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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  א,יא בשמות  1.1
  בא י,ז: שמות

יו ַעד ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד� ׁש ַׁשַּלח� ֶאת-ַוּיֹאְמרּו נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז ּו ֶאת-ָמַתי� ִיְהֶי� ים ְוַיַעְבד& ' ֱא+ֵהיֶה*ם -ָה(ֲאָנִׁש�   ה(
ִים׃    ה ִמְצָרֽ י ָאְבָד& ע ִּכ#   ֲהֶט(ֶרם ֵּתַד�

ה י ַפְרֹע � ַעְבֵד� בתבנית ולא , מופע נדיר מאד של פשטא ללא מהפך לפניו פשטא – ָמַתי� -ַעד רביע – יוֵאָל� קדמא ואזלא  תרסא – ַוּיֹאְמרּו

ׁש קטן - פשטא [מונח] זקף נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז   ובפועל   לכתחילהקטן, - קדמא מרכא פשטא זקף -ִיְהֶי�

ׁש ַׁשַּלח� ֶאת נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז ים-ִיְהֶי�   פעמיים זקף בין שני קיסרים   – ָה(ֲאָנִׁש�

ּו וְ  ' ֱא+ֵהיֶה*ם- ֶאתללא מרכא  טפחא - ַיַעְבד&   לקינו  - מונח אתנח, למעט עבודה שלא לה' א – ה(

  

יו ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד�   פרט פרט (א).מ(ב) ה ופרט וכלל (א) פרט, רביע ואזלא קדמא תרסא – ַוּיֹאְמרּו

, רביע – )ב( פרט מתוך הגאולה זמן של הידיעה של אותהוד אי על מלמד כלל כעין ואזלא קדמא, גאולה זמן שיעור על מרמז )א( פרט 

 או יצחק לידת על מהבשורה שנה 400 לפי, הבתרים בין בברית שנה 430 לפי: הפתיחה מנקודת מצרים לגאולת אפשריים זמנים ארבע

 של הטעמים שתבנית פנימ ,הודאות אי על מראה והמשכו. אחישנה או בעיתה זמן, למצרים ובניו יעקב מירידת שנה 400, יצחק מלידת

ׁש  הקרא נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז  קטן, מרמזת על לכתחילה ובפועל.  - קדמא מרכא פשטא זקף - ִיְהֶי�

  

 � ע: לכך במלים רמזים. מצרים יציאת זמן, שיעור בתפקיד, תרסא - ַוּיֹאְמרּו   ֲהֶט(ֶרם ֵּתַד�

 הפסוק זמן ועד מאז, יצחק לידת על הבשורה יוםלילה אחר בבסדום  לוט אצל במלאכים נאמר - ) ' וירא יט,דבר( ישכבו טרם כמו - ֲהֶט(ֶרם 

  שנה מאות ארבע כמעט

ע  הפסוק זמן ועד ומאזברהם אבינו לא הבתרים בין בברית נאמר - ) לך טו,יג- ' לךבר( להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידע כמו -  ֵּתַד�

 הלידה או הלידה מהבשורת, הבתרים בין מברית הוא הזה הזמן משך האם ידעו לא ישראל בני שגם אלא. שנה ושלושים מאות ארבע כמעט

 לירידתם 210- ה השנה היא מצרים מכות שנת ולכן יצחק לידת אחרי שנה 190 היה שזה למצרים ובניו יעקב מירידת או, יצחק של

  .אותה משלימות הבאות הגלויות ושלוש שנה 400 של הגזרה מלאה לא שאכן הדורש ויש למצרים

ה עַ  י ַפְרֹע  ה"שהקב, ואזלא קדמא -  חייהם-את וימררו) ' א,ידשמ( על כדרש, שנה ותשעים מאה עולה ואזלא קדמא' גי, ואזלא קדמא - ְבֵד�
  'בה אמונה -  רוחנית מבחינה ישראל בני את כילה כמעט במצרים שהענוי בגלל שנה 190- ב הקץ את קירב

  

ׁש  נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז   ובפועל   לכתחילהקטן, - שטא זקףקדמא מרכא פ -ִיְהֶי�

 ולא לגור, באנו בארץ לגור) ' ויגש מז,דבר( שאמרו כמו מוגבלת לתקופה למצרים באו ישראל שבני, ידעו ופרעה פרעה עבדי לכתחילה

   .להשתקע

 שטעו אפרים ניב על כנדרש, שנה ושלושים מאות ארבע או מאות ארבע של מוגבלת לתקופה במצרים שגרותם ידעו ישראל בני לכתחילה

  ?בפועלהגלות  ָמַתי� -ַעד הפשוטה היא השאלה). הפלשתים( הגתים בידי הומתו ממצרים פרצו וכאשר הקץ בחישוב

 הגאולה זמן ועל מצרים גאולת זמן על השאלה היא, קיסרים שני בין זקף פעמיים תבנית ואחריו, ועצמאית מיוחדת, פשטא - ָמַתי� -ַעד

   .הרביעית הגלות אחרי העתידה
  .אחישנה או בעיתה בפועל יהיה זה מתי השאלה,  יפקד פקד המלים עם יבוא הגואל כי ישראל לבני גילה יוסף

יו ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד�  הזמן שעכשו מרמזות מצרים מכות, מוגבל במצרים ישראל בני של שהותם שזמן ידוע ולכתחילה היות -  ַוּיֹאְמרּו

   , מצרים את לאבד ולא לשחררם בפועל
י  ע ִּכ#   .זה בשם המצרי שהכה רעך תכה למה) ' ב,יגשמ( אמר כאשר במשה כנדרש, מעניש שבו' ה שם ה"תכ ת"ר - ֲהֶט(ֶרם ֵּתַד�

  

 ישראל שבני כדי, שיחרור שטר בלי חזקה ביד גירשם פרעה) בכורות מכת( האישי החורבן ובשיא הועילה דבר של בסופו עצתם לכתחילה

 גילו כאשר בפועל אבל )כיטוב הרב הפרשיות ספר( מצרים עם ויתפיסו צערו את העבד מן משכיח מרצון חרורששי, ענויהם ישכחו לא לעולם

 כשם כי מצרים של מלא חורבן היה וזה סוף ים בקריעת המלאה מפלתם לתוך ישראל בני את רדפו וכולם, התחרטו ממונם כל אבדו כי

  .שההיב על לוקים במצרים הנשארים כך הים על לוקים שאלו

  
  :שמות בא יב,ב

אׁש ֳחָדִׁש*ים )ֹ 6ה ָלֶכ&ם ר ֶדׁש ַהֶּז   ַהֹח8
י ַהָּׁשָנֽה׃  ם ְלָחְדֵׁש& ֹון הּוא� ָלֶכ�   ִראׁש#

6ה ָלֶכ&ם  ֶדׁש ַהֶּז   דרגא תביר טפחא -ַהֹח8

ֶדׁש  6ה  דרגא בצורתו מצביע מעלה אל - ַהֹח8  צורת לבנה בחידושה כאשר קימור הקשת שלה פונה אל החמה ששקעה, היינו - תביר  - ַהֶּז

6ה  רש"יכפי'  ימינה. ֶדׁש ַהֶּז   וגו' הראהו לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש. - ַהֹח8

6ה נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש, והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו כזה ראה  - ַהֶּז
  )אצבע יד ימין, הסמוכה לאגודל במדרש אומר –טט באצבע ( הראה לוהקב"ה  וקדש.

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ דכתיב (שמות יב ב)  -גמרא. אמר רבי לוי: מאי טעמא דרבי שמעון בבלי ראש השנה כב,א 
  ורבנן: עדות זו תהא מסורה לכם.  -עדות זו תהא כשרה בכם.  - ... החדש הזה לכםהחדש הזה לכםהחדש הזה לכםהחדש הזה לכםמצרים לאמר. מצרים לאמר. מצרים לאמר. מצרים לאמר. 

ֶדׁש  6ה ָלֶכ&ם ַהֹח8 אׁש ֳחָדִׁש*יםת פרטים קשורים בנושא מסוים שלגבי כולם חל ענין או ההלכה של קבוצ ,ר טפחאתבידרגא  –ַהֶּז )ֹ . קבוצת ר

אׁש ֳחָדִׁש*ים לענין קביעת ראשי חדשים בית דין כמוכם, וגם שני עדים כמוכםהפרטים כאן דייני  )ֹ   .ר

  תורה תמימה פרשת בא תורה תמימה פרשת בא תורה תמימה פרשת בא תורה תמימה פרשת בא 
  [ר"ה כ"ד א']: י)לבית דין מסורה] -עדות החודש וקדוש החודש [מהו לכם], עדות זו תהא מסורה לכם, [מכאן שקבלת  -לכם 
אין היחיד מקדש את החודש אפי' מומחה לרבים, שהרי אין לך מומחה לרבים בישראל כמשה רבינו וקאמר ליה הקב"ה עד  -לכם 

  [שם כ"ה ב']: יא)דאיכא אהרן בהדך, שנאמר ויאמר ה' אל משה ואל אהרן וגו' החודש הזה לכם
ֶד  6ה ָלֶכ&םַהֹח8 התביר ממעט את כל ישראל ת פרטים קשורים בנושא קידוש החדש (דיינים, מראות לבנה), קבוצ, דרגא תביר טפחא -  ׁש ַהֶּז



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  

  

  

  בא-שמות-15-טטודל/©Jan-16                    13/2                ZZFisher-13 ותשע"ה–טשב–'ג 

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

שלכל חדש  כלי יקרומותיר רק את בית הדין אבל לא ליחיד מומחה כי הטפחא מרבה מומחים לקידוש החדש. כמו כן אפשר להבין מפירוש 
  הטפחא מרבה מראות לבנה בחידושה. יש מראה לבנה משלו, כלומר

  
  אחר מעידין עליו אמר רבי חייא בר בא ראו אותו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן ירושלמי ראש השנה פ"ב ה"ד (וילנה יב ה) ... 

6ה ָלֶכ&ם - טט  ֶדׁש ַהֶּז סדר זמן, ראים בקבוצות פרטים המצטרפים לנושא אחד, כאן חלקי לבנה לקידוש החדש, הנדרגא תביר טפחא,  – ַהֹח8
  בחלקים.

  ראו אותו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן אחר,  ראה התחדשות בסדר זמן של  –דרגא 
  בגלל העננות ראה אותו בחלקים   –תביר 

  רבוי החלקים מצטרפים ביחד לראיה אחת –טפחא 

  

  : בפסוקנו דרגא הצביעה למקום או ענין מסוים, כאן מהארץ ללבנה, סיכום

  קבוצות פרטים מסוימים המתקיימים בעת ובעונה אחת , בית דין מומחים לקידוש החדש, מראות לבנה במולדה.ביר טפחא תבנית דרגא ת

  תבנית דרגא תביר טפחא סדר זמן לראית מולד הלבנה בחלקים המצטרפים ביחד לראיה שלמה.

  

  פסוק שלישי בפרשת קדש לי כל בכור :ד – ג,בא יג שמות

ה אֶ [ג]  אֶמר ֹמֶׁש �ֹ ֹור ֶאת-לַוּי ם ָזכ< ים -ָהָע� �ִים� ִמֵּב(ית ֲעָבִד� ר ְיָצאֶתAם ִמִּמְצַר *ה ַהּיAֹום ַהֶּזה� ֲאֶׁש� ' ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז יא ה6 ד הֹוִצ8 ֶזק ָי� Bי ְּבֹח(   ִּכ
ץ׃ א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ   ְול

יב׃[ד]   ֶדׁש ָהָאִבֽ ים ְּבֹח&   ַהּי&ֹום ַאֶּת(ם ֹיְצִא*
לא יאכל ) שמות בא יג,ד(תלמוד לומר  - ים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד רבי יוסי הגלילי אומר: מנין לפסח מצרב ,בבלי פסחים כח
  היום אתם יצאים. ),דיג בא שמות(חמץ וסמיך ליה 

  שלא נהגו בו איסור חמץ אלא יום אחד. - הכי גרסינן: חמץ אין לי אלא שנתחמץ מאליו, מנין לפסח מצרים  רש"י
  לא יאכל חמץ היום. -צאים תלמוד לומר לא יאכל חמץ וסמיך ליה היום אתם יו

ץ...  שמות בא יג,ג א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ יםַהּי&ֹום   [ד] ׃ְול   ַאֶּת(ם ֹיְצִא*
ץ א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ מרכא טפחא סלוק, מרכא טפחא מרבה, מה היא מרבה? נלמד מהסילוק המאפין אותה, איסור אכילת חמץ לדורות.  – ְול

  דברים אחרים.  הסלוק גם ממעט, להודיע כי רק חמץ נאסר ולא

נהגו בו איסור חמץ יום  - פסח מצרים כי  דרשת ריה"גטפחא בראש פסוק, בתפקיד שמתפשט אפיון ממנה אלפניו. האפיון הוא כ – ַהּי&ֹום
זה היה הצווי, ולמעשה לא אכלו חמץ בשלושים יום הבאים ובט"ו אייר ירד המן, ואם לא היה להם תבואה אז גם לא אכלו חמץ עד  אחד.
  אל ארץ כנען.  בואם 

  
  :ת בא יג,הומש

י[ה]    (ה ִכֽ ' ֶאל- ְוָהָי Dה )Eת-ְיִביֲא F ֶא6ֶרץ ָזַב# (ֶתת ָל� �י�E ָל ר ִנְׁשַּבAע ַלֲאֹבֶת י ֲאֶׁש� (י ְוַהְיבּוִס� י ְוַהִחִּו י ְוָהֱאֹמִר ְּכַנֲעִני ְוַהִחִּת� Hְֽוָעַבְדָּת6  ָחָל&ב ּוְדָב*ׁש ֶא(ֶרץ ַה
ֶדׁש הַ -ֶאת ֹ&את ַּבֹח# ה ַהּז   ֶּזֽה׃ָהֲעֹבָד#
, כעין מונח מונח פזר -יביאך ה' -והיה כי, שני ענינים של שיעור והם מושפעים ו/או משפיעים על גדולה- תלישאמונח  – הכנעני ארץ-אל

  שלוש פזר שענינו דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו (ומפאת הקיצור לא מוסבר בפרסום זה)

  של שיעור, מלפניו ומאחריו. , שני ענינים גדולה- תלישאמונח  – הכנעני- ארץ-אל

) כי הכנעני- של ארץ - (טט  בחדש האביבד לומדים על עבור השנה שיהיה הפסח  –מהפסוקים יג ג  תורה שלמה (מה)ע"פ  מלפניו

אם היתה השנה ראויה להתעבר מפני אביב כסף משנה הלכות קידוש החודש פרק ד אכילת חמץ אסורה אחרי יום תקופת האביב, 
  מפני התקופה שלא יהא אביב בתקופה חדשה שהם עיקר זמני העיבור מן התורהשלא הגיע או 

ארץ חמישה עממים הנמנים בפסוק היא ארץ  תורה שלמה- וגם כמובא ב דברים כו ט ספרי על רבותינו פע" -  ן"רמבע"פ  מאחריו
ביחס לשאר הארצות גם היא ארץ זבת זבת חלב ודבש, וארץ הפריזי והגרגשי הלא מוזכרים בפסוק היא פחותה מארץ המוזכרים אבל 

  חלב ודבש.

  

ת ָחָל&ב ּוְדָב*ׁש   תביר מרכא טפחא אתנח או סלוק, נמצא בתורה כשמונה פעמים, ויש מופעים בטעמים אחרים -  ֶא6ֶרץ ָזַב#

י ששה עשר מילין וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש ... ריש לקיש ... ציפורמגילה ו' א' : דוגמאות למיעוטים הנלמדים במקומות שונים
ישראל - מדברי שניהם עולה שרק חלק מארץ  יוחנן ... עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי רבי...  על ששה עשר מילין

  בבחינת ארץ זבת חלב ודבש

נּו� ֶאת־ָהָא(ֶרץ  ט׃,תבוא כו-כי דברים *ה ַוִּיֶּתן־ָל� ֹום ַהֶּז נּו ֶאל־ַהָּמק( אתַוְיִבֵא& �ֹ ת   ַהּז ׁש׃ֶא6ֶרץ ָזַב#   ָחָל&ב ּוְדָבֽ
  ישראל מערבה לירדן. - לארץממעט ביכורים  גהבאת בכורים, ריה" פרשת

ה-ָּכל יא׃,ויקרא ב י ָכל 'ַלה�  ַּתְקִר�יבּו�  ֲאֶׁשAר ַהִּמְנָח� Aה ָחֵמ*ץ ִּכ א ֵתָעֶׂש& #ֹ א-ְׂשֹאר� ְוָכל-ל ֹֽ ׁש ל ה ַלהֽ -ְּדַב� ירּו ִמֶּמ6ּנּו ִאֶּׁש&   ׃'ַתְקִט8
, כגון שזרע בחצי שדה בהיתרורים, מזיק הדבש, לכן יש להרחיקו, אפילו זרע החרדל חרדל לכוורות דב סמיכת יחבבא בתרא  בבלי

צמח כמו חרדל המזיק  ולכןתביר, להודיע שלא כל זריעה בארץ מועילה לדבש  -, ארץ זבת חלב ודבש ארץ מכר חצי השדה השני. כואח"
  בעל הדבורים ירחיק עצמו. קיזנכי הכי סבור  להרחיקלדבורים ולדבשם לרבנן יש להרחיק. לרבי יוסי לא צריך 



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  

  א,ישמות בא  1.2

י ַהָּׁשָנֽה׃ :שמות בא יב,ב ם ְלָחְדֵׁש& ֹון הּוא� ָלֶכ� אׁש ֳחָדִׁש*ים  ִראׁש# )ֹ 6ה ָלֶכ&ם ר ֶדׁש ַהֶּז   ַהֹח8
  אמר רבי חייא בר בא ראו אותו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן אחר מעידין עליו ירושלמי ראש השנה פ"ב ה"ד (וילנה יב ה) ... 

6ה ָלֶכ&ם - טט  ֶדׁש ַהֶּז סדר זמן, המצטרפים לנושא אחד, (א) חלקי לבנה לקידוש החדש, נראים בקבוצות פרטים דרגא תביר טפחא,  – ַהֹח8
6ה ָלֶכ&םבחלקים. (ב)  ֶדׁש ַהֶּז וזה יוצא המצטרפים לעדות אחת של חידוש לבנה, קבוצתות עדים ממקומות שונים דרגא תביר טפחא,  – ַהֹח8

  דויות שאין עדים ממקומות שונים מצטרפים.מן הכלל הע

  
  רש"י בבלי ערכין ח,ב, ט,ב 

  ) חלקים793תשצ"ג (- שעות ו 12יום  29חודש לבנה אורכו 

  ) חלקים876תתע"ו (- שעות ו 8יום  354שנת לבנה אורכה 
  רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ו הלכה ב

ושתים עשרה בלילה, והשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים, ולמה  היום והלילה ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים עשרה ביום
חלקו השעה למנין זה, לפי שמנין זה יש בו חצי ורביע ושמין ושליש ושתות ותשיע וחומש ועישור, והרבה חלקים יש לכל אלו 

  .השמות

ת ְוֵׁשׁש[יג]  יד:  -יג ח, נחבראשית  ְיִהי ְּבַאַח� Hִראׁשֹון� ְּבֶאָח( -ַו ה ָּבֽ ֹות ָׁשָנ� (לד ֵמא ִים ֵמַע ּו ַהַּמ& ֶדׁש ָחְרב#    ָהָא*ֶרץ ַלֹח�
� ֶאת  Aַסר ֹנַח ה׃ - ַוָּי #י ָהֲאָדָמֽ ּו ְּפֵנ ְרא ְוִהֵּנ#ה ָחְרב& Nה ַוַּי ים י&ֹום ִמְכֵס(ה ַהֵּתָב� י ְּבִׁשְבָע8ה ְוֶעְׂשִר6 ֶדׁש� ַהֵּׁשִנ� ֶרץ[יד]  ּוַבֹח� ה ָהָאֽ ֶדׁש ָיְבָׁש&   ׃סַלֹח*

שר שהכוונה שלא שימשו רוב השנה עד לאחד בתשרי שהוא ראש השנה לתולדות בשנת המבול המאורות והכוכבים לא שימשו כלל. אפ
ְיִהי . מאחד לחודש תשרי החלה הלבנה לפעול וטעם מלתיגח, נחבראשית העולם שזאת אפשרות כך להבין את הפסוק  Hתלשא, מרמז  – ַו

  לדרוש שיעור כלשהו בהמשך הכתוב. 

ה נוסיף לכך את תבנית הטעמים של הכתוב  ֶדׁשָׁשָנ� ִראׁשֹון� ְּבֶאָח(ד ַלֹח� קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא - רביע ... זקף - ָּבֽ

ֶדׁש(מ"ד של) לַ לפרש, אפשר שבא לפרש על אורך חודש לבנה, ללמד כי ביום  שעה שהגי' ּבְ מהמולד הקודם)  30- (לבנה, היינו ביום ה ֹח�

 , חלקים המרומזים בגי' המלים 13-שצ"ג חלקי שעה מתחילת השעה הביום) וביתר דיוק אחרי ת 13- (היינו בתוך השעה ה ֶאָח(דשלה 
(ל ִים ֵמַע ּו ַהַּמ& ֶדׁש ָחְרב#   העולה תשצ"ג יחול המולד הבא של הלבנה.  ַלֹח�

ְיִהי Hגדולה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב אורך חודש לבנה ממולד למולד.-תלישא – ַו  

  

(בסוף בתחילת ליל שבת  ... (בזמן שוויון יום ולילה)ואם מולד תשרי בבלי ערכין ח,ב, רש"י לשם הדגמה נשתמש בדוגמת רש"י עם שנוי 

תשעה ועשרים יום וחצי ושתי ידות שעה וע"ג  חשון)-(של חדש מרלבנה  ...נמצא מולד שעה  ששית מחצות היום ותחילת שעה שביעית)
  ) חלקים). 793חלקים סה"כ תשצ"ג ( 73קים ועוד חל 720חלקים השווה  1080שעות ושתי שליש שעה של  12יום  29( חלקים

מבואר בברייתא ...  ג,במדבר מסעי לגעל  )תורה תמימה הערה ב- אפשר גם להדגים על ניסן ואייר של שנת יציאת מצרים ככתב ב
יצאו ישראל דהמולד של חודש ניסן של אותה השנה ש... ) פ' לך( ויהי השמש באהויהי השמש באהויהי השמש באהויהי השמש באהדשמואל ירחינאה ובסדר עולם ירושלמי על הפ' 

  .אחר חצות היום בתחלת שש שעות אחרונותממצרים היה ביום ד' 

  

   355- של השעה התשיעית ביום ה 0.8- ) חלקים. כלומר בערך ב876תתע"ו (- שעות ו 8יום  354שנת לבנה אורכה 

בשבעה בשבעה בשבעה בשבעה ד כהלכתה (שם). נעשה גרי -  יבשה הארץיבשה הארץיבשה הארץיבשה הארץ(יד) יום על שנת לבנה  11מלמד על אורך שנת חמה והיותה יתירה  ידבפסוק  רש"י
שמשפט דור המבול שנה  ֵאילו אחד עשר יום שימות החמה יתרים על ימות לבנה,וירידתן בחדש השני בשבעה עשר;  -  ועשריםועשריםועשריםועשרים

  תמימה היה (ראה משנה עדיות ב,י).

  

ה ֵאת� ָּכלשמות יתרו יח,א:  � ֹחֵת(ן ֹמֶׁש� ֹו ֹכֵהAן ִמְדָין ע ִיְתר� ר ָעָׂשAה-ַוִּיְׁשַמ< יֱא+ִהי ֲאֶׁש� ֹו ִּכֽ ל ַעּמ* ה ּוְלִיְׂשָרֵא& ' ֶאת-ם� ְלֹמֶׁש� יא ה6 -הֹוִצ8
ִים׃  ל ִמִּמְצָרֽ ר ָעָׂשAה גי' המליםִיְׂשָרֵא& עולה תתע"ו זה מספר חלקי השעה של סיום שנת לבנה. הגי' הזאת נמצאת בפסוק המספר על  ֲאֶׁש�

  שנת לבנה שבה ארעו המכות של מצרים.

  ז לחישוב מספר חלקים של שעה בתוך הפסוק שמשלימים את שנת הלבנה.קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמ- תלישא – ֵאת� 

  

ֹוא׀ ֶאל[יב]  אסתר ב, ה ָלב( ה ְוַנֲעָר יַע ֹּתר� ַנֲעָר� Dי ֵּכ#ן -ּוְבַהִּג ֶדׁש ִּכ6 (ים ָעָׂש(ר ֹח� ת ַהָּנִׁשים� ְׁשֵנ Aּה ְּכָד ֹות ָל ֹוׁש ִמֵּקץ� ֱהי� ַהֶּמ(ֶלF ֲאַחְׁשֵור�
ּו ְיֵמ(י ְמרּוֵקיֶה*ן ִׁשָּׁשAה ֳחָדׁשִ  ים׃ִיְמְלא& י ַהָּנִׁשֽ ים ּוְבַתְמרּוֵק& ר ְוִׁשָּׁשAה ֳחָדִׁשים� ַּבְּבָׂשִמ�    ים� ְּבֶׁש(ֶמן ַהֹּמ�

ר ֶאל[טז]   ח ֶאְסֵּת י הּוא-ַהֶּמAֶלF ֲאַחְׁשֵורֹוׁש� ֶאל-ַוִּתָּלַק� ֶדׁש ָהֲעִׂשיִר& ֹו ַּבֹח# ֶדׁש -ֵּב(ית ַמְלכּות� ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃-ֵטֵב*ת ִּבְׁשַנתֹח(   ֶׁש&
ר לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בהמשך שמשלימים את שנת הלבנה שאורכה קטנה, בתפקיד שיעו-תלישא – ֹּתר� [יב]   

ֶדׁש (ים ָעָׂש(ר ֹח� ֶדׁש [טז]. ְׁשֵנ ַבע -ֵטֵב*ת ִּבְׁשַנתשעות שלמות והוסף עליו סופי תבות של הכתוב  8- פותח באות חי"ת רמז ל -  ֹח( ֶׁש&
היינו השעה התשיעית) ועוד  ֵטֵב*ת (י"ת, ממלתטֵ נאמר כי בתוך שעה  גי' תתע"ו. או בדרך דומה לחשבון אורך חודש לבנה, ְלַמְלכּוֽתֹו׃

ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃-ֵטֵב*ת ִּבְׁשַנתתתע"ו חלקים המרומזים בסופי המלים של הכתוב       ֶׁש&

  

  : מתוך נושא חידוש הלבנה נלמד בענין שירת לויים בשעת ניסוך יין על קרבנות עולת ציבור, מתןך קרבן ראש חודש

ועבדי כהנים היו, דברי ר"מ; רבי יוסי  (מי היו המנגנים או השרים על הדוכן בשעת ניסוך היין על קרבן עולת ציבור?)...  משנה י,א בבלי ערכין
  .: לוים היו, היו משיאין לכהונה; רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר (ישראלים מיוחסים) אומר: משפחת בית פגרים ובית ציפרא מעמאום

בדי כהנים היו כו'. לימא בהא קמיפלגי, דמ"ד עבדים היו, קסבר: עיקר שירה בפה, וכלי לבסומי קלא הוא ועא ,בבלי ערכין יא
  ...  דעבידא; ומ"ד לוים היו, קסבר: עיקר שירה בכלי!

 , איזהו שירות שבשם? הויושרת בשם ה' אלהיוושרת בשם ה' אלהיוושרת בשם ה' אלהיוושרת בשם ה' אלהיו )דברים יח(אמר רב יהודה אמר שמואל: מנין לעיקר שירה מן התורה? שנאמר: ... 
  ...  אומר: זה שירה.

ותאמר להם הגפן החדלתי את ותאמר להם הגפן החדלתי את ותאמר להם הגפן החדלתי את ותאמר להם הגפן החדלתי את  )שופטים ט(והא א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן: מנין שאין אומרים שירה אלא על היין? שנאמר: ... 
  , אם אנשים משמח, אלהים במה משמח? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין!תירושי המשמח אלהים ואנשיםתירושי המשמח אלהים ואנשיםתירושי המשמח אלהים ואנשיםתירושי המשמח אלהים ואנשים



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  (מנסך ואומר שירה) אתה מביא ואי אתה מביא משקין; הביא ענבים ודרכן, (ענבים)י משכחת לה כדתני ר' יוסי: פר
  , איזהו עבודה שצריכה עבודה? הוי אומר: זו שירה.לעבוד עבודת עבודהלעבוד עבודת עבודהלעבוד עבודת עבודהלעבוד עבודת עבודה )במדבר ד'(. בלווטי א"ר יוחנן, מהכא: 

  

  שעיקר השירה היא בקול הלויים.המשנה מביאה שלוש דעות, הגמרא מביאה נימוקים שרובם מצדדים בשירה ע"י הלויים ונראה 

  מוצג פסוק ניסוך יין על קרבן עולת מוסף ראש חודש אשר מרמז על שירת לויים ועל אחת מסיבות ניסוך היין כתיקון לחטא אדם הראשון. 

� כח,יד:  פינחסבמדבר  י ַהִהין ם ֲחִצ(   ְוִנְסֵּכיֶה�
ת הַ  ִיל ּוְרִביִע# ין ָלַא� ת ַהִה( ר ּוְׁשִליִׁש8 ה ַלָּפ י ַהָּׁשָנֽה׃ִיְהֶי� ֹו ְלָחְדֵׁש& ֶדׁש� ְּבָחְדׁש� ֹ(את ֹעַל#ת ֹח� * ִין ז ין ַלֶּכ&ֶבׂש ָי   ִה6

 � י ַהִהין ם ֲחִצ( אמר רב יהודה  ב,בבלי סנהדרין לח- ר"ת ו' ח' ה' עולה חו"ה, ס"ת מ' י' ן' עולה מי"ן, סה"כ חו"ה מי"ן, רמז ל – ְוִנְסֵּכיֶה�
   ,אדם הראשון מין היהאדם הראשון מין היהאדם הראשון מין היהאדם הראשון מין היהאמר רב: 

ִילטעמים של ובזה עוד קשר לתבנית ה ין ָלַא� ת ַהִה(   דרגא מונח רביע, תיקון לקילקול היצר הרע.  – ּוְׁשִליִׁש8

ר ּוְׁשִליִׁש8ת ה ַלָּפ * ִיןר"ת י' ל' ו' עולה לו"י  – ִיְהֶי� ין ַלֶּכ&ֶבׂש ָי ת ַהִה6 ִיל ּוְרִביִע# ין ָלַא�   ר"ת ה' ל' ו' ה' ל' י' עולה הללוי"ה – ַהִה(

ר ִיְהֶי�האדם הראשון הקריב שור לעולה  ִיל, חטא ַלָּפ ין ָלַא� ת ַהִה( הכהנים בני לוי דרגא מונח רביע, קילקול היצר הרע, והפסיק.  – ּוְׁשִליִׁש8
  מתקנים בהמשיכם להקריב קרבנות עולת ציבור שעליהן אומרים הלויים שירה.

מתקנים בהמשיכם לומר תשבחות בפה,  םאמשיך לאכול, הפסיק בתשבחות, הלויי –שר תשבחות לה', חטא בפיו באמרו "ואוכל"  –אדם הראשון אמר 
  בשעת הקרבת קרבן צבור.

אתה מביא ואי אתה מביא משקין; הביא ענבים  (ענבים)משכחת לה כדתני ר' יוסי: פרי אפשר שמה שהגמרא מלמדת על אמירת שירה על ניסוך בלבד 
השור ולומר תשבחות על ניסוך היין שאמור היה לדרוך לניסוך.  הוא רמז למה שאדם הראשון היה אמור לעשות בהקריבו את (מנסך ואומר שירה) ודרכן,

  וזה גם מקשר בין טעב היין לניסוך לטיב היין לקידוש שזה דבר נוסף שאדם הראשון היה אמור לעשות לו לא חטא.

  

ְהי(ֹות ִמֶּׂשהT -ְוִאם :שמות בא יב,ד (ט ַהַּבִיתV ִמֽ    ִיְמַע
ב ֶאל  ּוא ּוְׁשֵכנ6ֹו ַהָּקֹר# ח ה� ּסּו ַעלֵּבית& -ְוָלַק( ֹו ָּתֹכ& י ָאְכל� Bיׁש ְלִפ( ת ִא ה׃-ֹו ְּבִמְכַס(ת ְנָפֹׁש*   ַהֶּׂשֽ

ּוא ּוְׁשֵכנ6ֹו  ח ה� ּוא ּוְׁשֵכנ6ֹורבינו בחיי שמות פרק יב רביע, מונח  - ְוָלַק( ח ה� . התורה חסה על ממונם של ישראל בד' מקומות: ְוָלַק(
ְהי(ֹות ִמֶּׂשהT -םְואִ , בכאן כי מאחר שנותר עומד לשרפה לכך חסה עליך התורה תחלה ואמרה: האחדהאחדהאחדהאחד (ט ַהַּבִיתV ִמֽ    ִיְמַע

ּוא  ח ה� ה ְוֵח(ֶלב ְנֵבָלה�  ְוֵחAֶלב ׃) דכ,ז צו ויקרא: (והב'והב'והב'והב', כדי שלא תפסיד ממונך. ְוָלַק( ה ְטֵרָפ� ל ְמָלאָכ*ה-ְלָכל ֵיָעֶׂש& א ְוָאֹכ& #ֹ הּו׃ ל  תֹאְכֻלֽ
א) יד,כא ראה דבריםהוא שכתוב בנבלה: ( השלישי,השלישי,השלישי,השלישי, )ֹ ּו ל ֵבָלה-ָכל תֹאְכל( Hֲאֶׁשר ַלֵּג�ר ְנ-Eי ( ָּנה ִּבְׁשָעֶר ּה ִּתְּתֶנ ֹו ַוֲאָכָל� Aי ָמֹכר�  א בית  הד',הד',הד',הד',.  ְלָנְכִר�

ן ְוִצָּו�ה) יד,לומצורע ויקרא המנוגע שנאמר: ( ּו ַהֹּכֵה ִית-ֶאת ּוִפּנ( לפי שאם יתכבסו הבגדים הצבועים יהיו נפסדים ויסור צבעם וכן כלי  ַהַּב�
ִית-ֶאת ּוִפּנ(ּוכך חסה התורה ואמרה חרס אם נטמאו אין להם תקנה אלא בשבירה, לפי   .ַהַּב�

ּוויקרא מצורע יד,לו אין רביע,  – וי' צו ז,כד ִית-ֶאת ּוִפּנ( ( ָּנה דברים ראה יד,כא מונח רביע, – ַהַּב� ּה ִּתְּתֶנ   מונח רביע   – ַוֲאָכָל�

  

*ה וְ שמות בא יב,ו:  ֶדׁש ַהֶּז (ד ַאְרָּבָע#ה ָעָׂש6ר י&ֹום ַלֹח( ֶרת ַע Aה ָלֶכם� ְלִמְׁשֶמ� תְוָהָי ל ֲעַדֽ ל ְקַה# ֹו ֹּכ6 ּו ֹאת� ִים׃-ָׁשֲחט( ין ָהַעְרָּבֽ ל ֵּב#   ִיְׂשָרֵא&
ֹו  תורה תמימה ּו ֹאת� תניא, ר' יהושע בן קרחה אומר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו  - ְוָׁשֲחט(

מט)שוחט אלא אחד, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו
  ]:קדושין מ"א ב'בבלי [ 

  ליחות בקדשים נלמד מקרבן פסח, ובנוסף נלמד שכל ישראל יכולים לצאת בקרבן יחיד כי בקרבן ציבור לא שייך ענין כזית בבשר הפסחבהלכת ש

ת ל ֲעַדֽ ל ְקַה# ֹו ֹּכ6 ּו ֹאת� ִים׃-ְוָׁשֲחט( ין ָהַעְרָּבֽ ל ֵּב#      ִיְׂשָרֵא&

ֹו  ּו ֹאת� ים, (ב) רוב ישראל טהורים, כהנים טמאים; (ג) רוב ישראלים מונח רביע, שחיטת פסח וזריקת דם במצבים (א) כולם טהור - ְוָׁשֲחט(
  טמאים, רוב כהנים טהורים, (ד) רוב ישראל וכהנים טמאים.

(דף לד טור ב, ה"ה) (ה) שחטו בטהרה ונטמא הבשר והאימורין קיימים זורק את הדם על האימורין, (ו)  ירושלמי פסחים פ"זועוד  ע"פ 

שר קיים זורק את הדם על הבשר, (ז) שחט בטהרה ניטמא הבשר ואבדו האימורין, לא יזרוק אבל עבר שחט בטהרה ונטמאו האימורין והב
  וזרק הדם הורצה.

ֹו  ּו ֹאת� ּומונח רביע,  - ְוָׁשֲחט( ּוא ּוְׁשֵכנ6ֹו) שמ' בא יב,דבלשון רבים, והרי כבר כתוב ( ְוָׁשֲחט( ח ה� הרי שניים, אם כן המונח רבים בא  ְוָלַק(
תעד  ללמד על חבורה גדולה ל ֲעַדֽ ל ְקַה# ל-ֹּכ6   ִיְׂשָרֵא&

ת ל ֲעַדֽ ל-ְקַה# למרכא טפחא, יתור לרבות על השוחט לעצמו את שליחו, אבל  – ִיְׂשָרֵא& ת - תביר, בא למעט מ – ֹּכ6 ל ֲעַדֽ ל-ְקַה#  ִיְׂשָרֵא&

תלשליח אחד בלבד עבור  ל ֲעַדֽ ל ְקַה# ל -ֹּכ6   הנמנים על קרבן פסח יחידִיְׂשָרֵא&

ין ָהעַ  תורה תמימה ִיםֵּב# ת"ר, תמיד קודם לפסח, מאי טעמא, יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים לדבר שלא נאמר בו  - ְרָּבֽ
ִיםדבפסח כאן כתיב  ערה נאה תורה תמימה:],אנט בבלי פסחים[ נא)אלא בין הערבים בלבד ין ָהַעְרָּבֽ  כתיב) דב' ראה טז,ו(, ובפ' ראה ֵּב#

ח ָׁש6ם  ַסח-ֶאת ִּתְזַּב# *ֶרב ַהֶּפ& ין -ֶאת) כח,ד פינחסבמדבר ( ובתמיד כתיב רק ,ָּבָע ה ֵּב# י ַּתֲעֶׂש& ֶקר ְוֵאת� ַהֶּכ(ֶבׂש ַהֵּׁשִנ� ד ַּתֲעֶׂש(ה ַבֹּב* ַהֶּכ#ֶבׂש ֶאָח&
ִים׃  , ולכאורה לא נתבאר למאי נ"מ אם כתיב גם בערב או לא, הא ענין אחד הוא. ונראה משום דלשון בערב מצינו בעלמא על עת כניסת ָהַעְרָּבֽ

יעת החמה, כמו וטמא עד הערב, מערב עד ערב תשבתו, יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב (תהלים ק"ד), והיה לעת ערב יהיה הלילה דהיינו שק
ִים וא"כ לולא היה כתוב אור (זכריה י"ד), והרבה כהנה, משא"כ בין הערבים שיעורו מו' שעות ולמעלה, ין ָהַעְרָּבֽ היה במשמע שסמוך ללילה  ֵּב#

ִיםח. ורק מדכתיב גם הוי זמן שחיטת הפס ין ָהַעְרָּבֽ מאוחר קצת משיעור בין אנו אומרים להשוות הלשונות שהזמן הזה  אחר חצותשענינו  ֵּב#
ִיםדכתיב ביה רק  שזמנו מאוחר לתמיד, וא"כ ממילא מבואר הערבים ומוקדם קצת מכניסת הלילה ין ָהַעְרָּבֽ דמשמעו אחר חצות היום, ואולי  ֵּב#

. ועיין בברכות ט' א' שדרשו שם הלשון בערב, ויבא לפנינו כדי לאחרו לתמידבה התורה לזמן הפסח בשתי לשונות באמת מפני זה גופא כת
  :במקומו בפ' ראה אי"ה

ין ִים׃מרחיק את זמן  - בנוסח ספרדי מאריך  –מרכא  – ֵּב# הלילה ללמדנו  –מזמן סמוך לחצות היום וגם מרחיק אותו מזמן הערב  ָהַעְרָּבֽ

ִים   סלוק, להגביל את שחיטת הפסח לזמן הביניים הזה, אחרי תמיד של בין הערביים אבל לא בערב ממש.  – ָהַעְרָּבֽ

  



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  

  

  

  בא-שמות-15-טטודל/©Jan-16                    13/5                ZZFisher-13 ותשע"ה–טשב–'ג 

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  טנה֩ ק- תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – 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
 

  א,ישמות בא  1.3

ים ָזָכ#ר ֶּבן ה:יב, באשמות  ה ָתִמ6 (ה ָלֶכ*ם ִמן-ֶׂש# ים ּוִמן- ָׁשָנ&ה ִיְהֶי חּו׃-ַהְּכָבִׂש#   ָהִעִּז&ים ִּתָּקֽ
ים ָזָכ#ר ֶּבן ה ָתִמ6 כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא אבל אם הלכות שונות, או פרטים שלא חייבים מרכא תביר מרכא טפחא,  - ָׁשָנ&ה -ֶׂש#

מדרש  ללמד שאחר שנמנו עליו יכולין להתמעט ולמשוך ידיהם הימנו ולהימנות על שה ועוד יש בו ) יב,ד(- ב רש"יי' כפלהצטרף ביחד 
מפרש  שפת"חיקר ע( אחר, אך אם באו למשוך ידיהם ולהתמעט, מהיות משה יתמעטו בעוד השה קיים בהיותו בחיים ולא משנשחט.

ת על כך שהנמנים על אכילת השה (יב,ה) מרמז- ם בהטעמיתבנית מחיות) אבל אפשר כי  - כי נלמד מחילוף אותיות אחה"ע במילת מהיות 
  משנשחט אין שינויים.אבל "שה חי", יכולים לשנות דעתם כל עוד ה

  

ים ּוִמן-ִמן בכתוב הבא שפת"חיקר ע , ויש לכך תמיכה בתבנית הטעמים, כאשר ו"ו החיבור היא ו"ו מחלקת לומר או  - ָהִעִּז&ים-ַהְּכָבִׂש#
חּוטעם סלוק של  חּובתפקיד פותח טפח להתאפיין מההגבלה של הסלוק במלת  ָהִעִּז&ים-ּוִמןיחה, וטעם טפחא של מגביל הלק ִּתָּקֽ וזאת  ִּתָּקֽ

  ו"ו החיבור היא ו"ו מחלקת לומר או היינו שכל חבורה תקח רק אחד משניים טלה מן הכבשים או גדי מן העזים. - הדרשה ש

  

ּו ֶאת. שמות בא יב,ח: 1 * -ְוָאְכל# (ְיָלה ַהֶּז ר ַּבַּל ֹות ַעל-ה ְצִליַהָּבָׂש& הּו׃  -ֵא(ׁש ּוַמּצ� ים יֹאְכֻלֽ  ְמֹרִר&
ֹו ַעל. במדבר בהעלתך ט,יא: (פסח שני) 2 ּו ֹאת* ִים ַיֲעׂש( ין ָהַעְרַּב& ר י6ֹום ֵּב# ה ָעָׂש# ֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָע� הּו׃-ַּבֹח� ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר&   ַמּצ#

ים יֹאְכלֻֽ -ַעלמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב  ֹות ּוְמֹרִר& מצוה לאכול כולן כאחת. הלל הזקן היה כורכן זה בזה ואוכלן.  הּוַמּצ#
הּויכול יהו מעכבין זה את זה ת"ל    אפילו אחד מהן.  יֹאְכֻלֽ
הרי אתה דן הואיל והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה, אם למדת שאם אין להם מצה ומרור ילקוט שמעוני תורה רמז קצז 

הּולהם פסח יוצאין ידי חובתן במצה ומרור. ד"א יוצאין ידי חובתן בפסח כך אם אין  מכאן אמרו הפסח נאכל אכילת שובע  יֹאְכֻלֽ
הּו-ַעל) במ' בהע' ט,יאתניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן לקיים מה שנאמר ( ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר& , אמר ר' יוחנן ַמּצ#

ֹות -ַעלידי חובתו אלא א"כ כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן ת"ל חלוקין עליו חבריו על הלל דתניא יכול לא יצא אדם  ַמּצ#
הּו׃ ים יֹאְכֻלֽ אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. והשתא דלא איתמר הילכתא לא כמר ולא כמר מברך אמצה לחודה ואכיל ּוְמֹרִר&

  הלל והדר מברך אמרור לחודיה ואכיל, והדר אכיל מצה ומרור בלא ברכה זכר למקדש כ
  

אלא עם אכילת  שאין מצוה במרורים. ... ולמד הכתוב שאיננו חובה שיהא כורכן בבת אחת ואוכלןולא אמר 'עם', ללמד ...  רמב"ן
ֶרבהבשר, אבל המצות חזר וצוה ּו : ָּבֶע� ת ּתֹאְכל& ). ויותר נכון פסחים קכ,אאפילו בפני עצמן, כדעת רבותינו ( -) שמות בא יב,יח( ַמֹּצ*

ֹות) ת בא יב,חשמושנאמר כי( ּו ֶאת: נמשך למעלה ּוַמּצ� ר -ְוָאְכל# *ה ְצִליַהָּבָׂש& (ְיָלה ַהֶּז ֹות ֵא(ׁש-ַּבַּל ; וחזר וצוה: עם מרורים יאכלוהו לבשר ּוַמּצ�
הנזכר. והנה צוה באכילת הבשר ובאכילת המצות ולא צוה באכילת המרורים, רק אמר שיאכלוהו לבשר עם מרורים; ירמוז שאין 

ל הבשר עמהם, ובזמן שאין בשר אין במרורים מצוה, וגם אינם מעכבין את הבשר, ואם אכל פסח ולא אכל במרורים מצוה, רק לאכו
  ); כי המצוה בפסח כמו המצוה במצה, כל אחת צָואה בפני עצמה.מכיל' בא פסחא וידי פסח יצא ( - מרורים 

  

ֹות-ַעלד"ה  זצ"ל זי"ע אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן –הגדה של פסח - ב הּומיתור תיבת )... ע' ט,יאבמ' בה( ַמּצ# ... ילפינן דאוכל פסח יֹאְכֻלֽ
ֹותכי ), שמ' בא יב,ח( , וגם פשוטו של מקרא זה משמע כמ"ש הרמב"ן שם)מכילתא שם(אף שאין לו מצה ומרור  , נמשך למעלה ּוַמּצ�

ּו ֶאת ר -ְוָאְכל# *ה ְצִליַהָּבָׂש& (ְיָלה ַהֶּז ֹות ֵא(ׁש-ַּבַּל ים יֹאכְ  וחזר וצווה עם, ּוַמּצ� הּו׃ְמֹרִר& וא"כ אין ראיה שצריך לכרוך גם עם מצה, . לבשר ֻלֽ
אבל  –(ראה רש"ש שם).  )שמ' בא יב,ח -טט (וממנו נלמוד גם לפעם ראשונה )במ' בהע' ט,יא - טט (לולא שבא הכתוב בפעם שניה 

  הרשב"ם משמע דגריס בש"ס הפסוק דפעם ראשונה, וכמו שכתב בהגהות הר"ב מרגנשבורג.
  

ּו ֶאתיב,ח:  . שמות בא -ב –טט  *ה-ְוָאְכל# (ְיָלה ַהֶּז ר ַּבַּל ֹות ַעל-ְצִלי ַהָּבָׂש& הּו׃  -ֵא(ׁש ּוַמּצ� ים יֹאְכֻלֽ   ְמֹרִר&

  , לעומתו בפסח שנילעצמוקטן, טפחא, סלוק, שלושה טעמים מפסיקים לרמז על אכילת כל אחד מהם - תבנית הטעמים מונח זקף

ים יֹאְכלֻֽ -ַעלבמדבר בהעלתך ט,יא: ...  - ב ֹות ּוְמֹרִר& יוצר קבוצה תבנית הטעמים מרכא טפחא, סלוק. מרכא טפחא בתפקיד הּו׃ ַמּצ#

הּו׃-ַעלסלוק, מרמז על הנאמר - המאופינת בתוכן המוטעם ב ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר& וזה מתואם עם נוסח ההגדה . מצוה לאכול כולן כאחתַמּצ#
במ' בהע' (: ומרור ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמר כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קים. היה כורך כורך פסח מצהשבשימושינו: 

הּו-ַעל) ט,יא ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר&   :ַמּצ#
וזה מתואם עם דברי רבי יוחנן המובאים  אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמואבל מרכא טפחא יש לה גם תפקיד מכל מקום לכן הסיכום  

  "ם והגהות הר"ב מרגנשבורג.בילקוט שמעוני ועם מה שכתב האדמו"ר ממ"ש על גירסת הרשב

  

*ה ְצִלי ֹות-ַהֶּז הּו׃  -ַעל - קטן, זה מצוה אחת ו-(אתנח) מונח זקף – ֵא(ׁש ּוַמּצ� ים יֹאְכֻלֽ זה מצוה אחרת, ואפשר כי זאת תבנית טעמים  ְמֹרִר&
ת תבנית טעמים העשויה ללמד על דרישה אלפניו ולאחריו, כמו אם המצוה הראשונה לא הייתה מצוה אלא תיאור ואחריה מצוה, שזא

ֹות) שמות בא יב,חויותר נכון שנאמר כי(המלדת לדרוש אלפניה ולאחריה. וזה מתואם עם פירוש רמב"ן   –(טט  נמשך למעלה ּוַמּצ�

ּו ֶאת: אלפניו) ר -ְוָאְכל# *ה ְצִליַהָּבָׂש& (ְיָלה ַהֶּז ֹות ֵא(ׁש-ַּבַּל     עם מרורים יאכלוהו לבשר הנזכר. )אחריול –(טט  ; וחזר וצוה:ּוַמּצ�

  

הרב נפתלי פייגנבוים שליט"א בשבת הגדול התשע"א. והוא מקושר לנושא טעם המן במצות שאכלו  ירור הבא בא בעקבות דרשתהב
  לב,שמות בשלח טזושהוציאו ממצרים ואכלו שלושים יום במדבר. ראה 

ֶרת לְ  ּנּו ְלִמְׁשֶמ& ֶמר� ִמֶּמ� א ָהֹע� Aֹ ' ְמל (ה ה� Aה ַהָּדָבר� ֲאֶׁש(ר ִצָּו ה ֶז ֹ(אֶמר ֹמֶׁש� *םַוּי   ֹדֹרֵתיֶכ
ּו ֶאת  ִים׃-ְלַמ(ַען׀ ִיְרא( ֶרץ ִמְצָרֽ י ֶאְתֶכ&ם ֵמֶא# ר ְּבהֹוִציִא# ר ֶהֱאַכAְלִּתי ֶאְתֶכם� ַּבִּמְדָּב� ֶחם ֲאֶׁש�         ַהֶּל�

  
  אכילה במעיו בעינן, וליכא.  -הרי נהנה גרונו בכזית, וריש לקיש אמר פטור  -רבי יוחנן אמר חייב בבלי חולין קג, ב 



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  רבא בלע מצה יצא בלע מרור לא יצאאמר  בבלי פסחים קטו,ב
(כט) יא בלע מצה, יצא; אבל אם בלע מרור, לא יצא (ל) יב <ט> דטעם מרור בעינן וליכא. ואפילו אם בלע מצה שו"ע או"ח תעה ג 

רך אכילה ומרור כאחד, (לא) יג ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. ואם כרכם (לב) בסיב, ובלעו, אף ידי מצה לא יצא (לג) לפי שאין ד
  בכך. 

פי' בפה שירגיש במרירו' דהוא זכר למרירות ואם לא ירגיש אין זכר משא"כ במצ'  - (ט) דטעם מרור בעי'. ט"ז אורח חיים סימן תעה 
דמ"ה לא יצא אם בישל' כמ"ש סי' תס"א התם לא בעינן שירגיש בפה טעם מצה דלא צוותה התורה על  ג"כ טעם מצהאע"ג דבעי' 

ל אכילה לחוד ובליעה אקרי אכילה ובלבוש האריך בתי' קושיא זו ובמ"ש לק"מ: בנוסח דזכר למקדש כהלל י"ל הרגש' בזה אלא ע
  היה כורך פסח מצה ומרור וכן פירש"י בגמרא על הלל שהיה כורכן בבת אחת דהיינו פסח עמהם:

שלא לעסה ולא הרגיש טעם מצה ואע"ג בדיעבד דגם זה מיקרי אכילה אע"פ  -  בלע מצה יצאבלע מצה יצאבלע מצה יצאבלע מצה יצא(כט)  משנה ברורה סימן תעה ס"ק כט
[לא] יש לומר דהתם גרע  אלמא צריך טעם מצהדלעיל בסימן תס"א ס"ד פסקינן דאין יוצאין במבושל ומשום דנתבטל טעם מצה 

אבל לכתחלה [לב] משום דהפת בעצמה אבדה טעם מצה אבל הכא יש בה טעם אלא שהוא לא הרגיש הטעם בפיו ומ"מ כ"ז בדיעבד 
  :אותה עד שירגיש הטעם בפיו יש ללעוס

  (לב) מגן אברהם בשם רשב"ם:שער הציון סימן תעה ס"ק לב  (לא) מגן אברהם וט"ז:שער הציון סימן תעה ס"ק לא 
  

טעם מאכל מרגישים בגרון ולא במעיים, לכן הבולע מצה בלא אכילה או הכרוכה בסיב אינו מרגיש טעמה בגרונו, בדיעבד יצא אבל 
יש טעם המן ולהחיות את גאולת מצרים יש לאכול המצה ולהרגיש טעמה בגרון ולחשוב שזה דוגמת טעם המן שהרגישו לכתחילה כדי להרג

  טעמו בשלושים יום בם אכלו המצות שהוציאו ממצרים. 

      ....ֵהא ַלְחָמא -ב טעימת טעם המן קדמה לירידתו שמות בשלח טז,לבראה 

  

ּו-ַאל ׀ט׀ :ט,שמות בא יב Aא ִמֶּמ�ּנּו�  ּתֹאְכל ל ָנ� ל ּוָבֵׁש# י  ַּבָּמ*ִים ְמֻבָּׁש& ׁש-ְצִלי-ִאם ִּכ( ֹו ֵא�  ִקְרּֽבֹו׃-ְוַעל ְּכָרָע&יו-ַעל רֹאׁש#
  בירור במשמעות בשל מבושל לגבי הבשר

ּו-ַאל א,בבלי פסחים מא Aא ִמֶּמ�ּנּו�  ּתֹאְכל רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח, רבי יוסי אומר     וגו'וגו'וגו'וגו' ָנ�
ל ָבֵׁש#לק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח ... ר"מ יוצאין ברקי פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע ( מכל מקום -  ְמֻבָּׁש&

. לר"מ הבישול מקלקל הבישול מפקיע מהצליהלגבי בשר האפיה, כך  מצליה. אבל צליה ואח"כ בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע את

  ....)בגלל גזרת הכתוב בפסח שיהיה בצליה

  ) מצוות לא תעשה.ט,שמות בא יבמצוות עשה . () ח,שמות בא יב( צלי אש צליה כל צרכו ואפילו חריכה

  
  פטור וגו' - : אכל כזית נא מבעוד יום ת"ר ב,בבלי פסחים מא

  " לרבות איסור בישול במשקין וצלי קידר היינו במי הבשר עצמו.ובשל מבשלרבי לומד מהיתור "

ת"ר:  בבלי פסחים מא בכן ע"פ - אבל לפני מבושל בזמן של חובת צלי אש בלבד, היינו בליל הפסח הראשון איסור נא ובשל רבנן לומדים
ׁש  מה ת"ל  פטור וגו' - אכל כזית נא מבעוד יום  י ִאם־ְצִלי־ֵא�   לומר לך בשעה שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל נא.ִּכ(

בשל בשל או מבושל  אחרת היה צריך לכתב. מבעוד יום מזמן הקרבת הפסח רבי לומד גם איסור אכילת נא ומבושל מהפסח מכילתא ע"פ

  .מבושל

יש פירוט שרבי אומר שבקרבן פסח יש חלקים המתאימים לשליקה וחלקים המתאימים  (מא)מכילתא ה מסבירהתורה והמצוה 
  לצליה. והתורה צוותה שגם החלקים המתאימים לשליקה יאכלו בצליה. 

 ובשל מבשל במים וגם רוזה ית) שם ט(, הצווי לאכול בצליה בפסוק שמות בא יב חכול בצליה בלילה בפסוק היות ויש מצוות עשה לא

  ורבי לומד ממנו שבא לאסור אכילת נא ומבושל מהפסח מבעוד יום. גם כן יתור, מרכא טפחא אתנח –

מכת ברבי בהרחבת זמן האיסור של אכילת נא תולימוד אלפניו מהסיפא של הפסוק אל הרישא ב שמות בא יב,ט - תבנית הטעמים ב –טט 
  .וכו' לזמן משחיטת הפסח וזה לאו

בשעה שישנו בקום אכול וחובת הצלי אש בלבד רק  פטור - כזית נא מבעוד יום  (מהפסח)אכל תבנית זאת גם תומכת ברבנן שאומרים 
  צלי ישנו בבל תאכל נא.

י ִאם ׁש -ְצִלי-ִּכ(   ר וההלכה שאחריוקטן, זה התיאו- מונח זקף(אתנח)  –ֵא�

ֹו ַעל   ., יש לאכול כל חלקיו של הפסח בצליה בלילהִקְרּֽבֹו׃-ְוַעל סלוק, יתור לרבות שמאופיין במרכא טפחא –ְּכָרָע&יו-רֹאׁש#

י ִאם-ַאל: ט,בא יב שמות ל ַּבָּמ*ִים  ִּכ( ל ְמֻבָּׁש& א ּוָבֵׁש# ּו ִמֶּמ�ּנּו� ָנ� Aֹו ַעל- ְצִלי-ּתֹאְכל ׁש רֹאׁש#   ִקְרּֽבֹו׃-ְּכָרָע&יו ְוַעל- ֵא�
א -ַאל זה" בפסחים פ" ושלמייר ּו ִמֶּמ�ּנּו� ָנ� Aלימוד אחד כפשוטו, לימוד אחד יוצא מפשוטוקטן- מהפך פשטא זקף - ּתֹאְכל ,  

בישול  לרבות, לכן ובשל בא במיםשאפשר היה לכתוב ... נא ומבושל  - קרבן העדה פ"ע לרבות כל משקין,  ובשל מבשלובשל מבשלובשל מבשלובשל מבשל גמרא
  בשאר משקין.

ל  -  טט ל ְמֻבָּׁש&   . נפתח זאת בשלבים:, מגבילאתנח – ַּבָּמ*ִים, יתור לרבות המאופיין ע"י טפחא מרכא - ּוָבֵׁש#

ל,   ַּבָּמ*ִיםומקבלת אפיון מהכתוב אחריה טפחא כפותח טפח  -  ְמֻבָּׁש&ל משקין שהבישול בהן בישול בשאר בא לרבות יתור ה במרכא ּוָבֵׁש#
  דומה לבישול במים.

במים מזמן שחיטת הפסח ואילו רבנן ממעטים את תקופת מבעוד יום והאיסור רק למשל רבי למד שזמן איסור אכילת נא ובשל מבושל 
  ללילה.

, אבל בישול אחר כגון מרח על הפסח שהבישול בהם דומה לבישול במים במשקין, מגביל האיסור לבישול במים ואתנח – ַּבָּמ*ִיםאו 

יוסי משום שהבישול מפקיע מהצליה, לרבי מאיר לרבי למד שלא לבשל הפסח אחרי צליתו. אפשר שבא ל ועודשמן וצלה מותר.  
  משום שהבישול מקלקל גזרת הכתוב בצליה.

רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח, רבי יוסי אומר יוצאין     אל תאכלו ממנו נא וגו'אל תאכלו ממנו נא וגו'אל תאכלו ממנו נא וגו'אל תאכלו ממנו נא וגו' בבלי פסחים מא א
פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע מצליה. אבל צליה ( מכל מקום -  ללללבשל מבושבשל מבושבשל מבושבשל מבושברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח ... ר"מ 

בגלל גזרת הכתוב בפסח  הבישול מקלקל. לר"מ הבישול מפקיע מהצליהלגבי בשר האפיה, כך  ואח"כ בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע את
  ....)שיהיה בצליה

ל ְמֻבָּׁש&להערה:    בישול אחר צליה צלי קידר.מעמס בלימודים אחדים בישול במשקין  – ּוָבֵׁש#

  לכן מתאים לומר שלימוד אחד מהמילים הלימודים הנוספים נלמדים מהיתור לרבות של הטעמים.



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  א,ישמות בא  1.4

ֶרץ יב:,יבבא  שמות י ְבֶאֽ (ְיָלה ַהֶּזהT -ְוָעַבְרִּת(   ִמְצַרִיםV ַּבַּל
י ָכל Aם ְוַעד-ְוִהֵּכיִת ִים ֵמָאָד& ים ֲאִנ#י ֽה'׃-ָכלְּבֵהָמ*ה ּובְ -ְּבכֹור� ְּבֶא(ֶרץ ִמְצַר� ה ְׁשָפִט& ִים ֶאֱעֶׂש# י ִמְצַר6   ֱא+ֵה#

 Tְיָלה ַהֶּזה) ֶרץ־ִמְצַרִים] ַּבַּל י ְבֶאֽ מונח זרקא מונח סגול, זרקא סגול בתפקיד גורע מהענין ו/או מוסיף מהענין על הענין. כאן  – ְוָעַבְרִּת(
ארץ מצרים. לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת הלילה הזה  מצרים בלילה הזה, או מוסיף מענין הלילה הזה על- כעין מוסיף מענין ארץ

  הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם למצרים, היינו שגרע מחובת ישראל והוסיף זאת על חובת מצרים.

ֶרץ־מִ , שנאמר שהעברה שאני עובר קשה היא מדרש שמות רבה (וגשל התשס"א,ע"פ אוצר החכמה) י ְבֶאֽ   ַּבַּל(ְיָלה ַהֶּזהT ְצַרִים] ְוָעַבְרִּת(

  .שלא היו ראוים לנס רק שהעביר הדין מהם למצרים שהעברהשהעברהשהעברהשהעברה פירוש מהרז"ו
שלכם לאחר כצ"ל פי' הדין שראוי להיות עליכם (בלשון רומי ספר זיכרון אשר בו ישובח או יגונה דבר) שאעביר אילוגין  ידי משה

דם שלכם על דם פסח ודם מילה ומסיים המדרש שהעברה שאני עובר  תתהפך על אחר על צד שכנגדו פי' שאהפך ,שתתחייבו אתם
והדין  צריך לעבור בעצמי כדי להציל אתכם מן הקטרוגקשה היא פי' כדאיתא שקטרגו ואמרו הללו עובדי עבודת כוכבים וכו' ואני 

י זהו מכל מקום אעשה ו ,היה ראוי להיות עליכם כמו על המצריים ואף שקשה לפני להציל אתכם חייבים שהוא שהעברה ְוָעַבְרִּת(
  שאני עובר קשה היא ודו"ק 

  ומה לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים דוד

' ׀ ַעלשמות כי תשא לד,ו:  ר ה# ִים ְוַרב-ַוַּיֲעֹב� ֶרF ַאַּפ& ּום ְוַחּנ*ּון ֶא# ל ַרח& ' ֵא# ' ׀ ה� ת׃-ָּפָניוV ַוִּיְקָראT ה( ֶסד ֶוֱאֶמֽ   ֶח#
' ׀ ַעל ר ה# זרקא סגול. הקב"ה מוסיף לישראל דרכים לבקשת סליחה והעברת הדין מהם. הקב"ה מעביר פנים  –ָּפָניוV ַוִּיְקָראT -ַוַּיֲעֹב�

  של זעם ומביא פנים של רחמים. תיב"ע הקב"ה עובר מכסא של דין לכסא של רחמים.

ר ]ו[ח:  –יחזקאל טז,ו - וכן ב Aֱעֹב F ִמְתּב (מהפך הדין) ָוֶאֽ ֶאְרֵא� ִי�F ָוֽ ֶסת ְּבָדָמ*ִיF ָעַל� י׃ \ֶס& ִיF ֲחִיֽ ַמר ָל&F ְּבָדַמ# י ָוֹא# ַמר ָל�F ְּבָדַמ(ִיF ֲחִי� Aָוֹא  

ים -ּוְבָכל )ב,ייבבא  שמות(  ה ְׁשָפִט& ִים ֶאֱעֶׂש# י ִמְצַר6 לנושא ושלא חל על כולם קשורה פרטים המרכא תביר מרכא טפחא, קבוצה  - ֱא+ֵה#
ִים- ּוְבָכל רש"ישל הרס עבודה זרה אותו ענין או הלכה. (א) צורות שונות  י ִמְצַר6 של עץ נרקבת, ושל מתכת נמסת ונתכת לארץ  – ֱא+ֵה#

   .)מכילתא בא פסחא ז(ראה 

זה,  השםיש אומרים, שכעסו מצרים על אלהיהם במכת בכוריהם, והשחיתו מצבותיהם. ואחר שאמר  - מצריםמצריםמצריםמצרים    אלהיאלהיאלהיאלהי    ובכלובכלובכלובכל(יב)  ראב"ע
  . ורבים כאלהידענו כי כן היה, ואם לא פורש; 

  מכאן לימוד לאופנים שונים של ביטול עבודה זרה ע"י הגוים עצמם.

ים -ּוְבָכל(יב)  רמב"ן ה ְׁשָפִט& ִים ֶאֱעֶׂש# י ִמְצַר6 בשפטים האלה,  בולא פירש הכתו היתה נתכת.היתה נתכת.היתה נתכת.היתה נתכת.    מתכתמתכתמתכתמתכתעץ היתה נרקבת ושל עץ היתה נרקבת ושל עץ היתה נרקבת ושל עץ היתה נרקבת ושל     שלשלשלשל - ֱא+ֵה#
, ירמוז יה' בהם כל בכור ובאלהיהם עשה ה' שפטים". ועל דעת(במ' לג,ד) "ומצרים מקברים את אשר הכה  )-והזכירם ב –(טט ... 

הכתוב לשרי מעלה, אלהי מצרים, כענין "יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה" (יש' כד,כא), והנה השפיל 
  . מזלם ושרי המזלות עליהם; והכתוב ירמוז ויקצר בנעלם

ַעל ִלְפנֵי֙   )בשלח יד,ב 'שמ( רש"י'כפ(ב)  ן ַּב֣ ֹ֔ אע"פ (ל)  שפת"חוגו'  שיאמרו קשה יראתן עלי םתועטהוא נשאר מכל אלהי מצרים כדי לה ְצפ
ים -ּוְבָכל  )ב,ייבבא  שמות( שכתוב ה ְׁשָפִט& ִים ֶאֱעֶׂש# י ִמְצַר6   . םעותטהוא נשאר כדי להֱא+ֵה#

  

  ),חדשמות  שמות גם ראה( :,יגיבבא  שמות

 Aת ַע ם ְלֹא� ם ָלֶכ ם ְוָרִא�יִתי� ֶאתְוָהָיה� ַהָּד� י ֲעֵלֶכ*ם ְולֹא-ל ַהָּבִּתים� ֲאֶׁש(ר ַאֶּת(ם ָׁש� ם ּוָפַסְחִּת& י -ַהָּד� ית ְּבַהֹּכִת& �ֶגף� ְלַמְׁשִח� ה ָבֶכ#ם ֶנ ְהֶי� ִיֽ
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ   ְּבֶא#

בפנים. אלא מ דםולא לאחרים לאות (ראה מכיל' בא פסחא ז). מכאן שלא נתנו מן ה לאות,לאות,לאות,לאות,    לכםלכםלכםלכם -  הדם לכם לאותהדם לכם לאותהדם לכם לאותהדם לכם לאות    והיהוהיהוהיהוהיה(יג)  רש"י
והלא הכל גלוי לפניו?! אלא: נותן אני את עיני לראות שאתם עסוקים במצוותי, ופוסח אני עליכם (ראה מכיל' בא  -  את הדםאת הדםאת הדםאת הדם    וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי

לשון דילוג וקפיצה:  - וחמלתי (ראה ת"א), ודומה לו: "פסוח והמליט" (יש' לא,ה). ואני אומר: כל 'פסיחה'  -  ופסחתיופסחתיופסחתיופסחתיפסחא יא). 
מדלגין;  - ה מבתי ישראל לבתי מצרים, שהיו שרויין זה בתוך זה; וכן "פוסחים על שתי הסעיפים" (מ"א יח,כא) מדלג הי - ופסחתיופסחתיופסחתיופסחתי

אבל הווה  - יהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגף    ולאולאולאולאמדלגו וממלטו מבין המומתים.  - והמליט" (יש' לא,ה)  וחוכן כל ִּפסחים הולכים כקופצים; וכן "פס
אבל הווה הוא במצרים. הרי שהיה ישראל  נגף,נגף,נגף,נגף,    בכםבכםבכםבכםיהיה יהיה יהיה יהיה     ולאולאולאולאול ימלט? תלמוד לומר: הוא במצרים. הרי שהיה מצרי בבית ישראל, יכ

  . (ראה מכיל' בא פסחא ז) יהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגף    ולאולאולאולאבביתו של מצרי, שומע אני: ילקה בגינו? תלמוד לומר: 

ת ם ְלֹא� ם ָלֶכ   לל ופרטתרסא קדמא ואזלא רביע, תבנית של מלמד ולמד, כגון בנין אב או כ – ְוָהָיה� ַהָּד�

תרסא, בתפקיד מחיצה, ללמד על דלת הבית שהסתירה את הדם בתוך הבית.  – ְוָהָיה� . אלא מבפנים דםמכאן שלא נתנו מן ה – ְוָהָיה� 
  תרסא בתפקיד שיעור לדם כדי טבילה כנדרש במכילתא על פסוק (יב,כב)

ם ְוָהָיה�  )ג,ייבבא  שמות( בדרך אגדה ם ַהָּד� ת ָלֶכ שתים, כל בית שעליו דם נחרב וזה האות שנתקיים הפסוק  - , בתים ם� ַהָּבִּתי ַעAל ְלֹא�
  השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן לא יחרב  הביתפעמיים ולכן 

ה-ְולֹא ְהֶי� אבל הווה  נגף,נגף,נגף,נגף,    בכםבכםבכםבכםיהיה יהיה יהיה יהיה     ולאולאולאולאהרי שהיה מצרי בבית ישראל, יכול ימלט? תלמוד לומר:  א) –(טט מצב, -מקף בתפקיד רב – ִיֽ
הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי, שומע אני: ילקה בגינו?  ב) -(טט  .ולא פוגע בבני ישראל בגלל המצרי שבביתם) –(טט  הוא במצרים

  .(ראה מכיל' בא פסחא ז) יהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגף    ולאולאולאולאתלמוד לומר: 

   ל מצרי,הרי שהיה ישראל בביתו שמרכא = מאריך, מרחיק מיקומו של ישראל מבין בני ישראל אל בין מצרים כפ'רש"י  – ָבֶכ#ם

ית-ְולֹא �ֶגף� ְלַמְׁשִח� ה ָבֶכ#ם ֶנ ְהֶי� ע"פ (יב,יב) כל עובדי עבודה זרה  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל, - קדמא מרכא פשטא זקף – ִיֽ
בני ישראל שקימו הצווי של הקרבת הפסח והמילה ונתינת דמם על המזוזות ועל המשקוף מבפנים  ובפועלשבמצרים אמורים היו להפגע, 

  תח ניצלו. הפ

  

ֹוב ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם ֲאֶׁשר שמות בא יב,כב: ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� ת ִמן-ַהַּמְׁשקֹוף� ְוֶאל-ַּבַּסףT ְוִהַּגְעֶּתAם ֶאל-ּוְלַקְחֶּת< ם ֲאֶׁש(ר - ְׁשֵּת(י ַהְּמזּוזֹ� ַהָּד&
ַתח יׁש ִמֶּפֽ ּו ִא# א ֵתְצא6 #ֹ ם ל ֹו ַעד-ַּבָּס*ף ְוַאֶּת� ֶקר׃-ֵּבית&   ֹּבֽ

ֹוב גבעולין.  מין ירק הוא שיש לו -  אזובאזובאזובאזוב(כב)   רש"י   שלשה קלחין קרויין 'אגודה' (ראה סוכה יג,א). - ֲאֻגַּד(ת ֵאז�
  

ֹוב  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז�   גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו ו/או על עצמו –ּוְלַקְחֶּת<



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

ֹוב ) (כבתורה תמימה שמות יב  ולא אזוב מדברי ולא כל אזוב שיש לו  אזוב ולא אזוב יון ולא אזוב רומי ולא אזוב כוחלי - ֲאֻגַּד(ת ֵאז�
  [שם]: קצ)שם לוויי

ת(יב,יג) -ענין השיעור מרומז ב –טט  [שם]: קצא)שיהיה בדם כדי טבילה - ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם  ם ְלֹא� ם ָלֶכ     ְוָהָיה� ַהָּד�
   תורה תמימה הערות שמות פרק יב הערה קצ, קצא

  א שם מקום, והערוך פי' דהוא מלשון צבע, ומלשון לא כחל (כתובות י"ז א): קצ) אזוב כוחלי פי' הרמב"ם (פרה פי"א מ"ז) דהו
  קצא) ר"ל כדי הטבילה הדרושה לההגעה למשקוף ולשתי המזוזות, ויתכן דמדייק מדהו"ל לומר בקצור והגעתם מן הדם אל המשקוף: 

ֹוב  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז�   - כלל כולו, כנדרש בגרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על ה –ּוְלַקְחֶּת<

ֹובמסכתא דפסחא פרשה יא  -מכילתא דרבי ישמעאל בא  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� . מכאן אתה למד כל הלקיחות שבתורה הואיל ּוְלַקְחֶּת<
  ונאמרו לקיחות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא אגוד' כך פורט אני לכל הלקיחות שבתורה שאינם אלא אגודות: 

שלרבי יהודה לולב לא צריך אגד ולכן דורש שדווקא אם כתוב שורש "לקח" ומלת "אזוב" צריך שיהיה אגוד  כה יג,אתוס' סוופירשו 
  (כגון בפרה אדומה), ורבנן דורשים ממלת לקיחה בלבד שכל לקיחה צריכה להיות אגודה.

ז שלא תדרוש אגודה במובן של חמש (כפרקי אבות זרקא מונח סגול, (א) בתפקיד גריעה מהענין, לרמ – ַּבַּסףT -ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם ֲאֶׁשר
  ואגודתו על ארץ יסדה) אלא כאן במובן של שלושה 

  

ֹוב    תשעה גבעולין לדעת רבי יהודה ,מצות אזוב שלשה קלחים [שרשים] ובהם שלשה גבעולין –מונח רביע  –ֲאֻגַּד(ת ֵאז�

ח ) (ותורה תמימה במדבר חקת יט   ֹובלהלן (פ' בא) נאמר כאן לקיחה ונאמר  - ְוָלַק֣ ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� , מה להלן שלשה קלחים, אף ּוְלַקְחֶּת<
  [ספרי]: לב)כאן שלשה קלחים

ה׃ במדבר חקת יט,ו: ת ַהָּפָרֽ יD ֶאל־ּ֖תֹוD ְׂשֵרַפ֥ ַעת ְוִהְׁשִל֕ ֶרז ְוֵא֖זֹוב ּוְׁשִנ֣י תֹוָל֑ ץ ֶא֛ ן ֵע֥ ח ַהּכֵֹה֗   ְוָלַק֣
דאי ג' קלחים כיון דכתיב אגודה ואין אגודה פחות מג' כמבואר בסוכה י"ג א', וכך מבואר בפי"א מ"ט ושם בותורה תמימה במדבר חקת יט,ו הערה לב) 

  דפרה מצות אזוב שלשה קלחים [שרשים] ובהם שלשה גבעולין, כלומר גבעול בכל קלח, וגבעול הוא קנה האמצעי שהזרע בראשו, 
דין ובכל זרד קן אחד, שיהיו בשלשת הקלחין שלשה גבעולין. שלשה קלחים שלשה זרפירוש המשנה לרמב"ם מסכת פרה פי"א,מ"ט 

  . בכל קלח שלשה גבעוליןבכל קלח שלשה גבעוליןבכל קלח שלשה גבעוליןבכל קלח שלשה גבעוליןור' יהודה אומר צריך שיהא 
האש והאויר והמים שהם שלשה, על  - ומנין אפילו שלשה שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פ"ג 

קרויין אגודה. אי נמי, מצינו שלשה קרוין אגודה, אגודת אזוב שהם שלשה  ארץ יסדה, על יסוד הארץ הם מקיפים. הרי לך ששלשה
קלחים. ויש ספרים שכתוב בהן ומנין אפילו חמשה שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה, שאדם אוגד בידו אחת שיש בה חמש אצבעות, 

  וכלל אצבעות שביד קרויין אגודה. 

  

ֹוב קיחה אתה למד שכר לקיחה במצרים כתיב (שמות יב) א"ר אבא בר כהנא משכר לויקרא רבה (וילנא) פרשה ל  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� ּוְלַקְחֶּת<
והוא גרם לישראל לירש ביזת הים ביזת סיחון ועוג ביזת ל"א מלכים לולב  סכום פעוט של כסף) –(טט בכמה הוית טימיא דידיה בד' מיני 

  את ישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון. שעומד על האדם בכמה דמים וכמה מצות יש בו עאכ"ו לפיכך משה מזהיר 
ם  -פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז  ד"א קחו מוסרי ואל כסף (משלי ח: י). א"ר אבא בר כהנא משכר לקיחה את ּוְלַקְחֶּת<

ֹובלמד שכר לולב. שכר לקיחה, במצר' כת'  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� יה, בארבעה מניי, בחמשה מניי, וגו' (שמות יב: כב), בכמן טימין דיד ּוְלַקְחֶּת<
היא שעמדה להם בביזת מצרים, בביזת הים, בביזת סיחון ועוג, בביזת שלשים ואחד מלכים, לולב שהוא עומד לאדם בכמה דמים, 

  וכמה מצוות יש בה, על אחת כמה וכמה, לכך משה מזהיר את ישר' ואו' להם ולקחתם לכם ביום הראשון (ויקרא כג: מ). 
ֹוב כך אמר משה לישראל בדבר קל אתם נגאלים, י שיר השירים רמז תתקפו ילקוט שמעונ ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� כמה שויה ה' מעה ּוְלַקְחֶּת<

  בזכותה זכו לירש בזת מצרים בזת הים בזת סיחון ועוג ושלשים ואחד מלכים, והלולב הזה שיש בו כמה יציאות על אחת כמה וכמה, 
ֹוב  סכום פעוט  –(טט בד' מיני  ויקרא רבה (וילנא) פרשה ל ל ארבע או חמש, שווי אגודת אזוב ע"פמונח רביע בתפקיד ש –ֲאֻגַּד(ת ֵאז�

ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפו  ע"פבארבעה מניי, בחמשה מניי,   פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז, של כסף)
  ה' מעה

ֹוב ) (כב ריקאנטי שמות יב  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז�   [שם כ"ב]. כבר רמזתי לך כי זהו דוגמת הקרבה לרצות מדת הדין. וגו' ּוְלַקְחֶּת<
  

ֹוב ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם ֲאֶׁשר ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז�   ַּבַּסףT -ּוְלַקְחֶּת<

  מסכתא דפסחא פרשה יא  -מכילתא דרבי ישמעאל בא 

ט בתוכה אין סף אלא אסקופה מגיד הכתוב שעוקה חוקק בצד האסקופה ושוח ַּבַּסףT -ֲאֶׁשר. שיהא בדם כדי טבילה: ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם
שנא' בתתם ספם את ספי וגו' (יחזקאל מג ח) וכתוב וינועו אמות הספים (ישעיה ו ד) דברי ר' ישמעאל רבי עקיבא אומר אין סף אלא 

  כלי שנאמר והספים והמזמרות (מ"א =מלכים א'= ז נ).

  
והיה הדם לכם לאות. לכם (יב,יג) ינו אלא מבחוץ ת"ל לאחרים דברי רבי ישמעאל ר' יונתן אומר מבפנים אתה אומר מבפנים או א

ַהַּמְׁשקֹוף� -ְוִהַּגְעֶּתAם ֶאללאות ולא לאחרים לאות רבי יצחק אומר לא כי אלא מבחוץ כדי שיהו המצרים רואים ומעיהם מתחתכים: 
ת -ְוֶאל ל המשקוף הא אם הקדים זה לזה יצא ונתנו על שתי המזוזות וע(יב,ז) שומע אני אם הקדים זה לזה לא יצא ת"ל ְׁשֵּת(י ַהְּמזּוזֹ�

נמצינו למדים שלשה מזבחות היו לאבותינו במצרים המשקוף ושתי מזוזות וכו': מן הדם אשר בסף עוד למה נאמר והלא כבר נאמר 
וטבלתם בדם אשר בסף [ומה ת"ל מן הדם אשר בסף] לפי שהוא אומר ולקחו מן הדם ונתנו שומע אני טבילה אחת לכולם ת"ל 

  :אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף על כל הגעה טבילה והגעתם

  

רבי ישמעאל אומר עוקה חוקק לצד האסקופה, בור באדמה. רבי עקיבא אומר שבסף הוא כלי. בשחיטת הצפור של המצורע  – ַּבַּסףT -ֲאֶׁשר
כאילו צריך דמו לע"ז. אם כן אפשר כי בתגלחת הראשונה, מודגש במיוחד צווי לשחוט אל מים שבכלי, ולא אל כלי ריק שלא יראה 

ֹוב ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� גרשיים מונח רביע עשוי לרמז על יצא מן הכלל ללמד על עצמו שלזה בד"כ צריך חזרה כל שהיא, שני פרטים,  – ּוְלַקְחֶּת<
  וכאן נאמר וטבלתם ונאמר והגעתם ועל כל נתינה יש טבילה. 

אפשר כי לרבי עקיבא בתי אבותינו  ו לאבותינו במצרים המשקוף ושתי מזוזות וכו': נמצינו למדים שלשה מזבחות היוכן נאמר במדרש 
  במצרים היו כעין מקום מקדש שבו שוחטים אל כלי ריק.



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  (התשע"ה) א,ישמות בא  1.5

  לפני מכת ארבה א,בא י שמות

Aֹאֶמר ה�' ֶאל א ֶאל-ַוּי &ֹ ה ּב ה-ֹמֶׁש� י ַּפְרֹע* י ִהְכַּבAְדִּתי ֶאת-ִּכֽ ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו׃-ִלּבֹו� ְוֶאת-ֲאִנ< י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 יו ְלַמ�   ֵל(ב ֲעָבָד�

Aֹאֶמר ה�' ֶאלהמלים  א ֶאל-ַוּי &ֹ ה ּב ה-ֹמֶׁש�   מופיעות שלוש פעמים בתורה, באותה תבנית טעמים. ַּפְרֹע*

אֶמר  לפני מכת צפרדעיםז,כו:  ואראשמות  ֹ֤ א ֶאל- ֶאל ֙ה'ַוּי ֹ֖ ה ּב ה ָאמַ֣ -מֶֹׁש֔ ֹ֚ יו ּכ ה ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֗ ֹ֑ י ְויַַעְבֻדֽנִי׃ - ַׁשַּל֥ח ֶאת 'ר ה֔ ַּפְרע    ַעִּמ֖

אֶמר  לפני מכת דבר ט,א: ואראשמות  ֹ֤ א ֶאל-ֶאל ֙ה'ַוּי ֹ֖ ה ּב ֹֽה- מֶֹׁש֔ יו ּכ ה ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֗ ֹ֑ ר ה֙ - ַּפְרע ים ַׁשַּל֥ח ֶאת 'ָאַמ֤ י ָהִעְבִר֔ י ְויַַעְבֻדֽנִי׃ - ֱאRֵה֣   ַעִּמ֖

  

אֶמר ֙ה' ֶאל ז,כו: אראושמות משתמש בפסוק פרשה י' על פר' וארא המדרש רבה  ֹ֤ א ֶאל-ַוּי ֹ֖ ה ּב ה -מֶֹׁש֔ ֹ֑    א,בא י שמותהזהה לרישא של ַּפְרע
  שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה י 

Aֹאֶמר  )שמ' וארא ז,כו( א א ֶאל-ֶאל ה�'ַוּי &ֹ ה ּב ה- ֹמֶׁש� ן-ְוִאם )שמ' וארא ז,כז(׃ , ַּפְרֹע* ה ָמֵא֥ י ִהֵּנ֣ה ְלַׁשֵּל֑חַ  ַאָּת֖  ְויְִת֥רֹון ),חקהלת ה( ה"ד, הוגו'  נֵֹג֛ף ָאנִֹכ֗

ֶרץ ל ֶא֖ ֹ֣ ֶרץ ְויְִת֥רֹון וכל המדרש כמו שכתוב בויקרא רבה ובזאת חוקת התורה, רבותינו אמרין מהו, ֑הּוא ֑הּיא ַּבּכ ל ֶא֖ ֹ֣ אפילו  ֑הּוא ֑הּיא ַּבּכ
(בראשית א)  ם שנאמרדברים שאתה רואה אותן כאלו הם מיותרין בעולם כגון זבובים ופרעושים ויתושין הן היו בכלל ברייתו של עול

, ורבי אחא ב"ר חנינא אמר אפילו דברים שאתה רואה אותן כאלו הן מיותרין בעולם כגון נחשים וירא אלהים את כל אשר עשה
מה אתם  )שלא רצו בשליחותלמשה וירמיהו לפי ההמשך (ועקרבים הן היו בכלל ברייתו של עולם, אמר להן הקדוש ברוך הוא לנביאים 

ֶרץ ְויְִת֥רֹון אתם הולכין בשליחותי וכי אין לי שליח סבורים אם אין ל ֶא֖ ֹ֣ אני עושה שליחותי אפי' ע"י נחש אפילו ע"י עקרב  ֑הּוא ֑הּיא ַּבּכ
ואפילו ע"י צפרדע, תדע לך שכן שאלולי הצרעה היאך היה הקדוש ברוך הוא פורע מן האמוריים, ואלולי הצפרדע היאך היה פורע מן 

י ִהֵּנ֣ה ),כזשמ' וארא ז( המצריים הה"ד   וגו'. נֵֹג֛ף ָאנִֹכ֗

  

ן-ִאם )שמ' וארא ז,כז(מה אתם סבורים. ומתווך זאת בכתוב כאומר אל משה  מדרש רבה מהדורת וגשל, ליקוטים פ"י ה ָמֵא֥ להיות  ַאָּת֖
ֹ֤  (היינו הפסוקים שכתוב בם שליח הנה אנכי אוכל לנגוף את מצרים בלעדי שליחותך, והוכרחו לזה דאם רק כפשוטו ה- ֶאל' ה֙  אֶמרַוּי א מֶֹׁש֔ ֹ֖  ּב

ה- ֶאל ֹ֑ (הבריות המוזכרות היה לו לומר בא אל פרעה ואמור לו אם מאן אתה וגו'. אלא ודאי כי מוסב גם על משה, תדע לך שהרי הן  ,)ַּפְרע

מתנות  (הוא הן לצורך לכלל הוויתו של עולם, וכלומר אילולי נבראו המזיקין בעולם היאך היה פורע מהם (אשד הנחלים במדרש)
 זבובים ופרעושים ויתושין: נחש וצרעה ועקרב הם מזיקין, הצפרדע אין דרכה לישוך ולהזיק (וגם היא שליח) עץ יוסף. ע"פ )כהונה)

  שנבראים מעיפוש הארץ גם הם שליחים.

  

ה-ֶאל   מצב של רצון משה ללכת בשליחות ה' או לא ללכת בשליחות ה'.-מקף כרב – ֹמֶׁש�

ה-ֶאל   מצב בעל בחירה (א) להיטהר, להיטיב (ב) להיטמא, להרע.-רבמקף, כ – ַּפְרֹע*

Aֹאֶמר ה�' ֶאל ה-ַוּי שמ' (הכתוב ל קטן, שתי דרשות (א) כפשוטו ללכת בשליחות ה' אל פרעה; (ב) מוציא מפשוטו ש- מהפך פשטא זקף – ֹמֶׁש�

ן-ְוִאם )וארא ז,כז ה ָמֵא֥ יש . אכן רבנו לעשות שליחות ה' משה ם מיאון של מיאון של פרעה געל המרכא טפחא, כעין יתור לרבות  – ַאָּת֖
יו ֹּכBה אלא שבלי  לקב"ה הרבה שליחים לבצע שליחותו גם ע"י בעלי חיים שאין להם דעת, וגם כאלה שאין דרכם להזיק. ְוָאַמְרָּת( ֵאָל�

ִני׃-ַׁשַּל#ח ֶאת 'ָאַמ(ר ה�  י ְוַיַעְבֻדֽ ֶרץ ְויְִת֥רֹון ),חקהלת ה(שימוש בפסוק  . נעשהפרעה יוכל לתלות את המכות בטבע ובמקריות ַעִּמ& ל ֶא֖ ֹ֣  ֑הּיא ַּבּכ

יוללמד על  ֑הּוא נות משליחים אחרים, בהיותו בעל יתרושלנביא יש לפחות ארבע  בתפקיד של לפחות ארבע, מונח רביע – ְוָאַמְרָּת( ֵאָל�

(ב)  )'ֹּכBה ָאַמ(ר ה� ( הקב"ה הבורא והיחיד –(א) הוא מייצג את השולח  םהנביא היתרונות  דעת וכח הדיבור להטעים לפרעה את המתרחש.

י-ַׁשַּל#ח ֶאת( הוא מייצג את עם ישראל ה-ֶאללהיטיב ( (ג) הוא מסביר כי ה' רוצה שפרעה ישלח את עם ישראל מבחירתו )ַעִּמ& (ד)  )ַּפְרֹע*

ִני( יוכל לעבוד את עבודת ה'הוא מסביר שה' רוצה שעם ישראל  ִניוְ טעם סלוק במלת (ה) ו )ְוַיַעְבֻדֽ תהיה עם ישראל מגביל שעבודת  ַיַעְבֻדֽ
  .מצרים ומעבודה זרה שלהםרק לה' ובכך יתנתק מפרעה, מ

  

Aֹאֶמר רשב"ם (ז,כו)  א ֶאל-ֶאל ה�'ַוּי &ֹ ה ּב ה -ֹמֶׁש� ; רהשני פעמים היה משה מתרה את פרעה, ִּבְשֵני מכות, ובשלישי לא היה מת - ַּפְרֹע*
התרה; בשחין  ובדברובדברובדברובדברהתרה, בכנים לא התרה; בערוב  ובצפרדעיםובצפרדעיםובצפרדעיםובצפרדעיםאינו מתרה: בדם  )(במכה השלישית וכן כל הסדר, בכל שלש מכות

  זה נלמד מן הכתוב ואין צורך לטעמים. –טט התרה, (בחשך לא התרה).  ובארבהובארבהובארבהובארבהלא התרה. בברד 

Aֹאֶמר ה�' ֶאלבכל התראה שניה שאחריה אין התראה כתוב  א ֶאל-ַוּי &ֹ ה ּב ה-ֹמֶׁש� שר כי לשלשה הכתובים באותה תבנית טעמים. אפ ַּפְרֹע*

א ֶאל )א,בא י 'שמ(-ב ר' יוסף בכור שוראותה משמעות כפי'  &ֹ ה-ּב אלא היה אומר 'לך' כי אם  -  ַּפְרֹע* &ֹ 'ביין' בלעז, שמשמע שאני אלך  ,,,,ּב
א ) (אפשר כי בצרפתית עתיקה מלת וארא ז,כו -גם ב אני אלך עמך""( עמך &ֹ   )venir, בצרפתית בהתשע"ב   vieneהיתהּב
א &ֹ   , שמשמע שאני אלך עמך ר' יוסף בכור שורטפחא, שינוי משמעות מיחיד לרבים ההולכים כפי'  – ּב

  

א ֶאל(א)  רש"יגי' הכתר  &ֹ ה-ּב י  ....ַּפְרֹע*   .  שימי; שאשית אני - ִׁשִת6

Aֹאֶמר ה�' ֶאל (א) רש"יגי' אחרת  א ֶאל-ַוּי &ֹ ה ּב ה-ֹמֶׁש� י ואח"כ מפרש  והתרה בו. ַּפְרֹע*     .שימי; שאשית אני -ִׁשִת6

ימלת בכלל וכאן ב מוסבר כי מקום הטעם כמלעיל וכמלרע גורם לשנוי משמעותשכל טוב במדרש    .ִׁשִת6

Aֹאֶמר ה�' ֶאלשכל טוב (בובר)  א ֶאל-ַוּי &ֹ ה ּב ה- ֹמֶׁש� כשפרעה ביאור, "בא" נאמרת "לך"  מפורש כי מלת (במקורות אחדים . לפלטין שלוַּפְרֹע*

י: כשפרעה בארמונו) י ִהְכַּבAְד -ִּכֽ יו-ְוֶאת ִלּבֹו� -ִּתי ֶאתֲאִנ< . הן הכבידו את לבם מעט ואני הוספתי להם כבדות, דאם בא אדם ֵל(ב ֲעָבָד�
י ליטמא פותחין לו, כל כך למה: ַען ִׁשִת6 ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹושהוא בת' מודיע כי הוא לשון זכר, כלומר אשית:  הטעם. ְלַמ� י ֵא& ֶּלה . ֹאֹתַת# ֵא&

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹוהיינו קשות,  ויתן ה' אותות ומופתים גדולות ורעים במצרים (דברים ו כב), אבל כשהטעם בש' היא לשון נקבה  . כדכתיבֵא&
  וציווי, כגון שיתי לבך למסלה (ירמיה לא כ), שיתי (בליל) [כליל] צילך בתוך צהרים (ישעיה טז ג):

  

: (א) בין זכר לנקבה (ב) בין משמע יִׁשִת6 במלת  ההסבר בא להראות תפקיד מקום הטעם כמלעיל וכמלרע הגורם לשנוי משמעות(א) 

  "לשים" ובין משמע "שימי לב"

ה-ֶאל(ב)  י ִהְכַּבAְדִּתי ֶאתמצב בעל בחירה (א) להיטהר, להיטיב (ב) להיטמא, להרע. אם בוחר להרע אז - מקף, כרב – ַּפְרֹע* . אם  ִלּבֹו� -ֲאִנ<

י ִהְכַּבAְדִּתי ֶאתבוחר להיטיב אז    שע"י התראה יעשה תשובה ותתקבל. כעין יצא להקל ולא להחמיר גרשיים מהפך פשטא, -  ִלּבֹו� -ֲאִנ<



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

א ֶאל -על הגי' האחרת ברש"י ל &ֹ ה-ּב והתרה והתרה והתרה והתרה  65האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל ליקוטי שיחות ו' ע' הסבר מבוסס  והתרה בו. ַּפְרֹע*
מקבלין  –... ועשה תשובה  .מבואר בתניא שאף מי שנאמר בו ש"אין מספיקין בידו לעשות תשובה", הנה "אם דחק ונתחזקבובובובו

הקב"ה  - .והתרה בווהתרה בווהתרה בווהתרה בו. זהו להתחזק ולשוב בתשובהעדיין היתה בידו הבחירה  שהכביד ה' את לב פרעהתשובתו". ואף כאן, גם לאחר 
ממנו את האפשרות של תשובה. אך רש"י מגלה שעדיין היה בידו לעשות תשובה, שהרי המטרה של  לשלוללשלוללשלוללשלולהכביד את לב פרעה כדי 

  אותה.   יקבליקבליקבליקבלבדרך כלל, שהאדם התראה היא 

  

י ִהְכַּבAְדִּתי ֶאת על עם ישראל למרות שהכעיסו לפני ה' גם במצרים, כדי  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר -  ִלּבֹו� - ֲאִנ<
ועמדו ...  א גשמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה י - שלא יאמרו פרעה ומצרים שאין בידי ה' היכולת להצילם. כנדרש בשני אופנים ב

והכעיסו לפני ובקשתי לכלותן ולהשליכן מעל פני, ואמרתי בשביל פרעה הרשע שלא יאמר לא היה יכול להצילן ועמד עליהן והרגן, 
יל ְוַכַ֥עס )כז,ג משלי( הוי ִו֗ ד ֱא֝  הוי ה' למנוע מהם תשובה)מביאה את (י,י) -או כפירתם ביחוד כפי' תולדות יצחק בהתגאות אויבי ה' נגד ה' (, ִמְּׁשנֵיֶהֽם ָּכֵב֥

י י ִהְכַּבAְדִּתי ֶאת- ִּכֽ י ד"א )ב(. וש"ר מביא אותו מהלך הפעם מבוסס על פסוק בתורה )(ולאבדם כך להקל על ישראל. ִלּבֹו� -ֲאִנ< י -ִּכֽ ֲאִנ<
ם  )דב' הא' לב,כו( הה"ד ִלּבֹו� -ִהְכַּבAְדִּתי ֶאת ְרִּתי ַאְפֵאיֶה֑ ם מהו ָאַמ֖ ם  , דבר אחר)עם ישראל( ה הםאי (בכעסי)אמרתי באפי ַאְפֵאיֶה֑ ַאְפֵאיֶה֑
ם לא יהיו אלא )עם ישראל(שהכעיסו לפני איה הם  (בכעס)אמרתי באף  יָתה ֵמֱא֖נֹוׁש זְִכָרֽ י ומי גרם להם שיצאו משם, ַאְׁשִּב֥ ַעס לּוֵל֗  אֹויֵב֙  ַּכ֤

  .מביאה להצלת עם ישראל ע"י ה' (התגאות אויבי ישראל על ה' ועל עמו)

ֶבד משלי כז,ג: ֹֽ יל ְוַכַ֥עס ַה֑חֹול ְוֵנֶ֣טל ֶבןֶא֭ -ּכ ִו֗ ד ֱא֝ ם׃[כו]  לב: האזינודברים  ִמְּׁשנֵיֶהֽם׃ ָּכֵב֥ יָתה ֵמֱא֖נֹוׁש זְִכָרֽ ם ַאְׁשִּב֥ ְרִּתי ַאְפֵאיֶה֑ י[כז]  ָאַמ֖  לּוֵל֗

ַעס ימֹו יְנְַּכ֖רּו-ֶּפֽן ָא֔גּור אֹויֵב֙  ַּכ֤ נּו יֹֽאְמרּו֙ -ֶּפן ָצֵר֑ ָמה יֵָד֣ ל ָּכל 'ה֖  ְוR֥א ָר֔   זֹֽאת׃- ָּפַע֥

י...    יש גם מהלך של הקלה ןרמב"- ול ַען עשיתי כן,  ִּכֽ שאשית בקרבם אלה האותות אשר אני חפץ לעשות בהם, שידעו מצרים את ְלַמ�
  ההכבדה אינה כדי להעניש את מצרים אלא כדי שיכירו בגבורת ה'. - טט גבורתי, לא שאעניש אותם יותר מפני הכובד הזה; 

ה-ֶאל    שלא נעשה בו הדין.ולעשות תשובה שתתקבל עד  אתנח, מגביל זמן להיטיב – ַּפְרֹע*

בעקבות ב)  –(טט  ,הן הכבידו את לבם מעטא)  –(טט מצב של לב עבדיו. - מצב של לב פרעה וכרב-מקף מקף כרב – ֵל(ב-ְוֶאת ִלּבֹו� -ֶאת
  לו,ואני הוספתי להם כבדות, דאם בא אדם ליטמא פותחין ג)  –(טט  התראה יכלו לבחור לשוב, אך משלא שבו אז

(א) בשעת מכות לפחות האחרונות יראים את ה', אחרי  מצב של לב עבדיו- לב פרעה וכרבשל  מצב-מקף מקף כרב – ֵל(ב-ְוֶאת ִלּבֹו� -ֶאת

  היפסק המכה פוסקים מלירוא את ה'.

  

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו׃ )י,א' וארא שמ(עיון בכתוב  י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6   בדרכים אחדות. ְלַמ�

ַען   בשני מקומות בפירושו.י "אברבנאל שמות פרבע סיבות לאותות שנעשו במצרים. אפשר כפי' רביע, א – ְלַמ�

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו )י,א' וארא שמ(השאלה הג' באמרו  י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ם )בי,' וארא שמ( וגו' ְלַמ� המכות כבר  תכליתכי הנה  ׃'הֽ  ֲאִנ֥י-ִּכי ִויַדְעֶּת֖
 –(טט . כי אני ה' בקרב הארץוקצתם למען תדע  )ב –(טט  כי אני ה'בקצתם למען תדע  א) –טט (ביארו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה 

ם )בי,' וארא שמ(והיו אם כן כלם בערך פרעה והמצרים לא בערך ישראל  כי אין כמוני בכל הארץובקצתם בעבור תדע  )ג כמו  ִויַדְעֶּת֖
   .שנזכר כאן

י  יות לבוא על המצרים מפני רשעת' ומה שהרעו לישראל והוא אמרוואמר שהמכות האלה שיזכור היו ראו )ד –(טט  י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ְלַמ�
ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו   ֵא&

  

  הסבר בדרך פנימיות התורה
. ונראה לי כי בכל מקום שנמצא (בגי' של מלת "בקרבו") ויש לך להשכיל מלת בקרבי בפירושה ובמספרה[רבינו] בחיי דברים פרק לא 

י  )כג, כא ' מש'שמ( ך" או "בקרבו" או "בקרב" יש שם על כל פנים התעוררות על מדת הדין, ואב לכולן:בתורה לשון "בקרב י ְׁשִמ֖ ִּכ֥
ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו )י,א' וארא שמ( וכן במכות מצרים:, ְּבִקְרּֽבֹו י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ֶרב ָהָאֶֽרץ׃ 'ה֖  ֲאִנ֥י ִּכ֛י )ח,יח אראו' שמ(, וכתוב בהן: ְלַמ�   ְּבֶק֥

ע ְּבקֹ֖לֹו ַאל כג,כא: משפטיםשמות  ֶמר ִמָּפָנ֛יו ּוְׁשַמ֥ י ְּבִקְרּֽבֹו׃- ִהָּׁש֧ י ְׁשִמ֖ ם ִּכ֥ י R֤א יִָּׂש֙א ְלִפְׁשֲעֶכ֔ ר ּ֑בֹו ִּכ֣   ַּתֵּמ֣

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו )י,א' וארא שמ( וזהו סוד של"ה פרשת בא תורה אור יד. י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ורומז לאותיות שם ידו"ד המתפשטים , ְלַמ�
, כי כבר כתבתי בפרשיות הקודמות (פרשת וארא אות ב), שכל ניסים ונפלאות מצרים היו בשם ידו"ד, וכמו שאמר בשכינה המתלבשת

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו הקדוש ברוך הוא 'אני ידו"ד' והודיע ששמו ידו"ד. ועל אותיות זה השם אמר י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ומאותיות שמו ...  .ְלַמ�
ודע, כי גאולת מצרים אף שהיתה גאולה גדולה, מכל מקום אינה  טו....  ,והמכות באומה של מטהנתפשטו הכנעת השר שהוא הבכור. 

 בשלח' שמ( גאולה בהחלט עד לעתיד, ואז יתגלה אותיות שם ידו"ד כולם, מה שאין כן עתה לא נתגלה כי אם אותיות י"ה, כמו שנאמר

ּה-ַעל יָד֙ -ִּכֽי  )טז,זי ְסיָ֔  (כס י"ה) ֵּכ֣

ַען ֶּלהע, רמז לגלוי שלימות שם הוי' של ארבע אותיות שבהם נעשו כל נסי יציאת מצרים. רבי – ְלַמ� י ֵא& מרכא טפחא כיתור  – ֹאֹתַת#
וזה השר של האומה.  ה' מכניע את את אומהה שלפני הכנעתיתירה לדרוש לקים) -לקות, בני הא- (כעין אלרבות שאומר שמלת "אלה" 

  מביא להכנעת האומה.

י   ורק בגאולה לעתיד לבוא יהיה גלוי של ארבע אותיות שם הוי'. לא נתגלה כי אם אותיות י"ה,לק ללמד שבגאולת מצרים מחתביר,  – ִׁשִת6

  .שלא חזרו בתשובהמצרים וישראלים רק על , סלוק מגביל התעוררות מידת הדין התעוררות על מדת הדין[רבינו] בחיי  -  ְּבִקְרּֽבֹו

אלה הענישה מתגלגלת לקוסטינר  ,משל למלך הגוזר עונש ואין זה נאה למלך לבצע העונש .אר שליט"ערלנגעמפי הרב סנדר  ההסבר הבא
  הממונה לחבל בנענש (כמו זה שאמור היה להרוג את משה).

ַען    רביע מרמז לארבע אותיות שם הוי' דקדושה ממנו בא שפע החיות לבריאה. – ְלַמ�

יאז  התעוררות מדת הדיןמלמדת על  ְּבִקְרּֽבֹולת מ[רבינו] בחיי , ע"פ כאשר דינים דקדושה רוצים לנקום תביר מצמצם מאד החיות  – ִׁשִת6
גורם מלמדת על גלוי טומאה וזה  ְּבִקְרּֽבֹוגי' מלת וזה עובר להחיות הקליפות (נקרא גם "ה" תתאה (אחרונה בשם הוי') היורד לגלות). 

ֶּלהמרומזים במלת , ובכתוב מכות מצריםומשם באו  ריקאנטיוש"דים כמרומז בפי' מלאכי חבלה  להפעילקליפות ל (כמו במעשה העגל  ֵא&

אְמ֔רּו  )שמ' תשא לב,ד; שמ' תשא לב,ח( ֹ֣ ֶּלה ַוּי י]֙  ֵא֤ ל ֱאRֶה֙ ֶּלה) ורבוים מרומז בתבנית הטעמים מרכא טפחא של  יְִׂשָרֵא֔ י ֵא& . ובאגרת רבי ֹאֹתַת#
ף ּוְלַהּ֖כֹות )דח,נ יש'(-נלמד ממספרם ששמשון מאוסטרופולא הנלמדת בליל פסח נאמר  ֹ֣ ַׁשע ְּבֶאגְר תה' (נוטריקון ג' א'לפים ר"פ  –מלת אגרף  ֶר֑

ַחת )עח,מט ְׁשַל֗ י ִמ֝    ָרִעֽים׃ ַמְלֲאֵכ֥



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב),יא שמות ב 1.6

  לשמור כקבוצה

' ֶאל     פ [כא] :גכ –י,כא  אב תומש אֶמר ה �ֹ ה ְנֵטAה ָיֽ ְד�E ַעל-ַוּי ִים ִו#יהִ - ֹמֶׁש� ֶׁשF ַעלַהָּׁשַמ� ֶׁשF׃ֶא(ֶרץ -י ֹח& ׁש ֹחֽ ִים ְוָיֵמ&      (הכנה למלמד) ִמְצָר*

#ט ֹמֶׁש6ה ֶאת    ֹו ַעל-[כב]  ַוֵּי ֶׁשF-ָיד& י ֹחֽ ים׃- ֲאֵפָל6ה ְּבָכל- ַהָּׁשָמ*ִים ַוְיִה8 ֶׁשת ָיִמֽ ִים ְׁש+# ֶרץ ִמְצַר&   (המלמד: ימי החשך הראשונים)ֶא#

א     [כג](הלמד)  ֹֽ ּו ִא(יׁש ֶאת- ל יו ְולֹא-ָרא< ים ּֽוְלָכל-ָאִח� ֶׁשת ָיִמ* יו ְׁש+( יׁש ִמַּתְחָּת& מּו ִא# ם׃-ָק6 ֹור ְּבמֹוְׁשֹבָתֽ ָיה א& 8י ִיְׂשָרֵא6ל ָה#   ְּבֵנ
  (בלי רש"י לא ידענו שאלו שלושה ימים נוספים, מאיפה יודעים שחשכתם הייתה מוכפלת?)

"דיו לבא לידון (הלמד) להיות כבא מן בדרשת ר' טרפון בקל וחומר על הסגר מרים, מוסבר שבקל וחומר  ]א קמא כה,אבב ילבב[- בבדיון 

הדין (המלמד)" ולכן אין הלמד עולה בפעולתו (שם עונש מרים מה' שבעה ימי הסגר, כעין נדוי) על המלמד (הנידוי בת ע"י אביה שבעה 
אֶמר ֝ה' ֶאל) במד' בהע' יב,יד(ימים).  ֹ֨ יָה ֲהR֥א ִתָּכֵל֖ם- ַוּי ק יַָר֙ק ְּבָפנֶ֔ ֹ֤ יָה֙ יָר ה ְוָאִב֙ ר ֵּתָאֵסֽף׃ מֶֹׁש֗ ה ְוַאַח֖ ת יִָמי֙ם ִמ֣חּוץ ַלַּֽמֲחנֶ֔ ר ִׁשְבַע֤ ים ִּתָּסגֵ֞ ת יִָמ֑  ִׁשְבַע֣

אֶמר ֝ה' תבנית הטעמים היא  ֹ֨ ת יִָמי֙ם קדמא ואזלא ...  –ַוּי ר ִׁשְבַע֤   גרשיים מהפך פשטא . –ִּתָּסגֵ֞

  

  .הפורץ את המגבלה של הקל וחומרוף התבנית, אבל עם שנוי בס ,במכת חושך תבנית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים

' )אכ,י( אֶמר ה �ֹ ֶׁשF , , מלמד על סדרקדמא ואזלא -  ַוּי ֶׁשFֶא(ֶרץ ִמְצָר*ִים -ַעלִו#יִהי ֹח& ׁש ֹחֽ   מתאר את חלקה הראשון של המכה )בכ,י(: ְוָיֵמ&

א )גכ,י( ֹֽ ּו ִא(יׁש ֶאת-ל יו- ָרא< המכה שללא פ'רש"י על פי שמות רבה לא היינו יודעים  מתאר את חלקה השני של ,מונח רביעגרשיים  -  ָאִח�

יו-לֹאעל זה ש מוכפלם אחרים חשך ימי תועוד שלש...  )בכ,י( רש"ישזה חלק שני.  יׁש ִמַּתְחָּת& מּו ִא# יכול לעמוד ועומד אין  לא בשו. יָק6
  וגו'. יכול לישב

' )אכ,י(תבנית הטעמים קדמא ואזלא ... גרשיים מלמדת על כעין לימוד בקל וחומר  אֶמר ה �ֹ שמקדים  ,, מלמד על סדרקדמא ואזלא -  ַוּי
  הלמד.  –הולך הבא לידון  –והולך הבא מן הדין (המלמד) ואחריו אזלא 

ֶׁשF )בכ,י(היינו  )אכ,י(-המלמד הוא הביצוע של הצווי ב י ֹחֽ ים׃- ֲאֵפָל6ה ְּבָכל- ַוְיִה8 ֶׁשת ָיִמֽ ִים ְׁש+# ֶרץ ִמְצַר&    ֶא#

א )גכ,י(הלמד הוא  ֹֽ ּו -ל ים-ְולֹא... ָרא< ֶׁשת ָיִמ* יו ְׁש+( יׁש ִמַּתְחָּת& מּו ִא#   ָק6

א )גכ,י(יש המסביר שאם יש מידע מהמלמד על הלמד, כמו במכת חושך שהיה חושך שלושה ימים, לכן כאשר נאמר  ֹֽ ּו -ל מּו - ְולֹא... ָרא< ָק6
ים ֶׁשת ָיִמ* יו ְׁש+( יׁש ִמַּתְחָּת&   מהחושך של החלק הראשון.  גדוללק השני החושך היה זה מלמד: (א) שאלו שלושה ימים אחרים (ב) שבח ִא#

אֶמר ֝ה' בהסגר מרים תבנית הטעמים הייתה  ֹ֨ ת יִָמי֙ם קדמא ואזלא ...  –ַוּי ר ִׁשְבַע֤ גרשיים מהפך פשטא, והלמד לא עלה על המלמד  –ִּתָּסגֵ֞
  ).ללמד להיות כמו המלמד ("דיו"

' )אכ,י(במכת חושך תבנית הטעמים  אֶמר ה �ֹ א )גכ,י(...  ואזלא קדמא -  ַוּי ֹֽ ּו ִא(יׁש ֶאת-ל יו-ָרא< והלמד עולה על  מונח רביעגרשיים  -  ָאִח�
   .ב"דיו" המלמד שחשכת שלושה ימים אחרונים גדולה מחשכת שלושה ימים ראשונים. כלומר אין הגבלת הלמד

א )גכ,י( פסוק , שלושה הימים האחרונים של מכת חשך,הלמד ֹֽ ּו ִא(יׁש ֶאת-ל יו-ָרא< והיות ויש רשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ג -  ָאִח�
ים-ְולֹאעוד פרט  ֶׁשת ָיִמ* יו ְׁש+( יׁש ִמַּתְחָּת& מּו ִא#   ולא על הכלל כולו. על עצמואז זה עשוי להיות כעין יצא מן הכלל ללמד  ָק6

  

ה ֶאל     [כד] כו: –י,כד  אב תומש א ַפְרֹע ּו ֶאת-ַוִּיְקָר� ֹ�אֶמר� ְלכּו� ִעְבד( ה ַוּי ' ַר6 -ֹמֶׁש� ם׃-ַּגֽםק צֹאְנֶכ#ם ּוְבַקְרֶכ&ם ֻיָּצ*ג ה�  ַטְּפֶכ&ם ֵיֵל#F ִעָּמֶכֽ

   (הכנה למלמד)

ה ַּגם     [כה] (המלמד) ֹ(אֶמר ֹמֶׁש� ינּו׃-ַוּי ' ֱא+ֵהֽ ינּו ַלה# ת ְוָעִׂש& ים ְוֹע+* נּו ְזָבִח( ן ְּבָיֵד&   (המלמד, הבהמות שפרעה יתן לכפרה עליו) ַאָּת6ה ִּתֵּת#

( -ְוַגם     [כו] (הלמד) ד ֶאתִמְקֵננּו ֵיֵל ח ַלֲעֹב& Bי ִמֶּמ(ּנּו ִנַּק� ה ִּכ א ִתָּׁשֵאר� ַּפְרָס� Aֹ נּו ל ' ֱא+ֵה*ינּו -F ִעָּמ�   ה(
א ֹֽ (ְחנּו ל ה-ַוֲאַנ ע ַמֽ ' ַעד-ַּנֲעֹבד� ֶאת-ֵנַד� ָּמה׃-ה� נּו ָׁשֽ   (הלמד שאם בהמות פרעה יוצאות עמם לא כל שכן שבהמתם יוצאה עמם) ֹּבֵא&

  .... ראה הסבר לעילוחומר על הסגר מרים, בדרשת ר' טרפון בקל  ]א קמא כה,אבב ילבב[- בבדיון 

הפורץ את המגבלה של במו"מ בין פרעה למשה, תבנית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים אבל עם שנוי בסוף התבנית, 
  .הקל וחומר

ה  )דכ,י( א ַפְרֹע ֹ�אֶמר� ְלכּו� , מלמד על סדרקדמא ואזלא,  –ַוִּיְקָר� ק צֹאְנֶכ#ם ּוְבַקְרֶכ&ם ֻיָּצ*ג...  מיד, כאילו רגילות)(פשטא פשטא, כעין ַוּי   ַר6

ה )דכ,י(גרש (=גרשיים מלעלי) מלמדת על כעין לימוד בקל וחומר - תבנית הטעמים קדמא ואזלא ... אזלא א ַפְרֹע , קדמא ואזלא - ַוִּיְקָר�

  הלמד.  –הולך הבא לידון  –שמקדים והולך הבא מן הדין (המלמד) ואחריו אזלא  ,מלמד על סדר

ינּו-ַּגם ... )הכ,י( מקדים המלמד פסוק -קדמא  הנידון ' ֱא+ֵהֽ ינּו ַלה# ת ְוָעִׂש& ים ְוֹע+* נּו ְזָבִח( ן ְּבָיֵד& אמר המידע על הנלמד נמצא במ. ַאָּת6ה ִּתֵּת#
ן-ַּגםמשה  נּו -ְוַגם )וכ,י( הולך אחריו הלמד פסוק - ואזלא  הבא לידוןבתוספת על  -  ַּגםודע שנתינתך היא בבחינת  ַאָּת6ה ִּתֵּת# ִמְקֵננּו ֵיֵל(F ִעָּמ�

ת -ַּגם ... )הכ,י(כי יש כאן שני פרטים גרש מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו -אזלא -  ים ְוֹע+* נּו ְזָבִח( ן ְּבָיֵד&  )וכ,י( - וַאָּת6ה ִּתֵּת#

נּו-ְוַגם אלא גם משלך תתן... נו אננו ילך עמשמקלא דייך ...  רש"י- הלמד כאן עולה על הנידון כפ. ִמְקֵננּו ֵיֵל(F ִעָּמ� ֹֽ ה- ל ע ַמֽ  ... ַּנֲעֹבד� -ֵנַד�
  .יותר ממה שיש בידינו שמא ישאל

  

' ֶאל [א]  ב: –יא,א  אב תומש אֶמר ה �ֹ יא ַעל-ַוּי Aַגע ֶאָחד� ָאִב A ֹוד ֶנ ה ע( ִים ַאֲחֵרי-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ֹמֶׁש� *ה -ִמְצַר� ן ְיַׁשַּל#ח ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז Nֵכ  
ה ּגָ  Nֹו ָּכָל ְּלח� ׁש ֶאְתֶכ&ם ִמֶּזֽה׃ְּכַׁש� ׁש ְיָגֵר#   ֵר6

ּה ְּכֵלי-[ב]  ַּדֶּבר הּו ְוִאָּׁשה� ֵמֵא(ת ְרעּוָת� יׁש׀ ֵמֵא(ת ֵרֵע� ּו ִא( *ם ְוִיְׁשֲאל< (י ָהָע ב׃-ָנ&א ְּבָאְזֵנ   ֶכ&ֶסף ּוְכֵל#י ָזָהֽ
' )א,אי( אֶמר ה �ֹ הּו )א,בי(...  קדמא ואזלא – ַוּי יׁש׀ ֵמֵא(ת ֵרֵע� ּו ִא(   ונח פסק) מונח רביע.גרשיים מונח לגרמיה (מ -  ְוִיְׁשֲאל<

  .... ראה הסבר לעילבדרשת ר' טרפון בקל וחומר על הסגר מרים,  ]א קמא כה,אבב ילבב[- בבדיון 

הפורץ את המגבלה של הקל בבצווי ה' למשה, תבנית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים אבל עם שנוי בסוף התבנית, 
  .וחומר

יא ַעלבנית טעמים מיוחדת כאן המידע על הלמד מתגלה בת Aַגע ֶאָחד� ָאִב A ֹוד ֶנ ִים-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ע( מונח מהפך פשטא מהפך פשטא  – ִמְצַר�
מהפך פשטא שני מרמז על  ,פשוטה ואחת יוצאת מפשוטהמהפך פשטא אחד מרמז על דרשה אחת כדרשות, קטן מרמז לשתי -זקףקטן, - זקף

זה וטו זה מכת בכורות, נגע שלא כפשוטו זה אבדן רכושם, ועוד נגע שלא כפשוטו אחת היוצאת מפשוטה. אפשר שנגע כפש עוד דרשה
  גדול ראה הסבר בהמשך.  -קטן זקף- שר של מצרים, ע"פ תבנית טעמים זקףמכה ב

יא ַעל )א,אי( מקדים המלמד פסוק -קדמא  הנידון Aַגע ֶאָחד� ָאִב A ֹוד ֶנ ִים- ַּפְרֹעה� ְוַעל-ע(   וגו' ִמְצַר�



  ה ובאגדה, התשע"דמקרא בהלכטעמי ה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  

  

  

  בא-שמות-15-טטודל/©Jan-16                    13/12                ZZFisher-13 ותשע"ה–טשב–'ג 

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  ה שבט הילולות שפת אמת, הככא סאלי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ומי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"טע 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 - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה 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  ענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על ה – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

הּו  )א,בי( הולך אחריו הקרא הלמד -  ואזלא הבא לידון יׁש׀ ֵמֵא(ת ֵרֵע� ּו ִא( גרשיים מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע, כעין יצא  - ְוִיְׁשֲאל<
הפסד רכוש והמכות על הים עולה בהרבה על  )הלמד( הבא לידון, אפשר כי כאן על עצמו, כי מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו

  רות כי:(המלמד) מכת בכו הנידון

הזהירם על כך שלא  ךממ בבקשה...  רש"י'כפ הרוששו אות - ועשו את מצרים כמצולה שאין בה דגים כאן ועל הים, ע ברכושם (א) פג
  בהם.ם לא קיי    גדול שיצאו ברכו ואחרי כןם קיים בה ענו אתם ועבדום ויאמר אותו צדיק אברהם 

  שרי אומות העולם, כל צבא מצרים אבד בים ובשר של מצרים אלילי מצרים, בבכאן ועל הים פגע (ב) 
ויר[א ישראל] את היד הגדולה. מכות חמורות ומכות משונות זו [מזו ומיתות] משונות ומיתות  ],לאמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי יד[

שבמצ' הוא אומ' חמורות זו מזו ר' יוסי הגלילי אומ' מ[נין אתה] אומ' שלקו מצ' במצ' עשר מכות ועל הים לקו חמיש[ים מכות] 
ויאמרו החרטומים אל פרעה וגו' (שמ' ח טו) [ועל הים] הוא אומ' וירא יש' את היד הגדולה וגו' כמה לקו ב[אצבע עשר] מכות אמור 
מעתה במצ' לקו עשר מכות ועל הים [לקו] חמשים מכות ר' אליעזר אומ' מנין שכל מכה ומכה ש[הביא] המקום ב"ה על המצ' היתה 

שנא' ישלח בם חרון אפו וגומ' (תה' עח מט) עברה אחת וזעם שתים וצרה שלש. ומשל' מלאכי רעים ארבע. אמור  של ארבע מכות
מעתה במצרים לקו ארבעים מכות ועל הים לקו מאתים מכות. ר' עקיב' אומ' מנין שכל מכה ומכה שהביא המקום ב"ה על המצ' היתה 

חת וכול אמור מעתה במצ' לקו חמשים מכות ועל הים לקו חמשים ומאתי' של חמש מכות שנא' ישלח בם חרון אפו וגומ' הרי א
  .מכות

  

  שני מופעים, אחד עם מקף בז"ק אחד ללא מקף בז"ק .שמות בא יא,א:65

אֶמר ה_   �ֹ יא ַעל-' ֶאלַוּי Aַגע ֶאָחד� ָאִב A ֹוד ֶנ ה ע( ִים ַאֲחֵרי-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ֹמֶׁש� *ה -ִמְצַר� ן ְיַׁשַּל#ח ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז Nֵכ  
ׁש ֶאְתֶכ&ם ִמֶּזֽה׃ּכְ  ׁש ְיָגֵר# ה ָּגֵר6 Nֹו ָּכָל ְּלח�   ַׁש�

קטן" עולה "יסוד מלכות" - גדול זקף- כתב הרבי מדזיקוב בספר אמרי נועם כי גימטרית "זקף. גדול בין שני קיסרים- קטן זקף-זקףפעמיים 
- קטן זקף- עמות בתבנית הטעמים "זקףועולה תקע"ו , והרב י"ר פאלוך זצ"ל כתב שכן נמצא ביעב"ץ. העיון גילה כי גימטרית המלים המוט

  גדול" וכן ההפרש בין גימטרית המלים והגימטריה של התבנית (השווה תקע"ו) מרמז לדברים שונים בפנימיות התורה, בתנ"ך ובתושב"ע.

  

ִים ַאֲחֵרי-ְוַעל ברישא  ן-ִמְצַר� Nה בסיפא. גדול-זקףקטן - זקף ֵכ Nֹו ָּכָל ְּלח� אֶמר ית הטעמים של הכתוב . ועוד תבנגדול- זקףקטן -זקף ְּכַׁש� �ֹ ַוּי
יא ַעל-' ֶאלה_  Aַגע ֶאָחד� ָאִב A ֹוד ֶנ ה ע( ִים ַאֲחֵרי-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ֹמֶׁש� ן-ִמְצַר� Nזקף  פעמיםשלוש גדול הוא כעין - קטן ... זקף- ... רביע ... זקף – ֵכ
ׁש ֶאְתֶכ&ם ִמֶּזֽה גירשם ממצריםהמכה העשירית שזיעזעה את פרעה ועמו ועמד ועל תוקף המלמדת  ין שני קיסריםב ׁש ְיָגֵר# ה ָּגֵר6 Nוזה , ָּכָל

  שעדיין היו ספקנים.מישראל כנגד אלו היה גם 

ִים ַאֲחֵרי-ְוַעל ן-ִמְצַר� Nעולה ק"ו + ש"צ + יר"ט +  תשע"העולה  775עולה ק"ו + ש"פ + יר"ט + ע' =  70+  219+  380+  106גי'  – ֵכ
  עולה תשע"ה 775 + יר"ט + ע' = שקו"ץ ע' =

קצ"ט עולה צדק"ה ועולה שם אהי"ה עם הוי"ה עם  נמצא באוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל = קצ"ט 199=  775 - 576  =ו "מתקע הפרש
  אדנ' עם אלקי' וכוללם

בין פירושיו מלאך, כאן אפשר כי הוא שר היינו שקו"ץ של מצרים נוטריקון י'ראה ר'אתה נ'טתה (רש"י במד' בלק)  –יר"ט גי'  ַאֲחֵרי
  יתים מע' אוה"ע שהביא עמו על הים. והמשח

(=קצ"ט)  שם אהי"ה עם הוי"ה עם אדנ' עם אלקי' וכוללםביציאת מצרים הקב"ה עשה צדק"ה (=קצ"ט) עם ישראל ואפשר שע"י הצירוף 

  מה. , מעבודת האלילים שלה ומהאוכמאמר חז"ל שכאשר הקב"ה נפרע מאומה הוא נפרע משרה, ת מצרים ונפרע משרההקב"ה נפרע מאומ

יא ַעלכאילו נאמר אחרי תשע"ה נגעים  Aַגע ֶאָחד� ָאִב A ֹוד ֶנ ִים-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ע( (על בסיס  שיכלול נגע היפרעות מהשר של מצרים ִמְצַר�

ח ֵׁשׁש ]זזוהר שמות בשלח יד,[ על הים שע"פיר"ט)  ֶכ֙ב ָּב֔חּור- ַוּיִַּק֗ , עולםוגו' הביא עמו משחיתים מכל האומות היינו ע' אומות ה ֵמ֥אֹות ֶר֙

  והיפרעות משרי שבעים אומות העולם ובכל שיקוצי מצרים ובפרעה ובעם מצרים.

  

ה Nֹו ָּכָל ְּלח� השט"ן תי"ט =  = 419=  55+  364 גדול- קטן זקף- המלים המוטעמות בזקף גי' –גדול -קטן במלה אחת זקף- קדמא זקף – ְּכַׁש�
  כב"ל רגל"וענ"ו ב, אקשי"ח, וכן עולה )רחמים+ ה"ן (חמש פעמים ו"ה ענין של 

שילוב שתי הגימטריאות אקשי"ח זק"ן , מזי"ק. = זק"ן 157=  576 - 419 ) מתקע"והגימטריות בין גי' המלים ובין גי' התבנית (= הפרש 
   ) (בשם אליהו שגב הי"ו)364(גי'  השטןן וכסיל, נאמר על "מלך זק - משלי כמו 

עם ישראל (הפסוק על יוסף ומלמד על כלל ישראל) הקב"ה מבטיח כי  (= גי' תי"ט) את ענ"ו בכב"ל רגל"והסבר אפשרי אחרי אשר 
�  ִמֶּמAֶלF )קהלת ד,יג(אקשי"ח (= גי' תי"ט) לב פרעה אשר הוא  יל ָזֵקן נאמר על השטן (בשם אליהו ) ש157) ומזי"ק (גי' 157(זק"ן גי'  ּוְכִס�

   שגב הי"ו)

ֹו  ְּלח� המשטין לעשות השט"ן  = 364 =ְּכַׁש� Nי ְּבַׁשַּל֣ח ַּפְרעֹה֘  )שמ' בשלח יג,יז(ו כמ, כשלחו  ָּכָל  )שמ' בשלח יג,יז( פסוקו )שמ' בא יא,א(פסוק  . ַויְִה֗

  שלחםממעידים כי פרעה עדיין סבר שמכוחו הוא 

הונגדו  Nד יִׁשְ ) במ' בלק כג,ט(עולה ה"ן. ו"ה זו מדת הרחמים המסנגרת ואומרת  55* ו"ה  =  5עולה בגי' (  ָּכָל ןֶהן־ָע֙ם ְלָבָד֣ ֹ֔ , ניתוק מכל ּכ
  האומות המכשיר עם ישראל לקבל התורה ולהיות עבדי ה'.

ן) במ' בלק כג,ט(ישראל ממצרים להיות הוציא השט"ן ביצע שליחות ה' ל: בסיכום ֹ֔ ד יְִׁשּכ אבל הוא ממשיך לעמוד להשטין כמו  וגו' ֶהן־ָע֙ם ְלָבָד֣
ֶרץ )ב' וילך לא,טזד(שמעידה הגי' תי"ט העולה הע"ם הז"ה וזנ"ה אחר"י מהפסוק  י ֵנַֽכר־ָהָא֗ י׀ ֱאRֵה֣ ה ְוזָָנ֣ה׀ ַאֲחֵר֣ ם ַהּזֶ֜   ְוָק֩ם ָהָע֨

  

ד׃ " )שמ' ג,ח( וזהו...   מאור ושמש שמות פרשת באאחרי כתבי הנ"ל זיכני הקב"ה למצוא במוצאי י' טבת התשע"ה:   ִמַּי֣ד ְלַהִּצי֣לֹו׀ "ָוֵאֵר֞

יִם ברך, שהוצרך להופיע אור בהירות אלהותו יתברך לעולמות התחתונים, כדי להצילו מיד כלומר, כביכול ירידה היה אצלו ית  ִמְצַר֗
אֶמר ה' ֶאל) בא יא,א שמ'( מצרים. ובזה נבוא לביאור הפסוק ֹ֨ ה ֣עֹוד ֶנ֤גַע ֶאָחד֙ - ַוּי היינו מכת בכורות. וידוע, שמכת בכורות יצאה וגו'  מֶֹׁש֗

*ה-ַאֲחֵרי. תיבת בכורת נוטריקון בו כתר - ִמַתָּתא ְלֵעיָלא  מכתר, כנזכר לעיל שהמכות יצאו כסדרן מעשר ספירות ן ְיַׁשַּל#ח ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז Nֵכ - 

 , שהוא גימטריא שס"ד כמניןהשטןמפני שאז יופיע אור בהירות אלהותו יתברך לעולמות התחתונים, ויתבטל השר שלהם שהוא 

ֹו ְּלח� ה, והיינו ְּכַׁש� Nֹו ָּכָל ְּלח�  בלבם לעשות תחבולות להפריד את ישראל מאביהם שבשמים, יתבטלשהשר שלהם שהיה משלח  - ְּכַׁש�

ׁש ֶאְתֶכ&ם ִמֶּזֽה, ואז מחמת אור בהירות אלהותו יתברךְויְִכֶלה  ׁש ְיָגֵר#   כנ"ל. ָּגֵר6


