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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

 

  שמות יתרו יח,א  1.1
  :שמות יתרו כ,יג

ֽ ף  א ִּתְנָא� � ֹ  ח  ס ל ֽ א ִּתְרָצ� � �ֹ   ל
ב  ס לֹא  � א ִּתְגנֹֽ �ֹ ֶקר׃ -ס ל   ַתֲעֶנ�ה ְבֵרֲע � ֵע�ד ָׁשֽ

 לתפקיד טעם טפחא בשינוי משמעות פשט הכתוב, המרמז להלכות לתיקון העולם והתר אשה לבעלה.  מקור בזוהר

 מנחת שי,לרבי שלמה ידידיה מנורצי זצ"ל  תיקון קוראים המפואר "סימנים" קובץ

  ,הוצאת פלדהיים2001המכון התורני ערך הרב שמואל מאיר ריאחי,שנת 

  " הסבר ע"פ ספר "כמוצא שלל רב" שמות יתרולא תרצח,לא תנאף לא תגנבענין "
תוי"ן רפין (לא  ...שלקורא ביחיד כ"ף של"כל מלאכתך" דגושה מפני הטפחא שבמילה "ועשית"הקודמת לסוף פסוק ושלשת

   תרצח,לא תנאף  לא תגנב) שאין טפחא לפני אם אחת מהן במילה"לא" (ונקראים בטעם התחתון)
שאין טעם מפסיק לפניה ושלשת תוי"ן דגושים מפני הטפחא שלפניהם. לכן אמרו בספר - כ"ף של "כל מלאכתך"רפה לקורא בצבור

  :ף פר' יתרו) פסקא טעמא בכל הני תלת וז"ל(סוזוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו דף צג עמוד ב הזוהר 

 ח  ֽ א ִּתְרָצ� � �ֹ אי לאו דפסקא טעמא לא הוי תקונא לעלמין ויהא אסיר לן לקטלא נפשא בעלמא אף על גב ביעבור על אורייתא אבל - ל
  במה דפסקא טעמא אסיר ושרי.

אם אי , הריגת רודף שגגה ע"י גואל הדםהריגת רוצח בלהתיר לצורך תיקון העולם ארבע מיתות בית דין, הריגת הבא במחתרת,  •
   אפשר להציל הנרדף ע"י הברחת או עצירת או פגיעה באחד מאברי הרודף.

ֽ ף א ִּתְנָא� � ֹ אי לא דפסקא טעמא אסיר אפילו לאולדא או למחדי באתתיה חדוה במצוה, ובמה דפסקא טעמא אסיר ושרי. (ע"י  – ל
 לט מותר לדברים מסויימים])שהטעם הפסיקו [ניתק הלא מן התנאף האיסור המוח

  להתיר אשה לבעלה •

ב  � א ִּתְגנֹֽ �ֹ אי לאו דפסקא טעמא הוה אסיר אפילו למגנב דעתא דרבייה באורייתא או דעתא דחכם לאיסתכלא ביה או דיינא דדאין  –ל
  . טעמא אסיר ושרי דיינא לפום טענה דאצטריך ליה למגנב דעתא דרמאה ולמגנב דעתא דתרוויהו לאפקא דינא לנהורא, ובמה דפסקא

 להתיר גניבת דעת העומד לדין ע"י הדיין כדי להוציא דין אמת, גניבת דעת רבו בתורה כדי להשכיל בה •

  

 :הרחבה בנושא היתר הריגה
  :שמות משפטים כב,א

ים׃-ִאם ֹו ָּדִמֽ ין ל� א ַהַּגָּנ�ב ְוֻהָּכה ָוֵמ�ת ֵא�   ַּבַּמְחֶּת1ֶרת ִיָּמֵצ�
. כאן לימדתך תורה: אם בא להורגך זו רציחה; הרי הוא כמת מעיקרו איןאיןאיןאין - אין לו דמיםאין לו דמיםאין לו דמיםאין לו דמיםת הבית. כשהיה חותר א - אם במחתרתאם במחתרתאם במחתרתאם במחתרת(א)   רש"י

השכם להורגו; וזה להורגך בא, שהרי יודע הוא, שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפניו, לפיכך על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל 
  הממון כנגדו יהרגנו.  
  :במדבר מסעי לה,כז

ח ֹּגֵא3ל ַהָּדם5 ֶאתּוָמָצ3  ֹו ְוָרַצ6 ּול ִעיר ִמְקָלט� ּוץ ִלְגב� ם ִמח9 ם׃-א ֹאתֹו5 ֹּגֵאל ַהָּד� ֹו ָּדֽ ין ל� ַח ֵא�  ָהֹרֵצ�
ח ֹּגֵא3ל ַהָּדם5 ֶאת חַ -ְוָרַצ6 ח אמר רחמנא  – ָהֹרֵצ�   התיר לגואל הדם בלשון רצח להרוג את הרוצח בשגגה אם יצא מעיר מקלט, ְוָרַצ6

 :דברים כי תצא כב 

ִאםס   [  יׁש ֶאת-כה]  ְוֽ ה ִיְמָצא ָהִא= ַּנֲעָר5 -ַּבָּׂשֶד6 יק ַהֽ ה ְוֶהֱחִזֽ ָרָׂש� ַּנֲעָרה5 ַהְמֹא יׁש ֲאֶׁשר-ַהֽ ת ָהִא1 יׁש ְוָׁשַכב ִעָּמ�ּה ּוֵמ= ּה ָהִא� ָׁשַכ�ב -ָּב�
ּה ְלַבּֽדֹו׃   [כו]   5 ִעָּמ� ַּנֲעָר ַּנֲעָרה5 לֹא ְוַלֽ ין -ְוַלֽ ר ֵא� ַּנֲעָר� ַתֲעֶׂשה ָדָב� ה ֵחְטא ָמ�  ַלֽ ַּנֲעָר� יׁש ַעלַלֽ י ַּכֲאֶׁשרD ָי֨קּום ִא3 Eֵרֵע5הּו5 -ֶות ִּכ

ה  ה ְמָצָא�ּה ָצֲעָק= י ַבָּׂשֶד� ר ַהֶּזֽה׃   [כז]  ִּכ� ֶפׁש ֵּכ�ן ַהָּדָב� ֹו ֶנ� ַּנֲעָר5 ּוְרָצח ּה׃ ס ַהֽ יַע ָלֽ ין מֹוִׁש� ה ְוֵא� ָרָׂש� ַּנֲעָרה5 ַהְמֹא   ַהֽ
הא יש מושיע, צריך להושיע בכל  - אין מושיע להאין מושיע להאין מושיע להאין מושיע להו, דכתיב ... וָלֵמד (ראה סנה' עג,א): מה הנערה ניתן להצילה בנפש רבי יוסף בכור שור

    ונערה נער;נער;נער;נער;ב) מהאי קרא הרודף אחר הזכור, מדכתיב: - מה שיכול להושיע, אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. ... ואיכא דַרֵּבי (ראה סנה' עג,א
דכולם  מות.מות.מות.מות.מדכתיב  -) חייבי מיתות בית דין דמשמע חייבי חטאות; (ואחר חטא,חטא,חטא,חטא,מדכתיב  -אחר חייבי כריתות  נערה;נערה;נערה;נערה;מדקרי:  - המאורסההמאורסההמאורסההמאורסה

  ניתן להצילו בנפשו.
... ולזה, אם לא יוכל הרואה לאסרו בדרך שלא יוכל על זה, הנה יש לו רשות להכותו או לחבול בו בדרך שתשלם לה ההצלה ממנו,   רלב"ג

הקם על רעהו ורצחו נפש (ראה לעיל,כו), למדנו  ואפילו בנפשו של הרודף אחריה, אם לא יוכל להצילה בצד אחר. ולפי שכבר הקיש לזה
שהרודף אחר חבירו להורגו, יש רשות לרואים להושיעו, ואפילו בנפשו של רודף; ולזה אמרה התורה: "לא תעמוד על דם רעך" (וי' יט,טז). 

ילו אין בו היזק מן הממון כמו זה ואינו דוקא דבר שיש מן הסכנה המגיע בנרדף לידי דם, כי אפילו ממה שיגיע לו מן הפגם והבושת, ואפ
  העניין המגיע לנאנסת זאת; כי כולנו חייבים בכבוד האחד על חבירו.

  

  

  זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו דף צג עמוד בהמשך 

ֶקר׃-לֹא רזין עלאין  הכא לא פסקא טעמא בגין דאסיר הוא כלל כלל, ובכל מילי דאורייתא קודשא בריך הוא שוי ַתֲעֶנ�ה ְבֵרֲע � ֵע�ד ָׁשֽ
ואוליף לבני נשא ארחא לאתתקנא בה ולמהך בה, כמה דאת אמר (ישעיה מח) אני יי' אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך, אוף 

 הכי: 
ד  א ַתְחֹמ� �ֹ לא פסיק טעמא כלל, ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא אסיר כיון דלא פסקא, ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי ל

ית רעך שדהו ועבדו וגו' בכל מילי דעלמא, אבל אורייתא איהי חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא דיומין בעלמא עבדת פרט, ב
גנזין דהוו הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית אלין אתחקקו על לוחי אבנין וכל דין ובעלמא דאתי, 

כלהו וכלא הוה נהיר  א דישראלבהו אתחזון לעיניהון דכלא למנדע ולאסתכלא ברזא דתרי"ג פקודין דאורייתא דכלילן בהו כלא אתחזי לעיינין כלא איהו בסכלתנו לאסתכלא בלב
  לעינייהו, בההוא שעתא כל רזין דאורייתא וכל רזין עלאין ותתאין לא אעדי מינייהו בגין דהוו

ד  א ַתְחֹמ� �ֹ לא תחמוד (כ,יד) אמר בשם הרב ז"ל, שלכך על (מקאריץ), פר' יתרו, ד"ה  ספר אמרי פנחס -כתב ב כללפסיק טעמא  לאל
דיבור לא תחמוד אין רוב העולם עוברין, כי איתא בגמרא (שבת פח,ב) בכל דיבור נתמלא העולם בשמים, אך נכנס לגן עדן להיות 

 נשאר בעולם הזה, לכך אין עוברים עליו כל כך. מקום פנוי לדיבור השני, וכן כולם. רק האחרון
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

  
  שמות יתרו כ,יד

  � ד ֵּבית ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ   ל
א  ֹֽ ר ְלֵרֶעֽ ׃ -ס ל ל ֲאֶׁש� ֹו ְוֹכ� ֹו ַוֲחֹמר� ֹו ַוֲאָמתֹו5 ְוׁשֹור ד ֵאֶׁשת ֵרֶע=  ְוַעְבּד3   ַתְחֹמ6

  :ואתחנן ה,חי דברים

  � ד ֵאֶׁשת ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ  ְול
א ִתְתַאֶּוHה  ֹ֨ ר ְלֵרֶעֽ ׃ ס ְול ל ֲאֶׁש� ֹו ְוֹכ� ֹו ַוֲחֹמר� ֹו ַוֲאָמתֹו5 ׁשֹור הּו ְוַעְבּד3 Hית ֵרֶע=  ָׂשֵד ֵּב

   בשני אופנים.מרמז על לימוד בכעין כלל ופרט וכלל , כל הקרא לא תחמד וגו'הדיבר העשירי בעשרת הדברות, 

 : דברים ואתחנןהוא ע"פ הכתוב ב זוהר ח"ב

ד  א ַתְחֹמ� �ֹ תימא אפי' חמודא דאורייתא אסיר כיון דלא פסקא, ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי לא פסיק טעמא כלל, ואי ל
  עבדת פרט, בית רעך שדהו ועבדו וגו' בכל מילי דעלמא,

  :ונסביר בשלבים

ד  א ַתְחֹמ� �ֹ ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא  (לא מוטעם בטפחא להפסיק בין לא למלת תחמוד שאחריה)לא פסיק טעמא כלל, ל
ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל (ואם תאמר שגם חימוד התורה אסור כי לא מוטעם בטעם מפסיק כגון טפחא),  ר כיון דלא פסקאאסי

  ובהאי עבדת פרט,(בא וראה כל מעשים הקשורים לתורה כתובים בלשון כלל) 
  .בנושא החימוד והתאוה כתבה בפרטים ובסיום ריבתה לכל הדברים שבעולם שאינם קשורים לתורה

  הסבר ע"פ תבנית הטעמים: 

א ִתְתַאֶּוHה ֹ֨   קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל והפרטים אחריו  – ְול

ֹו ובהאי עבדת פרט,  הּו ְוַעְבּד3 Hית ֵרֶע=  ָׂשֵדֹו וכן המשך הפסוק וגו' ֵּב ֹו ַוֲחֹמר�   ַוֲאָמתֹו5 ׁשֹור
ר ְלֵרֶעֽ ׃וחזר וכלל  ל ֲאֶׁש�   בכל מילי דעלמא,ובלשון הזוהר  ְוֹכ�

  לפחות ארבעה תנאים לפרטים. –מונח רביע  - ֵּבית ֵרֶע=   הפרט הראשוןמהפרטים:  הנדרש הלימוד

כמו שאשת רעך אסורה, שחייבין עליו מיתת בי"ד  כל דבר שאסור לך: מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כע"פ  תנאי הפרטים
ם שהם כקרקע כמו עבדו ואמתו, דבר ששמירתו עליך כמו על אשת איש, דברים הנקנין בכסף ובשטר ובחזקה כמו בית ושדה, דברי

 כמו שורו וחמורו, וחזר וכלל כגון מקלו מנעלו ופונדתו, דברים שאפשר להן לבוא תחת ידיך וחבירך חסירן,  

  ליטול בתו לאשה, להתאוות להידמות לחבירו במראה ומותר להתאוות

  

ֹו ַוֲאָמתֹו5  שניהפרט ה הּו ְוַעְבּד3 Hפשטא, כעין יצא מענינו לדון כעינינו יצא להקל ולא להחמיר, הלכה אסור  גרש מהפך- אזלא - ָׂשֵד
לחמוד דבר מסוים השייך לרעך, הוציא מכך שמותר להתאות להשתדכות עמו, להידמות לו במראה, בתורה, ולתורה בכלל.  \להתאוות 

ר ְלֵרֶעֽ ...  ל ֲאֶׁש� יך לרעך דווקא, ובזה מיעט דברים כמו תורה וחתן חזר וכלל לומר שלא יחמד כל השי - טפחא מרכא סלוק  - ְוֹכ�
  וכד'

  לימוד מוסר שעבירה מתחילה במחשבה, גסות רוח בחמדת השייך לאחר ועלולה להביא עד למינות וע''ז הדיבר הראשון והשני

  

 למד כלל ופרט וכלל באופן הבא: פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק כ  - בכלל ופרט וכלל ב אופן לימוד שני

� יד) לא תחמוד בית רעך. ...  [ ד ֵּבית ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ ֹו . כלל, ל ֹו ַוֲחֹמר� ֹו ַוֲאָמתֹו5 ְוׁשֹור פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, ת"ל] ְוַעְבּד3
ר ְלֵרֶעֽ ׃ ל ֲאֶׁש� , אף כל שהוא קונה ומקנה, ואם קונה ומקנהמה הפרט מפורש דבר שהוא  , חזר וכלל לרבות כעין הפרט, ְוֹכ�

 תנאי הפרטים :שאינן מטלטלין, אף כל מטלטלין, ת"ל במשנה תורה שדהו (שם), ריבה אפי' מטלטליןהפרט מפורש תאמר מה 

 , מטלטלין, ושאינן מטלטלין. דבר שהוא קונה ומקנה

 
  :שמות יתרו כ,כג

ל-ְולֹא ת ַעֽ �Iי-ַתֲעֶל�ה ְבַמֲע   ִמְזְּבִח�
יו׃-ֲאֶׁש1ר לֹא    ִתָּגֶל�ה ֶעְרָוְת � ָעָלֽ
ת ַתעֲ -ְולֹא  �Iל מרכא טפחא  -ֶל�ה ְבַמֲע י -ַעֽ יו׃ מרכא טפחא  - ִתָּגֶל�ה ֶעְרָוְת � -לֹא תביר  –ֲאֶׁש1ר  אתנח ִמְזְּבִח�   סלוק -  ָעָלֽ

לא תעלה במעלות דווקא במזבחי, במקום ענוה יתירה שהקרבן מכפר על האדם וכאילו הוא עצמו  כלי יקרע"פ  תעלה במעלת...-ולא
  כגון כסא שלמה ובעזרות ולאולם אתה עולה במעלותגאוה מוקרב. אבל במקום הדורש 

שהרי כתיב ועשה שאינו גלוי ערוה ממש  רש''י ימעט בגודל פסיעותיו כפי' –תביר בתפקיד של לא ממש גילוי ערוה, או שיצמם  - ֲאֶׁש1ר
  מ''מ הרחבת הפסיעות קרוב לגלוי ערוה להם מכנסי בד 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

  

  שמות יתרו יח,א 1.2

ע ִיְת֨רֹוַוּיִ  שמות יתרו יח,א א ִיְת֨רֹו ה,יתרו יח שמות, ְׁשַמ6 6ֹ ח ִיְת֨רֹו יב,יתרו יח שמות, ַוָּיב   ַוִּיַּק6

תבנית גרשיים קדמא, באופן כללי מרמזת על שנוי בסדר הזמנים, דבר הכתוב או מצווה במקום מאוחר מכאן או ארע מאוחר, כתוב לפני 
ינה על סדר הזמן, וארעה אחרי מתן תורה, אפשר שמספר על סדר הכתוב או המצווה או שארע מוקדם. אפשר כי מעיד כי כל הפרשה א

  האירועים אצל יתרו, ועוד דורשים כי לעולם לא מאוחר ללמוד תורה.

  
  :שמות יתרו יח,א

ה ֵאתD ָּכל 5 ֹחֵתן ֹמֶׁש� ע ִיְת֨רֹו ֹכֵה3ן ִמְדָין ֹו -ַוִּיְׁשַמ6 ל ַעּמ� ה ּוְלִיְׂשָרֵא� ר ָעָׂש3ה ֱאIִהים5 ְלֹמֶׁש�   ֲאֶׁש֨
י ' ֶאתהֹוִצL - ִּכֽ ִים׃-יא ה1 ל ִמִּמְצָרֽ   ִיְׂשָרֵא�

ע ִיְת֨רֹו ֹכֵה3ן ִמְדָין5   "וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו? והכתיב  תורה שלמה זהר ח"ב סח אגרשיים קדמא מהפך פשטא,   ַוִּיְׁשַמ6
  . לדחלתיה"שמע ויתבר ויתכפיא מקמיה דקב"ה ויתקרב  יתרו)- (טט שמעו עמים ירגזון, אלא כל עלמא שמעו ולא יתברו והאי 

התבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא משרה הסבר כי הפעולה הראשונה של ההשברות של יתרו מפני השם ארעה  כשעברו את ים סוף 
  ועבר זמן עד שהגיע למחנה ישראל או סמוך לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה והתגייר.

  
  :,גרו יחתשמות י

�יהָ  י ָבֶנ ת ְׁשֵנ   ְוֵא�
ֶאחָ   ר ֵׁש3ם ָהֽ ֶרץ ָנְכִרָּיֽה׃ֲאֶׁש֨ יִתי ְּבֶא� ר ָהִי� ר ֵּג י ָאַמ� ם ִּכ  ְרֹׁש�   ד5 ֵּגֽ

ר יִתיקדמא,  – ֲאֶׁש֨ ר ָהִי� ר ֵּג י ָאַמ� ם ִּכ  ְרֹׁש� ֶאָחד5 ֵּגֽ שלוש זקף בין שני קיסרים, מרמז לענין עצמתי מאד, אפשר כי מרמז למדרש  – ֵׁש3ם ָהֽ
- ממנו הלוי שהיה הכהן לפסל מיכה, שעשה נזק רב לבני ישראל בארץכי משה הסכים עם יתרו שאחד מבניו יכיר עניני עבודה זרה, ויצא 

   ישראל, כגון המעטת עבודת ה' בשלה ואותו כהן האריך ימים מאד.
  ,ל:שופטים יח

ימּו ָלֶה1ם ְּבֵני[ל]  Lן ֶאת-ַוָּיִק יֽהֹוָנָתן ֶּבן-ָד� Oם ֶּבן-ַהָּפ�ֶסל ִו ֲהִנים5 ְלֵׁשֶבט נַ מְ -ֵּגְרֹׁש֨ יו ָהי3ּו ֹכֽ ּוא ּוָבָנ= ה ה Hי ַעדֶּׁש ֹות-ַהָּדִנ� ֶרץ׃  י�ֹום ְּגל� ָהָאֽ
ם ֶאת[לא]  ֶסל ִמיָכ�ה ֲאֶׁשר ָעָׂש�ה ָּכל-ַוָּיִׂשימּו ָלֶה� ים ְּבִׁשIֽה׃ פ-ְיֵמ1י ֱהי�ֹות ֵּבית-ֶּפ�   ָהֱאIִה�
ה נַ מְ -ֶּבןרש"י  Hי ַעד :מפני כבודו של משה כתוב נו"ן לשנות את השם ונכתב תלויה לומר שלא היה מנשה אלא משה -ֶּׁש י�ֹום -ַהָּדִנ�
ֹות ֶרץ ְּגל�   בימי סנחריב בגלו' ראשונה: -  ָהָאֽ

  

ֹו ֶאל :ה,רו יחתשמות י �יו ְוִאְׁשּת� ן ֹמֶׁש1ה ּוָבָנ א ִיְת֨רֹו ֹחֵת� 6ֹ   ֹמֶׁש�ה-ַוָּיב
ר ֲאֶׁשר-ֶאל  ים׃-ַהִּמְדָּב= ר ָהֱאIִהֽ ם ַה� �ה ָׁש� ּוא ֹחֶנ   ה1

   -  המדבר-אלשל הכתוב  הטעמיםבמסורת  מחלוקת

ר-ֶאל מאורגירסת כתר,  •  יע  רב -  ַהִּמְדָּב=

ר-ֶאל מגנס פנינים מ"ג פירושים,גירסת  •   גדול  - זקף – ַהִּמְדָּב9

ר-ֶא5ל -, קורן םעם מדרשי הלכה ומלבי" מישורגירסת  • לרבי אלעזר בן רבי  אמידה ל"קטן בתיבות מוקפות, כעין - קדמא זקף – ַהִּמְדָּב�
 ,מוקדם שהוא מאוחר בעניןיוסי הגלילי 

שהיה יושב בכבודו של  ............ודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב וגו'אף אנו י המדבר.המדבר.המדבר.המדבר.- - - - אלאלאלאל רש"ינשתמש בפירוש  •
  מקום תהו לשמוע דברי תורה. המדברהמדברהמדברהמדבר- - - - אלאלאלאלעולם ונדבו לבו לצאת 

וע"י כעין המידה ל"א יובן  משה.אותם ילמד מ שניתולשמוע דברי תורה  בראש ובראשונהמשמע שיתרו יצא  רש"יפי' מ –טט  •
-ויבא יתרו ... אלהחונה שם. לפיכך כאילו נכתב  משהוהמאוחר הוא  לקים-הר האורה המרומזת במלים שהמוקדם הוא לכבוד הת

  חנה שם (משה המלמד תורה) אשר הוא (= מקום מתן תורה) הר האלקיםהמדבר 

  נכתב באופן שנכתב.אבל מסיבה אחרת  •

  

א ִיְת֨רֹו 6ֹ   ם, יתרו הקדים התעוררותו, ואח"כ יצא מכלל העולם כמוסבר להלן. גרשיים קדמא, (א) בתפקיד המרמז על שנוי בסדר הזמני - ַוָּיב

א(ב)  6ֹ של כל העולם, שכולם שמעו על יציאת מצרים, קריעת ים סוף, ומלחמת עמלק שיצא נגד ה' במלחמה  גרשיים, יצא מן הכלל -  ַוָּיב

קדים התעוררותו לדבר אמת  מכל העולם, יצא הקדמא,  - ִיְת֨רֹוזאת, וכל העולם לא התעוררו לקבל על עצמם עול מלכות שמים, אבל 
שהיה  ............אף אנו יודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב וגו' המדבר.המדבר.המדבר.המדבר.- - - - אלאלאלאל רש"ימכלל העולם ומכבודו של עולם כפי' 

   מקום תהו לשמוע דברי תורה. המדברהמדברהמדברהמדבר- - - - אלאלאלאליושב בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת 
�יו ְוִאְׁשּת�  ן ֹמֶׁש1ה ּוָבָנ אלא שהקשר שלהם  ֹמֶׁש�ה-ֶאל, כעין קבוצת פרטים קשורים בנושא המאפיין אותם מרכא תביר מרכא טפחא –ֹוֹחֵת�

אל הנושא מחולק, יתרו חתן משה מגיע לשמוע דברי תורה, בניו ואשתו מגיעים כי הם משפחתו של משה, אבל בניו הם בעלי קשר דם, 
חזר למצרים (כי כתוב אחר שילוחיה) ואז אינה אשתו אלא אם ילדיו בלבד או אשתו בעלת קשר נישואין ויש מחלוקת האם גרשה לפני ש

  האם רק הרחיקה בעצת אהרן שלא תצטער במצרים. 

ן ֹמֶׁש1ה  , או שנאמר כי לפני שחזר למצרים אשתו כי גרש חותן בפועל אלא לשעברשלא על אפשרות  מזהתביר מרמרכא תביר,  - ֹחֵת�

בגיורם ממעמד של בני נח ובכך ניתקו עצמם מקשרים משפחתיים מבני נח האחרים, לכן יתרו הפסיק ביציאת מצרים בני ישראל התחילו 
  להיות חותן משה.

איני יודע מי השתחוה למי;  - וישתחו וישק לווישתחו וישק לווישתחו וישק לווישתחו וישק לו רש"י כפי'כאן ללמד על ענוותנו  משה-אל- אתנח, התביר לעיל ממעט מ - ֹמֶׁש�ה-ֶאל
  .  .[שנאמר "והאיש משה" (במ' יב,ג)][שנאמר "והאיש משה" (במ' יב,ג)][שנאמר "והאיש משה" (במ' יב,ג)][שנאמר "והאיש משה" (במ' יב,ג)]יש'? זה משה, מי הוא הקרוי 'א איש לרעהו,איש לרעהו,איש לרעהו,איש לרעהו,כשהוא אומר: 

  משה הענו מכל האדם בין מישראל ובין שלא מישראל כי אותה שעה יתרו היה עדיין גוי.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

    שמות יתרו יט,טהפסוק הבא מובא כהקדמה לפסוק 

ּו ְלֹקֶל�  שמות ג,יח:    ְוָׁשְמע�
ל ֶאל Hי ִיְׂשָרֵא ִים ַוֲאַמְרֶּת3ם ֵאָליו5 הֶמֶלR ִמצְ -ּוָבאָתE ַאָּתהD ְוִזְקֵנ֨ ה ֵנֲֽלָכה 'ַר= ינּו ְוַעָּת= ִעְבִרִּיים5 ִנְקָרה ָעֵל� ֶׁשת -ֱאIֵה3י ָהֽ 3Iְׁש Rֶרא ֶּד ָּנ6

ה ַלה ר ְוִנְזְּבָח� ינּו׃  'ָיִמים5 ַּבִּמְדָּב�   ֱאIֵהֽ
נה שלמה כי נבואת משה רבינו זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמו

  הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו.

  ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.

  למקור הנבואה משם הוי' בפסוק זה עשרים ושש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף, ללא געיות. מספר זה מרמז 

ּו ְלֹקֶל�  טפחא אתנח, תבנית טעמים של שמע ישראל, עיקר האמונה הראשון והשני הבורא אחד ויחיד (עיקר היחוד), מרמז  – ְוָׁשְמע�
  לעיקר מעיקרי האמונה

ל ֶאל Hי ִיְׂשָרֵא ִים ַוֲאַמְרֶּת3ם ֵאָליו5 ה-ּוָבאָתE ַאָּתהD ְוִזְקֵנ֨ ינּו ֱאIֵה3י הָֽ  'ֶמֶלR ִמְצַר= ה ֵנֲֽלָכהִעְבִרִּיים5 ִנְקָרה ָעֵל� ֶׁשת -ְוַעָּת= 3Iְׁש Rֶרא ֶּד ָּנ6
ה ַלה ר ְוִנְזְּבָח� ינּו׃ 'ָיִמים5 ַּבִּמְדָּב�    ֱאIֵהֽ

ל תבנית טעמים  Hי ִיְׂשָרֵא ֶׁשת ָיִמים5 - ֵנֲֽלָכהקדמא ואזלא ... ְוִזְקֵנ֨ 3Iְׁש Rֶרא ֶּד ידיעה  גרשיים מהפך פשטא כעין קל וחומר עם דיו, היינו - ָּנ6
  על הנלמד, 

שמתחלה נראה אליו מיכאל ושם כבוד השכינה, והוא לא ראה הכבוד, כי לא הכין דעתו לנבואה, וכאשר (בסנה)  ,בשמות ג רמב"ן
לא הגיע עדין למעלתו הגדולה בנבואה, כי בהר סיני "נגש אל הערפל אשר שם ...  כיון לבו וסר לראות, נתגלה אליו מראה השכינה,

  ' כ,כא); וכן ענין הסתרת הפנים, שעדין לא עלה למה שנאמר בו "ותמונת ה' יביט"האלהים" (שמ

  

כשם שמשה בתחילת נבואתו היה כעין מקרה בלי הכנה, כך כל הנביאים הבאים מכח נבואתו, בתחילה כעין במקרה גם שהכינו  –והדיו 
  עצמם, ואח"כ מתפתחים, לכן אין הנלמד עולה על המלמד.

  עוצמה אדירה של הנבואה –קטן בין שני קיסרים - קטן ... רביע ... זקף- ע"י תבניות הטעמים הבאות: (א)  רביע ... זקףוהדברים מחוזקים 

  כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש כיצד נביא מתחיל לנבא –קטן בין שני קיסרים - (ב) פעמיים רביע ... זקף

  אב, דבר החוזר וקורה כדוגמא להתחלת נביאות אצל שמואל, שאול, כעין היקש, בנין –קטן בין שני קיסרים - (ג) פעמיים זקף

  בנבואת אהרן שקדמה לנבואת משה במצרים, משה אלהים לאהרן חיזוק האמונהוכן 

  

 Eפזר, אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה, לומד מעיקר הראשון והשני (עיקר הבורא והיחוד) אל העיקר השביעי –ּוָבאָת  

 Dתרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו, ובתפקיד שורש ומקור, משה כאב לנביאים ולחכמים   – ַאָּתה  

ל Hי ִיְׂשָרֵא   שמשה אב בנבואה לבאים אחריו  - קדמא ואזלא, קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו,  ואזלא  – ְוִזְקֵנ֨

  

' ֶאל :שמות יתרו יט,ט Hאֶמר ה ֹ֨ ה-ַוּי ה ִהֵּנ֨ ָעָנןS  ֹמֶׁש= ב ֶהֽ י ָּבא ֵאֶלי T ְּבַע Hָאֹנִכ  
R ְוַגם י ִעָּמ� ּור ִיְׁשַמ3ע ָהָעם5 ְּבַדְּבִר ינּו ְלעֹוָל�ם- ַּבֲעב6 י ָהָע�ם ֶאל-ַוַּיֵּג�ד ֹמֶׁש1ה ֶאת  ְּב � ַיֲאִמ   ֽה'׃-ִּדְבֵר�

  

 Sָעָנן ב ֶהֽ י ָּבא ֵאֶלי T ְּבַע Hה ָאֹנִכ ּור ִיְׁשַמ3ע ָהָעם5 ...  ִהֵּנ֨   ַּבֲעב6

  מא ואזלא ... גרשיים מהפך פשטא, כעין דרשה במידת קל וחומר עם דיו, קדתבנית הטעמים 

  דיו לנידון שיאמינו העם בנביאים הבאים אחרי משה, להיות כהבא מן הדין היא האמונה במשה אבי הנביאים רש"יע"פ 

), דברים ה,כא( ר אלהים את האדם וחיר אלהים את האדם וחיר אלהים את האדם וחיר אלהים את האדם וחיראינו כי ידבראינו כי ידבראינו כי ידבראינו כי ידבוזהו שאמרו אליו היום הזה דיו לנידון הוא העם ...  רמב"ןבדברי  ראב"עע"פ ציטוט 
Rכי לא היו מאמינים כן מתחלה. וזה טעם  י ִעָּמ� ּור ִיְׁשַמ3ע ָהָעם5 ְּבַדְּבִר   , עשרת הדברים,ַּבֲעב6

ינּו-ְוַגם  להיות כהבא מן הדין הוא משה   , שאתה נביאי, כי מעתה יתאמת אצלם ענין הנבואה.ְּב � ַיֲאִמ

  

יות עצמם נביאים בדברי ה' כי ה' דבר עמם ישירות ולא שיאמינו מפי אחרים, כהבא מן הדין הוא משה דיו לנידון הוא העם לה רמב"ןע"פ 
ינּו ְלעֹוָל�ם- ְוַגם מכילתאע"פ  רמב"ןשה' דיבר עמו ישירות ולא צריך להאמין לאחרים,  המלה בלשון יחיד, טעם  – ְּב � -ְוַגם,  ְּב � ַיֲאִמ

ינּו . הנביאים העתידים לעמוד אחריךלו טפחא, מרבה ללא הגבלה וא –ְּב � -ְוַגם התרבות נבואת משה והנביאים  -מונח, רבוי  – ַיֲאִמ

אתנח, הגבלה היות והיה לכולם גלוי נביאי אזי ולכן כל אחד מישראל יכחיש וידחה  – ְלעֹוָל�ם העתידים מעל נבואת העם בדרגת עב הענן,
  נביאי שקר

  

ָעָנןS יך והנכון בעיני שאמר, אני בא אל...  רמב"ן ב ֶהֽ ויהיו הם עצמם נביאים , שתגש אתה אל הערפל בעבור ישמע העם דברי, ְּבַע
 באמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראה אותי כל הימיםבאמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראה אותי כל הימיםבאמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראה אותי כל הימיםבאמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראה אותי כל הימים, לא שיאמינו מפי אחרים, כמו שנאמר בדברי

ביא או חולם חלום כנגד דברך יכחישוהו מיד, שכבר ראו בעיניהם ), וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות, ואם יקום בקרבם נדברים ד,י(
אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו ) ח- במדבר יב וושמעו באזניהם שהגעת למעלה העליונה בנבואה, יתברר להם ממך מה שכתוב (

מע העם בדברי עמך, כי , לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו, ולכך אמר בעבור ישאתודע בחלום אדבר בואתודע בחלום אדבר בואתודע בחלום אדבר בואתודע בחלום אדבר בו
  ישמע דברי מתוך האש וידעו שאני ה' מדבר עמך ויאמינו בדברי וגם בך לעולם. 

), לומר הנה נתקיים הדבר אצלינו בראיית עינינו כאשר היה דברים ה,כא(כי ידבר אלהים את האדם וחי כי ידבר אלהים את האדם וחי כי ידבר אלהים את האדם וחי כי ידבר אלהים את האדם וחי וכן מה שאמרו היום הזה ראינו 
ה הגדולה ושמע כל אשר אמר ה' אלהינו ושמענו מפיך ועשינו, שכבר נאמנה חפץ אלהים, ומעתה קרב אתה שידענו בך שהגעת למעל

נבואתך כי היא העליונה על כל הנביאים: ובמכילתא (כאן) ראיתי בעבור ישמע העם בדברי עמך, מלמד שאמר הקב"ה למשה, הרי 
, גם בך גם בנביאים העתידים לעולםלעולםלעולםלעולם    ויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינוויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינוויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינוויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינו) להלן פסוק כאני קורא לך מראש ההר ואתה עולה, שנאמר (

   (ראב"ע):לעמוד אחריך. מטין דבריהם לדעת ר"א 
  

, יהיה כי הקב"ה רצה במתן תורה להתגלות לבני ישראל בדרגה נבואית שבה בני ישראל יוכלו אור החיים ותורה שלמהוההסבר ע"פ פי' 
ראל, וגם הוא יהיה במתן תורה בדרגה הנבואית של בני ישראל והיא עב לעמוד ודיו לבא מן הדין, כאן משה רבנו להיות כנידון, כאן בני יש

  הענן ולא בדרגה הנבואית הגבוהה ממנה והיא אספקלריה המאירה שהיא דרגת נבואתו הרגילה של משה רבנו. 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

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

 

  שמות יתרו יח,א 1.3
  :ו,חי יתרו שמות

5ֹאֶמר5 ֶאל ֹו ָּבא ֵאֶל�י  -ַוּי ה ֲאִנ1י ֹחֶתְנ � ִיְתר�   ֹמֶׁש�
ּה׃  �יָה ִעָּמֽ �י ָבֶנ ְׁשְּת � ּוְׁשֵנ   ְוִא֨

א"ל על הראשונים אנו ...  מסכתא דעמלק פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו בדרך משה עם משפחתו למצרים, אמר לו אהרן 
ועכשיו נצטער גם באלו. באותה שעה אמר לצפורה, לכי לבית אביך. ובאותה שעה הלכה לבית אביה  (בני ישראל שבשעבוד) ריםמצטע

  היינו גרשה.. ונטלה שני בניה, לכך נאמר אחר שלוחיה

ְׁשְּת �  ... בדרך למצרים, יתרו , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, אפשר מרמז לכך שמשה גרש אשתו אחת מילהקטן ב- זקף קדמאְוִא֨
השיבה, אבל משה מדעתו פרש מן האשה אחרי מתן תורה כדי להיות תמיד מוכן לדבר ה' והסכים ה' עמו, ולכן כנראה כבר לא החזירה. 

  רוצה לומר אשתך בעבר אבל כדי לא לביישה שמשה לא החזירה הזכירה בלשון אשתך. וזהו גירוש מוקדם שנמצא נכון אח"כ.

 
  :ט,חייתרו שמות 

Uל ָּכל ֹו ַע ַחְּד ִיְתר� ה ֲאֶׁשר-ַוִּי ' ְלִיְׂשָרֵא�ל-ַהּטֹוָב� ה ה�   ָעָׂש�
ִים׃  �ד ִמְצָרֽ ֹו ִמַּי ר ִהִּציל�   ֲאֶׁש�

ֹו  ַחְּד ִיְתר�   מיצר, -פשט וישמח, מדרש אגדה נעשה בשרו חידודין  רש''י - קטן -מונח זקף - ַוִּי
Uל  אמר , מקף בתפקיד ענין בעל מספר מצבים, (א) קטן- זקףמקף  -   הַהּטֹוָב� -ָּכל אכן כך הדבר, לא פחות ולא יותר, והדבר הינו -יתיב  - ַע

  הרב דב גריינצייג נ''י  שמחה בהכרה שכל הנעשה הוא על רצון ה',  וזה התעוררות דלתתא

  מיצר במובן של יראה עילאה, משהגיע להכרה הנ''ל עומד ביראה עילאה, יראת הרוממות בפני  ה'

מסכתא דעמלק  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו טעמי באר,  –טעמי מן, (ב) מצבי  - בים: (א) מצבי קטן מרמז על שני מיני מצ- (ב) זקף

Uל ָּכל...  פרשה א ֹו ַע ַחְּד ִיְתר� ה-ַוִּי וגו'. ר' יהושע אומר: בטובת המן הכתוב מדבר, אמרו לו: המן הזה שנתן לנו המקום, אנו  ַהּטֹוָב�
ם, טעם כל המטעמים שבעולם, שנאמר טובה, הטובה, כל הטובה, על כל טועמין בו טעם הפת, טעם בשר, טעם דגים טעם חגבי

הטובה. ר' אלעזר המודעי אומר: בטובת הבאר הכתוב מדבר; אמרו לו: הבאר הזה שנתן לנו המקום, אנו טועמין בו טעם יין ישן, 
  על כל הטובה. טעם יין חדש, טעם חלב, טעם דבש, טעם כל הממתקים שבעולם, שנאמר טובה, הטובה, כל הטובה,

Uל ָּכל ֹו ַע ַחְּד ִיְתר� ה-ַוִּי מסכתא  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו קטן, בתפקיד דבר החוזר וקורה.(א) - קטן ... זקף- ... זקף -  ַהּטֹוָב�

ר' אליעזר אומר: בטובת ארץ ישראל הכתוב מדבר, אמרו לו: עתיד המקום ליתן לנו שש מדות טובות, ארץ ישראל,  דעמלק פרשה א
. [מיד פתח ואמר: על כל הטובהעל כל הטובהעל כל הטובהעל כל הטובהבא, ומלכות בית דוד, ועולם חדש, וכהונה ולויה. לכך נאמר: טובה, הטובה, כל הטובה, והעולם ה
  .ברוך ה']

על על על על ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב  )מלכים א' ח(והיינו דכתיב ...  א,בבלי שבת ל(ב) 
   :ד עבדו ולישראל עמואשר עשה ה' לדו כל הטובהכל הטובהכל הטובהכל הטובה

  

ים  :יב,יח יתרו שמות ים ֵלאIִה� ן ֹמֶׁש1ה ֹעָל�ה ּוְזָבִח� ח ִיְת֨רֹו ֹחֵת�   ַוִּיַּק6
ל ֶלֱאָכל י ִיְׂשָרֵא= ל׀ ִזְקֵנ ן ְוֹכ Hא ַאֲהֹר ֹ֨ ים׃-ֶל1ֶחם ִעם-ַוָּיב �י ָהֱאIִהֽ ה ִלְפֵנ ן ֹמֶׁש�   ֹחֵת�

ח ִיְת֨רֹו    קדמא, מרכא תביר מרכא טפחא גרשיים - ַוִּיַּק6

  

ט ֶאת :יג,יח יתרו ותשמ ה ִלְׁשֹּפ �ֶׁשב ֹמֶׁש� ת ַוֵּי ָּמֳחָר�  ְיִהי5 ִמֽ �ם -ַוֽ   ָהָע
ד ָהָעם5 ַעל ה ִמן-ַוַּיֲעֹמ3 ֶקר ַעד-ֹמֶׁש� ֶרב׃-ַהֹּב�   ָהָעֽ

ת התוכן  ָּמֳחָר�  ְיִהי5 ִמֽ ה ִלׁשְ והפעולה והכתוב אחריו הינו קטן, - זקף(סלוק) פשטא הינו תיאור המוטעם בתבנית טעמים ַוֽ �ֶׁשב ֹמֶׁש� ט ֶאתַוֵּי -ֹּפ
�ם    לפניו ולאחריו, זאת תבנית לדרישה של אָהָע

 )בי,יח(- ב שהנאמר. בלימוד אלפניו יודיענו ... למחרת רדתו מן ההר וגו', ספרי-, כך שנינו בהיהיום הכפורים  מוצאי י"רש )יג,יח( – טט•

ח ִיְת֨רֹו  סמוכים באותו  אפילודם ומאוחר בשני ענינים שונים , ארע כנראה אותו יום, וגרשיים קדמא יאמר שאין מוקקדמאגרשיים  - ַוִּיַּק6
כי קדמא ואזלא באחד מתפקידיהם מייצגים סדר של מוקדם ומאוחר, אבל כאשר הסדר ביניהם מתחלף משמע שפעולת האמורה  מקום.

 להיות מוקדמת נדחקה מפני הפעולה המאוחרת שהקדימה בהתבצעותה. 

  

ה ְׁשַמ3ע ְּבֹקִלי5  שמות יתרו יח,יט: ים ִעָּמ�R  ַעָּת6 י ֱאIִה� ְצ � ִויִה�   ִאיָע
ים ְוֵהֵבאָת� ַאָּת1ה ֶאת ם מUּול ָהֱאIִה� Lה ַאָּתה ָלָע= ים ֶאל-ֱהֵי ים׃  -ַהְּדָבִר�   ָהֱאIִהֽ

ם Lה ַאָּתה ָלָע= דרגא מונח רביע, בהצעת יתרו, משה מהווה פרט מרכזי, בלשון הזוהר צד האמת עמוד האמצעי, וכדוגמתו כל דייני  – ֱהֵי
  לקים, שם המשלב הוי' אדנות (חסד בגבורת הדין של בי"ד של מעלה), עליהם לדון דין אמת כמו בבית דין של מעלה. - ראל מול האיש

ם Lה ַאָּתה ָלָע=   דרגא מונח רביע, תיקון חטא אדם הראשון, דיין הדן דין אמת נעשה שותף לקב"ה בבריאה, מוציא השכינה מגלותה. – ֱהֵי
  עמ' קלט) דף קמג עמוד א תיקוני זוהר נספח (מ

ולא  עמודא דאמצעיתא מסטרא דאמת... ולעילא לית משוא פנים בין זכאה לחייבא וכן צריך להשוות לתתא גבי דינא זכאה עם חייבא 
ווי ליה לדיינא לתתא יהא דיינא רשאי למעבד משוא פנים לחד מינייהו בדינא דבדיינא דלעילא אתמר לא ישא פנים ולא יקח שחד 

דאכחיש עובדא דבראשית ולא יימא דא מהימנא מדא דכמה דאיהו לתתא שופטים ושוטרים תתן לך בכל  ני מדיינא דלעילאדאשת
שעריך לדיינא גופין הכי אית לעילא שופטים ושוטרים לדיינא נשמתא ולא יוקיר לדא יתיר מדא אלא תרוייהו בהשואה בדינא ואינון 

דשאיל לון דיינא ויהיב לון רשו למללא ויהון קדמיה בדחילו בגין דשכינתא שרייא עלייהו צריכין למשמע קדם דיינא ולא ימללון עד 
ומאן דתבע קשוט כאלו מקיים על עלמא דיין אמת וכל שכן מאן דדן דין אמת כאלו מקיים אמת מארץ תצמח ווי ליה למאן דאוקים 

דיין דדן דין אמת כאלו הוא אפיק לשכינתא ין אמת ובודאי שקרא ואפיל אמת דגרים ותשלך אמת ארצה ומאן גרים דא דיינא דלא דן ד
  ואוקים לון מארעא:  ולישראל מגלותא
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

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

 

  שמות יתרו יח,א 1.4

  

ה ְׁשַמ3ע ְּבקֹ  שמות יתרו יח,יט: ים ִעָּמ�R ַעָּת6 י ֱאIִה� ְצ � ִויִה�   ִלי5 ִאיָע
ים ְוֵהֵבאָת� ַאָּת1ה ֶאת ם מUּול ָהֱאIִה� Lה ַאָּתה ָלָע= ים ֶאל-ֱהֵי ים׃  -ַהְּדָבִר�   ָהֱאIִהֽ

ים ִעָּמ�R (יט) י"רש י ֱאIִה� ְצ � ִויִה� Lה ַאָּתבעצה; אמר לו: צא ִהָּמֵלך ַּבגבורה (ראה מכיל' יתרו עמלק ב).  -  ִאיָע ם מUּול ֱהֵי ה ָלָע=
ים  ים -ֶאתשליח ומליץ בינותם למקום, ושואל משפטם מאתו.  - ָהֱאIִה�   דברי ריבותם.  -ַהְּדָבִר�

ה ְׁשַמ3ע ְּבֹקִלי5  צא ִהָּמֵלך ַּבגבורה (ראה מכיל' יתרו גרשיים מהפך פשטא, כעין תבנית יצא להקל ולא להחמיר, וזה מרמז לפ'רש"י  – ַעָּת6
5  )יח,כב שמ' יתרו(כדי  עמלק ב). י  ְוָהֵקל ּו ֵמָעֶל� R׃ ְוָנְׂשא�  ִאָּתֽ

ְצ �   רלב"גקטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, יתרו נותן עצה בענין חלוקת השפיטה בין דרגות שופטים, ע"פ פי' -מונח זקף – ִאיָע

ממשה, ועצה זאת מאפשרת למשה יט) עצה זאת מועילה למנוע לאות מן העם המצפים למשפט, עצה זאת מועילה למנוע לאות  –(יח 
תמיד, ולא תפריד הדבקות  עמךעמךעמךעמך    אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםואתן לך עצה בדרך שיהיה  בקולי,בקולי,בקולי,בקולי,    עעעעשמשמשמשמ    עתהעתהעתהעתההשם יתעלה, (יט) -בהתעלות בנבואה והדבקות 

אצל השם יתעלה; רוצה לומר, שלא תטריד מחשבתך בדבר אחר,  אתה לעםאתה לעםאתה לעםאתה לעם    היההיההיההיהאשר בינך ובינו מצד רבוי הֵלאּות בדברי ריבות העם: 
ישאלוך על דרך הנבואה, ותבואך הנבואה מצד הדבקות שיהיה לך תמיד עם השם  אשר את הדבריםאת הדבריםאת הדבריםאת הדברים    האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהיםלפני  אתהאתהאתהאתה    תתתתוהבאוהבאוהבאוהבא

  . יתעלה

  
  שמות יתרו יח,כא:

ה ִמָּכל ָעם ַאְנֵׁשי-ְוַאָּתה ֶתֱחֶז Oְנֵאי ָב�ַצע-ָה ת ֹׂש י ֱאֶמ� ים ַאְנֵׁש� ִיל ִיְרֵאLי ֱאIִה1 Hַח  
י ֲאָלפִ   ם ָׂשֵר3 ת׃ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶה= י ֲעָׂשֹרֽ ים ְוָׂשֵר� י ֲחִמִּׁש� ֹות ָׂשֵר�   ים5 ָׂשֵרי ֵמא�

ה ִמָּכל ָעם-ְוַאָּתה ֶתֱחֶז Oמונח מונח תלשא, כעין שלושה טעמי תלשא, נברר תפקידי תלשא שכאן.  – ָה  

ה רש"י(א) בנוגע למשה רבנו כפ' ָעם-ִמָּכלולכך רומז טעם תלשא במלים : ברוה"ק שעליך, ְוַאָּתה ֶתֱחֶז Oלפניו, בתפקיד בלימוד א ָה
  מחיצה של בעל בחינה נעלה מהאחרים, מובחר, בנבואה, בחכות שונות להבחין במהות הפנימית של הנבחרים. 

ה רבינו בחייוכך פי'  . היה ראוי לומר ואתה תבחר כמו שאמר במעשה ויבחר משה אנשי חיל, אבל לפי שהאדם יראה ְוַאָּתה ֶתֱחֶז
שיצטרך לנבואה בבחירה מלשון מחזה וחזון, והכוונה  לשון נבואהלומר לשון תחזה שהוא  לעינים וה' יראה ללבב על כן הוצרך

ה יאמר  או. הזאת שהיה משה יודע ובקי בה בהיותו שלם שבשלמים גדול שבנביאים  בהכרת פנים מכח חכמת הפרצוףְוַאָּתה ֶתֱחֶז
  וי: וחכם הרזים ולכך הזהירו במלת ואתה כלומר ואתה בעצמך ולא על ידי צו

  

, והם המובחר מכל ישראל, וטעמו ראויים להנהיג העם הגדול במשפטיםאמר שיחזה אנשים  רמב"ן(ב) בנוגע לנבחרים לשופטים כפי' 
מכלם, בידוע כי הטובים שבישראל כל מדות טובות  המובחריםשיש בהם כל המדות הללו, כי כיון שאמר מכל ישראל, אמר שהיו 

  בהם
ה אור החיים ובין הנבחרים, תוצאת הבחירה היא שכאילו משה רבנו הוא השופט כפי'(ג) בנוגע לקשר בין משה  , פירוש לא ְוַאָּתה ֶתֱחֶז
  , עוד רמז כי לצד זה יחשב כאלו הוא השופט כיון שהם שלוחיו ויטול חלק במצוה: הוא יחזהשהעם ימנו עליהם, אלא 

  

י ֱאֶמ�ת ים ַאְנֵׁש� טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא הדיינים, שעל כל אחד מהם חלה אותה הלכה. דרגא תביר מרכא  – ִיְרֵאLי ֱאIִה1
שבכל הדרגות הדיינים יהיו בעלי כל התכונות המנויות. יתרו חשב שצריך להקל בדרגות הנמוכות, אבל משה מצא בעלי כל התכונות לכל 

 פשיטאוהנה  גדולה, והיה מסתפק במדרגה קטנה כנזכר:שחש יתרו שלא ימצא שיעור המספיק מבחינה ה אור החייםהדרגות. כפי' 
שאם ימצא ממין המשובח שבכולן לכל המנויים מה טוב ומה נעים, ולזה כשביקש משה בישראל, מצא ממין המשובח אנשי חיל 

  שיעור שיספיק לכולם, וכו'

ִיל-ַאְנֵׁשי Hים ַח   לשרי האלפים תכונות מלאות, לשרי המאה גרש ... תביר כעין יצא להקל ולהחמיר. - אזלא – ִיְרֵאLי ֱאIִה1

  , אמר ארבע הדרגות כנגד ארבעה מינוים המוזכרות בדבריו, אנשי חיל וגו'אנשי חיל וגו'אנשי חיל וגו'אנשי חיל וגו' -  אור החייםוכך פי' 
ִיל-ַאְנֵׁשיכנגד שרי אלפים אמר  Hתיבת חיל תגיד עוצם השלמת האושר והמדות והגבורה וכללות השלימות וכו' ַח ,  

יםִיְרֵאLי אֱ וכנגד שרי המאות אמר  , וכו' יראת העונש, כי יש לך לדעת כי הירא בבחינת שם הוי"ה לצד שיהיה בדעתו כי ה' רחום Iִה1
וחנון, לפעמים יחטא ויסמוך על רחמיו כי יאריך אפו וכדומה, אבל יראת העונש תרעיד המשכיל, וכמו שתמצא שכל גדולי עולם 

ים, וכו' בגדר יראה מדקדוקי המשפט באין רחמים, ובחינה זו ישנה גם יראים מדקדוקי המשפט הגם כי יודעים שמעשיהם ישרים ונכונ
  להם בשר המאה,  אלא שנוסף בהם פרטים אחרים שאין צורךכן בשרי האלפים 

י ֱאֶמ�תוכנגד שרי חמשים, אמר  , הגם שלא השיגו לבחינה זו של יראת עוצם הדין אלא שיהיו אנשי אמת שיספיק לגדר זה, ַאְנֵׁש�
  עמדת האמת לבל תהיה נעדרת, שישתדלו על ה

ְנֵאי ָב�ַצעוכנגד שרי עשרות אמר    די להם גדר זה,וכו' ֹׂש
ִיל-ַאְנֵׁשי- וכל מדות הג' ישנם ב  Hַח ,  

ים- וכל מדות הב' ישנם ב ְנֵאי ָב�ַצע, ומדת ִיְרֵאLי ֱאIִה1 י ֱאֶמ�ת- ישנה ב ֹׂש י , והם זו למעלה מזו, ולזה לא אמר ויראי וגו' וַאְנֵׁש�  ַאְנֵׁש�
ת ְנֵאי ָב�ַצע ֱאֶמ� , אם כולם יתקבצו יחד באדם אחד היה צריך לומר וא"ו בכל אחת, או לפחות בחלוקה האחרונה, אלא ודאי כמו ֹׂש

שכתבתי, שאין צורך לזה בכל הפרטים, והנה פשיטא שאם ימצא ממין המשובח שבכולן לכל המנויים מה טוב ומה נעים, ולזה 
  שובח אנשי חיל שיעור שיספיק לכולם, וכו'כשביקש משה בישראל, מצא ממין המ

אלא ודאי כדברינו שלא הזכיר יתרו שאר הפרטים, אלא לצד שחש יתרו שלא ימצא שיעור המספיק מבחינה הגדולה, והיה מסתפק 
  במדרגה קטנה כנזכר: 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

  שמות יתרו יח,כב, כו

ּו ֶאת[כב]    ה ָּכל-ָהָעםT ְּבָכל-ְוָׁשְפט י  ְוָכלַהָּדָב3ר ַהָּגדֹ -ֵעתS ְוָהָי6 יאּו ֵאֶל� 5 ָיִב ן ִיְׁשְּפטּו-ל ר ַהָּקֹט� ּו -ַהָּדָב� י  ְוָנְׂשא� 5 ֵמָעֶל� ֵה�ם ְוָהֵקל
R׃   ִאָּתֽ
ּו ֶאת[כו]   �ת ֶאת-ָהָע�ם ְּבָכל-ְוָׁשְפט� ּון ֶאל-ֵע ה ְוָכל-ַהָּדָב3ר ַהָּקֶׁשה5 ְיִביא ם׃ -ֹמֶׁש� ּו ֵהֽ ן ִיְׁשּפּוט� ר ַהָּקֹט�   וַ [כז]    ַהָּדָב�

  

ּו ֶאת[כב]   כאן  בבלי סנהדרין לד,במונח זרקא סגול, מוסיף ו/או גורע דבר חלקי או מלא מענין הנושא, ע"פ  – ֵעתS -םT ְּבָכלָהעָ -ְוָׁשְפט
"בכל עת" כי אין המשפט בכל עת אלא תחילתו ביום חול בשעות האור בלבד וסיומו לרבנן בלילה, לרבי מאיר רק ביום. אלא - גורע מ

בממונות ונפשות גם ביום המעונן ולא כמו בנגעים (שמהם ר"מ מקיש לריבים)שאין רואים  שלרבי מאיר יש קולא שהיא גם לרבנן שדנים
 אותם ביום המעונן.

ה ָּכל י -ְוָהָי6 יאּו ֵאֶל� 5 ָיִב קטן, כעין יצא מענינו לדון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא -גרשיים מהפך פשטא מונח זקף - ַהָּדָב3ר ַהָּגֹדל
  ונפשות גם ביום המעונן.להחמיר. לר"מ שדנים בממונות 

שפטו הראשון משמעו דברים שבאמירה בממונות אתה חייב, אתה זכאי, בנגעים אתה טהור, אתה טמא. שפטו השני בעונשי הגוף מלקות 
  ומיתות.

  
  :י,יטשמות יתרו 

' ֶאל אֶמר ה3 ֹ֨ ם-ֹמֶׁשה5 ֵלR ֶאל-[י] ַוּי ּו ִׂשְמIָתֽ ם ַהּי�ֹום ּוָמָח�ר ְוִכְּבס� ם ְוִקַּדְׁשָּת�   ׃ָהָע�
�י ָכל[יא]   ' ְלֵעיֵנ ד ה1 Lי ֵיֵר י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= ר ִסיָנֽי׃-ָהָע�ם ַעל-ְוָהי�ּו ְנֹכִנ�ים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁש�י ִּכ   ַה�
שהוא ששה בחדש. ובחמשי בנה  - ליום השלישיליום השלישיליום השלישיליום השלישימאשה.  - והיו נכוניםוהיו נכוניםוהיו נכוניםוהיו נכונים(יא)   היום ומחר.היום ומחר.היום ומחר.היום ומחר.וזמנתם, שיכינו עצמם  - וקדשתםוקדשתםוקדשתםוקדשתם(י)   רש"י

ושתים עשרה מצבה, כל עניין האמור בפרשת 'ואלה המשפטים' (ראה שמ' מש' כד,ד ואי'), ואין מוקדם  משה את המזבח תחת ההר,
             ומאוחר בתורה.וגו' 

אֶמר ֹ֨ כל עניין , בתפקיד מקדים לרמז על דברים הכתובים במקום אחריו, כי זה כתוב בפרשת יתרו ופירוטו כפירש רש"י קדמא – [י] ַוּי
       ה המשפטים'האמור בפרשת 'ואל

  

םרבי יוסי ברבי יהודה אומר בו ביום נעשו כל המעשים.  - לתא ימכ ּו ִׂשְמIָתֽ   ומנין שיטענו טבילה.  ְוִכְּבס�
  )מידת ק''ו(הריני דן ומה אם במקום שאין טעונין כבוס בגדים טעונין טבילה כאן שהוא טעון כבוס בגדים אינו דין שיהא טעון טבילה. 

  היינו טבילת הגוף -רה שאינו טעון טבילה אין כבוס בגדים בתו
  

ם ַהּי�ֹום , שלא יגשו לאשה ואל כל טומאה, ּוָמָח�ר, יתור לרבות קדושה ע"י ההגבלה המרומזת בטעם אתנח במלת טפחאמרכא  – ְוִקַּדְׁשָּת�

  שו אל אשה ואל כל טומאה.ואין צריך לרחוץ אלא פעם אחת. והנכון שיהיו קדושים, שלא יג ַהּי�ֹום ּוָמָח�ר... ומה טעם  רמב''ן כפי'
  

  

  :כ –שמות יתרו יט,יח 

ד ָּכל [יח] ן ַוֶּיֱחַר� ֶׁשן ַהִּכְבָׁש� 3ַעל ֲעָׁשנֹו5 ְּכֶע ' ָּבֵא�ׁש ַוַּי ד ָעָל1יו ה� ר ָיַר� ְּפֵני ֲאֶׁש֨ Oֹו ִמ ד׃-ְוַה3ר ִסיַני5 ָעַׁשן ֻּכּל� ר ְמֹאֽ   ָהָה�
ד ֹמֶׁשה ְיַדֵּב� [יט]   ק ְמֹא� ר הֹוֵל�R ְוָחֵז ֹול ַהֹּׁשָפ�  ְיִהי5 ק �ּנּו ְבֽקֹול׃ַוֽ ים ַיֲעֶנ   ר ְוָהֱאIִה�

' ַעל[כ]    L ֶרד ה1 �י ֶאל-ַוֵּי ר ִסיַנ ' ְלֹמֶׁש1ה ֶאל-ַה� Lא ה אׁש ָהָה�ר ַוִּיְקָר֨ ֹ ה׃-ר �ַעל ֹמֶׁשֽ ר ַוַּי אׁש ָהָה� �ֹ   ר
  

' ָּבֵא�ׁש  [יח] ד ָעָל1יו ה� ר ָיַר� ְּפֵני ֲאֶׁש֨ Oֹו ִמ ר - ְוַה3ר ִסיַני5 ָעַׁשן ֻּכּל� הנכבד ושכן באש ובעקבות כך היה הר  קדמא, קדמה ירידת שם ה' – ֲאֶׁש֨
  סיני עשן כולו.  

' ָּבֵא�ׁש  [יח] ד ָעָל1יו ה� ר ָיַר� ְּפֵני ֲאֶׁש֨ Oֹו ִמ ְּפֵני - ְוַה3ר ִסיַני5 ָעַׁשן ֻּכּל� Oגדולה, ענין של בחינה נעלה ביותר וענין שיעור, חציצה - תלישא – ִמ
  ומחיצה. 

ְּפֵני Oאל  השם הנכבדאבל ירד ...  הרמב"ן יט יטיא ירידת השכינה במחיצה לעצמה ופי' גדולה, ענין של בחינה נעלה ביותר ה-תלישא – ִמ
, ויתיצבו הם בתחתית ההר, ומשה עלה למעלה קרוב הכבוד הנראה להםההר ביום השלישי, והוציא משה את העם מן המחנה לקראת 

ושכן על הר סיני  שמו הגדול ירדה תבין כי אם תשכיל בפרש - וירד ה' על הר סיניוירד ה' על הר סיניוירד ה' על הר סיניוירד ה' על הר סיני יט כ...  הכבוד מחיצה לעצמולראש ההר ששם 
  ה',  באשכי  סיניואמת הוא כי השם בשמים וכבודו בהר כ יח , ... עליו באש

חביונו בשחק. ורגליו על הר זימן בקרבו. ראש הר סיני. ...  מחזור ויטרי סימן תנדענין של בחינה נעלה ביותר ושיעור מספר הקולות 
ם בסיני. יתגדל הר חורב ויתקדש סיני: כח עז ותעצומות הראם בסיני. לסבול אש באש. מורשה סיני: : טהורים בלב אחד נתן להסיני

  ומתפוצץ בסיני:  נחלק לשבעה קולות ולשבעים בסיני: סובב לארבע פיאותמאמר קול ראשון השמיע בסיני. 
  

  שיעור כ"ב אלפים של מרכבות מלאכים הנלמד מהפסוקים

ל׃ פּוְבנֻ  במדבר בהעלתך י,לו:   י ִיְׂשָרֵאֽ ֹות ַאְלֵפ� ֲבב� ' ִרֽ ה יֹאַמ�ר ׁשּוָבה ה�    ֹח�

ים ִרֹּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָא�ן ֲאדֹ  תהלים  סח,יח:   ֶכב ֱאIִה= ֶדׁש׃ֶר3 �י ַּבֹּקֽ ם ִסיַנ Hי ָב�    ָנ

ְּפֵני ... )יט,יח( Oשה.גדולה, ענין של בחינה נעלה ביותר חציצה ומחיצה של אש לענין הדבור של ה' אל מ- תלישא – ִמ  

' ְלֹמֶׁש1ה ֶאל ...    )יט,כ( Lא ה ר-ַוִּיְקָר֨ אׁש ָהָה� �ֹ אוגו'  ר ...  אור החיים ויקרא א,אקדמא, קדמה קריאה לדיבור, והגענו לכך בזכות  – ַוִּיְקָר֨

מה לצד השוה של סנה וסיני שהיו באש וכו' ... הרי באותה הנבואה היה אש, ונשתנית  ספרא להלן) –(טט שם בתורת כהנים  ואמרו
  וגו' ואה זו ונבואת סנה מנבואת אוהל מועד, שלא היה בו אש, נב

והקדים בהן שהן דבור ובאש ומפי קדש למשה  (סנה וסיני)(ה) אי מה הצד השוה שבהן  דבורא דנדבה פרשה א -ספרא ויקרא 
אש ת"ל ויקרא וידבר לדיבור, יצא דבור אהל מועד שאינו ב נקדים קריאהאף כל שהוא דבור ובאש ומפי קדש למשה קריאה לדבור 

  הקדים קריאה לדיבור. 
  

' ַעל[כ]   L ֶרד ה1 �י-ַוֵּי ר ִסיַנ   דרגא תביר מרכא טפחא, בשם רבי אברהם המלאך ה' ירד על הר סיני בצמצום אחר צמצום עד אין קץ   – ַה�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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 – שמות יתרו יח,א 1.5

  
  א:י,יטשמות יתרו 

' ֶאל אֶמר ה3 ֹ֨ ם וְ -ֹמֶׁשה5 ֵלR ֶאל-[י] ַוּי ם׃ָהָע� ּו ִׂשְמIָתֽ ם ַהּי�ֹום ּוָמָח�ר ְוִכְּבס�   ִקַּדְׁשָּת�
�י ָכל[יא]   ' ְלֵעיֵנ ד ה1 Lי ֵיֵר י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= ר ִסיָנֽי׃-ָהָע�ם ַעל-ְוָהי�ּו ְנֹכִנ�ים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁש�י ִּכ   ַה�

5ֹאֶמר5 ֶאל[טו]  ל- ַוּי ים ַאֽ ֶׁשת ָיִמ� Iם ֱהי�ּו ְנֹכִנ�ים ִלְׁש ּו ֶאל-ָהָע� ה׃-ִּתְּגׁש�   ִאָּׁשֽ
 ),טויטשמות יתרו ( שנאמר -טמאה  ]מסורת הש"ס: [שהיא][מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי (שתהא) . משנה א,שבת פו בבלי

ים ֶׁשת ָיִמ� Iי ),יאיטשמות יתרו (-אפשר שיש ללמוד גם מ .ֱהי�ּו ְנֹכִנ�ים ִלְׁש י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= י ִּכ ֹום ַהְּׁשִליִׁש�   ְוָהי�ּו ְנֹכִנ�ים ַלּי

  
טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה. רבי ישמעאל אומר: פעמים שהן  - תנו רבנן: פולטת שכבת זרע ביום השלישי  א,בבלי שבת פו

 -ארבע עונות, פעמים שהן חמש עונות, פעמים שהן שש עונות. רבי עקיבא אומר: לעולם חמש. ואם יצאתה מקצת עונה ראשונה 
  . נותנין לה מקצת עונה ששית

כרבנן, דאמרי בחמש עביד פרישה. ורבי  - פפא, ואמרי לה רב פפא לרבא: בשלמא רבי אלעזר בן עזריה אמרוה רבנן קמיה דרב 
לעולם כרבי יוסי, כדאמר רב אדא בר אהבה: משה  - בארבע עביד פרישה. אלא רבי עקיבא, כמאן?  -ישמעאל כרבי יוסי דאמר 

  .בהשכמה עלה, ובהשכמה ירד

  

י י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= רמיה מונח רביע, כעין שם אחד המורכב על שני ענינים. השם כאן ענין של חמש או יותר, דרשה אחת מונח לג – ִּכ
  שעות ודרשה אחת לימים. 12לעונות של 

לענין מתן תורה וממנו לסוגיה לכמה זמן שכבת זרע מסרחת. רמז מסוים נמצא בס"ת י' מ' י' ובר"ת כ' ב' ה' כאילו נאמר ימי  דרשה אחת
  ספר ימים עד שמשהו כבה, כאן לא יזריע עוד. כבה, כלומר מ

  

י   לומד כפשט הכתוב.  טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה. - פולטת שכבת זרע ביום השלישי  ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=

י שש , פעמים שהן (טעם מונח רביע) , פעמים שהן חמש עונות (טעם רביע) רבי ישמעאל אומר: פעמים שהן ארבע עונות ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=
  .(טעם מונח רביע במשמע של יותר מארבע, או בקריאה ללא פסק מונח מונח רביע) עונות

ירבי עקיבא מונה חמש עונות במדויק המרומזות במונח רביע    ואחרי זה פסקה מהנשים טומאת זרע (טעם פסק),  ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=

  לכולם אחרי זה פסקה מהנשים טומאת זרע (טעם פסק),

  

י׀  לענין מדרבנן אם פסקה ראית דם וסת עד סוף יום רביעי למחבר שו"ע, או עד סוף יום חמישי להרמ"א (כעין כבה אור  דרשה אחרתִּכ

יהשמש המרומז בשילוב ר"ת וס"ת  י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=   ימ"י כב"ה) אז יכולה לספור שבעה נקיים. ִּכ

יהחמישה ימים המרומזים בשילוב ר"ת וס"ת  י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= ימ"י כב"ה ותבנית הטעמים מונח רביע של הכתוב י ִּכ או רק  ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=

י׀רביע עוברים לימין הפסק ומורכבים על מלת  שם אחד היינו  - כעין רמז לאחת מהעונות הבינוניות. תפקיד פסק כאן  30שהיא עצמה גי'  ִּכ
  ערך ארבע או חמש ושתי מצוות.

והשתא דקפיד אימים אינה טהורה עד יום רביעי ד"ה וליטבלו בצפרא דשבתא ... ב ,תוספות שבת פו??? האם התוספות הבא שייך
ומיהו מצינן למימר דפריך דילמא קפיד אעונות ואימים אתרווייהו לחומרא כששימשה בתחילת הלילה ניזיל בתר יומי וכי שימשה 

  .בסוף היום ניזיל בתר עונות

  
  יא סעיף שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצו 

לא] הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה, אם הוא תוך יד לב] ו' עונות לשמושה סותרת אותו יום. לפיכך המשמשת מטתה וראתה אחר 
כך ופסקה, אינה מתחלת לספור שבעה נקיים עד שיעברו עליה ו' עונות שלימות טו שמא תפלוט; לפיכך אינה מתחלת לספור טז עד 

מוצאי שבת אינה מתחלת לספור עד יום ה', דקיי"ל <ה> אין שכבת זרע מסריח עד שיעברו עליו יום ה' לשמושה, כגון אם שמשה ב
ששה עונות שלימות יז מעת לעת; ואם שמשה במוצאי שבת ופלטה ליל ד', קודם עת שימושה במוצאי שבת, עדיין היא עומדת בתוך 

  עונה ששית לשמושה יח וסותרת, הילכך יום ה' יהיה ראשון לספירתה. 
הגה: ותפסוק יום ד' לעת ערב, ויום ה' עולה למניין. ויש שכתבו שיש להמתין עוד יום אחד, דהיינו שלא תתחיל למנות יט עד ) רמ"א(

יום הששי והוא יהיה יום ראשון לספירתה, דחיישינן שמא תשמש ביום הראשון בין השמשות ותסבור שהוא יום, ואפשר שהוא לילה, 
שי יהיה תוך ששה עונות לשמושה, על כן יש להוסיף עוד יום אחד דמעתה אי אפשר לבא לידי טעות ואם תתחיל למנות מיום חמי

(ת"ה סימן רמ"ה והאגור בשם ר"י מולין וש"ד וכ"כ מהרא"י ומהרי"ק שורש ל"ה), וכן נוהגין בכל מדינות אלו, ואין לשנות. לג] ויש 
, <ו> ואין טעם בדבר והמחמיר יחמיר והמיקל נשכר להקדים עצמו נשים שנהגו להחמיר עוד להמתין עד שבעה ימים (שם בת"ה)

למצוה. ויש שכתבו (טו) שעכשיו <ז> אין לחלק בין שמשה עם בעלה כ ללא שמשה, כא וכל אשה שרואה, (טז) <ח> אפילו כתם, 
מהרי"ק) וכן נוהגין במדינות כב צריכה להמתין ה' ימים עם יום שראתה בו ותפסוק לעת ערב ותספור ז' נקיים (שם בת"ה בשם א"ז ו

  . אלו ואין לשנות (סה"ת וסמ"ג)

מעיקר הדין אפשר  סותרת אותו יום,...  הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה - שיעורי שבט הלוי, הלכות נדה, סימן קצו סעיף יא א)
ליו עוד יום ואינה סותרת למנות שבעה נקיים מיד שפוסקת לראות אלא שאם תפלוט שכבת זרע תסתור אותו היום בלבד ומשלמת ע

ולכן תקנו שתספור רק אחר זמן פליטה, וקיי"ל כמ"ד בשבת (פו.) שהוא שש עונות שלימות,  שמא תפלוט ולא תדעלמפרע, וחששו 
והביא הרא"ש בשם הראב"ד דשכבת זרע סותרת רק לטהרות אבל לא לבעלה, אבל הרא"ש (נדה פ' בנות כותים) דחה וס"ל דסותרת 

מן שש עונות הוא ארבעה ימים כמש"כ המחבר, דיום הראשון אינו שלם וא"כ שש עונות שלימות מעת לעת נגמרו רק גם לבעלה. וז
אחר התחלת ליל ד' וכש"כ ברא"ש, ואע"ג דספירת לילה אינה  ספירה וכבר שלמו שש עונות בבקר, אך בעינן שיהיה כל היום נקי 

  .מחרת שהוא ליל ה'מתחילת הלילה ולכן א"א להתחיל השבעה נקיים רק ל
עד שבעה ימים: כן יש מנהג אצל התימנים, ולמעשה המנהגים שונים, יש ספרדים יוצאי ארץ ספרד שנוהגים ד' ימים כמחבר,  ז)

והאשכנזים מליטא ופולין והונהריה וכד' נהגו ה' ימים כרמ"א וכמנהגינו, וכן נהגו רוב הספרדים, ובאפריקה כאלז'יר ותוניס נוהגים ו' 
  , והתימנים ז"י, ובתקופה מסויימת נהגו כן גדולי אשכנז, והרמב"ם כתב דהמנהג של ז' ימים הוא טעות.ימים

  

  ., ופליטת שכבת זרע מקלקלת הנקיותהאשה צריכה להיות נקיה מכל הפרשות כדי שתוכל לספור ז' ימים נקיים -טט 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

  

ים ֵא1ת ָּכל ׃,איתרו כ שמות ים ָהֵא� -ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ר׃ סַהְּדָבִר�   ֶּלה ֵלאֹמֽ
ים   קטן בתפקיד של שתים, - קטן, מונח בתפקיד רבוי דרשות של זקף- מונח זקף – ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

יםכ "מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פ שניהם  דב' ואת')ע"פ תו"ש [ט] (מלמד שדברים שנאמרו כאן הן שנאמרו להלן  ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�
ים ֵא1ת ָּכל מר ואי אפשר לה לאוזן לשמוע. כאן הוא אומרלענין אחד מה שאי אפשר לו לפה לו ֶּלה-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ים ָהֵא�  ַהְּדָבִר�

ת׀ )יב,תה' סב( ולהלן הוא אומר ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ ְעִּתי  ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱא@ִה֗ ה ֲה֨לֹוא) כט,ירמ' כג( ואומרָׁשָמ֑ ֹ֧ י כ ׁש ְדָבִר֛ מה אש זה נחלק לכמה  'ה֑ -נְֻאם ָּכֵא֖
ים ד"א. יוצא לכמה מקראות(הוא שרש ה) ר אחדּבֵ ניצוצות כך ִד  אני שנפרע על ידי כך ואני שמשלם שכר על ידי כך. וכן  ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

ים ׀ ָּפִנ֣ים )ה,ד ת'וא' דב( הוא אומר ר ְּבָפנִ֗ ים  ד"א .ִעָּמֶכ֛ם 'ה֧  ִּדֶּב֨   מלמד שהיה אומר להם על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

  

רכדרש חז"ל שכל עשרת הדברות נאמרו בבת אחת, ...  תורה שלמה [ח] להלן רד"ה מפרש להלן  [ט]. בפרט השמנה דברות ֵלאֹמֽ
(שלא דף רכא  משנת ר"א פי"א-ב ושיטה אחרתזכור ושמור בדבור אחד נאמרו.  (שרק)) רנה(תו"ש במשנה תורה וזהו כהדרש לקמן 

מדת בשר ודם אינו יכול לדבר שני דברים כאחת, אבל הקב"ה דבר עשרת הדברות שתי  כי) רק זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ומלמד
פעמים בדבור אחד, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האזן יכולה לשמוע, ע"כ. ומכאן נראה שס"ל ששתי פעמים דיבר היינו מ"ש כאן 

ותרתין זימנין דנן  (תורה אחת דיבר ה')דא ממליל אלהא : אורייתא ח))יב,תה' סב(( ובמשנה תורה. ובסגנון אחר בתרגום תהלים שם
(ופעמיים שמענו מפי משה הסופר הגדול, כנראה הכוונה של שמיעה אחת של עשרת הדברות ביתרו, שמיעה אחת  שמעית מן פום משה ספרא רבה

 אתחנן, וע"ז דרשו חז"ל ששניהם. וראה בראב"ע ורמב"ן מובא במילואים על דבר השינוים בין שמות לושל עשרת הדברות בואתחנן.)
, וראה לקמן (ולפי לעיל בדיבור אחד) הקב"ה אמר שתי פעמים ולמשנת רבי אליעזרבדבור אחד נאמרו,  (עשרת הדברות שביתרו ושבואתחנן)

ְעִּתי ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם )יב,תה' סב(מכת"י מדרש הביאור שדורש  )פא(תו"ש אות  ח"ב (מורה נבוכים)  על שמות ומשנה תורה. והרמב"ם במו"נ ָׁשָמ֑
ת׀ )יב,תה' סב(פל"ג מבסס שיטתו בענין עשרת הדברות: וסמכוהו לאמרו  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ (לענ"ד ט"ס כי לפי דברי המו"נ  שמענו ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱא@ִה֗

ְעִּתי ) צ"ל ְעִּתי דברות)(שתי  ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם -(טט ן תורה תרי"א ושתים דבר ה' יָ נְ , ע"כ. ובפרקי דרבי אליעזר פמ"א מִ ָׁשָמ֑ ת׀שנאמר  (מה') ָׁשָמ֑  ַאַח֤

ר ים ִּדֶּב֬   .שמענו ראה בפ' הרד"ל אות פז ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱא@ִה֗

  

יתבאר לי שבמעמד הר סיני לא היה המגיע למשה מגיע לכל ישראל, אבל הדבור למשה לבדו ...  ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק לג
ע ּורַּבֲע֞ב  )ט,יטשמ' ית' ( וכתוב בתורה גם כן...  ,ע"ה י ָהָעם֙  יְִׁשַמ֤ לא  ,וגו', מורה כי הדבור היה לו והם ישמעו הקול ההוא העצום ְּבַדְּבִר֣

ם ְּדָבִרים֙  ֤קֹול )ד,יב ת'וא' דב( ואמר, ַהּקֹול֙ -ֶאת ְּכָׁשְמֲעֶכ֤ם )ה,כ ת'וא' דב( הבדל הדברים, ועל שמע הקול ההוא העצום אמר ים ַאֶּת֣ ולא , ׁשְֹמִע֔
  ,שומעיםאתם  (דברות ברורות) אמר דברים

  

ים   )תורה שלמה [ט]ד ע"פ  –(סעיפים א קטן בתפקיד של שתים, - קטן, מונח בתפקיד רבוי דרשות של זקף- מונח זקף – ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

ֶּלה-ֵא1ת ָּכל(א) שהקב"ה דיבר בעת ובעונה אחת (במקביל)  ים ָהֵא� את עשרת הדברות של פר' יתרו ואת עשרת הדברות של פר'  ַהְּדָבִר�

מרבה את האמירה החוזרת המתחילה מפסוק (כ,ב) שבה הקב"ה פירט כל דיבר לעצמו. אפשר כי המדרש  ֵא1תואפשר כי מלת  ואתחנן.
  שבמלת אנכי נאמרו כל עשרת הדיברות מכוון לכל אחד מהאנכי שבשתי עשרת הדיברות.  

ים(ב) דבר אחר    לקים) שכר ועונש.-שתי תוצאות למשפט (מלת א כך.אני שנפרע על ידי כך ואני שמשלם שכר על ידי  ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

ת׀ )יב,תה' סב( ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק לג(ג)  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ ְעִּתי  ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱא@ִה֗ (הכוונה למשה) הקב"ה השמיע קול, משה שמע ָׁשָמ֑

י הדברות הראשונות, מכך שפרחה נשמתן בבירור שתי סדרות של עשרת הדברות והעם לא שמעו בבירור. ואפשר שידעו ששמעו קול שת
ֶּלה- ֵא1ת ָּכללפי כך אפשר כי  פעמיים. ים ָהֵא� תביר,  – ֵא1תמרכא טפחא, כעין יתור לרבות למשה דברים רבים נעלים וברורים,  – ַהְּדָבִר�

  ממעט העם מדברים ברורים ושומעים רק קול.

ת׀ )יב,תה' סב( פרקי דרבי אליעזר פמ"א(ד)  ר ַאַח֤ יםֱא@ ִּדֶּב֬ משה והעם שמעו שתי דברות ברורות, ואח"כ בקשו ממשה שמענו  ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ִה֗
  לשמוע שאר הדברות. 

נדרש שעל כל דיבר אמרו הן לקבלה או הן הן ועל לאו לאו, ואם  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ(ד) בהמשך - הערה על (ג) ו
  רו הן ולאו.לא שמעו היאך אמרו, אלא שכאשר משה חזר על הדברות אמ

אם תהיה בן תורה לא תהא רוחך גסה לומר דבר לפני הצבור, עד שתפשוט אותה בינך ובין עצמך ב' ...  תנחומא (ורשא) יתרו טו(ה) 
ים ֵא1ת ָּכל )כמו(...  ג' פעמים ֶּלה-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ים ָהֵא� ר ין עצמו ואחרי כןבבינו ו ַהְּדָבִר� פסק כן  טו)עץ יוסף . פי' (לבני ישראל) ֵלאֹמֽ

  .' קלט ס"ב הקורא בתורה לצבור יכין עצמו ב' וג'. ובב"ר פכ"ד ותנחומא ויקהל ס' ב' או ד' ודעה זו בר"ש תשא ס'ישו"ע או"ח ס

  רשות להכנה ג' (ב)ב' ג' גם לדבר תורה (ג)אפשר שהקורא בתורה בצבור זה כאילו ה' קורא עמו. –ב' הכנות, מונח  –קטן -(א)זקף–טט

  
  (שמות) פרשת תרומה דף קלה עמוד א  זוהר כרך ב

ים ֵא1ת ָּכל )אשמ' ית' כ,(וכתיב  ר-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא� (התורה שבע"פ  ,ואנן נטלין מתורה שבכתב תורה שבעל פה ַהְּדָבִר�

   ניטלת מתוך התורה שבכתב)

  )לםהסו(הסוגריים משלבים את פי' זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו דף פג עמוד ב 

ים  שמז) ת )א,א' בר(כמה דתנינן  (נכלל בימין) , דאתכליל בימינאֵא1תדא גבורה, ֱאIִה� יִם ֵא֥ תדאיהו ימינא  ַהָּׁשַמ֖ דאיהו שמאלא  ָהָאֶֽרץ ְוֵא֥

ֶרץ ָיְ֣סָדה יִָדי֙ -ַאף )מח,יג' יש(דכתיב  י ֶא֔ ה ִויִמיִנ֖ יִם ִטְּפָח֣  כל שאר כתרין(בא לכלול) ללא , לאכָּכל, (דהיינו חסד) ֵא1ת, וימינא דא הוא ָׁשָמ֑
ים, (ספירות) ֶּלה, )(הדברים מתקשרים ונכללים זה בזה , מתקשרן דא בדאַהְּדָבִר� , כל אינון טעמין כל אינון רזין כל אינון סתרין גזרין ָהֵא�
  ,(הטעמים הסודות הסתרים הגזרות והעונשים) ועונשין

ים-ָּכל אפשר כי זה מוליך גם ספירה מקושרת ונכללת מכל הספירות האחרות. מצב (א) ספירה לעצמה (ב) -מקף כרב – ַהְּדָבִר�

ים-ָּכל- לרעיון ש כל דיבור לעצמו (ב) דיבור הכולל את כל המצוות המבוססות עליו. ומזה לרעיון (א)  מצב (א)- מקף כרב – ַהְּדָבִר�
  מצוה כלולה מכל המצוותלעצמה (ב) כל מצוה 

טז אות תז: את מוצא תרי"ג אותיות יש  –במדב"ר פי"ג הביא  ותיות בעשרת בדברותא(כת"ר)  תר"כ נושא תו"ש יתרו מילואים- ב
יתירות רומזים לז' ימי בראשית ולפי מתנות כהונה  (אותיות אשר לרעך)אשר לרעך כנגד תרי"ג מצוות וז'  (ולא עד בכלל) מן אנכי עד

בע ספירות. ובדרשת ר' בנא בבית עקד האגדות כתב בשם קדמונים שרומזים לשבע מצוות בני נח. והמקובלים כתבו שרומזים לש
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

.  מסביר תו"ש שהאותיות הן והן הם תרי"ג מצוות שמצטרפות לכל התורה כולה, וכולם ניתנו למשה (כנ"ל) בלוחות תרי"ג אותיות

עשרת  לא רק רמזים אלא שכל התורה כולה כלולה בעשרת הדברות, שתרי"ג המצוות נחלקות לעשרה סוגים שיסודותיהם המה
חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל וכן בירושלמי שקלים פ"ו,ה"א הדברות. בהמשך מביא את מספר המצוות הכלולות בכל דיבר.

  .יד ועוד- דבור ודבור [היו כתובים על הלוחות] דקדוקיה ואותיותיה של תורה וכן בירושלמי סוטה פ"ח,ה"ג, במדב"ר פ"ה

  

ֶּלה-ָּכל ים ָהֵא� הטעמים הסודות הסתרים הגזרות ת על התורה שבכתב את התורה שבע"פ, עם כא טפחא, כעין יתור לרבומר – ַהְּדָבִר�

אלא  תביר, מחלק ברבוי הנ"ל בין הטעמים הגזרות והעונשים שמלמדים לכל ובין הסודות והסתרים שאין מגלים לכל – ֵא1ת .והעונשים
  .מעשה בראשית לתלמידי חכמים וגם ביניהם יש מדרגות כגון, מעשה מרכבה,

  

ר שמח) ה )הברכה לג,א 'דב(דכתיב  (להיות ירושה לכל ישראל) , למהוי ירותא לכלאֵלאֹמֽ נּו-ִצָּוה ּתֹוָר֥ ה ָל֖ ה מֶֹׁש֑ ב ְקִהַּל֥ת מֹוָרָׁש֖ ֹֽ דאי תימא ׃ יֲַעק
י5  )ב' כ,שמ' ית( , כתיב(אדם) לכל ב"נ (לגלות)מה דלא אצטריך לגלאה  (כי אם תאמר כפשוטו לומר לכל ולגלות גם)לגלאה  ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ , ֱאIֶה��

ים -ָּכל -(טט  (כמו שאני מכוסה וסתום כך יהיו דברים אלו כמה דאנא טמירא וסתים כך יהיו מלין אלין טמירין וסתימין בלבך (יורה) ַהְּדָבִר֥
ֶּלה   (כנראה הכוונה למשה רבנו ולחכמים) מכוסים וסתומים בלבך) )ָהֵא֖

ר   שלא כל מה ששמע משה מה' הוא גילה לכל. מור ותומך בו טעם סלוק בתפקיד הגבלה כעין נוטריקון לאו א – ֵלאֹמֽ

יםד"א  שמט) ר-ֵא1ת ָּכלחד, (הוא מדרגה א) ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא� , ר' (הרי חמש מדרגות אחרות) , הא חמש דרגין אחרניןַהְּדָבִר�
יםיהודה אמר   ָּכל , ד"א )זה תפארת הנקרא גם רחמים) –(טט (חסד וגבורה ביחד  , דא ודאָּכל, (חסד) , ימינאֵא1ת, גבורה, ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

R ֶאת 'ַוה֛  )בר' ח"ש כד,א(אמר ר' יצחק לאכללא אברהם דכתיב  ֹֽל׃-ֵּבַר֥ ם ַּבּכ   ,ַאְבָרָה֖

ים שנ) ֶּלה , שנתכסו) הספירות) –טט ((לכלול שאר הכתרים  לאכללא שאר כתרין דאתכסיין ַהְּדָבִר� (לכלול אלו  אינון דאתגלייןָהֵא�

ים ָהָעם֩ -ְוָכל )טושמ' ית' כ,( , וכתיבהמתגלים ככתוב) ר,  ַהּקֹו֝@ת-ֶאת רִֹא֨ יִל-ֵאֶֽׁשת )ד בי לישמ(דא הוא דכתיב  ֵלאֹמֽ ֶרת ַח֭ ּה  ֲעֶט֣ , וכתיב ַּבְעָל֑

ר )ירמיה ג,א( ֹ֡ ן ֵלאמ יׁש יְַׁשַּל֣ח ֵה֣ ר (הרי שהמלה  ִאְׁשּתֹו֩ -ֶאת ִא֣   ., אשר כאן יורה על הנוקבא דזעיר אנפין שהיא השכינה)סמוכה אל אשה ֵלאֹמֽ

ר שמעל לספירת מלכות למלכות שהיא השכינה המייצגת באמצעות הספירות מהתורה שהתגלתה גלוי הבתפקיד הגבלת סלוק  – ֵלאֹמֽ

ים ָהָעם֩ -ְוָכל )טושמ' ית' כ,(את כנסת ישראל שהוא עם ישראל על דרגותיו וזהו הנאמר  של  מצב- מקף כרב –  ָהָעם֩ -ְוָכל , תַהּקֹו֝@ -ֶאת רִֹא֨
מדרש  של בני ישראל.השגה לפי דרגות  מהקולותההבנה של התורה  מצב-מקף כרב – ַהּקֹו֝@ת-ֶאת דרגות שונות בעם ישראל,

 אמר ר' יוסי בר חנינא לפי כחן של כל אחד ואחד היה הדיבור מדבר עמו, ואל תתמה על...  תנחומא (בובר) פרשת יתרו סימן יז
 )ד,תהלים כט( הדבר הזה, שמצינו במן כשיורד לישראל וכל אחד מהן היה טועמו לפי כחו, הדיבור על אחת כמה וכמה, אמר דוד

חַ  'ה֥ -קֹול ֹ֑ חַ  בכחו אין כתיב כאן, אלא ַּבּכ ֹ֑   ,בכחו של כל אחד ואחד, ַּבּכ

  

יםכ "שמות פ(מבעלי התוספות)  הדר זקנים רבא  שמיהלדר שיש במדרש כל העונה אמן יהא אומר ה"ר אכשוכו'.  ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�
מברך. נעשה כמי שהיה שותף להקב"ה במעשה בראשית. וכמו ששמע יו"ד הדברות מפי הגבורה. ופוק וחזי בעניית קדיש יש ז' 

א"כ ד ולעלמיתיבות וכ"ח אותיות. והכא נמי בפסוק ראשון של בראשית. וכן בפסוק זה שהוא תחלת י' הדברות. ולכך טעות לומר 
רבא מברך  שמה(בנוסח ספרד: יהא  :בלא וא"ו שהאותיות עולות כ"ח. לומר שצריך לאומרו בכח לעלמיאיתא כ"ט אותיות. וצריך לומר 

  עלמיא, כ"ח אותיות) ולעלמילעלם 

ים ֵא1ת ָּכל ר-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא� חד. מה שאין הפה יכולה מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא כל י' הדברות בדבור א. ַהְּדָבִר�
לדבר. אם כן מה ת"ל אנכי ולא יהיה לך מלמד שחזר על כל דבור ודבור בפני עצמו. וא"ת מאי קשה לרש"י אם בדבור אחד נאמרו. 

דקשיא ליה מה ת"ל אנכי ולא יהיה לך נהי נמי דאמרן בדבור אחד הוצרך משה רבינו לאומרו כל א' בפני עצמו. וי"ל דהכי קשיא ליה 
היה לו לאומרם בפסוק אחד. ויש לתרץ מלמד שחזר על כל דבור ודבור  הטעמיםדבור אחד נאמרו למה פסק משה רבינו את אם ב

בפני עצמו. וה"ר ברוך פי' אם כן מה ת"ל אנכי ולא יהיה לך דמשמע אלו לבד אמר הקדוש ברוך הוא שהרי שניהם בניגון א' נאמרו 
וגם כתובים בשם . (כמו שמצינו בטעם עליון) דבור זה לזה. כמו שמחלק בשאר הדברות כאלו שניהם דבור אחד. וגם אין מחלק בין

זולת . (פסוק לעצמו) הקדוש ברוך הוא אנכי ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני וכן לאוהבי אבל שאר הדברות יש בכל אחד ניגון לבדו
וכן יש פרשה בין זו לזו. וגם כתובים הם . עם סלוק לסוף פסוק)(בטעם עליון כל אחד עם ט לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לפי שהם קטנות

בלשון משה ולא בלשון הקדוש ברוך הוא. והה"ד במ' חגיגה אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו ופריך אם כן מה ת"ל אנכי ולא 
כל דבור  (לפי ההמשך משה רבנו) שיהיה לך והלא לא נשתנו אלו משאר הדברות. כי כל הדברות נאמרו בדבור אחד. ומשני שחזר ופיר

  :בפני עצמו. אך לא שמענו מפי הגבורה רק השנים

  

ֶּלה-ָּכל ֵא1ת הקב"ה דיבר ים ָהֵא� ֵא1ת  הן שתי סדרות עשרת הדברות במקביל, והפעם הנוספת בפירוט. אפשר כי תבנית הטעמים ַהְּדָבִר�
ֶּלה-ָּכל ים ָהֵא� בירושלמי שקלים שכמו שבלוחות היה כתוב בין הדברות שאר המצוות, תביר מרכא טפחא, מלמדת ע"פ הנאמר  – ַהְּדָבִר�

תביר למעט שאוזן אדם לא יכלה לשמוע פרטי הדברים של שני הדיברים  – ֵא1תכך גם באמירת הדברות נאמרו שאר המצוות. בא טעם 
רבמקביל,  האמירה החזקה ואמרה אחת אחת, וגם  סלוק מגביל ללמד שכדי שבני ישראל יוכלו להבין הנאמר, הגביל הקב"ה את – ֵלאֹמֽ

  בה אחרי הדיבר השני בקשו בני ישראל שמשה ימשיך לשמוע ויחזור בפניהם. 

ת׀ )יב,תה' סב(  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ ְעִּתי ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱא@ִה֗ ת׀ – ָׁשָמ֑ מהפך לגרמיה, מהפך נקרא גם שופר הפוך, שמעו כעין קול שופר, והדבור  – ַאַח֤
אבל  לא שמע ברור אפילו את שתי הדברות הראשונות.העם לרמב"ם  .חת שמשה שמע תכנה וסודותיה ברורלקי הוא מדרגה א- הא

שמע לפי דרגות השגותיו העם אז אפשר כי כל אחד מ מלה אחת נחלקת לשבעים ענפים שעולים מתוכה (הסולם סעיף שמה)מהזוהר 
ר .שמעו סודותאבל לא  ים ִּדֶּב֬ ן מונח רביע, והן חמש מדרגות אחרות (הסולם סעיף שמט) . אחרי ירידת עילוי רביע, אפשר כעי – ֱא@ִה֗

  הקול במדרגות היה דיבור של שתי גירסות "עשרת הדברות" או שתי דברות ראשונות לכל ישראל והשאר באמצעות משה.

ת׀ )יב,תה' סב(  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ ת׀ – ֱא@ִה֗ תה' (שבקריאה ללא פסק בעלי התוספות) (מ הדר זקניםאפשר להסביר ע"פ  מהפך לגרמיה, – ַאַח֤

ת )יב,סב ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬    מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא כל י' הדברות בדבור אחד. ֱא@ִה֗

ת׀ )יב,תה' סב( בקריאה עם פסק ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ טעמים לפי השגתו  פסק(ב) שמשה  ,מלמד שחזר על כל דבור ודבור בפני עצמו(א)  ֱא@ִה֗
  בדברי ה'.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)תרו יח,א שמות י 1.6

  

ים ֵא1ת ָּכל ׃,איתרו כ שמות ר׃ ס-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא�   ַהְּדָבִר�
ים ֵא1ת ָּכל ד"א ),איתרו כ 'שמ( מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי ים-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� אמרו לו (אחרי הדיבר העשירי) יכול באחרונה  ַהְּדָבִר�

י5  )שמ' ית' כ,ב( קיבלנו עלינו ת"ללה')  (בני ישראל ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ י5 , ֱאIֶה�� ֹנִכ� ויצא מוצא מן הכלל ללמד על  (של עשר הדברות)היה בכלל  ָאֽ
י5  הכלל מה ֹנִכ�  בר היה לו דיבור בפני עצמו וקבלה בפני עצמו. מה ת"ליהיה לו דיבור בפני עצמו וקבלה בפני עצמו כך כל דיבר וד ָאֽ

ר   .)לאשר שיקיימו את ההין( ועל הין הין )לאשר שיקיימו את הלאו( על כל דיבר ודיבר על לאו לאו) לאשר(מלמד שהיה אומר להן  ֵלאֹמֽ

רמסכתא דבחדש פרשה ד  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  (על הן ועל לאו  (על דיבר של עשה אומרים) . מלמד שהיו אומרים על הןֵלאֹמֽ

  ו, דברי רבי ישמעאל; רבי עקיבא אומר, על הן הן ועל לאו הן.לאדיבר של לא תעשה אומרים) 
  

ר ),איתרו כ 'שמ(אפשר כי הקבלה בפני עצמה מרומזת בטעם סלוק של מלת  שיאשרו כל דיבר לעצמו. וטעם טפחא  בתפקיד הגבלה, – ֵלאֹמֽ

י5  )שמ' ית' כ,ב((בהטעמה בטעם תחתון) של מלת  ֹנִכ� שת רשב"י שהדיבר הראשון מדגים שהיה בכלל רמז לדרמבתפקיד של טעם עוצר  ָאֽ
  ויצא מן הכלל ללמד על הכלל, שכאשר ה' חזר על דבריו כל דיבור היה בפני עצמו וכל קבלה הייתה בפני עצמה.

  

  לדיון הבא מוצגים הפסוקים הבאים:

י5     ב׃,יתרו כ שמות ֹנִכ� ִים מִ  'ה  ָאֽ ֶרץ ִמְצַר� י  ֵמֶא� י  ֲאֶׁשLר הֹוֵצאִת1  ים׃ֱאIֶה�� ֽ � ית ֲעָבִד� קטן דרגא - טעם עליון: פשטא מונח זקף –(כתר ֵּב
  תביר מרכא טפחא מונח אתנח)

ים    ב׃,יתרו כ שמות = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lי  ֲאֶׁש ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� קטן מונח - טעם עליון: פשטא מונח זקף –(ג"א ׃ָאֽ
  ביע)תרסא קדמא ואזלא מונח ר

ית :א,א בראשית ים ָּבָרא ְּבֵראִׁש� ת ֱאIִה� ִים ֵא� ת ַהָּׁשַמ� ֶרץ׃ ְוֵא�   ָהָאֽ
ד:  ,ד:ו ואתחנן דברים '׀ ֶאָחֽ ינּו ה� ' ֱאIֵה� ע ִיְׂשָרֵא�ל ה�   ְׁשַמ�

  

י5  ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ י5 בטעם עליון טעמיו:  – ֱאIֶה�� ֹנִכ�   נהג אשכנז)"שופר הולך" (במנהג ספרדים) "מונח" (במ – 'ה פשטא,  – ָאֽ

י    קטן- זקף – ֱאIֶה��

  הסבר המלים בשילוב עם תבנית טעם עליון:

י5  ֹנִכ� י5 עצמותו ומהותו של בורא כל עלמין, טמיר ונעלם, שהוא אחד ויחיד ואין בלתו כמרומז בטעם   – ָאֽ ֹנִכ� פשטא בטעם עליון, אפשר  – ָאֽ
חיד שהיה לפני הבריאה הוא גם אותו אחד ויחיד אחרי הבריאה, פשוט בתפקיד אחד, אותו אחד וי ]תניא ליקוטי אמרים פרק כ[כהסבר 

   ובלתי מורכב.

ידו ובראתי כל עלמין, והרבוי מרומז באחד - במאמר, המרומז בשם הטעם "שופר הולך" (במנהג ספרדים) שעל – 'ה השמעתי את שמי 
  מתפקידיו  של טעם "מונח" ללמד רבוי. 

במנהג אשכנז)) בבריאה שני עקרונות תורה שבשביל קיומם בראתי כל עלמין, והמרומזים בטעם והנחתי (המרומז בשם הטעם "מונח" (
י קטן בתפקיד של שתיים במלת - זקף   ואנהיג לכל הברואים. (א) מצוות עשה (ב) מצוות לא תעשה.ן) ן (ואדּואדוֺועל פיהם אני  ֱאIֶה��

י5 לתוכן ולתבנית הטעמים של הכתוב  ֹנִכ� קטן (בטעם עליון)ולתבנית הטעמים טפחא (=טרחא) מונח אתנח - פשטא מונח זקף י ֱאIֶה��  'ה  ָאֽ
  (בטעם תחתון) ויש הסברים נוספים אבל נסתפק במוצג.

  

אבל הענין כמ"ש שנתן לנו הקב"ה תרי"ג מצות שס"ה לאוין ורמ"ח עשין ובא הרבוי ... ב ,מהרש"א חידושי אגדות מסכת מכות כג
י5 ב"ה כולם הם כמצוה אחת וז"ש  מצד המקבל כי מצד הנותן ֹנִכ� א - ו ָאֽ ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� מפי הגבורה שמענום ואמרו במדרש כל הדברים  ְל 1

י5 דבר ה' ומה ת"ל  ֹנִכ� א -ו ָאֽ ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� מה שא"א לב"ו לומר כן והוא מבואר כי  שאמר המקום עשרת הדברות בדבור אחדמלמד  ְל 1
י5 בלו רבוי מצדו ית' ב"ה והוא כי במצות הוא אחד ומצותיו אחד ולא יק ֹנִכ� א שהיא אמונת היחוד והפוכה ָאֽ ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� שלא לשתף  ְל 1

  ודבר אחר נכללו כל הלאוין ועשיין (שם שמים)ש"ש 
י5 , דהיינו הכלולהוא  - וזהו זכור ושמור בדבור אחד נאמרו פירוש, 'בדבור אחד' מאור ושמש שמות פרשת יתרו  ֹנִכ� ָׁשם נאמרו  - ָאֽ

ממילא ישמור כל התורה כולה, כמו במצות שבת שבדברות  - 'זכור' ו'שמור', דהיינו אם יזכור שהוא יתברך שמו הוא אלהים 
י5  - ראשונות כתיב 'זכור' ובדברות האחרונות כתיב 'שמור' שזה תלויה בזה, כן כל התורה כולה הוא כלול ב ֹנִכ� י5 ; נמצא שבדיבור ָאֽ ֹנִכ� ָאֽ

  שאם יזכור שהוא אלהים ישמור תורתו כנ"ל, והבן. - כן 'זכור' ו'שמור' דהיינו כנ"ל יש גם 
  

י  תורה שלמה [צט] ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� , ומהיכן זכו ישראל לקריאת שמע, אמר רבי פנחס בר חמא ממתן תורה זכו ישראל לקרות שמע, ָאֽ
ע ִיְׂשָרֵא�ל ),דו ' ואת'דב(להם: כיצד, את מוצא לא פתח הקב"ה בסיני תחלה אלא בדבר זה, אמר  י5  )שמ' ית' כ,ב( ְׁשַמ� ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ , נענו ֱאIֶה��

ד ),דו ' ואת'דב(כולן ואמרו  '׀ ֶאָחֽ ינּו ה� ' ֱאIֵה� שמ' ית' ((ובהערה על [צט] כתב) לא).  –. ומשה אמר ברוך שם כבוד מלכותו (דב' רבה פ"ב  ה�

י5  )כ,ב ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ ע ִיְׂשָרֵא�ל ),דו ' ואת'דב(מאותה שעה יחדו מלכותו של הקב"ה עליהם ואמרו אלו לאלו , וֱאIֶה�� [ירושלמי ברכות , ... ְׁשַמ�

י5  )שמ' ית' כ,ב(רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן (בפרשת קריאת שמע)  פ"א ה"ה] ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ ע  ),דו ' ואת'דב( – ֱאIֶה�� ְׁשַמ�
ינּוה�  ) ִיְׂשָרֵא�ל א )גשמ' ית' כ,(, ' ֱאIֵה� ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� ים ַעלְל 1 H ים ֲאֵחִר� י-ֱאIִה�֨ =  ַֽ ד ),דו ' ואת'דב( - וגו'  ָּפָנ '׀ ֶאָחֽ ... ראשונים שלא מנו אנכי בכלל ה�

א הרמב"ן בפיה"ת (כ,ב) מצות (אנכי) תקר תרי"ג מצות משום שסוברים שזוהי בכלל מצות יחוד השם ומצות עשה דקריאת שמע.
  בדברי רבותינו קבלת מלכות שמים, 

י  ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� ע ִיְׂשָרֵא�ל ),דו ' ואת'דב(טעם תחתון: טפחא מונח אתנח,  – ָאֽ טעם תחתון: טפחא אתנח, דמיון תבנית הטעמים  – ְׁשַמ�
  ות שמים.מלכעול מצות קבלת  –הפותחת, עשוי לרמז למקבילה ולשילוב עשרת הדברות בקריאת שמע. מצות היחוד 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  ו, התשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה 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 מר֥כאם הלכה שוה לפרטיה; קבוצה ע - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – טא֙ פש מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאפסוק שעור, מחיצה; דרוש ב – רסא֩ ת=  קטנה֩ - 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;

 נשוה חלק מטעמי הפסוקים הבאים:

י  (בטעם עליון)שמות יתרו כ,ב ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� ֶרץ  ָאֽ י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lֲאֶׁש
ים = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב  ׃ִמְצַר�]

 

' ֱאIֶה�י  (בטעם תחתון)שמות יתרו כ,ב י ה ֹנִכ� ֶרץ  ָאֽ י  ֵמֶא� ֲאֶׁשLר הֹוֵצאִת1
י ִים ִמֵּב� ים׃ִמְצַר�  ת ֲעָבִדֽ

 

ים  בראשית א,א ית ָּבָרא ֱאIִה� ֶרץ׃  ְּבֵראִׁש� ת ָהָאֽ ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ�   ֵא�

ע ִיְׂשָרֵא�ל  דברים ואתחנן ו,ד ד׃ ְׁשַמ� ' ׀ ֶאָחֽ ינּו ה� ' ֱאIֵה�   ה�
 ) טרחא [שופר הולך] אתנח .פרדים) טפחא [מונח] אתנח, (סשכנזהפסוקים בתבנית טעמים קרובה, (א

ע ִיְׂשָרֵא�ל - חז"ל ל נתחיל בדרשת המלה שמע היא בלשון יחיד, וחז"ל דרשו רבוי בכל לשון שאתה (הישראלי) שומע, העלתה  ְׁשַמ�

אתנח, למעט עמים  – ִיְׂשָרֵא�להתאפיין ע"י ההשערה כי טעם טפחא = טרחא כאן תפקידו לרמז על רבוי לשונות, ותפקיד אחר פותח טפח ל
  .אחרים

יתבדומה לכך  יתחא, רבוי ללא הגבלת מרכא (מאריך), להודיע כי המאמר טפ – ְּבֵראִׁש� הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת  ְּבֵראִׁש�
ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן לסידור הבריאה דבר במקומו, ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות, מלת בראשית 

ים מאופיינת ע"י    לקים לבדו.- שרות אחרת פרט לאמירה ובריאה ע"י אמונח אתנח, אתנח ממעט כל אפ –ָּבָרא ֱאIִה�

י5 בדומה לכך  ֹנִכ� י5 טפחא (טרחא) בטעם תחתון, במתן תורה כל הדברות נאמרו בבת אחת ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן. מלת  –ָאֽ ֹנִכ� טפחא,  - ָאֽ

י מאופיינת ע"י  ' ֱאIֶה��   לקיך לבדו. - לאמירה ע"י ה' אגביל מונח אתנח, אתנח מ – ה

  יתרו כ,ב שמות- ו בראשית א,אות לקשר בין הפסוקים ראי
רב יוסף אמר: כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא  בבלי ראש השנה לב,א

ּו ּבִ ) תהלים לג,וכדכתיב (בראשית נמי מאמר הוא,  - (ויאמר) דבראשית תשעה הוו!  -ויאמר  -העולם. הי נינהו  ' ָׁשַמִים ַנֲעׂש�    ְדַבר ה[

הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית  זוהר ח"ב יתרו צג,ב
  וגו'

כל דיבור ) למד כי בבלי שבת פח,ב(- עשרת הדברות כוללות כל מצוות התורה של מעלה ומטה וכוללות כל עשר האמירות של בראשית. ב
 נחלק לשבעים לשון, אז יוצא שגם עשר מאמרי בראשית נחלקו לשבעים לשון,וזהו גם ענין קריאת שמע בכל לשון. 

  

  פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו.  )ב( בוי כאן הוא רבוי מאמרות, לשונות;הר רבוישנוי ל (א)תפקידי טפחא = טרחא, המתגלים כאן: 

  

י5  )שמ' ית' כ,ב( ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ   על בריאת העולמות, למחשבהמאמר ה' פותח בטעם עליון, כעין רמז  – ֱאIֶה��

' ֱאIֶה�י  )שמ' ית' כ,ב( י ה ֹנִכ�   על בריאת העולמות, לדיבורמאמר ה' יורד לטעם תחתון, כעין רמז  – ָאֽ

ים )בר' א,א( ית ָּבָרא ֱאIִה� י  )שמ' ית' כ,ב(של מאמר ה' באותה תבנית טעמים כמו טעם תחתון  – ְּבֵראִׁש� ֹנִכ� בריאת  למעשהוגו', כעין רמז ָאֽ
  העולמות,מתגלה תכלית המחשבה של ה'

ֶרץ׃ )בר' א,א( ת ָהָאֽ ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ� ים ֵא� ית ָּבָרא ֱאIִה�   תכלית המחשבה של ה' אין מלך בלא עם והעם מקבל יחודו ומלכותו וזה  ְּבֵראִׁש�

ע ִיְׂשָרֵא�ל ה�  )דב' ואת' ו,ד( ד׃ְׁשַמ� ' ׀ ֶאָחֽ ינּו ה�   מצות קבלת מלכות שמים –מצות היחוד  ' ֱאIֵה�

  

ים    ב׃,יתרו כ שמות = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lי  ֲאֶׁש ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� טעם  –(ע"פ ג"א (שלא ע"פ הכתר הממוחשב)  ׃ָאֽ
  ונח רביע)קטן מונח תרסא קדמא ואזלא מ- עליון: פשטא מונח זקף

  תבנית הטעמים כעין פרט וכלל ופרט.

י D פרט קדמאה:   ר הֹוֵצאִת1 Lזהר חדש ע"פ  תורה שלמה [פז]מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, (א) שיעור ע"פ  טעם עליון: – ֲאֶׁש

וכאן הוציאם ממ"ט שערי  ה' הבטיח לאברהם להוציאם מארץ מגוריהם, אבל לא הבטיח שלא יהיו עובדי עבודה זרה (עע"ז), –. יתרו לא
טומאה, והכניסם בנ' שערי בינה ואלו הן שאנו מונים מיום טוב של פסח ימים ושבועות והמצוה למנות ימים ולמנות שבועות כי בכל יום 

  מוציאנו מכח טומאה ומעלינו לכח טהרה.

י D  )ב(  ר הֹוֵצאִת1 Lחלוקת על חלק מהן (כגון רמב"ם רמב"ן) מונח תרסא, בתפקיד שיעור כרמז לרמ"ח מצוות עשה ויש מ – ֲאֶׁש  

ִיםכלל:  ֶרץ ִמְצַר�] דיבר ראשון  – פ"כ תניא, זוהר ח"ב יתרו צג,בקדמא ואזלא, מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר  – ֵמֶא�֨
  כלל ושורש רמ"ח מצוות עשה.

יםפרט בתראה:  = � ית ֲעָבִדֽ דרגות עבדות: המזלות הם עבדי ה', פרעה עבד למזלות, המצרים מלפחות ארבע מונח רביע, טעם עליון:  – ִמֵּב
  עבדי פרעה, שבויי המצרים עבדים למצרים, ישראל עבדים אפילו לעבדי המצרים. 

  

א :ג,כשמות יתרו  ֹ ֽ ה-ל ים ַעל- ִיְהֶי� H ים ֲאֵחִר� D ֱאIִה�֨ י׃-ְל 1 =  ַֽ   תבנית הטעמים כעין פרט וכלל ופרט.בטעם עליון  ָּפָנ

א )שמ' יתרו כ,ג(פרט קדמאה:  ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� מונח תרסא, בתפקיד שיעור כרמז לשס"ה מצוות לא עשה ויש מחלוקת על חלק מהן (כגון  – ְל 1
  רמב"ם רמב"ן)

ים )שמ' יתרו כ,ג(כלל:  H ים ֲאֵחִר�  – פ"כ תניא, זוהר ח"ב יתרו צג,בקדמא ואזלא, מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר  – ֱאIִה�֨

  דיבר שני כלל ושורש שס"ה מצוות לא תעשה.

י׃-ַעלפרט בתראה:  =  ַֽ (א) לא תעשה זכרון למצוה שסופו להשתחוות לו ולעובדו, וכן לא  [קי] (הערה)תורה שלמה רביע בטעם עליון,  ָּפָנ

השמשים העומדים לפני לא תעשה תמונת  [קיז] (הערה)בן ארבע האותיות) על שדיברתי עמכם מהשמים (ב)  –תעשה זכרון לשמי (טט 
  . לא בדמותי ולא בדמות שמשי. (מכילתא דרשב"י) [קכב](כנראה הכוונה לארבע חיות המרכבה) 

פנים וצורות אדם או צורות שמשים שבמדור העליון חיות  ארבעהולפי המבואר בר"ה שם רק צורת ...  ]א,דף על הדף בבא בתרא צט[
לבנה ג"כ אסור מהיי"ט אבל צורת ארי ונשר לבד אינו אסור דאינן ממשמשין לפני דרק ואופנים הוא דאסור מלא תעשון אתי וצורות 

  .צורות ארבע פנים משמשין במרום ולא צורה אחת לבד

  


