי

 באופן של להקל ולהחמיר, המוסר נפש יגאל, שאינו מוסר נפש ימות

 

 ההצלה ממצרים תלויה בשחרור העבדים מבני ישראל המשועבדים לבני ישראל,יג ו ראאו ותשמ -אפשר כי קשור ל

ַדּב  ַ ֶאלַוְי ַ ֘ה' ַ ל-ר ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה ןַ֒-מ  ֲהר  ַַא



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

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

 

-קמזס-קמפז-פפ-זג-זק-סוגרות___ענין תבניות/©Dec-19 263/259         ZZFisher-2 תש"פה–כסלו–'ד 

 זרקא_סגול

ל ֶא ַ֙ ם ֶאל-ַוְיַצּו  ְַו ל א   ָר ִַיְׂש ִיםַ-ְּבנ  י ָרָ֑ ִמְצ ַ ֶמ ֶלְך ַ ה ְרע ֶ֖ ַַּפ
ֶאתַ ַ א י הֹוִצֵ֥ י-ְל ָֽ ַס-ְּבנ  ִים׃ ָרָֽ ִמְצ ֶרץַ ֶאֵ֥ מ  ַ ל ֶ֖ א  ָר ִַיְׂש

 יז,א( וילנה ( ה"ה גפ" ה"ר ירושלמי

ֶאל שמואל בר רב יצחק רא דא"כהי ואתייאושילוח עבדי' תלוי בכל אדם  דתקיעת שופר תלויה בב" א"ד ַ' ֘ה ַ ַדּב  ר ל-ַוְי ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה -מ 
ֶאל ַ֙ ם ַַ֒וְיַצּו  ן ֲהר  ַ-ַא ל א   ָר ִַיְׂש  פרשתהילא לא נענשו ישראל אלא על  רציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא" מה עלְּבנ  י

  שילוח עבדים הדא הוא דכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו'
 

ַדּב  ַ ֶאלַוְי ַ ֘ה' ַ ל-ר ֶאָֽ ְַו ֶׁש ה ַ֒-מ  ן ֲהר  זרקא מונח סגול, מוסיף מענין משה ואהרן עליהם, מה הם חפשיים לרבות עליהם עוד  מונח – ַא

 .חפשיים

 

 מרכא ז"ס 2
 י תשא ל,יב:    כ ותשמ

ֶאתַ ַ א ִַתָּׂשַ֞ י י-ִּכ  ָֽ ְַּבנ  אׁש ק ַ -ר ֵ֥ ִַּבְפ ֶ֖ה הָו ַלי ַ ֹו ַַנְפׁשֵ֛ ר ֶפ יׁשַּכ ֹ֧ ִא  ַ ִּ֝ו ְתנ ְַ֒וָנ֨ ֶהם י ד  ֻק ִַלְפ ֘ל א  ָר ִַיְׂש ָתָ֑ם א  ַ ַד
ם׃-ְול אַ ָתָֽ א  ַ ד ִַּבְפק ֵ֥ ֵֶֶֽ֖גף ֶַנ ם ֶהֵ֛ ַָב ֵ֥ה ְהֶי ִַי
 

ֶאת ַ א ִַתָּׂשַ֞ י י-ִּכ  ָֽ ְַּבנ  אׁש ַ֒-ר ֵ֥ ֶהם י ד  ֻק ִַלְפ ֘ל א  ָר התבנית מרכא זרקא סגול, מרכא מרבה, זרקא סגול ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין.  ִיְׂש

 1מסוג הענין על הענין. ואילו עם או בלי טעם מונח כאילו שווה ברישום מתימטי כעין מרכא * )זרקא סגול( = מספר מיעוטים או ריבויים 

 * )זרקא סגול(, תוספת אחת. 

אׁשַ-ֶאת י מרכא –ר ֵ֥ ָֽ ַ-ְּבנ  ֘ל א  ָר ַ֒זרקא  –ִיְׂש ֶהם י ד  ֻק ישראל מצווים בה ועשויים להיות בה -, לצורך מצווה שכל או חלק מבניסגול – ִלְפ

ע"י אמצעי ייצוג )כעין הקטנה( של כל אחד וכאילו מוסיף עליו. כגון תרומה  תפקידים שונים לעושי המצוה, פוקדים את המשתתפים

שוויונית למשכן או לקרבנות ציבור מצווה לייצג כל אחד מבני ישראל ע"י מטבע בגודל שווה, לצורך מפקד למלחמה אפשר לייצג כל אחד 

 ין אצבעות כהנים. בחרסית או בטלה וכד'. ובבית המקדש הגרילו תפקידי עבודה בין הכהנים במנ

 

 ישראל.-בני -תייצגם ע"י אמצעי כעין תוספת על כל אחד מ פקדיהםמצד שזרקא מקטין מענין הסגול ומוסיף עליו היינו לקבלת  - נחסר

י אלימלך מדינוב צב ברה"ת, רא דכלה עהאג רספתשא הקב"ה עמהם כנאמר)-בגלות, ב"י נחסרים ובזכות ברית משה רבנו בפרשת כי
וזהו אפשרות לענין השני  ואף בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם (54שמות ע'  קלח "עזי

מונח גרשיים, שאף בגלות יוצאים מן הכלל ששאר העמים נעלמים בגלותם, לא כן ב"י שנשארים ושליחותם לאסוף את  -כי תשא  -שב

המקדש ויזכו לימי -ישראל ויבנה בית-( ויזכו לגאולה וישובו לארץאדע כי אירשנה  במהניצוצי הקדושה )הקשר לברית בין הבתרים 

 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.

 קדמא ואזלא במלה אחת ראה 

 

 

 

 כא זרקא ]מונח...[ סגולקדמא מר 5.1.14

 

 
 במדבר חקת כא,כג:

ֶאת-ְול א ןַ ח   ִסי ַ ן ַ֒-ָנַת֨ ֻבלֹו רִַּבְג ֲַעב   ֘ל א  ָר ִַַיְׂש
ֶאתַ ַ ן ִסיח ִ֝ ַ ף ס ֨ ֱא ה-ָּכל-ַוֶּי ְָ֑הָצ ַָי א ַַוָּיב ֶ֖ ה ָר ְדָּב  ַהִּמ לַ֙ א  ָר ִַיְׂש את ַרַ֤ ְק אִַל צ ַ֞ ַַוּי  ֹו ַַַעּמָ֗
ל׃ַ ָֽ א  ָר ְַּבִיְׂש ֶחם ַַוִּיָּלֶ֖

ֶאת-ְול א ןַ ח   ִסי ַ ן ַעֲַ-ָנַת֨ ֘ל א  ָר ִַ֒יְׂש ֻבלֹו רִַּבְג  )קדמא( מונח זרקא מונח סגול, כעין תוספת על גבולו. -ב  

ןגירסת כתר  –טט  ח   ןמונח, גירסת מגנס, קורן, מאור  – ִסי ח ֵ֥  מרכא – ִסי

 קטן או זרקא סגול-קדמא מרכא פשטא זקף , ראה)מונח( זרקא סגול ראה 
 

 דבר מטות ל,יגבמ
ִאם ַ֩-ְו ר ְַּביַ ָהפ  ִאיָׁשּ֘ה ַ ַ׀ ם ָתֵ֥ א  ַ ר ַָ֒יפ ֨ ְמעֹו ַָׁש ם ַַֹו

ַ-ָּכלַ ּום קָ֑ ַָי א ּהַל   ַַנְפָׁשֶ֖ ר ַּוְלִאַּסֵ֥ ָה י ֶרֵ֛ ָד ִַלְנ ָה י ְַׂשָפֶתֹ֧ א ַמֹוָצ֨
ֶַַ֖ ַַוָי ם ָר  ֲהפ  ַ ִַאיָׁש ּה חַי ְסַלָֽ ּה׃-ִיָֽ ַָלָֽ

 קטן או זרקא סגול-קדמא מרכא פשטא זקף ראה
 

 ושע  כד,לב:    יה
ֶאת ַ-ְו ף ס  ֹו ַיַ֠ ֹות מ  רַעְצ י-ֲאֶׁש ְַבנ  ּו-ֶהֱע֨לּו ר  ַָקְב ַרִי֘ם ִמִּמְצ ַ ׀ ַ ל ֵ֥ א  ָר ִַַ֒יְׂש ִַַבְׁשֶכם

יַ ְַּבנ  ת ֵ֛ א  מ  ַ ב ק ֵ֛ ַַיֲע ֹ֧ה ָקָנ ַ ר ֲאֶׁש֨ ַ ה ַהָּׂשֶדָ֗ ַ ת ַק  ֶחְל י-ְּב ֲאִבָֽ ַ ֹור מֵ֥ ָ֑הַ-ֲח ָט ְקִׂשי ַ ָא ה מ  ְַּב ם ְַׁשֶכֶ֖
יַ ָֽ ְבנ  ּוִַל ְהיֵ֥ ה׃-ַוִּיָֽ ֲחָלָֽ ףְַלַנ ֶ֖ ס    יֹו

ר י-ֲאֶׁש ְַבנ  ַ֒-ֶהֱע֨לּו ִַבְׁשֶכם ּו ר  ְב ָק ַ ַרִי֘ם ִמִּמְצ ַ ׀ ַ ל ֵ֥ א  ָר ִַיְׂש
 סגולזרקא מונח  מרכאגירסת כתר, קורן קדמא פסק  –



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 זרקא מונח סגול מונחגירסת מגנס קדמא פסק  –

 קטן או זרקא סגול-קדמא מרכא פשטא זקף ראה
 

 שופטים  ג, י    

חַַ ּו רָֽ ַ יו ַָעָלֵ֥ י ִה֨ ֶאת-ַוְּת ַ ט ַַוִּיְׁשּפ   ' ַ֒-֘ה ל א  ָר ֶאתִַיְׂש ַ ֹו ד  ְַּבָי '֙ ה ןַ ַ֤ ַַוִּיּת  ה ָחָמ  ַַ֙לִּמְל א צ  ַ-ַוּי  ם ָרָ֑ ֲא ַ ְך ֶמ ֶל ַ ִים ִרְׁשָעַתֶ֖ ַ ן ַּכּוַׁשֵ֥
ַ ֹו ד  ַָי ז ׃ַוָּת ָע ִים ִרְׁשָעָתָֽ ַ ן לַּכּוַׁשֵ֥ ַַעֶ֖

 קטן או זרקא סגול-קדמא מרכא פשטא זקף ראה
 

 

 גרש או גרשיים מונח או מרכא זרקא ]מונח...[ סגול-אזלא 5.1.15

 גרש או גרשיים זרקא סגול.-אזלא ראה

 

 סמוכים בין שני קיסרים, ב"ן מופעים בתורה כעין ירידה לעולם המעשה קטן-קטן זקף-זקף 5.1.16
 :יח וקפס א פרק בראשית ספר. 1

ַ֙ ל ְמׁש  ֹוםְוִל הַַּבּי  ְיָל ַּל  ילַּוַב ִּד  ְב ַה ֲל ןַּוָֽ י ֵ֥ רַּב  ֹו אֶ֖ ןַָה ֶׁשְךַּוב  י ח ָ֑ ְראַַה ֵֵֽ֥ יםַַוַּי ִהֶ֖ ֹובֱַאֹל טָֽ ַ:ִּכי־
 :ז פסוק ג פרק בראשית ספר. 2 

ַ֙ ה ְ֙חָנ ַק ינ  יַוִּתָּפ םַע  ֶה  י ּוְַׁשנ  ע  ְד יַַוּי  ָ֣ םִַּכֵ֥ ֻרִּמֶ֖ י ָ֑םַע  ַַ֙ה  רּו ִֵּֽיְתְּפ הֲַעל  הַַוָֽ ָנ  א  ּוְַת םַַוַּיֲעׂשֵ֥ ֶהֶ֖ ַַָל ר ָֽ ַ:תֲחג 
 :ג פסוק יא פרק בראשית ספר. 3 

ַ ּו רַ֞ ְמ יׁשַוּי א הּוִַא  ע ָ֗ ר  הֶַאל־ ִָ֚ב יםִַנְלְּבָנ הַָה ִנ  ב  הְַל ְרָפֶ֖ ָ֑הְַוִנְׂש ָפ ר  יִַלְׂש ִה֨ םַַוְּת ֶהַ֤ ַַָ֙ל ה ָנ ב  ןַַהְּל ֶב ָא  רְַל ָמ  ֵ֥הְַוַה ח  םַָהָי ֶהֶ֖ רַָל ֶמ ַ:ַלח ָֽ
 :ב פסוק יב פרק בראשית ספר. 4 

ַ֙ ָך ֶעְׂש ֶאָֽ ֹויְו ֹולְַלג  ד  ָךַ ַָּג ֲאָב ֶרְכ הַַו ֲאַגְּדָלֶ֖ ָָ֑ךַַו ֶמ ֶ֖הְַׁש ְהי  הֶַו ָרָכָֽ ַ:ְּב
 :א פסוק כב פרק בראשית ספר. 5 

ַ י ִהָ֗ ַַ֙וְי ַחר יםַַא ִר  ָב הַַהְּד ֶּל א   יםַָה ִה  ָה ֱאֹל הְַו ָ֑םִַנָּסֶ֖ ָה ְבָר ַא ֶמרֶַאת־ א יוַַוּי   ָל  םַא  ָהֶ֖ ָר ְב רַַא אֶמ ִֵֽניַַוּי ֵ֥ ָֽ ּנ  ַ:ִה
 :ז פסוק כד פרק בראשית ספר. 6 

' ה  יַ׀ה  ֹל ִיםֱַא ַמָ֗ ִניַרֲאׁשֶַַַ֨הָּׁש ַחִ֜ ִביִַ֘מּב  יתְַלָק ֶא ֶרץַָא מ  ַַּ֒ו ְדִּתי ֹוַל רַמָֽ ֲאֶׁש֨ יַַו ר־ִלִ֜ רִַּדֶּב ֲאֶׁשַ֤ ַַַ֙ו ע־ִלי ְׁשַּבָֽ רִַנָֽ מ   א ָךַ ַל  ְרֲע ַז֨ ןְַל ֶ֖ ָא ֶרץֶַאּת  ֶַאת־ָה
את ּז ָ֑ ּואַַה ַ֤חַהָ֗ ִַַ֙יְׁשַל ָאכֹו ָךַַמְל י ְחָּתְֵַַ֥לָפֶנ  ַק הְַוָל יִַאָּׁשֵ֛ ְבִנֶ֖ םִַל ַ:ִמָּׁשָֽ

 :טו פסוק כח פרק בראשית ספר. 7 
הַ ּנ ֨ ִה יאְַָו ִכִ֜ ְךַנ  ִַַ֙עָּמָ֗ ָך ְרִּת֙י ַמ לַּוְׁש ְךְַּבכ   ל   ר־ּת  ָךֲַאֶׁש י ִת  ב  ֲהִׁש  הַַו ֲאָדָמֶ֖ ָה אתֶַאל־ ִ֚יַַהּז ָ֑ אִַּכ ָךַ ַל   ִ֚דֶַאֱעָזְב יִתיֲַאֶׁש רַַע תִַאם־ָעִׂש  ֵ֥ ַא 

ְרִּתי ִּדַּבֶ֖ ר־ ְךֲַאֶׁש ַ:ָלָֽ
 :יב פסוק לד פרק בראשית ספר. 8 

ַ ְרּ֨בּו ַ֤יַה ַַָ֙עַל ד א  רְַמ ַה ןַמ   ַמָּת  הַּו ְּתָנ  ֶא֨ רְַו ֲאֶׁשֵ֥ ּוַַּכ רֶ֖ ְמ ָ֑יַּת א ָל יַא  ָרֶַַּ֖וְתנּו־ִלֵ֥ ַּנֲע ַהָֽ הֶַאת־ ִאָּׁשָֽ ַ:ְל
 :א פסוק לה פרק בראשית ספר. 9 

ַ ר ֶמ א ַַ֙וּי ַ֤ ִהים ֹל בֱַא ק   ל־ַיֲע ּוםֶַאָֽ הַקֵ֛ ֵ֥ לֲַעל  ֶ֖ א  ית־ ָֽ ָ֑םַב  ב־ָׁש ה־ָׁש םְַוֶׁש חַַַַוֲעׂש  ִַַ֙מְזּב   ל א  ְרֶא הַָל ִּנ ָךַַה י ֶל  ָךַ ַא  ֲח ְר ָב֨ ֶ֖יְַּב וִַמְּפנ  ָׂשֵ֥ ָךַע  י ִחָֽ ַ:ָא
 :ב פסוק לה רקפ בראשית ספר. 10 

ַ ר ֶמ א ַַ֙וּי ַ֤ ב ק  ֲע ֹוַַיָֽ ית  לֶַאל־ּב  ֶאֶ֖ ֲאֶׁש רְַו ֹוַָּכל־ רּוִַעּמָ֑ ִסִ֜ יַָה ַ֤ ה  ֱאֹל ֶַַ֙את־ ָכר ּנ  םֲַאֶׁש רַַה ֲכֶכ  ּוְַּבת  ר  ֲה ַּט ִהָֽ יפּוְַו ֲחִלֶ֖ םְַוַה יֶכָֽ ֹלת  ְמ ַ:ִׂש
 :ז פסוק מב פרק בראשית ספר. 11 

ַ א ְר ֵֵֽ֥ ףַוַּי ֵ֛ ס  יוַיֹו ָחֶ֖ םֶַאת־ֶא ָ֑ ר  רַַוַּיִּכ ַנּכ ֨ םַַוִּיְת ֶהִ֜ י ַדֲַַאל  רַוְי ֹ֧ ֹותִַאָּת םַּב  רַָקׁשָ֗ ֶמ א ַַַ֙וּי ַ֤ ֶהם ןֲַאל  ַא ִי םַמ  אֶת  ּוַָּב ר  ְמ א ֶרץַַוּי   ֶאֵ֥ ןַמ  ֶַ֖ע ְַּכַנ
ֶכל א ָֽ ר־ ַ:ִלְׁשָּב

 :יא פסוק נ פרק בראשית ספר. 12 
ַ א ְר ַַ֩וַּיָּ֡ ב ֶרץַיֹוׁש  ָא֨ יַָה ְּכַנֲעִנִ֜ ֶבלַַהָֽ א ָ֗ ָה ֶַַ֙את־ ֶרן דְַּבג ֨ ָט  ּוַָהָא ר  ְמ א דַַוּי   ֵ֥ ֶבל־ָּכב  ָֽ ֶ֖הַא  ִיםֶַז ָרָ֑ ִמְצ ןְַל אַַעל־ּכ ַ֞ ָרַ֤ ַַָ֙ק ָמּה ב  לְַׁש ִיםַָא ַר  רִַמְצ ֲַאֶׁשֶ֖

ר ֶב ֵ֥ ןְַּבע  ָֽ ּד  ַ:ַהַּיְר
 :טו פסוק נ פרק בראשית ספר. 13 

ַ ּו אַ֤ ְר ַַ֙וִּי ף ס  י־יֹו ָֽ ח  מ  תֲַא םִַּכי־ ֶה  ּוֲַאִבי ר  ְמ א ּוַַוּי   נּוַלֵ֥ ֶ֖ מ  ְט ָ֑ףִַיְׂש ס  בַיֹו ַ֤ ָהׁש  ְַַ֙ו נּוַָיִׁשיב ִ֚תַָל  הַא  ָה ָרָע  רַָּכל־ ְלנּוֲַאֶׁשֵ֥ ֹוַָּגַמֶ֖ תָֽ ַ:א 
 :ז פסוק ז פרק שמות ספר. 14 

ַ֙ ה ֶׁש מ  ִנ יםּו מ  ן־ְׁש הֶַּב ןַָׁשָנ  ֲהר   ַאָֽ ׁשְַו ֹלֵ֥ יםֶַּבן־ָׁש ִנֶ֖ מ  ָ֑הַּוְׁש םַָׁשָנ ָרֶ֖ ַדְּב הְַּב ְרע ָֽ ֶַאל־ַּפ ַ ַַפ:
 :ב פסוק יז פרק שמות ספר. 15 

ַ ב ֶר ַָ֣֤ ַַ֙וָּי הַָהָעם ֶׁש  מ  ּוִַעם־ ר  ְמ א נּוַַוּי   ִיםְַּתנּו־ָלֵ֥ הַַמֶ֖ רְַוִנְׁשֶּתָ֑ ֶמ א ַַַ֙וּי ַ֤ ֶהם הַָל ֶׁש  ַַ֙מ  ן ִריבּו ה־ְּת יַַמ ִד  ה־ּתְִַַעָּמ ןַמ ּו ַ':ֶאת־הַַַָֽנּסֶ֖
 :טז פסוק יח פרק שמות ספר. 16 

ַ ה ְהֶי֨ י־ִי םִּכָֽ ֶהַ֤ ַַָ֙ל ר יַָּב אַָּדָב ַל  יַא  ְטִּת  ןְַוָׁש ַפ י ֵ֥ יׁשַּב  ןִַאֶ֖ ָ֑הּוַּוב  י ע  יַר  ַדְעִּתֵ֛ הֹו יְַו ֵ֥ ּק  ֻח יםֶַאת־ ִהֶ֖ ֹל ֱא יוַָה ָתָֽ ר  ֶאת־ּתֹו ַ:ְו
 :יב פסוק כה פרק שמות ספר. 17 

ַ ֹוְוָיַצ ְקָּת ַַּ֙לָ֗ ְרַּבע תַַא בַַטְּבע   ָה  הְוָנ ַַָז לַַתָּת  ְרַּב עַַעֶ֖ ָתָ֑יוַַא מ  תַּוְׁשּת  יַַּפֲע ַַַ֙טָּבע ָ֗ ְלעֹו תַַעל־ַצ ָח  ֶא ַַָ֙ה י תַּוְׁשּת  ֹוַַטָּבע   יתַַעל־ַצְלעֶ֖ ִנָֽ ַ:ַהּׁש 
 :ד פסוק כו פרק שמות ספר. 18 

ַ יָת תְוָעִׂשִ֜ א   ֶלתַֻלְל תַַע לְַּתכ ָ֗ ְַַׂ֙שַפַ֤ ה ִריָע תַַהְי ָח  ֶא הַָה ָּקָצֶ֖ ֶָ֑רתִַמ ָב ח  ַ֤ןַַּב ְַַ֙וכ  ה ֲעֶׂש ִריִַּבְׂשַפ תַַּתָֽ הַהְי הַָע  יצֹוָנ  ִּק  ֶרתַַה ְחֶּבֶ֖ יתַַּבַּמ ִנָֽ ַ:ַהּׁש 
 :יז פסוק כו פרק שמות ספר. 19 

ַ ֹותְׁשּת  י דָ֗ ַַָ֙י ֶ֙רׁש ֶּק דַַל ֶאָח  תַָה ָּלב   הְַמֻׁש֨ ָתָּ֑הִַאָּׁשֶ֖ ח  הַּכ  ןֶַאל־ֲא לַַּתֲעֶׂש  יְַלכ ֶ֖ ֵ֥ ְרׁש  ןַַק ַ:ַהִּמְׁשָּכָֽ
 :לב פסוק ל פרק שמות ספר. 20 

ַ ר ַַ֙על־ְּבַׂשַ֤ ָדם אַָא ְךַל   ָס  ֹוִַיי ַמְתֻּכְנּת  ְב אַּ֨ו ּוַל ֵ֥ הּוַַתֲעׂשֶ֖ מ ָ֑ ֶדׁשַָּכ ּואַק   ֶדׁשַה  ֵ֥הַק ֶ֖ ְהֶי םִַי ַ:ָלֶכָֽ
 :לז פסוק ל פרק שמות ספר. 21 

ֶרתַ֙ ט ֨ ְּק ַה הֲַאֶׁש רְו ּהַַּתֲעֶׂש  ְתֻּכְנָּת  ַמ֨ אְַּב ּוַל ֵ֥ ָ֑םַַתֲעׂשֶ֖ ֶדׁשַָלֶכ ֵ֥הַק ֵ֛ ְהֶי ָךִֶַַּ֖ת הְַַָֽל ַ':ַל
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 :ח פסוק לב פרק שמות ספר. 22 
ַ רָס רּו ה ָ֗ ַַַ֙מ ְך ֶ֙ר ַהֶּד ן־ םֲַאֶׁש רִַמ ּועִַַָצִּויִת  םַׂש  ֶה  ֶגלַָל ֶ֖ ָ֑הַע  ָכ ַַַ֙מּס  ּו־לֹו ֲחו ֹוַַוִּיְׁשַּתָֽ חּו־ל  ּוַַוִּיְזְּב ר  ְמ א הַַוּי   ֶּל ַ֤ ַַ֙א  ָך ֶה֙י לֱַאֹל א   ָר רִַיְׂש ֲַאֶׁשֵ֥

ָך ּו ֶרץֶַהֱעלֶ֖ ֶאֵ֥ ִיםַמ  ָרָֽ ַ:ִמְצ
 :יב פסוק לב פרק שמות ספר. 23 

ַ֩ ה ֨רּוָלָּמ ְמ ִיםַי א ַרִ֜ רִַמְצ מ ָ֗ א ַ֤הַל  ָרָע ְַַּ֙ב ָאם ֹוִצי גַהָֽ ר ַ֤ ַַַ֙לֲה ָתם יםַא  ִר  ָה םּ֨ולְֶַַּב ּלָת  לַַכ ַעֶ֖ ָ֑הְַּפנ  יַמ  ָמ ָד ֲא ִּ֚ובַָה ֹוןַׁש ר  ֲח ָךַמ  םַַאֶּפ  ֵ֥ ח  ִהָּנ ְַו
ה ָרָעֶ֖ ָה ָךַַעל־ ַ:ְלַעֶּמָֽ

 :ח פסוק לג פרק שמות ספר. 24 
ַ ה ָהָיָ֗ אתְו ַ֤ ְַַּ֙כצ  ה ֶׁש ֶהלַמ  ָהא   ֶַַ֙אל־ מּו קּ֙ו םַָי ָהָע  ּוַָּכל־ ב  ְּצ יׁשְַוִנ֨ חִַאֶ֖ ֹוֶַּפ ַת ַַָ֙אֳהלָ֑ טּו ִהִּב֙י יְַו ר   ֲח הַַא ֶׁש  ֹוַמ  ד־ּב אֶ֖ ֱהלַַַָע א ָֽ ַ:הָה

 :יג פסוק לג פרק שמות ספר. 25 
ַ ה ְַ֩וַעָּתָּ֡ א אִתיִַאם־ָנ ןַָמָצ֨ ָךַח ִ֜ י יֶנָ֗ ִַ֤ניְַּבע  ִדע  ַַ֙הֹו א ָךַָנ ָרֶכ  ְּד ֲעָךַ ֶַאת־ ָד  א  ןְַו ַע ַמֵ֥ ןְַל ֶ֖ א־ח  ְמָצ ָךֶַא ָ֑י יֶנ הְַּבע  א ָ֕ ְר יַּו ָךִֶַַּ֖כֵ֥ ֹויַַעְּמ הַַהּגֵ֥ ֶּזָֽ ַ:ַה

 :יא פסוק לו פרק שמות ספר. 26 
ַ ַעׂש תַוַּיִ֜ א   ֶלתַֻלְל כ ָ֗ ַפַַַַ֤ע לְַּת ַַ֙תְׂש ה ִריָע תַַהְי ָח  הַָהֶא ָּקָצֶ֖ ֶָ֑רתִַמ ְחָּב ַ֤ןַַּבַּמ ַַּ֙כ  ה הִַּבְׂשַפ תַָעָׂש ִריָע  הַַהְי יצֹוָנ  ִּק  ֶרתַַה ְחֶּבֶ֖ יתַַּבַּמ ִנָֽ ַ:ַהּׁש 

 :כב פסוק לו פרק שמות ספר. 27 
ַ תְׁשּת  י ד ָ֗ ַַָ֙י ֶ֙רׁש ֶּק דַַל ֶאָח  תַָה ָּלב   תְַמֻׁש֨ ַחֶ֖ ָ֑תַַא ָח ֶא הַּכ  ןֶַאל־ לַָעָׂש  יְַלכ ֶ֖ ֵ֥ ְרׁש  ןַַק ַ:ַהִּמְׁשָּכָֽ

 :כג פסוק ט פרק ויקרא פרס. 28 
ַ א הַוָּיב ֨ ֶׁשַ֤ ַַ֙מ  ן ר  ֲה ֶהלְַוַאָֽ דֶַאל־א   ּוַמֹוע   א  ּוַַוּי  ְצ ֲרכֶ֖ ָב ְֵֽי ָ֑םַַוָֽ ָהָע אֶַאת־ ָרֵ֥ הֶַַַ֖וּי  ד־ בֹו ְַכ ם' ָהָעָֽ ַ:ֶאל־ָּכל־

 :נד פסוק יג פרק ויקרא ספר. 29 
ַ֙ ה ןְוִצָּו ה   ּוַַהּכ  ס  ְּב תְַוִכ֨ ֵ֥ ֹוַא  ר־ּבֶ֖ ַָָ֑֣געֲַאֶׁש ָּנ ֹוַַה רֵ֥ ְסִּגי ִה יםְַו ִמֶ֖ ְבַעת־ָי ִנִַַָֽׁש תׁש  ַ:י

 :כט פסוק טז פרק ויקרא ספר. 30 
ַ ה ָהְיָתֵ֥ םְו תַָלֶכֶ֖ ַּק  ֻח ָ֑םְַל ֶדׁשַעֹוָל ח   ִביִעיַַּב ְּׁש רַַהַ֠ ֶדׁשֶַּבָעׂ֨שֹו ח ִ֜ ּוַַל ּנ  םְַּתַע יֶכָ֗ ת  ֶַַ֙את־ַנְפׁש ָֽ ה ְמָלאָכ ָכל־ אְַו ּוַל   חַַתֲעׂש  ָר  ְז ֶא ֶ֖רַָהָֽ ַהּג  ֵ֥רְַו ַַהָּג

ם ֶכָֽ ַ:ְּבתֹוֲכ
 :יז פסוק כ פרק ויקרא ספר. 31 

ַ יׁש ִא  חְו ַּק  ר־ִי ֹוֲַאֶׁש תָּ֡ ח  יוֶַאת־ֲא ִב  ֹוַַּבת־ָא ּמֹוַא  ִאַ֠ הַַבת־ ָא֨ ָר ּהְַו ְרָוָתִ֜ הֶַאת־ֶע ֶאַ֤ ְר א־ִת י ִהָֽ ְַַ֙ו ְרָותֹו אֶַח ֶסדֶַאת־ֶע ּו ּוַה  ְרת  ְכ ֶ֖יְַוִנ֨ ינ  ְַּבנ  יְַלע 
ָ֑ם ֹ֧תַַעָּמ ְרַו ֹוֶַע תֵ֛ ח  הֲַא ֹוִַּגָּלֶ֖ נֵ֥ אֲַעו  ַ:ִיָּׂשָֽ

 :לב פסוק כב פרק ויקרא ספר. 32 
ַ א ְַ֙ול ַ֤ ַחְּללּו יֶַאת־ׁש  םְַת ְדִׁש  קְַַָק יְוִנ֨ ְךַַּדְׁשִּת  ֹו ָ֑לְַּבנ  יְַּבתֶ֖ א  ָר יִַיְׂש ַהֲֶַַ֖אִנֵ֥ ם' ִּדְׁשֶכָֽ ַק ַ:ְמ

 :ח פסוק ח פרק במדבר ספר. 33 
ַ֙ חּו ְק רַַּפ רְוָלָֽ ָק  ן־ָּב ֹוֶַּב ָחת  ְנ ִמ֨ ֶלתַּו ןְַּבלּוָל הַס ֶ֖ ֶָ֑מ יַַבָּׁש ִנֵ֥ ר־ׁש  רַּוַפ ָקֶ֖ חֶַבן־ָּב ַּקֵ֥ אתִַּת ַחָּטָֽ ַ:ְל

 :ד פסוק יא פרק במדבר ספר. 34 
ַ֙ ֻסף ַסְפ א ָהָֽ ֹוֲַאֶׁש רְו ְרּב  ּוְַּבִק ַאּוֶ֖ ָ֑הִַהְת ֲאָו ּוַַוָּיֻׁש בּוַַּת ִ֚םַַוִּיְבּכָ֗ לְַּבנ  יַַּג א   ָר ּוִַיְׂש ר  ְמ א יַַוּי   נּוִַמֵ֥ ֶ֖ ֲאִכל  רַַי ַ:ָּבָׂשָֽ

 :כ פסוק יג פרק במדבר ספר. 35 
ַ ָמ ה ֶרץּו ָא הַָהַ֠ ָנ֨ מ  ואַַהְּׁש הִַהִ֜ ָרָזָ֗ ּהִַאם־ ׁש־ָּבֵ֥ ָֽ ֲַַ֙הי  ץ ןַע  ִי ַא  םִַאם־ ְקֶּת  ַחַּז ְת ִה֨ םְַו ְחֶּתֶ֖ ַק יַּוְל ִר  ֶָ֑רץִַמְּפ ִמַ ַָהָא ָּי ַה֨ יַיםְו ֶ֖ מ  יְַי ֵ֥ ר  יםִַּבּכּו ִבָֽ ַ:ֲעָנ

 :טז פסוק יח פרק במדבר ספר. 36 
ַ֙ דּוָיו ֶדׁשּוְפ ח   ן־ הִַמֶּב ָךַ ִַּתְפֶּד  ְרְּכ ֵֶ֛סףְַּבֶע֨ ֶׁשתֶַּכ ֵ֥ מ  יםֲַח ָקִלֶ֖ ֶדׁשְַּבֶׁש ֶקלְַׁש ּק ָ֑ יםַַה ִרֵ֥ הֶַעְׂש ָרֶ֖ אַּג  ּו ַ:הָֽ

 :יב פסוק כ פרק במדבר ספר. 37 
ַ ר ֶמ א ַהַַ֘וּי   ֶׁש ה' מ  ֶַַ֒אל־ ן ֲהר  ל־ַא ֶאָֽ ןְַו ִַ֚ע ַמְנֶּת םל אַַי ֶהֱא יַ־ ִניִַּב  ִּדיׁש   ְק ַה֨ ֶ֖יְַל ינ  ָ֑לְַּבנ  יְַלע  א  ָר ןִַיְׂש אַָלכ ָ֗ ַַ֙ל ַ֤ אּו ִב֙י ָה לַָת ָּק ַה הֶַאת־ ַַהֶּז 

ֶרץ ָאֶ֖ ָה ִּתיֶַאל־ ר־ָנַתֵ֥ םֲַאֶׁש ֶהָֽ ַ:ָל
 :מ פסוק כו פרק במדבר ספר. 38 

ַ ּו ְהיֵ֥ ַלעַוִּי ־ֶבֶ֖ י ְּדְַַבנ  ָ֑ןַַא ְר ָמ ְַַ֙וַנֲע ַ֙חת יִַמְׁשַּפ ִּד  ְר ןַָהַא ָמ  ֲע יַַחתִמְׁשַּפְֶַַ֖לַנָֽ ִמָֽ ַּנֲע ַ:ַהָֽ
 :מח פסוק כו פרק במדבר ספר. 39 

ַ ַ֤י ְַּ֙בנ  םַַנְפָּתִלי ָת  ח  ִמְׁשְּפ לְַל א   ְחְצ ַחתְַלַי֨ יִַמְׁשַּפֶ֖ ִלָ֑ א  ְחְצ יַַהַּי ַחתְַלגּוִנָ֕ יִַמְׁשַּפֶ֖ ַ:ַהּגּוִנָֽ
 :נב פסוק לג פרק במדבר ספר. 40 

ַ ם ַרְׁשֶּתִ֜ ֨הֹו יְו ַ֤ ב  ְׁש ֶַַ֙את־ָּכל־י  ֶ֙רץ ָא םַָה יֶכ  םִַמְּפנ  ְדֶּת  ַּב ִא֨ תְַו ֶ֖ ָתָ֑םּכַַָא  ּי  ַמְׂשִּכ תַל־ א ֨ יְַו ַ֤ מ  ַַָּ֙כל־ַצְל ָתם כ  ָֽ דּוַַמּס  ּב   ַא תְַּת ֵ֥ א  םְַו מֹוָתֶ֖ ַָּכל־ָּב
דּו י ִמָֽ ַ:ַּתְׁש

 :כ פסוק ב פרק דברים ספר. 41 
ַ ים ִאֵ֥ ְרָפ ֶרץ־ בֶא ֶ֖ ָחׁש  אַּת  ו ִהָ֑ יםַַאף־ ִאַ֤ ְַַ֙רָפ ־ָבּה בּו ְׁש יםַָיָֽ יםְַלָפִנ  ִנ  ַעּמ  ָהָֽ ּוְַו אֵ֥ ְר ְק םִַי ֶהֶ֖ יםַָל ְמֻזִּמָֽ ַ:ַז

 :כט פסוק ב פרק דברים ספר. 42 
ַ ר ֲאֶׁש֨ יַּכ ׂשּו־ִלִ֜ וְַּבנ  יַָעָֽ ָׂשָ֗ ַַ֙ע  ם ִבי ְׁש רַַהּי ָֽ י ִע  יםְַּבׂש  ִב  ָא ֹו ַהּמ  יםְַו ִבֶ֖ ְׁש ָ֑רַַהּי  ָע ַ֤דְַּב ַַַ֙ע ר ֱעב  ֶאָֽ ר־ ןֲַאֶׁשָֽ ּד   ַהַּיְר ֶרץֶַאת־ ָאָ֕ ָה הֵֶַַ֥אל־ ר־ 'ֲַאֶׁש

ינּו ֶ֖ ה  ֹל ןֱַא ֵ֥ ת  נּוַנ  ַ:ָלָֽ
 :טו פסוק ו פרק דברים ספר. 43 

ַ י לִּכ  ֵ֥ ֵ֛אַא  ָּנ ַהֵַַַ֥ק ָך' י ֶהֶ֖ ָָ֑ךֱַאֹל ְרֶּב ִק הּפְֶַַּב ֱחֶר הַַַ֤ן־ֶיַ֠ ַַאף־ 'ַ֙ ֶה֙יָך ֹל ְךֱַא ָךַ ַָּב  ְד י ִמ  ִהְׁש לְַו ַעֶ֖ ֵ֥יַמ  הְַּפנ  ָדָמָֽ ֲא ַָה ַַס:ַ
 :יז פסוק ט פרק דברים ספר. 44 

ַ֙ ׂש ֶאְתּפ  תִַּבְׁשנ  יָוָֽ ח   םַַהֻּל כ   ַאְׁשִל לַָוָֽ ַעֶ֖ יְַׁשּת  יַמ  ָדָ֑ םַָי ֶ֖ ר  ֲאַׁשְּב םַָו ֶכָֽ י ינ  ַ:ְלע 
 :יז פסוק יא פרק דברים ספר. 45 

הַ ָר֨ ָח הְִַ֜ו ַַאף־ םּבַָ' רֶַכָ֗ ְַַ֙וָעַצַ֤ ַמִ֙ים ַהָּׁש ְהֶי הֶַאת־ רְַול א־ִי הַָמָט  ָדָמ  אְַוָה ֲא ןַל ֵ֥ ֶ֖ ָּ֑הִַתּת  בּוָל ְדֶּת םֶַאת־ְי ֲאַב הַַו ָרָ֗ ה  ְַַ֙מ ַעל ָא ֶרץַמ  הַָה ָב  ַַהּט 
ר ַהֲֶַַ֖אֶׁשֵ֥ ן' ֵ֥ ת  םַנ  ַ:ָלֶכָֽ

 :ז פסוק טו פרק דברים ספר. 46 
ַ֩ ה ְהֶי י־ִי ָךִַּ֨כָֽ ןְַב ֹו ְביִ֜ דֶַא ַחַ֤ ַא ַַ֙מ  ֶח֙יָך ַח דַַא ַא ֶרַ ְַּב ָךְׁשָע ָךַ ַי ְרְצ ר־הְֵַַּ֥בַא֨ ֲַאֶׁש ָך' י ֶהֶ֖ ֹל ןֱַא ת   ְָ֑ךַנ  אַָל ַאּמ  ץַל ֹ֧ ָךְַַָ֗ת ְב ָב אֶַאת־ְל ְַַ֙ול ַ֤ ץ ְקּפ  ִַת

ָךַ  ְד ָךֶַאת־ָי ָ֣ י ִחֶ֖ ָא ןַמ  ֹו ְביָֽ ֶא ַ:ָה



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 :יד פסוק טו פרק דברים ספר. 47 
ַ ק ַ֤י ַַ֙הֲענ  ק ֹוַַּתֲעִני ָךַ ַל  אְנ ְרְנָךִֶַַ֖מּצ   ָּג ִמָֽ ָָ֑ךַּו ֶב ְק ִמִּי רַּו ָךֲֵַַ֛אֶׁשֹ֧ ַרְכ ַהֵַַּ֥ב  י' ֶהֶ֖ ֹל ֹוַָךֱא ן־לָֽ ַ:ִּתֶּת

 :י פסוק כו פרק דברים ספר. 48 
ַ ה ַ֤הְוַעָּתָ֗ ּנ  ִַַ֙ה ֙אִתי ב  ַַ֙ה  אִׁשית ר  יֶַאת־ ִר  הְַּפ ָמ  ָד הַָהֲא ָּת ר־ָנַתֵ֥ יֲַאֶׁש ַהִַַָּ֑לֶ֖ ֹו' ְחּתָ֗ ַּנ ְַַ֙וִה י ַהַ ִַלְפנ  יָך' ֶה  ֹל יתֱַַָא ֲחִו  ְׁשַּת ִהָֽ ֶ֖יְַו ַהִֵַַ֥לְפנ  ָך' י ֶהָֽ ַ:ֱאֹל

 :י פסוק כט פרק דברים ספר. 49 
ַ םַטְּפֶכ ם ֶכ  י ָךַ וְְַַנׁש  ְר רַג  ָ֣ בֲַאֶׁשֶ֖ ֶר ָךְַּבֶק  ָ֑י ֲחֶנ ט  בַַמ ח  ָךַמ  י ֶצ  דַע  בַַעֶ֖ ֵ֥ א  ָךַׁש  י ֶמָֽ י ַ:מ 

 :כא פסוק כט פרק דברים ספר. 50 
רַ ַמַ֞ ָא ֹורְו ּד  ֹוןַַה רָ֗ ֲח ַַָ֙הַא יֶכם רְַּבנ  ֲַַ֙אֶׁשַ֤ מּו קּ֙ו םַָי יֶכ  ר  ַא ֲח יַמ  ִר  ָּנְכ רְַוַה֨ אֲַאֶׁשֵ֥ ב ֶ֖ ֶא ֶרץַָי הַמ  ָקָ֑ חֹו אּוְַר ָר ֹותְַוַ֠ ֶרץֶַאת־ַמּכַ֞ ָאַ֤ ַַָ֙ה א ִהו ַַה

הַָ י ֶא  ֲחֻל ֶאת־ַּת  הְַו ִחָּלֵ֥ ר־ ַהֲֶַַ֖אֶׁש ּה' ַ:ָּבָֽ
 :ט פסוק לא פרק דברים ספר. 51 

ַ ב הַַ֘וִּיְכּת   ֶׁש הַמ  ָר  ַהּתֹו ֶַַ֒את־ ּהַַהּז את ִֵּֽיְּתָנָ֗ ַַַ֙וָֽ ֲהִנים ַהּכ ָֽ יְַּבנ  יֶַאל־ ִו  יםַל  ִא  ְׂש ּנ   ןַַה ֹו רֶ֖ ֲא יתֶַאת־ ִר  ַהְַַָּ֑ב ֶ֖י' ְקנ  ֶאל־ָּכל־ִז לְַו ָֽ א  ָר ַ:ִיְׂש
 :כ פסוק לא פרק דברים ספר. 52 

ִַּכַָֽ ּנּו ֶאִ֜ ֲאִבי ָדָמ ה׀י־ ֲא ל־ָה ר־ִנְׁשַּב ְעִּתיֶַאָֽ יוֲַאֶׁש ָתָ֗ ֲאב  תַַל ַַָ֙זַבַ֤ ׁשַָחָלב ַב  ְד לַּו ָאַכֵ֥ עְַו ָ֑ןְַוָׂשַבֶ֖ ָדׁש  הְַו יםַּוָפָנַ֞ ִהַ֤ ֱאֹל ֶַַ֙אל־ ִרים ח  ּוםֲַא ד  ַַוֲעָב
ּוִני רְַוִנ ֲאצ  ֶ֖ פ  ה  יְַו ִריִתָֽ ַ:ֶאת־ְּב

 

 ז"ק מלה מקף ז"ק 

ל־ַהּכ ֲהנִי֙ם ַהלְ   (ט,יז שפ' 'דב) ר ַהִּמְׁשָפִֽט:ּוָבאָתָ֗ א  ת ְּדַבֵ֥ ם ְוָדַרְׁשָּת֙ ְוִהִּגֹ֣ידּו ְלךֵ֔ ֵא֖ ים ָהֵהֶ֑ ֖ה ַּבּיִָמֹ֣ ר יְִהי  ֵ֥ ט ֲאׁש  ל־ַהּׁש ֵפֵ֔ ם ְוא   ִוּיִֵ֔

 

 

 ז"ק ז"ג –יוסף לאפרים  5.1.17

 . סמוכים בין שני קיסרים ז"ק ז"ק-דרגא מונח רביע ומגיע ל -בהסבר הבא מתחיל מז"ק ז"ג מקשר ל

 של הרב אייזן הי"ו והציעו הצעה המשלבת בין בבקשה שימו לבכם להסבר 

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.

 בינה –לפי הרמ"ק דרגא זה מלכות ורביע זה אמא  הערת הרב יז"ז פיש הי"ו

 בור אמא ומלכות שזה מלכות העליונה ומלכות התחתונההיינו חי

 שילוב קצת דברים

 רשום לי קובץ הסבר לרוב מופעי דרגא מונח רביע הקשור לתיקון שבירת הכלים ולתיקון חטא אדם הראשון.

 ( תחילת הבריאה ע"פ שער האקדמות.58פסוקים. וזה קשור לאורות אזן )גי'  58-מופעים ב 59

 כך המבול-הר השמש מעל בית המקדש בניסן ותשרי שבבריאה היה כך ולולי חטא אדה"ר ואחרוזה קשור לזוית מצ

 היה נשאר באיזון. עלה במחשבה לברוא במידת הדין אפשר מפני הצמצום הנחוץ לבריאה, שזהו הקו בינה גבורה מלכות.

 

מופעים. שמוצע  204, סה"כ  ז"ק ... ז"געמים בכל חצי פסוק יש תבנית טפסוקים, ביניהם שני פסוקים ש 202-גדול ב-קטן זקף-זקף

 ליחסם לר"ב ניצוצות קדושים שגאלו ממצרים.

 רפ"ח ניצוצין קדושים. 288פרה = -קרני 1יומו + -ירח בן 1+  59+  23+  204

 שבע"ה מלכי"ם אלו אורות דתוהו שנפלו בשבירת הכלים,  הסבר נוסף
קטן -ב"ן מופעי זקף-ולם המעשה של אדם הקדמון( שאפשר מרומז בהרב אי"מ אייזן הי"ו השבירה ארעה בב"ן דא"ק )ע

 קטן.-קטן מלה מקף זקף-קטן סמוכים בין שני קיסרים )סלוק אתנח או אתנח סלוק( ואין מופע זקף-זקף

 

ן.במדבר א,י: 112 ע ּב  יִם ֱאִליָׁשָמ֖ ְפַרִ֕ ף ְלא  ּוד-ִלְבֵנֹ֣י יֹוֵסֵ֔ ן        ַעִּמיהֶ֑ ל ּב  ה ַּגְמִליֵא֖ ּור׃ְפדָ -ִלְמנַּׁש ִ֕  הצִֽ

יִם ְפַרִ֕ ף ְלא      גדול-קטן זקף-זקף - יֹוֵסֵ֔

 עולה קנ"ו שס"א עולה תקי"ז,  517=  361+  156גי' 

 זכ"ר מרי"ם, מחיל"ה סליח"ה וכפר"ה, ומצדיק"י הרבי"ם, שבע"ה מלכי"ם )שבסוף פ' וישלח( שרז"י 517אוצר הרב י"ר פאלוך זצ"ל 

 

צוה(, חומ"ה, ז"ו המ"א, ז"ו הא"ם, נד"ה )נגיד ומצוה דף ל"ח ע"ב(, אטמ"ט: ר"ת נ"ט נ"ח והתיבה, יחיא"ל, בגדי"ם: )בעה"ט ת 59

 א'ישה ט'ובה מ'תנה ט'ובה, אחי"ם: )פירוש אזולאי על ספר חסידים()יבדוק באחיה: ורוב בנים דומים לאחי האם(

 

אנּו , )במ' שלח יג,כז(עולה נ"ט ראה  59=  576 – 517הפרש מתקע"ו  ּו ָּבִ֕ אְמרֵ֔ עולה נ"ט, כגון נ"ט פעמים בתורה, תבנית הטעמים אנּו ָּבִ֕   ַוּי ֹ֣

יִם דרגא מונח רביע הקשורה לתיקון שבירת הכלים ותיקון חטא אדם הראשון. שבירת הכלים מרומזת בגי' הכתוב ְפַרִ֕ ף ְלא  עולה גי'  – יֹוֵסֵ֔

לוש הקליפות הטמאות, ובני אפרים פרצו להלן(, בין היתר בש הסבר נוסףשבע"ה מלכי"ם. אלו אורות דתוהו שנפלו בשבירת הכלים )ראה 

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.

 

 שבע"ה מלכי"ם אלו אורות דתוהו שנפלו בשבירת הכלים,  הסבר נוסף
קטן -ב"ן מופעי זקף-הרב אי"מ אייזן הי"ו השבירה ארעה בב"ן דא"ק )עולם המעשה של אדם הקדמון( שאפשר מרומז ב

 קטן.-קטן מלה מקף זקף-קטן סמוכים בין שני קיסרים )סלוק אתנח או אתנח סלוק( ואין מופע זקף-זקף

 

 אייר התשע"ט: 



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

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה ָהְרבִ  )מל"א ו,א( ץ־ִמְצַריִ֩ם ַּבָּׁשנֵָ֨ ִֽר  ל ֵמא  ִֽי־ יְִׂשָרֵאֹ֣ את ְּבֵנ ה ְלֵצֹ֣ ֹות ָׁשנָֹ֡ ע ֵמאֹ֣ י ִבְׁשמֹוִנֹ֣ים ָׁשָנֹ֣ה ְוַאְרַּבֹ֣ ה ַויְִהֹ֣ ְך ְׁשֹלמ ֖ י ִלְמֹלֵ֥ ׁש ַהֵּׁשנִֵ֔ ד  ּוא ַהח ֹ֣ ו הֶ֚ ׁש זִָ֗ ד  ית ְּבח ֹ֣ יִעֵ֜

:' יִת ַלהִֽ ן ַהַּב֖ ֵ֥ב  ל ַוִּי ליציאת  476ליציאת מצרים. לפיכך שלמה מלך בשנה  480-רביעית של מלכות שלמה היתה השנה ההשנה ה ַעל־יְִׂשָרֵאֶ֑

( ליציאת מצרים וסירב לבקשת ישראל וירבעם להקל 517רחבעם מלך בשנת תקי"ז )  ליציאת מצרים. 516שנה עד שנת  40מצרים, 

י ֹלִֽא־ )מל"א יב,טז(מעול העבודה.  ל ִּכָ֠ הַוַּיְֹ֣רא ָּכל־יְִׂשָרֵאָ֗ ד ְוֹלִֽא־נֲַחָלֹ֣ ל ק ְּבָדִוֵ֜ ר ַמה־ָּלנּ֩ו ֵחֵ֨ ר׀ ֵלאמ ֹ֡ ְך ָּדָבֹ֣ ל  ֹ֣ ת־ַהּמ  ם א  בּו ָהָעֹ֣ ם  ַוּיִָׁשֹ֣ ְ֘ך ֲאֵליה  ל  ע ַהּמ  ן־  ָׁשַמֹ֣ ְּבב 

ִֽיו: ל ְלא ָהָל ְך יְִׂשָרֵא֖ ֵ֥ל  ד ַוֵּי ה ֵביְת֖ך ָּדִוֶ֑ ה ְרֵאֵ֥ ל ַעָּתִ֕ ֙י֙ך יְִׂשָרֵאֵ֔ י ְלא ָהל   יִַׁשָ֗

ה ל ַעָּתִ֕  גדול, הכנת תיקון לדברים הבאים.-קטן זקף-זקף – יְִׂשָרֵאֵ֔

 ישראל וירבעם פרשו ממלכות דוד. נפילת הניצוץ הקדוש של אחדות ישראל, נפילת הניצוץ הקדוש של מלכות דוד משיח ה'. 

 כתורה. נפילת ניצוץ אחדות האמונה בה' ע"י הכנסת עגלי ירבעם, מניעת עליה לרגל לבית המקדש בירושלים, והנהגת דברים שלא

 הופר האיזון שבו היתה הבריאה מאז המבול.

 אפשר שמרמז לבירור של קליפות ויציאתם מיניקתם מקדושת ישראל ולאבדנן, כדוגמת יציאת מצרים.

֙ם ּבַ  )מל"א יב,יא( ְתכ  ר א  י יִַסַ֤ ם ָאִבָ֗ ֶ֑ ְּלכ  יף ַעִֽל־ ע  י אֹוִסֹ֣ ד ַוֲאִנ֖ ל ָּכֵבֵ֔ ֙ם ע ֹ֣ יס ֲעֵליכ  ְעִמַ֤ ה ָאִב֙י ה  ם ָּבַעְקַרִּבִֽים:ְוַעָּתָ֗ ֖ ְתכ  ר א  י ֲאיֵַסֵ֥ ים ַוֲאנִִ֕  ּׁשֹוִטֵ֔

י  )מל"א יב,יד( ם ָאִבָ֗ ֶ֑ ְּלכ  יף ַעִֽל־ע  י א ִסֹ֣ ם ַוֲאִנ֖ ְּלכ ֵ֔ ִֽת־ ע  יד א  ר ָאִב֙י ִהְכִּבֹ֣ ת ַהיְָלִדי֙ם ֵלאמ ֵ֔ ם ַּכֲעַצַ֤ ר ֲאֵליה ָ֗ ם ַויְַדֵּבֹ֣ ֖ ְתכ  ר א  י ֲאיֵַסֵ֥ ים ַוֲאנִִ֕ ֙ם ַּבּׁשֹוִטֵ֔ ְתכ  ר א  יִַסַ֤

 ַעְקַרִּבִֽים:ּבָ 

י  )מל"א יב,יא( ים ַוֲאנִִ֕ י )מל"א יב,יד( ַּבּׁשֹוִטֵ֔ ים ַוֲאנִִ֕  ַּבּׁשֹוִטֵ֔

ה )מל"א יב,יא(  מלה המרמזת לתשובה – ְוַעָּתָ֗

 
 


