
  
  

  

  

  שמיני- ויקרא-26-טטודל/©Mar-16                  10/1                ZZFisher-30 תשע"וה–אדר ב–'כ   

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

 

  

  ויקרא שמיני ט,א  1.1

  
  :ויקרא שמיני ט,א

�יו ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר� י ָקָר�א ֹמֶׁש�  ְיִהי� ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ�   ַוֽ
ל׃  �י ִיְׂשָרֵאֽ   ּוְלִזְקֵנ

 ְיִהי� ַּבּי�ֹום ַהּׁשְ  ה ַוֽ י ָקָר�א ֹמֶׁש� קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, בנין אב, דבר -קטן, פעמיים זקף- קטן מונח זקף- פשטא מונח זקף нִמיִנ�
  החוזר וקורה, 

(ט,ח) אל  ימי המילואיםשל יום שמיני קטן בין שני קיסרים רמז כעין היקש ללמוד מעבודת כהן גדול ב- (א) בפסוק (ט,א) פעמיים זקף

  ל ביום הכפורים.עבודת כהן גדו

  בית ישראל ויקרא שמיני שנת התש"כ, (ב) דבר החוזר וקורה התחדשות ללימוד התורה בכל דור וע"י כל אחד מישראל, כפי' 

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע כו'. איתא לא היה צריך התורה להתחיל אלא מהחודש הזה כו', איתא הוה אמינא גם כן ד"ה 
מזכיר התנא שמשה קבל תורה ונמסר לכל הדורות, ולכל אחד מישראל בכל הדורות יש חלק בתורה.  התורה,התחדשות ללימוד אמת. 

ל  והרמז בפ' �י ִיְׂשָרֵאֽ �יו ּוְלִזְקֵנ ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר�   .לרמז על זה וכו'ָקָר�א ֹמֶׁש�

  
  :שמיני ט,ב יקראו

ל ֹ�אֶמר ֶאֽ ן ַקח-ַוּי �ֶגל ֶּבן-ַאֲהֹר( , ֵע ר ְלַחָּט/את-ְל- ם ָּבָק1 ִיל ְלֹעָל�ה ְּתִמיִמ�   ְוַא3
3י ֽה'׃  ב ִלְפֵנ   ְוַהְקֵר�

ל ֹ�אֶמר ֶאֽ ן -ַוּי    מונח רביע - ַאֲהֹר(

,-ַקח   שארע במעשה העגל, . מהקב''ה על ערעור גדולכפרה  –, בתפקיד עקירת עבירה ... תלישא גדולהְל-

  ר על עצמו.שמכפ שפת''חלהודיע שמכפר לו הקב''ה ע''י עגל זה על מעשה העגל שעשה. י ''שר
  
  :שמיני ט,ח יקראו

ן ֶאל ב ַאֲהֹר�   .ימי המילואיםשל יום שמיני עבודת כ"ג ב ֽלֹו׃-ֵע3ֶגל ַהַחָּט�את ֲאֶׁשר-ַהִּמְזֵּב�ַח ַוִּיְׁשַח/ט ֶאת-ַוִּיְקַר3

כן בשמיני , לרבינא אמר דנין עבודה בכ"ג מעבודה בכ"גימי המילואים של יום שמיני עבודת מ תיוה"כ נלמדעבודת כ"ג ב ב,בבלי יומא ג
. אמנם הפסוק מדבר בשחיטת עגל החטאת ע"י כ"ג אבל משנה יומא מבטאה זאת לגבי שחיטת התמיד ושאר למילואים היה רק אהרן משמש

  שחיטות יוה"כ.

 הביאו לו את התמיד קירצו ומירק אחר ב משנה,בבלי יומא לא- רומז לנאמר במחלק את השחיטה בין כ"ג וכהן אחר, תביר,  - ַוִּיְׁשַח/ט 
ת הדם כשירה אלא בכ"ג וצריך למהר ל. וגמר כהן אחר שחיטה לפי שאין קבומירק אחרומירק אחרומירק אחרומירק אחר רש"יוגו' שחיטה על ידו קבל את הדם 

  ולקבל.
ד' עבודות המתיר ... ואם שוחט מקבל הרי ודאי אינו מקבל כל דם הנפש דאי אפשר לו לקבל עד  סימן ז אות א קדשים –מקדש דוד 

הביאו לו התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו לפי שצריך לקבל הדם ומוכח דאי אפשר  ב,יומא לא - שיגמור שחיטתו וכדאמרינן ב
  לשחוט ולקבל כאחת.

מיהו אפשר לומר דלעולם אפשר לשחוט ולקבל כאחת דיכול לשחוט בשמאלו ולקבל בימינו, מיהו התם ביוה"כ כיון דהשחיטה  
ולקבל כאחת, אבל בשאר קדשים  ן וכיון דקבלה ג"כ צריכה ימין לא יכול לשחוטצריכה להיות בכ"ג וא"כ עבודה היא וצריכה ימי

  ה היא וכשרה בזר יכול לשחוט בשמאל ולקבל בימין.דדשחיטה לאו עבו
 ויקרא אח"מ טז,יא:    

ן ֶאת יב ַאֲהֹר8 ֹו ְוָׁשַח/ט ֶאת-ַּפ:ר ַהַחָּטאת� ֲאֶׁשר-ְוִהְקִר֨ �ד ֵּבית� ֹו ּוְבַע ר ַּבֲעד� ֹו ְוִכֶּפ3 ר ַהחַ -ל�   ֽלֹו׃-ָּט�את ֲאֶׁשרַּפ3
 תביר -ַוִּיְׁשַח/ט  ח,שמיני ט ויקראמחלק את השחיטה בין כ"ג וכהן אחר, ראה , תביר – ְוָׁשַח/ט

  
  :כג –יני ט,כב ויקרא שמ

ן ֶאת ),כבט( א ַאֲהֹר1 ו-ַוִּיָּׂש֨ יו (כתיב) ָיָד/ ת ַהַחָּט/את ְוָהֹעָל�ה ְוַהּׁשְ -ֶאל )קרי( ָיָד/ ֶרד ֵמֲעֹׂש1  ְיָבֲרֵכ�ם ַוֵּי( ים׃ ָהָע�ם ַוֽ   ָלִמֽ
ֲהֹרן� ֶאל )ג,כט( א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ ּו ֶאת-ַוָּיב  ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� ד ַוֵּי ֶהל מֹוֵע� א ְכבֹוד-ֹא� �ם ַוֵּיָר3 ' ֶאל-ָהָע ם׃-ָּכל-ה�   ָהָעֽ

ֶרד(    הדירי הריני דן...  יש"ר ע"פ א) וביאה (ַוֵּי( ֹ֨ חת היות ובסיום שתי הפעולות יש ברכה, לכן נלמד היקש מא –(טט ת ברכה נועו)טַוָּיב
למה נכנס משה עם אהרן, ללמדו על מעשה הא למדת , ידה מעין עבודה, אף ביאה מעין עבודהירה , מלשניה לתכלית שתי הפעולות)

  הקטורת.
רן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל ... מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים אה אהשר כיון דבר אחר

  וירדה שכינה לישראל.
ירידה מן העבודה במזבח ואחריה ברכת  וקדמהמקרא מסורס  ,כבטמביא גרסת תו"כ וגם ירושלמי תענית כי פסוק  תורה שלמהו "חתשפ

אכהנים לעם. לכן  ים׃ ירמז כי רישא הפסוק כתוב קודם לשעת קרותו אחרי  קדמא – ַוִּיָּׂש֨ ת ַהַחָּט/את ְוָהֹעָל�ה ְוַהְּׁשָלִמֽ ֶרד ֵמֲעֹׂש1 א  ַוֵּי( ַוִּיָּׂש֨
ן ַאהֲ  וֹר1 יו (כתיב) ָיָד/  ְיָבֲרֵכ�ם-ֶאל )קרי( ָיָד/   .  ָהָע�ם ַוֽ

ֲהֹרן�  )ג,כט(פסוק  א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ מדובר על עבודת  ),כבט(- קדמא מהפך פשטא, תבנית של כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, ב -  ַוָּיב
 תדמלהא , בודהע יןמע אף ביאה )ג,כט(-ל, הדמעין עבוה ידמה יר ),כבט(- מדובר בעבודת כהנים כפרש"י ללמד מ )ג,כט(-כהנים, לכן גם ב

  .מעשה הקטורת ללמדו עלה נכנס משה עם אהרן, מל

  

שני הפסוקים האחרונים של ברכת מאד לתבנית טעמים דומה והרישא של כל אחד מהם בשני הפסוקים האלו המזכירים ברכת אהרן, 
  . כו -נשא ו,כה ר דבבמכהנים 

' ֶאלפ   [כבנשא ו: ר דבבמ ר ה� ר׃-]  ַוְיַדֵּב3 ה ֵּלאֹמֽ   ֹמֶׁש3
ל ּו ֶאת-ַאֲהֹרן� ְוֶאל-[כג]  ַּדֵּב:ר ֶאֽ ה ְתָבֲרכ� ר ֹּכ3 �יו ֵלאֹמ� ם׃ ס-ָּבָנ ֹור ָלֶהֽ �י ִיְׂשָרֵא�ל ָאמ�   ְּבֵנ
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

,׃ ס ' ְוִיְׁשְמֶרֽ   [כד]  ְיָבֶרְכ,3 ה�
יֻחֶּנֽ ָּך׃ ס /יו ֵאֶל�י, ִוֽ ' ׀ ָּפָנ ר ה1   [כה]  ָיֵא֨

' ׀ ָּפָניו�  א ה: ם ְל,� ָׁשֽלֹום׃ ס [כו]  ִיָּׂש֨ י, ְוָיֵׂש3   ֵאֶל�
ּו ֶאת י ַעל-[כז]  ְוָׂשמ3 ם׃ ס-ְׁשִמ� י ֲאָבֲרֵכֽ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֲאִנ�   ְּבֵנ

  

ת ַהַחָּט/את וזהו  מאור ושמשע"פ  ֶרד ֵמֲעֹׂש1      ת. ממדריגתו שהיה לו ַּבֲעִׂשַּית הקרבנו (אהרן)וגו' פירוש, שירד ַוֵּי(

כיון אהרן ממדריגתו הקודמת וגם תומכת בעליתו מחדש עם כלל ישראל כפי שכתב המאור ושמש תומכת בירידת  תביר טפחאדרגא תבנית  
  .  הו ללמדו על מעשה 'הקטורת'זו ר את ישראל לשרשן,שקלנכנס עמו ְוִלְּמדֹו שיוכל  -רד ממדריגתו ישראה משה ש

  

ֶרד ת ַהַחָּט/את ְוָהֹעָל�ה  רביע -  ַוֵּי( ים׃ְוַהְּׁשלָ רגא תביר טפחא ד –ֵמֲעֹׂש1 סלוק, הרביע מרמז על אפשרות שעשה ארבעה דברים, ע"פ  - ִמֽ
ראב"ע תמיד של שחר שעדיין לא נשרף כי לא ירדה עדיין אש מהשמים, ע"פ מאור ושמש בשם רש"י שנכנס משה ללמד אהרן על מעשה 

סלוק מרמז על הגבלה בעבודות  הקטורת, דרגא תביר טפחא מרמז על קבוצת פרטים מצטרפים כאן עבודות אהרן בחנוכת המזבח והמשכן,
  אהרן אפשר שלא שינה דבר ממה שנצטוה.    

  

ֲהֹרן� ֶאל )ג,כט( א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ ד -ַוָּיב ֶהל מֹוֵע� ּו ֶאת קטן- זקףקדמא מהפך פשטא מונח  - ֹא�  ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� �ם - ַוֵּי במלה אחת  קטן- זקףמונח  -ָהָע
  דבר החוזר וקורה,להלן לשון ילקוט שמעוני ודומה לו בתורת כהנים  קטן בין שני קיסרים, כעין- טפחא אתנח, פעמיים זקף

ה בנות ציון בנים המצויינים, במלך שלמה ניאה שעה הוא אומר צאינה ורתוא לע...  שמעוני תורה פרשת שמיני רמז תקכ ט קויל
שש, אמו אין אמו אלא ישראל ני ושעת ליר בתכלת וארגמן ובתווימצש מועד הלא זהבמלך שהשלום שלו, בעטרה שעטרה לו אמו 

ל ע הדה אש חדשה מן השמים ולחכשיר םשמחת לבו ביו וםבי, ושרתה שכינה בביתש וםבישנאמר ולאומי אלי האזינו, ביום חתונתו 
  וגו'המזבח את העולה ואת החלבים, 

  

ּו  �ְצא� ב -שלמה (נז) תנ"י ברכה כז ורהתל הכל. כעין מידה ריבה וריבה את הכל, נאמר בדבר אחד וחל ע –קטן במלה אחת -מונח זקף - ַוֵּי

 נהוראשהה בברכתו שלישראל וברכן ד' ברכות.פו ייינשעקרי יבורך אלא יברך, זה משה רבינו תאל  )כב,ט שלימ(ין הוא יבורך  עוב ט
ֲהֹרן� ֶאל שניהה )לט,מג מותש(משה את כל המלאכה וגו' ויברך אותם  אויר א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ ד-ַוָּיב ֶהל מֹוֵע� ּו ֶאת ֹא�  ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� �ם-ַוֵּי ויקרא ( ָהָע

  )וזה"ב לג,א םבריד( הברכה זאתוית ערביהאתכם,  רךיבו )יאא, םבריד(הי אבותיכם יוסף עליכם וגו' לה' א יתששליה, )יני ט,כגשמ

ּו –טט  �ְצא� פשר כי הלימוד הוא שלפני כל כעין מידה ריבה וריבה את הכל, נאמר בדבר אחד וחל על הכל, א –קטן במלה אחת - מונח זקף - ַוֵּי

ּו ברכה של משה ואולי כאן גם של אהרן הם נכנסו לאהל מועד ושרתה עליהם קדושה מיוחדת ואז  �ְצא�   ויברכו.   ַוֵּי

  

א  –טט () זה משה ואהרן, מן האחד זה לעצמו וזה לעצמו. אתה מוצא כשבא משה קהלת ד,טהשנים ( םוביט שלמה (נט) ורהת ֹ֨ ַוָּיב
ו שניהם וברכו את ישראל, מיד שרתה שכינה על באשרתה שכינה על ישראל,וכש לא לוברך את ישרא )קדם משה קדמא, ֹמֶׁש:ה

א  ),כגט( ידיהם,הה"ד ֹ֨ ֲהֹרן� ֶאלַוָּיב ּו ֶאת-ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ  ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� ד ַוֵּי ֶהל מֹוֵע� �ם -ֹא� א ְכבֹוד ו את ישראל ואח"ככביר, ָהָע ' -ַוֵּיָר3 -ָּכל-ֶאלה�
ם׃   שכינה על ידיהם. רתהש ָהָעֽ
ּו  �ְצא�   ת שכינה.אכעין מידה ריבה וריבה את הכל, היינו רק כאשר בירכו ביחד הביאו לשר –קטן במלה אחת -מונח זקף - ַוֵּי

ּו   ְיָבֲרכ� רכה ברכן אמר להם תשרה השכינה במעשה במה ...  שמיני פרשה א פראסטפחא,ללא מרכא לפניה, כעין רבוי לא מוגבל,  - ַוֽ
ף פעמים והם אמרו לו ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו אליר אומר כך ברכן ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם ידיכם רבי מא

  , וננהוכוננה עלינו ומעשה ידינו כ
  

ּו  �ְצא� היה הלימוד י רבינו בחייכעין מידה ריבה וריבה את הכל, נאמר בדבר אחד וחל על הכל. ע"פ  –קטן במלה אחת -מונח זקף - ַוֵּי
ּו   רא שמיני ט,כגקיומהקטרת על מזבח הזהב בקדש ע"י משה ואהרן שאחרי הקטרתה נאמר   ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� כי היתה שעת רצון. וע"פ  ,ַוֵּי

ומוציאה  לכל עשיית ואמירת מעשה הקרבנות והתקרובות מתרבהשעת הרצון  מדרש הנעלם פר' וירא דף ק ע"א -ר הוזמאמר 
  יר הקרבנות והתקרובות ומעבירה אותם להמליץ טוב על האומר.  המקטרגים מלקטרג על המזכ

  
  :ד,ויקרא שמיני י

ה ֶאל ן-ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש( ד ַאֲהֹר� ל ֹּד� 3י ֻעִּזיֵא� ן ְּבֵנ � ְוֶא�ל ֶאְלָצָפ� יָׁשֵאל   ִמֽ
ּו ֶאת  ּו ְׂשא: Kְרב ם ִק- ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה( ֶדׁש ֶאל-ֲאֵחיֶכם� ֵמֵא�ת ְּפֵני-ַוּי ַּמֲחֶנֽה׃-ַהֹּק� ּוץ ַלֽ   ִמח�

 �ֹ ם ַוּי   אל מחוץ למחנהד' נשיאה בכותונתם, ג' גרירה, ב' לקרוב ע"י חניתות, א'  :אמירותלפחות ארבע  –מונח רביע  -אֶמר ֲאֵלֶה(

ּו  Kְרב ּו ֶאתשהטעמי המלים הבאות אח"כ גדולה גרשיים בתבה אחת, וקוראים קודם גרשיים ואח"כ תלשא, ולפי - תלישא -  ִק-  ֲאֵחיֶכם� -ְׂשא:

הותרה הכנסה כי מרמז ליוצא להקל ולא להחמיר, לבצע עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות. לכן אפשר  הם מהפך פשטא,
בעל מיידית של כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש (כלומר מעבר למחיצה שבד"כ אוסרת הכנסה כזאת) לשאת ממנו המתים.  ע"פ 

חנית ברזל אם אינה כבר טמאה עתידה  וגררום והוציאו אותם לחוץ.שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל  הטורים
  להיטמאות במגעה במתים. ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים, באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא.
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – 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

 

  ויקרא שמיני ט,א  1.2

  

ל שמיני ט,ב: יקראו ֹ�אֶמר ֶאֽ ן ַקח-ַוּי �ֶגל ֶּבן-ַאֲהֹר( , ֵע ם-ְל- ִיל ְלֹעָל�ה ְּתִמיִמ� ר ְלַחָּט/את ְוַא3 3י ֽה'׃  ָּבָק1 ב ִלְפֵנ   ְוַהְקֵר�
ּו ְׂשִעיר-ְוֶאל[ג]   ד: –שמיני ט,ג  יקראו ר ְקח: ל ְּתַדֵּב�ר ֵלאֹמ� 3י ִיְׂשָרֵא� ֶגל ָוֶכ1ֶבׂש ְּבֵניִעִּזים� ְלַחָּט� -ְּבֵנ ה׃ -את ְוֵע֨ ם ְלֹעָלֽ /ה ְּתִמיִמ�   ָׁשָנ

�י ה� [ד]  ים ִלְזֹּבַח� ִלְפֵנ ִיל ִלְׁשָלִמ( ֹום ה�  'ְוׁ֨שֹור ָוַא8 י ַהּי� ה ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש�ֶמן ִּכ� ם׃ 'ּוִמְנָח� ה ֲאֵליֶכֽ   ִנְרָא3
  

ל שמיני ט,ז: יקראו ה ֶאֽ אֶמר ֹמֶׁש8 ֹ֨ ב ֶאל-ַוּי ן ְקַר: ה -ַאֲהֹר( Kַוֲעֵׂש �ְוֶאת-ֶאתַהִּמְזֵּבַח �אְת, �ם - ַחָּטֽ �ד ָהָע ר ַּבַעְד,� ּוְבַע , ְוַכֵּפ3 ָלֶת�   ֹע�
ה ֶאת Kר ִצָּו3ה הֽ -ַוֲעֵׂש ם ַּכֲאֶׁש�   ׃'ָקְרַּב:ן ָהָעם� ְוַכֵּפ�ר ַּבֲעָד�
ה ֶאת K-ַוֲעֵׂש �אְת, חטאת בקר בן שנתיים, לעומת הצווי הכללי על - גרשיים פשטא, כעין יצא מכלל חטאת כהן משיח, כי מביא עגל בן – ַחָּטֽ

יחַ  ַהֹּכֵה1ן ִא�ם )וי' ד,ג(- בקר, שהוא בן שלוש שנים ולא להביא איל לעולה, כנאמר ב- כהן משיח להביא פר בן �ם ְלַאְׁשַמ�ת ֶיֱחָט�א ַהָּמִׁש/  ָהָע
יב Oל ְוִהְקִר� P  ַע ר ַחָּטאתֹו א ֲאֶׁש֨ ר-ֶּבן ַּפ�ר ָחָט8 ים ָּבָק3 את׃ 'ַלה�  ָּתִמ/     ,ְלַחָּטֽ

ר ַּבַעְד,� ּובְ (ז)   ראב"ע �ם ְוַכֵּפ3 �ד ָהָע     קרבןקרבןקרבןקרבןואחר כן תעשה  ,,,,בעדךבעדךבעדךבעדךשהיא מצוה שתכפר על נפשך ועל כל הקהל; ובפר חטאת תכפר  - ַע
  כי לא יוכל אדם לכפר על אחר, עד היותו טהור מכל אשר חטא.  ;;;;בעדםבעדםבעדםבעדםותכפר  העםהעםהעםהעם

    שיבא זכאי ויכפר על החייב. - העםהעםהעםהעם    ובעדובעדובעדובעדואחר כך  ,,,,בעדךבעדךבעדךבעדך    וכפרוכפרוכפרוכפר(ז)   ר' יוסף בכור שור

ה ֶאת K-ַוֲעֵׂש �כי לא יוכל אדם לכפר על אחר, עד  ראב"עכעין יצא להקל ולא להחמיר, כסוף פי'  גרשיים מהפך פשטא, – ָקְרַּב:ן ָהָעם
    שיבא זכאי ויכפר על החייב. -  ר' יוסף בכור שור היותו טהור מכל אשר חטא.

  הסבר זה משתלב בתבנית הטעמים הרחבה יותר כדלהלן

ה אֶמר ֹמֶׁש8 ֹ֨ ה ֶאת.. קדמא ואזלא . – ַוּי K-ַוֲעֵׂש �תבנית של כעין קל וחומר, שבה הלמד אינו עולה   גרשיים מהפך פשטא, – ָקְרַּב:ן ָהָעם
בחומרתו על המלמד. אפשר שרוצה לומר שהעם ככלל יש בו רבים וצדקותם בד"כ לא מגיעה לצדקות אהרן הכהן, לכן לכאורה הכפרה 

עצמו, ובא הכתוב ללמד שאהרן מכפר על עצמו בעגל בן שנתיים לחטאת ואיל עליהם הייתה צריכה להיות יותר מכפרת אהרן הכהן על 
  (שהוא כבש בן שנתיים) לעולה, ועל העם בשעיר בן שנה לחטאת וכבש בן שנה לעולה.

  

ן ֶאל :שמיני ט,ח יקראו ב ַאֲהֹר�   .ימי המילואיםשל י יום שמינעבודת כ"ג ב ֽלֹו׃-ֵע3ֶגל ַהַחָּט�את ֲאֶׁשר-ַהִּמְזֵּב�ַח ַוִּיְׁשַח/ט ֶאת-ַוִּיְקַר3

  משלו היה; וכן פר יום הכפורים (ראה וי' טז,ו).   - ֽלֹו-ֲאֶׁשר(ח)   ראב"עכפי' סלוק, מגביל, היינו  – ֽלֹו׃-ֲאֶׁשר
  

ּו ְבֵנֽייקרא שמיני י,א: ו ֶרת-ַוִּיְקח� ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט� ׁש ַוָּיִׂש3 ּו ָבֵהן� ֵא� ֹו ַוִּיְּתנ: ּוא ִא�יׁש ַמְחָּתת( ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨   ַא-
ם׃  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל :י ה�' ֵא�ׁש ָזָר� יבּו ִלְפֵנ   ַוַּיְקִר8

ּו ְבֵנֽי ֲהֹרן -ַוִּיְקח� , בעלי בחינה נעלה, וגם תפקיד מחיצה, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, עקרו איסור גדולה- מונח תלישא - ַא-

  ה ולכן השיב הקב"ה נראה מי קובר מי.אף שמחשבתם היה לטובה, הדבור לא היה יפ?..  הח"ח על תו"כמחיצה, 

  וגו' ... עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני וממך שבהם הבית נתקדש הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשהוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשהוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשהוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשובפסוק ג ... 

ּו ְבֵנֽי ֲהֹרן -ַוִּיְקח� מחיצת גדולה, בתפקיד מחיצה ועקירת איסור, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, עקרו איסור - מונח תלישא - ַא-
 קודש

ֹו  בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל  תורה שלמה [ד]-. מצאנו במונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע – ִא�יׁש ַמְחָּתת(
  וגו'   ארבעה דברים מתו בני אהרן, על הקריבה, ועל ההקרבה, על אש זרה, ועל שלא נטלו עצה זה מזה

  ...   משה רבם שידרוש להםשהורו הלכה ולא המתינו ל   תורה שלמה תו"כ
... אלא ממה שמצוה את אהרן וא"ל יין ושכר אל תשת, אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין. (אסתר רבה  תורה שלמה [יג]

  פ"ה,א) 
  ) ויש עוד דרשה שלא נשאו נשיםסנהדרין נב,א( בשביל שהיו מבקשין שררה ורבנות מתו...  תורה שלמה [יד]

  

א  Qֹ ם׃ֲאֶׁש1ר ל   פי שלא היה ראוי.  - על- כפולה סלוק, נעשה מעשה אף- דרגא מרכא – ִצָּו�ה ֹאָתֽ

ּו ְבֵנֽיג)  - (א  רשב"ם ּוא -ַוִּיְקח� ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨ קודם שיצא האש מלפני י"י כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על  -ַא-
, שאעפ"י שבשאר ימים אשר לא צוה אותם משה ביום הזהזרה  מזבח הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים, ונתנו בהן אש

כת' ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט, לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה, 
ואש לא תשימו, לפי ולא טוב היום להביא אש זרה, כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש בא מן השמים, כמו שאמר אליהו 

  שהיה רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה:
א  Qֹ מרכא כפולה להורות על אש אשר לא הייתה ראויה ביום השמיני ולכן משה לא צוה להביא אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירידת  –ל

  אש גבוה.

א ִצָּו�ה Qֹ   יהוא) הפועלת ביחד באופן לא ראוי.    דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים (נדב ואב – ֲאֶׁש1ר ל

� ִין תולדות כז,כה בראשית - שמעתי סברה המקשרת מעשה בשמיני ל ֹו ַי Q1ֵבא ל מרכא כפולה לרמז כי היו שתויי יין ולא ראויים לעבוד  – ַוָּי
  באותה עת (מקור לא ידוע).

  

ֵצא ֵא/ׁש ִמִּלְפֵנ3י ה� [ב] ׃ ויקרא שמיני י,ב:  אַכל אֹוָת�ם 'ַוֵּת3 �ֹ תּו ִלְפֵנ3י הֽ  ַוּת   ׃ 'ַוָּיֻמ�
' ) לד(ספרא שמיני פרשה א  3י ה� ֵצא ֵא/ׁש ִמִּלְפֵנ מלמד שיצא אש מבית קדשי הקדשים ושרף נשמתם, אבא יוסי בן דוסתאי [ב] ַוֵּת3

אַכל אומר שני חוטים של אש יצאו מבית קודש הקדשים ונחלקו לארבעה ונכנסו שנים בחוטמו של זה ושנים בחוטמו של זה,  �ֹ ַוּת
םנשמתם נשרפה ולא בגדיהם שנאמר ֹוָת�ם א ּו ַוִּיָּׂשֻאם� ְּבֻכֳּתֹנָת�  ִּיְקְרב( , בכתונותם, בכתונת הנישאים, או יכול בכתונות הנושאים [ה] ַוֽ

אַכל אֹוָת�םתלמוד לומר  �ֹ תּו , אותם ולא בגדיהם, ואומר ולבני אהרן תעשה כתנות כתנות לכהנים ולא כתנות ללוים. (לה) ַוּת [ב] ַוָּיֻמ�
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

 3 רבי אליעזר אומר לא מתו אלא בחוץ מקום שהלוים מותרים ליכנס לשם, שנאמר ויקרבו וישאום בכותנותם אם כן למה י ֽה'׃ִלְפֵנ
3י ֽה'׃נאמר  תּו ִלְפֵנ 3י ֽה'׃נגפן מלאך ודחפן לחוץ והוציאם רבי עקיבא אומר לא מתו אלא בפנים שנאמר [ב] ַוָּיֻמ� תּו ִלְפֵנ אם כן  [ב] ַוָּיֻמ�

 למה נאמר  ם[ה] ַוֽ ּו ַוִּיָּׂשֻאם� ְּבֻכֳּתֹנָת�   מלמד שהטילו חנית של ברזל וגררום והוציאם לחוץ. ִּיְקְרב(
  

אַכל אֹוָת�ם �ֹ   אותם ולא בגדיהם, מונח אתנח, להגביל לאכילת גופם - ַוּת

3י ֽה'׃ תּו ִלְפֵנ מגביל  סלוק טעם. לא בחוץרבי אליעזר ... נגפן מלאך ודחפן לחוץ והוציאם  ... אומר לא מתו אמרכא סלוק,  טפחא – [ב] ַוָּיֻמ�

3י ֽה'מרכא מרבה לומר שגם הקדש נחשב כאן  ,לומר שבקה"ק נגפו תּו.  ִלְפֵנ מקום שהלוים מותרים טפחא, פותחת טפח להתאפיין שבקדש מתו  - ַוָּיֻמ�
  ליכנס לשם

3י ֽה'׃רבי עקיבא אומר לא מתו אלא בפנים שנאמר  תּו ִלְפֵנ המיתה לקה"ק, כאילו טעם טפחא לא מגביל  מרכא סלוק, טפחא – [ב] ַוָּיֻמ�
  מפריד.

  

ה ֶאל: ד,ויקרא שמיני י ן-ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש( ד ַאֲהֹר� ל ֹּד� 3י ֻעִּזיֵא� ן ְּבֵנ � ְוֶא�ל ֶאְלָצָפ� יָׁשֵאל   ִמֽ
ּו ֶאת  ּו ְׂשא: Kְרב ם ִק- ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה( ֶדׁש ֶאל-ֲאֵחיֶכם� ֵמֵא�ת ְּפֵני-ַוּי ַּמֲחֶנֽה׃-ַהֹּק� ּוץ ַלֽ   ִמח�

ן ד ַאֲהֹר�   נחמונח את -  ֹּד�

ה ֶאל(כה) ספרא שמיני פרשה א  ּו ֶאת-[ד] ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש( ּו ְׂשא: Kְרב ם ִק- ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה( ן  ַוּי ד ַאֲהֹר� ל ֹּד� 3י ֻעִּזיֵא� ן ְּבֵנ � ְוֶא�ל ֶאְלָצָפ� יָׁשֵאל -ִמֽ
  . (כו) מיכן אמרו אין מטמאים למתים שהרי אלעזר ואיתמר כהנים היו ולא נטמאו להם מי נטמאו להם הלויים.ֲאֵחיֶכם� 

  

ם  ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה(   אל מחוץ למחנהד' נשיאה בכותונתם, ג' גרירה, ב' לקרוב ע"י חניתות, א'  :אמירותלפחות ארבע  –מונח רביע  -ַוּי
   פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת שמיני דף כח עמוד א

ה ֶאל ד ַאֲהֹר� -ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש( ל ֹּד� 3י ֻעִּזיֵא� ן ְּבֵנ � ְוֶא�ל ֶאְלָצָפ� יָׁשֵאל לפי [שאין] שהכהנים מטמאים למתים. ואמר להם ללוים להטמא.   ןִמֽ
ּוויאמר אליהם  Kְרב   אמר להם לפי שהיו יראים ליקרב לכך עליו שני טעמים בקריאתו:  ששני פעמים. בשני טעמים מלמד ִק-

  

ּו  Kְרב בהם חנית של ברזל וגררום  מלמד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו -  הטוריםבעל  - ה אחת מלגדולה גרשיים ב- תלישא -  ִק-
  והוציאו אותם לחוץ.

ּו ֶאת ֶדׁש -ֵמֵא�ת ְּפֵני מהפך פשטא - ֲאֵחיֶכם� -ְׂשא: ּוץ - ֶאלקטן - קףמונח ז -ַהֹּק� ַּמֲחֶנֽה׃ טפחא –ִמח�   סלוק – ַלֽ

ּו  Kְרב   תפקיד מחיצה.גדולה בתפקיד אלפניה ולאחריה, אחד בתפקיד עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות, אחד ב- תלישא -  ִק-

ּו  Kְרב ּו ֶאתאחת, וקוראים קודם גרשיים ואח"כ תלשא, ולפי שטעמי המלים הבאות אח"כ ה מלבגדולה גרשיים - תלישא -  ִק-  ֲאֵחיֶכם� -ְׂשא:

הותרה הכנסה הם מהפך פשטא, אפשר כי מרמז ליוצא להקל ולא להחמיר, לבצע עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות. לכן 
בעל לשאת ממנו המתים.  ע"פ (כלומר מעבר למחיצה שבד"כ אוסרת הכנסה כזאת) כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש  מיידית של

אם אינה כבר טמאה עתידה חנית ברזל  שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום והוציאו אותם לחוץ. הטורים
  שני חלקים, באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא. ואם היא עשוייה כחץ בעל להיטמאות במגעה במתים.

  רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג הלכה כא
אחד טמא שנכנס למקדש טהור, או טהור שנכנס למקדש שיש בו טומאה, כגון שהיה מת תחת אהל במקדש ונכנס הוא תחת האהל 

ם אחר שנכנס אפילו טימא עצמו שם במזיד ימהר ויבהל ויצא ה"ז חייב כרת שהרי ביאתו וטומאה באין כאחת, נכנס למקדש ונטמא ש
  בדרך קצרה. 

  

  או דם חטאת משנה העוסקת בבגדים הנטמאים? רמב"ם זבחים פרק טבול יום 

  פתרון מיוחד להוצאת המתים מהקדש. מפני כבוד האדם הכנס ע"פ בעל הטורים חנית ברזל לקדש, כעין התרת איסור זמנית. *

ּו ֶאת * ֶדׁש -ֵמֵא�ת ְּפֵני ֲאֵחיֶכם� -ְׂשא: . לימוד אחד כפשוטו ולימוד אחד יצא מפשוטו. כפשוטו קטן- ףמהפך פשטא מונח זק - ַהֹּק�

שהוציאו את המתים מהקדש, יצא מפשוטו שלא נכנסו הלויים לקדש אלא גררום בקדש בכותונותם ע"י כלי שלא מקבל טומאה, 
  ואח"כ נשאום 

ּו ֶאת * ּו ְׂשא: Kְרב מוציאו היה כהן מת בקדש אם היה שרץ להקל ולא להחמיר. צא יכעין ים מהפך פשטא, עניין גרשי –ֲאֵחיֶכם� -ִק-
כדי להקל שלא יטמאו הכהנים ולהקל אינו מת מצוה לכהן כי יש לויים אך הם אסורים להכנס בקדש לכן  בקדשבכלי, אדם מת 

  אף שיקבל טומאה. שלא יכנסו הלויים לקדש למקום שאסור להם, נשאום היינו גררום הלויים מהקדש בכלי
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

 

  ויקרא שמיני ט,א  1.3

ל-ֶאל 'ַוְיַדֵּב1ר ה/ ויקרא שמיני יא,א:  ה ְוֶאֽ ם׃-ֹמֶׁש3 ר ֲאֵלֶהֽ ן ֵלאֹמ3   ַאֲהֹר�
םֵלאֹמ3 : מאור האפלהע"פ  [א] תורה שלמה ולא אמר כן בשום מצוה אלא כוונתו שלא יורה במותר ובאסור אלא אדם  ר ֲאֵלֶהֽ

  . ישראל מפורסם בחכמה ולפיכך אמר אליהם ולא לכל המון

ם ר ֲאֵלֶהֽ ר) פרשתא ב, פרק א, מ"א( תו"כ ֵלאֹמ3 . נושאי טומאה וטהרה ומאכלות המותרים והאסורים לבני אהרן אלעזר ואיתמר ֵלאֹמ3
ה וטעמי הכתוב מרמזים כי הפוסקים בענינים אלו יהיו מפורסמים בעיון וחזרה רבה בהלכות אלו ועל כל אחד מהעוסקים בהם הם גופי תור

ל-ֶאל 'ַוְיַדֵּב1ר ה/ חלה חובת העיון כעין הכתוב  ה ְוֶאֽ ן -ֹמֶׁש3 דרגא תביר טפחא שמרמזת לקבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה  –ַאֲהֹר�
ם רשב"םי אהרן. וזה יסביר את פ'הלכה, כמו משה אהרן ובנ ר ֲאֵלֶהֽ   . שגם הפוסק הגדול ישוב וישנן הלכות אלו.למשה ואהרן – ֵלאֹמ3

ר ם- מרכא, רבוי הלימוד והחזרה של נושאים אלו עם בני אהרן ואח"כ פוסקים אחרים, כאפיון המגבלה הבא מ – ֵלאֹמ3 סלוק,  – ֲאֵלֶהֽ

ּו ֶאל) בוי' שמ' יא,(כשהוא אומר ) "מ"א פרשתא ב, פרק א,מגביל האמירה הזאת כתו"כ ( ל -ַּדְּבר/ 3י ִיְׂשָרֵא�   "זה דבור האמור לישראלְּבֵנ

שזה מתואם עם הדרשה שגם כל מאמר שנאמר בו דבור לאהרן ללא משה גם הוא היה דרך משה. וזה  למשה אמר שיאמר לאהרן רש"יופ'
  ים הבנים ומלמדים וכו'.שמשה מלמד וחוזר אהרן ומלמד, וחוזר בבלי ערובין נד,במתואם עם 

  

ּו ֶאל[ב]   ד: –ויקרא שמיני יא,ב  ּו ִמָּכל-ַּדְּבר/ ַחָּיה� ֲאֶׁש�ר ּתֹאְכל� ֹ:את ַהֽ ר ז ל ֵלאֹמ� 3י ִיְׂשָרֵא� ר ַעל-ְּבֵנ ה ֲאֶׁש3 ֶרץ׃-ַהְּבֵהָמ�   ָהָאֽ
ּה ּתֹאכֵֽ [ג]   ה ַּבְּבֵהָמ�ה ֹאָת� ת ַמֲעַל3ת ֵּגָר� ה ְוֹׁשַס:ַעת ֶׁש�ַסע� ְּפָרֹס� ל׀ ַמְפֶר�ֶסת ַּפְרָס(   לּו׃ֹּכ�
ת- ַא:U ֶאת[ד]   י ַהַּפְרָס�ה ֶאֽ ה ּוִמַּמְפִרֵס� � ַהֵּגָר� ַּמֲעֵלי ּו ִמֽ אְכל� ֹֽ א ת �ֹ י-ֶזה� ל ָּגָמל ִּכֽ ם׃-ַה- ּוא ָלֶכֽ א ה� יס ָטֵמ3 �ּנּו ַמְפִר� ּוא ּוַפְרָסה� ֵאיֶנ ה ה( ה ֵגָר8   ַמֲעֵל֨

ה ְוֹׁשַס:ַעת ֶׁש�ַסע� ׁשְ -[ו]  ְוָכל ז: –דברים ראה יד,ו  ה ַמְפֶר�ֶסת ַּפְרָס( Kלּו׃ְּבֵהָמ ּה ּתֹאֵכֽ ה ַּבְּבֵהָמ�ה ֹאָת� ֹות ַמֲעַל3ת ֵּגָר�   ֵּת�י ְפָרס�
ת-ַא�U ֶאת[ז]   �ה ֶאֽ ה ַהְּׁשסּוָע י ַהַּפְרָס� ה ּוִמַּמְפִריֵס3 �י ַהֵּגָר� אְכלּו� ִמַּמֲעֵל ֹֽ א ת :ֹ ה ל Kָּגָמל ְוֶאת-ֶז ֶבת ְוֶאת-ַה- י-ָהַאְרֶנ֨ ן ִּכֽ ַמֲעֵל1ה ֵגָר�ה -ַהָּׁשָפ8

יסּו ְטמֵ  א ִהְפִר� �ֹ ָּמה ּוַפְרָסה� ל ם׃ֵה( ם ָלֶכֽ ים ֵה�   ִא3
  

ּו ֶאל[ב]   ר-ַּדְּבר/ ל ֵלאֹמ� 3י ִיְׂשָרֵא� נוטריקון "לאו אמור" ובאתנח להגביל, ללמד שבכתובים הבאים יש לאו, אף על פי   - לאמר  – ְּבֵנ
ּו ),בוי' שמ' יא(שכתובים כעשה  ַחָּיה� ֲאֶׁש�ר ּתֹאְכל� ֹ:את ַהֽ לּו )וי' שמ' יא,ג( ז ּה ּתֹאֵכֽ הרמב"ם בסהמ"צ עשה אך ) (ע"פ תורה שלמה [יח] ֹאָת�

בסימני בהמה וחיה והוא שיהיו מעלים גרה ושוסעים שסע ואז יהיו למד מהתו"כ הדין של בדיקת סימנים, וז"ל שצונו לבדוק קמט 
ַחָּיה� ֲאֶׁש�ר ּתֹאכְ  ),בוי' שמ' יא(והיותינו מצווין לבדוק באלו הסימנים הוא מצות עשה והוא אמרו יתברך  .מותרין לאכלן ֹ:את ַהֽ ּוז וגו',  ל�

לּו )וי' שמ' יא,ג( (רפ"ג) ולשון ספרא ּה ּתֹאֵכֽ , אותה באכילה ואין בהמה טמאה באכילה, כלומר הבהמה שיהיו בה הסימנים האלו ֹאָת�
  וכנראה מזה הסיק שיש מצוות עשה לבדוק) - ... (טט  מותר לאכלה, ויורה זה שהבהמה שאין בה אלו הסימנים אינה מותרת באכילה

  

ּו )ב,וי' שמ' יא( ַחָּיה� ֲאֶׁש�ר ּתֹאְכל� ֹ:את ַהֽ קטן, שני לימודים, (א) כפשוטו של עשה באכילה ומזה הלמוד ללאו הבא - מהפך פשטא מונח זקף -  ז
עשה, שלא לאכול המינים הטמאים. (ב) מוציא מפשוטו של הכתוב, ללמד על מצוות עשה של בדיקת הטהורים. הרמב"ם  –מכלל עשה 

)) יא,מו,מזי טהרה. מדבריו משמע שזה אחרי השחיטה. הוא גם מקיש לבדיקת עופות דגים וחגבים (ראה (כתב שיש לבדוק שיש להם סימנ

ס"ת ת'ו'ר'ה' רמז שזוכים להבנת התורה רק בהקפדה על כשרות המאכלים ובשני האחרונים אין שחיטה אז אולי צריך לבדקם בעודם חיים. 
  (בשם ר' אליהו שגב)

ּה ּתֹאכֵֽ  )וי' שמ' יא,ג( ּה,  לּוֹאָת� לּוטפחא, בתפקיד התפשטות האפיון מהכתוב אחריו על הכתוב לפניו, והאפיון הוא  - ֹאָת� סלוק,  - ּתֹאֵכֽ
) גם לעופות, יא,מו,מז(- מגביל האכילה לבדיקה. ובדיקה זאת מתפשטת ע"י הטפחא על כל הבהמות בעלות סימני הטהורה, ובהיקש ב

  דגים, חגבים.

ין המצוות נבהשגות הראב"ד על מו), מזיא, וי' שמ'( הרמב"ם הל' מאכ"א פ"א ה"א והביא מפס' וכ"כ) ... תורה שלמה [יח](ע"פ 
ובשו"ת ריב"ש סי' קצב כתב דהואיל ....  לתו"כ וזהו כפירושו ,כל לבדוק אין להם טעם אלא משום לאו הבא מכלל עשה עשה :שם

   .בתר רוב הבדלה היינו לידע בודאי, לא אזלינןשיש מצות 

ר ֥>א ֵתָאֵכֽל׃ פ )מז' יא,וי' שמ( ה ֲאֶׁש֖ ֶלת ּוֵבי֙ן ַהַחּיָ֔ ין ַהַֽחּיָ֙ה ַהּֽנֱֶאֶכ֔ ר ּוֵב֤ ֹ֑ ין ַהָּטה א ּוֵב֣ ין ַהָּטֵמ֖ יל ֵּב֥   ְלַהְבִּד֕

  
  מנחת חינוך שמיני מצוה קנג מצות בדיקת סימני בהמה וחיה

. ועיין בפרי מגדים יו"ד (פתיחה  ,ה"א)(רמב"ם הל' מאכ"א פ"ב שיעורו: והנה באוכל מבהמה טמאה עובר בעשה, בלאו הבא מכלל עשה
ּה ּתֹאֵכֽלּו )דב' ראה יד,ו(, )וי' שמ' יא,ג(של ( להלכות שחיטה שורש ב) ... אם כן אפשר אף חצי שיעור עובר בעשה כתיב ד, דדוקא היכי )אָֹת֖

אלא אף פחות מכזית עובר מניעה כגון לא תאכל ... שייך לומר דאכילה בכזית, אבל (בטמאה שלא שייך זבוח) אם כן אינו בכזית 
אך כבר ביארתי כמה פעמים (עיין לעיל מצוה צ"ב) דאף בלא  רתו)בודוחה ס(אפשר דבטמאים העשה אף בפחות משיעור ... ...  בעשה,

  ושיעורין הלכה למשה מסיני ואין צורך לכפול. כזיתלשון אכילה צריך 
  , הוא בכזיתעור לעבור על העשה באכילה מבהמה טמאה לאו הבא מכלל עשה הוא עשה ועל זה עדיין לא לוקה, ושי - טט 

  של לאכול מהטהורה בלבד (יד,ג) האוכל פחות מכזית אינו עובר על עשה
  חינוך שמיני מצוה קנד שלא לאכול בהמה וחיה טמאהספר ה

או הבא מכלל עשה עשה ... נדע שכל מה שאין בו שני הסימנין יחד הוא נמנע מלאכלו, וזה לאו הבא מכלל עשה, והעיקר אצלינו, ל
  ואין לוקין עליו. 

לּו )וי' שמ' יא,ג( ספרא... ולשון  ּה ּתֹאֵכֽ אלא בעשה, בלא תעשה מנין,  (עובר), אותה באכילה ואין בהמה טמאה באכילה, אין לי ֹאָת�
ה- ֶאת )דוי' שמ' יא,(ת"ל  ַּמֲעֵלי� ַהֵּגָר� ּו ִמֽ אְכל� ֹֽ א ת �ֹ שאר בהמה טמאה מנין?  מל ארנבת שפן חזיר)ג -טט (וגו'. אין לי אלא אלו בלבד  ֶזה� ל

שיהא לא  עשה על אכילתן, שאר בהמה טמאה שאין בהן סימן טהרה אינו דיןתמה אלו שיש בהן סימן טהרה הרי הן בלא  ודין הוא
  תעשה על אכילתן. נמצא הגמל והארנבת והשפן והחזיר מן הכתוב, ושאר בהמה טמאה מקל וחומר.

מאי זה מין שיהיה לוקה שאכל כזית מבהמה טמאה , ולפיכך כל מי אין עונשין מן הדין כלל לומר ולא שייך בכאןופה) (... 
  מדאורייתא.

ּו-ַא:U ֶאת )וי' שמ' יא,ד( אְכל� ֹֽ א ת �ֹ קטן, שתי דרשות (א) כפשט הכתוב בהמשך, קבוצת בעלי סימן טהרה אחד - מהפך פשטא מונח זקף -  ֶזה� ל
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ממעט י"ח טרפות  הלכות גדולות- חלק וכן בַא:U : לקט טוב-ב תורה שלמה [יט*]מן הפשט ע"פ  (ב) מוציא); גמל ארנבת שפן חזיר(
ע"פ תרגון יונתן (דב' ראה יד,ו) שמיעט השסועה כי  התוה"מ, ועוד מיני פגמים, וכן נבלות מקבוצת בעלי שני סימני טהרה מדרש השכםוב

  לא מתקיימת... 
(א) שהוא עשה ולכן אין לוקים  שיש ב' סוגים של לאו הבא מכלל עשה טה"קיתמוך בדעת  רה שלמה [יט]תומקף בתפקיד רב מצב, ע"פ  – ֶזה� -ֶאת

עשה, עם הקל וחומר, גורם לעונשים כי זה לא לימוד בקל  –כנראה הצירוף של לאו הבא מכלל עשה  –עליו; (ב) לאו הבא מכלל עשה שלוקים עליו. טט 
  וחומר בלבד. 

א  ֶזה� -ֶאת )וי' שמ' יא,ד( �ֹ ּו ל אְכל� ֹֽ � ת ַּמֲעֵלי הִמֽ תורה שלמה קטן בין שני קיסרים, מרמז להיקש מבעלי סימן אחד לחסרי הסימנים ע"פ -קטן ... זקף-... זקף - ַהֵּגָר�

(אז  רסהאיסור השפן מפני שאינו מפריס פ כיון שמפורש (ע"י בניית קבוצת האיסור בשלבים) המלקות לשאר מינין נפקא לן :ובמושב זקנים...  [יט]

  .האסור(בקבוצת)  ע"כ כל שאינו מעלה גרה ומפריס פרסה הוא בשם (אז התקבל סימן אסור שני) ובחזיר מפני שאינו מעלה גרה התקבל סימן אסור אחד)

  

ֹ�את [מו] :מז –,מו ויקרא שמיני יא ֹוף ַהְּבֵהָמה�  ּתֹוַר:ת ז �  ְוָהע� �ֶפׁש ְוֹכל ה ֶנ ֶׂשת ַהַחָּי� ֶצת ׁשֶנ�פֶ -ּוְלָכל ַּבָּמ�ִים ָהֹרֶמ� ֶרץ׃-ַעל ַהֹּׁשֶר3   ָהָאֽ
ל׃ פ[מז]  א ֵתָאֵכֽ 3ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� ֶלת ּוֵבין� ַהַחָּי� ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ ר ּוֵב:ין ַהֽ א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב3 Wְלַהְבִּד  

רפשט הכתוב מלמד מצות להבדיל (א)  א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� ֶלת ּוֵבין� ַהַחָּי� (ב)  ֵּב3 ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ לּוֵב:ין ַהֽ א ֵתָאֵכֽ 3ֹ ר ל באות תבניות  :ה ֲאֶׁש�
  הטעמים ומלמדות דברים שונים בהבנת הפשט.

  . פסוק מז) (הח"ח) (בסוגריים פירוש החפץ חיים תו"כתורה שלמה: 

ר א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב3 Wיל ְלַהבְ  סימניהם בתורה ולמה אמרהח"ח: (והלא כבר הם מפורשים  ?צ"ל בין פרה לחמור. ְלַהְבִּד Wדמשמע  ִּד

  , שאנו הם המבדילים)

רא"כ למה נאמר  א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב3 Wפי' שאינה טמאה מצד עצמה, אלא טמאה לך בסיבתך שלא נשחט הח"ח: (, בין טמאה לך ְלַהְבִּד

   כראוי)
יל רבסיבתך שנשחט רובה ובזה טיהרת אותה ובזה צריך הכרה והתבוננות ולפיכך נאמהח"ח: (לטהורה לך  Wְלַהְבִּד( ,  

...  תורה שלמה [רצה]- וב(, אחר שחיטת הוושט שבזה היא נבילה)הח"ח: (ונשחט חציו  אחר שנשחט הוושט)הח"ח: (בין שנשחט רובו של קנה 

יל ובשו"ת אבני נזר יור"ד סי' א' ... והוא הדין שאר פסולי שחיטה שנסתפק בהם, אסורין בודאי מקרא Wְלַהְבִּד (  

  בו לחציו מלא שערה.וכמה הוא בין רו

יל Wכעין פסק רמב"ם בסהמ"צ מצוות עשה קמט לבדוק הטהורות. –המלה מלמדת שאנו המבדילים  – ְלַהְבִּד  

יל  Wשו"ע יו"ד הל' שחיטה סימן כא סע' אטהור,  - (א) שחיטת מלוא שני סימנים  ,בתפקיד שלוש או שתיים ואחד גדול- זקף –ְלַהְבִּד – 

פוסק בבהמה רוב בושט ורוב  – שו"ע יו"ד הל' שחיטה סימן כא סע' אטהור,  - וושט ורוב קנה אחריו זה המעולה (ב) שחיטת מלא ה
שו"ע יו"ד הל' שחיטה סימן כא נבילה והוא הדין בשאר פסולי שחיטה,  –בקנה ובעוף רוב סימן אחד (ג) שחיטת מלוא הוושט וחצי קנה 

  פוסק כי אם אחד רק מחצה או פחות, פסולה. – ,בסע' א

יל  Wבתפקיד שלוש, בנוסף להבדלה בין טמא לטהור של בהמה ולחיה מרבה להבדלה בין טמא לטהור עופות דגים  גדול- זקף –ְלַהְבִּד

החגבים. או שיש ללמוד זאת בהיקש  ֶלת ּוֵבין� ַהַחָּי� ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ תורה שלמה קטן בין שני קיסרים, כעין היקש -פעמיים זקף – ּוֵב:ין ַהֽ

ב"ם סהמ"צ עשה קמט (רמב"ם הל' מאכ"א פ"א,ה"א): שצונו לבדוק בסימני בהמה וחיה השחוטין, והוא שיהיו מעלה רמ...  [רצה]
  גרה ושוסע שסע ואז יהיו מותרין לאכלן, ... ומנה שם מצות עשה זו גם בעופות (קנ), דגים (קנא), וחגבים (קנב)

את) וי' שמ' יא,מו( ) לפסוק שלפניויא,מזאפשר כי פסיקת הרמב"ם קשורה לסמיכות ( ֹ֣ ת ז ה ֶנֶ֣פׁש ְוכֹל֙  ְוָה֔עֹוף ַהְּבֵהָמה֙  ּתֹוַר֤ ֶׂשת ַהַחּיָ֔ יִם ָהרֶֹמ֖  ַּבָּמ֑

ֶצת ֶנֶ֖פׁש-ּוְלָכל   המציין במפורש עוף, שרץ המים הכולל דגים למיניהם, ושרץ הארץ הכולל חגבים למיניהם.  ָהָאֶֽרץ׃-ַעל ַהּׁשֶֹר֥
  ובקי בהן, לא בלבד השונה, אלא שתהא יודע ומכיר עה"ת רש"י

  לימוד, ושתים או שלוש  נקודות של מעשה יודע ומכיר ובקי )א(ע"פ רש"י שלוש נקודות,  *

 או ע"פ רש"י שלוש כך:  *

 לימוד,  )א( *

, ועל זה מוסיף הרמב"ן וכמה הבדלה מעשית בין טמאה לך לטהורה לך, בין נשחט חציו של קנה, לנשחט רובו של קנה )ב( *
  כמלוא השערה, להוציא מהאומרים: מחצה על מחצה כרוב. אפילו - הוא בין רובו לחציו? 

ֶלת ע"פ רש"י )ג( * ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ כגון נקבה בגרגרת או נפחתה  שפת"ח ע'( בין שנולדו בה סימני טרפה כשרה...  ּוֵב:ין ַהֽ
י"ח  שפת"ח ע'( לנולדו בה סימני טרפה פסולה) כל הכשרין שנשנו במשנההגולגולת ולא ניקב קרום של מח וכן 

  )טריפות שמנו חכמים

  

ֶלתאפשר כי תבנית   ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ ֶלת קטן, מלמד (א) כפשוטו- מהפך פשטא זקף – ּוֵב:ין ַהֽ ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ בין שנולדו בה סימני ...  ּוֵב:ין ַהֽ
לנולדו בה  )ו במשנהכל הכשרין שנשנכגון נקבה בגרגרת או נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מח וכן  שפת"ח ע'( טרפה כשרה

  )י"ח טריפות שמנו חכמים שפת"ח ע'( סימני טרפה פסולה

אבר מן : כלומר ליתן אזהרה שהוזהרו ישראל על רבינו הללובפי' ...  תורה שלמה [רצד*](ב) מוציא מפשוטו ללמד על אבר מן החי 
נו בק"ו מגמל, אבל לחיה לא למדנו לא תעשה, ... ולא תעשה דבהמה למד ובזית רענן... . דמשמע בהמה כשהיא חיה לא תיאכלהחי 

ללכן כתיב כאן  א ֵתָאֵכֽ 3ֹ ר ל רבצרור המור: . ... אזהרה לחיהללמוד  ֲאֶׁש� א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב3 Wאולי רמז בזה כי קדושת ְלַהְבִּד ,
חלב ודגים,  –(טט  רים נהגו בהם איסורישראל אינה תלויה באלו המאכלות לבד אלא בין טמא לך לטהור לך, כגון דברים המותרים ואח

ל, ומי שהיה נזהר בזה כ"ש בדברים האסורים וזהו מסורת אכילה) א ֵתָאֵכֽ 3ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� ֶלת ּוֵבין� ַהַחָּי� ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ , וכאומרם ז"ל ּוֵב:ין ַהֽ
  .הםל לקדש עצמם במותראין צריך לומר בין פרה לחמור שהרי מובדלים הם ובזה תלויה טהרת ישראל 

  

יל הצעה ללמוד משמע  Wבסוף פרשת שמיני. רלב"ג –גדול כעין של שלוש ע"פ "חקירה בענין טומאה וטהרה" - זקף –ְלַהְבִּד  

יל  Wשלוש דרגות טומאה (א) אבי אבות הטומאה (ב) אב הטומאה (ג) ולד הטומאה. בכל אחד מהם יש להכיר: –ע"פ רלב"ג  ְלַהְבִּד  

  אה (ג) אופני העברת טומאה (ד) משך הטומאה (ה) היטהרות מטומאה. אפשר שאפשר להציג זאת כך:(א) מקורות טומאה (ב) מקבלי טומ

  (א) מקורות טומאה (ב) אופני העברת טומאה למקבלי טומאה (ג) משך הטומאה והיטהרות ממנה.
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  (התשע"ה)ויקרא שמיני ט,א  1.4

  

ל  ויקרא שמיני י,ו: ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ן ּוְלֶאְלָעָזרP -ַוּי Oר ׀ ָּבָנ8יו  ַאֲהֹר יָתָמ֨   ּוְלִאֽ
אֵׁשיֶכ3ם ַאל  א-ָרֽ ֹֽ תּו ְוַע3ל ָּכל-ִּתְפָר�עּו׀ ּוִבְגֵדיֶכ:ם ל א ָתֻמ� �ֹ מּו� ְול ף -ִתְפֹר֨ ה ִיְקֹצ�   ָהֵעָד�
ל ִיְבּכּו� ֶאת-ַוֲאֵחיֶכם� ָּכל  ה -ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא� ף ֽה'׃ַהְּׂשֵרָפ� ר ָׂשַר3   ֲאֶׁש�
  

ל – מונח מונח פזר ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ן-ַוּי Oמונח מרמז לכעין תפקיד פזר, שהוא העברת רעיון מהכתוב אל נושא תורני אחר. מונח  כל – ַאֲהֹר
  מונח פזר עשוי ללמד על שלושה רעיונות לענינים תורניים אחרים הנלמדים מכאן, 

ל ספרא שמיני פרשה א (כח)(א)  ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ן-[ו] ַוּי Oּולְ  ַאֲהֹר Pר ֶאְלָעָזר יָתָמ֨ בית דין אין מתעסקים עליהם מיכן אמרו הרוגי , ּוְלִאֽ
 שמא תאמרו אנו הולכים לבתינו ומתאבלים ואוננים ובוכים הלא פיקדנו המקום שלא נצא מבית המקדש לכל דבר

תוכן הכתוב מלמד על איסור אבילות כהנים בבית המקדש. בסיפור המעשה אבילות זאת ארעה בגלל מיתה בידי שמים (בית דין של 
ןַאהֲ מעלה). טעם פזר במלת  Oמיכן אמרו הרוגי בית ספרא מעביר את רעיון איסור האבלות על הרוגים בידי בית דין של מעלה ללימוד  ֹר

  (איסור אבלות על הרוגי בית דין של מטה) דין אין מתעסקים עליהם לכל דבר

  

ל ִיְבּכּו� ֶאת-ָּכלַוֲאֵחיֶכם�  ... ספרא שמיני פרשה א (מא)(ב) ללמד משרפת נשמה והגוף קיים למיתת בית דין בשרפה  -ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�
ף ֽה'׃ ר ָׂשַר3 ה ֲאֶׁש� ה-ֶאתמה ת"ל   ַהְּׂשֵרָפ� ה )וי' שמ' י,ו(, הרי אתה דן, נאמר כאן ַהְּׂשֵרָפ� , (בת כהן ואשה ואמה)ונאמר להלן שרפה  ְּׂשֵרָפ�

המה  שמה וגוף קיים, שרפה האמורה שרפת נ (בת כהן ואשה ואמה)האמורה כאן שרפת נשמה וגוף קיים, אף שרפה האמורה להלן  ְּׂשֵרָפ�
ף )וי' אמר כא,ט((בבת כהן  ׁש ִּתָּׂשֵרֽ ן )וי' אמר כ,יד(( והאמורה באשה ואמה )ָּבֵא֖ ׁש יְִׂשְר֤פּו אֹתֹ֙ו ְוֶאְתֶה֔  סנהדריןכמפורש במסכת  לקח טוב, ()ָּבֵא֞

  . )אלו הן הנשרפיןבפ' 

ה ְואֶ  )וי' אמר כ,יד( ח ֶאת־ִאָּׁש֛ ר יִַּק֧ יׁש ֲאֶׁש֨ ה ְּבתֹוְכֶכֽם:ְוִא֗ ן ְו>א־ִתְהֶי֥ה זִָּמ֖ ׁש יְִׂשְר֤פּו אֹתֹ֙ו ְוֶאְתֶה֔ וא ָּבֵא֞ ה ִה֑ ּה זִָּמ֣   ת־ִאָּמ֖

ף: ס )וי' אמר כא,ט( ׁש ִּתָּׂשֵרֽ ֶלת ָּבֵא֖ יא ְמַחֶּל֔ יָה֙ ִה֣ ל ִלזְ֑נֹות ֶאת־ָאִב֙ י ֵתֵח֖ ן ִּכ֥ יׁש ּכֵֹה֔   ּוַב֙ת ִא֣

  

ל ִיְבּכּו� ֶאת ֵּב�ית-ַוֲאֵחיֶכם� ָּכלעל  רש"י(ג) כפ'  ה -ִיְׂשָרֵא� (כלל מוטלת על הכל  )הכהנים (כאן אבלשצרתן של תלמידי חכמים ַהְּׂשֵרָפ�

  . מעביר מאבל על מותם של כהנים לאבל על מותם של תלמידי חכמים.)ב,בבלי שבת קה( להתאבל בה )ישראל

  

 Pעקירה) מקיום מצוות בתקופת אוננות, ובבית המקדש  בתפקיד שיעור תקופת אוננות ותפקיד של חציצה (= קטנה- תלישא – ּוְלֶאְלָעָזר
אסורה הנהגת אבילות בין עובד ובין שלא עובד, והנוהג בנוול מחמת אבילות או שתיית יין בבית המקדש עונשו מיתה בבית דין של מטה, 

ילות, כי מה שהכהנים היו מחוץ למקדש כהן יכול לנהוג אבילות כגון בקריעת בגד, פריעת הראש, ישיבה על הארץ ושאר מנהגי אב
  אסורים להתאבל כל ישראל היו מצווים לעשות מחוץ למשכן בשבעת ימי האבל. 

  

א ספרא שמיני פרשה א (מא) ֹֽ תּו -ּוִבְגֵדיֶכ:ם ל א ָתֻמ� �ֹ מּו� ְול לא תקרעו בגדיכם ולא תמותו ממשמע לאו אתה שומע הין, ועל כל ִתְפֹר֨
  העדה יקצוף,

. מכאן, )תו"כ שמיני מילואים פרשתא א,מ(תגדלו שער  אלאלאלאל) שהיו בעבודה נצטוו כהנים הפשוטים אלעזר ואיתמרה -טט (    ––––    ִּתְפָר�עּו׀-ַאל(ו)   רש"י
תּו. אבל אתם אל תערבבו שמחתו של מקום. )מו"ק יד,ב בבלי( אסור בתספורת ן שאינו בעבודה ושאר וישראל)כהשהוא –טט (שאבל  א ָתֻמ� �ֹ  ְול

ל-ַוֲאֵחיֶכם� ָּכל. )שמיני מילואים פרשתא א,מ תו"כ(הא אם תעשו כך, תמותו  -  מכאן, שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על  -  ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�
  .),בכחמו"ק  בבלי(הכל להתאבל בה 
ל ִיְבּכּו� ֶאת-ַוֲאֵחיֶכם� ָּכל ה -ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא� בנין כעין קטן בין שני קיסרים - קטן, פעמיים זקף- קטן פשטא זקף- פשטא מונח זקף –ַהְּׂשֵרָפ�

מה שהכהנים אסורים לעשות כי עוסקים בשמחתו של מקום, כלל ישראל  )ב,מו"ק ידע"פ (רש"י  'פלהלכות אבלות לכלל ישראל כ אב
  מצווים לעשות,

  
  :ז,ויקרא שמיני י

ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו ִּכי-׃ ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ ר מֹ - ָּתֻמ� ּו ִּכְדַב3  ַּיֲעׂש� �ם ַוֽ ' ֲעֵליֶכ ת ה� ה׃ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3   ֶׁשֽ
ְצאּו� ֶּפן(ז) רלב"ג  א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו -ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ רוצה לומר, שלא יניחו עבודתם מפני המקרה הרע הזה שקרה להם. ולמדנו  - ָּתֻמ�

  מזה המקום, שאיזה כהן שיהיה שהניח עבודתו ויצא מן המקדש, חייב מיתה.

 Pשאיזה כהן שיהיה שהניח עבודתו ויצא מן מן עבודה להזהיר זבתפקיד עקירת פריצת מחיצת המקדש בקטנה, - תלישא -ּוִמֶּפַתח
  המקדש, חייב מיתה.

  

ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו ִּכי-[ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ ה׃ פ- ָּתֻמ� ר ֹמֶׁשֽ ּו ִּכְדַב3  ַּיֲעׂש� �ם ַוֽ ' ֲעֵליֶכ ת ה�  ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3
ל ספרא שמיני פרשה א  (כח) ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ן-[ו] ַוּי Oֶאלְ ּולְ  ַאֲהֹר Pר ָעָזר יָתָמ֨ מיכן אמרו הרוגי בית דין אין מתעסקים עליהם לכל דבר שמא תאמרו , ּוְלִאֽ

ְצאּו� שנאמר  אנו הולכים לבתינו ומתאבלים ואוננים ובוכים הלא פיקדנו המקום שלא נצא מבית המקדש א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 מיכן אמרו כהן גדול [ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨
ההם נכסים והוא נגלה, הם נגלים והוא נכסה, שמת לו מת אינו יוצא אחר המטה  ר ֹמֶׁשֽ ּו ִּכְדַב3  ַּיֲעׂש�   צידקו עליהם את הדין ושתקו. ַוֽ

ד ֶהל מֹוֵע8   קדמא ואזלא, מלמד   – ֹא֨

ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ תּו-ל קטן, לימוד כפשוטו לאסור יציאתם במצוות שעה כי ימי שמחה הם להם, לימוד היוצא מפשוטו - מהפך פשטא זקף -  ָּתֻמ�
  לדורות לכהן גדול שעובד אבל ואונן. ללמד

ְצאּו�  ספרא שמיני פרשה א (מב) א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 יכול בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה ת"ל ומן המקדש לא [ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨
תּו -ֶּפן, בשעת עבודהיצא ולא יחלל אימתי אינו יוצא ולא יחלל הוי אומר  ' -ִּכי (מג)ממשמע לאו אתה שומע הין. ָּתֻמ� ת ה� ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3

מה ת"ל יכול אין לי אלא אהרן ובניו שנתרבו בשמן המשחה אם יצאו בשעת עבודה חייבים מיתה מנין לכהנים של כל ֲעֵליֶכ�ם 
' ֲעֵליֶכ�ם-ִּכיהדורות ת"ל  ת ה� ה׃ , ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3 ר ֹמֶׁשֽ ּו ִּכְדַב3  ַּיֲעׂש� תלמיד שבח לו ל ... כח,א לקח טובקיימו עליהם מצות משה, ַוֽ

  וגו' שמקיים מצות רבו
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

 ' ת ה� בין שנתרבו (כאן משמעו נמשחו) בשמן  ֲעֵליֶכ�םתביר חילק את  – ֶׁש/ֶמן-ִּכימרכא טפחא, יתור לרבות כהני כל הדורות  – ִמְׁשַח3
  המשחה בין שלא נמשחו בשמן המשחה, 

  אתנח, להגביל האזהרה ליציאה לזמן עבודה בלבד.  – ֲעֵליֶכ�ם

ּו ִּכְדַב3   ַּיֲעׂש� ה׃ ַוֽ   בלי שנוי. קיימו עליהם מצות משה- סלוק, להגביל ש – ר ֹמֶׁשֽ

  
  השגות הרמב"ן לספר המצוות מצות לא תעשה קסג 

, שהוא אינו פורע ואינו פורם ואינו מקריב דין בני אהרן שנמשחו בשמן המשחה כדין משוח מלחמה לדורותוהנה עשה הכתוב ... 
אבל מפני שהחמיר בהן מיתה באמרו ולא תמותו והחמיר בהן עוד שאם יעשו כן יהיה עונש  אונן ואינו מיטמא לקרובים (הוריו' יב ב),

על כל העדה באמרו יתברך ויתע' ועל כל העדה יקצוף, נראה שיהיה דין מחודש בימי המילואים ואינו נוהג בהם בשאר הזמנים. 
ה) ויאמר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו ולשון ספרא עוד (שם הכ"ח, הביאו בפי' התורוהכלל שהיה הכל הוראת שעה. 

מכאן אמרו הרוגי בית דין אין מתעסקין עמהן לכל דבר שמא תאמרו הרי אנו הולכין לבתינו מתאבלין אוננין ובוכין והלא כבר פקדנו 
ה כנהרגין בב"ד דבר לענין המאורע שדן בהן משה במיתת אחיהם בב"ד שלמעללמדו אותנו שהיה  המקום שלא תצאו מן המקדש.

[ז] ּוִמֶּפַתחP . אם כן אינה מצוה לדורות כלל. אכל הכתוב השני שנ' (שמיני י) שלמטה (סנה' מו ב) שאין מתאבלין עליהם אלא אוננין
ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו -ֹא֨ כפי הברייתא השנויה בספרא שיכול אין לי אלא אהרן  מצוה מלמדת לדורותהוא אצל רבותינו ָּתֻמ�

ובניו שנמשחו בשמן המשחה שאם יצאו בשעת העבודה חייבין מיתה מנין לכל הכהנים שבכל הדורות וכו'. והגורם להם זה לפי 
ים ) ויקרא צו ח,לה:שהמצוה ההיא כבר נאמרה להם קודם המקרה שנאמר (ס"פ  �ת ָיִמ� ְיָלה� ִׁשְבַע ד ֵּתְׁש֨בּו יֹוָמ:ם ָוַל֨ ֶהל מֹוֵע8 ּוֶפַתחP ֹא֨

ּותּו ִּכימִ -ּוְׁשַמְרֶּת/ם ֶאת א ָתמ� �ֹ ' ְול ֶרת ה� והוא לשונם בספרא שמא . והוא שנאמר כאן פן תמותו כמוזהר בכם כבר.  ֵכ�ן ֻצֵּוֽיִתי׃-ְׁשֶמ3
והוא ממה שאמר להם תחלה  תאמרו הרי אנו הולכין לבתינו מתאבלין אוננין ובוכין והלא כבר פקדנו המקום שלא תצאו מן המקדש.

בעת ימים ושמרתם את משמרת [י"י] פן תמותו. ולדורות אמר ומן המקדש לא יצא ולא יחלל ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה ש
' ֲעֵליֶכ�ם-ִּכי -שמצאו ב מן הריבוימכאן אלא חיוב המיתה לדורות ולא למדו  ת ה� . אבל המצוה הנוהגת לדורות בפרועי ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3

מה ששנינו ואלו שבמיתה שתויי יין ופרועי ראש. והיא הלכה ראש היא באמת שלא יעבדו עבודה ואם שמש כן חלל וחייב מיתה מ
למשה מסיני נסמך על מקרא יחזקאל ופרע לא ישלחו ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית, ואמרו בבואם ירצה בו בעבדם 

פרועי ראש לשתויי יין. וזה כאמרו בתורה (תצוה כח מג ור"פ על"ת עג) בבואם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת, ואיתקוש 
כהן . וכן אמרו עוד (תעני' יז א, סנה' כב ב) שלא יכנסו בין האולם ולמזבח כללהוא דינם מן התורה וגזרו מדבריהם [ערמב"ן ל"ת עג] 

ן מן . והיא גם כן גזרה מדבריהם שלא יהיו פרועי ראש כלל כדי שלא יעמדו מנוולין פסוליהדיוט מסתפר משלשים יום לשלשים יום
העבודה. והתירו להם (שם) הכל שלא בזמן ביאה כלומר בזמן שאין בית המקדש קיים. וקרועי בגדים גם כן מחללין עבודה וחייבין 
במיתה ולא בא בהם הכתוב ולא נשנו בכלל ואלו שבמיתה אבל חיובם הוא שהבגדים הקרועים הם כמי שאינם וה"ל מחוסר בגדים 

ו שבמיתה מחוסר בגדים ששמש. ובגמר סנהדרין (פג ב) אמרו מחוסר בגדים מנא לן א"ר אבהו א"ר ושנינו (סנה' פג א, וש"נ) ואל
יוחנן ומטו בה משמיה דר' אלעזר ברבי שמעון וחגרת אותם באבנט וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהונה לחוקת עולם בזמן 

  ו להו זרים ואמר מר זר ששמש במיתה.שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם והו
  

  ע"פ רמב"ן 

  ,דין בני אהרן שנמשחו בשמן המשחה כדין משוח מלחמה לדורותעשה הכתוב   )א(

דבר לענין המאורע שדן בהן משה במיתת אחיהם בב"ד שלמעלה כנהרגין בב"ד שלמטה (סנה' מו ב) שאין מתאבלין עליהם אלא   )ב(
 אוננין

ֹ:   )ג( ד ל ֶהל מֹוֵע8 ְצאּו� ֶּפן[ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ תּו -א ֵתֽ כפי הברייתא השנויה בספרא שיכול אין  מצוה מלמדת לדורותהוא אצל רבותינו ָּתֻמ�
, מלמד לכל הדורות שכהן שיצא בשעת לי אלא אהרן ובניו שנמשחו בשמן המשחה שאם יצאו בשעת העבודה חייבין מיתה

 העבודה חייב מיתה

הֶ  ויקרא צו ח,לה: אזהרההקרא הזה הוא   )ד( ים ּוְׁשַמְרֶּת/ם ֶאתּוֶפַתחP ֹא֨ �ת ָיִמ� ְיָלה� ִׁשְבַע ד ֵּתְׁש֨בּו יֹוָמ:ם ָוַל֨ א -ל מֹוֵע8 �ֹ ' ְול ֶרת ה� ִמְׁשֶמ3
ּותּו ִּכי ד המאפשרת ענישה במיתה בקרא  . והוא שנאמר כאן פן תמותו כמוזהר בכם כבר.ֵכ�ן ֻצֵּוֽיִתי׃ -ָתמ� ֶהל מֹוֵע8 [ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨

ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ תּו-ל  ָּתֻמ�

-ִּכי - שמצאו ב מן הריבוימכאן אלא חיוב המיתה לדורות ולדורות אמר ומן המקדש לא יצא ולא יחלל ולא למדו  -אזהרה לדורות  )ה(
' ֲעֵליֶכ�ם ת ה�  .ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3

אבל המצוה הנוהגת לדורות בפרועי ראש היא באמת שלא יעבדו עבודה ואם שמש כן חלל וחייב מיתה ממה ששנינו ואלו   )ו(
אֵׁשיֶכ3ם ַאל [ו] הלכה למשה מסיניש. והיא שבמיתה שתויי יין ופרועי רא א-ָרֽ ֹֽ תּו -ִּתְפָר�עּו׀ ּוִבְגֵדיֶכ:ם ל א ָתֻמ� �ֹ מּו� ְול ִתְפֹר֨

ל [ו](ויחזקאל זה אסמכתא) ואפשר כי  ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ן-ַוּי Oמלמד למקומו וזהו כעיל הל"ממונח מונח פזר – ַאֲהֹר , 

שבפסוק לרמז על מחיצה שאסור  מתפקידי תרסא, וזהו אחד .ולמזבח כלל שלא יכנסו בין האולםוגזרו מדבריהם [ערמב"ן ל"ת עג]   )ז(
 לכהן פרוע ראש ובבגד לא הולם עבודת הכהונה להיכנס בין האולם ולמזבח, ומחוסר בגדים ששימש במיתה

  שבפסוק מתפקידי תרסאוזהו אחד  .כהן הדיוט מסתפר משלשים יום לשלשים יום(תעני' יז א, סנה' כב ב)  )ח(
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  (התשע"ו)יני ט,א ויקרא שמ 1.5

  
  יקרא שמיני ט:ו

א ְכבֹוד־֖ה' ֶאל־ָּכל־ָהָעֽם: ]כג[ ם ַוּיֵָר֥ ד ַוֵּיְ֣צ֔אּו ַוֽיְָבֲר֖כּו ֶאת־ָהָע֑ ֶהל מֹוֵע֔ ֹ֣ ה ְוַאֲהרֹ֙ן ֶאל־א א מֶֹׁש֤ ֹ֨   ַוּיָב

ה ְוֶאת־ַהֲחָלבִ֑  ]כד[ ַח ֶאת־ָהעָֹל֖ אַכל֙ ַעל־ַהִּמזְֵּב֔ ֹ֙ ֵצא ֵאׁ֙ש ִמִּלְפֵנ֣י ֔ה' ַוּת ּנּו ַוּֽיְִּפ֖לּו ַעל־ְּפנֵיֶהֽם:ַוֵּת֤ ֹ֔   ים ַוַּיְ֤רא ָּכל־ָהָע֙ם ַוּיָר

ּו ְבֵנֽייקרא שמיני י,א: ו ֶרת-ַוִּיְקח� ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט� ׁש ַוָּיִׂש3 ּו ָבֵהן� ֵא� ֹו ַוִּיְּתנ: ּוא ִא�יׁש ַמְחָּתת( ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨   ַא-
א ִצָּו�ה   Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל :י ה�' ֵא�ׁש ָזָר� יבּו ִלְפֵנ ם׃ַוַּיְקִר8   ֹאָתֽ

תּו ִלְפֵנ֥י ֽה':יקרא שמיני י,ב:ו ם ַוּיָֻמ֖ אַכל אֹוָת֑ ֹ֣ ֵצא ֵאׁ֛ש ִמִּלְפֵנ֥י ֖ה' ַוּת   ַוֵּת֥

  

ּו ְבֵנֽי ֲהֹרן -ַוִּיְקח� גדולה עשוי ללמד לכתוב לפניו ולכתוב -, כעין שני תפקידי טעם תלישא, נזכיר כי טעם תלישאגדולה- מונח תלישא - ַא-
  ות פה לפחות ארבע דרשות בתפקידי טעם תלישא. אחריו. לכן בסה"כ עשויים להי

ֵצא ֵאׁ֙ש  )כד,ט' שמ' וי( ])ב' שמ' י,וי( חזקוני[נביא את פי' החזקוני שיבהיר סדר האירועים.   )א' שמ' י,וי(בתחלה סתם ואח"כ פי' האיך יצאה ַוֵּת֤

ּו ְבֵנֽי ּוא -ַוִּיְקח� ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨ ֵצא )ב' שמ' י,וי(וגו'. ַא- ם  ַוֵּת֥ אַכל אֹוָת֑ ֹ֣ היא יציאת האש האמורה למעלה כי דרך יציאתה ֵאׁ֛ש ִמִּלְפֵנ֥י ֖ה' ַוּת
מלפני ה' מבית קדש הקדשים מצאה נדב ואביהוא לפני מזבח הזהב שבהיכל מקריבים עליו אש זרה ושרפתם ויצאה אותה האש מן 

ֹ ההיכל לחוצה על מזבח העולה  ַח ֶאת־ָהע אַכל֙ ַעל־ַהִּמזְֵּב֔ ֹ֙ יםַוּת ה ְוֶאת־ַהֲחָלִב֑   .וגו' ָל֖

 לפי פירוש החזקוני סדר האירועים הוא (וי' שמ' ט,כג) (וי' שמ' י,א) (וי' שמ' י,ב) (וי' שמ' ט,כג). לכן אפשר להסביר כי תבנית הטעמים

ּו ְבֵנֽישל  ֲהֹרן -ַוִּיְקח�   , מלמדת אלפניה לפסוק (וי שמ' ט,כג)גדולה- מונח תלישא -ַא-

  

  .כתוב לפניולימוד מטעם תלישא ל

ֲהֹרן�  )גט,כ 'שמ 'וי(רש"י  .)א' שמ' י,וי(נעיין בפ'רש"י על הכתוב שני פסוקים לפני הפסוק  א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ למה נכנסו, מצאתי בפרשת  - וגו'  ַוָּיב
  ... מלואים בברייתא הנוספת על תורת כהנים שלנו למה נכנס משה עם אהרן, ללמדו על מעשה הקטרת

מברר משמעות חסרון בהקטרת הקטורת. (א) שלא הקטיר קטורת (כגון שחרית) (ב) שהקטיר  מסכת יומא נג,א][בית הבחירה למאירי 
  קטורת החסרה אחד מן הסמנין, או חסרון מעלה עשן ומעלה עשן זה אין בו שיעור אלא אף בכל שהוא וגו'. 

ּו ְבֵנֽימוצע לומר כי בדרשה לכתוב לפניו שני תפקידי תלישא של  ילמדו על חסרון בשיעור הסמנין (כגון חסרון סמן מסוים  ֲהֹרןַא- -ַוִּיְקח�
  בכלל או בשיעורו) ועוד חסרון במעלה עשן. 

ּו ְבֵנֽי )א' שמ' י,וי( נדב ואביהוא נאמר עליהם ...] [בית הבחירהוכאן כותב  ׁש -ַוִּיְקח� ּו ָבֵהן� ֵא� ֹו ַוִּיְּתנ: ּוא ִא�יׁש ַמְחָּתת( ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨ ַא-
ימּו ֶרת ַוָּיִׂש3 ם׃  ָעֶל�יָה ְקֹט� א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל :י ה�' ֵא�ׁש ָזָר� יבּו ִלְפֵנ הקטורת שהקריבו  אחתוקבלו חכמים ששני דברים עשו  ַוַּיְקִר8
ואחת שנתנו אש על המערכה ולא מתו מפני הקטורת שעדיין לא היה העונש אמור והתורה לא ענשה אא"כ הזהירה וזהו  בחסרון

 (אזהרה ועונש)יכול שניהם  ֔מֹות יַאֲחֵר֣  )א,טז אח"מ' וי(יהם אמורים קודם מיתת בני אהרן ר"ל אזהרה ועונש ת"ל שאמרו יכול יהו שנ
ן יִּכ֚  )ב,טז אח"מ' וי(לאחר מיתתם נאמרו ת"ל  ה ֶּבָֽענָ֔ כלומר שלא נראה עדיין והרי כבר נראה בשמיני למילואים והם קיימים כדכתי'  ֵאָרֶא֖

א ְכבֹודַוּיֵ  )גט,כ 'שמ 'וי( (טט:  הא כיצד (בשביל המערכה) 'ה֔  ִמִּלְפֵנ֣י ֵאׁש֙  ֵצאַוּתֵ֤  )דט,כ 'שמ 'וי(ואח"כ  )כולל נדב ואביהוא(טט:  ָהָעֽם- ָּכל- ֖ה' ֶאל- ָר֥

 אין מוקדם ומאוחר ועונש נאמר אחר מיתתם הא ֔מֹות יַאֲחֵר֣  )א,טז אח"מ' וי(אזהרה נאמרה קודם מיתתם ואף על פי שכתוב בה  המסקנה)
 )ז,א' וי(למדת שלא נענשו בעון הקטורת אלא בעון הבאתם האש למערכה ולא שטעו בהוראתם שהרי כהוגן דרשו ועשו שהם דרשו 

ׁש  ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ ֲאֶׁש1ר  )א' שמ' י,וי(וכו' אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכמו שדרשו במקום אחר ְו֠
א  Qֹ םל אותם הוא דלא צוה הא למשה צוה א"כ למה נענשו על שהורו הלכה בפני רבן ולא נטלו רשות הא למדת שכל המורה  ִצָּו�ה ֹאָתֽ

  הלכה בפני רבו אפי' כיוון יפה בהוראתו חייב מיתה שמוראת רבך כמוראת שמים:
ּוא ב ַוֲאִביה8 ... אלא שאין מוקדם ומאוחר  הזהירה אלא אם כן)(אא"כ  (תורה) לא ענשהבתפקיד של סדר וכלל,  קדמא ואזלא – ָנָד֨

פי שבסיפור -על- ולכן, אף בתורה בין פרשיות, לפי המאירי כאן מדובר בהבאת אש למזבח ובאחרי מות מדובר על הקטרת הקטורת.
 מבעלי התוספות דעת זקנים[- מות נדב ואביהוא האזהרה והעונש שניהם כתובים בפר' אחרי מות שהיא אחרי פר' שמיני, המסקנה היא כ

ֶרת[ )אש(>א־ַתֲע֥לּו  )ט,ל' תצ' שמ(- (ראה להלן) כי ב ]ויקרא י (דעזמבה"ת) ֹ֥ ה] ָעָל֛יו ְקט הוזהרו ונאמר עונש על הקרבת אש מן ההדיוט  זָָר֖
  קודם למעשה שלהם, ולא על מעשה הקטורת.

  

לא סוף דבר בכ"ג  יוצא לו דרך אחוריוים היה כבר ביארנו במשנה שכשהיה כהן יוצא מבית קדשי הקדש ...] [בית הבחירההמשך 
כשיוצא מבית קדשי הקדשים אלא כל הכהנים כשחוזרים מעבודתם ולוים מדוכנם וישראל ממעמדם ר"ל זקנים שהיו ממונים לעמוד 

ואף  בעזרה על הקרבנות לשם כל ישראל כלם אין מחזירים פניהם מיד דרך הדיוטות אלא מצדדין פניהם לעומת ההיכל ויוצאים
  התלמיד כשהוא זז מלפני רבו מצדד פניו כנגדו עד שיעלם רבו מעיניו או שימחול רבו על כבודו בכך

בסוף תפלתו לאחוריו ואח"כ יאמר שלום בשמאל  שיפסיע שלש פסיעותמכאן אמרו המתפלל צריך  ... יומא נג,ב] [בית הבחירה... 
עומד ממש לפניו יתברך ונותן כבוד למה שהוא מראה בעצמו עומד ומקדים תחלה בפסיעת שמאלו שהרי הוא מראה בעצמו כאלו 

כנגד ימינו על דרך ימינך ד' נאדרי וכו' ובשעה שיתחיל בפסיעות אלו צריך לכרוע ואין זז מכריעתו עד שיעשה את שלשתן באותה 
  :כריעה ושאר דברים שבסוגיא כבר התבאר עניינם במשנה

ֲהֹרן� ֶאל )יני ט,כגויקרא שמ(במקראות הבאות  הכתוב לפניו לימוד אחר מטעם תלישא אל מוצע לומר כי א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ ד-ַוָּיב ֶהל מֹוֵע� ּו  ֹא� �ְצא� ַוֵּי
ּו ֶאת  ְיָבֲרכ� �ם-ַוֽ ּו ְבֵנֽי )א' שמ' י,וי(...  ָהָע ֲהֹרן-ַוִּיְקח�    על שיעור פסיעת שלוש פסיעות לאחוריו של המתפלל בסוף תפילתו.למד מ ַא-

  

  .אחריווב לימוד מטעם תלישא לכת

כאן טעם תלישא עשוי להיות בתפקיד מחיצה שזה כולל גם בעל בחינה נעלה (שהוא בכעין מחיצה לעצמו לעומת אנשים אחרים), וגם 
אף שמחשבתם ?..  הח"ח על תו"כבתפקיד תלישת (=עקירת) מחיצה, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, עקרו איסור מחיצה, 

  היה יפה ולכן השיב הקב"ה נראה מי קובר מי.היה לטובה, הדבור לא 

ּוא גדולת  ב ַוֲאִביה8 ר ה֤ - הּו֩א ֲאֶׁשר )ג' שמ' י,וי(- מתוארת בדברי משה בָנָד֨ ׁש 'ִּדֶּב֨ י ֶאָּקֵד֔ ... עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני  ׀ ֵלאמֹ֙ר ִּבְקרַֹב֣
ֶּלה ְׁש֥מֹו )ג,ב' במ(- וגו' וכן נדרשת גדולתם ב וממך שבהם הבית נתקדש ב ַוֲאִבי֕הּוא ֶאְלָעָז֖ר ְוִאיָתָמֽר:ְוֵא֛ ר׀ נָָד֑ ֹ֣ ן ַהְּבכ ֹ֖    ת ְּבֽנֵי־ַאֲהר

  

ּו ְבֵנֽיואידך  ֲהֹרן -ַוִּיְקח� גדולה, תלישא בבתפקיד תלישת (=עקירת) מחיצה ועקירת איסור, שנכנסו למחיצת הקודש בלי - מונח תלישא - ַא-
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  הורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי ו

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמש; מחלק, ממעט, לא מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀חד נדרש; א
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאוצא מהענין; י – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  שנצטוו על כך, עקרו איסור מחיצת קודש
כל כהן בעל מום שנכנס לפנים מן המזבח לוקה אפי' במום עובר ואם עבד חלל ולוקה אף על העבודה אלא  א נד,א]... יומ [בית הבחירה

  ... שאינו במיתה ואינו ראוי לשום עבודה אלא לתלע בעצים

  המזבח. הנ"ל קשור תפקיד תלישא כמחיצה לאסור כניסת כהנים בעלי מום לפנים מן ... יומא נד,א] [בית הבחירהאפשר כי הסבר 

 

ֹו  בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל  [תורה שלמה [ד]]-. מצאנו במונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע – ִא�יׁש ַמְחָּתת(
 ועל שלא נטלו עצה זה מזה) ד –(טט על אש זרה, ) ג –(טט ועל ההקרבה, ) ב –(טט על הקריבה, א)  –(טט דברים מתו בני אהרן,  ארבעה

  ...   שהורו הלכה ולא המתינו למשה רבם שידרוש להם   [תורה שלמה [תו"כ]]- ב) ה –(טט ועוד וגו'  

אלא ממה שמצוה את אהרן וא"ל יין ושכר אל תשת, אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין. ...  ]תורה שלמה [יג][-ב )ו –(טט 
  (אסתר רבה פ"ה,א) 

...  [מדרש אגדה (בובר) ויקרא אח"מ טז] )ח –(טט  בשביל שהיו מבקשין שררה ורבנות מתו...  ])סנהדרין נב,א( תורה שלמה [יד][-ב )ז –(טט 

אמרו כך עשה משה שעלה לרקיע והביט בשכינה ורבותינו אומרים שזנו עיניהם מן השכינה,  )ט –(טט  ... אלא בעון שלא נתעסקו בפריה ורביה
אף על פי כן ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו (שמות כד יא), יט בשכינה אין אנו צריכין לא אכילה ולא שתייה, אף אנו כיון שנבולא הוצרך לא אכילה ולא שתייה, 

באותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא לפשוט ידו בהם, אלא אמר הקדוש ברוך הוא אני ממתין עד שיעשה המשכן ויכנסו להקריב, ואני עושה בהם 
ה אָֹתֽםַוּיַ  )' שמ' י,אוי(מידת הדין, שנא'  ר ֦>א ִצָּו֖ ה ֲאֶׁש֧ ׁש זָָר֔ יבּו ִלְפֵנ֤י ֙ה' ֵא֣ , ולמה כתיב בהם שתי פעמים מיתה, כי מקרא אחד אומר וימת נדב ואביהו ְקִר֝

  וגו' (במדבר ג ד), ובמקום אחר אומר וימותו (ויקרא י ב), עד שתדע כי צדיקים...

  

ם׃ א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ   פי שלא היה ראוי.  - על- מעשה אףכפולה סלוק, נעשה - דרגא מרכא – ֲאֶׁש1ר ל
  רשב"ם פרשת שמיני 

ּו ְבֵנֽי )ג –א ( ּוא-ַוִּיְקח� ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨ קודם שיצא האש מלפני י"י כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על מזבח  -  ַא-
ם הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים, ונתנו בהן אש זרה  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ , שאעפ"י שבשאר ימים כת' שה ביום הזהמֲאֶׁש1ר ל

ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט, לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה, ולא 
 טוב היום להביא אש זרה, כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש בא מן השמים, כמו שאמר אליהו ואש לא תשימו, לפי שהיה

  רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה:
א  Qֹ מרכא כפולה להורות על אש אשר לא הייתה ראויה ביום השמיני ולכן משה לא צוה להביא אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירידת  –ל

  אש גבוה.

א ִצָּו�ה Qֹ   ן לא ראוי.    דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים (נדב ואביהוא) הפועלת ביחד באופ – ֲאֶׁש1ר ל

� ִין )תולדת כז,כה בראשית(- שמעתי סברה המקשרת מעשה בשמיני ל ֹו ַי Q1ֵבא ל מרכא כפולה לרמז כי היו שתויי יין ולא ראויים לעבוד  – ַוָּי
  באותה עת (מקור לא ידוע).

הרן מתו מ"כלות הנפש" תשוקה כתב ב"אור החיים" שבני א(י,א)  ] 99[דבר מלכות התשע"ו, אדמו"ר ממ"ש לקוטי שיחות כרך לב ע' ע"פ 
ם׃ עזה לקב"ה. ויש לשאול, הרי כתיב א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ומשמע שעברו על רצון ה'. ויש לומר, שהיו בדרגה כזו של התקשרות  ֲאֶׁש1ר ל

והתחברות לה' (קטורת מלשון התקשרות) עד שלא נזקקו לצווי; כל מעשיהם היו בדרך ממילא בהתאמה מלאה לרצון ה', כי רצונו 
  . הפך לרצונם שלהם

ֶרת (א) ]ויקרא י (דעזמבה"ת) דעת זקנים מבעלי התוספות[  ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט� הקטרה על  לא מצינופי' על האש כי בשום מקום . ַוָּיִׂש3
  :המחתה

ׁש ת על קטן, שתי דרשות שאחת מהן לפחות יוצאת מן הפשט,ואפשר שזה מה שמפרשים דעזמה"- מהפך פשטא זקף -  ַוִּיְּתנ:ּו ָבֵהן� ֵא�
ֶרת ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט�   .הקטרה על המחתה לא מצינוכי בשום מקום שכאן הם הורו דבר שלא מצווה  ַוָּיִׂש3

ֶס^ ֥>א ִתְּס֖כּו ָעָלֽיו: )ט,ל' תצ' שמ( ה ְונֵ֕ ה ְועָֹל֣ה ּוִמנְָח֑ ֶרת זָָר֖ ֹ֥   >א־ַתֲע֥לּו ָעָל֛יו ְקט

ם׃  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל ֶרת[ )אש(>א־ַתֲע֥לּו  )ט,ל' תצ' שמ( יר עליהם שלא לעשות כדכתיבכלו' כבר הזה ֵא�ׁש ָזָר� ֹ֥ ה ] ָעָל֛יו ְקט ' וי( וגםזָָר֖

ם )א,ישמ'  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ   כי לפעמים הקדוש ברוך הוא אוסר דבר ומתירו לפי שעה לגדל שמו בגוים לפי שעהשלא התירה עתה להם  ל

ֵצא ֵאׁ֙ש ִמִּלְפֵנ֣י ה֔  )כד,ט' שמ' וי( ּנּו ַוּֽיְִּפ֖לּו ַעל־ְּפנֵיֶהַֽוֵּת֤ ֹ֔ ים ַוַּיְ֤רא ָּכל־ָהָע֙ם ַוּיָר ה ְוֶאת־ַהֲחָלִב֑ ַח ֶאת־ָהעָֹל֖ אַכל֙ ַעל־ַהִּמזְֵּב֔ ֹ֙   ם:' ַוּת

תּו ִלְפֵנ3י ֽה': )' שמ' י,בוי( אַכל אYָת�ם ַוָּיֻמ� �ֹ ' ַוּת 3י ה� ֵצא ֵא/ׁש ִמִּלְפֵנ   ַוֵּת3

ן )ז,א' וי( ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ ים ַעל־ָהֵאֽׁש: ְו֠ ַח ְוָעְר֥כּו ֵעִצ֖ ׁש ַעל־ַהִּמזְֵּב֑ ן ֵא֖   ַהּכֵֹה֛

ֵצא (ב)[דעזמבה"ת]  ׁש  )ז,א' וי( לפי שלא עשו כהוגן דאע"ג דמצוה להביא אש מן ההדיוט כדכתי'. ַוֵּת3 ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ וגו' היינו ְו֠
א היה להביא מן ההדיוט שממעטי' בכבוד שמים שיאמרו באש של הדיוט נאכל לאחר שירדה מן השמים פעם אחת אבל קודם לכן ל

ֵצא ֵאׁ֙ש ִמִּלְפֵנ֣י ֔ה' )כד,ט' שמ' וי( הקרבן ולפי' כשהביאו אותה פגעה בהן האש היורדת מן השמים. וק"ל שהרי קודם לכן כתיב מיהו  ַוֵּת֤
ׁש  )ז,א' יו( אז"ל במסכת יומא שמתו מפני שהורו הורא' בפני משה רבן שדרשו ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ אף על פי שהאש יורדת מן ְו֠

  :השמים מצוה להביא מן ההדיוט

א ִצָּו�ה Qֹ ה )שמות ה,טו(- על הסבר האדמו"ר ממ"ש ב הסבר המבוססדרגא מרכא כפולה טפחא,  – ֲאֶׁש1ר ל ֹ֖ ה כ שמשמעותו של  ָלָּ֧מה ַתֲעֶׂש֦
  ., שני צדדים מנוגדים זה לזהכפללהורות שמדובר בעניין שיש בו  –היא כשמו  )מרכא כפולה(טעם זה 

  .כי רצונו הפך לרצונם שלהם עד שלא נזקקו לצווי; תשוקה עזה לקב"ה.צד (א) ע"פ "אור החיים" 

ם׃צד (ב) ע"פ דעזמבה"ת  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל ָעָל֛יו [ )אש(>א־ַתֲע֥לּו  )ט,ל' תצ' שמ( כלו' כבר הזהיר עליהם שלא לעשות כדכתיב ֵא�ׁש ָזָר�

ֶרת ֹ֥ ה ] ְקט ם )א,י' שמ' וי( וגםזָָר֖ א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ נְָתנּו  )ז,א' וי( הורו הורא' בפני משה רבן שדרשו. והם (א)  לפי שעהשלא התירה עתה להם  ל ְו֠
ׁש  ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר  לא מצינוכי בשום מקום הורו דבר שלא מצווה  (ב) :אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטְּבנֵ֨
  .הקטרה על המחתה

ם׃אפשר לומר שבצד (ב) עצמו יש דבר  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל ן  )ז,א' וי( שדרשווניגודו   >א־ַתֲע֥לּו )ט,ל' תצ' שמ( ֵא�ׁש ָזָר� ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ ְו֠
ׁש  ן ֵא֖    :ה להביא מן ההדיוטאף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוַהּכֵֹה֛

י )ז,א' וי(  נְָתנּו ְּבנֵ֨ דמצוה להביא  )ב,י' שמ' וי([דעזמבה"ת] קדמא, במשמע שמקדימה ירידת האש מן השמים למתן האש מההדיוט, כפי'  – ְו֠
ׁש  )ז,א' וי( אש מן ההדיוט כדכתי' ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ פעם אחת אבל קודם לכן לא היה להביא וגו' היינו לאחר שירדה מן השמים ְו֠

   מן ההדיוט שממעטי' בכבוד שמים


