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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים

אללא  סֽלוקאו  אתנ�ח  ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם טפחא. אין כאן שנוי משמעות או הלכה לפניהן, טפח�

  ח,איבראשית וירא  1.1

�י ַמְמֵר�א :,אבראשית וירא חי ' ְּבֵא�ֵנ א ֵאָליו� ה� �ב ֶּפַתח      ַוֵּיָר ּוא ֹיֵׁש! ם ַהּֽיֹום׃-ְוה% ֶהל ְּכֹח!   ָהֹא�

מביא בשם רבי יצחק מאמסטרדם (שהיה גר ומינוהו להיות חבר בבית הדין של העיר) שדרש  [גנזי המלך וירא התשס"ח מדור הלכה]
צריך בית  הואיל וטבילת גר [סעיף ד]כל ענייני הגר ... צריך שיהיו בשלשה כשרים לדון ... , ד סי' רסח סעיף ג][שו"ע יו"- שהנפסק ב

וגו' מקורו בפסוק זה. הדרשה בעיקרה היא שאברהם אבינו, הגר הראשון, לא יכל להתגייר בפני שלושה שלא היו עדיין דין של שלשה 
ֶהל -ב ֶּפַתחֹיֵׁש!  [רש"י] . ופי'שלושה ישראלים לפניו ' כתיב: בקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא: שב, ואתה סימן לבניך, ֹיֵׁש!ב'ָהֹא�

:הִ֗ ) תה' פב,א(    ) [שנאמר:[בר"ת מח]ראה (שאני עתיד להתיצב בעדת הדיינין והן יושבין,  ב יםא; ל נִָּצ֥ ]. ושאל רבי יצחק מה ַּבֲעַדת־ֵא֑
קא כאן? אלא משום שא"א לא יכל להתגייר בפני שלושה אמר לו הקב"ה שאצלו מספיק רש"י דוו (ע"י)פירוש הדברים ומדוע נאמרו 

  שהקב"ה יעמוד אבל סימן תתן לבניך שממך והלאה "עתיד אני להתיצב בעדת דיינים". רק עדה של שלושה דיינים יוכלו לגייר.
ְרא  )וירא יח,ב 'בר(- ינים נמצא במשמעותה עשרה אנשים כנלמד מבמדבר פר' שלח. אפשר כי הרמז לשלשה די –עדה  –טט  ַוִּיָּׂש�א ֵעיָניו� ַוַּי�

ים קטן- מהפך פשטא זקף -  , (כאן סלוק אתנח) קטן בין שני קיסרים- פעמיים זקףתבנית  ,קטן-פשטא מונח זקף -  ְוִהֵּנה� ְׁש�ָׁש/ה ֲאָנִׁש�

�יוכעין היקש ללמד כי הנאמר בתפקיד  ים ָעָל ים ִנָּצִב� סעיף  [שו"ע יו"ד סי' רסח- ל הגר בשעת טבילה כפסק ההם הנצבים ע ְׁש�ָׁש/ה ֲאָנִׁש�

וגו' וכן להקיש מהנצבים על הטבילה לכל ענייני הגר, שבית דין לגיור יהיה של שלושה  צריך בית דין של שלשה הואיל וטבילת גר ד]
של דבר החוזר וקורה לתבנית בדרך אגדה נמצא תפקיד  )וירא יח,ב 'בר(- בהסבר לדיינים, וזה מצמצם את המושג עדה לשלושה אנשים. 

  .קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף

י ִאם) ג,יח וירא 'בר(מהפסוק  י4 ַאל-ַוּיֹאַמ�ר ֲאדָנ2 � ְּבֵעיֶנ� א ָמָצ�אִתי ֵחן 4׃-ָנ7 ר ֵמַע!ל ַעְבֶּדֽ   ָנ!א ַתֲעֹב�
  משם אדנות המכיל אותיות דן (ראה רמב"ן שמות) אפשר שיש מקום ללמוד לענין דיינים

ח )ד,יח וירא 'בר(מהפסוק  /א ְמַעט-ֻיַּקֽ ּו ַרְגֵליֶכ�ם-ָנ ִים ְוַרֲחצ� ץ׃ ַמ� ַחת ָהֵעֽ ּו ַּת! ָּׁשֲענ�   ְוִהֽ
  אפשר שיש מקום ללמוד  על ישיבת בית דין כמו בדבורה והיא יושבת תחת התומר.

  

�יו: ב,חיבראשית וירא  ים ָעָל ים ִנָּצִב� ְרא ְוִהֵּנה� ְׁש�ָׁש/ה ֲאָנִׁש�    ַוִּיָּׂש�א ֵעיָניו� ַוַּי�
ְרָצה׃ַוַּי2   חּו ָאֽ ֶהל ַוִּיְׁשַּת� � ָרץ ִלְקָראָתם� ִמֶּפ/ַתח ָהֹא�   ְרא ַוָּי
ְרא ) יח,ב( ים  קטן- מהפך פשטא זקף -ַוִּיָּׂש�א ֵעיָניו� ַוַּי�   , תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים.קטן- פשטא מונח זקף - ְוִהֵּנה� ְׁש�ָׁש/ה ֲאָנִׁש�

קטן בין שני - פעמיים זקף -  בבית דין לגיור. כאן נלמד לפשט של הכתובדרשנו מקרא זה ללמוד ממנו לשלשה דיינים  )יח,א(-בהסבר ל
ם ֲהַג!ם )יג,לך טז-לך 'בר( ]רש"י[י' קיסרים, חוזר וקורה ביקורי מלאכים בבית אברהם, וזה מתואם עם פ יִתי ֲה�% י ָרִא� י׃ ַאֲחֵר! ...   ֹרִאֽ

  תם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה לראות מלאכים וגו'שאף הלום במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחר רואי או(אמרה הגר) 
  
�יו ]ב,בבלי בבא מציעא פו[ ים ָעָל � ָרץ ִלְקָראָתם�  ִנָּצִב� ְרא ַוָּי , כי חזיוהו דהוה ליה  (מתחילה באו ועמדו עליו) . מעיקרא אתו קמו עליהַוַּי2

  בשעת צערו) להטריחולעמוד כאן, היינו דרך ארץ  ין זהאמרו אלכאב,  -כיון שראו שהוא בצער ( צערא, אמרו: לאו אורח ארעא למיקם הכא.
ים מגביל אבל כיון  אתנח, – ָעָל�יושבד"כ אברהם אבינו טרח בלי הגבלה באורחים,  רבוי,בתפקיד שנוי ו ( = טרחא), טפחא – ִנָּצִב�

   שראוהו שהוא בצער הגבילו עצמם מלבוא אליו אמרו שילכו ולא יטריחוהו.

  

י ִאם :גח,יבראשית וירא  י4 ַאל-ַוּיֹאַמ�ר ֲאדָנ2 � ְּבֵעיֶנ� א ָמָצ�אִתי ֵחן 4׃-ָנ7 ר ֵמַע!ל ַעְבֶּדֽ   ָנ!א ַתֲעֹב�
, היינו דכתיב ראה הקב"ה עומד על הפתח)( , חזייה להקדוש ברוך הוא דקאי אבבאיצא אברהם אבינו)( נפק איהו ב ,בבלי בבא מציעא פו

ר ֵמַע!ל ַעבְ -ַאל )חי,ג בר' וירא( 4׃ָנ!א ַתֲעֹב� , אמר: כיון שראה הקב"ה כי א"א חובש ומתיר תחבושת פצעו מהמילה) ( כיון דחזא דקא אסר ושרי ֶּדֽ
ְרא  )חי,ב בר' וירא(היינו דכתיב  ,אמר הקב"ה לא דרך ארץ לעמוד כאן, הכוונה שיעזב את א"א)( לאו אורח ארעא למיקם הכא ַוִּיָּׂש�א ֵעיָניו� ַוַּי�

ים נִ  � ָרץ ִלְקָראָתם� ְוִהֵּנה� ְׁש�ָׁש/ה ֲאָנִׁש� ְרא ַוָּי �יו ַוַּי2 ים ָעָל , כי חזיוהו דהוה ליה  (מתחילה באו ועמדו עליו) מעיקרא אתו קמו עליה ָּצִב�
  להטריחו בשעת צערו)לעמוד כאן, היינו דרך ארץ  ין זהאכאב, אמרו  -כיון שראו שהוא בצער ( צערא, אמרו: לאו אורח ארעא למיקם הכא.

י ִאם ַוּיֹאַמ�ר(ג)  רש"י עה"ת א -ֲאדָנ2 4-ַאלאמר:  ולגדול, וקראם כולם אדונים, אמרלגדול שבהם  - וגו' ָנ7 ר ֵמַע!ל ַעְבֶּדֽ וכיון  ,,,,ָנ!א ַתֲעֹב�
  ; ובלשון זה הוא חול. עמוהוא, יעמדו חבריו  יעבורשלא 
  האורחים.  אתלו עד שירוץ ויכניס  להמתיןלהקדוש ברוך הוא  אומר; והיה אחר: קודש הוא דבר

שפירשנו אצל "לא ידון  כמומקראות לדבר כן,  ודרךקודם לכן היתה;  - האמירה" (לעיל,ב), לקראתםַאַחר "וירץ  שכתובואע"פ 
בבראשית  הלשונותעשרים שנה. ושתיהן  גזירהלו, אלא אם כן ֹקֶדם  איפשר" (בר' ו,ג), שנכתב ַאַחר "ויולד נח" (בר' ה,לב), ואי רוחי

  שבועות לה,ב). וראהי. רבה (לפנינו רק לשון חול: מח,

א [ג] בראשית נח ו,ג  ֹֽ ' ל ֹ/אֶמר ה2 ים ָׁשָנֽה׃-ַוּי ה ְוֶעְׂשִר� יו ֵמָא! ּוא ָבָׂש�ר ְוָהי/ּו ָיָמ� ם ְּבַׁשַּג�ם ה/ י ָבָאָדם� ְלֹעָל� �ֹון רּוִח   ָיד7

א ֹֽ ֹון-ל  ואםיהם מבול. אביא על ישובולהם אפי, ואם לא  אאריךמאה ועשרים שנה  עד -וגו'  ימיוימיוימיוימיו    והיווהיווהיווהיו רש"יקדמא, כפי'  – ָיד7
עשרים שנה קודם  גזורה; כבר היתה גזירה בתורה!? אין מוקדם ומאוחר שנהאינו אלא מאה  המבולתאמר: משנולד יפת עד 

    . פשוטו'לא ידון', אבל זה ציחצוח ב). יש מדרשי אגדה רבים, כחבסדר עולם (סע"ר  מצינונח תולדות; וכן  שהוליד

  

  בעזרת תבניות טעמי המקראות, על הסדר של הגמרא. רש"י עה"תואת פי'  ב ,בבלי בבא מציעא פונסביר את 

אברהם אבינו יצא לחפש אורחים וראה בתחילה את הקב"ה על הפתח והוא כנראה מתמהמה להיכנס, כי ראה את אברהם אבינו חובש פצע 
ם מלהיכנס ואפילו נראים כעוזבים כדי המילה. בטרם שאברהם אבינו מספיק לפנות לקב"ה הוא מבחין בשלושה אנשים שגם הם מתמהמי

  לא להטריח את אברהם אבינו בשעת צער כאבו.

  והמשולב להלן. א,בבלי שבת קכז- אברהם אבינו פועל על פי הסדר הנלמד ב

א הי י-אדנחצי פסוק ללא טפחא אתנח, להגביל לאמירה אחת בלבד, המכוונת לקב"ה ומלת – ַוּיֹאַמ�ר )חי,ג((סלוק (סוף פסוק) קודם) 
 ואזי זהו לשון של חול. אדונים שליקודש, אבל היא גם נשמעת לשלושה האנשים ומובנת על ידם כפניה לגדול שבהם או לשלושתם 
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

א ָמָצ�אִתי ֵחן� -ִאם קודש, אברהם אבינו מבקש  י-אדנקדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו, ללמד שכאשר מלת  – ָנ7
גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני אמר רב יהודה אמר רב: ... א ,בבלי שבת קכז- יטפל באורחים, כנלמד במהקב"ה להמתין לו עד ש

י ִאם )חי,ג בר' וירא(, דכתיב שכינה י4 ַאל-ַוּיֹאַמ�ר ֲאדָנ2 א ָמָצ�אִתי ֵחן� ְּבֵעיֶנ� ר -ָנ7 וגו'. אמר רבי אלעזר: בא וראה, שלא כמדת ָנ!א ַתֲעֹב�
אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך, ואילו בהקדוש ברוך הוא כתיב  - דם: מדת בשר ודם הקדוש ברוך הוא מדת בשר ו

י ִאם א ָמָצ�אִתי -ַוּיֹאַמ�ר ֲאדָנ2   .וגו'.ָנ7

  

א ָמָצ�אִתי ֵחן� -ִאם חול, אברהם אבינו מזמין  אדניקדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו, ללמד שכאשר מלת  – ָנ7
  שה האנשים להתארח.שלו
א-ִאם -קדמא, ללמד כמסקנת רש"י עה"ת שאין סדר הכתובים על סדר האירועים בזמן. עכשו נסדר הכתובים כסדר האירועים כנאמר ב – ָנ7

ְרא ְוִהֵּנה� ְׁש�ָׁש/ה ֲאנָ  )ח,בי(אברהם אבינו ראה הקב"ה ובטרם פנותו אליו קורה  ב ,בבלי בבא מציעא פו ים ַוִּיָּׂש�א ֵעיָניו� ַוַּי� ים ִנָּצִב� ִׁש�
�יו י ִאם )ח,גי(עד האתנח ואח"כ  ָעָל י4 ַאל-ַוּיֹאַמ�ר ֲאדָנ2 � ְּבֵעיֶנ� א ָמָצ�אִתי ֵחן 4׃-ָנ7 ר ֵמַע!ל ַעְבֶּדֽ מהאתנח ועד  )ח,בי(, ואח"כ ָנ!א ַתֲעֹב�

ְרָצה׃הסילוק  חּו ָאֽ ֶהל ַוִּיְׁשַּת� � ָרץ ִלְקָראָתם� ִמֶּפ/ַתח ָהֹא� ְרא ַוָּי   .  ַוַּי2

  

ֱהָלה ֶאלח,ו: בראשית וירא י י ֻעֽגֹות׃-ַוְיַמֵהFר ַאְבָרָה%ם ָהֹא� ּוִׁשי ַוֲעִׂש! ֶלת ל� ַמח ֹס� ׁש ְסִאים� ֶק/ �י ְׁש� Gאֶמר ַמֲהִר 2ֹ   ָׂשָר�ה ַוּי
אֶמר 2ֹ ר' יהושע ...  גרגרניות צייתיניות עצלניות קנאות,  ארבע מידות נאמרו בנשים רבנן אמרו בראשית רבה פר' מה -רביע, רמז ל – ַוּי

    צרת עין באורחין – ספר חסידים אף גנבות ופרסניות,  ר' לוי אמר...  אף איסטטניות ודברניות,ר בר נחמיה אמ

ׁש ְסִאים�  �י ְׁש� Gגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, הכתוב מלמד מה אמר אברהם, תבנית הטעמים מרמזת לשאלת  – ַמֲהִר
כתיב (בראשית יח) קמח וכתיב בבלי בבא מציעא פז, א יותר להכינו.יוסבר ע"פ שרה האם להביא קמח שאיכותו פחותה משל סולת וקל 

מלמד שהאשה עיניה צרה מלמד שהאשה עיניה צרה מלמד שהאשה עיניה צרה מלמד שהאשה עיניה צרה תורת חיים בבלי ב"מ פז,א ופי' יותר מן האיש.  שהאשה צרה עיניה באורחיםשהאשה צרה עיניה באורחיםשהאשה צרה עיניה באורחיםשהאשה צרה עיניה באורחיםסלת! אמר רבי יצחק: מכאן 
ׁש ְסִאים�  . וא"ת אימא איפכא הוא אמר קמח והיא סולת וי"ל דאברהם לא אמר לשרה אלאבאורחיןבאורחיןבאורחיןבאורחין �י ְׁש� Gסתמא ותו לא והא ַמֲהִר

ֶלת  - דנקט קרא ד ַמח ֹס� ַמח משום דשרה היתה שואלת לאברהם אם ֶק/ ׁש ְסִאים� ֶק/ �ֶלת קאמר והשיב לה ְׁש� קאמינא ש"מ דאשה ֹס�
ַמח פשטא עוצר בדברי אברהם, ְסִאים�  –טט עיניה צרה באורחין כיון דלא נטלה סולת מעצמה.  ר ואינו עוצר כנדרש מונח טעם מחבֶק/

ֶלת על שרה,    קטן עוצר כמענה אברהם. הדרשה על שרה תלמד שהיא הוסיפה לדברי אברהם ואברהם החזירה אל כוונתו המקורית.-זקףֹס�

  

ב ּוֶבן :בראשית וירא יח,ח ה ְוָחָל2 Hח ֶחְמָא ן ִלְפֵניֶה�ם-ַוִּיַּק7 ה ַוִּיֵּת�   ַהָּבָקר� ֲאֶׁש/ר ָעָׂש�
לּו׃ֹעֵמFד ֲעֵליֶה%ם ַּת! -ְוֽהּוא    ַחת ָהֵע�ץ ַוּיֹאֵכֽ

דרגא תביר מיצגים את הצמצום של המלאכים להתלבשותם כביכול בגופים נראים, תבנית - דרגא תביר, אפשר ש – ֹעֵמFד ֲעֵליֶה%ם-ְוֽהּוא
  לקות להתגלות לבני ישראל. - המופיעה במקראות אחדים בהקשר לצמצום הא

  דמיון התלבשותם של המלאכים בגופים אלא על ֲעֵליֶה%םתביר, בתפקיד לא ממש  – ֲעֵליֶה%ם

לּו׃   התלבשותם בגופים נדמתה לאברהם אבינו כאוכלים. -  ֲעֵליֶה%ם- סלוק, מגביל לומר שמה ש – ַוּיֹאֵכֽ

ַחת ָהֵע�ץ ב"ר פ' דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או מצטרפים לענין. (א) ע"פ  – ֹעֵמFד ֲעֵליֶה%ם ַּת!

מצות מצות מצות מצות  56תורת המנחה פרשת וירא / דרשה ט עמוד (ב) הפרטים הן ע"פ  מתו מוטלת עליהם מיכאל מירתת גבריאל מירתת, אי מח
  ולהראותם ותרנות,  ולהשקותם ולהאכילם, ולהרגיעם, להקדים בשלומם הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו 

ַחת ָהֵע�ץ שכשם  זוהר ח"א (בראשית) פר' וירא קב,בם אלה. (א) אפשר ע"פ מרכא טפחא, יתור לרבות כי אפשר לא לכתוב מלי – ַּת!
שא"א בדק כל הבאים אליו באמצעות העץ האם הוא עע"ז ו/או טמא כך גם בדק את המלאכים תחת העץ שהוא . עץ חיים ואמונת ה' 

פרשת וירא / דרשה ט עמוד  תורת המנחה(ה) רבוי טרחה באורחים כללי המצוות גוף כנדרש להלן; (ד) עדיף טרחת האורחים בעצמו 
  מצות הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו מצות הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו מצות הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו מצות הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו  56

ע"פ הזהר בתרגום מקוצר א"א בכל מקום שהגיע אליו נטע אילן שהיה מסמן ע"י פרישת ענפיו זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא קב,ב 
ה'. גם היה מסמן מי טמא ויכול לטבול מיד ומי והטלת צל מי מהבאים אליו מאמין בקב"ה ומעל עע"ז לא הצל וא"א היה מלמדם אמונת 

בתרגום מקוצר אדם טמא הצריך להמתין שבעה ימים. גם את המלאכים בדק כך. לכן אמר להם השענו תחת העץ ולא תחת ע"ז. ... 
  הראשון חב בעץ הדעת והביא מות לעולם. אברהם אבינו תיקן העולם ע"י אילן חיים והודיע אמונת הקב"ה לכל העולם.

ע"פ הזהר בתרגום מקוצר כיצד יכול אדם שהוא גוף ובשר להלחם במלאך שהוא רוח זוהר כרך א (בראשית) פרשת תולדות קמד,א 
עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט, אלא מכאן דמלאכי שליחי דקודשא בריך הוא בנחתם בעולם הזה ) תהלים קד( ממש כדכתיב

אכלו.  –והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו  )בראשית יח( ת ממנהג המקום ולכן גם כשכתובמתלבשים בגוף של העולם הזה כדי לא לשנו
וכן המלאך שנחת למטה לא נאבק בו יעקב אלא מכיון שהתלבש בגוף של העולם הזה, ועל כך נאבק יעקב בו כל אותו הלילה וראה שנחלש 

 אורחים אומר שאם מכבדים זה לזה הם מדרש רבה ע"פטת יעקב. כוחו עם עלות השחר וידע שכוחו רק בליל הגלות ולא ביום שזה שלי

  והעץ היה מצל עליהם. הגונים

  

ה ְוִהֵּנהבראשית וירא יח,י:  /ת ַחָּי� י�4 ָּכֵע ּוב ֵאֶל7 �ֹוב ָאׁש אֶמר ׁש/ 2ֹ יו׃-ַוּי ּוא ַאֲחָרֽ ֶהל ְוה! ַתח ָהֹא� ה ֹׁשַמ%ַעת ֶּפ! ן ְלָׂשָר/ה ִאְׁשֶּת�4 ְוָׂשָר!   ֵב�
ּוא יֹ   )איח, ' ויראבר( ב ֶּפַתחְוה% ֶהל -ֵׁש! ֶהל  )ייח, ' ויראבר( ,תביר מרכא טפחא - ָהֹא� ַתח ָהֹא� ה ֹׁשַמ%ַעת ֶּפ! , כעין מרכא תביר טפחא - ְוָׂשָר!

ספר הפרשיות הרב  ובא ללמד שכל אחד מהם התפלל בנפרד.  ,קבוצת פרטים שלא מצטרפים לענין או שלא על כל אחד חל אותו ענין

  ישב אברהם וקבל פני שכינה. שקודםום שרה אמנו עמדה במק כיטוב בשם מדרש

ר  )בר' תלד' כה,כא( . דומה לפירוש לפסוקבו בנפרדמהם שהה וכל אחד לתפילה, להתבוננות מקום מיוחד פתח האהל היה אפשר ש ַוֶּיְעַּת7
ה ִאְׁשּֽתֹו׃ִיְצָח�ק לַ  ַהר ִרְבָק! ' ַוַּת� וא ַוֵּיָע�ֶתר לֹו� ה� ה ִה� י ֲעָקָר� ֹו ִּכ! ֹו      ... "ירש  ה�' ְלֹנ/ַכח ִאְׁשּת� זה עומד בזוית זו ומתפלל,  - ְלֹנ/ַכח ִאְׁשּת�

  וזו עומדת בזוית זו ומתפללת (ראה ב"ר סג,ה).

ן ְלָׂשָר/ה ִאְׁשֶּת�4-ְוִהֵּנה )בר' וירא יח,י(  שם משואל וירא תרעאמקף טפחא מונח אתנח, מקף בתפקיד ענין בעל מספר מצבים, ע"פ  – ֵב�

דתו נמשך אחרי אמו וזהו צד נוקבא, ולכן לא אמור להוליד, בעקידה יוצאת ממנו צד נוקבא ונכנס אלו שלבים בחיי יצחק לענין הולדה, בלי
  בו צד דוכרא מיוחס אחרי אברהם ואז מוכשר להוליד. 
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  ,איחבראשית וירא  1.2

ה אֶ  [כח]  לב –כח ,ת וירא יחיבראש ית ַּבֲחִמָּׁש� ה ֲהַתְׁשִח! ים ַהַּצִּדיִקם� ֲחִמָּׁש� �ּון ֲחִמִּׁש Gּוַלי ַיְחְסר Iית -ָּכל-תא א ַאְׁשִח� /ֹ ֹ�אֶמר� ל ָהִע�יר ַוּי
ֹ� -ִאם ם ַאְרָּבִע�ים ַוּי ּון ָׁש� ר אּוַל%י ִיָּמְצא! ֹוד ְלַדֵּב�ר ֵאָליו� ַוּיֹאַמ� Hֶסף ע ה׃   [כט]  ַוּי7ֹ ים ַוֲחִמָּׁשֽ ם ַאְרָּבִע� ה ֶאְמָצ/א ָׁש� א ֶאֱעֶׂש� /ֹ אֶמר� ל

ים׃ ּור ָהַאְרָּבִעֽ ּיֹאֶמר ַאל ַּבֲעב� Iאדָני� -[ל]  ַו א ִי�ַחר ַלֽ Gה ִאםָנ א ֶאֱעֶׂש� /ֹ ֹ�אֶמר� ל ם ְׁש�ִׁש�ים ַוּי ּון ָׁש� ָרה אּוַל%י ִיָּמְצא! ם - ַוֲאַדֵּב� א ָׁש� ֶאְמָצ!
אֶמר ִהֵּנֽה 2ֹ ים׃   [לא]  ַוּי �א הֹוַא�ְלִּתי� ְלַדֵּב/ר ֶאל-ְׁש�ִׁשֽ ים׃-ָנ ּור ָהֶעְׂשִרֽ ית ַּבֲעב� א ַאְׁשִח� /ֹ ֹ�אֶמר� ל ים ַוּי ם ֶעְׂשִר� ּון ָׁש� י אּוַל%י ִיָּמְצא!   ֲאדָנ�

ּיֹא Iֶמר ַאל[לב]  ַו-Lאדָני� ַוֲאַדְּבָר/ה ַא א ִי�ַחר ַלֽ Gה׃-ָנ ּור ָהֲעָׂשָרֽ ית ַּבֲעב� א ַאְׁשִח� /ֹ ֹ�אֶמר� ל ם ֲעָׂשָר�ה ַוּי ּון ָׁש� ַעם אּוַל%י ִיָּמְצא!   ַהַּפ�
ל עפלל תהיה מ, ולא צא בזהכיו דעו יעשהשלא  לאאפלל תמ יהה אל םברהארא משמע דק לשו טדפשו ט וקשה לרש"י )ח (ושפת"

 אכיוצ אול אהוא ל שירן פל, לכמתפליה ה םוסד אנשי לע הנימ, שמע םיקידם צחמשי יש יאול פלתובת אמר איך כן םאו, דוםשי סאנ
 זהו, םשעיעם ר יםקצדי תמיי שלא כשיהיו חוטאין לשראי ל גם עללתפהיה מ לומר וצונר הוולהו דתילע םהישנל ולכ הזן הדלשו, בו
  ין: באה ותרולד מרלו צהר באה לםולע ה לךלילך חכר אח רשיפש
L ֲהֹׁשֵפט� ָּכל ירא,יחו תיראשב ט׃-[כה]  ָחִל/ָלה ָּל� ה ִמְׁשָּפֽ א ַיֲעֶׂש� !ֹ ֶרץ ל תבנית הטעמים תומכת בפירוש שפת"ח סעיפים ח'  –טט   ָהָא�

  קטן בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה,-פעמיים זקף –ט' 
    םיעשרו יםקידצל)  בגמו במקוםם (אקליה כל כלהמ אול כטף הושש ותומנאו  קב"ההש תאומוו הרמיאא לה א' שחליל

  םעירש םע םקיידצית מי לאשין טאחו ויהיכש לאל ישרע ידולעת םסדול שווה הל ןלשוב פללתה םאברהכי א ב'לדינ
  השמטות כרך א רנח,א –זוהר  סיכום:
  ה ניבי ערש םימשגד חכנ הם םישמח

  םדא פרמסכ "אה "ווא אה" "ד"ה יומ אהוש אוולבמ םהש אשהומך ש תעדייבקו עסשאדם בני  םבה לי ישוא ארבעים וחמש
  ארבעים ?

  אלזקחמוזות בנבואת ירה לותעל' מהאותם ו שיגהו קוסשעם יניהם צדיקילי יש באור ומכל םשישל
  ות במלת אחד,  ... ירפס' י םילולכ בהש לראיש מעשק ום בפסובי יםפעמב'  עשרים
 ימצאון וליא כןו םוי כלת ברוהדב תשרבעו רותמאמ רהבעש קוסעש ימ םהביני צאמיי ולא מרלוכ רהעש שם וןצאימ יולא עשרה

  וירחא םיאשבם כלד נגכ כרש לטנו סתת הכניבלם ינשואררה שם עענה הנמ לכ נןת דהאת סת הכנלבי םימישמקד הרעש הםניבי

ּיֹאֶמר Iא-ַאל דבר  - לשון רכה של פיוס, ואין בהמשך לשון תקיפה  – [ל]  ַו Gדין שבשמים -מקף, בתפקיד מספר שלבים של בית – ָנ

א-ַאל המבוטא במלת אדנ"י. Gאדָני�  ָנ   גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר,  – ִי�ַחר ַלֽ

אֶמר 2ֹ �א-ִהֵּנֽהדבר  - לשון רכה של פיוס, ובהמשך לשון תקיפה  – [לא]  ַוּי מקף, בתפקיד מספר מצבים, גלוי עליית מדרגה בבקשה  – ָנ

י-הֹוַא�ְלִּתי� ְלַדֵּב/ר ֶאל   דין בעל סמכות גבוהה יותר עם בקשת החלשת מידת הדין,- מקף, בתפקיד מצב פניה לבית – ֲאדָנ�

ּיֹאֶמר Iא -ַאלדבר.  –לשון רכה של פיוס, ובהמשך לשון תקיפה  – [לב]  ַו Gדין של מעלה המבוטא - מקף, בתפקיד מספר שלבים של בית –ָנ

א ִי�חַ -ַאלבמלת אדנ"י  Gאדָני� ָנ    ַוֲאַדְּבָר/הגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר,  – ר ַלֽ

- מפרש שמתמיד בנסיון הצלת הכל, בכל אופן א"א פונה לשלבי ביתשפת"ח רש"י מפרש שא"א ביקש פחות ופחות עד לעיר אחת בלבד, ו

ין, כדי להציל מה שאפשר. בזוהר שלפני תפילת כל דין יותר ויותר גבוהים שיש להם הסמכות ושיקול הדעת להמעיט בטענות מידת הד
לקות יותר ויותר גבוהים (ידיעות בצירופי שמות ה' -נדרי ביום הכפורים, נמצא מאמר ר' שמעון בר יוחאי שבו הוא פונה אל גלויי א

  המייצגים גלויים אלה) כדי להמתיק ולהעביר את הדין, ממידת דין חזקה למידת דין רפה ועד לביטולה.

  

הדרש ההלכתי עוסק בשיעורי צירוף  ע"פ הזוהר הנ"ל הרעיון כי מוצעעוסק בתפילת אברהם להצלת חמשת ערי עמק השדים.  הפשט –ט ט
  משתתפים לתפילה ואולי לברכת המזון ואולי תפילות והודיות אחרות

ה ֲהתַ ) טכ,כחח,י ראוי בראשית( ים ַהַּצִּדיִקם� ֲחִמָּׁש� �ּון ֲחִמִּׁש Gּוַלי ַיְחְסר Iה ֶאת[כח]  א ית ַּבֲחִמָּׁש� ית ִאם- ָּכל-ְׁשִח! א ַאְׁשִח� /ֹ ֹ�אֶמר� ל -ָהִע�יר ַוּי
 �ֹ ם ַאְרָּבִע�ים ַוּי ּון ָׁש� ר אּוַל%י ִיָּמְצא! ֹוד ְלַדֵּב�ר ֵאָליו� ַוּיֹאַמ� Hֶסף ע ה׃   [כט]  ַוּי7ֹ ים ַוֲחִמָּׁשֽ ם ַאְרָּבִע� ּור ֶאְמָצ/א ָׁש� ה ַּבֲעב� א ֶאֱעֶׂש� /ֹ אֶמר� ל

ים׃   ָהַאְרָּבִעֽ
על ט' , כמו שנאמר לעיל אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה, אם כן ביקש על ידי צירוףצינו גבי חמשים שביקש ע"פ שפת"ח נ דכיון שמ

  לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וקטן עם ספר חומש ע"י צירוף ד'שו"ע או"ח סי' נה ס"ק , ועל ידי צירוף

  ר תורה ע"י צירוף, ויש האומר ט' והקב"ה בצירוף.כן יש גמרא  לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וארון הקודש עם ספ-כמו

תשעה וצירוף קטן שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללים ... הגה ואפילו חומש שבידו אין לצרפו  מ"ב הלכות ברכות סימן נה ס"ק ד'
  שעת הדחק (הרא"ש, ומרדכי, והגהות מיימוני פ"ט הלכות תפלה)במיהו יש נוהגין להקל 

  , טן בדחק דווקא לברכו וקדיש אבל קדיש אחרי עלינו לא יאמרו... צירוף ק מ"ב

  בחדר גדול ואחד המתפלל בחדר קטן הנפתח אל הגדול מצטרףתשעה מתפללים  ס"ק ו' מ"ב

  

ּוַלי )יח,כח ' ויראבר( אפשר שלכך מרמז Iית ִאם - גדולה, שיעור צירוף לתפילה הנלמד מ- תלישא – א א ַאְׁשִח� /ֹ ֹ�אֶמר� ל ם ֶאְמָצ/א ָׁש� -ַוּי
ה׃ ים ַוֲחִמָּׁשֽ - בחדר אחד ו 9בשעת דחק ה' "לא ישחית" היינו לא ידחה תפילת ארבעים וחמשה מחולק בחמש (בפשט ערים) עולה  ַאְרָּבִע�

ר עשן ב וילאפ טןק הליקרי ן דודכי בכת "לזסי פאל ברוה תשעה וקטן עם ספר או ארון הקודש עם ספר תורה.בחדר הנפתח אליו. ו/או  1
יש אומרים שהוא בן שמונה וזה שיעור הנלמד כהמשך ו ,)המהרש"א בבלי ברכות מח,א( וילין עזמנמרכין בלמי מ ודעי ואהשע כשת בן

ּוַלי גדולה-מהתלישא Iם ַאְרָּבִע�ים אל פסוק [כח] א ּון ָׁש� ּון  תביר, בתפקיד לחלק את התוכן הבא – אּוַל%י,  [כט] ... אּוַל%י ִיָּמְצא! ִיָּמְצא!
ם ַאְרָּבִע�ים   ארבעים לחלק בחמש עולה שמונה   היינו ָׁש�

מצד אחד  אחר לענין צירוף. שמונהאבל בשו"ע או"ח סי' נה אומר שהקטן הזה יכול להיות בן שש ויודע למי מתפללים. לכן יש לחפש 
מיימוני  מיהו יש נוהגין להקל (כד) ה בשעת הדחק (הרא"ש ומרדכי והגהותאומר שלא נראין דברי הפוסקים לצרף קטן, אבל מסיים ... 

  פין,טרמצ וןאר יןוא טןק איןש "ארשמהה ודעת. פ"ט מהלכות תפלה)
ּיֹאֶמר ַאל  Iה ִאם-[ל]  ַו א ֶאֱעֶׂש� /ֹ ֹ�אֶמר� ל ם ְׁש�ִׁש�ים ַוּי ּון ָׁש� ָרה אּוַל%י ִיָּמְצא! אדָני� ַוֲאַדֵּב� א ִי�ַחר ַלֽ Gים׃  -ָנ ם ְׁש�ִׁשֽ א ָׁש�   ֶאְמָצ!
אֶמר ִהֵּנֽה  2ֹ �ְלִּתי� ְלַד -[לא]  ַוּי �א הֹוַא ים׃- ֵּב/ר ֶאלָנ ּור ָהֶעְׂשִרֽ ית ַּבֲעב� א ַאְׁשִח� /ֹ ֹ�אֶמר� ל ים ַוּי ם ֶעְׂשִר� ּון ָׁש� י אּוַל%י ִיָּמְצא!   ֲאדָנ�

ּיֹאֶמר ַאל I[לב]  ַו-Lאדָני� ַוֲאַדְּבָר/ה ַא א ִי�ַחר ַלֽ Gית-ָנ א ַאְׁשִח� /ֹ ֹ�אֶמר� ל ם ֲעָׂשָר�ה ַוּי ּון ָׁש� ַעם אּוַל%י ִיָּמְצא! ה׃ ַהַּפ� ּור ָהֲעָׂשָרֽ   ַּבֲעב�
ּיֹאֶמר  [ל]  קפסו Iוכןהתת א קד לחליקפ, בתריבת – אּוַל%י הלתפיל ובר ורשיע לדינא על מלמד , בתפקיד שיעור לאחריודולהג-תלישא – ַו 

ם ְׁש�ִׁש�ים אהב ּון ָׁש�  דיקפתב, רתבי –אּוַל%י  [לא] ... קוף מפסוריצ ע"י עהבראו מתפללים ששה עולהחמש בלק חל םישלש ונהיי ִיָּמְצא!
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

יםיִ  את התוכן הבא קלחל ם ֶעְׂשִר� ּון ָׁש� -אין תלישא אבל טעם תלישאל"א סוק פ. ביםפרטצמ הרבעאה לש עומבח לחלק יםרו עשנהיי  ָּמְצא!

ּיֹאֶמרגדולה הפותח את פסוק  I[לא]עשוי ללמד תפקיד שיעור אלפניו בפסוק  [לב]  ַו   

ּיֹאֶמר קופס  Iקה  ףדירא ו שתרפ) יתאשרב( אך ם כרעלהנש רמד -  רוהזלה בתפקיד שיעור לאחריו, מלמד (א) ע"פ וגד-אתליש – [לב]  ַו

ה שרעב קוסשעצא ביניהם מי ימי ולא מרלוכ רהעש שם וןצאימ ליאו ע"שבר מוד א ה ענרף ד) יתשא(בר רך אמטות כשה - הרזו,     א מודע
 זוןמה רכתבל ריעוש לא ענלדי למדמ(ב) אפשר כי  ם לבית הכנסתימימקדעשרה שביניהם ן ואמצי יאולן ם וכוי כלב תברוהדעשרת ת ובומאמר

ם באהן וכתה תאלק לחד קיתפביר, בת – אּוַל%י  אפשר כי ו ובנוסףנייחטובו בו וו משלשאכלנ ינוקל-מר נברך אול ּון ָׁש� ינו יה ֲעָׂשָר�ה ִיָּמְצא!
ור יהיה אחד . או ששליח צבתהשמהמי ית עשבם בניתח סעודת קיוםל תוחדש יםפנ לשני םידרהספ גהנמכ שנייםה עולמש חב קלחל הרשע

  שהביא שתי שערות בלי קביעת גיל מפורשת (שו"ע סק' ה') 

  

יר ַאְנֵׁש�י ְסֹדם� ָנַס/ּבּו ַעלבראשית וירא יט,ד:  Hי ָהִע ִית ִמַּנ�ַער ְוַעד-ֶטֶרםP ִיְׁשָּכבּוO ְוַאְנֵׁש7 ן ָּכל-ַהַּב� ה׃-ָזֵק�   ָהָע�ם ִמָּקֶצֽ
   199ת רבי אליעזר פרשה י עמוד משנומשם אל  ספר הפרשיות, הרב כיטובמהפניה של ר'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. 

ירוְ שנה לדור הפלגה, כי הם  52י אול ספר פרשיותאפשר ע"פ  –ר'אל' שי' אומר שבסדום ציינו יום איד כלשהו, טט  Hִי ָהע היו מבוני  ַאְנֵׁש7
שנה להצלתם ע"י אברהם אבינו משבי ארבעה  25 - או ה 24 - מגדל בבל ודור הפלגה ובאידם ציינו יסוד העיר, או ציינו את יום השנה ה

 -פרקי דרבי אליעזר (היגר) - צות. נאמר בהמלכים, כי ניצלו בליל טו או טז ניסן, (ליל פסח או חול המועד) ולכן לוט אפה לאורחיו מ
הנס הששי באו עליו כל המלכים להרגו ואמרו נתחיל ראשון בבן אחיו ואחר כך נתחיל לו ובשביל לוט לקחו את כל "חורב" פרק כז 

ם ובטעותם המלכים סברו כי אברהם הוא היושב בסדום כי לוט היה דומה לו ויצאו למלחמה לשבות את אברה ,וג' רכוש סדום ועמורה
  לקחו את לוט במקומו, ומרידת סדום וכו' היתה תירוץ. אפשר שמינו את לוט לשופט בגלל הצלתם ע"י אברהם.

יר ַאְנֵׁש�י ְסֹדם� (ד)  רש"י Hי ָהִע יר : בראשית רבה (נ,ה)כך נדרש ב - ֶטֶרםP ִיְׁשָּכבּוO ְוַאְנֵׁש7 Hי ָהִע היו בפיהם של ֶטֶרםP ִיְׁשָּכבּוO ְוַאְנֵׁש7
נסבו על הבית.  ַאְנֵׁש�י ְסֹדם� -שואלין ללוט, מה טיבן ומעשיהם, והוא אומר להם: רובם רשעים; ועודם מדברים בהם, ו מלאכים, שהיו

יר ופשוטו של מקרא:  Hי ָהִע ם , כמו שאמר הכתוב:ַאְנֵׁש�י ְסֹדם� , אנשי ֶרַשע, נסבו על הבית. על שהיו רשעים, נקראים ְוַאְנֵׁש7 ְוַאְנֵׁש/י ְסֹד�
ים ְוחַ  ד׃  'ָּטִא�ים ַלה� ָרִע� ה-ָּכל. )לך יג,יג- בר' לך( ְמֹאֽ מקצה העיר עד הקצה אין אחד מוחה בידם (ראה ב"ר נ,ה), שאפילו  -  ָהָע�ם ִמָּקֶצֽ

  צדיק אחד אין בהם.  
 Oִיְׁשָּכבּו Pמשיב רובם הכתוב מדבר במלאכים השואלים על אנשי העיר ולוט  רש"יזרקא סגול, בתפקיד גורע מהענין על הענין, לפי'  – ֶטֶרם

ים ְוַחָּטִא�ים ַלה�  רשעים ולא כולם, לוט גורע מהכתוב ם ָרִע� ד׃ 'ְוַאְנֵׁש/י ְסֹד�   ).בר' יג,יג( ְמֹאֽ

 Oִיְׁשָּכבּו Pיובנו המלים שאנשי סדום דחו זמן שכיבתם, גרעו מזמן שכיבתם, הוסיפו על  משנת רבי אליעזר פרשה יזרקא סגול, לפי  – ֶטֶרם
  , הוסיפו על רשעותם כהמשך הקרא.נבלים וכנרות וחלילים בעיראידם  זמן היותם ערים כי היה יום

 Oִיְׁשָּכבּו Pבהוללות - האריכו בסעודת פסח, אם זה אנשי העיר  –זרקא סגול, אפשר בתפקיד רבוי סעודה, אם זה המלאכים  – ֶטֶרם  

  

ֹ�אֶמר� ִהָּמֵל/ט עַ  וירא יט,יז: בראשית ּוָצה ַוּי ם ַהח2 Hם ֹאָת S ְכהֹוִציָא7 4 ַאל-לַוְיִהי ל-ַנְפֶׁש� י4 ְוַאֽ יט ַאֲחֶר� ד ְּבָכל-ַּתִּב/   ַהִּכָּכ�ר -ַּתֲעֹמ�
ָרה ִהָּמֵל�ט ֶּפן ה׃-ָהָה!   ִּתָּסֶפֽ

 S ם תרסא  - ַוְיִהי Hם ֹאָת ּוָצה קדמא ואזלא  - ְכהֹוִציָא7 , אפשר כי מלמד על רבוע תחומי העיר ו/או ארבעה מילין של מרחק צוער רביע –ַהח2

  ראה בפסוק (יט,יט).ירושלמי ברכות פרק א  - לות השחר לנץ שנלמד במסדום, שזה יהיה פרק הזמן בין ע
  

י׃- ִהֵּנהוירא יט,יט:  בראשית י ַנְפִׁשֽ וא ּוְתִח! א ִמְצָע%ר ִה� !ֹ ָּמה ֲהל ה ָּנHא ָׁש2 �ר ִאָּמְלָט7 וא ִמְצָע ָּמה ְוִה/ Fֹאת ְקֹרָב%ה ָלנ!ּוס ָׁש� יר ַהּז א ָהִע7 Iָנ  
א-ִהֵּנה Iשנה. 52ישוב העיר צוער לעומת שאר ערי הככר שנתישבו  שיעור כגון גי' נ"א = שנות –א לשת -  ָנ  

ָּמה   מסדום. צועראולי ארבעה מילין של מרחק  - רביע  -  ָׁש2

עד  המזרחרבי חצנא מאיילת השחר עד שיאור המזרח אדם מהלך ארבעת מילין משיאור  אמרירושלמי ברכות פרק א [דף ב טור א] 
השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על  וכמושתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב  שתנץ החמה ארבעת מיל ומניין משיאור המזרח עד

 השחר' הוון אמר רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת יות מיל ארבעתלצוער  סדוםהארץ ולוט בא צוערה ומן 
  עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו וכמו מילה מדמיא לחבירתה 

ר ַעדַמהֵ : כב,בראשית וירא יט ֹות ָּדָב� � ַלֲעׂש/ א אּוַכל �ֹ י ל ָּמה ִּכ/ א ֵׁשם-ֹּבֲא4� ָׁש�ָּמה ַעל-ר� ִהָּמֵל/ט ָׁש� יר ֽצֹוַער׃-ֵּכ%ן ָקָר!   ָהִע�
ָּמה  ר  קטן- פשטא מונח זקף - ַמֵהר� ִהָּמֵל/ט ָׁש� ֹות ָּדָב� � ַלֲעׂש/ א אּוַכל �ֹ י ל , שני חלקים אלו בפסוק קטן- מונח מהפך פשטא מונח זקף - ִּכ/

�  רש"י, בתפקיד כעין בנין אב המתאים לפירוש קיסרים קטן בין שני-פעמיים זקף א אּוַכל �ֹ י ל לשון יחיד, מכאן אתה למד שהאחד . . . . ִּ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,

לכן גם כאן בבנין אב  בתורה בכלל, הקב"ה מנהיג את העולם ע"פ התורה ודרכי דרישתה בכלל זה. אור החייםלפי דרך ההסבר של  -   טט
  .ולא שני מלאכים עושים שליחות אחתמלאך יוצא בשליחות אחת ואם נראה כשתיים זה מפני שזה חלק נוסף בשליחות, 

ֶקר: וירא יט,כז בראשית ם ַּבֹּב� ל  ַוַּיְׁשֵּכ!ם ַאְבָרָה� ֹום ֲאׁשֶ -ֶא7 ם ֶאת-רַהָּמק� !י ֽה'׃-ָע!ַמד ָׁש�   ְּפֵנ
ֶקר נמי שליח מצוה כי ... וכן לא רצה שאברהם יהיה  סדום שלא יראו במפלתה שלשהקב"ה רצה  א,יומא כח בבליאתנח, מגביל כמו שנדרש  – ַּבֹּב�

  שישא בעדם רנה ותפלה: הלא חפץ הקב"

י ... )י' אח"מ יז,יו(-מפורש ב ְּפֵנ!י ֽה'שם הוי"ה הוא ענין של רחמים אבל  – ְּפֵנ!י ֽה' י ְוָנַתִּת/ �ֶפׁש�  ָפַנ2 ם-ֶאת ָהֹאֶכ/ֶלת ַּבֶּנ י ַהָּד� ּה ְוִהְכַרִּת! ֶרב ֹאָת� ּה׃ ִמֶּק!  ַעָּמֽ

י ...  רש"י י ְוָנַתִּת/ י )וי'בחק' כו,יז(ועוסק בו (ראה שם,ד).  מכל עסקיפנאי שלי, פונה אני  - ָפַנ2 �להרע  מכל עסקישלי, פונה אני  פנאי רש"י ָפַני�  ְוָנַתִּת
י ׃ )יח' יד,ח(לכם (ראה תו"כ בחוקותי פרשתא ב פרק ד,ד).  מקף מלמד על שלבים בבקשות  – ְּפֵנ!י- ֶאת'מישאיראש' בלעז כעסיי.  – רש"י ָפַנHי ְוָנַתִּת7

  גביל את מידת הדין. היינו לה ְּפֵנ!יסלוק, להגביל את  – ֽה'א"א להמתקת מידת הדין, מרכא, מלמד רבוי שלבי בית דין של מעלה שא"א פנה אליהם במטרה 
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  ח,איבראשית וירא  1.3
     יח,ה: ויראבראשית 

ה ַפת י-ְוֶאְקָח7 רּו ִּכֽ ּו ִלְּבֶכם� ַאַח/ר ַּתֲעֹב� �ֶחם ְוַסֲעד Hל-ַעל-ֶל ם ַעֽ ְרָּת׃-ֵּכ!ן ֲעַבְרֶּת� ר ִּדַּבֽ ה ַּכֲאֶׁש! ּו ֵּכ!ן ַּתֲעֶׂש� ֹ/אְמר�   ַעְבְּדֶכ�ם ַוּי
רּו ְוסַ  ּו ִלְּבֶכם� ַאַח/ר ַּתֲעֹב� �  קטן- מהפך פשטא מונח זקף - ֲעד

ח+ ויקראו מ"ט לא אמר שכר פיסוק טעמים? קסבר: (שכר) פיסוק טעמים דאורייתא הוא, דא"ר איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב, מ"ד: +נחמיה ...  ב,לזבבלי נדרים 
זה פיסוק טעמים,  -אלו הפסוקים, ויבינו במקרא  -זה תרגום, ושום שכל  -זה מקרא, מפורש  - בספר תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא? ויקראו בספר תורת האלהים 

מקור  מקרא סופרים: ארץ, שמים, מצרים. הלכה למשה מסיני. -א קריין וקריין ולא כתיבן, וכתיבן ול, ועיטור סופריםועיטור סופריםועיטור סופריםועיטור סופרים ואמרי לה: אלו המסורות. אמר רבי יצחק: מקרא סופרים,
רּו  )הבר' וירא יח,(: עיטור סופריםעיטור סופריםעיטור סופריםעיטור סופריםנוסף ע"פ דברי מורו של הר"ן על  ר )ח"ש כד,נובר' (, ַאַח/ר ַּתֲעֹב� ר )מטות לא,ב 'מב(׃ֵּתֵלEֽ ַאַח֖ ף ַאַח֖  ֵּתָאֵס֥

ִרים ִקְּד֣מּו  )תה' סח,כו( ר ָׁש֭ ל-ְּכַֽהְרֵרי ִצְדָקְתO֨׀ )לו,זתה' ( נֹגְִנ֑ים ַאַח֣   .ֵא֗

רּו עיטור סופריםעיטור סופריםעיטור סופריםעיטור סופרים דנקראין הכי. - הלכה למשה מסיניהלכה למשה מסיניהלכה למשה מסיניהלכה למשה מסיניב ,לזרש"י מסכת נדרים  ולא כתיב תעבורו אחר, והיינו עיטור שמעטרין  - ַאַח/ר ַּתֲעֹב�
  שינה סדר המלים ליופי הקריאה) -טט ( הדיבור דהכי משמע יפה.

ִרים ִקְּד֣מּו  )תה' סח,כו( ר ָׁש֭ ֹ  ַאַח֣ יםנ ל-ְּכַֽהְרֵרי ִצְדָקְתO֨׀ )תה' לו,ז(ולא כתיב אחר נוגנים קדמו שרים -  גְִנ֑ ולא כתיב כהררי אל צדקתך,  -  ֵא֗
  דהכי מסתבר טפי ובדווקא משתעי.

רּו עטור סופריםעטור סופריםעטור סופריםעטור סופריםב ,לזר"ן מסכת נדרים  מיותרין הן ואינן  אחרכל הני  -אחר תלכו אחר תאסף קדמו שרים אחר נוגנים  ַאַח/ר ַּתֲעֹב�
תסגר שבעת ימים ותאסף קדמו שרים נוגנים אלא שנכתבו לתפארת  סעדו לבכם ותעבורוסעדו לבכם ותעבורוסעדו לבכם ותעבורוסעדו לבכם ותעבורולא לתפארת הלשון דהוה ליה למכתב א

  הלשון.
לתפארת  הוה ליה למכתב צדקתך הררי אל כדכתיב משפטיך תהום רבה לומר שההרים הרמים כלומר המלאכים צריכין לצדקת השם אלא שכתב כהררי אל - צדקתך כהררי אלצדקתך כהררי אלצדקתך כהררי אלצדקתך כהררי אל

אח"כ תלך כדי שיהיה במשמעות)  –טט (היינו שכותבין טעם מפסיק באחר כי היכי דלישתמע  דעטור סופריםדעטור סופריםדעטור סופריםדעטור סופריםראיתי  ובדברי מורישון הל

ואחר כן תאסף קדמו שרים ואח"כ נוגנים צדקתך כהררי נפסק בטעם כהררי ממלת אל לומר שמלת אל הפוכה כאילו היתה בתחלת הפסוק ואח"כ תעבורו 

אחר שתאסף ע"פ שפת"ח אחר כך תסעדו)  –טט (אחר שתעבורו  אחר שתלכוואלמלא ההפסק היה במשמע  נגלית כהרים שהם גלויים ופירוש אל צדקתך

משום דמעטרי לה למילתא בטעם חלוף סדר המלים)  –טט (וקרי ליה עטור סופרים קדמו שרים אחר הנוגנים שהנוגנים קדמו להם צדקתך כהרים של אל 
  .את הקריאה)מנעים  –טט ( הקריאה

  

   :וקרי ליה עיטור סופרים משום דמעטרי לה למילתא בטעם הקריאה ... אחר בטעם מפסיק אחר תעבורואחר תעבורואחר תעבורואחר תעבורו...  ר"ן
רּו בגירסת הכתר   אחר-קטן ואז יובן טעם מפסיק ב- מקף זקף - תעברו- אחרקטן, אולי לר"ן הייתה גירסא - מונח זקף - ַאַח/ר ַּתֲעֹב�

ּו ִלְּבֶכם� ְוסַ או הכוונה לתבנית הטעמים של  �ּו  מהפך פשטא המהוה עצירה חזקה יותר מאשר רק טעם פשטא, ואז משמע הכתוב – ֲעד �ְוַסֲעד
רּו   סעדו ואח"כ תעברו למקום שהתכוונתם להגיע אליו לכתחילה.  ִלְּבֶכם� ַאַח/ר ַּתֲעֹב�

  כשתי פעימות ולכן הוא נשמע כמפסיק.קטן בהארכה הנשמעת - או כהצעת חיצי כהן מכולל נתיבות צבי, שיש המנגנים טעם מונח לפני זקף

  

ּו ִלְּבֶכם� (ה)  י"שר � פתלבך  סעדסעדסעדסעדלבכם. בנביאים: " וסעדווסעדווסעדווסעדו :בתורה  .דלבאבנביאים ובכתובים מצינו, דפתא מזוניתא  בתורה -  ְוַסֲעד

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

 .פורתא סעידפורתא סעידפורתא סעידפורתא סעידטובא גריר,  -  רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי!
לחם לבב אנוש יסעד וגו' נהמא הוא דסעיד, חמרא ויין ישמח לבב אנוש ו )תהלים קד(ומי סעיד כלל? והכתיב: ...  ב ,להבבלי ברכות 

(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 עליו)

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

  

ה ַפת רּו-ְוֶאְקָח7 ּו ִלְּבֶכם� ַאַח/ר ַּתֲעֹב� �ֶחם ְוַסֲעד Hּו ִלְּבֶכם� ַאַח/ קדמא ואזלא כעין כלל מלמד,  -  ֶל �רּוְוַסֲעד מהפך פשטא מונח  - ר ַּתֲעֹב�
  קטן, פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. - זקף

ה ַפת ֶחם-ְוֶאְקָח7 Hֶחם-ַפתקדמא ואזלא כעין כלל מלמד על לחם,  – ֶל Hמקף, ענין בעל מספר מצבים, (א) לחם במובנו המקובל עיסה  -  ֶל
כביצה?, ולברכת המזון כזית. (ב) פת הבאה בכיסנין ועוד  –מקמח או סולת מחמשת מיני דגן בלולה במים ואפויה בתנור, מינימום סועד 

לחם עוני ומזה תמיכה שהדבר ארע בפסח (בנוסף על הידיעה מאפיית מצות  - שני מצבים שבשיעור מתאים ברכתם ברכת המזון. (ג) מצה 
מצה,  –(ד)אברהם התכווין ללחם  ע"י לוט למלאכים באותו ערב) (ב) ו(ג) בהסבר תורת המקף יהיה דבר המחליש את החשיבות של לחם.

  אבל לא הביא לחם כי העיסה נטמאה כי שרה פירסה נידה.

רּו ּו ִלְּבֶכם� ַאַח/ר ַּתֲעֹב� �- קטן, שתי דרשות ולפחות אחת מהן יוצאת מפשט המקרא, ו/או שני מצבים (זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ְוַסֲעד

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

לחם ומזונות שסועדים הלב (מזינים) ולכן קובעים -קטן בתפקיד שתי דרשות. דרשה (א) מלמד על מספר מצבי מאפה בפת- זקף – רּוַּתֲעֹב� 
עליהם סעודה ומברכים עליהם שלוש ברכות (היינו ברכת המזון) וגם כאשר הפת מועטת או המזונות בשיעור המינימלי המחייב לברכת 

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

ּו ִלְּבֶכם� דרשה (ב)  �לחם או מזונות שנאפו בתנור, עצור לפני היציאה, ברך ברכת -מהפך פשטא, סיימת סעודה שקבעת על פת – ְוַסֲעד
  המזון, 

רּושבתבנית  ַאַח/רוטעם מונח של מלת  וא דעת יחיד (רב אלישיב) , עשוי לרמז למצב ביניים או ספק. (א) הקטן- מונח זקף - ַאַח/ר ַּתֲעֹב�
האומר שגם על תבשיל (מעשה קדרה) שאח"כ נאפה (מעשה תנור) כמו קיגל אטריות, ואכל ממנו כשיעור אכילת מזונות יברך ברכת 

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

  

זגינן (בית מורנו)  כי הוינן בי מראביי:  }מסורת הש"ס: [דאמר]{תלמיד אצל רבו מאי? תא שמע, (אמר) ...  א,קחבבלי פסחים 
, כי אתינן לבי רב יוסף, אמר לן: לא צריכתו, מורא רבך כמורא שמים. )חבירו (וזאת הסיבה) ברכירש"י: נשענין כל אחד על ( אבירכי דהדדי



  
  

  

  

  וירא-בראשית-04-טטודל/©Nov-16                    14/6              ZZFisher-17 תשע"וה–חשון–"זי  

 zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221  לעלוי נשמת הורי והורי רעיתינשמות ישראל, כל וי לעל

http://www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  .בשוליא דנגרי -כי תניא ההיא  -ם מיסב, ואפילו תלמיד אצל רבו! מיתיבי: עם הכל אד
  א פרק עשירי,קחזרע יצחק פסחים 

בד"ה בפני רבו וכו' שמלמדו תורה וכו' עכ"ל תוספות בשור שנגח ד' וה' דף מ"א ע"ב [ד"ה לרבות] כתבו דהא דדרשינן את ה' אלהיך 
כו'. מדבריהם נראה דלא השוה מורא רבו למורא שמים אלא ברבו מובהק כדתנן מורא רבך ו ברבו מובהקברבו מובהקברבו מובהקברבו מובהקתירא לרבות ת"ח מיירי 

א"כ הכא דאמרינן דטעמא דתלמיד בפני רבו אינו צריך הסיבה משום דמורא רבך וכו' ופי' רשב"ם דכתיב את ה' אלהיך תירא וכו' לא 
  ,ות ת"ת פ"ה [הלכה ו' וט'] ע"שאבל שאינו מובהק צריך הסיבה בפניו, וכן היא דעת הרמב"ם בהלכ ברבו מובהקברבו מובהקברבו מובהקברבו מובהקמיירי אלא 

  

, אם המלאכים היו בבחינת בית דין לגיור (ראה אסמכתא להלכה זאת םההבאות ות קראמה. אפשר כי המובהק פני רבובתלמיד  הסיבת

לא היו  יח,א) אז אברהם אבינו הוא כעין תלמיד שלמד מהם הלכות גיור אז בתחום זה הם מורו המובהק ולכן לא יסב עמהם. ואם המלאכים
  בבחינת רבו המובהק של אברהם אבינו אז נהג במידת חסידות בהכנסת אורחים, ללמד מה הנוהג ברבו המובהק..

רּו )בר' וירא יח,ה( ּו ִלְּבֶכם� ַאַח/ר ַּתֲעֹב� �  ס"ת ומר"ו עולה מור"ו = רב"ו עולה עם הכולל אח"ר -  ְוַסֲעד

ַחת ָהֵע� -ְוֽהּוא )בר' וירא יח,ח( לּו׃ֹעֵמFד ֲעֵליֶה%ם ַּת!   רב"ו –משמש את המלאכים כתלמיד לפני מור"ו  אברהם אבינו ץ ַוּיֹאֵכֽ

  

ֱהָלה ֶאלבראשית וירא יח,ו:  י ֻעֽגֹות׃-ַוְיַמֵהFר ַאְבָרָה%ם ָהֹא� ּוִׁשי ַוֲעִׂש! ֶלת ל� ַמח ֹס� ׁש ְסִאים� ֶק/ �י ְׁש� Gאֶמר ַמֲהִר 2ֹ   ָׂשָר�ה ַוּי
ְרא ְוִהֵּנה� : ב,בראשית וירא חי �יו ַוִּיָּׂש�א ֵעיָניו� ַוַּי� ים ָעָל ים ִנָּצִב� ְרָצה׃ ְׁש�ָׁש/ה ֲאָנִׁש� חּו ָאֽ ֶהל ַוִּיְׁשַּת� � ָרץ ִלְקָראָתם� ִמֶּפ/ַתח ָהֹא� ְרא ַוָּי   ַוַּי2

  מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא דף ק עמוד א  -זוהר 
שיגלו מעל אדמתם מה  דאמר ר' יוחנן כשפירש הקב"ה הקרבנות אמר משה רבונו של עולם תינח בזמן שהיו ישראל על אדמתם, כיון

ֹעָלה�  )לז,וי' צו ז(יעשו אמר לו: משה יעסקו בתורה ואני מוחל להם בשביל' יותר מכל הקרבנות שבעולם שנאמר  ה ָלֽ ֹ/את ַהּתֹוָר2 ז
ה    וגו' כלומר זאת התורה בשביל עולה בשביל מנחה בשביל חטאת בשביל אשם, ַלִּמְנָח�

ֹעָלה� ויקרא צו ז,לז:  ה ָלֽ ֹ/את ַהּתֹוָר2 ים׃ז �ַבח ַהְּׁשָלִמֽ ים ּוְלֶז ִּמּלּוִא� ה ְוַלַחָּט�את ְוָלָאָׁש�ם ְוַל7   ַלִּמְנָח�
ים ִּמּלּוִא� שמות תצוה מוזכרים קרבנות המילואים לפני כל - קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין (א) ב- קדמא זקף – ְוַל7

ויקרא צו. (ב) בויקרא צו המילואים מצוינים אחרונים - ב הקרבנות, כי הם מילואים (לחינוך הכהנים) לפני חנוכת המשכן ובפועל בוצעו
�ַבח ממלא מקום הקרבנות . הערת ר' דוד מקלב מכולל נתיבות צבי  -אפשר כמשל שלימוד התורה בזמן הגלות הוא מילואים  ּוְלֶז

ים ב ַוּיָבֹא֩  )בר' וישלח לג,יח(האדם השלם, כמו  –טפחא סלוק, השלמים  – ַהְּׁשָלִמֽ ֹ֨ ם יֲַעק יר ָׁשֵל֝ ם ִע֣  שלםשלםשלםשלםבגופו,  שלםשלםשלםשלם -  שלםשלםשלםשלם(יח)  רש"י ְׁשֶכ֗

ועתה אמירת הקרבנות בתפלה עושה שלמות  במקום : בתורתו (שבת לג,ב) שלםשלםשלםשלםבממונו: נתרפא מצלעתו, ולא חסר כלום מכל אותו דורון. 
  זבח.

בהו ברית כרותה הוא דאינון א"ר כרוספדאי האי מאן דמדכר בפומיה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות עניינא דקרבנות ותקרובתא ויכוון 
 )בר' וירא יח,ב(מלאכיא דמדכרין חוביה לאבאשא ליה דלא יכלין למעבד ליה אלמלא טיבו, ומאן יוכח האי פרשתא יוכח דכיון דאמר 

�יו ים ָעָל ים ִנָּצִב�  )בר' וירא יח,ו(יב דחמא נשמתא דצדיקיא כך מה כת) דף ק עמוד במהו עליו לעיין בדיניה כיון ( ְוִהֵּנה� ְׁש�ָׁש/ה ֲאָנִׁש�

ֱהָלה  י )תה' כז,ד(דוד מקלב: נשמת צדיק בו כי ממהר לבית המדרש, כמו שדוד בקש (וגו' מהו האהלה בית המדרש ַוְיַמֵהFר ַאְבָרָה%ם ָהֹא�  ִׁשְבִּת֣

ר אבל בבחינת  'ה-ְּבֵבית ׁש ְסִאים�  ומהו אומר )בהרגשה של ארעיות, כדי שימהר לבית המדרש שוב ושוב ְּבֵהיָכֽלֹו׃ ּוְלַבֵּק֥ �י ְׁש� Gענין  ַמֲהִר
הדא הוא דכתיב ואל הבקר רץ אברהם וכדין נייחא להו ולא יכלין לאבאשא ומכוון בהזכרת הקרבנות) (הקרבנות ונשמתא מתכוונת בהו 

אל אהרן  ) והנה החל הנגף בעם וכתיב ויאמר משהבמ' קרח יז,יא,יב, ר' פנחס פתח קרא דכתיב (נח להם הדבר ולא מבאישים אותו)( ליה
ׁש ְסִאים�   )בר' וירא יח,ו( וכתיב התם מהרמהרמהרמהרבמ' קרח יז,יא,יב) (קח את המחתה וגו' וכתיב ותעצר המגפה כתיב הכא  �י ְׁש� Gלהלן מה  ַמֲהִר

  , (להצלה) אף כאן קרבן לאשתזבא (להצלה)קרבן לאשתזבא 
ׁש ְסִאים�  �י ְׁש� Gאף  (להצלה)) קרבן לאשתזבא במ' קרח יז,יא,יבמה להלן ( גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, –  ַמֲהִר

  ) קרבן לאשתזבא,בר' וירא יח,וכאן (

  
  מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קא עמוד ב  -זוהר 

א"ר יהודה לא די להם לצדיקים שמבטלין את הגזרה אלא לאחר כן שמברכין להם תדע לך שכן הוא דכיון שהנשמה אומרת לגוף 
ׁש ְסִאים� ַמהֲ  �י ְׁש� Gה  )בר' וירא יח,י(מה כתיב  וכל אותו הענין ומבטל את הדיןוגו'  ִר /ת ַחָּי� י�4 ָּכֵע ּוב ֵאֶל7 �ֹוב ָאׁש אֶמר ׁש/ 2ֹ הרי ברכה כיון ַוּי

שרואים אותה המלאכים שזה לקח עצה לנפשו מה עושים הולכים אצל הרשעים לעיין בדינם ולעשות בהם משפט הדא הוא דכתיב 
האנשים ויישקיפו על פני סדום למקום הרשעים לעשות בהם משפט ה"ה דאמר רבי יהודה כך דרכו של צדיק כיון ויקומו משם 

  שרואה שמעיינין בדינו אינו מתאחר לשוב ולהתפלל ולהקריב (על) חלבו ודמו לפני צורו עד שמסתלקין בעלי הדין 
ׁש ְסִאים�  �י ְׁש� Gוכל  מהכתוב הזה הוא הזכרת קרבנות בכוונה דרשת הזוהר ולא להחמיר,גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל  –  ַמֲהִר

  , מציל את האומר, מברכו, מעביר את הדין לרשעים.אותו הענין מבטל את הדין

  
  ספר חסידים (מרגליות) ברית עולם ושומר הברית סימן קלה 

ׁש ְסִאים� ואברהם אמר  �י ְׁש� Gדהוא רגיל דאי כונתו לעשות מסולת היה לו לומר  מחכונתו מקסתם והמנהג דכשאומר סתם סאים  ַמֲהִר
ֶלת  ושרה השיבהאלא ודאי כונת אברהם באומרו שלש סאים סתם הוא קמח,  שלש סאה סלתשלש סאה סלתשלש סאה סלתשלש סאה סלת ַמח ֹס� כונתה ממה שאמרה סאים נראה ֶק/

ַמח  ֶלת אבל אני עושה ֶק/   מוכח דבעלמא אשה עיניה צרה. צדקת שרהומדאצטריך קרא לפרש ֹס�
י יקר משאז"ל כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה דהאשה עיניה צרה באורחים וזו המדה פרחה בכולהו וזה פירש הרב כל

ולזה אין כל גופה צריך בדיקה דמאי  מוצאת מרוב הנשיםא"כ היא  היא נדיבה וטובת עין, רוצה לומר שוכשהכלה עיניה יפותנשי 
  .דהוה בכולהו נשי ליתא בדידה כ"ש שאר מדות

 Gׁש ְסִאים� ַמֲהִר �דורש משרה הצדקת שעיניה יפות באורחים שלא  ספר חסידים גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, – י ְׁש�
אין כל גופה צריך ולזה  מוצאת מרוב הנשיםא"כ היא  היא נדיבה וטובת עיןעיניה יפות, רוצה לומר ש(ש)כלה כדרך הנשים, אל 

    .יתא בדידה כ"ש שאר מדותדמאי דהוה בכולהו נשי ל בדיקה

  

ׁש ְסִאים�  �זה שיעור איפה, ובו עשר יחידות עומר, והעומר עשירית האיפה הוא. משלוש סאין אפו מצות תודה משלושה סוגים, כל  - ְׁש�
פשר כי סוג עשר מצות מסאה סולת. אמנם המדרש אומר כי לכל אורח רצו לאפות שלוש סאין עוגות, אך גם פשוטו של מקרא מתקיים. א
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  זה רמז למצות תודה לעתיד לבוא במשכן ובמקדש הנלמדים בויקרא.

  

' ֶאל [יג]   ,יג, יד:וירא יחת בראשי ֹ!אֶמר ה� ְנִּתי׃-ַוּי %ם ֵאֵל�ד ַוֲאִנ!י ָזַקֽ ף ֻאְמָנ ר ַהַא! ה ֵלאֹמ2 Hה ָׂשָר   ַאְבָרָה�ם ָל/ָּמה ֶּזהS ָצֲחָק7
  רמז לכך נמצא בפסוק וכן רמז לקביעת קביעות וסת.למשה מסיני.  הלכה - ואחד עשר יום שבין נדה לנדה  ... ב,בבלי נדה עב

  הפסוק מלמד מסיפור מעשה בשרה אמנו אל הלכות נדה וזיבה, ובהן ארבע מיני עונות באשה, נשים שדיין שעתן, חישוב ימי זיבה.

 Sם...  קטנה-תלישא – ֶּזה%   תביר, תבנית העשויה לרמז לחישוב חשבוני – ֻאְמָנ

 Hה ָׂשָר רקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד,  – הָצֲחָק7   באשה. , ארבע מיני עונות (וסתות היינו זמנים בין תחילות וסת)רביע – ֵלאֹמ2

%ם ֵאֵל�ד ף ֻאְמָנ ְנִּתי דרשת עונות הפלגה בינונית הפלגה מינימליתמרכא תביר טפחא,  –  – ַהַא!   מרכא סלוק. – ַוֲאִנ!י ָזַקֽ

  

 Sשתלד  שפת"חגי' י"ב, אפשר ע"פ  –ז"ה אחד המרומז מלת  קטנה, כעין שני שיעורין,- ין שתי תלישאקטנה, כע-מונח תלישא – ָל/ָּמה ֶּזה
 29דרשה ע"פ תבניות הטעמים מלמדת על וסת הפלגה בינונית של שלושה חדשים, וההפלגה לשניים עשר חדש אחרי שתקבע וסת שרה 

מרמזת אל ההלכה למשה מסיני של מחזור ובו שבעה ימי נדה ואחד  יום 18יום. וסת ההפלגה של  18יום ועל וסת הפלגה מינימלית של 
  עשר ימי זיבה הנלמד בבלי נדה עב,ב. 

ה Hה ָׂשָר   קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, – ָצֲחָק7

ר דע באשה, או קביעת וסת ע"י ארבע ראיות, כי רק ברביעית נו , ארבע מיני עונות (וסתות היינו זמנים בין תחילות וסת)רביע – ֵלאֹמ2
  למפרע שקבעה קביעות של השלוש העונות הקודמות.

  שיעורי קביעת וסת לרוב הנשים: 

יום  30וסת הפלגות ( בעצםוסת הימים (וסת החדש ווסת הפלגות), עונה בינונית היא (ב) (ג) , בסימנים שונים – וסת הגוף )א(
  לראייתה). 

. שלרבוי סוגיהן יש רמז בטעם מרכא בתפקיד ה, וסת לא קבועהסתות אחרות הן: וסת הגוף והימים, וסת הדילוג, וסת ע"י מעש(ד) 

ְנִּתי, או רבוי מצבי סלוק דמים  ַוֲאִנ!י רבוי במלת סלוק, מגביל לגבי קביעת מחזור ראיה. אפשר כי מרמז לנאמר במסכת נדה: – ָזַקֽ
היו מסולקות דמים (קטנה שלא ראתה, ארבע נשים דיין שעתן וכאשר רואות צריכות ארבע עונות (ראיות) כדי לקבוע וסתן, כי הן 

  זקנה שפסקה מלראות, מינקת ועוד), וכאן מלמד מאשה זקנה אל האחרות.

  וסת החדש ווסת הגוף נקבעות ע"י שלוש ראיות, וסת הפלגות נקבעת ע"י ארבע ראיות.

  

%ם ֵאֵל�ד  ף ֻאְמָנ הלכות שונות או באופנים שונים, או שלא הקשורים לנושא ואשר חלים עליכם מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים  – ַהַא!
  חייבים להתקיים ביחד. 

  א' אפשר שכאן שיעור לידה לילד בר קיימא לתשעה חדשים, או שיעור לידה לשבעה חדשים מקוטעים 

 תויבמרוף ג ןרימוא א יהיולש דלונשים ד' חטאמר לדן וי רבי, אחמן ור' ודיי רב בא כא,רוי תשיבראעל   ו נגה פר' ברמדרש ע"פ 
    ם יעטוקשעה מת ה שהםעשבמא אמר לח בי, רךמליאב של

  ב' שיעורי קביעת וסת לרוב הנשים: 

, ולדעת קצת פוסקים יום לראייתה) 30וסת הפלגות ( בעצםוסת הגוף, וסת הימים (וסת החדש ווסת הפלגות), עונה בינונית היא 
  . עונה בינונית היא וסת החודש

  מים, וסת הדילוג, וסת ע"י מעשה, וסת לא קבועהוסתות אחרות הן: וסת הגוף והי

  וסת החדש ווסת הגוף נקבעות ע"י שלוש ראיות, וסת הפלגות נקבעת ע"י ארבע ראיות.

  

יום לקביעת ווסת הימים  29שלוש תקופות בנות של וסת עונה בינונית  .יום 87, גי' עם הכולל (כעין מאריך זמן) מרכא – ַהַא!ףב'א' 
. ויש  88בפעם השלישית יום השלושים הוא בעצם יום  .ה פעמיים (כסוף העונה הקודמת וכתחילת העונה החדשה)ויום השלושים נמנ

לתרץ שאם ראתה רק שלוש פעמים בקביעות והתקלקלה הקביעות בפעם הרביעית אז יש התחשבות ביום השלושים השלישי. אבל 
    .יום. (בעזרת הרב ברס) 87הממשיכה בקביעותה אז זה באמת רק 

מרמז לעונה  ֵאֵל�דיום, כאשר אות א' ממלת  18יום. וסת הפלגה מינימלית של  36גי' עם הכולל , (כעין מקצר זמן) טפחא – ֵאֵל�דב'ב' 
(ויקרא - נדה המפורשים ב מית ישבעיום הם  18יום.  36יום, בסה"כ  18אחת שכבר עברה, ומעתה עוברות עוד שתי עונות של 

  קביעת וסת לשלוש תקופות שוות מינימליות תתקבלמ הנדרשים במסכת נדה עב,ב.ימי זיבה וי"א , מצורע)

  יותאר ד' = ארבעצריכה  ל' = שלושים יוםוסת ימים כגון וסת הפלגות של עונה של  אקבעכעין נוטריקון א' =  – ֵאֵל�דב'ג' 
%םג'א' בדרך דרש לא הלכתי      130כבד תלד בגיל , להודיע לשרה כי מה הפלא, יו131תביר, גי'  – ֻאְמָנ

י ׀ ָיֵר�ָאה בראשית וירא יח,טו: ְקִּתי ִּכ/ א ָצַח� !ֹ ר ל ה ׀ ֵלאֹמ% Fׁש ָׂשָר ְקְּת׃      ַוְּתַכֵח7 י ָצָחֽ א ִּכ! �ֹ ֹ!אֶמר ׀ ל   ַוּי
והשני משמש לשון  יראה;יראה;יראה;יראה;ששששלפי  תכחש שרהתכחש שרהתכחש שרהתכחש שרהווווהראשון משמש לשון 'דהא', שהוא נותן טעם לדבר:  -  י צחקתי צחקתי צחקתי צחקתככככ י יראה...י יראה...י יראה...י יראה...ככככ) טו(   ש"יר

  לשונות: אי, דילמא, אלא, דהא. ע): 'כי' משמש ארבר"ה ג,אשאמרו רבותינו ( חקת;חקת;חקת;חקת;צצצצכדבריך הוא, אלא  יאמר לאיאמר לאיאמר לאיאמר לאוווו 'אלא':
), אולי המתין עד בר' יז,יטוראוי שנאמר עוד, כי אברהם לא גלה לה הנאמר לו מתחלה "אבל שרה אשתך יולדת לך בן" (...  .מב"ןר

  ), וגו'עמ' ג,ז" (כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאיםכי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאיםכי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאיםכי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאיםדע "ִשּלּוַח השם אליה הבשורה ביום מחר, כי י
ר' יוחנן בשם ראבר"ש לא מצינו שדיבר המקום עם אישה אלא עם שרה בלבד וכו' אמר ר'  תורה שלמה.ירושלמי סוטה פרק פ"ז ה"א

  .לא כי צחקתלא כי צחקתלא כי צחקתלא כי צחקת    ויאמרויאמרויאמרויאמר    בירי כמה כירכורי כירכורים הקב"ה מתאוה לשמוע שיחתן של צדקניות 

  

מתאים  תורה שלמהבא להפריד בין אותיות אהו"י. בנוסף לכך ההסבר שמובא ע"י  י ׀ ָיֵר�ָאהִּכ/ אפשר לתרץ כי הפסק בין המלים  –טט 
סיפא שמוע שיחתן של צדקניות להשתדלות הקב"ה ל תחסומי תורה שלמה- אמנם ב להסבר של תבנית של כעין רבוי למטרה אחת.

ֹ!אֶמר ׀ וַ  הקרא ְקּתְ ּי י ָצָחֽ א ִּכ! �ֹ ֹ!אֶמר ׀ִּכ/  אבל אפשר שהקרא ׃ל הוא תבנית המורכבת מכעין מונח פסק אתנח מרכא פסק  י ׀ ָיֵר�ָאה ַוּי
ֹ�  כמבוא לקרא האחרון יםמשמשוביחד  סדור שנחלק,(י"א מל"ב מידות)  כעין מידהרבוי למטרה אחת ו ְקּתְ ל י ָצָחֽ רבוי להודיע  א ִּכ!

  מוע שיחתן של צדקניות, כאן משפט אחד בלבד.שעבור המטרה האחת לכירכורים 
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

  (התשע"ה) ח,איבראשית וירא  1.4

ּום  :יח,יח וירא בראשית ֹול ְוָעצ� %ה ְלג!ֹוי ָּגד� ְהֶי ם ָהיFֹו ִיֽ ְבָרָה� ְבְרכּו      ְוַא7 ֶרץ׃-ְוִנ7 !י ָהָאֽ ל ּגֹוֵי ֹו ֹּכ�   ב�
אלו מ"ה צדיקים שהעולם  - ורים ולתך שעורים ) צרור הכסף לקח בידו, חומר שעמשלי ז'וכן הוא אומר ( ... בבלי חולין צב,א 

) ואקחה זכריה י"אמתקיים בהם, ואיני יודע אם שלשים כאן וט"ו בארץ ישראל ואם שלשים בארץ ישראל וט"ו כאן, כשהוא אומר: (
בבי כנישתא  שלשים בארץ ישראל וט"ו כאן; אמר אביי: ורובייהו משתכחי - שלשים כסף ואשליך אותו בית ה' אל היוצר, הוי אומר 

  דתותי אפתא; 
  

רב הושעיה אמ' ולמה לי נן פתרין לה דברי הכל כיי דמר רב הונא בשם רב וישקלו את ...  ירושלמי עבודה זרה פ"ב ה"א (דף מ טור ג)
י שקלי שלשי' כסף אילו שלשים מצות שעתידין בני נח לקבל עליהן ורבנן אמרי אילו שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהן דמר רב

ם נחמן בשם רבי מנא אין העולם יכול להיות פחות משלשים צדיקים כאבינו אברהם ומה טעם  ְבָרָה� %ה  )ָהיFֹו(טט בקרא היה ְוַא7 ְהֶי ִיֽ
יהי"ה מיניין שלשים פעמים שרובן בבבל ומיעוטן בארץ ישראל פעמים שרובן בארץ ישראל ומיעוטן בבבל סימן יפה לעולם בשעה 

  שרובן בארץ 
  

ְבָר  ם ְוַא7   מוקדם והוא מאוחר בענין(ל"א מל"ב מידות) מידה כעין קטן בתיבה אחת, -קדמא זקף –ָה�

%ה  דרגא מושך תכונת - ָהיFֹו  ְהֶי   המאוחר אל אברהם המוקדם, שלושים צדיקים כאבינו אברהם ִיֽ

%ה  ְהֶי פעמים שרובן בארץ בארץ ישראל  בבבל ומיעוטן פעמים שרובןיהי"ה מיניין שלשים תביר מחלק המיניין כלשון הירושלמי  –ִיֽ
  ומיעוטן בבבל סימן יפה לעולם בשעה שרובן בארץ ישראל

ֹול %ה ְלג!ֹוי ָּגד� ְהֶי אילו דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא ועל כל אחד חל אותו ענין או הלכה. כאן  – ָהיFֹו ִיֽ
  כדוגמת אברהם. שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהן שלשים מצות שעתידין בני נח לקבל עליהן ורבנן אמרי אילו

ּום ֹול ְוָעצ� %ה ְלג!ֹוי ָּגד� ְהֶי   ישראל ובין מצב העולם כאשר רוב הצדיקים בבבל.- בין מצב העולם כאשר רוב הצדיקים ארץ תביר מחלק – ִיֽ

ּום ּוםולם כי ישראל כאשר רובן של הצדיקים בארץ ישראל סימן יפה לע מגביל הסימן טוב לעולם כי ,אתנח – ְוָעצ� ֹול ְוָעצ�  ג!ֹוי ָּגד�

  ומעוצמתו מתברך העולם כחלק השני בפסוק.

ּום- כאשר רובן של הצדיקים בבבל סימן פחות יפה לעולם כי כנראה רוב ישראל בגלות ונגרע מ אבל ֹול ְוָעצ� ולכן נגרע מהברכה  ג!ֹוי ָּגד�
  לעולם.   

  

ְבְרכּו ֹו ׃- ְוִנ7 , כשם שאברהם המוקדם מוקדם שהוא מאוחרמידה (ל"א מל"ב מידות) כעין  ,מלים מחוברות במקףקטן ב- קדמא זקף – ב�

  הביא ברכה לעולם, כך הצדיקים הבאים אחריו מביאים ברכה לעולם.

ֶרץ !י ָהָאֽ ל ּגֹוֵי   , מגביל ללמד שלא כל גויי הארץ מתברכים, מי לא מתברך?טפחא מרכא סלוק – ֹּכ�

ל  !י טפחא בתפקיד רבוי,  –ֹּכ� ֶרץד רבוי, מרכא בתפקי –ּגֹוֵי סלוק כמגביל, סה"כ רבוי רבוי מיעוט, אם אפשר לסדרו רבוי מיעוט  – ָהָאֽ
  אחד נגרע אולי עמלק.רבוי, אז רק 

  

ה ִּכי :כ,יח וירא בראשית ם ַוֲעֹמָר� ת ְסֹד! ' ַזֲעַק% ֹ/אֶמר ה� ד׃-ַוּי ה ְמֹאֽ י ָכְבָד� ם ִּכ! ָּטאָת�   ָר�ָּבה  ְוַח7
ים ַלה֖  )בר' לך יג,יג( ום אין להם חלק לעולם הבא שנאמראנשי סד...   ,מ"גי"משנה מסכת סנהדרין פ ים ְוַחָּטִא֑ ם ָרִע֖ ֹ֔ י ְסד ד׃ 'ְוַאנְֵׁש֣ ֹֽ   ְמא

 אין עומדין בדין שנאמר (אנשי סדום) ואלו (דור המבול) רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא אבל עומדין בדין רבי נחמיה אומר אלו

ן׀-ַעל ),התהלים א( מּו-:א ֵּכ֤ ָׁשעִ  יָֻק֣ ט יםְר֭ ים ַּבִּמְׁשָּפ֑ ַחָּטִא֗ ת ְו֝ ים׃ ַּבֲעַד֥ ן׀-ַעל ַצִּדיִקֽ מּו-:א ֵּכ֤ ָׁשִעים יָֻק֣ ט ְר֭ יםזה דור המבול  ַּבִּמְׁשָּפ֑ ַחָּטִא֗ ת ְו֝  ַּבֲעַד֥
ים   )דומים לדור המבול (אנשי סדום אינם עומדים בעדת צדיקים אבל עומדין בעדת רשעים )חולקים עליו מעט( אמרו לואלו אנשי סדום  ַצִּדיִקֽ

י  )בר' לך יג,יג( אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא ואינן חיין לעולם הבא שנ' ,ה"חגי"פתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פתוס ְוַאנְֵׁש֣
ים ים ְוַחָּטִא֑ ם ָרִע֖ ֹ֔ ד 'ַלה֖  ,בעולם הזה ְסד ֹֽ בעולם הבא דבר אחר רעים איש על חבירו וחטאים בגילוי עריות לי"י בעבודה זרה מאד  ְמא

  .)הקודמים להם דור המבולבעבירות אלו דומים ל(דמים: בשפיכות 

ם ָּטאָת� , כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין, חטאת אנשי סדום (המאוחר בענין) כחטאת דור המבול אחת מלהבקטן - קדמא זקף – ְוַח7

  (המוקדם בענין) 

ן׀-ַעל ),התהלים א(...  תורת חיים מסכת סנהדרין דף קח עמוד א מ-:א ֵּכ֤ ָׁשִעים ּויָֻק֣ ט ְר֭ זה דור המבול. בבראשית רבה פרשה כ"ו  ַּבִּמְׁשָּפ֑
מפרש רישא דקרא בנח ודורותיו דאיתא התם אשרי האיש זה נח ונראה דלכך כתיב האיש בה"א רמז לנח איש צדיק אשר לא הלך בעצת 

ולכך מפרש ר' נחמיה סיפא דקרא נמי  רשעים ובדרך חטאים וגו' רבי נחמיה אומר בדור המבול ובדור הפלגה כי אם בתורת ה' חפצו וכו'
  .מה ענין אנשי סדום לאנשי דור המבול דאסמכינהו קרא להדדיבדור המבול מיהו קשה דקאמר וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום 

בשביל רוב בכמה מילי דכשם שדור המבול לא נתגאו אלא  (ששני אלו דומים זה לזה בדברים אחדים) דתרוייהו דמיין להדדיונראה משום 
טובה שהשפיע להן הקדוש ברוך הוא כדאמר בש"ס בסמוך כך אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל רוב טובה שהשפיע להן הקדוש ברוך 

הוא כדתני לקמן. וכשם שדור המבול קלקלו ברבה שנאמר וירא ה' כי רבה רעת האדם כדאמר בש"ס כך אנשי סדום קלקלו ברבה שנאמר 
מורה כי רבה. וכי היכי דדור המבול היו גוזלין זה את זה פחות פחות משוה פרוטה בכדי שלא יכול להוציאו ממנו ויאמר ה' זעקת סדום וע

בדין כדאיתא בבראשית רבה א"ר חנינא כך היו אנשי דור המבול עושין היה אחד מהן מוציא קופתו מלאה תורמוסים היה זה בא ונוטל 
פרוטה עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין א"ל הקדוש ברוך הוא כו' כך עשו נמי אנשי פחות משוה פרוטה וזה בא ונוטל פחות משוה 

סדום כדאיתא לקמן דהוה שדי תומי או שמכי אתי כל חד וחד שקול חדא א"ל אנא חדא שקלי ולפי שעובד כוכבים נהרג אפילו על פחות 
תבוע את כל החוטפים וגם הדיינין לא היו נזקקין לדון על כך נמצא משוה פרוטה כדאיתא בפרק ארבע מיתות והמוכר לא הוה אפשר ליה ל

שהיה חסר מכאן ומכאן לכך נענשו וכשם שדור המבול חטאו בעריות וגזל כך אנשי סדום כדאמר לקמן אנשי סדום רעים וחטאים רעים 
' וירא שמענו בדור המבול שנידונו במים בגופם דהיינו עריות וחטאים בממונם דהיינו גזל ועונשם נמי שוה היה כדאיתא במדרש רבה פ

והסדומים שנידונו באש מנין ליתן האמור של זה בזה ת"ל רבה רבה לגזירה שוה. ובסדום כתיב גפרית ואש וכן בדור המבול דכתיב עצי 
  גופר על שם גפרית שנמחו בו ובשניהם נענשו כולן אפילו יונקי שדים.

א בקש אברהם על פחות מעשרה אמר דור המבול שמנה היו נח ובניו ונשיהם ולא הצילו על ולכך פירש"י ז"ל בפרשת וירא גבי סדום דל
  דורם וכן איתא במדרש רבה משום דדמיין להדדי כדפי' ולהכי אסמכינהו קרא.
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

ם ָּטאָת� עד לאחר  שהוא מאוחר בענין, כבר צברו חטאות אבל יש לאחר גזרת עונש  , כעין מידה מוקדםאחת מלהבקטן - קדמא זקף – ְוַח7

ד-ש אף על פי...  צרור המור בראשית פרשת ויראעיון בענינם. ככתב  ה ְמֹאֽ י ָכְבָד� ם ִּכ! ָּטאָת� ֲרָדה והיו ראויים לכלייה.ַח7 /א -ֵאֽ ָּנ
ה כלומר ארד ואשפיל חרוני וזעפי עד שאראה סוף מעשיהם. ואראה הכצעקתה של מדת הדין הבאה אלי. לשאול דין עליה' . ְוֶאְרֶא�

  .או לא עשו ולא הגיעו עדיין עד סוף מעשיהם ויש להם עוד תקוה לתקן מעשיהם...  .דם בריבוולענות א

ה ִּכיכ) שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יח  ם ַוֲעֹמָר� ת ְסֹד! ' ַזֲעַק% ֹ/אֶמר ה� האתנחתא לעיל ברי"ש, ומשמע כי רבה . ָר�ָּבה-ַוּי
י ָכְבָד�  כבר, ויגיד עליו ריעו ם ִּכ! ָּטאָת� דְוַח7 ה ִּכ֥י )אסתר א,כ( אבל, ה ְמֹאֽ יא ַרָּב֖ שהטעם לרע בבי"ת, משמע שגדולה היא וודאי, רק  ִה֑

  :הולכת וגודלת

  

ֲרָדה :אכ,יח וירא בראשית ּו ׀ ָּכָל�ה ְוִאם-ֵאֽ ָאה ֵאַל�י ָעׂש/ ה ַהְּכַצֲעָקָת%ּה ַהָּב! /א ְוֶאְרֶא� ָעה׃- ָּנ א ֵאָדֽ �ֹ   ל
  ְקִבְלְּתהֹון ְּדַעַּלת ִלֳקָדַמי ֲעָבדּו ֶאְעֵּבד ִעְּמהֹון ְּגִמיָרא (ִאם ָלא ָתְיִבין) ְוִאם ָּתְיִבין ָלא ֶאְתְּפָרע: (כא)  ְִתְּגִלי ְכַען ְוֶאּדּון ֲהִכי ת"א: 
ם ַעְבִדין ְּתתּוָבא ֲהָלא ִהינּון ֳקָדָמי ִאְתְגֵלי ְּכדּון ְוֶאְחֵמי ָהא ְּכִקיַבְלָּתא ְדִריָבה ְּפֵליִטית ְדָעַלת קֹומֹוי ָעָבדּו ְגִמיָרא ִהינּון ַחָיִבין ְואִ  (כא)  תיב"ע

  ַזָּכִאין ְּכָמא ְדָלא ַיְדֵעיּה ְוָלא ִאְתְּפַרע:
ֲרָדה(כא) רש"י  /א -ֵאֽ לימד לדיינין שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה, הכל כמו שפירשתי בפרשת ַהְּפָלָגה (בר' יא,ז). דבר אחר:  - ָּנ

ֲרָדה /א -ֵאֽ ָאה ֵאַל�ישל מדינה, ָת%ּה ַהְּכַצֲעקָ לסוף מעשיהם: ָּנ ּו ׀ ַהָּב! אני עושה בהם; לפיכך יש הפסק ָּכָל�ה וכן עומדים במרדם,  ,,,,ָעׂש/
ּו ׀ בין  פסיקנקדת  צעקת ריבה אחת, שהרגו מיתה משונה  - ַהְּכַצֲעָקָת%ּה כדי להפרידם תיבה מחבירתה. רבותינו דרשו:  ,,,,ָּכָל�ה- - - - ללללָעׂש/

א - ְוִאם). ,בסנה' קטעל שנתנה מזון לעני; כך מפורש בחלק ( �ֹ ָעהיעמדו במרדם, ל מה אעשה להם להפרע מהם בייסורין, ולא  ֵאָדֽ
  אכלה אותם. וכיוצא בו מצינו במקום אחר: "הורד ֶעְדְי מעליך ואדעה מה אעשה לך" (שמ' לג,ה).

ָאה ֵאַל�י כג) יש אומרים (אולי ב"ר מט,ו):-(כא ראב"ע ּו ׀אם כן  – ַהְּכַצֲעָקָת%ּה ַהָּב! א-ְוִאם; ָּכָל�ה בהם אעשה ,ָעׂש/ �ֹ ָעה, ל ארחם  - ֵאָדֽ
ה ֹאתם. וכן יפרשו "וידע אלהים" (שמ' ב,כה). ועל דעתי, שהוא פירושו:  ּו ׀ אםְוֶאְרֶא� א-ְוִאם; כולם כרעה הזאת ָעׂש/ �ֹ ָעה, ל כי  .ֵאָדֽ

  . האמת, ש'הכל' ידע כל חלק על דרך 'כל', ולא על דרך 'חלק'

  

ֲרָדה /א-ֵאֽ ֲרָדהמע מצב למש-מקף כרב – ָּנ /א-ֵאֽ ֲרָדהדבר אחר:  רש"יאתגלה נא לחקור את העובדות, וכפ' – ִאְתְגֵליע"פ תיב"ע  ָּנ /א -ֵאֽ ָּנ
  חקירת פרטי מעשיהם (א) האם חייבים להעמידם לדין בדיני נפשות (ב) האם לא חייבים להעמידם לדין בדיני נפשות -  לסוף מעשיהם:

ֲרָדה(כא) רש"י קטן בתפקיד שתיים מלמד על שני עדי ראיה בדיני נפשות, כפ'- זקף – הְוֶאְרֶא� אם חייבים להעמידם בדיני נפשות אז  /א -ֵאֽ ָּנ
  ).בבלי סנה' לד,ב, בבלי ראש השנה כו,א( בדיני נפשות...  ואין עד נעשה דיין לימד לדיינין שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה,  - 

ֲרָדה...  ב,זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קה /א-ֵאֽ   ...  מדרגא דרחמי לדרגא דדינאמצב - מקף כרב – ָּנ

ה  ראייה לטב, אשכחן (באילו עבירות לדון אותם) ראייה דא היא לאשגחא עליהון במאן דינא ידין לוןקטן בתפקיד שתיים: - זקף – ְוֶאְרֶא�

ים ַוַּיְ֥רא ),כהב 'שמ( , ראייה לטב דכתיבראייה לבישואשכחן  ֲרָדה ראייה לביש דכתיב,  ס ֱא:ִהֽים׃ ַוֵּיַ֖דע ליְִׂשָראֵ֑  ְּבֵנ֣י-ֶאת ֱא:ִה֖ /א -ֵאֽ ָּנ
ה   ְוֶאְרֶא�

... ב ,זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית דף כב-כנדרש ב מדוגמת חקירת ה' בסדום אזהרה לב"ד לחקור ולא לסמוך על דעתם.
על פי שלא היה צריך לו והכל גלוי לפניו  להזהר ממנו אף אזהרה לאדםא"ר ברכיה כן ראינו בכמה מקומות שנתן הקדוש ברוך הוא 

ֲרָדה ),כאיח ' ויראבר( אבל כדי לתת אזהרה לאדם הוצרך לעשות כן. ת"ח דכתיב ּו ׀ ָּכָל�ה-ֵאֽ ָאה ֵאַל�י ָעׂש/ ה ַהְּכַצֲעָקָת%ּה ַהָּב! /א ְוֶאְרֶא�  ָּנ

הם להסמך על דעתם אלא יש להם לדעת שאין ל אזהרה לב"דוכי לא היה גלוי לפניו שהוא צריך לדעת ולחקור אלא א"ר ברכיה מכאן 
ב ְוָׁשַאְלּתָ֖  ְוָחַקְרּתָ֛  ְוָדַרְׁשּתָ֧  )ג,טוי דב' ראה( ולחקור ולדרוש הענין יפה הה"ד   .ואין לך רשות להסמך על דעתך ֵהיֵט֑

  

לפסוק ע"פ עדות  אלאשל ריבה אחת, ַהְּכַצֲעָקָת%ּה תביר בא למעט פסיקת דיינים ע"פ עדות שמיעה אפילו זועקת כמו  – ַהְּכַצֲעָקָת%ּה
ָאה ֵאַל�יראיה.  של מדינה או ריבה אחת, עבירות אחרות וממשיכים לעמוד  ַהְּכַצֲעָקָת%ּהמרכא טפחא, כעין יתור לרבות על כגון  – ַהָּב!

  במרדם, 

ּו ׀ ָּכָל�ה –עם פסק קריאה  ָאה ֵאַל�ישל מדינה, ַהְּכַצֲעָקָת%ּה  רש"ימונח פסק אתנח,  – ָעׂש/ ּו ׀ ַהָּב! אני ָּכָל�ה , מדים במרדםעווכן  ,,,,ָעׂש/
ּו ׀ בין  פסיקעושה בהם; לפיכך יש הפסק נקדת  במשמע לפי רש"י טעם פסק כקו עומד  כדי להפרידם תיבה מחבירתה. ,,,,ָּכָל�ה- - - - ללללָעׂש/

  .ם, ולכן התחייבו כליוןבמרד ודעמ

ת  ),כיח ' ויראבר( וכן אנשי סדום נתת להם ארכה...  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בשלח סימן טווהסבר דומה אפשר  ' ַזֲעַק% ֹ/אֶמר ה� ַוּי
ה ִּכי ם ַוֲעֹמָר� ד׃-ְסֹד! ה ְמֹאֽ י ָכְבָד� ם ִּכ! ָּטאָת� ֲרָדה  ),כאיח ' ויראבר( ָר�ָּבה ְוַח7 ּו ׀ ָּכָל�ה -ֵאֽ ָאה ֵאַל�י ָעׂש/ ה ַהְּכַצֲעָקָת%ּה ַהָּב! /א ְוֶאְרֶא� וגו', ָּנ

ּו ׀מלת  –טט  ,ולא גמרת עליהן כלייה עד שהשלימו רשעתן לפניך עם טעם מונח וטעם פסק לפני אתנח, מלמד על רבוי דברים  ָעׂש/

ּו ׀ ָּכָל�ה המתקבצים לדבר אחד, כאן    במשמע עשו הרבה רשעות עד שהשלימו רשעתן, וכך ה' גזר עליהם כלייה.ָעׂש/

  

ּו  ָּכָל�ה –ללא פסק קריאה  ּו – ָעׂש/ מדרש אגדה - ט בכגון המתת בת לוט בשם כלה שפרנסה עני. כמפור ָּכָל�הלריבה אחת ששמה  ָעׂש/

בדקו בדברים והבינו שבתו של לוט היתה מפרנסת אותו, ומה עשו הלכו והפשיטוה וטשוה ...  (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יח
ּו ׀ ָּכָל�ה דבש, והיו הדבורים והזבובים אוכלים את הדבש ונושכין אותה עד שהמיתוה, ולכך אמר כאן אפשר כי הקריאה  –טט  :ָעׂש/

ּושמעותה היא ללא פסק ומ ּו ׀ שם בתו של לוט, אך יתכן שהקריאה היא עם פסק  ָּכָל�ה-ל ָעׂש/  ָּכָל�ה- כל מי שעשה חסד כמו שעשו ללָעׂש/

  שם בתו של לוט.

  

א-ְוִאם �ֹ   (א) אם לא תיבין (אם לא חייבים) (ב) ואם תיבין (ואם חייבים) –מצב כתרגום אונקלוס עם תוספת בו - מקף כרב – ל

א-ְוִאם �ֹ ָעה קיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, בתפטפחא – ל הסתמכות על ידיעות בעדות ראיה לדיינים גביל הסלוק המ – ֵאָדֽ

ָעה-ְוִאם- שללא מרכא עשויה ללמד שהאפיון שלה מתפשט לכתוב לפניה. היינו ש והוא מצטרף לטפחא א ֵאָדֽ �ֹ ו את הכתוב לפני ןאפיימ ל
א -ְוִאםכמו שמפרש רש"י  �ֹ ָעהיעמדו במרדם, ל   מה אעשה להם להפרע מהם בייסורין, ולא אכלה אותם. ֵאָדֽ
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

ָלה :כה,חיבראשית וירא  ת׀ ְּלH4  ָחִל7 ית ַהֶּז2ה ַּכָּדָב/ר ֵמֲעֹׂש/ �ע-ִעם ַצִּדיק�  ְלָהִמ יק ְוָהָי!ה ָרָׁש�    ָּכָרָׁש�ע ַכַּצִּד�
L ָחִל/ָלה ֶרץ-ָּכל ֲהֹׁשֵפט�  ָּל� א ָהָא� !ֹ ט׃ ַיֲעֶׂש�ה ל  ִמְׁשָּפֽ

ֶרץ -ֲהֹׁשֵפט� ָּכל קטן- מונח זקף - Lָחִל/ָלה ָּל�  )אתנח(    קטן- פשטא זקף - ָהָא�

א !ֹ ה ל ט ַיֲעֶׂש�   מרכא טפחא סלוק – ִמְׁשָּפֽ

L רש"י   שוטף הכל הצדיקים ורשעים, כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה. כך היא אומנתו(השני) חולין הוא לך יאמרו  ָחִל/ָלה ָּל�
  עושה (= חוזר וקורה)חוזר ו כך היא אומנתו רש"ישני קיסרים. ע"פ  קטן בין- פעמים זקף - טט 
ל עפלל תהיה מ, ולא צא בזהכיו דעו יעשהשלא  לאאפלל תמ יהה אל םברהארא משמע דק לשו טדפשו ט וקשה לרש"י...  )ח (ושפת"

 אכיוצ אלו אהוא ל שירן פל, לכמתפליה ה םוסד אנשי לע הנימ, שמע םיקידם צחמשי יש יאול פלתובת אמר איך כן םאו, דוםשי סאנ
 זהו, םשעיעם ר יםקצדי תמיי שלא כשיהיו חוטאין לשראי ל גם עללתפהיה מ לומר וצונר הוולהו דתילע םהישנל ולכ הזן הדלשו, בו
L   )בר' וירא יח,כה( ךכר אח רשיפש   ין: באה ותרולד מרלו צהר באה לםולעָחִל/ָלה ָּל�
L ֲהֹׁשֵפט� ָּכל  )בר' וירא יח,כה( ֶר -ָחִל/ָלה ָּל� ט׃ָהָא� ה ִמְׁשָּפֽ א ַיֲעֶׂש� !ֹ  –תבנית הטעמים תומכת בפירוש שפת"ח סעיפים ח' ט'  –טט   ץ ל

  קטן בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה,-פעמיים זקף
    םיעשרו יםקידצל)  בגמו במקוםם (אקליה כל כלהמ אול כטף הושש ותומנאו  קב"ההש תאומוו הרמיאא לה א' שחליל

  םעירש םע םקיידצית מי לאשין טאחו ויהיכש לאל ישרע ידולעת םסדול שווה הל ןלשוב ללפתה םאברהכי א ב'לדינ
  

/ֶלL :,לגחיבראשית וירא  ר ֶאל 'ה�  ַוֵּי ה ְלַדֵּב� ב ִלְמֹקֽמֹו׃-ַּכֲאֶׁש/ר ִּכָּל� ם ָׁש!   ַאְבָרָה�ם ְוַאְבָרָה�
' ) לג(  רש"י /ֶלL ה�   .  הסניגורשנשתתק  כיון ע"פ רש"י ).ט,ידראה ב"ר מהלך לו הדיין ( כיון שנשתתק הסניגור -וגו' ַוֵּי

ה  ' ַּכֲאֶׁש/ר ִּכָּל� /ֶלL ה�  וכן טוען (= חוזר וקורה)חוזר ושהיה אברהם אבינו  בתפקיד חוזר וקורה, בין שני קיסרים, קטן-פעמיים זקףַוֵּי

יש לי ללמד עליו תו, אמר אמר אחד מן התלמידים בדיני נפשות יש לי ללמד עליו חובה משתקין או ח"ה,י"רמב"ם הלכות סנהדרין פ
מעלין אותו עמהן לסנהדרין, אם יש ממש בדבריו שומעין לו ואינו יורד משם לעולם, ואם אין ממש בדבריו אינו יורד משם כל זכות 

  .יש לי ללמד על עצמי זכות שומעין לו ועולה למניין, והוא שיהיה ממש בדבריו. אפילו אמר הנדון עצמוהיום כולו, 

  
   יט,א: ויראבראשית 

ַער ֹוט ֹיֵׁש/ב ְּבַׁשֽ ֶרב ְול� ָמה� ָּבֶע� ים ְסֹד7 �י ַהַּמְלָאִכ ָּיֹבאּו ְׁשֵנ7 Iם ַוַּיְרא-ַו ְרָצה׃-ְסֹד� ִים ָאֽ חּו ַאַּפ� ם ַוִּיְׁשַּת! / ָקם ִלְקָראָת�   לֹוט� ַוָּי
ָּיֹבאּו Iשב למקומושב למקומושב למקומושב למקומו    ואברהםואברהםואברהםואברהם ואחר כן נסתלקה שכינת השם מעל אברהם, ג)רלב"ג (ל(יח,לג) על בחינה נעלה, - תלשא, בלימוד אלפניו ל -  ַו 

והנה הגיעה זאת הנבואה לאברהם מאהלו, בעת צאתו ללויית אלו האנשים.  מעטשהיה שוכן בו, כי זאת הנבואה באתהו בדרך, רחוק 
או ירצה בזה, שאחר כן שב לענייניו הגופיים; ואולם אמר זה, מפני שכבר זכר תחלה שהוא התקרב  בהקיץ, לעוצם מדרגתו בנבואה.

תפילתו שב לענייניו הגופיים; כי 'מקום' יאמר בכמו זה העניין, כמו שיתבאר במה שזכר  כלותה, ומפני זה זכר שאחר אל השם יתעל
  הרב המורה בשתוף שם 'מקום' (מו"נ א,ח). והביאור הראשון הוא יותר נאות, לפי מה שאחשוב. 

  

ָּיֹבאּו Iשל סדום לא מלאה עד שניסו לפגוע במלאכים ואז נחתם דינה. תלשא, בלימוד לאחריו מידרוג בעונשים, שיעור התמלאות הסאה -  ַו  
  בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ 

ָמה�  ג , תני משום ר' נחמיה כל דבר שצריך למ"ד בתחלתו תן לה ה"א בסופו סדומה שעירה מצרימה חרנה, אתיבון והכתיב (תהלים ְסֹד7
ֶרבהתחתונה שבשאול,  (למדרגה, לקומה) ט) ישובו רשעים לשאולה ר' אבא בר זבדא אמר לביטי , בא ערבה של סדום ושקע שמשה ָּבֶע�

ונחתם גזר דינה, אמר רבי לוי אין הקדוש ברוך הוא דן את אומות העולם אלא בלילה בשעה שהן ישנים, ואינו דן את ישראל אלא 
ֹוט ֹיֵׁש/  ביום בשעה שהם עסוקים במצות, הה"ד (תהלים ט) והוא ישפוט תבל בצדק, , ישב כתיב אותו היום מינוהו ארכי דיינים, בְול�

חמשה ראשי דיינים היו בסדום, קץ שקר, ורב שקר, רב מסטידין, רב נבל, וקלא פנדר, לוט היה ארכי הדיינים שבכולן, בשעה שהיה 
הם היו אומרים סק לעיל, ובשעה שהיה אומר להם דברים שאין ערבים ל גש הלאהגש הלאהגש הלאהגש הלאהאומר להם דברים שהם ערבים להם הן אומרים לו 

  .האחד בא לגור וישפוט שפוטהאחד בא לגור וישפוט שפוטהאחד בא לגור וישפוט שפוטהאחד בא לגור וישפוט שפוטלו 

ָּיֹבאּו  Iם )יח,א(, בלימוד לאחריו שיעור הלוך של שש שעות כי יצאו מאברהם גדולה- תלישא - ַו ֶרבובאו   ַהּֽיֹום׃ ְּכֹח! ָמה� ָּבֶע� בראשית  ְסֹד7

ֶרב רש"י נפטרים מאברהם בשש שעות, ובאין סדומה בערב, רבה (וילנא) פרשה נ כך שהו מלאכים מחברון לסדום?  וכי כל  -ָּבֶע�
  ,א). ב"ר נאלא מלאכי רחמים היו, וממתינין שמא יוכל אברהם ללמד סניגוריא עליהם (ראה 

ָּיֹבאּו  Iָּיֹבאּו, בלימוד לאחריו שיעור הלוך שעה אחת. כיצד? גי' מלת גדולה- תלישא - ַו Iנחלק בשש שעות מעת צאתם עד בואם ועד  25 -  ַו .
  מיל לשעה ולא משגיחים בשארית של ששית המיל. נקבל ארבע  בואם לסדום

ָּיֹבאּו Iדאזל גבריאל למהפכי' לסדום ואזל מיכאל בהדי' לשזבי' ללוט [ב"מ פ"ו ...  תורה תמימהתלשא, בעל בחינה נעלה לאחריו  -  ַו
  . גבריאל נשתלח להפוך את סדום, ורפאל להציל את לוט ב"ר ב']:

ים �י ַהַּמְלָאִכ ָּיֹבאּו ְׁשֵנ7 Iאותו שבא לרפאות אברהם. והוא אחד להשחית את סדום, ואחד להציל את לוט רש"י ַו   

  השאלה מנין לנו כי המלאכים שבאים ללוט הם מהקבוצה של האנשים שהיו אצל אברהם? נשלב הסבר הטעמים ברש"י.

י  רש"י ים-, מרמז לכך שהקדמא –ְׁשֵנ7 �(הכתוב קראן  )-המוזכרים קודם ו(הם  )(הכוונה: בר' יח,ב להלןשכאן הם המוזכרים  ַהַּמְלָאִכ

גדול, והיו המלאכים תדירין אצלו כאנשים,  וֹ כשהיתה שכינה עמהם קראן 'אנשים'; דבר אחר: אצל אברהם שֹּכח - 'אנשים'  קודם)
  קראן 'אנשים', ואצל לוט קראן 'מלאכים' (ראה ב"ר נ,ב). 

ֶרב  ָמה� ָּבֶע� ים ְסֹד7 �רשות (א) כפשוטו לעיל בנוכחות השכינה קראן אנשים (ב) אצל אברהם , שתי דקטן- פשטא זקף מהפך –ַהַּמְלָאִכ
  המלאכים (כאילו הופכים (מהפך)) לאנשים 
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  בראשית וירא יח,א (התשע"ו) 1.5

  

Hֹאֶמרבראשית וירא יט,ב:  /ה ַוּי י-ָּנא ִהֶּנ ּורּו ֲאֹדַנ2 א ס/ Iית-ֶאל ָנ ינּו�  ַעְבְּדֶכ�ם ֵּב7 ּו ְוִל7 ם ְוַרֲחצ/ ם ַרְגֵליֶכ�  ְלַדְרְּכֶכ�ם ֲהַלְכֶּת/םוַ  ְוִהְׁשַּכְמֶּת�
ּו  א ַוּיֹאְמר/ �ֹ י ּל ֹוב ִּכ! ין׃ ָבְרח�  ָנִלֽ

Hֹאֶמר /ה ַוּי י-ָּנא ִהֶּנ גרש מונח רביע, כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל. אף שהיה ארכי דיין של סדום, יצא מהכלל של - אזלא – ֲאֹדַנ2
  דיניהם והזמין האורחים לביתו.

/ה י-ָּנא ִהֶּנ יפי שאני לוט ארכי דיין (= -לע- מונח רביע, אף – ֲאֹדַנ2 /הפר' נ,ג) ( ר"ב) הממונה על (ֲאֹדַנ2 י-ָּנא ִהֶּנ חמשה מונח רביע =)  – ֲאֹדַנ2
   ראשי דיינים היו בסדום, קץ שקר, ורב שקר, רב מסטידין, רב נבל, וקלא פנדר, 

ּורּו א ס/ Iשבת. ) שער הקדושה בתפילה עתיקה הנאמרת במוצאי51מונח תלשא, שיעור גי' נ"א (= – ָנ  

  

א-ִהֵּנהיט,ח:  וירא בראשית ֹֽ ֹות ֲאֶׁש�ר ל י ְׁשֵּת/י ָבנ2 Hא ִל יׁש ֽאֹוִציָאה-ָנ7 ֹוב ְּבֵעיֵניֶכ�ם-ָיְדעּו� ִא� ן ַּכּט� ּו ָלֶה� ם ַוֲעׂש/ � ֲאֵליֶכ� �א ֶאְתֶהן   ָּנ
� ַאל  ים ָהֵאל �ק ָלֲאָנִׁש Iי-ַר ר ִּכֽ ּו ָדָב� י׃-ַעל-ַּתֲעׂש/ ל ֹקָרִתֽ אּו ְּבֵצ!   ֵּכ!ן ָּב�

  ו: –ה ישעיהו ד,

S ָּכל 'א הX ּוָבָר/ [ה]  ֹון ַהר-ַעל י ַעל- ִצּיHֹון ְוַעל-ְמכ7 �ְיָלה ִּכ! ה ָל ׁש ֶלָהָב� ַגּה ֵא! ן ְוֹנ% � ן ׀ יֹוָמם� ְוָעָׁש� ָה ָעָנ ה׃ -ָּכל-ִמְקָרֶא2 ֹוד ֻחָּפֽ   ָּכב�
ר׃ פ-ְוֻסָּכ%ה ִּתְהֶי!ה ְלֵצל[ו]  � ֶרם ּוִמָּמָטֽ ֹור ִמֶּז ֶרב ּוְלַמְחֶסה� ּוְלִמְסּת� ם ֵמֹח�   יֹוָמ�

/ ז,פד:  נשאבמדבר  ֹ/את׀ ֲחֻנַּכ ְזְרֵקיז ה ִמֽ ֶסף ְׁשֵּת/ים ֶעְׂשֵר2 Hת ֶּכ ת ְנִׂשיֵא/י ִיְׂשָרֵא�ל ַקֲעֹר7 ֹו ֵמֵא� ַח ְּביֹום� ִהָּמַׁש/ח ֹאת� /ים -ת ַהִּמְזֵּב2 ֶכ�ֶסף� ְׁשֵנ
ה׃ ים ֶעְׂשֵרֽ ב ְׁשֵּת! ֹות ָזָה� ר ַּכּפ!   ָעָׂש�

  
ימעט,  -והרחב מעשר אמות ימעט, רבי יהודה אומר: אינו צריך.  - . מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה משנהא ,בבבלי עירובין 

  אין צריך למעט.  - ואם יש לו צורת הפתח אף על פי שהוא רחב מעשר אמות 
  

פסולה, ורבי יהודה מכשיר. מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה וגבי מבוי  -. תנן התם: סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה גמרא
תני תקנתא. ואיבעית אימא: דאורייתא נמי תני תקנתא, אלא: סוכה דנפישין  -תני פסולה, מבוי דרבנן  - סוכה דאורייתא  -תני תקנתא? 

  תני תקנתא.  -פסיק ותני פסולה, מבוי דלא נפישי מיליה  -מיליה 
  

י )יט,ח ' ויראבר(הרב שטרום, מאורות הדף בשם האבודרהם, הלכות חנוכה, דורש מהקרא  י-ַעל-ִּכֽ ל ֹקָרִתֽ אּו ְּבֵצ! ולה ע ֵצ!ל, גי' מלת ֵּכ!ן ָּב�
  אמה.  20טפח שהם  120- רמז ל 120

שלשה דברים הם אם נתנו אדם למעלה מעשרים אמה פסולים. ואלו הן מבוי, נר ...  סדר הדלקת נר חנוכהספר אבודרהם חנוכה 
י )יט,ח ' ויראבר(חנוכה, סוכה, ושלשתן יש להם רמז מן הפסוק. מבוי שנאמר  י-ַעל- ִּכֽ ל ֹקָרִתֽ אּו ְּבֵצ! גי' טט: (ל "היה עד צ. הקורה תֵּכ!ן ָּב�

ם -ְוֻסָּכ%ה ִּתְהֶי!ה ְלֵצל )ד,ו ישעיה(. סוכה שנאמר ל טפחים הם עשרים אמה באמה בת ששה טפחים"וצטפחים ולא יותר  )120 יֹוָמ�
ֶרב ַח ְּביֹום�  )במ' נשא ז,פד(חנוכה  )120גי'  ל"צֵ  לְ  .(טט ֵמֹח� ֹ/את׀ ֲחֻנַּכ/ת ַהִּמְזֵּב2 אמה,  20- רמז ל 20' ב' עולה ר"ת ז' ח גי'טט: ( עולה למנין ק"כז

ַח ְּביֹום� גי'    .)טפח  120עולה  ַהִּמְזֵּב2
קאי על האהל דאהל יהיה נקדש בכבודי, ופי' רש"י . ונקדש בכבודיונקדש בכבודיונקדש בכבודיונקדש בכבודי פרק כט (מג)תצוה ר' חיים פלטיאל שמות בעקבות כך מצאנו המקור הבא 

  מי' יש במדרש דכתיב והכהנים יתקדשו, פי' הנגשים אל יי יתקדש. בכבודי כדאמר הוא אשר דבר יי לאמר בקרובי אקדש, ולא אשכחן שדבר רק הנה,

י )יט,ח ' ויראבר(ליקוט טעמים. ג' עניינים למעלה מכ' אמה פסולים מבוי סוכה נר חנוכה וכולם רמוזים בתורה. מבוי דכתיב  ֵּכ!ן -ַעל- ִּכֽ
י ל ֹקָרִתֽ אּו ְּבֵצ! . וכן סוכה דכתיב וסוכה אמה באמת בת ששה טפחים וצ"ל טפחים הם כ', הקורה תהיה עד צל טפחים ולא יותר ָּב�

  , בגי' ק"ך.םםםם""""ח ביוח ביוח ביוח ביו""""המזבהמזבהמזבהמזבתהיה לצל, ונר חנוכה דכת' זאת חנוכת 
  

ק )יט,ח ' ויראבר( Iטפח לאמה  6אמה (כאשר  20טפח היינו  120עולה  ֵצ!לתלשא, בתפקיד אחד של שיעור אחריה הנלמד מגי' מלת  – ַר

יֹקָר -בבנין), ללמד על גובה עליון ל   קורת מבוי שהוא מדאורייתא רשות היחיד. – ִתֽ

  

  יונה ד,ה:   על אותה דרך אפשר כי הפסוק  –טט 

ה ַמה-ַוֵּיֵצ�א יֹוָנה� ִמן ]ד ֲאֶׁש/ר ִיְרֶא� ל ַע �ֶׁשב ַּתְחֶּת�יָה� ַּבֵּצ� ה ַוֵּי ם ֻסָּכ2 Hֹו ָׁש ֶדם ָלִע�יר ַוַּיַעׂשS ל7 �ֶׁשב ִמֶּק/ יר ַוֵּי יר׃-ָהִע�   ִּיְהֶי�ה ָּבִעֽ
  

 Sםבתפקיד שיעור  תרסא, – ַוַּיַעׂש Hֹו ָׁש הכלל מלמד להגביל גובה  ל7 �ֶׁשב ַּתְחֶּת�יָה� כשרה להיכר  ֻסָּכ2 לישיבה  ַוֵּי  120שלה גי' צ"ל עולה  ַּבֵּצ�

  טפח לאמה בבנין) 6אמה (כאשר  20טפח היינו 

S  )ד,ה ישעיה(מלמדים על שיעורים אחדים  ו: –ה ישעיהו ד,-הפסוקים ב ויות מצהר השמש בימי תרסא, בתפקיד שיעורים של (א) ז – ַעל

    ְוֻסָּכ%ה ִּתְהֶי!ה ְלֵצל )ד,ו ישעיה(טפחים, (ג) גובה סוכה  7על  7התקופה בירושלים, (ב) גודל סוכה קטנה 

  

י )יט,ח ' ויראבר( ל ֹקָרִתֽ   אמה).  20טפח =  120(תוך גובה קורה או סוכה של גי') צ"ל (-ב – ְּבֵצ!

י )יט,ח ' ויראבר( ל ֹקָרִתֽ טפח  120עט של האיות בצ"ל קורת"י = (במידה של מחסירין ומוסיפין) צ"ל בקורת"י =  צ"ל גי' בשנוי מ – ְּבֵצ!

  (רשות היחיד) "ת האח"דשֻ רְ =  718אמה, בקורת"י גי'  20שהן 

  

ּו )טיט, ' ויראבר(, כדי שמבוי יקרא מבוי עליו להיות באורך ארבע אמות. אפשר כי הרמז לכך הוא בפסוק ב –בבלי עירובין ה,א - ב  ׀ ַוּיֹאְמר/
ְלָאה-ֶּגׁש אְמרּו�  ָה2 ֹֽ א ָהֶאָח�ד ַוּי ט ָלגּור� -ָּבֽ ֹוט ַוִּיְׁשֹּפ/ ה ָׁשפ� ע ַעָּת\ ּו ֵמֶה�ם ְל4�  ָנַר! יׁש ַוִּיְפְצר7 �ד ְּבלֹוט�  ָבִא ּו ְמֹא�  ִּיְּגׁש� ר ַוֽ ֶלת׃ ִלְׁשֹּב!  ַהָּדֽ

ּו ) ְלָאה-ֶּגׁש מונח פסק (לפי הכתר הממוחשב זה אינו מונח לגרמיה)  – ׀ ַוּיֹאְמר/ לוט עמד סמוך או מתחת לקורת המבוי או ליד רביע,  – ָה2
הלחי של המבוי המרומז בטעם פסק, או שהפסק מרמז לגוד אחית (מחיצה יורדת מהקורה)  ואנשי סדום אמרו לו לפנות דרך בתוך המבוי 

  של לפחות ארבע אמות לפתח ביתו.  
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ֹות-ִהֵּנה[ח]  י ְׁשֵּת/י ָבנ2 Hא ִל ֹוט ַוְיַדֵּב/ [יד] ...  ָנ7 Hא ל יו-ר׀ ֶאלַוֵּיֵצ7 /יו׀ �ְקֵח/י ְבֹנָת2    ֲחָתָנ

שיהא בו שתי חצרות, כגון לוט דר בחצר אחת, ובחצר האחרת שני בתים לשתי בנות  המבוי ניתר בלחי וקורהאפשר בא ללמד על 
/יו׀ -ר׀ ֶאלַוְיַדֵּב/ נשואות. ואם זה מבוי של חצר אחת אינו ניתר אלא בשני לחיים או בפס ארבעה ומשהו ואפשר כי זה מרומז בכתוב  ֲחָתָנ

יו   שני פסק, כעין שתי לחיים, והתבנית טעם מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע, ירמז לפס ארבעה ומשהו.  – �ְקֵח/י ְבֹנָת2

  

י )חיט, ' ויראבר(ד"א  ... בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ י-ַעל-ִּכֽ ל ֹקָרִתֽ אּו ְּבֵצ! מלמד שהטתה את הבית עליהם, א"ל  ֵּכ!ן ָּב�
  אם בעית מקבלתון קבל בחלקך.

י )חיט, ' ויראבר( , סימן חמדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יט  י-ַעל- ִּכֽ ל ֹקָרִתֽ אּו ְּבֵצ! . מלמד שאמרה לו אשתו ֵּכ!ן ָּב�
יהיו אנשי העיר נמנעו מלקבל אורחים, ואתה מכניסם לבית, רצונך שיהרגוך ויהרגוני, ואם אתה רוצה לקבלן חלוק עמי הבית, ו

י )חיט, ' ויראבר(האורחים בחלקך, על כן נאמר  ל ֹקָרִתֽ    :ְּבֵצ!

י )חיט, ' ויראבר(כמה דתימא ... במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י  י-ַעל- ִּכֽ ל ֹקָרִתֽ אּו ְּבֵצ! להלן שהיה לוט צדיק יותר  ֵּכ!ן ָּב�
  מאשתו באו המלאכים בצל קורתו ולא בצל קורתה

י מצב, מקף אחד (א) לקבל אורחים ולהסתכן בהריגה; (ב) לא לקבל אורחים ולחיות. מקף שני - ל אחד כרבמקף מקף כ – ֵּכ!ן-ַעל- ִּכֽ

י(א) לקבל אורחים ולחלק הבית (ב) לא לקבל אורחים ולא לחלק את הבית.  אּו-ַעל-ִּכֽ מרכא טפחא, כעין יתור לרבות רמז  -  ֵּכ!ן ָּב�
  שהיה לוט צדיק יותר מאשתו

אפשר כי בחצר אחת של מבוי כמו של לוט  מבוי אין פחות משתי חצרות חצר אין פחות משני בתים א,ן הבית הבחירה למאירי עירובי
  שני בתים (שלו ושל אשתו), ובחצר האחרת, שני בתים לשני חתנים נשואים לשתי בנות של לוט.

  
  א ,ידבבלי עירובין 

א ליה: כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רחב טפח. מנא סיפא איצטריכ - עגולה רואין אותה כאילו היא מרובעת. הא תו למה לי? 
: ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו )מלכים א' ז'(אמר רבי יוחנן, אמר קרא  -הני מילי? 

ועביו  )מלכים א' ז'(ב אמר רב פפא: שפתו שפת פרח שושן כתיב ביה, דכתי -וקו שלשים באמה יסב אתו סביב. והא איכא שפתו! 
מגואי קא חשיב. תניא רבי חייא: ים שעשה  - כי קא חשיב  - טפח ושפתו כמעשה כוס פרח שושן אלפים בת יכיל. והאיכא משהו! 

במי  -במים  ),ביד( ארבעים סאה, כדתניא ורחץ (את בשרו) - . מכדי, מקוה כמה הוי מאה וחמשים מקוה טהרהשלמה היה מחזיק 
אמה על אמה ברום שלש אמות. ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה. כמה  -מים שכל גופו עולה בהן. וכמה הן  - מקוה. כל בשרו 

בריבועא, ים שעשה  - הני מילי  -חמש מאה גרמידי, לתלת מאה מאה, למאה וחמשין חמשין, בארבע מאה וחמשין סגיא!  -הוו להו 
עשרים וחמשה, הני מאה ועשרים וחמשה  -מאה, למאה  - ביע; לארבע מאה ר - שלמה עגל היה. מכדי, כמה מרובע יתר על העגול 

. נהי דאיפכא לא מצית אמרת, ים שעשה שלמה שלש אמות תחתונות מרובעות ושתים עליונות עגולותהוו להו! תני רמי בר יחזקאל: 
שלש סאין,  -, בת כמה הויא (בלח)  אלפים בת יכיל )מלכים א' ז'(לא סלקא דעתך, דכתיב  - דשפתו עגול כתיב, אלא אימא חדא! 

דברי (. והא כתיב  (סאה) . דהוה להו שיתא אלפי גריוי)סאין 3, עשירית היא סאין 30(הכור נפחו  מעשר הבת מן הכר )יחזקאל מ"ה(דכתיב 
הוא לגודשא. אמר אביי ה -! )אמות 5אמה, גובה  10אמה  על 10יבש, ביחסי המספרים כמו בסיס (ב מחזיק בתים שלשת אלפים )הימים ב' ד'

שמע מינה: האי גודשה תלתא הוי. ותנן נמי: שידה תיבה ומגדל, כוורת הקש, וכוורת הקנים, ובור ספינה אלכסנדרית, אף על פי שיש 
  טהורין. -להן שולים והן מחזיקות ארבעים סאה בלח, שהן כוריים ביבש 

  

ֹות סאים שווה  3בת כפול  2000בת, נפח בת הוא שלושה סאים.  2000ו היה שתי קבוצות של מדת בת בים של שלמה שנפח – ְׁשֵּת/י ָבנ2
  סאה. 40מקוואות של  100אמה, אלה  3אמה בגובה  10אמה על  10מהן בחלק הרבועי של  4000סאים.  6000

  מקוואות. 150מקוואות. סה"כ  50סאה למקווה מניב  40- סאה, מחולק ב 2000בחלק העגול 

  

ַתח׃ [יא]  ים ֶאלוַ [יב] ַהָּפֽ Hּו ָהֲאָנִׁש   בסדר ה'ארץ ו'את ה'שמים א'ת, שם אהו"ה הדעת, שם התנועה, עושה פלא. –ר"ת ה' ו' ה' א'  – ּיֹאְמר7

  

/יו׀ -ַוְיַדֵּב/ר׀ ֶאל,ט בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ וגו', ארבע בנות היו לו שתים ארוסות ושתים נשואות לקוחי בנותיו ֲחָתָנ
יו�קְ אין כתיב כאן אלא    ,ֵח/י ְבֹנָת2

/יו׀ (יד) י רש" יושתי בנות נשואות היו לו בעיר.  –ֲחָתָנ   שאותן שבבית ארוסות להן.  – �ְקֵח/י ְבֹנָת2

יו /יו׀ �ְקֵח/י ְבֹנָת2 /יו׀מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע, בקריאה עם פסק מלת  – ֲחָתָנ מלמדת על חתניו הנשואים לבנותיו. אפשר  ֲחָתָנ

/יוהרבוי מלמד על שתי בנות נשואות. בקריאה ללא פסק מלת כי מיעוט  יומלמדת על חתנים  ֲחָתָנ המאורסים לבנותיו, והיות  – �ְקֵח/י ְבֹנָת2
ֹותובפסוק (יט,ח) ספר על    , לכן בסה"כ לפחות ארבע בנות.  ְׁשֵּת/י ָבנ2

ֹות )יט,ח(אבל אפשר כי  יו )ידיט,(וכן מונח רביע, מלמד על לפחות ארבע בנות,  – ְׁשֵּת/י ָבנ2 מונח רביע, מלמד על לפחות – �ְקֵח/י ְבֹנָת2
  ארבע בנות,

  
   ,יבראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ

ר )יט,טובר' וירא ( ֹוט ֵלאֹמ� ים ְּבל/ יצּו ַהַּמְלָאִכ� ה ַוָּיִא! , א"ר חנינא משיעלה עמוד השחר עד שיאיר המזרח אדם מהלך ּוְכמֹו� ַהַּׁש/ַחר ָעָל�
ה  )יט,טו(איר המזרח עד שתנץ החמה ארבע מילין שנאמר ארבעה מילין, משה  ָיָצ/א ֶמׁשַהֶּׁש�   )יט,כגבר' וירא (וכתיב ּוְכמֹו� ַהַּׁש/ַחר ָעָל�

^ט ַעל־ָהָא�ֶרץ א ְול� ֲעָרה ָּב! , ומסדום לצוער, ארבע מילין, א"ר זעירא המלאך היה מקדר לפניהם את הדרך, ומנין משהאיר המזרח עד :ֹצֽ
, מילתא דמיא למילתא, אמר רבי יוסי בר אבין אם יאמר לך אדם הדא כוכבתא ּוְכמֹו� , ְכמֹו� הלך ארבע מילין, שתנץ החמה אדם מ

דצפרא איילתא דשחרא, שקרן הוא פעמים פוחתת ופעמים שהיא מוספת, אלא כמין תרתין קרנין דנהורא סלקין ממדינחא ומנהרין 
  ,לעלמא

ת־ִאׁשְ  )בר' וירא יט,טו(המשך  ח ֶאֽ יר:קּוםS ַק7 ן ָהִעֽ !̂ ה ַּבֲע ת ֶּפן־ִּתָּסֶפ� י ְבֹנֶת�י�4 ַהִּנְמָצֹא� �   ְּת4̀ ְוֶאת־ְׁשֵּת

ה ,כמין תרתין קרנין דנהורא סלקין ממדינחא ומנהרין לעלמאתרסא, שיעור זהוי עמוד השחר  – קּוםS  )יט,טו(   – ּוְכמֹו� ַהַּׁש/ַחר ָעָל�

   קטן בתפקיד של שתיים.-המרומזות בטעם זקף שתי קרני אור) ממזרח ות(עולות פושט(פשטא =>)  קטן,- פשטא מונח זקף
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

  בראשית וירא יח,א (התשע"ז) 1.6

  
ה:,יז: יח וירא בראשית ר ֲאִנ!י ֹעֶׂשֽ ם ֲאֶׁש� ַאְבָרָה� � ֵמֽ ְמַכֶּס�ה ֲאִני ' ָאָמ�ר ַהֽ   ַוֽה�

' ָאָמ�ר )בר' וירא יח,יז( אַ (סלוק מפסוק קודם) טפחא אתנח  ַוֽה� � ֵמֽ ְמַכֶּס�ה ֲאִני םַהֽ קטן שני לימודים, מהפך - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ְבָרָה�
  פשטא שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב. 

' ָאָמ�ר )בר' וירא יח,יז((א) צווי לאברהם ולצדיקים ולדיינים  לימוד ע ִיְׂשָרֵא�ל )דב' וא' ו,ד(כטעמי (סלוק מפסוק קודם) טפחא אתנח  – ַוֽה�  ְׁשַמ�

 כובש על מדת הדיןמתגדל שמו כאשר מדת הרחמים קבלת עול מלכות שמים, כי ה' ודד את אברהם להתחזק ב' מעללמד שה, טפחא אתנח

' )בר' וירא יח,יז(המרומזת במלת  חמישה ...  ]רש"י[פ' (עם ו"ו) שמקובל לדרשה כה' ובית דינו. כדי ללמד זכות על יושבי עמק השידים, כ ַוֽה�
  רהם, אב המון גוים, ואשמיד את הבנים ולא אודיע לאב, שהוא אוהבי?קראתי אותו אב...  כרכין הללו שלו הן

!י ֽה'׃...  )כבבר' וירא יח,(-לימוד הזכות ע"י אברהם מתחיל ב ד ִלְפֵנ ּנּו ֹעֵמ� ם עֹוֶד! ְבָרָה� ) הכח,י ראוי' בר( ]רש"י[ובתוך לימוד הזכות פ' ְוַא7

L   וטף הכל הצדיקים ורשעים, כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה.ש כך היא אומנתו(השני) חולין הוא לך יאמרו  ָחִל/ָלה ָּל�
   עושה (= חוזר וקורה)חוזר ו כך היא אומנתו רש"ישני קיסרים. ע"פ  קטן בין- פעמים זקף - טט 

היה , ולא צא בזהכיו דעו יעשהשלא  לאאפלל תמ יהה אל םברהארא משמע דק לשו טדפשו ט וקשה לרש"י...  ])ח (ושפת"[ופי'
א ל שירן פל, לכמתפליה ה םוסד אנשי לע הנימ, שמע םיקידם צחמשי יש יאול פלתובת אמר איך כן םאו, דוםשי סל אנעפלל תמ

 תמיי שלא כשיהיו חוטאין לשראי ל גם עללתפהיה מ לומר וצונר הוולהו דתילע םהישנל ולכ הזן הדלשו, בו אכיוצ אול אהו
L   ),כהבר' וירא יח( ךכר אח רשיפש זהו, םשעיעם ר יםקצדי   ין: באה ותרולד מרלו צהר באה לםולעָחִל/ָלה ָּל�

  

(מפני שהתרגום ניתן  אסור להסתכל בכתב(ברבים) המתרגם  שסיכומו וירא [ו]]  מדרש תנחומא[היוצא מפשט הכתוב ע"פ  (ב) לימוד
  ... שלא ניתנה התורה אלא בכתב , והקורא אסור ליתן עינו חוץ מן התורה,פה)-בעל

ם ),יזבר' וירא יח( ַאְבָרָה� � ֵמֽ ְמַכֶּס�ה ֲאִני ' ָאָמ�ר ַהֽ הפשט, מאברהם איני מכסה אבל מאחרים אני מכסה. הדרש, התורה ניתנה בכתב,  – ַוֽה�
פה היא המכוסה כדי שלא יהיה לאומות העולם אפשרות ללמוד אותה ולטעון שאף הם -פה. התורה שבעל-התרגום והפירושים ניתנו בעל

פה לצדיקים ההולכים בדרכו של אברהם - ום תורה ומצוות כפי שמורים חכמי ישראל. הקב"ה מגלה התורה שהעלישראל, בלי גיור וקי
ידה מה שאינו אמת ולדחות הדעות הכוזבות, נביאי השקר והמדיחים - אבינו, ובידיעה זאת הם מדריכים את עם ישראל ויודעים להבחין על

  למיניהם.

פה - יוצא מפשוטו על הדיון על סדום, ומרמז בקצרה שה' לימד את התורה שבכתב ושבעל מרמז שהכתוב וירא [ו]] מדרש תנחומא[
פה למשה ולחכמים שאחריו - מרחיב על מסירת התורה שבכתב ושבעל וירא [ו]] מדרש תנחומא[לאברהם אבינו והוא קיים את שתיהן. 

שבכל אחד מהם יש [ירושלמי חגיגה פ"א,ה"ח] - , ובד][ירושלמי פאה פ"ב,ה"- וב [בבלי גיטין ס,ב]- ומשתמש בפסוקים שמופיעים גם ב
  .  וירא [ו]] מדרש תנחומא[תוספות על 

  

ת ֲאָבִנ֖ים ָּכִראׁשִֹנ֑ים  )אשמ' תשא לד,( ֹ֥ ה ְּפָסל־ְלO֛ ְׁשֵנֽי־ֻלח אֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤   ַוּי

ת הָ  ֹ֥ ר ָה֛יּו ַעל־ַהֻּלח ים ֲאֶׁש֥ ת ֶאת־ַהְּדָבִר֔ ֹ֔ ר ִׁשַּבְֽרָּת:ְוָכַתְבִּת֙י ַעל־ַהֻּלח   ִראׁשִֹנ֖ים ֲאֶׁש֥

ִּתי ִאְּתO֛  )כזשמ' תשא לד,( ֶּלה ָּכַר֧ ים ָהֵא֗ י׀ ַהְּדָבִר֣ י ַעל־ִּפ֣ ֶּלה ִּכ֞ ים ָהֵא֑ ה ְּכָתב־ְלO֖ ֶאת־ַהְּדָבִר֣ אֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤ ית ְוֶאת־יְִׂשָרֵאֽל:ַוּי    ְּבִר֖

י ּֽתֹורָ  )הושע ח,יב( ְכָּתב־֔לֹו רבו ֻרֵּב֖ י ְּכמֹו־ָז֖ר נְֶחָׁשֽבּו:אכתוב־ֶא֨   ִת֑

  

ם )בר' וירא יח,יז( [ו]] מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא[  ַאְבָרָה� � ֵמֽ ְמַכֶּס�ה ֲאִני ' ָאָמ�ר ַהֽ ילמדנו רבינו מי שהוא מתרגם לקורא בתורה, . ַוֽה�
מן התורה, שלא ניתנה התורה אלא  מהו שיסתכל בכתב, כך שנו רבותינו המתרגם אסור להסתכל בכתב, והקורא אסור ליתן עינו חוץ

ת )אשמ' תשא לד,(בכתב, שנאמר  ֹ֔ שמ' (, ואסור למתרגם ברבים להסתכל בתורה. אמר ר' יהודה בן פזי, מקרא מלא הוא, ְוָכַתְבִּת֙י ַעל־ַהֻּלח

ֶּלה )כזתשא לד, ים ָהֵא֑ ה ְּכָתב־ְלO֖ ֶאת־ַהְּדָבִר֣ אֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤ י׀  )כזשמ' תשא לד,( )והמשך הכתוב(טט: כתב, , הרי המקרא שנתנה בַוּי י ַעל־ִּפ֣ ִּכ֞
ֶּלה  ים ָהֵא֗ ישכך מפרש הנאמר (טט:  הרי התרגום שניתן בעל פהַהְּדָבִר֣ ית  )כזשמ' תשא לד,(. אמר ר' יהודה בר סימון ) ַעל־ִּפ֣ ִּתי ִאְּתO֛ ְּבִר֖ ָּכַר֧

ֶּלה )כזד,שמ' תשא ל(, על ידי כתב ועל ידי פה, ְוֶאת־יְִׂשָרֵאֽל: ים ָהֵא֗ י׀ ַהְּדָבִר֣ י ַעל־ִּפ֣ , אם קיימתה מה שבכתב בכתב, ומה שבעל פה על פה, ִּכ֞
ִּתי ִאְּתO֛  )כזשמ' תשא לד,(   , ואם שניתה מה שבעל פה בכתב, ומה שבכתב בעל פה, לא כרתי אתך.ָּכַר֧

ית )כזשמ' תשא לד,( ִּתי ִאְּתO֛ ְּבִר֖ פה, שעל כל -וצת פרטים הקשורים לנושא תורה שבכתב ותורה שבעלדרגא תביר טפחא, כעיו קב – ָּכַר֧
  אז ברית כרותה בין ה' ובין ישראל. ,אחד חלה אותה הלכה של קיום שתיהן

אמר ר' יהודה הלוי ב"ר שלום בקש משה שתהא אף המשנה בכתב, וצפה הקדוש ברוך הוא על שעתידין אומות העולם לתרגם את  
, א"ל הקדוש פה)-(טט: בלי להתגייר ובלי קיום תורה ומצוות כנדרש ע"פ תורה שבעל והן אומרין אף אנו ישראלהתורה ולקרות אותה יונית, 

י )הושע ח,יב(טט: במקור ( ברוך הוא אכתוב לך רובי תורתי י ּֽתֹוָרִת֑ ְכָּתב־֔לֹו רבו ֻרֵּב֖ וכל כך  ְּכמֹו־ָז֖ר נְֶחָׁשֽבּו: )הושע ח,יב(ואם כן  )אכתוב־ֶא֨
  )כה,יד' תה(שהמשנה מסטורן שלו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מגלה מסטורן שלו אלא לצדיקים, שנאמר למה, אלא 

יו' ֭ה  ֹודס֣  וכן אתה מוצא אפילו בשעה שהקב"ה כעס על סדום מפני מעשיהם הרעים, ובקש הקדוש ברוך הוא  :ְלהֹוִדיָעֽם ּ֝וְבִרי֗תֹו ִליֵרָא֑
' ָאָמ�ר  )בר' וירא יח,יז( הקדוש ברוך הוא גזר דינם עד שנמלך באברהם, (שנאמר) [מנין ממה שקרינו בענין]להפוך את סדום, לא חתם  ַוֽה�

ם ַאְבָרָה� � ֵמֽ ְמַכֶּס�ה ֲאִני   .ַהֽ

  

 הקורא יש לו לדלג ממקום למקום בענין אחד כגון אחרי מות ואך,ה"ח] רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב[(הפנית הרב א"מ פרל הי"ו) 
ולא ישהה בדילוג אלא כדי אפילו תיבה אחת,  שאסור לקרות שלא מן הכתבוהוא שלא יקרא על פה בעשור שבפרשת אמור אל הכהנים, 

  .שישלים התורגמן תרגום הפסוק
, ואין אין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן המתרגם, והמתרגם לא יגביה קולו יותר מן הקורא,הי"א] רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב[

המתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה הפסוק מפי הקורא, ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיכלה התרגום מפי התורגמן, ואין התורגמן נשען ט 
ולא יתרגם מתוך הכתב אלא על פה, ואין הקורא רשאי לסייע לתורגמן שלא יאמרו תרגום  לא לעמוד ולא לקורה אלא עומד באימה וביראה,

  והקטן מתרגם על ידי גדול ואין כבוד לגדול שיתרגם על ידי קטן, ולא יהיו המתרגמין שנים כאחד אלא אחד קורא ואחד מתרגם., תורהכתוב ב
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  ז, התשע"פה-רה שבעלותהוטעמי המקרא  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףטיה; חלה רק על חלק מפרהלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאדר קדימות; ס – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

ָמה : כב,יח וירא בראשית ּו ְסֹד� ים ַוֵּיְלכ�   ַוִּיְפנ�ּו ִמָּׁשם� ָהֲאָנִׁש�
!י ֽה'׃  ד ִלְפֵנ ּנּו ֹעֵמ� ם עֹוֶד! ְבָרָה�   ְוַא7

ם  ְבָרָה� (מידה ל"א מל"ב מידות), מקשר כתוב זה אל תחילת  , בתפקיד כעין מדת מוקדם והוא מאוחר בעניןאחת מלהקטן ב-זקףקדמא  - ְוַא7

ר ֲאִנ֥י עֶֹׂשֽה: )בר' וירא יח,יז(הענין  ם ֲאֶׁש֖ ה ֲאנִ֙י ֵמַֽאְבָרָה֔ ר ַהְֽמַכֶּס֤ קראתי אותו אברהם, אב המון גוים, ואשמיד את ...  ]רש"י[ושם פ'  ַוֽ֖ה' ָאָמ֑
   נים ולא אודיע לאב, שהוא אוהבי?הב

  
  . בראשית וירא יט,טז:    1

  ּה׀ ַוֽ aֹו ּוְבַידוַ ִּיְתַמְהָמ ים ְּבָיד/ Hיקּו ָהֲאָנִׁש יר׃  -ַּיֲחִז7 ּוץ ָלִעֽ הּו ִמח! הּו ַוַּיִּנֻח� �יו ַוֹּיִצֻא! ' ָעָל יו ְּבֶחְמַל!ת ה� ֹו ּוְבַיד� ְׁשֵּת/י ְבֹנָת�   ִאְׁשּת2
  . בראשית חיי שרה כד,יב:    2

ר׀ וַ  aם ַהְקֵרהה2 ּיֹאַמ /י ַאְבָרָה� � ֲאֹדִנ �י ַהּי�ֹום ַוֲעֵׂשה-' ֱא�ֵהי ֶסד -ָנ!א ְלָפַנ ם׃  ִע� ֶח\   ם ֲאֹדִנ!י ַאְבָרָהֽ
  . בראשית וישב לט,ח:    3

 aֹ�אֶמר� ֶאלַוְיָמֵא י -ן׀ ַוּי יו ֵה/ן ֲאֹדִנ� י ַמה-לֹאֵא/ֶׁשת ֲאֹדָנ� ע ִאִּת� ל ֲאֶׁשר-ָיַד! י׃-ֶיׁש-ַּבָּב�ִית ְוֹכ! ן ְּבָיִדֽ ֹו ָנַת!   ל�
  צו ח,כג:     ויקרא. 4

ט׀ וַ  aן ַעלוַ ִּיְׁשָח ֹו ַוִּיֵּת% ח ֹמֶׁשה� ִמָּדמ� �ֶזן-ִּיַּק �ית -ְּתנ!ּוL ֹאֽ ן ַהְיָמִנ ית ְוַעל-ְוַעלַאֲהֹר� � ַהְיָמִנ� ֶהן ָידֹו �ית׃- ֹּב ֹו ַהְיָמִנֽ ֶהן ַרְגל�   ֹּב!
  

  לסלים רק שני סלסולים.הרב י"מ כרמל (מכון אבני שוהם) ע"פ קדושת לוי יש לנגנה בשלושה סלסולים, ויש המס –שלשלת 

בנאמנותו לאברהם וכאילו מרגיש קשור  לוטשלשלת במשמעות קשור אל המקור.  פעמיםבשם גדולים ששלוש  ופערל הי" מא" הרב
  בעבד אברהם קשור אל אברהם, ביוסף קשור ליעקב, סדום ועליו,  תחינת אברהם על

  

  )בר' וירא יט,טז( ּה׀ַוֽ aט׀וַ  )צו ח,כג ויקרא(- ע"פ מדרש מאור האפלה ל ורה שלמה [כח]ת- על בסיס ההסבר ב – ִּיְתַמְהָמ aשרתת  ִּיְׁשָח
מהתרגשות, רתת והתרוצץ בין צערו על כספו, צערו על סדום כולה, על בנותיו הנשואות הנשארות בסדום צערו על חייו בסדום ובין 

הם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא אשת אברהם הצורך להציל עצמו ומשפחתו שעמו בביתו. חזר ועשה חשבון נפש בין נאמנותו לאבר
עח, מואבי ועמוני  –(ואחות לוט) ובין על שעקר מאברהם והתישב בסדום. בדרך פנימיות התורה ע"פ הנידון בכגון בבלי יבמות עה 

רים ששרה היא אסורים לבוא בקהל, מואבית ועמונית מותרים לבוא בקהל, השלשלת תרמז שמנאמנות לוט לאברהם כאשר לא גילה במצ
אשת אברהם (ואחות לוט) השתלשלו רות המואבית אם מלכות בית דוד, ונעמה העמונית אשת שלמה אם רחבעם ואילו זכרי אומות אלו 

  אמנם יכולים להתגייר אבל מופסקים מלבוא בקהל.

  
  :בראשית וירא כ,יג

  Oִמֵּב/ית ָאִבי Pי ֱא�ִהים ּו ֹאִת2 י ַּכֲאֶׁשFר ִהְתע/ Gַוְיִה  
י ָוֹאַמ/   י ִעָּמִד� ר ַּתֲעִׂש� L ֲאֶׁש! /ה ַחְסֵּד� ּה ֶז   ר ָל�
ָּמה ִאְמִרי-ֶא�ל ָּכל  ֹוא ָׁש� י ֽהּוא׃-ַהָּמקֹום� ֲאֶׁש/ר ָנב/ י ָאִח!   ִל�

  ירושלמי מגילה פ"א ה"ט (וילנה יג א)

י ֱא�ִהיםP ִמֵּב/ית ָאבִ כל השמות הכתובים באבינו אברהם קודש חוץ מאחד שהוא חול  ּו ֹאִת2 י ַּכֲאֶׁשFר ִהְתע/ Gַוְיִה Oויש אומרים אף הוא י
  קודש שאילולי אלהים כבר התעו אותי 

  תיקון חטא אדם הראשון.בין תפקידיה של תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע 

  בין תפקידיה של תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע נמצא התפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל. 

  מונח רביע נמצא התפקיד כעין מנתק פרט מפרט אחר אבל גם נשאר מחובר אליו בקשר מוחלש.בין תפקידיה של תבנית הטעמים דרגא 

אפשר שתבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח רביע היא הרכב של שתי התבניות זו על זו, ומשמעותה יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על 
  הכלל וגם פרט מחובר בקשר חלש לפרט המתאר את היוצא מן הכלל.

  

יוַ   Gייצא מן הכלל,  –גרשיים  – ְיִה ּו ֹאִת2 דרגא מונח רביע, זה הפרט המתאר את היוצא מן הכלל כאן אפשר שמלמד על  – ַּכֲאֶׁשFר ִהְתע/

שכאן הוא קודש  ֱא�ִהיםP עצמו שאברהם אבינו ושרה אמנו יצאו מן הכלל של עובדי עבודה זרה ובכללם בית אביהם והם מחוברים אל 
  וקרבם לאמונתו..  שהפרישם מבית אביהם

 ִמֵּב/ית ָאִביO על ִמֵּב/ית ָאִביO זרקא מונח סגול, תבנית טעמים שמוסיפה משהו מענין ִמֵּב/ית ָאִביO  ֱא�ִהיםP הפרט המחובר בקשר חלש הוא 

מנו תצא ויובן שאברהם אבינו ושרה אמנו אמנם מבית תרח, אבל הם עדיין קשורים לבית תרח כי מנחור ומילכה עתיד לצאת בתואל ומ
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.צפור הינו צאצא של אחד מבני נחור ומלכה- בן
  

יהורדת השכינה לתחתונים מתחיל באברהם  התיקון הראשון התיקון שלבראשית וירא כ,יג:  ּו ֹאִת2 דרגא מונח רביע,  – ַּכֲאֶׁשFר ִהְתע/
  ואברהם אבינו לא הלך אחרי אומות העולם. 

'והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ['ויהי כאשר טעו העמים אחרי רש"י מפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק: 
  , אותי קירב ה' ליראתו']. רה)עבודת ידיהם (עבודה ז

  

י ּו ֹאִת2   כאשר גבר יצר העבודה הזרה בעולם, עזב אברהם אבינו את מולדתו.    – ַּכֲאֶׁשFר ִהְתע/

  

  


