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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  דברים ראה יא,כו 1.1
 דברים ראה יב,ב:

ת ַאְּבדּון ֶאֽ ְבדּו-ָּכל-ַאֵּב�ד ְּת� ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ ם ֶאת-ַהְּמֹקמ� ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ ם ֲאֶׁש$  ֱא*ֵהיֶה(ם -ָׁש�ם ַהּגֹוִי'
ָרִמים- ְוַעל-ַעל  ים ָהֽ ַחת ָּכל-ֶהָהִר. ֹות ְוַת"  ן׃-ַהְּגָבע0   ֵע$ץ ַרֲעָנֽ
  

ַאְּבדּון , בתפקיד עקירת מחיצה המסתירה את מקור העבודה זרה וכך מאבדה וזה מאפשר גלוי בעל בחינה גדולה- מונח תלישא – ַאֵּב�ד ְּת�

  נעלה

ת ְבדּו-ָּכל-ֶאֽ ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ ם-ַהְּמֹקמ�   גרשיים דרגא מונח רביע, בתפקיד תיקון הקילקול של היצר הרע, וגלוי הגאולה    – ָׁש�ם ַהּגֹוִי'

תוב לרמוז איבוד לכח הנעלם גם כן בכח עם בני ישראל, שכאשר יתעצמו בתעצומות ובדרך רמז, יכוין הכ ]אור החיים[מתואם לפירוש 
ְבדּו-ָּכלהמעשה הטוב יאבדו נגלה ונסתר מהם, והוא אומרו  ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ , פירוש אשר מגעת שם עבודתם שהוא כסא ס"מ ָׁש�ם-ַהְּמֹקמ�

חיצה) של כסא ס"מ הרשע, זה תיקון הקילקול של יצר הרע (איבוד מקומות עבודה זרה עוקר כח הנעלם (כעין מוסתר ע"י מהרשע לעקרו 
�ה ,(בעל בחינה נעלה) כי בנפילת כח זה יתעצם כח העליוןוהדבר מביא לגלוי בחינה נעלה של הגאולה,  ֶל6 ַעל 'ה&  ְוָהָי  ָהָא(ֶרץ -ָּכל- ְלֶמ"

     :)זכריה יד,ט(

ּו  )וירא כ,יג 'בר(וא בשם אלהים אחרים והפסוק אפשר כי פסוק זה מרמז אל גלות השכינה בדור אנוש שבו הוחל לקר י ַּכֲאֶׁש�ר ִהְתע� ַוְיִה�
י  רומז אל התיקון וחזרת השכינה מרקיע שביעי לששי.גרשיים דרגא מונח רביע,  – ֹאִת'

  

ם ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ , מרכא  ֵהיֶה(םֱא*-ֶאת - מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כולם חל איסור ההנאה מ – ֲאֶׁש$

  בנסיבות הבאות:  אור החייםכעין יתור לרבות על הירושה של הגויים גם דברים הקשורים לאלהיהם, ע"פ פי'  –טפחא 

  א' הקרקע עליה עמדה עבודה זרה, 

ים-ֱא*ֵהיֶה(ם ַעל-ֶאתואומרו ...  יש  לומר כילפי שאסר כל המקומות, ופירשנו אפילו בית בנוי שהוא מחובר אסור, ובא , ֶהָהִר.
וז"ל אלהיהם על ההרים ולא  ]עבודה זרה (מה,ב)[ , וכמו שדרשו [במסכת]מחובר שאינו נאסר הגם שיעבדוהו, ומה הוא ההרים

  (נאסרות העבודות הזרות ולא הקרקע שעליהם עומדות העבודות זרות) ההרים אלהיהם,

  ב' בכלים שחוברו לעבודה זרה, ואינם אסורים בהנאה עד שיעבדו,

ֹות-ָּכל דרשו ,ב)]נא[עבודה זרה ( ק רבי ישמעאלובפר באם אינו ענין לעבודה זרה תנהו ענין לכלים, עד כאן, הם ז"ל סוברים  ַהְּמֹקמ�
בין לר' ישמעאל ובין לר"ע  )]א,נב[עבודה זרה ( -(טט  שתלוש ולבסוף חיברו אינו צריך קרא, ושבעים פנים לתורה (במד"ר יג טז):

  עבודת כוכבים הן, ומשמשי עבודת כוכבים אין אסורין עד שיעבדו! משמשיכלים שיועדו להיות 
  ג' עבודה זרה אשר גוי ביטל אתה ואף גוי שלא עבד אותה עבודה זרה, 

ם  עוד יתבאר אומרו את אלהיהם, בהעיר למה הפסיק במאמר ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ בין זכרון העובדים והנעבדים, שהיה לו ֲאֶׁש$
   בדו שם הגויים את אלהיהם וגו' אשר אתם יורשים אותם:לומר על זה הדרך ע

   
וז"ל רב הונא רמי כתיב (דהי"א יד יב) וישרפו באש,  )]ד,א[עבודה זרה (מ אכן הכוונה היא, על דרך מה שאמרו רבותינו ז"ל במסכת

כתיב (שם יב ל) ויקח את וכתיב (שמואל ב ה כא) וישאם, לא קשיא כאן קודם שבא איתי הגיתי כאן לאחר שבא איתי הגיתי, ד
עטרת מלכם מעל ראשו וגו', ומי שרי וכו' אמר רב נחמן אתא איתי וביטלה, עד כאן, הרי כי יש מציאות לירש גם אלהיהם עצמן, 

ם והוא כשהיו עמהם עובדיהם שיבטלום הם ויהנו מהם ישראל, והוא אומרו ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ ולא אותם לבד אלא גם , ֲאֶׁש$
ם, והוא אומרו את אלהיהם, ותנאי המשפט רמז הכתוב במה שהקדים מאמר אותם, ואחר כך את אלהיהם כדברי הש"ס אלהיה

   (שם) שאמר אחר שבא איתי [הגיתי] נהנה דוד בעטרת מלכם:
  

 :דברים ראה יב,ג

ם ְוִׁשַּבְרֶּתם- ֶאת-ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאת ּון ָּבֵא0 -ִמְזְּבֹחָת' ֵריֶהם- ִּתְׂשְרפ� ם ַוֲאֵׁשֽ ּון ַמֵּצ�ֹבָת0 ם ְּתַגֵּדע(   ׁש ּוְפִסיֵל$י ֱא*ֵהיֶה"
ם ִמן-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאת  ֹום ַהֽהּוא׃-ְׁשָמ0   ַהָּמק"
יֵרֶהם-   )דב' ואתחנן ז,ה( ורבנן, האי ]ב,בבלי עבודה זרה מה[ ּון ַוֲאֵׁשֽ מאי עבדי ליה? לכדר' יהושע בן לוי, דא"ר יהושע בן לוי:  ְּתַגֵּדע0

 ),גיב ראה דברים(אל, כיבוש ארץ ישראל קודם לביעור עבודת כוכבים, דתני רב יוסף: גידועי עבודת כוכבים קודמין לכיבוש ארץ ישר
ם-ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאת ם -ְוִׁשַּבְרֶּתם- ֶאתוהנח,  ִמְזְּבֹחָת' והנח. והנח ס"ד? שריפה בעי! אמר רב הונא: רדוף ואח"כ שרוף. ור' יוסי בר' ַמֵּצ�ֹבָת0

ַאְּבדּון - מ ),ביב ראה דברים(יהודה האי סברא מנא ליה? נפקא ליה  ַאְּבדּוןואח"כ ַאֵּב�ד , ַאֵּב�ד ְּת� . ורבנן? הא מיבעי ליה לעוקר עבודת ְּת�
ם ִמן-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאת - ) מדברים ראה יב,ג(כוכבים שצריך לשרש אחריה. ורבי יוסי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה? נפקא  ֹום -ְׁשָמ0 ַהָּמק"

-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאתאומר: מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"ל:  . ורבנן? ההוא לכנות לה שם; דתניא, ר"אַהֽהּוא׃
ם אבד תאבדון. אם כן, מה ת"ל ואבדתם את שמם מן המקום ההוא?  ,ב)דברים יב(אמר לו ר"ע, והלא כבר נאמר:  )א,מו(ע'  ,ְׁשָמ0

ץ ... )ברים עקב ז,כוד: (לכנות לה שם. יכול לשבח? לשבח ס"ד? אלא, יכול לא לשבח ולא לגנאי? ת"ל:   ׀ ְוַתֵע$ב ְּתַׁשְּקֶצ&ּנּו ׀ ַׁשֵּק�
ּנּו ַתֲעֶב" ֶרם-ִּכי ְּתֽ    עין קוץ. -קורין אותה בית כריא, עין כל  - , הא כיצד? היו קורין אותה בית גליא ֽהּוא ֵח$

ם-ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאת   וש ארץ ישראל.   מרמז ללפחות ארבע פעולות בכיבבבלי עבודה זרה מה,ב מו,א מונח רביע, ע"פ  – ִמְזְּבֹחָת'

ם-ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאתבכיבוש הראשון מבצעים הרס בלי פנוי וזהו (א)  ם-ְוִׁשַּבְרֶּתם- ֶאתומניחים, (ב)  ִמְזְּבֹחָת' ומניחים, אחרי סיום  ַמֵּצ�ֹבָת0

ׁשהכיבוש עוברים בארץ ומבצעים פנוי יסודי ושינויים (ג)  ּון ָּבֵא0 ֵריֶהם- ִּתְׂשְרפ� ּון ּוְפִסיֵל$י ֱא*ֵהיֶה"  ַוֲאֵׁשֽ ביעור עבודת כוכבים, ם ְּתַגֵּדע(

ַאְּבדּון - ) מדברים ראה יב,בור' יוסי בר' יהודה האי סברא מנא ליה? נפקא ליה (כאן יש מחלוקת  ַאְּבדּוןואח"כ ַאֵּב�ד , ַאֵּב�ד ְּת� . ורבנן? ְּת�
ק כל זכר לעבודה זרה, כגון (רבנן אומרים כי הכתוב בפסוק יב,ב מצוה למחו הא מיבעי ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה.

  תיאור שלה, כיווני דרך אליה)

ם ִמן-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאת -) מדברים ראה יב,גורבי יוסי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה? נפקא ליה ((ד)  ֹום ַהֽהּוא׃-ְׁשָמ0 . ורבנן? ההוא ַהָּמק"
ם-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאתת"ל:  לכנות לה שם; דתניא, ר"א אומר: מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה?     ,ְׁשָמ0



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

לכנות לה שם. יכול לשבח? לשבח ס"ד? אלא, יכול לא (ה) אפשר שאם לא מאבדים את שמם לגמרי אזי משנים את שמם לשם גנאי 
ץ ... )דברים עקב ז,כולשבח ולא לגנאי? ת"ל: ( ּנּו ׀ ְוַתֵע$ב ְּתַׁשְּקֶצ&ּנּו ׀ ַׁשֵּק� ַתֲעֶב" ֶרם-ִּכי ְּתֽ  ֽהּוא׃ ֵח$

  

ם[ה] :ו –יב,ה  דברים ראה י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ� ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- ִמָּכל-ַהָּמק� ר ה. Eּום ֶאת-ִיְבַח ם ָלׂש$ ֹו ָׁש(ם-ִׁשְבֵטיֶכ0   ְׁשמ"
ָּמה׃  אָת ָּׁשֽ ּו ּוָב$   ְלִׁשְכנ$ֹו ִתְדְרׁש"

ת ְּתרּוַמ�ת ֶיְדֶכ(ם [ו]   ם ְוֵא" ֵתיֶכ0 ם ְוֵאת- ַמְעְׂשֹר� ָּמה ֹעֽ*ֵתיֶכם- ְוִזְבֵחיֶכ0   ַוֲהֵבאֶת�ם ָׁש'
ם׃ְוִנְדֵר   ת ְּבַקְרֶכ"ם ְוצֹאְנֶכֽ ם ּוְבֹכֹר$ ֵתיֶכ0   יֶכם- ְוִנְדֹב�

הנודר להקריב קרבן אסור ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א (דף נו טור ב)(וילנה ב,ג)  בפסוק זה יש לפחות שני לימודים, (א) לימוד ע"פ
  ; (ב) לימוד אחר המובא כאן לענין עבודת מזבח (במה גדולה): לאחר נדרו 

ם) יב,ה(  ֹום ֲאֶׁשר-לאֶ -ִאֽ ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- -ַהָּמק� ר ה. Eהקרבת  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב. – ִיְבַח
  קרבנות בבמה גדולה הוא מזבח המשכן, מזבח שילה ומזבח בית המקדש בירושלים. 

יאּו פירש [יא] לפסוק  רש"ידבר המתואם עם פירוש  אמור לענין שילה, וכאן אמור  )(הסמוך לפסוק יב,ה )ופס' ( למעלה -  וגו'וגו'וגו'וגו'ָׁש�ָּמה ָתִב0
במדבר הקריבו בבמה גדולה במשכן, בזמן כיבוש הארץ שבע שנים ובזמן חלוקת ( לענין ירושלים, ולכך חלקם הכתוב ליתן היתר בין זו לזו:

  והותרה הקרבה רק בבמה גדולה בשילה) הארץ שבע שנים, המשכן היה בגלגל והותרו במות קטנות, הוקם המשכן בשילה נאסרו הבמות הקטנות
כאשר הכהן הגדול היה בנוב וגבעון, ארון הברית לא היה שם שוב הותרו הבמות ( ם לנוב, וחרבה נוב ובאו לגבעון,משחרבה שילה ובאו לה

ון הברית באוהל בעיר דוד גם בשכון אר( ).ספ"ד סה(ראה  היו הבמות מותרות עד שבאו לירושלים  הקטנות במקביל לבמה במקום הכהן הגדול)
   דש)עדיין הותרו במות קטנות, רק משנבנה בית הבחירה ע"י שלמה נאסרו הבמות הקטנות לעולם ועבודת הקרבנות אך ורק בבמה גדולה, מזבח בית המק

  

- ִמְׁשַל�ח ֶיְדֶכ0 -ַוֲאַכְלֶּתם[ז]   :דברים ראה יב,ז, יב ם ְּבֹכל ם ּוְׂשַמְחֶּת' ' ֱא*ֵהיֶכ0 ם ִלְפֵני- ה� ם ּוָבֵּתיֶכ(ם ָׁש'   ם ַאֶּת"
יH׃  ' ֱא*ֶהֽ ר ֵּבַרְכH" ה$   ֲאֶׁש$

ם ִלְפֵניI ה� [יב]    ֱא*ֵהיֶכםJ  'ּוְׂשַמְחֶּת'
ֶלק ְוַנֲחָל"   ֹו ֵח$ ין ל& י ֵא$ ם ִּכ� - ֲאֶׁש�ר ְּבַׁשֲעֵריֶכ0 ם ְוַעְבֵדיֶכ"ם ְוַאְמֹהֵתיֶכ(ם ְוַהֵּלִוי ם ּוְבֵניֶכם- ּוְבֹנ�ֵתיֶכ0 ם׃ַאֶּת'   ה ִאְּתֶכֽ

  פסוק ז' ופסוק י"ב.  מיהשוואה בין תבנית טע

ם-ַוֲאַכְלֶּתםז ראה יב, דברים ' ֱא*ֵהיֶכ0 ם ִלְפֵני- ה� ז)  –קטן, פירש רש"י בפסוק (יב,יא) כי הפסוקים (יב,ד - רביע פשטא מונח זקף – ָׁש'
ם -ַוֲאַכְלֶּתםמלמדים בין היתר על שילה. הקרא הזה מלמד רבוי איזור  פשטא, מתפשט איזור  – ִלְפֵני-  רביע, לארבע רוחות השמים, –ָׁש'

  אכילת קדשים קלים לכל הרואה משכן שילה .   

' ֱא*ֵהיֶכםJ  ראה יב,יב דברים ם ִלְפֵניI ה� ם רביע זרקא מונח סגול,  – ּוְׂשַמְחֶּת' רביע, בזמן שבית המקדש קים השמחה בארבעה  –ּוְׂשַמְחֶּת'
ולהוסיף עליהם בשר נדרים ונדבות, לשמחה ביין מובא  דברים: בבלי פסחים מביא פסוקים ללמוד מהם שמחה בבשר במיוחד בשר שלמים

ם פסוק מתהלים, התוספות מביא פסוק ללמד לשמחת נשים, ופסוק לשמחת הילדים. אפשר כי ,  הוא רמז לדרוש ארבעה רביע,  –ּוְׂשַמְחֶּת'
   "ך.בפסוקים בתנ לשמח לוי עני גר יתום ואלמנה מפורש אופני שמחה הנדרשים ע"י הגמרא, תוספות, שו"ע.

  

( H ְוָׂשַמְחָּת"  ) ,ידטז אהר' דב(תנו רבנן: חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר א ,בבלי פסחים קט . ביין -במה משמחם   ְּבַחֶּג
בבגדי צבעונין,  -ביין, ונשים במאי? תני רב יוסף: בבבל  -רבי יהודה אומר: אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להן. אנשים בראוי להם 

, שנאמר בבשראין שמחה אלא  - . תניא, רבי יהודה בן בתירא אומר: בזמן שבית המקדש קיים בבגדי פשתן מגוהצין - ישראל  בארץ
ים ְוָזַבְחָּת$  ),זכז ' כי תבואדב( �ְלּתָ  ְׁשָלִמ" "י ְוָׂש�ַמְחָּת0  ָּׁש(ם ְוָאַכ יH׃ 'ה$  ִלְפֵנ אין שמחה אלא ביין,  - ועכשיו שאין בית המקדש קיים   ֱא*ֶהֽ

ח ),טוקד' תה(מר שנא Mִין ְיַׂשַּמ . ַבב ְוַי ֹוׁש-ְלֽ   ֱאנ'

ה ְוָׂשַמְחָּת"  ) יד,כו אהר' דב( שנאמרא ,תוספות פסחים קט H׃ ַאָּת$  הייתה כנראה גירסה שונה של הגמרא ובה פסוק אחר לשמחה)תוס' ל( -  ּוֵביֶתֽ
�י׀ ְוָׂשַמְחָּת�  ) טז,יא אהר' דב( תימה דהאי קרא גבי מעשר שני כתיב בפ' ראה ולא מייתי קרא דכתיב בפ' ראה גבי רגל יH 'ה�  ִלְפֵנ ה  ֱא*ֶה' Eַאָּת

 IHּוִבֶּת �Hשבו מפורשת אשתו (= ) יד,כו אהר' דב(.(התוס' מסביר שהגמרא הביאה פסוק וי"ל דיליף ממעשר דכתיב ביתו בהדיא ּוִבְנH ) ּוֵביֶתֽ

ים ְוָזַבְחָּת$ ...  לשמחה) �ְלּתָ  ְׁשָלִמ" ( H ְוָׂשַמְחָּת"  -ימה דהאי קרא בהר עיבל כתיב ולא מייתי קרא דת - ְוָׂש�ַמְחָּת0  ָּׁש(ם ְוָאַכ דדרשינן   ְּבַחֶּג
מיניה בחגיגה (דף ח.) לרבות כל מיני שמחות לשמחה מכאן אמרו ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות וי"ל משום דהכא בהדיא 

  .כתיב וזבחת שלמים ושמחת
) [ד*] חייב אדם להיות שמח וטוב לב (טז) במועד, הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים (טו שולחן ערוך אורח חיים סימן תקכט סעיף ב 

* כפי ממונו; (יז) ח וחייב להאכיל לגר,  להם בגדים ותכשיטין; והנשים קונה קליות ואגוזיםאליו. * כיצד משמחן, הקטנים נותן להם 
  , וע"ל סי' רפ"ח).ליתום ולאלמנה עם שאר עניים. ((יח) דין תענית (יט) בי"ט, כמו בשבת

  

 Jֱא*ֵהיֶכם ' תבנית בתפקיד תוספת או גריעה, והיות ויש מונח בתווך אז יש מקום לעוד דרשה. הדרשות: (א) ע"פ זרקא מונח סגול, – ִלְפֵניI ה�
' דב(שני  מעבר לעזרה, לכל ירושלים שבין החומות (ההגבלה לבין החומות נדרשת באכילת מעשר איזור לאכילת קדשים קליםמרבה  ספרי

N  )יד,כו אהר ֶסף ְּבֹכל Pחומות ירושלים); (ב) תוספת בסעודות מצוה ובשר דבר המופיע בתנ"ך  –קטנה רמז למחיצות - תלישא – ְוָנַתָּת�ה ַהֶּכ
ואה על בית בחנוכת המשכן, קרבן תודה, סעודת ראש חדש, סעודת כ"ג במוצאי יוה"כ, הבאת ארון הברית לירושלים, חנוכת בית ראשון, בית שני. ובנב

  שלישי)



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  דברים ראה יא,כו 1.2

  
  :כח –דברים ראה יא,כו 

ה׃[כו]    ס  ן ִלְפֵניֶכ"ם ַהּי(ֹום ְּבָרָכ"ה ּוְקָלָלֽ י ֹנֵת$ ה ָאֹנִכ&   ְרֵא'
ת[כז]   ּו ֶאל- ֶאֽ (ה ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע' י ְמַצֶּו$ה ֶאְתֶכ"ם ַהּֽיֹום׃-ַהְּבָרָכ ם ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכ& ' ֱא*ֵהיֶכ0   ִמְצRת- ה�
א ִתְׁשְמעּו- ֶאל-ה ִאםְוַהְּקָלָל' [כח]   .ֹ ם ְוַסְרֶּת�ם ִמן-ל ' ֱא*ֵהיֶכ0 י ְמַצֶּו$ה ֶאְתֶכ"ם ַהּי(ֹום-ִמְצRת- ה� ֶר6 ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכ&    ַהֶּד0

א  ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש$ ים ֲאֵחִר" י ֱא*ִה$ ֶכת ַאֲחֵר& ם׃ ס- ָלֶל'   ְיַדְעֶּתֽ
  

  ירושלמי סוטה פ"ז,ה"ד דף כא טור ג 

יכול אילו שבהר גריזי' היו אומרי' ברכות ואילו שבהר עיבל היו י הקטע שלא מצוטט) ... אפשר כי הלויים כאן הם כהנים, לפ –(טט 
-ואחר (כולן ברצף אחדיכול משהיו אומרי' הברכות  אילו ואילו היו אומ' ברכות וקללו'אומרי' קללות תלמוד לומר הברכות והקללות 

ה ) ראה יא,כז דב'( ַהְּבָרָכ(ה) דב' ראה יא,כז(היו אומרים הקללות ת"ל  ?)כך אמרו ברכה אחת אמרו קללה ( ברכה אחת וקללה אחתְוַהְּקָלָל'

דב' כי תבוא (יכול אילו שבהר גריזים היו עונין אחר הברכות אמן ואילו שבהר עיבל היו עונין אחר הקללות אמן תלמוד לומר   אחת)

ּו) כז,טו ּו ָהָע&ם-ָכל ְוָענ� ן ְוָאְמר" הא כיצד בשעה שהיו אומרי' ברכות היו  ברכות ואחר הקללות אמןאילו ואילו היו עונין אחר ה׃ָאֵמֽ

הופכין פניהן כלפי הר גריזים ובשעה שהיו אומרי' קללות היו הופכין פניהן כלפי הר עיבל ברוך בכלל וברוך בפרט ארור בכלל וארור 
  בפרט 

. אפשר כי הירושלמי חיבר ביחד את יחדאין בתנ"ך מקרא שבו שתי המלים האלו מופיעות ב תלמוד לומר הברכות והקללות הערה

ֹות) דב' תבוא כח,בהמקראות הבאים  ( ֹות )דב' תבוא כח,טו,מה( ַהְּבָרכ$ ֹות  ַהְּקָלל$   ַהְּקָלל�

  

ים -ַהְּבָרָכה- ַעל-ְוָנַתָּת.ה ֶאת )דב' ראה יא,כט(ספרי דברים פיסקא נה  וגו', וכי מה בא הכתוב ללמדנו שהברכה על הר גריזים ַה�ר ְּגִרִז0

ֶּלה )דב' כי תבוא כז,יב(על הר עיבל והלא כבר נאמר  להוהקל ּו ֵא� ים ַה�ר-ַעל ָהָעם- -ֶאת ְלָבֵר.6 ַיַעְמד�  ְוֵא&ֶּלה )דב' כי תבוא כז,יג(  ְּגִרִז0
ּו ים -ַהְּבָרָכה- ַעל-ְוָנַתָּת.ה ֶאת )דב' ראה יא,כט( מה ת"ל ֵעיָב(ל ְּבַה�ר ַהְּקָלָל"ה-ַעל ַיַעְמד$ הברכות קודמות  שיכול שיהו כלַה�ר ְּגִרִז0

ים -ַהְּבָרָכה- ַעל-ְוָנַתָּת.ה ֶאתלקללות תלמוד לומר  קללות  ולהקישואין הברכות קודמות לקללות  ברכה קודמת לקללהַה�ר ְּגִרִז0
אף ברכות בלשון  מה קללות בלשון הקודשאף ברכות בקול רם  מה קללות בקול רםאף ברכות בלוים  קללות בלויםלברכות מה 

אף ברכות אלו ואלו עונים ואומרים  מה קללות אלו ואלו עונים ואומרים אמןאף ברכות בכלל ופרט  בכלל ופרטמה קללות הקודש 
  ובשעת קללה אל הר עיבל סליק פיסקא  כשהפכו פניהם בשעת ברכה אל הר גריזיםאמן 

  

ה[כו]   ּו[כז]  רביע  – ְרֵא' ה[כח]  מונח רביע  -  ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע'   רביע – ֶכתָלֶל' רביע  – ְוַהְּקָלָל'

  

ה[כו]  - אפשר ש      ירושלמי סוטה פ"ז,ה"ד - רביע ירמז לנאמר ב – ְרֵא'

אילו ואילו היו עונין אחר הברכות ואחר (ג) הברכה והקללה ברכה אחת וקללה אחת (ב) אילו ואילו היו אומ' ברכות וקללו' (א)  
   וך בכלל וברוך בפרט ארור בכלל וארור בפרט בר(ד)  כשהם הופכין פניהם כלפי ההר שבן נאמרים הדבריםהקללות אמן 

  

ּו[כז]  - אפשר ש   , ספרי דברים פיסקא נה - מונח רביע ירמז ליותר מארבעה דברים כנדרש ב - ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע'

אף ברכות בקול  קללות בקול רם(ג)  אף ברכות בלוים קללות בלויםוההקשות הבאות מקללות לברכות (ב)   ברכה קודמת לקללה(א) 
קללות אלו ואלו עונים (ו) אף ברכות בכלל ופרט  קללות בכלל ופרט(ה) אף ברכות בלשון הקודש  קללות בלשון הקודש(ד) רם 

 כשהפכו פניהם בשעת ברכה אל הר גריזיםוההקשה הבאה מברכה לקללה (ז) אף ברכות אלו ואלו עונים ואומרים אמן   ואומרים אמן
  לובשעת קללה אל הר עיב(כך הפכו פניהם) 

  

ה ִאם[כח]  אפשר כי ההיקש עצמו מרומז בכתוב  א ִתְׁשְמעּו- ֶאל-ְוַהְּקָלָל' .ֹ ם ְוַסְרֶּת�ם ִמן-ל ' ֱא*ֵהיֶכ0 ֶר6-ִמְצRת- ה� פעמיים זקף בין  – ַהֶּד0
  שני קיסרים, בתפקיד להקיש מקללות לברכות 

  

ה[כח]   הרביע, המלה  – ְוַהְּקָלָל' ל׃-ְּקָלָל"ה ַעלהַ -ְוֶאת [כט]מופיעה גם בפסוק  ַהְּקָלָל' ר ֵעיָבֽ וממנו לומדים שהקללה נאמרה כאשר ַה$
לכל הציבור פונים לכיוון הר עיבל. אמר ר' א' שגב הי"ו בשם רב פתיה ארבעה מתו בעטיו של נחש ומרומזים באותיות  עמרם,  – ֵעיָבֽ

ה[כח]  ישי, בנימין, לוי . אפשר כי    ה לא נתמך במלואו במקורות הבאים:רביע, מרמז לדרשת הרב פתיה. אבל ז – ְוַהְּקָלָל'

מיתיבי: ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי בבלי בבא בתרא יז,א וכן בבלי שבת נה,ב 
  אבי דוד, וכלאב בן דוד. וכולהו גמרא, לבר מישי אבי דוד דמפרש ביה קרא, 

  
  דברים ראה יא,כט:

 -Hיֲא י ְיִבֽ ה ִּכ. יH ֶאל 'הP  ְוָהָי' ֶרץ ֲאֶׁשר-ֱא*ֶה0 Sה ָבא-ָהָא ָּמה ְלִרְׁשָּת(ּה-ַאָּת$    ָׁש"
ים ְוֶאת-ַהְּבָרָכה- ַעל-ְוָנַתָּת.ה ֶאת  ל׃-ַהְּקָלָל"ה ַעל-ַה�ר ְּגִרִז0 ר ֵעיָבֽ   ַה$

ה והקללה  לשון שמחה, שרוב המצוות לא היו מצויים לקיימם עד אחרי כיבוש וחלוקת הארץ, אבל הפרשת חלה ומצוות הברכה – ְוָהָי'
אלא תכף שיוכלו לקיים זאת שהיה רצון ה' שבמצוה זאת לא ימתינו עד אחר כיבוש וחלוקה  רלב"גיקימום מיד שיוכלו לעשות זאת כפי' 

, כי הכונה היתה בזה כדי שיהיו ישראל יותר זריזים בשמירת התורה מפני שמיעתם אלו הברכות והקללות. וזההמצוה שם, יקיימוה. 
מבוא עצום בירושתם את הארץ, כמו שנזכר בזה הספר פעמים רבות, יחויב שיעשו זה תכף  לושמירת התורה היה ולפי שזריזותם ב

  היותם שליטים במקום ההוא אשר בו יקיימו זאת המצוה לפי מה שנתבאר מעניינה בפרשת 'והיה כי תבא'; 

  

  



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

ה  –רביע  – ְוָהָי'ה משמעות תשרי משורה ומדידה, שהעולם נברא בעל גבול, שהעולם אותיות הוי"ה בסדר הצירוף של חודש תשרי וְוָהָי'
  נמדד על תשובתו, זכו בקיום מצוות זכו בברכה, לא זכו בקיום מצוות, ה' מאריך להם עד ארבעה דורות.

 -Hיֲא י ְיִבֽ יH 'ה�  ִּכ. אחד היוצא מפשוטו  קטן, שני אופנים לביאה לארץ, אחד כפשוטו בדרך המוסתר בטבע,- מהפך פשטא מונח זקף – ֱא*ֶה0
  בדרך שמעל לטבע. 

  באתערותא דלעילא, באופן של חסד מעל לדרך הטבע, בלתי בעל גבול 'ה� 

 Hי   באתערותא דלתתא, באופן של גבורה, באופן מדוד ובעל גבולֱא*ֶה0

  

ֶרץ -ֶאל Sֶרץ ֲאֶׁשר) יא,יב עקב 'דב( רמב"ןגדול חוזר לרמז כפי' - גדול,אפשר שזקף- זקף –ָהָא Sֹּדֵר�ׁש ֹאָת(ּה  'ה$ -ֶא Hי   ֱא*ֶה"
ֶרץ Sוכל הארצות מתפרנסות  )ג(והיא הכל,  )ב(נדרשת בכל  (א) הזאת הארץבו סוד עמוק, כי  וישגדול, בתפקיד של שלוש ... - זקף – ֶא

גדול מרמז לפעמים לקשר עולם הכתר לספירת חכמה ולספירת בינה. אפשר כי מרמז לענין של שלוש - זקף בדרך סוד. ממנה באמת
יH ֶאלעמים גי' אנ"י הנדרשת בדיון על תבנית הטעמים פ ֶרץ -ֱא*ֶה0 Sגדול, - קטן זקף- זקף –ָהָא  

  אתנח, מגביל מטרת הביאה לארץ -  ְלִרְׁשָּת(ּהמשמע שבשליחות ה'   ְלִרְׁשָּת(ּה

  

  הוצא מפשוטו, נתינת הברכה, היינו המברכים  –מהפך פשטא  - ַהְּבָרָכה- -ְוָנַתָּת.ה ֶאת

הר גריזים בארץ התחתונה עליו עומדים המברכים, הר גריזים בארץ העליונה אליו מגיעה הברכה  –קטן - מונח זקף –ים ַה�ר ְּגִרִז0 -ַעל
  " ... להמשיך ברכה לעליוניםלעבדה ולשמרה" – בראשית ב,טורמב"ן והמשכה זאת היא כפי' 

  

ר-ַעלעצורה על כל רבויה  טפחא, בתפקיד טעם עוצר ללמדך אם מקיימים המצוות, הקללה –ַהְּקָלָל"ה -ְוֶאת מרכא בתפקיד רבוי  – ַה$
לפרטי קללות וארורים, חבויה במקום מיוחד בלבד    סילוק, בתפקיד הגבלה.– ֵעיָבֽ

  אבל אם ח"ו לא מקיימים המצוות אז

לה על כל רבויה  מרכא בתפקיד רבוי, הקל – ַהר- ַעלבתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, היינו  –טפחא  – ַהְּקָלָלה-ְוֶאת

טפחא ללא טעם מרכא לפניה  –ַהְּקָלָל"ה -ְוֶאתסילוק בתפקיד הגבלה, יוצאת מההגבלה שלה ועוד  – ֵעיָבל-שעד עתה הייתה מוגבלת ל

ים-ַהְּבָרָכה- ַעלבתפקיד של התפשטות תכונתה אל הכתוב לפניה היינו הקללה מאפילה על    ,  ַה�ר ְּגִרִז0

  

יH ֶאל ֶרץ -ֱא*ֶה0 Sולהפרש בין  = שצ"ג 393=  296+  31+  66גדול, מרמז לגי' המלים המוטעמות והיא עולה - קטן זקף- זקף –ָהָא
  = קפ"ג 183=  576 – 393הפרש מתקע"ו = ) 576גימטריית המלים ובין גימטריית הטעמים העולה תקע"ו (

אנש"י חיט"ה , גי' ר"ת  ש'כר צ'דיק ג'מור (ע"פ בל  מצאנו באוצר הרב י"ר פאלוך זצ"ל בין היתר גי' שצ"ג עולה אר"ץ צב"י , גשמי"ם ,
נג"ע ר"ע ראשי תיבות  = נ'פילים,ג'בורים, ע'נקים, ר'פאים, ע'מלקים (זוהר בראש'  דף כה ודף כז/ועי' בזוה"ק לאשרי פר' דברים) , ועוד 

  )56סוף עמ' 

ּו ׀ (זה"ק בראשית כ"ג עה"פ גי' קפ"ג עולה עקיב"א וגם ג' פעמים אנ"י  י ֲאִנ.י ְרא� ה ִּכ�     וגו')ַעָּת'

א ְוֵא$ לב,לט:  האזינודברים  �י ֶאְרָּפ0 ה ָמַח-ְצִּתי- ַוֲאִנ ית ַוֲאַחֶּי' י ֲאִנ�י ָאִמ� ים ִעָּמִד( ין ֱא*ִה" ּוא ְוֵא$ י ֲאִנ.י ֲאִני- ה0 ה ִּכ� ּו ׀ ַעָּת' י ְרא� ין ִמָּיִד"
יל׃    בפסוק זה ארבעה פעמים מלת אני.ַמִּצֽ

,  גשמי"ם -מתרחבת להכיל כל עובדי ה', ארץ המובטחת ב – אר"ץ צב"יימים התורה בה היא ישראל שכאשר מקי- מה היא ברכת ארץ

  , וכל אלו הם ש'כר צ'דיק ג'מור.אנש"י חיט"הארץ מבורכת עד שמכנים אנשיה 

נג"ע ר"ע שהם ראשי תיבות -ובהפרש מרומז שמו של רבי עקיב"א שהוא צאצא של סיסרא שר צבא יבין מלך חצור שיצא מ
  . ים,ג'בורים, ע'נקים, ר'פאים, ע'מלקיםנ'פיל

  
  יא,ל:  ראהדברים 

צֶ - ֲהלֹא ל ֵא" ב ָּבֲעָרָב(ה מVּול ַהִּגְלָּג0 י ַהֹּיֵׁש" ְּכַנֲעִנ0 -ֶרץ- ַהֽ ֶמׁש ְּבֶא ֹוא ַהֶּׁש0 ֶר6 ְמב� Vֲחֵרי- ֶּד ן ַאֽ �ֶבר ַהַּיְרֵּד' ָּמה ְּבֵע Wה׃ֵה $י ֹמֶרֽ   ל ֵאלֹוֵנ
ֹוא ַהֶּׁש0  )ראה יא,ל 'דב( רש"י ֶר6 ְמב� Vֲחֵרי- ֶּד ֲחֵרי- ,  ֶמׁשַאֽ ֶר6 - נקוד בפשטא (כ) וַאֽ Vוהוא (ל) דגוש ואם היה  יתיב) -(טט  נקוד במשפלֶּד

 דבור אחד היה נקוד אחרי במשרת בשופר (מ) הפוך ודרך בפשטא ורפה אחרי דרךאחרי דרךאחרי דרךאחרי דרך
  (כ) פשטא הוא אחד הטעמים המבטלים הנקראים מלכים ומפסיק התיבה שאחריה. שפת"ח

(מ) שופר הפוך הוא הנקרא בלשוננו מהפך שהוא כמו שופר ונקרא משרת פירוש שהוא מושך  יתיב (ל) במשפל הוא הנקרא בלשוננו
  .)עוצרשהיא בטעם  -(טט  התיבה לתיבה שלאחריו משום הכי נקרא משרת  כלומר שהוא משרת לתיבה אחרת

ֶר6   )דברים ראה יא,ל( ם"ברש Vֲחֵרי- ֶּד ֶר6 מו של הרי הם כמו שני 'פשטֹות', אבל בשביל שטע -ַאֽ Vבאות ראשונה, נעשה 'שופר מהפך'. ֶּד
  באשכנז יתיב) –(וזה לא כדעת רש"י שטעם זה שמו משפל 

ֶר6 Vֲחֵרי- ֶּד ֶר6, ע"פ רשב"ם טעם יתיב מחליף טעם פשטא במלים של הברה אחת או במלים מלעליות כמו מלת שטא יתיבפ –ַאֽ Vלפיכך  ֶּד .

ֶר6הטעמים  תבנית Vֲחֵרי- ֶּד   מיידי – בבת אחתאו תפקיד  רגילותפשטא פשטא, תפקיד  אילוכ – ַאֽ

מעבר הירדן שימוש בדרך של הכניסה לא"י או העליה ממזרח אל העיר שכם, כמו כניסת יעקב  רגילות ירושלמי סוטה פ"ז ה"גע"פ 
  ישראל עד העיר שכם, במסלול לאורך נחל והר סרטבה.- לארץ

שיירי קרבן הוסיף שגם מלו -חזרה) וב 60לשכם  60( שרים מיל הלכו באותו היום.על דעתיה דרבי יהודה מאה וע מיידי – בבת אחת
 כולם באותו יום אחרי ההליכה והשיבה.

י   ְּכַנֲעִנ0 -ֶרץ- ַהֽ ֶמׁש ְּבֶא ֹוא ַהֶּׁש0 ֶר6 ְמב� Vע"פ  .היקש באופנים שוניםקטן בין שני קיסרים כעין - פעמיים זקף, קטן- קטן פשטא זקף- מונח זקףֶּד
  כמו שהלכו במדבר ע"פ הענן בארץ מישור, כך גם ילכו בא"י במישוררבי אליעזר בן יעקב תני   א) -טט ( "ז ה"גירושלמי סוטה פ

אנו דורשין לגזירה שוה. נאמר כאן אלוני מורה ונאמר להלן אלוני מורה. מה אלוני מורה האמור ... אמר ר' אלעזר בר' שמעון  )ב -טט (
  כם.להלן שכם אף אלוני מורה האמור כאן ש

ר' ישמעאל אמר כל ביאות שנאמרו בתורה לאחר ארבע עשרה שנה נאמרו. שבע שכיבשו ושבע שחילקו. ודכוותה לא נאמרו  )ג -טט (
  ברכות וקללות אלא לאחר ארבע עשרה שנה.



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

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

  דברים ראה יא,כו 1.3

  חלק הלכה 1.3.1
 דברים ראה יב,ב:

ת ַאְּבדּון ֶאֽ ְבדּו-ָּכל-ַאֵּב�ד ְּת� ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ ם ֶאת-ַהְּמֹקמ� ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ ם ֲאֶׁש$  ֱא*ֵהיֶה(ם -ָׁש�ם ַהּגֹוִי'
ָרִמים- ְוַעל-ַעל  ים ָהֽ ַחת ָּכל-ֶהָהִר. ֹות ְוַת"  ן׃-ַהְּגָבע0   ֵע$ץ ַרֲעָנֽ
  

 , מכאן לעוקר ע"ז שצריך לשרש אחריה (ספרי יב ו)ַאְּבדּוןְּת� ואח"כ ַאֵּב�ד  רש"י

ַאְּבדּון וכתיב ...  שפת"ח   . אלא לדרשאְּת�

  ... ם בין בנאו בין השתחוה לבנויפ רמב"ע" אור החיים

ף אחריה ולשרשה. ובחו"ל אין צריך וישראל מצוה לרד- ולא יניח מהם רושם בארץ...  מצוה תלז (מצות עשה קפו) מצוות השם
ואבדתם את שמם מן המקום ההוא, )  ג,דב' ראה יב( אחריה, אלא כל מקום אשר נכבוש, נאבד הע"ז ממקום ההוא, שנאמר ףולרד

  .בזכרים ובנקבות ונוהג

ַאְּבדּון  גדולה מלמדת אלפניה ולאחריה (שני תפקידים לכל -, כאשר תלישאגדולה- תלישא, כעין שני תפקידי גדולה- תלישאמונח  –ַאֵּב�ד ְּת�
  ולה), סה"כ לפחות ארבעה תפקידים.גד- תלישא

  .ף אלא אם נכבושובתפקיד מידרוג במצות אבוד ע"ז בא"י חובה לאבד ולשרש, בחו"ל אין לרד, (ב) שרוש –בתפקיד עקירה מוחלטת  (א)

ַאְּבדּון(ג)  גלוי בעל  גדולה, בתפקיד עקירת מחיצה המסתירה את מקור העבודה זרה וכך מאבדה וזה מאפשר-מונח תלישא – ַאֵּב�ד ְּת�
  בחינה נעלה

ת ְבדּו-ָּכל-ֶאֽ ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ ם-ַהְּמֹקמ�   גרשיים דרגא מונח רביע, בתפקיד תיקון הקילקול של היצר הרע, וגלוי הגאולה    – ָׁש�ם ַהּגֹוִי'

ות ובדרך רמז, יכוין הכתוב לרמוז איבוד לכח הנעלם גם כן בכח עם בני ישראל, שכאשר יתעצמו בתעצומ אור החייםמתואם לפירוש 
ְבדּו-ָּכלהמעשה הטוב יאבדו נגלה ונסתר מהם, והוא אומרו  ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ , פירוש אשר מגעת שם עבודתם שהוא כסא ס"מ ָׁש�ם-ַהְּמֹקמ�

(איבוד מקומות עבודה זרה עוקר כח הנעלם (כעין מוסתר ע"י מחיצה) של כסא ס"מ הרשע, זה תיקון הקילקול של יצר הרע הרשע לעקרו 

�ה ,(בעל בחינה נעלה) כי בנפילת כח זה יתעצם כח העליוןחינה נעלה של הגאולה, והדבר מביא לגלוי ב ֶל6 ַעל 'ה&  ְוָהָי  ָהָא(ֶרץ -ָּכל- ְלֶמ"
     :)זכריה יד,ט(

י ַּכֲאֶׁש�ר  בראשית וירא כ,יג אפשר כי פסוק זה מרמז אל גלות השכינה בדור אנוש שבו הוחל לקרוא בשם אלהים אחרים והפסוק  ַוְיִה�
ּו י ִהְתע�  רומז אל התיקון וחזרת השכינה מרקיע שביעי לששי.גרשיים דרגא מונח רביע,  – ֹאִת'

  

ם ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ , מרכא  ֱא*ֵהיֶה(ם-ֶאת - מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כולם חל איסור ההנאה מ – ֲאֶׁש$

  בנסיבות הבאות:  אור החייםהקשורים לאלהיהם, ע"פ פי' כעין יתור לרבות על הירושה של הגויים גם דברים  –טפחא 

  א' הקרקע עליה עמדה עבודה זרה, 

ים-ֱא*ֵהיֶה(ם ַעל-ֶאתואומרו ...  יש  לפי שאסר כל המקומות, ופירשנו אפילו בית בנוי שהוא מחובר אסור, ובא לומר כי, ֶהָהִר.
וז"ל אלהיהם על ההרים ולא  עבודה זרה (מה,ב) [במסכת] , וכמו שדרשומחובר שאינו נאסר הגם שיעבדוהו, ומה הוא ההרים

  (נאסרות העבודות הזרות ולא הקרקע שעליהם עומדות העבודות זרות) ההרים אלהיהם,

  ב' בכלים שחוברו לעבודה זרה, ואינם אסורים בהנאה עד שיעבדו,

ֹות-ָּכל דרשו (שם נא:) ובפרק רבי ישמעאל הו ענין לכלים, עד כאן, הם ז"ל סוברים שתלוש באם אינו ענין לעבודה זרה תנ ַהְּמֹקמ�
בין לר' ישמעאל ובין לר"ע כלים  בבלי עבודה זרה נב,א  - (טט  :)במד"ר יג טז(ולבסוף חיברו אינו צריך קרא, ושבעים פנים לתורה 

  משמשי עבודת כוכבים הן, ומשמשי עבודת כוכבים אין אסורין עד שיעבדו!שיועדו להיות 
  גוי ביטל אתה ואף גוי שלא עבד אותה עבודה זרה, ג' עבודה זרה אשר 

ם  עוד יתבאר אומרו את אלהיהם, בהעיר למה הפסיק במאמר ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ בין זכרון העובדים והנעבדים, שהיה לו ֲאֶׁש$
   לומר על זה הדרך עבדו שם הגויים את אלהיהם וגו' אשר אתם יורשים אותם:

   
וישרפו  )דהי"א יד יב(וז"ל רב הונא רמי כתיב  עבודה זרה (דף מד ע"א) ה שאמרו רבותינו ז"ל במסכתאכן הכוונה היא, על דרך מ

ויקח  )שם יב ל(וישאם, לא קשיא כאן קודם שבא איתי הגיתי כאן לאחר שבא איתי הגיתי, דכתיב  )שמואל ב ה כא(באש, וכתיב 
תא איתי וביטלה, עד כאן, הרי כי יש מציאות לירש גם אלהיהם את עטרת מלכם מעל ראשו וגו', ומי שרי וכו' אמר רב נחמן א

ם עצמן, והוא כשהיו עמהם עובדיהם שיבטלום הם ויהנו מהם ישראל, והוא אומרו ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ ולא אותם לבד אלא , ֲאֶׁש$
כך את אלהיהם כדברי הש"ס גם אלהיהם, והוא אומרו את אלהיהם, ותנאי המשפט רמז הכתוב במה שהקדים מאמר אותם, ואחר 

   שאמר אחר שבא איתי [הגיתי] נהנה דוד בעטרת מלכם: )שם(
  מרכא תביר מרכא טפחא, (גרשיים) דרגא מונח רביע, תלישאראה 

  
 דברים ראה יב,ג:

ם ְוִׁשַּבְרֶּתם- ֶאת-ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאת ׁש ּוְפִסיֵל$י ֱא*-ִמְזְּבֹחָת' ּון ָּבֵא0 ֵריֶהם- ִּתְׂשְרפ� ם ַוֲאֵׁשֽ ּון ַמֵּצ�ֹבָת0 ם ְּתַגֵּדע(   ֵהיֶה"
ם ִמן-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאת  ֹום ַהֽהּוא׃-ְׁשָמ0   ַהָּמק"

 ב ,בבלי עבודה זרה מה

יֵרֶהם-   )דב' ואתחנן ז,ה( ורבנן, האי ּון ַוֲאֵׁשֽ מאי עבדי ליה? לכדר' יהושע בן לוי, דא"ר יהושע בן לוי: גידועי עבודת כוכבים  ְּתַגֵּדע0
ם-ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאת ),גיב ראה דברים(קודם לביעור עבודת כוכבים, דתני רב יוסף:  קודמין לכיבוש ארץ ישראל, כיבוש ארץ ישראל  ִמְזְּבֹחָת'

ם -ְוִׁשַּבְרֶּתם- ֶאתוהנח,  והנח. והנח ס"ד? שריפה בעי! אמר רב הונא: רדוף ואח"כ שרוף. ור' יוסי בר' יהודה האי סברא מנא ַמֵּצ�ֹבָת0
ַאְּבדּוןואח"כ ַאֵּב�ד , ַאְּבדּוןַאֵּב�ד ְּת�  -מ ),ביב ראה דברים(ליה? נפקא ליה  . ורבנן? הא מיבעי ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש ְּת�

ם ִמן-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאת - מ )דברים ראה יב,ג(אחריה. ורבי יוסי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה? נפקא  ֹום ַהֽהּוא׃-ְׁשָמ0 . ורבנן? ההוא ַהָּמק"
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

ם-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאתבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"ל: לכנות לה שם; דתניא, ר"א אומר: מנין לעוקר ע אמר לו  )א,מו(ע'  ,ְׁשָמ0
אבד תאבדון. אם כן, מה ת"ל ואבדתם את שמם מן המקום ההוא? לכנות לה שם. יכול לשבח?  ),בדברים יב(ר"ע, והלא כבר נאמר: 

ץ ... )דברים עקב ז,כו(: לשבח ס"ד? אלא, יכול לא לשבח ולא לגנאי? ת"ל:  ּנּו ׀ ְוַתֵע$ב ְּתַׁשְּקֶצ&ּנּו ׀ ַׁשֵּק� ַתֲעֶב" ֶרם-ִּכי ְּתֽ , הא כיצד? ֽהּוא ֵח$
   עין קוץ. -קורין אותה בית כריא, עין כל  - היו קורין אותה בית גליא 

ם-ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאת   מרמז ללפחות ארבע פעולות בכיבוש ארץ ישראל.   בבלי עבודה זרה מה,ב מו,א מונח רביע, ע"פ  – ִמְזְּבֹחָת'

ם-ְוִנַּתְצֶּת�ם ֶאתיבוש הראשון מבצעים הרס בלי פנוי וזהו (א) בכ   ומניחים  ִמְזְּבֹחָת'

ם-ְוִׁשַּבְרֶּתם- ֶאת(ב)    ומניחים ַמֵּצ�ֹבָת0

ׁשאחרי סיום הכיבוש עוברים בארץ ומבצעים פנוי יסודי ושינויים (ג)  ּון ָּבֵא0 ֵריֶהם- ִּתְׂשְרפ� ּון  ַוֲאֵׁשֽ ם ְּתַגֵּדע( בודת ביעור עּוְפִסיֵל$י ֱא*ֵהיֶה"

ַאְּבדּון - מ )דברים ראה יב,ב(ור' יוסי בר' יהודה האי סברא מנא ליה? נפקא ליה כוכבים, כאן יש מחלוקת  ַאְּבדּוןואח"כ ַאֵּב�ד , ַאֵּב�ד ְּת� . ְּת�
(רבנן אומרים כי הכתוב בפסוק יב,ב מצוה למחוק כל זכר לעבודה  ורבנן? הא מיבעי ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה.

  כגון תיאור שלה, כיווני דרך אליה) זרה,

ם ִמן-ְוִאַּבְדֶּת�ם ֶאת - מ )דברים ראה יב,ג(ורבי יוסי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה? נפקא ליה (ד)  ֹום ַהֽהּוא׃-ְׁשָמ0 . ורבנן? ההוא ַהָּמק"
ם-תְוִאַּבְדֶּת�ם אֶ לכנות לה שם; דתניא, ר"א אומר: מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"ל:      ,ְׁשָמ0

לכנות לה שם. יכול לשבח? לשבח ס"ד? אלא, יכול לא (ה) אפשר שאם לא מאבדים את שמם לגמרי אזי משנים את שמם לשם גנאי 
ץ ... )דברים עקב ז,כו(לשבח ולא לגנאי? ת"ל:  ּנּו ׀ ְוַתֵע$ב ְּתַׁשְּקֶצ&ּנּו ׀ ַׁשֵּק� ַתֲעֶב" ֶרם-ִּכי ְּתֽ   ֽהּוא׃ ֵח$

  
  דברים ראה יב,ד:

ּון -לֹא ן ַתֲעׂש� ם׃לַ ֵּכ0 ' ֱא*ֵהיֶכֽ   ה"
ם )דב' ראה יב,ה( י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר- ֶאל- ִּכ� ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- ִמָּכל-ַהָּמק� ר ה. Eּום ֶאת-ִיְבַח ם ָלׂש$ ֹו ָׁש(ם-ִׁשְבֵטיֶכ0 ָּמה׃  ְׁשמ" אָת ָּׁשֽ ּו ּוָב$ ֹו ִתְדְרׁש"   ְלִׁשְכנ$

  .ל- ם בית עבודת האוץ שותשלא למחוק שום שם משמות הקדש ולא שום דבר שבקדושה ולא לנתל"ז, לאו רנ"א.  מצות השם

באות, המוחק -די, צ-להים, ש-לוה, א- שבעה שמות שאינן נמחקין: הוי"ה, אדנ"י, א"ל, אתלח (מצות לא תעשה רנב)  מצות השם
אפילו אות אחת מאלו השמות, לוקה. והמוחק אותיות הנטפלות לשם מאחריו, כגון ך' ם' מכין אותו מכת מרדות.כלי שכתוב עליו 

המתכת, והתיך, לוקה. כתבי הקדש ופירושיהן שכתבם ישראל בקדושה, המאבדן  השם וגונז. ואם כתוב שם על שם, קוצץ את מקום
מכין אותו מכת מרדות. ואם כתבן אפיקורוס, שורפין אותן עם האזכרות שבהן. הסותר אפילו אבן אחת דרך השחתה, מן המזבח 

  .ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבותוהיכל ועזרה, לוקה. וכן אסור לסתר ולאבד שום דבר קדושה 

י )דב' ראה יב,ה( ה במחיקה של שיעורלימוד אלפניו לפסוק (יב,ד) בתפקיד עקירה (תלישה) ובתפקיד  דולה (תלשא), בתפקיד ג- לישאת – ִּכ�
בהתאמה  מצוהנשי המחיקות ומידרוג בעובתפקיד מידרוג בפגיעה דרך השחתה במקדש ובכליו, וגם  ,שמות שלא נמחקיםאות משבעה ה

 תלח מצות השםראה 

איסור  רמב"ם-וה אחריואותיות לכ"ם אלפניו ול - אות בשם עצמו, אות הנטפל לשם כגון לה'  אור החייםאות אחת,  -  חיקהשיעור המ
 רק על אותיות השמות הלא נמחקים.ועונש 

נראה שלא אמר אבן בדיוק אחת אלא  ספריע"פ  םאור החיישיעור נתיצה של אבן אחת מן המזבח או מן העזרה.  רמב"ןע"פ  - שעור 
 שעושה בנתיצתו רושם בבנין. 

  
  ז: –דברים ראה יב,ד 

ן -לֹא[ד] ּון ֵּכ0 ם׃לַ ַתֲעׂש� ' ֱא*ֵהיֶכֽ   ה"
ם[ה] י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ� ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- ִמָּכל-ַהָּמק� ר ה. Eּום ֶאת-ִיְבַח ם ָלׂש$ ֹו ָׁש(ם-ִׁשְבֵטיֶכ0   ְׁשמ"

אתָ   ּו ּוָב$ ָּמה׃ ְלִׁשְכנ$ֹו ִתְדְרׁש"   ָּׁשֽ
ת ְּתרּוַמ�ת ֶיְדֶכ(ם [ו]   ם ְוֵא" ֵתיֶכ0 ם ְוֵאת- ַמְעְׂשֹר� ָּמה ֹעֽ*ֵתיֶכם- ְוִזְבֵחיֶכ0   ַוֲהֵבאֶת�ם ָׁש'

ם׃  ת ְּבַקְרֶכ"ם ְוצֹאְנֶכֽ ם ּוְבֹכֹר$ ֵתיֶכ0   ְוִנְדֵריֶכם- ְוִנְדֹב�
- ִמְׁשַל�ח ֶיְדֶכ0 -ַוֲאַכְלֶּתם[ז]   ם ְּבֹכל ם ּוְׂשַמְחֶּת' ' ֱא*ֵהיֶכ0 ם ִלְפֵני- ה� ם ּוָבֵּתיֶכ(ם ָׁש'   ם ַאֶּת"

יH׃  ' ֱא*ֶהֽ ר ֵּבַרְכH" ה$   ֲאֶׁש$

י[ה]  ם[ו]  בתפקיד מחיצה, ללמד כפירוש הבא: גדולה,- תלישא -  ִּכ� ֵתיֶכ0 מעשר  רמב"ןקטן, ריבה וריבה את הכל - מונח זקף -  ַמְעְׂשֹר�
  .במחיצהנה כל הנזכרים בכאן חייבים וה...  הביכורים –ְּתרּוַמ�ת ֶיְדֶכ(ם   בהמה ומעשר שני לאכול לפנים מן המחיצה ...

י[ה] דרישה בנביא  -  התורה והמצוה- וספרי ח,  ן מחיצה לעצמו כפי'ימחיצה ללמד על בעל בחינה נעלה שהוא בכע גדולה,- תלישא -  ִּכ�
  למקום נבחר.

י[ה] ( דורש עיון על קשר לתבניות הטעמים) ֹום-ֶאלגי' אתב"ש של  בעה"טגדולה, ראה - תלישא -  ִּכ� ֹום גי' של  ,ַהָּמק�  ָּמק�

  

ּו רש"י   (ראה בהמשך ספרי החיד"א המסב ההסבר לירושלים) זה משכן שילה. - )להלן,ה( ְלִׁשְכנ$ֹו ִתְדְרׁש"

ם) יב,ה(  ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִאֽ ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- -ַהָּמק� ר ה. Eהקרבת  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב. – ִיְבַח
  א מזבח המשכן, מזבח שילה ומזבח בית המקדש בירושלים. קרבנות בבמה גדולה הו

יאּו פירש [יא] לפסוק  רש"יתפקיד זה מתואם עם פירוש  אמור לענין שילה, וכאן  )(הסמוך לפסוק יב,ה )פס' ו( למעלה - וגו'וגו'וגו'וגו'ָׁש�ָּמה ָתִב0
במשכן, בזמן כיבוש הארץ שבע שנים ובזמן  במדבר הקריבו בבמה גדולה( אמור לענין ירושלים, ולכך חלקם הכתוב ליתן היתר בין זו לזו:

  חלוקת הארץ שבע שנים, המשכן היה בגלגל והותרו במות קטנות, הוקם המשכן בשילה נאסרו הבמות הקטנות והותרה הקרבה רק בבמה גדולה בשילה)
ברית לא היה שם שוב הותרו הבמות כאשר הכהן הגדול היה בנוב וגבעון, ארון ה( ם לנוב, וחרבה נוב ובאו לגבעון,משחרבה שילה ובאו לה

גם בשכון ארון הברית באוהל בעיר דוד ( .)ספ"ד סהראה ( היו הבמות מותרות עד שבאו לירושלים  הקטנות במקביל לבמה במקום הכהן הגדול)
   במה גדולה, מזבח בית המקדש)עדיין הותרו במות קטנות, רק משנבנה בית הבחירה ע"י שלמה נאסרו הבמות הקטנות לעולם ועבודת הקרבנות אך ורק ב

  

ם - ִמְׁשַל�ח ֶיְדֶכ0 ם ְּבֹכל   קטן-רביע, פשטא מונח זקף – ּוְׂשַמְחֶּת'

ם ִלְפֵניI ה� [יב]    ֱא*ֵהיֶכםJ  'ּוְׂשַמְחֶּת'



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  

  

  

  ראה-דברים-47-טטודל/©Sep-16                  20/7              ZZFisher-2 תשע"ו–אב- מנחם–ט"כ 

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

ֶלק ְונַ   ֹו ֵח$ ין ל& י ֵא$ ם ִּכ� - ֲאֶׁש�ר ְּבַׁשֲעֵריֶכ0 ם ְוַעְבֵדיֶכ"ם ְוַאְמֹהֵתיֶכ(ם ְוַהֵּלִוי ם ּוְבֵניֶכם- ּוְבֹנ�ֵתיֶכ0 ם׃ַאֶּת'   ֲחָל"ה ִאְּתֶכֽ
  פסוק ז' ופסוק י"ב.  השוואה בין תבנית טעמי

ם-ַוֲאַכְלֶּתםז ראה יב, דברים ' ֱא*ֵהיֶכ0 ם ִלְפֵני- ה� ז)  –קטן, פירש רש"י בפסוק (יב,יא) כי הפסוקים (יב,ד - רביע פשטא מונח זקף – ָׁש'
ם -ַוֲאַכְלֶּתםמלמדים בין היתר על שילה. הקרא הזה מלמד רבוי איזור  פשטא, מתפשט איזור  – ִלְפֵני-  רביע, לארבע רוחות השמים, –ָׁש'

  אכילת קדשים קלים לכל הרואה משכן שילה .   

' ֱא*ֵהיֶכםJ  ראה יב,יב דברים ם ִלְפֵניI ה� ם רביע זרקא מונח סגול,  – ּוְׂשַמְחֶּת' רביע, בזמן שבית המקדש קים השמחה בארבעה  –ּוְׂשַמְחֶּת'
ללמוד מהם שמחה בבשר במיוחד בשר שלמים ולהוסיף עליהם בשר נדרים ונדבות, לשמחה ביין מובא דברים: בבלי פסחים מביא פסוקים 

ם פסוק מתהלים, התוספות מביא פסוק ללמד לשמחת נשים, ופסוק לשמחת הילדים. אפשר כי ,  רביע, הוא רמז לדרוש ארבעה  –ּוְׂשַמְחֶּת'
  מח גר יתום ואלמנה נאמר מפורש בפסוקים אחדים בתנ"ך. אופני שמחה הנדרשים ע"י הגמרא, תוספות, שו"ע. הלימוד לש

  סעודות מצוה –רביע, זרקא סגול ראה 

  
 דברים ראה יב,ה:

ם י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ� ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- ִמָּכל-ַהָּמק� ר ה. Eּום ֶאת-ִיְבַח ם ָלׂש$ ֹו ָׁש(ם -ִׁשְבֵטיֶכ0   ְׁשמ"
ָּמה׃   אָת ָּׁשֽ ּו ּוָב$   ְלִׁשְכנ$ֹו ִתְדְרׁש"

  דברים ראה טז,ו:

י ם ִּכ� ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִאֽ ח ֶאת-ַהָּמק� ֹו ָׁש&ם ִּתְזַּב$ �ן ְׁשמ0 ' ֱא*ֶה-יH- ְלַׁשֵּכ ר ה. Eֶרב -ִיְבַח) ַסח ָּבָע   ַהֶּפ"
ִים׃ ֶמׁש מֹוֵע"ד ֵצאְתH$ ִמִּמְצָרֽ ֹוא ַהֶּׁש0   ְּכב�

ג שכן סבר שח(ד"ה מאן תנא רגלים, ר' שמעון  )פירוש אור שמחה) (בסוגריים ג א -ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א (וילנה ב ב 
הנודר להקריב קרבן אסור (דר' שמעון אמר שלשה רגלים כסדרן וגו'  )כפי שהולך ומפרש לא תאחרהפסח ראשון הוא לרגלים לענין 

לא לא לא לא , ודרשו מן המקראות שאינו עובר על  כי תדר ... לא תאחר לשלמו ... והיה בך חטאכי תדר ... לא תאחר לשלמו ... והיה בך חטאכי תדר ... לא תאחר לשלמו ... והיה בך חטאכי תדר ... לא תאחר לשלמו ... והיה בך חטא כג כבכי תצא  דבריםלאחר נדרו כדכתיב 
אלא אם כן עברו עליו שלשה רגלים  לא תאחרלא תאחרלא תאחרלא תאחרלא עובר על (רגל שפגע בו תחילה  וחכ"א...  )גלים.אא עם עברו עליו שלושה ר תאחרתאחרתאחרתאחר

   )החל מהרגל הראשון שפגע בו אחר נדרו,
מצות , מיד תהא בחיוב אל המקום אשר יבחר ה'אל המקום אשר יבחר ה'אל המקום אשר יבחר ה'אל המקום אשר יבחר ה'כך נדרש הכתוב, כאשר תבא ( ובאת שמה והבאתם שמהובאת שמה והבאתם שמהובאת שמה והבאתם שמהובאת שמה והבאתם שמה ו-ה,דברים ראה יבת"ל  ...

מצות גל הראשון שפגע בו לאחר נדרו מחויב להביא קרבנותיו שהתחייב בם, ואם לא הביא עובר על , בר והבאתם שמהוהבאתם שמהוהבאתם שמהוהבאתם שמהשל  עשה
 לא תאחרלא תאחרלא תאחרלא תאחר-שמע שאינו עובר במ,  אלה תעשו לה' במועדיכםאלה תעשו לה' במועדיכםאלה תעשו לה' במועדיכםאלה תעשו לה' במועדיכם לט,במדבר פינחס כטמה בא ללמד הקרא (מה אנן קיימין  )ואם כן  עשה

 ), משמע רגל ראשוןובאת שמה והבאתם שמהובאת שמה והבאתם שמהובאת שמה והבאתם שמהובאת שמה והבאתם שמה ו-ה,רים ראה יבדב(אם בעשה, הרי כבר אמור  )עד שיעברו עליו שלשה רגלים מנדרו
אלה תעשו לה' אלה תעשו לה' אלה תעשו לה' אלה תעשו לה'  לט,במדבר פינחס כטעל כרחך כיון שאי אפשר לדרוש את הכתוב (אלא אם אינו ענין בעשה תניהו עניין בלא תעשה 

  )שלשה רגליםעד שיעברו עליו  לא תאחרלא תאחרלא תאחרלא תאחר, ובא ללמד שאינו עובר על לא תעשהלענין מצות עשה, דרשהו לענין  במועדיכםבמועדיכםבמועדיכםבמועדיכם
מתריע על לאו  יא,יבבקרא  קטנה- תלישאאז טעם מדבר בירושלים  יב יאמדבר בשלה ואילו  ו-ה,דברים ראה יבואפשר שהיות  - טט  •

אלה תעשו  לט,במדבר פינחס כט ולר"ש עד חמשה רגלים, שעיקרו נלמד ע"י הירושלמי מהפסוק עד שלשה רגלים לא תאחרבענין 

  דברים ראה יב,יאראה  .לא תעשה דרשהו לענין לה' במועדיכם

  

ָּמה׃...  [ה] קרבן העדהלפירוש  אָת ָּׁשֽ ָּמה[ו]  ּוָב$ הלאו כי  שיירי הקרבןמדבר ברגל הראשון אחרי נדרו ואומר בפירושו  ַוֲהֵבאֶת�ם ָׁש'
  שאם לא בא, עבר על "מוצא שפתך תשמור" שעובר עליו

יאּו  )יב,יא(- נאמר ב • ָּמהוַ  )יב,ו(- והוא דומה ל ָׁש�ָּמה ָתִב0 ָּמה׃  יב,יא - ל יב,הלכאורה היה אפשר לקשר בין  ֲהֵבאֶת�ם ָׁש' אָת ָּׁשֽ ... ּוָב$
יאּו וטעם זה עשוי לציין לאו, או לאו הבא מענין "מוצא שפתך  קטנה- בתלישא ִיְבַחרN -ֲאֶׁשר )יב,יא( - והיות ונאמר ב  ָׁש�ָּמה ָתִב0

אלה אלה אלה אלה  לט,במדבר פינחס כטהכתוב  דבר מתואם ללימוד ממתריע על לאו וה קטנה- תלישאיש כאן אפשרות לכך ש בסיכוםתשמור". 
  ,לא תעשהדרשהו לענין  לענין מצות עשה, תעשו לה' במועדיכםתעשו לה' במועדיכםתעשו לה' במועדיכםתעשו לה' במועדיכם

י )יב,ה(    גדולה, בתפקיד שיעור אלאחריו,- תלישא – ִּכ�

ם) יב,ה( ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִאֽ ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- -ַהָּמק� ר ה. Eמתחיל שוב.גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל, הושעה – ִיְבַח ,  

י ) טז,ו(   ,אלאחריו מידרוג בעונשגדולה, בתפקיד - תלישא –ִּכ�

ם) טז,ו( ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִאֽ ' ֱא*ֶה-יH- -ַהָּמק� ר ה. Eגרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב. – ִיְבַח  

, עובר בעשה אבל נותנים לו השעייה עד אחרי הרגל להביא הנדר ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר. ואם לא הביא יש חיוב מצות עשה

האחרון (ראה ברור שלש שיטות) ואח"כ על כל יום שלא הביא עובר בעשה נוסף! המידרוג בעונש הגדל והולך בעובר על מצות עשה 
י ) טז,ו(למשל במרומז  ם) ,וטז. ההשעייה בעשה מרומזת בלמשל (גדולה, בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש- תלישא – ִּכ� ֹום -ֶאל-ִאֽ ַהָּמק�
' ֱא*ֶה-יH- -ֲאֶׁשר ר ה. Eגרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל החיוב במצות עשה ואם לא עשה, הושעה, מתחיל שוב ואם  – ִיְבַח

 עבר אחרי הרגל האחרון צובר עונש על כל יום שלא הביא הנדר.

  

אלא שנותנים למתחייב השעייה מלעבור על "בל תאחר" המרומזת  ,נדררגל הראשון שפוגע בו אחרי ההמתחיל ב ויש חיוב של "לא תאחר"
ם) יב,הבלמשל ( ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִאֽ ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- -ַהָּמק� ר ה. Eגרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל הוא החיוב של בל תאחר,  – ִיְבַח

 ירה על העובר במצות בעשה. הושעה, מתחיל שוב אחרי הרגל האחרון. וזה רק חיוב אחד בלי צבירה לעומת הצב

י ) יב,הבלמשל (להשעיה זאת יש שיעור הרמוז  גדולה, בתפקיד שיעור אלאחריו, לתת זמן ביחידות של רגלים לעבור על "בל - תלישא – ִּכ�
  תאחר". שלוש שיטות במספר יחידות הרגלים להשעייה בלעבור על "בל תאחר" (מרגל אחד עד חמישה רגלים). 

     שלשה רגלים כסדרן ובלבד חג המצות ראשון אשכחת אמר פעמים חמשה פעמים ארבעה פעמים שלשהלשיטת רבי שמעון 

  רבי לעזר בי רבי שמעון אמר ובלבד חג המצות אחרון אשכחת אמר פעמים שלשה פעמים שנים פעמים אחד לשיטת 
  וחכמים אומרים רגל שפגע בו תחילה ובלבד שיעברו עליו רגלי שנה כולהלשיטת 

ם לחויקרא אמר כג,ראה  הערות נוספות לירושלמי זה:, רושלמייראה  מונח רביע, כעין ענין של יותר מארבע מיני  – ּוִמְּלַב�ד ַמְּתֽנֹוֵתיֶכ'
  קרבנות ליקרב ברגל

  
  מדרש רבה במדבר נשא יא סעיף ...



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

ם )ה,ראה יב 'דב( מציין פסוק י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ� ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- ִמּכָ - ַהָּמק� ר ה. Eּום ֶאת-לִיְבַח ם ָלׂש$ ֹו ָׁש(ם-ִׁשְבֵטיֶכ0   ְׁשמ"
ָּמה׃  אָת ָּׁשֽ ּו ּוָב$ יו ֶאת-ִמְזַּב�ח ֲאָדָמהI ַּתֲעֶׂשה )שמ' יתרו כ,כא( בהקשר לפסוק ְלִׁשְכנ$ֹו ִתְדְרׁש" יH ֶאת-ֹע*ֶת-יH- ְוֶאת-ִּליJ ְוָזַבְחָּת� ָעָל' -ְׁשָלֶמ0

אְנH" ְוֶאת ֹֽ יH׃ְׁשִמ0 -ַהָּמקֹום- ֲאֶׁש�ר ַאְזִּכ�יר ֶאת-ְּבָקֶר(H ְּבָכל-צ ֹוא ֵאֶל"יH ּוֵבַרְכִּתֽ מכאן שאסור להזכיר שם המפורש מחוץ לבית  .י ָאב$
  הבחירה. 

ומה שמי האמור להלן ברכת כהנים אף שמי האמור כאן ברכת כהנים ... באופן דומה  ספרי דברים ראה פרשה? סעיף ח' על פסוק ה
  ובמדינה בכנויו. )מפורש (במקדש אתה אומר בכתבו 

  ב,יומא לטוגו'  משמת שמעון צדיק פסקו הכהנים מלברך בשם המפורש גם במקדש ה קכברהע תורה תמימה שמות כ

  אלא על שם המיוחד במיתה ועל כינויין באזהרה...  תורה תמימה ויקרא כד הערה לד

  גדף היה בסקילה.דין המ - טט  כתרגומו ופריש , שנקב שם המיוחד וגדף, והוא שם המפורש ששמע בסיני. - ויקב  יא רש"י,ויקרא ... כד

  

  ... ההוגה את השם באותיותיואבא שאול אומר אף  סנהדרין פ"י מ"אמשנה 

גבולין קרי חוץ למקדש. ואסור לפרש שם בן ארבעים ושתיים בלשון עגה חוץ ...  פרש"י: : תנא: ובגבולין ובלשון עגה.גמרא
  אינו נענש. –הואיל ונהגו להזכיר פירושו  למקדש, ואי עבד אין לו חלק. אבל בלשון קדש אינו נענש כל כך. ובמקדש

וההוגה את השם באותיותיו ... שהוא שם המפורש ... וכבר הזכירו דברים זולת  פירוש המשניות לרמב"ם מסכת סנהדרין פ"י מ"א
  (לעולם הבא)אלה שהעושה אותם אין לו חלק 

שנידונים הם לדורי  המאירי, ובשם ני הנצחיכלומר שאין להם חלק בשכר הרוח:  תפארת ישראלבשם  רב קהתי אין לו חלקאין לו חלקאין לו חלקאין לו חלק
  .דורות ברשעם

  

י  )ה,ראה יב 'דב( פסוק –טט  • םִּכ� ֹום-ֶאל-ִאֽ ּום ֶאתבתפקיד אחריה מחיצה למקום שבו מותר גדולה, - תלישא -  ַהָּמק� ֹו -ָלׂש$  - ְׁשמ"

אתנח  -  ָׁש(ם"ב אותיות, יתור לרבות על השם של ארבע אותיות, שם של ממרכא טפחא, המפורש של ה' ככתבו, ותבנית הטעמים 
 העבודה: ברכת כהנים, כהן גדול ביום הכפורים.מגביל אזכרות אלו גם במקדש רק לשעת 

ּום ֶאת • ֹו ָׁש(ם-ָלׂש$ ו ריהזכלעבירה הזכרת השם מותרת במקדש. לכן תהיה ית הפסקת דיבור המפרשת כי נמרכא טפחא אתנח, תב - ְׁשמ"
רה מחוץ למקדש בלשון עגה (לעז או לפני חבורת אנשים שמדברין דברי חול). העונש החמור הוא על אזכ . ולפרש"יחוץ למקדשמ

  אבל בלשון קדש אינו נענש כל כך.

ם • ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִאֽ ' ֱאֽ*ֵהיֶכם- -ַהָּמק� ר ה. Eגרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהתחילה הושעתה ונמשכה או תימשך  -ִיְבַח
שלה, נב, גבעון, ירושלים פעמיים, ותימשך במהרה  ,גלגל ,ים אחדות (משכןאח"כ, אפשר מרמז לעבודת המקדש שהופסקה פעמ

   )בימינו אמן

ם -ִמָּכל •   קטן, פעמיים בירושלים- זקף - ִׁשְבֵטיֶכ0

  

  :יב –יא ,יב לעומת :ו,דברים ראה יב
ם[ה]  י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ� ר ה. -ַהָּמק� Eּום ֶאת-ֱאֽ*ֵהיֶכם- ִמָּכל 'ִיְבַח ם ָלׂש$ ֹו ָׁש( -ִׁשְבֵטיֶכ0 ָּמה׃ ְׁשמ" אָת ָּׁשֽ ּו ּוָב$   ם ְלִׁשְכנ$ֹו ִתְדְרׁש"
ם[ו]  ֵתיֶכ0 ת ְּתרּוַמ�ת ֶיְדֶכ(ם ְוִנְדֵריֶכם- ְוִנְדֹב� ם ְוֵא" ֵתיֶכ0 ם ְוֵאת- ַמְעְׂשֹר� ָּמה ֹעֽ*ֵתיֶכם- ְוִזְבֵחיֶכ0 ם׃ ַוֲהֵבאֶת�ם ָׁש' ת ְּבַקְרֶכ"ם ְוצֹאְנֶכֽ   ּוְבֹכֹר$

  

ֹום ֲאֶׁשר[יא]  �ה ַהָּמק' יאּו ֵא&ת ָּכלֱא*ֵהיֶכ$  'ִיְבַחרN הE -ְוָהָי ם ָׁש�ָּמה ָתִב0 - ָׁש0 ם - ם ּבֹו- ְלַׁשֵּכ.ן ְׁשמֹו �ה ֶאְתֶכ(ם עֹו*ֵתיֶכ�ם ְוִזְבֵחיֶכ' י ְמַצֶּו ר ָאֹנִכ" ֲאֶׁש$
ּו ַלהֽ  ר ִּתְּדר" ם ֲאֶׁש$ - ִמְבַח�ר ִנְדֵריֶכ0 ם ְוֹכל ֵתיֶכם- ּוְתֻרַמ�ת ֶיְדֶכ0 ם ִלְפֵניI ה� [יב] ׃ 'ַמְעְׂשֹרֽ ם ּוְבֵניֶכם-  'ּוְׂשַמְחֶּת' ם ְוַעְבֵדיֶכ"ם  ֱא*ֵהיֶכםJ ַאֶּת' ּוְבֹנ�ֵתיֶכ0

ם׃ ֶלק ְוַנֲחָל"ה ִאְּתֶכֽ ֹו ֵח$ ין ל& י ֵא$ ם ִּכ� - ֲאֶׁש�ר ְּבַׁשֲעֵריֶכ0   ְוַאְמֹהֵתיֶכ(ם ְוַהֵּלִוי

עוסק בשלה. לימוד זה היה דווקא ) ה,יב( פסוק) עוסקים בשילה ובירושלים. לכאורה ע"פ רש"י ,יאיב(- ) וה,יבבירור אלו מהפסוקים (
וזה  , כך שהלימוד הוא רק לכתוב אחרי התלישא.קטנה- גדולה אלא תלישא- העוסק בירושלים אבל בו אין תלישא) אי,יב(- מתאים מאד ל

  ולכך מובא כאן דעת החיד"א. .שלא בשעת העבודה אין לא חלק לעולם הבאר שם המפורש יזכמהקשור לענין 
זבחים ( ע' ק 03-788472ב"ב  47רח' חזון איש ספרי החיד"א מראית העין זבחים (הוצאת יהדות התשמ"ו הרב צ"מ וידבסקי  

ְלִׁשְכנ$ֹו  ...על מה שכתב רש"י ז"ל פ'  )על עין יעקב(הרב עיון יעקב ז"ל אבל אתה אוכל בכל מקום אשר אתה רואה, הקשה  ))קי"ח
ּו ם זה משכן שילה וכו'  ִתְדְרׁש" ֵתיֶכ0 וצ"ע ונראה דעיקר קרא  וכו' לאכול לפנים מן החומה ובאמת בשילה נאכל בכל הרואהַמְעְׂשֹר�

םבבית המקדש איירי דכתיב  י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ� ר ה. -ַהָּמק� Eּוומ"ש  'ִיְבַח ופירש"י זה שילה כבר פירש הרא"ם ז"ל  ְלִׁשְכנ$ֹו ִתְדְרׁש"
ר-ֲאֶׁשר- דפירושו ד Eשילה וחסר וי"ו ע"ש וגו'. לשכנולשכנולשכנולשכנוווווהוא בית עולמים  ִיְבַח  

  

ֶרץ ֲאֶׁשרַהּיַ -ַוֲעַבְרֶּתםI ֶאת :יב,ראה י דברים יל ֶאְתֶכ(ם -ְרֵּדןJ ִויַׁשְבֶּת�ם ָּבָא0 ' ֱא*ֵהיֶכ"ם ַמְנִח�   ה$
יַח ָלֶכ�ם ִמָּכל Eיַׁשְבֶּתם-ְוֵהִנ יב ִוֽ ַטח׃-ֹאְיֵביֶכ&ם ִמָּסִב"   ֶּבֽ

 באיםאתם עוברים על מנת שיכבשו ויורישו אחרת  יהושעעוברים את הירדן דעו על מה אתם עוברים הזהיר   בעודם א,סוטה לד בבלי
ערבים זה לזה החל בהר גריזים והר עיבל אבל  שעניןמאורות הדף מביא בבלי סנהדרין  ושוטפים אותי ואתכם. הרב שטרום הי"מים ו

  . במעבר הירדן החלתוספות מביא ירושלמי שענין הערבות 

ֶרץ ֲאֶׁשר- ַוֲעַבְרֶּתםI ֶאת י,ראה יב דבריםמרמז  שלכך אפשר ' ֱא*הֵ -ַהַּיְרֵּדןJ ִויַׁשְבֶּת�ם ָּבָא0 יל ֶאְתֶכ(ם ה$   יֶכ"ם ַמְנִח�
יַח ָלֶכ�ם ִמָּכל Eיַׁשְבֶּתם-ְוֵהִנ יב ִוֽ ַטח׃-ֹאְיֵביֶכ&ם ִמָּסִב"   ֶּבֽ

סגול, מוסיף  זרקא -ַהַּיְרֵּדןJ -ַוֲעַבְרֶּתםI ֶאת, י,ראה יב דבריםביהושע הנדרש לקבלת ערבות הדדית יש לו בסיס  – הירדן- את עברים
  , קבלת ערבות הדדית ערבים אותיותילוף ח -  הירדן עברים- את עבריםקבלת ערבות הדדית. 

  

ֶרץ ֲאֶׁשר-ַוֲעַבְרֶּתםI ֶאת ידברים ראה יב, יַח ָלֶכ�ם ִמָּכל-ַהַּיְרֵּדןJ ִויַׁשְבֶּת�ם ָּבָא0 Eיל ֶאְתֶכ(ם ְוֵהִנ ' ֱא*ֵהיֶכ"ם ַמְנִח� יב -ה$ ֹאְיֵביֶכ&ם ִמָּסִב"
יַׁשְבֶּתם ַטח׃- ִוֽ הארץ וירושתה היא הקמת בית הבחירה לשכן שם הקב"ה שמה להודיע שתכלית מעבר הירדן, הערבות ההדדית, כיבוש  ֶּבֽ

  וע"י כך יהיה גלוי מלכות שמים בארץ לכל העמים.   



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  .נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה 1.3.2

. החישוב מבוסס על גימטריאות תוכן ליחידות אורך "מטר" וקו אורך לפי מיקום גריניטש הבית מהכתוב בתורה נקודת ציון בהרחישוב 
0 

0 

  מלמד שהתורה רמזה על התפתחויות מדידה ביחידות אלו.ו
  ,ה:דברים ראה יב

ם י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ� ר ה. -ַהָּמק� Eּום ֶאת-ֱאֽ*ֵהיֶכם- ִמָּכל 'ִיְבַח ם ָלׂש$ ָּמה׃ -ִׁשְבֵטיֶכ0 אָת ָּׁשֽ ּו ּוָב$ ֹו ָׁש(ם ְלִׁשְכנ$ֹו ִתְדְרׁש"   ְׁשמ"
  דברים ראה טז,ו:

ם י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכ� ר ה. -ַהָּמק� Eח ֶאתאֱ  'ִיְבַח ֹו ָׁש&ם ִּתְזַּב$ ִים׃- *ֶה-יH- ְלַׁשֵּכ�ן ְׁשמ0 ֶמׁש מֹוֵע"ד ֵצאְתH$ ִמִּמְצָרֽ ֹוא ַהֶּׁש0 (ֶרב ְּכב� ַסח ָּבָע   ַהֶּפ"
ם התוכן י ִאֽ ֹום - ֶאל-ִּכ� ומוצע שבנוסף לדרשות  ,ולכן אין מלמדין אותו דבר כעין שני כתובים הבאים כאחדהנאמר פעמיים הוא ַהָּמק�

ום מרכזי של אותו מקקו אורך על ללמד בא אחד ומקום מרכזי במקדש, של קו רוחב על ללמד  באאחד ההילכתיות הנלמדות מהם, 
ְלִׁשְכנ$ֹו  )ה,ראה יב 'דב( בפסוקוזה לשונו"  שפת אמת דברים פרשת ראה שנה תרמח- ת מתוך לימוד ב. התעוררנו לדרישה זאבמקדש
ּו  בכו' ע"ש בספרי. דהנה כתי עד אמצא מקום לה'עד אמצא מקום לה'עד אמצא מקום לה'עד אמצא מקום לה'מ"ש בדהע"ה אחז"ל דרוש ע"פ נביא דרוש ותמצא ואח"כ יאמר לך נביא כ ִתְדְרׁש"

ר ה. -ֲאֶׁשר )ה,ראה יב 'דב( Eיםתלוי קדשהמית וב ישראל-רץכי א שראליי בכח דרישת בנ הולא גילה להם המקום מיד רק שיהי 'ִיְבַח 
  וגו' דרישה. (שצריך)  הז"ל דבעיכמינו ח דרשושהו וז שראליי בעבודת בנ

יתבניות טעמי המקרא סברנו כי טעם מלת  מתוך עיונינו בתפקידי וטעמי המקף  ,הנלמד מהכתוב אחריו תפקיד שיעורמרמז לתלשא,  – ִּכ�
ם בכתוב ֹום- ֶאל- ִאֽ ם. וגם לפחות מלת ענין בעל מספר חלקיםשל תפקיד מרמזים ל – ַהָּמק� יואפשר שגם  ִאֽ   נראות כיתירות. ֶאל - ו ִּכ�

 46'העובר ירושלים הוא  ,המשווה קו הרוחב מקו מספר דבר בעיתו של הרב מ' גנוט ידענו כי
0

  דקות צפון.  46-מעלות ו 31 ,31 

םמלת  מטריתגיו, 31 עולה ֶאלמלת  מטריתגי תוך קריאת התורה שמנו לב כי (ממילת המקום)  הַ אות ה מטריתגי בהוספתו 41 עולה ִאֽ

 46'א מתקבל קו רוחב מקו המשווה העובר ירושלים והוהיינו . 46בסה"כ מתקבל 
0

  דקות צפון.  46- מעלות ו 31 ,31 

המרחק בין שתי מטר, ו 1852 - א כמרחק הובקווי רוחב הבין שתי דקות חלק השניות של קו הרוחב. משולב המידע כי  ישבנובשלב הבא ח
ימטר. אם מלת  30.8666 -א כוהשניות    . 30על הערך תהיה הבסיס לשניות, אזי מגי' התכנים הבאים מתקבלות שניות מ 30גי'  ִּכ�

  מרחק בשניות קו רוחב  גי' התוכן = מרחק במטר  התוכן 

  המחושב כך:

  / גי' התוכן 30.8666

  קו הרוחב במע' דק' שני'
מרחק במטר דרומית מנ"צ 

  של פרופ' ר' מיכלסון

  קו הרוחב במס' עשרוני

  מיקום קו הרוחב

ֹום  N "36.0260 '46  שניות 6.026  186  ָּמק�
0

 31  

110.168  

  

N 
0

 31.776674  

כניסה לאולמות בערך 
   בצפון רחבת הכותל

ֹום  N "36.1879 '46  6.1879  191  ַהָּמק�
0

 31   

105.168  

31.77671886 
0
 N 

  באולמות

ֹום-ֶאל  N "37.1922 '46  7.1922  222  ַהָּמק�
0

 31   

74.168    

31.77699784 
0
 N 

   אולמותנית לצפו

ם ֹום-ֶאל-ִאֽ  N "38.5205 '46  8.5205  263  ַהָּמק�
0

 31   

33.168  

  

31.77736681 
0
 N 

  דרומית לכפת הסלע

ם י ִאֽ ֹום-ֶאל-ִּכ�  N "39.4924 '46 9.4924406 293  ַהָּמק�
0

 31   

3.168 

31.77763679 
0
 N 

 בתוך כפת הסלע

נקודת הציון של פרופ'   
ר' מיכלסון דניאל, כמטר 

  ממרכז כפת הסלע

  קו רוחב   

  קו אורך

31.7776653 
0
 N  

35.2346072 
0
 E 

  

      של המסגדים  נקודות הציון הרשמיות   הנ"ל הם בין קוי הרוחב

          נקודת ציון של

 N  "34  '46    קו רוחב    אקצא- מסגד אל
0

 31  N  31.77617  

 E  "09  '14    קו אורך  
0
 35 E  35.23583 

בקצה  נמצאת הר הבית
מסגד רחבת הדרומי של 
  כפת הסלע

 N  "39.288  '46    קו רוחב  
0

 31 N  31.777580 

 E "8.829   '14      קו אורך  
0
 35 E  35.235786 

        

ם )ראה טז,ו 'דב(- נשתמש ב י ִאֽ ֹום ֲאֶׁשר- ֶאל- ִּכ�  0לפי מיקום גריניטש  חישוב קו האורךל ַהָּמק�
0   

ימלת  ֹום(ממילת  הַ בסיס למעלות, ונוסיף עליה גי' אות  30גי'  – ִּכ�   מעלות 35) בסה"כ ַהָּמק�

םההפרש בין גי' מלת  ֹום(ממילת  הַ דקות, ההפרש בין גי' אות  10 - הוא רמז ל 31 – ֶאלובין גי' מלת  41 – ִאֽ (ממלת  אֶ ) ובין גי' אות ַהָּמק�

  דקות 14=  4+  10דקות, סה"כ  4) הוא רמז לעוד ֲאֶׁשראו מלת  ֶאל

  

 N  "36.026  '46בחישוב מדויק בקו הרוחב 
0

שניות סמוכות של קווי מטר בין שתי  26.2401) מתקבל המרחק 31.776674(=   31 
  במעלות הרוחב האחרות המוצגות לעיל הוא זעיר. בין שניות אורך אורך. הפרש המרחק

ֹוםההנחה היא שגי' מלת    שניות.   7.08838= "  186/  26.2401, מבטאה מרחק במטרים של שניות מעלות אורך.   186העולה  ָּמק�

E "7.08838 '14קו האורך המתקבל הוא בקירוב 
 

35
0

 )  =35.23530 . (  



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  אורךמרחק בשניות קו   גי' התוכן = מרחק במטר  התוכן 

  המחושב כך:

  / גי' התוכן 26.2401

  קו האורך במע' דק' שני'
מנ"צ מזרחית מרחק במטר 

  של פרופ' ר' מיכלסון

  במס' עשרוני אורךקו ה
  הפרש במעלות אורך

  מהכותל מיקום קו האורך

ֹום E "7.08838 '14  שניות 7.08838"   186  ָּמק�
 0

 35   

66.12  

35.235302 
0
 E  

0.0007 

  ' בכפת הסלעמ 170-כ

  N0 31.776674-במ' 150-כ

ֹום E  "7.27893 '14   7.27893"   191  ַהָּמק�
 0

 35  

  מ' , 70.64

35.235355 
0
 E 

0.0007478  

  מ' 155, מ' 174 -כ

ֹום-ֶאל  E "8.46033 '14  8.46033  222  ַהָּמק�
0

 35   

  מ', 101.62

35.235683 
0
 E 

0.0010758  

  מ' 185, מ' 205 

ם ֹום-ֶאל-ִאֽ  E "10.02282'14  10.02282  263  ַהָּמק�
0

 35    

נקודת הציון של פרופ'   
  ר' מיכלסון דניאל, 

  קו רוחב   כמטר ממרכז כפת הסלע

  קו אורך

31.7776653 
0
 N  

35.2346072 
0
 E   

 

    35.2346072אורך    קו    31.7776653נקודת הציון של פרופ' ר' דניאל מיכלסון קו רוחב   

  והיא נמצאת לפי הסברו כמטר ממרכז כפת הסלע.

  מעלות  N 31.77617  - 31.7776653  =0.00149בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין אל אקצה  בקווי רוחבהפרש 

  מטר  165.56ק"מ או  0.16556ק"מ למעלה אחת שווה  111.12כפול 

ֹוםפרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת בין כפת הסלע של  בקווי רוחבהפרש   N  31.776674   - 31.7776653  =0.0009913  ָּמק�

קו אקצה. - הסלע ובין נ"צ אל נ"צ מטר , שני שליש המרחק בין110.15ק"מ או  0.110153ק"מ למעלה אחת שווה  111.12מעלות, כפול 
 .כניסה לאולמות שבצפון רחבת הכותל המערביהרוחב הזה הוא בערך ב

ֹוםבין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת  בקווי אורךפרש ה מעלות,  0.0007=   35.23530   -   35.2346072  ָּמק�
מטר מזרחית לקו האורך של פרופ' ר' מיכלסון. לפי הנספח של הספר  66.12מטר למעלה אחת בקו הרוחב הנ"ל שווה   94464.36כפול 

מטר מהמשך הכותל המערבי צפונה. נניח שמדובר במרכז הכפה. אז קו  104, כפת הסלע במרחק של הבית השלישי של הרב שטיינברג
  . המערבי הכותלמצד המערבי של מטר מזרחית מן  170=  66+  104 - האורך של נקודת הציון נמצא כ

ֹוםממלת בקו הרוחב המחושב  חי של הרחבה של כפת הסלע, שביל היוצא דרומה מהשער המזרבהמשך לזה בערך  N  31.776680  ָּמק�
של הרב  "הבית השלישי"בנספח של הספר  הברחבה המרוצפת מזרחית לחורשה שמאחורי הכותל המערבי. לפי שרטוט אחד משלוש

שטיינברג זה עשוי להיות מקום שער ניקנור בין עזרת נשים ועזרת ישראל. מזה יעלה כי הכותל המערבי אינו קיר העזרה המערבי אלא 
  ף להר הבית.קיר המקי

 - היות והכותל נוטה כ
0

ֹוםממלת מהצפון אז בקו הרוחב המחושב  10   N היינו ָּמק�
0

  המרחק בין נ"צ ובין הכותל הוא  31.776674 

Tan ( 10 
0
) * 110.15 m = 19.42 m) = 150.58 m( –m  170   

מטר. נניח שעובי הקיר  89.76מטר זה  0.48אמה ללא הקירות סביבה. באמה של  187העזרה ארכה  מ"ו ב"משנה מסכת מידות פע"פ 
  מטר 97.44=  89.76+  7.68מטר,    7.68אמה השווים  16, סה"כ של העזרה אמה עד לכותל המערבי 11אמה, ועוד  5-המערבי כ

ֹוםממלת בקו האורך המחושב כותל המערבי של היום. צד המערבי של מטר ל 53.12=  150.58 – 97.44   המרחק הוא ַהָּמק�

מטר מהכותל המערבי של היום  60- לפי ארכיטקט שגיב, במרחק של כמ' .  57.78=  155.22 – 97.44מ' ,  155.22=  174.64 -  19.42
  .למדידותיו סמוכיםחישובים השהוא מציע שהיא הכותל המערבי של בית המקדש. בתוך האדמה נמצאת חומה 

 



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 E "7.08838 '14 0 35  ,N "36.0260 '46 0 31מרכז שער ניקנור  )1(

ע"פ ירושלמי  מיקום בית המקדש מזרח מערב במקביל לקו המשווה )2(
 עירובין פ"ה,ה"א שער חריסית (הרב א"מ פרל).

מעלות  10שהוא בנטיה של  מיקום בית המקדש בניצב לכותל המערבי, )3(
 מערבה מהצפון. שאר ההסברים לפי שיטה זאת.

 מזבח כולו מדרום לקו האמצע של בית המקדש )4(

 ו בצפוןמזבח חלק )5(

 אולם )6(

 קדש  - היכל  )7(

 קדש הקדשים )8(

מטר מהצד המערבי של  57או  53-כותל מערבי של העזרה במרחק של כ )9(
לה ישאדריכל שגיב טוביה גמ')  60-כ(מקום סמוך להמערבי,  הכותל

 באינפרא אדום כותל מתחת לפני האדמה.

כותל המערבי והרחבה. המשך קו האמצע של בית המקדש מגיע לכותל  )10(
 ם שלאדמור"י גור ובעלז יש מסורת שהוא הקרוב לקה"קסמוך למקו

 עזרת נשים של בית המקדש )11(

3 

1 

2 

5  
4 

6 

10  

8 

7 

9 

11 



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  דברים ראה יא,כו 1.4

ֹות לֹא-ֵא�ת ָּכלדברים ראה יג,א:  ּו ַלֲעׂש( ֹו ִתְׁשְמר" ם ֹאת$ �ה ֶאְתֶכ0 ֹנִכי- ְמַצֶּו ר ֲאֶׁש.ר ָאֽ ּנּו׃ -ַהָּדָב' ע ִמֶּמֽ א ִתְגַר" $ֹ יו ְול   פֹתֵס�ף ָעָל0
יו -לֹארש"י    )ראה ספ"ד פב(ברכות בברכת כהנים  ארבע, חמשה מינין בלולב, בתפיליןחמשה טוטפות  - ֹתֵס�ף ָעָל0

פּו ַעלולעיל בפר' ואתחנן (ד,ב) על הפסוק  53האדמו"ר ממ"ש ליקוטי שיחות ט ע'  , נקט חמש פרשיות בתפילין, ויש ַהָּדָבר֙ - ֣<א תִֹס֗
פּו- לבאר דהנה מד ר בפעם הראשונה למדים שאין להוסיף דבר שאינו שייך למצוה, לכן נקט שם פרשיות, שהרי הפרשה שנאמ ֣<א תִֹס֗

ם ללימוד שאסור להוסיף אפילו דבר השייך למצוה, ר האיסור מופיע פעם שניה, מוסיפיהחמישית אינה שייכת לתפילין ... אך כאש
  .שה, מוסיפה בזכרון יציאת מצריםלכן נקט טוטפות, בתים, שהרי הוספת בית, אפילו בית ריק ללא פר

ר-ֵא�ת ָּכל יו-לֹאמונח רביע, לרמז לחמשה טוטפות אשר מפורש בכתוב אחריו  – ַהָּדָב'   ֹתֵס�ף ָעָל0

פּו ַעלדברים ואתחנן ד,ב:  ּנּו - ֣<א תִֹס֗ ם ְו֥<א ִתגְְר֖עּו ִמֶּמ֑ ה ֶאְתֶכ֔ ר ָאנִֹכ֙י ְמַצֶּו֣   ַהָּדָב֙ר ֲאֶׁש֤

ר ֶאת ֹ֗ י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכֽם׃ִמְצֹו֙ת ֣ה' ֱא<הֵ - ִלְׁשמ ר ָאנִֹכ֖ ם ֲאֶׁש֥   יֶכ֔

פּו )' ד,באו 'דב( רש"י   .)ראה ספ"ד פב( ְו֥<א ִתגְְר֖עּוכגון חמש פרשיות בתפילין, חמשת מינין בלולב, וחמש ציציות, וכן  -  ֣<א תִֹס֗

  

י[ב]   פד:  –דברים ראה יג,ב  ן אֵ -ִּכֽ ֹום ְוָנַת$ ֹו ֹחֵל�ם ֲחל( יא א" ּום ְּבִקְרְּבH- ָנִב0 ת׃ָיק. ֹו מֹוֵפֽ ֹות א$   ֶל&יH א"
ת ֲאֶׁשר פ ר - [ג]  ּוָב.א ָהאֹות- ְוַהּמֹוֵפ0 ר ֵאֶל"יH ֵלאֹמ(   ִּדֶּב$

א ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש$ ים ֲאֵחִר& י ֱא*ִה� Eה ַאֲחֵר ם׃-ֵנְלָכ� ם ְוָנָעְבֵדֽ   ְיַדְעָּת"
ע ֶאל[ד]  א ִתְׁשַמ' �ֹ ֹו ֶאל-ל ּוא א& יא ַהה0 ה ה. -ִּדְבֵרי- ַהָּנִב� י ְמַנֶּס� ּוא ִּכ� ֹום ַהה( ֲהִבים-  'חֹוֵל$ם ַהֲחל" ַעת ֲהִיְׁשֶכ.ם ֹאֽ ם ָלַד' ֱאֽ*ֵהיֶכם- ֶאְתֶכ0
ם ְּבָכל 'ה� -ֶאת ם׃-ְלַבְבֶכ"ם ּוְבָכל-ֱא*ֵהיֶכ0   ַנְפְׁשֶכֽ

י )ב,גראה י 'דב(אור החיים:  יא-ִּכֽ ּום ְּבִקְרְּבH- ָנִב0 , אומרו נביא, פירושו אפילו הוא מוחזק לנביא, הגם שיהיה נאמן אצלך אם אמר לך ָיק.
  , אף על פי כן אם יאמר לך שתעבוד עבודה זרה חייב מיתה: )מ"א יח(מצוה לפי שעה כאליהו בהר הכרמל וכו'  לעבור על איזו

י יא- ִּכֽ ּום ְּבִקְרְּבH- ָנִב0 קטן בתפקיד שתיים: (א) פשט הכתוב אדם המוחזק לנביא ומוחזק נאמן לתורה; - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָיק.
מהפך בדבריו, כלומר אומר דבר פשוט שיורה על ע"ז ואומר דבר מרכב שיורה שאין  –אדם  (ב) מהפך פשטא מוציא מן הפשט, אותו

ֹותלעבוד ע"ז וזה מתברר בעזרת תבנית הטעמים של  ן ֵאֶל&יH א" ת ְוָנַת$ ֹו מֹוֵפֽ   . קודם נרכיב את האות והמופת לקבוצת פרטים אחת.  א$

ֹות  )ב,גראה י 'דב( אור החיים: ן ֵאֶל&יH א" צריך לדעת למה לא הזכיר בתחילה מאמר הנביא דבר שעליו נתן האות וגו', עוד צריך  וגו',ְוָנַת$
וגו' לאמר וגו', וכי האות הוא האומר הלא הנביא הוא האומר לעבוד עבודה זרה שעל זה הוא ּוָב.א ָהאֹות- לדעת כוונת אומרו 

  שמתחייב מיתה: 
ה' אמר אליו שאם יתן מופת זה או אות זה, כוונת האות הוא לומר  ונראה שנתכוון הכתוב לדבר כנגד נביא שבא ודיבר בסדר זה,

  שנעבוד עבודה זרה, ואם יהיה האות והמופת בסדר זה אין הכוונה כן, אלא אדרבא לתעבה ולשורפה כמשפטה הראשון: 
ת )ג,גראה י 'דב( והמופת, והיו בסדר אשר אמר  , פירוש הגם שהוא לא אמר אלא או זה או זה, ובאו שניהם האותּוָב.א ָהאֹות- ְוַהּמֹוֵפ0

שיגידו על כוונת ה' שרצונו שיעבדו עבודה זרה, לא תשמע וגו' וחייב מיתה הנביא וגו', הגם שלא החליט בדבריו שיעבדו עד בא 
ע  )ד,גי(האות והמופת, והם האומרים לעבוד, ועוד שהוא לא אמר אלא או אות, או מופת, והיו שניהם, אף על פי כן  א ִתְׁשַמ' �ֹ   וגו': ל

  

ֹות )ב,גראה י 'דב( ן ֵאֶל&יH א" מרכא תביר טפחא, התבנית מלמדת על קבוצת פרטים הקשורים לנושא הוכחות הנביא שהשם שלחו.  – ְוָנַת$

ֹות תטפחא, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – א" ֹו מֹוֵפֽ . האות והמופת יוצרים קבוצת פרטים אחת, ותבנית הטעמים של  א$

ן ֹות ְוָנַת$ מרכא תביר טפחא מרמזת, שהם עשויים להיות שונים בהלכותיהם או שלא כולם צריכים לחול. יכול להיות רק אות או  – ֵאֶל&יH א"

ת )ג,גראה י 'דב(רק מופת, יכול להיות שניהם בסדר אחד, יכול להיות שניהם בסדר הפוך שעל כך מורים טעמי  מהפך  – ּוָב.א ָהאֹות- ְוַהּמֹוֵפ0
שאם יתן  )אל הנביא(ה' אמר אליו ן, דרשה על הסדר, דרשה שלא על הסדר ולכל סדר יש משמע אחר. כפי' אור החיים: קט- פשטא זקף

אין הכוונה כן, אלא אדרבא  האות והמופת בסדר זה, כוונת האות הוא לומר שנעבוד עבודה זרה, ואם יהיה אות זהאו  מופת זה
  לתעבה ולשורפה כמשפטה הראשון: 

ת )ג,גראה י 'דב( , פירוש הגם שהוא לא אמר אלא או זה או זה, ובאו שניהם האות והמופת, והיו בסדר אשר אמר ּוָב.א ָהאֹות- ְוַהּמֹוֵפ0
  .  ,שיגידו על כוונת ה' שרצונו שיעבדו עבודה זרה

י )ג,גראה י 'דב(  Eה ַאֲחֵר הוא שהנביא לא החליט  דםהמוק אור החייםגרשיים קדמא, כעין מאוחר המקדים את המוקדם, ע"פ פי'  – ֵנְלָכ�
, וזאת הטעיה כי היה לו להחליט וזהו המאוחרבנותנו אות או מופת שיעבדו ע"ז, וכאשר בא האות והמופת החליט שפירושו שיעבדו ע"ז, 

  בכל מקרה שהצווי המוקדם מסיני דוחה כל צווי מאוחר שהוא לנסיון בלבד כנאמר בפסוק (יג,ד)  

 ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש$ ים ֲאֵחִר& ם-אֱא*ִה� ם׃חל איסור כל אחד  לעכעין קבוצת פרטים שדרגא תביר מרכא טפחא,  – ְיַדְעָּת"     ְוָנָעְבֵדֽ

  

י ִדֶּבר ג,ו:ראה י דברים ת ִּכ� ּוא יּוָמ' Wֹום ַהה Eַהֲחל Nֹו ֹחֵלם ּוא א� Pיא ַהה ָרה ַעל-ְוַהָּנִב� ם -ָס� Wֱא*ֵהיֶכ ' Eה  
ְדH- ִמֵּב�  ִים ְוַהֹּפֽ יא ֶאְתֶכ�ם׀ ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר' יֲחH- ִמןַהּמֹוִצ$ ים ְלַהִּדֽ יH ָלֶל�ֶכת ָּב(ּה- ית ֲעָבִד0 ' ֱא*ֶה" ֶר6 ֲאֶׁש�ר ִצְּוH& ה$ H׃ ס  ַהֶּד0 ע ִמִּקְרֶּבֽ   ּוִבַעְרָּת$ ָהָר"

ּוא  Pיא ַהה ֹו ֹחֵלםN מונח פזר  -ְוַהָּנִב�   תרסא מונח -  –א�

זר ששימש ב( בי ישמעאל אומר: נאמר כאן. תניא, רזר ששימש במקדש (הסוגיה הנידונה)הסבר ע"פ רש"י) חלק מה( א,פדבבלי סנהדרין 
ב ְוַהָּז֥ר ),זיח ' קרחבמ( במקדש) ל ),כחיז ' קרחבמ( ונאמר להלן, :יּוָמֽת ַהָּקֵר֖ ֹ֣ ב ּכ ב ׀ ַהָּקֵר֧ ן-ֶאל ַהָּקֵר֛ (במאתים וחמשים איש , מה להלן יָ֑מּות  'ה֖  ִמְׁשַּכ֥

ב ְוַהָּז֥ר ),זיח ' קרחבמ( אומר: נאמר כאן, בידי שמים, רבי עקיבא מיתה) זרב(בידי שמים אף כאן )מיתה דקרח בשרופים ונאמר  יּוָמֽת ַהָּקֵר֖
ת ),ויג ' ראהדב( להלן ּוא יּוָמ' Wֹום ַהה Eַהֲחל Nֹו ֹחֵלם ּוא א� Pיא ַהה . רבי יוחנן בן בסקילהאף כאן  -  בסקילה )),ויג ' ראהדב((מה להלן , ְוַהָּנִב�

במאי קמיפלגי רבי ישמעאל ורבי עקיבא? . בחנק ששימש) זרב(אף כאן  -  בחנק )),ויג ' ראהדב(נביא שהדיח הרבים ( נורי אומר: מה להלן
ת - מ יּוָמֽתרבי עקיבא סבר: דנין  ורבי  - , ורבי ישמעאל סבר: דנין הדיוט מהדיוט, ואין דנין הדיוט מנביא. יָ֑מּות- ואין דנין יומת מיּוָמ'
בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן. דתניא:  - ורבי יוחנן בן נורי?  אין לך הדיוט גדול מזה. במאי קמיפלגי רבי עקיבא - עקיבא: כיון שהדיח 

 - ! בסקילה) -(ולא כמו בברייתא  , רבי עקיבא אומר: בחנק(במשנה כאן) הא אנן תנן - , רבי שמעון אומר: בחנק. בסקילה - נביא שהדיח 
שתי ( בא, ברייתא רבנן ואליבא דרבי עקיבאואליבא דרבי עקינביא שהדיח בחנק ) (תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא, מתניתין רבי שמעון 

למיתת מסית  המשנה היא כמסורת ר' שמעון למיתת מסית בחנק וזר ששימש נלמד ממנו, הברייתא כמסורת רבנן .מסורות תנאים בדברי ר' עקיבא



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  

  

  

  ראה-דברים-47-טטודל/©Sep-16                  20/13              ZZFisher-2 תשע"ו–אב- מנחם–ט"כ 

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  .. הדרן עלך אלו הן הנשרפין)בסקילה

ת ּוא יּוָמ' Wֹום ַהה Eַהֲחל Nֹו ֹחֵלם ּוא א� Pיא ַהה י ִד  ְוַהָּנִב� ָרה ַעל-ֶּברִּכ� ם -ָס� Wֱא*ֵהיֶכ ' Eיא תבנית כתוב ע"פ תבניות טעמים היא  –ה ְוַהָּנִב�
 Nֹו ֹחֵלם ּוא א� Pּוא כעין פרטים קדמא, ַהה Wֹום ַהה Eכעין כלל מלמד, שהדיון מברר באיזה מידה ממידות התורה דורשים העונש ופרט ַהֲחל

תבתראה  י ִדֶּבר יּוָמ' ָרה ַעל-ִּכ� ם-ָס� Wֱא*ֵהיֶכ ' Eל הסתה והדחה לעבודה זרה כביכול בצווי ה'.מיתה ע – ה  

ּוא  Pיא ַהה כעין שני תפקידי טעם פזר, דרשהו למקום אחר ואם צריך גם למקומו. לכן תפקיד אחד של הפזר הלוקח את  –מונח פזר  -ְוַהָּנִב�

ת  וג מיתת זר ששימש במקדש, רביע, אשר אפשר שמרמז למיתה מארבע מיתות בי"ד, ואמור ללמד ממסוג מיתת מסית ומדיח אל ס – יּוָמ'

אפשר להסביר כי טעם פזר יוליך את סוג מיתת הנביא המסית ומדיח לע"ז כך: לדעת רבנן אליבא דר' עקיבא,  א,פד סנהדריןבבלי לפי 
תפקיד מיתה בסקילה, לדעת ר' שמעון אליבא דר' עקיבא בחנק, וכן דעת רבי יוחנן בן נורי בחנק. ובהקדמת הרמב"ם למשנה פוסק בחנק. ל

  שני של הפזר אין הסבר.

-הביא שיש מחלוקת האם לומדים מנביא שהסית והדיח בגזרה שווה או בהיקש לזר, וממנו לטמא, וממנו לבעלא ,פדסנהדרין  הערוך לנר

 א,פד סנהדריןבבלי -מום ששימשו, כולם בחנק (כריב"ן וכר' שמעון) או בסקילה (כר' עקיבא בבריתא). לגבי בעל מום נאמר במפורש ב
  כהן בעל מום ששימש ר' אומר במיתה וחכמים אומרים באזהרה

  על כעין בנין אב (תרסא קדמא ואזלא). ותבניות טעמי הפסוק מלמדות על אפשרות להקש (פעמיים זקף בין שני קיסרים) 

שלוקין עליהן שמונה כל מחוייבין מיתה בידי שמים שהן בלא תעשה ויש בהן מעשה  פוסק,ה"ב ט"רמב"ם הלכות סנהדרין פי- אבל ב
ששמש, (יד) שתוי יין ששמש,  כהן טמאששמש במקדש, (יב) מחוסר בגדים הרי הוא כזר ולוקה אם עבד, (יג)  זר(יא)  ... עשר, ואלו הן:

  (טו) טבול יום ששמש, (טז) מחוסר כפורים ששמש, (יז) פרוע ראש ששמש, (יח) קרוע בגדים ששמש.

ולא כר' עקיבא או ר'  ),ז,כחיח ' קרחבמ(כר' ישמעאל ע"פ  ימשו מיתה בידי שמים וכפרה ע"י מלקותאם כן הרמב"ם פוסק לזר, ולטמא שש
  .בו תומך בשיטתםטעם פזר ש )ראה יג,ו' בד(יוחנן בן נורי ע"פ 

  

 Nֹו ֹחֵלם י להפעיל מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, שיעורים או אומדנא שבי"ד צריכים לאמוד האם הנביא השתמש בכשפים כד – א�
 (יג,ב,ג). אומדנה האם נבואתו מעורבת מדברי אמת ושקר.- המופת שלו, האם דבריו כוונו להסית לע"ז (ראה אור החיים ב

 במיתה עד שיסית בדבר שיש בו חיוב מיתת בי''ד - מסית סתם 
  חייב מיתה כנביא שקר ,נביא הרוצה לעקור מצוה כלשהי השייכת לע''ז ואפילו אין בה חיוב עשה

י ִדֶּבריּו ת ִּכ� ָרה ַעל-ָמ' יֲחH- ִמן-ָס� ים ְלַהִּדֽ ְדH- ִמֵּב�ית ֲעָבִד0 ִים ְוַהֹּפֽ �ם׀ ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר' יא ֶאְתֶכ ם ַהּמֹוִצ$ Wֱא*ֵהיֶכ ' Eֶר6-ה ... רביע  – ַהֶּד0

ילו המתקיימת שיש ע"פ רמב"ן (יג,ג) עצמת מופתי יציאת מצרים שנעשו ע"י ה', מכחישים כל הוכחה אפקטן, - זקף ... קטן- זקף... רביע 
  כח כלשהו לע"ז אפילו אם נביא יאמר שה' צוה ויעשה אותות שמתקימים.

ן ֵאֶל֛יO ֖אֹות ֥אֹו מֹוֵפֽת׃- ִּכֽי[ב]   פ יא ֖אֹו חֵֹל֣ם ֲח֑לֹום ְונַָת֥   יָ֤קּום ְּבִקְרְּבO֙ נִָב֔

ת ֲאֶׁשר פ א ָהאֹו֙ת ְוַהּמֹוֵפ֔ י ֱא<הִ֧ - [ג]  ּוָב֤ ה ַאֲחֵר֨ ר נְֵלָכ֞ ֹ֑ יO ֵלאמ ר ֵאֶל֖ ר ֽ<אִּדֶּב֥ ים ֲאֶׁש֥ ם ְונָָעְבֵדֽם׃- ים ֲאֵחִר֛   יְַדְעָּת֖

ע ֶאל[ד]  יא ַה֔הּוא ֛אֹו ֶאל- ֣<א ִתְׁשַמ֗ ה ה֤ - ִּדְבֵר֙י ַהּנִָב֣ י ְמנֶַּס֞ ֲהִבי֙ם ֶאת 'חֹוֵל֥ם ַהֲח֖לֹום ַה֑הּוא ִּכ֣ ֹֽ ם א ַעת ֲהיְִׁשֶכ֤ ם ָלַד֗ ם ְּבָכל 'ה֣ -ֱאֽ<ֵהיֶכ֙ם ֶאְתֶכ֔ - ֱא<ֵהיֶכ֔

ם ּוְבָכל י ה֧ [ה] ׃ נְַפְׁשֶכֽם- ְלַבְבֶכ֖ אּו ְוֶאת 'ַאֲחֵר֨ כּו ְואֹ֣תֹו ִתיָר֑ דּו ּו֥בֹו ִתְדָּבֽקּון׃-ֱא<ֵהיֶכ֛ם ֵּתֵל֖ ֹ֖ עּו ְואֹ֥תֹו ַתֲעב רּ֙ו ּוְבקֹ֣לֹו ִתְׁשָמ֔ ֹ֙ יו ִּתְׁשמ   ִמְצֹוָת֤

י ִדֶּבר] ו[ ת ִּכ֣ יא ַה֡הּוא ֣אֹו חֵֹל֩ם ַהֲח֨לֹום ַה֝הּוא יּוָמ֗ ָרה ַעל- ְוַהּנִָב֣ ם׀ מֵ -ָס֠ יא ֶאְתֶכ֣ ם ַהּמֹוִצ֥ ים ְלַהִּדֽיֲחO֙ ֨ה' ֱא<ֵהיֶכ֝ ית ֲעָבִד֔ ְדO֙ ִמֵּב֣ ֹֽ יִם ְוַהּפ ֶרץ ִמְצַר֗ ֶא֣
ּה- ִמן ֶכת ָּב֑ יO ָלֶל֣ ר ִצְּוO֛ ֥ה' ֱא<ֶה֖ ֶרV ֲאֶׁש֧ ע ִמִּקְרֶּבOֽ׃ ס  ַהֶּד֔   ּוִבַעְרָּת֥ ָהָר֖

ִים )גדב' ראה יג,(  �ם׀ ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר' יא ֶאְתֶכ   מונח (לגרמיה) מונח רביע מרכא – ַהּמֹוִצ$

יםמלאה היא אפשר שהתבנית ה ְדH- ִמֵּב�ית ֲעָבִד0 ִים ְוַהֹּפֽ �ם׀ ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר' יא ֶאְתֶכ פשטא מונח  מונח (לגרמיה) מונח רביע מרכא – ַהּמֹוִצ$
קטן והוא שתי - פשטא מונח זקף מרכא) נקבל תבנית מונח (לגרמיה) מונח רביע( קטן. אם לצורך הדיון נתעלם מהתבנית הפנימית- זקף

ל לימוד אלפני לפניו. מופתי יציאת מצרים שנעשו ע"י ה' מכחישים כל הוכחה אפילו המתקיימת שיש כח כלשהו פעולות העשויה ללמד ע
   )גדב' ראה יג,(ויעשה אותות שמתקימים. רעיון זה מתאים לפי' רמב"ן לפסוק  לע"ז אפילו עם נביא יאמר שה' צוה

לעבוד עבודה זרה כלל, ולא נביט באותות שכביכול ה' צוה)  –(טט צוה הכתוב שלא נשמע למתנבא בשם ה'  והנה...  (ג) רמב"ן
 )דב' ראה יג,ו( –(טט  מפני שאנחנו ידענו מיציאת מצרים והזכיר הטעם (להלן,ו):; ולעיל פי' רמב"ן שהתקימו) -(טט  ובמופתים שיעשה

יא ְדH- ... ... ... ... ַהּמֹוִצ$ , כי לה' הארץ (ע"פ תה' כד,א) והוא המחדש  הזה)כמו שעשה הנביא  -(טט  לא חזיון ולא מראה מעשה ממששהוא  ) ְוַהֹּפֽ
' ה,ד) צוה אותנו ללכת בדרך דבוהחפץ והיכול ואין אלהים מלבדו (ע"פ דב' ד,לה). וידענו ממעמד הר סיני כי הוא פנים בפנים (ע"פ 

יOֲאֶׁש֧   )דב' ראה יג,ו( הזה, שלא נעבוד לזולתו כלל, וכבודו לאחר לא ִנתן (ע"פ יש' מב,ח); וזה טעם  )דב' ראה יג,ו( והנה.  ר ִצְּוO֛ ֥ה' ֱא<ֶה֖

ָרה ַעל- ִדֶּבר   . ככה מעולם, או סרה דבר על כבודו, שאין ראוי לעבוד לאל אחר ושלא צוה, ֨ה'- ָס֠

  

יH ֶבן  דברים ראה יג,ז: יְתPH ָאִח� י ְיִסֽ ֶּמH ֽאֹו-ִּכ� ר -ִבְנEH ֽאֹו-ִא� ֹו ֵרֲעH& ֲאֶׁש$ H א� ֹו׀ ֵא�ֶׁשת ֵחיֶק' רִבְּתWH א�   ְּכַנְפְׁשH" ַּבֵּס�ֶתר ֵלאֹמ(
יH׃  ה ַוֲאֹבֶתֽ ְעָּת ַאָּת" א ָיַד0 �ֹ ים ֲאֶׁשר- ל ים ֲאֵחִר0 ה ְוַנַֽעְבָדה- ֱא*ִה�   ֵנְלָכ'

אסור פסוק זה בעל שני ענינים, אחד כפשוטו עוסק בהסתה לע"ז והשני ע"י דרישת הכתוב מייחוד בן עם אמו לייחודים הבאים (א) ב –טט 
מפני משכב זכר ע"י  תינוק עובד כוכבים איסור יחוד עם )ד((ב) ייחוד פנויה (ג) ייחוד עובדת כוכבים שבתורה להתייחד עם כל עריות 

יתכן שלכן יש בו שני אופני לימוד כנראה של כלל ופרט וכלל. מבנה הפסוק, ע"פ תבנית הטעמים עד האתנח, כעין . שיטמא בזיבהגזרה 
  כלל ופרט וכלל. 

חוד דבת ישראל דאורייתא היא! דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק: רמז לייחוד מן התורה מנין? שנאמר: ייבבלי עבודה זרה לו,ב 
יH ֶבן )דב' ראה יג,ט( יְתPH ָאִח� י ְיִסֽ ֶּמH-ִּכ� , וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית? אלא, בן מתייחד עם אמו, ואין אחר מתייחד עם כל ִא�

, ואתו תלמידי בית שמאי ובית הלל גזור אפי' אייחוד דפנויהדאשת איש, ואתא דוד וגזר אפי' עריות שבתורה! ייחוד דאורייתא 
, שלא יהא עובד כוכבים שיטמא בזיבה. מאי על ד"א משום ד"א? אמר רב נחמן בר יצחק: גזרו על תינוק אייחוד דעובדת כוכבים

  תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור; 
HִבְּתWH א� -ִבְנEH ֽאֹו-ֽאֹו בקריאה ללא פסק הלימוד על היתר ייחוד בן עם אמו. בקריאה עם פסק בן האב אסור בייחוד עם  – ֹו׀ ֵא�ֶׁשת ֵחיֶק'

  אשת אביו שאינה אמו.

H   מונח רביע, מרמז לדרשה היוצאת מענין הכתוב בהסתה לע"ז, ומלמד על לפחות ארבעה איסורי ייחוד.  – ֵא�ֶׁשת ֵחיֶק'

ה )דב' ראה יג,ט( ְוַנַֽעְבָדה- רביע, אפשר שמרמז לארבע עבודות כלליות (השתחויה, זבוח, הקטרה, ניסוך) שאסורות לכל ע"ז  – ֵנְלָכ'
ים ים ֲאֵחִר0   .  ֱא*ִה�



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  (התשע"ה) דברים ראה יא,כו 1.5

  

ה׃ ס דברים ראה יא,כו: ן ִלְפֵניֶכ"ם ַהּי(ֹום ְּבָרָכ"ה ּוְקָלָלֽ י ֹנֵת$ ה ָאֹנִכ&   ְרֵא'
י ֹנֵת$ [כו]    ה ָאֹנִכ& ה׃ְרֵא' י, מ' מ' ה' ה' עולה גי' פעמיים שם מ"ה. - ר"ת אר"ן להב"ו, ס"ת ה' י' נ' גי' אדנ ן ִלְפֵניֶכ"ם ַהּי(ֹום ְּבָרָכ"ה ּוְקָלָלֽ

ֹון ָּכל )יהושע  ג,יא(- אפשר רומז לנאמר ב ית ֲאד" ֹון ַהְּבִר0 ן׃-ִהֵּנה- ֲאר� ר ִלְפֵניֶכ"ם ַּבַּיְרֵּדֽ והארון היה מוציא להבות מבדיו  ָהָא(ֶרץ ֹעֵב$
א"ר אלעזר בן פדת בשם ר' יוסי בן זמרא בשעה שהיו ישראל ...  במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ה שמיד כל הניצב נגדו.ומ

נוסעין היו שני ניצוצין של אש יוצאין מתוך שני בדיו של ארון כדי לפגוע שונאיהם ומניין שכן משה אומר לישראל מה אתם מתייראין 
ֹום ְוָיַדְעָּת�  )ט,ג עקבדב' (אותן שהיו באים כנגדנו והיה הארון שורפן וכן הוא אומר מן בני ענק וכי קשים הם מ N  ַהּי' יH ֽהּוא 'הE  ִּכי Wֱא*ֶה -

 -Hי- הָהֹעֵב.ר ְלָפֶנ ְכָל0 ה(וגו' מכאן אתה דורש   ֵא�ׁש ֹאֽ ְכָל0 שהיו ב' ניצוצין מקדמין לפניהם אמר להם הוא  )קטן, בתפקיד שתיים-זקף -  ֹאֽ
  .יכניעם לפניך ישמידם והוא

  

ה[כו]   ד"א ראה לשון יחיד, לפניכם לשון רבים, והיינו דאמרינן כיצד סדר המשנה משה שונה לאהרן ...  בעל הטוריםרביע,  – ְרֵא'
-בוכו' כדאיתא  ), חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמיםכל לימוד ארבעה פעמיםה ואח"כ הזקנים, ... נמצא ביד –(טט ואח"כ נכנסו בניו 

' ֶאל )וי' אח"מ טז,ב(ראה  –טט  .ב),עירובין (נד Wאֶמר ה Eֹ ה-ַוּי   ֹמֶׁש'

ה[כו]   הרביע, בתפקיד של רשום מקוצר לענין של שתיים שהן ארבע  – ְרֵא' ספרי ראה פיסקא נג - כהסבר הבא: נאמר ב ְּבָרָכ"ה ּוְקָלָלֽ

ן ִלְפֵניֶכ"ם ַהּי(ֹום ְּבָרָכ"ה ּו )דב' ראה יא,כו( י ֹנֵת$ ה ָאֹנִכ& ה׃ְרֵא' יH ָנַת�ִּתי ְוַהָּמ-ֶות-  ַהַחִּי.ים  )דב' נצ' ל,יט(למה נאמר לפי שנאמר  ְקָלָלֽ  ְלָפֶנ0
, שמא יאמרו ישראל הואיל ונתן המקום לפנינו שני דרכים דרך חיים ודרך מות נלך באיזו מהם שנרצה תלמוד  ְוַהְּקָלָל(ה ַהְּבָרָכ"ה

-  )דב' נצבים ל,יט(לומר  ַחְרָּת ים ּוָבֽ יִם ְוֶאת־ָהָאֶר֒ץ ַהַחִּי֤ים  )דב' נצבים ל,יט(- ירה בחיים וטוב מומלצת גם ב. הבח ַּבַחִּי0 ִתי ָבֶכ֣ם ַהּיֹו֘ם ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ֹ֨ ַהִעד
Oֽה ְוזְַרֶע ַען ִּתְחֶי֖ה ַאָּת֥ ים ְלַמ֥ ה ּוָבַֽחְרָּת֙ ַּבַֽחּיִ֔ ה ְוַהְּקָלָל֑ יO ַהְּבָרָכ֖ ִּתי ְלָפנֶ֔ ֶו֙ת נַָת֣ ה ס ׃שבו כל דרך יוצאת לשתיים ),טודב' נצבים ל(- וב :ְוַהָּמ֙ ִּתי ְרֵא֨  נַָת֤

 ֙Oי ֶות-ְוֶאת ַהּ֑טֹוב-ְוֶאת ַהַחִּי֖ים-ֶאת ַהּ֔יֹום ְלָפנֶ֙ ע׃-ְוֶאת ַהָּמ֖   ברכה יוצאת לחיים וטוב, קללה יוצאת למות ורע. ָהָרֽ

  

ת יא,כז: ראהדברים  ּו ֶאל-ֶאֽ ם ֲאֶׁש�ר אָ  'ִמְצRת- ה� -ַהְּבָרָכ(ה ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע' י ְמַצֶּו$ה ֶאְתֶכ"ם ַהּֽיֹום׃ֱא*ֵהיֶכ0   ֹנִכ&
ת(כז) רש"י  ּועל מנת  - ַהְּבָרָכ(ה -ֶאֽ    ....ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע'

ת(כז) ראב"ע  ּו -ֶאֽ אפשר כי התוספת באה  –טט  תוספת טובה. - ַהְּבָרָכ(ה - - - - ווווכי בשמעכם הנה אתם מבורכים.  - ַהְּבָרָכ(ה ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע'

תממלת     .- ֶאֽ

בידם, דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. ומיהו, אם בא ִלָּטֵהר ַהְּבָרָכ(ה  - ): וברכות לג,ב(ראה  שופיר רבותינו ... יוסף בכור שורר' 
פותחין לו, אבל אין מסייעין אותו כל כך; ומיהו תחילת - ), ואם ִלַטֵּמא שבת קד,אאותו כל כך, כמו שאמרו רבותינו (ראה  יעיןמסי - 

  הטהרה והטומאה מדעת האדם, 
ת[כז]   ּוַהּבְ - ֶאֽ (ה ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע'   ס"ת תורה. שבזכות התורה יבואו הברכות (ב"ר מא ט):  בעל הטורים ָרָכ

ּומונח רביע של -בזכות שמיעת (ללימוד וקיום) התורה המסורה בחמישה חומשים הרמוזים ב בעה"טע"פ  –טט    .  ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע'

  
ת   עם אתנח והעדר טעם טפחא.מצב לקבלת הברכה כמוסבר להלן ע"פ ט- מקף כרב – ַהְּבָרָכ(ה-ֶאֽ

ת   משמע שהברכה היא על תנאי. ראב"ע- ו רש"ימצד אתנח, יש הגבלה כפי' . אתנחל ללא טפחא בין סלוק – ַהְּבָרָכ(ה-ֶאֽ

ת(כז) ראב"ע כפי'  וחלטת ומיידיתבהתקיים התנאי הברכה מ, אפיון המשנה מהנאמראין מצד חסרון הטפחא משמע כי  ַהְּבָרָכ(ה ֲאֶׁש�ר -ֶאֽ
ּו ִּתְׁשמְ    כי בשמעכם הנה אתם מבורכים.  - ע'

פועל היא קטן המלה - קטן במלה אחת, (א) לפי מיקום טעם זקף- מונח זקף – ֵה�ְב0H ַואֲ ,  ֵה�ְב0H ּוֵבַרְכH" ְוִהְרֶּב(Hַואֲ  )ז,יג ' עקבדב(- נאמר ב
אהבה מתמדת. מכאן גם הברכה המתמדת  בצווי, ה' מצווה לעצמו לאהוב את ישראל (ב) תבנית הטעמים בתפקיד ריבה וריבה את הכל, כאן

  והכל בידי שמים, אבל היא על תנאי של יראת ה'.

  

ה ִאם דברים ראה יא,כח: א ִתְׁשְמעּו- ֶאל-ְוַהְּקָלָל' .ֹ ם ְוַסְרֶּת�ם ִמן-ל ' ֱא*ֵהיֶכ0 י ְמַצֶּו$ה ֶאְתֶכ"ם ַהּי(ֹום-ִמְצRת- ה� ֶר6 ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכ&    ַהֶּד0
ים ֲאחֵ   י ֱא*ִה$ ֶכת ַאֲחֵר& אָלֶל' ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש$ ם׃ ס- ִר"   ְיַדְעֶּתֽ
  

ה[כח]   א ִתְׁשְמעּו- -ִאםרביע,  – ְוַהְּקָלָל' .ֹ    - ל

ת(כז) יא  'משיבת נפש דב ּו-ֶאֽ ה ִאםלומר  בקללה) ִאםבברכה אל מלת ֲאֶׁש�ר (ממילת . תימה למה שינה ַהְּבָרָכ(ה ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמע' -ְוַהְּקָלָל'
א ִתְׁשְמעּו-  .ֹ עו. וי"ל פשט גמור ורש"י כיוון בפירושו אשר תשמעו על מנת שתשמעו, וכל האומר לא תשמ אשראשראשראשר, ואינו אומר הקללה ל

העל מנת כאילו אומר מעכשיו דמי והכי פירושו מעכשיו תחול הברכה וע"מ שתשמעו, אכן לא תחול כ"א לאחר ביטול  ַהְּקָלָל'
 זאת הקללה של הרע והמות.) –דו מן העולם בעונותיו של עצמו ה' מאריך אף למתמידים לשונאו עד ארבע דורות ואם הרביעי רע מכחי( .המצות, והבן

ֵקד...  )הית'כ, 'שמ( ת ֲעERן ֹּפ� ים-ַעל ָּבִנ&ים-ַעל ָאֹב� ים-ְוַעל ִׁשֵּלִׁש$ ( י׃ ִרֵּבִע" ד׀...  )הית'כ, 'שמ( ְלֹׂשְנָאֽ ן ֹּפֵק� �Rֹות ֲע �י-ְוַעל ָּבִנים- -ַעל ָאב'  ְּבֵנ
ים ים-ַעל ָבִנ0 ים׃-ְוַעל ִׁשֵּלִׁש"  ִרֵּבִעֽ

ים-ְוַעל וטעם עראב" שלא אאריך להם יותר. ואין במקום הזה מה שישאל השואל, איך יפקוד עון אב על בן? כי הנה מפורש  - ִרֵּבִע"

( יהוא:  כי אם היה הבן מאוהבי השם, לא יפקוד עליו עון האב. והטעם הוא, שהשם לא יאריך אפו אם יהיו עד ארבעה דורות  - ְלֹׂשְנָאֽ
  . שיכרת הראשון, גם יש השני, גם השלישי ֹשנאי השם כולם; ויש מהם

ֵקדואל תאמר כי אני אשכח את הפשע, כי אני    ר' יוסף בכור שור ת ֲעERן ֹּפ� ולא בשביל שאפרע מן הבן עונותיו של אב, כי  ;;;;ָּבִנ&ים-ַעל ָאֹב�
דוש ברוך הוא ממתין לו, אולי ישוב, או שמא " (דב' כד,טז) ולא ימות הבן בעון האב, אלא כך היא המידה: אם אדם חוטא, הקוווואיש בחטאו יומתאיש בחטאו יומתאיש בחטאו יומתאיש בחטאו יומת"

, או שמא יהיה הבן טוב, וכן השלישי; ואם הרביעי ובבנו יהיה צדיק, ואינו נפרע ממנו; ואם יהיה בנו רע, הקדוש ברוך הוא ממתין גם לו, אולי יש
אלא שאין הקדוש ברוך הוא ממתין לו. ומכל מקום,  רע, מכחידו מן העולם בעונותיו של עצמו, שכבר הוחזקו אבותיו; ולא גרמו לו עונות אבותיו,

  ;עצמו חוטא הואאין הקדוש ברוך הוא פורע ממנו אלא מה ש



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

ומפני זה אמר כאן בקנין הברכה את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלהיכם ר"ל כי אין דרך לבא אל הברכה האלהית אם ...  יא' אברבנאל דב
  והוא השמיעה אל המצות שהוא דרך קצר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל תיימינו ואם תשמאילו רק על דרך אחד 

האמנם דרכי  ה ִאםהם מרובי' ורחבים. וזהו  ַהְּקָלָל' א ִתְׁשְמעּו- ֶאל-ְוַהְּקָלָל' .ֹ ם-ל ' ֱא*ֵהיֶכ0 ורצה בזה שאדם יחטא או  א) –טט (. ִמְצRת- ה�

א ִתְׁשְמעּו- -ִאםלסכלו' והעדר הידיעה ועל זה אמר  .ֹ וג"כ יש דרך רע אחר. והוא אמרו  )ב –טט (ם תטו לבבכם מהשמיעה והלמוד התורני. ר"ל אל

י ְמַצֶּו$ה ֶאְתֶכ"ם ַהּי(ֹום-ְוַסְרֶּת�ם ִמן ֶר6 ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכ& שאע"פ ששמעתם וידעתם. הנה מפאת הרצון עזבתם אותם המצות האלהיות ותקוצו  ַהֶּד0

וג"כ יש דרך אחר רע ומר והוא שלא חסרתם הלמידה והשמיעה גם לא עשיתי את מצות ה'  )ג –טט (בהם ותבחרו לכם מצות אחרות ודרכי' אחרי'. 
ארק חשבתם לעמוד עמו בשותפות אלהי' אחרים. ועל זה אמר  ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש$ ים ֲאֵחִר" י ֱא*ִה$ ֶכת ַאֲחֵר& ם-ָלֶל' . הנה אלה דרכי' רבים ְיַדְעֶּתֽ

ים ואפשר לפרש  )ד –טט (כי' תנוס מלפניך. מתחלפים. לפי שהברכה בדרך אחר תבא אליך ובשלשה דר ים ֲאֵחִר" י ֱא*ִה$ ֶכת ַאֲחֵר& שבא ָלֶל'
 להגיד שאין אדם עובר מצוה מן המצות אלא א"כ נכנסה בו רוח אפיקורסו' כבסוטה סוף פ' בתרא כי העובר מרצונו וחפצו על המצות יהיה בהכרח

  .שיכנס בו האפיקורוסות והכפירה

  

ה[כח]   הרביע, המלה  – ְוַהְּקָלָל' ל׃-ַהְּקָלָל"ה ַעל-ְוֶאת [כט]מופיעה גם בפסוק  ַהְּקָלָל' ר ֵעיָבֽ וממנו לומדים שהקללה נאמרה כאשר ַה$

לכל הציבור פונים לכיוון הר עיבל. אמר ר' א' שגב הי"ו בשם רב פתיה ארבעה מתו בעטיו של נחש ומרומזים באותיות  עמרם,  – ֵעיָבֽ

הכח]  [ישי, בנימין, לוי . אפשר כי    רביע, מרמז לדרשת הרב פתיה. אבל זה לא נתמך במלואו במקורות הבאים: – ְוַהְּקָלָל'

מיתיבי: ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי בבלי בבא בתרא יז,א וכן בבלי שבת נה,ב 
   ביה קרא, אבי דוד, וכלאב בן דוד. וכולהו גמרא, לבר מישי אבי דוד דמפרש

  

ֶכת   רביע, בארבע עבודות השתחויה, זביחה, הקטרה, ניסוך, – ָלֶל'

[שם יד].  ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדםללכת אחרי אלהים אחרים לעבדםללכת אחרי אלהים אחרים לעבדםללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם(יד) ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל  כחתבוא  'ריקאנטי דב
שמאל כטעם לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב [שמות כ, כ] השכינה אומרת שלא נסור ממצות השם הגדול יתעלה הנקרא אנכי. ואמר ימין ו

  :, וכבר פירשתיאחריםאחריםאחריםאחריםהנקראים ימין ושמאל, והם הנקראים 

ֶכת   רביע, שלא יעשו אלהות מארבע חיות המרכבה. ואילו במעשה העגל עשו אלהות מהשור שבמרכבה (רמב"ן כי תשא) – ָלֶל'

יםָלֱא*והנכון במלת ...  )שמ' מש' כב,יט( רמב"ן ד, שהם מלאכי מעלה, ונקראו 'אלהים' בהרבה מקומות, ככתוב "אין ", בפתחות הלמִה"
כמוך באלהים ה'" (תה' פו,ח); "הוא אלהי האלהים ואדני האדונים" (דב' י,יז); וכן "וישתחוו (בנוסחנו: השתחוו) לו כל אלהים" 

' ְלַבּֽדֹוואמר: (תה' צז,ז). ויקראו גם כן 'אלים', כאשר הזכרתי כבר (שמ' טו,יא).  י ַלה" בעבור שהזובחים למלאכיו  יחשבו  -  ִּבְלִּת$
  לעשות חפצו, שיהיו הם אמצעיים להפיק להם רצון מאתו, וכאלו הזובחים לאל ולמשרתיו. על כן אמר: בלתי לה' לבדו.

  

  שפטים יז,ג ;ראה יג,ז יג,יד דב', שרש יל"ך בטעם רביע בענין ע"ז ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים(כולל מונח רביע),  רביעראה 

  שפטים יז,ג ;יג,יד ;יג,ז יא,כח; דב' ראהבענין ע"ז ראה מופעים אחדים של שרש יל"ך בטעם רביע, 

אם כולם מלמדים אותו ענין, אז זה כעין שני כתובים המלמדים ענין אחד ולכן כל אחד מלמד לעצמו ואין ללמוד ממנו לאחרים. ברכות 
  פחה, מסיתים בעיר נדחת, ע"ז בחו"לוקללות, מסית יחיד במש

  

ים ְוַהִּמְׁשָּפִטיםI  דברים ראה יב,א: ֻחִּק� ֶּלה ַהֽ   ֵא�
ים ֲאֶׁשר־ ' ֱא*ֵה�י ֲאֹבֶת&יH ְלH" ְלִרְׁשָּת(ּה ָּכל־ַהָּיִמ0 ן ה\ Eָנַת Nֶרץ ֲאֶׁשר Sָּבָא JתRּון ַלֲעׂש ה:ֲאֶׁש�ר ִּתְׁשְמר� ם ַחִּי"ים ַעל־ָהֲאָדָמֽ   ַאֶּת$

תה יב,ב: דברים רא ַאְּבדּון ֶאֽ ְבדּו-ָּכל-ַאֵּב�ד ְּת� ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ ם ֶאת-ַהְּמֹקמ� ים ֹאָת" ר ַאֶּת&ם ֹיְרִׁש$ ם ֲאֶׁש$  ֱא*ֵהיֶה(ם -ָׁש�ם ַהּגֹוִי'
ָרִמים- ְוַעל-ַעל  ים ָהֽ ַחת ָּכל-ֶהָהִר. ֹות ְוַת"  ן׃-ַהְּגָבע0   ֵע$ץ ַרֲעָנֽ

' )אראה יב, דב'(תבנית הטעמים  ן ה\ Eת )אה יב,בר דב'(קדמא ואזלא ...  – ָנַת ְבדּו-ָּכל-ֶאֽ ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ ם-ַהְּמֹקמ� גרשיים דרגא מונח  – ָׁש�ם ַהּגֹוִי'
רביע. אם נאמר כי תבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח רביע היא הרכבה של התבנית גרשיים ... רביע ושל דרגא מונח רביע, אז תבנית 

(הרב אלאשוילי) (ב"דבר מלכות  אשל אברהםי הגבלת דיו. פי' הטעמים קדמא ואזלא ... גרשיים ... רביע תרמז על כעין קן וחומר בל

ַאְּבדּון(ב)  רש"יהתשע"ה) על  ַאְּבדּון כך-ואחרַאֵּב�ד  -  ַאֵּב�ד ְּת�  )וי' קדשים כ,טורש"י (וראה ...  אלמא יש בפסק שהות בינתים – ְּת�

ת )ראה יב,ב דב'( :בהמה נרבעת) -טט ( ַאְּבדּון ֶאֽ ֹות-ָּכל-ַאֵּב�ד ְּת� , מה אילנות שאינן רואין ואינן שומעין, על שבאת קל וחומרהרי , ַהְּמֹקמ�
  .וכמה-על אחת כמה –אמרה תורה: השחת שרוף וכלה, המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה  –תקלה על ידם 

  

ה ַּתהֲ  (טו),כ קדשים ויקרא ת ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֖ ה ֣מֹות יּוָמ֑ ן ְׁשָכְבּ֛תֹו ִּבְבֵהָמ֖ ר יִֵּת֧ יׁש ֲאֶׁש֨ גּו:ְוִא֗ ֹֽ גּו (טו),רש"י ויקרא כ ר ֹֽ ה ַּתֲהר אם אדם  -  ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֖
לאדם שיודע להבחין בין טוב  קל וחומרחטא בהמה מה חטאה, אלא מפני שבאה לאדם תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב תסקל. 

ַאְּבד )ראה יב,ב דב'(לרע וגורם רעה לחבירו לעבור עבירה. כיוצא בדבר אתה אומר  ד ְּת֠ , מה קל וחומר, הרי דברים ַהְּמקֹ֞מֹות-ָּכל- ּון ֶאֽתַאֵּב֣
אילנות שאינן רואין ואינן שומעין על שבאת תקלה על ידם אמרה תורה השחת שרוף וכלה, המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה 

  :על אחת כמה וכמה

ת )ראה יב,ב דב'( ְבדּו-ָּכל-ֶאֽ ֹות ֲאֶׁש�ר ָעֽ ם-ַהְּמֹקמ� ונח רביע. אם נאמר כי תבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח גרשיים דרגא מ – ָׁש�ם ַהּגֹוִי'
רביע היא הרכבה של התבנית גרשיים ... רביע ושל דרגא מונח רביע, אז תבנית הטעמים גרשיים ... רביע תרמז על יצא מן הכלל ללמד על 

רם לחבירו. וכאן נכנסת תבנית בכל אופן שהוא יש להענישו לפי התקלה שג המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה- הכלל כולו ש
ְבדּוהטעמים  ם-ֲאֶׁש�ר ָעֽ הערמה שהטיל הנחש באדם, כמו של הנחש שגרם  –דרגא מונח רביע בתפקיד של תיקון ההתחכמות  – ָׁש�ם ַהּגֹוִי'

ם ֥ה' ֱא<ֶהֽיO: ס ),יגיח' שפ' דב(תקלה לחוה וממנה לאדם הראשון, להחזירו אל  ה ִע֖ ים ִּתְֽהיֶ֔ רע וגורם רעה דע להבחין בין טוב לאדם שיו,. ָּתִמ֣
  , בין אם הוא עצמו גם עובר עבירה ובין אם הוא עצמו אינו עובר עבירה.לחבירו לעבור עבירה



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  

  

  

  ראה-דברים-47-טטודל/©Sep-16                  20/16              ZZFisher-2 תשע"ו–אב- מנחם–ט"כ 

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

  (התשע"ו) דברים ראה יא,כו 1.6

  

  משולבים בתוכן. י: –ויקרא שמיני יא,ט  - פסוקים מקבילים שב: י – ט,ראה ידדברים 

ל ֲאֶׁש� -ֶאת [ט]  ּו ִמֹּכ" אְכל0 ֹֽ ל ֲאֶׁשר      ר ַּבָּמ(ִיםֶזה- ּת לּו׃-ֹּכ� ֶׂשת ּתֹאֵכֽ יר ְוַקְׂשֶק" ֹו ְסַנִּפ$   ל&
ין[י]  ל ֲאֶׁש�ר ֵאֽ Eא תֹאֵכ(לּו-ְוֹכ �ֹ ֶׂשת ל יר ְוַקְׂשֶק" ֹו ְסַנִּפ$ ם׃ ס      ל& ּוא ָלֶכֽ א ה"   ָטֵמ$

  
ַרח ְוַחְרְסִפיִתין ַעל מּוְׁשֵכיּה ְוִאין ַנְתרֹון ְוִאְׁשְּתֵייר ַחד ְּתחֹות ְלחֹוד ַית ֵּדין ֵּתיְכלּון ִמן ָּכל ִּדְבַמָיא ָּכל ִּדיֵליּה ִציִצין ְלִמפְ  )ראה יד,ט דב'( ]תיב"ע[

  (י) ְוָכל ְּדֵלית ֵליּה ִציִצין ְוַחְרְסִפיִתין ָלא ֵתיְכלּון ְמָסָאב הּוא ְלכֹון:ִליָסֵתיּה ְוַחד ְּתחֹות ִציִציֵתיּה ְוַחד ְּתחֹות ּגֹוְנֵביּה ָיֵתיּה ֵּתיְכלּון: 

לבד את זה תאכלו ִמן כל שבמים כל שלו סנפיר לשוט וקׂשקׂשים על עורו וִאם נשרו  )ראה יד,ט דב'( ]תרגום תיב"ע ללשון הקדש כתר יונתן[
  (י) וכל שאין לו סנפיר וקׂשקׂשים לא תאכלו טמא הוא לכם: אותו תאכלו: אחד תחת ִלסתו ואחד תחת סנפירו ואחד תחת זנבוונִׁשאר 

והוא שתהא הקשקשת תחת לחיו או תחת זנבו או תחת סנפיריו, אבל בשאר גופו  [תוספתא חולין פ"ג,ה"ט]ע"פ  ]מצווה קנה [ספר החינוך
וכל שנמצא בו קשקשת, אפילו אחת במקומות הנזכרים, אין צריך לבדוק אם יש לו סנפיר, כי בודאי יש . לא סגי לו בפחות משתיים

ועובר עליה . אבל בסיום כותב שת, כי יש דגים טמאים הרבה שיש להם סנפירלו, אבל כשימצא בו סנפיר צריך לבדוק אם יש בו קשק
  .וסמך על האחר ללא בדיקה, אף על פי שנמצא אח"כ כשר ביטל עשה זה (סנפיר)ולא בדק יפה, כגון שראה סימן אחד בלבד 

  א]סעיף  שו"ע יו"ד הלכות בהמה וחיה טהורה סי' פג[ 
הגה: ו סנפיר וקשקשת, טהור. וסנפיר, הוא ששט בו. וקשקשת, הן א> הקליפות הקבועות בו. סימני דגים מפורשים בתורה: כל שיש ל

(המגיד משנה, פ"א דמאכלות  א] ודוקא שהם נקלפים ביד (א) או בכלי, אבל אם אי אפשר לקלפן מעור הדג, לא מקרי קשקשת (המ"מ פ"א דמ"א

, מותר. ואפילו (ב) אין לו עתה, ועתיד לגדלם לאחר זמן או שהיה ת אחתסנפיר אחד א א) ב> וקשקשב] ואפילו אין לו אלא  .)אסורות
דאין להתיר בקשקשת אחת, רק (רמב"ם ספ"א מהמ"א ורי"ף ור"ן וה"ה) הגה: ג] וי"א לו בעודו במים והשירן מיד בעלותו ליבשה, מותר. 

  .בשם הרמב"ן, וטוב להחמיר) )המגיד משנהמאה ((הטור והרא"ש לדעת ב"י ור"ן וה"ה  כשהיא עומדת תחת לחייו או זנבו או סנפירו

(שהובא בהגהה  הרא"ש" (כהסבר). רי"א שני קשקשים. ואו או קאמר ת"ק"כנ"ל, ומוסיף  [תוספתא חולין פ"ג,ה"ט](ביאור הגר"א מביא 

קשקשים מדגים טהורים  באיזה מקום בגוף שיהיה, ניכר שקבוע בו, ולא חיישינן להרבה –ניכר שהקשקשת מגופו)(כרתי  –)(ש"ך בשו"ע)
  שנדבקו בו)

אְכ֔לּו ֶאת־זֶה֙  :,טיא שמיני ויקרא ֹֽ ל ּת ֹ֖ ר ִמּכ יִם ֲאֶׁש֣ ל ַּבָּמ֑ ֹ֣ יר ֲאֶׁשר־לֹו֩  ּכ ֶׂשת ְסנִַּפ֨ יִם ְוַקְׂשֶק֜ ים ַּבַּמ֗ ים ַּבּיִַּמ֛ ם ּוַבּנְָחִל֖   :ּתֹאֵכֽלּו אָֹת֥

אְכ֔לּו ֶאת־זֶה֙  ),טיא ' שמ'וי( ֹֽ שזה ע"פ מנין המצוות של הרמב"ם.  ]מצווה קנה [ספר החינוך ת בדיקת סימני דגיםמצווהתוכן מלמד על  – ּת
מסביר שהרמב"ן לא יחשוב במנין המצוות בדיקת סימנים במינין שהתירה התורה, אלא חובת בדיקה במינין הטמאים (לדעת  [מנחת חינוך]

  עם הכלל הידוע "לאו הבא מכלל עשה עשה".  העורך הכוונה כנראה למין לא מוכר) ומי שלא בודק עובר בעשה ובלא תעשה

שאוכל ממין  ,לכן האוכל ממין לא מוכר ללא בדיקה עובר על עשה שלא אוכל ממה שהתירה התורה, ועובר בלא תעשה הבא מכלל עשה
  לא מוכר ללא בדיקה.

בסתום מימים ונחלים, ומכלים ובורות ע"י מברר הנאכל במפורש, הנאכל  [בבלי חולין סו,ב]מקף ע"פ  – ֶאת־זֶה֙  ),טיא ' שמ'וי( אפשר כי
  דרישה בכלל ופרט וכלל או ברבוי מיעוט רבוי.

(א) הנאכל בסימנים סנפיר וקשקשת (ב) הנאכל ללא הנאכל מהמים מצב - רב [בבלי חולין סו,ב]מקף ע"פ  – ֶאת־זֶה֙  ),טיא ' שמ'וי( אפשר כי

  שך הפסוק ואין המקף עוסק בו. המקף מלמד על דרשת מצב (ב) כלהלן:מצב (א) הוא פשט הכתוב במפורש בהמ סימני סנפיר וקשקשת.

אְכ֔לּו ֶאת־זֶה֙  ),טיא ' שמ'וי( ֹֽ אְכ֔לּו ֶאת־זֶה֙  ),טיא ' שמ'וי( [בבלי חולין סו,ב]קטן בתפקיד שניים, ע"פ - קטן, זקף-מקף פשטא זקף – ּת ֹֽ ל ּת ֹ֖ ר ִמּכ  ֲאֶׁש֣

יִם  ם ויש בזה שני מקומות גידול: (א) כלים (ב) בורות שיחין ומערות.מלמד על שרץ המים הנאכל ללא סימני ַּבָּמ֑

ּו-ֶאת )ראה יד,ט דב'(אפשר כי  אְכל0 ֹֽ בעלי קטן בתפקיד שניים, לומד שהפשט הוא ששני מיני יצורי מים - קטן, זקף-מקף פשטא זקף – ֶזה- ּת
[רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"א - גם כן ב ]מצווה קנה ךחינומנחת [. ע"פ בעלי צורת דג, ושאינם בעלי צורת דג סימנים "סנפיר וקשקשת"

[בבלי עבודה  יןכל שיש לו סימני טהרה לאו דווקא בצורת דג מותר, אלא אף בעלי קומה כגון חיות הים שרי בסימנים אלו, עי ה"א וכ"ד]

  . חמרא דימא שרי ד"ה זרה ל"ט,א]

  

  ק לסמוך על קשקשת בלבד או (ב) חובת נוכחות סנפיר וקשקשת, מצב (א) האם מספי- מקף כרב – ֲאֶׁשר־לֹו֩  ),טיא ' שמ'וי(

בשני הכתובים הבאים מוצע לומר שאחד מלמד על שיעורי קשקשים של יצורי מים שבימים ונחלים כשהם במים וכשהם מחוץ למים, 
  תרסא, כשיעור הקשקשים שצריכים לוודא כשרות,  – ֲאֶׁשר־לֹו֩  ),טיא ' שמ'וי(למשל 

רתרסא,  – ְוכֹל֩ )י,יא ' שמ'יו(הכתוב השני  יר ֵאֽין־֜לֹו ֲאֶׁש֨ ֶׂשת ַּבּיִַּמים֙  ְסנִַּפ֣ ים ְוַקְׂשֶק֗ יר- , בתפקיד מחיצה, ילמד על תכונת הּוַבּנְָחִל֔ ֶׂשת ְסנִַּפ֣ באם  ְוַקְׂשֶק֗
  הם מתקלפים ומחיצת עור הדג נשארת שלמה, או שבעקירתם הם גם עוקרים מן מחיצת העור וזה סימן טומאה.

יר ),טיא ' שמ'וי( יון בנושאע Eֶׂשת ְסַנִּפ אבל דג שלם אי אפשר  [טור רי][(אוצר החכמה) אנציקלופדיה תלמודית כרך ז ערך דגים]   ְוַקְׂשֶק\
לעולם במציאות שיהיה בקשקשת בלא סנפיר, ולפיכך אם מצינו דג שלם בקשקשת בלא סנפיר אנו אומרים שודאי היו לו סנפירים 

מן הים. ויש מן האחרונים שכתב שכלל זה נאמר על הרוב, שרובם אם יש להם קשקשת יש להם סנפיר, אבל יש ונשרו בשעה שעלה 
129מיעוט שהם בקשקשת בלא סנפיר והם טמאים

.  

, ומשמע שר"ל שבחתיכת דג שאין ידוע אם היה לו סנפיר סומכים על הרוב שמן הסתם היה לו גם ג]כרתי ס"ק . 129הערה  תנ"א[
  מתנגד.   [פרי מגדים משב"ז סק"ב]- אבל ה .דג שלם ואנו רואים שאין לו סנפיר אין סומכים על קשקשת בלבד סנפיר, אבל

  

יר ),טיא 'שמ 'וי( Eֶׂשת ְסַנִּפ , )רמררבוי מיעוט רבוי (או  לל (כפכ)כרט ופלל וקדמא ואזלא, מרמזת כי בסביבתו יש לימוד בכ – ְוַקְׂשֶק\

  ר תוצאות שתי דרכי לימוד אלו בדגים.המבר סז] –[בבלי חולין סו כגון 

ים ),טיא 'שמ 'וי(מוצע לומר כי תבנית הטעמים של  ים ַּבַּיִּמ&   מלמדת על בדיקת שני סימנים בדגי וחיות הימים והנחלים. ּוַבְּנָחִל"

אמופעים של  11- יש בתורה כ יר טפח" ים ),טיא 'שמ 'וי( כגון:ללא דרגא או מרכא לפני תביר,  תב& ים ַּבַּיִּמ&   .ּוַבְּנָחִל"

יר מקףמופעים  12- ו אнתב& "ג-ְוַעד ֵמַחְרַצִּנ&ים )במדבר נשא ו,ד(כגון  טפח" קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים  תפקיד התבנית,  ָז
דג טהור חייב להיות בעל קשקשת  ),טיא 'שמ 'וי(- השונים זה מזה (גם אם הם ממקור אחד) המצטרפים כדי לקיים הלכה מסוימת. ב

חרצנים וזגים שביחד צירוף סור לו זג בשיעור מחייב, אסור לו בשיעור מחייב, אאסור לנזיר חרצנים  )במדבר נשא ו,ד(- ר. בוסנפי
  .מחייב מגיעים לשיעור



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

כאן מלמד על חיוב הצירוף קשקשת וסנפיר (ולא רק כדרוש יגדיל תורה ויאדיר) אף על פי שנאמר שמי שיש לו קשקשת יש לו 
  מיעוט שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר.סנפיר, מפני שיש 



  גדה, התשע"גטעמי המקרא בהלכה ובא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  וה, התשע"פ- 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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  

ר ְוכֹל֩ :ייא,שמיני ויקרא  יר ֵאֽין־֜לֹו ֲאֶׁש֨ ֶׂשת ְסנִַּפ֣ ים ַּבּיִַּמים֙  ְוַקְׂשֶק֗ ֶרץ ִמּכֹל֙  ּוַבּנְָחִל֔ ל יִםַּמ֔ הַ  ֶׁש֣ ֹ֛ ר ַהַחָּי֖ה ֶנֶ֥פׁש ּוִמּכ יִם ֲאֶׁש֣ ֶקץ ַּבָּמ֑ ם ֶׁש֥   :ָלֶכֽם ֵה֖

ר [בבלי חולין כגון , )רמררבוי מיעוט רבוי (או  לל (כפכ)כרט ופלל וזלא, מרמזת כי בסביבתו יש לימוד בכקדמא וא – ֵאֽין־֜לֹו ֲאֶׁש֨

  המברר תוצאות שתי דרכי לימוד אלו בדגים. סז] –סו 

יר ),ייא 'שמ 'וי( ֶׂשת ְסנִַּפ֣ ודית כרך ז ערך [(אוצר החכמה) אנציקלופדיה תלממונח רביע, בתפקיד לפחות ארבעה סימני טהרה  – ְוַקְׂשֶק֗

שלחופית (כיס אויר  –(טט: א) סנפיר וקשקשת (טט: ב) ראש ושדרה (טט: ג) שאר סימנים (זנב) (טט: ד) קרביים  [טור רא] דגים]
רמז לבדוק חמישה מיני סימנים, מהם סימנים גמורים,  [טור רז והלאה]כפול לעלות ולרדת במים) (טט: ה) העוברים (ביצים) 

טהרה, והעדרם הוא סימן טומאה. סנפיר וקשקשת ישנם בדגים טהורים ואינם בדגים טמאים, והם סימנים  שמציאותם היא סימן
  גמורים המפורשים בתורה, ושאר סימנים ישנם גם בדגים טמאים, אלא שצורתם שונה מזו של דגים טהורים והשינוי הוא הסימן.

  

ּו ֶאת־ֶזה- ,ט: ידראה דברים  אְכל0 ֹֽ ל ּת ל ָּמ(ִיםּבַ  ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ" R ֹּכ� יר ֲאֶׁשר־ל& ֶׂשת ְסַנִּפ$ לּו ְוַקְׂשֶק"   :ּתֹאֵכֽ
לשתי תבניות טעמים: (א) בכתוב הבא  R ֹּכ� יר ֲאֶׁשר־ל& ֶׂשת ְסַנִּפ$ כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא  דרגא תביר מרכא טפחא, – ְוַקְׂשֶק"

יר, אותה הלכהבתפקיד שעל כל פרט חלה ושעל כל אחד חלה אותה הלכה או מצטרפים.  ֶׂשת ְסַנִּפ$ מרכא טפחא כיתור לרבות על  – ְוַקְׂשֶק"
הקשקש יכול להיות בכל מקום בדג. אפשר  [שו"ע יו"ד סי' פג ס' ד]שלושה מקומות לקשקש, אבל לפי  תיב"ע-קשקש אחד וסנפיר אחד, ל

צריך להשאר בדג קשקש אחד  )ראה יד,ט ב'ד( תיב"עשזה קשור למספר הקשקשים ולמקומם בדג שהשירן בשעת הוצאתו מן המים. ע"פ 
מספיק קשקש אחד במקום כלשהו וסנפיר אחד, ולפי הטור והרא"ש מספיק קשקש  א] 'ס שו"ע יו"ד סי' פג[בשלשה מקומות מסוימים. לפי 

  . תיב"עאחד באחד משלושה המקומות שמציין 

  

ל R ֹּכ� יר ֲאֶׁשר־ל& ֶׂשת ְסַנִּפ$ שו"ע יו"ד [-אז זה מסייע ל מצטרפיםדומים ובתפקיד שהפרטים הסבר תבנית  פחא,דרגא תביר מרכא ט – ְוַקְׂשֶק"

 :כרתי( מתאימותמצא חתיכות דגים ויש באחת מהן קשקשת, ד <ד> ה> אם החתיכות ד)  ]סעיף ד הלכות בהמה וחיה טהורה סי' פג
ם ּתֹאֵכֽלּו ),טיאשמ'  'וי(-ה המשך הסבר ב(טט: רא כולן מותרות; חזקה, מדג אחד באו. ה] ואם אינן מתאימות,, מתחברות יפה)   .)אָֹת֥

  

Rתבנית טעמים (ב)  יר ֲאֶׁשר־ל& ֶׂשת ְסַנִּפ$ בתפקיד קבוצת פרטים בסיסית ורבוי עליה ושעל חלק מהפרטים (ב) תביר מרכא טפחא,  – ְוַקְׂשֶק"
  את הדג הטמא אפשר כר' מאיר? שאם מצא דג טמא בתוך דג טהור לא יאכללא חלה ההלכה. 

(ל' הרמב"ם מהמ"א דין ל <יד> [ז] כח> דג טמא לא שנמצא במעי דג טהור, כג) אסור  ]י 'ס בהמה וחיה טהורה סי' פג 'שו"ע יו"ד הל[
  .)אם שהה פחות מעת לעת) פלתי:(ה'

  

לּו מהמומחה, כג] אא"כ  כד כא] <ט> כ> קרבי דגים כב] אינם נקחים כא> אלא ]ז[שו"ע יו"ד סי' פג ס'  סלוק כמגביל האכילה. – ּתֹאֵכֽ
המוכרם: <י> טז) [ג] אני מלחתים והוצאתים מדג טהור.  (כה] טו) כב> או עו"ג) (ר"ן וכן משמע מרשב"א)אומר לו כד] הישראל, כה 

  .אבל אם אמר לו: טהורים הם, אינו נאמן, יז) [ד] אא"כ היה כו] אדם <יא> שהוחזק בכשרות

  

אְכ֔לּו ,ט:יאשמיני ויקרא  ֹֽ ם ּתֹאֵכֽל ֶאת־זֶ֙ה ּת ים אָֹת֥ ים ּוַבּנְָחִל֖ יִם ַּבּיִַּמ֛ ֶׂשת ַּבַּמ֗ יר ְוַקְׂשֶק֜ ל ֲאֶׁשר־לֹ֩ו ְסנִַּפ֨ ֹ֣ יִם ּכ ר ַּבָּמ֑ ל ֲאֶׁש֣ ֹ֖   ּו:ִמּכ

ם ּתֹאֵכֽלּו ),טיאשמ'  'וי(אפשר כי הסיום של   י' פגט ס"בוחהשו"ע יו"ד [- מרכא סלוק, מרבה הגבלות באכילת דגי ימים ונחלים כנפסק ב – אָֹת֥

אם אינן מתאימות, אלו שנמצאו בהן קשקשים מותרות, והשאר אסורות, ה ... ומצא חתיכות דגים ויש באחת מהן קשקשת,  ]סעיף ד
הגה: ו ו] [ב] ז> ואם נמצא שם דג שיש לו (ג) ראש רחב ושדרה, מותר לאכול, ו) דודאי ז) היה לו קשקשים. ו> אפילו כולן ה) מלוחות ביחד. 

   .דג שלם, <ה> ואין אנו רואים בו קשקשים, אין לסמוך אראש ושדרהז] אבל אם ה
שו"ע יו"ד [- ביצי דגים שחורים, וביצי דגים ללא נאמנות על כשרות, ומ ח]סעיף  ט סי' פג"בוחהשו"ע יו"ד [- ועוד יש להוסיף לאיסור מ

  ציר דגים שנמצא בו דג או חתיכה שאין בהם קשקשים. ו]סעיף  ט סי' פג"בוחה

  

R ֲאֶׁש�ר לְוֹכE ,י: ידראה ם דברי ין־ל& יר ֵאֽ ֶׂשת ְסַנִּפ$ א ְוַקְׂשֶק" �ֹ ֹ  ל ( ת א לּואֵכ ּוא ָטֵמ$ ם ה"   ס: ָלֶכֽ
R ֲאֶׁש�ר ין־ל& יר ֵאֽ ֶׂשת ְסַנִּפ$   שתי תבניות טעמים: (א) דרגא תביר מרכא טפחא, – ְוַקְׂשֶק"

R ין־ל& יר ֵאֽ ֶׂשת ְסַנִּפ$   מותר הטהור –ור בתוך דג טמא דג טה (ב) תביר מרכא טפחא, – ְוַקְׂשֶק"
  ]סעיף ט שו"ע יו"ד הלכות בהמה וחיה טהורה סי' פג[

לא] דג טהור כח (ו) שנמצא במעי דג טמא, כט לב] כז> בין [ו] שנמצא <יג> כב) דרך בית הרעי, בין שנמצא דרך בית הבליעה, לג] 
  .בין שיצא לחוץ, טהור

  


