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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – 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
  תבנית קרא כעין פרט קדמאה ורמז לכעין כלל מלמד ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.

טנה-מונ�ח תלישא כעין  –רמז לשני תפקידי תרסא. בין תפקידי תרסא מצאנו אתרעה על שיעור, חציצה, מחיצה ), פרט קדמאה המתרסא� (= ק�
  ההלכה למשה מסיני בבלי עירובין , אומדנה (מעין שיעור), בעל בחינה נעלה, עקירת דבר, שנוי בכלל דרשה

א או קדמ� אביעת סדר למשל בזמן. מופע מיוחד של רמז על כעין מלמד בפסוק, ענין מרכזי בקרא וממנו יהיה למד, זה מרמז על ק אזל� או-קדמ�  אזל�

ּובמלה אחת שהוצג בפר' משפטים ( ְגפ� ּו ְוָנ� ְכר� א) בין תפקידיו לרמז על שויון, שקילות, מישור. ּוָמ� ים� ( אזל� �א) לפני ג�רש-אזלאאו   גרשי מרמז  קדמ�
 על ענין שהוגדר כמאוחר הבא לפני הענין שהוגדר כמוקדם.

  

  שמות תרומה כה,א  1.1
 :שמות תרומה כה,ב

ל ְוִיְקחּו-ַּדֵּבר  ֶאל �י ִיְׂשָרֵא& י ְּתרּוָמ)ה -ְּבֵנ   ִל*
ּו ֶאת-ֵמֵא,ת ָּכל ֹו ִּתְקח* י׃-ִאיׁש  ֲאֶׁש�ר ִיְּדֶב�ּנּו ִלּב&   ְּתרּוָמִתֽ

  ראה בעל הטורים בפסוק על חצר המשכן.
 שמות תרומה כז,יח׃

ֶר4 ה ֶהָחֵצר�  ֹא� ה ֵמָא� ַחב׀ ָבַאָּמ� ים ֲחִמִּׁש�ים ְוֹר� ֹות ָחֵמ>ׁש ָמ;הְוקֹ  ַּבֲחִמִּׁש: )ר ֵׁש�ׁש ַאּמ*    ָמְׁשָז
ם  ֶׁשת׃ ְוַאְדֵניֶה*   ְנֹחֽ

 תבנית הטעמים של הקרא היא כעין פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.

ֶר4 ֶהָחֵצר�  קטנה (=תרסא), פרט קדמאה שצריך פירוט באמצעות כלל ופרט בתראה. הפרט קדמאה מרמז לשני תפקידי - מונח תלישא –ֹא�
  רסא. אחד הקשור לשיעורים הקשורים למידות המשכן, אחד המלמד לשיעורים אחרים.ת

  

 שיעורים הקשורים למידות המשכן:  1.1.1

ה    ה ָבַאָּמ�   קדמא אזלא, כעין כלל שהכתובים שלפניו ושלאחריו זקוקים לו - ֵמָא�

)ר    ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ* ים ְוֹקָמ;ה ָחֵמ> ַחב׀ ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש: ַחב׀ ֲחִמִּׁש�ים  - בתראה. בחלק זה של המאמר נעסוק בחלק הקרא פרט  –ְוֹר� ְוֹר�
ים   . ַּבֲחִמִּׁש:

ַחב׀  ַחב׀ הענין המרכזי קשור אל הפרטְוֹר�   שגם הוא מדוד באותה אמה, ולא נאמר בה אמה כאן אלא בפסוקים יב ויג., ְוֹר�

  

ֶר4  )כז,יח שמות תרומה(אמר רב יהודה: דאמר קרא  -מנא הני מילי? בבלי עירובין כג,ב  ה  ֹא� ה ָבַאָּמ� ַחב׀ֶהָחֵצר� ֵמָא� ים.ְוֹר� , ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש:
אמר אביי: העמד משכן על שפת חמשים, כדי שיהא חמשים אמה לפניו,  -אמרה תורה: טול חמשים וסבב חמשים. פשטיה דקרא במאי כתיב? 

  ועשרים אמה לכל רוח ורוח. 
ֶר4  )שמות תרומה כז,יח(אמר רב יהודה אמר רב: דאמר קרא גמרא. מנא הני מילי? בבלי עירובין נח,א  ה  ֹא� ה ָבַאָּמ� ֶהָחֵצר� ֵמָא�

ַחב׀ ים.ְוֹר� אם כן לימא קרא  -האי מיבעי ליה ליטול חמשים ולסבב חמשים!  -, אמרה תורה: בחבל של חמשים אמה מדוד. ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש:
   שמעת מינה תרתי. -חמשים חמשים, מאי חמשים בחמשים 

ים  כג,בלומד מהמלים שני לימודים: (א) בדף  בבלי עירוביןתבנית המרמזת ללפחות ארבעה לימודים.  –מונח רביע  – ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש:

כל המדידות מדוד בחבל של חמשים אמה. שני לימודים נוספים עשויים להיות: (ג) דיוק  נח,אחישוב שבעים אמה ושיריים; (ב) בדף 
  שיריים (רש"י); (ד) העמד משכן בגבול חמשים.חישוב שבעים אמה ו

  

טול חמשים ותן בחמשים. היינו טול את  -  בבלי עירובין כג,ב, נח,אבארבע מידות.  ע"פ חישוב שבעים אמה ושיריים ודיוקו (א) (ג) 
ארבע פאות רביע, את  - ים ַּבֲחִמִּׁש:  השטח שארך החצר עודף על רוחב החצר היינו חמשים אמה על חמישים אמה ותן היינו הקף בו (עמו)

האחר של החמשים אמה על חמשים אמה. פעולת הקפה זאת מטרתה ליצור ריבוע שאורך פאתו ישמש בכל מדידות התחומים  השטח
  כעיבור עיר וקרפף. 

  

ַחב׀    .כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני אופנים –מונח לגרמיה (מונח פסק)  –ְוֹר�

ַחב׀ ה  קריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך לענין המרכזי ְוֹר� ה ָבַאָּמ�   הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,ֵמָא�

ַחב׀ ַחב׀ קריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת  ְוֹר� יםמהכתוב אחריו ְוֹר� ַחב׀ . נראה בהמשך לימוד  ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש:   כשהוא מנותק. ְוֹר�

ורש"י מניח מלחשב הלאה. ההלאה הזה הינו איבר  אצבעושני שליש  טפחיםוארבע  אמהרש"י בגמרא הוא שבעים  אורך פאה זאת בהסבר
השגיאה, היינו ההפרש הלא מחושב שאפשר להמשיך לחשבו בעוד ועוד מידות קטנות והולכות כדי לדייק בשיעור שבעים אמה ושיריים. 

  השגיאה. הגענו לחישוב של שלוש מידות מדויקות והשאר איבר
  

  בטעמים מונח רביע הן: הנקודות האחרות הכלולות

(ב) שכל המדידות תהיינה בחבל של חמשים אמה כגון חצר המשכן, אלפיים אמה תחום שבת מעבר לריבועי ערים, קביעת תחום ערי 

1מקלט, מדידת שטחים, מרחק עיר בעגלה ערופה.
   

ים  (ד) העמד המשכן בגבול חמשים (היינו באמצע החצר) והותר לפניו חצר רבועית של  -ח היינו הנ –מונח רביע  –ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש:
   חמשים על חמישים.

  

  

                                                           
  אמה, קשר לאורך חבל המדידה 50מדידת תחום עיר מקלט ועץ של המן הרב אביגדור נבנצל הי"ו הציע מטעמי  1
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  שיעור הר הבית מהתורה, יחזקאל, דברי הימים, משנה מידות, ספרי וספרי זוטא.

ַחב׀  ראו בשני אופנים.כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקו - מונח לגרמיה (מונח פסק)  – ְוֹר�

ַחב׀ ה  קריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך לענין המרכזי ְוֹר� ה ָבַאָּמ�   הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,ֵמָא�

ַחב׀ ַחב׀ קריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת  ְוֹר�   מהכתוב אחריו.ְוֹר�

  ניתוק זה 

ים מאפשר התחברותם של תיבות  הט בתראה לענין המרכזי בפסוק, התיבות שהם חלק בפרֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש: ה ָבַאָּמ� ויחד הם  ֵמָא�
מרמזים על דרשת שמואל הרואה לדוד המלך המובא ברש"י להלן, שהר הבית יהיה רבוע שאורכו חמש מאות אמה ורוחבו חמש מאות 

  אמה ואשר יחושב כדלהלן:

ים   ובין  2500מציין הכפל בין התוצאה  המונח , 2500השווה  50*  50מציין הכפל  בי"תאות  – ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש:

ההתיבות  ה ָבַאָּמ� יםוטעם רביע בתיבת  250,000השווה  100*  2500היינו  ֵמָא� הוצאת שורש הרבוע השווה מציין פעולת  ַּבֲחִמִּׁש:
  אמה רוחב שטח הר הבית למקדש. 500 -אמה אורך ו 500

  
  משנה מידות פ"ב מ"א 

על חמש מאות אמה רובו מן הדרום שני לו מן המזרח שלישי לו מן הצפון מיעוטו מן המערב מקום שהיה רוב [א] הר הבית היה חמש מאות אמה  
  מדתו שם היה רוב תשמישו: 

  יחזקאל מב,כ:מפורש כי לימוד זה ע"פ 

ֹות ַחב ֲחֵמ�ׁש ֵמא) ֹות ְוֹר* יב ֹא<ֶר4 ֲחֵמ�ׁש ֵמא& יב ׀ ָסִב& ֹוָמה לֹו  ָסִב� ֹו ח, ֹות ְמָדד: ע רּוח�    ְלַאְרַּב�
ל׃לְ  ֶדׁש ְלֹחֽ ין ַהֹּק* יל ֵּב> Bַהְבִּד  

ֶר4  )שמות תרומה כז,יח( הר הבית היה ת"ק אמה על ת"ק אמה. ... ורמז לת"ק  פירוש הרא"ש במשנה ה ֹא� ה ָבַאָּמ� ַחב׀ ֶהָחֵצר� ֵמָא� ְוֹר�
ים  יםשאין תלמוד לומר ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש: חמישים שבהר הבית. כיצד?חלוק  משכן, אחד מחלק משמעו שחצר ה) –(טט מלמד שבחצר  ַּבֲחִמִּׁש:

  ת"ק על ת"ק והרצועות נ' על נ'  יהיו ק' רצועות של נ' על נ' הרי חצר המשכן אחד מחמשים מהר הבית: 
לרבועים של חמישים על חמישים, יתקבלו מאה רבועים של חמשים על  500על  500משמעו אחרי חלוק שטח של  –טט 

ה  ֶר4ֹא� חמשים. נחבר שני רבועים ביחד ונקבל  ה ָבַאָּמ� ַחב׀ ֶהָחֵצר� ֵמָא� חלק אחד  שני רבועים אלו מהווים  ֲחִמִּׁש�יםְוֹר�
  מחמשים מהר הבית  

יםבעל הטורים  ַחב׀ ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש: ה ְוֹר� ה ָבַאָּמ� ֶר4 ֶהָחֵצר� ֵמָא� שמות תרומה ( פי' כחלק אחד מחמשים שבהר הבית כדפי' לעיל., ֹא�

י ְּתרּו-ְוִיְקחּו)  כה,ב עשו לי מקום מקדש אחד מחמשים שבהר הבית כמו תרומה שהוא אחד מחמשים שהרי הר הבית היה  ָמ)ה...ִל*
כל עולה נ'  ֵמֵא,ת ָּכל...  . אמה) 500על  500(של ת"ק על ת"ק  )50(טט =ת"ק על ת"ק ומקום החצר היה ק' על נ' שהוא אחד מנ' 

 בינוני א' מנ'. תרומה בעין) - (טט היינו 

  

  :לב –במדבר בהעלתך י,כט  הר הבית מבוטא בתורה בפסוקים ידיעת מידות

ֹחָבב ֶּבן Cה ְל ֹ�אֶמר ֹמֶׁש:   ְרעּוֵא�ל ַהִּמְדָיִניH ֹחֵת�ן ֹמֶׁשהG -ס [כט] ַוּי
ְחנּו ֶאל י-ֹנְסִע�ים ׀ ֲאַנ: 4 ִּכֽ ֹו ֶאֵּת�ן ָלֶכ)ם ְלָכ,ה ִאָּת נּו  ְוֵהַט�ְבנּו ָל& ' ֹאת* ' ִּדֶּבר-ַהָּמקֹום  ֲאֶׁש�ר ָאַמ�ר ה& ֹוב עַ -ה> ל׃-לט*   ִיְׂשָרֵאֽ

י ִאם Jא ֵאֵל)4 ִּכ �ֹ ֹ>אֶמר ֵאָל*יו ל י ְוֶאל-ֶאל-[ל] ַוּי 4׃ -ַאְרִצ; י ֵאֵלֽ   מֹוַלְדִּת*
אֶמר ַאל Bֹ י׀ ַעל-[לא] ַוּי יָת ָּל*נּו ְלֵעיָנֽ ִים׃-ָנ*א ַּתֲעֹז�ב ֹאָת)נּו ִּכ� ר ְוָהִי> ְעָּת ֲחֹנֵת נּו  ַּבִּמְדָּב& �ן ָיַד:   ֵּכ

� - [לב] ְוָהָי*ה ִּכי 4׃ֵתֵל�4 ִעָּמ)נּו ְוָהָי ְבנּו ָלֽ נּו ְוֵהַט> ' ִעָּמ* יב ה; Jר ֵייִט ּוא ֲאֶׁש� ֹוב ַהה:   ה׀ ַהּט�
  ספרי במדבר פיסקא פא 

ּוא-[לב] ְוָהָי*ה ִּכי(פא)   ֹוב ַהה: �ה׀ ַהּט� דושנה של יריחו , וכי מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקים את הארץ הניחו ֵתֵל�4 ִעָּמ)נּו ְוָהָי
  וגו'רו כל מי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטול דושנה של יריחו נתנוהו ליונדב בן רכב חלק בראש אמ חמש מאות אמה על חמש מאות אמה

ּוא-[לב] ְוָהָי*ה ִּכיספרי זוטא פרק י  ֹוב ַהה: �ה׀ ַהּט� ן׃זה בית המקדש שנא'  הטוב, ֵתֵל�4 ִעָּמ)נּו ְוָהָי ֹוב ַהֶּז*ה ְוַהְּלָבֹנֽ ר ַהּט; דב' ואת' ( ָהָה>

א ְוֶאְר -ֶאְעְּבָרה )ג,כה ן׃- ֶאה  ֶאתָּנ: ֹוב ַהֶּז*ה ְוַהְּלָבֹנֽ ר ַהּט; ן ָהָה> �ֶבר ַהַּיְרֵּד) ר ְּבֵע ה ֲאֶׁש*   ָהָא�ֶרץ ַהּטֹוָב&
ֶר4 )שמות תרומה כז,יח(- ב התחלנו סיכום קטנה המציינים שני - , כעין שתי תלישאקטנה-תלישאפרט קדמאה שטעמיו מונח  –ֶהָחֵצר�  ֹא�

   חס לשטח הר הביתפרט אחד מתי, פרט אחד מתיחס לחצר המשכן, שיעורים

ֹחָבב [כט] )במ' בהע' י,כט,לב(- ב וסיימנו C4 , המתברר בקראשיעור, ענין של גדולה- תלישא – ְל וכספרי וספרי זוטא  ְלָכ,ה ִאָּת נּו  ְוֵהַט�ְבנּו ָל&

ּוא-[לב] ְוָהָי*ה ִּכי על ֹוב ַהה: �ה׀ ַהּט�  על ת"ק אמה וכמידותיו מידותשאורכו ורוחבו ת"ק אמה  הטוב זה בית המקדש, ֵתֵל�4 ִעָּמ)נּו ְוָהָי

  .דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה
  

לדברי הימים א כח,יט בזה נבוא להבין דברי פירוש המיוחס לרש"י בפירושו למקרא  ֹות ִּבְכָת;ב  ַהֹּכ> ל ַמְלֲאכ> יל ֹּכ* �י ִהְׂשִּכ) ' ָעַל >ד ה* ִמַּי
ית סדר לו, סכום משקל ומשקל של כל כלי וכלי, שמואל  הכל בכתבהכל בכתבהכל בכתבהכל בכתבפתרון:  -  ל בכתבל בכתבל בכתבל בכתבהכהכהכהכ(יט)  פירוש המיוחס לרש"י וזה לשון  ׃ פַהַּתְבִנֽ

דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש, כמו  והכלוהכלוהכלוהכלאורך ורוחב וגובה.  תבניתתבניתתבניתתבניתהבית חכמני והשכילני, כמו  תבניתתבניתתבניתתבנית -  כל מלאכות התבניתכל מלאכות התבניתכל מלאכות התבניתכל מלאכות התבניתהרואה. 
ֶר4ות אמה'; דרש: ששנינו (ראה משנה מידות ב,א): 'הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מא ה  ֹא� ה ָבַאָּמ� ַחב׀ ֶהָחֵצר� ֵמָא� ֲחִמִּׁש�ים ְוֹר�

ים חמשים פעמים חמשים הם עשרים וחמש מאות; נראה לומר: חתכם לחמש רצועות להיות חמש מאות על חמש  -) שמות תרומה כז,יח( ַּבֲחִמִּׁש:
ואפרים את מנשה'. והכל דרש שמואל ברוח הקודש ולמד לדוד מאות. והוא מיוסד בסילוק 'קרובץ' של שבת חנוכה, המתחיל 'מנשה את אפרים 

 כן.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  ∏חישוב היחס בין רוחב קורה (קוטר) והיקיפה, קירוב לערך פאי  1.1.2

ֶר4׃ שמות תרומה כז,יחקירוב מתוך הפסוק  ה ...  ֹא� ה ָבַאָּמ�  ְוֹקָמ;הֶהָחֵצר� ֵמָא�

ֶר4 ה ֹא� ה ָבַאָּמ� ַחב׀  ֶהָחֵצר� ֵמָא� ים ֲחִמִּׁש�ים ַּבחֲ ְוֹר� )ר  ְוֹקָמ;הִמִּׁש: ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ*   ָחֵמ>
ם  ֶׁשתְוַאְדֵניֶה*   ׃ ְנֹחֽ

2בית הסאה המערבי של חצר המשכן הוא רבוע של חמשים אמה על חמשים אמה. ברבוע זה יש מעגל חסום שקוטרו חמשים אמה
 .  

  דמא ואזלא מונח פסק מונח רביע.מוצעת הבנה לא שגרתית לטעמי המקרא של הפסוק. מונח תרסא (עיגול וקו מימין לשמאל) ק

חצי חצר משכן שהוא ריבוע כגון החצר המערבית ומידות מעגל זה ילכו  –הנח מעגל חסום בתוך (מונח פסק מונח רביע)  - (מונח תרסא) 
תביר,  ְוֹקָמ;ה תרסא, ֶהָחֵצר� (קדמא ואזלא) לפי השיעורים הכתובים בפסוק מאה באמה ועוד חמשים ועוד חמש ועוד היחס בין גימטריות 

  מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם.

  

  .  3.141592654לפי הלוח המתמטי  =  ∏ פאיקירוב לערך 

אמה בקירוב.  2.0796327+  5+  150=  157.0796327=  50*  3.141592654הנ"ל שוה  ∏פאי היקף המעגל החסום בקירוב 
הן מידות מרחק, רבי יוסי דורש מקומת קלע כי גם אורכה של יריעת קלע  50- ו 100ירור בפסוק. נמצאים בב 5 - ו 50 - ו 100המספרים 

  נחשב כך:  2.0796הוא חמש. לכן לפנינו שלש מידות אורך המצטרפות ביחד לחישוב היקף. את הקירוב לערך 

  יניהם. תביר, מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ב ְוֹקָמ;ה תרסא, ֶהָחֵצר� 

   2.006622517=  303/  151, היחס ביניהם 151גי'  ְוֹקָמ;ה, 303גי'  ֶהָחֵצר� 

  אמה.  157.006622517לפי חישוב זה היקף המעגל החסום שוה 

    3.14013245=  157.006622517/  50יחושב ע"י היחס  ∏הקירוב לערך פאי 

  ו לרב מונק. מים של שלמה, המיוחס לגר"א א ∏פאי ערך  נשוה זאת לחישוב

>ַעׂש ֶאתמלכים א  ז,כג:   ֹו ַעד-ַוַּי ַאָּמה ִמְּׂשָפת� Cֶׂשר ָּב� *ם מּוָצ)ק ֶע ֹו -ַהָּי ַאָּמה  קֹוָמת& יב ְוָחֵמ,ׁש ָּבֽ ֹו ָעֹג�ל ׀ ָסִב: ְוָקו  ְׁשQִׁש�ים  ְוָקו הְׂשָפת�
יב׃ ֹו ָסִבֽ ב ֹאת* ה ָיֹס>   ָּבַאָּמ&

   1.047169811 = 111/  106קו - מבוסס על היחס בין גימטרית קוה ו ∏חישוב ערך פאי 

     31.41509434=  30*  1.047169811אמה היקף ים שלמה המוזכר בפסוק  30מוכפל בערך 

    3.141509434=  31.41509434/  10אמה קוטר ים שלמה המוזכר בפסוק  10ומחולק בערך 

  

  3.133928571=  ∏ פאיהשמטו וא"ו החיבור בקריא ובכתיב. אם הם נשארים אז הקירוב לערך  בחישוב לפי ים של שלמה

   2.089655172=  303/  145) נקבל יחס 151 – 6=  ֹקָמ;ה( ְוֹקָמ;האם נשמיט וא"ו החיבור מגימטרית מילת 

   3.141793103=  157.089655172/  50=   ∏ואז קירוב לערך פאי 

   2.075342466=  303/  146) נקבל יחס 151 – 5=  ְוֹקָמ; ( ְוֹקָמ;האם נשמיט ה"א הסוגרת מגימטרית מילת 

   3.141506849=  157.075342466/  50=   ∏ואז קירוב לערך פאי 

  בדרכי חישוב שונות: ∏קירובי ערך פאי  נציג בטבלה

  ∏קירוב לערך פאי  תאור

 3.133928571 ים של שלמה עם וא"ו החיבור 

  3.14013245   המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן עם וא"ו 

  3.141506849  ום בבית סאה המערבי של חצר המשכן בלי ה"אהמעגל החס

   3.141509434 ים של שלמה בלי וא"ו החיבור 

 3.141592654  לפי הלוח המתמטי  ∏פאי קירוב לערך 

 3.141793103 המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן בלי וא"ו

 3.142857143 22/  7לפי היחס הידוע  ∏פאי ערך 

ּהמהקרא  ∏פאי ערך  ת ִּתְׁשְמֶט�ָּנה ּוְנַטְׁשָּת: � 3.0864197    ְוַהְּׁשִביִע

  

  ְוֹקָמ;השיעור נפח מי מקוה במילת  1.1.3

 -ורחץ (את בשרו) במים  )ויקרא מצורע טו יג( דתניא:ובעוד מקומות מובאת ברייתא המלמדת על שיעור מקוה ולשונה  בבלי חגיגה יא א - ב
רמז לכך  אמה על אמה ברום שלש אמות. ושיערו חכמים: מי מקוה ארבעים סאה.  -ו עולה בהן, וכמה הן מים שכל גופ - במי מקוה. את כל בשרו 

  שמות תרומה כז יח׃נמצא בפסוק 

ה  ה ָבַאָּמ� הולך אחד מן המקראות הזקוק  -מקדים קרא שהכתובים שלפניו ולאחריו זקוקים לו, ואחריו אזלא  –קדמא אזלא, קדמא  -ֵמָא�

ֹותָחֵמ>  ְוֹקָמ;הלו  ֶר4המביא לגלוי שיעור מי מקוה. מצאנו בפסוק  ׁש ַאּמ* ַחב׀   - ו ֹא�  ְוֹקָמ;השהוא שטח במישור, לענ"ד המלה ֶהָחֵצר� ְוֹר�

  משמעותה גובה, ומאפשרת מעבר מתאור שטח לתאור נפח.

  . סאהכי גודל יחידת הנפח הוא  קיווי מים של מ' (גי' ארבעים) יחידות נפח, וחז"ל אמרו –קוה מ'  –גי' אותיות מקו"ה  – ְוֹקָמ;ה

ה התיבות  ה ָבַאָּמ� ֹות ְוֹקָמ;הוהתבות ֵמָא� ׁש ַאּמ* (המרמז על שבירה וחילוק) מרמזות לבצע חישוב  ְוֹקָמ;ה, ע"פ טעם תביר בתבה  ָחֵמ>

ה סאתיים נכפיל נפח סאתיים (חצר המשכן היא מקום זריעבחכמת התשבורת (היינו חשבון) שבו נחלק מאה בחמש שתוצאתו עשרים. 
3שעורים) בעשרים נקבל ארבעים סאה. חצר המשכן מרמז ליחידת מדידת הנפח של מקוה שהיא סאה..

    

                                                           
  נקודת המפגש של אלכסוני הדופן התחתונה של ארון הברית, היתה מעל מרכז המעגל החסום בבית הסאה המערבי של חצר המשכן. 2

  אמה וגו' 25מרחיקין את האילן י"א -ו משנה בבא בתרא פ"ב מ"זשימוש הלכתי למעגל זה נמצא ב
  ר"ת מ'דת ה'מים או ה'מקוה ָמ;ה, אותיות 106= גי' אותיות מ' סא"ה =  ְוקגי' אותיות  ְוֹקָמ;ה הי"ו אפשר לומר כי הרב מאיר מאזוז הערת  3
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  שמות תרומה כה,א 1.2

  
  ,א:תרומה כה שמות

ר׃-ֶאל 'ה*  ַוְיַדֵּב>ר ה ֵּלאֹמֽ   ֹמֶׁש>
ר ראף על פי שלא פירשו כאן מלה זאת, אפשר לפרש כי מלת  ֵּלאֹמֽ ר נתמך בטעםהיא נוטריקון לאו אמור ה – ֵּלאֹמֽ סלוק  – ֵּלאֹמֽ

תורה תמימה . ואפשר להשתמש בפי'  אמור להן שיש איסור לאו בדבריםשם רש"י  וכפי' בבלי פסחים מב,אבתפקיד הגבלה, כגון ע"פ 

ל -ַּדֵּבר  ֶאל(ב)  �י ִיְׂשָרֵא& אה ] כי לא נרירושלמי תרומות פ"א ה"א[- בחמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה,  - וגו' ְּבֵנ
  שאפשר להסיק דרשה זאת ממתוכן ומטעמי פסוק (כה,ב) 

  
  :ב,תרומה כה שמות

ל ְוִיְקחּו-ַּדֵּבר  ֶאל �י ִיְׂשָרֵא& י ְּתרּוָמ)ה -ְּבֵנ   ִל*
ּו ֶאת-ֵמֵא,ת ָּכל ֹו ִּתְקח* י׃-ִאיׁש  ֲאֶׁש�ר ִיְּדֶב�ּנּו ִלּב&   ְּתרּוָמִתֽ

ב ָוֶכ*ֶסף ּוְנחֹֽ [ג]  ׃ ּו ֵמִאָּת)ם ָזָה> ר ִּתְקח* ה ֲאֶׁש> ים׃ [ד] ֶׁשת׃ ְוזֹאת  ַהְּתרּוָמ& ׁש ְוִעִּזֽ י ְוֵׁש> ת [ה] ּוְתֵכJֶלת ְוַאְרָּגָמ;ן ְותֹוַל>ַעת ָׁשִנ* ְוֹעֹר�
ים׃  י ִׁשִּטֽ ים ַוֲעֵצ> ת ְּתָחִׁש* ים ְוֹעֹר> ם ְמָאָּדִמ; Jים׃ [ו] ֵאיִל ֶרת ַהַּסִּמֽ ה ְוִלְקֹט* ר ְּבָׂשִמים  ְלֶׁש�ֶמן ַהִּמְׁשָח& ֶמן ַלָּמֹא) ַהם -ַאְבֵני[ז] ֶׁש* Bֹׁש

*י ִמֻּלִא)ים ָלאֵ  ֶׁשן׃ ְוַאְבֵנ ד ְוַלֹחֽ ם׃ [ח] ֹפ* י ְּבתֹוָכֽ י ִמְקָּד)ׁש ְוָׁשַכְנִּת* ן [ט] ְוָע>ׂשּו ִל* �ית ַהִּמְׁשָּכ& ל ֲאֶׁש,ר ֲאִני  ַמְרֶא�ה אֹוְתW& ֵא<ת ַּתְבִנ ְּכֹכ:
�ית ָּכל ת ַּתְבִנ )יו ְוֵכ*ן ַּתֲעֽׂשּו׃  ס-ְוֵא*   ֵּכָל

  

ל -ַּדֵּבר  ֶאל(ב) תורה תמימה  �י ִיְׂשָרֵא& מו אין תרומתם תרומה, החרש והשוטה והקטן והתורם את חמשה לא יתרומו ואם תר - וגו' ְּבֵנ
  שאינו שלו, ועובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשותו.

ל ְוִיְקחּו-ַּדֵּבר  ֶאלר' שמואל בר נחמן שמע לכולהון מן הדא,   �י ִיְׂשָרֵא& י ְּתרּוָמ)ה -ְּבֵנ   פרט לעובד כוכבים, -  ִל*
ֹו ֲאֶׁש�ר ִיְּדֶב� פרט לקטן,  - ִאיׁש  -ֵמֵא,ת ָּכל  הְוזֹאת  [ג] פרט לחרש ולשוטה,  -ּנּו ִלּב& ּו ֵמִאָּת)ם  ַהְּתרּוָמ& ר ִּתְקח* פרט לתורם את  - ֲאֶׁש>

  ]:ירושלמי תרומות פ"א ה"א[ א)שאינו שלו
ואע"פ דהאי קרא בתרומת המשכן כתיב, ילפינן מינה לתרומת כהנים ע"ש שנקראו ג"כ תרומה, ונ"מ בזה"ז  )תורה תמימה הערה א

ג"כ תרומה (פ' שלח), ועי' ביו"ד סי' שכ"ח ס"א, ומ"ש פרט לעובד כוכבים, הנה באמת קיי"ל דגם עובד כוכבים לענין חלה שנקראת 
שתרם תרומתו תרומה, אלא איירי כשתרם בשליחות ישראל, וטעם הדבר משום דכתיב בתרומה (פ' קרח) כן תרימו גם אתם מה אתם 

יש ולא מן ידבנו לבו כמו חרש ושוטה משום דאין לו דעת, י"ל משום דיש בני ברית אף שלוחכם בני ברית, ומה דיליף קטן מן א
קטנים שהגיעו לכלל דעת, כגון אלו שהגיעו לעונת נדרים שיודעים לשם מי נדרו ונדבו, כמבואר בנדה מ"ה ב', מ"מ אתמעטו מן איש 

  ש חרבו:שלא יונח על פחות מי"ג שנה כמבואר לפנינו בפ' וישלח בפסוק ויקחו שמעון ולוי אי
  

י ְּתרּוָמ)ה -ְוִיְקחּו -ַּדֵּבר  ֶאלתנא ר"ח בשם רשב"ג, ג' תרומות נאמרו בפרשה זו, תרומת אדנים, תרומת שקלים, ותרומת המשכן.  -ִל*
ל ְוִיְקחּו �י ִיְׂשָרֵא& י ְּתרּוָמ)ה -ְּבֵנ ּו ֶאתזו תרומת אדנים,  -ִל* י-ִּתְקח* ה ֲאֶׁש> [ג] זו תרומת שקלים,  -  ְּתרּוָמִתֽ ּו ֵמִאָּת)ם ְוזֹאת  ַהְּתרּוָמ& ר ִּתְקח*

  :]ירושלמי שקלים פ"א ה"א[ ב)זו תרומת המשכן - 
 ר"ל שלש פעמים נאמרה מלת תרומה, ויקחו לי תרומה, תקחו את תרומתי, וזאת התרומה, ולפי פשוטו הול"ל ב)תורה תמימה הערה 

י ְּתרּוָמ)ה ֵמֵא,ת ָּכל-ְוִיְקחּו ֹו-ִל* ב ָוֶכ* [ג]  ִאיׁש  ֲאֶׁש�ר ִיְּדֶב�ּנּו ִלּב& וגו', ולכן דריש שבא לרמז על ג' תרומות אלו, ומה שלא פירש ֶסף ָזָה>
  ותרומה כזו הלכה לתרומת המשכן,  ִאיׁש  -ָּכל-הוא משום דכוון הצווי בכאן לקחת מ תרומת המשכןכאן רק 

ועיין ודי. משא"כ תרומת אדנים ותרומת שקלים נגבו רק ממי שנמנו לגלגולת מבן עשרים שנה ומזכרים כמבואר בר"פ תשא ובר"פ פק
יתה לאדנים בבבלי מגילה כ"ט ב' תנא רב יוסף, שלש תרומות הן, של מזבח למזבח, ושל אדנים לאדנים, ושל בדק הבית לבדק הבית, ופירש"י תרומת אדנים ה

באו בשנוי לשון, רק מה שקורא ותרומת מזבח למזבח לקנות מהן קרבנות צבור לכל השנה דכתיב בזה לכפר על נפשותיכם. ונראה דמקור אחד לשתי הדרשות רק ש
לי  -היינו תרומת בדק הבית. ומה שכתב כאן רש"י ויקחו לי תרומה  ותרומת המשכן בירושלמי תרומת שקלים קורא בבבלי תרומת מזבח,

  :לשמי, עיין מש"כ בסמוך בפסוק ח' אות ח' וצרף לכאן

  

תרומת אדנים ותרומת שקלים נגבו רק ממי פי' כי  תורה תמימהקטן,  מהפך פשטא, המלים מיעטו מי שאינו איש, היינו – ִאיׁש  -ֵמֵא,ת ָּכל
י ְּתרּוָמ)ה -ְוִיְקחּו(כה,ב) - ואף על פי שהכתוב ב שנמנו לגלגולת מבן עשרים שנה ומזכרים כמבואר בר"פ תשא ובר"פ פקודי.  –ִל*

ּו ֶאתואחריו מוזכר  יׁש  אִ -ֵמֵא,ת ָּכלשהיא לזכרים בני עשרים ומעלה, וסמוך אליו נאמר  זו תרומת אדנים מתפרש י-ִּתְקח* זו  -  ְּתרּוָמִתֽ
מהפך פשטא, מוציא כתוב זה מפשוטו וממקומו בין  – ִאיׁש  -ֵמֵא,ת ָּכלשגם היא לזכרים בני עשרים ומעלה, בכל זאת  תרומת שקלים, 

ה[ג] תרומת אדנים ובין תרומת שקלים וקושרו אל ׃ ללמד שלתרומת המשכן  יתהיינו תרומת בדק הב תרומת המשכן  ְוזֹאת  ַהְּתרּוָמ&
  !  12והנשים מבנות   20 – 13מתרבים והזכרים בני 

ֹו  קטן, ז"ק בתפקיד שניים אלו חרש ושוטה אין בם דעת ולכן גם לא דעת לנדבת - מונח מונח זקף פרט לחרש ולשוטה,  - ֲאֶׁש�ר ִיְּדֶב�ּנּו ִלּב&
  לב 

הְוזֹאת  [ג]  ּו ֵמִאָּת)ם ַהְּתרּוָמ& ר ִּתְקח* ירושלמי [ א)פרט לתורם את שאינו שלו - יל ללמד על אחד מהחמישה שלא יתרום  אתנח, מגב – ֲאֶׁש>

  ]:תרומות פ"א ה"א

  
 :שמות תרומה כה,ג

ּו ֵמִאָּת)ם  ר ִּתְקח* ה ֲאֶׁש>   ְוזֹאת  ַהְּתרּוָמ&
ֶׁשת׃ ב ָוֶכ*ֶסף ּוְנֹחֽ   ָזָה>

ֶׁשתד) - (ג רש"י ב ָוֶכ*ֶסף ּוְנֹחֽ ו לבו, חוץ מן הכסף שבא בשוה מחצית השקל לכל כולם באו בנדבה, איש מה שנדב - ּוְתֵכJֶלת [ד]  ָזָה>
אחד (ראה שמ' ל,יג); ולא מצינו בכל מלאכת המשכן שהוצרך שם כסף יותר, שנאמר "וכסף פקודי העדה מאת ככר. בקע לגלגלת" 

  כו), ושאר כסף הבא שם בנדבה, עשאוהו לכלי שרת. - (שמ' לח,כה
  

בנין המשכן. בתרומות  –ומת המשכן היא יחודית, שבה התנדבו כל צרכי בדק הבית ללמד כי תר אחדבתפקיד של ערך  –פשטא  –ְוזֹאת  
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  אחרות שוקלים שקלי כסף.

  
  :ה – , גתרומה כה שמות

ֶׁשת׃ ב ָוֶכ*ֶסף ּוְנֹחֽ ּו ֵמִאָּת)ם ָזָה> ר ִּתְקח* ה ֲאֶׁש> ים׃[ד]   [ג] ְוזֹאת  ַהְּתרּוָמ& ׁש ְוִעִּזֽ י ְוֵׁש>   ּוְתֵכJֶלת ְוַאְרָּגָמ;ן ְותֹוַל>ַעת ָׁשִנ*
ים׃[ה]    י ִׁשִּטֽ ים ַוֲעֵצ> ת ְּתָחִׁש* ים ְוֹעֹר> ם ְמָאָּדִמ; Jת ֵאיִל   ְוֹעֹר�

ת[ה]     קדמא, ענין של קדימה – ְוֹעֹר�

ב ָוֶכ*ֶסף כי כשם שקדם מתן שקלי ישראל לשקלי המן להעביר הגזרה, כך גם מתן חמרי בנין המשכן  כלי יקרבדרך דרש מפרש  ָזָה>
ֶׁשת׃ ת ֵאיִלJם ...   ּוְנֹחֽ יםְוֹעֹר�   מקדים וממתיק בהתאמה את גלויות בבל, פרס, יון ואדום  ְמָאָּדִמ;

  
  :ט –,ח שמות תרומה כה

ם׃[ח]  י ְּבתֹוָכֽ י ִמְקָּד)ׁש ְוָׁשַכְנִּת*   ְוָע>ׂשּו ִל*
�ית ָּכל ]ט[ ת ַּתְבִנ ן ְוֵא* �ית ַהִּמְׁשָּכ& ל ֲאֶׁש,ר ֲאִני  ַמְרֶא�ה אֹוְתW& ֵא<ת ַּתְבִנ )יו-ְּכֹכ:   ֵּכָל
  ְוֵכ*ן ַּתֲעֽׂשּו׃  ס 

י ִמְקָּד)ׁש(ח) .רש"י ל ֲאֶׁש,ר ֲאִני  ַמְרֶא�ה אֹוְתW& לשמי בית קדושה.  (ט)  ועשוועשוועשוועשו - ְוָע>ׂשּו ִל* ןכאן ְּכֹכ: �ית ַהִּמְׁשָּכ& המקרא הזה  -  ֵא<ת ַּתְבִנ
י ִמְקָּד)ׁש  מחובר לשל מעלה הימנו ל ֲאֶׁש,ר ֲאִני  ַמְרֶא�ה אֹוְתW& (לעיל,ח) ְוָע>ׂשּו ִל* , ב,טז 'לי סנהבבלדורות ( -  ְוֵכ*ן ַּתֲעֽׂשּו ... ....ְּכֹכ:

שעשה שלמה, כתבנית  ונותכלי בית עולמים, כגון שלחנות ומנורות וכיורות ומכ או כשתעשו); אם יאבד אחד מן הכלים שבועות יד
והיה  ,(חסר ו"ו החיבור) אלא 'כן תעשו' ,,,,ְוֵכ*ן ַּתֲעֽׂשּואילו תעשו אותם. ואם לא היה המקרא מחובר למעלה הימנו, לא היה לו לכתוב: 

  עשיית אהל מועד וכליו.  מדבר על
  

 &Wל ֲאֶׁש,ר ֲאִני  ַמְרֶא�ה אֹוְת   , כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, קטן- רביע מהפך פשטא מונח זקף - ְּכֹכ:

ן �ית ַהִּמְׁשָּכ& . בסה"כ פעמיים זקף בין שני קיסרים (כאן סלוק מפסוק קודם ואתנח בפסוק זה). תבנית זאת קטן- יתיב מונח זקף -  ֵא<ת ַּתְבִנ

או ); אם יאבד אחד מן הכלים , שבועות ידב,טז 'בבלי סנהלדורות ( - ְוֵכ*ן ַּתֲעֽׂשּו רש"יתפקיד דבר החוזר וקורה מתואמת עם פי' ב
  שעשה שלמה, כתבנית אילו תעשו אותם. ונותכלי בית עולמים, כגון שלחנות ומנורות וכיורות ומכ כשתעשו

  

  .מידות המשכן ומכליו אל מידות המקדש ואל כליויתיב בתפקיד בדיוק כך, מרמז אל העתקה מ – ֵא<ת

  , מגביל שלא ישנו בדורות הבאים.סלוק - ַּתֲעֽׂשּו , ללא מרכא מימינה מרבה ללא הגבלה ללמד על עשיה דומה לדורות חאטפ - ְוֵכ*ן

  

שלושים אמה  כאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש נפח הקודש הכיל שמונה נפחי משכן (ארבעים אמה אורך, עשרים אמה רוחב,
גובה). נפח קדש הקדשים הכיל שנים ושתי שליש נפחי משכן ובקירוב שלושה נפחי משכן (לדיעה אחת עשרים אמה אורך, רוחב, גובה.). 

אחד כנגד נפח המשכן ועוד עשרה נפחים. לכן שלמה עשה עוד עשר  אחד עשר נפחי משכןסה"כ שמונה ועוד שלושה נפחי משכן הם 
�ַעׂש  )חדברי הימים ב ד,(תנו רבנן: עשרה שולחנות עשה שלמה המלך, שנאמר: ...  ב,בבלי מנחות צחולחנות. מנורות ועוד עשר ש ַוַּי

אול (ֹ ין ַוֲחִמָּׁש�ה ִמְּׂשמ ה ִמָּיִמ* ל ֲחִמָּׁש> , ואם תאמר: חמשה מימין הפתח וחמשה משמאל הפתח? אם כן ֻׁשְלָחנֹותH ֲעָׂשָרהG ַוַּיַּנח  ַּבֵהיָכ&

ן  ),להכו ' תר'שמ(רה אמרה: מצינו ששולחן בדרום, והתו ֻּׁשְלָח& ן ְוַה� ַלע-ַעל ִּתֵּת* ! אלא של משה באמצע, חמשה מימינו  ָצֽפֹון׃ ֶצ>

ַּיַעׂש ֶאת )זדברי הימים ב ד,(וחמשה משמאלו. תנו רבנן: עשר מנורות עשה שלמה, שנאמר  Cֹות ַהָּזָה;ב ֶע*ֶׂשר ְּכִמְׁשָּפָט)ם ַוִּיֵּתן  -ַו Jְמֹנר
ין  ׁש ִמָּיִמ* ל ָחֵמ> ֵהיָכ& אול׃ַּבֽ ֹֽ ׁש ִמְּׂשמ    ְוָחֵמ>

  
  :ח – דברי הימים ב ד,ז

ַּיַעׂש ֶאת Cאול׃  ס-[ז] ַו ֹֽ ׁש ִמְּׂשמ ין ְוָחֵמ> ׁש ִמָּיִמ* ל ָחֵמ> ֵהיָכ& ֹות ַהָּזָה;ב ֶע*ֶׂשר ְּכִמְׁשָּפָט)ם ַוִּיֵּתן  ַּבֽ Jְמֹנר  
אול וַ  [ח] (ֹ ין ַוֲחִמָּׁש�ה ִמְּׂשמ ה ִמָּיִמ* ל ֲחִמָּׁש> �ַעׂש ֻׁשְלָחנֹותH ֲעָׂשָרהG ַוַּיַּנח  ַּבֵהיָכ& ה׃ סַוַּי ב ֵמָאֽ י ָזָה* ;ַעׂש ִמְזְרֵק>   ַּי

  

ן  �ית ַהִּמְׁשָּכ&   מפי הרב אוסטרי בשם הרב סורוצקין זצ"לַמְרֶא�ה אֹוְתW& ֵא<ת ַּתְבִנ

  תרומת המשכן למטרות א' הקמה ב' תחזוקה:

  וכן בחלק מן הכלים של המשכן מבטאים: –קטן בין שני קיסרים - אפשר שפעמיים זקף

  הקמה העמדה, אחדות - א'

  ית השכינה, הנבואה, רוח הקדש על האחדות המוקמת היא תחזוקתה ההדדית. השכינה שרויה במעשי ידיהם.שרי - ב'

  לעתיד לבוא, יחזור כך בנין משכן, ימי מילואים תחזוקה. - ג'

  
  :כ,כה רומהת שמות

ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעל ְעָלה ֹסֲכִכ, ִים ְלַמ: י ְכָנַפ� ֶרת ּו-ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש� ם ִא�יׁש ֶאלַהַּכֹּפ& יו -ְפֵניֶה*   ָאִח)
ל ים׃-ֶא� >י ַהְּכֻרִבֽ ֶרת ִיְהי*ּו ְּפֵנ   ַהַּכֹּפ&

בענין גובה טפח של הכפורת שעל ארון העדות  עירובין- וכן ב בבלי סוכה ה,ב-תרסא, בתפקיד שיעור, מרמז לנדרש ב – ַהְּכֻרִבים� 
  ין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. הנדרש מגודל טפח של פני הכרובים. וזאת אחת הדוגמאות בגמרא לקביעה שיעור
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

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

  שמות תרומה כה,א 1.3
  שמות תרומה כו,ה:

 Gה ָהֶאָחת� ֲעֶׂשהH ַּבְיִריָע ת ַּתֽ   ֲחִמִּׁש�ים ֻלָלֹא:
ת ַּתעֲ   )ית ַוֲחִמִּׁש�ים ֻלָלֹא: ר ַּבַּמְחֶּב�ֶרת ַהֵּׁשִנ ה ֲאֶׁש*   ֶׂשה  ִּבְקֵצ�ה ַהְיִריָע&
ה ֶאל  ת ִאָּׁש* �ָלֹא& ּה׃  -ַמְקִּביQת  ַהֻּל  ֲאֹחָתֽ
  

, שמור שתעשה הלולאות במדה אחת מכוונות הבדלתן זו מזו וכמדתן ביריעה זו כן יהא מקבילות הלולאות אשה אל אחותהמקבילות הלולאות אשה אל אחותהמקבילות הלולאות אשה אל אחותהמקבילות הלולאות אשה אל אחותהרש"י שמות כו,ה 
יהיו הלולאות של יריעה זו מכוונות כנגד לולאות של זו וזהו לשון מקבילות זו כנגד של זו תרגומו של  בחברתה כשתפרוש חוברת אצל חוברת

  וכן החוברת השנית, וכשחבר חמש יריעות יחד נמצא רחבן כ' כנגד לקבל, היריעות ארכן כ"ח ורחבן ארבע
צפון וכל קרש אמה וחצי האמה הרי שלשים מן מן המזרח למערב שנא' עשרים קרשים לפאת נגב תימנה וכן ל והמשכן ארכו שלשים

המזרח למערב רוחב המשכן מן הצפון לדרום עשר אמות שנאמר ולירכתי המשכן ימה וגו' ושני קרשים למקצעות הרי עשר ובמקומם 
  אפרשם למקראות הללו, 

כאן לעובי ראשי הקרשים שעוביים אמה נותן היריעות ארכן לרחבו של משכן עשר אמות אמצעיות לגג חלל רוחב המשכן ואמה מכאן ואמה מ
  נשתיירו י"ו אמה ח' לצפון וח' לדרום מכסות קומות הקרשים שגבהן עשר נמצאו שתי אמות התחתונות מגולות, 

  כשהן מחוברות עשרים אמה לחוברת  רחבן של יריעות ארבעים אמה
   שלשים מהן לגג חלל המשכן לארכו

שלא היו קרשים במזרח אלא ד' (ברש"י ישן חמשה)  ה לכסות עובי העמודים שבמזרחואמ ואמה כנגד עובי ראשי הקרשים שבמערב
  עמודים שהמסך פרוש ותלוי בווין שבהן כמין וילון 

  , זו מצאתי בברייתא דמסכת מדותנשתיירו ח' אמות התלויין על אחורי המשכן שבמערב ושתי אמות התחתונות מגולות, 
שמות תרומה (המשכן והכתוב בפרשה זו  וט' אמות תלויות אחורי ות מכסות את עמודי המזרחאין היריע במסכת (שבת פ' הזורק)אבל 

  זרקא מונח סגול -  ַהָּפֹרֶכתH ַּת�ַחת ַהְּקָרִסיםG -ְוָנַתָּת�ה ֶאת מסייענו  ),לגכו

  נמצאת פרוכת משוכה מן הקרסים ולמערב אמה:  (במסכת מדות)ואם כדברי הברייתא הזאת 
  

ילת הללאת פרש"י והכתוב מסייעני דכתיב ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, ואם כדברי ברייתא זו נמצאת ילת הללאת פרש"י והכתוב מסייעני דכתיב ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, ואם כדברי ברייתא זו נמצאת ילת הללאת פרש"י והכתוב מסייעני דכתיב ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, ואם כדברי ברייתא זו נמצאת ילת הללאת פרש"י והכתוב מסייעני דכתיב ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, ואם כדברי ברייתא זו נמצאת מקבמקבמקבמקבחזקוני שמות כו,ה 
. יש מיישבין הברייתא אחר הפסוק ואומרים שעמודי הפרכת קבועים באמת העשרים, והפרכת תלויה פרכת משוכה מן הקרסים אמהפרכת משוכה מן הקרסים אמהפרכת משוכה מן הקרסים אמהפרכת משוכה מן הקרסים אמה

העמודים באמת הכ' הפרכת תלויה ים. ולדברי מסכת שבת אם ופרוסה בהם מהם ולחוץ כלפי מזרח, הרי שהפרכת נתונה תחת הקרס
   ואם הם באמת הכ"א הפרכת תלויה בהם מהם ולחוץ כלפי מזרח:, בהם מהם ולפנים כלפי מערב

  

�ה ָהֶאָחתG  ),השמות תרומה כו( ֲעֶׂשהH ַּבְיִריָע ת ַּתֽ   זרקא מונח סגול ובמקביל לו מקום הפרוכת нֲחִמִּׁש�ים ֻלָלֹא:

  זרקא מונח סגול – ַהָּפֹרֶכתH ַּת�ַחת ַהְּקָרִסיםG -ְוָנַתָּת�ה ֶאת  ),לגשמות תרומה כו(

, עמודי הפרוכת נמצאים בקדש בין אמה יט ואמה כ מפתח המשכן במזרח. הקרסים נמצאים מעל האמה ברייתא דמסכת מדותלפי  –טט 

גם את עמודי הכניסה במזרח וגם החיבור התשע עשרה של הקדש. אבל אם הקרשים במערב משופעים אז יריעות המשכן יכולות לכסות 
עמודי הפרוכת בין הקדש ובין קה"ק עומדים בקדש החל מאמה יט ועד אמה כ, וווי  מסכת שבת (פ' הזורק)יכול להיות באמה היט. לפי 

  ֹרֶכתH ַּת�ַחת ַהְּקָרִסיםG ַהּפָ -ְוָנַתָּת�ה ֶאת ),לגשמות תרומה כו(הפרוכת נמצאים במערב העמודים, ומעליהם קרסי החיבור של היריעות המשכן 
אּו-ְולֹא ),יטבמדבר נשא ד(וזה יהיה מתואם עם  Jֹות ָיֹב ֶדׁש-ֶאת ְּכַבַּל>ע ִלְרא; תּו׃ ַהֹּק* שאהרן כהנא רבא, בניו ומשה או פנחס הגביהו  ָוֵמֽ

ם הפרוכת היתה תלויה הפרוכת מוויה על העמודים וכיסו ארון הקדש, או הגביהו הכסוי ותלו על העמודים, מבלי לעבור בין העמודים א
  במזרח העמודים. 

ממסכת שבת ומברייתא במסכת מדות, שלענ"ד מהן  רש"יתבנית זרקא סגול מוסיפה או גורעת מהענין על הענין. אפשר שזה תומך בפי' 
  . עשויה להקרא תחת הקרסיםעולה שכל האמה בין האמה הי"ט במשכן ובין האמה הכ' 

המלך בבית ראשון שאמה טרקסין תיחשב כתחת הקרסים (נניח ע"פ פר' תרומה, הופעה ראשונה של  מכאן יתכן שלמדו שמואל הנביא ודוד
  התבנית) וכל האמה לא הייתה ממנין אורך הבית.

ובבית שני יתכן שלמדו אנשי כנסת הגדולה שהמרחק בין שתי הפרוכות יהיה אמה ויחשב כתחת הקרסים (נניח ע"פ פר' ויקהל, הופעה 
  ).שניה של התבנית

  

  לא הכריעו בו חכמים אי כלפנים אי כלחוץ מתקיף לה רבינא מ"ט  טרקסיןבבלי יומא דף נב,א 
  אי מהני  טרקסיןועשרים אמה רוחב ועשרים אמה קומתו ולא ידעינן אמה בבלי יומא דף נב,א 
  וכ' אמה  טרקסיןאחת עשרה כותל ההיכל שש וארכו ארבעים אמה ואמה בבלי יומא דף נב,א 

  ובמקדש ראשון הוא דהואי  טרקסיןבמקדש שני כיון דלא הואי אמה א דף נא,ב בבלי יומ
  דהואי גבוה  טרקסיןאי הוי פותיא חמשא קאי אי לא לא קאי והא אמה בבלי בבא בתרא ג,א 

  כי קאי בתלתין קאי טפי לא קאי ומנלן דהוה גבוה טפי  טרקסיןאמה בבלי בבא בתרא דף ג,א 
   טרקסיןשש ותוכו ארבעים אמה (ו)אמה - אחד עשר כותל ההיכל והאולםמסכת מידות דף לז,א 

  

טפחים (אמה) יכול לתמוך בקיר  6טפחים. עובי זה תומך בקיר ארבע אמות גובה. קיר  5קיר רגיל עוביו  הגמרא בבלי בבא בתרא ג,א
לחומת טרקסין הבנויה מאבנים  עובי אמהאמה מעל כנפי המלאכים).  20גובה הדביר היה  –אמה (שע"פ בבא בתרא צח,ב  30בגובה 

אמה אכן דק מכדי שקיר כזה יעמוד ומציעה הסבר שעל דרך הטבע שהקירות והגג והמעזיבה שעליו סייעו ביציבות חומת אמה  30והגבוהה 
טעמים כעין תחת הקרסים. כמובן שהגמרא יודעת שהכל בדרך נס כי בבית המקדש היה גלוי ייחוד קודשא ושכינתיה ותבנית ה –טרקסין 

זרקא מונח סגול מצביעה על רוח הקדש, רוח גבורה שבה עמדה אמה טרקסין תחת הקרסים המסמלים חיבור כמו מנוף שבו עליונים 
  נושאים התחתונים בבחינת נראים נושאים והם נישאים.

ת  ),השמות תרומה כו( �ָלֹא&   ה את הכל. נאמר באחד וחל על הכל.כעין מדה ריבה וריב –קטן במלה אחת -פשטא מונח זקף - ַמְקִּביQת  ַהֻּל

ת הכתיב  �ָלֹא&   וריבה לכל הללואות. - אשה אל אחותה  –בלשון יחיד, הקרי בלשון רבים. כאילו דבר בזוג לולאות אחד ַהֻּל



  
  

  
  

  תרומה-שמות-19-טטודל/©Feb-16                    13/7              ZZFisher-10 תשע"וה–אדר א–'א   

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

ְהי�ּו ֹתֲאִמםH ִמְּלַמָּטהG  שמות תרומה כו,כד:   ְוִיֽ
ו ִיְהי,ּו ַתִּמים  ַעל  ֹו ֶאל-ְוַיְחָּד: ַעת ָהֶאָח)ת-רֹאׁש& ת ִיְהֽיּו׃  ַהַּטַּב* >י ַהִּמְקֹצֹע* ם ִלְׁשֵנ �ה ִלְׁשֵניֶה& <ן ִיְהֶי   ֵּכ

כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקם זו מזו. זהו שפרשתי  -ִיְהי,ּו  )כד(רש"י 
ת את שפת האדן, וכן הקרש (לעיל יז) שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן, שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש לכסו

שאצלו, ונמצאו תואמים זה לזה. וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי, כדי 
  שלא יפרידו האדנים ביניהם:

ו ִיְהי,ּו ַתִּמים     כמו תואמים: - ְוַיְחָּד:

שבת מחצי גובהם ומעלה (כך שהבריח התיכון מוסתר), במבט מצד  למאן דאמר שהקרשים היו משופעים בצדם החיצוני, ולתוס' בבלי
רוחבם היו נראים כטרפז ישר זוית. אבל למשל הקרש הפינתי (צפון מערב) היה בעל שני שפועים. השיפוע ממערב למזרח הסתיים במרחק 

יפוע מצפון לדרום של הקרש הפינתי אצבע מהקיר המזרחי הישר. כל קרשי צפון הסתיים שיפועם במרחק אצבע מקיר דרום. לכן גם הש
אצבע) מהקיר הדרומי הישר. בראש הקרש התקבל מלבן  13אצבע) ועוד אצבע (סה"כ  12טפח =  3הסתיים במרחק של חצי אמה (= 

ואצבע (=חצי אמה) היו בקדש הקדשים) ורוחבו אצבע ממערב למזרח. אפשר כי הכתוב  12אצבעות מצפון לדרום ( 13שאורכו   – ְוַיְחָּד:

ֹו-ַעלקטן במלת -רביע בא ללמד כי כל קרש פינתי נראה כעין פירמידה קטומה בעלת שני שיפועים המרומזים בטעם זקף , והשיפועים  רֹאׁש&

 ַתִּמים  אצבע, המתואר בטעם פשטא במלת  1*  13בתיבה של  ַתִּמים  , והסתיים היינו ִיְהי,ּועצמם מרומזים כמצוייר בטעם מהפך במלת 

  בתפקיד של אחד.

ַעת ָהֶאָח)ת-ֶאלמבנה כזה איפשר להרכיב בראש קרש צפון מערב  שקישרה אותו אל קרש שדרומה לו (אך לא לקשרו לקרש  ַהַּטַּב*
  שממזרח לו). 

  

י ֶצַלע[כו]   מה כו,כו:שמות תרו ה ְלַקְרֵׁש> Bים ֲחִמָּׁש ם ֲעֵצ�י ִׁשִּט) יָת ְבִריִח* ד׃-ְוָעִׂש>   ַהִּמְׁשָּכ*ן ָהֶאָחֽ
י ֶצַלעַוֲחִמָּׁש�ה ְבִרי[כז]   ם ְלַקְרֵׁש> ִים ָיָּֽמה׃-ִח& ן ַלַּיְרָכַת* ם ְלַקְרֵׁשי  ֶצ�ַלע ַהִּמְׁשָּכ& )ית ַוֲחִמָּׁש�ה ְבִריִח:   ַהִּמְׁשָּכ*ן ַהֵּׁשִנ
ַח ִמן[כח]   Bֹו4 ַהְּקָרִׁש)ים ַמְבִר ן ְּבת� יַח ַהִּתיֹכ* ה ֶאל-ְוַהְּבִר> ה׃-ַהָּקֶצ*   ַהָּקֶצֽ

ה )כו,כו(  Bה  (כו)רש"י גדול, כפי' - זקף – ֲחִמָּׁש Bי ֶצַלעֲחִמָּׁש  (הבריחים לכל כותל משכן, אחרי שהכניסו אותם)אלו חמשה  -ַהִּמְׁשָּכ*ן -ְלַקְרֵׁש>
שלשה הן, אלא שהבריח העליון והתחתון עשוי משתי חתיכות, זה מבריח עד חצי הכותל וזה מבריח עד חצי הכותל, זה נכנס בטבעת 

ותחתון שנים שהן ארבע, אבל האמצעי ארכו כנגד כל הכותל  מצד זה וזה נכנס בטבעת מצד זה, עד שמגיעין זה לזה, נמצאו שעליון
ן ומבריח מקצה הכותל ועד קצהו, שנאמר (פסוק כח)  יַח ַהִּתיֹכ* ַח ִמןוגו' ְוַהְּבִר> Bה ֶאל-ַמְבִר ה-ַהָּקֶצ*    ,ַהָּקֶצֽ

  

ן )כו,כז( ם ְלַקְרֵׁשי  ֶצ�ַלע ַהִּמְׁשָּכ& שלא בא לסתום אלא לפרש, ופירושו אינו רק קטן כעין כתוב סתום - רביע ... זקף – ַוֲחִמָּׁש�ה ְבִריִח:

ןלכותל המערבי של המשכן אלא לכל הכתלים, ללמד (א)  קטן בתפקיד שתי טבעות לכל קרש, אחת להחזיק קנה חלול - זקף – ַהִּמְׁשָּכ&
חתונים היו להן שהעליונים והת (כו)רש"י  ךש(רש"י כט) הוא צינור צפוי לבריח העליון ואחת להחזיק צינור צפוי לבריח התחתון כהמ

טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש, משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש, חלק אחד מן הטבעת העליונה 
  ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה ולמטה, 

ם  בחצי אורך הקרש  מונח רביע, מיקום כל בריח הוא ברבע אורך הקרש, ברבע אורך הקרש טבעת לבריח חיצון, -  ַוֲחִמָּׁש�ה ְבִריִח:
וכל חלק הוא רביע אורך הקרש, ושני  (כו)רש"י  ךשממוקם הבריח התיכון שהוא פנימי, עוד רבע קרש טבעת לבריח חיצון שני, כהמ

חלקים בין טבעת לטבעת, כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו. אבל לבריח התיכון אין טבעות, אלא הקרשים נקובין בעוביין 
בהם דרך הנקבים שהם מכוונין זה מול זה, וזהו שנאמר בתוך הקרשים. הבריחים העליונים והתחתונים שבצפון ושבדרום והוא נכנס 

ה ֶאל-ִמן )כו,כח(אורך כל אחת חמישה עשר אמה, ובתיכון ארכו שלשים אמה, וזהו  ה-ַהָּקֶצ* , מן המזרח ועד המערב, וחמשה ַהָּקֶצֽ
ים שש אמות והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים, כך היא מפורשת בריחים שבמערב אורך העליונים והתחתונ

  :במלאכת המשכן (פרק א)

  

חַ  )כו,כח( Bִמן )כו,כח(בתיכון ארכו שלשים אמה, וזהו ... שבצפון ושבדרום  (כו)רש"י גדול, מחולק לשלושה חלקים כפי' -זקף – ַמְבִר-
ה ֶאל ה-ַהָּקֶצ*   וגו'. והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים...  שבמערב...  רב,, מן המזרח ועד המעַהָּקֶצֽ

  

)ר [לא]  לב: –שמות תרומה כו,לא  י ְוֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ֶכת ְּתֵכJֶלת ְוַאְרָּגָמ;ן ְותֹוַל>ַעת ָׁשִנ* ים׃ ְוָעִׂש�יָת ָפֹר: ּה ְּכֻרִבֽ ה ֹאָת* ה ֹחֵׁש;ב ַיֲעֶׂש>   ַמֲעֵׂש>
ּה ַעל[לב]  ם ָזָה)ב ַאְרָּבָעה  - ְוָנַתָּת�ה ֹאָת: ב ָוֵויֶה* ים ָזָה& ים ְמֻצִּפ� ֶסף׃-ַאְרָּבָע*ה ַאְדֵני-ַעל  ַעּמּוֵד�י ִׁשִּט&    ָכֽ

ֶכת )כו,לא( ) לב(רש"י , הפרוכת הייתה רבוע, י' אמה על י' אמה, מפרידה לגמרי בין הקדש לקדש הקדשים, כפי' מונח רביע – ְוָעִׂש�יָת ָפֹר:

ים  רבעה אדנים ואונקליות קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס שראש הפרוכת תקועים בתוך א -ַאְרָּבָעה  ַעּמּוֵד�י ִׁשִּט&
כרוך בה, והאונקליות הן הווין, שהרי כמין ווין הן עשוים, והפרכת ארכה עשר אמות לרחבו של משכן, ורחבה עשר אמות כגבהן של 

  ,קרשים

ֶכת )לא( י"רשההפרדה המלאה היא בקצת דמיון למה שפי'  ובין  המלךהמבדיל בין  דבר פרגוד חכמים , ובלשוןהואמחיצה  שוןל ....ָפֹר:
  .העם

ים ) לב(רש"י  תקועים בתוך ארבעה אדנים ואונקליות קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס  - ַאְרָּבָעה  ַעּמּוֵד�י ִׁשִּט&
  וגו' שראש הפרוכת כרוך בה, והאונקליות הן הווין, שהרי כמין ווין הן עשוים,

ּהוְ   מונח רביע, אפשר שבדרך הטבע ארבע אונקליות, אחת לכל עמוד, לא יספיקו לשאת פרוכת כבדה מאד, לכן אפשר  -  ָנַתָּת�ה ֹאָת:
  שתבנית הטעמים רומזת שבכל אחד מארבעה העמודים היו אונקליות אחדות.

ּה אבל אפשר כי    י ארבעה כהנים בלבד (במדבר נשא ד,יט).מונח רביע, אפשר מרמז להרכבת הפרוכת ולהסרתה ביד –ְוָנַתָּת�ה ֹאָת:
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  שמות תרומה כה,א  1.4

ב׃ :טו – כה,יג תרומהשמות  ם ָזָהֽ ים ְוִצִּפיָת> ֹאָת* י ֲעֵצ�י ִׁשִּט) יָת ַבֵּד*   [יג] ְוָעִׂש>
את ֶאת-ְוֵהֵבאָת, ֶאת[יד]  ן ָלֵׂש> ת ָהָאֹר) ת ַע*ל ַצְלֹע� ם׃ -ַהַּבִּדים  ַּבַּטָּבֹע& ן ָּבֶהֽ ּנּו׃ְּבַטְּבֹעת  ָהָאֹר& [טו] ָהָאֹר* רּו ִמֶּמֽ א ָיֻס* <ֹ ים ל   ן ִיְהי*ּו ַהַּבִּד)

ם )כה,יג( מרכא טפחא, יתור לרבות עבויי זהב טבעתיים בצפוי הבדים, בסמוך למקום הטבעות שעל צלעות הארון. כאשר  – ְוִצִּפיָת> ֹאָת*
כך כנראה - המוט עובר. אחרמביאים את הבדים בתוך טבעות הזהב (כה,יד), בגלל העבוי הנ"ל יש לדחוף בכוח, זהב הטבעות מתרחב ו

  פא, התשס"ו).  –גורמים לטבעת להתכווץ והעבויים מונעים מן המוט להחליק החוצה (כה,טו) (ע"פ הרב שטרום מאורות הדף יומא דף ע 

ּנּו )כה,טו( רּו ִמֶּמֽ א ָיֻס* <ֹ ַוּֽיֲַאִריכּ֘ו קיים מן הארון ע"י ההגבלה של העבויים הנ"ל, אבל יכולים לנוע בתוך טבעות הארון וזה מאפשר שית -  ל
  .ַהַּבִּדי֒ם 

ּנּו - סלוק, הגבלה שמן הארון לא סרים, אבל ממקומם בטבעות סרים כדי לבלוט על הפרוכת שבין קדש הקדשים ובין הקדש, כנאמר ב - ִמֶּמֽ

ים ִמן : )דברי הימים ב  ה,ט( י ַהַּבִּד֤ יר- ָהָארֹו֙ן ַעל- ַוּֽיֲַאִריכּ֘ו ַהַּבִּדי֒ם ַוּיֵָראּ֩ו ָראֵׁש֨ ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה׃- ְוI֥א יֵָר֖אּו ַה֑חּוָצה ַוֽיְִהי ְּפֵנ֣י ַהְּדִב֔ ם ַע֖   ָׁש֔

  זרקא סגול, כעין מוסיף מן הענין על הענין, שהבדים הוזזו קדימה עד למקום העבויים הנ"ל, ולא סרו מן הארון. – ַוּֽיֲַאִריכּ֘ו ַהַּבִּדי֒ם 

  

ְעָלה סֹ  :כ,כה רומהת שמות ִים ְלַמ: י ְכָנַפ� ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעלְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש� ם ִא�יׁש ֶאל-ֲכִכ, ֶרת ּוְפֵניֶה* יו -ַהַּכֹּפ&   ָאִח)
ל ים׃-ֶא� >י ַהְּכֻרִבֽ ֶרת ִיְהי*ּו ְּפֵנ   ַהַּכֹּפ&

בענין גובה טפח של הכפורת שעל ארון העדות  עירובין- וכן ב בבלי סוכה ה,ב-תרסא, בתפקיד שיעור, מרמז לנדרש ב – ַהְּכֻרִבים� 
  ם. וזאת אחת הדוגמאות בגמרא לקביעה שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.הנדרש מגודל טפח של פני הכרובי

  ראה דרישה מורחבת במאמר א בספר התשע"א.

  

י ְלHW ָׁשםG : כב,כה תרומה שמות   ְונֹוַעְדִּת�
ר ַעל ים ֲאֶׁש* �י ַהְּכֻרִב& ֶרת ִמֵּבין  ְׁשֵנ �ל ַהַּכֹּפ: י ִאְּת�W ֵמַע ֹון ָהֵעֻד)ת -ְוִדַּבְרִּת�   ֲאר�

;ה אֹוְתW* ֶאל-לֵא�ת ּכָ  ל׃ פ-ֲאֶׁשJר ֲאַצֶּו >י ִיְׂשָרֵאֽ   ְּבֵנ
 Gָׁשם HWי ְל   מהענין על העניןמוסיף  כעיןמונח זרקא סגול,  –ְונֹוַעְדִּת�

י ְלHW ָׁשםG א"ר אבא בר כהנא כתיב במדבר רבה (וילנא) פרשה יב  וגו' ללמדך שאפי' מה שאחורי הכפורת אינו פנוי מן ְונֹוַעְדִּת�
  השכינה, 

אל אהל מועד לדבר אתו למה נאמר לפי שהוא אומר וידבר ה' אליו מאהל מועד שומע אני מאהל מועד ה (וילנא) פרשה יד במדבר רב
ֶרת  )שמ' תר' כה,כב(ממש ת"ל  �ל ַהַּכֹּפ: י ִאְּת�W ֵמַע י ְלHW ָׁשםG ְוִדַּבְרִּת� וגו' אי אפשר לומר מאהל מועד שהרי כבר נאמר מעל ְונֹוַעְדִּת�

ר מעל הכפרת שהרי כבר נאמר מאהל מועד באיזה צד נתקיימו שני כתובים הללו זו מדה בתורה ב' כתובים זה הכפרת ואי אפשר לומ
כנגד זה והרי הם סותרים זה ע"י זה יתקיימו במקומן עד שיבא כתוב אחר ויכריע ביניהן מה ת"ל ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו 

מן השמים כמין סילון של אש לבין שני הכרובים והוא שומע את הקול מדבר  מגיד הכתוב שהיה נכנס משה ועומד באהל וקול יורד
  אליו מבפנים, 

י ְלHW ָׁשםG שני כתובים המכחישים זה את זה ובא הכתוב השלישי ומכריע ביניהם.  –טט  מונח זרקא סגול, מונח מרמז על  -  ְונֹוַעְדִּת�
י לְ מספר דרשות בתבנית זרקא סגול. (א)  מבין הכרובים לכל  מונח זרקא סגול מוסיף על מקום השכינה באהל מועד HW ָׁשםG ְונֹוַעְדִּת�

מגיד הכתוב שהיה נכנס (ב) מוסיף על מקום המועד, שאינו ליד ארון הקדש בקדש הקדשים אלא  אהל מועד וכולל מאחרי הכפורת.
 א שומע את הקול מדבר אליו מבפנים וקול יורד מן השמים כמין סילון של אש לבין שני הכרובים והו ועומד באהלמשה 

מבין שני הכרובים וזה מקום המועד מצד השמים , מצד משה מקום המועד אינו ליד ארון הקדש בקדש הקדשים, אלא בקדש באהל 
י ְלHW ָׁשםG מועד. (ג)  ה ממקומות מוסיף נבואה למשה כמו שהיה בהר סיני. שזה עשוי להלמד בתבנית דומ –מונח זרקא סגול  – ְונֹוַעְדִּת�

ה ֶאל )במדבר נשא ז,פט(אחרים כגון:  א ֹמֶׁש� �ֹ G -ּוְבב ֶהל מֹוֵעדH ְלַדֵּב�ר ִאּתֹו י ִעְּמHW ָׁשםG  )במדבר בהע' יא,יז(...  ֹא� י ְוִדַּבְרִּת�   ְוָיַרְדִּת:

  
  כי תשא  -פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ב 

ש בדרום שמונה במערב ואני יורד ומצמצם שכינתי ביניכם א' לו הקב"ה, משה לא כשאתה סבור, אלא עשרים קרש בצפון ועשרים קר
י ְלHW ָׁשםG למטן, דכתי'     ְונֹוַעְדִּת�

  שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן סב 
והשם יתעלה הוא אמר למשה על הסדר ההוא והקדים עשיית הארון וכליו לכל, כי הנכבד שבכל המעשה ההוא היה הארון מפני 

י ְלHW ָׁשםG , וגם הכפורת והכרובים שעליו ששם כבוד השכינה שורה כמו שאמר לוחות העדות והתורה הנתונה בו י  ְונֹוַעְדִּת� ְוִדַּבְרִּת�
ים �י ַהְּכֻרִב& ֶרת ִמֵּבין  ְׁשֵנ �ל ַהַּכֹּפ: , והוא היה העיקר, וכל שאר הענינים היו טפלים, לכך היה צריך להקדימו בצווי הראשון, ִאְּת�W ֵמַע

  ו הוא שסדרו לבצלאל, ועל אותו הסדר ששמעו משה רבינ
  

  אפשר להוסיף עוד דרך 
י י"רש       שאבא שם לדבר אליך. למועד מקום אקבע אותולדבר עמך  לך. כשאקבע מועד ְונֹוַעְדִּת�

ואולי גם הוספת השפע הנבואי.  הדבורקביעות מקום הדבור בלי לפרש שוב תמידות מקום  משמעהָׁשםG על  התוספת י"רש פע" -  טט •
, היינו תוספת משהתמידות השפע הנבואי אל  ןדרשות הר" פ"ע בהעלותך... במדברטעמים זרקא סגול  דומה לנאמר בתבנית

  השפעה.

•  �Wי ִאְּת סדר קדימות, ארון העדות והכפורת והכרובים הוא היה העיקר לשמיעת הדיבור וכל שאר הענינים  –קדמא ואזלא  - ְוִדַּבְרִּת�
   טפלים לו

ֶרת �ל ַהַּכֹּפ: יםמִ  מונח רביע – ֵמַע �י ַהְּכֻרִב&   קטן- זקףפשטא מונח  – ֵּבין  ְׁשֵנ

ר ַעל ֹון ָהֵעֻד)ת- ֲאֶׁש*   .קאחר רבוי המצמצם אל ארון העדות שבקה" רבויטפחא מונח אתנח,  – ֲאר�

על מקום הישמע דבור ה', יוצרות ביחד  המלמדתתבנית הרישא זרקא סגול המלמדת על הקביעות ותבנית התיכונה כלל ופרט  -  טט •
;ה אֹוְתW* ֶאל- ֵא�ת ָּכלב לענין הכתוב בסיפא כעין בנין א ל׃-ֲאֶׁשJר ֲאַצֶּו   דרגא תביר טפחא מרכא סלוק מונח ְּבֵנ>י ִיְׂשָרֵאֽ

 דרגא תביר טפחא מונח מרמז לכעין שתי סדרות של  •
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

ל-ֶאלמרמז לקבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל תוכן דרגא תביר טפחא אפשר כי סדרה אחת של  • >י ִיְׂשָרֵאֽ , אלו כא סלוקמר - ְּבֵנ

 בני ישראל,-הצווים אל

ל- ֶאלידוע שחלק מדברי ה' נועד למשה בלבד ולא העבר ממנו אלא ש • לכן אפשר כי הסדרה השניה דרגא תביר טפחא  – ְּבֵנ>י ִיְׂשָרֵאֽ
  מרמזת לדברי ה' שנועדו למשה רבינו בלבד.

ומצמצם מאד כדי שמשה רבינו יהיה ין שני הכרובים" "וקול יורד מן השמים כמין סילון של אש לבתביר טפחא ירמז אל  דרגאמונח  •
  שומע את הקול מדבר אליו מבפנים

 ועל אותו הסדר ששמעו משה רבינו הוא שסדרו לבצלאל,תביר טפחא ירמוז אל פעמיים סדר הצווי למשה  דרגאמונח  •

  

ַפח ָסִב)יב   :התרומה כה,כ שמות ; ֶרת ֹט* ֹו ִמְסֶּג יָת ּל>   ְוָעִׂש�
יָת ֵזר Jיב׃זָ -ְוָעִׂש ֹו ָסִבֽ   ָה;ב ְלִמְסַּגְרּת*

דתני רבי חנינא: כל הכלים שעשה משה נתנה בהן תורה מדת ארכן ומדת רחבן ומדת  -אלא כפורת טפח מנלן?  בבלי סוכה ה,א
ֹו קומתן. כפורת מדת ארכה ומדת רחבה נתנה, מדת קומתה לא נתנה. צא ולמד מפחות שבכלים, שנאמר (שמות כה,כה)  יָת ּל> ְוָעִׂש�

 ; יבִמְסֶּג ַפח ָסִב)   אף כאן טפח.  - , מה להלן טפח ֶרת ֹט*
רבי זעירא בעי מניין לכפורת שהוא טפח תנא רבי חנניה בר שמואל כל הכלים תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק א דף ב טור ד /ה"א 

חבה ולא נתנה שהיו במקדש נתנה התורה מידת ארכו ורוחבו ונתנה שיעור קומתן חוץ מן הכפורת שנתנה התורה מידת אורכה ור
ַפח ָסִב)יב שיעו' קומת' תלמדינה מכלי קטן שבמקדש  ; ֶרת ֹט* ֹו ִמְסֶּג יָת ּל> יָת ֵזרמה כאן טפח אף כאן טפח או אינו אלא ְוָעִׂש� Jָזָה;ב -ְוָעִׂש

יב ֹו ָסִבֽ   מה כאן כל שהוא אף כאן כל שהוא  ְלִמְסַּגְרּת*
היתה. ולמאן דאמר מסגרתו למעלה היתה, פרקודי הוה מפרקדא,  והאיכא מסגרתו! כמאן דאמר מסגרתו למטה...  בבלי מנחות צו, ב

ולחם בגויה דשלחן הוה יתיב; כדתניא, ר' יוסי אומר: לא היה שם סניפין, אלא מסגרתו של שלחן מעמדת את הלחם, אמרו לו: 
מר מסגרתו למעלה מסגרתו למטה היתה. אמר ר' יוחנן: לדברי האומר מסגרתו למטה היתה, טבלא המתהפכת טמאה; לדברי האו

  היתה, טבלא המתהפכת תיבעי לך. 
  דגובה טפח דכי מסדר לחם עלה הוי ט"ז טפחים. -  והאיכא מסגרתווהאיכא מסגרתווהאיכא מסגרתווהאיכא מסגרתו בצו,מנחות  בבלירש"י 

ד' דפין רחבין טפח קבועים על צידיהן ולא על רחבן כגובה ד' רגליו של שלחן לד' רוחות והיה דף השלחן העליון  -  למטה היתהלמטה היתהלמטה היתהלמטה היתה
  כעין כסוי כשרוצה נוטלו משם שלא היה קבוע עליהם.מונח על אותן דפין 

  כעין פרקדן שלא היתה זקופה בשוה אלא משופעת ונוטה כלפי חוץ ואין הלחם סדור עליה. -  פרקודי מפרקדאפרקודי מפרקדאפרקודי מפרקדאפרקודי מפרקדא
  ואין לו בית קיבול. דף העליון היה חלוק משני צידיודאיכא למאן דאמר דמסגרתו למטה היתה קבוע ברגלים אבל  -  כדתניאכדתניאכדתניאכדתניא

  שיכולים להשתמש בצד זו כמו בצד זו שחלקה היא משני צדדיה. -  תהפכתתהפכתתהפכתתהפכתטבלא המטבלא המטבלא המטבלא המ
  

יתָ    הנמנה בסוף הכלים על כפורת ארון הקדש הקודמת לו.   ממסגרת השולחןקדמא מלמד  – ְוָעִׂש�

ַפח  ; ֶרת ֹט* ֹו ִמְסֶּג   אתנח,      – ָסִב)יב מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים שלא ממש חל עליהם – ּל>

כתרגומו: "גדנפא". נחלקו חכמי ישראל בדבר (מנחות צו,ב); יש אומרים:  למעלה היתה סביב לשלחן, כמין  - מסגרתמסגרתמסגרתמסגרת) (כה רש"י
בארבע רוחות השלחן, ודף השלחן שוכב על אותה ויש אומרים: למטה היתה תקועה מרגל לרגל לבזבזין שבשפת שלחן שרים, 

  עלה (לעיל,כד), ופירש לך כאן שעל המסגרת היה.הוא "זר" האמור למ -  ועשית זר זהב למסגרתוועשית זר זהב למסגרתוועשית זר זהב למסגרתוועשית זר זהב למסגרתו מסגרת.מסגרת.מסגרת.מסגרת.
  תוספתא מנחות (צוקרמאנדל) פי"א הלכה ו

ארבע סניפין של זהב דומין לדקרנין היו שם שבהן היו סומכין את החלה מפני שדומות לספינה כדי שלא תהא רוקדת ר' יוסי אומר לא 
  : והלא אין מסגרת אלא מן הרגליםופח סביב אמרו לו היו שם סניפין אלא גובה היה לשולחן טפח שנ' ועשית לו מסגרת ט

  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק כה 

ַפחכה)  ; ֶרת ֹט* ֹו ִמְסֶּג יָת ּל>   . מסגרתו למעלה היתה, כדברי ר' יהודה: ְוָעִׂש�
  ים בפינות.ולכן אינה סביב מלא כי הרגל,  בארבע רוחות השלחןלמטה היתה תקועה מרגל לרגל למאן דאמר כי המסגרת  –טט 

  . אז גם אין המסגרת סביב!!!  ואין לו בית קיבול דף העליון היה חלוק משני צידיו ב,מנחות צולמאן דאמר מסגרת למעלה מפרש רש"י ב

ואפשר עוד לומר כי לטבלת השולחן היתה מוצמדת מתחתיה מסגרת שהשאירה מקום בכל פינה לרגלי השולחן, כך שכאשר הניחו הטבלה 
היה לה אפשרות לזוז (ראה אוצר מפרשי התלמוד סוכה ה) והיא עשויה להיקרא מסגרת מלמעלה. בנוסף היתה מוכרחה  על הרגלים לא

להיות מסגרת בין הרגלים למטה מהמסגרת הצמודה לשולחן או במקביל לה כששתיהן בחצי עובי הרגליים כי רק כך עמדו הרגליים שלא 
א מסגרת מלמטה. מבנה כזה גם נתן חוזק לרגליים בהם היו קבועות טבעות למוטות מוצמדים לטבלה. מסגרת הרגליים עשויה להיקר

  נשיאת השולחן. שתי המסגרות לא היו סביב מושלם כי הניחו מקום לרגלים בפינות.

ֹו ְוָכלכז,יט:  תרומהשמות  ל ֲעֹבָדת) ן ְּבֹכ* �י ַהִּמְׁשָּכ& ֶׁשת׃-ְיֵתֹדָת;יו ְוָכל-ְלֹכל  ְּכֵל ר ְנֹחֽ ת ֶהָחֵצ*   ס ִיְתֹד>
ן ן (יט) רש"י קטן בתפקיד שתיים כפ' - זקף – ַהִּמְׁשָּכ& ולהורדתו, כגון א)  –(טט להקמתו א)  –(טט שהיו צריכין לו  - ְלֹכל  ְּכֵל�י ַהִּמְׁשָּכ&

  ולא כלי עבודות המשכן. מקבות לתקוע יתדות ועמודים.

ת ...  (יט) רש"י שורים במיתריהם סביב סביב בשפוליהן, כדי שלא עשויין ליריעות האהל ולקלעי החצר, ק חשתכמין נגרי נ -ִיְתֹד>
תהא הרוח מגביהתן. ואיני יודע אם תוחבן בארץ, או קשורין ותלויין, וכובדן מכביד שיפולי היריעות שלא ינועו ברוח. (תרי"ק): 

ן בל יסע יתידותיו בל יצע בלמסייעני: "אוהל  ומקראבארץ, ולכך נקראין 'יתידות',  תקועיןאני, ששמן מוכיח עליהן שהן  ואומר
   לנצח" (יש' לג,כ).]

ת-ְוָכל - מצב, עבור יריעות האהל מועד ומכאן לכל אהל, הנלמד מפירוש רש"י ל-מקף בתפקיד רב – ְיֵתֹדָת;יו-ְוָכל מקף בתפקיד  – ִיְתֹד>
ותלויין, וכובדן מכביד שיפולי  או קשוריןא)  –(טט ואיני יודע אם תוחבן בארץ, א)  –(טט מצב, עבור קלעי החצר ומכאן לכל מחיצה: - רב

  היריעות שלא ינועו ברוח.

   166עמ'  נקודות משיחות הקדש, לקוטי שיחות ו' האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן זצ"ל- והתוצאה ההלכתית נלמדת ב

ן אסורה בשבת לספק זה יש גם נפקא מינה להלכה. דהנה, מלאכת בני(רש"י (כז,יט))  ואיני יודע אם תוחבן בארץ, או קשורין ותלויין,
מן התורה רק בבנין של קבע. ומאחר שכל הלאכות שבת נלמדות ממלאכת המשכן, נקבע הגדר של 'בנין קבע' על פי בנין המשכן. 

 ב) –(טט  לפי הצד הראשון , האסור של בנית אהל בשבת מן התורה חל דוקא על בנית אהל באופן של 'תחובין'; א)–(טט  ולפי זה:

  .די בכך שהאהל חזק ואינו מתנענע ברוח ואילו לפי הצד השני,
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  )התשע"ה( שמות תרומה כה,א 1.5
  :כ,כה רומהת שמות

ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעל ְעָלה ֹסֲכִכ, ִים ְלַמ: י ְכָנַפ� ם ִא�יׁש ֶאל-ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש� ֶרת ּוְפֵניֶה* יו-ַהַּכֹּפ&    ָאִח)

ל ים׃-ֶא� >י ַהְּכֻרִבֽ ֶרת ִיְהי*ּו ְּפֵנ   ַהַּכֹּפ&

י ) כ,שמ' תר'כה(וכתיב ...  בבלי סוכה ה,ב- מונח תרסא, כעין שני טעמי תרסא, מרמז לנדרש ב – ֻרִבים� ְוָהי�ּו ַהּכְ  ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש�
ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעל ְעָלה ֹסֲכִכ, ִים ְלַמ: ֶרת-ְכָנַפ�   .. קרייה רחמנא סככה למעלה מעשרהַהַּכֹּפ&

בענין גובה טפח של הכפורת שעל ארון העדות הנדרש מגודל  עירובין- וכן ב וכה ה,בבבלי ס-(א) תרסא בתפקיד שיעור, מרמז לנדרש ב
יםטפח של  >י ַהְּכֻרִבֽ   . וזאת אחת הדוגמאות בגמרא לקביעה שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. ְּפֵנ

של גובה כפורת ומזה לר' מאיר שבו פסוק זה מלמד שיעור טפח  ב,ה סוכה בבליראה ראה דרישה מורחבת במאמר א בספר התשע"א, 
גובה ארון העדות עשרה טפח. היות ושכינה לא ירדה מתחת לגובה הכפורת מזה למדו שברשות הרבים מעל עשרה טפחים הוא מקום 

  פטור.

ים ֹסכֲ (ב) תרסא בתפקיד שיעור גובה של עשרה טפחים בין קצות כנפי הכרובים למעלה ובין הכפורת שעליה עמדו הכרובים, ומהמלים  ִכ,
מסיקה ע"י השוואה לגובה קצות כנפי הכרובים שעשה  בבלי סוכה ה,בלמדו לגובה הנמוך ביותר של סוכה של עשר טפח.  ְּבַכְנֵפיֶהם  

 10שלמה המלך בבית ראשון ושהם היו בשליש גובה הבית, לכן גם במשכן קצוות כנפי הכרובים היו בגובה שליש המשכן. המשכן גובהו 

יש מזה עשרים טפח, והיות וקודם נדרש כי גובה ארון וכפורת עשרה טפח, לכן נותר עוד עשרה טפח לשליש גובה טפח, של 60אמה = 
עשרים אמה ולא שלושים,  20המשכן. וע"פ תבנית הטעמים המקור למעשה שלמה הוא כאן. יש להעיר שיש דעה שקדש הקדשים גובהו 

קדש הקדשים. לפי הדעה של עשרים אמה, הבית הראשון היה קצת פחות מאחד  ואז להסביר כי כרובי שלמה הם בשליש גובה הקדש ולא
  עשרה נפחי משכן, ולכן שלמה הוסיף עשר מנורות ועשרה שולחנות.

  

ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעל ֶרת-ֹסֲכִכ, ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעלקטן, שתי דרשות (א) - מהפך פשטא זקף – ַהַּכֹּפ& ְעָלה ֹסֲכִכ, ֶרת-ְלַמ: -... זקףרביע  – ַהַּכֹּפ&

  קטן בתפקיד כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, שסיכוך הסוכה יהיה בגובה שהוא למעלה מעשרה טפחים.

פסיקתא זוטרתא - קישור הפסוק לברכת כהנים נמצא בין היתר ב (ב) ללמד שבמקדש בברכת כהנים כפי הכהנים יהיו למעלה מראשיהם.

ְעָלהְוָהי�  ,סימן כה"(לקח טוב) שמות פרשת תרומה פכ ִים ְלַמ: י ְכָנַפ� הכרובים האלה יהיו פורשים כנפים למעלה, . ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש�
ולא של בית עולמים, כי הכרובים שעשה שלמה היו פורשים כנפים מקיר הדביר לקיר הדביר, שנאמר כנף הכרוב האחד נוגע בקיר 

ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעל: מזה, ואלו הכרובים ֶרת ּופְ -ֹסֲכִכ, ם ִא�יׁש ֶאלַהַּכֹּפ& יו-ֵניֶה* : כפי הכהנים בשעה שעולין לברך את ישראלכגון . ָאִח)
ל ים-ֶא� >י ַהְּכֻרִבֽ ֶרת ִיְהי*ּו ְּפֵנ יו-ִא�יׁש ֶאל: . שלא יחזירו פניהם זה מזהַהַּכֹּפ&   :להראות לישראל חיבה יתירה שהקב"ה חיבבם. ָאִח)

קשורה לכך  ,ה"טד"רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פי- סיקת הכנפי הכרובים שהיו שעל ארון הברית היו מעל ראשיהם ואפשר כי פ
ומגביהין ידיהם למעלה על כיצד ברכת כהנים במקדש, הכהנים עולין לדוכן אחר שישלימו הכהנים עבודת תמיד של שחר,  בפסקו:

ומגביהין  ורח חיים סימן קכחבית יוסף א...  ואצבעותיהן פשוטות, חוץ מכהן גדול שאין מגביה ידיו למעלה מן הציץ, גבי ראשיהן
(לח.) במדינה כהנים נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם ובמקדש על גבי ראשיהם ופירש רש"י טעמא  סוטהידיהם כנגד כתפיהן. משנה 

  :כעין שכינה מעל כנפי הכרובים) -(טט  מפני שבמקדש מברכין את העם בשם המפורש ושכינה למעלה מקשרי אצבעותיהם

  

ַעׂש ג,י: דברי הימים ב  ֶדׁש-ְּבֵבֽית ַוּיַ֝ ֹ֤ ים ַהֳּקָדִׁשים֙  ק יִם ְּכרּוִב֣ ה ְׁשנַ֔ ים ַמֲעֵׂש֖ ם ַויְַצּ֥פּו ַצֲעֻצִע֑  זָָהֽב׃ אָֹת֖

ים ַעלדברי הימים ב ג,יג:  ם עְֹמִד֥ ים ְוֵה֛ ים ַאּ֣מֹות ֶעְׂשִר֑ ֶּלה ּפְֹרִׂש֖ ים ָהֵא֔ ם ַלָּבֽיִת׃ ס- ַּכנְֵפ֙י ַהְּכרּוִב֣ ם ּוְפנֵיֶה֥   ַרגְֵליֶה֖

  

ם ִא�יׁש ֶאל) כ,שמ' תר'כה(רבי יוחנן ור' אלעזר, חד אמר: ...  א,בבלי בבא בתרא צט יו-ּוְפֵניֶה* ם ַלָּבֽיִת )י ב ג,יג"דבה( , וחד אמר:ָאִח)  ְפנֵיֶה֥
ם ִא�יׁש ֶאל. ולמ"ד (בכרובים שעשה שלמה בבית ראשון) יו-ּוְפֵניֶה* ם ַלָּבֽיִת )י ב ג,יג"דבה(הא כתיב:  (איך יפרש), ָאִח) אן ! לא קשיא: כְפנֵיֶה֥

ם ַלָּבֽיִת )י ב ג,יג"דבה(בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום. ולמ"ד  שמ' (, הא כתיב: ְפנֵיֶה֥

ם ִא�יׁש ֶאל) כ,כה תר' יו-ּוְפֵניֶה* ה  )י ב ג,יג"דבה(! דמצדדי אצדודי; דתניא, אונקלוס הגר אמר: כרובים ָאִח) ים ַמֲעֵׂש֖ ן, ומצודדים ה ַצֲעֻצִע֑
  .פניהם כתלמיד הנפטר מרבו

  

ם ִא�יׁש ֶאלולמ"ד  יו-ּוְפֵניֶה* ם ַלָּבֽיִת )י ב ג,יג"דבה(הא כתיב:  (איך יפרש), ָאִח)   !ְפנֵיֶה֥

יו- ִא�יׁש ֶאלטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ּוְפֵניֶה*ם    ָאִח)

יו-ֶאל   בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום(ב)  מקוםבזמן שישראל עושין רצונו של מצב (א) - מקף כרב – ָאִח)

יו-ֶאל ם ִא�יׁש ֶאלאתנח מגביל הכתוב  – ָאִח) יו-ּוְפֵניֶה* טפחא כפותחת טפח להתאפיין (כאן להוות יחידה  – ּוְפֵניֶה*םלמצב (א) ואז  ָאִח)

יו-ִא�יׁש ֶאלאחת) עם הכתוב אחריה  ם ִא�יׁש ֶאלס"ת  דף על הדףועל כך כתב  ָאִח) יו-ּוְפֵניֶה* שלו"ם, שכשאחד מדבר עם השני בא  ָאִח)
  שלום, והוא אחד משמותיו של הקב"ה כמו שאחז"ל (שבת י,ב)

  

ם ַלָּבֽיִת )י ב ג,יג"דבה(טפחא כטעם מפסיק, מתאים למצב (ב) שאז  – ּוְפֵניֶה*ם   . וכשאין עושין הופכין פניהם לבית דרך נס...  רשב"ם ּוְפנֵיֶה֥

  

ם ִא�יׁש ֶאל) כ,שמ' תר' כה(, הא כתיב: ם ַלָּבֽיִתְפנֵיהֶ֥  )י ב ג,יג"דבה(ולמ"ד  יו-ּוְפֵניֶה*   !ָאִח)

יו-ֶאל   (א) קצת פונים זה לזה (ב) קצת פונים אל הבית  דמצדדי אצדודי;מצב של - מקף כרב – ָאִח)

אם כתלמיד  דמצדדי אצדודי. שהיו פונים זה לזה ולא כל כך כי...  מסתכל ולא מסתכל א,בבא בתרא צט בבלירבינו גרשום וע"פ 
  :הנפטר מרבו שחוזר לאחוריו ומסתכל ולא מסתכלו כל כך

  

ל ֶרת-ֶא� קטן במלים מחוברות במקף, כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין, גם יכול להיות בתפקיד מידה י"ב של ר' - קדמא זקף – ַהַּכֹּפ&

ים- ישמעאל ... דבר הלמד מסופו. כגון ללמוד מ >י ַהְּכֻרִבֽ למשה מסיני ששיעורם טפח, לעובי (גובה) הכפורת שיהיה  שעליהם יש הלכה ְּפֵנ
  טפח אחרי שירקעו ממנה את הכרובים.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

לבהוויתם, תכונתם המוקדמת היא  – ִיְהי*ּו ֶרת-ֶא� ים ִיְהי*ּו ַהַּכֹּפ& >י ַהְּכֻרִבֽ להראות כי בשורש עם ישראל עושים רצונו של מקום,  – ְּפֵנ
  בלשון בעל התניא אהבה מסותרת לדבוק בה'.

נגד  אין ישראל עושין רצונו של מקוםשטפחא, כמשנה משמעות, לומר שזה נגד הוויתם שיהיו פני הכרובים פונים אל הבית מפני   – י*ּוִיהְ 
  הוויתם ולעתיד לבוא יתגלה דבקות מלאה בה' ולא רק באהבה מסותרת.

ים >י ַהְּכֻרִבֽ אפשרי לכרובים שעשה שלמה המלך, הגבלה שרק כרובי מרכא סלוק, רבוי והגבלה. רבוי ללמד על חיות המרכבה, מקור  – ְּפֵנ
ים - יְִהֶיֽ֥ה- I֣א )כ,ג ' יתרושמ(ארון הברית וכרובי שלמה הם כעין הכרובים של המרכבה, אבל לא עושים כרובים אחרים לקיים  ים ֲאֵחִר֖֝ ְלU֛֩ ֱאIִה֥֨

י׃- ַעל ַֽ֗ י ׂ֖שּוןַתעֲ  I֥א )ככ, ' ית'שמ((לא לעשות כעין חיות המרכבה) וכן  ָּפָנ י ֶכֶ֙סף֙  ֱאIֵ֤הי ִאִּת֑ ב ֵואIֵה֣ י ַתֲעׂ֖שּון I֥א(כ)    רש"י ָלֶכֽם׃ ַתֲעׂ֖שּו I֥א זָָה֔  ִאִּת֑

י(ראה מכיל' יתרו בחדש י).  ֶכֶ֙סף֙  ֱאIֵ֤הי דמות שמשי המשמשין לפני במרום ַתֲעׂ֖שּון I֥א -  בא להזהיר על הכרובים שאתה  -  ֶכֶ֙סף֙  ֱאIֵ֤הי ִאִּת֑
י עושה לעמוד ֶסף֙  שלא יהיו של ,ִאִּת֑ י. שאם שניתם לעשותם של כסף הרי הם לפני כאלהות (ראה שם) ,ֶכ֙ ב ֵואIֵה֣ בא להזהיר שלא  -  זָָה֔

ב יוסיף על ְשַנִים, שאם עשית ארבעה, הרי הם לפני כאלהי שלא תאמר: הריני עושה כרובים בבתי  -  ָלֶכֽם ַתֲעׂ֖שּו I֥א(ראה שם).  זָָה֔
  . (ראה שם) ָלֶכֽם ַתֲעׂ֖שּו I֥א: שאני עושה בבית עולמים, לכך נאמר כנסיות ובבתי מדרשות כדרך

  

  האם יש קשר בין כרובי ארון הברית ובין אריות מגולפים על ארון הקודש או רקומים על הפרוכת בבית הכנסת (מקום תפילה)

  :ל (יו"ד סי' קה) כותברוזנבוים זצ" -בשו"ת משיב דברים להגאון ר"ג ליטש ...   א,בבא בתרא צטבבלי דף על הדף 
ע"ד שאלתו בענין האריות שעומדים בבית הכנסת לנוי ולהדר, ומעמדם בזה האופן הלוחות עומדים ממעל לארון הקודש וסביב להם 

וראיתי בספר מחנה חיים ח"ב יו"ד סי' כ"ט שחפש ומצא איזהו טעם ...  ,חונים שתי האריות, בפניהם אל הבית ואחוריהם אל הלוחות
ִים האריות וכתב שם שהם סימן לכרובים שציוה הקדוש ברוך הוא להעמיד אצל הארון שבו הלוחות ושיהי'  להעמדת י ְכָנַפ� ֹּפְרֵׂש�
ְעָלה דזה מראה על אמונת הנבואה שהיא עיקר ויסוד לתוה"ק תורה מן  רמב"ם בפ' תרומהבשם ה הרבינו בחייעפ"י הטעם  ְלַמ:

ים- ולפי"ז אם המה רומזים על הכרובים בודאי צריך שיהי' העמדתן כ מי"ג עקרים.(עיקר ששי)  השמים, והוא א' >י ַהְּכֻרִבֽ שהי'  ְּפֵנ
ם ִא�יׁש ֶאל יו-ְפֵניֶה*   .ובהאי דהנשאל הי' צריך אולי להפכם ממה שהם עכשיו עומדים ופשוט ָאִח)

ו להפוך להראות כי אין האריות רמז אבל לדעתי בכוון לא העמידו הרבנים כשהי' בונים הביהכנ"ס הנהו אריות איש אל אחיו אלא שינ
  .אל הכרובים

ל ים-ֶא� >י ַהְּכֻרִבֽ ֶרת ִיְהי*ּו ְּפֵנ ים -  ַהַּכֹּפ& סלוק בתפקיד הגבלה, בצווי ה' רק במשכן ובמקדש עשו כרובים שבהוויתם פונים זה  – ַהְּכֻרִבֽ
  .בפניהם אל הבית ואחוריהם אל הלוחות לזה להראות חיבת ישראל למקום. כדי להדגיש שאין האריות מייצגים הכרובים, עושים אותם

  

  סולם, הרב ברנדווין יהודה צביתה"ז מעלות ה(תה"ז) סימן צח) צט) לפי החלוקה של  תיקוני זוהר תקונא שבעין דף קכח עמוד א

  ,(אוצר החכמה ע' רעא)מעלות הסולם, הרב ברנדווין יהודה צבי (ב)  מתוק מדבש (הסברים בעזרת (א)

ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעל) כ,כהשמ' תר' (...  צט) ְעָלה ֹסֲכִכ, ִים ְלַמ: י ְכָנַפ� ֶרת-ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש� (זו כפורת העין שהוא  דא כפורתא דעינא ַהַּכֹּפ&

 ד השם)(שהם: לבן סואינון  (לעין שלושה צבעים) תלת גוונין דעינאכנגד (מידת) היסוד שהוא שביעי לבינה, לכן כולל שבעה גלדי (קרומי) העין). 
 )וג' שמות אלו הם כנגד( ואינון וכלל ופרט כלל(שבמלכות והם סוד) אדנ"י  (שבתפארת, תכלת סוד השם) הו"הי(שבכתר, ירוק סוד השם)  הי"הא

בנות שהיא במקום עבודת קראפשר בתפילה  –טט (ברכה (ב)   )ע"פ מעלות הסולם, אפשר בתפילה או מצווה שאומרים לשם יחוד ... –טט ( יחודא(א) 
 )תהלים כ,י(וסימן (אוצר גי' הרי"ר פאלוך זצ"ל ר"ת יב"ק)  )אדנ"י שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך(בתפילה קדושה  ג)( )אתה ברוך או מצווה שאומרים

תה' ( אימתיות תהלים" שיקבלו תפילתו, ע"פ "דרש –להורות מי שיגרום למעלה יחוד ברכה קדושה, יענו אותו מן השמים (טט ( ָק'ְרֵאֽנּו-יַ'ֲעֵנ֥נּו ְב'יֹום

יו - ְלָכל 'ָק֣רֹוב ה )קמה,יח הּו ֶבֱאֶמֽת׃ומקבל תפילתםקְֹרָא֑ ר יְִקָרֻא֣ ל ֲאֶׁש֖ ֹ֤ ם )מ' בשלח יג,כש(הובא וגו'.  שנזהרים במדת האמת – ? ְלכ  – ַוּיֲַח֣נּו ְבֵאָת֔

שכולל כל הספירות שתחתיו והוא) (כתר ד) סו( הי"האועתה מפרשים כי) ( .דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן יב"ק )אותיות אמ"ת)
(תפארת שבעמוד האמצעי עמודא דאמצעיתא  )(הוא סוד הו"היעליון מכולם והוא שורש גוון הלבן שבעין שהוא כותר ומקיף כל גווני העין), (עלאה 

שכינתא )(הוא סודאדנ"י  גוון האמצעי שבעין),שהוא (המידה) האמצע בין הספירות דהיינו שאוחז מן הכתר עד המלכות שהוא שורש גוון ירוק שבעין, כ
  (רמ"ק, הגר"א, כ"מ)) ... ).(השכינה התחתונה שהיא שורש גוון תכלת של העין וכוללת כל ספירות האצילות תתאה
ְעָלה) כ,שמ' תר' כה(כיצד  ִים ְלַמ: י ְכָנַפ� ' זה לא המידה מי"ג מידות לפי ההסבר על תיקון ע( מלמד על כלל פרט וכלל? ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש�

וזה ממשיך היחוד, הברכה והקדושה שישראל עושים מלמטה וע"י  לבי"ע,המשפיע בעלת ההגדרה הזאת, אלא אם נאמר כי הכלל בתראה 
  .)לעליונים ברכה

ִים י ְכָנַפ�   מסוים.קדמא ואזלא, מלמד בכעין כלל ופרט וכלל על סדר היכללות והשתלשלות  – ֹּפְרֵׂש�

ְעָלה  תקוני הזוהר תיקון ע' (סעיף צח)- רביע, רמז לשמות ה' בעלי ארבע אותיות, רמז לארבע כנפיים בסה"כ לשני כרובים, וב – ְלַמ:

) נאמר כנפי העין ושני כרובי העין הם כנגד ארבע כנפיים לכל חיה, ובאלו ארבעה גווני העין מאירות מעלות הסולםלפי החלוקה של 
י )קהלת ה,ז(העין מאיר שם אדנ"י, זה הוא  ארבע אותיות הוי"ה, ובארבע כנפי ּהַ  ִּכ֣ ֹ֝ ל גָב ר ָּגבֹּהַ֙  ֵמַע֤ ים ׁשֵֹמ֔  הו"האלין אינון י ֲעֵליֶהֽם׃ ּוגְבִֹה֖

  .אבא ואימא הי"הא

ִים י ְכָנַפ� הכולל של  הרי"ר פאלוך זצ"ל ר"ת א'רץ י'שראל ק'דושה) עםהגי' גי' ר"ת ו' ה' פ' כ' עולה יא"ק (אוצר  – ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש�
ֶלY יֲַעֵנ֥נּו ְביֹום 'ה֥  )תהלים כ,י(( ָק'ְרֵאֽנּו- יַ'ֲעֵנ֥נּו ְב'יֹוםהגי' עולה יב"ק ר"ת  ֶּמ֗ יָעה ַה֝ ) (ע"פ אוצר הרי"ר פאלוך זצ"ל גי' ר"ת ָקְרֵאֽנּו׃ פ- הֹוִׁש֑

ה 'יַַענUְ֣ ה) בתהלים כ,(   עולה יב"ק) ְּב֣יֹום ָצָר֑

א'רץ י'שראל ק'דושה (לעי"ל יא"ק) וממנה מתפשט לכל - א) ו'את ה'ארץ, רמז לשפע היורד לר"ת ו"ה כמו ר"ת (בר' א, – ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� 
  הבריאה שהיא חומר והנקראת ארץ. אפשר קשר לשם אדנ"י שבמלכות המקבל כל ההארות וההשפעות העליונות כדי להשפיע להתחתונים.

י ְכָנַפ� תוכל לדעת כי ראוי להם שיהיו ...  ה"רמב"ן שמות פכ ְעָלהֹּפְרֵׂש� (שהוא כעין ארבע כסא עליון  (כעין נושאים) כי הם (טעם רביע מרמז) ,ִים ְלַמ:

טז). וזה טעם ולתבנית המרכבה, כי הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד תבנית ,וסוככים על העדות שהיא מכתב אלהים (להלן לב צדדים)
  היו חיות בעלות ארבע כנפיים)במראה מרכבה שניה, שראה יחזקאל, ( להן,לכרובים שהם כבוד ותפארת, והכרובים אשר במשכן ובמקדש תבנית 

ועוד אפשר לפרש כי הארון ירמוז לגן, ושני לוחות שבו, הלוח האחד יש מצות שכליות, והלוח השני מצות גופניות, ...  [רבינו] בחיי שמות פרק כה
זך המכסה כל שאר רקיעים, והכרובים שעל הכפורת רמז למלאכים שלמעלה כנגד עץ החיים ועץ הדעת, וכפרת רמז לערבות, הוא הרקיע העליון ה

ְעָלהמערבות שהנבואה יוצאה מביניהם לכל שאר הנביאים,  ִים ְלַמ: י ְכָנַפ� , לקבל שפע מאת הבורא יתברך שנבואתו של משה ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש�
  .בלא אמצעי ובא לו הדבור ממנו לבין שני הכרובים

ִיםתרסא בתפקיד מחיצת מקור הנבואה, קדמא ואזלא של  – ְּכֻרִבים� ְוָהי�ּו הַ  י ְכָנַפ� מלמדת על סדר ירידת הנבואה לשאר הנביאים   ֹּפְרֵׂש�

ְעָלה   ממלאכים שלמעלה מרקיע ערבות  – ְלַמ:
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  (בהשתתפות נחלת יעקב))התשע"ו( שמות תרומה כה,א 1.6

  

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתJ ֶאת כא:,שמות תרומה כה ן ִמְלָמ)ְעָלההָ -ַהַּכֹּפ;   ָאֹר*
ן ִּתֵּתן  ֶאת-ְוֶאל  יW׃-ָה�ָאֹר& ן ֵאֶלֽ ר ֶאֵּת* ת ֲאֶׁש>   ָה�ֵעֻד&

יש דעות אחדות מה מלמדנו. כמסקנה מהן בשילוב תבניות טעמי המקרא מוצע לומר (א) הוא המשך מהפסוק  )כא,הכ ' תר'שמ(על פסוק 
  התורההקודם ולהלן יוסבר הדבר; ומלמד על הבנת דבר ה' בנבואה ובחכמת 

א"ר שמואל בשעה  ]פרשת נשא -מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה [(ב) הוא משל בארץ המלמד על הנמשל בשמים; ובטוי למאמר 
  .שברא הב"ה את העולם נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים כשם שיש לו בעליונים,

  

  את התמצית הנ"ל: עתה נבוא לפרט

רת ומלמד על השילוב בין הארון בין הכפורת ובין העדות (לוחות הברית השניות, וגם הקודם שעסק רק בכפו ממשיך מהפסוק(א) 
  הראשונות (למאן דאמר שגם הם נתנו בו) וספר התורה שכתב משה רבנו בשנה הארבעים ליציאת מצרים, פרשת וילך. 

  כפורת הארון והעדות.דעה אחת עוסקת בתכלית הרוחנית של ה

ֶרת עַ -ְוָנַתָּתJ ֶאת ן-לַהַּכֹּפ; כפורת הארון והעדות. שעל כל אחד חלה הדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא  – ָהָאֹר*
בין לרש"י האומר שהכפורת והארון כלים נפרדים, ובין לרמב"ן  אותה הלכה או ענין, או שכולם מצטרפים לענין אחד. מוצע שיש ללמוד

, שרק כאשר שלושה הדברים נמצאים ביחד מושגת התכלית שלהם. והתכלית (ע"פ האומר שהכפורת והארון הם כלי אחד, הענין הוא

הביא שהתכלית להביט  )כ,הכ ' תר'שמ(- ב [ספורנו]- היא קבלת נבואה מה' ע"י הנביאים והכהן גדול, ו ))כ,הכ ' תר'שמ(- רבינו בחיי וספורנו ב
ַע אֹוִת֒י  )ירמיהו ט,כג(-אל האלהים כנאמר ב ֹ֣ נאמר כי כדי  [ספורנו], היינו ע"י חכמת התורה שהיא העדות הנתונה בארון. ובין דברי ַהְׂשֵּכ֘ל ְויָד

להשכיל ולדעת את בוראו כפי האפשר, וזה יעשה בהביט להגיע להבנת דבר ה' בשכל האנושי צריך ללמוד כללים המופשטים מחומר "
לנו מצד פעולותיו, וזה יקרה לשכל  עָודַ ּתִ דבר וצורתו נפלאות מתורתו המורות במופת פלאות מעשיו ודרכי טובו. כי אמנם מהות ה

  " האנושי כשישכיל ממציאות הבורא יתברך את האפשר אצלו,

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתJ ֶאת  )כא,הכ ' תר'שמ(-ב [ספורנו]וממשיך  ן ִמְלָמ)ְעָלה-ַהַּכֹּפ; ן ִּתֵּתן  ֶאת-ְוֶאל  ָהָאֹר* יW׃-ָה�ָאֹר& ן ֵאֶלֽ ר ֶאֵּת* ת ֲאֶׁש> כי  ָה�ֵעֻד&
מנם הבטת השכל והמצאתו הכללים והפשיטו אותם מחומר, וכן קבלתו כשיקבלם לעשותם קנין, הנה כל זה יעלה לו באמצעות א

, כי אמנם בעדות שהם הדברות נמצאים העדות אשר בארון אשר עליו הכפרתהעיון וההכנות המעשיות. אם כן יושג כל זה בהביט אל 
  :יעדכללי החלק העיוני והמעשי. ובזה 

  

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתJ ֶאת  )כא,הכ ' תר'שמ( ואמר שנית...  לבי"ם שמות רמזי המשכןמ ן ִמְלָמ)ְעָלה-ַהַּכֹּפ; ן ִּתֵּתן  ֶאת-ְוֶאל ָהָאֹר* ת -ָה�ָאֹר& ָה�ֵעֻד&
שתחלה אמר זה להורות איך ישפיעו למוד התורה ע"י המקבלים אותה שיביאו את הבדים בטבעות היינו שיראו וישמעו ויקבלו דברי 

ויכינו א"ע אליה ועי"כ יהיו למודי ה' וה' יקבע תורתו בלבם ויתן את העדות אל הארון, ופה באר ההשפעה הבאה מלמעלה שע"י  ה'
ְלHW  )כב,הכ ' תר'שמ( שיאירו המאורות העליונים השמש והירח ויגיהו אורם אל הכפורת יתן את העדות, ומפרש שזה יהיה ע"י שאועד

 Gָׁשם   �Wי ִאְּת   ,וכו' ְוִדַּבְרִּת�

  

ן ִּתֵּתן  ֶאת-ְוֶאל) כא,שמ' תר' כה(  ת-ָה�ָאֹר&  רמב"ן, דבר החוזר וקורה, הקש. ע"פ בין שני קיסרים (אתנח סלוק) קטן- קטן ... זקף- זקף – ָה�ֵעֻד&

 ארון העדות עם הכפורת והכרוכים שעליה הם בעולם הזה כעין ההתגלות הרוחנית של המרכבה האלקית הנקרא גם כסא הכבוד המוקף

בכרובים פורשי כנפיים. הקב"ה צמצם עצמו בה וירד בה על הר סיני וממנה דבר אל משה ובני ישראל במתן תורה. גלוי השכינה באהל 
כך במקדש לכהן גדול בכל יום כפורים בקדש הקדשים הם המשך גלוי שכינה בהר סיני, המשך החוזר וקורה בכל יום - מועד, ואחר

נמצא במקדש כל השנה אלא שביום הכפורים זהו גלוי יותר נעלה. הנביא יחזקאל ראה בנבואתו כעין מעשה כפורים. יתכן שגלוי שכינה זה 
  מרכבה שירד והתגלה על הר סיני.

ן ִּתֵּתן  -וֶאל) כא,שמ' תר' כה( רמב"ן(א) ה' בצמצום עד אין סוף ירד במרכבה האלקית הרוחנית, כסא הכבוד על הארץ בהר סיני, כפי'  ָה�ָאֹר&
יW׃ָה� -ֶאת ן ֵאֶלֽ ר ֶאֵּת* ת ֲאֶׁש> תעל על על על בעבור שהוא  , ...כדי שיהיה לי כסא כבוד, כי אני ִאָּוֵעד לך שם ואשכן שכינתי עליהםֵעֻד& ן ָה�ֵעֻד&  ....ָאֹר&

   והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל,

ים (העליונים) שהם כבוד תבנית  לכרוב -תבנית הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד  (הם) –והכרובים אשר במשכן ובמקדש (ב) 
  (ג) הגעת הנבואה למשה במשכן כמו שהיה בהר סיני,   ותפארת, 

  

ן ִּתֵּתן  ֶאת-ְוֶאל ) כא,שמ' תר' כה( רמב"ן  ת -ָה�ָאֹר& ְעָלה) כ,שמ' תר' כה(, שהרי כבר אמור למה נכפללא ידעתי  -ָה�ֵעֻד& ִים ְלַמ: י ְכָנַפ� שמ' תר' ( ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים� ֹּפְרֵׂש�

ן-ֶאל ְונַָתּתָ֖ ) זט,כה ֹ֑ ת ָהָאר ת ֵא֚ עליו; וכן מצינו  כשהקים המשכן,  הכפרתהכפרתהכפרתהכפרתלתוכו, ואחר  כך יתן    העדותהעדותהעדותהעדותבלא כפרת, יתן תחלה  ארון,ארון,ארון,ארון,? ויש לומר שבא ללמד, שבעודו ָהֵעֻד֔
ן) שמ' פק' מ,כ(נאמר  ן-ֶאל ָהֵעֻדת֙ -ֶאת ַוּיִֵּת֤ ֹ֔ ָאר ן )שם(, אחר כך  ָה֣ ֶרת-ֶאת ַוּיִֵּת֧ ֹ֛ ןהָ -ַעל ַהַּכּפ ֹ֖ ֶרתלשון רבנו שלמה. ואם היה זה צואה, משמעו יותר, שאחר שיתן  ִמְלָמְֽעָלה׃ ָאר ֹ֛  ַהַּכּפ

ן-ַעל ֹ֖ ת-ֶאתכאשר אמר, יתן בארון  ָהָאר ר ַעל) כב,שמ' תר' כה(כי 'ארון' יקרא גם בהיות הכפרת עליו. ועוד יש לשאול גם כן, למה החזיר:  ;;;;ָה�ֵעֻד& ֹון ָהֵעֻד)ת- ֲאֶׁש* כי  ????ֲאר�
ים) כב,שמ' תר' כה(ומה צורך לפרש עוד, כיון שאמר:  על ארון העדות,על ארון העדות,על ארון העדות,על ארון העדות,הם  הכרוביםהכרוביםהכרוביםהכרוביםכי בידוע  �י ַהְּכֻרִב& ֶרת ִמֵּבין  ְׁשֵנ �ל ַהַּכֹּפ: אבל פירושו: כי בעבור שצוה בכרובים  ????ֵמַע

ְעָלה) כ,שמ' תר' כה(והיותם  יִם ְלַמ֗ י ְכנַָפ֝ - ֶאתְוָנַתָּתJ  ) כא,שמ' תר' כה( לכך אמר עתה:בענין הזה,  , ולא אמר למה יעשם כלל ומה ישמשו במשכן, ולמה יהיוּפְֹרֵׂש֨

ֶרת  ן ִמְלָמ)ְעָלה-ַעל - שהכל דבר אחד   - עם כרוביו ַהַּכֹּפ; ן ִּתֵּתן  ֶאת-וֶאל) כא,שמ' תר' כה(, כי ָהָאֹר* יW׃-ָה�ָאֹר& ן ֵאֶלֽ ר ֶאֵּת* ת ֲאֶׁש> כדי ָה�ֵעֻד&
ים ) כב,שמ' תר' כה( י עליהם,שיהיה לי כסא כבוד, כי אני ִאָּוֵעד לך שם ואשכן שכינת �י ַהְּכֻרִב& ֶרת ִמֵּבין  ְׁשֵנ �ל ַהַּכֹּפ: י ִאְּת�W ֵמַע  ,,,,ְוִדַּבְרִּת�

תעל על על על בעבור שהוא  ן ָה�ֵעֻד& יא ) כ,יח' י(והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל, שאמר  ....ָאֹר& ה ִה֣ ר ַהַחּיָ֗ יִתי ֲאֶׁש֥ ַחת ָרִא֛ ל-ֱאIֵהֽי ַּת֥ -ִּבֽנְַהר יְִׂשָרֵא֖

ר ע ְּכָב֑ י ָוֵאַד֕ ים ִּכ֥ כי  היו פורשי כנפים להורות שהם המרכבה, נושאי הכבוד, וכמו  -"יושב הכרובים"  )ש"א ד,ד(ולכך נקרא  - ֵהָּֽמה׃  ְכרּוִב֖
. ועל דעת רבותינו )פתיחה, שמ' כה(כאשר הזכרתי "ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה'; )דה"א כח,יח(שנאמר 

וד למה הם  צורות אדם, מלשון ארמית, שתאמר לֶעֶלם: 'רביא'; והחזיר בשם הזה הכ"ף שורש, כי כן השם: 'כנערים', להורות על ענינם. ואם תחשוב ע )חגיגה יג,ב(
כסא עליון, וסוככים  ), כי הםלעיל,כ), תוכל לדעת כי ראוי להם שיהיו "פורשי כנפים למעלה" (לעיל,יחולמה היו "מקשה" ( )לעיל,כ(היו "פניהם איש אל אחיו" 

תבנית   - כי הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד  ),דה"א כח,יח). וזה טעם "ולתבנית המרכבה" (שמ' לב,טזעל העדות  שהיא "מכתב אלהים" (
י )קהלת ה,ז(תבנית להם,  -לכרובים (העליונים) שהם כבוד ותפארת; והכרובים אשר במשכן ובמקדש  ּהַ  ִּכ֣ ֹ֝ ל גָב ר ָּגבֹּהַ֙  ֵמַע֤ ים ׁשֵֹמ֔  ּוגְבִֹה֖

  שראה באחד וידע באחד, ולפיכך אמר "המה" (שם); והמשכיל יבין.  - ) יח' י,כוזה טעם "ואדע" ( ֲעֵליֶהֽם׃
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

ם ַּבּיְַרֵּדֽן: ,יא:יהושע ג ר ִלְפנֵיֶכ֖ ֶרץ עֵֹב֥ ית ֲא֖דֹון ָּכל־ָהָא֑   ִהּנֵ֙ה ֲא֣רֹון ַהְּבִר֔

לא תאמר שצמצם הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוך המשכן אלא אף בתוך הארון ו...  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל סימן ז
ֶרץ  ),יאיהושע ג( שעשה בצלאל צמצם שכינתו שנאמר ית ֲא֖דֹון ָּכל־ָהָא֑   ,זה הקדוש ברוך הוא שהיה בתוכוִהּנֵ֙ה ֲא֣רֹון ַהְּבִר֔

ית ֲא֖דֹון   ),יאיהושע ג( דון לכל דבר שנאמראלא הקדוש ברוך הוא הוא א...   582אוצר המדרשים (אייזנשטיין) תמורה עמוד  ֲא֣רֹון ַהְּבִר֔
ֶרץ   .הרי המקום נקרא אדון לארון, ָּכל־ָהָא֑

  ילקוט שמעוני תורה פרשת בהעלותך רמז תשכט  

 אומרמה עסקו של ארון הזה. אלא שהיו לוחות הברית נתונות בתוכו והשכינה דרה בתוכו, שכן הוא ויהי בנסוע הארון [י, לה]. ...  

ֶרץ  ),יאיהושע ג( ית ֲא֖דֹון ָּכל־ָהָא֑ יU )לא,גוילך  'דב( וכן הוא אומרוגו', ִהּנֵ֙ה ֲא֣רֹון ַהְּבִר֔ ר ְלָפנֶ֗ יU ֣הּוא׀ עֵֹב֣   ,֨ה' ֱאIֶה֜

ֽ  )לא,גוילך  'דב( יU ִו ֶּלה ִמְּלָפֶנ֖ יד ֶאת־ַהּגֹוִי֥ם ָהֵא֛ יU ֽהּוא־יְַׁשִמ֞ ר ְלָפנֶ֗ יU ֣הּוא׀ עֵֹב֣ ר ֽה':֨ה' ֱאIֶה֜ ר ִּדֶּב֥ יU ַּכֲאֶׁש֖ ר ְלָפנֶ֔ ַע ֚הּוא עֵֹב֣ ם יְהֹוֻׁש֗   יִרְׁשָּת֑

  לקי שיצילם במערכה נגד פלשתים. -בספר שמואל א' עם ישראל מיחס לארון הברית כח א

נּו ֛ה' )שמו"א ד( ל ָלָּ֣מה נְגָָפ֧ א ָהָע֘ם ֶאל־ַהַּֽמֲחנֶ֒ה ַוּיֹֽאְמרּ֙ו זְִקֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ֹ֣ א  (ג) ַוּיָב ֹ֣ ית ֔ה' ְויָב ינּו ִמִּׁשI֗ה ֶאת־ֲארֹו֙ן ְּבִר֣ ה ֵאֵל֣ ים נְִקָח֧ ַהּ֖יֹום ִלְפֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֑
נּו ִמַּכ֥ף אֹיְֵבֽינּו: נּו ְויִֹׁשֵע֖ ים  ְבִקְרֵּב֔ ב ַהְּכֻרִב֑ ת ֲא֧רֹון ְּבִרית־֛ה' ְצָב֖אֹות יֵֹׁש֣ ם ֵא֣ ית (ד) ַוּיְִׁשַל֤ח ָהָע֙ם ִׁשI֔ה ַוּיְִׂש֣אּו ִמָּׁש֗ י ִעם־ֲארֹו֙ן ְּבִר֣ ם ְׁשֵנ֣י ְבֵנֽי־ֵעִל֗ ְוָׁש֞

י ּוִפֽינְָחֽס: ים ָחְפִנ֖ ם ָהָאֽרֶ  ָהֱאIִה֔ ֹ֖ ה ַוֵּתה ה גְדֹוָל֑ ל ְּתרּוָע֣ עּו ָכל־יְִׂשָרֵא֖ ה ַוּיִָר֥ י ְּכ֨בֹוא ֲא֤רֹון ְּבִרית־֙ה' ֶאל־ַהַּֽמֲחנֶ֔   ץ:(ה) ַויְִה֗

את ְּבַמֲחֵנ֣ה ָהעִ (ו) וַ  לקות.- הפלשתים מתיחסים לארון הברית כא ֹ֖ ה ַהְּגדֹוָל֛ה ַהּז ה ֣קֹול ַהְּתרּוָע֧ אְמ֔רּו ֶמ֠ ֹ֣ ה ַוּי ים ּיְִׁשְמ֤עּו ְפִלְׁשִּתי֙ם ֶאת־֣קֹול ַהְּתרּוָע֔ ְבִר֑
א ֶאל־ַהַּֽמֲחֶנֽה: י ֲא֣רֹון ֔ה' ָּב֖ ים אֶ  ַוֵּיְ֣ד֔עּו ִּכ֚ א ֱאIִה֖ י ָאְמ֔רּו ָּב֥ ים ִּכ֣ ם:(ז) ַוִּיְֽראּ֙ו ַהְּפִלְׁשִּת֔ ֹֽ את ֶאְת֥מֹול ִׁשְלׁש ֹ֖ ה ָּכז י I֥א ָהיְָת֛ נּו ִּכ֣   ל־ַהַּֽמֲחֶנ֑ה ַוּיֹאְמרּ֙ו ֣אֹוי ָל֔

ים ֶאת־ִמְצַר֛  ים ַהַּמִּכ֧ ם ָהֱאIִה֗ ֶּלה ֵה֣ ֶּלה ֵא֧ ים ָהֵא֑ ים ָהַאִּדיִר֖ נּו ִמַּי֛ד ָהֱאIִה֥ י יִַּציֵל֔ נּו ִמ֣ ה ַּבִּמְדָּבֽר:(ח) ֣אֹוי ָל֔   יִם ְּבָכל־ ַמָּכ֖

יםתוך כך מתואר ב ב ַהְּכֻרִב֑   צמצום שכינתו של הקב"ה אל בין שני הכרובים שעל הכפורת. ֲא֧רֹון ְּבִרית־֛ה' ְצָב֖אֹות יֵֹׁש֣

  

 ]פרשת נשא -מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה [; ובטוי למאמר הוא משל בארץ המלמד על הנמשל בשמים )כא,הכ ' תר'שמ(פסוק (ב) 

  .א הב"ה את העולם נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים כשם שיש לו בעליוניםא"ר שמואל בשעה שבר

  במשל ארון העדות ובנמשל בעולמות עליונים: עכשו נבוא להתבונן בקישור בין שמים וארץ

ים ְּבַכנְֵפיֶה֙ם ַעל )כ,הכ ' תר'שמ(בפסוק  ְעָלה סֲֹכִכ֤ יִם ְלַמ֗ י ְכנַָפ֝ ֶרת - ְוָה֣יּו ַהְּכֻרִבי֩ם ּפְֹרֵׂש֨ ֹ֔ יׁש ֶאלַהַּכּפ ם ִא֣ יו - ּוְפנֵיֶה֖   ָאִח֑

ל ֶרת יְִה֖יּו ְּפֵנ֥י ַהְּכֻרִבֽים׃- ֶא֨ ֹ֔ ן ִּתֵּתן  ֶאת- ְוֶאל )כא,הכ ' תר'שמ(המלה האחרונה פותחת באות "ה". בפסוק  ַהַּכּפ ת-ָה�ָאֹר&   ,  ָה�ֵעֻד&

ה ת' כאלו שילוב פעמיים  –א  –ה  –א ת' וגם ו  –ה  –ו  –ה ונשנה סדרן מתקבל ה  –א  –ת  –ה  –ו  –נצרף את האותיות הראשונות ה 
ה שם הבינה ושם הדעת, הקישור בין שמים וארץ והשפעת החיות ות' רמז לתורה, החכמה האלקית שע"י אותיותיה ה'  –ו  –ה  –של שם א 

שר ברא את הבריאה. לגבי השם הראשון אות אחת בפסוק הקודם כעין בשמים ושלוש אותיות בפסוק השני כעין בארץ. זה גם משל לק
בעולמות עליונים בין עולם אצילות ובין עולם הבריאה שבו המרכבה האלקית ועולם היצירה ועולם העשיה שבו הארץ וארון העדות 

  במשכן ובבית המקדש.

  ...  ועשו ארון עצי שטים ילקוט שמעוני תורה פרשת תרומה רמז שסח

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתJ ֶאת "ט דר' מאירמ ן ִמְלָמ)עְ -ַהַּכֹּפ; ן ִּתֵּתן  ֶאת-ְוֶאל דעתיה דר' מאיר אין מוקדם ומאוחר בתורה אלא ָלהָהָאֹר* -ָה�ָאֹר&
Wי ן ֵאֶלֽ ר ֶאֵּת* ת ֲאֶׁש> ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתJ ֶאתואח"כ  ָה�ֵעֻד& ן ִמְלָמ)ְעָלה- ַהַּכֹּפ; ר' פנחס בשם ר"ש בן יוחאי תורה שנתן לו הקדוש ברוך . ָהָאֹר*

  מימינו אש דת למו, ובה מאש נתונה מאש שנאמרהוא למשה אש לבנה חרותה באש שחורה היא מאש חצ

בארון העדות מונחים (א) שני לוחות שניים שהם מ"פסל לך" שנאמר למשה רבנו ועליהם כתב ה' את עשרת הדברות ולפי ירושלמי 
(למאן דאמר שקלים כל שאר המצוות כתובות גם עליהם. כתב אלקי על אבן מהארץ שנבראה ע"י ה'. מונחים (ב) שני לוחות ראשונים 

(למאן דאמר שהיה מונח , כתב אלקי על "חציבה" אלקית מתחת לכסא הכבוד (המרכבה האלקית). מונח (ג) ספר תורה שגם הם נתנו בו)

  בפנים) שכתב משה רבנו בשנה הארבעים ליציאת מצרים, פרשת וילך.

ם וארץ. ספר התורה הוא דיו שחור משל לאש שחורה, לוחות ראשונים מעשה אלקים ואיננו באים להמשילו. לוחות שניים שילוב בין שמי
  כתוב על קלף לבן משל לאבן הספיר הלבנה מהארץ, ומשל לכתב על לוחות הראשונים. משל לחומר ולכתב בלוחות השניים.

  

ן-ְוֶאל .רק בהיות בו לוחות העדות (ארון העדות)כי לא יקרא הארון כן ...  מפקודי רמב"ן שמות  מצב שם הארון (א) -במקף כר – ָה�ָאֹר&
  ללא העדות אינו נקרא ארון העדות, (ב) מרגע שהעדות ניתנת לתוכו (אפשר אפילו בשעת ההכנסה) מיד נקרא ארון העדות. 

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתJ ֶאתכא)  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ן ִמְלָמ)ְעָלה- ַהַּכֹּפ; לפי שיש על בסמוך, ויש על לפני, לפיכך הוצרך לומר . ָהָאֹר*
ן ִּתֵּתן  ֶאת-ְוֶאל  :ְלָמ)ְעָלהמִ  יW-ָה�ָאֹר& ן ֵאֶלֽ ר ֶאֵּת* ת ֲאֶׁש>   :להביא שברי לוחות שהיו מונחין בארון. ָה�ֵעֻד&

ן-ַעל מגביל את נתינת  ִמְלָמ)ְעָלה. וכאן טעם אתנח של מלת  ִמְלָמ)ְעָלהמשמע של מלת על: (א) סמוך (ב) לפני (ג) - מקף כרב – ָהָאֹר*
ֶרת    ִמְלָמ)ְעָלהבמשמע ן ָהָאֹר* -ַעל ַהַּכֹּפ;

  
ֶרת ַעל- ְוָנַתָּתJ ֶאת(כא) ,חזקוני שמות כה ן ִמְלָמ)ְעָלה-ַהַּכֹּפ; ן ִּתֵּתן  ֶאת-ְוֶאלואח"כ  ָהָאֹר* ת-ָה�ָאֹר& (צ"ע כי ירד עמם ביוה"כ שזה י'  , כיצד מבאלולָה�ֵעֻד&

י שטים ואפסול שני לוחות אבנים וגו', ובכ"ה בכסלו שלמפרע היו הלוחות מונחות בארון שעשה משה כדכתיב בפרשת עקב ואעש ארון עצ תשרי)
הסמוך לאחריו כשנגמר המשכן וכל כליו, אז נתנו תחלה הכפורת על הארון ועדיין היו הלוחות בארון שעשה משה עד באחד בניסן כשנמשח 

ן-ְוֶאלאת העדות. ולפי פשוטו  המשכן ואת כל כליו והעלה הכפורת ונתנו הלוחות בארון זה שעשה בצלאל, והוא שנאמר ואל הארון תתן כבר  ָה�ָאֹר&
ֶרת-ְוָנַתָּתJ ֶאתיהיה נתון את העדת, ואח"כ ונתת את הכפרת, ואיידי דנקט ליה ואזיל בעשיית הכפרת, כתב לך תחלה  כדי לגמור כל העשיות  ַהַּכֹּפ;

ן ִּתֵּתן  ֶאת- ְוֶאלהמוטלות עליה.  ת-ָה�ָאֹר& ן ה שכתוב ונתת אל הארון נותן טעם ללא יסורו ממנו. כאן צוה לתת הלוחות בארון ולמעל ָה�ֵעֻד& ר ֶאֵּת* ֲאֶׁש>
Wי   .שהרי פרשה זו נאמרה במ' יום האחרונות, והראשונות נשתברו מי"ז בתמוז שעבר הלוחות שניותהם  ֵאֶלֽ

ן-ְוֶאל אן נאמר על הלוחות השניים קטן במלה אחת, כעין מידת דרשה ריבה וריבה את הכל (נאמר באחד וחל על הכל), כ-מונח זקף – ָה�ָאֹר&
ת-ִּתֵּתן  ֶאתהשלמים, ומרמז לנתינת הלוחות הראשונים השבורים.  קטן, בתפקיד שתים, רמז לשני לוחות הברית? רמז לנתינה - זקף – ָה�ֵעֻד&

ןפעמיים?  ר ֶאֵּת* ם בנוסף על לוחות מרכא טפחא, כעין יתור לרבות נתינה נוספת על הנתינה הראשונה. האם רמז לנתינת לוחות שניי – ֲאֶׁש>
  ראשונים. רמז לנתינת ספר תורה ראשון שכתב משה בארון הברית.

Wי משה המצוי' עתה בידינו היא הנתונה לנו ע"י  )שכה"תסלוק, מגביל. אפשר שזה יסוד לעקרון השמיני של הרמב"ם שכל התורה ( – ֵאֶלֽ
 .)מרע"הרבנו עליו השלום (


