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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

   אד,כ בהעלתךבמדבר  1.1

ב ַעד :במדבר בהעלותך ח,ד ה ַמֲעֵׂש�ה ַהְּמֹנָרה� ִמְקָׁש
ה ָזָה� וא -ְיֵרָכ�ּה ַעד-ְוֶז� ּה ִמְקָׁש
ה ִה"   ִּפְרָח#
ר ֶהְרָא�ה יְ   ה ֲאֶׁש� � ַּכַּמְרֶא& ה ֶאת-ֶאת ָי ה ֵּכ�ן ָעָׂש# ה׃ פ-ֹמֶׁש�   ַהְּמֹנָרֽ

ה נרות גביעים כפתורים ופרחים אלא בזמן שהיא מן הככר מין אין במנוריוצא להקל ולא להחמיר בפוסקו  ספרי במדבר פיסקא סא
ֹור ת תרומה כה,לא: ומשונראה כי מקור ליצא להקל ולא להחמיר נמצא בפסוק זהב מין קשה:  ת ָזָה
ב ָטה" יָת ְמֹנַר# �  פ ְוָעִׂש

 �יָה ִמֶּמ יָה ּוְפָרֶח# �ּה ְּגִביֶע1יָה ַּכְפֹּתֶר ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה� ְיֵרָכ
ּה ְוָקָנ�   ָּנה ִיְהֽיּו׃ִמְקָׁש3
ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  )לא,כה 'תר 'שמ(פשט הכתוב   "י בבלי ראש השנה כד,ברשמציג חיוב עשית מנורה מרכב מאד (בהקשה) כפ' ִמְקָׁש3

ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  )לא,כה 'תר 'שמ( נרותיה אברים אברים, ואחר כך ידביקם  תאו יהקנת א השיע אלו, חליות נהא יעשלש - ִמְקָׁש3
  'וגו, חתה איכתה באה מחללא כוא), זעלב' (רישקורין 'שולד םורפיך הצדרכ

ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  )לא,כה 'תר 'שמ(אבל תבנית הטעמים של  נחות מ ליבבהיא כעין יצא להקל, (א)  גרשיים מהפך פשטא, – ִמְקָׁש3

שאם אינה זהב אינה באה ככר, אינה  כח,אנחות מ ליבב; (ב)  וגו' באה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשה אכח,
   באה גביעים כפתורים ופרחים, אינה באה מקשה

  
  :במדבר בהעלתך ח,ח,יב

ְקחּו� ַּפ
ר ֶּבן ֶלת ְּבלּוָל
ה ַבָּׁש"ֶמן ּוַפר-[ח] ְוָלֽ ֹו ֹס# ְנָחת� ר ּוִמ� את׃-ֵׁשִנ�י ֶבן-ָּבָק� ח ְלַחָּטֽ �ר ִּתַּק   ָּבָק#
ּו ֶאת 
ם ַע#ל-[יב] ְוַהְלִוִּים� ִיְסְמכ ֲעֵׂשה ֶאת ְיֵדיֶה� ים ַו? אׁש ַהָּפִר" 
ֹ את ְוֶאת-ר ד ַחָּט@ ר ַעל- ָהֶאָח� ' ְלַכֵּפ# ם׃-ָהֶאָח�ד ֹעָלה� ה�   ַהְלִוִּיֽ

  משנה פרה פ"א מ"ב

את׃-ֵׁשִנ�י ֶבן-ּוַפר) ח,ח 'בהע 'במ[ב] ר"י הגלילי אומר פרים בני שתים שנאמר ( ח ְלַחָּטֽ �ר ִּתַּק וחכמים אומרים אף בני שלש ר"מ  ָּבָק#
  ובני חמש כשרים אלא שאין מביאים זקנים מפני הכבוד:  אומר אף בני ארבע

דעות הרמב"ם רע"ב ותוסיו"ט, לכולי עלמא בפרים בני שתים כשרים אבל גם גדולים מהם. ומחלוקת האם אפשר או אי אפשר  סיכום
  בקר משמעו בן שלוש שנים. - בקר. כי פר בן-ללמוד מהם למקומות אחרים בם נאמר פר או פרים בלי בן

ֲעֵׂשה )בהע' ח,יב במ'( גדולה, כעין שיעור אלפניו ולאחריו, העשוי להיות מקור לדעת רבי יוסי שפרי הלויים בני שנתים דווקא, - תלישא – ַו?
  וחכמים אומרים שבני שנתים ויותר.

ֲעַמְדָּת� ֶאתבמדבר בהעלותך ח,יג:  "יו ְוֵהַנְפָּת� אֹ -ְוַהֽ 
י ָבָנ ן ְוִלְפֵנ ם ִלְפֵנ�י ַאֲהֹר# ה לַ ַהְלִוִּי�   ֽה'׃ָת1ם ְּתנּוָפ#
ה כי כאן , אבל לא חלה בשוה על כולם, ֽה'׃לַ מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורה לנושא כאן הקדשת הלויים  –ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת1ם ְּתנּוָפ#

 לפני ה' והבכור קדש. לכך נאמר  ,נעשית לבני גרשון. לפי שהיה בכור תנופה זו    תורה שלמה [פו] - כמפורש בחלה רק על בני גרשון.

 )מדרש אגדה(

  

  ַוּיֹאֶמרC ֹמֶׁשהB  יא,כא: בהעלתךבמדבר 
ֹו -ֵׁשׁש י ְּבִקְרּב" ר ָאֹנִכ# �ם ֲאֶׁש Dי ָהָע ֹות ֶא�ֶלף� ַרְגִל� �  ֵמא

ים׃ ֶדׁש ָיִמֽ �ּו ֹח ם ְוָאְכל# ְרָּת ָּבָׂשר� ֶאֵּת
ן ָלֶה�   ְוַאָּת
ה ָאַמ&
ם Dי ָהָע   = רי"ח 218 = 576 -  358 הפרש מתקע"ו; משי"ח , נח"ש, חש"ן,358=  115+  243גדול, גי' -קטן זקף- זקף - ַרְגִל�

  .תפסו אומנות נח"ש והוציאו דיבת המן רעה, אף שאם רצו יכלו להרגיש רי"ח וטעם בשר

י -ֵׁשׁש ֹות ֶא�ֶלף� ַרְגִל� �  משי"ח שרים על ביאתבתמתשר"י  - אפשר שכאשר נידונין בס"ת =תשר"י, ֵמא

  משה, ערך ח"ב ע' ת"קידידיה ברנסדורפר, , הרב דניאל פריש זצ"ל, עריכה ותרגום אוצר הזוהר

  ')(זוהר ח"ג ר"ס ב משה בסיומו יהיה מלך המשיח - סיומא מלכא משיחא הוא  (זוהר ח"א כ"ז א') משה משיח -משיח  סימן •

  משה ערך ח"ב ע' תק"ד

  '). (תקוני זוהר ת' ס"ט קיב אששים רבוא. אשה אחת ילדה ששים רבוא, ומנו משה•

  פחות מס' רבוא, דא משה דאתמר ביה אנתתא חדא ילדה ס' רבוא בכרס אחת, קצ"ח? (זוהר ח"א כה א')ששים רבוא. לית דור •

  )ששים רבוא. נשמתא דמשה רבנו כלילא משתין רבוא (תקוני זוהר ת' ע' קלח א•

  ')(זוהר ח"א קל"ד בהנשמות הם ריח העולם  - ריח ...  נשמה סימןנר"ן  ערך אוצר הזהר ח"ג ע' תק"נ

משה עמד וקיבל נבואה  ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר דבר עמו ה' פנים בפניםבין משי"ח לרי"ח עולה ק"ם  הגי'הפרש 
  באספקלריה המאירה ושאר הנביאים קבלו הנבואה בנפילה והתפשטות החושים.

  הכוונה שמשה יעלה במדרגת נבואתו. ,אפשר שהנלמד שהמשיח יהיה גדול בנבואה ממשה

אעיהו  יא,ג: ישנאמר על המשיח  ֹֽ ' ְול ֹו ְּבִיְרַא
ת ה" ֹוט ְולֹא-ַוֲהִריח# יַח׃-ְלַמְרֵא�ה ֵעיָניו� ִיְׁשּפ� #יו יֹוִכֽ ע ָאְזָנ �  ְלִמְׁשַמ

רק הרגשת הריח לא תטעה, וגו'  - ראב"ע  ,לשון רוחר' אליעזר מבלגנצי, ר' ישעיה מטארני ימלא ריח יראת ה',  -  רש"י. והריחו ביראת ה'
  בבני אדם הטובים והרעים במעט הבנה ירגיש - רד"ק 

  

אשר (של שבטי מלכות ישראל הצפונית) שזה תנחומין לחזקיהו ועמו שלא יפלו ביד סנחריב ומה יהיה על הגולה  רש"ימפרש א ,ישעיה יא- ב
  הגלה בחלח וחבור, שמא אבד סברם? לא אבד! סוף שיבוא מלך המשיח ויגאלם.  

  הם יגאלו ע"י מלך המשיח .טט אפשר שרמז למתי המדבר בנסיבות שונות שגם •

  

ֹ#אֶמר ִׁשְמעּובמדבר בהעלתך יב,ו:  
א ְדָבָר"י -ַוּי  ָנ
ֹום ֲאַדֶּבר-ִאם ע ַּבֲחל# 
יו ֶאְתַוָּד� ' ַּבַּמְרָאה� ֵאָל ם ה& יֲאֶכ� 
ְהֶיה� ְנִב   ּֽבֹו׃-ִיֽ

ם יֲאֶכ� 
  קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, מתיחס לכל הנביאים פרט למשה.  - מונח זקף ְנִב

 '   רבי יוסף בכור שוררביע, בתפקיד ארבע אופני התגלות נבואה לכל הנביאים פרט למשה. ע"פ פירוש  –ה&

  שרואה נבואה ואינו רואה את הממשות; וכאדם שמדבר אל שליח שאינו נאמן לו כל כך במראה,במראה,במראה,במראה,  .א

  כאדם שרואה וצריך לפותרים -  בחלום אדבר בובחלום אדבר בובחלום אדבר בובחלום אדבר בו  .ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  , שאינו רוצה להבינו את הסודמשלמשלמשלמשל  .ג

    ר: כך הוא הפתרון! וכשאותו הפתרון אינו בא, לפי שלא פתר יפה, אומר: אין דבריו אמת! , כל אחד אומחידהחידהחידהחידה  .ד

  
  :במדבר בהעלתך יב,ח

ה ֲאַדֶּבר-ֶּפ
ה ֶאל [ח]  יט -ֶּפ3 ' ַיִּב" ת ּוְתֻמַנ�ת ה# א ְבִחיֹד� 
ֹ ֹו ּוַמְרֶאה� ְול   ּב&
ה׃ י ְבֹמֶׁשֽ �ר ְּבַעְבִּד ם ְלַדֵּב# א ְיֵראֶת� 
ֹ   ּוַמּד�ּוַע� ל

ה אֲ -ֶּפ
ה ֶאל   ֹו-ַדֶּברֶּפ3 מונח גרשיים רביע, כעין פעמיים גרשיים אפשר כאומר פעמיים יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל  -  ּב&
כולו. יצא מן הכלל אחד היא ע"פ המלבי"ם דרגת נבואת משה באספקלריה המאירה שאינה מאצילה על נביאים אחרים,יצא מן הכלל השני 

ה-ֶּפ
ה ֶאלהוא ענין  א פא"פ אמרתי לו לפרוש ... מן האשה וגו' כי עליו להיות תמיד מוכן לקריאת ה' אליו בכל עת שה' כפרש"י ... אל ֶּפ3
  ירצה, לא כן שאר הנביאים שצריכים הכנה.   

ֹו -ֲאַדֶּבר רבי יוסף רביע, בתפקיד ארבע ענינים בשליחות ונבואת משה שאינם אצל כל הנביאים האחרים פרט לשמואל. ע"פ פירוש  - ּב&

  ועוד פרשנים  בכור שור

תמיד מוכן לקריאת ה' אליו בכל עת שה' ירצה, לא כן שאר הנביאים שצריכים הכנה. הוא מקבל     ––––פה אל פה פה אל פה פה אל פה פה אל פה כי אני מדבר עמו   ....אאאא
        הנבואה בעמידה ונביאים אחרים אינם יכולים לקבל הנבואה בעמידה אלא הם נופלים ובחלום.

  ה ומשל. אני מראה לו הדבר, ממש כמו שהוא, ולא על ידי חיד במראהבמראהבמראהבמראה  .ב
וכולם מבינים מה שהוא אומר בשמי, והכל בא ממני, כי אני מגלה לו בכל עמי כולם מחזיקים אותו כנאמן, ...  בכל ביתי:בכל ביתי:בכל ביתי:בכל ביתי:  .ג

ואומר: אמור לפלוני כך, כי כך וכך סוד ביני ובינו. ואם  כל הסוד; כמו שאדם עושה שלוחו הנאמן לו, שמגלה לו כל סודו,
מור לפלוני שיעשה אותו דבר שדברנו אני והוא, ואין השליח יודע איזו שליחות הוא אין השליח נאמן לו, אומר לו: א

  עושה;

 -שהוא רואה באיספקלריא המאירה יותר מכל הנביאים, דכתיב ביה "וראית את אחורי" (שמ' לג,כג)  - ותמונת ה' יביטותמונת ה' יביטותמונת ה' יביטותמונת ה' יביט  .ד
   שראה מה שלא ראה נביא מעולם

 

אֶמר ה@  :טז –במדבר בהעלתך יב,יד  �ֹ ים -' ֶאל[יד]  ַוּי 
ת ָיִמ" א ִתָּכֵל#ם ִׁשְבַע �ֹ יָה ֲהל ק ָיַרק� ְּבָפֶנ� ה ְוָאִב�יָה� ָיֹר�   ֹמֶׁש&
ף׃ ר ֵּתָאֵסֽ ה ְוַאַח# ַּמֲחֶנ� ּוץ ַלֽ 
ר ִׁשְבַע�ת ָיִמים� ִמח  ִּתָּסֵג3

ע ַעד א ָנַס� 
ֹ ים ְוָהָעם� ל 
ת ָיִמ" ַּמֲחֶנ#ה ִׁשְבַע ּוץ ַלֽ �1ם ִמח ף ִמְרָיֽם׃- [טו]  ַוִּתָּסֵג�ר ִמְרָי   ֵהָאֵס#
ן׃ פ[ ר ָּפאָרֽ � ַּיֲחנ#ּו ְּבִמְדַּב ֹות ַוֽ ּו ָהָע#ם ֵמֲחֵצר" �  טז]  ְוַאַח1ר ָנְסע

ר ִׁשְבַע�ת ָיִמים� ) יב,ידע"פ הברייתא ( בבלי בבא קמא כד,ב כה,א  הוא דין דיו,  ִּתָּסֵג3

הלמד פרט לקרא הנדון, לדחות הק"ו), כי אין בו מידע על  - רבי טרפון אומר שדין דיו נאמר במקום דלא מיפריך ק"ו (שאי אפשר לפרוך 
  כאן בנושא נזיפת השכינה, לכן נקבל דין דיו כנאמר בקרא זה.  

ר ִׁשְבַע�ת ָיִמים� ) יב,ידרבנן אומרים הקרא ( הוא המקור לדין שבעת ימים על נזיפת השכינה ומיפריך ק"ו כי אין בו צורך ובכל זאת  ִּתָּסֵג3
  אומרים דיו.

ר ׁשִ ) יב,ידעונה רבי טרפון כי (   הוא דין דיו בעצמו. אלאהוא לא המקור לדין שבעת ימים על נזיפת השכינה  ְבַע�ת ָיִמים� ִּתָּסֵג3

ים) יב,טורבנן אומרים כי ( 
ת ָיִמ" ַּמֲחֶנ#ה ִׁשְבַע ּוץ ַלֽ �1ם ִמח   הוא המקור לדין דיו. לרבנן אע"פ שמיפריך ק"ו יש דין דיו.  ַוִּתָּסֵג�ר ִמְרָי

ים ַוִּתָּסֵג�ר) יב,טורבי טרפון אומר כי  ( 
ת ָיִמ" ַּמֲחֶנ#ה ִׁשְבַע ּוץ ַלֽ �1ם ִמח   בא ללמד על כל התורה כולה לענין דיו. ִמְרָי

' ֶאל) יב,יד( אֶמר ה@ �ֹ ה-ַוּי קדמא ואזלא רביע, התוכן הוא נזיפת ה' והוא האמור להיות הלמד מנזיפת אביה האמור להיות המלמד.  – ֹמֶׁש&
א ואזלא לציין כי לצורך הדרשה בק"ו תקדים את המלמד נזיפת אביה הכתוב אפשר כי היות ונזיפת אביה כתוב אח"כ באים הטעמים קדמ

 ואחריו הולך הלמד הוא נזיפת השכינה הכתוב ראשון.  –אח"כ ואזלא 

יםהקדים המלמד  
ת ָיִמ" א ִתָּכֵל#ם ִׁשְבַע �ֹ יָה ֲהל ק ָיַרק� ְּבָפֶנ� הדין, היינו  שאם אביה נזף בה תכלם שבעה ימים, ואמר דיו לבא מן ְוָאִב�יָה� ָיֹר�

ף׃נזיפת ה' שהוא הלמד  ר ֵּתָאֵסֽ ה ְוַאַח# ַּמֲחֶנ� ּוץ ַלֽ 
ר ִׁשְבַע�ת ָיִמים� ִמח א ִתָּכֵל#ם והוא יהיה כנידון שהבת מורחקת על נזיפת אביה  ִּתָּסֵג3 �ֹ ֲהל
ים 
ת ָיִמ"   מסבירים מדוע לכתחילה ההסגר אחרי נזיפת ה' אמור להיות שבועיים, והדיו משווהו. תוספות. ִׁשְבַע

ר ִׁשְבַע�ת ָיִמים� ּתִ  קטן, כעין יצא מענינו (נזיפת האב) לידון בדבר אחר כענינו (נזיפת השכינה) יצא - גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ָּסֵג3
להקל ולא להחמיר. רבי טרפון אומר זה כלל "דיו לבא מן הדין להיות כנידון" בעצמו. רבנן אומרים זה המידע על שבעת ימי הסגר בנזיפת 

ים) יב,טו(- , אבל צריך מידע כי כך קרה בפועל ומידע זה הוא הדיו הלמד מהשכינה 
ת ָיִמ" ַּמֲחֶנ#ה ִׁשְבַע ּוץ ַלֽ �1ם ִמח    ַוִּתָּסֵג�ר ִמְרָי

אפשר כי התבנית קדמא ואזלא רביע ואחריה התבנית גרשיים מהפך פשטא מלמדת על קל וחומר ודיו המגביל את העונש. לכאורה  –טט 
  רך רבי טרפון כאשר אין מידע על הלמד.כך דרך הברייתא וכך ד

דרך רבנן דורשת קל וחומר ודיו אף כי יש מידע על הלמד. גרשיים מהפך פשטא מציין המידע המפריך את ק"ו ואליו מתיחס דיו הנלמד 
 מקרא אחר.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

 

 במדבר בהעלתך ח,א 1.2

  
 :במדבר בהעלותך ח,ג

ן ֶאל [ג] �ַעׂש ֵּכן� ַאֲהֹר� ה -ַוַּי 
י ַהְּמנֹוָר� � ְּפֵנ   ֶהֱעָל#ה ֵנֹרֶת"יהָ מּול
#  ֶאת  ה׃-ַּכֲאֶׁש1ר ִצָּו�ה ְיָי   ֹמֶׁשֽ

ן [ג]רש"י ודומה לו בספרי במדבר פיסקא ס  �ַעׂש ֵּכן� ַאֲהֹר�   , להודיע שבחו של אהרן שכשם שאמר לו משה כן עשה: ַוַּי
 (כללות)יה רודף לקרב דהנה ידוע אהרן היה שושבינא דמטרוניתא והוא ה... דגל מחנה אפרים במדבר פרשת בהעלותך ד"ה בהעלתך 

אל השכינה כביכול ולכך היה רודף שלום כי היה בדרגא דאמת כי אהרן ומשה שקולים היו ולכך היה  שבע)- (המכונים בתנשמות ישראל 
יכול להעלות נשמות של ישראל ולדבקם אל האמת, אך קשה האיך היה בדרגא דאמת הא היה צריך לשנות מפני דרכי שלום לפעמים, 

  וגו' ,מי שלא שינה מעולם כל ימיו אז מותר לשנות מפני דרכי שלוםבספרים הקדושים של הרב מפולנאה ע"ה  אך דאיתא

  

ן �ַעׂש ֵּכן� ַאֲהֹר� הפשט שלא שינה מעולם כל ימיו ועשה מה שנצטוה, והיוצא מן  –קטן, מרמז לשתי תכונות באהרן - מהפך פשטא זקף – ַוַּי
   ,מי שלא שינה מעולם כל ימיו אז מותר לשנות מפני דרכי שלוםלנאה ע"ה בספרים הקדושים של הרב מפוהפשט כמובא 

  
 במדבר בהעלתך ט,י׃

ר  ל ֵלאֹמ" �י ִיְׂשָרֵא#   ַּדֵּב1ר ֶאל־ְּבֵנ
יָיֽ ׃  ַסח ַלֽ ם ְוָע�ָׂשה ֶפ# ֵתיֶכ� 
ם אOP ְלֹדֹר הQ ָלֶכ& Rְרֹחָק Sֶר T ְבֶד� Oֶפׁש א Uא ׀ ָלֶנ
יׁש ִא
יׁש ִּכי־ִיְהֶיֽה־ָטֵמ 
  ִא

  מדבר נשא ו,ט׃ב

  O אׁש ִנְזר" 
ֹ א ר ם ְוִטֵּמ# ּות ֵמ�ת ָעָליו� ְּבֶפ
ַתע ִּפְתֹא� י־ָימ�   ְוִכֽ
ּנּו׃ ׃  י ְיַגְּלֶחֽ O ַּבּי�Oם ַהְּׁשִביִע# ֳהָרת�   ְוִגַּל�ח רֹאׁש�O ְּבי
Oם ָטֽ

  (בתוך דיון על הקרבת התמיד נידון ענין טומאת התהום בפסח)בבלי פסחים פא,א 

וטומאת התהום גופא היכא כתיבא? אמר רבי אלעזר: אמר ...  כהן המרצה בתמיד, הותרה לו טומאת התהום או לא? בעי רב יוסף:
ּות ֵמ�ת ָעָליו�  )במ' נשא ו,ט(קרא  י־ָימ� ) במ' בהע' ט,יאמר רבי יוחנן: אמר קרא ( - . אשכחן נזיר, עושה פסח מנלן? ָעָליו�  במחוורתְוִכֽ

ם  הQ ָלֶכ& Rְרֹחָק Sֶר ם במחוורת - ְבֶד� אף טומאה נמי בגלוי. מיתיבי: אי זהו  - . רבי שמעון בן לקיש אמר: כדרך, מה דרך בגלוי ָלֶכ&
אין זה טומאת התהום. לרבי אלעזר דאמר  - כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, הכיר בה אחד בסוף העולם  - טומאת התהום 

םעד דידע הוא, לרבי יוחנן דאמר  ָעָליו� מחוורת ב םמחוורת ב ָלֶכ& עד  - עד דידעי בה תרין, לרבי שמעון בן לקיש דאמר כדרך  -  ָלֶכ&
  אלא: טומאת התהום הלכתא גמירי לה, וקרא אסמכתא בעלמא. דידעי כולי עלמא. 

  

   מרומז בטעמי המקרא של המקרא שהוא אסמכתא לתורה למשה מסיני וקרא אסמכתא בעלמאאפשר כי ענין 
ֶפׁש, בקריאה ללא פסק משמעו  ֶפׁשָלֶנU מונח פסק  – ָטֵמ
א ׀(א)  Uא  ָלֶנ
  , משמעה טומאת מת ידועהגלוי  –ָטֵמ

ֶפׁשפסק מרמז להפרדה  – ָטֵמ
א ׀בקריאה עם פסק  Uזהו טומאת  – כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולםומשמעו דבר נסתר, ידיעה  – ָלֶנ
ומאת התהום מונח אדם מת בחריץ שאין איש בעולם שמכיר . בטמפוסק רש"י" פסיק. פי' חרוץתרגם " ויקרא אמר- ב אונקלוס, התהום

  בו.

ֶפׁש Uשהוא כמו הבעלים המקריבים פסח שנעלם מהם טומאת במדבר נשא ו,טפזר ללמד על כל אחד הבא לעזרה וביניהם הנזיר ( – ָלֶנ (

  התהום.

  
  :במדבר בהעלותך ט,י

ר-ַּדֵּב1ר ֶאל ל ֵלאֹמ" �י ִיְׂשָרֵא#   ְּבֵנ
יׁש ִא
יׁש ִּכי  
ַסח ַלֽה'׃-הִיְהיֶֽ -ִא ם ְוָע�ָׂשה ֶפ# ֵתיֶכ� 
ם אPֹו ְלֹדֹר ה ָלֶכ& ֶרS ְרֹחָק@ T ְבֶד� ֶפׁש אֹו Uא ׀ ָלֶנ
   ָטֵמ

יׁש ִא
יׁש ִּכי 
ֶפׁש-ִיְהֶיֽה-ִא Uא ׀ ָלֶנ
מונח מונח מונח פזר מרמז לכעין ארבעה פזר, כלומר יש לקחת רעיון מכאן לארבעה מקומות אחרים  -  ָטֵמ
  בתורה.

 T -ר לדרך רחוקה, ונחלקו בו האם מאסקופת העזרה והחוצה, שזה מרחק קצר מאד, או ממודיעין והחוצה שזה כתרסא בתפקיד שיעו – אֹו

םמיל מירושלים ומרחק זה הוא סביב ירושלים במעגל, ואפשר כי טעם מלת  15 רביע, מרמז למעגל המקיף ירושלים מארבע רוחות.  – ָלֶכ&

ה ֶרS ְרֹחָק@ הן של קדמא ואזלא, אפשר שהרעיו – ְבֶד� ֶרS ְרֹחָק@ יׁש ִא
יׁש ִּכימפוזר ע"י  ְבֶד� 
ֶפׁש-ִיְהֶיֽה-ִא Uא ׀ ָלֶנ
מונח מונח מונח פזר  - ָטֵמ

אPֹו  להכללת הרבה מקרים של מנועי ודחויי פסח ראשון והעברתם לפסח שני כדי למנוע מהם עונש כרת והם מרומזים בסוף הפסוק
ַסח ַלֽה'׃ ם ְוָע�ָׂשה ֶפ# ֵתיֶכ� 
   ְלֹדֹר

  

נזיר שהתגלח ונתגלה אח"כ שנטמא בטומאת התהום, וכן המביא קרבן פסח והתברר אח"כ שנטמא בטומאת  כה למשה מסיניהל –טט 
  התהום הקרבנות כשרים. אבל טומאת שרץ אינו נכלל בטומאת התהום ופוסל.

  
 במדבר בהעלתך ט,יא:

ּו 
ִים ַיֲעׂש ין ָהַעְרַּב# �ר י1ֹום ֵּב �ה ָעָׂש ֶדׁש ַהֵּׁשִנ@י ְּבַאְרָּבָע� ֹו  ַּבֹח�   ֹאת"
הּו׃-ַעל  ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר# �  ַמּצ

  במדבר בהעלתך ט,יב:

א ֹֽ ירּו ִמֶּמ�ּנּו� ַעד-ל א ִיְׁשְּברּו-ַיְׁשִא� 
ֹ ֶקר ְוֶע#ֶצם ל ֹו ְּכָכל-ֹּב� ּו ֹאֽתֹו׃-ב" �ַסח ַיֲעׂש ת ַהֶּפ# �  ֻחַּק
  ירושלמי פסחים פ"ט ה"ג

ֶדׁש ַהֵּׁשִנ@יאל אמר כלל ופרט הכל בכלל (אין לך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא מצות ומררים בלבד וכר' ישמעאל דר' ישמע...   – ַּבֹח�

הּו-ַעל, יכול יהו כל הדברים מעכבין אותו ת"ל  קדמא ואזלא כעין כלל) ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר# �אין לך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא מצות  ַמּצ
  ומרורים בלבד.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

א) במ' בהע' ט,יב( תחילהיב כאן כת (וכך פירושו)ה"ג דר' ישמעאל אמר פרט וכלל הכל בכלל. וה"פ  - קה"ע  ֹֽ ירּו ִמֶּמ�ּנּו� -ל מהפך  -ַיְׁשִא�
  פשטא, (חלק מתבנית טעמים המאפיינת בד"כ פרט)

  רוצה לומר לגבי המשך הכתובים שמסקנתם לכאן תחילה *

ַסח -ְּכָכל כך כתיב- ואחר ת ַהֶּפ# �  וסד"א דנעשה כלל מוסיף על הפרט ומרבינן הכלמרכא טפחא,  -  ֻחַּק

  היה פסח שני דומה לפסח ראשון בכל פרטיוואולי תרצה לומר שי *

ֹות -ַעללכך כתיב  �ים - (טט ללמדך שאין לך במצות שעל גופו אלא אלו וגו'וגו'וגו'וגו'ַמּצ ֹות ּוְמֹרִר# �  דאם לא כן כל הני פרטי למה לי.) ַמּצ

ַסח -ְּכָכללפי תבנית הטעמים  - טט  ת ַהֶּפ# �ּו ֹאֽתֹומרכא טפחא, זה יתור לרבות ואחריו  - ֻחַּק �רבוי והגבלה. רבי  –ק מרכא סלו -  ַיֲעׂש
  ישמעאל לומד כל התורה בכללי ופרטי ויתכן שלכן לימודו כאן "פרט וכלל" כגרסת ופירוש קה"ע ופני משה. 

  לפנינו פרט בתבנית טעמי פרט ואחריו כלל לפי המלים בתבנית טעמי יתור לרבות.

יםאין לך דבר חוץ מגופו מעכבו  אלא  - ולמסקנה  ֹות ּוְמֹרִר# �ּו ֹאֽתֹוע"י  המאופיין ַמּצ �רבוי והגבלה. כלומר ריבה  –מרכא סלוק  -  ַיֲעׂש
  ) ט,יא(-למעט מפסח שני כל מה שלא שייך לגופו של קרבן כי אין אלו מעכבים אכילת מצה ומררים. והם הפרטים המרומזים ב

ִים  ין ָהַעְרַּב# �ר י1ֹום ֵּב �ם בחדש הראשון בארבעה עשר ביום מרכא תביר מרכא טפחא היא תבנית המרמזת על קבוצת פרטים שעושי - ָעָׂש
השבתת חמץ, הימנות על חבורה לפסח, טהרה, הגעה לעזרה או לירושלים לזמן השחיטה או אכילה לפי מחלוקות התנאים,  -ובין הערבים 

יום דחיית שבת, שחיטת חגיגה בפסח הנעשה בטהרה ולא בשבת, שחיטת הפסח, הלל בשחיטת הפסח, צלי אש, הלל באכילה, שאר מצוות 
  ארבעה עשר וליל הפסח. אכילת מצה שבעה או בעצם השבתת חמץ שבעה.

ֹו  ּו ֹאת" 
כעין רבוי והגבלה, אפשר כי בא ללמד רבוי הגבלות בפסח שני טעון צלי ועובר בנותר ושבירת עצם, ואינו טעון  –מונח אתנח  - ַיֲעׂש
  השבתת חמץ, וטהרה, ושאר עניני ליל פסח

  
  במדבר בהעלתך י,ב:

ע ֶאתֲעֵׂש
ה לְ  ה ּוְלַמַּס# ֵעָד� ה ַּתֲעֶׂש
ה ֹאָת"ם ְוָהי�ּו ְל�Z ְלִמְקָר
א ָהֽ ֶסף ִמְקָׁש# ת ֶּכ� 
ַּמֲחֽנֹות׃-Z& ְׁשֵּתי� ֲחצֹוְצֹר  ַהֽ
  יחזקאל א,יט:

ים׃ ּו ָהאֹוַפִּנֽ ֶרץ ִיָּנְׂשא# 
ל ָהָא� ּו ָהאֹוַפִּנ#ים ֶאְצָל"ם ּוְבִהָּנֵׂש�א ַהַחּיֹות� ֵמַע �ֹות ֵיְלכ ֶכת� ַהַחּי�   ּוְבֶל�
  ) פרשת בהעלותך דף קנד עמוד א זוהר כרך ג (במדבר 

ֶסף  ת ֶּכ� 

ל ) יחזקאל א,יטוגו', רבי שמעון פתח (ֲעֵׂש
ה ְלZ& ְׁשֵּתי� ֲחצֹוְצֹר ּו ָהאֹוַפִּנ#ים ֶאְצָל"ם ּוְבִהָּנֵׂש�א ַהַחּיֹות� ֵמַע �ֹות ֵיְלכ ֶכת� ַהַחּי� ּוְבֶל�
ים׃ ּו ָהאֹוַפִּנֽ ֶרץ ִיָּנְׂשא# ֹות , ָהָא� ֶכת� ַהַחּי� דאי תימא דהאי לעילא לעילא לאו לתתא, אלא כגוונא האי  בקוזפירא דלעילא הוו אזליּוְבֶל�

  מקמי אנפין והאי לבתר אנפין 
ֹות  מתוק מדבש ֶכת� ַהַחּי� ּו ָהאֹוַפִּנ#ים ֶאְצָל"ם הם מלאכי היצירה, והליכתם היינו הנהגתם ופעולתם בחסד או בדיןּוְבֶל� �שהם  ֵיְלכ

הספירות מקבלות שפע פנימי הראוי להם  כגוונא האי מקמי אנפיןכגוונא האי מקמי אנפיןכגוונא האי מקמי אנפיןכגוונא האי מקמי אנפין    אלאאלאאלאאלאמלאכי העשיה שאין להם כח לעצמם אלא יחד עם החיות ... 
והמלאכים מקבלים שפעם מאחורי הפנים, דהיינו מצד אחוריים של הספירות, המשפיעות את  והאי לבתר אנפיןוהאי לבתר אנפיןוהאי לבתר אנפיןוהאי לבתר אנפיןמלפני פני המלך, 

  השפע החיצוני להחיות קדש.
דאנפין נהירין, בגין כך כעין (נאש"ר) כמראה החיות דאינון  בזיוון דאתברון בקולמיטיןד' סטרין וב ד' מדוריןב זיקא מארבע זיקין
  וכלילן כלא: ד' מלאכין דשלטיןפרישן ארי"ה נש"ר, שו"ר, אד"ם דכליל כלהו  ארבע זויין דגלין

  

 &Zה ְל
 יןזיקא מארבע זיק מתוק מדבשמונח רביע, רמז לארבעה מלאכים עיקריים ולכל צבא מרום שתחת ממשלתם, ע"פ פירוש  – ֲעֵׂש

הוא יורד בארבעה מדורים של הארבע כתות מלאכים, מיכאל,  ד' מדוריןבניצוץ של אור הבא מארבעה ניצוצי אורות של חגת"מ דאצילות, 
שהם בארבעה  פרישן ארבע זויין דגליןדאינון והם נמצאים בארבעה צדדים של כסא המלכות, ...  ד' סטריןוב גבריאל, אוריאל, רפאל,

ה דגלים של שבטי ישראל שהיו פרושים במדבר, כי עם כל מלאך יש עוד ב' מלאכים (רמ"ק ומק"מ ומפרשים). וארבע זויות , כעין הארבע
אד"ם הוא במלכות, והוא כולל את כל ארבעה מלאכים,  ד' מלאכיןדכליל כלהו אד"ם אד"ם אד"ם אד"ם     , שהם בחג"תארי"ה נש"ר, שו"רארי"ה נש"ר, שו"רארי"ה נש"ר, שו"רארי"ה נש"ר, שו"רחיות הקדש הם 

צבא מרום, כי תחת ממשלתם ממונים שאר המלאכים איש איש על עבודתו ועל משאו  שהם שולטים וכוללים את כל וכלילן כלא דשלטין
  (רמ"ק ומפרשים)

  
  זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך דף קנה עמוד א 

ת תא חזי   
-בגין דאינון מסטרי תרי דקאמרי ממזרח ומדרום אינהו זמינין לתברא דינין ולאכפייא לון ועל דא אינון מְׁשֵּתי� ֲחצֹוְצֹר
ֹום ִׂשְמַחְתֶכ�ם ּֽוְבמֹוֲעֵדיֶכםC ) במ' בהעלתך י,י( ובגין כך ֶסףֶּכ�  ת וגו' ּוְבי�   בין לעילא בין לתתאסתם סתם סתם סתם ּוְתַקְעֶּת
ם ַּבֲחֹצְצֹר&

ב' חצוצרות מבחינת רחמים שבמזרח ומבחינת החסד שבדרום, מזומנים לשבור הדינים ולהכניעם, על כן החצוצרות  מתוק מדבש
ֹום ִׂשְמַחְתֶכ�ם ּֽוְבמֹוֲעֵדיֶכםC מכסף שהוא בחסד, ולכן כתוב  תוגו' ּוְבי� סתם (כלומר לא מפורש) כדי  –סתם סתם סתם סתם  ּוְתַקְעֶּת
ם ַּבֲחֹצְצֹר&

  בין למטה בנסיעות מחנות ישראל.בין לתתא  שהיו תוקעים בין למעלה בנסיעות מחנות המלאכיםבין לעילא  להורות

ֶסף ת ֶּכ� 
כעין מידת כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש שהתקיעות והקריאה מכוונת קטן, - רביע ... זקף – ֲעֵׂש
ה ְלZ& ְׁשֵּתי� ֲחצֹוְצֹר
(סדרות במדבר ב,ג - לנסיעות מחנות המלאכים ולנסיעות מחנות ישראל. הסדרות מרומזות בתבניות הטעמים מונח דרגא או מונח מרכא ב

  (סדרות של נסיעה)  בהעלתך י,ידשל מחנות), 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

 

  

   א,ח בהעלתךבמדבר  1.3

  
  : , יג, טויאט,ח, בהעלותךבמדבר 

ת-ְוִהְקַרְבָּת� ֶאת ]ט[ ְקַהְלָּת� ֶאֽ "ד ְוִה� ֶהל מֹוֵע 
#י ֹא ם ִלְפֵנ ל׃- ָּכל-ַהְלִוִּי� �י ִיְׂשָרֵאֽ ת ְּבֵנ   ֲעַד#

י ַהְלִוִּי#ם-תאֶ  ְוִהְקַרְבָּת� [י]  ּו ְבֵני 'ה"  ִלְפֵנ ם ַעל-ִיְׂשָרֵא1ל ֶאת-ְוָסְמכ] ם׃-ְיֵדיֶה#   ַהְלִוִּיֽ
ן ֶאת] א[י 
י ה� -ְוֵהִניףT ַאֲהֹר� ד ֶאת 'ַהְלִוִּי�ם ְּתנּוָפה� ִלְפֵנ ּו ַלֲעֹב# Dי ִיְׂשָרֵא"ל ְוָהי
 ת ְּבֵנ ת הֽ -ֵמֵא# �  בני קהת – ׃'ֲעֹבַד

ֲעַמְדָּת� ֶאת[יג]  ם ִלְפֵנ� -ְוַהֽ ה ַלהֽ ַהְלִוִּי� "יו ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת1ם ְּתנּוָפ# 
י ָבָנ ן ְוִלְפֵנ   , הבכורבני גרשון – ׃ 'י ַאֲהֹר#

ם׃ - ְוִהְבַּדְלָּת� ֶאת[יד]  י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל# �
י ִיְׂשָרֵא"ל ְוָה ֹוS ְּבֵנ ם ִמּת#   ַהְלִוִּי�
ֲחֵרי[טו]  ד ֶאת-ְוַאֽ ם ַלֲעֹב# אּו ַהְלִוִּי� 
ם-ֵכן� ָיֹב "ד ְוִטַהְרָּת
 ֹאָת� ֶהל מֹוֵע 
ה׃ ֹא ם ְּתנּוָפֽ   רירמבני  – ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת#

ת ָּכל] ז[ט 
י ִיְׂשָרֵא"ל ַּתַחתT ִּפְטַר� ֹוS ְּבֵנ י ִמּת# ים ְנֻתִנ�ים ֵה�ָּמה� ִל� T ְנֻתִנ� י׃  -ִּכי ם ִלֽ ְחִּתי ֹאָת# �ל ָלַק 
י ִיְׂשָרֵא� � ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל �ֶחם ְּבכ  ֶר@
ה ֶאתט] י[  ן ּוְלָבָנ& -ָוֶאְּתָנ� 

ים׀ ְלַאֲהֹר ד ֶאתַהְלִוִּי@ם ְנֻתִנ B ַלֲעֹב3 
י ִיְׂשָרֵאל ת ְּבֵנֽי-יו ִמּתֹוCS ְּבֵנ ר ַעל-ֲעֹבַד� ד ּוְלַכֵּפ# ֶהל מֹוֵע� 
� ְּבֹא -ִיְׂשָרֵאל

ֶגף ְּבֶג�ֶׁשת ְּבֵנֽי � ֶנ� �י ִיְׂשָרֵאל א ִיְהֶי@ה ִּבְבֵנ �ֹ 
י ִיְׂשָרֵא"ל ְול ל ֶאל-ְּבֵנ ֶדׁש׃-ִיְׂשָרֵא#   ַהֹּקֽ
  

   תוספת כרך ג (ויקרא, במדבר, דברים) דף שג עמוד א -זוהר 

ן ֶאת )בהע' ח,יא מ'ב( סימן ט דף קנא ע"ב 
י ה� -ְוֵהִניףT ַאֲהֹר� , ר' יהודה שאיל לר' אבא למה היה הכהן מניף את 'ַהְלִוִּי�ם ְּתנּוָפה� ִלְפֵנ
הלוים אמר לו מלה"ד לתינוק כשהוא בוכה וכועס מה עושין כדי לפייסו א"ל רבי יהודה מניפין אותו ומנענעים אותו כדי לשתקו א"ל 

אבא יהודה יהודה מלה זאת באה לידך ולא חקרת בה והלא ישמעו אזניך מה שפיך מדבר כך היא מדת הגבורה כועסת ורוגזת ר' 
ם׃ ),המטויחי  'בר(דכתיב  ס ְמֵכֹרֵתיֶהֽ ים ְּכֵל�י ָחָמ# ֹון ְוֵלִו#י ַאִח" �ּור ),זמטויחי  'בר( וכתיב  ִׁשְמע י ַאָּפם�  ָאר� 
ז ִּכ ם ָע� י ְוֶעְבָרָת# 
 ָקָׁש"ָתה ִּכ
ם 
ב ֲאַחְּלֵק ם ְּבַיֲעֹק� ל׃ ַוֲאִפיֵצ# הכהן לפי שהם מתגברים ומתקשים באפם ועברתם לצאת לעשות דין לכלות ולהכרית בני העולם אזי   ְּבִיְׂשָרֵאֽ

כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה כדי שישתברו השערות מכל  שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת הגבורה
ו ולא יתחזקו, כעין דוגמא זו הכהן שמניף את הלוים תנופה כדי שישקוט הצד של גבורה שלהן כדי שלא יתעורר שוליהן ולא יתגבר

הדין בעולם, בא ר' יהודה ונשק את ידיו, וכשיתעוררו הדינין בעולם כל הדינים הנמצאים בכל יום ויום אברהם אבינו ע"ה הוא דוחה 
יק ׁשֹוֵפ
ט ֱא[\ִהים )תה' ז,יב(יב אותה לחוץ ואינם עומדים לפניו הדא הוא דכת ל ַצִּד" @ֵא&   ֽיֹום׃-ְּבָכל ֹזֵע�ם ְו

  
  מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק ח 

ם-ְוִהְקַרְבָּת� ֶאת )בהע' ח,ט מ'ב( יד )יא,יד וי' מצורע(. כשם שנאמר במצורע, ַהְלִוִּי� ר ַהֹּכֵה
ן ְוֶהֱעִמ3 ְמַטֵה& , כך צוה משה שיקריבו אותם ַהֽ
ת )בהע' ח,ט מ'ב(לפני אהל מועד:  ְקַהְלָּת� ֶאֽ ל-ָּכל-ְוִה� �י ִיְׂשָרֵאֽ ת ְּבֵנ ד  )בהע' ח,יט מ'ב(. לפי שהיו הלוים כפרה לישראל. שנאמר ֲעַד# ַלֲעֹב3

ת ְּבֵנֽי-ֶאת ר ַעל-ֲעֹבַד� ד ּוְלַכֵּפ# ֶהל מֹוֵע� 
� ְּבֹא 
י ִיְׂשָרֵא"ל-ִיְׂשָרֵאל וגו', ומי שהיה מקריב קרבנו היה מביאו באהל מועד, לכך צוו  ְּבֵנ

ָסְמכּו )טו,ויקר' ד( בפר העלם דבר של ציבור, כשם שנאמרקהלו את כל עדת בני ישראל באהל מועד, ושי י ְו? ה ִזְקֵנ� וגו', כך צוה  ָהֵעָד]


י ַהְלִוִּי#ם-ֶאת ְוִהְקַרְבָּת�  )בהע' ח,י מ'ב( ה ֹאָת1ם ְוֵהִנ�יף )בי,יד וי' מצורע( בקרבן מצורע וכשם שנאמר, 'ה"  ִלְפֵנ כך צוה על   ׃'הֽ  יִלְפֵנ�  ְּתנּוָפ#

ן ֶאת )בהע' ח,יא מ'ב(הלוים  
י ה� ַהְלִוִּי�ם ְּתנּוָפה� -ְוֵהִניףT ַאֲהֹר�  )נשא ז,ט מ'ב( , תנופה זו על בני קהת שיהיו נושאים את הארון, שנאמר'ִלְפֵנ
י ת-ִּכֽ ֶדׁש�  ֲעֹבַד� ם ַהֹּק� ף ֲעֵלֶה� אּו׃ ַּבָּכֵת# ד ֶאת )בהע' ח,יא מ'ב( ,ִיָּׂשֽ ּו ַלֲעֹב# Dְוָהי- �  , זה הארון: 'ת הֽ ֲעֹבַד
  

ֲעַמְדָּת� ֶאת [יג] ה ַלהֽ -ְוַהֽ "יו ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת1ם ְּתנּוָפ# 
י ָבָנ ן ְוִלְפֵנ �י ַאֲהֹר# ם ִלְפֵנ . תנופה זו נעשית לבני גרשון, לפי שהיה בכור, והבכור 'ַהְלִוִּי�
  קדש, לכך לא נאמר לפני ה': 

  

ם  [טו] ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת# ה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו לא היה הארון, לכך לא נאמר בו וגו'. תנופְוִטַהְרָּת
 ֹאָת�
  לפני ה': 

  

ן ֶאת] א[י 
י ה� -ְוֵהִניףT ַאֲהֹר� ד ֶאת 'ַהְלִוִּי�ם ְּתנּוָפה� ִלְפֵנ ּו ַלֲעֹב# Dי ִיְׂשָרֵא"ל ְוָהי
 ת ְּבֵנ ת הֽ -ֵמֵא# �  ׃'ֲעֹבַד

מְ יד,יא:  מצורעויקרא  יד ַהֹּכֵה
ן ַהֽ 
י ה� ְוֶהֱעִמ3 ר ְוֹאָת"ם ִלְפֵנ יׁש ַהִּמַּטֵה# �ר ֵא1ת ָהִא ד׃ 'ַטֵה& ֶהל מֹוֵעֽ �ַתח ֹא   ֶּפ#
ם-ְוִהְקַרְבָּת� ֶאת )בהע' ח,ט מ'ב(מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק ח  יד )יא,יד וי' מצורע(. כשם שנאמר במצורע, ַהְלִוִּי�  ַהֹּכֵה
ן ְוֶהֱעִמ3

ר ְמַטֵה&   , :, כך צוה משה שיקריבו אותם לפני אהל מועדַהֽ

יד )יא,יד וי' מצורע( ר ַהֹּכֵה
ן ְוֶהֱעִמ3 ְמַטֵה& גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, כפרת המצורע (שצרעתו היא  – ַהֽ
סיבה רוחנית) בפתח אוהל מועד מלמדת על מירוק השורש הרוחני בכל הכפרות, והן קורות בפתח אוהל מועד ורק אח"כ יבוא המכופר אל 

רוגזה וכעסה כדי שישתברו השערות מכל שוליהן ולא יתגברו ולא ) דף שג,א תוספת כרך ג -זוהר (ה. וכן כפרת הלויים, מעבירה מהם העזר
  יתחזקו, 

ת )בהע' ח,ט מ'ב( ְקַהְלָּת� ֶאֽ ל-ָּכל-ְוִה� �י ִיְׂשָרֵאֽ ת ְּבֵנ ְקַהְלָּת�  . לפי שהיו הלוים כפרה לישראל.ֲעַד# ת, כעין קטן במלה אח- קדמא זקף – ְוִה�
  מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. 

כבר בלידתו קיבל כהונה  דברים רבהולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, מדרש תנחומא קרח סי' יבלפי )בהע' ח,טז מ'ב(-בהסבר ל
והיו מיועדים  ולויה. אבל ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בהצלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ישראל לה'

לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל השתתפו במעשה העגל וזכות 
זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי נענה לקריאת משה מי לה' אלי וזכה להיות המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את 

  יים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. עבודת ה' ללו

ד ֶאת )בהע' ח,יט מ'ב( ת ְּבֵנֽי-ַלֲעֹב3 � -ֲעֹבַד� גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, כי הלויים והכהנים מתמידים  – ִיְׂשָרֵאל
  וד בכך בהתמדה.בהקפדה על טהרתם להיות מוכנים לעבודת ה' שהוא ענין מורכב ורוב שאר בני ישראל אינם יכולים לעמ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ן ] א[י  , והפרטים )קדמא ללא אזלא(, כעין כלל הצריך לפרט )תרסא(תרסא קדמא, תבנית טעמים של כעין פרט קדמאה  – ְוֵהִניףT ַאֲהֹר�
בני קהת ועבודתם בכתף ישאו כלי  –כי פסוק זה מכווין לפרט מיוחד  מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק חשהכלל צריך להם. פירש 

יניהם ארון העדות, אבל תבנית הטעמים המרמזת לכעין כלל הצריך לפרט מלמדת כנאמר בזוהר כי תכלית ההנפה היא לכל המשכן וב
ּו )בהע' ח,יא מ'ב(- כמרומז ב )גם בני גרשון ובני מררי(הלויים  Dגדול, בתפקיד שלוש, אלו שלוש משפחות הלוי- זקף -  ְוָהי  

ן ] א[י   )כעין מחיצה, תכונה(פעולת מניעה, תרסא בתפקיד עקירת צד  –א בתפקיד פעולה מקדימה תרסא קדמא, קדמ – ְוֵהִניףT ַאֲהֹר�

הכהן שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת  סימן ט דף קנא ע"ב, א 'שג ע 'תוספת כרך ג ד -זוהר  -ככתוב ב
  ן כדי שלא יתעורר הדין בעולם,כדי שישקוט הצד של גבורה שלה...  כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה הגבורה

ּו] א[י Dדגדול, ענין של שלוש משפחות הלוי -זקף –ְוָהי ת הֽ -ֶאת טפחא, בתפקיד פותח טפח להיות מתואר ע"י – ַלֲעֹב# �. וטפחא ללא 'ֲעֹבַד
ד ֶאתמרכא בתפקיד שמתפשט ענין  ת הֽ -ַלֲעֹב# �ּואלפניו אל  'ֲעֹבַד Dל אחת משלוש משפחות הלוי . אפשר כי בא ללמד כי אמנם עבודות כְוָהי

ד ֶאתבמשכן שונות וקרובות יותר ורחוקות יותר מכלי המשכן, אבל כולן באותה חשיבות של  ת הֽ -ַלֲעֹב# �  .   'ֲעֹבַד

ת-ֶאת �לבני קהת בנשיאת כלי המשכן הפנימיים, (ב) כל משפחה  )א(סלוק מגביל,  – 'הֽ - מרכא מרבה הגבלות הבאות מטעם סלוק ב – ֲעֹבַד
לתפקידיה וכן לעתיד לבוא כגון הפרדה בין שוערים ובין משוררים (ג) לכל בני הלויים שהם בלבד יעסקו במשכן וכליו ולא בני  מוגבלת

  כי גבורתם הוכוונה ע"י הכהן להייטיב לעולם ולא להזיקו. לפי שהיו הלוים כפרה לישראלישראל האחרים 

  

  בקדושתם: התמדת לויים בקדושתם לעומת אי התמדת בכורים נושא
  במדבר ג,ט:

ל׃  -ְָנַתָּתה� ֶאת �י ִיְׂשָרֵאֽ ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא# ם ְנתּוִנ�ם ֵה�ָּמה� ל� "יו ְנתּוִנ� ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר#  ַהְלִוִּי�
ֹו ם ְנתּוִנ�ם ֵה�ָּמה� ל�   , תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועלקטן- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ�

 . במדבר בהעלתך ח,טז:1

ים ְנֻתִנ�ים ֵה�  T ְנֻתִנ� ת ָּכלִּכי 
י ִיְׂשָרֵא"ל ַּתַחתT ִּפְטַר� ֹוS ְּבֵנ י ִמּת# י׃  -ָּמה� ִל� ם ִלֽ ְחִּתי ֹאָת# �ל ָלַק 
י ִיְׂשָרֵא� � ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל �ֶחם ְּבכ   ֶר@
י ים ְנֻתִנ�ים ֵה�ָּמה� ִל�   , תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועלקטן- קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ�

  ח,יז: בהעלתךבמדבר 

י ָכל י ִל� 

 -ִּכ י ָכלְּבכֹור� ִּבְבֵנ ֹום ַהֹּכִת� ם ּוַבְּבֵהָמ"ה ְּבי& ל ָּבָאָד# י׃-י ִיְׂשָרֵא� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת# �ִים ִהְקַּד   ְּבכֹור� ְּבֶא
ֶרץ ִמְצַר�
 . במדבר בהעלתך ח,יט:    2

ה ֶאת ד ֶאת-ָוֶאְּתָנ� B ַלֲעֹב3 
י ִיְׂשָרֵאל יו ִמּתֹוCS ְּבֵנ ן ּוְלָבָנ& 

ים׀ ְלַאֲהֹר ת ְּבֵנֽי-ַהְלִוִּי@ם ְנֻתִנ ר ַעלִיְׂשָראֵ -ֲעֹבַד� ד ּוְלַכֵּפ# ֶהל מֹוֵע� 
� ְּבֹא 
י -ל ְּבֵנ
ֶגף ְּבֶג�ֶׁשת ְּבֵנֽי � ֶנ� �י ִיְׂשָרֵאל א ִיְהֶי@ה ִּבְבֵנ �ֹ ל ֶאל-ִיְׂשָרֵא"ל ְול ֶדׁש׃  -ִיְׂשָרֵא#   ַהֹּקֽ

ד ֶאת ת ְּבֵנֽי-ַלֲעֹב3 � -ֲעֹבַד�  גרשיים מהפך פשטא – ִיְׂשָרֵאל
 . במדבר קרח יח,ו:    3

�ה ָלַק�ְחִּתי� ֶאת י ִהֵּנ ה� ֲאֵחי-ַוֲאִנ& �ה ְנֻתִנים� ַלֽ ם ַמָּתָנ 
י ִיְׂשָרֵא"ל ָלֶכ3 ֹוS ְּבֵנ ם ִמּת# ד ֶאתֶכ
ם ַהְלִוִּי� Dד׃-' ַלֲעֹב ֶהל מֹוֵעֽ �ת ֹא   ֲעֹבַד#
�ה ְנֻתִנים�  ם ַמָּתָנ   גרשיים מהפך פשטא – ָלֶכ3

  

T  (ח,טז)  רבי...  ולא קדשו - בשלשה מקומות הוזהרו על הבכורות ליקדש  בבלי בכורות ד,בקטנה, בתפקיד עקירה ע"פ - תלישא -  ִּכי

רב מרדכי לרב אשי: אתון הכי מתניתו לה,  ליה אמר....  ,ופסקו )ה,אבבלי בכ' ( אמר קדשו ולא פסקו, וריש לקיש אמר קדשו יוחנן
   בכורות במדבר קדשווריש לקיש אמר  ,קדשו בכורות במדבר לאיוחנן אמר  רבי אנן איפכא מתנינן לה:

T  (ח,טז) ייד בעל בחינה נעלה המרמז להנדרש מהמלים קטנה, בתפק- תלישא -  ִּכי כל מקום שנאמר   ספרי בהעלתך סי' צבע"פ  ֵה�ָּמה� ִל�
   " הרי זה לעולם ולעולמי עולמיםלילילילי"

  בבלי בכורות ד,ב 
תא שמע: נמצאת אתה אומר, בשלשה מקומות קדשו בכורות לישראל, במצרים ובמדבר ובכניסתן ישראל לארץ; במצרים מהו אומר 

י-ַקֶּדׁש )בא יג,בשמות ( – ֹור-ָכל ִל� י ָכל )במ' בהע' ח,יז(, במדבר הוא אומר: ְּבכ@ י ִל� 
ל-ִּכ 
י ִיְׂשָרֵא� , בכניסתם לארץ הוא אומר: ְּבכֹור� ִּבְבֵנ

ה )שמות בא יג,יא( י ְוָהָי3 ֶטר-ָכל ְוַהֲעַבְרָּת�  )שמות בא יג,יב( 'ה�  ְיִבֲא�Z -ִּכֽ ֶחם-ֶּפֽ הוזהרו על בשלשה מקומות ! אמר רב נחמן בר יצחק: ֶר#
, ובמצרים נמי לא קדוש? הא קאמרי' דקדוש! ה"ק: מהן קדשו ומהן לא קדשו; מתקיף לה רב פפא: ולא קדשו - הבכורות ליקדש 

רבי יוחנן אמר קדשו ולא ! אלא, אי איתמר הכי איתמר: פקוד כל בכור זכר לבני ישראלפקוד כל בכור זכר לבני ישראלפקוד כל בכור זכר לבני ישראלפקוד כל בכור זכר לבני ישראל )במדבר ג(ובמדבר לא קדשו? והכתיב: 
מאי טעמא? אמר ר' אלעזר: ר'  -כדאמר טעם אלא לר' יוחנן  -, בשלמא ריש לקיש ופסקובכ' ה,א) (פסקו, וריש לקיש אמר קדשו 

י   )במדבר ג,יג(יוחנן חזאי בחילמא, דמילתא מעליתא אמינא: אמר קרא  �מאי  והיה כי יביאך והעברתוהיה כי יביאך והעברתוהיה כי יביאך והעברתוהיה כי יביאך והעברתבהוייתן יהו. ורבי יוחנן  -  ִיְהי#ּו ִל
  עאל: עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ. עביד ליה? ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמ

, וריש לקיש אמר רבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבראמר ליה רב מרדכי לרב אשי: אתון הכי מתניתו לה, אנן איפכא מתנינן לה: 
   קדשו בכורות במדבר

  

ים ְנֻתִנ�ים )ח,טז(, רש"י פי' 15ליקוטי שיחות יג ע'  –נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ�

ֹו-ְוָנַתָּתה� ֶאת )ג,ט( במדבר נתונים לשיר. לא פרש כן בפרטות ם ְנתּוִנ�ם ֵה�ָּמה� ל� "יו ְנתּוִנ� ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר# ויש לומר, דהנה שם . ַהְלִוִּי�

ֹו )ג,ט(נאמר  שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על בעבודה  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל�
י  )ח,טז(משא ושיר, שהם חובת הלוים עצמם. אך כאן נאמר    .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל�

  

ֹו )ג,ט( ם ְנתּוִנ�ם ֵה�ָּמה� ל�  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנתּוִנ�

ים ְנתֻ  )ח,טז(  יְנֻתִנ�   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ִנ�ים ֵה�ָּמה� ִל�

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר. המשא  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא נותר תפקיד השירה  בפועל
  .)שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםלסיע 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  (התשע"ד) א,ח בהעלתךבמדבר  1.4

   ח,ח בהעלתךבמדבר  1.4.1

ְקחּו� ַּפ
ר ֶּבןבמדבר בהעלתך ח,ח, יב:  ֶלת ְּבלּוָל
ה בַ - [ח] ְוָלֽ ֹו ֹס# ְנָחת� ר ּוִמ� את׃-ֵׁשִנ�י ֶבן-ָּׁש"ֶמן ּוַפרָּבָק� ח ְלַחָּטֽ �ר ִּתַּק   ָּבָק#
ּו ְוַהְלִוִּים� [יב]  
ם-ֶאת ִיְסְמכ אׁש ַע#ל ְיֵדיֶה� 
ֹ ים ר ֲעֵׂשה ַהָּפִר" ד-ֶאת ַו? את ָהֶאָח� ה�  ֹעָלה�  ָהֶאָח�ד-ְוֶאת ַחָּט@ ר ַעל 'ַלֽ ם׃-ְלַכֵּפ#   ַהְלִוִּיֽ
ְקחּו� ַּפ
ר ֶּבן (ח)רש"י  ר -ְוָלֽ ֲעֵׂשה )במ' בהע' ח,יב(והוא עולה, כמו שכתוב:  - ָּבָק� , והוא קרבן צבור בעבודה זרה ֹעָלה�  ָהֶאָח�ד-ֶאת...  ַו?

ה )במ' שלח טו,כד((ראה  ם ְוָהיָ֗ ה ָהֵעָדה֘  ֵמֵעיֵנ֣י ִא֣ ה-ָכל ְוָעׂ֣שּו ִלְׁשגָגָה֒  נֶֶעְׂשָת֣ ר ָהֵעָד֡ ד ָּבָקר֩ -ֶּבן ַּפ֣ ה ֶאָח֨  ????שנישנישנישנימה תלמוד לומר:  - ֵׁשִנ�י -ּוַפר) . ְלעָֹל֝
לה לא נאכלת, אף חטאת לא נאכלת. ובזו יש סמך לדבריו בתורת כהנים (ויקרא חובה פרשתא ב פרק ג,ד). ואומר אני לומר לך: מה עו

ִעִּז֥ים - ּוְׂשִעיר )במ' שלח טו,כד(כמו שנאמר בסיפא  -(טט  .עבודה זרה עם פר העולה לחטאתלחטאתלחטאתלחטאתשהוראת שעה היתה, ששעיר היה להם להביא 
ד ְלַחָּטֽת    ) ֶאָח֖

ְקחּו� ַּפ
ר ר-ֶּבן ְוָלֽ הביאו דעת רבי משה הדרשן שהקרבנות הללו באו (א) לחינוך הלוים (ב)  רש"י כפשוטוקטן, ב- פשטא מונח זקף – ָּבָק�
  ולכפרה על חטא עבודה זרה.

ְקחּו� ַּפ
ר ֶּבן ֹו-ְוָלֽ ְנָחת� ר ּוִמ� יה של פעמיים זקף בין שני קיסרים, מרמז על היקש כלשהו, שסיפור המעשה של פרי הלוים מכיל סוג -  ָּבָק�
מקודש מחבירו (כאן העולה) קודם לחבירו (כאן החטאת). ומכאן היקש למצב של תדיר ומקודש שיש להקדימו לפחות תדיר או פחות 

  מקודש. 

ֹו ְנָחת� קטן במלה אחת כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין, ומוצע לומר שיש כאן לימוד בשלבים. זה לא מלמד על - קדמא זקף -  ּוִמ�
העולה, היינו פר העולה הכתוב ראשון (המוקדם) הוא נשחט שני (היינו המאוחר) אבל איבריו מוקרבים קודם לאימורי המנחה אלא על 

ֲעֵׂשה... [זבחים פ"ט ב'](ח,ח) מפסוק (ח,יב) דברי - ב תורה תמימה- החטאת. והביא ה ד-ֶאת ַו? את ָהֶאָח� אלא , ֹעָלה�  ָהֶאָח�ד-ְוֶאת ַחָּט@

את-ֵׁשִנ�י ֶבן-ּוַפר )במ' בהע' ח,ח(עשה עולה, ת"ל שיכול יהא חטאת קודמת לכל מ ח ְלַחָּטֽ �ר ִּתַּק , אי פר שני יכול תהא עולה קודמת ָּבָק#

ֲעֵׂשה )במ' בהע' ח,יב(ת"ל  של חטאת הכתובה מאוחר (שניה)) -(טט לכל מעשיה  ד-ֶאת ַו? את ָהֶאָח� , הא כיצד, דם ֹעָלה�  ָהֶאָח�ד-ְוֶאת ַחָּט@
מפני שמרצה, אברי עולה קודמין לאימורי  הכתובה כאן מוקדם (ראשונה)) -(טט קודמת לדם עולה  ר (שניה))הכתובה כאן מאוח -(טט חטאת 

ה)קודם לחבירו (כאן עולה)חטאת מפני שהם כליל לאישים, מכאן שכל המקודש מחבירו 
  (כאן חטאת) 

  

ֹו )במ' בהע' ח,ח( ן מנחות כעין" דווקא מענישכל המקודש מחבירו קודם לחבירו"מעיר על נושא  )הערה ה תורה תמימה ְנָחת�    ּוִמ�

איזה קודם ולא איפשטא ולכן פסק הרמב"ם בפ"ט ה"י מתמידין שיקדים  מנחת נדבה ומנחת סוטהובסוגיא כאן צ"א ב' חקרה הגמרא אם היו לפניו 
נדבה תדירה ממנחת סוטה והיא גם , והלא בודאי מנחת תדיר ומקודש עדיףשהרי במנחות מ"ט ב' אמרו בפשיטות  ותמיהניאיזה מהן שירצה, 

. ועיין בכ"מ שם הלכה ו' כתב בשם הר"י קורקוס דהא דאברי [וראוי להעיר, כי בגמ' שם הלשון תדיר עדיף והוגה כן ע"י בעל ברכת הזבח, והוא טעות]מקודשה 
אבל קודם שנשחטו שניהם מקריבין החטאת עולה קודמין לאימורי חטאת היינו רק אם נשחטו שניהם, החטאת והעולה, ואימורי שניהם לפנינו, 

יב ֶאת )' ה,חוי(לגמרי הדם והאברים ואח"כ מקריבין העולה, עיין שם. וטעמו נראה ע"פ מ"ד בסוגיא דזבחים כאן דגזה"כ הוא  את -ְוִהְקִר֛ ר ַלַחָּט֖ ֲאֶׁש֥
  :, ומשמע הקרבה שלמה בכל הפרטיםִראׁשֹוָנ֑ה 

  

ֲעֵׂשה )במ' בהע' ח,יב( ד-ֶאת ַו? אתחַ  ָהֶאָח� ה�  ֹעָלה�  ָהֶאָח�ד-ְוֶאת ָּט@ פסוק יחיד בענין הקרבת חטאת ועולה שבו תבנית טעמים קדמא  – 'ַלֽ
כן תלשא ... קדמא ואזלא עשויה ללמד על כעין כלל מלמד מסוג בנין אב. אפשר כי - ואזלא העשויה ללמד על כלל מלמד מסוג כלשהו. כמו

  ד מסוג בנין אב פרי חינוך הלוים שהיו גם לכפרה הם כעין כלל מלמ

ח -ֵׁשִנ�י ֶבן-ּוַפר )במ' בהע' ח,ח(ר"י הגלילי אומר פרים בני שתים שנאמר  משנה פרה פ"א מ"ב-(א) לשיעור זמן של פר כנאמר ב �ר ִּתַּק ָּבָק#
את׃   וחכמים אומרים אף בני שלש ר"מ אומר אף בני ארבע ובני חמש כשרים אלא שאין מביאים זקנים מפני הכבוד:  ְלַחָּטֽ

דעות הרמב"ם רע"ב ותוסיו"ט, לכולי עלמא בפרים בני שתים כשרים אבל גם גדולים מהם. ומחלוקת האם אפשר או אי אפשר  סיכום
  בקר משמעו בן שלוש שנים. - בקר. כי פר בן-ללמוד מהם למקומות אחרים בם נאמר פר או פרים בלי בן

ֲעֵׂשה )במ' בהע' ח,יב( חריו, העשוי להיות מקור לדעת רבי יוסי שפרי הלויים בני שנתים דווקא, גדולה, כעין שיעור אלפניו ולא- תלישא – ַו?
  וחכמים אומרים שבני שנתים ויותר.

ֲעֵׂשהכך מתקים  כלל מלמד על סדר ההקרבה הרצוי קודם חטאת ואחריה עולה(ב)  ד-ֶאת ַו? את ָהֶאָח� גדולה קדמא ואזלא, - תלישא – ַחָּט@
לה' שאמרתי  גדולה בתפקיד עקירה, ואזלא והולכת אחריה העולה לרצוי ועונג- "י תלישאקודמת עקירת העבירה וזאת הכפרה ע - קדמא 

  ונעשה רצוני. 

" לענין של כל המקודש מחבירו קודם לחבירו"- יהיה כאן לימוד מ )במ' בהע' ח,ח( תורה תמימה הערה ה)(ג) לימוד היקש, בנין אב ע"פ 

  תדיר ומקודש קודם לחבירו השייך לקרבנות ולמנחות.

אם החטאת והעולה נשחטו במקביל ומונחים לפנינו הסדר הרגיל יהיה דם חטאת, איברי עולה, אימורי חטאת. רק אם שחיטת החטאת  –טט 
  קדמה לעולה יעשה החטאת בשלימותה (דם, אימורים) ואח"כ העולה.

  

  פ"א,ה"א ירושלמי ביכוריםחג הביכורים:  –שבועות  1.4.2

ְתJ֔ לק מפסוק : משנה (א) ומשנה (ב) מביאות חמבוא ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ . יש שני פסוקים בתורה המכילים כתוב זה והם זהים בתוכנם  ֵראִׁש֗
  נקודיהם וטעמיהם ואפשר שמשנה (א) דורשת אחד מהם ומשנה (ב) דורשת את הפסוק האחר. 

ית ה֣    כג,יט: משפטיםשמות  יא ֵּב֖ ְתJ֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ יN Jא 'ֵראִׁש֗ י ַּבֲחֵל֥ב ִאּֽמֹו׃ פ - ֱאNֶה֑ ל ְּגִד֖    ְתַבֵּׁש֥

ית ה֣     :ולד,כ תשאשמות  יא ֵּב֖ ְתJ֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ יN Jא 'ֵראִׁש֗ י ַּבֲחֵל֥ב ִאּֽמֹו׃ פ- ֱאNֶה֑ ל ְּגִד֖   ְתַבֵּׁש֥

י ָּכל    יח,יג: קרחבמדבר  ר ְּבַאְרָצ֛ם ֲאֶׁשר- ִּבּכּוֵר֞ יאּו ַלה֖ -ֲאֶׁש֧   יֹאֲכֶלּֽנּו׃ ָט֥הֹור ְּבֵביְתJ֖ - ְלJ֣ ִיְֽהֶי֑ה ָּכל 'יִָב֥
  יב: –דברים תבוא כו,א 

ֶרץ ֲאֶׁש֙ר ה֣ - ָת֣בֹוא ֶאל-ְוָהיָ֙ה ִּכֽי[א]  ְבָּת ָּבּֽה׃  'ָהָא֔ ּה ְויַָׁש֥ ה ִויִרְׁשָּת֖ ן ְלJ֖ נֲַחָל֑ יJ נֵֹת֥ ית׀ ָּכל[ב] ֱאNֶה֔ יא ֵמַאְרְצJ֛ - ְוָלַקְחָּת֞ ֵמֵראִׁש֣ ר ָּתִב֧ ה ֲאֶׁש֨ י ָהֲאָדָמ֗ ְּפִר֣
ר ה֧  ן לָ֖  'ֲאֶׁש֨ יJ נֵֹת֥ נֶא ְוָהַֽלְכָּת֙ ֶאלֱאNֶה֛ ר יְִבַח֙ר ה֣ - V ְוַׂשְמָּת֣ ַבֶּט֑ ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽם׃  'ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֤ יJ ְלַׁשֵּכ֥ ם - ּוָבאָת֙ ֶאל[ג] ֱאNֶה֔ ים ָהֵה֑ ר יְִהֶי֖ה ַּבּיִָמ֣ ן ֲאֶׁש֥ ַהּכֵֹה֔

ְדִּתי ַהּיֹו֙ם ַלה֣  יו ִהַּג֤ יJ ִּכי 'ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֗ אִת֙י ֶאל- ֱאNֶה֔ ע- ָב֙ ר נְִׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ינּו ָלֶ֥תת ָלֽנּו׃  'ה֛  ָהָא֔ ח ה֥ [ד] ַלֲאבֵֹת֖ י ִמזְַּב֖ ּנִי֔חֹו ִלְפנֵ֕ J ְוִה֨ נֶא ִמּיֶָד֑ ן ַהֶּט֖ ח ַהּכֵֹה֛  'ְוָלַק֧

יָת ְוָאַמְרָּת֝ ִלְפֵנ֣י׀ ה֣ [ה] ֱאNֶהֽיJ׃  ט ַויְִהי 'ְוָענִ֨ י ְמָע֑ ם ִּבְמֵת֣ יְָמה ַוָּי֥גָר ָׁש֖ י ַוֵּיֶ֣רד ִמְצַר֔ ד ָאִב֔ יJ ֲאַרִּמ֙י אֵֹב֣ ב׃ ָׁש֕ -ֱאNֶה֗ נּו [ו] ם ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול ָע֥צּום ָוָרֽ עּו אָֹת֛ ַוּיֵָר֧
ה ָקָׁשֽה׃  ינּו ֲעבָֹד֥ ים ַויְַעּ֑נּונּו ַוּיְִּת֥נּו ָעֵל֖ ק ֶאל[ז] ַהִּמְצִר֖ ע ה֙  'ה֖ -ַוּנְִצַע֕ ינּו ַוּיְִׁשַמ֤ י ֲאבֵֹת֑ נּו ַוַּיְ֧רא ֶאת- ֶאת 'ֱאNֵה֣ נּו ְוֶאת-ָענְֵי֛נּו ְוֶאת- קֵֹל֔ [ח] ַלֲחֵצֽנּו׃ - ֲעָמֵל֖

נּו  ל ּוְבאֹ֖תֹות ּוְבמְֹפִתֽים׃  'ה֙ ַוּיֹוִצֵא֤ ֹ֑ א ָּגד ה ּוְבמָֹר֖ ַע נְטּויָ֔ ֹ֣ יִם ְּבָי֤ד ֲחזָָק֙ה ּוִבזְר נּו ֶאל[ט] ִמִּמְצַר֔ ת -ָל֙נּ֙ו ֶאת-ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ַוּיִֶּתן- ַויְִבֵא֖ ֶרץ זַָב֥ את ֶא֛ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ָהָא֣
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ב ּוְדָבֽׁש׃  אִת֙י ֶאת[י] ָחָל֖ ה ִהֵּנ֤ה ֵהֵב֙ י ָהֲאָדָמ֔ - ְוַעָּת֗ י ה֑ -ה ֲאֶׁשרֵראִׁשי֙ת ְּפִר֣ ָּתה ִּל֖ י ה֥  'ְוִהּנְַחּ֗תֹו ִלְפנֵ֙י ה֣  'נַָת֥ יָת ִלְפֵנ֖ יJ ְוִהְֽׁשַּתֲחִו֔ ְוָׂשַמְחָּת֣ [יא] ֱאNֶהֽיJ׃  'ֱאNֶה֔
ר ָנַֽתן- ְבָכל ר ְּבִקְרֶּבJֽ׃ ס 'ְלJ֛ ה֥ - ַהּ֗טֹוב ֲאֶׁש֧ ר ֲאֶׁש֥ י ְוַהֵּג֖ J ַאָּת֙ה ְוַהֵּלִו֔ יJ ּוְלֵביֶת֑   ֱאNֶה֖

  

יא )כג,יט שמ' מש'(גדול של - בים בנושא ביכורים המרומזים בטעם זקףהלכה (א) פותחת בשלושה מצ בתפקיד שלוש. כאן השלושה  ָּתִב֕
  מחולקים שניים באופן אחד (מביאין) ואחד באופן אחר (אינם מביאין). 

   אין.ויש שאינן מבי ג) –(טט מביאין ולא קורין. ) ב -(טט מביאין בכורין וקורין. [יש] א)  -(טט  מתני' הלכה (א)

דבר ראשון משנה (א) ואחריה משנה (ב) ממעטות מהמשך הלימוד את רוב המצבים שבהם אין הבאת ביכורים. דרך לימוד שמצינו 
כמותה למשל בפרשת נגעים שתיכף בתחילתה מגבילה על מי חל הנושא. משנה (ב) מלמדת מי הם אלו שלא מביאים מסיבה שאין זאת 

  אדמתם בקנין תורני. 

ותחת בחידוש שיש שלושה מצבים של עץ שהיו מביאים ממנו ומפני שהבריכו ממנו לאדמת אחרים ללא רשות, העץ יונק משנה (א) פ
שמ' (גדול של - מאדמה ע"פ קנין תורני ומאדמה שלא ע"פ קנין תורני ולכן מפסיקים להביא ממנו. שלושה המצבים מרומזים בטעם זקף

יא )כו,תשא לד  )כג,יט שמ' מש'(ש ארבעה עצים היונקים משתי חלקות אדמה וזה מרומז בטעם רביע של . בכל אחד משלושה אלו יָּתִב֕
ית    בתפקיד ארבע. המשנה מפרטת שלושה המצבים, כל מצב מרכב מארבע עצים. ֵראִׁש֗

 –צבים יש שני עצים בכל אחד משני המאו בתוך של רבים.  אב) –(טט והבריכו בתוך של יחיד  אא) –(טט הנוטע בתוך שלו  א) –(טט ...  מתני'

  העץ הזקן, העץ הצעיר, סה"כ ארבעה עצים.
העץ הזקן, העץ  –בכל אחד משני המצבים יש שני עצים או מתוך הרבים לתוך שלו.  בב) –(טט מתוך של יחיד  בא) –(טט וכן המבריך  ב) –(טט 

  הצעיר, סה"כ ארבעה עצים.

  .ודרך הרבים באמצע הרי זה אינו מביאגב)  -(טט ודרך היחיד  גא) -(טט הנוטע בתוך שלו והמבריך בתוך שלו  ג) –(טט 
  העץ הזקן, העץ הצעיר, סה"כ ארבעה עצים לדון עליהם. –בכל אחד משני המצבים יש שני עצים 

יא  )כג,יט שמ' מש'(רבי יהודה אומר מביא. מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר  ְתJ֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣  -ל הגידולים מעד שיהו כֵראִׁש֗
 ֔Jְת   : ַאְדָמ֣

הנוטע בתוך שלו והבריך בתוך של יחיד  א) –(טט  )ויש שאינן מביאיןהירושלמי מבאר את מה שהמשנה מבארת  –(טט יש מביאין כו'.  גמ'
רבים לתוך  המבריך מתוך של יחיד או מתוך של ב) –(טט אינו מביא.  שכבר הביא ממנו ביכורים)(או לתוך של רבים אפילו מן הזקינה 

הדא אמרה כשם שהילדה חיה מן  וזה מפני שעץ הזקן והעץ הצעיר יונקים זה מזה ולכן אין זה אדמתך בלבד)(שלו אפילו מן הילדה אינו מביא. 
שום . אמר רבי יוחנן כולהן מוזה מפני שעץ הזקן והעץ הצעיר יונקים זה מזה ולכן אין זה אדמתך בלבד)( הזקינה כך הזקינה חיה מן הילדה

ְתJ֔  )כג,יט שמ' מש'(תורת הגוזלן ירדו להן. אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן. מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר  ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ . תני ֵראִׁש֗
שעה לא. רבי יונה בשם רבי אימי אפילו פי)(אם הבריך ברשות מביא וקורא. רבי יוסי בשם רבי אימי והוא שנתן לו רשות לעולם הא ל

היה חופר בור שיח ומערה קוצץ  משנה בבא בתרא פ"ב,מי"ב (בבלי ב"ב כו))(מן הדא  חיזוק (תומך) לדעתו)(שעה. חייליה דרבי יונה פי)(ל
העץ בחלקתו אבל שרשיו חדרו לחלקת חבירו ויונקים משם, לר' יונה זה נקרא לפי שעה ומביא ביכורים, ולמי שייכים השרשים ( ויורד והעצים שלו

שעה הן. מה עבד לה רבי יוסי שרשים שדרכן להחליף לעולם מכיון פי)(. ועצים לא ל)תלוי במרחקי העץ מן החפירה (רמב"ם פיה"מ)שנעקרו 
מילתא דרבי יוחנן מסייע לאבא דאמר רבי יוחנן כולהן משום  בנו של ר' יונה)(לעולם הן. אמר רבי מנא  גדלים שוב)(שדרכן להחליף 

אן מכיון שנתן לו רשות להבריך אפילו לשעה אין זה גוזלן. רבי זריקן בעי קומי רבי זעירה מתני' דרבי דרבי תורת הגוזלן ירדו להן. וכ
ְתJ֔  )כג,יט שמ' מש'(אמר שרשין חיין זה מזה. אמר ליה דברי הכל היא. הכא התורה אמרה  ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ עד שיהו כל הגידולים  ֵראִׁש֗

בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד. מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך שלו ודרך מאדמתך. על דעתיה דרבי יודה מה 
. אי בשהבריכה בדלעת או בסילון יביא )הבריך דרך כעין צינור( היחיד באמצע. ר' אחא בשם ר' מיישא בשהבריכה בדלעת או בסילון

ה המוכר שביל לחבירו מקום דריסה הוא מכר או עד התהום מכר. אין ויקרא אפילו כרבנין יביא ויקרא. אמר רבי יונה צריכה לרבי יוד
. רבנין מביא ואינו קוראעד התהום מכר לא יביא כל עיקר. מספק  אם תאמר)(מקום דריסה מכר מביא וקורא אין תימר  אם תאמר)(תימר 

ו שביל כל עמא מודיי ששייר לו עד פשיטא לון שמכר עד התהום ומה פליגין במוכר שביל לחבירו אבל אם מכר לו שדה ושייר ל
התהום. על דעתיה דרבי יודה מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של רבים. מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך שלו ודרך 

לל תחת אין עושים ח משנה בבא בתרא פ"ג,מ"ח (בבלי ב"ב כז))(הרבים באמצע. אמר רבי אימי אתיא דרבי יודה כרבי ליעזר דתנינן תמן 
יא( ְתJ֔ ָּתִב֕ רשות הרבים בורות שיחין ומערות רבי  גדול בתפקיד חישוב גי' של הכתוב המוטעם. הגי' עולה ב'חל"ל תח"ת)-קטן זקף-זקף – ַאְדָמ֣

שלו כך רבי יהודה  החלל שעשה)(ליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים. כמה דרבי ליעזר אמר תמן תחת רשות הרבים 
. רבי שמואל בר רב יצחק בעי אין כרבי ליעזר יביא ואם הבריך דרכו יביא ביכורים)( שלו החלל שעשה)(כא תחת רשות הרבים אמר ה

ויקרא. אמר רבי יוסי מיסבר סבר רבי שמואל בר רב יצחק שרבי ליעזר מתיר לעשות כן והן שלו לעולם. אלא רבי ליעזר מתיר לעשות 
  :זכה וכל הקודם בהן אבל זה הפקר)(כן 

  

  ירושלמי ביכורים פ"א ה"ב 1.4.3

יא  )כו,תשא לדשמ' ( ְתJ֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣   ֵראִׁש֗

ית )כו,תשא לדשמ' (בהלכה (א) לימד, בין היתר, על קבוצת אלו שלא מביאים אע"פ שהגידול מאדמתם, הלכה (ב) מלמדת על  רביע,  – ֵראִׁש֗
   ויש שאינן מביאין. נה שלהם בקנין תורני, וזה פתוח של חלק ממשנה א' קבוצה של ארבעה שאינם מביאים כי מגדלים באדמה שאי

ְתJ֔  )כו,תשא לדשמ' (האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן אין מביאין מאותו הטעם משום שנאמר  מתני' ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣   :ֵראִׁש֗
כה לרבנין. מצות כגבוה הן או אינן כגבוה. אין תימר כגבוה הן אינו מביא ואין תימר עד כדון כשגזל קרקע גזל זמורה ונטעה ולא דמים הוא חייב לו. אלא צרי גמ'

ה הן או אינן אינן כגבוה מביא. הכל מודין באשירה שביטלה שאינו מביא ממנה גיזירין למערכה. רבי שמעון בן לקיש בעי מהו שיביא ממנה לולב. מצות כגבו
ימר אינן כגבוה מביא. פשיטא שהוא מביא ממנה לולב שאין מצות כגבוה. מהו שיביא ביכורים. כר' יודה דו אמר כגבוה. אין תימר כגבוה הן אינו מביא אין ת

ייאשו הבעלים הוקשו לקדשי הגבול מביא. כרבנין דאינון מרין הוקשו לקדשי מקדש אינו מביא. עד כדון בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה אפי' בגזילה שנת
ישמעינה מן הדא הרי אלו בתרומה ובמעשר מה שאין כן בביכורים. כלום צריכה לא בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה אבל בגזילה ממנה. סברין אמרין נ

לא מעשרותיהן שנתייאשו הבעלים ממנה אפילו בתרומה לא עשה ולא כלום. כהדא דתני האונס והגנב והגזלן בזמן שהבעלים מרדפין אחריהן אין תרומתן תרומה ו
ה תורם. ולא הקדשן הקדש. אם אין הבעלין מרדפין אחריהן תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשר והקדשן הקדש. רבי יוסי בשם רבי יוחנן לא זה תורם ולא ז מעשר

וליידא מי לא אנן תנינן רבי אמי בשם רבי יוחנן אפילו הבעלים שתרמו אין תרומתן תרומה. אמר רבי יוסי עד כדון אנן קיימין בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה 
הבעלים הרי אלו בתרומה ומעשר מה שאין כן בבכורין. אפשר לפירות לצאת בלא בכורין אפשר לפירות לצאת בלא תרומה ומעשרות. אבל בגזילה שנתייאשו 

  :ממנה עד כדון צריכה

  

יא )כג,יט שמ' מש'( שני פסוקים ְתJ֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ יא )כו,תשא לדשמ' ( ֵראִׁש֗ ְתJ֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣    ֵראִׁש֗

ְתJ֔ שני    (א) בעלות, (ב) יניקה – ַאְדָמ֣

 ֔Jְת רמב"ם הל' ביכורים קטן במלה אחת, כעין מידה ריבה וריבה את הכל, היניקה צריכה להיות כולה אך ורק מאדמתך (- מונח זקף – ַאְדָמ֣

אם יונק מאדמת חבירו ברשות (הסכמת) חבירו מביא, גם אם זה  הי"א- וב לא יביא מהברכה היונקת מאדמתו ומחוץ לאדמתו, פ"ב,ה"י
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  שרשים היונקים מחלקת חבירו לפי שעה) 

 ֔Jְת   קטן, כעין מידה ריבה וריבה את הכל, הבעלות צריכה להיות במלואה של בעל הפירות או ברשות (הסכמת) חבירו.- מונח זקף – ַאְדָמ֣

  ש להם רשות לעבוד האדמה וליטול פירות, אבל זאת לא אדמתם.שי –האריסין והחכורות משנה ה"ב (א) 

  שהאדמה לא הגיעה אליהם בקנין תורני, אלא מגזלה, או קניה מגזלן)  – הסיקריקון והגזלן(ב) 

יא )כג,יט שמ' מש'(בהלכה (א)  יא )כו,תשא לדשמ' (גדול, - זקף – ָּתִב֕   גדול,- זקף – ָּתִב֕

יא )כג,יט שמ' מש'( , שלוש דרשות בהבאה, כאן שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר, שתי דרשות להביא, דרשה אחת אחת גדול- זקף – ָּתִב֕

  ויש שאינן מביאין. ג) –(טט מביאין ולא קורין. ) ב -(טט מביאין בכורין וקורין. א)  -(טט  משנה ה"אשלא להביא. וזה 

יא )כו,תשא לדשמ' (  ין תורני, לא יביא כי היניקה של הגידולים היא מאדמתו ומאדמת אחרים גדול, שלוש דרשות שבעל אדמה בקנ-זקף – ָּתִב֕
  שלא ברשות (שלא בהסכמה).

  ויש בחלק זה שתי קבוצות אנשים שאינם מביאים. 

  בה"א ובה"ב לומדים שלהבאת הביכורים צריך שני תנאים:

  מאדמת המביא (ה"א).  (א) האדמה צריכה להיות שייכת לבעל הפירות (ה"ב); (ב) היניקה צריכה להיות כולה

יא: ולד,כ תשאשמות , כג,יט: משפטיםשמות מנין לחז"ל שיש שני ענינים? נראה לומר כי נאמר פעמיים  ְתJ֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣   ֵראִׁש֗

ות שבת. מנין לחז"ל לומר שיש שני ענינים. אפשר שהתורה חוזרת על דבריה כמו שמצינו בהרבה מצוות שהתורה חוזרת על דבריה כמצו
ְתJ֔ כפי שנראה שמלת    נדרשת לשני ענינים אלו.  ַאְדָמ֣

 –ענין היניקה הוא יותר חידוש מענין הבעלות, שהרי מצינו בשאר מצוות שהתורה הקפידה שלא יוציא בגזול, כגון "ולקחתם לכם" 

  נכתב במשנה כהלכה א.  משלכם, ואילו כאן נוספה הלכה חדשה שכל היניקה תהיה מאדמת הבעלים, וכיון שזה חידוש לכן

  

ית  )כג,יט שמ' מש'(   רביע, ארבעה עצים היונקים מאדמת הבעלים בקנין תורני ושלא מאדמתם בקנין תורני ובלי רשות הבעלים. –ֵראִׁש֗

ית )כו,תשא לדשמ' (   רביע, קבוצה של ארבעה שאינם מביאים כי מגדלים באדמה שאינה שלהם בקנין תורני, – ֵראִׁש֗

יא )יטכג, שמ' מש'(  שלא מביא וזה מתפצל לשתי קבוצות. (א) יניקה שלא מאדמתם בלי  1לא קורא,  1קורא  1מביאים  2גדול, - זקף – ָּתִב֕
רשות (הסכמה), מעבר מאדמתם לאדמתם דרך אדמת אחרים; המשך הלכה (א); (ב) שאינם מביאים כי מגדלים באדמה שאינה שלהם 

  בקנין תורני הלכה (ב)

  רך חלל תחת רשות הרבים או היחיד מרשותו לרשותואבל אפשר להבריך ד

יא(אמר רבי אימי אתיא דרבי יודה כרבי ליעזר דתנינן תמן אין עושים חלל תחת ...  ירושלמי ביכורים פ"א ה"א ְתJ֔ ָּתִב֕ קטן -זקף – ַאְדָמ֣
שיחין ומערות רבי ליעזר מתיר כדי שתהא רשות הרבים בורות  גדול בתפקיד חישוב גי' של הכתוב המוטעם. הגי' עולה ב'חל"ל תח"ת)-זקף

  עגלה מהלכת וטעונה אבנים.

הקונה שלשה אילנות בתוך של חברו מביא וקורא ר' מאיר אומר אפילו שנים  [יא],א"משנה מסכת ביכורים פגדול -עוד הסבר לזקף
  ב"ם ואין הלכה כר"מאיר ולא כר'יהודה.רמ :קנה אילן וקרקעו מביא וקורא רבי יהודה אומר אף בעלי אריסות וחכורות מביאין וקורין

  (בבא בתרא קנה גם קרקע)

אלא להודיע   )ֵמַאְרְצJ֛  )ב,וכתבוא  דב'((פירות של שותפין חייבות בבכורים לא נאמר בארצך א ,בית הבחירה למאירי מסכת חולין קלו
ית ּבִ  )כג,יט שמ' מש'(שאין הבכורים נוהגים אלא בארץ ובפני הבית וכן כתוב  ית ה֣ ֵראִׁש֗ יא ֵּב֖ ְתJ֔ ָּתִב֕ יJ  'ּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣   :ֱאNֶה֑

(טט  דשותפות לא יביא) -(של יחיד דידך אין  - ) ֵמַאְרְצJ֛  )ב,וכתבוא  דב'(( ארצך  )ב,וכתבוא  דב'(בכורים אף על גב דכתיב א ,בבלי חולין קלו

ר ְּבַאְרָצ֛ם- י ָּכלִּבּכּוֵר֞ (לשון הכתוב  בכורי כל אשר בארצך )קרח יח,יג במ'(, כתב רחמנא  ?) - למה   )ֵמַאְרְצJ֛  )ב,וכתבוא  דב'((, אלא ארצך  )ֲאֶׁש֧
  ,לי? למעוטי חוצה לארץ

יא ֵמַאְרְצJ֛  )ב,וכתבוא  דב'( - ארצך א ,רש"י חולין קלו ר ָּתִב֧ לא  )ְּבַאְרָצ֛ם )קרח יח,יג במ'((ַאְרָצ֛ם  )קרח יח,יג במ'(ארצך משמע מיעוטא ֲאֶׁש֨
משמע ַאְרְצJ֛ חוצה לארץ מיניה דמשמע כל מקום שיש להם ארץ אבל  (כל כך)ולא ממעטא   (כל כך) משמע מיעוטא כולי האי

  .המיוחדת לך ולא לעובדי כוכבים
אף על גב דמצוה התלויה בארץ היא מכל מקום אצטריך למעוטי משום דאתקש  - אלא ארצך ל"ל למעוטי חו"ל א ,תוספות חולין קלו

  .לבשר בחלב בחד קרא, רשב"ם

ית ה֣ נאמר בפסוק אחד ש יא ֵּב֖ ְתJ֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ יN Jא 'ֵראִׁש֗ י ַּבֲחֵל֥ב ִאּֽמֹו׃ פ - ֱאNֶה֑ ל ּגְִד֖ אז היה מקום לומר שביכורים ינהג בכל ְתַבֵּׁש֥
  לארץ.-מקום כמו בשר בחלב, לכן צריך דרשה מיוחדת למעט את חוץ

ישראל שאותם מביאים ובין ביכורי חוץ לארץ שאותם לא - בין ביכורי ארץ ַאְרְצJ֛ אפשרות למיעוט ממלת  – ֵמַאְרְצJ֛  )ב,וכתבוא  דב'( 
  ישראל ובין בשר בחלב הנוהג בכל מקום.- מביאים. או מטעם תביר, מחלק, בין ביכורים הנוהג רק בארץ

 ְּבַאְרָצ֛ם ים, טעם תביר שלישראל, שותפות של ישראלים חייבת בביכור-המלה מלמדת על שותפות בארץ – ְּבַאְרָצ֛ם )קרח יח,יג במ'(

 א,קלו -קלה,ב בבלי חולין - ישראל. וזה ירמז למסקנתנו על פי הדיון ב- יחלק וימעט מחיוב בכורים שותפות ישראלי ונכרי בארץ

המברר סוגיית ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות לגבי חיוב תרומות, מעשרות, ראשית הגז, עריסות להפרשת חלה, בכור. 
הנכרי לוקח חלקו ויש דיון האם הישראלי מפריש רק על חלקו או גם על חלק הנכרי, ובשאר הדברים מתברר כי שותפות הנכרי  בדגן

  פטרה אותם מההפרשות השונות. לכן אפשר כי גם בענין ביכורים שותפות הנכרי תפטור את הפירות מהבאת ביכורים. 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  (התשע"ה) א,ח בהעלתךבמדבר  1.5

  

ב ַעד :במדבר בהעלותך ח,ד ה ַמֲעֵׂש�ה ַהְּמֹנָרה� ִמְקָׁש
ה ָזָה� וא -ְיֵרָכ�ּה ַעד-ְוֶז� ּה ִמְקָׁש
ה ִה"   ִּפְרָח#
ר ֶהְרָא�ה יְ   ה ֲאֶׁש� � ַּכַּמְרֶא& ה ֶאת-ֶאת ָי ה ֵּכ�ן ָעָׂש# ה׃ פ-ֹמֶׁש�   ַהְּמֹנָרֽ

שהיא מן הככר מין  אין במנורה נרות גביעים כפתורים ופרחים אלא בזמןיוצא להקל ולא להחמיר בפוסקו  ספרי במדבר פיסקא סא
ב ָט֑הֹור ת תרומה כה,לא: ומשונראה כי מקור ליצא להקל ולא להחמיר נמצא בפסוק זהב מין קשה:  ת זָָה֣ יָת ְמנַֹר֖   פ ְוָעִׂש֥

ּנָה יְִהיּֽו׃ יָה ִמֶּמ֥ יָה ּוְפָרֶח֖ יָה ַּכְפּתֶֹר֥ ּה ְּגִביֶע֛ ּה ְוָקנָ֔ ה ַהְּמנֹוָר֙ה יְֵרָכ֣ ה ֵּתָעֶׂש֤   ִמְקָׁש֞

ה ַהְּמנֹוָרה֙  )לא,כה 'תר 'שמ(פשט הכתוב  ה ֵּתָעֶׂש֤  'שמ( "י בבלי ראש השנה כד,ברשמציג חיוב עשית מנורה מרכב מאד (בהקשה) כפ' ִמְקָׁש֞

ה ַהְּמנֹוָרה֙  )לא,כה 'תר ה ֵּתָעֶׂש֤ ך נרותיה אברים אברים, ואחר כך ידביקם כדר תאו יהקנת א השיע אלו, חליות נהא יעשלש -  ִמְקָׁש֞
  'וגו, חתה איכתה באה מחללא כוא), זעלב' (רישקורין 'שולד םורפיהצ

ה ַהְּמנֹוָרה֙  )לא,כה 'תר 'שמ(אבל תבנית הטעמים של  ה ֵּתָעֶׂש֤  אנחות כח,מ ליבבהיא כעין יצא להקל, (א)  גרשיים מהפך פשטא, – ִמְקָׁש֞

ֲעֵׂש�ה מַ קטן של -דבר זה מרומז בתבנית הטעמים מהפך פשטא מונח זקף וגו' באה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשה
ב שהפשט מדבר על עשיית מנורת זהב בהקשה, אבל הדרשה מהפכת מן הפשט ומלמדת שבאין זהב אין חובת  ַהְּמֹנָרה� ִמְקָׁש
ה ָזָה�

 – אינה באה מקשהשאם אינה זהב אינה באה ככר, אינה באה גביעים כפתורים ופרחים,  נחות כח,אמ ליבבעשייה בהקשה; (ב) 

יהָ  )לא,כה 'תר 'שמ(עמים תביר מרכא טפחא של המעטה זאת מרומזת בתבנית הט יָה ּוְפָרֶח֖ יָה ַּכְפּתֶֹר֥ וכנראה שכאשר אינה נעשית  ְּגִביֶע֛
ּנָה יְִהיּֽו׃ מזהב גם אין חובה שהקנים והקישוטים   אלא יכולים להיעשות איברים איברים. ִמֶּמ֥

  

ואמונח מרבה  – ִמְקָׁש
ה מה ת"ל  ספרי במדבר פיסקא סא- בשום מצב כנדרש באתנח מגביל שמנורה אינה נעשית ממין גרוטי  – ִה"

וא ואלפי שמצינו בכלי בית עולמים שאם אין להם מין קשה עושים מין גרוטי שומע אני אף במנורה כן ת"ל  ִמְקָׁש
ה ִה" שנה  ִמְקָׁש
ה ִה"
רו אין של זהב עושים של כסף ושל מיכן אמ ) ִמְקָׁש
ה(אבל אם אין זהב מרבה מתכות אחרות כמרומז בטעם מונח של , לפסולעליו הכתוב 

  ברזל ושל נחושת ושל בדיל ושל עופרת דברי רבי,

  

ה )במ' בה' ח,ד(  )במ' בה' ח,ד(...  )תורה שלמה-(בסוגריים ע"פ הפי' המובא ב ,דספרי זוטא ח- רביע בתפקיד ארבע, כנדרש ב – ַּכַּמְרֶא&

ר ֶהְרָא�ה יְ  ה ֲאֶׁש� � ַּכַּמְרֶא& (טט ושכחה  ))שמ' תר' כה,ט(( ראה אותה עם שאר כל הכלים א) –(טט  עה פעמיםארבמלמד שהראה אותה לו ,  ָי

  ופי' מותח אותה) – ממשיך בה(ג"א  עומד וממשיח בה (עשה מנורה של אש)מיכאל  ג) –(טט  ,))שמ' תר' כה,מ(( וחזר וראה אותה שנייה ב) –
ה ֶאתלכך נאמר  ))במ' בה' ח,ד((וחזר וראה אותה עשויה  ד) –(טט וראה אותה ונעשית  ה׃-ֵּכ�ן ָעָׂש# (ולא פי' מי עשה והיינו דהקב"ה  ַהְּמֹנָרֽ

  עשה את המנורה)
  

ר � ֶהְרָא�ה יְ קדמא, במשמע של מוקדם, מקודם   – ֲאֶׁש� ה-ֶאת ָי שתי דרשות שאחת מהן היא שבאופן יוצא מן  –קטן - מהפך פשטא זקף – ֹמֶׁש�
  ה שניה צ"עהכלל הקב"ה הראה פעמים אחדות את המנורה למשה. דרש

ה-ֶאת   רוחני. –לקים - מצב של משה, (א) משה איש בשר ודם (ב) משה איש הא-מקף כרב – ֹמֶׁש�

  

ואת"ל ...  ספרי במדבר פיסקא סא- ה מאמר שנה עליו הכתוב לפסול מיכן אמרו אין של זהב עושים של כסף ושל ברזל  ִמְקָׁש
ה ִה"
בבלי מנחות -הוא מאמר תנאים. הגמרא בבר' יהודה אומר אף של עץ ושל חרס, ושל נחושת ושל בדיל ושל עופרת דברי רבי, רבי יוסי 

  כח,ב ועוד מקומות אחדים מבררת את דרך דרישת הכתובים שמביאים למאמר הספרי. 
   ב,מנחות כח ליבב

כה בו בקורנס עד גוש אחד שלם של זהב שמ( וסף: מנורה היתה באה מן העשת מן הזהבי בדרב פפא בריה דרב חנין קמיה ר(שנה)  תני
 תערובת מתכות)רשב"ם: ( סטרוןגיושל  (עופרת) ושל אבר )או תערובת בדיל ועופרת (בדילכשרה, של בעץ  -, עשאה של כסף )שנעשית מנורה

 כיצד( אי דעתךמ: (רב יוסף לרב פפא) לסולה. א"פ להכדברי  - בי פוסל, ור' יוסי ברבי יהודה מכשיר, של עץ ושל עצם ושל זכוכית ר - 

לי לכ )רבי יוסי בר' יהודה(ובין מר  (רבי)ין מר ב: ל? א")תבאר דעת ר' יוסי בר' יהודה המכשיר מנורה מכל מתכת ופוסל מנורה שאינה ממתכת
ֹור )לאר' כה,ת 'שמ(בכתוב ( ופרטי דרשי ת ָזָה
ב ָטה" יָת ְמֹנַר# � )לאר' כה,ת 'מש((בר: ס )יוסי בר"י (רבי  מר, מיהו )להכשיר גם מנורה שלא מזהב ְוָעִׂש

יתָ  �ת דמשמע כלל ְוָעִׂש ֹורמכל דבר,  ְמֹנַר# השבה אפשר לקים ( מה הפרט מפורש של מתכת )פרט רק זהב ָזָה
ב ָטה"  שע"י הקשה בגוש אחד שלם ִמְקָׁש3

יתָ  )לאר' כה,ת 'שמ(( סבר רבי)(, ומר חזר וכלל מנורה מכל מתכת)( , אף כל של מתכת)ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  �תְמנֹ  ְוָעִׂש ֹורכלל,  ַר# הפרט,  ָזָה
ב ָטה" ֵּתָעֶׂש�ה  ִמְקָׁש3
כמו כסף אז ( בר חשובכל דדבר חשוב, אף  שהוא)ָזָה
ב (: מה הפרט מפורש חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט) ַהְּמנֹוָרה� 

  . פסולה) -המנורה כשרה, אבל ממתכת אחרת שאינה חשובה, פסולה. וכל שכן מנורה שאינה עשויה ממתכת 
הסר משנתך מפני משנתי, שלפיה לכולי עלמא לא נחלקו שמנורה מכל מתכת כשרה, ונחלקו רק ( : סמי דידך מקמי דידי(רב יוסף לרב פפא) אמר ליה

הפסוק (רבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. במאי קא מיפלגי? רבי דריש , וסלפורבי  -, דתניא: כלי שרת שעשאן של עץ )במנורה העשויה מעץ
ת )לאר' כה,ת 'שמ( יָת ְמֹנַר# �י ומיעוטי. רבי דריש כללי ויריב ))לאר' כה,ת 'שמ(הפסוק (ר' יהודה דריש ב ייוסכללי ופרטי, ורבי  )וגו' ב ְוָעִׂש

ת )לאר' כה,ת 'שמ(ופרטי:  יָת ְמֹנַר# �ֹורלל, כ -  ְוָעִׂש הפרט,  - ָזָה
ב ָטה" לא כעין דן אכלל אי אתה חזר וכלל, כלל ופרט ו -  ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  ִמְקָׁש3
  הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת, אף כל של מתכת. 

ת )לאר' כה,ת 'שמ: יעוטיומר' יוסי בר' יהודה דריש ריבויי  יָת ְמֹנַר# �ֹורריבה,  -  ְוָעִׂש היעט, מ - ָזָה
ב ָטה" חזר וריבה, ריבה  -  ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  ִמְקָׁש3
 י:רש"( של חרס. מנורה) (, ומאי מיעט? מיעט )מנורה העשויה מכל דבר גם שלא ממתכת( כל מילי ריבה הכל, ומאי רבי? רבי -ריבה ו יעטומ

  )ודם.ר ו ראוי אפילו למלך בשנחות מכל הכלים ואיפ ואהש -רס של ח

במנורה העשויה  הסר משנתך מפני משנתי, לא נחלקו שמנורה של עץ פסולה, אלא נחלקו( ידך מקמי דידיד יסמאדרבה, אמר רב פפא לרב יוסף) (
  ! משאר מיני מתכות)
תניא: אין לו זהב מביא אף של כסף, של נחשת, של ד)לא תעלה על דעתך שלרבי יוסי בר"י מנורה עץ פסולה, כי כ(, דלא ס"(רב יוסף לרב פפא)

דם בית תבנית א שהיעלא  ותניא אידך: )ובברייתא נוספת נאמר(. ץאף בשל עיהודה מכשיר  של בדיל, ושל עופרת; רבי יוסי ברבי, וזלבר
נורה, אבל עושה הוא של חמשה ושל ששה ושל שמנה, מ גדכנהיכל, אכסדרה כנגד אולם, חצר כנגד עזרה, שלחן כנגד שלחן, מנורה 

בי יהודה ; ר' יוסי בר ר )שום דדומה לשל מקדש שאף הוא כשר בשאר מיני מתכות.מ בהז ינואש י:רש"( תכותמ נימיושל שבעה לא יעשה ואפילו משאר 
  ; (משמע שמנורה של עץ כשרה) נאיחשמודרך שעשו מלכי בית כ, אף של עץ לא יעשהאומר: 

  
ֹור  :לא,רומה כהת ותשמ ת ָזָה
ב ָטה" יָת ְמֹנַר# �  פ ְוָעִׂש
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ָּנה ִיְהֽיּו׃  �יָה ִמֶּמ יָה ּוְפָרֶח# �ּה ְּגִביֶע1יָה ַּכְפֹּתֶר ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה� ְיֵרָכ
ּה ְוָקָנ�   ִמְקָׁש3
ן ֶאל ותך ח,ג:במדבר בהעל �ַעׂש ֵּכן� ַאֲהֹר� ה ֶהֱעָל#ה ֵנֹרֶת"יהָ -ַוַּי 
י ַהְּמנֹוָר� � ְּפֵנ # ַּכֲאֶׁש1ר ִצָּו�ה יְ    מּול ה׃-ֶאת  ָי   ֹמֶׁשֽ

ב ַעד :ד,חהעלתך ב דברבמ ה ַמֲעֵׂש�ה ַהְּמֹנָרה� ִמְקָׁש
ה ָזָה� וא -ְיֵרָכ�ּה ַעד-ְוֶז� ּה ִמְקָׁש
ה ִה"   ִּפְרָח#
ר ֶהְרָא�ה יְ  ה ֲאֶׁש� � ַּכַּמְרֶא& ה ֶאת-ֶאת ָי ה ֵּכ�ן ָעָׂש# ה׃ פ-ֹמֶׁש�   ַהְּמֹנָרֽ

  

ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  )לא,כה 'תר 'שמ(פשט הכתוב   'שמ( ב,"י בבלי ראש השנה כדרשמציג חיוב עשית מנורה מרכב מאד (בהקשה) כפ' ִמְקָׁש3

ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  )לא,כה 'תר ך אברים, ואחר כך ידביקם כדרנרותיה אברים  תאו יהקנת א השיע אלו, חליות נהא יעשלש -  ִמְקָׁש3
  'וגו, חתה איכתה באה מחללא כוא), זעלב' (רישקורין 'שולד םורפיהצ

ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה�  )לא,כה 'תר 'שמ(אבל תבנית הטעמים של   א,נחות כחמ ליבבהיא כעין יצא להקל, (א)  גרשיים מהפך פשטא, – ִמְקָׁש3

שאם אינה זהב אינה באה ככר, אינה באה גביעים  נחות כח,אמ ליבב; (ב)  וגו' באה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשה
   כפתורים ופרחים, אינה באה מקשה

  

   ב,מנחות כח ליבב-או רבוי מיעוט ורבוי ב עיון בדרשת כלל ופרט וכלל

  ד ברבוי מיעוט ורבוייהודה של לימו ר' מביא דעת רבי של לימוד בכלל ופרט וכלל ואת דעת רבי יוסי בר ב,מנחות כח ליבב

ת  ))לא,כה 'תר 'שמ( (בפסוק רבי דריש כללי ופרטי יָת ְמנַֹר֖ ב ָט֑הֹור ,    כללְוָעִׂש֥ ה ַהְּמנֹוָרה֙  ,      פרטזָָה֣ ה ֵּתָעֶׂש֤   חזר וכלל,  ִמְקָׁש֞

  אף כל של מתכת וגו' מתכתכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש של 

ת         דריש רבויי ומיעוטי יהודהר' רבי יוסי בר  יָת ְמנַֹר֖ ב ָט֑הֹור    ,ריבה ְוָעִׂש֥ ה ַהְּמנֹוָרה֙    ,מיעט -  זָָה֣ ה ֵּתָעֶׂש֤  .חזר וריבה -  ִמְקָׁש֞

חות מכל פ ואהש - רס של חי: רש"( מיעט של חרס -מאי מיעט  ,רבי כל מילי -מאי רבי  .ריבה הכל - יעט וריבה מריבה  )דרך הלימוד במידה(

  .)ודםר ו ראוי אפילו למלך בשנהכלים ואי

  

דרישה במידת כלל ופרט וכלל או רבוי מיעוט רבוי במקומות שונים בתורה שבע"פ מלווה בתבנית טעמים קדמא ואזלא או קדמא לבד או 
  אזלא לבד בכתוב שהוא הכלל הפותח או בסמוך אליו (הכוונה לפניו).

 ליבבו/או אזלא בקרבת הכתוב הנדרש ככלל פותח למידת כלל ופרט וכלל.  תבנית הטעמים בפסוק בפר' תרומה, היא ללא הטעמים קדמא

ת  )לא,כה 'תר 'שמ(דורש את הכתוב  ב,מנחות כח יָת ְמנַֹר֖ יָת דמשמע ככלל פותח (ְוָעִׂש֥ תְוָעִׂש֥ ) והכתוב אחריו יכול היה להיות מכל דבר ְמנַֹר֖
ֹור  א) –(טט פרטים  ה ֵּתָעֶׂש�ה  )ב –(טט ָזָה
ב ָטה" נה. אפשר כי יתור מלת אלא שלכך היה יכול לכתוב מקשה תעשֶ  ַהְּמנֹוָרה� ִמְקָׁש3

ה ֵּתָעֶׂש�ה ַהְּמנֹוָרה� מביא למסקנה כי  ַהְּמנֹוָרה�    הוא כלל סוגר. ִמְקָׁש3

  

ה ַמֲעֵׂש�ה ַהְּמֹנָרה�  )בהע' ח,ד במ'(פרי זוטא מביאים את מלות פרי וסִ כאשר סִ  ב ְוֶז� בים ביניהן את הם לא מבארים אותן אלא משל ִמְקָׁש
ה ָזָה�
ב ָט֑הֹור )לא,כה 'תר 'שמ(מלות  ת זָָה֣ יָת ְמנַֹר֖ ומבארים אותן. זאת אומרת ששני הפסוקים ענין אחד הם. לכן אפשר שכאשר נקביל את  ְוָעִׂש֥

  התכנים ותבניות הטעמים נקבל דרך דרישה משותפת משניהם. 

  

ה ַמֲעֵׂש�ה ַהְּמֹנָרה�  )בהע' ח,ד במ'( לפי שנראה שפסוק זה לא מלמד על הקודם לו וגם הקודם לו אינו מלמד עליו,  קדמא מהפך פשטא, – ְוֶז�
אינה בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו או שהוא מלמד על הכתוב לפניו. לכן אפשר כי כתוב זה  קדמא מהפך פשטאלכן התבנית 

   כעין כלל הצריך לפרט.הוא 

  וד בסדר הקובע מי הכלל הפותח, מי הפרט שהכלל צריך, , תנאי מקדים, לימקדמא – ְוֶז�ה )בהע' ח,ד במ'(

ת  )לא,כה 'תר 'שמ(- מקביל ל ַמֲעֵׂש�ה ַהְּמֹנָרה� הכלל הפותח  יָת ְמנַֹר֖   , כללְוָעִׂש֥

ב  )בהע' ח,ד במ'(והפרט שהכלל צריך הוא  ב ָט֑הֹור )לא,כה 'תר 'שמ(כמו הפרט קטן, - זקף –ָזָה�   . ב,מנחות כח ליבב- ע"פ רבי ב זָָה֣

ה ַהְּמנֹוָרה֙  )לא,כה 'תר 'שמ(- המקביל ל ִמְקָׁש
ה )בהע' ח,ד במ'(ל הסוגר הוא והכל ה ֵּתָעֶׂש֤    ִמְקָׁש֞

  כלל ופרט וכלל, ויש לו קשר לטעם קדמא.- כלל, כלל ופרט וזה מוכר כ )בהע' ח,ד במ'(- למעשה התקבל ב

  

ת=  ַמֲעֵׂש�ה ַהְּמֹנָרה� ( ְוֶז�ה יָת ְמנַֹר֖ ב ) כלל, ( ְוָעִׂש֥ ב= ָזָה� ה ַהְּמנֹוָרה֙ =  ִמְקָׁש
ה) פרט (ָט֑הֹור זָָה֣ ה ֵּתָעֶׂש֤   ) כלל סוגרִמְקָׁש֞

  

ה-ֶאת )בהע' ח,ד במ'( מלת "את" מרבה על מנורת הזהב מנורות שאינן ככר זהב או ממתכות אחרות ולר' יוסי בר' יהודה אף מנורת  – ַהְּמֹנָרֽ

ה-ֶאתעץ.    נאיחשמודרך שעשו מלכי בית כ, ... אף של עץמצב מלמד שלפי מצב האומה יעשו המנורה - מקף כרב – ַהְּמֹנָרֽ

ה-ֶאת   סלוק מגביל שמנורת שבעה קנים ממתכת כלשהיא וגם מעץ לא יעשו לשימוש מחוץ למקדש. – ַהְּמֹנָרֽ

  

  חיבתה של מנורה 

ֽ  ז:ל,כה 'תר 'שמ ֶבר ָּפֶנ יר ַעל־ֵע֥ יָה ְוֵהִא֖ ה ְוֶהֱֽעָל֙ה ֶאת־ֵנ֣רֶֹת֔ יָה ִׁשְבָע֑ יָת ֶאת־נֵרֶֹת֖   יָה:ְוָעִׂש֥

ת  במדבר בהעלותך ח,ב: ירּו ִׁשְבַע֥ ה יִָא֖ ת ֶאל־מּול֙ ְּפֵנ֣י ַהְּמנֹוָר֔ ֹ֔ יו ְּבַהֲעNְֽתJ֙ ֶאת־ַהּנֵר ן ְוָאַמְרָּת֖ ֵאָל֑ ֹ֔   ַהּנֵֽרֹות:ַּדֵּב֙ר ֶאֽל־ַאֲהר

ת ָזָה
ב )לא,כה 'תר 'שמ(במנורה בפסוקים  רמזים לשבעה נרות (זה הנר  ְיֵרָכ
ּה ְוָקָנ�ּה אותיות ועוד שש – ַהְּמנֹוָרה� שבע אותיות,  – ְמֹנַר#
ה-ֶאת )בהע' ח,ד במ'(שבעה נרות,  –האמצעי)    שבע אותיות – ַהְּמֹנָרֽ

ה  :ב,זכריה ד ה רֶֹא֑ ה ַאָּת֖ י ָמ֥ אֶמר ֵאַל֔ ֹ֣   ַוּי

ֹ  ויאמר ה נֵר ּה ְוִׁשְבָע֤ ּה ְוגָֻּלּ֣ה ַעל־רֹאָׁש֗ ב ֻּכָּל֜ יִתי׀ ְוִהֵּנ֣ה ְמנֹוַר֩ת זָָה֨ ר ָרִא֣ ר ַעל־רֹאָׁשּֽה:ָואַֹמ֡ ה ְוִׁשְבָע֙ה ֽמּוָצ֔קֹות ַלּנֵ֖רֹות ֲאֶׁש֥ יָה ִׁשְבָע֤ יָה֙ ָעֶל֔   ֶת֙
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

  (התשע"ו) א,ח בהעלתךבמדבר  1.6

  

O במדבר בהעלותך ט,א׃ ֶדׁש ָהִראׁש# �ִים ַּבֹח ם ֵמֶא]ֶרץ ִמְצַר1 ית ְלֵצאָת� Rה ַהֵּׁשִנ יַני ַּבָּׁשָנ� ' ֶאל־ֹמֶׁש
ה ְבִמְדַּבר־ִס? 
ר:ַוְיַדֵּב
ר ה  ן ֵלאֹמֽ

יַני ' ֶאל־ֹמֶׁש
ה ְבִמְדַּבר־ִס? 
 מונח מונח מונח תלשא, כעין לפחות ארבע תלשא. כל תלשא עשויה ללמד אלפניה ולאחריה. – ַוְיַדֵּב
ר ה

  סה"כ שמונה תפקידי תלשא.

  בנושא אחד. ילת שנהמחיצה של תח תפקידה לרמז עלאפשר כי כל תלשא מלמדת על ארבע תחילות שנה בנושאים שונים. משנה הבאה ה
ארבעה ראשי שנים הן באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים באחד באלול ראש  ירושלמי (וילנא) ראש השנה פ"א,ה"א מתני'

  : השנה למעשר בהמה ר' לעזר ור' שמעון אומר באחד בתשרי

ים ִראׁ֥שֹון הּוא֙  )שמ' בא יב,ב( -(טט  אׁש ֳחָדִׁש֑ ֹ֣ ם ר ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ ֹ֧ י ַהָּׁשָנֽה: ַהח ם ְלָחְדֵׁש֖   )ָלֶכ֔

ים )שמ' בא יב,ב(כתיב  גמ' אׁש ֳחָדִׁש֑ ֹ֣ ם ר ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ ֹ֧ ם , ַהח אׁש הוא ָלֶכ֖ ֹ֣ ואינו ראש לא לשנים ולא לשמיטים ולא ליובלות ולא לנטיעות ולא ר
ם לירקות ואומר  אׁש הוא ָלֶכ֖ ֹ֣ בא ר' שמעון בר כרסנא מוכיח שניסן ראש השנה (בקטע הירושלמי ה ואינו ראש לא למלכים ולא לרגליםר

  למלכים ורגלים).

ם )שמ' בא יב,ב( ר"ש בר כרסנא בשם רבי אחא שמע לה מן הדא...   ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ ֹ֧ ם מיעט,  ַהח מיעט מיעוט אחר מיעוט ִראׁ֥שֹון הּו֙א ָלֶכ֔
  .למלכים ורגלים לרבות

דֶ  )שמ' יתרו יט,א( תני שמואל ופליג...   ֹ֙ יִםַּבח ֶרץ ִמְצָר֑ ל ֵמֶא֣ י ְלֵצ֥את ְּבנֵי־יְִׂשָרֵא֖ (טט מיכן שמונין חדשים ליציאת מצרים. א)  –(טט  ׁ֙ש ַהְּׁשִליִׁש֔

ית ) במ' בה' ט,א( אין לי אלא חדשים שנים מניןב)  – Rה ַהֵּׁשִנ יַני ַּבָּׁשָנ� ' ֶאל־ֹמֶׁש
ה ְבִמְדַּבר־ִס? 
הזמן  אין לי אלא לאותוג)  –(טט ; ַוְיַדֵּב
ר ה
יִם) לג,לח 'במ' מס( לאחר הזמן הזה מנין ֶרץ ִמְצַר֔ את ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֵמֶא֣ ים ְלֵצ֤ מלכים א ( אין לי אלא לשעה לדורות מניןד)  –(טט  ִּבְׁשַנ֣ת ָהַֽאְרָּבִע֗

את ְּבֵנֽי )ו,א ה ְלֵצ֣ ע ֵמ֣אֹות ָׁשנָ֡ י ִבְׁשמֹוִנ֣ים ָׁשָנ֣ה ְוַאְרַּב֣ ל ֵמֶאֶֽרץ- ַויְִה֣  )מל"א ט,י(. משנבנה הבית התחילו מונין לבנינוה)  –(טט וגו'  ְצַריִם֩ מִ -יְִׂשָרֵא֣

ים  ה ֶאת־ְׁשֵנ֣י ַהָּבִּת֑ ֹ֖ ה ֲאֶׁשר־ָּבָנ֥ה ְׁשNמ ים ָׁשנָ֔ י ִמְקֵצ֙ה ֶעְׂשִר֣ ית ַהֶּמֶֽלV:ַויְִה֗ ית ֖ה' ְוֶאת־ֵּב֥ . לא זכו למנות לבנינו התחילו מונין לחרבנוו)  –(טט  ֶאת־ֵּב֥

ֶדׁש )יחזקאל מ,א( ֹ֗ ה ֶּבָעׂ֣שֹור ַלח אׁש ַהָּׁשנָ֜ ֹ֨ גָלּוֵתנּו ְּבר ׁש ָׁשָנ֣ה ְל֠ ים ְוָחֵמ֣   לא זכו למנות לעצמן התחילו מונין למלכיות וגו' ז) –וגו' (טט  ְּבֶעְׂשִר֣

  

דֶ  )שמ' בא יב,ב(כתיב ' גמ ]א"ראש השנה פ ירושלמיפני משה [ע"פ פי' פני משה ר"ח ניסן משמש כראש שנה כלהלן:  ֹ֧ אׁש ַהח ֹ֣ ם ר ׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖
ים  ים א) –(טט  וכו'. כך הוא נדרש במכילתאֳחָדִׁש֑ אׁש ֳחָדִׁש֑ ֹ֣ ומנין אף למלכים ת"ל הוא החדש השני ב)  –(טט מגיד שניסן ראש לחדשים  ר

ג ַהַּמּ֛צֹות גְּבחַ֧  )טז,טז האר' דב(ומנין אף לרגלים תלמוד לומר ג)  –(טט למלוך שלמה על ישראל  ג ַהָּׁשֻב֖עֹות ּוְבַח֥ ר' נתן ד)  –(טט  ַהֻּסּ֑כֹות ּוְבַח֣
מלכים (שעשויים להילמד מהפסוק  –(טט ור' יצחק אומרים אף לשכירות בתים ולא לשנים ולא לשמיטין ויובלות ולא לנטיעה ולא לירקות 

את ְּבֵנֽי )א ו,א ה ְלֵצ֣ ע ֵמ֣אֹות ָׁשנָ֡ י ִבְׁשמֹוִנ֣ים ָׁשָנ֣ה ְוַאְרַּב֣ ל - ַויְִה֣ . ומדייק הש"ס ומאי חזית דמרבית להני וממעט להני ואימא ִמְצַריִם֩ - ֵמֶאֶֽרץיְִׂשָרֵא֣
  :(חולק על המסקנה ללעיל)לכם הוא ראש ולאלו שאמרנו ולא למלכים ולא לרגלים 

  

  .ישראללר"ח ניסן משמש כראש שנה (א) ע"פ הפסוק "לכם" לקידוש החדש הראשון שבמנין חדשי השנה 

  פני משה) וזה שייך למנין שטרות של קנין והלוואות.ע"פ ישראל ואח"כ גם למלכי אומות העולם ((ב) ראש השנה לשנים למלכי 

  (ד) ראש השנה לרגלים למנין בל תאחר של קרבנות ר' נתן ור' יצחק אומרים אף לשכירות בתים(ג) 

  
  משך חכמה במדבר ט 

יַני ַּבָּׁשָנ�  ב) -(א  ' ֶאל־ֹמֶׁש
ה ְבִמְדַּבר־ִס? 
ר:ַוְיַדֵּב
ר ה Oן ֵלאֹמֽ ֶדׁש ָהִראׁש# �ִים ַּבֹח ם ֵמֶא]ֶרץ ִמְצַר1 ית ְלֵצאָת� Rל  ה ַהֵּׁשִנ (ב) ְויֲַעׂ֧שּו ְבנֵי־יְִׂשָרֵא֛

ַסח ְּבמֹוֲעֽדֹו: בפרק קמא דפסחים יליף רבן שמעון בן גמליאל דשואלין ודורשין שתי שבתות קודם הפסח מכאן, דבריש ירחא  ֶאת־ַהָּפ֖
ולרבנן, למה לן הך גזירה שוה? ונראה , דאמר בראשון לחודש. איפה?) –(טט  במדבר" דריש ספרא -במדבר קאמר, דיליף גזירה שוה "

לדעתי, דבסנהדרין פרק קמא (יב, א) פליגי אם מעברין השנה מפני הטומאה. והנה אם נאמר דאין הפסח דוחה שבת, אז ודאי דמעברין 
ֶדׁש ָהִראׁ֛שֹון  )שמ' פק' מ,יז(( ת. ובשנה השנית באחד בניסן הוקם המשכןבאחד בשב -היינו יום י"ד  - החודש, כדי שיחול פסח  ֹ֧ י ַּבח ַויְִה֞

ם ַהִּמְׁשָּכֽן: ֶדׁש הּוַק֖ ֹ֑ ד ַלח נָה ַהֵּׁשִנ֖ית ְּבֶאָח֣ ודרשו ז"ל ראשון למעשה בראשית, ואם כן היה י"ד בשבת. ולפי מה דהוי סלקא דעתך דאין ), ַּבָּׁש֥
מעברין חודש אדר, וקבעו ריש ירחא בשלושים ואחד, כדי שיהיה ארבעה עשר באחד בשבת. לכן אמר לו  פסח דוחה שבת, אם כן היו

השם ביום שלושים, שהיום יקבעו ריש ירחא, ולא יאיימו על העדים לעברו, כדאמר ר' יהושע בן לוי בראש השנה פרק קמא דף כ' 
סוף פרק ג מקידוש החודש, אפשר דהוה אמינא דמעברין את השנה,  דמאיימין בניסן ותשרי לעברו. ולשיטת רבינו משה (בן מימון)

ֶדׁש ָהִראׁ֖שֹון לֵ ) ' ט,אעבמ' בה( לכן אמר הכתוב ֹ֥ יִם ַּבח ֶרץ ִמְצַר֛ ם ֵמֶא֧ ית ְלֵצאָת֨ ה ַהֵּׁשנִ֜ ינַי ַּבָּׁשנָ֨ ה ְבִמְדַּבר־ִס֠ ר ֣ה' ֶאל־מֶֹׁש֣ רַויְַדֵּב֣ ֹֽ ֶדׁש  :, שהיוםאמ ֹ֥ ַּבח
 ֹֽ לחודש  להיות הראשון) –(טט  ולא יעברו לא את השנה ולא את החודש, רק שיקבעו היום במשמע של לאו אמור ולכן) –(טט , רָהִראׁ֖שֹון ֵלאמ

טרף  (פרק)יומא סוף  (מסכת)ניסן, שיעשו בני ישראל את הפסח במועדו, שדוחה שבת עשיית פסח, והותרה אצלו שבת, וכדאמר ב
  .טומאה הותרה בצבור, דאין מעברין, כדאמר בסנהדרין שםבקלפי, והוא כל שכן בטומאה, למאן דאמר 

  

יַני) ' ט,אעבמ' בה( ' ֶאל־ֹמֶׁש
ה ְבִמְדַּבר־ִס? 
אחד מהם  [משך חכמה במדבר ט]ע"פ מונח מונח מונח תלשא, כעין ארבע תלשא,  – ַוְיַדֵּב
ר ה
עין עוקר) שבת מפני פסח בזמנו, אחד תומך (כ לדחותלקביעת עבור שנה, אחד לקביעת עבור חדש, אחד תומך בדרשה ממלת מועדו 

  בדרשה שהותרה טומאה בציבור, טומאת מת ברוב הצבור דוחה קדושת מקדש (כעין עוקרת) ולכן אין מעברין מפני טומאת ציבור.

  

המבוססת  צ"ע (א) חישוב עיבורי שנה וחדשים קשור לחישוב תקופות, וימי התקופות שהם ע"פ השמש ואליהם משווים את השנה העברית
ֹֽתּו: ) כב,ח נח' רב(- על מולדות הירח. (ב) לתקופות יש רמז ב יְָלה N֥א יְִׁשּב ֶרף ְו֥יֹום ָוַל֖ ֹ֛ יִץ ָוח ם ְוַק֧ ֹ֜ ר ָוח ֹ֨ ָקִציר ְוק ַרע ְו֠ ֶרץ זֶ֡ י ָהָא֑ ד ָּכל־יְֵמ֣ ֹ֖ שמ' (וכן  ע

ים  )בא יב,ב אׁש ֳחָדִׁש֑ ֹ֣ ם ר ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ ֹ֧ יJ דברים ראה טז,א: ) ,אזה טראב' ד( , וכןוכו'ַהח ַסח ַל֖ה' ֱאNֶה֑ יָת ֶּפ֔ יב ְוָעִׂש֣ ֶדׁש ָהָאִב֔ ֹ֣ וגו'  ָׁשמֹו֙ר ֶאת־ח
ת ַהָּׁשָנֽה:) כב,לד תשא' שמ((ודומה לו שמ' מש' כג,טו: שמ' תשא לד,יח);  יף ְּתקּוַפ֖ ים ְוַח֙ג ָהָֽאִס֔ יר ִחִּט֑ י ְקִצ֣ ה ְלJ֔ ִּבּכּוֵר֖ ג ָׁשֻבעֹ֙ת ַּתֲעֶׂש֣   ְוַח֤

  

יַני) ' ט,אעבמ' בה(: סיכום ' ֶאל־ֹמֶׁש
ה ְבִמְדַּבר־ִס? 
מונח מונח מונח תלשא, כעין לפחות ארבע תלשא. כל תלשא עשויה ללמד  – ַוְיַדֵּב
ר ה
לארבעה דברים, ר"ח ניסן משמש כראש שנה  פני משה]ופי' [ירושלמי ראש השנה פ"א ע"פ  סה"כ שמונה תפקידי תלשא. אלפניה ולאחריה.

תפקידי תלשא הם לעבור שנה,  ארבעה ]ב) -משך חכמה במדבר ט (א [ ע"פנושא מסוים. בתפקיד מחיצה של תחילת שנה לתהיה שא תלוכל 
  חדש (תפקיד שיעור ומחיצה), עקירת (תלישת) שבת מפני פסח, עקירת טומאת מת מפני עשיית פסח.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא עם הלכה  קבוצה - 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 ש דרו – ֠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(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

ה הַ  ) ...במ' בהע' ט,א(-עיון בתבניות טעמים אחרות ב ר:ַּבָּׁשָנ� Oן ֵלאֹמֽ ֶדׁש ָהִראׁש# �ִים ַּבֹח ם ֵמֶא]ֶרץ ִמְצַר1 ית ְלֵצאָת� Rֵּׁשִנ  

ית ְלצֵ ) במ' א,א( י ַּבָּׁשָנ֣ה ַהֵּׁשנִ֗ ֶדׁש ַהֵּׁשנִ֜ ֹ֨ ד ְּבֶאָח֩ד ַלח ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ י ְּבא ר ִסיַנ֖ ה ְּבִמְדַּב֥ ר ֧ה' ֶאל־מֶֹׁש֛ ר:ַויְַדֵּב֨ ֹֽ יִם ֵלאמ ֶרץ ִמְצַר֖ ם ֵמֶא֥   אָת֛

יַני )מ' בהע' ט,אב( ספרי זוטא ' ֶאל־ֹמֶׁש
ה ְבִמְדַּבר־ִס? 
י ...) במ' א,א(נאמר כאן במדבר סיני ונאמר בראשו , ַוְיַדֵּב
ר ה ר ִסיַנ֖ מה מדבר , ְּבִמְדַּב֥
ד  )במ' א,א(סיני האמור בראשו  ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ יַניאף ְּבא ד נאמר האמור כאן באהל מועד. מאהל מועד נאמרו כל המצות מאהל מוע ִמְדַּבר־ִס?

לו למשוח את המשכן מאהל מועד נאמר לו לשרוף את הפרה מאהל מועד נאמר לו להעמיד את האהל מאהל מועד נאמ' לו כל 
  :(טט: הענין אחרון נוגע ישירות לעשיית פסח בטהרה, או דחיית טומאת מקדש בפסח מפני טומאת הציבור) הטמאות והטהרות

ית Rה ַהֵּׁשִנ Oןעין כלל מלמד, שאפשר כי מרומז בתבנית הטעמים של קדמא ואזלא כ – ַּבָּׁשָנ� ֶדׁש ָהִראׁש# �ִים ַּבֹח דרגא תביר  – ֵמֶא]ֶרץ ִמְצַר1
  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין בקשר לנושא. 

. היינו שמאז השלמת בנין אהל מועד נאמרו כל כל המצות מאהל מועד נאמרו ספרי זוטא- אפשר כי כאן קבוצת הפרטים היא כמאמר ה

מאהל לחנוכת המשכן (א)  שקדמומלמד על צוויים  ספרי זוטאהמצוות מאהל מועד. ואל תתמה שכתבתי "השלמת" ולא חנוכת המשכן, כי 
םְלצֵ ורמז לכך בטעם קדמא של  מאהל מועד נאמר לו למשוח את המשכן(ב)  מועד נאמר לו להעמיד את האהל שקדם צווי זה  אָת�
  באהל מועד קודם לחנוכת המשכן. 

רבי לוי בשם רבי חמא בר  ]ה,ירושלמי (וילנא) מגילה ג[.  "מאהל מועד נאמר לו לשרוף את הפרה" )במ' בהע' ט,א( ספרי זוטאבענין מאמר 
  .שפת"ח-ו )במ' נשא ז,א( רש"יוכן . שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני נשרפה הפרה ...חנינה 

בשני בניסן בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים נעשה הפרה האדומה, לכך  ]]475אוצר מדרשים (אייזנשטיין) פנחס בן יאיר [המתחיל בעמוד [
[בד' אותיות] חסר יו"ד? אלא כנגד פרה שיש בה ד' דברים:  בִהְקרִ֨ בנשיא יששכר. ולמה הוסיף  ֶאת־ָקְרָּב֜נֹו בִהְקרִ֨  )במ' נשא ז,יט(כתיב 

ר  )וי' צו ח,לד(פרה אדומה של משה נעשתה  אוצר החכמה)] 361רב סעדיה בן דוד, (ע'  –[מדרש הביאור לפי  ., תמימה, מום, עולאדומה ַּכֲאֶׁש֥
ת ְלַכֵּפ֥ר ֲעֵליֶכֽם: ֹ֖ ה ַּבּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ִצָּו֧ה ֛ה' ַלֲעׂש בניסן, זה מעשה פרה אדומה. ונעשתה "וכן אתה מוצא שנשחטה פרה ראשונה בשני  ָעָׂש֖

(מעשה עגל  עד שני בניסן מאתים וחמש ושמונים יום, מנין פרה, כדי שיתכפר על אותו מעשה (מעשה העגל)שמשבעה עשר בתמוז 

  .) 285-הזהב)(אם שנה א' הייתה מעוברת וגם מלאה, עדיין חסרים ימים אחדים ל

ר )במ' בהע' ט,א( ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא1ל ) במ' בהע' ט,ב(בי הנאמר בפסוק הבא אפשר כנוטריקון לאו אמור, וטעם סלוק מגביל לג – ֵלאֹמֽ ְוַיֲעׂש]
:OֲעֽדOַסח ְּבמ   הגבלות כנדרש בפסוקים הבאים. ֶאת־ַהָּפ#

  

'  ׃,אטבהעלותך במדבר תבנית הטעמים "תלישא קדמא ואזלא" עשויה לפעול בכעין בנין אב ללמד לכל התורה כולה. הפסוק  
ַוְיַדֵּב
ר ה
ר:ֶאל־ֹמֶׁש
ה ְבמִ  Oן ֵלאֹמֽ ֶדׁש ָהִראׁש# �ִים ַּבֹח ם ֵמֶא]ֶרץ ִמְצַר1 ית ְלֵצאָת� Rה ַהֵּׁשִנ יַני ַּבָּׁשָנ� ומכאן למדנו  - מלמד בכעין בנין אב ש ְדַּבר־ִס?

  ומכאן שבענין אחד יש מוקדם ומאוחר שאחרת לא נוכל ללמוד במידת כלל ופרט וכלל. בשני ענינים שאין מוקדם ומאוחר בתורה

, שפרשה )במ' בהע' ט,א( לפרשת הפסח) במ' א,א(ד"א מה ראה משה והקדים פרשה זו  ]מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת במדבר פרק א[- נעיין ב 
, (טט: בשנה שניה) היה בחדש הראשון )במ' בהע' ט,א(, והוא אייר, ופרשת פסח (טט: בשנה שניה) היתה באחד לחדש השני) במ' א,א(זו 

ם ֵמאֶ֥ ַויְַדּבֵ֨ ) במ' א,א(שנאמר  ית ְלֵצאָת֛ י ַּבָּׁשָנ֣ה ַהֵּׁשנִ֗ ֶדׁש ַהֵּׁשנִ֜ ֹ֨ ד ְּבֶאָח֩ד ַלח ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ י ְּבא ר ִסיַנ֖ ה ְּבִמְדַּב֥ ר:ר ֧ה' ֶאל־מֶֹׁש֛ ֹֽ יִם ֵלאמ במ' (, וכתיב ֶרץ ִמְצַר֖

ר )בהע' ט,א Oן ֵלאֹמֽ ֶדׁש ָהִראׁש# �ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא1ל ֶאת־ )במ' בהע' ט,ב( ַּבֹח ַסח ְּבמOֲעֽדO:ְוַיֲעׂש] והלא פרשת הפסח היה בניסן, והיה לו  ַהָּפ#

ם ) במ' בהע' ט,ו(להקדים בפרשה זו קודם לאייר, ולמה עשה כן, לפי שבאותה פרשה נאמר  
ֶפׁש ָאָד� ר ָהי�ּו ְטֵמִאים� ְלֶנ ים ֲאֶׁש� י ֲאָנִׁש& 
ַוְיִה
ומכאן למדנו שאין מוקדם  תחיל הספר בפרשת טמאים,וגו', ואותה שעה נאמר להם מצות פסח שני לטמאים, לכך לא רצה לה

, כגון אלו ב' המעשים, אבל בחד ענינא אותו שהוא מוקדם הוא מוקדם, ואותו שנכתב מאוחר בשני ענינים, הני מילי ומאוחר בתורה
פרט וכלל הוא, ונאמר  הוא מאוחר, שאם לא נאמר כן, אם כן כלל ופרט שאנו אומרים אין בכלל אלא מה שבפרט, והיינו יכולין לומר

שנעשה כל מוסיף על הפרט, וכן פרט וכלל מה שאנו אומרים נעשה כלל מוסיף על הפרט, ונאמר שכלל ופרט הוא ואין בכלל, [אלא] 
  :מה שבפרט, אלא מכאן אתה למד מאחר שאנו דורשין את התורה בכלל ופרט, ובפרט ובכלל, שבענין אחד יש מוקדם ומאוחר

  

ַסח ְּבמOֲעֽדO: ׃ב,טבהעלותך במדבר  ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא1ל ֶאת־ַהָּפ#   ְוַיֲעׂש]
ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא1ל ) במ' בהע' ט,ב(משך חכמה  (טט: מלת במועדו בתמיד של שבת  , וכן בתמיד(טט: אות ו"ו ראשונה) . מלאְּבמOֲעֽדOוכו'  ְוַיֲעׂש]

מלא, שעד י"ד לא יעשו מאומה, כי אין פסח  ְּבמOֲעֽדOם סו, א). גם מרמז . לכן יליף גזירה שוה לדחות שבת (פסחי יתירה ומופנית לג"ש)
  :מועד מלא - רק בארבעה עשר (פסחים צו, א),  דורות מקחו בעשור

  מצב עשיית פסח בטהרה (א) יש העושה פסח (ב) יש שאינו עושה פסח כטמא מת, או היה בדרך רחוקה- מקף כרב – ְבֵני־ִיְׂשָרֵא1ל

ַסח הכנת קרבן הפסח (א) בפסח מצרים הכנה ויעוד מעשור לחדש ניסן, (ב) בפסח דורות  משך חכמהמצב, ע"פ - מקף כרב – ֶאת־ַהָּפ#
  היעוד צריך להיעשות רק בארבעה עשר בניסן.

  

ַסח ְּבמOֲעֽדO:) במ' בהע' ט,ב( ספרי זוטא ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא1ל ֶאת־ַהָּפ# Oן) במ' בהע' ט,א((מה ת"ל בראשון , ְוַיֲעׂש] מלמד שלא קדמו ) ָהִראׁש#

דוחה את הטומאה יכול שאין לי שאינו דוחה את הטומאה אלא בחול ומנין אף בשבת ת"ל  ְּבמOֲעֽדOדוחה את השבת  ְּבמOֲעֽדOאחר. 

OֲעֽדOמאה אין יכול אף השלמים הבאים עמו יהו דוחין את השבת ואת הטומאה ת"ל תעשו אותו אותו דוחה את השבת ואת הטו -. ְּבמ
השלמים הבאים עמו דוחין לא את השבת ולא את הטומאה אימתי מביאת עמו חגיגה בזמן שהוא בא בחול ובמועט. חגיגה היתה באה 
מן הבקר ומן הצאן: ויעשו בני ישראל, יכול אין לי שהוא דוחה את השבת אלא בשחיטתו אמרת ויעשו ויעשו ריבה קבול דמו וזריקתו 

ר' אליעזר מוסיף ארבעה דברים חתיכת יבלתו ונותן משכון ולוקח הרכיבו מירושלם להר הבית ...   .ביוומיחוי קרביו והקטר חל
והבאתו מחוץ לתחום אמר ר' עקיבא כל מלאכה שאפשר לה ליעשות מערב שבת אינה דוחה את השבת ושאי אפשר לה ליעשות 

  :מערב שבת דוחה את השבת

  

ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא1ל ֶאת־ַהָּפ#  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה בקשר לנושא  – ַסחְוַיֲעׂש]

דוחב שבת, דוחה טומאה כאשר רוב הציבור טמאים, ולא רק שחיטת הפסח דוחה שבת  ספרי זוטא- , כנדרש בְּבמOֲעֽדOשכאן הוא מלת 
  .קבול דמו וזריקתו ומיחוי קרביו והקטר חלביואלא גם 

OֲעֽדOסלוק, מגביל דחיה שבת רק לפסח אבל אין שלמים דוחים שבת, ואין שלמים דוחים טומאה. וכן כל דבר שאפשר לעשותו  – ְּבמ
  מערב שבת אינו דוחה שבת כדעת ר' עקיבא נגד דעת ר' אליעזר.


