
  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג 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

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

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

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

  

  דברים וילך לא,א (התשע"ב) 1.1

  
  דברים נצבים ל,כ:

ֲהָבה� ֶאת ֹו ּוְלָדְבָקה-ְלַאֽ ַע ְּבֹקל� י� ִלְׁשֹמ� �' ֱא�ֶה ֹו-ה!  ב"
י� ָלֶׁש!ֶבת ַעל  �ֶר# ָיֶמ ּוא ַחֶּי�י�� ְוֹא! י ה) ם׃-ִּכ! ת ָלֶהֽ ב ָלֵת� ק ּֽוְלַיֲעֹק� ' ַלֲאֹבֶת.י� ְלַאְבָרָה.ם ְלִיְצָח� ע ה/ ה ֲאֶׁשר2 ִנְׁשַּב0   פ ָהֲאָדָמ3

  דברים וילך לא,א:

�ֶל# ֹמֶׁש"ה ַוְיַדֵּב.ר ֶאת ֶּלה ֶאל- ַוֵּי ים ָהֵא� ל׃-ָּכל-ַהְּדָבִר�   ִיְׂשָרֵאֽ
�ֶל# ֹמֶׁש"ה ... בעה"ט ב , לעיל מיניה כתיב ַוֵּי ק ּֽוְלַיֲעֹק� �ֶל# ֹמֶׁש"ה וסמיך ליהְלַאְבָרָה.ם ְלִיְצָח� כי קיים  ; שהלך אליהם להגיד להםַוֵּי

  עם זה: (ברכות יח; ב, ועיין ויק"ר כה; ד) מכאן שהמתים מספרים זה לארץ, ואיתא במדרש הקב"ה שבועתו והכניס ישראל
  אור החיים 

�ֶל# ֹמֶׁש"ה נשמת האדם הולכת ממנו,  ארבעים יום קודם הפטירהונראה לפרש על פי דבריהם ז"ל (זוה"ק ח"א ריח) שאמרו כי   ..., ַוֵּי
, והצדיקים יכירו בדבר, וצא ולמד מרבי שמעון בר יוחאי חנייתה במקום עליוןומבקרת מקום ) ונסו הצללים, ,וכאומרו (שה"ש ד

�ֶל# ֹמֶׁש"הוכאן אמר   ... , השמות שיש לישראל הם שמות הנשמותשהכיר ברבי יצחק כאמור בספר הזוהר (שם):  ואמרו עוד כי  , ַוֵּי
לנפשו לשון זכר, כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה  , הלכה כסדר הרגיל למי שמגיע קצו, וכינהרוח החיים שבו שתקרא משהפירוש 

וגו', שהרגיש בהליכתה והכיר שהגיע קצו ביום ההוא, כאומרו בן מאה וגו' אנכי  ַוְיַדֵּב.ר ֶאתבמדרגת זכר, והודיע הכתוב במה שאמר 
הלא אמרו ז"ל כי מיום שינוסו  היום, ואמרו ז"ל (סוטה יג:) היום מלאו ימי ושנותי:  ואם תאמר מנין ידע משה בדיוק יום המיתה,

הצללים עד יום המיתה הם ארבעים יום, ומי יודע הדברים יותר ממשה, והשכיל וידע יום קצו, והכרה כזו מושגת היא לגדולי עולם, 
ים (כל)  -ַוְיַדֵּב.ר ֶאת:  כט),(בראשית מזועיין מה שכתבתי בפסוק ויקרבו ימי ישראל  ברים, להעיר שהגם וגו', אומרו את (כל) הדַהְּדָבִר�

ֹום )דב' וילך לא,ב( שהגיע יום פטירתו כאומרו �פירוש היום מלאו ימי וגו', אף על פי כן היה בו כח היכול דבר כל הדברים  ָאֹנִכי� ַהּי
  הנאמרים מכאן ועד סוף הספר, מה שאין כח בזולתו עשות כן, בין בכח הגופיי בין בכח השכל:  

  
�ֶל# ֹמֶׁש"ה (לא,א) נשמת משה נקראת משה - טפחא בתפקיד שנוי משמעות ומתפשט השפעתו אלפניו, ע"פ אור החיים ב טפחא אתנח, – ַוֵּי

  והיא הלכה לפני מות משה לבקר מקום חנייתה במקום עליון לאחר מותו. וכפי' בעה"ט הודיעה לאבות המוזכרים בפסוק שלפניו.

  
  דברים וילך לא,ב:

ם ֶּבן ֹ!אֶמר ֲאֵלֶה3 ֹוםֵמָאה2 ְוֶעְׂשִר0 -ַוּי �)ה ָאֹנִכי� ַהּי ֹוא-לֹא  ים ָׁשָנ ֹוד ָלֵצ!את ְוָלב"   אּוַכ�ל ע�
ר ֶאת 'ַוֽה�   א ַתֲעֹב� �ֹ י ל �ן ַהֶּזֽה׃-ָאַמ!ר ֵאַל   ַהַּיְרֵּד�

ֹוא-לֹא ֹוד ָלֵצ!את ְוָלב"   אּוַכ�ל ע�
  

ה לפרש על פי דבריהם וילך משה, ...  ונראבפסוק (לא,א)  אור החייםקטנה, בתפקיד שיעור ובעל בחינה נעלה, כפי' - תלישא – ֵמָאה2 -ֶּבן
ומבקרת נשמת האדם הולכת ממנו, כאומרו (שה"ש ד ו) ונסו הצללים,  ארבעים יום קודם הפטירהז"ל (זוה"ק ח"א ריח,) שאמרו כי 

, והצדיקים יכירו בדבר, וצא ולמד מרבי שמעון בר יוחאי שהכיר ברבי יצחק כאמור בספר הזוהר (שם):  מקום חנייתה במקום עליון
, הלכה כסדר רוח החיים שבו שתקרא משה, ...   וכאן אמר וילך משה, פירוש השמות שיש לישראל הם שמות הנשמותד כי ואמרו עו

      הרגיל למי שמגיע קצו, וכינה לנפשו לשון זכר, כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה במדרגת זכר, 
, אמר לא אוכל על דרך אומרם בספר הזוהר (ח"א ראת משהשהכיר בסילוק הנשמה הנקלא אוכל עוד וגו', לפי מה שפירשתי  פסוק ב

  ריז:) וז"ל כד נפקת נשמתא מבר נש באינון (ארבעין) [תלתין] יומין לית בר נש שליט בנשמתיה:

  

  ארבעים יום קודם הפטירה נשמת האדם הולכת ממנו, וכן אין האדם שולט עוד בנשמתו באותם ימים. שיעור

      לשון זכר, כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה במדרגת זכר, וכינה לנפשו  בעל בחינה נעלה

  

כאשר כתוב ו"ו החיבור לפני שם הוי"ה לפעמים דורשים שזהו רמז להוי"ה ובית דינו, כעין גזירה כמו למשל בסדום. האם גם כאן  ' ַוֽה� 
 120נו) והיו ימיו מאה ועשרים שנה" שבגיל אפשר לומר שזהו השם ובית דינו? לפי שזאת גזירה מימי נח "בשגם (גי' ורמז למשה רב

  פוסקת פעילותו של משה כמו של כל אדם.

  
  דברים וילך לא,ז:

!י ָכל  יו ְלֵעיֵנ אֶמר ֵאָל; 0ֹ ַע ַוּי ה ִליהֹוֻׁש3 א ֹמֶׁש; !ק ֶוֱאָמץ= -ַוִּיְקָר0   ִיְׂשָרֵאל@ ֲחַז
ה ָּתבֹוא� ֶאת  י ַאָּת3 ה ֶאל-ִּכ! �!ם ַהֶּז . -ָהָע ר ִנְׁשַּב/ע ְיהָו ֶרץ ֲאֶׁש0 Bם ָלֵת!ת ָלֶה"םָהָא   ה ַלֲאֹבָת�
ם׃  ה ַּתְנִחיֶל�ָּנה אֹוָתֽ   ְוַאָּת�

  דברים וילך לא,כג:

ו עַ -ֶאת ַויְַצ֞ י ֶוֱאָמץ֒  ֲחַז֣ק ַוּיֹאֶמר֘  ֗נּון-ִּבן יְהֹוֻׁש֣ ה ִּכ֣ ל ְּבֵנ֣י-ֶאת ָּתִביא֙  ַאָּת֗ ֶרץ-ֶאל יְִׂשָרֵא֔ ְעִּתי-ֲאֶׁשר ָהָא֖ ם נְִׁשַּב֣ י ָלֶה֑  ִעָּמJֽ׃ ֶאְהֶי֥ה ְוָאנִֹכ֖

!י !ק ֶוֱאָמץ= -לכָ  ְלֵעיֵנ ה ָּתבֹוא� ֶאתעל הכתוב  רש''י, כעין תוספת מסוג הענין על הענין, כפ' זרקא מונח סגולמונח  – ִיְׂשָרֵאל@ ֲחַז י ַאָּת3 -ִּכ!
ה ֶאל �!ם ַהֶּז ֶרץ- ָהָע Bכוונת משה הייתה שזקני הדור יתווספו  ...משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן,-  ָהָא

ה )כגלא,דב' וילך (אבל הקב''ה אמר ליהושע המשך רש"י)  –טט (הושע בהנהגת העם, על י ... תביא על כרחן הכל תלוי בך... דבר ָּתִביא֙  ַאָּת֗
  אחד לדור ולא שני דברים לדור

ו )כגלא,דב' וילך ( - וב עַ -ֶאת ַויְַצ֞   מונח סגולזרקא  - ֶוֱאָמץ֒  ֲחַז֣ק ַוּיֹאֶמר֘   גרשיים מונח רביע - ֗נּון-ִּבן יְהֹוֻׁש֣

י ה ִּכ֣ ל ְּבֵנ֣י-ֶאת ָּתִביא֙  ַאָּת֗ ֶרץ-ֶאל יְִׂשָרֵא֔ בתפקיד הוספה על יהושע תכונות שלא בספר יהושע שלש פעמים חזק ואמץ עם זרקא סגול, ו – ָהָא֖
למנהיג  יהושע אמור לאמץ עצמו מעבר לענוותנותו המרובה שהביאה לבחירתוהיו בו (שונה מן ההגדרה של הוספה מסוג הענין על הענין) 

  אחרי משה להיות חזק לביצוע תכלית שבועה לאבות, הנהגה בתורה, הנהגה בכיבוש, הנהגה בהנחלה

  
  :ח,וילך לא דברים



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג 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

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

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

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

א ַיַעְזֶב"ָּך  !ֹ א ַיְרְּפ�� ְול �ֹ # ל �!ה ִעָּמ י� הGּוא ִיְהֶי ּוא׀ ַהֹהֵל!# ְלָפֶנ3 ' ה! Iְוה  
ת׃  א ֵתָחֽ �ֹ א ְול א ִתיָר� �ֹ   ל

א מֹ בפסוק (לא,ז)  ה ַוִּיְקָר0 עַ ֶׁש; יו  ִליהֹוֻׁש3 אֶמר ֵאָל; 0ֹ קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא ... פסוק (לא,ח) גרשיים מונח לגרמיה מונח רביע,  -ַוּי

!י ָכלתבנית טעמים של כעין מלמד ונלמד, ועשויה ללמד כי נלמד עולה על המלמד . המלמד הוא ישראל  יו ְלֵעיֵנ אֶמר ֵאָל; 0ֹ !ק -ַוּי ִיְׂשָרֵאל@ ֲחַז
#ד יהושע , הנלמֶוֱאָמץ=  �!ה ִעָּמ י� הGּוא ִיְהֶי !# ְלָפֶנ3 ּוא׀ ַהֹהֵל ' ה! Iְוה  

# )וילך לא,ודב' ( כלי יקראפשר כפי'  �י� הGּוא ַהֹהֵל!# ִעָּמ ' ֱא�ֶה3 י׀ ה! . מצינו לשון הליכה בפרשה זו בשלושה פנים, כי אצל ישראל ִּכ!

י� הGּוא ַהֹהֵל!# ִעָּמ�  )וילך לא,ודב' (כתיב  ' ֱא�ֶה3 י׀ ה! '  )וילך לא,חדב' (, משמע מחזיק בידך מדריכך בדרך תלך אבל ביהושע כתיב .#ִּכ! Iְוה
י� ּוא׀ ַהֹהֵל!# ְלָפֶנ3 �ֶל# ֹמֶׁש"ה  )וילך לא,אדב' ( . ובמשה כתיב סתם ה! בלא סעד כלל. כי זה דומה למה שנאמר בנח שהיה מקטני אמנה, ַוֵּי

י� הGּוא ַהֹהֵל!#  )וילך לא,ודב' (מכם כך ישראל כתיב אצלם את האלהים התהלך נח (בראשית ו ט) שהיה צריך סעד לתו ' ֱא�ֶה3 י׀ ה! ִּכ!
# �י� )וילך לא,חדב' ( כי היו צריכין סעד לתומכו ביראת ה', אבל יהושע נאמר בו  ִעָּמ ּוא׀ ַהֹהֵל!# ְלָפֶנ3 ' ה! Iוהוא אחריו כי לא היה צריך  ְוה

  ... גיע למדריגת האבותכל כך סעד לתומכו כמו ישראל אבל מכל מקום לא ה

  
  :ט,לאדברים וילך 

ב ֹמֶׁשה@ ֶאת   ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ַוִּיְכֹּת!
ּה ֶאל   ִּיְּתָנ3 ים ֶאת-ַוֽ �ְׂשִא י ַהֹּנ! �!י ֵלִו ֲהִנים� ְּבֵנ '-ַהֹּכֽ ית ה" ֹון ְּבִר!   ֲאר�
ל׃-ָּכל-ְוֶאל  �י ִיְׂשָרֵאֽ   ִזְקֵנ

ב ֹמֶׁשה@ ֶאת   מונח זרקא מונח סגול  – ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ַוִּיְכֹּת!

ב ֹמֶׁשה@ ֶאת )ט( "ןרמב א ֶאתואע"פ שבכאן כתוב  :ָּכל־יְִׂשָרֵאֽל יְלֵעינֵ֖  )לד,יבוזה"ב דב' (מתחלת בראשית עד  - ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ַוִּיְכֹּת! Iִּתְקָר-
� ֶגד ָּכל ֹ.את ֶנ ה ַהּז ם-ַהּתֹוָר� ל ְּבָאְזֵניֶהֽ  )סוטה מא,אאה ר(, והוא רומז לספר הזה של 'אלה הדברים' על דעת רבותינו )להלן,יא( ִיְׂשָרֵא�

 ))וילך לא,כדדב' (-להלן ב( חזר ובאר: על (לא,ט)) –(טט אבל בזה  - קורא רק בספר דברים)שבה המלך במצות הקהל פסוק (לא,יא) עוסק  –(טט 
י׀ ה ְּכַכּ֣לֹות ַויְִה֣ ב מֶֹׁש֗ ֹ֛ י-ֶאת ִלְכּת ה ִּדְבֵר֥ את-ַהּתֹוָרֽ ֹ֖ ֶפר-ַעל ַהּז ד ֵס֑   כולה.  התורההתורההתורההתורה, וזה יכלול כל ֻּתָּמֽם׃ ַע֖

  

ב ֹמֶׁשה@ ֶאת )טלא,דב' וילך ( דב' (מתחלת בראשית עד  רמב"ןכפי'  התוכן מלמד שמשה כתב את כל התורה כולה – ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ַוִּיְכֹּת!

  :ָּכל־יְִׂשָרֵאֽל יְלֵעינֵ֖  )לד,יבוזה"ב 

ב ֹמֶׁשה@ ֶאתאבל תבנית הטעמים  ורע מן הענין על הענין ומלמד כי שמונה בתפקיד ג, מונח זרקא מונח סגול – ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ַוִּיְכֹּת!

ָמת  )הלד,ב "וזהדב' ( רש"יהפסוקים האחרונים בספר דברים הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כפי'  ם ַוָּי0 אפשר משה מת, וכתב  - ֹמֶׁש/ה ָׁש;

ָמת ם ַוָּי0 כלום, והוא אומר "לקוח  אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. רבי מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר ????ֹמֶׁש/ה ָׁש;
ראה מו"ק (בנשיקה  - פי ה'פי ה'פי ה'פי ה'    עלעלעלעל. )ראה ב"ב טו,א(?! אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע )דב' לא,כו(את ספר התורה הזה" 

  .  )כח,א
ָמת: הלד,וזאת הברכה דב'  ם ַוּיָ֨ ה ָׁש֝ ב ַעל 'ה֛ -ֶעֶבד מֶֹׁש֧ ֶרץ מֹוָא֖ י הֽ - ְּבֶא֥   ׃'ִּפ֥

  
  :   יא - לא,י וילךדברים 

ג ַהֻּסּֽכֹות׃י] [ ים ְּבֹמֵע.ד ְׁשַנ�ת ַהְּׁשִמָּט�ה ְּבַח� ץ׀ ֶׁש!ַבע ָׁשִנ3 ר ִמֵּק! ה אֹוָת!ם ֵלאֹמ" ו ֹמֶׁש�   ַוְיַצ�
ֹוא ָכל[יא]  ָראֹות� ֶאת-ְּבב! ל ֵלֽ ֹום ֲאֶׁש!ר ִיְבָח"ר  'ְּפֵני� ה! -ִיְׂשָרֵא3 י� ַּבָּמק� �  ֱא�ֶה

א ֶאת  Iֶגד ָּכל-ִּתְקָר � ֹ.את ֶנ ה ַהּז ם-ַהּתֹוָר� ל ְּבָאְזֵניֶהֽ   ׃ִיְׂשָרֵא�
  

ָראֹות� ֶאת[יא]  י� 'ה! פשטא פשטא   –ְּפֵני� - ֵלֽ �   ֱא�ֶה

ֹוא ָכל[יא]  ל-ְּבב! השרש העיקרי משרשי העבודה  (לא,י)   מאור ושמשהתכנסות כל ישראל במוצאי שנה שביעית היא ע"פ  – ִיְׂשָרֵא3
הרע להם ... ועי"ז מסתופף בהם יראת נמצא בב"י אהבה ואחוה וריעות ואין מקום למסטינין ל והתוצאה היא אהבת בני ישראל זה לזה

   ה'

ֹוא ָכל[יא]  ל-ְּבב! ...  ארבעה אבות נזיקים מוטבעיםהתכנסות בני ישראל באה לסלק  ליקוטי שם (לא,יא)מונח רביע, ע"פ  – ִיְׂשָרֵא3

  שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת שלימיותיו

ָראֹות� ֶאת[יא]  וזה גורם, כל אחד מבני ישראל תורם להגדלת אהבת בני ישראל זה לזה, וזה מעורר הגנת  פשטא פשטא, כעין זה –ְּפֵני� - ֵלֽ
שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת ...  ארבעה אבות נזיקים מוטבעיםמסלק  ליקוטי שם (לא,יא)ה' עליהם וע"פ 

  , וכל ישראל משיגים יראת ה'שלימיותיו
כיצד מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני  (במובן מה המלך או גדול הקהל קורא בהקהל)ך פרשת המל ח"ז מ"משנה מסכת סוטה פ

ים ְּבֹמֵע.ד במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר (דברים ל"א)  ץ׀ ֶׁש!ַבע ָׁשִנ3 וגו' חזן הכנסת נוטל ִמֵּק!
הסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן ו

ירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכשהגיע (שם י"ז) ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתי

כט),  –(יד,כב עשר תעשר כא),  –(יא,יג והיה אם שמוע ט),  –(ו,ד שמע (ו,ג), עד שמע ,א) (אמתחלת אלה הדברים  וקוראוקוראוקוראוקוראאחינו אתה 
עד שגומר כל הפרשה ברכות שכהן גדול מברך סח)  –(כח,א וברכות וקללות כ),  –(יז,יד ופרשת המלך טו),  –(כו,יב כי תכלה לעשר ו

  :אותן המלך מברך אותן אלא שנותן של רגלים תחת מחילת העון

א ֶאת...  :יאלא, וילךדברים - אמר בנ Iֶגד ָּכל-ִּתְקָר � ֹ.את ֶנ ה ַהּז ם׃- ַהּתֹוָר� ל ְּבָאְזֵניֶהֽ   ִיְׂשָרֵא�

א  Iה-ֶאתִּתְקָר ֹ.את ַהּתֹוָר�   גרשיים ... תביר כעין יצא להקל ולהחמיר, להקל שאינו קורא את כל חומש דברים – ַהּז

� ֶגד ָּכלַהּתֹוָר� -ֶאתבשעת הקהל קוראים בספר דברים בלבד ותבנית הטעמים  ֹ.את ֶנ ל-ה ַהּז מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת  – ִיְׂשָרֵא�
  פרטים שלא כולם ביחד, כאן שהקריאה אינה ברצף אלא היא קריאה בדילוגין 

א Iגרשיים, כעין יצא מן הכלל של קריאה בדילוגין – ִּתְקָר  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג 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

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

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

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

  )ו -ה דברים וילך לא,א (התשע" 1.2

!ק ֶוֱאָמץ= -ַע ִּבןְיהֹוֻּׁש! - ו ֶאתַוְיַצI  :וילך לא,כג דברים ּון ַוּיֹאֶמר@ ֲחַז   נ3

ה ָּתִביא� ֶאת  י ַאָּת3 ל -ִּכ! �!י ִיְׂשָרֵא ֶרץ ֲאֶׁשר-ֶאלְּבֵנ   ִנְׁשַּב!ְעִּתי ָלֶה"ם-ָהָא�
#׃    י ֶאְהֶי�ה ִעָּמֽ   ְוָאֹנִכ�

אמר ר"ע  ):ים מטפסח(והא דאמר באלו עוברין  - )צנוע ובעל מידות טובות(דהוה צניע ומעלי  ' עקיבא)ר(תוספות (בבלי כתובות סב,ב) 
איכא למימר  )שלא היה בעל מידות טובות(כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור משמע דלא הוה מעלי 

דהתם לאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים אלא משום שהי' סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן והיו תלמידי חכמים שונאים 
בגדי עם הארץ מדרס לפרושים אבל מכל מקום שומר מצות ) :חגיגה יח(ם שלא היו מניחין אותם ליגע בהם כדאמרינן אותם וגם משו
  היה, רבינו תם.

דהוה צניע ומעלי. וא"ת והא אמרינן בפסח ראשון  א שבוע)ב(ראתה אותו בתו של כלחזיתיה ברתיה חידושי הריטב"א  (ותירץ אחרת מעט)
שהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור, ויש לומר שזהו קודם לכן אבל אחרי כן חזר אמר ר"ע כ )ב,פסחים מט(

  למוטב שהיה צנוע ומעלי ואחרי כן קבע עצמו לתורה כדאיתא הכא.
  

 בן גרים היה' עקיבא ר ב,בבלי כתובות סב- את הנאמר ב בשם הרב ישראל לוריא נ"י) מאורות הדף( י"קובלסקי נמשה הרב הסביר 

. הגמרא אומרת אותו לומר שהיה נושך אותםעמי הארץ הפריע לו מאד והביא למידי חכמים ממאד וענו בעיניו. הבידול של תשפל היה  לכן

קיבל על עצמו כל ההנהגות של  כםחלמיד נהיה ת ' עקיבאלהיות בעל שמינית שבשמינית של גאוה. כאשר ר שלצורך סמכות, על אדם גדול
  , כדי להבדיל עצמו מן העם. שלו וזאת הייתה  שבירת המידותם למידי חכמית

  

  מהסבר דעת התוספות נעבור למקור אפשרי להנהגה זאת של תלמידי חכמים בצווי משה ליהושע 

יו ְלֵעיֵנ֣י ָכל : וילך לא,ז דברים אֶמר ֵאָל֝ ֹ֨ ַע ַוּי ה ִליהֹוֻׁש֗ א מֶֹׁש֝   יְִׂשָרֵא֘ל ֲחַז֣ק ֶוֱאָמץ֒ - ַוּיְִקָר֨

י ַאָּת֗   ה ֶאל- ה ָּתבֹו֙א ֶאתִּכ֣ ם ַהּזֶ֔ ם-ָהָע֣ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ע יְהָו֛ה ַלֲאבָֹת֖ ר נְִׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ה ַּתנְִחיֶלּ֥נָה אֹוָתֽם׃       ָהָא֕   ְוַאָּת֖

!ק ֶוֱאָמץ= - ְיהֹוֻּׁש!ַע ִּבן-ו ֶאתַוְיַצI : וילך לא,כג דבריםאבל הקב''ה אמר ליהושע  ּון ַוּיֹאֶמר@ ֲחַז   וגו' נ3

יׁש ֲאֶׁשר- ָּכל: ,יחא יהושעואח"כ בצווי ה' ליהושע  ה ֶאת- ִא֞ יS ְוRֽא- יְַמֶר֣ ע - ִּפ֗ ל ֲאֶׁשר- ֶאתיְִׁשַמ֧ ֹ֥ יS ְלכ ת- ְּדָבֶר֛ ּנּו יּוָמ֑ ק ֲחַז֥ק ֶוֱאָמֽץ׃ פ       ְּתַצֶּו֖   ַר֖

  

ה ָּתבֹו֙א ֶאת )א,זלדב' וילך ( י ַאָּת֗ ם - ִּכ֣ ה ֶאלהַ ָהָע֣ ֶרץ- ּזֶ֔ דעתן ועצתן, אבל  ...משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפירש''י  ָהָא֕
ה ָּתִביא�  )לא,כג(הקב''ה אמר ליהושע  י ַאָּת3   . ים לדור ִרּבָ דַ אחד לדור ולא שני  רּבָ דַ ... תביא על כרחן הכל תלוי בך... ִּכ!

ּון-ְיהֹוֻּׁש!ַע ִּבן-ו ֶאתַוְיַצI  )לא,כג(ישראל נאמר - כדי להביאם על כרחן ולהנהיגם בארץ –טט  -ָּכל )א,יחיהושע (ונאמר  גרשיים מונח רביע - נ3
יׁש ֲאֶׁשר Iי�-ַיְמֶר!ה ֶאת-ִא !ק ֶוֱאָמץ=  )זלא,(, )לא,כג(, בפר' וילך נאמר פעמיים גרשיים מונח רביע - ִּפ3 שלש פעמים נאמר ספר יהושע ,וב ֲחַז

דרה של בתפקיד הוספה על יהושע של תכונות הנהגה שלא היו בו קודם למנוי (שונה מן ההגזרקא סגול,  אותה תבנית טעמים חזק ואמץ עם
  . הנהגה בתורה, הנהגה בכיבוש, הנהגה בהנחלההוספה מסוג הענין על הענין) 

באה ללמד שכמו שליהושע הקב"ה הוסיף תכונות הנהגה  יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו בתפקיד גרשיים מונח רביע תבנית הטעמים
להנהיג העם בעל כרחם, כך כל תלמיד ג אחרי משה כדי עצמו מעבר לענוותנותו המרובה שהביאה לבחירתו למנהיליהושע אמור לאמץ ש

  מדינית. הנהגה בדיינות, בהנהגה בתורה, חכם המתמנה לתפקיד על הציבור אמור לאמץ לעצמו תכונות 

  הרעיון, שמנהיג עם ישראל הוא עניו עם הנהגה שיראו ממנו.

  

#  ַּב!ְעִּתי ָלֶה"םִנׁשְ -ֲאֶׁשר ואם זה הפסוק הם דברי משה לא יקשה לך אמרו...   ריקאנטי י ֶאְהֶי�ה ִעָּמֽ כי כבר ביארתי לך כי משה  ,ְוָאֹנִכ�

#  ִנְׁשַּב!ְעִּתי ָלֶה"ם-ֲאֶׁשר במשנה תורה ידבר מפי השכינה ועל כן ידבר בלשונה, ועל השכינה אומר הפסוק י ֶאְהֶי�ה ִעָּמֽ לא על  ְוָאֹנִכ�

י ַאָּת֗  )דב' וילך לא,ז(] ח"ג רפד ע"א[ הזוהר משה. ובספר לבשרא ָּתבֹו֙א  מאי בין האי להאי, אלא חד, ָּתִביא�  )כגדב' וילך לא,(ולבתר ה ָּתבֹו֙א ִּכ֣
לבשרא ליה שולטנותא על ישראל, אתבשר על קיומא דגרמיה ואתבשר על שולטנותא  ָּתִביא�  ליה דייעול לארעא ויתקיים בה, וחד

  :דישראל

  מע משה (ב) שבועת השכינה כפי שמשמיעה משה מצב, (א) שבועת השכינה כפי שש- מקף כרב – ִנְׁשַּב!ְעִּתי-ֲאֶׁשר

  אתנח מגביל השבועה דווקא לדור כובש הארץ  – ָלֶה"ם

י ֙י  ),בכ' יתרו שמ(- טפחא, כמו ב – ְוָאֹנִכ� יS בטעם תחתון) - (טפחא ָאֽנִֹכ֖ מרמז כי שבועת הארץ ושבועת השלטון של יהושע על  – ֣ה' ֱאRֶה֑֔
  אוחדים זה בזה.ישראל באות מנותן התורה והדברים מ

  שם של רחמים פשוטים, ובדרך סוד מרכא מרבה הרחמים אך רבוי זה מותנה כלהלן – ֶאְהֶי�ה

# הנהגה בתורה, מרכא סלוק, מרבה ומגביל, מגביל היות ה' עם יהושע להתחזקות ולקיום שלושה דברים על ידי יהושע:  – ֶאְהֶי�ה ִעָּמֽ
  .הנהגה בכיבוש, הנהגה בהנחלה

כי בגלות האחרון תרבה תורה ... אלשיך, בא ללמד שע"י הרחמים הפשוטים יהיה רבוי תורה כפי' מרכא –ֶאְהֶי�הר כי ואפשר להסבי
  .בישראל כי לא תשכח כמדובר והיא תעמוד להם

  

ו ֶאת [כג]: כד – כג,דברים וילך לא Iק ֶוֱאָמץ= -ְיהֹוֻּׁש!ַע ִּבן-ַוְיַצ! ּון ַוּיֹאֶמר@ ֲחַז   נ3
ה ָּתִביא� ֶאת  י ַאָּת3 ל ֶאל-ִּכ! �!י ִיְׂשָרֵא ֶרץ ֲאֶׁשר-ְּבֵנ #׃       ִנְׁשַּב!ְעִּתי ָלֶה"ם-ָהָא� י ֶאְהֶי�ה ִעָּמֽ    ְוָאֹנִכ�

ב ֶאת[כד]  ה ִלְכֹּת. ֹות ֹמֶׁש3 י׀ ְּכַכּל! ה-ַוְיִה! י ַהּתֹוָרֽ ֹ�את ַעל- ִּדְבֵר� ם׃       ֵס"ֶפר-ַהּז   ַע�ד ֻּתָּמֽ
# )לא,כג( י ֶאְהֶי�ה ִעָּמֽ י׀  )דלא,כ( סלוק – ְוָאֹנִכ� , המלמד אפשרות למידה סדור שנחלק )א( – (מונח לגרמיה בראש פסוק) מונח פסק - ַוְיִה!

ֶמׁש  )טז,כא,כבבשלח  'שמ( דומה לפרשת המןשלוש ההנהגות שהצטווה עליהן, ה' היה בהתמדה עמו. בשכיוון שיהושע היה חזק ואמץ  ם ַהֶּׁש֖ ְוַח֥
י׀  ְונָָמֽס:   שתו בעלי החיים ומי שצד אותם טעם טעם מיוחד בבשרם. שנדרש שהמן שנמס נהיה לנחל שממנו(כב) ַויְִה֣

י )דלא,כ( (ב) בקריאה ללא פסק  ֹות  ַוְיִה!   בבכי  -הזאת, שמשה כותב בדמע -דברי (השירה) התורה-לכתב אתרוצה לומר צער משה בכלותו  –ְּכַכּל!

  ועוד בקריאה ללא פסק 
ר ר' חלבו בשם ר' הונא שלש עשרה ספרי תורות כתב משה אותו [ג] [תפלה למשה איש האלהים]. אממדרש תהלים (בובר) מזמור צ 



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג 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

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

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

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

  .היום שמת, שנים עשר לשנים עשר שבטים, ואחת שהניח בארון, שאם יבקשו לזייף מתוכה לא היו יכולין לזייף

ה  ֹות ֹמֶׁש3 י׀ ְּכַכּל! והם שנים עשר  4+  4 + 4אפשר כי כאן בקריאה ללא פסק כאשר כל מונח מציין כעין רביע בתפקיד ארבע, מתקבל ַוְיִה!

ב ֶאתספרי תורה לשנים עשר שבטים ואחד כפשט  ה ִלְכֹּת. ֹות ֹמֶׁש3 י׀ ְּכַכּל! ה-ַוְיִה! י ַהּתֹוָרֽ ֹ�את ַעל-ִּדְבֵר�  והוא הספר שהניח בארון ֵס"ֶפר-ַהּז

  ראה (דב' וילך לא,ט) בענין הספר הראשון שכתב משה. והוא המקור לכל ספרי התורה.

  

י ָיַד3  :כט,דברים וילך לא יִּכ! י מֹוִתי� ִּכֽ ּון ְוַסְרֶּת!ם ִמן-ְעִּתי ַאֲחֵר) �ר ִצִּו�יִתי ֶאְתֶכ"ם- ַהְׁשֵח!ת ַּתְׁשִחת ֶר# ֲאֶׁש� �   ַהֶּד
י  ים ִּכֽ �ית ַהָּיִמ את ֶאְתֶכ)ם ָהָרָעה� ְּבַאֲחִר! ּו ֶאת-ְוָקָר0 ם׃- ַתֲעׂש) ה ְיֵדיֶכֽ ֹו ְּבַמֲעֵׂש� ' ְלַהְכִעיס� �!י ה   ָהַרע� ְּבֵעיֵנ

י "ירש י מֹוִתי� ִּכֽ ּון ַהְׁשֵח! -ַאֲחֵר) �והרי כל ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבד ישראל את ה' כל ימי יהושע, מכאן שתלמידו ת ַּתְׁשִחת
  של אדם חביב כגופו כל זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי.

גופו, אזי ישנו ודווקא כאשר התלמיד חביב אצל הרב כ...  האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן שיחות קודש, ש"פ וילך, ו' תשרי התשכ"ו,
אמיתית הענין דרב ותלמיד והיינו, שהתלמיד מקבל את מלוא ההשפעה מהרב, ובאופן שלא ישאר "תלמיד" בלבד, אלא יהיה "טופח 

פיח", שגם הוא יעמיד תלמידים שיהיו חביבים עליו כגופו כו', ובאופן כזה הנה כל זמן שהתלמיד חי, אזי גם הרב הוא טעל מנת לה
  .חי

מתאר מצב אמוני גרוע, אבל רש"י מעלה כיוון חיובי שהרב חי אם תלמידו כמוהו, והאדמו"ר מחב"ד מפתח זאת עוד. ויש פשט הכתוב 
לקים, ועם ישראל חביב אצל הקב"ה באופן נעלה, וכאשר לדור אחד הדור הבא חביב כגופו אז הקב"ה חי - לומר כי האדם נברא בצלם א

יאצל הדור הבא וכך הלאה.  ּון ְוַסְרֶּת!ם ִמן ַהְׁשֵח!ת-ִּכֽ �ֶר#-ַּתְׁשִחת �פעמיים זקף בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה, התלמיד  – ַהֶּד
חביב אצל הרב כגופו, התלמיד נהיה לרב וגם אצלו התלמיד חביב עליו כגופו וכו' אזי כמו שהרב חי כך החיות של הקב"ה עוברת מדור 

  לדור. 

  

ר ִצִּו�יִתי ֶאְתֶכ"םהַ -ְוַסְרֶּת!ם ִמן )ט,כלאדב' וילך ( ֶר# ֲאֶׁש� �  אתנח – ֶּד

ים  �ית ַהָּיִמ את ֶאְתֶכ)ם ָהָרָעה� ְּבַאֲחִר!    - דבר שחבירו מלמד עליו  )א, כעין תפקיד (קטן- קדמא מהפך פשטא זקף –ְוָקָר0

מי יהושע, מכאן והרי כל ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבד ישראל את ה' כל י "ירשנפתח מהתיחסות לתבות אחרית הימים  - טט 
  שתלמידו של אדם חביב כגופו כל זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי. 

את ֶאְתֶכ)ם ָהָרָעה�  רש"יע"פ  - טט    , זה יקרה רק אחרי מות יהושע ְוָקָר0

את ֶאְתֶכ)ם ָהָרָעה� כעין כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל, הכלל  תפקיד (ב) יםְּבאַ הפרט  ְוָקָר0 �ית ַהָּיִמ קטן מרבה כאן עוד - הזקף – ֲחִר!
  אחרית ימים למצב הכעסת ה' ואכן חזרו והכעיסו.

ֹו אבל סיום הקרא ...  םטפחא,  - ְלַהְכִעיס� ה ְיֵדיֶכֽ . אפשר שרוצה לרמז שרק מעשי ידיהם של שונאי , הגבלהמרכא סלוק, מרבה – ְּבַמֲעֵׂש�

  מיותם אל ה' ישראל מכעיס לפני ה' היינו מתוך תאווה אבל פני

  

ד מפי הגבורה, נכנס אהרן ושנה לו משה מה לש? מהנמש רסד דיצכ, בנןרנו ת ד, בנ ביןועיר בליב,   ג –ויקרא אח"מ יז,א -המשך מ
ן משה פירקן, נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל להמשה. נכנסו בניו ושנה מאל פירקו. נסתלק אהרן וישב לש

עם ושנה להן ה לסו כננכ, קניםתלקו זסירקן, נה פמשה חוזר. נכנסו זקנים ושנה להן משין מלי הרןלעולם א אומר: אהרן. רבי יהודה
. ים שנים, וביד כל העם אחד. נסתלק משה, ושנה להן אהרן פירקוהזקנמשה פירקן. נמצאו ביד אהרן ארבעה, ביד בניו שלשה, וביד 

ייב אדם חליעזר: י א. נמצא ביד הכל ארבעה. מכאן אמר רבקןירפ קניםנו להן זניו, ששנו להן בניו פירקן. נסתלקו ב ןרהתלק אסנ
ת כמה אחעל  -דיוט מפי הדיוט כך, ה - ארבעה פעמים. וקל וחומר, ומה אהרן שלמד מפי משה, ומשה מפי הגבורה ו לתלמידת לשנו

ל ּהְוַלְּמדָ֥  ),יטלאדב' וילך (מר שנא - שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו  וכמה. רבי עקיבא אומר: מניין . ומנין עד ֶאת־ְּבנֵי־יְִׂשָרֵא֖
ים ֶּלה֙ ְואֵ֙  )שמ' מש' כא,א( שנאמר - שימה בפיהם. ומניין שחייב להראות לו פנים  שנאמר - יהםשתהא סדורה בפ ר ַהִּמְׁשָּפִט֔ ים ֲאֶׁש֥  ָּתִׂש֖

ילו זקנים ולילפו מבניו, וליזלו יעילו, ןאהרן וניגמר ממשה, וליעיילו בניו וליגמרו מאהר לועם. וניינקובניו, וכבוד לזי לחלוק כבוד לאהרן כד -ממשה!  וולהכרו מליגו :ִלְפנֵיֶהֽם
שהיו מהלכין לימין משה חוזר. כמאן אזלא הא דתניא: שלשה  אהרןמסתייעא מלתיה. אמר מר: רבי יהודה אומר: לעולם  -י הגבורה גמר פה משדמיון כ -ל! ישראלכולהו  מרינהוליגו

תלמידא דהוה תני ליה ארבע א הוליה ה והדא הבי פרירדאהרן. חא אפילו תימא רבנן, משום טיר -רבנן! לא ויא ה הרבי יהוד, וגדול בימינו וקטן בשמאלו. לימא עצמרב באה -  רךבד
עתאי, אסחאי לד -ליה למר איכא מילתא דמצוה  ורא דאמתעשמר ליה: מדההיא : האידנא מאי שנא? איהא ליה ולא גמר. אמר לה, תנמאה זימני וגמר. יומא חד בעיוה למלתא דמצו

ך ארבע מאה פו לליה ארבע מאה זימני [אחריני] נפקא בת קלא ואמרה ליה: ניחא ליך דליסא הדר תנך. עתיך ואתני לידיה: הב לנא, השתא קאי מר, השתא קאי מר. אמר אמי עתאש וכל
  . וזוזו תנו לו  אנא ודריי לעלמא דאתי. אמר להן הקדוש ברוך הוא: ותי? אמר: דניזככו את ודרך לעלמא דאיזשני, או דת

  

אלא סימנה. שמעה רב תחליפא ממערבא, אזל  השימ קריתאל , מר שימה בפיהםאנין שנסימין תורה נקנית אלא באדא: סב חרמר א
בי לך צינים שימי לך וגו', עשו ציונים יהצ )ירמיהו לא(תון מהתם מתניתו לה, אנן מהכא מתנינן לה: מר: אאמרה קמיה דרבי אבהו, א

אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה  (משלי ז)אליעזר אמר: מהכא  י. רבןציו צלואצם אדם ובנה עוראה  )לטיחזקאל (דכתיב  -לישנא דסימנא הוא ן יוצ יאדה עמשמ מאיו לתורה.
   : עשה מועדים לתורה.מרמודעים לתורה. רבא א עשה -תקרא 

  

  .יםפעמ דו ארבעהר: חייב אדם לשנות לתלמיזליעאבי רמר א: בשם הרב א"מ פערל הי"ו
 תקרי שימה אלא סימנה.... עשו ציונים לתורה. לם, אהפיב מהישר שנאמסימנין בת אלא קניין תורה נאדא: סב חרמר אופעם חמישית 

  אלו בין היתר טעמי המקרא,  - טט 
  .הבעל פש הראל תורשו ידלמ דכיצ - ההההננננהמשהמשהמשהמש    סדרסדרסדרסדר    יצדיצדיצדיצדככככב ,נד ביןועיר ש"יר
  ולשום לפניהם טעם המיישב תלמודם.ר סדל צריך אתה -תלמדם  ראש בכתי ולא -  הםהםהםהםיייילפנלפנלפנלפנ    שיםשיםשיםשיםתתתתשר שר שר שר אאאא

  ני חכמים כדרך שיש בהש"ס, ותשים גירסא דסמניה בפיהם.מוסי, זו ראח וז תוועמשי הנסימ -  ןןןןסימניסימניסימניסימני
  ולשנות.למידיכם, שידעו עת לבא תם ליעת וקבע -  ההההררררתותותותולללל    ועדועדועדועדממממשו שו שו שו עעעע
  

  מונח רביע, כעין ענין של ארבע ויותררביע, חמש פעמים בתורה מקראות העוסקים בלימוד התורה או התורה שבע"פ וכולם בטעמי 

ים   )דב' א,א( ֶּלה ַהְּדָבִר֗   מונח רביע – ֵא֣

ם ),בלאדב' וילך ( אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣   מונח רביע – ַוּי

ַען יְִלְמ֗דּו  ),יבלאדב' וילך (   מונח רביע –  ּוְלַמ֣

ה וְ   ),יטלאדב' וילך ( ל רביע –ַעָּת֗ ּה ֶאת־ְּבנֵי־יְִׂשָרֵא֖ את ְוַלְּמָד֥ ֹ֔ ה ַהּז    ִּכְת֤בּו ָלֶכ֙ם ֶאת־ַהִּׁשיָר֣

ה  ),ללאדב' וילך ( ר מֶֹׁש֗ ד ֻּתָּמֽ  מונח רביע – ַויְַדֵּב֣ את ַע֖ ֹ֑ ה ַהּז י ַהִּׁשיָר֖ ל ֶאת־ִּדְבֵר֥ ל יְִׂשָרֵא֔   ם: פְּבָאזְנֵ֙י ָּכל־ְקַה֣



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג 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

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

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

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

  (בהשתתפות נחלת יעקב) )ודברים וילך לא,א (התשע" 1.3

  

י� ֽהּוא: ג,וילך לא דברים ּוא׀ ֹעֵב!ר ְלָפֶנ3 י� ה! ' ֱא�ֶה; יד ֶאת-ה0 Iם ָהֵא.ֶּלה ִמְּלָפֶנ�י� ִויִרְׁשָּת"ם -ַיְׁשִמ   ַהּגֹוִי�
ר ֽה'׃ ר ִּדֶּב� י� ַּכֲאֶׁש� �ַע הGּוא ֹעֵב!ר ְלָפֶנ   ְיהֹוֻׁש3

י�  ' ֱא�ֶה; . אפשר שזה הכלל עצמו ואפשר שזה כולל גם אחריוכעין כלל ופרטיו פשר שזה מלמד שיש ללמוד הפסוק באאזלא, ו קדמא –ה0

י�את המלים  ּוא׀ ֹעֵב!ר ְלָפֶנ3   אשר בהמשך אנו מסבירים כפרט. ואין בכלל אלא מה שיש בפרט, והכתובים הבאים הם הפרטים. ה!

  :פרט (א) מרכב משני פרטים

י� ּוא׀ ֹעֵב!ר ְלָפֶנ3 (שתי אותיות  רק בעבור הפרדה בין א' ל ע'אינו הפסק מוצע לומר כי טעם . ) מונח רביעמונח פסקונח לגרמיה (מ – ה!

י� )ג,וילך לא 'דב(כי יש כאן שתי משמעויות לתוכן  [אלשיך]- גרוניות). אלא מוצע לומר ע"פ ה ּוא׀ ֹעֵב!ר ְלָפֶנ3    ה!

י�מלמדת כי  קריאה ללא טעם פסק(א)  ' ֱא�ֶה; ּואמו בעצ ה0 י� ה!   . ֹעֵב!ר ְלָפֶנ3

ּוא׀משמעות  בקריאה עם טעם פסק(ב)  ר ִּתְרֶאֽה) דב' וא' ג,כח(הוא זכות ראיית משה  ה! ֶרץ ֲאֶׁש֥ ם יהושעְוהּו֙א בזכות זאת  ֶאת־ָהָא֖ יל אֹוָת֔  יַנְִח֣

י�ותהא נוחה להיכבש    היינו זכות משה עומדת להם כאילו משה עובר ממש. ֹעֵב!ר ְלָפֶנ3

ם ֶאת־ ) וא' ג,כחדב' (  יל אֹוָת֔ ה ְוהּו֙א יַנְִח֣ ם ַהּזֶ֔ ר ִלְפנֵ֙י ָהָע֣ ֹ֗ הּו ִּכי־֣הּוא יֲַעב הּו ְוַאְּמֵצ֑ ַע ְוַחּזְֵק֣ ו ֶאת־יְהֹוֻׁש֖ ר ִּתְרֶאֽה:ְוַצ֥ ֶרץ ֲאֶׁש֥   ָהָא֖

  

י�   [אלשיך]-, ע"פ האחד מבני ישראללפני כל וזכות ראיית משה את הארץ, ארבע ענינים במעבר ה'  לפחותמונח רביע,  -  ֹעֵב!ר ְלָפֶנ3

נּו ),טלד ' תשאשמ(והשיג משה רבנו בבקשתו  ִּכֽי־יֵֵלJ֣ ַמְלָאִכ֘י ְלָפנֶיS֒  ),כגכג ' מש'שמ((א) לכתחילה היה אמור להיות  י ְּבִקְרֵּב֑  ֵיֶֽלJ־ָנ֥א ֲאדָֹנ֖

לישראל בהנהגת יהושע וה' בעצמו עובר עמם  שלא מלאך ה' עובר אלא ה' עצמו. ועתה אף על פי שאין משה עובר, זכות זאת נשארת
ב ִמְּמS֔  )א,כ' שפ' דב(ולא מלאך. (ב) ההבטחה  ם ַר֣ ֶכ֙ב ַע֚ יָת ֤סּוס ָוֶר֙ S ְוָֽרִא֜ ה ַעל־אֹיְֶב֗ א ַלִּמְלָחָמ֜ J ַהַּמַֽעְלS֖ ִּכֽי־ֵתֵצ֨ יS֙ ִעָּמ֔ ם ִּכֽי־֤ה' ֱאRֶה֙ א ֵמֶה֑ R֥א ִתיָר֖

יִם ֶרץ ִמְצָרֽ ר )כא,ג 'דב(טחה (ג) ההב :ֵמֶא֥ ֹ֑ וא ֵלאמ ת ַהִה֖ יִתי ָּבֵע֥ ה ֤ה' ֱאRֵהיֶכ֙ם ִלְׁשנֵ֙י  ְוֶאת־יְהֹוׁ֣שּוַע ִצֵּו֔ ר ָעָׂש֜ ת ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֹ֗ ֵעיֶנ֣יS ָהרֹא
ר ָׁשָּֽמה: ה עֵֹב֥ ר ַאָּת֖ ה ֙ה' ְלָכל־ַהַּמְמָל֔כֹות ֲאֶׁש֥ ֶּלה ֵּכֽן־יֲַעֶׂש֤ ים ָהֵא֔ ם ָלֶכֽם: סR֖א ִּתֽ  )בכ,ג 'דב( ַהְּמָלִכ֣ ם ֖הּוא ַהּנְִלָח֥ י ֣ה' ֱאRֵֽהיֶכ֔  יָר֑אּום ִּכ֚

הּו  ) דב' וא' ג,כח((ד)  הּו ְוַאְּמֵצ֑ ַע ְוַחּזְֵק֣ ו ֶאת־יְהֹוֻׁש֖ ילְוַצ֥ ה ְוהּו֙א יַנְִח֣ ם ַהּזֶ֔ ר ִלְפנֵ֙י ָהָע֣ ֹ֗ ם  (על הכיבוש) ִּכי־֣הּוא יֲַעב   אֹוָת֔

ר ִּתְרֶאֽה ) דב' וא' ג,כח(ת משה את הארץ וכאילו משה עצמו עובר (ה) ההבטחה בסיום הפסוק המלמד על זכות ראיי ֶרץ ֲאֶׁש֥   :ֶאת־ָהָא֖

  

יד ֶאת-ֽהּוא פרט (ב) Iַהּגֹוִי�ם ָהֵא.ֶּלה ִמְּלָפֶנ�י�-ַיְׁשִמ  

יד-ֽהּוא Iם ַהּגֹוִי� -ֶאת(ולאו דווקא הכלל שפתח את הפסוק) ומפני שאחריו יש טעם תביר בכתוב יצא מהכלל כעין גרשיים,  – ַיְׁשִמ
  החמירלו להקל,  יצא ָהֵא.ֶּלה ִמְּלָפֶנ�י�

כעין קבוצת פרטים (אלו שבעה עממי ארץ כנען) הקשורים לנושא כיבוש וירושת מרכא תביר טפחא,  - ַהּגֹוִי�ם ָהֵא.ֶּלה ִמְּלָפֶנ�י� -ֶאת
  .כלהלןהארץ, והפרטים חלוקים בהלכותיהם ביחס לנושא. תבנית הטעמים מלמדת לחלק בהלכת היחס אל גויי הארץ 

  , להשמידויצאו להלחם ולא יעזבו הארץ זאלו שיתנגדו לעזוב ע" -להחמיר 

  אלו שיעזבו את הארץ, יחיו במקום אחר -להקל 

  עובד, ישארו בארץ למס ויהיו זאלו שיניחו ע" -להקל 

כעין לרבות שיכלה  ם טפחא, כי אין כאן מלת כל ובמיוחד בטעבתראהכלל תוב הזה ככזכור התחלנו מהלך זה ככלל ופרט. קשה לזהות ב
. אפשר כי שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן לרבות כנענים שבחוצה לארץ ] ב,סוטה לה בבליתוספות [ הפרט בנושא להקל כפי'

  בטעם טפחא מרמז לכלל הסוגר המלמד שה' יזהה את המתרבים להשמדה (להחמיר) ואת המתרבים להחיות (להקל). ַּכֲאֶׁש�ראו  ִמְּלָפֶנ�י�

  

ר ַעןְלַמ֗  ),יחכשפ'  'דב(ר' שמעון אומר: על גבי סיד כתבוה, וכתבו להן למטה: ...  ]בבלי סוטה לה,ב[  ְּככֹל֙  ַלֲעׂ֔שֹות ֶאְתֶכם֙  Rֽא־יְַלְּמ֤דּו ֲאֶׁש֨
ם יו עמים וגו', הא למדת, שאם היו חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן. אמר רבא בר שילא: מ"ט דרבי שמעון? דכתיב: וה ּֽתֹוֲעבָֹת֔

משרפות סיד, על עסקי סיד. ור' יהודה? כי סיד, מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה, אף אותם הכותים אין להם תקנה אלא שריפה. 
  שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן, לרבות כנענים שבחוצה לארץ - כמאן אזלא הא דתניא: ושבית שביו 

תימה היאך קבלוה לרחב שהרי היא היתה מכנענים שבתוכה כדאיתא  -רץ לרבות כנענים שבחוצה לא] ב,סוטה לה בבליתוספות [
בספרי בפרשת בהעלותך ומה אם מי שהיתה מעם שנאמר בו לא תחיה כל נשמה [על שקירבה עצמה כך קירבה המקום] וארחב קאי 

שאין מקבלין אותן ושמא על  ואמרינן נמי במס' מגילה (דף יד:) שנתגיירה ונסבה יהושע והכא משמע דכנענים שבתוכה לדברי הכל
פי הדיבור היה ואמר לו שקודם שהתחילו המלחמה היו מקבלין שהרי כתיבת התורה על גבי האבנים היה קודם שהתחילו במלחמה 

ואפילו הכי לא היו מקבלין אלא היושבים חוץ לגבול ישראל כמו שפרש"י ואי הוה מצינו למימר דאם היו חוזרין אז בתשובה בשעה 
ר ַעןְלַמ֗  ),יחכשפ'  'דב(ת התורה אפילו כנענים שבתוכה היו מקבלין ואפילו לר' יהודה שכתבו א  ְּככֹל֙  ַלֲעׂ֔שֹות ֶאְתֶכם֙  Rֽא־יְַלְּמ֤דּו ֲאֶׁש֨

ם ר ַעןְלַמ֗  ),יחכשפ'  'דב(קאי נמי אשבעה אומות והכי משמע נמי לשון הספרי בפרשת שופטים ושוטרים  ּֽתֹוֲעבָֹת֔  ֶאְתֶכם֙  ֤דּוRֽא־יְַלּמְ  ֲאֶׁש֨

ם ְּככֹל֙  ַלֲעׂ֔שֹות אין מקבלין אותן לא קתני אלא אין נהרגין משמע אותם שצוה הקדוש  שאם עושין תשובה אין נהרגין[מלמד]  ּֽתֹוֲעבָֹת֔
שלש ברוך הוא לא תחיה כל נשמה אין נהרגין ולא נאמר לא תחיה כל נשמה אלא לאחר שהתחיל יהושע במלחמה שהרי יהושע שלח 

להלחם ילחם אלמא אותן שהיו רוצין להשלים לא היה הורגן [וצריך לומר] אותן  (טט: ב)הרוצה להשלים ישלים  (טט: א) גמאותפרוזט
שהיו רוצין להשלים קודם שהתחיל במלחמה ראשונה ואף רחב קיבלה עליה קודם שהתחילו במלחמה ולא נחלקו רבי יהודה ורבי 

דרבי שמעון לא איצטריך למימר הא למדת שאם חוזרים  ם מקבלים אותם לאחר מכאןשחוץ לגבולים אשמעון אלא באותן כנענים 
  .בתשובה מקבלין אותן אלא אכנענים שבחוצה לארץ ולאחר שהתחילו במלחמה שדינם כדין [שאר] אומות שמקבלין מהן לעולם

ן לארץ אמר רבי ישמעאל ב"ר נחמן ג' וכי מי בא ואומר לכנענים שישראל נכנסי...  ]ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יז[
לעשות מלחמה יעשה, גרגשי עמד  (טט: ג)להשלים ישלים,  (טט: ב)הרוצה לפנות יפנה,  (טט: א)פרוזדיגמאות שלח יהושע אצלם 

לימו (ופנה) מאליו לפיכך נתנה לו ארץ יפה כארצו הה"ד (ישעיה לו) עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם זו אפריקי, גבעונים הש
  .שנאמר (יהושע י) וכי השלימו יושבי גבעון, ל"א מלכים עשו מלחמה ונפלו

מגביל שהיה רשות לישראל לקבל גרים המשלימים עמם. כגון רחב ומשפחתה מיריחו, וכנענים שבתוכה קודם  אתנח, – ִויִרְׁשָּת"ם
עצים ושואבי מים למשכן ולעדה, והתגיירו אבל  שהתחילו המלחמה, הגבעונים שיהושע נשבע להם בשגגה ובהתגלות התרמית עשאם חטבי

  לא התחתנו עמם, ודוד גזר סופית שלא יתחתנו עמם.

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג 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

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

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

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

ַע    :ענינים התלויים בו, כגון ארבערביע, נושא  –ְיהֹוֻׁש3

יו ְלֵעיֵנ֣י ָכל )ז,וילך לא 'דב( בתורה יהושע מצווה על הכיבוש וההנחלה אֶמר ֵאָל֝ ֹ֨ ַע ַוּי ה ִליהֹוֻׁש֗ א מֶֹׁש֝    יְִׂשָרֵא֘ל ֲחַז֣ק ֶוֱאָמץ֒ - ַוּיְִקָר֨

ה ָּתבֹו֙א ֶאת י ַאָּת֗ ה ֶאל-ִּכ֣ ם ַהּזֶ֔ ם- ָהָע֣ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ע יְהָו֛ה ַלֲאבָֹת֖ ר נְִׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ה ַּתנְִחיֶלּ֥נָה אֹוָתֽם       ָהָא֕   , ְוַאָּת֖

י ַאָּת֗  )כג,וילך לא 'דב( ַע ִּבן־֗נּון ַוּיֹאֶמ֘ר ֲחַז֣ק ֶוֱֽאָמ֒ץ ִּכ֣ ו ֶאת־יְהֹוֻׁש֣ י ֶאְֽהֶי֥ה ִעָּמJֽ:ַויְַצ֞ ם ְוָאנִֹכ֖ ְעִּתי ָלֶה֑ ֶרץ ֲאֶׁשר־נְִׁשַּב֣ ל ֶאל־ָהָא֖   ה ָּתִבי֙א ֶאת־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

ה י ַאָּת֗ ילקוט שמעוני תורה [מונח רביע, על יהושע מוטלים לפחות ארבעה דברים: יהושע מנהיג אחד, חייב לאכוף את מנהיגותו (ראה  – ִּכ֣

  ישראל- ע להביא את ישראל לארץ), על יהושרמז תתקמ

  פעמים חזק ואמץ,  ארבער ה' אל יהושע אמיהושע  בספר

ת ָלֶהֽם: )יהושע א,ו( ם ָלֵת֥ ְעִּתי ַלֲאבֹוָת֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ נְִׁשַּב֥ ה ֶאת־ָהָא֕ ם ַהּזֶ֔ ה ַּתנְִחיל֙ ֶאת־ָהָע֣ י ַאָּת֗ ץ ִּכ֣   ביהושע תלויה חלוקת הארץ. ֲחַז֖ק ֶוֱאָמ֑

ּנּו יָמִ֣ ַר֩ק חֲ  )יהושע א,ז( י ַאל־ָּת֥סּור ִמֶּמ֖ ה ַעְבִּד֔ ר ִצְּוS֙ מֶֹׁש֣ ה ֲאֶׁש֤ ר ַלֲעׂשֹו֙ת ְּכָכל־ַהּתֹוָר֗ ֹ֤ ד ִלְׁשמ ֹ֗ ץ ְמא ק ֶוֱֽאַמ֜ ר ֵּתֵלJֽ:זַ֨ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ יל ְּבכ ַען ַּתְׂשִּכ֔ אול ְלַמ֣ ֹ֑  ין ּוְׂשמ

  ביהושע תלויה דבקות עם ישראל בתורה.

יS֙  )יהושע א,ט( ר ֵּתֵלJֽ: פ ֲה֤לֹוא ִצִּויִת֙ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ יS ְּבכ י ִעְּמS֙ ֣ה' ֱאRֶה֔ ת ִּכ֤ ץ ְוַאל־ֵּתָח֑ ֹ֖ ץ ַאֽל־ַּתֲער  תלויהחייב ללכת בראש הצבאות ובו  שעהוי ֲחַז֣ק ֶוֱאָמ֔

  הצלחת הכיבוש

ל ֲאֶׁשר  )יהושע א,יח( ֹ֥ יS ְלכ ע ֶאת־ְּדָבֶר֛ יS ְוRֽא־יְִׁשַמ֧ ה ֶאת־ִּפ֗ יׁש ֲאֶׁשר־יְַמֶר֣ ק ֲחַז֥ק ֶוֱאָמֽץ: פָּכל־ִא֞ ת ַר֖ ּנּו יּוָמ֑ יהושע חייב לאכוף את המנהיגות  ־ְּתַצֶּו֖
  שלו על עם ישראל.

ה ָּתבֹו֙א  )ז,וילך לא 'דב(כתיב ...  ]וילך משה )לא(ילקוט שמעוני תורה פרשת וילך רמז תתקמ ד"ה [ י ַאָּת֗ ה ָּתִביא֙   )כג,וילך לא 'דב( וכתיבִּכ֣ י ַאָּת֗ , ִּכ֣
  וכו' זקנים שבדור עמך, והקב"ה א"ל ליהושע טול מקל והך על קדקדן דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור א"ל משה ליהושע

י� הדבר כךדווקא  -יתיב  - הGּוא  �ר ֽה' קטן-מונח זקף -  ֹעֵב!ר ְלָפֶנ ר ִּדֶּב�   סלוק מרכאטפחא  -  ַּכֲאֶׁש�

ר ֽה' אחריומהכתוב מקבל האפיון  טפחא – ַּכֲאֶׁש�ר , שמעבר יהושע לפניהם כבר נצטוו עליו לפניוט האפיון שמתפמרכא ללא  טפחא, ִּדֶּב�

  .ואבירםואין לערער. כגון מחלוקת קרח, דתן 

  

ב ֹמֶׁשה@ ֶאת :ט,לאדברים וילך     ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ַוִּיְכֹּת!
ּה ֶאל   ִּיְּתָנ3 ים ֶאת-ַוֽ �ְׂשִא י ַהֹּנ! �!י ֵלִו ֲהִנים� ְּבֵנ '-ַהֹּכֽ ית ה" ֹון ְּבִר! ל׃זִ -ָּכל-ְוֶאל        ֲאר� �י ִיְׂשָרֵאֽ   ְקֵנ

ב ֹמֶׁשה@ ֶאת (ט) ]רמב"ן[ א ואע"פ שבכאן כתוב  :ָּכל־יְִׂשָרֵאֽל יְלֵעינֵ֖  )לד,יבוזה"ב דב' (מתחלת בראשית עד  -  ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ַוִּיְכֹּת! Iִּתְקָר
� ֶגד ָּכל-ֶאת ֹ.את ֶנ ה ַהּז ם-ַהּתֹוָר� ל ְּבָאְזֵניֶהֽ סוטה ראה (הדברים' על דעת רבותינו , והוא רומז לספר הזה של 'אלה )להלן,יא( ִיְׂשָרֵא�

וילך דב' (-(להלן ב חזר ובאר: על (לא,ט)) –(טט אבל בזה  - קורא רק בספר דברים)שבה המלך במצות הקהל פסוק (לא,יא) עוסק  –(טט  )מא,א

י׀ ))לא,כד ה ְּכַכּ֣לֹות ַויְִה֣ ב מֶֹׁש֗ ֹ֛ י-ֶאת ִלְכּת ה ִּדְבֵר֥ את-ַהּתֹוָרֽ ֹ֖ ֶפר-ַעל ַהּז ד ֵס֑   כולה.  התורההתורההתורההתורהוזה יכלול כל , ֻּתָּמֽם׃ ַע֖

ב ֹמֶׁשה@ ֶאת )טלא,דב' וילך ( דב' (מתחלת בראשית עד  רמב"ןכפי'  התוכן מלמד שמשה כתב את כל התורה כולה – ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ַוִּיְכֹּת!

  :ָּכל־יְִׂשָרֵאֽל יְלֵעינֵ֖  )לד,יבוזה"ב 

ב ֹמֶׁשה@ אבל תבנית הטעמים של הכתוב הבא מרמזת על גריעה  זרקא סגול עשויה . מונח זרקא מונח סגול – ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= -ֶאתַוִּיְכֹּת!
מן  זרקא סגול בתפקיד גורעלפעול בדרשה אחת כמוסיף ובדרשה אחרת כגורע. טעם מונח לפני טעם זרקא ולפני טעם סגול מרבה דרשות. 

ָמת  )הלד,וזה"ב דב' (רש"י בדמע כפי' הענין על הענין ומלמד כי שמונה הפסוקים האחרונים בספר דברים הקב"ה אומר ומשה כותב  ם ַוָּי0  ָׁש;
ָמתאפשר משה מת, וכתב  - ֹמֶׁש/ה ם ַוָּי0 אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. רבי מאיר אומר אפשר ספר התורה  ????ֹמֶׁש/ה ָׁש;

. )ראה ב"ב טו,א(תב בדמע ?! אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כו)דב' לא,כו(חסר כלום, והוא אומר "לקוח את ספר התורה הזה" 
  .  )ראה מו"ק כח,א(בנשיקה  -  פי ה'פי ה'פי ה'פי ה'    עלעלעלעל

ָמתה: לד,וזאת הברכה דב'  ם ַוּיָ֨ ה ָׁש֝ ב ַעל 'ה֛ -ֶעֶבד מֶֹׁש֧ ֶרץ מֹוָא֖ י הֽ - ְּבֶא֥   ׃'ִּפ֥

רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב, אמר ליה: ראויה כל התורה כולה ליכתב על ...  ]ב,בבלי מגילה יח[
מכלל  - פיך, אלא כך אמרו חכמים: אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. מדקאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך 

  .דמיושרין הן אצלו, והא רבי מאיר כתב! שעת הדחק שאני
שרטוט, אבל * הלכה למשה מסיני שאין כותבין ספר תורה ולא מזוזה אלא ח ב ,הי"ב]א"רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ[

תפילין אינן צריכין ט שרטוט לפי שהן מחופין, ומותר לכתוב תפילין ומזוזה שלא מן הכתב שהכל גורסין פרשיות אלו, אבל ספר 
  .)בבלי מגילה יח,ב(ע"פ  אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתבתורה 

  :א"ר יוחנן והטעם שמא יטעה בחסרות ויתרות מימרא דרבה בר בר חנה )בבלי מגילה יח,ב(אבל ס"ת. שם ...  ]כסף משנה[
צריך שיהיה לפניו ספר אחר, שיעתיק ממנו, ג שאסור לכתוב אות אחת סימן ב] שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סימן רעד [

  . ) שיקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנהמגן אברהםפתחי תשובה מפנה אל  -שלא מן הכתב. ב] וצריך (א
משמע דכשכותב מתוך הכתב א"צ לקרות כל תיבה, וצ"ע דבי"ד סי' רע"ד ס"ב  -(פמ"ג) אם אינו  ]סימן לב ס"ק מבמגן אברהם [

  :משמע דאעפ"כ צריך לקרות ואפשר דעתו להקל בתפילין. מאחר דמגרס גריסן עסי' תרצ"א ס"ב

  

ב ֹמֶׁשה@ ֶאת )טלא,דב' וילך (בענין הספר הראשון שכתב משה.  התבנית זרקא סגול בתפקיד , מונח זרקא מונח סגול – ַהּזֹאת= ַהּתֹוָר!ה -ַוִּיְכֹּת!
אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן ספר תורה  ,הי"ב]א"רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ[מסוג הענין על הענין, מוסיף 
י׀ )וילך לא,כדדב' (-עליו כתוב במשה כתב ספר ראשון שלא מן הכתב ומספר זה הוא העתיק את הספר ש .)בבלי מגילה יח,ב(ע"פ  הכתב  ַויְִה֣

ה ְּכַכּ֣לֹות ב מֶֹׁש֗ ֹ֛ י-ֶאת ִלְכּת ה ִּדְבֵר֥ את-ַהּתֹוָרֽ ֹ֖ ֶפר-ַעל ַהּז ד ֵס֑ י׀ושדרשנו מתבנית הטעמים של  ֻּתָּמֽם׃ ַע֖ ה ְּכַכּ֣לֹות ַויְִה֣ מונח לגרמיה מונח רביע,  – מֶֹׁש֗
  שכתב עוד שנים עשר ספרים, סה"כ שלושה עשר ספרים.

  .יקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנההענין על הענין גם שהכותב  ואפשר שמוסיף מן

ה ֶאת )במ' מסעי לג,ב(ראה  ב מֶֹׁש֝ ֹ֨ ם ַעל- ַוּיְִכּת ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ם ְלמֹוָצֵאיֶהֽם׃- מֹוָצֵאיֶה֛ ֶּלה ַמְסֵעיֶה֖ י ֑ה' ְוֵא֥ בהלכות ספר  ]מסכת סופרים פ"ב,הי"א[ ִּפ֣
  בענין כתיבת ספר התורה הראשון. ]אור החיים[תורה, 

ב ֹמֶׁשה@ ֶאתנאמר  )לא,ט(בפסוק  א ֶאתנאמר  )לא,יא(בפסוק  ַהּתֹוָר!ה ַהּזֹאת= - ַוִּיְכֹּת! Iאת- ִּתְקָר.ֹ ה ַהּז � ֶגד ָּכל ַהּתֹוָר� ל -ֶנ מרכא מרכא תביר  –ִיְׂשָרֵא�
, ללמד כי מהחמישה חומשי תורה ו/או אינם מצטרפים שלא על כולם חלה אותה הלכהים לנושא התורה קשור קבוצת פרטיםכעין  ,טפחא

  שהקריאה אינה ברצף אלא היא קריאה בדילוגין.ועוד  .פר דברים בלבדבשעת הקהל קוראים בס ,(לא,ט)- המוזכרים ב

� ֶגד ָּכל ֹ.את ֶנ ל-ַהּז אפשר שהכוונה  ההלכה. חלהתבנית שבה על קבוצת פרטים הקשורים לנושא לא - תביר מרכא טפחא, תת – ִיְׂשָרֵא�
  מי חג הסוכות.שמצוות הקהל מתקיימת רק ביום השני של חג הסוכות ולא בשאר י


