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 , ע"י ר' אלעזר לב הי"ו ךנער 8פרק 

  רשומות עם שמותיהם במקום ההצעההי"ו, צעות אנשים שונים ה

נמצא בהתפתחות מתמדת והדבר מתבטא בשנויים מהשערות על התפקידים בעבר , בהלכה ובאגדהטעמי המקרא  העיון

 .אב התשע"ב-הן ההשערות בעת ההוצאה לאור מנחםש 8ההשערות על תפקידי הטעמים שבפרק אל  9 - 2ות בפרקים המופיע

 

הנראים עקביים ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלהבמקראות שונים. שמות דרכי הלימוד 

 

 טעם, טעמי המקרא, הלכה, מדרש, תבנית, צופןמלות מפתח: 
Keywords: Cantillation, Biblical Accentuation, Trop, Jewish Law, Exegesis, Pattern, Code     

 

כל האומר דבר  (ומ" ובות פ"פרקי א)-נאמר בקיים השיו ,כל המעתיק הרי זה משובחה ואני מחלקה לכל. "בהקקיבלתי מתנה נפלאה מ
ֶמר (,כבאסתר ב)בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר  א ר ַוּת ֹ֧ ֵ֛ ְסּת  ְך ֶא ֶל ם ַלֶּמֶ֖ ֵ֥ י׃ ְּבׁש  ֳּדָכָֽ ְר   ָמ
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 תמוז תשע"א     בס"ד 

 מכתב הוקרה

 ' לכ' צורבא מרבנן דעסיק באורייתא תדירא ומקשטה לאורייתא בטוב טעם ודעת ושמו הטוב הרב ר' זלמן פישר שליט"א שלום רב לאוהבי תורתך וגו

ע"פ מדרשי חז"ל והלכותיהן שנדרשו בספרי תורת חזיתי איש מהיר במלאכתו בעבודת הקודש, לדרוש הטעמים והנגינות של התורה הקדושה, ולפרשם 

וד כללים כהנים ובש"ס, וגם לרבות רמזים ע"פ פנימיות הענינים והכל ע"פ הדעת בחן ושכל טוב, וע"פ ברייתא די"ג מדות ול"ב מדות שהתורה נדרשת, וע

מיוחד מסיני כידוע. ואשרי חלקו הטוב שזכה לראות  ופרטים רבים ונפלאים, וזכה לחדש ע"פ חלקו בתורתנו הקדושה שניתן לכל אחד מישראל חלק

 בעמלו בתורתנו הקדושה לפרש ענין הטעמים ושמותיהם ועניניהם עם תוכן הפסוקים בתנ"כ. 

ותג דה והנני מברכו שיצליח להוציא לאור חידושיו הנעימים ולקשט התורה הקדושה ולכבדה על ידי זה, וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקו

תורה בעין ואות בתורה כדאיתא ברש"י סוטה )מ"ט .(, ויזכה לשבת בבית ה' לאורך ימים ושנים טובים דשנים ורעננים, ויתקבלו חידושיו היקרים בעולם ה

 יפה. 

 ב"ב –מברכו באהבה, חזקי' א. סענדר יצחק ערלנגער 
 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"אספר ק מגילת איכה בע"פ ההשערות לתפקידי תבניות הטעמים בחל הי"ו ראה תרומת הרב ערלנגער
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 הענינים תוכן

 7 ל"חז לדרשות וקשרם המקרא טעמי 8
 7 בתורה המקרא טעמי בתבנית העיון תמצית 8.8
 7 התורה לימוד מדרכי כחלק טעמים ,מבוא 8.2
 81 המקרא בטעמי ללימוד אחדים ך"תנ בפסוקי עיון 8.3
 82 הבירור סדר 8.4
 82 .מחברים-ומשרתים לעוצרים הידועה הטעמים חלוקת 8.1
 83 .טעמים ותבניות טעמים פ"ע דרישה לתפקידי ומחברים כעוצרים טעמים מתפקידי מעבר ..8
 .8 הכתובים לדרישת טעמים ותבניות טעמים תפקידי של מפורטת הגדרה 8.7
 23 .מהתבניות לחלק הטעמים תבניות תפקידי של מתמטי רישום 8.1
 21 הממוחשבת הכתר גירסת פ"ע בתורה מקרא טעמי תבניות של ספירה טבלת 8.9
 21 בראשית, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי 2

 21 א,א בראשית 2.8
 31 ט,ו נח בראשית 2.2
 32 א,יב לך-לך בראשית 2.3
 34 א,חי וירא בראשית 2.4
 .3 א,כג שרה חיי בראשית 2.1
 31 יט,כה תולדת בראשית ..2
 41 י,כח ויצא בראשית 2.7
 42 ד,לב וישלח בראשית 2.1
 44 א,לז וישב בראשית 2.9
 .4 א,מא מקץ בראשית 2.81
 41 יח,מד ויגש בראשית 2.88
 11 כח,מז ויחי בראשית 2.82

 12 שמות, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי 3
 12 א,א שמות 3.8
 14 ב,ו וארא שמות 3.2
 .1 כו,ז בא שמות 3.3
 11 יז,יג בשלח שמות 3.4
 1. א,יח יתרו שמות 3.1
 2. א,כא משפטים שמות ..3
 4. א,כא תרומה שמות 3.7
 .. כ,כז תצוה שמות 3.1
 1. יב,ל תשא כי שמות 3.9
 71 א,לה ויקהל (פקודי ויקהל) שמות 3.81

 72 ויקרא, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי 4
 72 א,א ויקרא 4.8
 74 ב,יא מעילה בבלי – ג,ו צו ויקרא 4.2
 .7 א,יב תזריע ויקרא 4.3
 71 א,טז מות אחרי ויקרא 4.4
 11 א,כא אמר ויקרא 4.1
 14 א,כה בהר ויקרא ..4

 11 (יעקב אור פ"ע הסוגריים) גמרא (א יח וילנה) א"ה ז"פ שביעית ירושלמי 8...4
 .1 א,כז בחקתי ויקרא 4.7
 11 במדבר, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי 1

 11 א,א במדבר 1.8
 91 כא,ד נשא במדבר 5.2
 92 א,ח בהעלתך במדבר 5.3
 94 א,יג לך-שלח במדבר 5.4
 .9 א,טז  קרח במדבר 5.5
 91 א,יט חקת במדבר 5.6
 811 ב,כב בלק במדבר 1.7
 812 י,כה פינחס במדבר 1.1
 814 ב,ל מטות במדבר 1.9
 .81 ב,ל מסעי במדבר 1.81

 811 דברים, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי .
 811 א,א ריםדב 8..
 881 כג,ג ואתחנן דברים 2..
 882 יב,ז עקב דברים 3..
 .88 כו,יא ראה דברים 4..
 881 יח,טז שפטים דברים 1..
 821 י,כא תצא-כי דברים ...
 822 א,כו תבוא-כי דברים 7..
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 824 ט,כט נצבים דברים 1..

 .82 א,לא וילך דברים 9..
 821 א,לב האזינו דברים 81..
 831 היומי מהדף הפעם – הברכה וזאת דברים 88..

 833 יומא מסכת 7
 833 ב יומא בבלי 7.8
 833 יג יומא בבלי 7.2

 833 ב,יג יומא בבלי 7.2.8
 833 ב,יג יומא בבלי 7.2.2
 834 יד יומא בבלי 7.3

 834 א,יד יומא בבלי 7.3.1
 831 יז יומא בבלי 7.4

 831 ב,יג יומא בבלי 7.4.8
 .83 יח יומא בבלי 7.5

 .83 א,יח יומא בבלי 7.1.8
 .83 ב,יח יומא בבלי 7.1.2

 837 יט יומא בבלי 7.6
 837 ב,יט יומא בבלי 8...7
 837 כא יומא 7.7

 837 ב,כא יומא בבלי 7.7.8
 831 כח יומא 7.1
 831 לד יומא 7.9

 831 א,לד יומא בבלי 7.9.8
 839 נג יומא בבלי 7.81

 839 א,נג יומא בבלי 7.81.8
 841 א,נג יומא בבלי 7.10.2

 841 נט - נח דף מ"אח ויקרא ג כרך זוהר 7.81.2.8
 843 סוכה בבלי 1

 843 ב,ב סוכה בבלי 1.8
 .84 ב,לב ערכין בבבלי סוכה 1.2
 841 תמוז בתקופת סוכה צל חישוב , ו – ה,ד ישעיהו 1.3
 818 ב,נג סוכה בבלי 1.4
 813 נד סוכה בבלי 1.1
 811 ביצה בבלי 9

 811 ביצה למסכת כללי מבוא 9.8
 819 תבשילין עירוב על המלמד בפסוק עיון 9.2

ת-לּכָָ הקרא נמצא שבתוכנן ט"יו פסוקי עשר משניים לומדים במה עיון 9.3 אֶכ הְָמֶלֵ֥ ָדֶ֖ אֲָעב  ּוַתעֲָָל ֵ֥  8.1 ׂשָֽ

 8.4 מציעא בבא בבלי 81
 8.4 עבודתו בשעת אוכל פועל מתי – התורה מן אוכלין ואלו – ב,א,פז מציעא בבא בבלי 81.8
 8.1 כריתות בבלי 88

 8.1 ד כריתות בבלי 88.8
 8.1 ב,כו כריתות בבלי 88.2
 8.1 מעילה בבלי 82

 8.1 ב,יא מעילה בבלי 82.8
 8.9 נידה בבלי 83

 8.9 ב,נח ,ב,נז ,ב,כא נידה בבלי 83.8
 872 הקודם הסעיף של מקוצרת חזרה 83.2
 873 יג,יח וירא בראשית ,כח – כה,טו מצורע ויקרא ,זבה ימי א"וי נדה ימי 'ז מחזורי – ב,עב נדה בבלי 83.3
 871 שונים דרושים 84

 871 לחתונה דרוש 84.8
 .87 פסח של הגדה 81

 .87 הסדר בליל מצות שלוש 81.8
י ַענְיָא ַלְחָמא ֵהא 81.2 ְצָריִּם ְבַאְרָעא ַאְבָהָתנָא ֲאָכלּו דִּ  .87 .ְדמִּ
ַעןּו - הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה 81.3 יבְ  ר  ּפֵ סַ ּתְ  ְלַמַ֡ נְך   ָאזְנֵֵ֨  .87 נְך  בִּ -ֶבןּו בִּ
 877 זה בעבור לומר תלמוד 81.4
 879 אבותינו היו זרה עבודה עובדי מתחלה 81.1
 879 גדול ברכוש יצאו כן ואחרי ..81
 811 הדבור פי על אנוס – מצרימה וירד 81.7
 811 ערוב מכת 81.1
 818 סוף ים לקריעת ורמז בכורות מכת 81.9

 812 אומר הגלילי יוסי רבי 15.10
 812 כורך 81.88
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 814 המזון ברכת – ברך 81.82
 814 חמתך שפך 81.83
 814 הלל 81.84
 814 דודי ברח – השירים שיר 15.15
 .81 :נספח .81.8
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 גהתשע" אדר, גירסא נוכחית חי אייר התשס"התחילת כתיבת פרק כללי והשערות אייר התשס"ד, גירסא א' ס"ב, -העיון החל בהתשס"א

 

 המקרא וקשרם לדרשות חז"ל טעמי 8

 

 תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה  8.8

 

בין מתאם ות סטטיסטית( )בהסתברהעיון מגלה, ע"פ הפסוקים שנבדקו בתורה, כי בתוך אוכלוסית הטעמים )בד"כ( של התורה, קיים 

במקום הדרשה באחד או יותר  ובין מופע תבנית הטעמים הלכהדורשת את הכתוב ללמוד ה התורה שבע"פ)איך ולפעמים גם מה( ש האופן

 זה לא שולל הימצאות תפקידים נוספים שבע"ה עשויים עוד להתגלות.  במקומות שנבדקו. ואובחנל תבנית הטעמים, שש מהתפקידים

 

מבין י"ג מידות המנוסחות ע"י רבי ישמעאל בן  הןטעמים מסוימות הן בעלות מאפיינים מסוימים של מידות שהתורה נדרשת בהן, תבניות 

שבע"פ ולא מבין אלו שמופיעות בתורה  הןומבין ל"ב או יותר מידות המנוסחות ע"י רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי  והןרבי יוסי הגלילי 

 .ים עם המידות שהתורה נדרשת בהןזה םאינתפקידי תבניות הטעמים, שאובחנו,  אבל. נוסחו ע"י התנאים האלו

 

 כי קיים מתאם בין תוכן משניות, ברייתות, דרשות גמרתיות, הלכות רמב"ם ובין תבניות טעמים. תומכת בהשערהעדות מצטברת 

 

 על בסיס השערות בתורה נמצא גם מתאם בפסוקי נ"ך שנבדקו.

 

. .9.1.ובלעדיהם  ,מקף וגעיהסימני כולל , סימני טעמי המקרא 143.7 -מלים, ו 79971ת הכתר הממוחשב, יש בתורה, ע"פ גירס

טעם אחד, שנים, שלושה, ארבעה, חמישה ויותר טעמים. ההשערות  ותמכיל, בעיון , כפי שהתגבשותבניות טעמי המקרא של התורה

. ככל דוגמאות מקוטלגות ומאות אחדות שעדיין לא קוטלגו 2411-ועל כ .9.1. המספרמ 1.11%על בערך , געד אדר התשע" ,מבוססות

ולפעמים שהמידגם של המופעים של מקראות הנבדקים גדל, כך גדלה ההסתברות לזיהוי תפקידי תבניות הטעמים איך לדרוש את הכתוב 

 המקרא בתורה. ללמוד הלכה. העיון אינו מחפש להציג הסבר מחלט לתפקידי תבניות טעמי לדרוש כדי גם מה

 

  חלק מדרכי לימוד התורהטעמים כ, מבוא 8.2

ֲללּו ׀ ַהֵ֥ ּה ה פ  ָיָ֨ ֶדֶ֣ ה׃-ְּבָכלָ'הָ  אֹו ָדָֽ ְָוע  ים ֶ֣ ר  ְָיָׁש ד ֹו סֶ֖ ְָּב ב ָבָ֑ דָ(א,תה' קיא) ל  ּק ֵ֥ ֶא ֶ֖ה ָו ֲחֶו ֶאְׁשַּת הָָ֑ ָו ְךֶָאתָ'ַל ֵ֗ ר  ֲאָב ָָ'ה ָ-ָו ם ָהָ֔ ְבָר ַא ֶ֣יָ נ  ד  ֲא  ָ י ה  ֱאֹל
אֶָ ַחתָ ַקֵ֛ ָָל ת ֶמָ֔ ֱא ָ ֶרְך ֶדֶ֣ ְּב  ָ י ַח נ  ְנ ה  ָ ר ת-תֲאֶׁשֶ֤ ֹו׃-ַּב ְבנָֽ יָל  ֶ֖ נ  ד  ֲָא י ֵ֥ ח   דני לבוא אל חלקי בתורה.-על שהדריכני בית א ,(מח,בר' תולדות, כד) ֲא

 

 (.פרקי אבות פ"א מ"א) משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה

 מקרא. ובתוך זה קבל את טעמי הוגו'  משה קבל תורה מסיני

 

התורה כתובה ברצף מלים ללא סימני פסוק, ללא סימני ניקוד, וללא סימני הטעמה. הרמזים היחידים לפיסוק הם לפיסוק פרשיות והפרדה 

בין חומש לחומש. מעל מספר קטן של אותיות מסוימות יש נקודה לציין דרשה במילה על בסיס קריאה שונה של המילה לצורך הדרשה. 

עד כאן היה תיאור מישור או קומת  יו"ד במלים שונות.אותיות ו"ו וה הבקיאות המלאה במלים מלאות או חסרות, היינו ברבות השנים אבד

 הכתוב.

 

פה שמסר הקב"ה למשה רבנו וביניהם תורת התגים, תורת הטעמים ותורת -מעל הכתוב נמצאות קומות של מסורות של תורה שבעל

 למשל בשנוי בין הכתיב ובין הקריא.התורה ותורמות לדרישת סוק הפסוקים, יפשוטו, פהניקוד. שתי האחרונות קובעות הקריא כ

 

פרד"ס. בכל קומה כזאת התורה שראשי תיבותיהם הם הנוטריקון  ,מקובלים ארבעה אופני לימוד כלליים בתורה. פשט, דרש, רמז, סוד

הרמב"ם  הקדמת-בם שגם מהם נלמדים עניניי הלכה. עוסקת בהלכה ובמעשה אבות סימן לבני קומת הפשט נדרשת באופנים שונים.
1הלמשנ

דרישת הלכה בכללי דרשות ידועים המבוססים על ג'  ;הלכה למשה מסיניב'  ;קבלה למשהא' מסווג כלל ההלכה לחמשה סוגים:  

זכינו לברר שובמה  תורה,א בטעמי המקרמגלה כי  העיוןהכרעות רבנן בענינים שונים כגון מינהג.  ; ה'הלכה שיש בהן מחלוקות ; ד'התוכן

וכעין מידות לדרשת בפרד"ס י לימוד דרכ( מציינים , שינוי ניקודבנוסף לתפקידיהם הידועים )פיסוק, הטעמה, קריאה בנגינהבנ"ך, 

הלכות הכתובים, אפשר שמרמזים לחלק מהלכות שהן קבלה והלכה למשה מסיני, עוזרים בהבנת מחלוקות ולפעמים מהווים שרש ל

 מנהגים.ול מדרבנן

 

 בנוסף על דרשות בתורת הסוד. בהלכה ובאגדה וההסקות מהם לתפקידי טעמיםאחדות לעיון אסמכתאות 

                                                           
1
 ההרמב"ם למשנ הקדמתמתוך  

 כללים שהקדמנו שכל הדינים הקבועים בתורה נחלקים לחמישה חלקים.נמצא לפי ה...  עמ' יא
 , הפירושים המקובלים ממשה שיש להם רמז בכתוב או שאפשר ללמדם באחת המידות וזה אין בו מחוקת כלל וגו'החלק הראשון

 ו מחלוקת., הם הדינים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסיני, ואין אליהם ראיה ... וגם זה ממה שאין בהחלק השני
 , הם הדינים שנלמדו באחת המידות ובהם נופלת מחלוקת... ונפסק בהם הדין כדעת הרוב לפי הכללים שהקדמנו וגו'החלק השלישי
, הם הדינים שקבעום הנביאים והחכמים שבכל דור ודור על דרך הגדר והסייג לתורה, והם שצוה ה' לעשותם באופן כללי באמרו החלק הרביעי

 וגו' מרתיושמרתם את מש
קון העולם תני פ, הם הדינים שנעשו בדרך העיון להסדרת הענינים שבין בני אדם, דבר שאין בו הוספה ולא גרעון,או בענינים שהם מהחלק החמישי

 בעניני הדת, והם שקוראים חכמים תקנות ומנהגות. וגו'
 

ומהם הלכה מדם באחת המידות, ללהם רמז בכתוב או אפשר ל ממשה ויש פירושים מקובליםנמצא שכלל הדינים האמורים במשנה נחלקים ... ל
 וגו' ינים בדרך העיון, ודגזרותבאחת המידות ובהם נפלה מחלוקת, ומהם  ומהם שנלמדולמשה מסיני, 

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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על טעמי המקרא הגר"אשנים רבות הייתי מודע לדרשות אחדות של 
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בעזהשי"ת עלה בדעתי, שיתכן לעסוק בכל טעמי המקרא ולעיין  .

 בשייכותם לדרשות חז"ל שיתכן ומהוות להם רמז. 

. הרב יוסף רפאל פאלוך זצ"ל הציע להסתכל על תפקידי הטעמים ע"פ עליונים אמצעים ותחתונים ע"פ תורת האר"י בספר שערי הרמח"ל

 נושא טעמים עליונים אמצעים ותחתונים נדרש גם שער ההקדמות לרבי חיים ויטאל ע"פ תורת האר"י. 

מרי זה דאה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורה ואיכא מכסה עתיק יומין זה המכסל י מאלי פסחים קיט,א בב-נאמר ב
כי זה רומז ללימוד התורה בדרך הפרד"ס ע"פ תוכן וגם למתגלה מן . אפשר מי תורהטעהמגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו 

 .זה( על עיון רב י"מ כרמל נ"יהעיון ע"פ תפקידי הטעמים המדריכים איך לדרוש את הכתוב )הערת 

חפסוק )כ,יג(  צג,ב יתרו )שני בפר'( שמות זהר ָֽ֖ ָֽ ְרָצֶ֖ אָּת  ֶ֖ ָָֽֽ֖ף ל ֵ֥ ָאָ֑ ְנ אָּת  ֶ֖ ב ל ֶ֣ ָ֔ ְגנ ָֽ אָּת  ֶ֣  )היינו טעם טפחא = טרחא(...  אי לאו דפסקא טעמא ל ֶ֖

 ע"י ההפסקה של הטעם בית דין יכול לדון נפשות, אדם יכול להוליד, בי"ד יכול לגנוב דעת ולהוציא אמת לאור.

גג זי"ן  ביניהם שלא הובנו על ידי עד עתה.ת הסוד ואפשר כי יש להם תפקידים יש דרשות ע"פ טעמי המקרא בתור ק ב'הר חלתקוני הז-ב

אָ במילה  ק ר , מאריך או מקצר מקרב ומרחיק גורע, ומוסיף  ,נמשל למאזניים. אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של מעלה ומוריד ז

אָ צורת  )עצם, זמן(. רק  מתוק מדבשרבי"ע דיוקנא דומיא דרומ"ח ופי'  תיקון כ"א)ג סיון התשע"ג(  עה תנודתית.כמתאר כריכה, תנו ז

 גרוש )כעין יציאה(. –גרשיים -אזלא גרש )=קדמא אזלא( ו ע"פ הגר"א וכסא המלך שהוא צורת מרובע מחודד בד' צדדיו.

רב מרדכי גניזי ובעל "אוצר נחמד" הרב ישראל ' נמצאת התיחסות קצרה לנושא הטעמים והמפרשים פף סעי ,מאמר שני ,הכוזריבספר 

חראה סעיף תפקידי הלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקוד,  קָ,אתנָ֑ ו ן) זקף ,סלָֽ טָ֔ ֕דול-ול ק יע,ָסגולָ (, ג ָרבֵ֗   .של֓שלת,

מתוך הטעמים ...  ערך טעמים ונקודות,, חלק ד' מפתחות, ע' תרנג הבחור יצחק שאול אוילבירט נ"י(הפניית ) רבינו בחיי על התורה
ר... ראה טעם א שכא; שבתורה אנו מבינים מה שלא נכתב בה, כענין התנועות שבאדם שמתוכם נדע כוונת לבו,  מעביר שפע – פ֡ז

שער ג' פ"ד )הפניית הרב עזריאל זילברברג הי"ו( מתוארות עשר שיטות לימוד בתורה והשלישית בין היתר חיפשה  חובות הלבבות

מי המקרא(, אבל מביקורתו של חובות הלבבות עליהם נראה שלא עסקו בדרשות חז"ל ולא בקשר בינם לתבניות הסבר לנגינות )טע

 הטעמים. העיון הזה מנסה לזהות קשר בין מופע תבנית טעמים ובין דרשות חז"ל.

גדול-קטן זקף-לצירוף בין הטעמים זקףאפשרות לתפקיד  אמרי נועם
3
 . 

, הובא לדפוס שנת התרפ"זעקב הכהן )אוצר החכמה( פוענח מכת"י ע"י גרשום שלוםיצחק בן י – טעמי הטעמים)ספר( 
4
ספר בן . .

)ג(  רש.וגמארבעה עמודים העוסק בתורת הסוד. מתוכו למדנו )א( טעם רביע בין היתר מלמד על עצם רביעי )ב( תלשא בתפקיד תלוש ו

 –כעין יציאה( )ה( דרג"א תבי"ר  –זה לגרש זה וזה לגרש זה )טט  –"ן כעין יציאה( )ד( שני גרישי –לגרש ממחיצתו, )טט  –גר"ש -אזל"א

יש ב' נקודות הם  –קטן -פירוד, פיזור י"ב שבטים זה מזה )ז( זקף –גדול -לשבור. )ו( פזר -דרג"א כדמות שלושה שברים ע"י תביר. תביר 

 צרות( הגלות -זמן( טורח )טט  -מאריך )טט  –שני עצמים( )ח( מאריך טרחא  –שני שרים )טט 

...  מי שזרוק במחשבתו וכרוך בכריכה: -המקרא: 'זרקא סגול'  טעמי סודהפניית הרב רפאל שוואב הי"ו( ) מגלה עמוקות פ' בהעלתך
נחש הקדמוני שכרוך על  שליהפך הקב"ה ויפשוט העקימות  -אף שאנו מונחים בגלות רביעי הזה, 'מהפך פשטא'  -' רביעי'מונח 

שמוסיפה או גורעת, מקרבת  כריכה, אפשר מבטא תנועהבתפקיד  –זרקא )א( מסקנה:  כי קטן יעקב ויזקוף הקב"ה: - עקבו. 'זקף קטן'

 –מהפך פשטא , )ד( קשר למספר ארבע –מונח רביעי , )ג( לאו דווקא שווה לואבל דומה אפשר דבר הסמוך לדבר,  –סגול )ב(  ,ומרחיקה

בתפקיד הקמה, אפשר שבמובן  –קטן -זקף)ה(  ישר( –ום( והעברה למצב אחר )כאן קו פשוט הוצאה ממצב אחד )כאן עק –בתפקיד היפוך 

 של קומה מעל קומה, זהו שתי קומות

 

עיון זה עוסק בתפקידי טעמי המקרא בד"כ בחמישה חומשי תורה, בנסיון להוכיח בעזהשי"ת שלטעמי המקרא יש תפקידים )בנוסף להבנה 

( וכמעט ללא מימצאים  טעמי כ"א ספריםהעיון עוסק בעיקר בתורה ומעט בנ"ך ) חז"ל בפסוקים.תחבירית( המהווים רמז לדרשות 

 במערכת השונה של טעמי שלושה הספרים איוב, משלי, תהלים.

ְבָּתָָָ֔(' ואתחנן ו,הדב) 5יי אמר כדתניאב( א,א ולי יומא פבבוהנה מפרש רש"י את ) ֶַ֣ה ָא ת ְו ֶ֖ ָךָ'הֶָ֣ א  י ֶהָ֑ ֹל הב על ידך יהא שם שמים מתאש  ֱא
תלמוד( היא  מתקן ב"חוהתורה   ללמוד רש"ידי חכמים )ימשנה( ומשמש תלמ רש"ימקרא( ושונה ) רש"ילחבריך(, שיהא קורא ) רש"י)

 ומהיכן למדו. טעמןהמשניות מה  טעמייישוב 
צם מרומז לטעמי המקרא בע מובא קרא חלקי או מלא,ו מאי טעמאבגמרא כאשר נאמר הרבים מקומות פי זה אולי אפשר לומר כי ב-ועל

 התומכים בדרשה.

מובן מאליו, שאין כאן כוונה להקיף את כל טעמי המקרא בחמשה חומשי תורה ובספרי נ"ך, אלא ניסיון למצוא כמה שיותר פסוקים בהם 

קיד. גם יש אותם תבניות טעמי מקרא עם דרשות חז"ל או ביאורים בפסוק שנוכל לומר שתבניות הטעמים הזהות מרמזות לאותו תפ

 בפסוקים שעסקנו בהם, לא הסברנו בד"כ את כל הטעמים ואת כל תפקידי הטעמים. 

בדבר הלכה אלא בא לחדש ו אינובפרט שבחז"ל ישנה התיחסות מועטת לטעמי המקרא, לכן הריני מודיע שהעיון כדי למנוע כל לעז, 

ין מסוים ימים במקרא מסוים מרמזת על כך שכאן מונח ענלהצביע על כך שיכול להיות שתבנית הטע להאיר הכתוב מפנים של הטעמים,

. ואם לא התבטאתי כל פעם והתוצאות תהיינה לפי תוכן העניין באותה תבנית טעמים תהיה דומההלימוד  דרך אחריםויתכן שבמקומות 

 צמי ועל המעיין.ואמרתי אפשר שמרומז כך או אחרת או לעניות דעתי זה מפני מרוצת / מליצת הלשון כדי לא להכביד על ע

 כדימקורות עם שיבוש שלא זיהיתי. כל הערה ותיקון יתקבלו ברצון מת, והעתקמשגיאות מי יבין ומנסתרות נקני, עשויות להיות מכתיבתי, 

 להוציא מלאכה מנופה ונמצא שם שמים מתאהב על הבריות ומתקדש.

 

ּובקראתי לו לכתחילה  ם טֶ֤ ֶַ֣ע ַעת ַט ַדֶ֣ י ָו נ  ָ֑ ד  י ַלְּמ ֶ֖ צְָ ּכ  מ  ָךְב ֶתֶ֣י י׃ ו  ְנּת  ָמָֽ ֱא יאותיות ב , כאשר(תה' קיט,סו)ֶה נ  ָ֑ ד   למ"ן היינו:שמי י"ד  מרומז ַלְּמ

. ראשי התיבות טטוד"ל או טט ומתקבל י' זלמ"ן וגם בארמית ד' מתחלפת עם ז'עולה זלמן. ן "למובצירוף ז' אחת לאותיות  י"ד גי' ז' ז'

 ספר ,בהלכה ובאגדהטעמי המקרא אבל עם התגבשות ההשערות שמו  '(.מציינות את הארותי והערותי )גם ט' לעתים מתחלפת בז
 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, ספר התשע"ב, ועתה מוצא לעולם התשע"א

                                                           
2

 באסתר 8פסוקים בתורה,  84. טעמי המקרא במורשת אשכנז, ר' יונה עמנואל זצ"ל, המעיין תשס"ב, ד ראה במאמר
 שבר –קשר לארבע, תביר  –קשר לשרש קד"ם, רביע  –, קדמא ואזלא ע"פ הגר"אאחדות תבניות טעמים  – כהלכות הפסח-ל ההריםמדלג ע הספר ראה

3
  (6או  5מצאתי בגירסה  כמהחצר הוא פע", התרנ"ו )343ע' { 3}וחדשי השנה חסידות  יםעדמואמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,  

 י שבת, ל שבט ליל ראש חודש אדר התשע"גנמצא באוצר החכמה במוצא 4
5
ְבָּתָָ֔ברים ואתחנן ו,ה: ד  ֶַ֣ה ָא ת ְו ֶ֖ לָ'הֶָ֣ א  ָכ ָךְָּב י ָכל-ֱאֹלֶהָ֑ ְב ּו ָ ְבָךֵ֥ ָב ל-ְל ָכ ְב ּו ָ ְפְׁשָךֶ֖ ׃-ַנ ָך ֶדָֽ א   ְמ



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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לאות חביבות נציג בתחילה את הבירור הראשון שניסיתי לברר בקשר בין טעמי המקרא ודרשות חז"ל. והתוצאה שלהלן נמצאה כעבור 

 ירור.שנים אחדות של עבודת ב

המופיעה תבנית באותה ו שמות פרשת כי תשא-הרחמים בשל בעקבות התבוננות בתבנית הטעמים זרקא סגול בשלוש עשרה מידות 

עם ו בראשית-ובמופע הראשון של תבנית זאת בתורה בעשיית הרקיע ע"י הבורא יתברך שמו ב במדבר פרשת שלח לךבפרשת ציצית 

 .ו' דומה לרקיעמאמר חז"ל הידוע שתכלת וכהידיעה של 

 

 דוגמא זו משלבת ענין הלכתי עם אמונה בשלושה מקראות בתבנית טעמים זרקא סגול כאשר תפקיד התבנית הוא מוסיף מענינו על ענינו.
 אשית א,זבר

ֶאת ָ ים  ה  ֹל ֱא ָ ֶַ֣עׂש ָ-ַוַּי יַע  ק  ָר מָ ָה רָ ֲאֶׁשֶ֖ םָ י  ֶ֣יןַָהַּמָ֔ ב  ּו ָ יַע ָָלָרק ָ֔ ַּתֶַ֣חת מ   ָ ֲאֶׁשר  ָ ם יןַָהַּמ י  ֶ֤ לָּב  ֵ֗ ְבּד  יַוַּי ְיה  ָֽ֖ ַוָֽ ָ יַע ָ֑ ָרק  ֶ֣לָָל ן׃-ַע ָֽ  הרקיע באמונה כ 
 ות כי תשא לד,ושמ

ר ַָעל ַוַּיֲעב ָ֨ ׀ ָ' ָ-הֵ֥ א  ָר ְק ַָוּי  בָּפָניו  ְוַר םָ י  ַּפֶ֖ ַא ְךָ ֶר ֶאֵ֥ ּוןָ ְוַחּנָ֑ ּוםָ לַָרחֶ֖ ֵ֥ א  ָ' ָ׀ָהָ֔ ' ת׃ָ-הֶ֣ ֶמָֽ ֱא ֶו ֶסדָ  כמקור להלכות סליחות י"ג מידות של רחמים ֶחֵ֥
 במדבר שלח לך טו,לט

ֶ֣ה ָהָי םָ  ְו תָ  ָלֶכ צ  י ם ְלצ  יֶתֶ֣ א  ֹו ּוְר תֵ֗ ם ָ א  ֶּת ַכְר ל-ֶאת ּוְז ת-ָּכ ֶ֣ ו  ְצ ָ מ  םָ ָתָ֑ א  םָ ֶתֶ֖ י ַוֲעׂש  ָ'  הלכות ציצת כבטוי להשגחה פרטיתהָ֔
אָ ר-ְול ָֽ ֲאֶׁש םָ ֶכָ֔ י ינ  ָֽ יָע  ֶ֣ ַאֲחר  ְו  ָ ֶכם ְב ַב יְָל ֶ֤ ַאֲחר  ּוָ ּור ׃-ָת֝ת ם יֶהָֽ ַאֲחר  יםָ ֶ֖ נ  םָז  ֶּתֵ֥ ַָא
 

ָ (במד' שלח טו,לט) ת  יצ  ְָלצ  ֶ֣הָָלֶכם  ָהָי ע"י כריכת פתיל  מוסיף מחוטי הציצית עליהםבתפקיד מוסיף מענינו על ענינו,  –מונח זרקא סגול  –ְו

 אחד תכלת או לבן משמונה פתילי הציצת על שאר פתילי הציצית. 

ֶאת (בר' א,ז)הציצית מקשרת אל  ָ ים  ה  ֹל ֱא ָ ֶַ֣עׂש יַעָ -ַוַּי ק  ָר רקיע  מונח זרקא סגול הראשון בתורה, אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כי כתוב – ָה

מדרש היינו שניים או שבעה רקיעים ומשמעותם האמונית, וגם נדרש בחז"ל הקשר בין ציצית לרקיע כגון  רבוי רקיעיםאחד ונדרש בחז"ל 
קשת וקשת למראה דמות כבוד ה' ... מסתכלין בציצית כאילו ... ל וים לרקיע...  ציצת תכלת דומה לים-שתהלים )בובר( מזמור צ 

ֹוָ..הדר שכינה עליהן . תֵ֗ א  ָ יֶתֶ֣ם א  ְר  .... להקב"ה ּו

ר (שמ' כי תשא לד,ו)הציצת קשורה בטלית ומקשרת לי"ג מידות של רחמים הנלמדים בכתוב השלישי אף הוא בזרקא סגול  ַָעל ַוַּיֲעב ָ֨ ָ׀ ' -הֵ֥
אָ  ָר ְק ַָוּי  רא כתוב אי אפשר לאומרו, אמר רבי יוחנן: אלמלא מק בבלי ראש השנה יז,ב-כנדרש ב-אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כ, ָּפָניו 

יעשו לפני כסדר  -, והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור
על עצמו ועבר לפני התבה כשליח צבור ללמד הלכות סדר תפלה  כאילו הוסיף. הקב"ה כביכול התעטף בטלית הזה, ואני מוחל להם

 לסליחה.

 

ביל להצבת הבירור הראשון הנ"ל התחלתי בתהליך בירור בלימוד בבבלי מסכת מכות ואח"כ שבועות. במהלך הבירור בגמרא במק

 בהתאמה חוזרתעקביות כבמקראות המשמשים בסיס לדיון וגיליתי, מה שנראה לי, במדרשי חז"ל הקשורים להלכה, רשמתי את הטעמים 

ובין תבניות הטעמים. מתוך התמדה בסיעתא דשמיא בבדיקת הקשר  לוגתות וסוגיות אחדותבפ בין אופן הלימוד ובין טעמי הפסוק הנידון

בין תבניות הטעמים ותהליך הבירור ההילכתי והמסקנה בגמרא וכו' התפתחה ההבנה שיתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנמצאו והוגדרו 

הצלחתי לקשר לא כל סוגיה מדרשת הכתוב עצמו. יש להדגיש שמהוות מעין כלי הדרכה להבין מקור לדרשות חז"ל שלא היו מובנות 

ועוד חזון  .מסקנה כללית ןפסוקים שנחקרו ואינעם הרק רק על הפסוקים שנחקרו, ומתואמות ת ומבוסס ותשערההשכך  לתבנית טעמים

 למועד.

קטן בתפקיד המספר שתיים, ובתפקיד -זקף כגוןבמשמעותם, ומים מספר תפקידים הדטעם או תבנית היא בתפקיד דרשתי של נראה לומר ש

לא ממש כך, או יתיב במובן של עט וגם ממש כמחלק, או תביר שמשמובתפקיד היקש מענינו )מקשר בין שני ענינים(,  שתי דרשות,

 שמשמעו לא פחות ולא יותר, או לא פחות או בדיוק כך או דווקא כך. 

 

ידי הקשר בין בין טעמי -ידי תבניות הטעמים קשורים להלכה למשה מסיני עלבמהלך העיון בעזהשי"ת עלה בדעתי האפשרות שחלק מתפק

שלושים ושתיים , וברייתא דרבי ישמעאל ברבי יוסי הגלילישל השלוש עשרה מידות המקרא ובין המידות שהתורה נדרשת בהם, שהם 

צאות בחז"ל, כגון "היקש", וכגון מהמידות שכנס ועוד דרכי לימוד הנמ מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי

 לוכ( סחים כד,אפ ליבב)-ב "ירש רשפיו. ""הוא סתום לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש",כתוב שגורעין ומוסיפין ודורשיןהמהרז"ו "
 .לכה למשה מסיניה דותמה

דרשה במידות הנ"ל כניסוחה או כמקצת  עם התפתחות העיון התברר שתבניות הטעמים הם תהליכי לימוד, שחלקם עשויים לרמז אל

מניסוחה, כעין נדמים להגדרות של חלק מי"ג מידות ול"ב מידות ודרכי לימוד אחרות. לכן, חלק מתפקידי תבניות הטעמים מוגדרים בניסוח 

בלבד. לכן כתוב  הדומה לשמות המדות המובאות בברייתות וחלקם הוגדרו בניסוח חלקי של המידות. והשתמשנו בשמות המידות בהשאלה

 וכעין, ברייתא דרבי ישמעאל ברבי יוסי הגלילישל השלוש עשרה מידות  כעיןואם לא כתוב יש להתיחס לזה במובן של  כעיןבעיון 

 , או כעין דרך דרשה אחרת שלא מהברייתות האלו.שלושים ושתיים המידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי

הָלו,יב: וישלחבראשית -בעד עתה רק  ָהְיָתֶ֣ ָ ׀ ֶ֣ע ְמַנ וגו' זוהה, בפירושי הראשונים, קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה. במקור  ְות 

׀אחד הטעם אחרי מלת  ֶ֣ע ְמַנ נקרא פסק, ובמקור אחר נקרא לגרמיה )עומד לעצמו( והרמב"ן מפרש שהמלה היא מופע של מידה י"א לר'  ְות 

 סדור שנחלק". המהרז"ו בפירושו לברייתא מביא דוגמאות למידה זו בכתובים בטעמי מקרא אחרים. אלעזר בר' יוסי הגלילי "

 

 אף הלכה למשה מסיני שנמסרה ללא דרשה בפסוקים או באחת מהמידות יש לה רמזים בטעמי המקרא, כמוסבר להלן.

הלכה למשה מסיני  –במסורת גמרא גמירי לה  מביאה שתי הלכות שאינן כתובות במפורש בתורה והתקבלו לי יומא עא,בבב-הגמרא ב

יחזקאל )(  והנביא יחזקאל הסמיכם בפסוקים בנבואתו. ההלכות הן: )א( כי צווי התורה לעשות משש כוונתה לפשתים רש"י סנהדרין מז,א)

ים ָָ  (מד,יח ְׁשּת  יָפ  ֶ֤ ר  ָ-ֶּבן-ָּכלָ(חזקאל מד,טי) ,וגו' )ב( שכהן ערל לב היינו שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, לא ישרת במקדשַּפֲא ֶֶ֤רל ֶָע ר ָכֵ֗ נ 
ֶאל ָ א ֹו בֶ֖ ָָי א רָל ֵ֥ ָָּבָׂשָ֔ ֶֶ֣רל ְוֶע  ָ ב י-ל  ָ֑ ָּדׁש  ְק א: גמרא אל ?)ולפני הנביא מי אמר זאת(מקמי דאתי יחזקאל מאן אמרה  הא. וכדאיתא בגמרא ... מ 

נמי, גמרא גמירי לה, ואתא יחזקאל . הכא )והנביא קבע המסורת בפסוק בנבואתו(, ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא )נמסר במסורת(גמירי לה 
  .ואסמכה אקרא
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 לקביעת הגמרא כי כהן ערל בשר או ערל לב פסול לעבודת המקדש הוא הלכה למשה מסיני, מוצע רמז בטעמי המקרא של הפסוק הבא: 

ישמות בא יב,מח:  ָֽ 'ָ-ְוכ  ה  ַָל ח  ַס הֶָפ ֶָׂ֣ש ְָוָע ר ָּג ֵ֗ ָ֝ך ְּת א  ָ ר ּו  ָיגָ֨
ֹוָָכלָ ֹולָלֶ֣ ּמֹ֧ יָ -ה   ָ ז ָא ְָו ר ֶרץָָזָכֵ֗ ָהָאָ֑ ָ ח ַרֶ֣ ְז ֶא ֶ֖הְָּכ ָהָי ְָו ֹו תָ֔ בַָלֲעׂש  ַרֶ֣  ְק
לָל א-ְוָכלָ ֶ֖ ר  ֹו׃-ָע ָּבָֽ אַכל ָי ֵ֥
 

ֹוָָכל ֹולָלֶ֣ ּמֹ֧ ר-ה  דרגא מונח רביע, בתפקיד תיקון הקלקול שנמשך מחטא אדם הראשון, פשט הפסוק הוא במילת גר לאכילת פסח  – ָזָכֵ֗

לָטעמי המקראלהסיר ממנו ערלה שבאה לעולם מחטא אדם הראשון. הדרש ע"פ תבנית  ֹוָָכ ֹולָלֶ֣ ּמֹ֧ ר-ה  דרגא מונח רביע, תיקון  – ָזָכֵ֗

ֹולקלקול בהסרת ערלת בשר  תָ֔ בַָלֲעׂש  ְקַרֶ֣ י   ָ ז ָא קטן בתפקיד של שתיים, הוא )א( עיכוב ערל ישראלי מקרבן -קטן, זקף-פשטא מונח זקף - ְו

ערלת בשר או בעל ערלת לב, היינו שנתנכרו מעשיו  כי כהן ערל פסול לעבודה . כהן ערל היינו בעל להלכה למשה מסיני)ב( רמז -פסח; ו

 לאביו שבשמים, הנובע מיצר הרע שבא לעולם בחטא אדם הראשון.

 

 ללימוד בטעמי המקראפסוקי תנ"ך אחדים עיון ב 8.3

 

ָ( מלכים א' ה,יבאמר רב המנונא: מאי דכתיב )בבלי עירובין כא,ב  רֶ֖ י ָׁש  י ֵ֥ ה  ַָוְי ל ָמָׁשָ֑ ָ ים ֶ֖ ֲאָלפ  ָ ֶׁשת רְָׁשל ֵ֥ ַדּב ֕ ֶלף׃ַוְי ָאָֽ ָָו ה ָּׁשֵ֥ מ  ֲח ָ מלמד  ֹו
ֶלףשאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל, על כל דבר ודבר של סופרים  ָאָֽ ָָו ה ָּׁשֵ֥ מ  טעמים. דרש רבא: מאי  ֲח

ד( קהלת יב,טדכתיב ) ַּמ דָל  ֹו ָעֵ֗ ָ֑ם ָחָכ ָ ֶלת ֶהֶ֖ ק  ָ ֵ֥ה ָהָי ֶָׁש ר ת ֕ ֶאת-ְוי   ָ הַָ-ַּד ַעת ָ ים ֵ֥ ְמָׁשל  ָ ן ֶ֖ ּק  רָּת  ּק ָ֔ ח  ְָו ן ֶָֽ֖֣ ּז  א  ְָו ם ה׃ָהָעָ֔ ָֽ ַּמד  ְרּב  ֶאת-ל   ָ ָ-ַּד ַעת ם ָהָעָ֔
 )לימד סימני הטעמים והסביר דברים במשלים הדומים לענין(, ואסברה במאי דדמי ליה. דאגמריה בסימני טעמים -

םָ(אישה"ש ה,) ...  י ַּתּל ָ֔ ַּתְל  ָ  . אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. ְקֻוּצֹוָתיו
קבע לה מסורת וסימנין, בין בתיבות המקרא בין בגירסא של  - אגמריה בסימני טעמיםטעם.  - משלפירש ב ,כאעירובין בבלי "י רש

 משנה.
לאו היינו טעם  מלת טעמיםדפי' מבאר פירוש אחר מרש"י ומסביר ב ,כאעירובין בבלי  חידושי אגדות מהרש"א כב ניסן התשע"ג()

דפיסוק טעמים כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן שירו  זרקא וסגול פיסוק טעמים כגוןהענין אלא 
א (נחמיה ח,ח) מוכח שהן מן התורה מדכתיב )לז,ב( נדרים )בבלי(הוא ממש שיר וב לפי התנועות של הפיסוק ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ ב  וגו' ודקאמר  ַוָּי

גבי דברי סופרים  מנונא(החזר לדברי רב )טעמים היינו נמי ע"י פיסוק טעמים ונקט ליה הכא  דאגמריה בסימני במאמר רבא()נמי בסמוך 
 :ודו"ק וכל שכן בדברי תורה()היה לו פיסוק טעמים וכ"ש בד"ת בדברי סופרים( )דאפילו בד"ס  לחדוש()לרבותא 

את טעמי המקרא כפי' המהרש"א הנ"ל, שהעיון אפשר כי כל קוץ כולל אותיות כפי' פנים יפות )שמות כי תשא לד( וכולל גם  –טט 

היה  -מגלה שיש בהם מדרגות שונות של דרשות. בדרך העיון על תפקידי תבניות טעמי המקרא אנו מגלים תפקידי תבניות הטעמים ש
הָ(' א ה,יבלמ)היינו אפשר כי מלת  – לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים ָּׁשֵ֥ תים, בחמש מרמזת לחלוקת הטעמים לעוצרים ומשר ֲחמ 

דרגות. ארבע דרגות בעוצרים: קיסר, מלך, משנה, שליש, ודרגת המשרתים. בכל דרגה יש מספר טעמים שאפשר כי טעם מרכא במלת 

ה ָּׁשֵ֥ מ  ֶלףטעמי המקרא עצמם וצירופיהם מהווים תפקידי דרישת הכתוב  בתפקיד רבוי מרמז לכך. ֲח ָאָֽ במשמעויות )א( ו"ו קמוצה,  ָו

; )ב( מספר ואאלפך חכמה )איוב לג, לג(נין לימוד, ללמד כמשמע בפי' רש"י מל' א' ה,יב, וכפי' מלבי"ם ע"פ אל"ף קמוצה מרמז לע

רבבות עולמות   רבוא"-מציאת תפקידים אלו בנגלה עשויה להביא גלוי למקצת מגדול של תילי תילים של הלכות בנגלה ולדורות. 
" והם הנק' עלמין סתימין דלא אתגליין ם כלל לידי גלוי בתורה שבעל פהשכולם אינם באיהטעמים והנקודות והתגין כו'  )של(

 (.ברכה, לקוטי תורה, בעל התניא)

( ולימד תורה, דרכי קריאתה ולימודה לשבי ציון סדר תנאים ואמוראים חלק אעזרא היה אחרון המקבלים של התורה ברוח הקדש )

 התנ"ך נקרא בטעמי המקרא.כנאמר בפסוק הבא שהוא המקור העיקרי בתלמוד לידיעה ש

ָפ נחמיה ח,ח: א׃ ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ ב  ָּי ַָו ֶכל ֶָׂשָ֔ ֹום ְָוׂשֶ֣ ׁש ָרָ֑ ְמפ  ָ ים ֶ֖ ה  ֱאֹל ָה ָ ת ְָּבתֹוַרֵ֥ ר ֶפ ֵ֛ ַָבּס  ּו אֵ֥ ְר ְק ָּֽ֖י  ַָוָֽ
 (ח,נחמיה ח) אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב: מאי דכתיב בבלי נדרים לז,ב א,בבלי מגילה ג-על פסוק זה נאמר ב

ֵָ֛ ַָבּס  ּו אֵ֥ ְר ְק ָּֽ֖י  אַוָֽ ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ ַָוָּיב  ֶכל ֶָׂשָ֔ ֹום ְָוׂשֶ֣ ׁש ָרָ֑ ְמפ  יםָ ֶ֖ ה  ֹל ָהֱא ָ ת ַרֵ֥ ְָּבתֹו ר  ׃ֶפ
ים ֶ֖ ה  ֹל ָהֱא ָ ת ַרֵ֥ ְָּבתֹו ר ֶפ ֵ֛ ַָבּס  ּו אֵ֥ ְר ְק ָּֽ֖י  ׁש ,זה מקרא ַוָֽ ָרָ֑ ֶכל זה תרגום, ְמפ  ֶָׂשָ֔ ֹום א אלו הפסוקין, ְוׂשֶ֣ ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ ואמרי  פסקי טעמיםאלו  ַוָּיב 

א)מהדורת מתיבתא(  רבינו יהונתן מלוניל, מגילה. נות קרויין טעמיםהנגי. פסקי טעמים רש"י, מגילה לה אלו המסורת,  ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖  ַוָּיב 

א שלמי נדריםע"פ הגהות  ר"ן, נדרים. טפחא ואתנחתא וזקף ותביר וחבריהם. כגון פסקי טעמיםאלו  ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖  וקסיפאלו  ַוָּיב 
 הרא"ש נדרים לז,ב דאמר פ"ק דחגיגה ו,ב נפקא מינה לפסוקי טעמי.כוכו' ...  שעל ידיהם מבין המקרא כפי תנועת הטעמים. טעמים

 שע"י הניגון מבינים לחבר המקרא למעלה ולמטה. .פיסוק טעמים

חשוב להדגיש שהמקור לעיל הוא כדעת רב שהטעמים הם מדאורייתא, ואילו דעת רבי יוחנן שהטעמים הם לא מדאורייתא ודורש מהמלים 

א ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ מאן דאית ליה פיסוק טעמים לאו דאורייתא מפרש אלו המסורות חסירות  - ואמרי לה אלו המסורות תוספות ע"פ ַוָּיב 
מביא שנראה מהר"ן ומהמאירי  התשע"א, הרב י"י פוזן, תורת המונח"אמרי לה"(. במבוא לספר ה)כלומר רבי יוחנן פוסק כ ויתירות

וכן מביא הריטב"א שמפרש שאף לרבי יוחנן עצם פיסוק הטעמים הוא מהתורה שאף לרבי יוחנן הסמיכו את פיסוק הטעמים לפסוק הנ"ל 

 אלא שאין חובה ללמדם חינם.

 

ין לתרגום רבי זעורא בשם רב ינמ נדרש המקור לטעמי המקרא ממלים אחרות בפסוק זה. ירושלמי מגילה פ"ד ה"א )וילנה כט,א(-וב
ת (יה ח,חמחנ) חננאל ַרֵ֥ רְָּבתֹו ֶפ ֵ֛ ַָבּס  ּו אֵ֥ ְר ְק ָּֽ֖י  ָה המקרא ז ַוָֽ ׁש ָרָ֑ ָ זה תרגוםְמפ  ֶכל ֶׂשָ֔ ָ ֹום אאילו הטעמים ְוׂשֶ֣ ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ּו ינ ֶ֖ זה המסורת ויש  ַוָּיב 

  אומרי' אילו ההכריעים ויש אומרי' אילו ראשי פסוקים
ָ - בן העדהקר ֶכל ֶָׂשָ֔ ֹום  ''י הטעמים אדם מבין פירוש ועניני המקרא.ע אילו הטעמים -ְוׂשֶ֣
 

הלכה למשה  -, וקריין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריין ועיטור סופרים, מקרא סופריםיצחק: אמר רבי  ב,בבלי נדרים לז-מקור נוסף מ
  : ארץ, שמים, מצרים. קרא סופריםמ. מסיני

]שמשתנין[ באתנחתא  -ארץ ארץ  מקרא סופריםתוספות  שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץ. -ארץ ארץ  מקרא סופרים ר"ן
 וזקף קטן שמים מצרים.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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רּו  (הבר' וירא יח,): עיטור סופריםע"פ דברי מורו של הר"ן על  מקור נוסף ֶ֣רַָּתֲעב ָ֔ ַח ר (ח"ש כד,נובר' ), ַא ְֵֽך ַאַחַ֖ ר (מטות לא,ב 'מב)׃ֵּתֵל  ַאַחַ֖

ף ְד֣מּו  (תה' סח,כו) ֵּתָאֵסֵ֥ ים קִּ רִּ ר ָׁשָ֭ ִ֑ים ַאַח֣ ׀ (תה' לו,ז) נֹגְנִּ ְדָקְתךֵ֨ ל-ְּכֵַֽהְרֵרי צִּ  .ֵא 
היינו שכותבין טעם מפסיק  עטור סופריםראיתי ד ובדברי מורין ואינן אלא לתפארת הלשון וגו'. ... מיותרין ה אחרכל הני ...  ר"ן-וב
... ... ואלמלא ההפסק היה במשמע אחר שתלכו אחר שתעבורו תעברו ( ה,וירא יח 'ברכי היכי דלישתמע אח"כ תלך ואח"כ ) אחר-ב

 .מנעים את הקריאה( –טט ) לה למילתא בטעם הקריאה משום דמעטריחלוף סדר המלים(  –טט )וקרי ליה עטור סופרים 

 

על תפקידי תבניות טעמי המקרא, אף רמז לדרכנו למציאת רמזים בטעמי המקרא  ההשערות של העיוןאפשר לדרוש בפסוק הזה ע"פ 

 הרב א''מ פערל נ''ינערך בעזרת לדרשות חז"ל, 

מְָ ח,ח: נחמיה ָ ים ֶ֖ ה  ֱאֹל ָה ָ ת ְָּבתֹוַרֵ֥ ר ֶפ ֵ֛ ַָבּס  ּו אֵ֥ ְר ְק ָּֽ֖י  ׃ָפַָוָֽ א ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ ב  ָּי ַָו ֶכל ֶָׂשָ֔ ֹום ְָוׂשֶ֣ ׁש ָרָ֑ ָָפ 
 ( הפירוש צריך להיות כסדר הבא:נחמיה ח,חהרב א"מ פרל הקשה כי לפי סדר המקרא )

אנדרש מהמלים  פיסוק טעמיםלימדה כי  בבלי מגילה ג,א-הגמרא ב ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ּו ינ ֶ֖ שהן בסוף הפסוק. והרי קריאת הפסוק חייבת להיות  ַוָּיב 

ּוכדי להבין תורת אמת והיה צריך להיות לאחר המלים עם הטעמים  אֵ֥ ְר ְק ָּֽ֖י  ָ ַוָֽ ים ֶ֖ ה  ֱאֹל ָה ָ ת ַרֵ֥ ְָּבתֹו ר ֶפ ֵ֛ ָפי הטעמים היינו ע"פ -על –ַבּס  ינּו ֶ֖ ַוָּיב 
א ָרָֽ ְק ֶכלואח"כ  זה פיסוק טעמים – ַּבּמ  ֶׂשָ֔ ָ ֹום א. ומדוע נקבעה דרשת  אלו הפסוקים – ְוׂשֶ֣ ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖  בסוף הפסוק? ַוָּיב 

 פקידי תבניות טעמי המקרא נוכל לתרץ כדלהלן:ע"פ ההשערות על ת

ּו אֵ֥ ְר ְק ָּֽ֖י  ָ ַוָֽ ים ֶ֖ ה  ֱאֹל ָה ָ ת ַרֵ֥ ְָּבתֹו ר ֶפ ֵ֛ מרכא תביר מרכא טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים בהילכות קריאה בספר תורת האלקים,  –ַבּס 

מי עזרא אפשר לקרוא או שלא על כל אחד מהם חלה אותה הלכה, דהיינו שיש מכאן רמז בטעמי המקרא שלא כל הנקרא והמתורגם בי

 לתרגם ברבים. 

 -ברכת כהנים, מעשה דוד ואמנון , מעשה ראובן נקרא ולא מתורגם: )א( משנה בבלי מגילה כה,א-והלכותיהם מפורטים ב והפרטים
   רגם. השני נקרא ולא מת(מעשה עגל ה))ג(  מעשה תמר נקרא ומתרגם, מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם, )ב( נקראין ולא מתרגמין. 

 וגו'ויש לא נקרין ולא מתרגמין. )ג( ויש נקרין ולא מתרגמין, )ב( יש נקרין ומתרגמין,  )א(  תנו רבנן: איתא.גמרא-וגם ב

 

יםָ ֶ֖ ה  ֹל ֱא ָה ָ ת ַרֵ֥  .מרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות המקראות בתוך כל או חלק מפרטים הנ"ל –ְּבתֹו

ׁש ָרָ֑  .ברביםח, בתפקיד מגביל. התרגום כתוב אבל לא כל דבר הנקרא מתורגם , בטעם אתנ(ב,בבלי נדרים לז) זה תרגום - ְמפ 
 

ָהסיפא של הפסוק  א׃ ָרָֽ ְק ַָּבּמ  נּו י ֶ֖ ב  ַָוָּי ֶכל ֶָׂשָ֔ ֹום  מרמזת לתמצית ההשערה על תפקידי תבניות הטעמים.ְוׂשֶ֣

ֶכל ֶׂשָ֔ ָ ֹום סלוק( ובמקום של זרקא סגול , תבניות הטעמים מוגדרות בתוך חצאי פסוקים )בין סלוק לאתנח, בין אתנח לאלו הפסוקים – ְוׂשֶ֣

 בתוך שליש פסוק.

א ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖  .  פיסוק טעמים זההמלים מלמדות על הבנת המקרא ע"פ דרשת התוכן, טעמי המקרא מלמדים על הבנת המקרא ע"פ  – ַוָּיב 

אָ- ירושלמי מגילה פ"ד ה"א ן העדהברקפירש   ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ דרישת פיסוק הפסוק ו טה,למעלה ומה למ מה – ו ההכריעיםליא ַוָּיב 

 , ואיך הכתובים מלמדים ביניהם. הפסוקיםהפסקי ענין והפסקי דבור בתוך 

אבתבנית הטעמים של הסיפא של הפסוק  הנמצא אלפניו ולאחריובין חלקי פסוק הוא  אחד מאופני הלימוד ָרָֽ ְק ַָּבּמ  נּו י ֶ֖ ַָוָּיב  ֶכל ֶָׂשָ֔ ֹום .  ְוׂשֶ֣

 תוך חצי או שליש פסוק, בין חצאים סמוכים, ומזה גם השערה ללימוד בין חצאים רחוקים. תבנית הטעמים מדגימה לימוד ממקום למקום, ב

אבתוך ההסבר משולב הסבר תבנית הטעמים של המלים  ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ ב   .  ַוָּי

 

ֶכל ֶׂשָ֔ ָ ֹום אקטן והוא תיאור ואחריו -)אתנח( מונח זקף – ְוׂשֶ֣ ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ אפשרית ללימוד אלפניו טפחא סלוק והוא פעולה, תבנית  – ַוָּיב 

 ולאחריו. וזה פועל בשלבים:

ינּומשמעות הלאחריו היא  (א) ֶ֖ א  )א( פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה יםבתפקידטפחא  – ַוָּיב  ָרָֽ ְק סלוק בתפקיד הגבלה  – ַּבּמ 

א כל פרשה )=ממעט( על הכתוב. בזה מיושב מדוע דרשה זאת מופיעה בסוף הפסוק כי בטעם סלוק מרומז תפקיד ההגבלה, של

 נקראת או מתורגמת ברבים. ופסוק זה הנדרש על כללות הטעמים מהווה דוגמא לרבויים ומיעוטים הנדרשים מתבניות הטעמים. 

ינּו (ב) ֶ֖ א )הלאחריו(, היינו התפשטות אפיון מהכתוב משמאלו -טפחא, טופח )כעין רבוי(  – ַוָּיב  ָרָֽ ְק )אלפניו(.  ימינוכתוב מלסלוק,  – ַּבּמ 

 מהסלוק עוברת אלפניו ההגבלה הבאה 

ֶכלאל )א(  ֶָׂשָ֔ ֹום  בתוך חצי הפסוק להגביל גבולות הפסוקים והגדרות תבניות הטעמים בתוכם – ְוׂשֶ֣

ּוחצי הפסוק שלפניו  –אל )ב(  אֵ֥ ְר ְק ָּֽ֖י  ָ ַוָֽ ׁש ָרָ֑ ְמפ  ָ ים ֶ֖ ה  ֱאֹל ָה ָ ת ַרֵ֥ ְָּבתֹו ר ֶפ ֵ֛ ֶכל-ללמד להתבונן בַבּס  ֶָׂשָ֔ ֹום בדרשות של רבוי ומיעוט  ׂשֶ֣

 פ התוכן וע"פ טעמי הכתוב שקראו ולהסיק מסקנות בדרשות.)הגבלות( למיניהם, ע"

 

 

והתניא, איסי בן יהודה אומר: חמש מקראות בתורה אין להן נאמר  בבלי יומא נב,א-הגמרא בדרך כלל לא מזכירה את הטעמים. ב
נראה . אות אין להם הכרעחמש מקר )במקום שמסביר( חידושי הריטב"א-. ועיין בלדעת היכן הן נוטין - אין להם הכרערש"י  הכרע:

)אין להם הכרע מפשט הפסוק בלי  כל היכא דליכא פיסוק דקראי או הפסק טעמים )מפשט הפסוק(פירושו שאין להן הכרע מלשון דקראי 

ם )אבל כיוון שהם מפוסקים בטעמים מתבררים הספקות ויש לה , דאילו השתא דאיכא פיסוק דקראי והפסק טעמים נתברר ספיקןפיסוק טעמים(

 .עיין ירושלמי פרק אין מעמידין. חמש מקראות בתורה אין להם הכרעמציין עוד מקום לנושא  )במקום( רבי עקיבא איגר. הכרע(

 לא נעסוק בנושא זה כאן. 

...  רב נחמן בר יצחק אמר:...  מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל? א,סבבבלי ברכות -איזכור הקריאה בטעמי המקרא נמצא ב

מוליך ...  נגינות טעמי מקרא של תורה נביאים וכתובים, - טעמי תורה רש"י רבי עקיבא אומר: מפני שמראה בה טעמי תורה.י ... כתנא
 )מרמז איך לקרוא(. ידו לפי טעם הנגינה
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 סדר הבירור 8.4

 

דרך בתהליך )תגלה עקביות , מותת טעמים דומו, העוסקים במצוות ובעלי תבניולעתים בנ"ך ע"י ניתוח פסוקים רבים, בעיקר בתורה

 , כמובן כל מקום לענינו.לימוד( הסקת המשמעות ההילכתיתה

  .מסקנה כללית ןואינוההתאמה חייבת להיבדק בכל פסוק. לכן  רק על הפסוקים שנחקרות ומבוססעל תפקידי תבניות הטעמים  ותשערהה

ה להבין מקור לדרשות חז"ל שלא היו מובנות מדרשת הכתוב יתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנמצאו והוגדרו מהוות מעין כלי הדרכ

 עצמו.

בין בתבניות מרכבות. לא לכל הטעמים הבודדים ובין בטעמים בודדים  ,במיוחד הקשורה להלכה ,משתדל להציג כל ממצא והשערה העיון

 מוצגים ממצאים אף שהזכרנו את רובם. 

חלקם ע"פ מנהג הספרדים. גם ניתן הסבר לחלק מהם ע"פ הבנתינו במשמעותם ים ואשכנזה מנהגפי -על מעורבים, חלקםשמות הטעמים 

 . בשני המנהגים

יעכגון ממצאים למשמעות טעמים בודדים שהגענו אליהם  טעמי המקרא נקראים ברובם בתבניות מרכבות. ישנם ר, רבֵ֗ הסקת , ע"י פ֡ז

-זקף. לגבי טעמים מסוימים כגון טעמיה נמצא הטעם המסוים במלה שהטעם מטעים או מקבוצת מלים שבין נידון בתורה שבע"פמהמסקנה 
֕דול א, ההסקה באה בד"כ ממילה בודדת. ג מָ֨ ד אוָק  מטופל כזוג.  אז֝ל

 

אישנם טעמים שמופיעים במספר תבניות שונות. כגון תבנית  רגֹ֧ ח ד יע מונֶ֣ אותבנית  רבֵ֗ רגֹ֧ ר ד י א תבֵ֛ חֶ֖ אותבנית  טפ רגֹ֧ רכָ  ד -אמ
ה א כפול חֶ֖ בצירוף במספר תבניות ובכל אחת מהן התקבלה ההבנה שלכל תבנית ישנה משמעות אחרת. אף . טעם דרגא מופיע טפ

אפשר להמשיל זאת לצליל הנשמע מהשמעת תו נגינה בודד לעומת צליל שהדרגא מופיעה בכל אחת מהן ועשויה להציג גם תכונת עצמאית. 

 שונה מהתו הבודד. או אקורד הנשמע מהשמעת תווי נגינה אחדים ביחד. הסה"כ נותן משמעות

 

 מחברים.  -חלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים 8.1

 

 על פי פשט, הטעמים נלמדים כמחברים ועוצרים והעיון מציג אותם בתפקידים המוסקים מדרשות חז"ל. 

ים התפשטות או מסמל תפקידים עצמאייםגם בעלי לעתים העיון מעלה, שהטעמים המחברים אינם משרתים בלבד לטעמים העוצרים אלא 

 משרתים. -המוטעמות בטעמים המחברים מליםמשמעות הטעם העוצר אל ה

 

יש עשרים וחמישה סימני טעמים )איוב, משלי, תהלים( פרי אמ"ת וללא סתנ"ך עשרים ואחד מספרי הבאופן המקובל, בשיטה האשכנזית ב

כי מרבה להן תפקידים לפי סיבות שונות. עיון זה מטפל  ועוד סימן מתג. הגר"א מציג בספר דיקדוק המקרא, באותם סימנים, ל"ט טעמים

הטעמים משמשים לפיסוק תחבירי, הטעמה, נגינה מוסיקלית וטעם פסק גם מפריד בין  חביריתברוב העשרים וחמישה הסימנים. בגישה הת

 צת המשרתים.קבוצת המושלים וקבו לשתי קבוצות ופותחות באותיות אהו"י. גישה זאת מחלקת הטעמים מלים המסתימות

 הם נקראים גם פסוק עיקרי של הפסוקיםהנקראת כך כי קובעים  למיניהם )קיסר,מלך, משנה, שליש( קבוצת המושלים ,

 עוצרים. אפשר שטעם עוצר נקרא מלך במשמעות עצור ועזוב בתורה, היינו מושל.

 בשליחות העוצר, מרחיב השפעת אפשר שטעם מחבר נקרא משרת מפני שהוא יוצא  הנקראים גם מחברים. קבוצת המשרתים

 העוצר.

 

בספר מאור התורה, הרב וויינשטאק זצ"ל מוצגות חמש מסורות לשמות הטעמים במרכזים שונים. העיון משתמש בשמות הטעמים כמנהג 

טעמים( ומנהג האשכנזים וכמנהג הספרדים. בין מנהגים ידועים אחרים נמצא את מנהג האיטליאנו ומנהג התימנים, ידוע מנהג הגר"א )ל"ט 

 י"ב טעמים(. -שהציג הרב הילדסהיימר בספרו משפטי הטעמים )כ

 

משרתים במדרגה -בספר מאור התורה, הרב וויינשטאק זצ"ל הציג את הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים בארבע מדרגות ומחברים

 אשכנזיםהאחת בשמותם כמנהג 

חָדרגת העוצר קיסר ,תָָ֑אתנ קָא ו ףסלָֽ סו ק(-)= סו ָפ
ָסגולָ ָהעוצר מלךדרגת  קף, ן-ז טָ֔ ֕דול-זקףָ,ק ָג אָ,של֓שלת, חֶ֖ ָטפ

יע דרגת העוצר משנה ָרבֵ֗ אָ י, ק ר א ָ,ָז ט ָפש ָי֚תיב, ר, י  תבֵ֛

א דרגת העוצר שליש ה-תליש דול רני, ֠ג ר-ק ,ָפ֡ז ה ֟ר ֝רש-אזלא,ָפ =ָג א) ,אז֝ל רש֞ייםָָ֞( חָ,ג הָ׀-מונֶ֣ מי ר ָלג
א טעמים משרתים ליש א-ת מָ֨ ָקד ה֩, טנ סָ,ק ׀יפ ָ ָָק א,ָָ-מקף, רגֹ֧ ָד א, רכֵ֥ רכָ ָ,מ ָ-אמ ה, ךכפול הפֶ֤ ח,ָמ ָמונֶ֣ רח, ן-י מָ -ב  ויו

 

 משרתים בשמותם כמנהג הספרדים-לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים

חָדרגת העוצר קיסר קָ,אתנָ֑ ו סוףסלָֽ = ק(-) סו ָפ
אָ סגולָדרגת העוצר מלך ָָת קף, ן-ז טָ֔ קףָ,ק ֕דול-ז ָג ארטָ,של֓שלת, ָחֶ֖
ָיערבֵָ֗ דרגת העוצר משנה אָ , ק ר ָז א ָ, ט דָָָ֨פש ק ריָ ָת ן ָ, א ָ)=ָמי ט ָָפש ָ ת(, ָי֚תיבמלעלי ר, י  תבֵ֛

א דרגת העוצר שליש רני, ֠תלש ר-ק ,ָפז ה ֟ר דָָ֡פ ָג ר-אז לאול, ָ֝ג ָָ,שי ר֞שישני ,ג חָן ָ׀-מונֶ֣ ה מי ר ָלג
א֩ת טעמים משרתים ס אָ֩ר לש ,)=תי אָ( דמָ֨ ָ׀ָ,ק ק קף,ָָפס ָָ-מ א, רגֹ֧ ך,ראֵָ֥מ,ָד מָ ָי טע ָ רי ָת ר  חוט ָ רי ָ)=ת ן(,ָי ָי

הֶָ֣שופֶָ֣ ָ ָשור ך, ָול ר ךפ ֻהפ ָמֶ֤ רח, מָ -בן-י  ויו
 הטעמים בשמותיהם כמנהג הספרדים ע"פ חומש "איש מצליח" ישיבת כסא רחמים, הרב מאיר מאזוז הי"ו

אָ  ק ר קף ז הֶָ֣שופֶָ֣-מ ָ ךר אָ סגול ול    ת

ר  דָָ֡פז א ולג א ֠תלש רָאז ל ָ֝ג ׀ שי ָ ק ס יע פ   רבֵ֗

א  דמָ֨ ר ק ך-שופ ֻהפ טא ָ מֶ֤ דָָ֨ פש ק ריָ ן ָת א ָ)= מי ט ָָפש ן-זקףמלעלית( טָ֔ קף ק ֕דו-ז     לג
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י של֓שלת ר-שנ מָ  ן֞שייג טע ָ רי ָת ר  ט חו ָ רי ָ)=ת ן(י   י

א  רגֹ֧ ר ד י ךראֵָ֥מ תבֵ֛ ארט י ח חֶ֖   אתנָ֑

ךראֵָ֥מ י֚תיב ארט י ק חֶ֖ ו סוףָסלָֽ ק(-)= סו   פ

א֩תטעמים נוספים:    ס אָָ֩ר רח, ()=תילש ן-י מָ -ב רני,  ויו ה-ק ֟ר    פ

 

ין בג"ד כפ"ת הוא משרת אבל לענין הטעמים אע"פ שלענ קטנה(-)תלישא "קתה( אוצר החכמה) הגר"א דקדוק ופירוש על התורה ע' כג
נפתלי תרסא במילה -מעיר כי מנחת שי כתב כי בשיטת בןנ"י מארקס יהודה הרב . משרת נמצא ח"י טעמים הם שהם מפסיקים הוא אינו 

םָָ(יט,יז ואראבראשית ) אשר(-המסתימת באותיות אהו"י ואחריה מלה הפותחת בבג"ד כפ"ת היא טעם עוצר ודוגמתו )כאן ע"פ בן ָאָ֨ י הֹוצ  יְָ֩כ ה  ַוְי
ָ ם ָת֝ יָּ֩כְָנפתלי -)"כ" ללא דגש קל(, וע"פ בןא  ה  םַוְי ָאָ֨ י  " בדגש קל(    )"ּכ הֹוצ 

 

אמציין כי  מאור התורההרב וינשטוק זצ"ל בספרו  ה֩,-תליש טנ אהיא לפעמים טעם עוצר. בעדה המרוקנית אין הבחנה בין  ק ובין  ,֠תלש

א֩( ָ)=תילש א֩ ס ר ַבת וי' אמר כב,יג)או ממרוקו מתיחס לתרסא בשם תלשא שמוצ אור החיים ת ֶ֣הָ-ּו ְהֶי֝הַָאְלָמָנ יָת  ָ֨ ןָּ֩כ  ה   וגו'(ּכ 

 

ָ(שמות משפטים כא,לב) דוגמא לתפקיד תחבירי נמצא בפסוקחלוקת הטעמים לעוצרים ומחברים משמשת לתפקיד תחבירי של פיסוק המקרא, 
ם ֶָ֣-א  ְָׁשל ׁש  ׀ ֶֶ֣סף הֶָּכ ָאָמָ֑ ָ ֹו אֶ֣ ָ ר ֹו ַהּׁשֶ֖ ָ ֵ֥ח ַּג ָי  ד ֵֶ֛ב סֶע ָ ל׃ ָֽ ק  ָּס ָי  ר ֹו ַהּׁשֶ֖ ְָו יו ָנָ֔ ד  א ַלָֽ  ָ ן ּת  ָי  ים ָקל ֵ֗ ְָׁש -ִאםבקריאת הפסוק ללא טעם התביר במלים  ים

ֶבד  לא היה נשמע האם העבד הוא זה שנגח את השור או להיפך. טעם התביר מפריד תחבירית ומציין כי השור הוא זה שנגח את העבד או ֶעֶ֛

 האמה.

 

 ע"פ דעת הראשון ר"ש סיריליאו גדול כעוצר-של הבנת תפקיד טעם זקףדוגמא 

ןמות משפטים כג,יא: ש ָֽ הָָּכ  ֶדָ֑ ַהָּׂש ָ ֶ֣ת ַחַּי ָ ל םָּת אַכֶ֖ ָר֕ ְת ְָוי  ָך ֶ֣יַָעֶּמָ֔ נ  ְבי  ֶא  ָ ְכלּו ָאָֽ ְָו ָ ּה ַטְׁשָּתֵ֗ ָּוְנ ה ֶָּ֣נ ֶט ְמ ְׁש ָּת  ת יע ֞ ב  ַהְּׁש ָ-ְו ָךֶ֖ ְמ ְר הְָלַכ ַּתֲעֶׂשֵ֥
ָך׃ יֶתָֽ ז  ְָל

העניים ולכל אחד ואחד. מחלקן שלש סעודות ת הביעור י שהיו לו פירות שביעית והגיעה שעמ ניתיןמתושלמי שביעית פ"ט ה"ח יר
 אוכלין אחר הביעור.רבי יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים ואוכלים אחר הביעור אבל לא העשירים דברי רבי יהודה. 

םי טעמא דר' יוסי, דכתיב מא...  ראגמ ָר֕ ְת ְָוי  ָך ַָעֶּמָ֔ ֶ֣י נ  ְבי  ֶא  ָ ְכלּו ָאָֽ    וגו'  ְו
םבר כולהו מצי אכלי. דרישא דקרא דכתיב ס ר' יוסי.ו... ש סיריליאו גמ'ר" ָר֕ ְת אי לעמך, והכי קאמר ובעלי יתרה של עמך, דהיינו ק ְוי 

ה -זה כל זמן שובעלי נכסים יאכלו, ואפילו משדות שלהן,  ֶדָ֑ ַהָּׂש ָ ֶ֣ת ַחַּי ָ ל ם"נ א ּת אַכֶ֖ ָר֕ ְת עם המקרא יוכיח שיש וטומד במקום , ע ְוי 
ם-ב גדול-זקף ָר֕ ְת  עומד לעצמו ולנתקו ממאכל חית השדה.מד שלל ְוי 
 

 מעבר מתפקידי טעמים כעוצרים ומחברים לתפקידי דרישה ע"פ טעמים ותבניות טעמים.   ..8

 

לאחר שהוצגנו את הטעמים כעוצרים ומחברים מוצגת ההשערה שלטעמי המקרא יש גם תפקידים מעבר לתפקיד התחבירי, המרמזים 

ם הוא עוצר הוא מתחבר להמשך הפסוק. וכן טעם שהוא מחבר, בדרשות חז"ל הוא נדרש לדרשות חז"ל שבמקרים רבים, למרות שהטע

 שמות משפטים כא,ב .שלמרות הטעם המפסיק דורשים סמיכות למלה שאחריו וזה לשונותורה תמימה-בפני עצמו. רעיון דומה מובא ב

דדכתיב ...  ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ תָָׁש  ע ָ֔ ב  ְּׁש ומדרך חז"ל בהמלים הבאות ...  כא(הערה ...  [:ערכין י"ח ב'] כא(דנמי יעבו שביעית, זמנין דבּוַבָ֨
ָָ(כד,יא כ"ת 'דב) ב"מ קי"ג ב'-, כמו בבטעם מפסיק לדרשם לפניהן ולאחריהן ֹו ָבָ֔ ֶ֣ה נ ֶׁש  ָ ה ַאָּת רָ ֲאֶׁשֶ֤ ָ יׁש ֵ֗ א  ָה ְָו ד מ ָ֑ ּוץַָּתֲע חֶ֖ ּוץָ, דרשו ַּב חֶ֖ ַּב

יׁש ֵ֗ א  ָה ְָו ד מ ָ֑ ָאפֶָָ(יוי' צו ו,)  מנחות נ"ה א'-, ובַּתֲע ָת  א ָל ֶ֤ י ָּׁשָ֑ א  מ  ָ ּה ָתֶ֖ א  ָ י ּת  ָָנַתֵ֥ ם ָקֵ֛ ֶחְל ץָ מ ָ֔ ָח  ָ םדרשו  ,ה ָקֵ֛ ֶחְל ָ ץ מ ָ֔ ָח  ָ ה ָאֶפ ָת  א מכות -, ובל ֶ֤

ּנּו (ג,הכ כ"ת 'דב)  דרשו הפסוק כ"ב ַָיֶּכֶ֖ ים ֵ֥ י) גם לסוף פסוק הקודם לו  ַאְרָּבע  ֵ֥ ד  ֹו ְּכ ְׁשָעתֶ֖ ר׃ ר  ְסָּפָֽ מ  ים ְּב ֵ֥ ְרָּבע  ּנּו ַא , וכ"כ תוס' בחולין (ַיֶּכֶ֖
׀ ... יהושע יג,ג) ס' ב' בפסוק דיהושע י"ג ֶֶׁ֣שת מ  ֶ֣י ֲח ְרנ  ים ַס ֵ֗ ְׁשּת  ׃ ... ְפל  ים ָֽ ָהַעּו  ן ְו ָמ֞ י ּת   :, וה"נ כן(מ 

 

' נמצאת התיחסות קצרה לנושא הטעמים והמפרשים רב מרדכי גניזי ובעל "אוצר נחמד" הרב ישראל פף סעי ,מאמר שני ,הכוזריבספר 

 ם את הנקודות הבאות:הלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקוד, ובין היתר מצייני

  חהטעמים קָ,אתנָ֑ ו ן-טט לענ"ד כוונתו ל) זקף ,סלָֽ טָ֔ ֕דול-ול ק יע,ָסגולָ (, ג ָרבֵ֗   .הם הפסק ענין של֓שלת,

  חהטעמים קָ,אתנָ֑ ו  הם גם הפסק דבור. סלָֽ

 אָ  טעם ק ר  .סגולָ  אמנם טעם עוצר אבל הוא משרת של ז

 

 י מההגדרה של הכוזריהתחלת

 ו סלוקעל הפסק דיבור שהוא בטעם אתנח א (א)

 על הפסק ענין שהוא בטעם זקף או סגול (ב)

 . )סוגריים מרובעים ] ... [ מציינים שאין חובה שהטעם ימצא בתבנית(הם הטעמים הנמצאים בדרך אל ההפסקים האלוי והתבוננתי מ

יה להיות בסדר התבנית עשו. יש בה רק טעמים תחתוניםלפי מסורת ההטעמה ש מתוך כך הגדרתי קבוצת/תבנית טעמים של הפסק דיבור

 : )סימון בסוגריים מרובעיים מורה שאין חובת הימצאות הטעם בתבנית(הבא

ח] א [מונֶ֣ רגֹ֧ אאו  ד רכֵ֥  מ

ח]או  יר [מונֶ֣  תבֵ֛

א]ואחרי אלו  רכֵ֥ א [מ חֶ֖  טפ

ח]ואחרי אלו  ח [מונֶ֣ א]או  אתנָ֑ רכֵ֥ וק [מ  סלָֽ
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ן-זקף המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין  טָ֔   עשויה להיות ק

ן-זקף [י֚תיב] טָ֔ ח] י֚תיבאו   ק ן-זקף [מונֶ֣ טָ֔ חאו  ק  ז"ק מונֶ֣

קף ז  ָ א ט ן-פש טָ֔ א ָאו  ק ט ח] פש ן-זקף [מונֶ֣ טָ֔ א ָאו  ק ט ךָפש הפֶ֤ ח] מ קף [מונֶ֣ ן-ז טָ֔ א ָמחליף  י֚תיב)תחבירית  ק ט בנסיבות  פש

 (, ע"פ הרב הילדסהיימר משפטי הטעמיםמסוימות

אלעתים יופיע טעם  רכֵ֥ אָָ֨לפני  מ ט  פש

 

֕דול-זקף המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין  ףהיא רק  ג ק ֕דול-ז  ג

  

גולָ  המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין  ח]היא  ס א]או  [מונֶ֣ רכֵ֥ אָ  [מ רק ח] ז אָ )בתורה גם שלושה מופעים של  סגולָ  [מונֶ֣ ק ר אָ  ז רק  ז

 מה שבא לפניה הוא כמו בפסוקים אחרים לפני הפסק ענין או הפסק דיבור(. סגולָ 

 

קף)זקף בטעם תבניות הפסק ענין על בסיס  טָָ֔-ז קףָ,ןק ֕דול-ז גולָ בטעם ו( ג התחלתי , שהם טעמים עליונים )היינו מעל שורת הכתוב( ס

 טעמים עליונים נוספים מהוים הפסקי ענין כלשהםלחקור האם גם 

  

ח המסתיים בטעםובין תבנית הפסק דיבור  סגולָ  המסתיים בטעםבין תבנית הפסק ענין   תמיד יש תבנית הפסק ענין כלשהי אתנָ֑

גולָ  המסתיים בטעםנין תבנית הפסק ע ח המסתיים בטעםה בתבנית הפסק ענין נוספת לפני הפסק דיבור ומלו ס ואח"כ עוד הפסק ענין  אתנָ֑

ק המסתיים בטעםומסיים בהפסק דיבור  ו  סלָֽ

 

אפשר והאם  ומהוות גדרות שבתוכם צריך להבין את תפקידי הטעמיםובין התבניות התבניות האלו מגבילות את הצירופים בין הטעמים 

 ללמוד מטעם לטעם ומתבנית לתבנית.

 

 פירושו קבוצת טעמים המפסיקה בתוך חצי פסוק. לדוגמא:  "הפסק עניןתבנית טעמים "

ָ ׃ בראשית א,ב ֶרץ ָאֵ֗ ָה ההפסק ענין ְו הּו ת  הּו ָ ָהְיָתֵ֥ ְך הפסק ענין ָוב ָ֔ ֶׁש ח ֶ֖ ל ְו ֶ֣י-ַע ֹום ְּפנ  הָ֑ ָדבורהפסק  ְת
חַָ  ּו רֶ֣ ים ְו ָ֔ ה  ֹל פֶָ הפסק ענין ֱא ֶחֶ֖ ַר ל תְמ ֵ֥י-ַע ם׃ ְּפנ  י  ָדבורהפסק  ַהָּמָֽ

 או דבור ישנם תפקידים.  הפסק עניןלכל 

 

ן-זקףָמתוך שהטעמים העליונים טָ֔ קףָ,ק ֕דול-ז  הם הפסקי ענין נשאלות השאלות הבאות: סגולָ , ג

  מהווים תת קבוצות של הפסקי עניןהם אולי או שהם הפסקי ענין, , האם יש עוד טעמים עליונים.  

 משפיעות על הדרשות ןה כיצדות, קבוצ-אם יש תת? 

 מה תפקיד הטעמים התחתונים והאמצעיים, בתוך קבוצות הפסקי ענין, שנראה כי הן מבוססות על טעמים עליונים? 

 

ן-זקף בין היתר מציינים מספר  העליוניםועוד התברר כי הטעמים  טָ֔ קףָ,2ָָ–ָק ֕דול-ז אָ ָ, ותבנית הטעמים 3 – ג ק ר בין היתר  סגולָ  ז

טעמים בודדים ותבניות אחרות מלמדות כי תבניות )מטעם אחד ועד אחדים( חלק משלם. מיימצאים אלו במקביל למימצאים במציינת 

מסוימות מציינות רבוי ואחרות מציינות מיעוט . ונראה כי כל חצי פסוק מכיל לפחות רבוי אחד או שנוי משמעות תוכן אחד ואחריו הגבלה 

יָ(יג,יח תז' 'וי)בהם מופיע אתנח או סלוק בלבד )קיסר(, היינו ללא טעם נוסף שנשמע כגון אחת, פרט לחצאי פסוק בעלי טעם  ָֽ רָּכ  -ּוָבָׂש֕
ֹו ָבָֽ ֵ֥ה ְהֶי א׃-י  ְרָּפָֽ ְָונ  ןָ י ָ֑ ח  ְָׁש ֹו רֶ֖ אמלת  ְבע  ְרָּפָֽ  בטעם סלוק בלבד. ְונ 

 

ם לטעמים העליונים ואפיונים בקבוצת התפקידים של קבוצות הענין העליונות והתחתונות עלו אפיונים )דרכי דרשה( משותפים אחדי

לטעמים עליונים, משותפים אחדים לטעמים התחתונים. לכן הסקנו שיש מקום להתיחס לטעמים גם לפי מיקומם ביחס למקרא הכתוב 

זאת נמצא בכל קבוצה טעמים  בחלוקהמחברים. -, בנוסף על חלוקת הטעמים לפי עוצרים ומשרתיםטעמים תחתוניםוטעמים אמצעיים 

קטנה -גדולה )תלשא(, תלישא-כי הטעמים הבאים שרובם עוצרים במדרגה נמוכה: פזר, תלישא ועוד מתבררמחברים. -ומשרתיםעוצרים 

 גרש או גרשיים, מרמזים על עניני דרישה מיוחדים בחצי הפסוק, והתבניות האחרות מפרטות אותם. -)תרסא(, אזלא

 

 ניםלהלן מוצגים הטעמים בחלוקה לעליונים, אמצעיים, תחתו

  -טעמים עליונים 

ָָמסוג הטעמים העוצרים א, ָ)אזלא ללא קדמא לפניו שמואז֝ל ש-אזלאָ ֝ר ֝רשאו  ג ָ -עבור מלה מלעלית ו ג ֞יי֞ם רש עבור מלה ג

ָמלרעית( ָסגול  א  רק ָז ,ָ א, ה-תליש דול רני, ֠ג ָשל֓שלת,-ק ה, ֟ר קף, פ ָז א , ט ר,ָפש ן-פ֡ז טָ֔ ֕דול-זקף, ק ָָ,ג יע יע)רבֵ֗  (ירבֵ֗
אחברים מ-מסוג הטעמים המשרתים ָתליש א, מָ֨ ד ה,ָ-ק טנ  ֩ק

ָהכוזרי מציין שטעם  א  ק ר לָ הוא למעשה משרת לטעם  ז  סגו

אהגר"א מציין שטעם  מָ֨ ד אללא טעם  ק אאחריו אף הוא נקרא  אז֝ל  והינו עוצר  אזלָ֨

אהרב ויינשטוק מציין כי  ה-תליש טנ -תלישאגדולה( ותרסא )-היא לפעמים עוצר ובעדת המרוקאית אין הבחנה בין תלשא )תלישא ֩ק

 קטנה(

 

  –טעמים אמצעים / תיכונים 

חמסוג הטעמים העוצרים  ׀-מונֶ֣ ָ ה מי ר   לג

ָ׀ָ-מקףמחברים -מסוג הטעמים המשרתים סק  ,ָפ
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  –טעמים תחתונים 

ב,ָמסוג הטעמים העוצרים  ָי֚תי ָ ר, י ,ָתבֵ֛ א חֶ֖ טפ ָ ח, אתנָ֑ ָ ק, ו ָסלָֽ
ָמחברים -מסוג הטעמים המשרתים ך, מהפֶ֤ ָ ח, מונֶ֣ ָ יים, א  רכ מ א,ָ רכֵ֥ ָמ א, רגֹ֧ ן-ירחָד מָ -ב   ויו

 

  בנושא דרכי לימוד התורה )באופן כללי, לא ממצה ולא בלעדי(: תפקידי הטעמים

 

כלל ופרט או רבוי ומיעוט ועוד כעין בנין אב, היקש, כעין  כעין , כמוופרטיו נושאדרך לימוד של מציינים  מסוימיםטעמים עליונים  .א

רבי אלעזר ועוד דרכי לימוד מל"ב מידות של מידות של רבי ישמעאל ו"ג דרכי לימוד בהגדרות, שחלקן בדרך השאלה בלבד נלקח מי

 .אלו מידותברייתות המלמדות שלא נכללו ב

 

תהליך הלימוד בדרכי הלימוד כוונים את בתוך תבניות טעמים עליונים מ אמצעיים ותחתוניםעליונים מסוימים וטעמים טעמים  .ב

 שצוינו בא'.  המצוינים ע"י טעמים עליונים

 

מסייעים ללימוד בטעמים עליונים ותחתונים, ע"י יצירת אגודים, הפרדות, היקשים . מטעם הפסק אפשר ללמוד גם  ים אמצעייםטעמ .ג

 ללא קשר לטעמים שבסביבתו. 

 

מסייעים להכוונת הלימוד בתוך תבניות טעמים עליונים שצוינו בא'. בתבנית הפסק דיבור הם מהווים  טעמים תחתונים מסוימים .ד

 הגבלה ללא מעורבות של טעמים עליונים. –בוי ומיעוט תבניות ר

o א כגון רכֵ֥ א ָ מ ט ן-זקף פש ן-זקףהרבוי של  לענוסף הארכת / הרחבת השפעה או חלות אלפניו ב –רבוי כעין , קטָ֔ טָ֔  ק

o א כגון רכֵ֥ ָ מ ח מונֶ֣ ָ קא  ר אָ הענין של  לע מורחברבוי כעין , סגולָ  ז ק ר  קטן-, דומה להשפעה על זקףסגולָ ... ז

o חמו] כגון ָ [נֶ֣ א  ק ח]זר קאָ כעין תוספת או גריעה מוגבלת מהענין של , סגולָ  [מונֶ֣ ר  סגולָ ... ז

 

 מסוימותתבניות טעמים של  ם כללייםתפקידי

 מהעיון מתברר כי ישנם תפקידים כלליים, דהיינו שאותו התפקיד מופיע במספר טעמים ותבניות בשינויים ביניהם. כגון:

, מאחד ועד ארבע ויותר. אחד מתפקידי המספר לרמז לענין של מספרתפקיד המרמז  טעמים עליונים שבין תפקידיהם ישנו (א)

 )א( ע"פ פסוקים )ב( ע"פ מסורת ללא פסוקים ברישום מקוצר לדרוש מספר דרשות כהמספר המרומז בתבנית הטעם

א ָ ט חָ,  פש  אחד,  –מונֶ֣

ן-זקף טָ֔  בענין מסוים, שתי דרשות  פרטיםי נששניים,  – ק

֕דול-זקף  אחר באופןעשויה להדרש  שלישיתשתי דרשות באופן אחד ו לפחותבענין מסוים,  פרטים לושהשוש, של – ג

יע  ארבע או רביעית )מספר( ארבע דרשות או ערךארבע,  – רבֵ֗

ח יעָמונֶ֣  חמש ויתכן גם יותר לפי העניןכמו רביע על כל תפקידיו, או  – רבֵ֗

 

 מוטעם אל הכתוב שלפניו( תבנית טעמים בתפקיד לימוד אלפניו )כלומר מהכתוב ה (ב)

א א) ֠תלש ה-תליש דול  (, ֠ג

א מָ֨ ד ָ, ק
א מָ֨ ד ך ק הפֶ֤ א ָ מ ט  , פש

א ָקיסר ] ט ח[ פש קף מונֶ֣ ן-ז טָ֔ א ָאו קיסר  ק ט ח] פש קף[ מונֶ֣ ן-ז טָ֔ והתוכן המוטעם בו הוא תיאור או מצוה או פעולה ולאחריה עוד  ק

 מצוה או פעולה, כל התבנית כולה מלמדת אלפניה. 

א קיסר רכֵ֥ א ָ] מ ט חמו[ פש קף נֶ֣ ן-ז טָ֔  לימוד אלפני לפניו  ק

א חֶ֖  התפשטות לימוד מהתוכן המוטעם על ידה אלפניו  טפ

א רגֹ֧  עשוי להצביע למקום רחוק ממקומו. תבנית בטעם תחתון, ה ד

 

חָהטעמים התחתונים (ג) ק או אתנָ֑ ו  הם בתפקיד של הגבלה וקבוצת הטעמים התחתונים הקודמים להם מרמזים על קבוצת פרטים. סלָֽ

 

 תפקידי הטעמים בדרכי לימוד התורה – עיוןמסקנות ה

 לכן יש למצוא את כלל התפקידים של כל טעם ותבנית. לכל טעם ותבנית טעמים יש כנראה תפקידים אחדים. .א

לא בכל מופע של טעם ותבנית טעמים כל התפקידים פעילים. כל דרך לימוד נקבעת ע"פ התפקיד שהטעם ותבנית הטעמים משרה  .ב

 לכן יש למצוא בכל מופע לאיזה תפקיד אפשר להתאים את הטעם או התבנית.והטעמים שלפניו ולאחריו. בהתאם לתוכן הפסוק 

 מיעוט –טעמים ותבניות מסוימים מציינים רבוי ואחרים מציינים הגבלה  .ג

במופעים מסוימים הטעם או התבנית מרמזת לכעין רישום מקוצר המרמז לכתובים אחרים שיש לדרשם בהקשר לכתוב במקום  .ד

 הטעם.

בנוסף דרכי לימוד אחרות , לכן אנו מחפשים קשרים בין טעמים למידות ולמידות שהתורה נדרשת בהםדמיון מסוים ל היות ומצאנו .ה

 .פשוטים לרבוי ולמיעוט



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 הגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים לדרישת הכתובים 8.7

 

ח טעם  שאופן הלימוד הנלמד מהתבנית הבאה אחריו נלמד יותר מפעם אחת.  מופיע לפני כמה וכמה תבניות טעמים ועשוי להורות מונֶ֣

חָסגולָ תבנית  מונֶ֣ ָ. . .ָ ח מונֶ֣ ָ א  ק ָזר ח  .של זרקא ]מונח[ סגולשכאילו לפנינו סדרות אחדות אפשרות שמונח שלפני זרקא מלמד  מונֶ֣

חתבנית  א ָואחריו למשל  מונֶ֣ ט ךָפש הפֶ֤ קף מ ָז ח ָ-מונֶ֣ ן טָ֔ של מהפך פשטא מונח נו סדרות אחדות שכאילו לפניאפשרות שמונח מלמד ק

 קטן.-זקף

ח תבנית א ואחריו למשל מונֶ֣ ָטפחֶ֖ א[ רכֵ֥ מ [ָ ר י אָתבֵ֛ רגֹ֧ אאו  ד ָטפחֶ֖ א[ רכֵ֥ מ [ָ ר י ָתבֵ֛ א רכֵ֥ אפשרות שמונח מלמד שכאילו לפנינו  מ

 וכדומה בתבניות או טעמים בודדים אחרים. סדרות אחדות של מרכא או דרגא תביר ]מרכא[ טפחא.
 

ח] תבנית ָָ[מונֶ֣ . . ח]. ָָ[מונֶ֣ א  ק ח]זר ָָ[מונֶ֣ . ח].. ָָ[מונֶ֣  סגול 

אָ  ק ר אָ  המוטעם בתבניתענין מסוג הענין  דרשת – סגולָ ... ז ק ר גריעה על הענין הוא אשר עומד לעצמו או הוא תוספת או ָסגולָ ... ז

אָ  המוטעם ע"י רק ו/או כל מונח לפני זרקא  . במיעוט מופעים נמצא כי התפקיד הוא גריעה. ברוב המופעים התפקיד הוא הוספה.סגולָ ... ז

 הוספה או גריעה על נושא התבנית.ענין עצמאי או עשוי להוסיף עוד סגול 

 .פסוק-לימוד של פחות משלם אחד, באותו אופן מרחיב הפסוק בתת

אָ במילה ע"פ תיקוני הזהר חלק ב' גג זי"ן  ק ר  גורע, ומוסיף  ,נמשל למאזניים. אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של מעלה ומוריד ז

קאָ צורת  , מאריך או מקצר )עצם, זמן(.מקרב ומרחיק ר   כמתאר כריכה, תנועה תנודתית, ז

ָצורת טעם  כעין  ן רבוי.ילהארכת הפסוק בחלקו הראשון, כע קטן-או זקף כעין לבנה על גבי שתי לבנים. הסגול גם משמש כעין אתנחסגול 

 .)כגון שלוש כריכות, שלוש דרשות( שלוש מספרקשר ל

חומת התבנית לעיל שעשויה להתחיל בטעם לע א, כאשר התבנית היא  מונֶ֣ רכֵ֥ ָ מ א  ק ר ח]ז , נדרש ע"י מרכא רבוי של תוצאות סגולָ ָ[מונֶ֣

 מסוג תפקידי זרקא סגול )ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין(. 

 .עוד תפקיד של זרקא סגול ראה גם תבנית קדמא מרכא זרקא סגולעל להסבר 

 

  טעמים זרקא סגולמתפקידי תבנית ה

  מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועםענין עצמאי 

  מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועםענין תוספת 

  מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם )כגון קריבת ימים למות(גריעה חלקית 

  ציור של תנודה 

  תנועות ציור של שלושכגון 

 ן. מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על העני 

 

אכי תבנית  אפשר רכֵ֥ ָ מ א  רק ח]ז אבל הדבר לא מוכח. מתוך כך אפשר , מרכא תביר טפחאעשויה לבטא רעיון דומה לתבנית  סגולָ ָ[מונֶ֣

רש֞ייםָ֞בנית הטעמים כי ת אָ ...  ג ק ר יםָ֞,  עשוייה להיות כמו סגולָ ... ז רש֞י ר... ָג י  עיין בכל תבנית במקומה. .תבֵ֛

 

 

א ה-תליש דול א֠תָמנהג הספרדי ל ֠ג א,  ָלש ה-תליש טנ סתמנהג הספרדי  ל ֩ק )תרסא משמעו תריס כעין מחיצה( אותיות למ"ד  , א֩ר

ורי"ש מתחלפות ביניהן )כגון שרשרת ושלשלת(, לכן מבחינה לשונית מובנן קרוב, המסביר את ההשערה כי הם בעלי תפקידים קרובים 

 עם הבדלים ביניהם.

 

אָתבנית טעמים ליש ה-ת דול .ָ֠ג . ,יבֵָ֛ת . אתלי ר ה֩-ש טנ בין שני קיסרים וגם כאשר התלישא בחצי פסוק ראשון והתביר בחצי  ריבֵָ֛ת ... ק

 . לפעמים מתקבלים שיעורי תורה. המלים המטועמות או בסביבתןריות טהמבוסס על גימחשבוני  לחישובפסוק שני מעלה אפשרות 

 

אָמיקוםבגלל שאפשר  ָלפני תבניות  א֩רסת-ו ֠תלש א דמָ֨ אאו  אז֝לאוק מָ֨ ד ָדה או לב ק רש֞יי֞ם ֝רש-אזלא אוג המרמזות על כעין כלל  ג

 . ותבניות אלמשמש כפרט לפני  ופרט או יוצא מן הכלל )אם הן בחצי פסוק( )ראה קדמא ואזלא( אז

 

רניאפשר שקרן ימין של  ה-ק ֟ר   .גדולה-היא בטוי של תלישא פ

רניאפשר שקרן שמאל של  ה-ק ֟ר  קטנה.  -היא בטוי של תלישא פ

 

מ ָ . .. ָ ח אמונֶ֣ ָתליש ח ָ-ונֶ֣ ה דול  גדולה.-לימוד מסוג תלישאכל מונח עשוי להוסיף עוד  –֠ג

א ָתליש ח מונֶ֣ ָ . .. ָ ח ה-מונֶ֣ טנ  .קטנה-לימוד מסוג תלישאכל מונח עשוי להוסיף עוד  – ֩ק

 

 קטנה-גדולה או תלישא-הטעמים תלישא תבנית מתפקידי

  (משיעורין,חציצין ומחיצין )שח" כללי תפקיד

 קטנה(-גדולה או תלישא-, שיעורין יחסיים, אומדנים )תלישאמוחלטיםין הכוללת שיעורין שיעורין, חציצין ומחיצ 

 עקירת עקרון תורני או מצווה, עקירת מחיצה. 

 עקירת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון.  

  כרת, מיתה בידי שמים. התרעת לאו ומלקות, לאו מכלל עשה. –התרעת עונש משמים 

 קטנה(-גדולה או תלישא-בשכר ועונש )תלישא מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג. 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בעל בחינה נעלה ייחודי תפקיד

 אפשר לתאר בחינה נעלה כעין כללי לתלישות במנהג הספרדי( שםמנחת שי זה  פקטנה,ע"-)מקור אור החיים בטעם תלישא ,

  .מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחרים

  גדולה(-תלישא)נבחר, ראש, מקור. 

 

 בין המלים המטועמות או בסביבתן. ישוב חשבוניח ייחודי תפקיד

ֶ֣ה (דב' כי תבוא כט,ו))לאו דווקא בפסוק זה(  חשבון-רמז לתלשא כמלך י ְרא  ּת  ְדָך ָנַתֶ֣ ָי ן-ֶאת ְב֠ ח ָ֨ י ְך ס  ֶל ן-ֶמָֽ ֹו י ֶחְׁשּבֹ֧ ֵ֛ ר  מ  ֱא ֶאת ָה -ְו
ֹו ְרצֶ֖ ֶ֣ל ַא ח  ׁש ָה ֶ֣א (דב' כי תבוא כט,ו)  ָרָ֑ צ  ן ַוּי  ח ֶ֣ י ְך ס  ֶל ן-ֶמָֽ ְׁשּבֹו ג ֶח֠ ֹו ְך ְועָ֨ ן-ֶמֶל נּו ַהָּבָׁשֹ֧ ֵ֛ את  ָר ְק ה ל  ָמֶ֖ ָח ְל ם׃ ַלּמ  ָֽ  ַוַּנּכ 

 

רָ   כעין חץ או קילשון כלי המשמש להעברת אדמה וצמחיה.וסימנו  אפשר כי משמעו לשון פיזור, הפצה, –פ֡ז

רָ בתורה  מפורשש לענין תורני אחר, בין העבר אותומקום הופעתו ובתפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה, דרוש עקרון כלשהו  –פ֡ז

  .. בנוסף עשוי ללמד למקומומפורשובין שאינו שבכתב 

ָמיקומו לפני תבניות בגלל שאפשר  א מָ֨ ד אוק אאו  אז֝ל מָ֨ ָלבדה או  קד א אוגרש֞יי֞ם ֝רש-אזל כעין כלל ופרט או יוצא מן המרמזות על  ג

 .לתפקידו כמעביר רעיון למקום אחרבנוסף  ותבניות אלמשמש כפרט לפני  אז)ראה קדמא ואזלא( הכלל )אם הן בחצי פסוק( 

ַמתָרבינו בחיי בר' נח ז,כבעל  הרב יום טוב ליפמאן העלר )תוספות יום טוב( –טוב טעם  ובפירוש ְׁש ָנ  ֩ר ֲאֶׁש ָ ל ֝יםָ-ּכ ֡ ַחּי  ָ ַח ּו רָ֨
תּו׃ָ ָֽ מ  ָ ה ָבֶ֖ ָר ֶָּבָח ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ל ּכ ֵ֛ מ  ָ יו ַאָּפֵ֗ ָם שמתיחס לטע...  פרדס רימונים שער הטעמים )שער כ"ט, פ"ב(מביא מספר ְּב ר פזר כדלהלן: מפ֡ז

מדברי תורה  -הלימוד )דרך ותוכן(  –. ואפשר לומר כי החץ מוליך השפע )ע"כ מדבריו( וצורתו כחץ < משפיע השפע ... ונוסף עוד

 במקום אחד לפרנס עמם דברי תורה במקום אחר בתורה. 

רָ ן (שמות א,יב)גי' כ"ן ירב"ה  –פ֡ז ֵ֥ ה ּכ  ְרֶּבֶ֖  בתי שב"פ( )בשם תומך ברעיון משפיע שפע י 

 

ח] ָָ[מונֶ֣ . ח].. רָָ[מונֶ֣  פזר. לימוד מסוגכל מונח עשוי להוסיף עוד  –פ֡ז

 

 

 . פחות כךדווקא כך, אכן כך הדבר, להמרמז לדרשה  טעם מפסיק / עוצר י֚תיב

֚תיבמצד הקריאה בתורה  א ָ= מציב )מעביר לאחור(  משיב = י ט ה בראש מלבת הברה אחת או  ראש מלה)שמקומה בסוף מלה( ב פש

 שתי הברות מלעלית בת 

ח[התבנית התדירה  מונֶ֣ [ָ ן-זקף י֚תיב טָ֔ ָ. יש מקום לעיין מדוע כתב רחמנא מלה המחייבת  ק א ָולא י֚תיב ט  . פש

 

 

א ָ ט  ., פשט העניןמתפשט והולך אחד, אחד ויחיד, פשוט, - פש

קףאחריו לרוב  ָז ח ָ-מונֶ֣ ן טָ֔ קףאו ק ן-ז טָ֔ א ָָ-, המלה המוטעמת בק ט קף, מייצגת ענין של אחד פש ָ-ז ן טָ֔   .מלמד שני דברים בקשר אליוק

א ָ ט קף... פש ָ-ז ן טָ֔  על דרשה כפשוטו של מקרא. עשוי ללמדק

ה ָ. יש דפוסים בהם ָה ָמלסימונו תמיד באות אחרונה של   .פשטאאבל היא  קדמאעוד פשטא בתיבה מלעלית ואז היא נראית כ ב א

 : וגו' פשוטלפשוט ימקום שנהגו לכפול יכפול  ]ט[ או משנה סוכה פ"ג מי"א
, הוא שיקרא בלי כפילה כשאר ולפשוט, הוא שיקרא מאודך כי עניתני עד סוף ההלל כל דבר שתי פעמים. לכפולרמב"ם  ופירש

א ָכי ומכאן ההלל כולו.  ט  אחד.משמע  - פש

 

א ָ ט א ָכן כרגילות שלו. ל ,כדרכומובנו . הנהר כדרכוילך  המתיבתא. נהרא כפשטיה ליזיל בבלי גיטין ס,בע"פ  – פש ט ךָפש הפֶ֤ יהיה  מ

  המודגם בפסוק הבא: , מוציא מפשוטו של מקראמשמעו כעין מהפך מדרכו, מהפך מרגילותו

תָ ב,בראשית ויחי נ ֶא ָ ף ֶ֤ ס  ָיֹו ו ַצָ֨ ָ -ַוְי ָדיו שציוה מוציא מפשוטו  ספר חסידיםבשם  תורה שלמה ]ה[ –מהפך פשטא  קדמא -ֲעָב
עבדיו פו של יעקב אלא בניו. והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ולעבדיו להיות עם הרופאים להזהירם שלא יגעו בגו

ת הו.רואים שלא יחסרו דבר שבניו לא יראו ָ-ֶא ים ָ֔ א  ְפ ר ֶ֣ שלא , ריבה את הכלוריבה  -במקף מלים המחוברות ב קטן-קףמונח ז -ָה
  הו.יחסרו דבר שבניו לא יראו

 

טא ָשל טעם  הערה לתפקיד התחבירי ש  פ

א ָ ט חָפש . באותה עת המונח עשוי הולך מצביע שהפשטא ינהג כעוצר חלש יותר מכרגיל, כאילו מחבר-נקרא גם שופרונח מ – מונֶ֣

 לרמז ליותר מסדרה אחת של תבנית הטעמים שאחריו.

טא ָ ךָפש הפֶ֤  .ויחד ינהגו כעוצר יותר חזק מכרגילאל תיבתו הפשטא  הפוך, מצביע שהמהפך מושך תיבת-נקרא גם שופרמהפך  – מ

 

א ָ ט א ָ פש ט   ,זה טבעו ומתמיד בופל הפשטא מרמז על דבר שכ – פש

  .ת, בבת אחת, בעת ובעונה אחתדיּוכעין חל / מתרחש / מתבצע במהירות כי מכיר דרכו. מיָ 

 זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם   

 

 

א ָ ט יע פש רבֵ֗ ָ ח   ( אין הגדרת תפקיד.נדירמופע ) מונֶ֣

 : לך יז,יט-לך . בראשית1
ָ ָ ט[ יםַָוּי ֶָ֣]י ֵ֗ ה  ֱאֹל ָ ֶמר ָךֵָ֗א ְׁשְּת א  הָ ָרֶ֣ ָׂש  ָ ָבל ֶאתֲָא ָ אָת ָקָרֵ֥ ְָו ן ּב ָ֔  ָ ָך ְָל ֶֶ֤דת ֶל קָ-י  ָחָ֑ ְצ ָי  ֹו מֶ֖ ְָׁש

ֶאתָ ָ י ָ֨ ת  מ  ק  ֲה יו׃-ַו ָרָֽ ֲח ַא ָ ֹו ְרעֵ֥ ַז םְָל ָעֹוָלֶ֖ ת י ֵ֥ ר  ְב ֹוָל  ּתֵ֛ א  ָ י ֵ֥ ית  ר  ְָּב



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א ָ ט יע פש ך. בשניהם מהפך לפניהם שני מופעים בתורה – רבֵ֗ הפֶ֤ א ָָמ ט יע פש  אין הגדרת תפקיד. רבֵ֗

 ית א,יא: . בראש1
ָ ים ֵ֗ ה  ֹל ֱָא ר ֶמ א אַוּי ֶ֣ ֶׁש ֶּדֵ֗  ָ ָא ֶרץ ָָה א ֶ֤ ְדׁש  ְרעֹוַָּתָֽ ַָז ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֹו ינָ֔ מ  ְל  ָ י ר  ֶׂשהְָּפ ָע ֶ֤ י ֞ ר  ֶ֣ץְָּפ ָע  ַרע ֶָזָ֔ יַע ֶ֣ ר  ְז ַמ ָ ֶׂ֚שב ל-ע  ַָע ֹו י-בֶ֖ ה  ְָֽ֖י ַָוָֽ ֶרץ ָאָ֑ ן׃-ָה ָֽ ָכ 

 לח,יב: וישב . בראשית 2
ַָּבת ָמת ַָוָּתֶ֖ ים ָ֔ מ  ַהָּי  ָ ְרּבּו ֶׁשת-ַוּי  ָֽ א  ָ ּוַע הּו-ׁשֶ֣ ְָי ֶֶ֣חם ָּנ ַָוּי  ה ָדָ֑ הּו ְָי ַָוַּיַ֝על ה א-ַעלָדֵ֗ ּו הֵ֗  ָ ָצ אנֹו ֶ֤י ֲז  ז ה׃ָּג ָֽ ָת ְמָנָֽ יָּת  ֶ֖ מ  ֻדָּל ָהֲע ָ הּו ֵ֥ ע  ר  הָ ָרֵ֛ י ח  ְָו

 

ן-זקף טָ֔  שני דברים, שתי דרשותענין של  – ק

ח ןָ-זקף-מונֶ֣ טָ֔ )ירושלמי חלה פ"א, ביכורים  , כעין מידה ריבה וריבה את הכלמחוברות במקףבמלה אחת או במלים קטן -זקף-מונח –ק

 .ל"ב מידות של רבי אליעזר נאמר במעט וכולל הכלכעין מידה מו ,פ"א, פסחים פ"ב(

א מָ֨ ד קף-ק ןָ-ז , כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר מוקדם והוא מאוחר מחוברות במקףבמלה אחת או במלים קטן -זקף-קדמא –קטָ֔

א"דבר הלמד מסופו" מי"ג מידות של רבי ישמעאל, ראה מידה בענין, והוא גם כעין  מָ֨ ד  .לבד ק

טא ָמ ךָפש ח] הפֶ֤ ןָ-זקףָ[מונֶ֣ דהיינו שתיים או שלוש דרשות, אחת כפשוטה ואחת . המוציא את הכתוב המוטעם מפשוטו עניןמרבה  –קטָ֔

חיוצאת מפשוטה, שתיים היוצאות מפשוטן.   עשוי לרמז לדרשה שלישית, היא כפשט או כיוצא מהפשט, או מצב ביניים )ראה להלן(.  מונֶ֣

א ָ]או  [י֚תיב] ט זקףמונֶָ֣ [פש ָ ָ-ח ן טָ֔ ח-מצב ספק, עשוי להיות באותו תפקיד גם ב מונח זה עשוי לפעול בתפקיד מצב ביניים, –ק -זקף-מונֶ֣
ן טָ֔ במה  ר"ן בבלי נדרים לז,בקטן מנוגן בשתי פעימות המעיד על כעין הפסק וכך מתאים לדעת -. במנהג קריאה מסוים מונח לפני זקף ק

 שנידון שם.

ק(ָ ָסלו או ָ ח אתנ א ָואחריו  ) ט ח פש קףָמונֶ֣ ןָ-ז טָ֔ עוד  ההלכה ואחריהתבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה, או  התבנית מטעימה –ק

 .לימוד אלפניו ולאחריומרמז להלכה, 

ק( ָסלו או ָ ח אתנ א ָואחריו  ) ט אָפש רכֵ֥ קף מ ָז ח ן-מונֶ֣ טָ֔  ההלכה ואחריהתבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה, או התבנית מטעימה  – ק

 .ני לפניו ואפשר גם לאחריולימוד אלפלמרמז הלכה, עוד 

ָסלוק(שלא אחרי במצב  או ָ ח אתנ ָָהתבנית ) א רכֵ֥ ח]מ ך]ָ[מונֶ֣ הפֶ֤ א ָָ[מ ט קף פש ָז ח ן-מונֶ֣ טָ֔  .הרחקה במקום, הארכה בזמן תמתאר – ק

 

ח מונֶ֣ אָ רכֵ֥ ׀-מ הָ מי ר    .אין הגדרת תפקידמופעים בכל התנ"ך,  44ששה מופעים בתורה, שלושה בדברים,  – לג

 

ן-זקף טָ֔ ָָק . קף.. ן-ז טָ֔ ק(בין שני קיסרים )ָק ָסלו או ָ ח אתנ ק, ) ח(ָ)סלו אתנ ָ בין תפקידיהם כעין דבר החוזר וקורה, כעין בנין  –( או

 .אב, היקש

 

ן-זקףָ-תבנית מורכבת מ טָ֔ אואחריו  ק מָ֨ ד קף-ק ן-ז ק() שני קיסריםבין ( מחוברות במקף )במלה אחת או במלים קטָ֔ ָסלו או ָ ח אתנ ( ,

ק ח(ָ)סלו אתנ ָ ן אב הבנוי בשלבים, במקרא אחד שלב א' ובמקרא אחר שלב ב' ורק בשלב ב' מתברר בני כעיןעשוי ללמד על ( או

  .שהענין המוקדם המוטעם בתבנית הוא כעין בנין אב

 

ק(בין שני קיסרים ) ָסלו או ָ ח אתנ ק, ) ח(ָ)סלו אתנ ָ ָ-ו זקף)קטן וגדול( או לפחות שני  זקף( תבנית המרכבת מלפחות שלושה או
יע יעאחד ושני  זקףאחד או שניים או  רבֵ֗  בטוי לענין בעל תוקף רב, עוצמה, חוזק בין לטוב בין למוטב – רבֵ֗

 

יע קף...  רבֵ֗ ן-ז טָ֔ ק()בין שני קיסרים  ק ָסלו או ָ ח אתנ ק, ) ח(ָ)סלו ָאתנ קטן נראה סתום, לא בא לסתום -(, כאשר הענין שבזקףאו

 .אלא לפרש

 

֕דול-זקף  ן אחד ואחת עשויה להדרש באופן אחר או בהפך מהשתיים האחרות., לפחות שתי דרשות באופמציין ענין של שלושגדול -זקף –ג

 .שתיים שהם אחד )כגון מכסה עורות אילים מאודמים ועור תחש(

 תפקיד מספר הלימודים / הדרשות שלוש  

  אין הסבר, מהמופעים בתורה( 31%-הקשור כנראה לשרש "אמר" )כתפקיד 

 

ן-זקף טָ֔ קף ק ֕דול-ז גימטרית  בין חישוב הפרשוקורה וכעין בנין אב; )ב( מצביע על אפשרות לביצוע )א( עשוי לבטא דבר החוזר  – ג

 והסקת מסקנה מדרשית ו/או הילכתית. וגימטרית תוכן או להפך טעמים

 

 

֕דול-זקף ָָג ]. . . קף] ןָ-ז טָ֔  מרמז על שנוי, תיקון גדול  בין שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח(  - ק

 

 

ָ יע כפל בריבוע )מספר רבוע, או ארבע או רבע, או  המספר, ארבע דרשות או ונמצא גם יותר ין של ארבעענבד"כ הרביע מציין  –רבֵ֗

 )כגון אזור(, עשוי להיות הכלל של כלל ופרט. הרבה, או ענין והרחבתו, או בעצמו(

  .רובץית ולפירוש כי מלת רביע משמעותה בארמארבע,  מספרדבר הקשור ל –מקורות להסברת שם הטעם רביע  מבוא רביע
 :יח,דויגש מ בראשית

יָ  נ  ד  ֲא יָ ֶ֣ ָּב  ר  ֶמ ַָוּי א ה ָדֵ֗ הּו ְָי יו ָל֝ א  ָ ׁש ַּגָ֨ ַָוּי 
ַדֶּברָ ַאל-ְי ְָו י ָ֔ נ  ֲאד  ָ ֶ֣י ְזנ  ָא ְּב  ָ ָבר ָד ָ ָךֶ֤ ְּד ְב ַָע א ָך-ָנָ֨ ְבֶּדָ֑ ְָּבַע ָךֶ֖ ַאְּפ ָ ר ַח ֵ֥ ָי 
ה׃ָ ְרע ָֽ ָךְָּכַפ ֹו מֶ֖ יָָכ ֵ֥ ָּכ 

ו י ָל֝ א  ָ ׁש ַּגָ֨ ה, אזלא בראש פסוק קדמא –ַוּי  ָדֵ֗ הּו ֶָ֣רביע  – ְי ָּב  ר  ֶמ יָ ַוּי א נ  ד  ֲא  זרקא מונח סגול – יָ

ָ  :קראהבשמות טעמי "קול אליהו" הגר"א דרש  ה ָדֵ֗ הּו ְָי יו ָל֝ א  ָ ׁש ַּגָ֨ , רביע והלך, הקדיםאו  התקדםואזלא קדמא ואזלא רביע, קדמא  -ַוּי 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 . הבן הרביעי -
 .וא בן רביעי ליעקבבפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה ה אור החיים אפשר כי פירוש

 

ֶאתבמדבר בלק כג,י:  ָ ר ְסָּפֶ֖ מ  ָּו ב ק ָ֔ ַָיֲע ֶ֣ר ֲעַפ  ָ ה ָמָנ ָ י ֶ֤ הּו׃-מ  מ ָֽ יָָּכ ֶ֖ ית  ֲחר  ַא ָ י ֵ֥ ה  ּוְת ָ ים ָ֔ ר  ְָיָׁש ֹות מֶ֣  ָ י ַָנְפׁש  ת מ ֶ֤ ָָָּת ל ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ַבע  ר ֶ֣
לָ-ֶאת ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ַבע ל יונתן תרגום –ר ֶ֣ ִשיְרָיָתא ְדִיְשָראֵּ י מַּ ְעתֵּ  ארבע מחנות של מחנה ישראל.  , אחד מְדִעם ֲחָדא ִמן ַאְרבַּ

לָ-ֶאת ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ַבע  , אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל. או חדא מארבע משריתא דישראל תרגום אונקלוס –ר ֶ֣

ַבעאם כן מלת  בעלת קשר למספר ארבע, במובן של אחד מארבע )רבע(. לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש  ר ֶ֣

 ק בלשון ארמית בה משמעה רובץ, רבוץ. ומשמעה ארבע, ולא ר

 
 שמות תרומה כז,א:    

ֶאת ָ יָת ֵ֥ ֹו-ְוָעׂש  ָמתָֽ ק  ָ ֹות ַאּמֶ֖ ָ ׁש ְָוָׁשל ֵ֥ ַח ְזּב ָ֔ ַהּמ   ָ ה ְהֶי ָֽ ָי  ּוַע בֶ֤ ָר ָ ַחב ָר ֵ֗ ֹות ַאּמֶ֣ ָ ׁש ֹ֧ מ  ָח ְָו ֶרְך א ֝ ָ ֹות ַאּמָ֨ ָ ׁש֩ מ  ָח ָ ים ָ֑ ּט  ָׁש  ֶ֣י ֲָעצ  ַח ֶ֖ ְזּב   ׃ַהּמ 
( שמות תרומה כז, א) :)רבא לאביי( דרבה, תריץ ואותיב גברא! א"לאמר רבא: רמי גברא אאפיה. א"ל אביי: אבבלי זבחים סב,ב ... 

ָ ּוַע בֶ֤ רבא עונה )! (רבועצריך להיות מבא ללמד שהמזבח ) דמרבע רבועי: והא מיבעי ליה )עונה אביי או הגמרא(.  )במשמעות רבוץ( כתיבָר

ּועַָ: לאביי()רבא וליטעמיך, מי כתיב רבוץ? א"ל   (עונה אביי לרבא) מי כתיב מרובע? (ביילא בֶ֤ כתיב, דמשמע הכי ומשמע הכי.   ָר
ָה"ג רש"י  ּוַע  הלכך תרווייהו יליף מינה. -כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי ָרבֶ֤

ָהנאמר בגמרא  ּוַע בֶ֤ ּועַָהמלה בעל שתי משמעויות מרובע ורבוץ. ָר בֶ֤ מלת של האבל לא מבטיחבמובן של מרובע פותחת אפשרות  ָר

 ע במובן של ריבוע או כל קשר אחר לארבע. רביע יש משמעות שניה כמו למלה רבו

 

 המלהמשמעותו אריה רובץ עליו. פיתחא הוא ואריא הוא דרביע עליה"   בבלי עירובין ע"ח ב'-משמעות רביע כרביצה נלמדת גם ב

 .הטעם רביע משמעותו שהתיבה המוטעמת בו רובצים עליה ענינים רבים כגון ארבע ויותרשם אפשר ש -רביע משמעותה רובץ 

 

 .ת ראה פירוט רביעיפסוקים נוספים בתנ"ך של רבע ורביע

 

יע רבֵ֗ ָ ח ערך חמש ויותר או חמישית או שברים קטנים , או דרשות ויותר, כגון חמש  ,חמש או, כמו רביע על כל תפקידיומציין ענין ָמונֶ֣

בקל וחומר ללא הגבלת דיו מציין  צמו(.מכך, או פעמיים ערך של ארבע או ארבע דרשות, או כפל בריבוע ועוד כפל בריבוע )מספר בע

  רבוי רב הרובץ עליו.

ח תפקיד טעםארבע אז ענין של במקום רק אם, למרות האמור לעיל, נדרש  יעבתבנית  מונֶ֣ רבֵ֗ חָ  אינו בענין של מספר.ָמונֶ֣

 

 

ח קאו  אתנָ֑ ו  דובר בוהפסק דיבור המגביל הענין. אופן אחד של הגבלה הוא למעט כל נושא / ענין פרט למ – סלָֽ

ח קאו  אתנָ֑ ו חתפקיד ההגבלה של אפשר כי .  (831סלוק  , 14אתנח )פעם,  284בתורה  המטעימים מלת "לאמר" סלָֽ קאו  אתנָ֑ ו  סלָֽ

רכי מלת  ב,זבבלי תמורה  -וא ,מבבבלי פסחים  -מתואם עם הדרשה של רבי יהודה ובי רב ב מ ָֽ א 'ָ (וי' מצרע יד,א)-כמו ב ּל  הֶ֖ ָ ר ֵ֥ ַדּב  ַוְי
הָּלָ -ֶאל רמ ֶׁשֵ֥ מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים  .ש לאו מתוכן העשה שאחריווהיא נוטריקון "לאו אמור" לדר :אמ ָֽ

לבמלה זו ונלמדים ומתרבים מטעם מרכא במלים  ה-ֶא  . מ ֶׁשֵ֥

 

א מתפקידי חֶ֖  טפ

א)א(  חֶ֖  חריומהכתוב אשנוי משמעות מלמד שהענין הוא  )זהר יתרו(פסקא טעמא  –טעם מפסיק  – טפ

ֹום-ַעל( וי' מצ' יד,כח) ירש" קֶ֖ ם ְמ ם ַּדֵ֥ ָאָׁשָֽ  (. למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם.  מנחות י,אאפילו נתקנח הדם )ראה  - ָה

ל  (יד,כח)הנאמר במצורע עני בטהרתו  ֹום-ַע קֶ֖ ם ְמ ם ַּדֵ֥ ָאָׁשָֽ ָנתינת שמן  (וי' מצ' יד,יז)הנאמר במצורע עשיר  משמעות, משנה  ָה ם ַּדֵ֥ ָ ל ַעֶ֖
ם ָאָׁשָֽ  שהיה נשמע שנותן השמן רק על הדם ממש, ומלמד שנותן השמן על המקום גם עם דם נתקנח.  ָה

א( ב)  מהכתוב אחריו. פותח טפח )אף שמפסיק(, מתחבר אל, ומתאפיין  – טפחֶ֖

ֹו (ויקרא מצרע יד,ב) ָרתָ֑ ֳה ָט ָ ֹום ְָּביֶ֖ ע ָרָ֔ ַהְּמצ  תָ ַרֶ֣ ּתֹו  ָ ְהֶיה ָֽ אתָּת  ֹום,  ז ֶ֤  את ןמאפייוב אחריו מתאר ואז הכתוטפחא בתפקיד פותח טפח  – ְּביֶ֖

ֹוםהמלה  תורה תמימה )הערה ז(, ע"פ המלה בטעם טפחא ֹויתירה כי די היה לכתוב ב ְּביֶ֖ ָרתָ֑ ֳה לכן המלה נדרשת מהכתוב אחריה שכל  ָט

 (    בבלי מגילה כא,א, תו"כמעשי הטהרה יהיו מוגבלים לאור יום וכל היום כשר )

א( ג) ניה אזי עשוי להיות  בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל מהטפחא בלבד או מהמלים כאשר טפחא ללא מרכא לפבמיוחד  – טפחֶ֖

 בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.

ָ ס ׃(כג,כהכ"תצ  'דב) ה[ ל]כ ֶאָֽ ְָו ָָ֑ך ָָׂשְבֶע ָךֶ֖ ְפְׁש יםְָּכַנ ֵ֛ ב  ֲָעָנ ָאַכְלָּתֹ֧ ְָו ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם ְּבֶכ  ָ ב א ָָת י ֶ֤ סָ-ּכ  ן׃ָ ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖ ֶָּכְלְי
ל ֶאָֽ ֶָּכְליְָ-ְו בבלי . כפי שפחא בתפקיד התפשטות האיסור אל הכתוב לפניו ללמד היתר אכילה בשעת עבודה רק בזמן הקטיףט –ָךֶ֖

  דורשת מממלים אלו בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בשעת גמר מלאכה אתה רשאי לאכול ב"מ פ"ז,א

א( ד)  רבוי – טפחֶ֖

ים (בראשית א,א) ָ֑ ה  ֹל ֱָא א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ָ,  ְּבר  ר  יתְּב ֶ֖ יתטפחא, רבוי, להודיע כי המאמר  – אׁש  ֶ֖ אׁש  ר  הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת  ְּב

 ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות,

אבראש פסוק ( תפקיד מורכב בתבנית ה) חֶ֖ ח טפ אתנָ֑ ָ ח ים (בראשית א,א) תבנית – מונֶ֣ ָ֑ ה  ֹל ֱָא א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ר  שמות יתרו כ,ב )בטעם )-ו ְּב

ָך (תחתון( י ֶהָָ֑֔ ֱאֹל ָ ' הֶ֣  ָ י ֶ֖ כ  נ   או שמע ישראלו/על קשר למעשה בראשית במופעים אחרים העשויה לרמז ָאָֽ

אתבנית בראש פסוק  חֶ֖ ח טפ ָ (דברים ואתחנן ו,ד)תבנית  – אתנָ֑ ל ָ֑ ָרא  ְׂש ָי  ע ַמֶ֖ ו/או  על קשר לשמע ישראלבמופעים אחרים העשויה לרמז ְׁש

 מעשי בראשית.

אתבנית פסוק מלא  חֶ֖ ח[ טפ מונ א חאתנָָ֑ ] חֶ֖ ָטפ א רכֵ֥ ק מ ו ָסלָֽ א רכֵ֥  או שמע ישראל. \עשויה לרמז מאד על קשר למעשי בראשית ו מ



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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אחצי פסוק ללא  חֶ֖ ( אבל .114בכל פסוקי התורה ) ( המופיע88294נפוץ בתורה ). טעם טפחא הוא הטעם בעל נגינה )שאינו אילם( הטפ

אעם בהם אין טיש חצאי פסוק בעלי מלה אחת בטעם קיסר )אתנח או סלוק(  חֶ֖  .טפ

מובאת כאן דוגמת מפתח להבנת תפקיד טעם הטפחא מפסוק חסר טפחא. בדוגמא זאת הסתמכנו על אוסף תפקידי טפחא שהכרנו עד 

 טרחא. –כ"א סיון התש"ע כדי להציע הבנה כללית בתפקיד טעם טפחא 

  צרעת בשחין ובמכוה ויקרא תזריע יג,יח

י ָֽ רָּכ  ָָּוָבָׂש֕ ח[ ָ]י ָ ָ ֹו-׃ָפ ָבָֽ ֵ֥ה ְהֶי א׃ְבעָ -י  ְרָּפָֽ ְָונ  ן י ָ֑ ח  ְָׁש ֹו  רֶ֖

ןָ י ָ֑ ח  ְָׁש .. . ָ ח[ א׃אתנח  -]י ְרָּפָֽ סלוק, ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם טפחא. אין כאן שנוי משמעות או  -ְונ 

לשהו. הלכה בין מה שאחרי הטפחא ובין מה שמטועם בטפחא, אין כאן הפסק, אין כאן פתיחת טפח לאפיון אלפניו, אין כאן מיעוט כ

 שמשמעותו שעדיין יש שחין רק שהוא קרם כקליפת השום. אין שינוי, –בסה"כ 

ר (בר' וירא חי,ג))סלוק )סוף פסוק( קודם(  ַמָ֑  חצי פסוק ללא טפחא אתנח, להגביל לאמירה אחת בלבד,– ַוּי א

 בפסוקי בריאת העולם מה שהקב"ה צווה נברא ללא שנוי מצוויו. )א(השערה: 

 קרה מיד (ב) 

 .חוסר שנויללא טפחא אין מרמז על  אזי אמר כי טפחא כמסמלת שנוי כלשהו אם נ

 

 

א חֶ֖ אָטפ רכֵ֥ ח, מ קאו  אתנָ֑ ו ח או סלָֽ אתנָ֑ ָ ח וקאו  מונֶ֣ ָסלָֽ א רכֵ֥  מ

א חֶ֖ אָטפ רכֵ֥  .חל הענין או ההלכה יהםשעל ,, כל מקום לפי ענינו, דהיינו יש מלה יתירה הבאה לרבות לדברים אחדיםיתור לרבות – מ

א ירָמרכֵ֥ בֵ֛ אטָת אכאשר לפני  – פחֶ֖ אָטפחֶ֖ ירמופיע טעם  מרכֵ֥ בֵ֛  ענין.האותו בדברים הנדרשת דרשה שהרבוי אינו על כל  ת

י (וי' תז' יג,י)אבל בפסוק  ַחֶ֖ ָ ר ָָּבָׂשֵ֥ ֵ֛ת ְחַי ָֽ מ   מיעט את כל הפרטים ודרש שעל כולם לא חל הענין ּו

אמופעים של  88 -יש בתורה כ ירָטפחֶ֖ בֵ֛ אבנית לעומת תבנית ואין כרגע אפיון מובהק של תפקיד הת ת ירָמרכֵ֥ בֵ֛ אָת   טפחֶ֖

 

חשוב הגדרת אתנח וסלוק להסברת התבנית  תמובא אתנָ֑ ָ ח וקאו  מונֶ֣ ָסלָֽ א רכֵ֥  מ

ח קאו  אתנָ֑ ו  טעמים המכונים קיסרים, ובד"כ מגבילים בנושא הנידון )למשל שמשהו מהענין חל על פרט מסוים בלבד(,  סלָֽ

ח אתנָ֑ ָ ח קאו  מונֶ֣ ו ָסלָֽ א רכֵ֥  אתנח או סלוק מגביל.  מונח או מרכא מרבה מ

 

חהטעמים  תבנית מתפקידי אתנָ֑ ָ ח קאו  מונֶ֣ ו ָסלָֽ א רכֵ֥  רבוי הגבלה. מ

אהטעמים  תבנית מתפקידי חֶ֖ טפ ָ א רכֵ֥ ח, מ וקאו  אתנָ֑  רבוי.הגבלת ה סלָֽ

חאבל התבנית עשויה להיות גם שטעם  חמרבה בלי קשר לטעם  מונֶ֣  המגביל אתנָ֑

ָוכן שטעם  א רכֵ֥ קמרבה בלי קשר לטעם מ ו  יל המגב סלָֽ

 

 

יר מתפקידי בֵ֛   ת

 )א( מחלק, 

 )ב( ממעט,

ה (וי' אמר כא,ז) ככתוב, : לא ממששהמלמד  לימוד)ג(  ָּׁשֵ֛ א  הָלא ממש –תביר  ְו רּוָׁשֵ֥ ּה ְּג יָׁשֶ֖ א  רבנן הוסיפו נשים שלא התגרשו אלא שהיה  מ 

אשאף אותן או חלוצה,  בהן ריח של גט חּו ל ֶ֣ ָּקָ֑  הכהנים לנשים י 

יר בֵ֛ יר ת יר ;מופעים בתורה 4 – תבֵ֛ ירָשאחריה בטעםלמלה  -מקף -המחוברת ב מלה ואחריה תבֵ֛ בֵ֛ , ואין כרגע מופעים בתורה 3 – ת

 אפיון מובהק של תפקיד התבנית

י ֵ֛ ָ – ּכ  ר י אואחריו תבֵ֛ חֶ֖ טפ ָ א[ רכֵ֥ מ בתורה, ואין כרגע אפיון מובהק של תפקיד  .4פסוקים ומופע אחד בפסוק בתנ"ך מהם  811, ]

 התבנית

 

א א[ָטפחֶ֖ ירָ]מרכֵ֥ בֵ֛ ח] ת חָ[מונֶ֣ אראה הגדרה בתוך התבנית  – אתנָ֑ אָטפחֶ֖  מרכֵ֥

רצריך להבחין בין השפעת  י חמחלק וממעט ובין השפעת  – תבֵ֛ קאו  אתנָ֑ ו  מגביל  – סלָֽ

 

אָ()חזרה לשם שלימות הענין ירָמרכֵ֥ בֵ֛ אָת אכאשר לפני  – טפחֶ֖ אָטפחֶ֖ ירמופיע טעם  מרכֵ֥ בֵ֛ נדרשת דרשה שהרבוי אינו על כל  ת

 ענין.האותו בדברים ה

 

א חֶ֖ ָטפ א[ רכֵ֥ מ [ָ ר י אָתבֵ֛ רכֵ֥ תפקיד תדיר של התבנית הוא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים החלוקים ביניהם או בדיניהם  מ

 לגבי הנושא, או הם לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
א ָטפחֶ֖ א[ רכֵ֥ מ [ָ יר אָתבֵ֛ רגֹ֧ ם אשר שוים ביניהם או בדיניהם קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסויהוא של התבנית תפקיד תדיר  ד

 .לגבי הנושא, או הם מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים

 

א חֶ֖ ָטפ א[ רכֵ֥ מ [ָ ר י אָתבֵ֛ רכֵ֥  , אבל על חלקים שונים באופנים שונים,עניןהאותו בדברים העל כל חל נדרשת דרשה שהרבוי )א(  מ

 ם.לגבי הנושא או ההלכה הנידוני לא מצטרפים ביחד)ב( הדברים 

א ָטפחֶ֖ א[ רכֵ֥ מ [ָ יר אָתבֵ֛ רגֹ֧  , עניןהאותו בדברים העל כל חל נדרשת דרשה שהרבוי )א(  ד



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 לגבי הנושא או ההלכה הנידונים. מצטרפים ביחד)ב( הדברים 

אמה ההבדל בין  צריך עיון חֶ֖ אָטפ ָובין  מרכֵ֥ ר י אָתבֵ֛ רגֹ֧ א]ד אָ[מרכֵ֥ תביר יש תפקיד  דרגא ו/או לטעם , אלא אם נאמר כי לטעם טפחֶ֖

 לעצמו בנוסף על תפקידו בתבנית חד כל א

 

אטעם  רגֹ֧  קידי דרישה לעצמו ללא התבנית.מופיע בשלוש תבניות. הוא גם בעל תפ ד

ָ מתפקידי א רגֹ֧ שכל פרט מהמצוה מעכב, כמו ארבע פרשיות שבתפילין המעכבים  – מצרף)ב( , כגון בין שני כתובים – מקשר)א( לעצמו ד

 , זה את זה 

ָ מתפקידי א רגֹ֧  :בניותתבשלוש ד

א ָטפחֶ֖ א[ רכֵ֥ מ [ָ יר אָתבֵ֛ רגֹ֧ רבהקשר לטעם שטופל  תפקיד ד י בֵ֛  ת

יים א  רכ מ אָ רגֹ֧ רכאָ )=ָד ה(-מ אָכפול חֶ֖   טפ

 עיקר משמעותה נעשה מעשה אף שלא לא היה ראוי לעשותו  (א)

ייםכאשר  (ב) א  רכ  מרמז על שני ענינים או שלבים או תיווך בענין הנדון  מ

 

יע ָרבֵ֗ ח מונֶ֣ אָ רגֹ֧   ד

פעם בתורה ויש לחלק ניכר מהמופעים קשר לנושא תיקון הקילקול של היצר הרע בחטא אדם  = נד"ה 19עה מופיהתבנית )א( 

 הראשון, תיקון כח ה)מ(תאוה לקדושה, לחלק מהמופעים קשר לגלות השכינה )הנמשל בזוהר לכעין מצב נד"ה( וחזרתה.

כעין נין המדובר, שפרטים אחרים עשויים להתיחס אליו, , כעין פרט עיקרי/מרכזי בע)ב( במקרים בודדים בלבד מצאנו תפקיד אחר

 לפניו ומופרד מאחריו. מקושרענין 

 

יעאפשר כי לתבנית  רבֵ֗ ָ ח מונֶ֣ ָ א רגֹ֧ אקבוצה -תתיש  ד ֝רש-אזל ָ/  ג רש֞יי֞ם ח)ג יעָ(מונֶ֣ רבֵ֗ ָ ח מונֶ֣ ָ א רגֹ֧ . להלן רעיונות  ד

 למשמעותה 

אבין תפקידיה של תבנית הטעמים  ל ֝רש-אז ָ/  ג רש֞יי֞ם ח]ג יעָ[מונֶ֣  נמצא התפקיד כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל.  רבֵ֗

אאפשר שתבנית הטעמים  ֝רש-אזל ָ/  ג רש֞יי֞ם ח]ג יעָ[מונֶ֣ רבֵ֗ ָ ח מונֶ֣ אָ רגֹ֧ היא הרכב של שתי התבניות זו על זו, ומשמעותה יצא  ד

יעָ.אחד מתפקידי תבנית הטעמים ללמד על עצמו או על הכלל וגם  רבֵ֗ ָ ח מונֶ֣ אָ רגֹ֧  ד

זאפשר כי תבנית  ֝רש-לאא יע/  ג רבֵ֗ ָ ח מונֶ֣ ָ א רגֹ֧ ד ָ רש֞יי֞ם  ב"דל ברייתאב ,מדבר שהוא מיוחד במקומו( זט")היא מופע של מידה  ג

 רייתא דרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי.ב מדות

 

יע רבֵ֗ ָ ח יעבתבנית  – מונֶ֣ רבֵ֗ ָ ח מונֶ֣ ָ א רגֹ֧  עשוי גם לתפקד בתפקידו, שהוגדר במקומו.  ד

 

 

׀ םבטע מלווהתמיד פעמים בתורה  4ָשל֓שלת ָ ק ס לתו, אפשר כי טעם אחרי פ  ,רגשי / מחשבתיאו צורך קושי על )א( מלמד  של֓ש

׀טעם והעשוי להתבטא בהשהיה וחזרה על דברים,  ָ ק ס )ב( מלמד על  התגברות עליו ע"י האיש הנתון במצב או ע"י גורם אחר.מלמד  פ

 השהיה וחזרה על דברים,

 

׀ ָ ק ס היינו שהכתוב  ,סדור שנחלק וסי בר חלפתאין רבי בלעזר אבי מידה י"א לרעין כטעם אמצעי אילם )אין לא נגינה משלו(.  – פ

בקריאה ללא פסק, אחרי קיסר עשוי לציין כי המלה שלפני  פעםבקריאה עם פסק, ו המוטעם בפסק יש לקוראו ולהבינו בשני אופנים פעם

 ניה שבו. או במלה ש הקודם, ופעם עם הפסוק שהיא בראשו הפסק יש לקוראה פעם עם הפסוק

שהם, אחד לפני ואחד אחרי הפסק( ולהם הלכה אחת, או שם אחד ושתי הלכות )כגון שהשם  עשוי לציין שני שמות )היינו מושגים כל

 שאחרי הפסק חל על מילת יחס כלשהיא כמו "כי" שלפני הפסק(. 

 היקש הפועל מצד לצד, כגון מענין שבצד ימין לענין שבצד שמאל.

מ"ם ובין מלה -, הפרדה בין מלה המסתימת בבסוף מילה ובתחילת מילה כאשר במילה הראשונה טעם מחבר הו"יהפרדה בין אותיות א

 שלא ישמע מ"ת י"ותל"ף אבאותיות תי"ו או -הפותחת ב

 השעיה בין דרגא תביר במקום שאין לפחות שתי הברות ביניהם ולכאורה היה צריך להטעים מרכא תביר

 

מחבר שתיים או שלוש ונדיר מאד ארבע מלים לרצף אחד עבור תבנית טעמים של טעם לא נגינה משלו( ה טעם אמצעי אילם )אין – מקף

(. הרצף הזה הוא כעין מלה אחת כגון להפסק מהמלה הבאה או עוצר או מחבר ועוצר )כגון קדמא ז"ק, מונח ז"ק(אחד או שניים )כגון 

 או אגדתא וכד'  לחיבור למלה הבאה, כגון לצורך חישוב גימטריה הלכתית 

ן  טו,במדבר חקת יט י יד-א  ֵ֥ מ  יל ָצ ֶ֖ ו ָּפת  ָ֑י  דלית מגופת שייע מקף עלוהי - ת"א -  ָעָל

 דלית מגופתא מחברא ביה מקף על פומיה - תיב"ע

 מקף משמעו שע"י הקפת עצמים אחדים הם נחשבים כמחוברים ליחידה אחת. -פתיל = מחברא ביה מקף, חיבור מקיף. למדנו ש -טט 

)הרב י"י  תורת המקףלפי , צירוף ענין נספח לענין עיקרידוגמאות למצבים: . משמעות-רב חלק,-שלב, רב-מצב, רב-רבבתפקיד  – מקף

 מיעוט הדגשה. מצב שלפוזן( 

 פעם.  88471בתורה טעם מקף מופיע 

ֶאלממספר מופעי מקף בתורה, מילת  9.971%מהווה  מופעים 8849עם מקף  -ֶאלמילת   1.11714%מופעים מהווה  91עם מקף  -ְו

בתורה.  ֶאלממופעי מלת  99.13%ממופעי מקף בתורה. שתיהן ביחד מהוות  %.81.7ממופעי מקף בתורה. שתיהן ביחד מהוות 

 המתאם הזה אומר דרשני.

ֶאתמופעים  .239)בסגול(  -ֶאתכל מילות   .ף בתורהמקממופעי  2%..4..2מופעים תמיד עם מקף. והן מהוות ביחד  48.)בסגול(  -ְו

אָ מופעים  289)בצירה(  תאָ כל מילות   מופעים במקף.  881)בצירה(  - תאָ אין, מ תאָ , ל תאָ , כ תאָ מופעים בלי מקף. ב 811)בצירה(  תְו



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ָ א מָ֨ ד אוק ָכי המלים המוטעמות  צייןמלים או עם מקפים( עשוי ל 2בשתי יחידות מלים ) – אז֝ל א מָ֨ ד אוק או בסביבתן נמצאים אחד  אז֝ל

 תר מהתפקידים הבאים )ואין הרשימה ממצה הכל(או יו

 הטעמים קדמא ואזלא תבנית מתפקידי

 ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא  )א(

 בזמן  מוקדם ומאוחר )ב(

ו א, כך כלל-כך פרט או פרט ואחר-ללמד שסדר הכתוב בפסוק הוא בדווקא כדי שנוכל ללמוד ממנו כלל ואחר מוקדם ומאוחר )ג(

ל (במדבר נשא ו,ד)כלל ופרט בתוצרת הגפן לנזיר  כגוןברבוי ומיעוט  ֶ֣י ּכ ֶ֖ מ  ֹו ְי רָ֑ ְז ָ֩ נ  ל ּכ  רָמ  ה ֲאֶׁשָ֨ ָעֶׂש֝ ן י  ֶֶ֣פ ֶּג ן מ  י  ֵ֛ים ַהַּיֵ֗ ּנ  ְרַצ ַח ד מ  ֶ֖ג-ְוַע  ָז
א ל׃ ל ֵ֥ ָֽ ה (דברים ראה יד,כו)כלל ופרט של שימוש בכסף מעשר שני  ןכגו י אכ  ֶסף ְוָנַתָּתֶ֣ ָ֩ ַהֶּכ֡ ל ַאֶּוָָ֨-ֲאֶׁשר ְּבכ  ְפְׁשָךָ֝ הְּת ר ַנ ָקֶ֣ ן ַּבָּב א  ּוַבּצ ֵ֗

ן ָ ר ּוַבַּי י  ָכָ֔ ל ּוַבּׁש  ר ּוְבכ ֵ֛ ָךֶָ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ָאְל ְׁש ָֽ ָך ּת  ְֶ֣לּתָָ ַנְפֶׁשָ֑ ָאַכ ם ְו י ָ ָּׁשֵ֗ ְפנ  ָך׃ָ'הֶָ֣ ל  יֶתָֽ הָּוב  ַאָּתֵ֥ ָ ְחָּתֶ֖ ַמ ְָוָׂש ָך י ֶהָ֔ מומי רבוי ומיעוט בכגון .ֱאֹל

יָ(ה טו,כאאדברים ר)בכור בהמה  ָֽ כ  ה-ְו ְהֶיָ֨ ּום ֝בֹו י  ַח ָ מֵ֗ ּס  ֹו ּפ  ר אֶ֣ ּו ָ֔ ל ע  ם ּכ ֶ֖ ּו ע מֶ֣ א ָרָ֑ ּנּו ל ֶ֣ ֶחָ֔ ְזָּב הֶָ֖ ת  ָך׃ָ'ַל י ֶהָֽ ֱָאֹל
 מלמד ולמד כגון בקל וחומר ( ד)

 בנין אב אפשרות ללימוד ב( ה)

 

א מָ֨ ד או-ק ֝אּוָ(ד,כה נשאבמדבר ) , כגוןביחידת מלים אחת )בד"כ במלה אחת – אז֝ל ְׂש  ( מציין שוויון, או/ו בעושה תלוי המעשהְוָנָ֨

רש֞ייםָ֞צגת כאן התבנית לשם שלימות נושא קדמא ואזלא מו ָ)ג ֝רש(-אזלאאו   אז֝לא אָג מָ֨ ד מלים או עם  2בשתי יחידות מלים ) –ָק

 מקפים( המציינת שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם. ראה הסבר במקומו.

 

ן כי יש פעמים בתורה והן מופע של מלמד ולמד, קדמא מציין המלמד ההולך בראש, האזלא מציי 81-מופיעות כ שתי התבניות הבאות

 וללמד יש תכונות מסוימות בהתאם לתבנית הטעמים למד ההולך אחריו,

א מָ֨ ד אוָק ָָאז֝ל .. רש֞ייםָ֞. ָ)ג אאו   אז֝לא ֝רש(-אזל א ָָג ט ךָפש הפֶ֤ קל הלמד מוגבל באופן זמני או מותנה, ובין היתר נמצא בו דוגמת  – מ

דרישת גרש מהפך פשטא מציין -. הגרשיים או אזלאמרים( )במדבר בהעלתך פרשת צרעת וחומר המוגבל בדיו לבא מן הדין להיות כנידון

 בסביבתו. ומהכתוב המוטעם אדיו 

א מָ֨ ד אוָק ..ָאז֝ל רש֞ייםָָ֞. ָ)ג אאו   אז֝לא ֝רש(-אזל ח]יצא מן הכלל  – ג ונֶ֣ ָָ[מ יע שעל מציין כנראה , או על הכלל כולו ללמד על עצמורבֵ֗

 עולה על המלמד הלמד, המסקנה היא שרבוי רב רובץלמד ה
 

מָָ֨ ד אוָאק א... ָאז֝ל מָ֨ ד אוָק  , ללא הסבר)= קדמא ואזלא פעמיים( בין שני קיסריםָאז֝ל

 

א תבנית טעמים מָ֨ ד אוָק ָאו ָאז֝ל א מָ֨ אוקד אאו  אז֝ל דמָ֨ ָלבדה או  ק רש֞יי֞ם א אוג ֝רש-אזל אשר לפניה לפחות אחת או יותר מהתבניות  ג

 הבאות
ָסגולָ   ח מונֶ֣ ָ . .. ָ ח מונֶ֣ ָ א  ק ָזר ח  מונֶ֣

ח או  ָפזָ֡...  מונֶ֣ ח  רָמונֶ֣

ח  או א ... מונֶ֣ ָתליש ח ה-מונֶ֣ דול  ֠ג

חאו  א...  מונֶ֣ ָתליש ח טנה-מונֶ֣   ֩ק

יעאו  רבֵ֗ ָ ח  ָמונֶ֣
( וחלקם קדמאהפרט  כעין מלמד ולמד אשר לפניו פרטים לפי תפקידי הטעמים השונים )נקרא להםמבטאה שונות ת ותבני ואחריה

כעין ויוצרים ביחד  מלמד ולמדהחלק מה עשוי להיות הפרט קדמא (.בתראה רטמתבררים בפרטים שאחרי המלמד ולמד )נקרא להם פ

 .מלמד מורחב

 

ָ א מָ֨ ד מופע של מוקדם שהוא מאוחר בענין, היינו מקום עשוי להיות התחל בו, דבר קדום, עשוי לציין עשוי לציין  –ללא אזלא אחריו ק

 הקרא מקדים או מאחר את זמנו בפועל. 

אראה  מָ֨ ד ןָ-זקף-ק טָ֔ מוקדם ברבי יוסי מידות של רבי אליעזר  ב"מלאו במלים מוקפות, כעין מידה קטן במלה אחת -זקף-קדמא –ק

הלמד מענינו  דבר"של רבי ישמעאל ברבי יוסי,  מידות ג"מי בי" ממידההלמד מסופו"  דברוהוא מאוחר בענין, והוא גם כעין החלק "

 " מסופוודבר הלמד 

 

אָָ֨ ט ךָפש הפֶ֤ ָמ א מָ֨ ד שלפניו  )היינו הכתוב( דבר שחבירוברבי יוסי מידות של רבי אליעזר  ב"מלמידה תבנית שבין תפקידיה כעין  – ק

 עשוי להיות גם טעמא דקרא על הכתוב לפניו.  .או שהוא מלמד על חבירו )היינו הכתוב( שלפניו מלמד עליו

 

א מָ֨ ד א ק רכֵ֥  מופעים בתורה עם שתי הסיפות כמוצג  1.-כ – מ

א מָ֨ ד א ק רכֵ֥ א ָ] מ ט ח] [פש ן-זקף...  [מונֶ֣ טָ֔ לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד  –שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח(  בין ק

 קטן-ועוד מתפקידי פשטא ... זקףבאופן אחר, 

א מָ֨ ד א ק רכֵ֥ ָסגולָ ָמ ח מונֶ֣ ָ. .. ָ ח מונֶ֣ ָ א  ק  , ועוד מתפקידי זרקא סגוללכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר – זר

 

ָ א מָ֨ ד תבנית בעלת התכונות שלה. -כעין כלל הצריך לפרט, ולפרט או פרטים תבניות שונות וכל תת עשוי לציין –ללא אזלא אחריו ק

 מוצגת רשימה של רוב התבניות האלה.

א ָ] ט ח] [פש ן-זקףָ[מונֶ֣ טָ֔  ק

ח] ָמונֶ֣ יע[  רבֵ֗

טאָָ֨ ךָפש הפֶ֤ ָזקף מ ח ן-מונֶ֣ טָ֔  ק
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ר י א]או  תבֵ֛ רכֵ֥ אָ[מ חֶ֖   טפ

ר י אָתבֵ֛ רגֹ֧ א] ד רכֵ֥ ָָ[מ ח אתנָ֑ ָ ח( מונֶ֣ (ָ א חֶ֖ סאו טפ א(ָ רכֵ֥ מ וק) ָלָֽ
ר י אָתבֵ֛ רכֵ֥ א] מ רכֵ֥ ָָ[מ ח אתנָ֑ ָ ח( מונֶ֣ (ָ א חֶ֖ קאו טפ ו א(ָסלָֽ רכֵ֥ מ (ָ

 

אתבנית הטעמים שבבסיסה   ֝רש-אזל רש֞ייםָ֞או  ג  יצא לסוגיו – ג

 מופעים( 8.33פסוקים,  8441גרש וגרשיים )-תבניות טעמים הנשענות על אזלא, היינו אזלא

א ֝רש-אזל רש֞ייםָ֞  8821)=גרש(  ג  ( 8.33צריך בדיקה כי לעיל נאמר  8.32מופעים בתורה )סה"כ  182 ג

רש֞ייםָ֞ ָ)ג א אאו   אז֝ל ֝רש(-אזל א ָ ג ט ךָפש הפֶ֤  יצא להקל ולא להחמיר – מ

 

רש֞ייםָ֞ ָ)ג א אאו   אז֝ל ֝רש(-אזל ר... ג י יםָ (בר' וירא כב,ח)כגון יצא להקל ולהחמיר,  – תבֵ֛ ֞ ה  ֹל הגרשיים  -ֱא ֶא ְר הָ-י  ָלֶ֖ הְָלע  ַהֶּׂשֵ֛ ָ ֹו  -ּלֵ֥

, ולהחמיר שרק אם לא יהיה שה הקרבן הקרבן יהיה שהאם יהיה שה יצא להקל ולהחמיר, להקל ש. תביר ..מרכא תביר טפחא, גרשיים 

 יהיה יצחק.

 

רש֞ייםָ֞ ָ)ג א אאו   אז֝ל ֝רש(-אזל ָ ג יע רבֵ֗ ָ ח  או על הכלל כולו ללמד על עצמויצא  –מונֶ֣

א ֝רש-אזל יע)ללא קדמא לפניו( מונח ]מונח[  ג  מופעים 21פסוקים,  21 – רבֵ֗

רש֞ייםָ֞ יעמונח ]מונח[  ג  מופעים 92פסוקים  92 – רבֵ֗

יע רבֵ֗ ָ רש֞יי֞ם        מופעים .פסוקים  . – ג

 

רש֞ייםָ֞ ָ)ג א אאו   אז֝ל ֝רש(-אזל אָג מָ֨ ד מלים או עם מקפים( מציין שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם,  2בשתי יחידות מלים ) –ָק

 מופעים 32 -קודם למלמד. כ כגון כתוב מאוחר או אחרון ומבוצע ראשון, כגון עשוי להיות למד

רש֞ייםָ֞ ָ)ג א אאו   אז֝ל ֝רש(-אזל א ָָג ט ךָפש הפֶ֤ מ אָ מָ֨ ד אזלא בראש התבנית לרמז על פעולה שהתחילה, הושעתה וחודשה או  – ק

 גרשיים   81אזלא +  3פעולה שאמורה להיות מאוחרת החלה לפני זמנה, מושעית, תחל שוב. מופיעה בתורה   שתתחדש.

 

 

 .לחלק מהתבניותידי תבניות הטעמים תפקרישום מתמטי של  8.1

 כללי, האמור בעיקרון להופיע בכל הגדרת תפקיד תבנית אבל מודגם רק בתבניות אחדות. ביטוי מתמטיכתוצאה ממסקנות העיון הוגדר 

 ומוגדרת פעולת כפל ביניהם פעילות תפקיד" ם"מקדתבנית" מוגדר  "תפקיד עבור כל

 :נקבעת לפי שווי המקדםהבטוי תוצאת  . ל תבנית כלשהי(מקדם פעילות תפקיד * תפקיד כלשהו )ש

 התפקיד פעיל במופע,  8אם המקדם שווה 

 ד זה במקום(.יהתפקיד לא פעיל במופע )או שלא מצאנו עדיין תפק 1אם המקדם שווה 

 דים אחדים. יבמקום אחד עשויים להיות פעילים תפק

 

 (טיהדגמה בביטוי מתמ) מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול

 מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם* ענין עצמאי  8מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם* ענין תוספת  8מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם )כגון קריבת ימים למות(* גריעה חלקית  8מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 * ציור של תנודה  8ל( = מקדם * ת)זרקא סגו

 * כגון ציור של שלוש תנועות 8מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין. *  8)זרקא סגול( = תמרכא * המקדם 

 

 קטנה-גדולה או תלישא-הטעמים תלישא תבנית מתפקידי

  (משיעורין,חציצין ומחיצין )שח" כללי תפקיד

, שיעורין יחסיים, אומדנים מוחלטים* שיעורין, חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין  8קטנה( = -גדולה או תלישא-א)תלישת*  מקדם

 קטנה(-גדולה או תלישא-)תלישא

 עקירת עקרון תורני או מצווה, עקירת מחיצה * 8קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 רת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון עקי * 8קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

כרת, מיתה בידי שמים. התרעת לאו ומלקות, לאו מכלל  –התרעת עונש משמים  * 8קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 עשה

 קטנה(-גדולה או תלישא-* מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש )תלישא 8קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 

 בעל בחינה נעלה ייחודי תפקיד

כללי לתלישות במנהג  שםמנחת שי זה  פקטנה,ע"-)מקור אור החיים בטעם תלישא* בחינה מעולה ביותר  8( = תלשא* ת) מקדם

  , אפשר לתאר בחינה נעלה כעין מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחריםהספרדי(

 גדולה(-אתליש)* נבחר, ראש, מקור  8גדולה( = -תלישא* ת) מקדם

 

 בין המלים המטועמות או בסביבתן. חישוב חשבוני ייחודי תפקיד

 חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן אפשרות לחישוב*  8( = ... תביר קטנה-גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 

 פזרהטעמים  תבנית מתפקידי

וש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר, תפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה, דר*  8( = פזר)ת*  מקדם

 בין שמפורש בתורה שבכתב ובין שאינו מפורש. בנוסף עשוי ללמד למקומו.
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 יתיבהטעמים  תבנית מתפקידי

 דווקא כך, אכן כך הדבר, לפחות כך.*  8( = יתיב)ת*  מקדם

 

 פשטא הטעמים תבנית מתפקידי

 מתפשט והולך, פשט הענין. חד ויחיד, פשוט,אחד, א*  8( = פשטא)ת*  מקדם

 פשטא פשטא הטעמים תבנית מתפקידי

 דבר שזה טבעו ומתמיד בו.*  8( = פשטא פשטא)ת*  מקדם

 ת, בבת אחת, בעת ובעונה אחת.דיּוחל / מתרחש / מתבצע במהירות כי מכיר דרכו. מיָ *  8( = פשטא פשטא)ת*  מקדם

 .גורם אפשר שגם זה או זה גורםזה וזה  * 8( = פשטא פשטא)ת*  מקדם

 

 קטן-זקף הטעמים תבנית מתפקידי

 תים* תפקיד מספר הלימודים / הדרשות ש 8( = קטן-* ת)זקף מקדם

 

ן-זקף טָ֔ ָזקףָואָק ח ןָ-מונֶ֣ קטן -שתי דרשות. תוכן המונח מסייע לתיאור הזקף, י נקודות בענין מסויםתש, מספר שתים כעיןקטן -זקף –קטָ֔

 של אחד. מספרוד דרשה אחת או ענין של או שהמונח מוסיף ע

 

 

 קטן-זקף הטעמים תבנית מתפקידי

 תיםתפקיד מספר הלימודים / הדרשות ש 

 

 גדול-זקף הטעמים תבנית מתפקידי

 .* תפקיד מספר הלימודים / הדרשות שלוש 8גדול( = -* ת)זקף מקדם

 .אין הסבר, ופעים בתורה(מהמ 31%-הקשור כנראה לשרש "אמר" )כ* תפקיד  8גדול( = -* ת)זקף מקדם

 

 גדול-קטן זקף-הטעמים זקף תבנית מתפקידי

 גדול(( -קטן זקף-* ת)דבר החוזר וקורה )זקף 8גדול( = -קטן זקף-* ת)זקף מקדם

והסקת מסקנה מדרשית ו/או  וגימטרית תוכן או להפך טעמיםגימטרית  בין ייחודי חישוב הפרש תפקיד, חישוב חשבוני כללי תפקיד

 הילכתית

 , ו"תקעגדול(  = )עולה( -קטן זקף-* גי' )זקף 8גדול( = -קטן זקף-* ת)זקף מקדם

הָכב,יג: וירא בראשיתכגון גי' תוכן ) -* ת'  1גדול( = -קטן זקף-מקדם * ת)זקף ּנ  ה  ר-ְו ַח֕ ַא ָ ל י    לא פעיל( 1= ַָאָ֔

 

 הטעמים רביע תבנית מתפקידי

 ות ארבע* תפקיד מספר הלימודים / הדרש 8* ת)רביע( =  מקדם

 * תפקיד חישוב רבוע 8* ת)רביע( =  מקדם

  4* תפקיד הערך / המספר  8* ת)רביע( =  מקדם

 

 רביעמונח הטעמים  תבנית מתפקידי

 או יותר מארבע * תפקיד מספר הלימודים / הדרשות ארבע 8רביע( = מונח * ת) מקדם

 

 טפחאהטעמים  תבנית מתפקידי

א* ת) מקדם חֶ֖ חמן התיאור המוטעם בסיומת מפסיק * תפקיד  8( = טפ אתנָ֑ ָ ח קאו  מונֶ֣ ו ָסלָֽ א רכֵ֥ ח, מ קאו לבד,  אתנָ֑ ו  לבד. סלָֽ

 

א* ת) מקדם חֶ֖  בנושא הנידון.שנוי או הרחבת משמעות * תפקיד  8( = טפ

א* ת) מקדם חֶ֖  רבוי * תפקיד 8( = טפ

א* ת) מקדם חֶ֖  פותח טפח )אף שמפסיק(, מתחבר אל, ומתאפיין מהכתוב אחריו.* תפקיד  8( = טפ

א* ת) מקדם חֶ֖ במיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות  בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל * תפקיד  8( = טפ

 מהטפחא בלבד או מהמלים בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.

ָ* ת) מקדם א חֶ֖ ח]טפ חָ[מונֶ֣  ראל או שמע יש\קשר אפשרי למעשה בראשית ו * תפקיד 8( = בראש פסוק אתנָ֑

 

 

חהטעמים  תבנית מתפקידי אתנָ֑ ָ ח וקאו  מונֶ֣ ָסלָֽ א רכֵ֥  מ

ח* ת) מקדם אתנָ֑ ָ ח קאו  מונֶ֣ ו אָסלָֽ רכֵ֥  רבוי הגבלה.*  8( = מ

אהטעמים  תבנית מתפקידי חֶ֖ טפ ָ א רכֵ֥ ח, מ וקאו  אתנָ֑  סלָֽ

א* ת) מקדם חֶ֖ ָטפ א רכֵ֥ ח, מ קאו  אתנָ֑ ו  רבוי.הגבלת ה*  8( = סלָֽ

 

אהטעמים  תבנית מתפקידי מָ֨ ד אוָק  אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ ד אוָק  * ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא )קדמא ואזלא( 8( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ ד אוָק  * מוקדם ומאוחר )קדמא ואזלא( 8( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ ד אוָק   1* מלמד ולמד כגון בקל וחומר )קדמא ואזלא( =  1( = אז֝ל
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א* ת) מקדם מָ֨ ד אוָק   1לא( = * בנין אב )קדמא ואז 1( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ ד אוָק   1* כלל ופרט )קדמא ואזלא( =  1( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ ד אוָק  1)קדמא ואזלא( =  רבוי ומיעוט*  1( = אז֝ל

 

 טבלת ספירה של תבניות טעמי מקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת 8.9

 מספרים של טעמי המקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת 

 מס' צורת סימן, הערות הערות ' מופעיםמס מס' פסוקים חיפוש

   79971מס' מלים בתורה  .114מס' פסוקים בתורה  * 

זה מס' המלים המצטרפות  88471 4127 מקף 

לטעם אחד או שניים שהוא / 

 הם בד"כ במלה האחרונה 

8 

 עם מקף -ֶאלמילת 

ֶאלמילת   עם מקף  -ְו

999 

12 

8841 

91 
ֶאל -ֶאלָמלות   -ְו

  ֶאלי ממופע 99.13%

 ממופעי מקף %.81.7

 מופע 8849 פס' 8113 ֶאל

ֶאל  מופע 91פס'  11 ְו

 אין, – ֶאלָאין, מ – ֶאלָל אין, – ֶאלָאין, כ – ֶאלָב   

 )בסגול(  ֶאתכל מילות 

 עם מקף
 )בסגול( ְוֶאתכל מילות 

 עם מקף

8114 

 

437 

239. 

 

.48 

מהוות ביחד 

ממופעי  2%..4..2

 .מקף בתורה

 , ֶאתל  ,ֶאתָ, כֶאתב 

 אין. – ֶאתמ 

תמ  תב 881 884 )בצירה( מקף  - א  ת, כ א  ת, ל א  ת אין, א   289, 282 )בצירה( א 

ת  811, 811 )בצירה( ְוא 

 שתיהן בלי מקף

 2  88294 .114 טפחא

 3  9213 .4.1 )כולל מונח לגרמיה(מונח 

 4  9831 .181 מרכא

 1  991. 4439 קטן-זקף

 .  1113 .114 סלוק

 7  1492 .141 חאתנ

 1  1441 3187 פשטא

 )כמו סלוק(  .321 2448 געיה

 9  3141 2144 מהפך

 81  2.79 2343 תביר

 88  2447 2822 רביע

)צורה כפשטא,  82  2828 8712 קדמא

 מיקום בתוך מלה(

 )גרשיים מלעלי( 83  8821 8141 אזלא / גרש

 84  8191 8181 דרגא

 81  127 498 גדול-זקף

 )גרש מלרעי( .8  182 .49 שייםגר

 87  411 441 קטנה )=תרסא(-תלישא

 81  317 317 )כולל מונח לגרמיה(פסק 

 89  371 372 זרקא

 21  372 372 סגול

 28  317 348 יתיב

 22  2.9 2.8 )=תלשא(גדולה-תלישא

 )מונח ופסק(  219 .24 מונח לגרמיה

 23  819 812 פזר

 24  1 1 כפולה-מרכא

 תמיד פסק אחריה 21  4 4 לשלתש

 .2  8 8 פרה-קרני

 .2, ללא קדמא  27  8 8 יומו )=גלגל(-ירח בן

 ללא מונח לגרמיה 14889 143.7   סה"כ סימני טעמים

 ללא געיה 11133 .9.1.   סה"כ ללא מקף וגעיה
 37לגר"א באותם סימנים 

 תפקידים

משפטי  –לרב הידלסהיימר 

 טעמים 82הטעמים, 
דף בגלל מלים עם העו  

 שני טעמים

  88971בתנ"ך  מרכא טפחא

 3119מהם בתורה 

 81174בתנ"ך 

 49.2מהם בתורה 

  

  2131בתנ"ך  מרכא מלה מקף טפחא 

 172מהם בתורה 

  29.1בתנ"ך 

 918מהם בתורה 

  

תביר מרכא )כנראה 

 אחריו טפחא(

  3.14בתנ"ך 

 8817מהם בתורה 

 3133בתנ"ך 

 8272מהם בתורה 
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יר מלה מקף מרכא תב

 )כנראה אחריו טפחא(

  .828בתנ"ך 

 419מהם בתורה 

 8242בתנ"ך 

 422מהם בתורה 

  

   41. .2. ]מרכא[ טפחא מרכא תביר

   82 82 תביר-מרכא מלה

   711 723 ]מרכא[ טפחאדרגא תביר 

  8.73סה"כ עם תביר בתווך  2.3 211 תביר-דרגא מלה

ללא דרגא או ללא  תביר

 ולפני מרכא

128 142   

   4 4 תביר תביר

   3 3 תביר-תביר מלה

   מהם בתורה 2בתנ"ך,  . מהם בתורה 2בתנ"ך,  . תביר דרגא

   יחזקאלב 8 יחזקאלב 8 דרגא-תביר מלה

ללא דרגא  טפחא תביר

 הםאו ללא מרכא לפני

רביע לפני תביר,  9מהם  88 88

 קו"א 8ז"ק,  8
 

 טפחאמלה מקף תביר 

לא מרכא ללא דרגא או ל

 לפניהם

רביע לפני תביר,  9מהם  88 88

 ,רביע גרשיים 8

 אתנח גרשיים 8

 

י ֵ֛  .4בתנ"ך מהם  811 תביר מרכא טפחא  – ּכ 

 בתורה

 .4בתנ"ך מהם  811

 בתורה

  

   .21 213 קדמא מרכא 
קדמא מרכא פשטא 

 ]מונח[ ז"ק
)מלה מקף  4+  31

  מרכא(
)מלה מקף  4+  31

 מרכא(
  

מקף[  ]מלהקדמא מרכא 

 זרקא ]מונח[ סגול 
   1לפחות  1לפחות 

   881 884 קדמא מרכא תביר
     

   1 1 תביר-מלהקדמא מרכא 
   217 211 א תבירגרדקדמא 
   1 1 תביר-א מלהגרדקדמא 
   87 87 דרגא-מלהקדמא 

     לא תביר אחריולקדמא מרכא 
   . . תביר אחריוומרכא -קדמא מלה

תביר  מרכא ללא-מלהקדמא 

 אחריו
9 9   

     לא תביר אחריולא גרדקדמא 

אפשר כי כולל קדמא   פסוק בר' שמ' וי' 77 813 811 מרכא פשטא 

 מרכא

    אין פשטא-מרכא מלה

  בדברים 3בתנ"ך,  44 . . מרכא מונח לגרמיה
   388 318 קטן במלה אחת-מונח זקף
קטן במלה -קדמא זקף

 אחת
    

     

דול בין ג-קטן זקף-זקף

 שני קיסרים

871 87.   

  212, 218סה"כ  .2 .2 גדול-זקף-קטן מלה-זקף

-1גדול מלים )-זקף

קטן בין -אחדים( זקף

 שני קיסרים

   לוודא 23 23

קטן בין שני -קטן זקף-זקף

 קיסרים
12 12   

-קטן מלה מקף זקף-זקף

 קטן בין שני קיסרים
38 38   

   241 242 קטן-קטן מונח זקף-זקף
   14 14 קטן-קטן פשטא זקף-קףז

   87 87 קטן-קטן יתיב זקף-זקף
קטן יתיב מונח ... -זקף

 קטן-זקף
11  11   

קטן פשטא מונח ... -זקף

 קטן-זקף
81. 817   

קטן מהפך פשטא... -זקף

 קטן-זקף
94 94   

     פשטא פשטא
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     מהפך פשטא מהפך פשטא

   2 2 פשטא רביע

   8 8 פשטא מונח רביע

     

   .14 791 קדמא ואזלא

   21 21 קדמא ואזלא קדמא
קדמא -גרש מלה-אין אזלא . . קדמא-קדמא ואזלא מלה

 ללא קדמא לפני אזלא
 

   לוודא 31 31 קדמא ואזלא במלה אחת
קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא 

 באותו פסוק 
 1, וי'  84, שמ'  .בר' 

 28, דב'  82,במ' 

   

באותו א קדמא ואזלא ... קדמ

 פסוק
, וי'  21, שמ'  2בר' 

 31, דב'  87, במ'  21

   

קדמא ... קדמא ואזלא באותו 

 פסוק
,  3, וי'  1, שמ'  8בר' 

 ., דב'  4במ' 

   

קדמא ואזלא ... קדמא 

 ואזלא בחצי פסוק

, 3, וי'  7, שמ'  4בר' 

 83, דב'  7במ' 

   

קדמא ואזלא ... קדמא 

 בחצי פסוק

, 1וי'  , 87, שמ'  8בר' 

 23, דב'  87במ' 

   

גרשיים או גרש ... קדמא 

 ואזלא באותו פסוק
    8, דב'  2, במ'  3וי' 

   218 218 קדמא ואזלא רביע

שניהם רק בקדמא  2 2 קדמא רביע

 ואזלא במלה אחת

 כלומר אין קדמא רביע

רביע קדמא )עם או בלי 

 אזלא(

231 237   

   32 32 גרש קדמא-אזלא

   7 7 קדמא-הגרשיים מל

   28 28 גרשיים קדמא 

גרש -גרשיים או אזלא

 קדמא מהפך פשטא

81  +3  =83 83   

גרש -גרשיים או אזלא

 מונח מהפך פשטא

8 ? + 8   

    אין גרשיים קדמא תביר

גרשיים קדמא מרכא 

 תביר

3 3   

גרשיים קדמא מרכא 

 זרקא

8 8   

גרשיים קדמא דרגא )רק עם 
מונח או תביר אחריו()אין 

 מרכא כפולה(

מהם דרגא תביר מרכא  4 1 1

 טפחא

 דרגא תביר טפחא 8

 

גם מכיל תביר תביר  8 8 גרש דרגא )כנ"ל(-אזלא

 מרכא טפחא )דב' ו, י(

אחרים מתבנית  1

 קדמא ואזלא דרגא

   92 92 גרשיים מלה רביע

   . . גרשיים רביע

גרשיים מונח מונח 

 רביע

1 1   

 גרש )ללא קדמא-אזלא

 לפניו( מונח ]מונח[ רביע
21 21   

גרש -קדמא ואזלא ... אזלא
 או גרשיים מהפך פשטא

זו והתבנית הבאה 

משתרעות על פסוק או 

 ייםנש

   סה"כ מופעים

גרש -קדמא ואזלא ... אזלא

 או גרשיים ]מונח[ רביע
 81   

   211 211 רביע בראש פסוק

   899 899 רביע אחרי אתנח

   27 27 אתנח מלה מקף רביע
ללא טפחא בין סלוק 

 לאתנח

    

ללא טפחא בין אתנח 

 לסלוק

    

     מלה פסק אתנח

     מלה פסק סלוק

     פשטא מהפך פשטא
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 בראשית, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי 2

 בראשית א,א 2.8

ֶרץבראשית א,א:  ָהָאָֽ ָ ת ֵ֥ א  ְָו ם י  ַמֶ֖ ַהָּׁש ָ ת ֵ֥ א  ָ ָ ים ָ֑ ה  ֱאֹל ָ א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ר   ׃ְּב

ית ֶ֖ אׁש  ר  ָבתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  טפחא –ְָּב ים ָ֑ ה  ֹל ֱָא א ָרֶ֣  ,  מונח אתנח –ָּב

א ָרֶ֣ יםרבוי,  -מונח  – ָּב ָ֑ ה  ֹל , צירוף הטעמים מונח אתנח מלמד כאן כי (כב )תשי"ח ב( ש"פ משפטים –תורת מנחם )מגביל ומבדיל  –אתנח  - ֱא

ָ ים ָ֑ ה  ֹל ֱָא א ָרֶ֣ הסתרות האלקות וכאשר ההסתר מלא אז הבריאה מתגלה. משמע שהבריאה היא  מבטא רבוי הגבלות היינו צמצומים אוָּב

ד׃  (דב' ואת' ו,ד)-גלוי אלקות בהסתתרות ואלקות הוא "הדבר" האחד והיחיד שיש, שנאמר בפירוש ב ֶאָחָֽ ָ ָ׀ ' הֵ֥ ָ ינּו ֶ֖ ה  ֹל ֱָא ' הֵ֥ ָ ל ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ע ַמֶ֖  ְׁש

 אתנח,  – אלקיךמונח,  – ה'טפחא,  – אנכי, בטעם תחתון אנכי ה' אלקיך

ָ( גימטריה .1הטב"ע )גי'  –מאנכ"י הוי' כל הוית הבריאה  –אנא נפשי כתבית יהבית  –נוטריקון  – אנכ"י ים ָ֑ ה  ֹל אתנח,  –( .1)גי' ֱא

 לקים הבלתי בעל גבול.-בריאה מוגבלת לעומת א

 

 בטופח, והכא ברכות כה,ב בבליאמר הנ בבחינת שלפניותפקידי טפחא מצאנו הוראה על רבוי לא מוגבל, על אפיון מהקרא אל הקרא  בין
. יש מצבים בהם מעכשוהאם הוא תנאי או כאומר  "מנת-על"משמעות הבטוי  מברר ,אגיטין עד בבלי. בינייהו איכא להטפיח מנת על

ָכי  אפשר.  עכשומשמעו מ ת י ֶ֖ אׁש  ר   :הדברים הבאים מעכשובתפקיד טפחא,  -ְּב

 מאמרות ורבוי דברים נבראים  רבוי 

 אין קרא לפניו. כי עכשו-מנת להטפיח מ-ח עלטופ במשמעות 

 ָים ָ֑ ה  ֹל ֱָא א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ר  יתאת  ןמאפייאז הכתוב אחריו מתאר וטפחא מונח אתנח, הטפחא פותחת טפח ו –ְּב ֶ֖ אׁש  ר  והמלים  ְּב

ָ ים ָ֑ ה  ֹל ֱָא א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ר   .לקות-שהבריאה מאוחדת באהם ענין אחד ְּב

 ית ֶ֖ אׁש  ר  שהבריאה היא שנוי משמעות מהכתוב אחריה, בחסידות מוסבר כי הבריאה מרגישה  בתפקיד פסקא טעמא מלמדטפחא  – ְּב

 לקות, אבל מהתפקיד הקודם זה רק כביכול -עצמה מציאות נפרד מא

 ית ֶ֖ אׁש  ר   לקות -רק א היהשלפני הבריאה  אבל היות ואין כתוב לפניו מלמד,טפחא, בתפקיד התפשטות משמעות אלפניו,  – ְּב

 

ית ֶ֖ אׁש  ר  והא בבלי פסחים נד,א -בתפקיד התפשטות משמעות אלפניו, ואפשר כי מרמז משבע המלים של הפסוק אל הנאמר בטפחא,  – ְּב
, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםתניא: 

דכתיב )תהלים צ( בטרם הרים ילדו וכתיב )תהלים צ( תשב אנוש עד  -תשובה דכתיב )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו.  -משיח. תורה 
דכתיב )ישעיהו ל( כי ערוך מאתמול  -דכתיב )בראשית ב( ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם. גיהנם  -דכא ותאמר שובו בני אדם. גן עדן 
דכתיב )תהלים עב(  -מקדשנו. שמו של משיח  דכתיב)ירמיהו יז( כסא כבוד מרום מראשון מקום –תפתה. כסא הכבוד ובית המקדש 

 יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. 
 

ָב:  – א,א בראשית א[ ֶרץ׃] ָהָאָֽ תָ ֵ֥ א  ְָו ם י  ַמֶ֖ ַהָּׁש ָ ת ֵ֥ א  ָ ים ָ֑ ה  ֹל ֱָא א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ר  ְָּב
ָ ַָעל]ב[ ְך ֶׁש ח ֶ֖ ְָו הּו ָוב ָ֔  ָ ָת  הּו ה ָהְיָתֵ֥ ֶרץָ ָאֵ֗ ָה ַָעל-ְו ֶפת ֶחֶ֖ ַר ְָמ ים ָ֔ ה  ֹל ֱא ָ ַח ּו רֶ֣ ְָו ֹום הָ֑ ְָת ֶ֣י ׃-ְּפנ  ם י  ַהָּמָֽ ָ ֵ֥י ְָּפנ 
 

הּו ָוב ָ֔  ָ ָת  הּו ה ָהְיָתֵ֥ ֶרץָ ָאֵ֗ ָה ְָו קטן, כעין מידה ל"ד שהמהרז"ו קורא לה ע"פ ס"ע פ"א יסוד לכל המידות לא בא הכתוב -רביע ... זקף - ]ב[

ָ  ירש"לסתום אלא לפרש. והסתום הוא שבבריאה הצורה שבחומר לא היתה גלויה שעל כך פירש   ָת  הּו ה ָהְיָתֵ֥ ֶרץָ ָאֵ֗ ָה לשון  - תהו -גו' וְו
 לשון 'ריקות וָצדּו' )ראה ת"א(. - ובהו'אשטורדישון' בלעז.  - תהו'תמה ושממון', שאדם תוהא ומשתומם על בהו שבה. 

הָפירש שבחומר הנברא  רבינו בחיי-ו הלבשה של ארבע צורות המרומזות בטעם  -קטן( בתפקיד המשכה -מרכא )לפני פשטא זקף –ָהְיָתֵ֥

ָוְָ רביע במלת ֶרץָ]ב[ ָרבינו בחיי , ארבע יסודות בצורה שהלביש הבורא בחומר התוהו, וגם בתפקיד נקודה כפי' רביע –ָהָאֵ֗ ֶרץ ָאֵ֗ ָה אחרי ְו
, ארבע יסודות שיש בצורה זוהבריאה הזאת היתה תהו, כלומר חמר אין בו ממש והיתה בהו שהלביש אותה צורה, והזכיר הכתוב 

ועל כן והוא כלל העולם השפל, ואף ע"פ שיסוד העפר הוא אחרון הזכירו ראשון ובו ידבר,  " כוללת ארבעתם,והם: אש ורוח והמים והעפר, ומלת "הארץ
והפילוסופים קראוה נקודה לפי שהיא למטה מן הגלגלים נתונה בתוכם כנקודה בתוך העגול, וקראוה נקודה, לפי שהיא קבועה וקיימת, אין  הנקודה,התחיל מן הארץ שהיא 

והזכות, וזו תחתון בכללה רק בחלקיה, כענין שכתוב: )קהלת א, ד( "והארץ לעולם עומדת", והנה היא בהפך מן הגלגל העליון המקיף, כי זה עליון בתכלית הדקות  לה תנועה כלל

ְךואחר שהתחיל מן הארץ חזר לסדר היסודות בסדור הראוי, והוא: האש והרוח והמים, הזכיר  בתכלית העובי והעכירות. ֶׁש ח ֶ֖ הוא האש  ,ְו
ָ-היסודית שהיא חשוכה, והקדימו ל ַח ּו ם-מפני שהאש מקיף על הרוח, והקדים הרוח לרֶ֣ י  כי הרוח מקיף על המים והמים מקיפים  ָּמָֽ

הּווהודיענו הכתוב בכאן באמרו ...  על הארץ. ָוב ָ֔  ָ ָת  הּו ה ָהְיָתֵ֥ ָ ֶרץ ָהָאֵ֗ , כי הארץ לבשה צורה, והחשך שהוא האש מקיף למעלה מן ְו
 גו'   ר מעורבים שקרא לשניהם יחד תהום,המים והעפ

 

ֶאלשמות וארא ו,ג:  ָ א ָרֵ֗ א  ָָו ָ ֶאל-]ג[ ָ ם ָהֵ֛ ָר ְב ל-ַא ֶאָֽ ְָו ק ָחֵ֥ ְצ ם׃-י  ֶהָֽ יָָל ְעּת  ַדֶ֖ ָנֹו א 'ָל ֵ֥ הָ֔ ָ י ֶ֣ מ  ָּוְׁש י ָּדָ֑ ֶ֣לַָׁש א  ְָּב ב ק ֶ֖ ַָיֲע
 זוהר כרך ב )שמות( פרשת וארא דף כג עמוד ב 

ֶאל ָ א ָרֵ֗ א  ֶאל-ָו םָ ָהֵ֛ ָר ְב ל-ַא ֶאָֽ ְָו ק ָחֵ֥ ְצ ב-י  ק ֶ֖ ם׃ַָיֲע ֶהָֽ יָָל ְעּת  ַדֶ֖ ָנֹו א 'ָל ֵ֥ הָ֔ ָ י ֶ֣ מ  ָּוְׁש י ָּדָ֑ ַָׁש ֶ֣ל א  , רבי חזקיה פתח ... דהא כד אתברי אדם ְּב
מעפרא דמקדשא דלתתא אתתקן וארבע סטרי דעלמא אתחברו בההוא אתר דאקרי בי מקדשא, ואינון ארבע סטרין דעלמא 

חברו ארבע סטרין אלין בד' סטרי )נ"א יסודין( אתחברו בארבע סטרין דאינון יסודין דעלמא תתאה א"ש ורו"ח ומי"ם ועפ"ר, ואת
דעלמא ואתקין מנייהו קודשא בריך הוא חד גופא בתקונא עלאה, והאי גופא אתחבר מתרין עלמין מעלמא דא תתאה ומעלמא 

דין דלעילא, אר"ש ת"ח ד' קדמאי אינון רזא דמהימנותא, ואינון אבהן דכלהו עלמין, ורזא דרתיכא עלאה קדישא ואינון ד' יסו
 א"ש רו"ח ומי"ם ועפ"ר אלין אינון רזא עלאה וגו'

 

א ָרֵ֗ א  רביע, לבריאת האדם מעפר המקדש בארץ, ארבעה צדדי עולם התחברו במקום זה, ואלו נושאים ארבע יסודות עולם )צפון(  – ָו

תון, וארבעה הראשונים הם א"ש )מזרח( רו"ח )דרום( ומי"ם )מערב( ועפ"ר והתקין הקב"ה מהם גוף מתוקן משני עולמות עליון ותח

 רזי האמונה והם אבות כל העולמות, ורז המרכבה העליונה הקדושה וגו'

 ובהמשך הזוהר מלמד כיצד ארבעה היסודות מרכיבים את כל הבריאה באופנים שונים.  -טט 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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קים אלו )בר' א,ב ושמות , גלוי רמזי טעם רביע בפסווהי"י' של' אבעקבות הפרסום בשנת התשע"א העיר הקורא שראשי תיבות שמו 

 וארא ו,ב(, הוא גלוי יסודי בתורה
ק, ובעולם החומר ארבע כוחות )כבידה, חזק, חלש, אלקטרומגנטי( -ו-ק-וזהו גם הבסיס להא דיש ד אותיות בשם י

 ,DNA :(C, T, A, G adenine-וארבע יסודות )קוורקים: גלואונים, פוטונים, בוסונים וגרביטונים( וארבע מרכיבים ב
thymine, cytosine, guanine ,( וארבע מרכיבים בדם הוא הנפש )כדוריות לבנות, כדוריות אדומות, טרומבוציטים

 פלאסמה( וכו'
 

 י.-ד-ש –ש"י -ד יסודות המהוים אותם לכך ד במרכז ה-י: ש"י עולמות הבנוים מ-ד-וגם ש
ספירות(. וכן הוא באותה משמעות: א )הוא י: שאל )כמו ביקש( באמצעות ד )היסודות( ברא את י )ה-ד-ל ש-וגם א

 אלופו של עולם( לש )במובן צר צורה לחומר( באמצעות ד את י, וכנ"ל.
ה ועולם הבא נברא -ל שד )במובן סד, כיסה בסיד, הסתיר( את י, שעולם הזה נברא ב-י: יש במובנו א-ד-ל ש-וגם א

 י ונסתר מעינינו.-ב
ל עולם( לשד )כמו לשד השמן, הינו תמצית הטוב שבדבר( י )הינו עולמות י: יש במשמעו א )אלופו ש-ד-ל ש-וגם א

 העליונים ועשר ספירות וממילא כל ההויה והשתלשלותה(.

 

ֶאת ,ז:א בראשית ָ ים  ה  ֹל ֱא ָ ֶַ֣עׂש יעַָ-ַוַּי ָ֑ ק  ָר ֶ֣לָָל ַע מ  ָ ר ֲאֶׁשֶ֖ ָ ם י  ַהַּמָ֔ ָ ן ֶ֣י ָּוב  יַע ק ָ֔ ָר ֶַ֣חתָָל ַּת מ   ָ ר ֲאֶׁש  ָ ם ַהַּמ י  ןָ י ֶ֤ ָּב  ל ֵ֗ ּד  ַָוַּיְב יַע  ק  ָר יָָה ה  ְָֽ֖י ן׃-ַוָֽ ָֽ ָכ 
ֶאת ָ ים  ה  ֹל ֱא ָ ֶַ֣עׂש יַעָ -ַוַּי ק  ָר  מענין הרקיע על הרקיע. כגון שני רקיעים, וילון, רקיע שמיני משהוזרקא סגול, הוספת  חמונ –ָָה

 ( הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים.דברים י יד: )שנאמר רקיעים הן, שנירבי יהודה:  אמר ב,חגיגה יב בבלי
, אלא נכנס שחרית ויוצא משמש כלום אינו - וילוןו הן: וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. אמר: שבעה, ואל לקיש ריש

 ערבית,

על ראשי החיה  ודמות( כב,יחזקאל אהחיות, דכתיב ) מראשירקיע אחד יש למעלה  עודאחא בר יעקב:  רב ואמר ב,חגיגה יב בבלי
 רקיע כעין הקרח הנורא. 

 

ר ָ ֲאֶׁש  ָ ם  פשטא פשטא, בתפקיד מידיות, בבת אחת, שני דברים שונים גורמים אחד   – ַהַּמ י 

ֶאת ז,א בראשית הפסוק על)רבי נחמן מברסלב(  ספר ליקוטי הלכות נתן רבבשם  ורוזנטל הי" נחמן הרב ָ ים  ה  ֹל ֱא ָ ֶַ֣עׂש ַּי ָ-ַו יַע  ק  ָר ָה
 ך בכל שאר המאמרות נהיה בבת אחת.בבת אחת, כ במאמרוללמוד שכמו שהרקיע נהיה  ישזה  פסוקבשהטעמים  פשע" אפשר

 
ה( וכבר בארנו כי במאמר הא' יצאו היסודות מעורבים ויסוד המים היה מעורב עם יסוד האויר, כמ"ש ורוח אלהים  התורה והמצוה

 הרקיע היה פעולתו להוציא האויר המרחף ביסודוכן ביום השני שנעשה  מרחפת ע"פ המים, ועי"כ היו המים מתפשטים בגובה ...
, וזה היה הכנה לקויית המים כמו שיתבאר, אולם לעשות הרקיע הזה הי' צריך להקדים מאמר יהי אור, המים ולעשותם מים פשוטים

כנ"ל בהקדמה  אור חוזר עד הסגרירבוניצוצי האור שבים הארץ שכמו שגם עתה הרקיע הזה מתקיים ע"י אור השמש שמכה על כדור 
ום הראשון, רק שהיה כוחו גדול ביתר שאת כי היה אור בוער כאש,ופעל פעולתו בפקודת ה' ד' כן שם בטבע האור הזה שנברא בי

 וגו' ביום אחד מה שאור השמש היה צריך לזה שנים רבות

 רקיע מבדיל בין אויר ובין מים וגורם לעיבוי וגשמים –מבדיל בין שניים  – אחד גורם לשניים

 רץ ושב עד הסגריר )אור בראשית והארץ או הסגריר( גורם לרקיעאור בראשית המכה בא –או שניים גורמים לאחד 

 

הראשון הם השמים העליונים, אינם מכלל הכתובים שנאמר, כי השמים המוזכרים בפסוק  ; אבל יותר נכון לפי פשט( א,ח) רמב"ן
י פינחס, רבי יעקב ברבי אבון בשם , ...  הזכירוהו בבראשית רבא )ב"ר ד,ב(; אמרו: כל רבנין אמרין לה בשם רבי חנניה, רבהגלגלים

"יהי רקיע בתוך המים" )לעיל,ו(, גלדה טיפה האמצעית, ונעשו שמים  רבי שמואל ברבי נחמן; בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא
ּלֹות החמר הראשון עד תכלית ולעשותו דק מן הדקים,  -...  עוד  התחתונים ושמי השמים העליונים לא כי בעבור שירצו החכמים ְלעַּ
 בעל חמר וצורה, הם הנבראים מן האין, יראו שהשמים, שהם גוף מתנועע

ֶאת ָ ים  ה  ֹל ֱא ָ ֶַ֣עׂש יַעָ -ַוַּי ק  ָר מונח זרקא סגול, בתפקיד תנועה, תנודה סיבובית, כעין כריכות פתילי הצצית "והיה לכם לצצית" באותה  -ָָה

 הגלגלים והכוכבים הם מיום שני של הבריאה. תבנית טעמים. הרקיע )מהתפשטות חומר מהארץ הנבראת(, הגלגלים ותנועתות

 

ֶאת,כה: ד בראשית  ָ ד ָעֹו ם ָדֵ֥ ָא ָ ַדע ֶאת-ַוּי ָ֨ אָ ָרֵ֥ ְק ַָוּת  ן ָּב ָ֔ ד ֶֶ֣ל ַָוּת  ֹו ְׁשּתָ֔ ת-א  ָ֑ ָׁש  ֹו מֶ֖  ְׁש

תָ ָָׁשָֽ י ֶ֣ ן׃-ּכ  י  ָקָֽ ָ ֹו ָרגֶ֖ ֲה יָ ֵ֥ ֶבלָּכ  ֶהָ֔ ָ ֶַ֣חת ַָּת ר ח ָ֔ ַָא ַרע ֶָֽ֖֣ ֶז  ָ ים ה  ֹל ֱא ָ י ֶ֤ ָל 
ֶאת  ָ ד ָעֹו ם ָדֵ֥ ָא ָ ַדע ָ-ַוּי ָ֨ ֹו ְׁשּתָ֔ )נשות למך(:  אמרו לוע"פ בר' רבה ...  רש"י , פי', בתפקיד לכתחלה ובפועלקטן-קדמא מרכא פשטא זקף -א 

אתה מלמדנו לעשות מצות פריה ורביה ולא לדקדק על גזרתו של מקום , גזרת מיתת כל אדם, ושתהיה  לכתחלה, וגו' קשוט עצמך תחלה

 אינך מקיים את מה שאתה מלמד לאחרים. ובפועלכליה לאדם, 

ם ָדֵ֥ ָא ָ ַדע ֶאתַָוּי ָ֨  ָ ד ןָ-עֹו ָּב ָ֔ ד ֶֶ֣ל ַָוּת  ֹו ְׁשּתָ֔ קטן, פעמיים זקף בין שני קיסרים, דבר החוזר וקורה או -קטן מונח זקף-קדמא מרכא פשטא זקף -א 

היינו להקים דורות חדשים  ? ללמד, שנתוספה לו תאוה על תאותו,עודגו', ומהו וידע אדם ומיד ע" בר' רבה ...  רש"י כעין בנין אב, פי'

 יתקיים.יעסוק בפריה ורביה כל חייו כי לא ידע מי מצאצאיו  קהלת שאדםבנאמר כ

ֶאתקהלת  יא,ו:  ָ ע ַרֶ֣ ְז  ָ ר ַאל-ַּבּב  ֶק ָ ב ֶר ְָוָלֶעֶ֖ ָך ְרֶעָ֔ אֹו-ַז ֶ֣הָ ֶז ֲה  ָ ר ְכָׁש ָי  ֶ֤ה ֶָז ֶ֣י א  ָ ַע ֝ ד  ָיֹו ָךָ֨ יְנ א  ָ י֩ ָךָּכ  ָָיֶדָ֑ ֶ֣ח ַּנ ם-ַּת ְָוא  ה ים׃-ֶזָ֔ ָֽ דָטֹוב  ָחֶ֖ ֶא םְָּכ ֶהֵ֥ י ְָׁשנ 
מדת תורה בילדותך, למוד בזקנותך; היו לך תלמידים בילדותך, יהיו לך תלמידים בזקנותך; ל -וגו'  זרע את זרעך )ו( ובבקר  רש"י 

 כי אינך יודע איזהנשאת אשה בת בנים בילדותך, שא אשה בת בנים בזקנותך; עשית צדקה בילדותך, עשה בזקנותך )ראה קה"ר יא,י(. 
, או שמא לא יתקיימו אלא שבזקנות. מצינו ברבי עקיבא שהיו לו אם תלמידים ובנים שבילדות יתקיימו לך - יכשר)בנוסחנו: אי זה( 

עשרים וארבעה אלף תלמידים מגבת עד אנטיפטרס, וכולן מתו מפסח ועד עצרת; ובא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם )ראה יבמות 
ץ" )שו' יב,ט(, וכולם מתו בחייו; מצינו באבצן "שלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן החו -סב,ב(. ולעניין הבנים 

 ובזקנותו "הוליד את עובד" )רות ד,כא( ונתקיים לו )ראה ב"ב צא,א(.  



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים(, הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

 , ולפי ההשערותמשרתים
קָ׀  ס לק, יציין לימוד בקריאה עם פסק, ולימוד בקריאה ללא פסק, אחרי קיסר עשוי לציין כי המלה שלפני הפסק יש לקוראה פעם עם כעין סדור שנח פ

 הפסוק הקודם, ופעם עם הפסוק שהיא בראשה או במלה שניה שבו.

א א קדמָ֨ אמופעים בתורה עם שתי הסיפות כמוצג  1.-כ – מרכֵ֥ א קדמָ֨ שטא ָ] מרכֵ֥ ח] [פ ונֶ֣ ןק-זקף...  [מ  –בין שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח(  טָ֔

אלכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר,  א קדמָ֨ ולָ ָמרכֵ֥ סג חָ ונֶ֣ חָ...ָמ ונֶ֣ ָמ  .לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר – זרקא 

 בראשית נח ו,ט 2.2

 :יז –טו ,ו בראשית
ָ ָ טו[ אֶָ֣] מ  ָ ׁש ְָׁשל ֹ֧ ּה ָתָ֑ א  ָ ה רַָּתֲעֶׂשֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ הָ ֶז֕ ּה׃ְו קֹוָמָתָֽ ָ ה ַאָּמֶ֖ ָ ים ֵ֥ ָּוְׁשל ׁש  ּה ְחָּבָ֔ ָר  ָ ה ַאָּמ ָ ים ֶ֤ ּׁש  מ  ֲח הָ ָבָ֔ ַהּת  ְךָ ֶ֚ר א  ָ ה ַאָּמֵ֗ ָ ָֹות

ָ ָ טז[ ֶאל] ְָו ה ָבֵ֗ ֶ֣הַָלּת  ר׀ַָּתֲעֶׂש ַה ׃-צ ֶ֣ ָה יםַָּתֲעֶׂשָֽ ֶ֖ ׁש  ּוְׁשל  ָ ם ֵ֥ ּי  ְָׁשנ  ֵ֛ם ּי  ְחּת  יםַָּת ָ֑ ּהָָּתׂש  ָּדֶ֣ ְָּבצ  ה ָבֶ֖ ַהּת  ָ ח ַת ָּוֶפֵ֥ ה ְעָל ַמָ֔ ְל מ  הָ ֶָּ֣נ ְּתַכֶּל  ָ ה ַָאָּמ
 על גויים רק לחזור בתשובה ולהתפלל כמו בנינוה, אין הם צריכים לתת צדקה. –ובה בפסוק ט"ז ר"ת צלות"א אמ"ת והתש

טו[( ו,טז( ותחלת )ו,טוקריאה ברצף של סוף פסוק ) ּה׃...  ] ָמָתָֽ קֹו ָ ה ַאָּמֶ֖ ָ ים ֵ֥ טז[ָָּוְׁשל ׁש  ׀ָ] ר ַה פסק, כעין מדה סדור שנחלק, ומשמעו  – צ ֶ֣

היו לנח ואפשר כי קבען על פני שלושים אמה קומת התיבה וכך האיר לו  כי אבנים מאירות רבות בבלי סנהדרין קחמתואם אם הדרשה ב

 .הפסק עצמו עומד כעמוד כמרמז על עמוד אור בכל גובה התיבה.

ָָ ָ ֶאת]יז[ אָ י ָ֨ ב  מ  ָ י֩ ְננ  ה  ָ י ֵ֗ ֲאנ  ַעל-ַו  ָ ם ַמ י  ָ ּול ֶ֣תָָּכל-ַהַּמּבֵ֥ ח  ֶרץְָלַׁש ָאָ֔ ֲאֶׁשר-ָה ָ ר ָ-ָּבָׂשֵ֗ ם י  ַהָּׁשָמָ֑ ַחתָ ַּתֶ֖ מ  ָ ים ָ֔ ַחּי  ָ ַח ּו רֶ֣  ָ לָּבֹו ֶׁשרּכ ֵ֥ ע׃-ֲא ְגָוָֽ י  ץָ ֶר ָָּבָאֶ֖
ָ ָ טו[ ה] ֶז֕ ה-גדול, שלוש משמעויות ל-זקף – ְו ַאָּמֵ֗ ָ ֹות אֶ֣ מ  ָ ׁש לקי"ם במילויו: -, )א( אורך: שלוש מאות אמה, )ב( חלק בתורת הסוד גי' אְׁשל ֹ֧

ורם לשכינתא אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם עולה שלש מאות לתקן יצר הרע שמתבטא בנחש וסמא"ל )יצר רע = יצ"ר = גי' שלוש מאות( הג

 )ו,יז(    -בגלותא, )ג( פרוטה. ראה פירוט ב

ָ ָ]יז[ י֩ ְננ  ה  ָ י ֵ֗ ֲאנ   קטנה, אפשר כי בא ללמד ארבעה תפקידי תלישא, -רביע תלישא –ַו

יא)א( שיעור זמן ללמד ע"פ  ָ֨ ב  שצווי זה נאמר  בר' נח ו,ג-קדמא ללא אזלא, משמע שהכתוב כאן אין זה מקומו בזמן אלא הוא שייך ל – מ 

בתי מדרשות לאנושות לחזור בתשובה ובתפילה כי אין עונשין בלי אזהרה קודם לכן. ע"פ  מאה עשרים שנה של אזהרהו שם ומשמעו ל
חמשים שנה עשה נח את התבה, וסוד גדול ניתן לו עד שידע איזה עץ שהוא צריך לעשות בארץ מאה  ח"ב לקוטי מדרשים כתבי יד )ו(

 שנה קודם למבול.  821אה ועשרים, איזה ארז מגביה חמשים אמה., ורוב הדעותכי החל בנין התבה  ועשרים שנה והיה נוטעו מתחלת מ

)ב( תלישא תפקיד מחיצה שהם גזלו נשים ורכוש, היינו עברו מחיצות שלא להם, לכן במבול טיפות המים שינו מטבעם שאין טיפה נוגעת  

 בטיפה אחרת, חדרו זו לתחום זו ונגרם המבול. 
( שלכל טיפה יש דפוס בפני עצמה, וכמלא נימא יש בין כל טיפה וטיפה כדי שלא תכנס אחת בגבול בבא בתרא טז,א) כלי יקר

כאן כיון שגזלו פרצו  חברתה. וזה הגוזל ונכנס בתחום חבירו דין הוא שיהפכו עליו גשמי ברכה למבול כי אז כל הטיפות מתערבין:

 ש במבול הנגרם כאשר טיפת מים נכנסת אל תוך גבולה של טיפה אחרת.תחומים וגבולות לכן הביא הקב"ה עליהם עונ

ָגי' שלוש מאות, זה אחד המשמעויות של  –)ג( שיעור גזל בשוה פרוטה ומעלה, שיעור חמס בפחות משווה פרוטה, פרוט"ה  ָ טו[ הָ] ֶז֕ ְו
ֹות אֶ֣ מ  ָ ׁש ְָׁשל ֹ֧ ּה ָתָ֑ א  ָ ה רַָּתֲעֶׂשֶ֖  , והם חמסו בפחות משווה פרוטה. ֲאֶׁשֵ֥

אחרי חורבן בית ראשון, כאשר  לרב ח"פ בניש" מדות ושעורי תורהקדש של בית שני. ע"פ "-בנה התבה לשיעור שקל)ד( רמז ממ

שכינתא בגלותא, עמים זרים שלטו בכנסת ישראל, התקין יחזקאל הנביא ואח"כ אנשי כנסת הגדולה ששקל הקודש יתוסף בשתות מלבר, 

גרגרי שעורה בינונית. החלטה זאת הייתה  314בינונית למשקל כסף השווה למשקל  גרגרי שעורה 321היינו ממשקל כסף השווה למשקל 

כדי לאפשר לבני ישראל לשקול שקלים למצוות שונות לפי המטבעות של המטבעה הצורית שעברה זמן מה אחרי חורבן בית ראשון 

ים(. אפשר שהחלטת יחזקאל והכנסת הגדולה גרגרי שעורה ושעמים שונים השתמשו בהן )כגון היוונ 314להטביע מטבעות כסף במשקל 

 פתחה השפעה רוחנית שהשפיע על המטבעה הצורית להעלות רעיון זה.

ההוא בקרא  314מקור אפשרי למספר  ַאָּמֵ֗ ָ ֹות אֶ֣ מ  ָ ׁש דרגא מונח רביע, כעין ערך המרכב מקבוצת מספרים המתחברים זה אל זה  -:ְׁשל ֹ֧

אחד  –אחד, שניים  –ועוד שלושים ועוד אחד )אל אמה תכלנה( ועוד תחתיים )יותר מארבעה מספרים( שלוש מאות ועוד חמישים 

 !!! 314אחד, סה"כ  –ושלשיים 

 

חצאי  41.גרגרי שעורה =  321דינר כסף )כל דינר רבע שקל ככתוב בשמואל( = משקל  4כסף חול = -שקל 2כסף קדש = סלע = -שקל

 פרוטה 8.1גרגרי שעורה =  11רוטה. משקל דינר כסף מקורי = פ 41.כסף( = -גרגרי שעורה )פסוק ארץ ארבע מאות שקל

חצאי גרגרי  7.1=  גרגרי שעורה 314משקל דינר כסף =  4כסף חול = -שקל 2כסף בשתות מלבר אז סלע = -אחרי התיסוף של השקל

 פרוטה.  7.1שעורה = 

  פרוטה 314גרגרי שעורה =  892 פרוטה, משקל שקל חול מיוסף = 892גרגרי שעורה =  .9משקל דינר כסף מיוסף = 

 

כל אשר  )ז,כב(-מקביעת שעת מיתה מהפסק תהליך/בקרת גזע המוח על הנשימה או שזה  )ה( רמז למחיצה בין החיים והמתים והוא

 רוח חיים באפיו-נשמת
 

ה ַאָּמֵ֗ ָ ֹות אֶ֣ מ  ָ ׁש חסים של אורך, רוחב וגובה שיעורי י אלודרגא מונח רביע, פרט מיוחד שכל הפרטים האחרים נמשכים אחריו,  - ְׁשל ֹ֧

 המומלצות לבנית ספינה. 

ה ַאָּמֵ֗ ָ ֹות אֶ֣ מ  ָ ׁש ה (ו,טו) תיקון הקלקול מהיצר הרע המרומז בתבנית טעמידרגא מונח רביע,  - ְׁשל ֹ֧ ַאָּמֵ֗ ָ ֹות אֶ֣ מ  ָ ׁש ל ֹ֧ דרגא מונח רביע,  - ְׁש

י (בר' ג,ו)ית תבנכ ֹ֧ ה ְוכ  ֲאָו ּוא-ַתָֽ ם הֶ֣ י  יַנֵ֗  כי מלאה הארץהקילקול הוא ביצר הרע ועל תיקונו. הקרא הראשון המלמד על הקילקול  – ָלע 

וחמשים  אמה מאות שלוש - נוהנחש. ש" מכי מדות התבה הם תיקון היצר הרע המיוצג בס" יםורשבמקורות הרשומים בהמשך ד. 'מ'ס' ח

הם  אחת ואמה אמה שלושים, ע"י שמקיפים אותה שבמלת נחש )ח' במלת חמס( תבאות חי"המתבטא קים עיקר הרע של הנחש יממתאמה 

 מ' ס' במלת חמס(. ממילת סמא"ל ע"י הצטרפותן אליהן, והן אותיות  מאותיות ס" ותקיממתה לא"אותיות 

מרוז'ין, הרה"ק רבי משה מסוואראן, הגאון הצדיק ר׳ אריה ליב מלאנצוט שהיה אבד״ק קעשינוב  רישראל האדמו" נרמקורות:  ארבע

 .המפורסם וכו' מקרליןהרב הקדוש , בעהמ״ח גבורת אריה עה״ת

ָָ ָ]יז[ י ֵ֗ ֲאנ  לרביע או  –ַו ֶ֣תָָּכ ח  ר-ְלַׁש ואמרו חז"ל )כתובות ל א( אף על פי שבטלו ארבע מיתות בית דין דין  כלי יקרמונח רביע,  – ָּבָׂשֵ֗
טבעו ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב חנק או טובע בנהר וכו', נמצא שדור המבול שנכשלו באשת איש שמיתתם בחנק דין הוא שי



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 

 

 docהתשעב. -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Apr-13          811/38    ZZFisher-02ג"עתשה–ניסן–ב"כ

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ואמר על הגזל שבכפים כי ברא הקב"ה כל אצבע ואצבע ...  טעם לדינם של דור המבול, לפי שחטאו בעבודה זרה וזנות וגזל...  במים, 
אפשר כי .  ( ורצה הקב"ה שלא יכנס שום אצבע בגבול חבירו, וזה הגוזל מחלל קדושת ידיוכתובות ז,בלתשמישו כדאיתא בגמרא )

 ילול קדושת ידים. מדבר בשלוש עבירות ובח

גזל בפחות מפרוטה, העופות והחיות השחיתו  –לפחות ארבעה עבירות, מיתות בית דין פסקו אבל לא ארבעה המיתות, ע"ז, ג"ע, גזל, חמס 

ונזקקו שלא למינן, האדמה השחיתה ונענשה, שלוש מאות הוא מספר משלים למספר רע"ו למספר תקע"ו. רע"ו היא קליפה המופיעה גם 

א (,יוי' תזריע יג) על בגי' י ֕ ה  ְָו ר ֹו ... על צרעת! אפשר גם דיברו לשון הרע כי שלא כמו דור הפלגה שעע"ז ומרדו בה' שעבירתם הייתה ָּבעָ֔

 חמורה לא פחות אבל היות וחיו בשלום זה עם זה ובאחדות, משמע שלא דיברו לשון הרע ולכן עונשם היה הרבה יותר קל.

 

 סוקרמזים לארבע מיתות בית דין בפ

ָ ָ ֶאת]יז[ ָ א י ָ֨ ב  מ  ָ י֩ ְננ  ה  ָ י ֵ֗ ֲאנ  ל-ַו ַע  ָ ם ַמ י  ָ ּול ֶ֣תָָּכל-ַהַּמּבֵ֥ ח  ֶרץְָלַׁש ָאָ֔ ר-ָה ֲאֶׁש ָ ר ר-ָּבָׂשֵ֗ ֲאֶׁש ָ ל םָּכ ֵ֥ י  ָמָ֑ ַהָּׁש ָ ַחת ַּתֶ֖ מ  ָ ים ָ֔ ַחּי  ַחָ ּו רֶ֣  ָ ע׃-ּבֹו ְגָוָֽ ָי  ֶרץ ָאֶ֖ ָָּב
יםָ ָ֔ ַחּי  ָ ַח ּו רֶ֣  ָ ָסייף לעובדי עבודה זרה,  –ר"ת חר"ב  –ּבֹו ּול ֶ֣תָָּכל מיתת חנק לגלוי עריות לנשואות, –ַּמּבֵ֥ ח  ָ-ְלַׁש ר ר"ת כל"ב,  –ָּבָׂשֵ֗

ר ע-ֲאֶׁש ְגָוָֽ ָי  ֶרץ ָאֶ֖  ברכת השם, כשפים, בועל ארוסה בהסכמה. –ס"ת ער"ץ, דבר קשה כגון סקילה באבן קשה  – ָּב

 

ָ י֩ ְננ  ה  ָ י ֵ֗ ֲאנ  ֶאתרביע תרסא  -ַו ָ א י ָ֨ ב  ל-מ  ַע  ָ ם ַמ י  ָ ּול ֶרץָ-ַהַּמּבֵ֥ ֶ֣תָָּכללְָקטן, כעין לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף -ָהָאָ֔ ח  ר-ַׁש  ָּבָׂשֵ֗

רמונח רביע  - ָ-ֲאֶׁש ים ָ֔ ַחּי  ַחָ ּו רֶ֣  ָ ָקטן -פשטא מונח זקף -ּבֹו ם י  ָמָ֑ ַהָּׁש ָ ַחת ַּתֶ֖  טפחא אתנח -מ 

 , עצמת שינוי הטבע במבול, ועצמת התיקון בעולםקטן , רעיון עוצמתי מאד-קטן ... רביע ... זקף-)א( תבנית כללית רביע ... זקף

ֶאתב( ( ָ יא ָ֨ ב  ָ -מ  ם ַמ י  ָ ּול ֶרץָ-ַעלַהַּמּבֵ֥ ָאָ֔ ה (ו,טו) כלי יקרקטן, כעין לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף -ָה ַאָּמֵ֗ ָ ֹות אֶ֣ מ  ָ ׁש ֶרְךָ ְׁשל ֹ֧ ֚ א 
ה ָבָ֔ יה וכל מספר ט"ו אלו מורה שאע"פ שנחתם דינם על הגזל מ"מ עיקר ההתחלה היה אלא בעבור הזנות וחילול השם של ...  ַהּת 

זנות חללו קדושת שם של י"ה המתווך בין איש לאשה ובהתחלק מהם יו"ד ה"א נשאר אש ואש . ... )וכתב לפני כן( לפי ע"י ההעולה ט"ו

ַָעד (איוב לא,יב)כמ"ש  ה  יא ָ ֶׁ֣ש א  ָ י ֶ֤ ָ֑ל-ּכ  ָּת אכ  ן ֹו ּדֶ֣ הָָ֔  (כו,ד 'יש) שנאמר. ... )וכתב אח"כ( ֲאַב ָ ֶּ֣ה ְָּבָי ֚י יםָ'ּכ  ָֽ מ  ָעֹוָל ר ּו ומזה למד שהעוה"ז  צֶ֖
  ... נברא בה"א והעוה"ב נברא ביו"ד

ה מורה כי מספר ט"ו תמיד מתווך בין איש ואשה כי כל זה נמשך מקדושת שם יה על כן היו כל מדות הללו של התיבה תמיד וכל ז
  .המספר ט"ו כאמור קרובים אל

  נחתם דין דור המבול  ובפועלשבו נברא העולם הזה והעולם הבא  יההמבול כעונש על הזנות וחילול השם של  לכתחילהלפי' כלי יקר

 לעל הגז

 

א רש"י י ָ֨ ב  מ  ָ י֩ ְננ  ה  ָ י ֵ֗ ֲאנ  י-ָמה( ח,ה 'תה. הנני מוכן )ש( להסכים עם אותם )ת( שזרזוני ואמרו לפני כבר )ַו ָֽ ֹוׁשָּכ  ּנּו-ֱאנֵ֥ ֶרָ֑ ְזְּכ  . ת 
ומתרץ דאני קאי על הסכמת  דק"ל דלשון ואני משמע הוא רוצה וגם אני  וכלפי מעלה לא שייך זה ח"ו שאחר יסייעו,)ש(  שפת"ח

י-ָמהכן אני מסכים עמהם ... )ת( ר"ל שנמלך במלאכים אם אעשה את האדם והיו אומרים  ,מו כברהמלאכים שהסכי ָֽ ֹוׁשָּכ  ּנּוָ-ֱאנֵ֥ ֶרָ֑ ְזְּכ ת 
  .וגו' ועכשיו מסכים אני עמהם

... וטעם שהזכיר בפרשה זו שם אלקים הראה כי גם מדת  ותמלא הארץ שפט אחרון בד''הבמ בר' נח ו,יג-ב אור החייםפי'  -טט 
 הפכה למדת הדין לצד מעשה הרשעים.רחמים נת
יאפשר כי  ֵ֗ ֲאנ  במידת הרחמים מסכים עם מידת הדין שלפניה דברו המלאכים ודברם הוא בעצם מחשבת ה' בבריאה שצפה שעלולים  ַו

 להיות עברינים, ואעפ"כ לא נמנע מלברוא העולם.  

מסכים עם המלאכים  ה' היאךתמהה על פי' רש"י רמב"ן  –)טט והיאך מסכים עמהם  )שואל(רש"י למד מב"ר וא"כ תמה  רמב"ן

שארית לפליטה גדולה כנח ובניו וכל חי ... אולי היא הסכמה לדעתם כשלא  )לבני אדם( והוא משאיר להם( השוללים בריאת האדם)
שהשחיתו את הארץ ... יאמר אף אני תהיה ידי בהם על ואני בריתי אתך וכן  ויסרתי אתכם אף אניכמו  ואנייחמול עליהם, ועל האמת 

בשני המקורות  אני)רמב"ן מביא דוגמאות כי המלה  .ימחץ וידיו תרפינה והמשכיל יבין זאת אות הברית אשר אני נותןולכך אמר 

ימרמזת לקב"ה ומזה ללמוד למלת  ֵ֗ ֲאנ   בפסוקנו שהכוונה לקב"ה המעניש במידיות כי לא יחפוץ במות המת( ַו

 

הָ דרך לפרש הקושרת בין  ָ י ֵ֗ ֲאנ  יַָ֩ו ֶאתובין  רביע תרסא -ְננ  ָ א י ָ֨ ב  ַעל-מ   ָ ם ַמ י  ָ ל ּו ֶרץָ-ַהַּמּבֵ֥ ָאָ֔  קטן, -קדמא מרכא פשטא זקף -ָה

קלקול כל בעלי החיים על הארץ  -שנוי  –דור המבול קלקלו בתלישת מחיצות איסורים של ע"ז,עריות, גזל וחמס עד כדי שגרמו לבלבול 

עצום בטבע הארץ והבריאה שהותנה מראש עם הטבע לכשיהיה צורך בו שיגרום  בשנוי במדה כנגד מדהוקלקול הארץ עצמה, ונדונו 

(( כדי לגרום לירידת איוב לח) ועיש על בניה תנחםא ,ברכות נט בבלילבלבול עצום בטבע הארץ, בתלישת כוכבים ממקומם )ע"פ 

ושנוי בתנועת הארץ על צירה, המזלות לא  ( ,בבלי בבא בתרא טז,אהגשם העצום, תלישת מחיצות בין טיפות הגשם שגרם למבול עצום )

 (. בלבול שגרם בסוף לתיקון.פדר"אשמשו שנה )

 

ָבמדבר שלח יד,מג: -מוצע הסבר לתבנית לכתחילה ובפועל ע"פ המסקנה שלמדנו בתבנית דומה ב ם ֶכָ֔ י ְפנ  ל   ָ ָָׁשם י ֵ֥ ַהְּכַנֲענ  ְָו י ק ָ֨ ָמל  ָהֲע ָ י֩ ּכ 
י ָֽ בָּכ  ֶר ָחָ֑ ֶָּב ם ֶּתֶ֖ ל-ּוְנַפְל ָ -ַע ַָׁשְבֶּתם ֶ֤ן ְָול אּכ  ' ָהָ֔ י ֶ֣ ר  ַאֲח ָ-מ  ם׃ָ ָּמֶכָֽ ָע  ' הֶ֖ ָ ֵ֥ה ְהֶי ָי 

ב מדרש תנחומא )ורשא( פרשת שלח סימן טע"פ  ֶר ָחָ֑ ֶָּב ם ֶּתֶ֖ ָּוְנַפְל ם ֶכָ֔ י ְפנ  ל   ָ ָׁשם ָ י ֵ֥ ַהְּכַנֲענ  ְָו י ק ָ֨ ָמל   קטן,-מרכא פשטא זקף קדמא – ָהֲע

שיהיו ספקנים באמונת ה', מוציאי לשון  ילהלכתחהרשות נתונה. ה' צפה  ובפועלהכל צפוי  לכתחילהבתפקיד לכתחילה ובפועל. לפני ה' 

פועלת באמצעות גלות, צרות, מחלות  בפועלרע ודיבה ולכן הכין בבריאה את עמלק )שתכונתו הטלת ספק( כרצועת מרדות לישראל אשר 

 ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוברי העבירה.

י֩ו,יז:  נחבראשית באופן דומה יוסבר  ְננ  ה  ָ י ֵ֗ ֲאנ  ַָָָ֨ו ב  ֶאתמ  ָ א ַעל-י  ָ ם ַמ י  ָ ּול ֶרץ-ַהַּמּבֵ֥ ָאָ֔ ֶ֣תָָּכל ָה ח  ר-ְלַׁש הכל צפוי  לכתחילהלפני ה'  ָּבָׂשֵ֗

שעלולים להיות בני אדם שישחיתו  לכתחילההרשות נתונה. ה' רצה לברוא עולם ולתת תורתו לבני אדם ויעשו בה טוב. ה' צפה  ובפועל

כיר ה' ישירות )הבנה ברש"י ע"פ ב"ר כפי שמסבירו שפת"ח(. ואעפ"כ לא דרכם וה' שם בפי המלאכים לומר זאת לפני מידת הדין בלי להז

כאשר בני אדם  בפועלנמנע מלברוא העולם, והתנה עם הטבע שכאשר יהיה צורך הטבע יגלה בפועל תכונות כפי שהתגלו במבול. ואכן 

העניש בם עוברי עבירה אבל ה' מגביל את השחיתו דרכם הטבע גילה תכונות לתיקון ההשחתה במבול ותכונות אלו ממשיכות להתקיים ל

 פעולתן לקיים בריתו לנח. 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים(, הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

 , ולפי ההשערותמשרתים

ן-זקף ול-זקף קטָ֔ ן בנין אב; )ב( מצביע על אפשרות לביצוע גימטרית המלים המטועמות בהם והסקת מסקנה )א( עשוי לבטא דבר החוזר וקורה וכעי – ג֕ד

 מדרשית ו/או הילכתית.

 גדול-קטן זקף-הטעמים זקף תבנית מתפקידי

 גדול(( -קטן זקף-* ת)דבר החוזר וקורה )זקף 8גדול( = -קטן זקף-* ת)זקף מקדם

 וגימטרית תוכן או להפך טעמיםגימטרית  בין ייחודי חישוב הפרש תפקיד, חישוב חשבוני כללי תפקיד

 , ו"תקעגדול(  = )עולה( -קטן זקף-* גי' )זקף 8גדול( = -קטן זקף-* ת)זקף מקדם

הָכב,יג: וירא בראשיתכגון גי' תוכן ) -* ת'  1גדול( = -קטן זקף-מקדם * ת)זקף ּנ  ר-ְוה  לַָאַח֕ י    לא פעיל( 1= ַָאָ֔

ול-זקף ןָ-זקף]...[ָָג֕ד  מרמז על שנוי, תיקון גדול  ני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח( בין ש - קטָ֔

ן-זקף ן-זקף...ָָקטָ֔ ן-זקף...ָָקטָ֔ ול-זקףזקף שני עשוי להיות ָקטָ֔ יעאו ָג֕ד ן-זקףוהשלישי  רבֵ֗ ול-זקףאו  קטָ֔ ן-זקףולפעמים זקף רביעי ָג֕ד בין שני  קטָ֔

 .צמה, חוזק בין לטוב בין למוטבבטוי לענין בעל תוקף רב, עו –קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח( 

 לך יב,א-בראשית לך 2.3

 
 :,דיב לך-לךבראשית 

טָ ֹו ֹוָלָ֑ ּתֶ֖ א  ָ ְך ֵֶ֥ל ַָוּי  ' הָ֔  ָ ָליו א  ָ ר ֶּבֶ֤ ּד  רָ ֲאֶׁשָ֨ םַָּכ ָרֵ֗ ְב ַא ָ ְך ֶֶ֣ל ַָוּי 
ֶָּבןָ ם ָרֵ֗ ְב ַא ן׃-ְו ָחָרָֽ מ  ָ ֹו אתֶ֖ ְָּבצ  ה ָָׁשָנָ֔ ֶ֣ים ְבע  ְוׁש   ָ ים ָָׁשנ  ׁש ֶ֤ מ  ָָח

ר ֲאֶׁשָ֨ ( מלמד שזאת היתה שנת אלפיים לבריאה ולכן אברם היה בן יב,הבידינו כי פסוק )אומר כי מסורת  בבלי ע"ז ט,אקדמא, לפי ש – ַּכ

 ( מיקומם כאן מקדים את הזמן שבו קרו בפועל בעשרים ושלוש שנה. ג-יב,א( ואולי גם הפסוקים )יב,דחמישים ושתיים לכן לפחות פסוק )

 
 :,היב לך-לךבראשית 

ֶאת ָ ָרם֩ ַאְב ָ ח ַּקֶ֣ ֶאת-ַוּי  ְָו ְׁשּ֝תֹו א  ָ י ַרָ֨ ֶָּבןלֶָ֣-ָׂש ט ֶאת-ֹו ְָו יו ֵ֗ ח  ל-ָא ׁשּו-ָּכ ָרָכָ֔ ָ ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ ְָרכּוָׁשם
ֶאתָ ֲאֶׁשר-ְו ָ ֶֶ֖פׁש ֶּנ ן-ַה ָרָ֑ ָח ְָב ּו ָָעׂשֶ֣
ן׃ָ ַע ְרָצהְָּכָנָֽ ַאֵ֥ ָ אּו ַָוָּיב ֶ֖ ן ַע הְָּכַנָ֔ ְֶ֣רָצ ַא  ָ ּוָָלֶל ֶכת אֵ֗ ְצ ַָוּי 

, ימות המשיחשני אלפים , שני אלפים תורה, שני אלפים תוהוהוי העולם,  ששת אלפים שנהתנא דבי אליהו: בבלי עבודה זרה ט,א 
בעונותינו שרבו יצאו מהן מה שיצאו מהן. שני אלפים תורה מאימת? אי נימא ממתן תורה עד השתא, ליכא כולי האי, דכי מעיינת 

ֶאתָ-( מ,היב לךבר' בהו, תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי! אלא ) ֲאֶׁשר-ְו ָ ֶֶ֖פׁש ֶּנ ן-ַה ָרָ֑ ָח ְָב ּו ׂשֶ֣ , וגמירי, דאברהם בההיא שעתא ָע
 ן ותרתי הוה,בר חמשי

 ומתרגמינן דשעבידו לאורייתא. -וגו'  אלא מן ואת הנפשרש"י 
 (0222. )אלפים תוהוהוסיפם על אלף ותתקמ"ח שהיו בידך כשנולד אברהם הרי  - וגמירי דההיא שעתא הוה אברהם בר נ"ב

ֶאתָ-כי מעיינת מ ֲאֶׁשר-ְו ָ ֶֶ֖פׁש ֶּנ ן-ַה ָחָרָ֑ ְָב ּו ׂשֶ֣ ֶאתָ-אלפים מכוונין מורה ונמצא הכי הוו הוסף אותן על מנין מתן ת - ָע ֲאֶׁשר-ְו ָ ֶֶ֖פׁש ֶּנ -ַה
ָ ּו והוא קע"ב שנים לאחר חורבן כיצד הרי מנית עד יציאת מצרים תמ"ח על עודף אלפים  וגו' עד גמר ד' אלפים לבריאת עולםָעׂשֶ֣

אלפים כשנבנה הבית הרי תתקכ"ח על  ויבן שלמה את הביתעד  ויהי בשמנים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראלוכתיב )מ"א ו( 
וימי בית ראשון ד' מאות ועשר הרי שלשה אלפים ושל"ח שנים וגלות בבל ע' שנים הרי ת"ח וימי בית שני ת"ך הרי תתכ"ח נמצא 

 קע"ב חסרין מד' אלפים והכי תני בסדר עולם.
ֶָּבן( ,דבי לךבר' ואע"ג דכתיב ) - וגמירי דאברהם אבינו בההיא שעתא בר חמשין ותרתי שנין הוה תוספות ם ָרֵ֗ ְב ַא ָ -ְו ים ָָׁשנ  ׁש ֶ֤ מ  ָח

ן ָרָֽ ָח מ  ָ ֹו אתֶ֖ ְָּבצ  ה ָָׁשָנָ֔ ֶ֣ים ְבע  שהרי בברית בין הבתרים היה בן שבעים ואז היה בא"י ושוב חזר לחרן ועשה שם  שתי יציאות הוו ְוׁש 
 חמש שנים כדאיתא בסדר עולם ובפ"ק דשבת )דף י. ד"ה ושל( הארכתי היטב.

    

ָרם֩ ַאְב ָ ח ַּקֶ֣ קטנה, כעין שני תפקידי תלישא, ע"פ בבלי ע"ז ט,א ופ' רש"י ותוספות, אע"פ שבפסוקים קודמים נאמר כי -אמונח תליש – ַוּי 

אברהם בן שבעים וחמש בצאתו מחרן, כאן נדרש כי בהיותו בן חמישים ושתים הייתה שנת אלפיים לבריאת העולם והסתיימה תקופת 

 לפיים שנה. התוהו והתחילה תקופת תורה )שלפני תקופת המשיח( של א

 

ֶאת ָ ָרם֩ ַאְב ָ ח ַּקֶ֣ ֶאת-ַוּי  ְָו ְׁשּ֝תֹו א  ָ י ַרָ֨ ַרָָ֨-תהאותיות הבאות  שלושוקח ערך גימטרי של  ֶאת)אל"ף( במלת  אות אחתדלג על  – ָׂש ת' ש' ר'  ָׂש

אָ הבאות  שתי אותיות( דלג 911)=  ש שלו(. דלג 711שי"ן תי"ו )=  ְׁשּתָ֝האותיות הבאות  שתי)יו"ד אל"ף( וקח ערך גימטרי של  יָ

אֶָהבאות  אותיות ְָו  411+  711+  911(. חבר שלושה המספרים 411תי"ו )=  ת אות יחידה הבאה)ו"ו ו"ו אל"ף( וקח ערך גימטרי של ָֹו

 . בבלי ע"ז ט,א, אפשר שזה מרמז לשנת אלפיים לבריאה כנדרש ב 2111= 

ֶאת ָ ָרם֩ ַאְב ָ ח ַּקֶ֣ . וע"פ ר' אליהו שגב שם הוי"ה כאשר תכפיל כל אותיותיו יציאת מצרים ומתן תורה –ס"ת שנת תמ"ח לאלף השלישי  – ַוּי 

ותוסיף תמ"ח תקבל שנת לידת אברהם אבינו תתקמ"ח לרמז שהוא יגלה לעולם את האמת האלקית שתנתן בשנת  8111)י*ה*ו*ה( תקבל 

 ג'תמ"ח   

ֶאת ְָו ׁשּו ָרָכָ֔ ָ ֶ֣ר  דוד.  שבין הנפש אשר עשו היה שרש לרות אם המלכות של בית  –ס"ת רו"ת  – ֲאֶׁש

ֶאת ֲאֶׁשר-ְו ָ ֶֶ֖פׁש ֶּנ ן-ַה ָרָ֑ ָח ְָב ּו ׂשֶ֣  בקירוב לאלפיים.    8979גי' הקרא  – ָע

ֶאתתוספת של שב"פ הי"ו סיכום חיבור ר"ת  ֲאֶׁשר-ְו ָ ֶֶ֖פׁש ֶּנ ן-ַה ָרָ֑ ָח ְָב ּו   28( ב' עולה  7< במספר קטן - 71ו' ה' א' ע' )= ָעׂשֶ֣

 רמז לב' אלפים שנה. 2111=  28+  8979סה"כ 
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הו] ֶרָ֑ מֹו ָ ן ֹו לֶ֣ א  ָ ד ַָעֶ֖ ם ְָׁשֶכָ֔ ֹום קֶ֣ ְָמ ֚ד ַָע ֶרץ ָּבָאָ֔  ָ ָרם ְב ַא ָ ר ַָוַּיֲעב ֶ֤ ]ָ
ֶרץ׃ָ ָאָֽ ָָּב ז ָאֵ֥ ָ י ֶ֖ ְּכַנֲענ  ַהָֽ ְָו

ֶרץרש"י  ָּבָאָ֔  ָ ָרם ְב ַא ָ ר  : נכנס לתוכה: עד מקום שכם, להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם, ַוַּיֲעב ֶ֤

ם הוצרך לפרש דזה אין פירושו כך אלא נכנס לתוכה ומנא ליה משום דכל ויעבור שבמקרא משמע דעבר הארץ ולא דר ש – שפת"ח



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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  או יש לומר דדייק מדכתיב עד מקום שכם ושכם הוא בארץ כנען: הארץולא כתיב  בארץלרש"י לפרש כן יש לומר דדייק מדכתיב 
 

ָ ר המשמעות נכנס  ואילו כאןבות " משמעו מעבר ללא התעכויעבר"באופן רגיל , רש"יעל  שפת"חהרי זה הסברו של  –מהפך  –ַוַּיֲעב ֶ֤

מסירות נפש בכל מקום ב"? אלא שמשמעות נכנס זהו שהייה במקום אחד ואילו אברם עבר ונכנס ויעברלתוכה. אם כך למה ליה לכתוב "

כנענים השתלטו עליה וכך עולה מהשקלא וטריא שהיתה מיועדת לבני שם,  ארץה רש"י"פ והסיבה שהיה צריך מסירות נפש כי עבארץ. 

פי שהכנעניים השטלתו על הארץ, לא -על-ואף בדעת זקנים בסוטה ל"ב פרק אלו נאמרין ומחזקוני כתובות פרק בן סורר ומורה.

 חשש אברהם השמי להיכנס ביניהם מכח אמונתו בה' .
 

ָרם ָ ְב שבא עמו. בכך מתחיל  פשטא, בתפקיד אחד, שמי אחד לעומת כל הכנעניים, זכות על הארץ נתלית בו בלבד ולא למשל גם בלוט – ַא

 מעשה אבות סימן לבנים. 

ֶרץ ָאָ֔ קטן, לשתי מטרות, כניסתו ומעברו כדי להטביע רישומו בתוך כל מקום בארץ ולהכשירה להיות נוחה להיכבש לבניו בזכות -זקף – ָּב

 אבות. 

 

ֶאללך יב,ז -בראשית לך ָ ה ' ָ א ָרֶ֤ ֶאת-ַוּי  ָ ן ֶ֖ ֶאּת  ָ ָךָ֔ ְרֲע רְָלַזָ֨ ֶמ א ַָוּי ֕ ם ָרָ֔ ְב ֶֶ֣רָ-ַא אתָהָא ּז ָ֑ ַה ָ ָָָץ ַח ְזּב ָ֔ מ   ָ ָָׁשם ן ֶֶ֤ב יו׃לַַָוּי  ָלָֽ א  ָ ה ְרֶאֵ֥ ּנ  ַָה '  הֶ֖

ה ' אבן עזרא ָ א ָרֶ֤ , והמלה מבנין נפעל והנח הנעלם בין היו"ד והרי"ש תחת הדגש הראוי להיות ברי"ש להתבלע נו"ן בדרך נבואה, ַוּי 
 נפעל: הנראה אליו, שם התאר מהבנין הנזכר וכמוהו ואשר היה נעשה:

ָרֶָ֤ כלי יקר ֶאלַוּי  ָ ה ' ָ-אָ ם ָרָ֔ ְב ֶאל יב,א ' לךבר )טט מה שלא נראה אליו ה' מיד כשאמר לוַא ָ ה' רָ אמ ָרם-וי ְב ך(  ַא רצ א מ ךָ ךָל לפי  ל
וא"כ לא נראה אליו שם ה' ( מכילתא בא יב,ד) שאז היה עדיין בחו"ל כדעת הראב"ע ובחו"ל אין שכינתו ית נגלה וראיה מיונה

"כ לא בנה שם מזבח רק לה' הנראה אליו, אבל בעוד שלא היה נראה אליו לא רצה לבנות ועקול דברים לבד היה שומע במראה כי אם 
ה' (שמות ד,א)מזבח במקום שאין השכינה שורה וזה"ש במשה  ךָ ָאלי אה ר ָנ א רוָל אמ ָי כי אין דרכו להתראות בחו"ל ובזה  כי

 יכחישו לומר שגם קול לא שמעת:
 

אָ ָרֶ֤  .בשמיעת קול דברים בלבדבהיפוך מגילוי בחו"ל  נבואה במראה ישראל בדרך-גילוי בארץ -, טט מהפך –ַוּי 
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ֶאל ָ ה ' ָ א ָרֶ֤ ֶאת-ַוּי  ָ ן ֶ֖ ֶאּת  ָ ָךָ֔ ְרֲע רְָלַזָ֨ ֶמ א ַָוּי ֕ ם ָרָ֔ ְב אתָ-ַא ַהּז ָ֑ ָ ֶֶ֣רץ ָא ָָה
ָָ ַח ְזּב ָ֔ מ   ָ ָָׁשם ן ֶֶ֤ב יו׃לַַָוּי  ָלָֽ א  ָ ה ְרֶאֵ֥ ַהּנ  ָ' ָהֶ֖
רָ ... ֶמ א באופן אחר, כגון שמכאן יש ללמוד שתי ואחת שר ששתים מהן באופן אחד שאפנקודות  שלוש שלגדול , אמירה -זקף -ַוּי ֕

ר' יודן בשם ר' לעזר שלשה הן שמבטלין את הגזירה ביום השמיני עצרת  -פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא כח שלישיות ע"פ 
 שינוי מקום. ויש או' אף הושינוי מעש שינוי השם ר' חונא בשם ר' יוסי אף...  .התפיל' והצדקה והתשובהואילו הן, 

 

ָ ָךָ֔ ְרֲע ַזָ֨  הבטחת הזרע קדמה להבטחת הארץ, כגוןמוקדם שהוא מאוחר בענין,  -ה אחת מלקטן ב-זקף קדמא -ְל

ֶאת (טו,יג)-להבטחתה לאברהם. אבל ב קדמההארץ לזרעו  הבטחת ָ י ֹ֧ ֲאֶׁשר-ָּכל-ּכ  ָ ֶרץ ָאֵ֛ ַָעד-ָה ָךֶ֖ ְרֲע ַז ְל ָּוָֽ ה ָָּ֑נ ֶָאְּתֶנ ָךֶ֣ הְָל ֶאֶ֖ ר  הָ ׃עֹוָלָָֽ-ַאָּתֵ֥  .ם

אברהם זכה בארץ מכח נצחונו על ארבעה המלכים שכבשו הארץ מיושביה, אבל היות  בפועל הבטחת הארץ לאברהם קודם לזרעו. הקדים

 ולא הגיע הזמן שקבע ה' בברית בין הבתרים לכן היה על זרעו לכבשה שוב.

 

ָךָָ֔-ֶאל ְרֲע ַזָ֨ ֶמרְָל א ַָוּי ֕ ם ָרָ֔ ְב  רש"יף בין שני קיסרים, עוצמת ההבטחה המתקיימת עד עולם כפי' קטן, שלוש זק-גדול זקף-קטן זקף-זקף – ַא

חַָ ְזּב ָ֔ מ   ָ ָָׁשם ן ֶֶ֤ב   על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל.. ַוּי 

ֶמר-ֶאל א ַָוּי ֕ ם ָרָ֔ ְב -קטן זקף-, תקל"א, שרא"ל, הפרש מתקע"ו )= גי' שמות הטעמים זקף 138, גי' המלים עולה גדול-קטן זקף-זקף - ַא

 , עולה מ"ה, אד"ם . שם מ"ה קשור לעולם היצירה המרמז להבטחת הזרע הקשורה לעולם היצירה. 41=  .17 - 138גדול( 

ְרֲעָךָָ֔ ַזָ֨ רְָל ֶמ א  בין שני קיסרים, מרמז לצורך בשינוי גדול, כי אברם לא מוליד, שרי לא לא תלד כנאמר  קטן-זקף... גדול -זקף - ַוּי ֕

 במדרשים הבאים: 
ויאמר אברם הן לי לא נתת זרע, אמר רב שמואל בר רב יצחק המזל דוחקני ואומר לי אברם אין את  יבראשית רבה )וילנא( פרשה מד 

  מוליד, א"ל הקב"ה הן כדבריך אברם לא מוליד אברהם מוליד, שרי אשתך לא תקרא שמה שרי, שרי לא תלד שרה תלד.
ר' לעזר שלשה הן שמבטלין את הגזירה ואילו הן, ר' יודן בשם ביום השמיני עצרת  -פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא כח 

מאבינו אברהם, ולא יקרא עוד את שמך  שינוי השםר' חונא בשם ר' יוסי אף שינוי השם ושינוי מעשה. ...  התפיל' והצדקה והתשובה.
ית י"ז/ טו(, שרי אברם והיה שמך אברהם )בראשית יז: ה(, אברם לא מוליד, אברהם מוליד. ודכוותיה, שרי אשתך )שם שם /בראש

מאבינו אברהם, ויאמר  שינוי מקוםויש או' אף שינוי מעשה מאנשי נינוה, וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה )יונה ג: י(. . לא ילדה, ושרה ילדה
 י"י אל אברם לך לך מארצך וממולדתך )בראשית יג: א(, והדר, ואעשך לגוי גדול )שם שם ב(.

 לות( מגילת שיר השירים דף כא עמוד א זוהר חדש כרך ב )מגי
א ס' בלחודוי לאתחזאה דהא לא קיימא לאולדא. ורזא דא אברם אב"ר ם' דא אינו מוליד דהא ם' סתימא איהו ולא קיימא לאולדא כד אתוסף ה' ההו

. ובגין כך אברם אינו מוליד אברהם ם' אתפתח ואתוסף ה' וקיימא בההוא אבר למעבד תולדין. ורזא דא אברהם אב"ר ה"ם דא מוליד ועביד איבין
'. מוליד בגין דההוא אבר לא אתתקן עד דאתי ה' ובכל אתר ה"א קיימא לתולדין ואיבין וע"ד שמא גרים. ומנ"ל דההוא אבר לא אתתקן אלא בגין ה

איבין בההוא ה' בתראה. ובעוד דהא בזמנא דהוה ]שמיה[ אברם לא אתגזר ההוא אבר ולא אתתקן בתר דאתא ה' אתתקן ההוא אבר ואתגזר למעבד 
דאיהו עלמא עילאה סתום באת ם' ההוא אבר לא אתתקן וקיימא ערלה בלא גזירו. ודרגא תתאה קיימא מגו ערלה באת ד' גו מסכנו. כד עלמא 

רית ואתעבר ערלה כדין אתתקן ב כד אתפתח עלמא עילאה מאת ם' ואתעביד ה'עילאה גו סתימו ברזא דאת ם' עלמא תתאה במסכנו ברזא דאת ד'. 
וכל גזירו )דם( ]דלא[ נפיק מיניה דם לאו איהו גזירו.  נפקין תרין אלין ד"ם.וכיון דאתתקן האי ברית נפקין אלין תרין אתוון ועיילי אתוון אוחרנין. 

עייל ה' דהיינו ה"א תתאה דאיהי ועיילין תרין אחרנין. באתר דאת ם' עייל ה' )אי"ג פי' ה"א עילאה דהיינו בינה. באתר דאת ד' דהא אלין מתעברן 
באתר דאת ד' עייל ה' כדין כולא קיימא לאולדא ורזא דא לם"רבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה  כ"י(

 ]ישעי' ט'[.
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-ומחברים כעוצריםדם התחבירי לפי תפקישבתנ"ך )חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים(, הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

 , ולפי ההשערותמשרתים

ח וקאו  אתנָ֑ אללא  סלָֽ  ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם טפחא. אין כאן שנוי משמעות או הלכה לפניהן, טפחֶ֖

 בראשית וירא חי,א 2.4

 

א :,אבראשית וירא חי ָ֑ ר  ַמְמ ָ ֶ֖י ֹלנ  א  ְָּב ' הָ֔  ָ ָליו א  ָ א ָרֶ֤ ַָוּי 
ֵָָ֥ ָי ׁש  א ּו הֵ֛ ֹום׃-בֶָּפַתחְו ַהּיָֽ םָ ח ֵ֥ ֶהלְָּכ א ֶ֖ ָָה

מביא בשם רבי יצחק מאמסטרדם )שהיה גר ומינוהו להיות חבר בבית הדין של העיר( שדרש  גנזי המלך וירא התשס"ח מדור הלכה

בית דין צריך  הואיל וטבילת גר סעיף דכל ענייני הגר ... צריך שיהיו בשלשה כשרים לדון ... , שו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ג-שהנפסק ב
וגו' מקורו בפסוק זה. הדרשה בעיקרה היא שאברהם אבינו, הגר הראשון, לא יכל להתגייר בפני שלושה שלא היו עדיין של שלשה 

ח רש"י . ופי'שלושה ישראלים לפניו בֶָּפַת ֵ֥ ָ-י ׁש  ֶהל א ֶ֖ ב'ָה ֵ֥ ' כתיב: בקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא: שב, ואתה סימן לבניך, י ׁש 
[. ושאל רבי יצחק מה "אלהים נצב בעדת אל" )תה' פב,א( ( ]שנאמר:בר"ת מחראה )יצב בעדת הדיינין והן יושבין, שאני עתיד להת

רש"י דווקא כאן? אלא משום שא"א לא יכל להתגייר בפני שלושה אמר לו הקב"ה שאצלו מספיק  )ע"י(פירוש הדברים ומדוע נאמרו 
 "עתיד אני להתיצב בעדת דיינים". רק עדה של שלושה דיינים יוכלו לגייר.שהקב"ה יעמוד אבל סימן תתן לבניך שממך והלאה 

ָ  ב,בראשית וירא חי -משמעותה עשרה אנשים כנלמד מבמדבר פר' שלח. אפשר כי הרמז לשלשה דיינים נמצא ב –עדה  –טט  ָניו י ָע  א ָּׂשֶ֤ ַוּי 
אָ ְר ים קטן-מהפך פשטא זקף -ַוַּיָ֔ ֲאָנׁש ָ֔ ָ ֶ֣ה ְׁשל ָׁש  ָ ה ּנ  ה  כעין היקש ללמד קטן בין שני קיסרים, -פעמיים זקףתבנית  ,קטן-זקף פשטא מונח - ְו

ָ֑יוכי הנאמר  ָעָל ָ ים ֶ֖ ָּצב  נ  ָ ים ֲאָנׁש ָ֔ ָ ֶ֣ה צריך  הואיל וטבילת גר סעיף ד שו"ע יו"ד סי' רסח-הם הנצבים על הגר בשעת טבילה כפסק הְָׁשל ָׁש
ית דין לגיור יהיה של שלושה דיינים, וזה מצמצם את המושג וגו' וכן להקיש מהנצבים על הטבילה לכל ענייני הגר, שב בית דין של שלשה

 עדה לשלושה אנשים. 

םָ(,גיחוירא  'בר) מהפסוק א  ָ י דָנֵ֗ ֲָא ר ַאל-ַוּי אַמָ֑ ָ ָך י יֶנָ֔ ְּבע   ָ ן ח  ָ י את  ָמָצֶ֤ ָ א ָך׃-ָנָ֨ ֶּדָֽ ְב ַָע ל ַעֵ֥ מ  ָ ר ֵ֥אַָתֲעב ֶ֖ ָָנ
 ייניםמשם אדנות המכיל אותיות דן )ראה רמב"ן שמות( אפשר שיש מקום ללמוד לענין ד

חָ(ד,יחוירא  'בר)מהפסוק  ַּקָֽ ְמַעט-ֻי ָ ֶ֣א ָ֑ם-ָנ יֶכ ַרְגל  ָ ּו ֲחצֶ֖ ַר ְָו ם י  ץ׃ַָמָ֔ ָֽ ָהע  ָ ַחת ּוַָּתֵ֥ ָּׁשֲענֶ֖ ָֽ ה  ְָו
 אפשר שיש מקום ללמוד  על ישיבת בית דין כמו בדבורה והיא יושבת תחת התומר.

 
 :ב,בראשית וירא חי

ֶָ֖ ָּצב  ָנ  ים ֲאָנׁש ָ֔ ָ ֶ֣ה ְׁשל ָׁש  ָ ה ּנ  ה  ְָו א ְר ַוַּיָ֔  ָ יו יָנ ָע  א ָּׂשֶ֤ ָ֑יוַוּי  ָָעָל ָָים
ְרָצה׃ָ ָאָֽ ָ חּו ְׁשַּתֶ֖ ַָוּי  ֶהל ָהא ָ֔ ָ ֶַ֣תח ֶּפ מ   ָ אָתם ָר ְק ָרץָל  ֶָֽ֖֤ ַָוָּי א ְר ַָוַּיֵ֗
אָ (,בחי) ְר ַוַּיָ֔  ָ יָניו ָע  א ָּׂשֶ֤ ָ קטן-מהפך פשטא זקף -ַוּי  ים ֲאָנׁש ָ֔ ָ ֶ֣ה ְׁשל ָׁש  ָ ה ּנ  ה   , תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים.קטן-פשטא מונח זקף -ְו

קטן בין שני -פעמיים זקף - נו לשלשה דיינים בבית דין לגיור. כאן נלמד לפשט של הכתוב( דרשנו מקרא זה ללמוד ממ,אחי)-בהסבר ל

ֵ֥ם..(יג,לך טז-לך 'בר) רש"יי' קיסרים, חוזר וקורה ביקורי מלאכים בבית אברהם, וזה מתואם עם פ ֲהַג ם .ָ ֹלֵ֛ י ֲה ית  ֶ֖ א  י ָר ֵ֥ ר  ֲח י׃ ַא ָֽ א  ...   ר 

 וגו'מקום אחר רואי אותם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה לראות מלאכים  שאף הלום במדברות ראיתי שלוחו של )אמרה הגר(

 
ָ֑יוב ,בבלי בבא מציעא פו ָָעָל ים ֶ֖ ָּצב  אָתם ָָנ  ָר ְק ָרץָל  ֶָֽ֖֤ ַָוָּי א ְר , כי חזיוהו דהוה ליה  )מתחילה באו ועמדו עליו( . מעיקרא אתו קמו עליהַוַּיֵ֗

 בשעת צערו( להטריחולעמוד כאן, היינו דרך ארץ  ין זהאאמרו לכאב,  -בצער  כיון שראו שהוא) צערא, אמרו: לאו אורח ארעא למיקם הכא.
ים ֶ֖ ָּצב  ָ֑יושבד"כ אברהם אבינו טרח בלי הגבלה באורחים,  רבוי לא מוגבל, = טרחא, טפחא – נ  מגביל אבל כיון שראוהו  אתנח, –ָָעָל

 שהוא בצער הגבילו עצמם מלבוא אליו אמרו שילכו ולא יטריחוהו. 

 
 ג:וירא חי,בראשית 

ם א  ָ י דָנֵ֗ ֲָא ר ַמָ֑ ַאל-ַוּי א ָ ָך י יֶנָ֔ ְּבע   ָ ן ָח  י את  ָמָצֶ֤ ָ א ָך׃-ָנָ֨ ֶּדָֽ ְב ַָע ל ַעֵ֥ מ  ָ ר ַָתֲעב ֶ֖ ֵ֥א ָָנ
, היינו דכתיב ראה הקב"ה עומד על הפתח() , חזייה להקדוש ברוך הוא דקאי אבבאיצא אברהם אבינו() נפק איהו ב ,בבלי בבא מציעא פו

מָ -ַאל (ח,גי בר' וירא) ָ ר ַָתֲעב ֶ֖ ֵ֥א ָך׃ָנ ֶּדָֽ ְב ַָע ל , אמר: כיון שראה הקב"ה כי א"א חובש ומתיר תחבושת פצעו מהמילה( ) כיון דחזא דקא אסר ושרי ַעֵ֥
ָ (,בחי בר' וירא)היינו דכתיב  ,אמר הקב"ה לא דרך ארץ לעמוד כאן, הכוונה שיעזב את א"א() לאו אורח ארעא למיקם הכא א ְר ַוַּיָ֔  ָ יָניו ָע  א ָּׂשֶ֤ ַוּי 

ֲאנָָ ֶ֣הָ ְׁשל ָׁש  ָ ה ּנ  ה  אָתם ְָו ָר ְק ָרץָל  ֶָֽ֖֤ ַָוָּי א ְר ַָוַּיֵ֗ ו ָ֑י ָָעָל ים ֶ֖ ָּצב  ָנ  ים , כי חזיוהו דהוה ליה  )מתחילה באו ועמדו עליו( מעיקרא אתו קמו עליה ׁש ָ֔
 להטריחו בשעת צערו(לעמוד כאן, היינו דרך ארץ  ין זהאכאב, אמרו  -כיון שראו שהוא בצער ) צערא, אמרו: לאו אורח ארעא למיקם הכא.

םוַָ)ג(  רש"י עה"ת א  ָ י דָנֵ֗ ֲא ָ ר ַמָ֑ ָ-ּי א א ָך-ַאלאמר:  ולגדול, וקראם כולם אדונים, אמרלגדול שבהם  -וגו' ָנָ֨ ֶּדָֽ ְב ַָע ל ַעֵ֥ מ  ָ ר ֵ֥אַָתֲעב ֶ֖ וכיון  ,ָנ
 ; ובלשון זה הוא חול. עמוהוא, יעמדו חבריו  יעבורשלא 
  האורחים. אתלו עד שירוץ ויכניס  להמתיןלהקדוש ברוך הוא  אומר; והיה אחר: קודש הוא דבר

ר "וירץ  שכתובואע"פ  שפירשנו אצל "לא ידון  כמומקראות לדבר כן,  ודרךקודם לכן היתה;  - האמירה" )לעיל,ב(, לקראתםַאחַּ
ר "ויולד נח" )בר' ה,לב(, ואי רוחי בבראשית  הלשונותעשרים שנה. ושתיהן  גזירהלו, אלא אם כן ֹקֶדם  איפשר" )בר' ו,ג(, שנכתב ַאחַּ

 שבועות לה,ב(. וראהחול: מח,י. רבה )לפנינו רק לשון 

א :בראשית נח ו,ג 'ָל ָֽ הֵ֗ ָ ר ֶמ א ה׃-ַוּי ֶ֣ ָנָֽ ָָׁש ים ֶ֖ ר  ְָוֶעְׂש ה ָאֵ֥ מ  ָ יו ָמָ֔ ָָי ּו ָהיֶ֣ ְָו ר ָָבָׂשָ֑ א ּו הֶ֣ ָ ֶ֖ם ְָּבַׁשַּג ם ָלָ֔ ְלע   ָ ָדם ָא יָָב ֶ֤ ח  רּו ָ ן ֹו דָ֨  ָי

א ן-ל ָֽ ֹו דָ֨  ואםא עליהם מבול. אבי ישובולהם אפי, ואם לא  אאריךמאה ועשרים שנה  עד -וגו'  ימיו והיו רש"יקדמא, כפי'  – ָי
עשרים שנה קודם  גזורה; כבר היתה גזירה בתורה!? אין מוקדם ומאוחר שנהאינו אלא מאה  המבולתאמר: משנולד יפת עד 

    . פשוטו'לא ידון', אבל זה ציחצוח ב(. יש מדרשי אגדה רבים, כחבסדר עולם )סע"ר  מצינונח תולדות; וכן  שהוליד

 

 בעזרת תבניות טעמי המקראות, על הסדר של הגמרא. רש"י עה"תואת פי'  ב ,בבלי בבא מציעא פונסביר את 

אברהם אבינו יצא לחפש אורחים וראה בתחילה את הקב"ה על הפתח והוא כנראה מתמהמה להיכנס, כי ראה את אברהם אבינו חובש פצע 

מהמים מלהיכנס ואפילו נראים כעוזבים כדי המילה. בטרם שאברהם אבינו מספיק לפנות לקב"ה הוא מבחין בשלושה אנשים שגם הם מת

 לא להטריח את אברהם אבינו בשעת צער כאבו.

 והמשולב להלן. א,בבלי שבת קכז-אברהם אבינו פועל על פי הסדר הנלמד ב



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ר (חי,ג))סלוק )סוף פסוק( קודם(  ַמָ֑ היא  י-אדנחצי פסוק ללא טפחא אתנח, להגביל לאמירה אחת בלבד, המכוונת לקב"ה ומלת – ַוּי א

 ואזי זהו לשון של חול. אדונים שליקודש, אבל היא גם נשמעת לשלושה האנשים ומובנת על ידם כפניה לגדול שבהם או לשלושתם 

ם ן ָ-א  ח  ָ י את  ָמָצֶ֤ ָ א קודש, אברהם אבינו מבקש  י-אדנקדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו, ללמד שכאשר מלת  – ָנָ֨

גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני אמר רב יהודה אמר רב: ... א ,בבלי שבת קכז-עד שיטפל באורחים, כנלמד במהקב"ה להמתין לו 
ם (חי,ג בר' וירא), דכתיב שכינה א  ָ י דָנֵ֗ ֲא רָ ַמָ֑ ַָאל-ַוּי א ָך י יֶנָ֔ ְּבע   ָ ן ָח  י את  ָמָצֶ֤ ָ א ָ-ָנָ֨ ר ַָתֲעב ֶ֖ ֵ֥א וגו'. אמר רבי אלעזר: בא וראה, שלא כמדת ָנ

אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך, ואילו בהקדוש ברוך הוא כתיב  -שר ודם: מדת בשר ודם הקדוש ברוך הוא מדת ב
ם א  ָ י דָנֵ֗ ֲָא ר ַמָ֑ ָ-ַוּי א י את  ָמָצֶ֤ ָ א  .וגו'.ָנָ֨

 

ם ן ָ-א  ח  ָ י את  ָמָצֶ֤ ָ א  חול, אברהם אבינו מזמין אדניקדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו, ללמד שכאשר מלת  – ָנָ֨

 שלושה האנשים להתארח.
ם א-א  -קדמא, ללמד כמסקנת רש"י עה"ת שאין סדר הכתובים על סדר האירועים בזמן. עכשו נסדר הכתובים כסדר האירועים כנאמר ב – ָנָ֨

ֶ֣ה (,ביח)אברהם אבינו ראה הקב"ה ובטרם פנותו אליו קורה  ב ,בבלי בבא מציעא פו ְׁשל ָׁש  ָ ה ּנ  ה  ְָו א ְר ַוַּיָ֔  ָ יָניו ָע  א ָּׂשֶ֤ ַָָוּי  ים ֶ֖ ָּצב  ָנ  ים ֲאָנׁש ָ֔
ָ֑יו ם (יח,ג)עד האתנח ואח"כ  ָעָל א  ָ י דָנֵ֗ ֲא ָ ר ַמָ֑ ַאל-ַוּי א ָ ָך י יֶנָ֔ ְּבע   ָ ן ח  ָ י את  ָמָצֶ֤ ָ א ָך׃-ָנָ֨ ֶּדָֽ ְב ַָע ל ַעֵ֥ מ  ָ ר ַָתֲעב ֶ֖ ֵ֥א מהאתנח ועד  (יח,ב), ואח"כ ָנ

ה׃הסילוק  ְרָצ ָאָֽ ָ חּו ְׁשַּתֶ֖ ַָוּי  ֶהל ָהא ָ֔ ָ ח ֶַ֣ת ֶּפ מ   ָ אָתם ָר ְק ָרץָל  ֶָֽ֖֤ ַָוָּי א ְר  . ַָוַּיֵ֗
 

ֶאלרא יח,ו: בראשית וי ָ ֱהָלה א ֶ֖ ָה ָ ם ָרָהֵ֛ ַאְב ָ ר ֹ֧ ה  ַמ ֹות׃-ַוְי ָֻעגָֽ י ֵ֥ ֲעׂש  ַָו י ּוׁש  ֶלתָלֶ֖ ס ָ֔ חָ ַמ ֶקֶ֣  ָ ים א  ְס ָ ׁש ְָׁשל ֶ֤ י ֞ ַמֲהר  ָ ֶמר א ַָוּי ֵ֗ ה ָרָ֑ ָָׂש
ר ֶמ א ר' יהושע ...  גרגרניות צייתיניות עצלניות קנאות,  ארבע מידות נאמרו בנשים רבנן אמרו בראשית רבה פר' מה -רביע, רמז ל – ַוּי ֵ֗

   צרת עין באורחין – ספר חסידים אף גנבות ופרסניות,  ר' לוי אמר...  אף איסטטניות ודברניות,ה אמר בר נחמי

ים ָ א  ְס ָ ׁש ְָׁשל ֶ֤ י ֞ ר  ֲה גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, הכתוב מלמד מה אמר אברהם, תבנית הטעמים מרמזת לשאלת  – ַמ

כתיב )בראשית יח( קמח וכתיב בבלי בבא מציעא פז, א וקל יותר להכינו.יוסבר ע"פ שרה האם להביא קמח שאיכותו פחותה משל סולת 
מלמד שהאשה עיניה צרה תורת חיים בבלי ב"מ פז,א ופי' יותר מן האיש.  שהאשה צרה עיניה באורחיםסלת! אמר רבי יצחק: מכאן 

ָ אלא  . וא"ת אימא איפכא הוא אמר קמח והיא סולת וי"ל דאברהם לא אמר לשרהבאורחין ים ְסא  ָ ׁש ְָׁשל ֶ֤ י ֞ ר  סתמא ותו לא והא ַמֲה
ָָ-דנקט קרא ד ֶלת ס ָ֔ ָ ַמח ָמשום דשרה היתה שואלת לאברהם אם ֶקֶ֣ ח ַמ ֶקֶ֣  ָ ים א  ְס ָ ׁש ָקאמר והשיב לה ְׁשל ֶ֤ ֶלת קאמינא ש"מ דאשה ס ָ֔

ָ  –טט עיניה צרה באורחין כיון דלא נטלה סולת מעצמה.  ים א  ָפשטא עוצר בדברי אברהם, ְס ח ַמ מחבר ואינו עוצר כנדרש  מונח טעםֶקֶ֣

ָעל שרה,  ֶלת  קטן עוצר כמענה אברהם. הדרשה על שרה תלמד שהיא הוסיפה לדברי אברהם ואברהם החזירה אל כוונתו המקורית.-זקףס ָ֔

 

בָּוֶבןָ:בראשית וירא יח,ח ָחָלֵ֗ הְָו ָא֝ ֶחְמ ָ ח ַּקָ֨ ם-ַוּי  ֶהָ֑ י ְפנ  ןָל  ֶ֖ ּת  ַָוּי  ה ָָעָׂשָ֔ ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ ר ָק ַָהָּב
ּואָ הָֽ ֶהֵָ֛-ְו י ֲָעל  ד ֹ֧ מ  לּו׃ע  ָֽ ַָוּי אכ  ץ ֶ֖ ָהע  ָ ַחת ָםַָּתֵ֥

א ּו הָֽ ם-ְו ֶהֵ֛ י ֲָעל  ד ֹ֧ מ  דרגא תביר מיצגים את הצמצום של המלאכים להתלבשותם כביכול בגופים נראים, תבנית -דרגא תביר, אפשר ש – ע 

 לקות להתגלות לבני ישראל. -המופיעה במקראות אחדים בהקשר לצמצום הא

ם ֶהֵ֛ י םתביר, בתפקיד לא ממש  – ֲעל  ֶהֵ֛ י  א על דמיון התלבשותם של המלאכים בגופיםאל ֲעל 

לּו׃ ָֽ ם-סלוק, מגביל לומר שמה ש – ַוּי אכ  ֶהֵ֛ י  התלבשותם בגופים נדמתה לאברהם אבינו כאוכלים. - ֲעל 

ץ ֶ֖ ָהע  ָ ַחת םַָּתֵ֥ ֶהֵ֛ י ֲָעל  ד ֹ֧ מ  ב"ר פ' דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או מצטרפים לענין. )א( ע"פ  – ע 

מצות  56תורת המנחה פרשת וירא / דרשה ט עמוד )ב( הפרטים הן ע"פ  אימתו מוטלת עליהם מיכאל מירתת גבריאל מירתת,  חמ
 ולהראותם ותרנות,  ולהשקותם ולהאכילם, ולהרגיעם, להקדים בשלומם הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו 

ץ ֶ֖ ָהע  ָ ַחת שכשם  זוהר ח"א )בראשית( פר' וירא קב,במלים אלה. )א( אפשר ע"פ  מרכא טפחא, יתור לרבות כי אפשר לא לכתוב – ַּתֵ֥

שא"א בדק כל הבאים אליו באמצעות העץ האם הוא עע"ז ו/או טמא כך גם בדק את המלאכים תחת העץ שהוא . עץ חיים ואמונת ה' 

מנחה פרשת וירא / דרשה ט עמוד תורת ה)ה( רבוי טרחה באורחים כללי המצוות גוף כנדרש להלן; )ד( עדיף טרחת האורחים בעצמו 
 מצות הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו  56

ע"פ הזהר בתרגום מקוצר א"א בכל מקום שהגיע אליו נטע אילן שהיה מסמן ע"י פרישת ענפיו זוהר כרך א )בראשית( פרשת וירא קב,ב 

ונת ה'. גם היה מסמן מי טמא ויכול לטבול מיד ומי והטלת צל מי מהבאים אליו מאמין בקב"ה ומעל עע"ז לא הצל וא"א היה מלמדם אמ

בתרגום מקוצר אדם טמא הצריך להמתין שבעה ימים. גם את המלאכים בדק כך. לכן אמר להם השענו תחת העץ ולא תחת ע"ז. ... 

 לם.הראשון חב בעץ הדעת והביא מות לעולם. אברהם אבינו תיקן העולם ע"י אילן חיים והודיע אמונת הקב"ה לכל העו

ע"פ הזהר בתרגום מקוצר כיצד יכול אדם שהוא גוף ובשר להלחם במלאך שהוא רוח זוהר כרך א )בראשית( פרשת תולדות קמד,א 

עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט, אלא מכאן דמלאכי שליחי דקודשא בריך הוא בנחתם בעולם הזה  (תהלים קד) ממש כדכתיב

אכלו.  –והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו  (בראשית יח) לשנות ממנהג המקום ולכן גם כשכתובמתלבשים בגוף של העולם הזה כדי לא 

וכן המלאך שנחת למטה לא נאבק בו יעקב אלא מכיון שהתלבש בגוף של העולם הזה, ועל כך נאבק יעקב בו כל אותו הלילה וראה שנחלש 

 אורחים אומר שאם מכבדים זה לזה הם מדרש רבה ע"פשליטת יעקב.  כוחו עם עלות השחר וידע שכוחו רק בליל הגלות ולא ביום שזה

 והעץ היה מצל עליהם. הגונים

 

הבראשית וירא יח,י:  ּנ  ְָוה  ה ַחָּיָ֔ ָ ֶ֣ת ָּכע   ָ ָך ֶל י א  ָ ּוב ָאׁשֶ֤ ָ ֹוב ָׁשֶ֣ ר ֶמ א יו׃-ַוּי ֵ֗ ָרָֽ ֲח ַָא א ּו הֵ֥ ְָו ֶהל א ֶ֖ ָה חָ ַת ַעתֶָּפֵ֥ ַמֵ֛ ָׁש  ה ְָוָׂשָרֵ֥ ָך ְׁשֶּתָ֑ א  ָ ה ָרֶ֣ ְָלָׂש ן ֶ֖   ב 

בֶָּפַתחוְָ (א,בראשית וירא יח) ֵ֥ ָי ׁש  א ּו ֶהלָ-הֵ֛ א ֶ֖ ֶהלָ (י,בראשית וירא יח), תביר מרכא טפחא -ָה ָהא ֶ֖ ָ ח ַת ַעתֶָּפֵ֥ ַמֵ֛ ָׁש  ה , מרכא תביר טפחא -ְוָׂשָרֵ֥

ספר הפרשיות  ובא ללמד שכל אחד מהם התפלל בנפרד.  ,כעין קבוצת פרטים שלא מצטרפים לענין או שלא על כל אחד חל אותו ענין
 ישב אברהם וקבל פני שכינה. שקודםו עמדה במקום שרה אמנ הרב כיטוב בשם מדרש

 (תולדת כה,כאבראשית ). דומה לפירוש לפסוק בו בנפרדמהם שהה וכל אחד לתפילה, להתבוננות מקום מיוחד פתח האהל היה אפשר ש
קָלַָ ָחֶ֤ ְצ ָי  ר ְבָקֵַָ֥וֶּיְעַּתָ֨ ר  ָ ַהר ַָוַּתֶ֖ ' הָ֔  ָ רָלֹו ֶֶ֤ת ָע ַָוּי  א ו ָ֑ ה  הָ ָרֶ֖ ָק ֲָע י ֵ֥ ֹוָּכ  ְׁשּתָ֔ א  ָ ַכח ֶ֣ ֹו׃ה 'ְָלנ  ְׁשּתָֽ א  ָ זה עומד בזוית זו  - לנכח אשתו  ...רש"י   ה

 ומתפלל, וזו עומדת בזוית זו ומתפללת )ראה ב"ר סג,ה(.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בראשית חיי שרה כג,א 2.1

 
 ב:א,בראשית  כג,

ְהיּו ָ ָֽ ַָוּי  א[ ֶ֣י ] ה ַחּי  ָרָ֔ ה ָׂש ָאֵ֥ ֵ֛ה מ  ם ָׁשָנ י ֵ֥ ר  ֶעְׂש ֶ֖ה ְו ע ָׁשָנ ֶַ֣ב ם ְוֶׁש ָ֑י ֶ֖י ָׁשנ  ֵ֥י ְׁשנ  ה׃ ַחּי  ָרָֽ  ָׂש
ָׂשָָ ָמת ַָוָּתֶ֣ ּה׃]ב[ ָתָֽ ְבּכ  ְָול  ה ָרֶ֖ דְָלָׂש ְסּפ ֵ֥ םָל  ָהָ֔ ָר ַאְב  ָ ַָוָּיב א ן ַָ֑ע ֶֶ֣רץְָּכָנ ְָּבֶא ן ֹו רֶ֖ ְב ֶח ָ א ו ֵ֥ עָה  ְרַּבֵ֛ ַא ָ ֵ֥ת ְרַי ק  ְָּב ה ָָרֵ֗

ה ָרֵ֗ ָָׂש ָמת  מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע, ובתפקיד פעמיים ארבע – ַוָּתֶ֣

ה ָרֵ֗ ָָׂש ָמת  מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע    – ַוָּתֶ֣

 :כי ן אמרו חכמי המחקרוכרבינו בחיי בראשית פרק כג 
 הנפש חיה בטבע מתה במקרה, והמקרה הוא החטא,  (א)

 והגוף מת בטבע חי במקרה, כי חיותו אינו אלא בסבת חבור הנפש והגוף, והפרדה היא מיתת הגוף. (ב)

 וידוע כי מיתת הגוף סבת החיים לנפש. על זה אמר שלמה ע"ה: )קהלת ז, א( "ויום המות מיום הולדו". שבח יום המיתה  (ג)
 מיום הלידה בין בעוה"ז ובין בעוה"ב: לעולם הבא, הוא שאי אפשר לנפש להשיג מעלת האדם העליון כי אם במיתת הגוף, 

ובעולם הזה לפי שאין שבחיו של אדם ומעשיו הטובים נכרים ומפורסמים כי אם ביום המיתה, שהרי ביום הלידה לא יכירו מי  (ד)
 ירין מעשיו הטובים וצדקותיו אשר עשה.הוא, אבל ביום המיתה הכל מכירין אותו ומזכ

וברכה ; )ב( נר דלוק מערב שבת לערב שבת)א(  וכן דרשו רז"ל בשרה אמנו: )ב"ר ס, טו( כל זמן ששרה קיימת היה לה
ונקברה בארץ ; )ה( ועוד שמתה בארץ ישראל)ד( וענן קשור על האהל וכשמתה פסקו ונתפרסם זכותה, ; )ג( מצויה בעיסה

ְהיּו ָאריכה ימים, הוא שכתוב: ישראל אחרי שה ָֽ ַָוּי  א[ ֶ֣י ] ה ַחּי  ָרָ֔ ה ָׂש ָאֵ֥ ֵ֛ה מ  ם ָׁשָנ י ֵ֥ ר  ֶ֖ה ְוֶעְׂש ע ָׁשָנ ֶַ֣ב ם ְוֶׁש ָ֑י ֶ֖י ָׁשנ  ֵ֥י ְׁשנ   ַחּי 
ה׃ ָרָֽ ָוכתיב אחריו: ָׂש ן ַָ֑ע ֶֶ֣רץְָּכָנ ְָּבֶא ן ֹו רֶ֖ ֶחְב ָ וא ֵ֥ ה  ָ ע ְרַּבֵ֛ ַא ָ ֵ֥ת ְרַי ְָּבק  ה ָָׂשָרֵ֗ ָמת ַָוָּתֶ֣ ראויה היתה פרשה זו להדבק ולהיותה ]ב[

 ...  ר פרשת העקדה, כי על שמועת העקדה מתה שרה ופרחה נשמתה.סמוכה למעלה אח
ה ָרֵ֗ ָָׂש ָמת יתכן לומר עוד בשם "קרית ארבע היא חברון", היא נקראת רבינו בחיי מונח רביע, בתפקיד ארבע רמז להמשך מאמר  – ַוָּתֶ֣

, ולא לחנם חמדוה אבות העולם כינהעם ד' מחנות ש שם שכל הקבור שם נפשו מתחברת למעלה בעיר אלהיםעל  )לשון חיבור(חברון 
 אלא שמשם זוכות הנשמות להתחבר לשרשן שהוא כסא הכבוד, וזהו "קרית ארבע היא חברון":

 נחלת יעקבנמצא בזכות 

 
 :ו – ,הבראשית חיי שרה כג

ָ ה[ י] ְָבנ  ּו ֶאת-ַוַּיֲענֹ֧ ָ ת ֵ֛ ֹו׃-ח  רָלָֽ מ ֵ֥ א ָל  ם ָהֶ֖ ָר ְב ַָא
ָ אַָ]ו[ ָ ים ֶ֤ ה  ֱאֹל ָ א י ְָנׂש ָ֨ י ֵ֗ נ  ד  ֲא ָ ׀ ָ ֶ֣נּו ָמע  ֶאתְׁש ָ ר ְקב ֶ֖ ָ ינּו ָ֔ ר  ָב ְק ֶ֣רָ ַח ְב מ  ְָּב נּו ְּבתֹוכ ָ֔  ָ ה ָך-ָּת ֶתָ֑ ָָמ 

ֶאתָ ָ ּנּו ֶּמָ֔ מ  ָ יׁש ֶ֣ ֹוָל א-א  רֵ֛ ְב ָך׃-ק  ֶתָֽ מ  ָ ר ב ֵ֥ ְּק ָמ  ָךֶ֖ ְּמ מ  ָ ה ְכֶלֵ֥ ָי 
ָ ָ]ו[ ׀ ָ ֶ֣נּו ָמע  ֹו (כג,ה), ואפשר כי מצטרף לסיפא סדור שנחלקעין מדה מונח לגרמיה( כואינו מונח פסק ) -ְׁש רָלָֽ מ ֵ֥ א ָָל  ׀]ו[ ָ ֶ֣נּו ָמע   ְׁש

ב הייטב, התבונן הייטב במנהגים שלנו )כגון ליד אחוזת שדה יש מקום קבורה של המשפחה( ובדרכי מו"מ שלנו, מצד אחד יש במובן הקש

י' פעמים בני חת בפרשה לפי שהמברר מקחו של תלמיד חכם כאילו קיים עשרת  (ב"ר נח,ח( ע"פ )כג,ג)-ב בעל הטוריםכאן שבח כפי' 
ורת על התנהגותם. ולמעשה בני חת וכל שאר יושבי כנען היו חייבים לאברהם אבינו הכרת הטוב מצד אחר יש במקורות גם בק הדברות.

 שנצח ארבעה המלכים והצילם מהשתלטותם על הארץ, והארץ היא שלו מהבטחת ה' ומכח הנצחון.

ה ָועוד עם פסק ובלי פסק בפסוק )כג,ו( קריאה בלי פסק  ַאָּת ָ ים ֶ֤ ה  ֹל ֱא ָ א י ְָנׂש ָ֨ י ֵ֗ נ  ד  ֲא ָ ֶ֣נּו ָמע  ְָָׁש נּו ולא גר  כפרשב"ם נשיא אלקיםְּבתֹוכ ָ֔
 ותושב ואין אתה צריך לקנות

ָבקריאה עם פסק אבל  ׀ ָ ֶ֣נּו ָמע  ָ פסקְׁש נּו ְּבתֹוכ ָ֔  ָ ַאָּתה ָ ים ֶ֤ ה  ֹל ֱא ָ א י ְָנׂש ָ֨ י ֵ֗ נ  ד  בתוך עמי אנכי  במובן שלקטן -זקףמהפך פשטא  קדמא -ֲא

מבני חת כולם )כגון מושלי העיר( אז אם נצטרך הנחלה  ואם תקנה או תקבל מתנה בלי קנין. אתה מכיר את אופן ההתנהלות כאן יושבת

כתב שקודם לקבורה אמר ויקם שדה עפרון ... לאברהם למקנה, ואח"כ קבר ( כג,יזעל ) חידושי הגרי"ז סימן מ'נפקיענה כמו שפירש 
כדי שלא יפקיעו הקרקע )את שרה ... ואחר הקבורה אמר ויקם השדה ... לאחוזת קבר מאת בני חת, וזה קאי על הקנין שקנה מהם 

 לצרכיהם( 

 

 
 :כג,ו חיי שרהבראשית 

ֶָאת ר ב ֶ֖ ְק ָ ינּו ָ֔ ר  ְקָב ָ ֶ֣ר ַח ְב מ  ְָּב נּו ְּבתֹוכ ָ֔  ָ ַאָּתה ָ ים ֶ֤ ה  ֹל ֱא ָ א י ְָנׂש ָ֨ י ֵ֗ נ  ד  ֲא ָ ׀ ָ ֶ֣נּו ָמע  ָך-ְׁש ֶתָ֑ ָמ 
ֶאתָ ָ ּנּו ֶּמָ֔ מ  ָ יׁש ֶ֣ ֹוָל א-א  רֵ֛ ְב ָך׃-ק  ֶתָֽ מ  ָ ר ב ֵ֥ ְּק ָמ  ָךֶ֖ ְּמ מ  ָ ה ְכֶלֵ֥ ָי 

׀ ָ ֶ֣נּו ָמע   ותיות אהו"י בסוף מלת שמענו ותחילת מלת אדני; פסק )א( מסיבת הפרדה בין א – ְׁש

 )ב( כעין מדה סדור שנחלק, ויאפשר דרשה עצמאית כדלהלן 

ָ ב"מאיר מאזוז רח' עוזיאל ב הרב ר' אליהו שגב בשם ָ]ו[ ֶ֣נּו ָמע   להשתתף עם הצבור חיוביםנוטריקון  ְׁש

 נקדישך, היינו קדושה מלא -' נ; חלקי או מלאעלינו לשבח  -' ע; מודים אנחנו לך -' מ; ;ראשון פסוקשמע לפחות  -' ש
 מבירור בכולל אור משה עולה שיש חובה במלים ויעבור ה' על פניו ויקרא – וידוי רק חלק ראשון של אשמנו וכו' -' ו

 

 :בראשית חיי שרה כג,ט

ן ֶּת ת-ְוי  ֶא ָ י ר-ל ֵ֗ ֲאֶׁש  ָ ה ָל ַהַּמְכּפ  ָ ת ַרֶ֤ ָמל ָ֝-ְמָע ֶסףָ ְָּבֶכָ֨ הּו ָ֑ ָָׂשד  ֶ֣ה ְקצ  ָּב  ר ֲאֶׁשֶ֖ ָ ֹו ַּזתלָ֔ ֻח ֲא םַָל ְָּבתֹוֲכֶכֶ֖ י ֵ֛ הָל  ֵָּ֥נ ְּתֶנ ָי  ר׃-א ֶב ָָקָֽ
ן ֶּת ָ-ְוי  י  ועוד,  נד -בבלי בבא בתרא נא המשתמש ב אור החיים בר' ח"שרביע, ע"פ  –ל ֵ֗

ע"י הפעולות גדר, נעל, פרץ, כייר, נהנה מגוף הקרקע כגון ישב או שכב  –חליפין, כסף, חזקה, שטר . חזקה  –ארבעה אופני קנין בקרקע 

 כולל שיפר בה לטובת השימוש בה. –רץ עליה, פ

ן ֶּת ָ-ְוי  י  רביע, ע"פ מקורות שונים, הכסף קונה קרקע, עבדים, אשה, מיטלטלין למאן דאמר שיש קנין כסף למיטלטלין.    –ל ֵ֗



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :טו,בראשית חיי שרה כג
ֶקל ֶָׁש ת א ֹ֧ מ  עָ ְרַּבָ֨ ַא ָ ֶרץ֩ ֶא ָ י נ  ָמע ָ֔ ְָׁש ֶ֣י נ  ד  ַמה-ֲא ָ ָךֶ֖ יְנ יָּוב  ֵ֥ ינ  ָּב  ֵֶ֛סף א-ֶּכ ו ָ֑ ָה 

ֶאתָ ר׃-ְו ְקב ָֽ ָ ָךֶ֖ ְת ָמ 
ֶרץָ֩ ֶקלפרט הוא השדה,  -ֶא ֶָׁש ת א ֹ֧ מ  ָ ע ְרַּבָ֨ ָ-ַא ֵֶ֛סף ה, הצריך לפרט  כלל –ֶּכ ַמ ָ ָךֶ֖ יְנ יָּוב  ֵ֥ ינ  א-ּב  ו ָ֑ ַמה חזר ופרט הפרט - ה  ָ ָךֶ֖ יְנ יָּוב  ֵ֥ ינ  א-ּב  ו ָ֑  ה 

ָשסלק עצמו לגמרי מן השדה. כיצד?  מציין ָךֶ֖ יְנ יָּוב  ֵ֥ ינ  ָ, רכא טפחא, יתור לרבותמ –ּב  ָךֶ֖ יְנ א-ַמהבתפקיד להתאפיין ממלת טפחא, –ּוב  ו ָ֑  ה 

... שהמוכר יכול להתנות  ולא את חיצת הקנים בלבד ב,א,בבלי בבא בתרא סט -ב רש"י אתנח, ומשמעה דבר מועט, ובסה"כ כפי'
 -נין ב, אבל עפרון אמר כי אין לו עלהשאיר לעצמו אפילו ערוגה קטנה דלא הוי בית רובע... לפי שדרך לקרות לה שם בפני עצמה. 

א-ַמה ו ָ֑ . ומכר סט,ב"ב סחמשדהו מסוג הדברים המצוינים במשנה ובגמרא  "דבר פעוט"ולא הותיר לעצמו אפילו  וגבל,מבדבר אתנח,  – ה 

ְָּבָכל (כג,יז) גם כל האילנות הנטועין בקרקע המצר ר ב׃-ֲאֶׁשֵ֥ י ָֽ ב  ָס ָ ֹו ֻבלֶ֖  .ְּג

 
 :טז,בראשית חיי שרה כג

ֶאל ָ ָהם  ָר ְב ַא ָ ֶ֣ע ַמ ְׁש ןָ -ַוּי  רֹו ֶָעְפ
ֶאתָ ָ ן ר ָ֔ ְלֶעְפ  ָ ָהם ָר ְב ַא ָ ל ק ֶ֤ ְׁש י-ַוּי  ְָבנ  ֶ֣י ְזנ  ָא ְָּב ר ֶּבֶ֖ ּד  רָ ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֶסף ת-ַהֶּכ֕ ָ֑ ָח 
ר׃ָ ָֽ ח  ַָלּס  ר ֶ֖ ב  ָע  ֶסף ֶֶ֣קלֶָּכָ֔ ֶׁש  ָ אֹות ָמ  ע ְרַּבֶ֤ ַָא

ֶאל ָ ָהם  ָר ְב ַא ָ ֶ֣ע ַמ ְׁש ןָ -ַוּי  רֹו גם , וכאן מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון .מרמז לכעין שתי סדרות של זרקא סגולונח זרקא סגול, מ -ֶָעְפ

 .הםראב מוסיף מאברהם על
כתיב חסר אותו היום מינוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של  ועפרון ישב. (י,כג)רש"י  מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון (א)

 ואפשר כי התגאה ולכן רמז כפי' רשב"ם להלן אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה.

הבין בחכמתו שעפרון במשכו מו"מ מבקש הרבה -אברהם שמער כלומ די לחכימא ברמיזא.  רשב"ם הםראב מוסיף מאברהם על (ב)

 כסף.

 

ֶאת ןָ ר ָ֔ ְלֶעְפ  ָ ָהם ָר ְב ַא ָ ל ק ֶ֤ ְׁש ֶסף-ַוּי   , מוציא הכתוב מפשוטו לגבי הכסף, ולגבי העסקה כולה. גדול-זקףקטן, -מהפך פשטא זקף – ַהֶּכ֕

 בדרך אגדתא:

ן ר ָ֔ ְלֶעְפ  ָ ָהם ָר ְב ַא ָ ל ק ֶ֤ ְׁש ( )עפרן( חסר וי"ו לפי שאמר הרבה ואפילו בכורות נ) רש"יי' כפ, פשוטוקטן, יוצא מ-מהפך פשטא זקף – ַוּי 
 )המשך פרש"י מתאים לענ"ד לבא( מעט לא עשה

ֶסףָ-ֶאת פירושו מאה(  -שנטל ממנו שקלים גדולים שהם קנטרין... צנטינאר"ש בלעז )טט ( בבא מציעא פז) רש"יגדול, -זקף -ַהֶּכ֕
 .שלא יקח כי אם כסף נבחרשעפרון רמז לו(  -)טט  ראב"ע בכל מקום וגו' טפחא סלוק. שמתקבלים -עבר לסחר שנאמר 

  כפול מאה 022שקל כסף וכל אחד קנטרין היינו  022ארבעים אלף שקל, היינו  - אבות דרבי נתן
תבפסוק )כג,טו( נאמר  א ֹ֧ מ  ָ ע ְרַּבָ֨  חימה(  כסף היה של מאה שקלים )ר' שמעון פ-בתיב חסר לרמז על כך שכל שקל מאתמלת  – ַא

 

 בדרך ההלכה:

ֶסףָ-ֶאת  גדול, לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר-זקף -ַהֶּכ֕

)טט ונאמר על  ( ...ב,יד) פ"ק דקידושין. דכל קנינו של ע"כ בכסף כדאמרינן בעובד כוכביםד"ה  ב,תוספות בבלי בבא בתרא נד כתבו

ֶסף  (וי' בהר כה,נב) ועוד תניא התם( לע"כעבד ישראלי שנמכר  ֶּכֶ֖ ֹו׃ מ  ְקָנתָֽ חליפין בתבואה וכלים דהיינו  בכסף הוא נקנה ואינו נקנה  מ 
 שטר אינו נקנה אפילו כל שוה כסף.שמע דהוא דין ב

ֶסףָ-ֶאת מסלק רשותו  ("כובד כוכבים )עע – באופן אחד נקודהגדול, לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר. -זקף -ַהֶּכ֕

(, שוה כסףבכל ו)כגון תבואה וכלים  חליפיןאינו מסלק רשותו מקרקע ע"י ע"כ  -  באופן אחר שתי נקודותו, משדה ע"י כסף בלבד

 חליפין, כסף, חזקה, שטר  –)כג,ט( שיש לו ארבעה אופני קנין בקרקע -שלא כמו ישראל כפי שנדרש ב בשטרולא 

 
וע"כ מכי מטי זוזי לידיה אסתלק ליה, היינו  )בעפרון(ר הכא דאדרבה אין קנינו של ע"כ בכסף אלא במשיכה ... והא דקאמ ואומר ר"ת

משום דמצינו בע"כ קנין כסף בעפרון שטר בודאי לא קנה בע"כ משום דישראל גופיה לא קנה בשטרא אלא מספר המקנה דירמיה 
 .והתם ישראל הוה

ם אינו קונה ומוכר בכסף אלא במשיכה, ולכן רבנו תם שגם הוא מבעלי התוספות, חולק על בעלי התוספות האחרים ואומר שעובד כוכבי

כך יתן לו הכסף, כי אין לסמוך על הע"כ -כאשר ישראל קונה מע"כ קנין כמו קרקע עליו לקבל קודם כל שטר שמעיד על המכירה ואחר

 שיתן אח"כ שטר קנין ובינתיים השדה מופקר ושמא אחר יתפוס בו חזקה.

הָָלפיכך אפשר לומר כי  ְבָר ַא ָ ל ק ֶ֤ ְׁש ֶאתַוּי  ָ ן ר ָ֔ ְלֶעְפ  ָ ֶסף-ם , משמעו שבאופן רגיל ימתין הישראל עד גדול-זקףקטן, -מהפך פשטא זקף – ַהֶּכ֕

שיקבל שטר מכירה מהע"כ ואח"כ ישקול לו כסף הקנין, אלא שעפרון היה להוט אחרי הכסף הגדול שדרש ואברהם אבינו הבין את זה 

מיד אחר מתן הכסף ביצע פעולות  נד -בבלי בבא בתרא נא ע"פ  ם בר' ח"שאור החייושקל לו הכסף לפני קבלת שטר המכר, ולכן כפי' 

כולל שיפר בה לטובת  –חזקה בשדה ובמערה שקנה ע"י הפעולות גדר, נעל, פרץ, כייר, נהנה מגוף הקרקע כגון ישב או שכב עליה, פרץ 

ָקם (כג,כ)השימוש בה. ואח"כ קיבל מבני חת הסכמה ויש מפרשים אף קנין נוסף כנאמר  ה ַוָּיָ֨ ֶד֝ ה ַהָּׂש ָרֹ֧ ַהְּמָע ר ְו ֹו-ֲאֶׁש ם ּבֵ֛ ָהֶ֖ ָר ְב ַא  ְל
ַּזת ֻח ֲא ֶבר-ַל ת ָקָ֑ ֶ֖ א  י מ  ת׃-ְּבנ  ָֽ שם במעמד ההוא כל אנשי העיר, וכלם הסכימו ונתנו רשות לאברהם שיקבר מתו בשדה  והיו רלב"ג ס ח 

ַּזת פירש ר' יוסף בכור שור-וההוא והמערה אשר בו, הוא והבאים אחריו,  ֻח ֲא ֶבר-ַל ופעולה זאת קנתה לו י עשה בו חזקה לקבורה, כ ָקָ֑

תולכך כתב  חזקה בשדה ובמערה. ֶ֖ א  י מ  ת-ְּבנ  ָֽ תכתב  רבינו בחייו, כי זה היה ברשות בני העיר, ח  ֶ֖ א  י מ  ת-ְּבנ  ָֽ -ו שלא ערערו בו מעולם. ח 
ת שרה ... ואחר הקבורה אמר כתב שקודם לקבורה אמר ויקם שדה עפרון ... לאברהם למקנה, ואח"כ קבר א חידושי הגרי"ז סימן מ'

 )כדי שלא יפקיעו הקרקע לצרכיהם( ויקם השדה ... לאחוזת קבר מאת בני חת, וזה קאי על הקנין שקנה מהם 

ר ֶ֖ ב  רטפחא, רבוי מקומות להתקבלות הכסף  – ע  ָֽ ח  סלוק, מגביל, עפרון הגביל את אברהם לשלם רק שקלים שמתקבלים בכל מקום  – ַלּס 

 (רש"י)



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ולדת כה,יטבראשית ת ..2

ָכו,ז:  תולדתבראשית  א ו ָ֑ ָה  י ת  ח ֶ֣ ֲָא ר ֶמ א ַָוּי ֶ֖ ֹו ְׁשּתָ֔ א  ְל  ָ קֹום ַהָּמ ָ י ֶ֤ ׁש  ַאְנ ָ ֲא֞לּו ְׁש ָּֽ֖י  ַָוָֽ
יֶָּפןָ ָ֔ ְׁשּת  א  ָ ר אמ ֶ֣ ל   ָ א ר  ָָי י ֶ֤ ל-ּכ  ַע  ָ קֹום ַהָּמ ָ י ֶ֤ ַאְנׁש  ָ י ְרֻג֝נ  ַה י-ַי ָֽ הָּכ  ְבָקָ֔ וא׃-ר  ָֽ ה  ָ ה ֶאֶ֖ ְר ַמ ָ ת ָטֹוַבֵ֥
 

 ָ קֹום ַהָּמ ָ י ֶ֤ ׁש  ַאְנ ָ ֲא֞לּו ְׁש ָּֽ֖י  ָ -ןּפֶָגרשיים מהפך פשטא  –ַוָֽ קֹום ַהָּמ ָ י ֶ֤ ַאְנׁש  ָ י ְרֻג֝נ  ַה  גרש מהפך פשטא -אזלא –ַי

 כעין פעמיים יצא מענינו )לדון בדבר אחר כענינו( יצא להקל ולא להחמיר

והורגלו בנשים יפות ואין מורא מלכות עליהם  כמו העם המצרי()אבל עמו של אבימלך לא היו שחורים ( ... י,כו)-ב כלי יקראפשר כפי' 
 ,ולא לעםבלבד מצרים שאשה יפה ראויה למלך בשלא כמו  וגו' ולחים יד באשה יפה פנויה א"כ לנו לכולנו חטאתבדבר הזה והכל ש

אחד מן כל אצל פלשתים לא נשמרו ליעד אשה יפה למלך בלבד. יצא מענין יעוד אשה יפה למלך להקל על עצמם לקחת אשה יפה ופנויה ל

אַָתבנית הטעמים של הכתוב  העם. ָ ֲא֞לּו ְׁש ָּֽ֖י  ָ ַוָֽ קֹום ַהָּמ ָ י ֶ֤ תרמז על ההקלה הרבה שעשו לעצמם יושבי פלשת  גרשיים מהפך פשטא –ְנׁש 

ןבגדרי הצניעות והפריצות, ותבנית הטעמים של הכתוב  ָ -ֶּפ קֹום ַהָּמ ָ י ֶ֤ ַאְנׁש  ָ י ְרֻג֝נ  ַה תרמז שכדי למלא תאוותם באשה נשואה הקלו גם ַי

 אדם.בנטילת חיים של בעלה של אותה אשה, ואולי גם בכלל זילות חיי 

 

ר ָ בראשית וירא כ,יא-על עצמת תאות זמה של אנשי פלשת עד כדי הריגת בעלה של אשה נשואה כתוב ב ֶמ ם ַוּי  א ָהָ֔ ָר ְב י ַא ֶ֣ י ּכ  ְרּת  ַמֵ֗  ָא
ק ין ַר֚ ֶ֣ת-א  ַא ְר ים י  ָ֔ ה  ֹל ֹום ֱא קֶ֖ ָ֑ה ַּבָּמ ֶּז י ַה ּונ  ָרגֶ֖ ֲה ר-ַעל ַו ַבֵ֥ י׃ ְּד ָֽ ְׁשּת   )דף שנת התשע"א(  א 

 
 :כד,בראשית תולדת כו

אָ  ָ א ָרָ֨ ָךַָוּי  י ָ֑ ב  ָא ָ ֶ֣ם ָה ָר ַאְב ָ י ֶ֖ ה  ֱאֹל ָ י ֕ כ  ָאנ  ָ ר אֶמ ַָוּי ֕ א ּו הָ֔ ַָה ה ְֶ֣יָל ַָּבַּל ה ' ָ ֶ֤יו ָָל
י-ַאלָ ָֽ ּכ   ָ א ָר י ת-ּת  ֶאָֽ ָ י ֶ֣ ית  ְרּב  ה  ְו  ָ ָך ַרְכּת  י יָּוב  כ  ָאנ ָ֔ ָ ָךֶ֣ ְּת י׃-א  ָֽ ּד  ְב ַָע ם ָהֵ֥ ָר ְב רַָא ּו ַָּבֲעבֶ֖ ָךָ֔ ְרֲע ַָז

ָה ָ ֶ֤יו ָל א  ָ א ָרָ֨ ָָ-מלמד ש (כו,כג) מלמד עליו.הרו הכתוב לפניו הצריך לפרט ומתאפיין ע"י חבי כלל קדמא מהפך פשטא, – ַוּי  ם ָּׁשֶ֖ מ  ָ ֵַ֥על ַוַּי
ַבע׃ ָָׁשָֽ ר ֵ֥ א   גורם להתעלות ברוח הקודש והשראת נבואה ְָּב

ָ הפרטו א ּו הָ֔ ַה ָ ה ְֶ֣יָל  וגו' תיכף להגעתו זכה להתגלות הקב"ה באופן נעלה ביותר ַּבַּל

י ... ֕ כ  ָאנ  ָ ֶמר א ַָוּי ֕ א ּו הָ֔ חיזוק, תוקף במובן של אופן נעלה ביותר, כי שני קיסרים,  ןזקף בישלוש , גדול-גדול זקף-קטן זקף-זקף -... ַה

א נאמרה ּו הָ֔ ַה ָ ְֶ֣יָלה ַָּבַּל ה ' ָ ֶ֤יו ָל א  ָ א ָרָ֨  ה  -ו-ה-מרמז לשלוש פעמים השם המיוחד א ַוּי 

ָ ה ְֶ֣יָל ַָּבַּל ה ' ָ ֶ֤יו ָל א  ָ א ָרָ֨ אס"ת א' ו' ה' ה'  – ַוּי  ּו הָ֔ ַָה ה ְֶ֣יָל ַָּבַּל ה ' ָ ֶ֤יו ָל אס"ת ו' ה' ה' א'  –  א  ּו הָ֔ שם המקשר שמים אותיות  – א"ההו – ַה

 - אנכי( דב' ד,לה,לט; מלכים א' ח,ס; יח,לט; דהי"ב לג,יג) לקים-אהוא הה' לקים, כבכתוב  -שם המקשר בין שם הוי' ושם א וארץ,

 .עניין פנימיות טמיר ונעלם

 

ָ ר ּו בְָשהם גימטרית שם הוי' במילוי יו"ד הקשור לעולם האצילות,  –אותיות ב"ע ע"ב  – ַּבֲעבֶ֖ יַא ָֽ ּד  ְב ַָע ם ָהֵ֥ ע"ב ד"י = דו"ד, שורש  – ָר

פסוק  ה' שבה הקשור לעולם האצילות, שם ע"ב ע"ב כפרק  ה,תהלים עב-בכי  נ"י 'שי 'ר' אלנשמת משיח מעולם האצילות, וכן הביא רמז 

םנאמר  נברא העולם ָע  ָך ּו אֵ֥ ָר י ֶמׁש-י  ים׃ָָָׁשָ֑ ָֽ ר  ּדֹו רָ ֹו ּדֶ֣ ָ ַח ֵ֗ ֝ר  ָָי ֵ֥י ְפנ  , , פעם יחידה בתנ"ךח"משית "... ס ח'-י' יר-ש' ולפנ-שמ-'ם-ע ...ְָול 

 אפשר שמרמז לענין נשמת משיח מעולם האצילות.

 

(, הלקוחים מאוצר  הגי' של .17גדול העולה תקע"ו )-קטן זקף-גדול והפרש מגי' זקף-קטן זקף-ועוד רמזים ע"פ גי' תוכן המטועם בזקף

יָהרב י"ר פאלוך זצ"ל: ֕ כ  ָאנ  ָ ֶמר א ַָוּי ֕ ּוא הָ֔  ,  228=  .17 – 311הפרש מתקע"ו = ו 311=  18+  217+  87גי'  – ַה

  ר"ת א'ני י"י ר'ופאך ור"ת א'ברהם י'צחק י'עקב ר'חל )ד" רגלי המרכבה ע"פ בני יששכר( -איי"רעולה  228עולה בור"א עול"ם;  311

ָ ר אֶמ ַָוּי ֕ א ּו הָ֔ יצח"ק עם שם אדנ"י , שם הו"י אברה"ם עםעולה  274,  312=  .17 - 274  -ההפרש מתקע"ו,  274=  217+  87-גי'ַה

 עולה ב"ש )ר"ת באר שבע שמשם שואבים רוח הקודש( 312, לא"ה רח"ל, יעק"ב עם ב'השמות  הוי' אדנ"י ]עם הכולל[, ]עם הכולל[

א ּו הָ֔ י...  ַה ֕ כ   גהנ"ם-לעולה זה"ו הכה"ן הממתיק בקרבנות שלא יגיעו  91,  471=   .17 – 91, הפרש מתקע"ו  91=  18+  87 גי' – ָאנ 

 ויבו"א מל"ך המשי"ח; בעת"ו, ס"ת ויבלע' המות' לנצח' )עי' זוהר בראשית כ"ט ע,א(, זעי"ר אנפי"ן, ח"י פע' הוי"העולה  471

 

י :כח,תולדת כו אשיתבר ָֽ ָּכ  ינּו  א  ָר ָ ֹו אֶ֣ ָָר ּו רֵ֗ ְמ ְךָ -ַוּי א ָּמ ָע  ָ׀ ' ָהֶ֣ ֶ֣ה ָךָָָהָי ָָֽ֖֑ יֶנ ּוב  ָ נּו ֶ֣י ינ  ָּב  ינּו ֶ֖ ינֹות  ָּב  ֵ֛ה ָאָל ָ ֵ֥א ָָנ י ָ֨ ה  רְָּת אֶמ ּנ ֵ֗ ַָו
ְך׃ָ ָּמָֽ ָע  ית ֶ֖ ר  ְָב ה ְרָתֵ֥ ְכ  ְונ 

ּו רֵ֗ ְמ  וכדו הוה מימרא דה'  בסעדך דבזכותך הות לן כל טבתא  ארום...  - ע"יבת -, כרביע, יש לדרוש כעין ארבע ענינים בהמשך - ַוּי א

 נפקתא מן ארען יבישו בירן ואילנא לא עבדו פירין

והאילנות )ד( וכאשר יצאת מארצנו יבשו הבורות )ג( נו כל טוב, בזכותך היה ל)ב( מאמר ה' בעזרתך, )א( ... בלשון הקדש יב"עת

 אמרנו נחזירך אלינו )לכן(לא עשו פירות ו

ינּוָ  א  ָָר ֹו אֶ֣ י מונח זרקא - ָר ָֽ ְךָ -ּכ  ָּמ ָע  ׀ ָ ' הֶ֣ ָ ֶ֣ה ינּוָ  רש"י, כעין מוסיף מענין יצחק על יצחק, אפשר קצת כפי' מונח מונח פסק סגול - ָהָי א  ָר ָ ֹו אֶ֣  ָר
  בך )ראה ב"ר סד,י(.באביך, ראינו  ראינו

 

םכו,כט:  תולדתבראשית  ק-א  ַר  ָ ָך ְּמ ָע  ינּו ֶ֤ ָָעׂש  ר ֲאֶׁשָ֨ ְָוַכ ָך ּו ֲענָ֔ ְָנַגָֽ א ל ֶ֣  ָ ר ֲאֶׁש הַָּכָֽ ָרָעֵ֗ ָ נּו ָּמ֝ ָע  ה ֹום-ַּתֲעׂש ָ֨ ְָּבָׁשלָ֑ ָךֶ֖ ֲח ְּנַׁשּל  ַָו ֹוב ָטָ֔
הָָָֽ ְךָ ּו רֵ֥ ְָּב ה ַָעָּתֶ֖ ה ָ׃'ַאָּתֵ֥

ה  יהושע טו,סג-כפירשו רש"י ורד"ק ב רביע, בתפקיד שבדור רביעי אחרי אבימלך תותר שבועת אברהם לאבימלך, – ָרָעֵ֗

ֶאת םָל א-ְו ָׁשַל ָ֔ רּו ְָי ֶ֣י ב  יֹוְׁש  ָ י ס  בּו ּו-ַהְי יָָיוְכלֵ֥ ְָבנ  ּו לֵ֥ ָ-ָיְכ ם יָׁשָ֑ ר  הֹו ְָל ה ָדֶ֖ הּו ְָי
ֶאת ָ י ֝ ס  בּו ַהְי ָ ֶׁשב ה׃ָפ-ַוּי ָ֨ ֶּזָֽ ַה ָ ֹום ַהּיֵ֥ ָ ד ַָעֶ֖ ם ּוָׁשַל ָ֔ רֶ֣ י ּב   ָ ה ָד הּו ְָי ֶ֤י ְָּבנ 

םדברים עקב ט,כח: וכן עולה מגימטרית התוכן של  ָא֕ י ב  ֲה 'ַָל יהושע  הותירשבגללה  יחלות שבועת אברהם לאבימלך עד לנכד" לע הָ֔

 בין שני קיסרים(  גדול-קטן מלה מקף זקף-זקף)ע"פ תפקיד  דדו" לאת כבוש יבוס ע"



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ם ָא֕ י ב  ֲה 'ַָל  .דדו" ל"ע, דקי" עולה 884=  11+  .2' גי הָ֔

 ( ט)וירא בעה" ילנכד" ל' הרב פאלוך זצ"הגי אוצר

        ת, סב"בעולה תס" 4.2=  .17 – 884 ו"מתקע הפרש

ם תהוא כך: מצרים לא הבינו מה שראו באיצטגנינות, סב" ההסברכי  אפשר ָא֕ י ב  ֲה 'ַָל הָ֔ ָ ֶלת ְיכ ֶ֣  ָ י ְּבל  שבועת אברהם  היתה מ 

 -הפירוש ל פארנן מקום המקדש. לכן ע" גרןהיינו עד מות נכד אבימלך ששמו ומקומו היה יבוס ובו  י, שחלה עד לנכד"לאבימלך
יהודה יכלו  בני: רבותינו אמרו, לו אפר" פע" ק"רד פי' פ"וע קרחה בןרבי יהושע  אמר  ספרי דב' עב: פע" י"רש' שפי טו סג שעיהו

להוריש את היבוסי בירושלים עד מות נכד אבימלך ואז הותרה  לא היו רשאים מחמת השבועה שנשבע אברהם לאבימלךאך 

ָ (דב' עקב ט,כח)-. ביטוי דומה מופיע בדדו" להשלמת הכיבוש ע" השאירהשבועה. לכן יהושע  ֶלת ְיכ ֶ֣  ָ י ְּבל  ּו-ל א (יהושע טו,סג)-ובמ  ָָיוְכלֵ֥
ָ ּו    ָיְכלֵ֥

 

ַרק  ָ ָך ְּמ ָע  ינּו ֶ֤ ָָעׂש  ר ֲאֶׁשָ֨ ְָוַכ ָך ּו ֲענָ֔ ְָנַגָֽ א ל ֶ֣  ָ ר ֲאֶׁש ֹוב-ַּכָֽ פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה. מצאנו בקטע הבא חזרות  – טָ֔

 אה מהן בשלום, וכן חזרות איומים על ההתישבות בארץ ישראל ויציאה בשלום מהם. ענין הגלויות ויצי
 דרשות ר"י אבן שועיב פרשת ואלה תולדות יצחק 

, כי הוא רמז לגלות בבל כי ירידת אברהם למצרים ירמוז לגלות מצרים, והליכת יצחק ענין הליכת יצחק לאבימלךספר הכתוב אחרי כן 
כת יעקב ללבן לגלותינו. ואמר לו אל תרד מצרימה כי אתה עולה תמימה. וספר הכתוב הכבוד הגדולה לאבימלך לגלות בבל, והלי

שעשו ליצחק כמו שעשו לבניו בגלות בבל ולא עבדום וענו אותם, והיו ]גידוליהם[ קרובים למלכות ובנו בתים שם ונטעו שם כרמים, 
מעמנו, כמו שאמ' כורש מי בכם מכל עמו ויעל לירושלים. ואחרי כן  וכמו שכתוב בכאן ויזרע יצחק בארץ ההיא, ולבסוף אמרו לך

הלכו לירושלים אליו וחזרו עמו בברית, וכן קרה לבניו בענין בית שני, כי בתחלה היו מרפים ידיהם מן הבנין ואחר כן נתנו להם 
ָָ(כח,כו) רשות, והזהירו ואמרו די ליהוון מהקרבין נחוחין וגומר, וכן אמר ּו רֵ֗ ְמ יַוּי א ָֽ ָּכ  ינּו  א  ָר ֹוָ אֶ֣ ְךָ -ָר ָּמ ׀ָע  ָ' הֶ֣ ֶ֣הָ םוגומר,  ָהָי ָ-א  ה ַּתֲעׂש ָ֨

ָ ה ָרָעֵ֗ ָ נּו ָּמ֝ ֹוםָ(טכ,כו)וגומר. אמרינן במדרש ע  ְָּבָׁשלָ֑ ֲחָךֶ֖ ְּנַׁשּל  ֹום, לא די שלא עשינו לך רעה אלא ַו ְָּבָׁשלָ֑ ָךֶ֖ ֲח ְּנַׁשּל  , משל לארי שנתחב ַו
וך אמר לו תן לי שכרי ואני אוציאנו, אמר לו אני אתן לך עצם בגרונו ולא מצא חיה שיוציאנו מצא )הקורא( ]הערוד[ שצווארו אר

 . כרצונך, הכניס צוארו והוציאו אמר לו תן לי שכרי, אמר לו לא די לך שנכנסת בפי ויצאת בשלום

ָָ(טכ,כו) ָךֶ֖ ֲח ְּנַׁשּל  ֹום טפחא, בתפקיד רבוי וגם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו –ַו ום ממצבי , כמדרש רבוי יציאות בשלְּבָׁשלָ֑

ֹוםגלויות, גזרות ואיומים. וטעם מלת  אמר רבי יהושע בן חנינא:  – הרב שוואב בשבילי אורייתא עה"תסלוק, מגביל כהסבר  – ְּבָׁשלָ֑

 יצאנו בשלום, שרק בטלו את מה שהבטיחו לנו ולא הוסיפו לגזור עלינו גזרות נוספות.

 
 שכל טוב )בובר( בראשית פרק כו 

םכט(  ּמָָ֝-א  ָע  ה ָךַּתֲעׂש ָ֨ ּו ֲענָ֔ ְָנַגָֽ א ל ֶ֣  ָ ֲאֶׁשר הַָּכָֽ ָרָעֵ֗ ָ ַרק. דכתיב כל הנוגע באיש הזה וגו' )פסוק יא(: נּו  ָ ָך ְּמ ָע  ינּו ֶ֤ ָָעׂש  ר ֲאֶׁשָ֨ ֹוב-ְוַכ . רק לשון טָ֔
ֹוםמיעוט מלמד שלא עשו עמו טובה שלימה:  ְָּבָׁשלָ֑ ֲחָךֶ֖ ְּנַׁשּל  ה. שאמרנו לך מעמנו )פסוק טז(, ולא שהזקקנו לך: ַו ַָעָּתֶ֖ ה ְךָ ַאָּתֵ֥ ּו רֵ֥ ְּב

 מוצלח אתה בכל מקום בין עמנו ובין זולתינו ואין לך לחוש אם נתפרדת מאתנו: . כי'הָָֽ
ה ַָעָּתֶ֖ ה  ,כי מוצלח אתה בכל מקום בין עמנו ובין זולתינו שכל טובמרכא טפחא, יתור לרבות, כדרשת  – ַאָּתֵ֥

ְך ּו רֵ֥  ואין לך לחוש אם נתפרדת מאתנו: שכל טובמרכא, לרבות כדרשת  – ְּב

 כי יצחק אבינו כולו ביטול לה' ולכן מכך הצלחתו וגם הגויים הכירו בכך שהצלחתו היא שלא כדרך הטבע.  סלוק, מגביל – ׃'הָָֽ 

    

י:א,כז תולדת בראשית ָֽ ּכ   ָ י ה  ְָֽ֖י ֶאת-ַוָֽ ָ א ְקָר֞ ַָוּי  ָ ת א ָ֑ ְר מ  ָ ֶ֖יו יָנ ָָע  ן י ֶהֵ֥ ְכ ַָוּת  ק ָחָ֔ ְצ ןָי  ֶ֣ ק  ָלֶָ֖-ָז א  ָ ר ֶמ א ַָוּי ֵ֥ י ָ֔ ְּבנ   ָ ָליו א  ָ ֶמר א ַָוּי ֶ֤ ל ד ֵ֗ ַהָּג ָ ֹו ְָּבנֶ֣ ׀ ֶ֣ו ָׂש י׃ע  נ  ָֽ ּנ  ָה  ָיו
אָ ... ָר֞ ְק  בשני התפקידים: מלמדאפשר שכאן  ,כולו יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל או, יצא מענינו גרשיים -ַוּי 

למה כהו עיניו של יצחק וכו' על שהיה  ]עשו[ מביא ציד  - עיניו ותכהין שלמה בר' תולדת כז ]ד[ תנחומא תולדת ח תורה (א)
 (ח,כג ' מש'שמ) יעור פקחים חדוהשו וכתיבומאכילו  

מהזה בידו  , לפי שראה שהעולםשמחניפין לרשעים בשעתן ללמדנוקרא לו בנו הגדול אלא  ולמה יד[ תנחומא תולדת ח שם] )ב(
 קרא לו בנו הגדול.

ָ-ֶאת ׀ ֶ֣ו ָׂש ָמן ההמשך  מנתקומונח פסק, הפסק  -ע  ל ד ֵ֗ ַהָּג ָ ֹו קראו גדול  אביו א סה רתולדת כז ]יג[ ב" אשיתשלמה בר בתורה כמובאְּבנֶ֣
 (ב,א עובדיה ) בעיניכם גדול בעיני קטן שנא' הנה קטן נתתיך בגוים אם האמו קראתו גדול את בגדי עשו בנה הגדול, אמר להן הקב"

לָ יהשכלים כת" נר דרשה טז[ גם] ד ֵ֗ ַהָּג ָ ֹו  בכורתו אתחסר שכבר מכר  -ְּבנֶ֣
 

א ָָֽכז,כה:  תולדתבראשית  ְו  ָ י הָּל  ֶָׁ֤ש ַהּג  ָ ר ֶמ א ַָוּי ֵ֗ י ָ֑ ַָנְפׁש  ָךֶ֖ ֶרְכ ַעןְָּתָב ַמֵ֥ יְָל ָ֔ ְָּבנ  ד ֶ֣י ּצ  מ   ָ ה ְָכָל
ׁשָ ׃-ַוַּיֶּג ְׁשְּת ָֽ ַָוּי  ן ֶָֽ֖֖י  ַָי ֹו אָל  ֹ֧ב  ַָוָּי ל ַוּי אַכָ֔  ָ ָלֹו

ְָֽׁשּתְָ ַָוּי  ן ֶָֽ֖֖י  ַָי ֹו אָל  ֹ֧ב   .בתורה נהראשופעם  טפחא סלוק, כפולה דרגא מרכא -׃ַוָּי

י מן יומי שירוי עלמא ויחביה ביד יעקב ויעקב ואכל ולא היה חמרא גביה ואזדמן ליה מלאכא ואייתי חמרא דאצטנע בעינבוי תיב"ע
 אמטי ליה לאבוי ושתי.

ְָֽׁשּתְָחזקוני  ַָוּי  ן ֶָֽ֖֖י  ַָי ֹו אָל  ֹ֧ב   שהיין מערבב קצת דעתו של אדם ולא ידקדק אם הוא עשו אם לא: ׃ַוָּי
ָ ֹו אָל  ֹ֧ב   ביואן ליצחק , דרגא בתפקיד קשור שמים וארץ, כאן מלאך הביא יין ליעקב, ויעקב הביא ייכפולה דרגא מרכא -ַוָּי

 ענין המתנהל בשלבים, שלב ביניים כעין מתווך ושלב סופימרכא כפולה היינו  -כאן מרכאיים 
בלי מזיגת מים, ודרגא א' רמז על מקור רחוק ליין; ב' יוצרת היכללות  בין עליונים ותחתונים,  לא היה ראוי לשתיהע"פ זהר פר' בלק, היין 

 לא; ג' שרשרת דורות טעמה מיין זה.כאן היכללות יצחק דלתתא ביצחק דלעי
 ע"פ חזקוני ההבאה נועדה לערבב קצת דעת יצחק ולא ידקדק אם הוא עשו אם לא )ואין לנו לשקול האם הייתה ראויה או לא(

 אפשר להסביר זאת כי הקב"ה סובב הדברים כדי שיראה מעשה יעקב כדבר לא ראוי ובכך לעקוף את הס"א מלהפריע.

ֶָֽ֖֖יָ  ַָי ֹו אָל  ֹ֧ב   דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים )המלאך, יעקב( הפועלת ביחד באופן שלכאורה לא ראוי.   – ןַוָּי



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בראשית ויצא כח,י 2.7

רָ  :בראשית ויצא כח,יג ַמ ַָוּי א ָָעָליו  ֶ֣ב ָּצ ָנ  ֝ה' ָ ה ּנ ָ֨ ה  ְָו
קָ ָחָ֑ ְצ ָי  י ֶ֖ ה  ֹל א ָו  יָך ָ֔ ב  ָא ָ ֶ֣ם ָה ְבָר ַא  ָ י ה  ֱאֹל ָ' הֵ֗ ָ ֶ֣י ֲָָאנ 
ָ ָ ה ַאָּת רָ ֲאֶׁשֶ֤ ָ ֶרץ ָך׃ָהָאֵ֗ ְרֶעָֽ ַז ָּוְל ה ֶָּ֖נ ֶאְּתֶנ ָ ָךֵ֥ ְָל ָה י ָָעֶלָ֔ ֶ֣ב כ  ָׁש 
 

ָ ָָעָליו  ֶ֣ב ָּצ ָָעָליוָ ... מאי  – שפת"ח,  לשמרו – רש"ינ  ֶ֣ב ָּצ ( לפי שדיוקנו של חולין צא,ב) , אלא עליו על יעקב. והוא דהוצרך לשמרונ 
שהוא קרוב לכסא הכבוד יותר מהם יעקב חקוק בכסא הכבוד,ועכשו ראו המלאכים את יעקב וידעו שדיוקנו הוא ונתקנאו בו הואיל 

 והיה בדעתם להזיקו לכך שמרו הקב"ה. 
 

ָ ָָעָליו  ֶ֣ב ָּצ ָנ  ' ֝ה הָ ּנ ָ֨ ה  ( האבות הם המרכבה לשכינה, ולהיות שהוא ב"ר מ"ז ו'ירמוז גם אל יעקב, על דרך אומרם ז"ל ) – אור החייםְו
אדם הראשון היה  ליקוטי הערות על אה"חמדת הכסא. מעל אברהם ויצחק, כי הוא עיקר הע יותררגל רביעי יאמר בדיוק נצב עליו 

 (סגולת משהמהמרכבה עד בוא דוד המלך, אם כן בעת ההיא היה יעקב רגל רביעי )
 

ָ' ֝ה הָ ּנ ָ֨ ה  הקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, שממנו נמשכים ענינים אחרים בכתוב. מלת  –ְו ּנ ָ֨ ָמלמדת על גילוי חדש בין היתר בקרא  ה  ֶ֣ב ָּצ נ 
ַָוּי ָ רָ ָעָליו  ַמ  .אור החיים-ו שפת"ח, רש"י, אשר נסבירו ע"פ א

רָ  ַמ ַָוּי א ָָעָליו  ֶ֣ב ָּצ  מונח זרקא סגול, כעין שתי תבניות זרקא סגול, מוסיף ממהות הענין על הענין.  – נ 

ה)א(  ּנ ָ֨ א, אשר מלמדת על גילוי כי דיוקן יעקב חקוק בכסא הכבוד ואפשר כי ממתין להתגלותו של יעקב בעולם להשלמת העמדת הכס ה 

רָ  החיים-אורעמד על אדם הראשון, אברהם ויצחק עד אז. פירש  ַמ ַָוּי א ָליו  מעל אברהם  עליו יותריאמר בדיוק נצב כי בהגיע יעקב  ָע
 שמירת ה' עליו מפני קנאת המלאכים.  תוספתולכן ע"פ רש"י ושפת"ח צריך  ויצחק, כי הוא עיקר העמדת הכסא.

אורות עליונים בשורש  (של הבחינה) מעשים טובים אשר ישתדל האדם בעוה"ז ויעלה באמצעותה ירמוז אל בחינת...  החיים-אור)ב( 
'ָ(יג,כחאומרו )...  נשמתן ֝ה הָ ּנ ָ֨ ה  ָ ְו ֶ֣ב ָּצ לנבואה עצמה לא בחלום ידבר בו אלא תגלה עליו השכינה ולזה  פירוש שממדרגה זו יעלהנ 

 לן מוכשרים לדבר זה.תמצא שאמרו ז"ל על ישראל שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכו

ָ' ֝ה הָ ּנ ָ֨ ה  מלמד על גילוי שכל אחד מישראל מוכשר לנבואה. ויש ללמוד ממעשים טובים של יעקב אל מעשים אזלא כעין כלל וקדמא  -ְו

רָ  ֝ה'כן זוכה לכך אשר -טובים של כל אחד מישראל אשר על ַמ ּי א ַָו ָָעָליו  ֶ֣ב ָּצ  עליה ממדרגה של מוסיף באדםמונח זרקא סגול,  - נ 

 קבלת דבר ה' בחלום אל קבלת דבר ה' בנבואה בהקיץ.

 

ְּׁשָנתֹוָ  :בראשית ויצא כח,טז מ  ָ ב  ק  ַיֲע ָ ץ ַקֶ֣ י ָ֑הַָָוּי  ֶּז ַה ָ ֹום קֶ֖ ַָּבָּמ ' הָ֔ ָ ֶׁ֣ש י   ָ ן ָאכ  ָ ר ֶמ א י׃ַָָוּי ֕ ְעּת  ָדָֽ ָָי א יָל ֵ֥ ֶ֖ כ  ָאנ  ְָו
ֹוָ  – בעל הטורים ְּׁשָנת יום ובלילה לא שכב לבו מלהגות בה ( מתוך, שהיה הוגה בתורה בב"ר ס"ט ז'. )רבי יוחנן( קרי ביה ממשנתו )מ 

 בחלומו. 
וכשהקיץ, אע"פ שלילה היה, לא חזר לשנתו אלא עשה כל הלילה יום בתורה ובתפלה ככל שאר לילותיו שמקודם לכן  - טוב הרב כי

 ושאחרי כן. )תנ"י ויצא ג; הה"ק מהר"ם מפרמישלן; מדרש אגדה; הרב נ"צ פינקל(
  -כר בעריש האדמו"ר מזידיטשוב הרב מו"ה  יש - מלבוש לשבת ויו"ט

ויקץ ... גם כאן משמשים הטעמים לשמחה שבא למוחין דגדלות וזכה לאספקלריא המאירה  -פי' על הטעמים זרקא סגול סעיף כז 
 כדאיתא במד"ר ... ממשנתו עיי"ש בפי' מת"כ ובדברי אא"ז מו"ר זצוק"ל.

ְּׁשָנתֹוָ  מ  ָ ב  ק  ַָיֲע ץ ַקֶ֣ י מכל הפירושים עולה שהוסיף בלימודו ובהשגתו בדברי אלקים  מוסיף מהענין על הענין.  מונח זרקא סגול, כעין –ַָוּי 

חלום יעקב הוא גלוי נבואי בדרך החלום ובאמצעותו הקב"ה מאשר בחירתו וברכות יצחק אביו והינו תוצאת דבקותו בה' ובלימוד  חיים.

 רכות.תורתו. כלומר ממשנת יעקב בתורה מואוצל עליו להיות בכור נבחר לב

 

ֶאת :בראשית ויצא כח,יח חָ ַּקֶ֤ ַָוּי  ר ֶק ַָּבּב ֵ֗ ב ק ֝ ַָיֲע ם ּכ ָ֨ ֲאֶׁשר-ַוַּיְׁש  ָ ֶא ֶבן ַָעל-ָה ן ֶמ ֶָׁשֶ֖ ק צ ֵ֥ ַָוּי  ה ָבָ֑ ַמּצ  ָ ּה ָתֶ֖ א  ָ ֵֶׂ֥שם ַָוָּי יו ָתָ֔ ֲאׁש  ַרָֽ ְמ ָ ֶ֣ם ּה׃-ָׂש  ר אָׁשָֽ

ב ק ֝ ַיֲע ָ ם י באשמורת הבקר. אתה ויה מכילתא בשלח ה' מביא תורה שלמה קדמא ואזלא, כעין כלל ללמוד התורה ולתפילה.  – ַוַּיְׁשּכ ָ֨
ָיט,כז:  ויראבראשית   הצדיקי' נשמעי' בבקר. בקרו של אברהם מנין שנ' שתפילותמוצא  ר ֶק םַָּבּב ָ֑ ָהֶ֖ ָר ְב ַא ָ ם ֵ֥ ְׁשּכ  . בקרו של יצחק ַוַּי

ּו : ב,ו,חכ ויראבראשית  מנין שנאמ' ְלכֵ֥ ם ַוּי  ֶהֶ֖ י ו׃ ְׁשנ  ָּדָֽ ְח רַוַּיְׁשּכ ָָָ֨ושניהם השכימו בבקר. בקרו של יעק' מנין שנא' ַי ֶק ַָּבּב ֵ֗ ב ק ֝ ַיֲע ָ  ם

  :קדם הבקרוישכם יעקב. הוא פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( וגו'. 

 

( שעסק בלילה בלימוד תורה. ויש מדרש המספר כי יעקב לקח עמו שמן במקלו כח,טזאפשר כי השכים = הקדים בקומו, כפירשנו ב)

ָד  –בראשית מקץ מד,ג -ללימוד התורה בלילה. ומצאנו ב ֹו ]ג[ רָאָ֑ ֶק ַָהּב ֶ֖ ָר ד[ָ ֶאת] ָ ּו אֶ֣ ָָיְצ ם ָ-ה ֠ קּו  י ח  ְר ה  אָ ָל ֶ֣ ר  י םכי  ָהע  תלשא,  – ה ֠

ֹוראמר רבי בא כתיב  ירושלמי ברכות פ"אמרמז על שיעורי זמן כדרשת  אָ֑ ָ ר ֶק  מאיילת השחר עד שיאור המזרחאמר רבי חצנא ...  ַהּב ֶ֖
דכתיב  רח עד שתנץ החמה ארבעת מילומניין משיאור המז משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מילאדם מהלך ארבעת מילין 

 ,      סדום לצוער ארבעת מילוכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן 

ֶקרָלכן אפשר כי  רביע, ירמז על שיעור זמן ההשכמה כמהלך ארבע מיל, כגון משיאור המזרח עד שתנץ החמה, והוא גם שיעור זמן  –ַּבּב ֵ֗

ָבראשית וירא כ,ח:  -ם ב. וכדומה גלתפלה ר ֶק ַָּבּב ֵ֗ ְך ֶל ֶמ֝ י ֲאב  ָ ם ַּיְׁשּכ ָ֨ ָבראשית וירא כב,ג: ַו ר ֶק ַָּבּב ֵ֗ ם ָה֝ ָר ְב ַא ָ ם ַּיְׁשּכ ָ֨ בראשית ויצא ַו

ָכח,יח:  ר ֶק ַָּבּב ֵ֗ ב ק ֝ ַיֲע ָ ם ַּיְׁשּכ ָ֨ רבראשית ויצא לב,א: ַו ֶק ַָּבּב ֵ֗ ן םָָלָב֝ ַּיְׁשּכ ָ֨ ֶקרשמואל א יז,כ:  ַו ַָּבּב ֵ֗ ֝ד ָּדו  ָ ם ּכ ָ֨ ַָוַּיְׁש
קֶָלכן אפשר כי  רביע, ירמז על שיעור זמן ההשכמה כמהלך ארבע מיל, כגון משיאור המזרח עד שתנץ החמה, והוא גם שיעור זמן  –רַָּבּב ֵ֗

ָבראשית וירא כ,ח:  -. וכדומה גם בלתפלה ר ֶק ַָּבּב ֵ֗ ְך ֶל ֶמ֝ י ֲאב  ָ ם ַּיְׁשּכ ָ֨ ָבראשית וירא כב,ג: ַו ר ֶק ַָּבּב ֵ֗ ם ָה֝ ָר ְב ַא ָ ם ַּיְׁשּכ ָ֨ בראשית ויצא ַו

ק ָ֝כח,יח:  ַיֲע ָ ם ַּיְׁשּכ ָ֨ ַָו ר ֶק ַָּבּב ֵ֗ רבראשית ויצא לב,א: ב ֶק ַָּבּב ֵ֗ ן םָָלָב֝ ַּיְׁשּכ ָ֨ ֶקרשמואל א יז,כ:  ַו ַָּבּב ֵ֗ ֝ד ָּדו  ָ ם ּכ ָ֨ ַָוַּיְׁש
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אחת, ושם אותה  אבן כולן אותן ומצא האבנים ללקט יעקב ושב .השמים שער וזה  רמב"ןלגבי השמן שברשות יעקב יש להקשות מפי' 
 , שנאמר "ויצק שמן על ראשה" )להלן,יח(. עליה קוירד לו שמן מן השמים ויצמצבה בתוך המקום, 

 ואפשר לתרץ כי ללימוד השמן מספיק אבל ליציקה על האבן באופן שישאר רישומו לזמן רב לא היה מספיק השמן שברשותו.

 

לָ ,ח: כט ויצאבראשית  ָנּוַכ א ָל ֶ֣ רּו  ְמ  ַוּי א
ָּכלָ  ָ ְספּו ָאָֽ ָי  ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ֶ֣ד ֶאת-ַע  ָ ֲללּו ְָוָגָֽ ים ָ֔ ר  ָד ֲֶ֣ע מָ -ָה ןָ ֶב ֶאָ֔ רָה ָ֑ א  ַהְּב ָ י ֶ֣ לָּפ  ן׃ַָעֶ֖ א ַהּצ ָֽ ָ ינּו ֶ֖ ק  ְׁש ה  ְָו

ָנּוַכלָ  א ָל ֶ֣ רּו  ְמ זרקא מונח סגול, לרבות או למעט, הכא בא למעט יכולת הרועים ולרבות גבורת יעקב שלא ע"פ טבע האדם שלפי  –ַָוּי א

עוררות כטבעי שאר בני הת שוםכי לא נתוסף כח בטבעו לאהבת רחל, ולא היה לו בראייתה  להורות י ,בחיי בראשית ויצא כט רבינו
ן. ויש רמז לשם המיוחד אהו"ה בר"ת ו וגו'אמ לאהבתאדם אבל הכל  ֶב ֶאָ֔ ָה ֶאת־  ָ ֲללּו ְָוָגָֽ ים ָ֔ ר  ָד ֲֶ֣ע כאשר ה"ה וא"ו מקדים היינו ו'את  ָה

 א'ת ה'שמים )בראשית א,א(, וזה נועד להודיע גבורת יעקב אבינו בהתעוררות דלתתא שעשה לאהבת אמו. -למקדים ה'ארץ 

 

ֶאת :י,ויצא כט שיתברא ָ ב ק ֝ ַָיֲע ה ָאָ֨ ָר ָ ר֩ ֲאֶׁש יַָּכ ֡ ה  ַָּבת-ַוְי ל ח ֵ֗ ֶאת-ָר ְָו ֹו ּמָ֔ א  ָ י ֶ֣ ח  ֲא  ָ ן ֹוָ-ָלָב ּמָ֑ א  ָ י ֶ֣ ח  ֲָא ן ןָָלָבֶ֖ א ָצ ֵ֥
תָ ֶא ָ ֶֶָֽ֤֖גל ַָוָּי ב ק ֵ֗ ַָיֲע ֶׁ֣ש ַּג ֶאת-ַוּי  ְקָ ְׁש ַָוַּי֕ ר א ָ֔ ַהְּב ָ י ֶ֣ ּפ   ָ ַעל מ   ָ ן ֶא ֶב ֹו׃-ָה ּמָֽ א  ָ י ֵ֥ ֲָאח  ן ןָָלָבֶ֖ א ָצ ֵ֥

ה ָ֡י ,בחיי בראשית ויצא כט רבינו בַוְי ק ֝ ַָיֲע ה ָרָאָ֨ ָ ר֩ ֲאֶׁש . הזכיר בכתוב הזה כמה פעמים אחי אמו להודיע כי כל מה שהשתדל יעקב יַָּכ
שהיה אחי אמו. ומפני זה בכל פעם  בשביל, אמו לכבוד, ומה שהיה חומל על רחל בת לבן, לא עשה לכבוד לבן רק להשקותםבצאן 

כי לא היה משקה צאנו של לבן כי אם בשביל שהיה אחי אמו,  ארלבאמו"  אחישיזכיר הכתוב שמו של לבן הרשע יזכיר בכל פעם "
כשיראה אדם חושב כי טבעו של  שהריבלבו את אמו אשר אהבתו שנתנה לו העצה הזאת לבא אליו. ועוד יש בזה טעם אחר:  וזכר

ך הוצרך לומר כמה כח בגלילת האבן מה שלא היה עושה מתחילה, לכ בויעקב בראותו את רחל נמשך אחר תאוה גופנית והוסיף 
כטבעי שאר בני אדם אבל הכל  התעוררותכי לא נתוסף כח בטבעו לאהבת רחל, ולא היה לו בראייתה שום  להורות" אמו אחיפעמים "
רחל -ואת הצאן קודם שיזכיר: ויגל את האבן, )ואל?( אמר: ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, ומפני זה הזכיר הכתוב את אמו לאהבת

 [: אמו אחיצאן לבן -האבן ...]וישק את-יעקב[ ויגל את ויגש אמו אחיצאן לבן -]ואת ואמ אחילבן -בת
 

ר֩ ֲאֶׁש יַָּכ ֡ ה  ָקטנה-תלישא פזר – ַָוְי . . ֶאת. ֹו-ְו ּמָ֑ א  ָ י ֶ֣ ח  ֲא ָ ן ןָָלָבֶ֖ א קטנה מרמזת לשיעור המעט של צאן לבן, כפי -אפשר כי התלישא - צ ֵ֥

ֲאֶׁשרָ (בר' ויצא ל,ל) שיעקב אומר ללבן ָ ט֩ ְמַע יָ ֡ הַָגם-ּכ  ֶאֱעֶׂשֵ֥ ָ י ָמַתֵ֛ ָ ה ְָוַעָּתֵ֗ י ָ֑ ַרְגל  ְָל ָךֶ֖ ְת א  ָ ' הֵ֛ ָ ֶרְך ָבֹ֧ ַָוְי ב ר ָ֔ ץָָל ר ֶ֣ ְפ ַוּי   ָ ְָלָפַני ָךֶ֤ הְָל ָ-ָהָיָ֨ י ֶ֖ כ  ָאנ 
י׃ ָֽ ית  ב  ָ (בר' ויצא כט,י)שני הפסוקים פותחים באותה תבנית טעמים  ְל ר֩ ֲאֶׁש יַָּכ ֡ ה  ָָ(בר' ויצא ל,ל),  קטנה-פזר תלישא – ַוְי ט֩ ְמַע ָ י ֡ פזר – ּכ 

 נהקט-תלישא

ר֩אפשר כי  ֲאֶׁש פעמים  שלש החיים אור -ו , אמו לאהבתאבל הכל  בחיי רבינוקטנה, בתפקיד ענין מובחר, והוא כפירשו -תלישא - ַּכ
 .ולכבוד אמואמו  אחיאחי אמו ...לומר שכל מעשיו היו לצד היותו 

 

ָ ב ק ֵ֗ ַָיֲע ֶׁ֣ש ַּג תמונח רביע  -ַוּי  ֶא ָ ֶֶָֽ֤֖גל ָּי ָ -ַו ַעל מ   ָ ֶא ֶבן מהפך ללמד יצא מפשוטו, פשטא פשטא בתפקיד רגילות ובבת  –פשטא  מהפך פשטאָה

 גילוי כוח מעליונים ליעקב מתחתונים כדי לגלות צדקותו .אחת כאילו רגילות ליעקב גבורה כזאת, בבת אחת. 

ְספּו (ויצא כט,ג 'בר) ראה מקבילה הפוכה ֶא ה-ְוֶנ ֶָּ֣מ ל ָׁש ים-ָכ ֵ֗ ר  ָד ּו ָהֲע ֶא ֶבן ָ-ֶאת ְוָגֲללֶ֤ ַעל ָ ָה י מ  ֶ֣ רַהּבְָ ּפ  ּו א ָ֔ קֶ֖ ְׁש ה  ת ְו אן-ֶא יבּו ַהּצ ָ֑ ֹ֧ ׁש  ה  -ֶאת ְו
ֶבן ֶאֵ֛ ל ָה י-ַע ֵ֥ ר ּפ  ֶ֖ ּה׃ ַהְּבא  ָמָֽ ק  ְמ  ל 

ּו ֶא ֶבן ָ-ֶאת ְוָגֲללֶ֤ ַעל ָ ָה מהפך ללמד יצא מפשוטו, פשטא פשטא בתפקיד רגילות, אנשים מעטים לא יכלו להזיז  –פשטא  מהפך פשטא מ 

יםמז פלא זה שלא יכלו להזיז האבן בראשי התיבות של הקרא האבן והרגילות הייתה שרועים רבים נדרשו להזיז האבן. ומרו ֵ֗ ר  ָד  ָהֲע
ּו ן ָ-ֶאת ְוָגֲללֶ֤ ֶא ֶב  הוא"ה שם מיוחד שבין הדברים שנדרשים בהופעתו ענין של פלאים. – ָה

 

ת ֶא ָ ֶֶָֽ֤֖גל ָ -ַוָּי ֶא ֶבן יָה ֶ֣ ּפ   ָ ַעל ֶאתָמ  ָ ְק ְׁש ַָוַּי֕ ר ן-ַהְּבא ָ֔ א ע"פ רבינו בחיי זה שם משמות     א-ו-ר"ת הפעמיים ראשי תיבות הו"א, שם מיוחד  –ָצ ֵ֥

 השם.

קְָ ְׁש קְָ :תורה שלמה, מדרש לקח טוב ונקודה באופן אחר כפי' כעין שתי נקודות באופן אחד  –גדול -זקף – ַוַּי֕ ְׁש ַּי֕ מלמד שהמים עלו )א(  ַו
קְָב דלה ושאב אלא ושאין כת)ג באופן אחר( ושתו הצאן )ב( מאיליהן  ְׁש ַּי֕  .ַו

 שראו המים את יעקב עלו מאיליהן. : כיון ו הקדושנפרקי דרבי

 ' שהמים החלו לנבוע בכל מעינות ובארות האזורוגושמע יעקב -כשמע לבן את ויהי יג,כטהרב כיטוב על ספר הפרשיות ראה 

ְקָ ְׁש ַָוַּי֕ ר א ָ֔  הביא אבן מעל פי הבאר-את ויגל -, אפשר שמכוון למדרש שחל" ותקע"והמלים עולה  ותקע" עולהגדול, -קטן זקף-זקף -ַהְּב

 כי עד אז המקום היה חסר מים.  באיזורלעלית המים לקראתו בבאר זאת ובכל מקורות המים 

 

ֶָאת ויצא כט,לה בראשית ה ֶדֶ֣ אֹו  ָ ַהַּפ ַעם  ָ ר ַָוּת  אֶמ ן ָּב ֵ֗ ד ֶֶ֣ל ַָוּת  ד ָ֝עֹו ר ַה ַָעל-ַוַּתָ֨ ' הָ-הָ֔ ָדָ֑ הּו ְָי ֹו מֶ֖ ְָׁש ה ָאֵ֥ ָקְר ָ ֵ֛ן ֶדת׃ ּכ  ֶּלָֽ מ  ָ ד מ ֶ֖ ַּתֲע ַָוָֽ
 אודה את ה', וכי בכולהו דאולידת לא אתחזי לאודאה לה לקדשא בריך הוא אלא בהאי?  עםהפרבי יוסי ואמר,  פתח קנו א זהר
 )אלא בזה? הבכולם שילדה לא היה ראוי להודות לו לקב" וכי )תרגום 

 אדכולהו סמכין )נ" וסמכולכורסיא, ואיהו אשלים לכורסיא, ובגין כך יהודה בלחודוי תקונא דכורסיא,  רביעאהיהודה איהו ברא  אלא
 לכורסיא(. ואשליםדהוו תלתא אברהם יצחק ויעקב, וכדין אתא דוד מיהודה 

 )וגו התומכים כלותמיכה של  הכסאיהודה הוא בן רביעי לכסא, והוא השלים הכסא, משום כך יהודה בלבדו תקון  אלא )תרגום.' 
 כולל כל התומכים וחותם אותם. שיהודה מפרשים למדבש לרב דניאל פריש זצ" ומתוק לכיטוב זצ" אליהוהפרשיות לרב  ספר

ן ָּב ֵ֗ ד ֶֶ֣ל מונח רביע, לפחות ארבע, יהודה כאב לדוד מייצג החלפת אדם הראשון בדוד בכסא הכבוד בעל ארבע הרגליים, דבר המרומז  – ַוּת 

ן-ב ד ,רביע – ּב ֵ֗ ֶֶ֣ל  כוללו כל התומכים האחרים.בעל הרביע  להרחיב מרמז מונח – ַוּת 
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 בראשית וישלח לב,ד 2.1

 
 :ת וישלח לב,יאבראשי

ָּכל מ  ּו  ָ ים ד  ָס ֲח ַָהָֽ ל ּכ ֶ֤ מ  ָ י ְנּת  ט ֝ ֶאת-ָק ָ יָת ֶ֖ ָָעׂש  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ת ֶמָ֔ ֱֶ֣א ָך-ָה ֶּדָ֑ ְב ַָע
ֶאתָ  ָ י ַב ְרּת  ָָע י ְקל ֵ֗ ַמ ְָב י ֶ֣ ֹות׃-ּכ  ֲחנָֽ ַמ ָ ֵ֥י ְׁשנ  יָל  ית  ֶ֖ ָהי  ָ ה ְָוַעָּתֵ֥ ה ֶּזָ֔ ַָה ן ֶ֣ ּד  ְר  ַהַּי

יָ ְקל ֵ֗ ַמ ְָב י ֶ֣ . לבדומקלי )ד( ולא מקנה אלא )ג( ולא זהב )ב( לא כסף  )א(היה עמי  לא י"רשענינים קשורים,  ארבעמונח רביע, לפחות  -ּכ 
 וגו'
 

 , התרנ"ו )ע"פ אוצר החכמה(343{ ע' 3מועדים וחדשי השנה חסידות } אמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,

ד ועשרין דף נ"ה ע"א זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות. ועיין בתקון ח
ָּכלָשופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' " מ  ּו  ָ ים ד  ֲחָס ַָהָֽ ל ּכ ֶ֤ מ  ָ י ְנּת  ט ֝ ָ-ָק ת ֶמָ֔ ֱֶ֣א )מדת ", אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד ָה

 ע"ש. )מדת הרחמים(למדה"ר  הדין(
ב( תה' פא,הוזהו תקע"ו בשופר, תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו )  ק ָֽ ַָיֲע י ֵ֥ ה  ֹל א טָל  ְׁשָּפֵ֗ ֝ דייקא שנאמר  מ 

 בו קטנתי עיין בתקונים ד"ס ע"ב
י גרסת כתר ומגנס ְנּת  ט ֝ תיקוני הזוהר ע"פ  אמרי נעםגרש מהפך פשטא, תבנית טעמים כעין יצא להקל ולא להחמיר כמאמר -אזלא - ָק

 ומהפכין מה"ד )מדת הדין( למדה"ר )מדת הרחמים( ע"ש. תקון כא

  גרש מהפך פשטא-אזלא, מהפךאה ר

 

 עולה גי' תקע"ו ( .17( )סה"כ .49( מלכו"ת )11( עולה )שווה( גי' יסו"ד ).17( )סה"כ .34"ף קט"ן )קי' זג( 231ף גדו"ל )ק"' זגי

אה בחי' קטן, ויש בו לימוד אחד כפשוטו )כאן כנר-קטן בד"כ מטועם מהפך פשטא )מונח( זקף-שופר מהופך הוא טעם מהפך, מהפך זקף

( למדה"ר )מדת ןידה"ד )מדת המואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין  יףדקנוקבא הוא בקטנות( ולימוד אחר היוצא מפשוטו )כאן כנראה אז

 .(הרחמים( ע"ש

 ההיפוך מבחי' קטנות לבחי' גדלות ממדת הדין למדת הרחמים מושג ע"י התעוררות בתשובה בתקיעת השופר

ר( ' פא,דתה)קע"ו בשופר מהפסוק ת הווז ָׁשֹוָפָ֑ ֶדׁש ח ֶ֣ ַָב ּו ְקעֶ֣ ( שיתהפך .17קט"ן זק"ף גדו"ל )גי'  ק"ףז( עולה )שווה( .17, תקע"ו )גי' ּת 

ב( תה' פא,ה)ע"י תקיעת השופר תוצאת  ק ָֽ ַָיֲע י ֵ֥ ה  ֹל א טָל  ְׁשָּפֵ֗ ֝  ממאמר)מר בו אדייקא שנ )למדת הרחמים(למדה"ר  )ממדת הדין(ממה"ד  מ 

י( יעקב אלו בנות ישראלעל עצמו, מידת קטנות, וכן בית יעקב  ְנּת  ט ֝  עיין בתקונים ד"ס ע"ב ָק

 

רפא ם ליתה ָפָ֑ ָׁשֹו ֶדׁש ח ֶ֣ ַָב ּו ְקעֶ֣ ד[ָּת  נּו׃ָָ] ָֽ ַחּג  ָ ֹום הְָליֶ֣ ֶס ּכ ֵ֗ אַָּב֝ ּו הָ֑ ָ ֶ֣ל א  ָר ְׂש קְָלי  ח ֶ֣ יָ ֶ֤ ה[ָּכ  ב׃ָָ] ק ָֽ ַָיֲע י ֵ֥ ה  אֹל טָל  ְׁשָּפֵ֗ ֝ ָמ 
 

ָ (' וישלח לב,יבר) הפסוק הפותח בתפילת יעקב ב  ק  ַָיֲע ר  ֶמ  אמרי נעםכבמאמר עניין יעקב. יעקב על עניין או גורע מוסיף זרקא סגול, מ –ַוּי א

הזדקפות יעקב בתפילה מהפכת אותו מקטנות לגדלות ומהפכין מה"ד )מדת הדין( למדה"ר )מדת הרחמים(. ו' כ ולואיקרי זקף גד יףדקאז

 מהפכת מדת הדין למדת הרחמים.ע"י שגורע ממידת הדין ומוסיף על מידת הרחמים, והתוצאה 

ַָעל ,ותשא לד-שמות כי-שר כי דומה לואפ ׀ ָ ' הֵ֥ ָ ר ָ-ַוַּיֲעב ָ֨ א  ָר ְק ַוּי  ָ ה' עובר מכסא דין לכסא לכתחילה דין בפועל זרקא סגול,  –ָּפָניו 

 . גריעת דין והוספת דרכי בקשת סליחה, העברת דין והוספה ברחמים.רחמים

ָָ,יבבא יב שמות -וגם דומה ל י ֶ֣ ְרּת  ַב ם ְָוָע ַרי  ְצ מ  ֶרץ־ ֶאָֽ ְֶ֣ילְָָָב הָ ַּבַּל ֶּז ַָה העברת )גריעת( דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים  ה

 והוספת חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.

 

יגרסת קורן  ְנּת  ט ֵ֗ ָּכלרביע, ואחריו  – ָק מ  ּו  ָ ים ד  ָס ֲח ַהָֽ ָ ל ּכ ֶ֤ ת-מ  ֶמָ֔ ֱֶ֣א קטן עשויה -... זקף קטן, תבנית טעמים רביע-מהפך פשטא זקף – ָה

...  רמב"ןלהורות על כעין מדה ל"ד למהרז"ו כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. רביע בתפקיד של רובץ עליו הרבה דברים ופי' 

ים ד  ֲחָס תמכל צרותיו, ועשה פעמים רבות  הצלתו אשר הצילו ַהָֽ ֶמָ֔   )ג(ועושר )ב(בנים ובנות  )א(כל הטוב הזה שהיה לו, כי נתן לו  -ֱא
ים ָ)ע"פ קה' ו,ב(. והנכון בעיני, כי  ודוכב )ד(ונכסים  ד  ָס ֲח תהקיימים יקראו  ַהָֽ ֶמָ֔ ָכי הוא מגזרת 'אמנה', כטעם  ,ֱא ָךֹ֧ יְת ָּב  ן ַמָ֨ ְא ְוֶנ

ַָעד ָךֵ֛ ְמַלְכְּת ַמָֽ ָ-ּו ם ָלֶ֖ ים(, ענין קיום; שמואל ב ז,טז)עֹו ָֽ ָמנ  ֶָנֱא יו ָמֶ֖ י מ  ָ ן ָּתָ֔ ָנ  ֹו מֶ֣ ְח ֵָ֥(; כאשר אמר יש' לג,טז) ַל ְהֶי ָת  ֹו םָָהיָ֨ י  ַמֶ֖ ָ ב ָזָ֔ ַאְכ ָ ֹו מֶ֣ ְּכ  ָ י הָל 
נּו ָמָֽ ֱא ֶָנ א  (. יר' טו,יח) ל ֵ֥

 
 :בראשית וישלח לב,לג

ל ן-ַע ּו-ל א ּכ ֡ י י אְכלָ֨ ָֽ ל-ְבנ  א ֝ ָר ְׂש ד-ֶאת י  ֶ֣י ה ּג  ָּנֶׁשֵ֗ ר ָ ַה ל ֲאֶׁש ֶ֣ף-ַע ְך ַּכ ָ֔ ד ַהָּיר  ֹום ַעֶ֖ ָ֑ה ַהּיֶ֣ ֶּז י ַה ֶ֤ ע ָ ּכ  ף ָנַג ְך-ְּבַכ ֶר ֶָֽ֖֣ ב ֶי ק ָ֔ ד ַיֲע י ֶ֖ ה׃ ְּבג  ָּנֶׁשָֽ ַָה
 ו,א,בצ -ה,ב צבבלי חולין 

תורה אוסרת בשם תואר או בשם עצם. בכל דבר שהתורה האם ההאומרים יסוד והגדרה ,  לקט ראשונים מאורות הדף מ' קובלסקיהרב 

 כללי עינב בודד פחות משיעור(באופן יש שיעור אכילה, כגון ערלה, טבל, נבלה )ערלה  -אסרה בתואר 

פזר ללמד על איסור  - כן-עלנשה, שרץ, אבר מן החי )כגון עצם הקטן מכזית(, כגון גיד ה  ,בכל דבר שהתורה אסרה בשם עצם יש בריה

ל לכן בריה שנאמר בשם עצם וממנו אל שרץ ואבר מן החי, ן-ַע רמז לאיסור שאינו מפזר ללא טעם תלישא )גדולה או קטנה אחריו(  – ּכ ֡

 בבריה.נמדד בשיעור אלא 

 
 :ט –,ו וישלח לג בראשית

 ָ ַהּׁשְָ ]ו[ ָָ ן ְֹׁ֧ש ַּג ןָ׃ַוּת  י ֲחֶוָֽ ְׁשַּת ָֽ ַָוּת  ן ֶהֶ֖ י ד  ְָוַיְל ָּנה ֵ֥ ה  ָ ֹות חֵ֛ ָָפ
ָָ ָ ַָּגם]ז[ ֹׁ֧ש ַּג ּו׃-ַוּת  ֲחוָֽ ְׁשַּת ָֽ ַָוּי  ל ֶ֖ ח  ָר ְָו ף ֵ֛ ס  ָיֹו ֵׁ֥ש ַּג ָנ  ר ַחֵ֗ ַא ְָו ּו ֲחוָ֑ ְׁשַּת ָֽ ַָוּי  ָה י ֶדֶ֖ יָל ָו  ה ָאֵ֛ ָל 

ָ ן ]ו[ יֶהֶ֖ ד  ְָוַיְל ה ָּנ ֵ֥ ה  ָ ֹות חֵ֛ ַהְּׁשָפ ָָ ן ְֹׁ֧ש ַּג חד חל ענין / הלכה מסוים, דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים שעל כל א – ַוּת 

ָ׃כאן  ן י ֲחֶוָֽ ְׁשַּת ָֽ  בקבוצה זאת כולם השתחוו ַוּת 
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ָ ָ ם]ז[ ַָּג ֹׁ֧ש ַּג הָָ-ַוּת  י ֶדֶ֖ יָל ָו  ה ָאֵ֛ ָדרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים שעל כל אחד חל ענין / הלכה מסוים, כאן – ל 
ָ ּו ֲחוָ֑ ְׁשַּת ָֽ  בקבוצה זאת כולם השתחוו  ַוּי 

ר ַחֵ֗ ַא לָרביע, כאן – ְו ֶ֖ ָרח  ְָו ף ֵ֛ ס  ָיֹו ֵׁ֥ש ַּג , מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים שלא על כולם חל ענין / הלכה מסוים – נ 

ּו׃כאן  ֲחוָֽ ְׁשַּת ָֽ  אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה רש"ייוסף לא השתחוה כדי להסתיר את רחל אמו כפי'  – ַוּי 
אעמוד כנגדה לפניה; אמר: אמי יפת תואר, שמא יתלה בה עיניו אותו רשע,  - נגש יוסף -הבנים, אבל רחל בכולן האמהות נגשות לפני  - נגש יוסף ורחל)ז(  רש"י

 ]מכאן זכה יוסף לברכה: "עלי עין" )בר' מט,כב; ראה ב"ר עח,י([.. ואעכבנו מלהסתכל בה
הם, הגבירות ובניהם השתחוו ומסיים האומר כי השפחות השתחוו ולא בני רבי יוסף בכור שורוהסבר זה לא מתואם כלל עם פי'  –טט 

כי פרט לבני השפחות שהיו בעלי נפש גבוהה משל נפש בני הגבירות  ראב"ע שנמסר לתלמידבאופן אחר שכולם השתחוו. וגם לא עם פי' 

 כולם השתחוו.
ו משתחוות כי כן דרכן להשתחוות לכל, אבל כי בני השפחות לא השתחוו; נותן טעם לדבר, כי כשראו אמותם משתחוות, אמרו: אמותינ רבי יוסף בכור שור

נראה דכולם השתחוו, דאם לא נשתחוו,   אבל בני הגבירות, שראו אמותם משתחוות, השתחוו גם הם, ... ותשתחוין;אנו לא נשתחווה; ולכך כתב בהן 
 למה נגשו?

 
 :ח,וישלח לג בראשית

ָָּכל ָךֵ֛ ְָל י ֵ֥ מ  ָ ר ֶמ א ְָׁ֑שּתָ -ַוּי ֕ ֶ֣רָָּפָג ֶ֖הֲָאֶׁש ֶּז ַָה ֵ֥ה ֲחֶנ ָיַהַּמ
ְמצ אָ רָל  ֶמ א י׃-ַוּי ֕ ָֽ נ  ד  ֲא ָ ֵ֥י ינ  ְָּבע  ן ֶ֖ ָח 

רָ ֶמ א , שתיים על ספיגת מכות ממלאכים כי לא השגיחו ביחוס עשו גדול, שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר-זקף -ַוּי ֕

יְָלָךֵָ֛ י"פרש. אפשר שמכוון ללאברהם וליצחק, ושלישית על הפסקת המכות ביחוס עשו להיות אחי ליעקב ֵ֥ ֶ֖ה-ָּכלָמ  ֶּז ַה ֵ֥הָ ֲחֶנ ...  .ַהַּמ

להם של מי אתם? והם אומרים להם: משל עשו. והם  אומריםכתות של מלאכים פגע, שהיו דוחפין אותו ואת אנשיו, וומדרשו 
 אומרים: הכו, הכו! ואלו אומרים: 

  ,ןבנו של יצחק הוא, ולא היו משגיחי הניחו א'- טט
 חים עליו,היו משגי ולאבנו של אברהם הוא,  בן ב'-טט

 :אם כן משלנו אתם להםאומרים ואילו של יעקב הוא,  אחיו ג'-טט

 

ָָּכל ָךֵ֛ יְָל ֵ֥ ֶ֖ה-מ  ֶּז ַָה ֵ֥ה ֲחֶנ  מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים שלא על כולם חל ענין / הלכה מסוים. – ַהַּמ

קבוצת הפרטים הם מוליכי המנחה  -מוליכי המנחה  והם - לך כל המחנה אשר פגשתיאו יהיה פירושו: מה יבקשו  רלב"ג ביאור מילות

שלוחה לו,  )כולה(שתהיה המנחה  עשוכאלו לא היה מאמין והמנחה שנשלחו מחנה מחנה, והענין שלא חל על כולם הוא שעשו 
 .  להפלגתה

רָ ֶמ א י יוסף בכור שור עם פי' רמב"ן נשלב פי' רבגדול, שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר. -זקף -בקרא  שניה פעם -ַוּי ֕

ונאמר נקודה באופן אחד היא שיעקב אומר שאין המנחה שלו כי כבר שלחה ממנו, ושתי הנקודות באופן אחר הן תוארו של עשו בפי יעקב 

 )האיש( הגדול והאדון בעיני יעקב 
 בעיניך. צא חןלמכלומר: אינו שלי, אלא ששלחתיו  - ויאמר למצא חן בעיני אדוני רבי יוסף בכור שור

שתשלח לו כל אלה, כלומר: מי הוא הגדול אצלך שתשלח לו כל אלה? והוא  לךזה  מיכלומר:  - מי לך כל המחנה הזהוטעם  רמב"ן
 כי אתה הוא הגדול והאדון בעיני. למצוא חן בעיני אדני,ענהו: 

 
 :י,וישלח לג בראשית

ַאל ָ ב ק ֵ֗ ַָיֲע ר ֶמ א ם-ַוּי ֶ֣ א   ָ א ָ -ָנ ן ח  ָ י את  ָמָצֶ֤ ָ א יָנָ֨ ָ֑ ד  ָּי מ  יָ ֶ֖ ָחת  ְנ מ  ָ ְחָּתֵ֥ ַק ְָוָל ָך י יֶנָ֔ ְָּבע 
ַָעלָ י ֶ֣ י׃-ּכ  נ  ָֽ ְרצ  ַָוּת  ים ֶ֖ ה  ֹל ֱא ָ ֵ֥י ְָּפנ  ת א ֵ֛ ְר ָךָּכ  י יָָפֶנֵ֗ ית  ֶ֣ א  ָר ָ ן ָּכ ֞

ַאל ָ ב ק ֵ֗ ַָיֲע ר ֶמ א ם-ַוּי ֶ֣ א   ָ א אָ-ָנ  רק שני מופעים כאלה בתורה. קדמא ללא אזלא  רביע פשטא מונח -ָנָ֨

ָ :י,וישלח לג בראשית ר ֶמ א ַאלַוּי ֶ֣ ָ ב ק ֵ֗ םָא ָנָָ-ַיֲע ָ-א  יָך יֶנָ֔ ְּבע   ָ ן ח  ָ י את  ָמָצֶ֤ ָ א ָָנָ֨
רשמות ד,יד:  ַח ָֽ ה-ַוּי  ָ ף אָ'ַאָ֨ ֲהל ָ֨  ָ ר ֶמ ַָוּי  א ה מ ֶׁשֵ֗ יְָָּב ָ֔ ו  ַהּל   ָ ח  יָך ָא ןָ ֲהר ֶ֤ ַָא

 

ָ -ַאל)י(  י"רש א םתאמר לי כן. ָנ י-א  ָ֑ ד  ָּי מ  ָ י ֶ֖ ָחת  ְנ מ  ָ ְחָּתֵ֥ ַק ְָוָל ָך י יֶנָ֔ ְּבע   ָ ן ָח  י את  ָמָצֶ֤ ָ א ַָעלָָנָ֨ י ֶ֣ יָ-ּכ  ית  ֶ֣ א  ָר ָ ן  שתקבלי והגון לך כדי כי -ּכ ֞
י ֶ֖ ָחת  ְנ ָךָעל אשר מ  י יָָפֶנֵ֗ ית  ֶ֣ א  והן חשובין לי כראיית פני המלאך שראיתי, שר שלך; ועוד שנתרצית לי למחול על סורחני. ולמה  ,ָר

י(. סוטה מא,בהזכיר לו ראיית המלאך? כדי שיתירא ממנו ויאמר: ָרָאה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעתה )ראה  נ  ָֽ ְרצ  נתפייסת  - ַוּת 
הקרבנות באים לרצות ולפייס; "שפתי צדיק ידעון  -( וי' כב,כלי, וכן כל 'רצון' שבמקרא לשון 'פיוס': "כי לא לרצון יהיה לכם" )

   יודעים לרצות ולפייס. -( מש' י,לברצון" )
ַאל ָ ב ק ֵ֗ ַָיֲע ר ֶמ א ם-ַוּי ֶ֣ א   ָ א ָך-ָנ י יֶנָ֔ ְּבע   ָ ן ח  ָ י את  ָמָצֶ֤ ָ א מידה ל"ד למהרז"ו אם כל המידות, סתום שלא בא לסתום  קטן, כעין-רביע ... זקף – ָנָ֨

ָך י"רשאלא לפרש כפי'  י יָָפֶנֵ֗ ית  ֶ֣ א  ולמה ; ועוד שנתרצית לי למחול על סורחני. שראיתי, שר שלךוהן חשובין לי כראיית פני המלאך  ,ָר
    (.  סוטה מא,ב)ראה  השיתירא ממנו ויאמר: ָרָאה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעת? כדי הזכיר לו ראיית המלאך

 

ב :כ,וישלח לג אשיתבר ְקָרא-ַוַּיֶּצ ָ֨ ַָוּי  ָ ַח ָ֑ ְזּב  מ  ָ ם סָ-ָׁשֶ֖ ָ ל׃ ָֽ א  ָר ְׂש ָי  י ֵ֥ ה  ֹל ֱא ָ ל ֶ֖ א  ָ ֹו ָלָ֔
ָרא ְק ָ֨ ָ-ַוּי  ל ֶ֖ א  ָ ֹו ל׃ָ קטן )שני טעמים בתבה אחת( טפחא-קדמא זקף -לָ֔ ָֽ א  ָר ְׂש ָי  י ֵ֥ ה  ֹל  מרכא סלוק פר' סגורה  -ֱא

דמ"ש ויקרא לו אל אלקי ישראל הרי שיחד הקב"ה שמו על יעקב בחייו ואין הקב"ה  והוקשה לו...  פ"פ סי"חר"ב פירוש מהרז"ו 
ויקרא ישראל לו אל אלקי שהש"י הוא אלקי  מדה ל"אמיחד שמו על הצדיקים בחייהם כמ"ש לקמן פצ"ד ססי"ה ע"כ דורש ע"פ 

 העליונים והתחתונים:
ָרא ְק ָ֨ ָ-ַוּי  ֹו  . לתבנית זאת יש אופני פעולה נוספים.מוקדם שהוא מאוחר בענין -י לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילמדה ל"א כעין לָ֔
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 בראשית וישב לז,א 2.9

 הפעם נביא מהדף היומי
ברחל בת רחל בת עז, מר סבר: זיל בתר אימיה, והאי לאו נדמה  -והכא במאי עסקינן ...  רחל שילדה מין עז כו'....  ,בבבלי בכורות טז

מיה, והאי נדמה הוא. ואיבעית אימא: ברחל בת עז בת רחל, מר סבר: חזרה שייות למקומן, ומר הוא, ומר סבר: זיל בתר אימיה דאי
ר"ש, דאמר עד שיהא ראשו ורובו דומה  -סבר: לא חזרה שייות למקומן. רב אשי אמר: כגון שיש בו מקצת סימנין, ומאן חכמים 

 לאמו: 
 

של ) , מאי טעמא)משמע שיש קרבנות בהם רבי מאיר יסבור אחרת(  ירהאמר רבי יוחנן: מודה ר"מ בשעיר של ראש חדש דבעינן בן שע

ד (כח,טו פינחסבמדבר )? אמר קרא: כולם( ָחֵ֛  המיוחד ובא מששת ימי בראשית.  - ֶא
 כח,טו:  פינחסבמדבר 

הָָ֑ אתַָל ַחָּטֶ֖ ְָל ד ָחֵ֛ ֶא ָ ים ֵ֥ ּז  ָע  ר י ס-ַעלָ'ּוְׂשע ָ֨ ָ ֹו׃ ְסּכָֽ ְָונ  ה ָעֶׂשֶ֖ ָי  ד י ֵ֛ מ  ַהָּת ָ ֹ֧ת ַל ָע 
ר י ד מששת ימי בראשיתמקדמת דנא  אבקדמא,  – ּוְׂשע ָ֨ ֶאָחֵ֛ ָ ים ֵ֥ ּז  דלמין הבהמה הזה וטעם   המיוחדברצף מראה  ע  ָחֵ֛ תביר ממעט  – ֶא

 בהמה שאין המראה שלה כמו של המין שלה, פוסלה מקדשים.

 

אֹו( כב,כז אמר 'וי)והא מהכא נפקא? מהתם נפקא:  ָ ר ֹו ָ-ׁשֶ֣ ֶֶׂ֤שב ָ -אֹופרט לכלאים,  -ֶכ ז הוה אמינא ו כשב( )שור א! צריכא, דאי מהתם -ע 
)משעיר , ואי מהכא )אבל אם חזר תאמר שלא יפסל( אימא לא -, אבל היכא דנחת )שלא חזר למראה הרצוף יפסל( היכא דלא נחת לדרי -ה"מ 

ני )צריך ש, אבל נדבה לא, צריכא. )בשעיר ושאר קרבנות חובה בהמה שחזרה למראה אם אמה פסולה( לגבי קרבן חובה -הוה אמינא ה"מ ר"ח( 

 פסוקים, אחד לחזרה למראה המקורי, אחד לקרבנות חובה ונדבה( 

 שפת אמת מסכת בכורות דף יז עמוד א מחויבות להמשכיות מששת ימי בראשית??? פירש  האם כל הבהמות לקרבן
ל קרבן יחיד אב )בשעיר ר"ח ושעירים אחרים נדרש רצף ללא סטיות(כו' משמע דוקא הני  בשעיר ר"ח אירמודה ר"מ וחנןבגמ' אר"י

)מכל מקום, בהמה שחזרה מהסטיה לתקינות  מ"מ כשר אי דומה לאם אמו)אבל לקרבן יחיד מיעט בהמה שלא דומה אבל( דאימעוט נדמה 

)ומסיק הגמרא שהיינו אומרים דבר זה גם לגבי קרבן חובה והא דמסיק הגמ' דהו"א ה"מ לגבי קרבן חובה  ודומה לאם אמה, תוכשר למזבח(

, )אבל קרבן יחיד בנדבה אפילו נדמה עצמו יהיה כשר כו' פי' אבל קרבן נדבה ליתכשר אפי' נדמה ממש הנדמה עצמו פסול( של יחיד, ש

אבל כה"ג  )גם לקרבן נדבה, בנוסף על פסול קרבן חובה(פסול  דנדמה)משמיענו( קמ"ל  למזבח, ולא כל שכן זה שחזר להראות כאם אמו(
)אבל לגבינו אין מיהו לדידן לא נ"מ דקי"ל כחכמים דפליגי אר"מ  .)לקרבן נדבה של יחיד( דכשר אפשר)בהמה שחזרה למראה אם אמה( 

והרמב"ם השמיט כל זה וגם בצמר דכלאים כ' סתם )פ"י הדבר משנה כי חכמים החולקים על רבי מאיר פסלו הנדמה וצאצאיו מכל קרבן( 
 :"ד סי' שט"ו( ובלח"מ )פ"ב מה' בכורות( בדעת הרמב"ם[מה' כלאים( רחל בת עז בקיצור וע"ש בכ"מ ]ועמ"ש בב"י )יו

נדמה פסול, ספר המפתח מפנה אל לחם משנה על רמב"ם ספר קרבנות הל'  – רמב"ם ספר עבודה הל' איסורי מזבח פ"ג ה"ה

אה אם אמו בכורות פ"ב ה"ו הכותב כי הבית יוסף על הטור יו"ד שט"ו כתב כי הרמב"ם חולק על הטור ואומר כי נדמה שחזר למר

 פטור מבכורה, וראה גם החפץ חיים ליקוטי הלכות, דף יז. 

 

ר י אתָּוְׂשע ָ֨ ַחָּטֶ֖ ְָל ד ָחֵ֛ ֶא ָ ים ֵ֥ ּז   מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,  – ע 

חייבים רצף, קרבנות  קרבנות השעירים חייבים ברצף ללא שנוי מראה, קרבנות חובה של ציבור לרבי מאירמשמע כי שפת אמת מפי' 

חובה של יחיד חייבים רצף, אבל לקרבנות נדבה של יחיד יותר בן נדמה שחזר למראה אם אמו. אם כן בקבוצת הקרבנות יש כאלו שחל 

עליהם חובת רצף )קרבנות חובה( ויש שלא חל עליהם חובת רצף מראה )קרבנות יחיד בנדבה(. אבל חכמים גזרו בגמרא שעל כל קרבנות 

 ובת רצף ללא שנוי מראה.חלה ח

 

דהאם היה רמז לגמרא לומר שמלת  ָחֵ֛ אתַָלהָָ֑כח,טו:  פינחסבמדבר היא מפסוק  ֶא ַחָּטֶ֖ דְָל ָחֵ֛ ֶא ָ ים ֵ֥ ּז  ָע  ר י ְׂשע ָ֨ ָ-ַעלָ'ּו ה ָעֶׂשֶ֖ ָי  ד י ֵ֛ מ  ַהָּת ָ ֹ֧ת ַל ע 
ֹו׃ ְסּכָֽ ז,פב:  נשאבמדבר פעם כגון הפסוק  82ולא מפסוקים אחרים בם מופיעה מלת אחד? במדבר נשא בקרבנות הנשיאים מופיע  ְונ 

ר י את׃-ְׂשע  ַחָּטָֽ ְָל ד ָחֶ֖ ֶא ָ ים ֵ֥ ּז  ר...  טו,כד: שלחבמדבר  וכן ע  י ת׃-ּוְׂשע  ַחָּטָֽ דְָל ֶאָחֶ֖ ָ ם י ֵ֥ ּז   פינחסבמדבר ובכל שעירי המועדות כגון  ע 

׃ָ:כבכח, ם יֶכָֽ ֲָעל  ר ֶ֖ דְָלַכּפ  ֶאָחָ֑ ָ את ַחָּטֶ֖ ָ ר י ֵ֥ ע   ּוְׂש

 

הָָ֑כח,טו:  פינחסבמדבר  ַָל את ַחָּטֶ֖ דְָל ֶאָחֵ֛ ָ ם י ֵ֥ ּז  ָע  ר י ְׂשע ָ֨ ֹו׃-לעַָָ'ּו ְסּכָֽ ְָונ  ה ָעֶׂשֶ֖ ָי  ד י ֵ֛ מ  ַהָּת ָ ֹ֧ת ַל  ע 

ָדֶמה  –( מ' ד' ת' ה' ראהאפשר כי סופי התבות של הפסוק בהצטרפן למלים מרמזות על חובת הרצף ר') אה ר, תולדה –ל' ת' ד' ה' ו'  תִּ

ָדֶמה תולדהשה  בפסוק.  להוריה וטעמי המקרא השונים מאד משאר הפסוקים עם מלות שעיר ואחד מרמזים על דרך הדרשה תִּ

 

 ושם נשנית בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא   בבלי זבחים נז, א -ראה כל הסוגיה הבאה גם בב ,בבלי בכורות כז
 ח:ז,ייח,י קרחבמדבר 

ָ כֹור]יז[ ְָּבָֽ ְֶ֣ך ֹו-ַא אָֽ ָ ר ֹו-ׁ֡שֹו אָֽ ָ ֶׂשב רֶָּכ֝ ֹו ָ-ְבכָ֨ ם ָ֑ ה  ֶדׁשָ ָק ֶ֣ ה ְפֶּדֶ֖ ָת  א ֵ֛זָל ֵ֥ ָע  ר ֹו ְָבכֵ֥
ַָעל-ֶאתָ ק ְזר ֶ֤ םָּת  ָמ֞ אֶָ-ָּד ְו  ָ ַח ְזּב  הָָֽ-תַהּמ  ַָל ַח ח ֶ֖ י ָנ  יַח ֵ֥ ר  הְָל ֶּׁשֵ֛ א  ָ ר י ט ָ֔ ְק ֶ֣םַָּת ָ׃ָ'ֶחְלָּב

ָ ח[ ְהֶיה]י ָֽ ָי  ם ָרֶ֖ ה׃-ּוְבָׂש ְהֶיָֽ ָי  ָךֵ֥ ןְָל י ֶ֖ מ  ַהָּי ָ ק ֹו ָּוְכׁשֵ֥ ה ַהְּתנּוָפֵ֛ ֹ֧הָ ז  ֲח ְָ֑ךַָּכ ָָּל
 :,כא,כבכיט,טו, ראהדברים 

ָ פ ט[ ל]י הֶָ֣-ָּכָֽ ַָל יׁש ֶ֖ ּד  ְק רַָּת ָּזָכָ֔ ַה  ָ ָך אְנ ָּוְבצ ָֽ ְרָךֶ֤ ָק ְב ָּב  ד ָּול ָ֨ ָ֩י  ֲאֶׁשר ָ ר ֶהָָָ֑'ַהְּב֡כֹו ֹל ָיָךֱָא
ָך׃ָָ ָֽ֖ ָצ אֶנָֽ ר ֹו ְָּבכֵ֥ ז ֶ֖ ָָתג  א ְָול ֵ֥ ָך ֶרָ֔ ָׁשֹו ר ְבכ ֶ֣ ּב   ָ ד ֲעב  ַָתָֽ א ָל ֶ֤

ָ הָָ֨]כ[ ָ י֩ ְפנ  ֲאֶׁשרָ'ל  ָ ֹום קֶ֖ ַָּבָּמ ה ְָבָׁשָנָ֔ ֶ֣ה ָׁשָנ  ָ ָת אֲכֶל ּנּו ָך י ֶהֶ֤ הָָ֑-ֱאֹל ֶ֣רָ ַח ְב ָך׃ָ'י  יֶתָֽ הָּוב   ַאָּתֶ֖

הבכור נאכל  ְָבָׁשָנָ֔ ֶ֣ה כתב שנה ) דלשנה דידיה מנינן - (בתוך שנתו תובהיה לו לכבמשנה ) כו'. מדקאמר נולד בו מום בתוך שנתו למימרא ָׁשָנ

 , מנא הני מילי?(בשנה ללמד שמדובר לא בשנת עולם עד תשרי, אלא שנתו של הבכור מיום היוולדו
הָָ֨ (כיט,טו, ראה 'דב): דאמר קרא אמר רבדאמר רב יהודה  ָ י֩ ְפנ  הָ'ל  ְָבָׁשָנָ֔ ֶ֣ה ָׁשָנ  ָ ָת אֲכֶל ּנּו יָך ֶהֶ֤ הוי  - , איזוהי שנה שנכנסת בחברתהֱאֹל

הרב למד )אומר שנה של בכור.  ְָבָׁשָנָ֔ ֶ֣ה  (הבכור בשתי שניםלאכילת  ָׁשָנ
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התנא:  דבי רב ְָבָׁשָנָ֔ ֶ֣ה  . לשני ימים ולילה אחדיום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו, לימד על הבכור שנאכל  - ָׁשָנ
 

 תז' 'וי)ביולדת( )  אמר רב אחא בר יעקב: אמר קרא גופייהו מנלן? וקדשים? ילפי מקדשים; מניין למדו שני ימים וליה() מנא להו דבי רב

ֶָּבן (יב,ו ֶֶ֤בׂש ָ -ֶּכ  שנתו שלו, ולא שנה של מנין עולם.  -ְׁשָנתֹו
 

הָ-מ (חייח, קרח 'במד)? נפקא ליה מניין למד() ולילה אחד, מנא ליה נאכל לשני ימים, שהבכור() ורב ְהֶי ָֽ ָי  ם ָרֶ֖ הָ-ּוְבָׂש ַהְּתנּוָפֵ֛ ָ ֹ֧ה ֲחז  ְָ֑ךַָּכ ָּל
ַהּיָָ ָ ק ֹו ןָּוְכׁשֵ֥ י ֶ֖ שני ימים ולילה אחד,  )השלמים נאכלים( -הקישו הכתוב לחזה ושוק של שלמים, מה להלן (-האמור בבכור ו רש"י)ע"פ  -מ 
 שני ימים ולילה אחד)הבכור נאכל(  -אף כאן 

  ח,אבבלי בכורות כ
של תודה שזמן אכילתה רק יום ולילה, ולא  )אז אולי אלואיכא למימר: חזה ושוק של תודה )אם תקיש לחזה ושוק( אי מהתם,  -(דבי רב)ואידך 

 של שלמים(
 

מקיש לחזה ושוק של תודה ולא לשלמים ואכילת בכור לשני ימים  רב, מניין לו שאין ההיקש לתודה? לפי ההמשך של הגמרא יש להבין כי גם רב)ואידך 

ה  (חייח, קרח 'במדבסיפא ) אמר קרא (-ולילה היא מ ְהֶיָֽ ָי  העל הנאמר ברישא  )מלים יתירות - ְלָךֵ֥ ְהֶי ָֽ ָי  ם ָרֶ֖ ְָ֑ך-ּוְבָׂש הוסיף לך הכתוב  אלא ש( ָּל
הָ-)על יום ולילה הנלמד מחזה ושוק של תודה הוסיף הווית יום נוסף לאכילת בכור מ . הויה אחרת בבכור ְהֶיָֽ ָי  ָךֵ֥  (ְל

הָ-אלא שני ימים נפקא ליה מ רש"י)  ְהֶי ָֽ ָ-י  ְָ֑ך ה רש"י למליםיש תיקון לגי' דמשמע הויה אחרת לבר מזו ָּל ְהֶיָֽ ָי  ָךֵ֥  !(ְל
 
ְהֶיה  (חייח, קרח 'במדברישא ) הא מהתם, איכא למימר: האי -(רבדבי )ואידך   ָֽ ְָ֑ך-י  ה  (חייח, קרח 'במדבסיפא )יש תיקון ָָּל ְהֶיָֽ ָי  ָךֵ֥ לימד על  - ְל

הי שיתננו לכהן אלא מרבויא דהא – רש"י) בכור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו בכל התורה כולה ְהֶי ָֽ ְָ֑ך-י   'במדבסיפא )יש תיקון ָָּל

ה  (חייח, קרח ְהֶיָֽ ָי  הָ-למדו ע"פ הגירסא המתוקנת מ דבי רב)נפקא(  ְלָךֵ֥ ְהֶיָֽ ָי  ָךֵ֥  לרבות מתן בכור בעל מום לכהן( ְל
 

ָ (חייח, קרח 'במדברישא ) אמר – (רב); ואידך  ם ָרֶ֖  אחד תם ואחד בעל מום; )המלה ברבים ללמד על( -ּוְבָׂש
ְהֶיהָ-מפיק מד – רש"י) ָֽ ָ-י  ְָ֑ך הָ-שני ימים ולילה אחת בכור בעל מום שנותן לכהן מ ָּל ְהֶי ָֽ ָי  ם ָרֶ֖ ָ-ּוְבָׂש ְָ֑ך נפקא לשון רבים משמע ָּל

 (אחד תם ואחד בעל מום.
ָ( דבי רב) -ואידך   ם ָרֶ֖  דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר.ּוְבָׂש

ָ – רש"י) ם ָרֶ֖  .(ורות דכולהו ישראל קאילא משמע אלא תמימים והא דנקט לשון רבים דאבכּוְבָׂש
 

 הסבר בתבניות טעמים

ָ (חייח, קרח 'במדברישא ) אמר – (רב) ם ָרֶ֖   אחד תם ואחד בעל מום; )המלה ברבים ללמד על( -ּוְבָׂש

ָ( דבי רב) ם ָרֶ֖ אפשר שבא לרבות על ישראל בכורות כהנים שגם בכור תם של כהן חייב בהבאה  דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר.ּוְבָׂש

 ובעל המום ינהג בו הכהן כבעלים ישראלים, פודה ונאכל.למקדש 

ָנלמד כי  דבי רבו רבומ ם ָרֶ֖ ְבָׂש טפחא ללא מרכא בתפקיד לרבות על בכור תם את הבכור בעל מום שגם הוא לכהנים אבל אוכלו בכל  –ּו

שהתם נאכל לבעלים בקדושה  ר בהמהמעש, ועוד מרבה (רמב"ם הל' בכורות פ"א ה"ג)מקום, או מוכרו או מאכילו למי שירצה אפילו לנכרי 

 בירושלים ואילו בעל המום נפדה ומותר לבעלים לאכלו ולמכור בשרו שלא בירושלים. 

ה ְהֶי ָֽ ְָ֑ך-י  הבעלים של הבכור, בבהמת מעשר תמה לבעלים בירושלים, לבעלת  –כהן, לבעל מום  –המלים נותנות זכות לבעלים )לתם  – ָּל

ָָֽהמום מחוץ לירושלים( אבל הטעם  ְָ֑ך-ְהֶיהי  אתנח, מגביל לגבי בהמות בעלות מום מפני שעברו מקדושתן, שאינן נשחטות ונמכרות  – ָּל

 באיטליז )בית המטבחיים( ואינן נמכרות במשקל אלא באומד.

 

הָָ֨ כטו, ראהדברים -אכילת בכורות תמימים לכהנים בירושלים בלבד מפורשת ב ָ י֩ נ  ְפ ְָבׁשָָָ'ל  ֶ֣ה ָׁשָנ  ָ ָת אֲכֶל ּנּו ָך י ֶהֶ֤ הֱאֹל בקדשים הלילה .  ָנָ֔
. לכן אכילת תודה, חטאת, אשם הם ליום ולילה. בשלמים ובכורות הוסיף לאכילתם יום נוסף לכן היינו  (בבלי חולין פג,א) הולך אחר היום

האומרים להוסיף לו גם לילה שאחריו. בא  ְהֶיָֽ ָי  ָךֵ֥ ההמלים  – ְל ְהֶיָֽ ָי  ָךֵ֥ ָךֵָ֥הוסיפו הויה של יום שני, הטעם  ְל יום  רבכא, ריבה, למר – ְל

 אכילה נוסף בבכור )וכנלמד לעיל למעשר בהמה( לדבי רב ריבה מתן בכור בעל מום לכהנים.

הבכור ומעשר בהמה )תם ובעל מום(, שמהמלים  ריבה זמן אכילתואפשר שגם  ְָבָׁשָנָ֔ ֶ֣ה לומדים שיאכל הבכור והמעשר בהמה עד תום  ָׁשָנ

ָם ופחות לפני תום שנתו, אז מהטעם שנתה של הבהמה, ואם בתם נפל מום שלושים יו ָךֵ֥ טפחא, ירבה לכל בעל מום עד שלושים יום  –ְל

 מיום נפילת המום למצוא כהן לתת לו הבכור ואם לא מצא ישחטנו וימליח בשרו לשמרו עד שימצא כהן. 

 

ה ְהֶיָֽ בבעלי מום מגביל עד שנה עד . ולאור יום וממעט את הלילה שאחריואתנח מגביל לתם בכור ומעשר בהמה את היום השני  – י 

 שלושים יום מיום נפילת המום.

 

 : בקדשים לילה הולך אחר היום מקורות לדרשה
 משום דבקדשים לילה הולך אחר היום,א ,בבלי תמורה יד
 היום, גמ'. ת"ר, את זו דרש ר"ש בן זומא: לפי שכל הענין כולו אינו מדבר אלא בקדשים, ובקדשים לילה הולך אחרא ,בבלי חולין פג

 הפרשה הזאת סמוכה לקדשים דכתיב ירצה לקרבן אשה וסמיך ליה אותו ואת בנו. - לפי שכל העניןרש"י 
ָ֑לָל א( ז,טו צוויקרא דכתיב ) - בקדשים לילה הולך אחר היום ָאכ  ָי  ֹו ְרָּבנֶ֖ ָק ָ ֹום ַָעד-ְּביֵ֥ ּנּו ֶּמֶ֖ מ  ָ ַח י ֵ֥ ּנ  ר׃-ַי ֶק ֹוםָאלמא לילה שלאחריו קרי ּב ָֽ יֵ֥

ַָעד .. . ָ ֹו ְרָּבנֶ֖ ֶקר-ָק  ּב ָֽ
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 בראשית מקץ מא,א 2.81

 
 ,יזט,ה,א,מא מקץ בראשית

ים ָ֑ מ  ָָי ם ְָׁשָנַתֶ֣י  ץ ֶ֖ ּק  מ  ָ י ֕ ה  ַָוְי א[ ַָעלָָ] ד ֵ֥ מ  ָע  ֶ֖ה ּנ  ה  ְָו ם ל ָ֔ ח  ָ ה ְרע ֶ֣ ר׃-ּוַפ א ָֽ ַָהְי
ָ֑יתָ נ  ָׁש  ם ֹלֶ֖ ֲח ַָּֽ֖י ַָוָֽ ן יָׁש֕ ַָוּי  ה[ ֹות׃ָָ] בָֽ ט  ְָו ֹות אֵ֥ י ר  ְָּב ד ָחֶ֖ ֶא ָ ֵ֥ה ָקֶנ ְָּב ֹות לֵ֛ ע  ָ ים ֳּבל ֵ֗ ָׁש  ֶַ֣בע ֶָׁש ׀ ֶ֣ה ּנ  ה  ְָו

ָ ֶ֣ר ַׂש  ָ ר ַדּב  ַָוְי ט[ ֶאת] ָ ים ק ָ֔ ר-ַהַּמְׁש מ ָ֑ א הָל  ֹום׃-ֶאתַָָּפְרע ֶ֖ ַהּיָֽ ָ יר ֵ֥ ְזּכ  ַמ ָ י ֶ֖ ֲאנ  ָ י ַא֕ ָט ֲָח
ָ א[ ץָ ] ֶ֖ ּק  מ  ָ י ֕ ה  ָ, גדול טפחא-זקף -ַוְי ם ֹלֶ֖ ֲח ַָּֽ֖י ַָוָֽ ן יָׁש֕ ַָוּי  ה[ ֶאת, גדול טפחא-זקף -] ָ ט[ יָ-] ֶ֖ ֲאנ  ָ י ַא֕ ָט  גדול טפחא-זקף -ֲח

יוסף כהכנה לגאולת  לגאולתסדרת חלומות קשורים המביאה  האו רבוי גלוי שבחלום שר המשקים פתח הקב" גלוישכל טפחא מביא  אפשר

 ישראל

ֶאלָ ָ ה ְרע ֶ֖ רַָּפ ֵ֥ ַדּב  ַָוְי ָ ַָעל-]יז[ ד ֶ֖ מ  ָע  י ֵ֥ ְננ  ה  ָ י ֕ מ  ֹל ֲח ַָּב ף ָ֑ ס  ר׃-יֹו א ָֽ ַהְי ָ ת  ְׂשַפֵ֥
י ֕ מ  ֹל ֲח , גדול, בתפקיד שלוש, בשם הרב שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל שלושה דברים היו בחלום פרעה, פרות טובות ורעות-זקף – ַּב

ה ָ  (בר' מקץ מא,לג)לקים בו. לכן כאשר יוסף אמר -שבלים טובות ורעות, איש אשר רוח א א ְוַעָּת ֶרֶ֣ ה י  ְרע ָ֔ יׁש ַפ ֶ֖ ן א  ֹו בֶ֣ ָ֑ם ָנ ָחָכ ּו ְו ה ֶ֖ ית  ׁש  י  ו 
ל ֶרץ-ַע ם׃ ֶאֵ֥ י  ָרָֽ ְצ י (מא,לח)ואמר , הכיר פרעה שלפניו האיש אשר ראה בחלום מ  ֶ֖ ה  ֹל ֱא ָ ּוַח רֵ֥ רָ ֲאֶׁשֵ֛ ָ יׁש ֕ א  ָ ה ֶ֣אָָכֶזָ֔ ְמָצ ֹו׃ֲהנ  ָּבָֽ  ם

יעַָ )מא,לט( )ג(אוצר החכמה, פירושי התורה לבעלי התוספות  ֹ֧ ד  הֹו יָ ָ֨ ר  ֲח י,, קרי ביה ַא רַּ יכלומר כמדומה לי  ַאחַּ רַּ  שהיית ַאחַּ
שהרי בדבר יוסף נמצא יותר לשון החלום מבספור פרעה, שבקש לבודקו ואמר הנה ראיתי ז' פרות בריאות בשר  כשחלמתי החלום

ת כ"א יפות מראה ובריאות בשר וכן בכל דבר, כמו שאמר פרעה דלות ורעות ואמר לו יוסף לא ראית אלא ויפות תואר, וא"ל לא ראי
  .(0דקות ורעות והוא כמו בחלום )ויר' 

 

ֶאל בראשית מקץ מא,לח: ָ ה ְרע ֶ֖ רַָּפ ֶמ א ֹו׃-ַוּי ֵ֥ ָּבָֽ ים ֶ֖ ה  ֱאֹל ָ ּוַח רֵ֥ ָ ר ֲאֶׁשֵ֛ יׁשָ ֕ א  ָ ה ֶ֣אָָכֶזָ֔ ְמָצ ֲהנ  ָ יו ָדָ֑ ֲָעָב
 כמה(חצר הוא פע"התרנ"ו ) ,391ע' { 3}וחדשי השנה חסידות  יםעדמו איר בן אליעזר,הרב הורוויץ מ, נועם אמרי
בקדושה בחינת יוסף הצדיק ובחינה זאת נקראת  )זעיר אנפין( אהוא בקליפה נגד יסוד ז" אןאשר כהן  )בלקוטי תורה( תאיתא בל" והנה
 משה ויקח שכמ" משה ויוסף ישהיה ע" וףסעת ים ירוק (ו)טט = תקע" ת"מלכו דיסו" העולה הבעלמ" רגב" ך"דרכמו שכתוב  ך"דר

 ךושביל" ךדרכ" ביםוזהו  ךודר" להנקראים שבי" יסודותשל שלמה שני בחינות  םאל המלכות שהוא י" ונתיחד את עצמות יוסף עמו
מקבל ממה  יוסףשהוא  ךדר" הנקרא )של זעיר אנפין( א. ולאשר יסוד דז"להנהו קליפות כהן מדין וכהן אן כנ" והכניעו רביםבמים 

מקבל ממה  יוסףאפשר כי מובן המשפט  –טט ) . ףיוס" ןב" חמשי" (ועולה = ותקס"= )עולה  ל"שבי ךדר" כע" לשלמעלה שהוא שבי"
 (גי' מש"ב ועם ארבע אותיות זה מש"ה ועוד הכולל, היינו מש"ה והאור המקיף שלו לשלמעלה שהוא שבי"

 
יוסף אין דינו כדין עבד שהרי במהותו הוא בן חורין ... והא ראיה שיש לו ... ד )הבן איש חי(הרב יוסף חיים מבגד אדרת אליהו,

׃ נבואה ֹו יםָּבָֽ ֶ֖ ֱָאֹלה  ּוַח רָרֵ֥ ֶׁשֵ֛ ׁשֲָא י ֕ ׁשָ והנבואה לא שורה אלא על המיוחסים. ולזה התכוון פרעה א  י ֕ הָא  ֶ֣אָָכֶזָ֔ ְמָצ גדול איננו -ובנגינה זקף ֲהנ 
׃ אלא הוא כבר גדול ותמיד היה כזה כי הרי זוקפים כאן קטן ועושים ממנו גדול, ֹו יםָּבָֽ ֶ֖ ֹלה  ֱָא ּוַח  . רֵ֥

 
יׁש ֕ א  ָ ה יׁשגדול עולה תקע"ו,  -קטן זקף-זקף - ָכֶזָ֔ ֕ א  ָ ה עולה מש"ה, הוא משה  (בראשית ו,ג)גי' עולה שג"ם. עם שני כוללים בשג"ם   ָכֶזָ֔

שמות ) לצורך משהשהוא ענין הליכת  לעולה רג" 233=  .17 - 343 םלשג" וההפרש בין תקע" כמו שבקש פרעה. חכם ונבון שהיהרבנו, 

ֶאת (יג,יט בשלח ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ח ַּקֵ֥ ֹו-ַוּי  ּמָ֑ ָע  ף ֶ֖ ס  ָיֹו ת ֹו מֵ֥  כי רק משה רבנו יכל לעסוק בהעלאת עצמות יוסף עמו ממצרים, ומפני שניהם נבקע הים. ַעְצ

רצון ה' בנבואה או מלאך או רוח הקדש או בת  גדול כעין דרך לימוד חוזר וקורה, ע"פ אוסף הדוגמאות אפשרות של גלוי-קטן זקף-זקף

 קול. 

משיח  סימן  ,משה ערך , ח"ב ע' ת"קהי"ו הרב דניאל פריש זצ"ל, עריכה ותרגום ידידיה ברנסדורפר, אוצר הזוהר-כתב ב
 '(משה בסיומו יהיה מלך המשיח )זוהר ח"ג ר"ס ב -סיומא מלכא משיחא הוא , משה משיח )זוהר ח"א כ"ז א'(

׃ לוב דברי אמרי נועם ודברי אדרת אליהו ואוצר הזוהר מתקבל גלוי רצון ה' ביוסף ואחריו במשה כאן בשי ֹו יםָּבָֽ ֶ֖ ּוַחֱָאֹלה  רָרֵ֥ ֶׁשֵ֛ ׁשֲָא י ֕ ָא  ה  ָכֶזָ֔

פתיחת השמים ודרכו גילה ה' את הגאולה ע"י יוסף ומשה, וכשם שבגאולת מצרים  –וידוע בתורת החסידות אשר פרעה זה ענין של פריעת 

 דוד שיהיה בטוי רוחני למשה רבנו.-יוסף יקדים למשיח בן-למשה הגואל הראשון, כך לעתיד לבוא משיח בןיוסף הקדים 

 

יׁשָ ֕ א  ָ ה  נתיבות חכמה ב' ל"גי ה"כז -ָכֶזָ֔

 
 ,כוג,מא מקץ בראשית

ה ּנ ֞ ה  ְָו ע ]ג[ ַב ת ֶׁשֹ֧ ֹו רֶ֣ ֹות ָּפ רֵ֗ ח  ת ֲא ֹו לֶ֤ יֶהן ָ ע  ר  ֲח ן ַאָֽ ר-מ  א ָ֔ ת ַהְי ֹו ה ָרעֵ֥ ֶאֶ֖ ֹות ַמְר ּקֶ֣ ַד ר ְו הַוָָֽ ָּבָׂשָ֑ ְדָנ מ ֵ֛ ֶצל ַּתֲע ֵ֥ ֹות א  רֶ֖ ל ַהָּפ ת-ַע ר׃ ְׂשַפֵ֥ א ָֽ  ַהְי
ע ַב ֶָׁשֹ֧ ת ]כו[ ר ֶ֣ ת ָּפ ב ֵ֗ ע ַהּט  ַב ים ָ ֶׁשֶ֤ ָּנה ָׁשנ  ע ה ָ֔ ַב ם ָ ְוֶׁשֶ֤ י ֳּבל  ּׁש  ת ַהָֽ ב ָ֔ ַבע ַהּט  ם ֶׁשֵ֥ י ֶ֖ ָּנה ָׁשנ  ָ֑ ֹום ה  ד ֲחלֶ֖ א׃ ֶאָחֵ֥ ּו  הָֽ

 

הָ (ג,מא) ּנ ֞ ה  ֹותָגרשיים  -ְו רֵ֗ ח  ֲא ָ ֹות רֶ֣ ַבעָָּפ  רת הרעבפרט שאליו מתיחסים שאר פרטי גזי -ֶׁשֹ֧

ע )סלוק((,כומא) ַב ת ֶׁשֹ֧ ר ֶ֣ ת ָּפ ב ֵ֗ דרגא מונח , נמצא כי התבנית פרט שאליו מתיחסים שאר פירטי הפתרון -, בתפקיד דרגא מונח רביע - ַהּט 

 פרותהקשר לפעמיים ב מופיעה רביע 

ֹות  (ג,מא)  רֵ֗ ח  ֲא ָ ֹות רֶ֣ ַבעָָּפ . תצ-י לוחות הברית )השל"ה( תפחשנבתפקיד תיקון ליצר הרע, גלות וגאולה, כתב  דרגא מונח רביע, -ֶׁשֹ֧

. היינו גזרת הרעב באה כדי שבני ישראל ירדו למצרים להוציא משם ניצוצין קדושים האבות וגלות מצרים באו לתקן חטא אדה"ר

כך -סיפור החלום הראשון של יוסף( ומחטא אדה"ר, וחטאיו אחר מאור ושמש פר' וישב)נשמות קדושות( שנפלו שם בשבירת הכלים )

 ליד שדים ורוחות( במצרים הגורם לרקבון התבואה שלא בידי יוסף)מו

ע ַב ת ֶׁשֹ֧ ר ֶ֣ ת ָּפ ב ֵ֗ תיקון ליצר הרע, כתוב זה הוא רמז להסתלקות השכינה מהרקיע הששי לרקיע  –, בתפקיד דרגא מונח רביע - ַהּט 

 השביעי, בגלל חטאי האדם כפי שנעשו במצרים. 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ַבעשל התבנית מצטרפים למלה מר"ד ועוד מלת הפתיחה  דרגא מונח רביע, ר"ת –ש'בע פ'רות ה'טובות  , נראה שרשרת של קשרים ֶׁשֹ֧

= )ירדו( מצרימ"ה = לפרע"ה = שפ"ה )פרעה עומד על שפת היאור( = שכינ"ה = הרקי"ע בסיכום: שכינה )נסתלקה  311בגימטריה: גי' 

 ל( הרקיע שבע )השביעי( 

 

 פי תיבות הפסוקההסבר הבא מבוסס בעיקר סו – בראשית מקץ מא,מה

ם ָׁש  ה ְרע ֶ֣ אַָפ ָרָ֨ ְק ַחָ -ַוּי  ְענ  ַּפ ָ ֶ֣ת ְפַנ ָָצָֽ ף  ס  ֶּתןָָיֹו ֶאת-ַוּי  ָ ֹו ַָּבת-לֶ֣ ת ְסַנֵ֗ ה-ָאָֽ ָּׁשָ֑ א  ןְָל א ֶ֖ ןָ ֵ֥ ה  ַרעָּכ  יֶָפֵ֛ ט  ֹו לָָּפֵ֥ ףַָע ֶ֖ ס  ָיֹו א ֵ֥ צ  ם׃-ַוּי  י  ָרָֽ ְצ מ  ָ ֶרץ ֶָאֵ֥
 

ם ָׁש  ה ְרע ֶ֣ אַָפ ָרָ֨ ְק ֶ֣ת-ַוּי  ְפַנ ָָצָֽ ף  ס  "ם פ"ת? או נפרש )כי בשולחן ערוך  – יֹו חלק( א)בן( ה)עזר( )יש הלכה של הימנעות( מפ"ת ס"ת ַהאִּ

ַחָ )היינו אכילת לחם(. ונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  ןַָּפְענ  ֶּת ֶאת-ַוּי  ָ ֹו  מילת וחת"ן –ָלֶ֣

ַָּבתונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  ת ְסַנֵ֗ ן-ָאָֽ ֵ֥ ה  ַרעָּכ  יֶָפֵ֛ ט  ֹו  מילת תעני"ת – ּפֵ֥

ָּׁשָָ֑ונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  א  ןְָל ףא ֶ֖ ֶ֖ ס  ָיֹו א ֵ֥ צ  ַָוּי   המלה הנאפ"ל – (ַעל)ָה

לונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  ם-ַע י  ָרָֽ ְצ מ  ָ ֶרץ  המלה  לֻצ"ם או בלי ל' צ"ם – ֶאֵ֥

 

ן ֶּת ֶאת-ַוּי  ָ ֹו ת-לֶ֣ ְסַנֵ֗  מונח רביע, דרוש בכתוב לפחות ארבע הלכות לענין הלכות תענית חתן וכלה ביום חתונתם לפי זמן החופה . – ָאָֽ

אפשר להסביר ר"ת וס"ת כך: אם החופה אבן העזר סימן ט , שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן סא  -אומר חלק ג שו"ת יביע לפי 

יום נא"ה( אבל מבין הנישאים בלילה ) כיון שיום טוב שלו הוא,וקידושין קודם השקיעה )קודם אור הנאפ"ל( חת"ן וכלה אינם מתענים 

 ן ואפשר כי החת"ן צ"ם והכלה לא כדי להיות נא"ה )רק האשכנזים( יתענו ביום שלפני החופה וקידושי

אלא שאף למנהגינו ומנהג שאר ארצות שלא ... אבן העזר סימן ט ד"ה )ה( ומעתה  -שו"ת יביע אומר חלק ג ובכל אופן, לפי 
 כדי שיהיה לבבו נכנע קצת וטוב לו.וגו'  טוב שלא יאכל הרבה יותר מדילהתענות ביום החופה, 

 
 הגה )הרמ"א( ... ]ו[ ונהגו שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן, ועיין בא"ח סימן תקע"ג.  שו"ע אה"ע סא א 

במהר"מ מינץ אית' ב' טעמים, א' משום דהוא יום סליחה  - ונהגו שהחתן והכלה מתענין]ו[ בית שמואל אבן העזר סימן סא ס"ק ו 
"ס תקס"ב, ב' שמא ישתכרו ולא יהיה דעתם מיושבת עליהם דידהו ונמחל עונותיהם לפ"ז ראוי להשלים התענית וכ"כ ב"ח בא"ח ס

לפ"ז א"צ להשלים וכ"כ בהג"ה ש"ע ואם האב מקבל הקדושין בשביל בתו הקטנה צריך הוא להתענות לפי טעם זה ובימים שאין 
 מתענים כמ"ש בא"ח צריך ליזהר שלא יהיה רודף אחר מותרות מאכל ומשתה:

אין לו להתענות, אבל אם יש לו נשואין א ]א[ )ז( בניסן מתענה )ח( ביום חופתו, )ט( >א<  בחנוכהואין )ו( הגה: מי שיש לו נששו"ע או"ח תקעג 
 ב אפילו בר"ח ניסן, מפני שהוא אחד מן הימים שמתענים בהם, כדלקמן סוף סימן תק"פ )הגהות מנהגים וליקוטי מהר"ש(. 

 

 ?חנוכה מן התורה מניין

ָיָָויקרא אמר כג,לו:  ֶ֣ת ְבַע הָָׁ֑ש  ַָל ה ֶּׁשֶ֖ א  ָ יבּו ֵ֥ ר  ְק ַּת ָ ים ָ֔ ָ'ָמ 
ָרא ְק מ  ָ י ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום הָָ֔-ַּבּיֶ֣ הַָלָֽ ֶּׁשֶ֤ א  ָ ם ְבֶּתָ֨ ַר ְק ה  ְָו ם הָָלֶכ֝ ְהֶיָ֨ ָי  ֶדׁש֩ אָָּכלק  ו ָ֔ ה  ָ ֶֶ֣רת ֲָעֶצ '-ָ ָ ּו׃ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ְָמֶלֵ֥

ָרא... ויקרא אמר כג,לו ְק מ  ָ י ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום ֶדׁשָ֩-ַּבּיֶ֣ ָראקטנה, -)אתנח( מונח פזר תלישא -ק  ְק קטנה בתפקיד בעל בחינה -תלישא -ֶדׁשָ֩קָ -מ 

אפשר קריאת תורה מיוחדת, רמז לסיום קריאת ספר התורה בשמיני עצרת, שבעבר סיימו פעם בשלוש שנים  -נעלה ובתפקיד שיעור 

 ואח"כ פעם בשנה ומזה הנהגת שמחת תורה.

ָ י ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום ָרא העברת ,אתנח( מונח פזר, כעין שני עניני פזר) –ַּבּיֶ֣ ְק ֶדׁשָ֩-מ   קריאת תורה מיוחדת  -ק 

 לשמחת תורה בגולה ביום התשיעי,  א'

ָ... ויקרא אמר כג,לומרבנן ואשר יש לה קשרים אחדים לסוכות. לפני שנעסוק בקשרים אלו נעיין בפסוק  מצוהלחנוכה שהיא  'ב ֹום ַּבּיֶ֣
ָרא ְק מ  ָ י ֡ ינ  מ  ֶדׁש֩-ַהְּׁש חילת סוכות, היינו כעין יחידה אחת. הדבר דומה לחנוכה . הפסוק פותח בשבעה ימי סוכות וממשיך ליום השמיני מתק 

אפשר שהנס נתגלה כבר ביום הראשון כי מאז מות אלא שבחנוכה ביום הראשון הדליקו והנס נתגלה החל מהיום השני עד היום השמיני. 

 –רי הדלקת הנרות בערב של כד שמעון הצדיק כהן גדול נר המערבי שהודלק בערב כבה לפני שהכהן הגיע בבוקר להיטיב הנרות. אבל אח

 כה כסלו מצאו הנר המערבי דולק.

חנוכה אורכה שמונה ימים, בכל יום יש קריאת תורה בפרשת חנוכת המזבח במשכן, כל יום נשיא שבט אחד. ביום השמיני קוראים ארבעה 

חַָבמדבר נשא ז,פד  נשיאים וקטע הסיכום ְזּב ֵ֗ ַהּמ  ָ ֶ֣ת ֲחֻנַּכ ָ ׀ את  .ז ֶ֣

ָרא בסוכות לכל יום יש ְק ָ-מ  ֶדׁש֩  הולך ופוחתהשל מספר פרים ק 

 

דף ) והלכתא אומרים זמן בשמיני של חג תניא כוותיה דרב נחמן שמיני ... ב,בבלי סוכה פ"ד לולב וערבה מז. הסבר אגדתא לפזר
עצמו קרבן בפני  סימן הוא כדמפרש ואזיל( פייס בפני עצמו זמן בפני עצמו רגל בפני רש"י( רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב )א,מח

 עצמו שירה בפני עצמו ברכה בפני עצמו:
רבינו מפרשיסחא הזהיר שיתפללו בציבור בשמיני עצרת ושמחת תורה, ואמר על כך רבינו יהושע מבעלז שרמז פז"ר קש"ב  *

 .שהתפילות המפוזרות )פז"ר( של כל השנה מתכנסות )קש"ב( ע"י תפילה בציבור בשמיני עצרת

 ביר שם החג "שמיני עצרת החג הזה" הוא יום שכל השנה חג )סובב( סביבוהרב יהושע ישראלי הס *

ָרא -טט  * ְק מ  ָ י ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום ָ-ַּבּיֶ֣ ֶדׁש֩ פז"ר קש"ב = קש"ב פז"ר התפילות ללא קשב )ללא כוונה מלאה( המונחות מפוזרות סביב השנה ק 

ָרא מתוקנות ע"י ְק ֶדׁשָ֩-מ  ָ נהקטנה )ציור מעגל( תפילה בציבור עם כוו-לישאת –ק  י ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום נקודת המרכז  - החג הזהמונח פזר,  -ַּבּיֶ֣

 המתקנת 

ָ התפילות ללא קשב )ללא כוונה מלאה( המונחות מפוזרות סביב השנה * י ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום נקודת המרכז של  - החג הזהמונח פזר,  -ַּבּיֶ֣

ָרא ְק ֶדׁשָ֩-מ   תןבכוונה המתקנת או -קטנה )ציור מעגל( תפילה בציבור בקש"ב -תלישא -ק 

הָָ֔ ויקרא אמר כג,ד-פרשת המועדים מתחילה ב יָ ֶ֣ ד  מֹוֲע ָ ה ֶּ֚ל הָָ֔ ויקרא אמר כג,לז. בתוך פרשת סוכות מופיע פסוק 'א  ָ י ֶ֣ ד  מֹוֲע ָ ה ֶּ֚ל , 'א 
שמלמד שוב על המועדים. הרב דושינסקי אמר שאפשר כי הפסוק השני מרמז שיהיה עוד מועד לה' והוא חנוכה. דבר המשתלב ברמז 

 מטעמי המקרא.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ת ויגש מד,יחבראשי 2.88
 מד,כג:  ויגשבראשית 

ֶאל  ָ ר ֶמ ם-ַוּת  א א  ָ ָך י ֶדָ֔ י׃-ֲעָב ֹותָָּפָנָֽ אֵ֥ ְר ּוןָל  פֶ֖ ס  ָת  א ָ֑םָל ֵ֥ ְּתֶכ א  ָ ן ָּקט ֶ֖ ַה ָ ם יֶכֵ֥ ח  ֲא דָ ֵ֛ ר  ָי  א ָל ֵ֥
 הם התנגדו לחקירת בנימין ולכן יוסף שחררם ממאסר אחרי שלושה ימים והסכים שיורידו את בנימין ולא יחקר לבדו. כלי יקרע"פ 

ם א-א  ןָל ֵ֥ ָּקט ֶ֖ ַה ָ ם יֶכֵ֥ ח  ֲָא ד ֵ֛ ר  מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים שלכתחילה לא צריכים להיות ביחד, או לא  - י 

ָ לענין על כל אחד אותו ענין, אלא כיון שכאן המשפט בלשון שלילה אז ההיגיון מתהפך ללמד שצריכים כולם להצטרף ָ֑ם ְּתֶכ אתנח,  –א 

 קבוצה מכם כי אז אי אפשר לאמת שבנימין הוא אכן בנימין.-בנוכחות כולכם, ולא ע"י תתמגביל שצריך להורידו 

י ֹותָָּפָנָֽ אֵ֥ ְר ןָל  ּו פֶ֖ ס  ָת  א  . לא די שלא תראו עוד את פני אלא בכל הדרך לא תוסיפו לשוב עוד...  בעה"ט - ל ֵ֥

-לא ירד עם כולם לא תרדו כלל למצרים ביחד או בתתכתוב זה מאפיין את הכתוב לפניו. אם ירד בנימין עם כולם אז יראו את יוסף,  -טט 

 קבוצות.
 ג - א,מה ויגש בראשית

ְָול א א[ אּוָָכל-] י ֵ֥ הֹוצ  ָ א ָר֕ ְק ַָוּי  יו ָעָלָ֔  ָ ים ָּצב  ּנ  ַה ָ ל קְָלכ ֶ֤ ַאּפ ֵ֗ ְת ה  ףְָל ס ֝ ָיֹו ל ָ֑י-ָיכ ָ֨ ָעָל מ  ָ יׁש ֶ֖ ָָא 
ֶאל-ְול אָ ָ ף ֶ֖ ָיֹוס  ע ַּדֵ֥ ְתַו ה  ְָּב ֹו ּתָ֔ א   ָ יׁש א  ָ ד ֶַ֤מ יו׃-ָע ָחָֽ ֶָא

ֶאת ָ ן ֵ֥ ּת  ַָוּי  יקָ -]ב[ ָ֑ ְבכ  ָּב  ֹו ה׃ָָלֶ֖ ְרע ָֽ יתַָּפ ֵ֥ ָּב  ע ַמֶ֖ ְׁש ַָוּי  ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ָ ּו ְמעֶ֣ ְׁש ַָוּי 
ֶאלָ ָ ף ֶ֤ ס  ָיֹו ֶמר א ַָוּי ָ֨ י-]ג[ ָחָ֑ ָ י ֶ֖ ב  ָא ָ ד ֹו ַהעֵ֥ ָ ף ס ָ֔ ָיֹו ֶ֣י ֲאנ   ָ ָחיו אֶָָא יו׃-ְול ָֽ ָּפָנָֽ מ  ָ ּו ֲהלֶ֖ ְב ָנ  י ֵ֥ ּכ  ָ ֹו תָ֔ א  ָ ֹות ַלֲענֶ֣  ָ ָחיו ֶא ָ ּו ָָיְכלֶ֤

...  ד. אין אדם מקבל תנחומין על החי....  ש שיחה א )תש"מ(ליקוטי שיחות, כרך טו, תרגום חפשי, האדמו"ר מ"מ שניאורסון ויג
ףָ...ָ[ג] לאחיווזוהי כוונת דברי יוסף  ס ָ֔ ָיֹו ֶ֣י י (ולכן קיימת התמיהה) ֲאנ  ָחָ֑ ָ י ֶ֖ ב  ָא ָ ד ֹו יוצא שעשרים  ,יוסף חי -כיוון שאני יוסף  - ַהעֵ֥

 .בלתי רגיל כלל וכלל ,צער נורא -יותר מכל בניו  ואפילו יותר מכך ויתאבל כי אהב אותו -ושתים שנים רצופים הצטער יעקב עליו 
 .ולמרות הכל להשאר בחיים ,הרי זה פלא גדול ביותר כיצד יכול היה יעקב לשאת צער גדול כל כך במשך שנים רבות ,ואם כן

ות של הבאת זו היתה הקדמה להדגשתו בהמשך דבריו את הדחיפ .לפי זה מובן מדוע צריך היה יוסף לגלות את תמיהתו זו לאחיו 
 .יעקב למצרים

ֶאת ָ ן ֵ֥ ּת  ַָוּי  י-]ב[ ָ֑ ְבכ  ָּב  ֹו לֶ֖ ה ק  ְרע ָֽ יתַָּפ ֵ֥ ָּב  ע ַמֶ֖ ְׁש ַָוּי  ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ָ ּו עֶ֣ ְמ ְׁש  :ַוּי 

ֶאל ָ ף ֶ֤ ס  ָיֹו ר ֶמ א ַָוּי ָ֨ ָ -]ג[ ָחיו ליקוטי שיחות, כרך טו, תרגום  פ. ע"(מה,בבפסוק ) לפניוהמלמד על הכתוב הכתוב , מהפך פשטא קדמא -ֶא

של יעקב במשך עשרים ושתיים שנה  הצער הנורא, הבלתי רגיל כלל וכללעצמת בכי יוסף היתה מפני  ןחפשי, האדמו"ר מ"מ שניאורסו

אכי אין אדם מקבל תנחומין על החי. ויש לומר כי האחים קלטו לפתע את הצער שגרמו לאביהם  ָ-ְול ָֽ ֹו תָ֔ א  ָ ֹות ַלֲענֶ֣  ָ יו ָח ֶא ָ ּו קטן -זקף - ָיְכלֶ֤

ת בראשית רבה פר' צג,י -ין כנדרש בבתפקיד שתיים, יוסף במקום והקב"ה ביום ד ֶא ָ ן ֵ֥ ּת  י-ַוּי  ָ֑ ְבכ  ָּב  ֹו לֶ֖ אבא כהן ברדלא אומר אוי לנו  ק 
׀ָָ(תה' נ,כא) לפי מה שהוא)כל אחד ואחד( מיום הדין ... יוסף קטנן של שבטים היה וכו' לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כאו"א  יָת ָָעׂש ָ֨ ה ֶּל ֶ֤ א 

ֹות ֱהיָֽ ָ יָת ֵ֗ ּמ  ּד  ָ י ְׁשּת  ַרֵ֗ ֱח ֶה ֹו-ְוָֽ מָ֑ ֵ֥הָָכ ְהֶי ָך׃ָָךֶא י יֶנָֽ ֶ֣הְָלע  ְרָכ ֶאֶע ְָו ֲחָךֶ֖ י  )על אחד כמה וכמה(עאכ"ו!  אֹוכ 

ּו ֲהלֶ֖ ְב ָנ  י ֵ֥ מרכא טפחא, יתור לרבות בהלתם מפני מה עשוי יוסף לעשות להם, כפי שהביעו פחדם בסוף פרשת ויחי, אבל יוסף הוא אדם  – ּכ 

יוהמוגבל באורך חייו, ויותר נבהלו  ָּפָנָֽ  ום דין. סלוק מגביל, מפני הקב"ה בי – מ 

 

ֶאל ָ ף ֶ֤ ס  ָיֹו ר ֶמ א ַָוּי ָ֨ ָ -]ג[ ָחיו  ושמש מאור פ. ע"(מה,בבפסוק ) הכתוב שלפניו יכעין כלל הצריך לפרט והמאופיין ע", מהפך פשטא קדמא -ֶא

יוסף מכל מידות רעות והתפשטותו מהגשמיות כדי  להכנעתמצרים ופרעה בא  י... הבכי ושמיעתו ע" לעוד על פסוק הנ" ה"דא ,מה
ולכן אמר  מגרונונתיבות החכמה ואז השכינה דיברה  באלו ל" ישהם הביאו עמם. בכ" העליוניםדבק עם אחיו והעולמות שיוכל לה

 . דברים של הבטחת העתיד בגלות שאחרת ילוד אדם לא יכול להבטיח

ָ א[ א] ָר֕ ְק ַָוּי  יו לחישוב גי' ההפרש בין גי' המלים ובין  ומרמז, תגל"העולה גי' המלים מרמז לחישוב  )גי' תקע"ו( גדול-קטן זקף-זקף - ָעָלָ֔

)שלוש  םיהיו להם ג' ק" )גלות( תגל"-בגם ( שונו תקע"יהי)הודיעה  השכינהואפשר להסביר כי . םג'ק"גי' תקע"ו והתוצאה היא הגי' 

ם (,זמה)( אקימות( ) ּו ֵ֛ם ָלׂשֵ֥ ית ָלֶכ ֶ֖ ר  א  ֶרץ ְׁש ָאָ֑ ֹות (ב)  ָּב ֲחיֶ֣ ַה ם ּוְל ה ָלֶכָ֔ ָטֶ֖ י ְפל  ה׃ ל  ָלָֽ ד  ֶאת (,יגמה) (ג) ְּג ָ י ֵ֗ ב  ָא ְדֶּתֶ֣םְָל ַּג ה  ל-ְו ָ -ָּכ י ד  בֹו ְּכ
ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ָ עבור מצרים ופרעה פי שאני בגדולה-על-שאף ְּב ף ס ָ֔ יֹו ָ ֶ֣י קטן, אבל עבור בית אבי נשארתי יוסף קטנן של שבטים -מונח זקף –ֲאנ 

ישעושה כל מעשיו מכח דיוקן אבי שהוא תמיד לפני ולכן אני שואל  ָחָ֑ ָ י ֶ֖ ב  ָא ָ ד ֹו כולתי לדבק עצמי בעולמות עליונים האחים יומהגעת  ַהעֵ֥

 .תם בעולמות עליונים גם בגל"כוכלו לדבק עצמאתם אחי תו יישראל אב גם כךו

 

ָמה,כג:  ויגשבראשית  ם י  ָרָ֑ ְצ מ  ָ ּוב ּטֶ֣ מ  ָ ים ֶ֖ א  ָנ ְׂש ים ָ֔ ר  ֲחמ  הָ ָרֶ֣ ֲעָׂש  ָ ז את ֶ֤חְָּכ ַל ָָׁש יו ֞ ב  ָא ָּוְל
אָָָ ןְָל ֹו זֵ֛ ָמ ָּו ֶֹ֧חם ָָוֶל ֶ֣ר ָָּב ת א  ְׂש ָנ ָֽ֠ ת נ ֡ ֲאת  ָ ר ֶֶׂ֣ש ְך׃ְוֶע ֶר ָּדָֽ יוַָל ֶ֖ ָב 

תנסביר הפסוק מהמלים ותבנית הטעמים  א  ְׂש ָנ ָֽ֠ ת נ ֡ ֲאת  ָ ר ֶֶׂ֣ש  ותלשא בתפקיד אלפניו ולאחריו.  מונח פזר תלשא, כעין שני תפקידי פזר, –  ְוֶע

 ים מט,אבבלי נדר-, וירושלמי עירובין פ"ג ה"אע"פ תלשא באחד הכיוונים או בשניהם בתפקיד אומדן ולפחות פזר אחד לענין נדרים 

מדובר האם בנדרים הולכים אחר לשון תורה כגון בפסוק זה וזה לחומרה או הולכים אחר לשון בני אדם וזה לקולה. ונראה כי תבנית 

 הטעמים מרמזת כי בנדרים אומדים משמעות הנדר לפי לשון בני אדם להקל.

ָ ולכן המלים הבאות ותבנית הטעמים שלהן  ז את ֶ֤חְָּכ ָָׁשַל יו ֞ ב  ָא בפשט ולא להחמיר, הקל ליצא פשטא, תבנית כעין  מהפך ייםגרש –ּוְל

, אבל בדרש בגמרא ללכת אחר לשון בני אדם ולא לשון תורה ולהקל בנדרים. לפי דוגמת דברי רבי להקל כלכלתם בשעת הירידה למצרים

 יוחנן הנודר ממזון מותר בפירות.

ן תורה שלמה ]פג[ ֹו זֵ֛ ָמ ָּו ֶֹ֧חם ָָוֶל ֶ֣ר וחנן אכל חליטין, ואמר לא טעמית מידי ]מזון[ ]בהדא, בהדין[ בההוא יומא , א"ר חייא בר בא ר' יָּב
פירש שכל )מפרש שרבי יוחנן אכל פירות גינוסר ואין זה נחשב מזון, ואין זה מה שנלמד במקום אחר כי חליטה היא פת לחם של בעלי בתים, וקרבן העדה 

ן, מותר במים ומלח, פתר לה כר' יאשיה, דר' יאשיה אמר הילכו בנדרים אחר , ותנינן הנודר מן המזוהדברים ואפילו פירות קרויין מזון(
מסיק דגם ר' יאשיה סובר שבנדרים הולכין רק אחר לשון בני אדם וכן מבואר בב"ר פר' צד  בבלי נדרים מט,א)וזה להחמיר, אבל בלשון תורה 

ים ָ֔ ר  ֲחמ  ָ ה ָרֶ֣ ֲעָׂש  ָ ז את ֶ֤חְָּכ ָָׁשַל יו ֞ ב  ָא , ומניין שכל הדברים קרויין מזון, ר' לכו בנדרים אחר שיחת בני אדם וזה הקלה(וגו' אמר ר' יאשיה ה ּוְל
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ן אחא בי ר' עילא אמר ֹו זֵ֛ ָמ ָּו ֶֹ֧חם ָָוֶל ֶ֣ר ָָּב ת א  ְׂש תָנ ָֽ֠ נ ֡ ֲאת  ָ ר ֶֶׂ֣ש ן מה תלמוד לומר, ְוֶע ֹו זֵ֛ ָמ ירושלמי ) , אלא מיכן שכל הדברים קרויין מזון.ּו

 ( עירובין פ"ג ה"א

ָ ת נ ֡ ֲאת  ָ ר ֶֶׂ֣ש ָנ ָָָֽ֠פזרמונח  –ְוֶע ת א  ָגדולה -תלישא-ְׂש יו ֶ֖ ָאב  ןְָל ֹו זֵ֛ ָמ ָּו ֶֹ֧חם ָָוֶל ֶ֣ר טפחא, כעין שני ענינים ו/או שתי קבוצות  ונח דרגא תבירמ -ָּב

ְךשל פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה   ֶר ָּדָֽ   סלוק – ַל

מזון ומה לא מוגדר מזון, ואז הנודר  ולפי ההסבר כי הדברים מרמזים ללשון בני אדם בנדרים, יובן כי קבוצות הפרטים תהיינה מה מוגדר

 מן המזון אסור בקבוצת המאכלים השייכת למזון, ומותר בקבוצת הפרטים שאינה שייכת למזון.

 

 ָ ז את ֶ֤חְָּכ , ולא בפועל, אבל כתב הזה של משא אתנת וחמרים שלח בעגלות כחשבון - לוהמהרש" י"פרש פע" -פשטא  מהפך –ָׁשַל

 כל אחד מבני יעקב פרט לבנימין אשר נשאר במצרים.  בלקח טוב ששלח חמור ואתון עם

 

ֶ֣תָָּכל כז,מה ויגש בראשית א  ָ יו ָלֵ֗ א  ָ ּו רֶ֣ ַדְּב ֶאת-ַוְי  ָ א ְר ַָוַּי ם ֶהָ֔ ֲאל  ֶ֣רָ ֶּב ּד  ָ ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ ף ס  ָיֹו י ֶ֤ ר  ְב ר-ּד  ֲאֶׁש ָ ֹות ֲֶ֣עָגלָ֔ ֹו-ָה תָ֑ א  ָ ֶ֣את ףָָלׂש  ֶ֖ ס  ָיֹו ח ָָׁשַלֵ֥
ם׃ָ ֶהָֽ י ֲאב  בָ ק ֵ֥ ַָיֲע ַח ּו רֶ֖ ָ י ֕ ח  ַָוְּת
םָ...  ֶהָ֔ ָ וַָ קטן-זקף - ֲאל  א ְר ָ-ֶאת פשטא -ַּי ֹות ֲֶ֣עָגלָ֔  ה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, מלקטן ב-מונח זקף -ָה

 :היקש, ראה עגלות והיזכר בלימוד התורה האחרון שלמדנו יחדשני קיסרים, כעין  בין קטן-קטן זקף-זקף

ֹות ֲֶ֣עָגלָ֔ העגלות אשר שלח יוסף ולא נאמר אשר שעצרו בלימוד בפרשת עגלה ערופה ) לאביומסר לאחיו סימן  יוסף י"רש פ"ע (א) – ָה
 פי פרעה.-וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על )ב((; פרעהשלח 

 , דבר עוצמתי כאן כעין הבאת הוכחה חזקה שהאיש במצרים הוא אכן יוסף. שני קיסרים בין קטן-זקף ... קטן-זקףרביע ... 

 

ת אכ,זמ ויגש בראשית ֶאָ֨ י-ְו ָ֑ ר  ֹוֶָלָע תֶ֖ א  ָ ר י ֵ֥ ֶהֱעב  ָ ם בּולָָםָהָעָ֔ הְָג ֵ֥ ְקצ  ד-מ  ְָוַע ם י  ַרֶ֖ ְצ הּו׃-מ  ָֽ ָָקצ 
ת ֶאָ֨ ם-ְו ים קטן בתבה אחת-קדמא זקף – ָהָעָ֔ ָ֑ ר  ֹוֶָלָע תֶ֖ א  רָ י ֵ֥  טפחא אתנח מרכא – ֶהֱעב 

בּול הְָג ֵ֥ ְקצ  ָ-מ  ם י  ַרֶ֖ ְצ ד מרכא טפחא -מ  הּו-ְוַע ָֽ  סלוק - ָקצ 

 , סופה-תחום מצרים ועד מסיפי לקרי -מקרי יתהעמא אעבר - וית א"ת

שומר משמרת הקודש  ל"זהרב נתן אדלר  ,ב, בחומש בהוצאת האלמנה והאחים ראם, וילנא התער"אונקלוס' תפירוש על  - לגר נתינה

ים -לונדון והמדינות  קבק" ָ֑ ר  הָש" כבעל הטעמים, מקרי לקרי. משמע שמפרש ֶלָע ֵ֥ ְקצ  ל -)טט  מ  בּו ם-ְג י  ַרֶ֖ ְצ , הערים שב על איננו (מ 
רָרק שב על  י ֵ֥ ֹו -)טט  ֶהֱעב  תֶ֖  ( ם? המ"בהוראת ו. סי' שנ"עובס' תל" שמרכא טפחא ראשון( )ועי' בנתה" -" א 

תאפשר להסביר את ת"א ע"פ  ֶאָ֨ ָ-ְו ם , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, ומרמז כאילו ה אחתמלקטן ב-זקף קדמא - ]אתו )קרא יתר([ָהָעָ֔

תנכתב  ֶאָ֨ בּול-ְו הְָג ֵ֥ ְקצ  מ  ָ ֹו תֶ֖ א  ָ ר י ֵ֥ ֶהֱעב  ָ ם ד-ָהָעָ֔ ְָוַע ם י  ַרֶ֖ ְצ הּוקָָ-מ  ָֽ ים, צ  ָ֑ ר  הגלה כולם מאדמות ועשאם עירוניים, שלא רק אחיו יהיו  – ֶלָע

 גרים בארץ לא להם. 

 

ָ֑ה כב,בראשית ויגש מז ָקָנ ָ א יםָל ֶ֣ ֶ֖ ֲהנ  תַָהּכ  ַמֵ֥ ְד ַא ָ ק ַָרֵ֛
ֶאתָ ָ ּו ְכלֶ֤ ְָוָאָֽ ה ְרע ֵ֗ ַָּפ ֶ֣ת א  מ  ָ ֝ים ֲהנ  קַָלּכ  ח ָ֨ ָ י֩ ַָעל-ּכ  ה ַּפְרע ָ֔  ָ ֶהם ןָָל ָָנַתֶ֤ ר ֲאֶׁשָ֨  ָ ָּקם ָ-ֻח רֶ֖ ָמְכ ָ א ןָל ֵ֥ ֶאתּכ ֕ ם׃-ּוָ ָמָתָֽ ְד ַָא

ָ֑ה ָקָנ ָ א יםָל ֶ֣ ֶ֖ ֲהנ  ַהּכ  תָ ַמֵ֥ ְד ַָא ק  תביר מרכא טפחא מונח אתנח -ַָרֵ֛

האדמה  הסבר ת"ש. אמר ר' אבא בר כהנא פטריקן שלהם קנה, מה שקנו לעצמם לא קנה תורה שלמה )נו( ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י
ם( כו,מז) מקרא דלקמן יעוטמשירשו מאבותיהם קנה, ... ולפ"מ דמבואר לקמן אות נז. סט. דדרשו  ָּדָ֔ ַב ְל  ָ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ָ ת ְדַמֶ֤ ַָא ק , ברור ַר֞

ק-דגם ר' אבא ב"כ דרש כן אלא בסגנון אחר ד  מה שקנו לעצמן לא קנה אבל מה שקבלו בירושה כן קנה. ַרֵ֛
ים ר' אבא ב"כ דרש מיעוט -טט  ֶ֖ ֲהנ  ַהּכ  ָ ת ַמֵ֥ ְד ַָא ק ם על מה שקבלו בירושה את , מרכא טפחא מרבה באדמות הכהניתביר מרכא טפחא –ַָרֵ֛

כדי לא למכרם ליוסף  שהיו המצרים מבריחים עצמם לכומרים גם אדמותבר' ויגש מז,כו -ל מידות במדרש ל" מה שקנו בעצמם וע"פ

קָאכי"ן ורקי"ן ממעטים, וכאן  בשם לפרעה. בתורה יםמשלושה מיני שללמד ביר ממעט במיעוט ת -ַרֵ֛ ֶ֖ ֲהנ  ַהּכ  ָ ת ַמֵ֥ ְד אדמות את מיעט  ַא

ָ֑הואותם  שקנו בעצמם כהנים ָקָנ ָ א ָ֑האדמה בירושה. גם לא קנה מברר האם תורה שלמה -. בדיון מורחב בל ֶ֣ ָקָנ ָ א מונח אתנח, כעין  – ל ֶ֣

 שהיו המצרים מבריחים עצמם לכומריםלפי בר' ויגש מז,כו -ל מידות במדרש ל"-רבוי והגבלה וזה עשוי להתיחס אל הנאמר ב

כדי לא למכרם ליוסף בשם לפרעה. אפשר לפרש שהאדמות הרבות האלו לא היו בבעלות אמיתית הנים( אל נחלות הכ )מבריחים אדמות

  של הכהנים ולכן ההגבלה משמעה שלא קנה כי לא צריך היה לקנותם כי הבריחום מהמלכות והחרימם לפרעה בלי קניה.

 

ַָעד כו,מז ויגש בראשית ק֩ ח  ףְָל ס ֡ ֹו ָי ָתֶּ֣ה א  ָ ֶֶׂ֣שם ָּי ָעַָ-ַו ֝ה ַהֶּז ָ ֹום ֶמׁש-לַהּיָ֨ ח ָ֑ הַָל ְרע ֶ֖ םְָלַפ י  ַרֵ֛ ְצ מ  ָ ת ְדַמֵ֥ ַָא
ה׃ָ ְרע ָֽ הְָלַפ ָהְיָתֶ֖ אָ םָל ֵ֥ ָּדָ֔ ַב ְל  ָ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ָ ת ַמֶ֤ ַאְד קָ ַָר֞

ָ ק֩ ח  ףְָל ס ֡ ָיֹו ָתֶּ֣ה א  ָ ֶֶׂ֣שם  שלמה )סה( תורה פ"עקטנה, תבנית כאילו שלוש פזר. לענינו ואף דרשהו לענין אחר. -תלישאמונח מונח פזר  -ַוָּי

 תיות לענינים אחרים.הראה שלוש דרשות הלכ כבר
משדותיהם כשתחשוב כל  רותשומעחכם גדול היה ויודע שעתידין ישראל להוציא תרומה  יוסף י)סח נר( השכלים כת" שלמה תורה

 שמוציאין ישראל תמצא אותו כמו שמוציאין המצרים לפרעה.
 ָ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ תָ ַמֶ֤ ְד ַָא ק םָ למעט כו' כיוצא בו לשונות אך, רק ומן. רק בשלשממיעוט כיצד, המיעוט  -ַר֞ ָּדָ֔ ַב ְל  ָ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ָ ת ַמֶ֤ ַאְד קָ  -ַר֞

 יצא להקל ולא להחמירכעין  קטן,-מהפך פשטא זקף גרשיים

תָ לשיש להם חוק יכול נתן להם ת" ומומריןשהיו המצרים מבריחים עצמם לכומרים  לפי מידות במדרש ל" פע" ש"ת המשך ַמֶ֤ ְד ַא ָ ק ַר֞
ָ ם ָּדָ֔ ַב ְל  ָ ים ֲהנ  הקל כי כאמור לעיל קנה מה שקיבלו בירושה בלבד.  וןאותן שהיו כתובין בטומס" קטן,-פשטא זקף הפךמגרשיים  -ַהּכ ָֽ

 והותיר להם מה שקנו בעצמם. 
ים ָבדרך סוד  ֲהנ  תַָהּכ ָֽ הָ -עולה יצ"ר הר"ע, הרש"ע, ו 171גי'  ַאְדַמֶ֤ ְיָתֶ֖ אָָה םָל ֵ֥ ְלַבָּדָ֔  ָ ים ֲהנ  ניצוצין  אלו פ"ו .1ס"ת מ' מ' א' ה'  עולה בגי'  –ַהּכ ָֽ

ת הקדושין מתוך רפ"ח שנפלו בקליפות בשבירת הכלים ורובם במצרים )וחלקם בשכם, בדור המבול, בדור הפלגה( שאותם לא ביררו בני ישראל בעבוד

ה לא היתההפרך במצרים ,  ע ָֽ ם אותם הוציאו ונותרו לשאר ישראל לבררם על פני הדורות. בני ישראל ביררו ר"ב ניצוצין קדושי שכינ"הגי')ל( – ְלַפְר

 ממצרים בעבודתם בכל האדמה שהייתה שייכת לפרעה מהקנין של יוסף. 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בראשית ויחי מז,כח 2.82

ָ֑ה א,בראשית ויחי מח ֶל ח  ָ יָך ֶ֖ ב  ָא ָ ֵ֥ה ּנ  ָה  ף ס ָ֔ רְָליֹו אֶמ ַָוּי ֶ֣ ה ֶּל א ָ֔ ָה ָ ים ֶ֣ ר  ָב ְּד ַה  ָ י ר  ֲח ַאָֽ ָ י ֵ֗ ה  ַָוְי
ֶאתָ ָ ח ַּק֞ ת-ַוּי  ֶא ָ ֹו ּמָ֔ ע   ָ ָָבָניו ֶ֤י ֶאת-ְׁשנ  ְָו ה יָ -ְמַנֶּׁשֶ֖ ָרָֽ ׃ֶאְפ ָם
 בלי בבא מציעא פז,א ב

למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק בהדי  פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחק עד אברהם לא היה זקנה מאן דהוה בעי... 
עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב  ואברהם זקן בא בימיםשנאמר  והוה זקנהיצחק משתעי בהדי אברהם אתא אברהם בעא רחמי 

ָ֑השנאמר  וה חולשאוהבעא רחמי  ֶל ח  ָךָ י ֶ֖ ב  ָא ָ ֵ֥ה ּנ  ָה  ף ס ָ֔ רְָליֹו ֶמ א עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי  ַוּי ֶ֣
ֶאת(  מלכים ב' יג,ידואתפח שנאמר ) ָ ֶ֣ה ָחָל  ָ יָׁשע ֱאל  ֹו-ֶוָֽ ָּבָ֑ ּות מֶ֖ ָָי ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֹו  ָחְליָ֔

ָ֑הָ)א תורה תמימה ֶל ח  ָךָ י ֶ֖ ב  ָא ֵ֥הָ ּנ  ֵ֥הָאתא יעקב ובעי רחמי והוי חולשא, שנאמר, תניא, עד יעקב לא הוי חולשא,  - ה  ּנ  ָה  ף ס ָ֔ רְָליֹו ֶמ א ַוּי ֶ֣
ָ֑ה ֶל ח  ָ ָך י ֶ֖ ב   :]ב"מ פ"ז א'[ א( ָא

  תורה תמימה הערה א
א( לא נתבאר מאין מוכח זה מפסוק זה, ואפשר לומר ע"פ הנהוג במדות אנשים בעלי מדות להזהר לבשר בשורה רעה מפורש, 

ענין מאנשים אחרים, כדי שיבינו שאצל זה האיש המצב בהיפך, וכמו בריש פסחים ד' א' וכשצריכים לזה מודיעים ברמז בהפוך ה
אפרים בן יוסף ]ע' רש"י[  -שאל ר' חייא לרב אם אביו קיים השיב לו שאמו קיימת והבין ר' חייא שאביו מת, והנה כאן הי' המגיד הזה 

ו חולה אלא בענין נרמז, כמו שאם הי' מגיד לו שאחיו בריאים שהי' בעל נמוס ודרך ארץ, וא"כ לא הו"ל לבשר ליוסף מפורש שאבי
כלל לא הי' יוסף מבין מבשורה כזו שהוא חולה, אלא הי' חושב כי אביו  והי' מבין שאביו חולה, אך מכיון שעד יעקב לא הוי חולשא

ילא מבואר שעד יעקב לא הוי המיתה, ולכן הי' מוכרח לומר מפורש שהוא חולה, וממ -מת, אחרי שעד אז היתה היפך הבריאות 
גם י"ל בטעם דרשא זו ע"פ מש"כ הרשב"ם בפ' תולדות בפסוק והנה תומים בבטנה ובפ' ויצא בפסוק והנה  -חולשא כלל, ודו"ק. 

, יעו"ש, ואנחנו הארכנו בכלל זה לעיל בפ' לך בפסוק הנה נא דעל כל דבר חידוש שלא הי' עד כה רגיל הכתוב לומר הנההיא לאה, 
י כי אשה יפת מראה את, יעו"ש, וכאן אמר הנה אביך חולה, מבואר שהי' הענין דבר חדש. וע"ע השייך לאגדה זו בתוס' ב"ב ידעת

ובטעם הדבר שביקש יעקב שתהיה חולשא פירש"י כאן כדי שיצוה לביתו, וכ"מ במ"ר, אבל בסנהדרין ק"ז ב' פירש כדי  -ט"ז ב'. 
להיות אצלו בשעת מיתה, ולכאורה צ"ע פירש"י שלפנינו, כדי שיצוה, דהא ענין צואות שיהא פנאי לכל אחד מבניו לבא ממקומו 

מצינו עוד קודם יעקב, כמבואר בסנהדרין צ"א א' באברהם, ומבואר באגדות דשת צוה את בניו, ובפסחים קי"ג ב' איתא, חמשה 
ות בריאותו. ולכן נראה דכונת רש"י כאן ובסנהדרין דברים צוה כנען את בניו, וגם קשה, דהא צואה אפשר לעשות עודנו בחיים ובשלמ

אחת היא, והענין הוא, משום דכפי הנראה מפשטות הכתובים רצה יעקב אבינו להוכיח את בניו, וכ"מ במ"ר, ומבואר בספרי ר"פ 
י מוסר, וכמ"ש סוף היינו צואת דבר -דברים שאין מוכיחים אלא סמוך למיתה, ולכן רצה לדעת את עתו. ומש"כ רש"י כאן כדי שיצוה 

והנה  -הפרשה ויכל יעקב לצות את בניו, וקאי על הפרשה הקודמת דאיירי מדברים מוסרים, הרי דגם דברים מוסרים נקראו צואה. 
בגמרא לא נתבאר אופן המיתה קודם שביקש יעקב חולשא קודמית, רק בילקוט פ' לך רמז ע"ז מבואר שהיו מתים ע"י עטישה, והיינו 

טש ונשמתו יוצאת מנחיריו ]באופן שבאה לו כמש"כ ויפח באפיו נשמת חיים[, ולכן המנהג כשאדם עוטש אומרים שהי' אדם עו
לחיים ולשלום, מפני שאז נחשב לשעת סכנה. ועיין ברכות נ"ג א', אין אומרים מרפא בביהכ"נ מפני בטול תורה, ופירש"י לאדם 

הדין אלא מנהג בעלמא, אבל בילקוט ומ"ר שם איתא הלשון חייב אדם המתעטש רגילין לומר אסותא, עכ"ל, משמע דאינו מצד 
בעטישה להודות להקב"ה וכו', וצ"ל דלהאדם עצמו הוא חיוב ולאחרים הוא מנהג מוסרי ודרך ארץ, והנה עכ"פ להמעטש עצמו הוא 

ר החיוב המבואר, אבל לא נתפשט חיוב, וצ"ע שאין נוהגין כן, ויש אומרים בשעת עטישה לישועתך קויתי ה', ואולי זה הוא ממקו
 מנהג זה:

 

א[ י ] ֵ֗ ה   רביע, אפשר שמרמז כי יש ללמוד כאן ארבע דרשות,  – ַוְי

 דרשה )א( 

א[ ףָ ] ס ָ֔ רְָליֹו ֶמ א ַָוּי ֶ֣ ה ֶּל א ָ֔ ָה יםָ ֶ֣ ר  ָב ְּד ַה  ָ י ר  ֲח ַאָֽ ָ י ֵ֗ ה  , בתפקיד של כעין היקש )א( לאופן הודעת בשורה קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף -ַוְי

ואפשר לומר ע"פ הנהוג במדות אנשים בעלי מדות להזהר לבשר בשורה רעה מפורש, וכשצריכים ...  תורה תמימה הערה ארעה ע"פ 
 שאצל זה האיש המצב בהיפך, )יקישו מהמסופר(לזה מודיעים ברמז בהפוך הענין מאנשים אחרים, כדי שיבינו 

 דרשה )ב(

והנה ...  תורה תמימה הערה אש וגם שהאדם יאחל לעצמו בריאות ע"פ ועוד ענין של היקש )ב( לאחל לאדם בריאות בשעה שמתעט
בגמרא לא נתבאר אופן המיתה קודם שביקש יעקב חולשא קודמית, רק בילקוט פ' לך רמז ע"ז מבואר שהיו מתים ע"י עטישה, והיינו 

כן המנהג כשאדם עוטש אומרים [, ולויפח באפיו נשמת חייםשהי' אדם עוטש ונשמתו יוצאת מנחיריו ]באופן שבאה לו כמש"כ 
, אבל בילקוט ומ"ר שם איתא הלשון חייב אדם בעטישה להודות להקב"ה וכו', ...  לחיים ולשלום, מפני שאז נחשב לשעת סכנה.

וצ"ל דלהאדם עצמו הוא חיוב ולאחרים הוא מנהג מוסרי ודרך ארץ, והנה עכ"פ להמעטש עצמו הוא חיוב, וצ"ע שאין נוהגין כן, ויש 
חייב  פרקי דר"א פרק נ"ב , ואולי זה הוא ממקור החיוב המבואר, אבל לא נתפשט מנהג זה:לישועתך קויתי ה'מרים בשעת עטישה או

רָ(איוב  מא,ישנהפך המות הזה לאור שנאמר ) חייםאדם לומר בעטישתו  ֹו אָ֑ ָ ֶהל ָתיוָָּתֶ֣ יׁש  . )ר' דני פדלון הי"ו מנהג העדה הלובית  ע  ט 

 (לישועתך קויתי ה', ומוסיף ואומר יוסיפו לך שנות חיים, והמעטש עונה חיים טוביםהרואה מעטש אומר לו 

 דרשה )ג(

א[ ף ] ס ָ֔ רְָליֹו ֶמ א ַָוּי ֶ֣ ה ֶּל א ָ֔ ָה יםָ ֶ֣ ר  ָב ְּד ַה  ָ י ר  ֲח ַאָֽ ָ י ֵ֗ ה  , בתפקיד של דבר עצמתי כאן שנוי עצום קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקףרביע ...  –ַָוְי

מכיון שעד יעקב לא הוי חולשא כלל לא הי' יוסף מבין מבשורה כזו שהוא חולה, אלא הי'  א תורה תמימה הערהבטבע הבריות, ע"פ 
המיתה, ולכן הי' מוכרח לומר מפורש שהוא חולה, וממילא מבואר שעד  -חושב כי אביו מת, אחרי שעד אז היתה היפך הבריאות 

 יעקב לא הוי חולשא כלל,

 דרשה )ד( 

ָ֑השנאמר  והוה חולשאלא הוה חולשא אתא יעקב בעא רחמי  ... עד יעקבבלי בבא מציעא פז,א ב ֶל ח  ָךָ י ֶ֖ ב  ָא ֵ֥הָ ּנ  ה  ָ ף ס ָ֔ רְָליֹו ֶמ א  ַוּי ֶ֣

ָךָ ,דעל כל דבר חידוש שלא הי' עד כה רגיל הכתוב לומר הנה תורה תמימה הערה אע"פ  י ֶ֖ ב  ָא ֵ֥הָ ּנ  מרכא טפחא, יתור לרבות כי  –ה 

 ע"י בקשת יעקב באה חולשה לבני אדם, 

ָ֑ה ֶל ... עד דאתא אלישע לא הוה בלי בבא מציעא פז,א ב, מגביל לומר שמחולי זה לא הבריאו אלא מתו. וזה נתמך מהמשך אתנח – ח 
)משמע שהיה קודם  אתא אלישע בעא רחמי ואתפח שנאמר ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו )לא היה חולה שהבריא( דחליש ואתפח

מבריאים ממנו ומתים. ביקש אלישע שיבריאו מחולי  ונהיה שנוי בעולם והחלו להבריא  , כלומר מיעקב החל חולי ולא היו חולה והבריא(



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 מחוליים.  

 

ָ֑הָח,א מראשית ויחי ב ֶל ח  ָ יָך ֶ֖ ב  ָא ָ ֵ֥ה ּנ  ָה  ף ס ָ֔ רְָליֹו אֶמ ַָוּי ֶ֣ ה ֶּל א ָ֔ ָה ָ ים ֶ֣ ר  ָב ְּד ַה  ָ י ר  ֲח ַאָֽ ָ י ֵ֗ ה  ַָוְי
ֶאתָ ָ ח ַּק֞ ת-ַוּי  ֶא ָ ֹו ּמָ֔ ע   ָ ָָבָניו ֶ֤י ֶאת-ְׁשנ  ְָו ה ם׃-ְמַנֶּׁשֶ֖ י  ָרָֽ ֶָאְפ
חכמים עד יעקב לא הוה חולשא,  ואמאי אמרו)ע"פ אוצר החכמה(   336רתא דמלכא, רוזוף בנימין זאב וולף בן אריה,קבלה ע' ב

ָ֑הָָבראשית ויחי מח,אאתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא.   ֶל ח  ָ יָך ֶ֖ ב  ָא ָ ֵ֥ה ּנ  ה  ָ ף ס ָ֔ רְָליֹו ֶמ א ַָוּי ֶ֣
(, כלומר חולי הגוף גדול-מהפך פשטא זקףם על חולשת הנשמה )לא שאמרו חכמים בדרך מליצה: מדברים על חולשת הגוף ומרמזיא

 גדול-חולי הנפש זו זקף,קטן, אבל חולי הנשמה-זו זקף
 קטן-מהפך פשטא זקףבד"כ תבנית הטעמים היא לא מצויה בתורה . גדול-הפך פשטא זקףמתבנית טעמים  –טט 

 דברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמהמו כגון כאן מוציא ענין מפשוט מהפך פשטאבכל אופן זכינו ללמוד שסובר הכותב ש

 

ָָ,בבראשית ויחי מח ָך]ב[ ָ֑י ֶל ָא  ֶ֣א ָָּב ף ֶ֖ ס  ָיֹו ָךֵ֥ ְנ ָּב  ֵ֛ה ּנ  ָה  ֶמר א ַָוּי ֕ ב ק ָ֔ ֲע ֶ֣דְָלַי ַָוַּיּג 
ַָעלָ ֶֶׁ֖שב ַָוּי  ל א ָ֔ ָר ְׂש י   ָ ק ּז  ַח ְת ה׃-ַוּי  ָּטָֽ ַָהּמ 
ָָ רָ]ב[ אֶמ ַָוּי ֕ ב ק ָ֔ ֶ֣דְָלַיֲע  גדול,-קטן זקף-מונח זקף -ַוַּיּג 

ףָ (א)רש"י  ס ָ֔ רְָליֹו ֶמ א ֶ֣ד (ב), (תנחומא ואחד המגידים, ...ויש אומרים אפרים היה וגו' ) -ַוּי ֶ֣ ַּיּג   המגיד ליעקב ולא פירש מי וגו' - ַו
ר ֶמ א ַָוּי ֕ ב ק ָ֔ גדול, מלווה מקרא שמרמז ע"י גי' תקע"ו )= -קטן זקף-כבר מצאנו מקראות אחרים בהם זקף, גדול-קטן זקף-זקף - ְלַיֲע

 ראה פתרון אפשרי להלן:אפשר שגם כאן המגיד הסתמי משמעותו כעין הודעה רוחנית.  .בת קולע"י רוח קודש, בה, נבואב( ההודיע

ר ֶמ א ַָוּי ֕ ב ק ָ֔ , ההפרש של גי' המלים המוטעמות  4.9=  217+   282= תקע"ו, גי' המלים המוטעמות  .17גי'  גדול-קטן זקף-זקף - ְלַיֲע

  וא )בשם הבחור א"צ"ו הי"ו ((הרוך בדוש ק= קב"ה )ר"ת  817=  .17 - 4.9  גדול-קטן זקף-זקףמגי' המלים 

 
 בלי בבא מציעא פז,א ב

למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק בהדי  פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחק עד אברהם לא היה זקנה מאן דהוה בעי... 
ואברהם זקן בא בימים עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב שנאמר  והוה זקנהיצחק משתעי בהדי אברהם אתא אברהם בעא רחמי 

שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חולה עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי  והוה חולשאבעא רחמי 
ֶאת( מלכים ב'  יג,ידואתפח שנאמר ) ָ ֶ֣ה ָחָל  ָ יָׁשע ֱאל  ֹו-ֶוָֽ ָּבָ֑ ּות מֶ֖ ָָי ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֹו  ָחְליָ֔

 הזאת מובאים להלן:הפסוקים הקשורים לגמרא 

א[בראשית חיי שרה כד, ים ] ָ֑ מ  ַָּבָּי א ָָּבֶ֖ ן ק ָ֔ ָָז ֶ֣ם ָרָה ְב ַא ֶאתְָָו ָ ְך ַרֵ֥ ָּב  ' הֵ֛ ל׃-ַו ַָּבּכ ָֽ ם ָהֶ֖ ָר ְב ַָא
א ]ג[ רָל ָֽ ֲאֶׁשָ֨ ָָ ֶרץ ָאָ֑ ָָה י ֶ֖ ה  ֹל א ָו  ם י  ַמָ֔ ַהָּׁש ֶ֣יָ ה  ֹל ֱָא ה ' ַָּבָֽ ָךָ֔ יֲע ֶ֣ ַאְׁשּב  ָיֹו-ְו י ֶ֖ כ  ָאנ  ָ ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ י ָ֔ ְּכַנֲענ  ַהָֽ  ָ ְּבנֹות מ  ָ י ָ֔ ְבנ  ל   ָ ה ָּׁש ָא  ח ַּקֶ֤ ֹו׃ת  ְרּבָֽ ק  ְָּב ב ֵ֥ ָׁש 

ל א  ָ אּוַלי ָ ֶבד ָהֶעָ֔  ָ ָליו א  ָ ֶמר א ַָוּי ֶ֤ ה[ ֶאל-] ָ י ַרֶ֖ ַאֲח ָ ֶכת הָָלֶלֵ֥ ָּׁשָ֔ א  ָָה ֶ֣ה אתָ-ת אֶב ּז ָ֑ ַה ֶֶ֣רץָ ָא ָָה
ֶאת  ָ יב ָאׁש  ָ ב ֶ֤ ָהׁש  ֶאל-ֶה ָ ָךָ֔ ְנ ֲאֶׁשר-ּב  ָ ֶרץ ָאֶ֖ ׃-ָה ם ָּׁשָֽ מ  ָ אָת ָָיָצֵ֥

ֶאתמלכים ב'  יג,יד ָ ֶ֣ה ָחָל  ָ ָׁשע י ֱאל  ֹוָ-ֶוָֽ ָּבָ֑ ּות מֶ֖ ָָי ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֹו ָָחְליָ֔
ָָ ד ֶר ֶמֶלְךַוּי ָ֨ ָ ֶׁ֣ש ָא ָיֹו יו ָל֝ ַָעל-א  ְּך ְֶ֤ב ַָוּי  ל א ֵ֗ ָר ְׂש יו׃-י  ָרָׁשָֽ ָּוָפ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָי  ֶכב יֶָרֵ֥ ָ֔ ב  ָא ָ ָ׀ י ֶ֣ ב  ָא ָ ר ַמָ֔ ַוּי א  ָ ָָּפָניו

ְך ֶמֶל ָ ֶׁ֣ש ָא ַָעל-יֹו ְּך ְֶ֤ב ַָוּי  ל א ֵ֗ ָר ְׂש יָ-י  ָ֔ ב  ָא ָ ָ׀ י ֶ֣ ב  ָא רָ ַמָ֔ ַוּי א  ָ ו , בתפקיד של דבר עצמתי כאן שנוי קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקףרביע ...  –ָּפָני

עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי ואתפח שנאמר בלי בבא מציעא פז,א ב צום בטבע הבריות, ע"פע
ֶאת( מלכים ב'  יג,יד) ָ ֶ֣ה ָחָל  ָ יָׁשע ֱאל  ֹו-ֶוָֽ ָּבָ֑ ּות מֶ֖ ָָי ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֹו  ָחְליָ֔

בין שני קיסרים  קטן-יל פעמיים זקףלכאורה גם שני הפסוקים הנוספים היו צריכים להכ של זקנה וחולשה החוזרת בעולם,בקו מחשבה 

יש  בראשית חיי שרה כד,ג ה. באברהם אין ובאלישע יש. אבל באברהם יש הפתעה כי בפסוקים סמוכים בתפקיד דבר החוזר וקורה

 שלושה מופעים כאלה.

 

יָבראשית ויחי מח,ה ָֽ ְָׁשנ  ה ד-ְוַעָּת֡ ַָע ם י  ַרֵ֗ ְצ מ  ָ ֶֶ֣רץ ְָּבֶא ָ֝ך יםְָל ָ֨ ד  ּנֹוָל ַָה ָך֩ י אָ -ָבֶנ ָ י ֵ֥ א  יּב  ָמהָל  ְי ַרֶ֖ ְצ מ  ָךָ ֵ֛י ם-ֶל ָ֑ ָה 
ְהיּוָ ָֽ ןָי  ֹו ְמעֶ֖ ְָוׁש  ן ֵ֥ אּוב  ְר הָּכ  ְמַנֶּׁשָ֔ ּו  ָ ם ַר י  ׃-ֶאְפ י ָֽ ָל 

ָ ה ְהיּופזר ָ–ְוַעָּת֡ ָֽ ָי  ן ֹו ְמעֶ֖ ְָוׁש  ן ֵ֥ אּוב  ְר הָּכ  ְמַנֶּׁשָ֔ ּו  ָ ם ַר י  י׃-ֶאְפ ָֽ קטן וההלכה אחריו, כעין לימוד אלפניו ולאחריו. -)אתנח( פשטא זקף - ל 

מכוון אל תחילת הקרא ראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה בארץ ישראל, הלימוד אלפניו הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה ל

ה אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו  )וראה גם שם( ב,בבלי כתובות עב ע"פמלמד למקום אחר, אל ההלכה  –פזר  -  ְוַעָּת֡
ְמַנֶּׁשָָ֔ (בר' ויחי מח,ה) בפני מולידיו וסימניך ּו  ָ ם ַר י  ְהיּוֶאְפ ָֽ ָי  ן ֹו ְמעֶ֖ ְָוׁש  ן ֵ֥ אּוב  ְר י-הָּכ  ָֽ  קטן מרכא טפחא סלוק. -)אתנח( פשטא זקף - ׃ל 

כיצד הגענו לכתובה? לא כתובה.במולידיו בפני ילדיו יוציאה ילדיו בפני מולידיו או הלכה שהמקללת ה 

י ָֽ ָ-ְׁשנ  ָך֩ כנגד ראובן ושמעון וזאת כיון  יטול חלק בארץ איש כנגדו.כפי' רש"י לקטנה, ענין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב -תלישא - ָבֶני

 בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכתב יעקב ושם על צוארה, הבנים הם בכלל ישראל.  שטר כתובהשיוסף הראה ליעקב 

 הבמעמד ברכת יעקב ליוסף ולבניו נמצאים יחד יעקב מולידו של יוסף ובני יוסף ֶּׁשָ֔ ּוְמַנ  ָ ם ת שיוסף נשאה בכתובה, אם ח"ו האשה בנית אסנ ֶאְפַר י 

 קטנה עוקרת אותה מזכות הכתובה להוציאה בלא כתובה..   -תקלל הסבא או הנכדים בעת המצאם ביחד התלישא

ה יְָוַעָּת֡ ָֽ ָ-ְׁשנ  ָך֩     כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.קטנה, ענין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב -תלישא פזר ָבֶני

ְָוַעּתָָ֡ יה ָֽ ָך֩-ְׁשנ  אפשר כי מלמד רשות לאבא לתת מתנות מחיים שלא כפי שאחרי מותו הירושה לבכור פי שניים  –פזר לימוד למקומו  ָָבֶני

 משאר האחים.
בני,  בחשבון שאר - לי הםלפני בואי אליך; כלומר, שנולדו משפרשתה הימני עד שבאתי אצלך,  - שני בניך הנולדים לך... עד באי אליך)ה(   רש"י

ומאחר שהשם נתנה לי אחר אבותי, הנה אעשה בה כרצוני, לתת ממנה ולחלקה כפי  ראב"ע פירוש שנמסר לתלמיד ליטול חלק בארץ איש כנגדו.
   ומאחר שנתנה לי הקדוש ברוך הוא, יכולני לחלקה כרצוני.   -וגו'  ונתתי את הארץ הזאת)ד(   רבי יוסף בכור שורוגו'  רצוני;

וְָ ןָ ֵ֥ ב  ְראּו יּכ  ןָ ֹו עֶ֖ ְמ  מרכא טפחא, יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת הארץ. – ׁש 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי 3

 שמות א,א 3.8

 
 י,ב שמות

ַבת ]י[ ְל  ָ א  הּו ַָוְּתב  ד ֶל ַהֶּיֵ֗ ָ ל ַּדֶ֣ ְג י-ַוּי  ה  ְָֽ֖י ַָוָֽ ה ְרע ָ֔ ן-ַּפ ָ֑ ב  ּהְָל ָָלֶ֖
מ ֶׁשָָָ֔  ָ מֹו ְָׁש א ָרֶ֤ ְק ןַוּת  ָמ  י ֵ֥ רָּכ  אֶמ ַָוּת ֕ הּו׃-ה ָֽ ית  ְמׁש  ָ ם י  ַָהַּמֶ֖

 נחזור על הכתוב בשנת התשע"א עם חידוש
וה' השם שמות  זהלידע בחינת השם כי שמו נפלאות יגיד וצא ולמד מה שכת' בספר הזוהר מה ירמוז שם  השיגה... כי לא  החיים אור

 בארץ שם בפיה שם משה וגו'
רָ - טט אֶמ ַָוּת ֕ ה , מלטה, הוציאה אותו כך הוא יחזור שמשתהתבנית של דבר שחוזר וקורה, כמו  (א)דול, ג-קטן זקף-זקף –מ ֶׁשָ֔

 גם ישראל נידונו במעבר ים סוף. שהריוימלט ויוציא אחרים ממצרים וממי ים סוף 

(ב) ורנוספ, מלאך, בת קול. כאן במאמר הקדשגדול מורה לעתים על גלוי רצון ה' באמצעות נבואה, רוח -קטן זקף-התבנית זקף 

שמו נפלאות  כי החיים אור. האחריםשימלט הוא את  כדי עירין בגזרתשהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם  אחרמן המים  משיתיהו

 'וגומשה  שם בפיה שםבארץ  שמות' השם והיגיד ... 

)ן ]י[ )ג מ  ָ י ֵ֥ הּו-ּכ  ָֽ ית  ְמׁש  ָ ם י  ׀ָ  ַהַּמֶ֖ י ֶ֣ ה  ַָוְי א[ ןפסק,  -]י מ  ָ י ֵ֥ רָּכ  ֶמ א מְָ-ַוּת ֕ ָ ם י  הּו׃ַהַּמֶ֖ ָֽ ית  ׀ ׁש  י ֶ֣ ה  כעין מידה סדור שנחלק להודיע  ַוְי

 אחרים)ממלט( מֶֺשה )האיש( אותו ומֶֺשה  השַ מָ  , היאהיההוא ה' כך  פשבקביעת שמו ע"

 

ָ ֶמר א ַָוּת ֕ ה  ותי" .48 ותקע"-, הפרש לבתתקצ" 992 המוטעמות מליםהגי' )תקע"ו(  .17גדול, גי' מלות הטעמים -קטן זקף-זקף - מ ֶׁשָ֔

ָוַָ ה ָמ ֶׁשָ֔ ֶמר א  עולה,  992אוצר הגי' הרב יר"פ זצ"ל ּת ֕

ֹומשה בעל ריח נעים, המשיח כמשה יבחין בחוש הריח –שבול"ת נר"ד  .8 חֶ֖ י ר  ֲה ֶ֣ת ַו ַא ְר  של כל אחד  (ישעיהו יא,ג) 'הָָ֑ ְּבי 

 משה עבד ה' מוחלט, כולו קבלת עול מלכות שמים –עו"ל מלכו"ת שמי"ם  .2
 טז( –)תהלים קיח   ימי"ן הוי"ה רוממ"ה ימי"ן הוי"ה עוש"ה חי"ל .3

 משי"ח ואליה"ו:עולה  .48ההפרש מתקע"ו 
 

 :שמות שמות ב,יד
ֶאת ָ ְגָּת ַרֶ֖ ָָה ר ֲאֶׁשֵ֥ ַָּכ ר מ ָ֔ ָא  ה ַאָּתֶ֣  ָ י ְרג  נ  ָה ַהְל ָ ינּו ָעל ָ֔  ָ ט פ  ְָוׁש  ר ַָׂשֶ֤ יׁש ָ֨ א  ְָל ָ֞ך ָָׂשְמ י ֶ֣ מ  ָ ר ֶמ ּי א י-ַו֠ ָ֑ ר  ְצ ַָהּמ 

ָָָ ר׃ ָבָֽ ָּד עַָה ַדֵ֥ ָנֹו ן ֶ֖ ָאכ  רָ ַמָ֔ ַוּי א  ָ ה מ ֶׁש ָ א ָרֶ֤ י  ַוּי 
 מהסיפא אל הרישאהסבר בפסוק 

ר׃ ַָהָּדָבָֽ ע ַדֵ֥ ָנֹו ן ֶ֖ ָאכ  ָ ר ַוּי אַמָ֔  ָ ה מ ֶׁש ָ א ָרֶ֤ י   ַוּי 

ר ַהָּדָבָֽ ָ ע ַדֵ֥ ָנֹו ן ֶ֖ ָאכ  ָ ר ַמָ֔ ַוּי א  ָ ה ר"ת מ' ו' א' נ' ה' = אמונ"ה, אפשר מסביר פי' רש"י מלשינות לגויים כעין חוסר אמונ"ה בגאולה  – מ ֶׁש

ָ ע ַדֵ֥ רלי נֹו ָבָֽ ָּד ים לשון )ג"א אומות( להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהייתי תמיה עליו: מה חטאו ישראל מכל שבע ַה
 שהם ראויים לכך.

ן ֶ֖  שבעים לשון )ג"א אומות(גי' ע"א עם ישראל לעומת  – ָאכ 

ר ָבָֽ ָּד ַָה ע ַדֵ֥ ָנֹו ן ֶ֖ ס"ת נע"ר, )בשם ר'א'שגב( מדרש שנע"ר ראהו וספר לאנשים שמצאם נצים )מדרש דתן ואבירם( והם ספרו זאת  – ָאכ 

 לפרעה. 

ר׃אָָ ָבָֽ ָּד ַָה ע ַדֵ֥ ָנֹו ן ֶ֖ עטפחא מרכא סלוק,  – כ  ַדֵ֥ ר׃מרכא, מרבה  – נֹו ָבָֽ ָּד סלוק, מגביל. אפשר כי מה שהיה בידיעה מוגבלת של נע"ר – ַה

ןהתרבה לנצים,  ֶ֖ רטפחא פותחת טפח ומתאפיינת ע"י  – ָאכ  ַהָּדָבָֽ ָ ע ַדֵ֥ וטופחת על מנת להטפיח ומקדמת את האפיון המשותף אל הכתוב  נֹו

ָרֶָ֤לפניה  י רַוּי  ַמָ֔ ַוּי א  ָ ה מ ֶׁש ָ  וכאן ממשיך כפי' רש"י א

 

ָ רש"י  ה מ ֶׁש ָ א ָרֶ֤ י על שראה בישראל רשעים דילטורין, אמר:  מעתה שמא אינן ראויין  ומדרשו )ראה שם(: דאג לו[ ]כפשוטו. -ַוּי 
רליגאל?  ָבָֽ ָּד ַָה ע ַדֵ֥ ָנֹו ן ֶ֖ ָ(: תנ"ב וארא יזכמשמעו. ומדרשו )ראה  - ָאכ  ע ַדֵ֥ רלי נֹו ָּדָבָֽ עליו: מה חטאו ישראל מכל  שהייתי תמיה ַה

 שבעים לשון )ג"א אומות( להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך.  
ה ָ מ ֶׁש ָ א ָרֶ֤ י  המלים מלמדות כפשוטו של מקרא, פחד על גלוי הריגת המצרי.  – ַוּי 

רָ ַוּי אַמָ֔  ָ ה מ ֶׁש ָ א ָרֶ֤ י ה שכאן שניהם יוצאים )=מהפכים( מהפשט , )א( קטן מרמז לשני לימודים, ונרא-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף –ַוּי 

א ָרֶ֤ י  על שראה בישראל רשעים דילטורין, המדרש מוציא מענין יראה ומעביר ללשון ראה  – ַוּי 
א)ב(  ָרֶ֤ י  מפני חטא המלשינות.  אמר:  מעתה שמא אינן ראויין ליגאל?...  דאג לוהמדרש מוציא מענין יראה ומעביר ללשון  – ַוּי 

 

ת גם יובן כי פעולת משה לגאולה הייתה מוקדמת מזמן יעודה כי עדיין לא הוכן לשאת את כל ישראל על כל דעותיהם מדרך הסבר זא

 והתנהגותם.

 

יׁש רש"י ָ֨ א  ְָל ָ֞ך ְמ ָָׂש י ֶ֣  (.ראה תנח' שמות יוהרי עודך נער ) - ?מ 
ם, כי לטענת המדבר משה עודנו נער ולא לפני האמור להיות מוקד הקדמת המאוחרמצביעה באופן כללי על תבנית הטעמים גרשיים קדמא 

 איש. 

 ָ ט פ  ְָוׁש  ר ַָׂשֶ֤ יׁש ָ֨ א  ְָל ָ֞ך ְמ פעם מלמדת על דבר האמור להיות מאוחר  82המופיעה בתורה  גרשיים קדמא מהפך פשטאתבנית הטעמים ָׂש

 שנים רבות אח"כ.המתגלה מוקדם, מושעה, ויתגלה שוב. כאן התגלות מוקדמת של הגואל, בינתיים הוא התעלם והמשך התגלותו באה 

 

ר  רש"י מ ָ֔ ָא  ֶ֣ה ַאָּת  ָ י ְרג  נ  ָה  מכאן אנו למדין שהרגו בשם המפורש )ראה שם(. - ?ַהְל



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 

 

 docהתשעב. -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Apr-13          811/13    ZZFisher-02ג"עתשה–ניסן–ב"כ

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ר מ ָ֔ א  הָ ַאָּתֶ֣  ָ י ְרג  נ  ָה ַהְל ָ ינּו ָעל ָ֔  ָ ט פ  ְָוׁש  ר ה" ב' משה סבר -כ-קטן, חוזר וקורה א' חושדו שיהרגהו כמו את המצרי בשם "ת-פעמיים זקף –ַָׂשֶ֤

 ומספרים לשון הרע ורכילות. שיש בם דילטורין החוזרים

 
 ות ג,טזמש

ֶאת ָ ַסְפָּת֞ ָא ְָו ְֶ֣ך בָלָ -ל  ק ֶ֖ ְָוַיֲע ק ָחֵ֥ ְצ ָי  ם ָהֵ֛ ְבָר ַא יָ ֹ֧ ה  ֹל ֱא יָ ַלָ֔ א  ָ ֶ֣ה ָא ְר נ   ָ יֶכם ת  ב ָֽ ֲָא י ֶ֤ ה  ֹל ֱָא ' ֞ה  ָ ֶהם ֲאל  ָ ְרָּתֶ֤ ָאַמ ְָו ל א ֵ֗ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְקנ  רז  מ ָ֑ ָא
ֶאתָ ְָו ם ֶאְתֶכָ֔  ָ י דָָּפַק ְדּת  ק ֶ֤ ם׃-ָּפ י  ָרָֽ ְצ מ  ְָּב ם ָָלֶכֶ֖ ּוי ֶָהָעׂשֵ֥

 דבר בהעלותך יא,טזבמ
ֶאל ָ ' ָ֝ה ר ֶמ א ְסָפה-ַוּי ָ֨ ֶא ָ ה לָ -מ ֶׁשֵ֗ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְקנ  ּז  מ  ָ יׁש  א  ָ ֶ֣ים ְבע  ָׁש  י ָּל ֞

יָ ָּכ  ְעָּת ַדָ֔ ָָי ֶ֣ר יו-ֲאֶׁש ָרָ֑ ְט ְָוׁש  ם ָהָעֶ֖ ָ ֵ֥י ְקנ  ָז  ם ֵ֛ ָה 
ֶאלָ  ָ ָתם א  ָ ְחָּתֶ֤ ַק ְך׃-ְוָל ָּמָֽ ָע  ם ָָׁשֶ֖ ּו בֵ֥ ְתַיְּצ ָֽ ְָוה  ד מֹוע ָ֔ ָ ֶהל ָא ֶ֣
 ב,יומא כח בבלי ראה

 בי חנינא מימיהן של אבותינו )אף קודם למתן תורה( לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה עמהם שנאמרדאמר רבי חמא בר ...

ֶאת (ות ג,טזשמ) ָ ַסְפָּת֞ ְָוָא ְֶ֣ך לָ-ל  א ֵ֗ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְקנ   כעין יצא מן מהכלל ללמד על הכלל, מונח גרשיים מונח רביע -ז 

סְָ (דבר בהעלותך יא,טזבמ (היו במדבר ישיבה עמהם שנאמר לָ -ָפהֶא א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְקנ  ּז  מ  ָ יׁש  א  ָ ֶ֣ים ע  ְב ָׁש  י   -גרשיים מונח זרקא מונח סגול  - ּל ֞

 גם מרמז לרוח הקודש המתווספת על הסנהדרין, שמכוונים דבריהם לדעת עליוןבפסוק במדבר 

 
 כב,כא,ג שמות

ָ א[ ת]כ ֶא ָ י ֵ֛ ָעם-ְוָנַתּת  ָהָֽ ָ ן ֵ֥ ם-ח  י  ָרָ֑ ְצ מ  ָ ֶ֣י ינ  ְָּבע  ֶ֖ה ֶּז ַָה
כָָָ֔ ל  ָֽ ָת  י ֶ֣ ּכ   ָ ה ָהָי ם׃ְו ָקָֽ י ר  ָ ּו ְלכֶ֖ ָת  א ןָל ֵ֥ ָּו

ָ י]כב[ ּהְָּכל  יָתָ֔ ָּב  ת ַרֶ֣ ָּג מ  ּו  ָ ְּׁשֶכְנָּתּה מ  הָ ָּׁשֶ֤ א  ָ ה ֲאָלָ֨ ת-ְוָׁש ֹלָ֑ ָמ ָּוְׂש ב ָהֶ֖ ָָז י ֵ֥ ָּוְכל  ֵֶ֛סף ֶָכ
לָ ַָע ם ְמֶּתֵ֗ ל-ְוַׂש ַע ְו  ָ יֶכם ת-ְּבנ  ֶא ָ ם ַּצְלֶּתֶ֖ ְָונ  ם יֶכָ֔ ת  ֶ֣ ם׃-ְּבנ  י  ָרָֽ ְצ ָמ 
ֶאת - א"כ ָ י ֵ֛ ּת  ָעם-ְוָנַת ָהָֽ ָ ן ֵ֥ ם-ח  י  ָרָ֑ ְצ מ  ָ ֶ֣י ינ  ְָּבע  ֶ֖ה  נחאת - ַהֶּז

ָ ן ּו כָ֔ ל  ָֽ ָת  י ֶ֣ ּכ   ָ ה ָהָי  אפשר שזה זה חלק התיאור במידה לימוד אלפניו ולאחריו. -קטן -מונח זקף פשטא -ְו

ם ָקָֽ י ר  ָ ּו ְלכֶ֖ ָת  א  סלוק. זה חלק ההלכה במידה לימוד אלפניו ולאחריו תבנית.  טפחאמרכא  - ל ֵ֥

 ק לו".תשלחנו ריקם הענק תעני לארמז ה' משפט עבד עברי דכתיב בו " כאן החיים אור *
ָ  - ב"כ ְּׁשֶכְנָּתּה מ  ָ ה ָּׁשֶ֤ א  ָ ה ֲאָלָ֨  , עליושחבירו מלמד  כתוב, כעין פשטא מהפךקדמא  -ְוָׁש

 ואתם מעצמםלא יעניקו  ואםשמצד משפט עבד עברי המצרים אמורים לשלחם עם מענק בעין יפה,  לומראפשר  ל"הנ החיים-אור פ"ע

םהאפיון הוא ההלכה  ןכא בלפסוק כ" אהבא האפיון מפסוק כ" אזעומדים לצאת ריקם,  ָקָֽ י ר  ָ ּו ְלכֶ֖ ָת  א ָ ולכן ל ֵ֥ ] ָ ְּׁשֶכְנָּתּה מ  הָ ָּׁשֶ֤ א  ָ ה ֲאָלָ֨ ְוָׁש
 ". וגו'

 העברי ביציאתו.  עבד. בשילוב אור החיים כי זהו משפט  גמורה וחלוטה וגו' במתנה - ם"רשב *

 

המצרים  - י"רש פע"... וישאלום וגו' ישראל  ... וישאלו  ובני (לו –שמ' בא יב,לה ) בכורות על סף היציאה מכתשל דבר אחרי  בסופו 
 העניקו אף מה שלא שאלו.

ֶאת (שמ' בא יב,לו) כי טעמיהם דומים לו - הל,בי-ו בכ - אכ,גמקום להשוות הפסוקים  יש ָ ן ָָנַתָ֨ ' ָ-֞ה ּום לָ֑ א  ַָוַּיְׁש ם י  ַרֶ֖ ְצ מ  ָ ֵ֥י ינ  ְָּבע  ֵ֛ם ָהָע ָ ן ֵ֥ ח 
ת ֶא ָ ּו ַנְּצלֶ֖ ְָֽ֖י ָפ-ַוָֽ ם׃ י  ָרָֽ ְצ ָמ 

 

י...  בכ,ג ֵָ֥-ְּכל  ָּוְכל  ֵֶ֛סף תֶכ ֹלָ֑ ָמ ָּוְׂש ב ָהֶ֖ ָָז . שמלות, תביר מרמז לחלק בין מטרת כלי כסף וכלי זהב ובין מטרת תביר מרכא טפחא אתנח - י

ת ֹלָ֑ ָמ  כנת המשכן.אתנח, מוגבלות לשימוש אישי ואילו כלי כסף וכלי זהב יתרמו לה – ּוְׂש

ל ָ-ְוַע ם ֶכָ֔ י ת  ֶ֣  נהגן להתקשט.במקף. ריבה וריבה את הכל בבנות כי ממלים ב – קטן-זקףונח מ -ְּבנ 

 באזניםהשכנות יותר מהזכרים כלי תכשיט זהב וכסף לשום על צוארי בנים והבנות ונזמים  מאתהנשים לשאול  מנהג ע"ראב פ"ע *
 ובאף אצעדה ושהרונים ועכסים.

 
 מן הראשון משמע לכאורה שיש רק שני בתי מקדש האחרוןגדול יהיה הבית  כתוב פליאה מדרש
הָָ ,חדשמות  שמות וכתוב םְו א   ָ ה ןָ-ָי ֹו אׁשָ֑ ר  ָָה ת א ֶ֣ ָה לָ ק ֶ֖ ּוְָל ְמעָ֔ ְׁש ָי  א ְָול ֶ֣ ְך ינּוָָלָ֔ ֶ֣ מ  ֲא ַָי א ָל ֶ֣

ן׃ָ ֹו רָֽ ֲח ָהַא ָ ת א ֵ֥ ָָה ל ק ֶ֖ ינּוְָל ָ֔ מ  ֱא ֶהָֽ ְָו
םשמות ד,ט:  א  ָ ה ָהָי֡ ָ-ְו רְָוָׁשַפְכָּתֶ֖ ַהְיא ָ֔ ָ ֶ֣י מ  י ּמ  מ   ָ ְחָּת ַק ְָוָל ָך ֶלָ֔ ק  ְל  ָ ן ְמעּו ְׁש ָי  א ְָול ֶ֤ ה ֶּל א ֵ֗ ָה ָ ֝תֹות א  ָה ָ י ְׁשנ ָ֨ ַָּגםָ֩ל  ינּו ֡ מ  ֲא ַָי א ָל ֶ֣ ּו ָהיֶ֤ ְָו ה ַהַּיָּבָׁשָ֑

ן מ  ָ ח ַּקֶ֣ ֶ֣רָּת  ֲאֶׁש  ָ ם ָ-ַהַּמ י  ֶׁשת׃ ַָּבַּיָּבָֽ ם ָדֶ֖ ּוְָל ָהיֵ֥ ְָו ר א ָ֔ ה֩ :יג,בא יבשמות  וכתובַהְי ָהָי ם ְו ָּדָ֨ ם ַה ת ָלֶכ֝ א ֵ֗ ֶ֤ל ְל ים ָ ַע לבית שלישי כי  סימןַָהָּבּת 
 לא בית שני אלא שלישי והכוונהגדול יהיה הבית האחרון 

 ,יגיבבא  שמות
ָ ם םָָלֶכ֝ ָּדָ֨ ַָה ה֩ ָהָי ֶאתְו  ָ י א  ית  ָר ְָו ם ָָׁשָ֔ ַאֶּתֶ֣ם ָ ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ ים ַהָּבּת  ָ ֶ֤ל ַָע ת א ֵ֗ ָ֑ם-ְל ֶכ ֲָעל  י ֶ֖ ְחּת  ַס ָּוָפ ם ַָהָּדָ֔

ם׃-ְול אָ י  ָרָֽ ְצ מ  ָ ֶרץ ֶאֵ֥ ְָּב י ֶ֖ ת  ַהּכ  ְָּב ית ָ֔ ח  ַמְׁש ְל  ָ ֶָנ ֶגף ם ָָבֶכֵ֥ ה ְהֶיָ֨ ָֽ ָי 
ה֩ :יג,בא יבשמות  ָהָי ם ְו ָּדָ֨ ם ַה ת ָלֶכ֝ א ֵ֗ ֶ֤ל ְל ים ָ ַע וזה האות שנתקיים הפסוק פעמיים  שתים, כל בית שעליו דם נחרב -, בתים ַהָּבּת 

 השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן לא יחרב  הביתולכן 

ם ָ-א  ּו ְמעָ֔ ְׁש ָי  א ְָול ֶ֣ ְך ינּוָָלָ֔ ֶ֣ מ  ֲא ַָי א ר, ל ֶ֣ א ָ֔ ַהְי ָ ֶ֣י ימ  ּמ  מ   ָ ְחָּת ַק ְָוָל ָך ֶלָ֔ ק  ְל  ָ ן ְמעּו ְׁש ָי  א תָ, ְול ֶ֤ ֶא  ָ י א  ית  ָר ְָו ם ַאֶּתֶ֣םָָׁשָ֔ ָ ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ ים ַהָּבּת  ָ ֶ֤ל ם-ַע ָּדָ֔  ַה

 קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, דבר שחוזר וקורה להודיע על בנין הבית השלישי שלא יחרב.-ים תבנית פעמיים זקףבשלושה הפסוק



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות וארא ו,ב 3.2

ןשמות וארא ו,ו  ר ָלכ ֞ מ ֵ֥ י ֱא ָֽ ְבנ  לָ -ל  א  ָר ְׂש ֶ֣י י  ָָ'הָ  ֲאנ 
עֲָ מ  ָ ם ֶאְתֶכֶ֖ ָ י ֵ֥ ַּצְלּת  ה  ְָו ם י  ַרָ֔ ְצ ָמ  ת ֹלֶ֣ ְב ס   ָ ַּת ַחת מ  ָ ם ֶאְתֶכֵ֗ ָ י ֶ֣ את  הֹוצ  ׃ְו ים ָֽ ל  ד  ְָּג ים ֶ֖ ט  ְׁשָפ הָּוב  טּוָיָ֔ ְָנ ֹוַע רֶ֣ ְז ּב   ָ ֶאְתֶכם ָ י ֶ֤ ַאְלּת  ְָוָג ם ָדָתָ֑  ב 

ם ֶאְתֶכֵ֗ ָ י ֶ֣ את  הֹוצ  מונח רביע, מרמז ללפחות ארבעה ענינים אשר אפשר שמרמז לחמישה לשונות של גאולה כאשר הלשון החמישי הוא  –ְָו

ם תיק"ו. בכל אופן נאמר כאן –ללא הכרעה  ֶאְתֶכֵ֗ ָ י ֶ֣ את  הֹוצ  ם רש ובהקפות סוכות נאמר ונקובוהמדְָו ְתֶכֵ֗ א  ָ י ֶ֣ את  הּוצ  גאולת עם -הוצאתְָו

 גאולת השכינה הקדושה מגלותה.-ישראל ממצרים היא גם הוצאת

 

י ,ז שמות וארא ו ָ֨ ְחּת  ַק ם ְוָל י ָ ֶאְתֶכֵ֥ ם ל  י ְלָעָ֔ ית  ֵ֥ ָהי  ם ְו ים ָלֶכֶ֖ ָ֑ ה  ֹל א  ל 
ם  ַדְעֶּתֵ֗ י י ו  ֶ֣ ֶ֤י ּכ  ֶאְתֶכָָָ֔'ה ָ ֲאנ  ָ א י ֶ֣ ַהּמֹוצ  ָ ם יֶכָ֔ ה  ׃ֱאֹלֶ֣ ם י  ְצָרָֽ מ  ָ ֹות ְבלֵ֥ ס  ָ ַחת ַּתֶ֖ מ  ָ ָם
 

י ָ֨ ְחּת  ַק ם ְוָל י ָ ֶאְתֶכֵ֥ ם ל  היתה במערכת המחברת ע"פ ראב"ע  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל. -קדמא מרכא פשטא זקף – ְלָעָ֔
 , לפי מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם רבינו בחיי וע"פ  שיעמדו עוד בגלותהגדולה למשרתים העליונים 

 הקב"ה הקדים את הקץ והוציאנו מן גלות החל הזה  ועלובפ
ולקחתי כאשר תקבלו את התורה על הר סיני, וטעם המוציא אתכם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתים  אבן עזרא )ז(

 העליונים שיעמדו עוד בגלות. וזה יתברר לך בפ' כי תשא:
"ולקחתי אתכם לי לעם", וזאת הבטחה במתן תורה שכתוב: )דברים כז, ט( ענין מתן תורה, זהו שכתוב: )שמות ו, ז( רבינו בחיי 

"היום הזה נהיית לעם". "והייתי לכם לאלהים", תקבלו אלהותי, "וידעתם", משם ואילך, "כי אני ה' אלהיכם", שאני העושה עמכם 
, כלומר אני הוא המוציא כי לפי אותות ומופתים מחודשים ביצירה בעבור שאני אלהיכם, "המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים"

 מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם. 
 המוציא אתכם, כתב רבי אברהם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתים העליונים שיעמדו עוד בגלות.תולדות יצחק 

 

ם ַדְעֶּתֵ֗ י י ו  ֶ֣ ֶ֤י ּכ  םָ'ה ָ ֲאנ  ֶאְתֶכָ֔ ָ א י ֶ֣ ַהּמֹוצ  ָ ם יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣  כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש,  קטן,-)א( רביע ... זקף – ֱא

 קטן בין שני קיסרים, עצמת הידיעה על ההשגחה הפרטית,-קטן ... זקף-)ב( רביע ... זקף

באמת כעת וכן בגלויות(  -... כי הכבדת העול במצרים, )טט  (ח -ז )משך חכמה ושתי תבניות הטעמים מרמזות על כעין הפירוש של 
י - כי זה עוצם הטובה ותכלית הדרור, ולהכביד עולם לבל ליתן להם תבן. ובכל זאת תראון נראה לכם כי הסיבותי לכם רעה ָ֨ ְחּת  ַק  ְוָל

ם י ָ ֶאְתֶכֵ֥ ם ל  ָעָ֔  וכו'. ְל

ָ ם ֶאְתֶכָ֔ ָ א י ֶ֣ ַהּמֹוצ  ָ ם יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ ֱא ָ ה ' ָ ֶ֤י ֲאנ  ָ י ֶ֣ םָּכ  ַדְעֶּתֵ֗ י כעין  .קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, דבר החוזר וקורה-קטן ... זקף-)ג( זקף -ו 

י( ח -ז )משך חכמה פירוש של  ה ָ֨ ְחּת  ַק ָל ם ְו י ָ ֶאְתֶכֵ֥ ם ל  יוכו'  ְלָעָ֔ ֶ֤ את  ב  ה  ם ָ ְו ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכ ָאָ֔ סנהדרין קיא, בבלי . ר' סימאי אומר )ָה
)מה ביאתן לארץ שניים מתוך  מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לארץ(: נאמר "ולקחתי אתכם לי )לעם", ונאמר "והבאתי אתכם"(, א

 ,וכן לימות המשיחאף יציאתם ממצרים( שנים מתוך ששים ריבוא. )אמר רבא,  ששים ריבוא,
 

ם ַדְעֶּתֵ֗ י י, שתדעו בטח כי לדעת ארבע ידיעות )א(  ציוויפירש בלשון משך חכמה רביע, ע"פ  – ו  ֶ֣ ֶ֤י ּכ  ָָ'ה ָ ֲאנ  ם ֶאְתֶכָ֔ ָ א י ֶ֣ ַהּמֹוצ  ָ ם יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ ֱא
יומזה תדעו כי )ב( – ֶ֤ את  ב  ה  ֶכם ָ ְו ֶרץ-ֶאל ֶאְת ָאָ֔ י  ג() ָה ָ֨ ּה ְוָנַתּת  ָתֵ֥ ֵ֛ם א  ה ָלֶכ ָרָׁשֶ֖ ולכן בכל אשר תלכו, ולא תנסו את ה' ותלכו )ד(  .מֹו

  ., ודו"קציווידא למינדע". הרי דריש בלשון  פקודא( "דף כה) זהר הקדוש ברעיא מהימנאאחריו כצאן אחר רועה. וכן אמר ב

 

ה מתיאש מהגאולה וכן ישראל כולם וכמו שאמר מאז אבל פי' הפסוקים האלה לדעתי כן הוא שבעבור שמרע"ה הי...  אברבנאל
 שתהיה וזה מג' סבות  מחוייבת והכרחיתבאתי לדבר בשמך וגו' הודיעו יתברך שהגאולה היתה 

האל ית' עצמו לפי שלא נגלה לאבות באופן שידעו ויכירו אותו והיה זה לפי שהיתה נבואתם ע"י אמצעי ועם היות הדברים  הא' מפאת
לפי שלא נבאו פנים בפנים כי אם ע"י אמצעיים זאת  ...הראשון יתברך הנה לא היה נודע וניכר אצלם שפע הסבה  יוצאים מהמקור

כדי שישר' ומשה כל א' במחיצתו ומדרגתו ינבא פנים בפנים באופן שיכירו  הגאולה הכרחיתהיא הסבה הראשונה. וענינה שהיתה 
 לפי שלא היתה נבואתם פנים בפנים.וידעו כבוד ה' וגדלו מה שלא נודע לאבות עד הנה 

והיא מה  סבה אחרת מחייבת הגאולהרוצה לומר וגם יש וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען באמרו  וזכר הסבה הב' 
להוציא את בניהם ממצרים כדי להורישם את הארץ  מחוייבוהיה אם כן הקב"ה  ...שנשבעתי וכרתי ברית לאבות על ירושת הארץ 

 לקיים שבועתו. 
והיא שאני שופט כל הארץ ושמעתי את נאקת  מחייבת הגאולהוגו' רוצה לומר גם יש סבה ג'  וגם אני שמעתיבאמרו  וזכר הסבה הג'

ואין פירושו הברית שכרת  ואזכור את בריתיבני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם וראוי לעשות משפט וצדקה יאמר על זאת הסבה 
וגם את הגוי אשר הארץ כי זה כבר זכרו אבל הוא הברית שכרת עמו בין הבתרים ששם נדר על זה כמו שאמר לאבות על ירושת 

  יעבודו דן אנכי
ואחרי שזכר ג' הסבות האלה הוליד מהן מה שרצה והתחיל מהאחרונה דסמיך ליה לפי שהיא הראשונה שתתקיים בזמן והוא אמרו 

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרי' והצלתי אתכם  היכולת )ובלתי בעל תכלית(לן ובב"ת סבת הסבות כ לכן אמור לבני ישראל אני ה'
 כלומר שמפני ששמע נאקתם וצעקתם יושיעם ויוציאם מגלותם. מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים

. והג' היה הריגת הצלתי אתכם מעבודתםווכנגד זה אמר ...  והב' העבודות פרךשהם המסים.  והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים... 
רומז למכת בכורות  וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדוליםבניהם שהיו משליכים אותם ליאור שהיא הקשה שבכולם ועז"א 

 ולקריעת ים סוף שהיו במשפט ע"ז 

 

ם ַדְעֶּתֵ֗ י ָוכן  ישובו הנה שדור רביעים עליה בחייהם כי א )לאבות( כי הנה ירושת הארץ לא הבטיחםאברבנאל רביע,  – ו  ם ֶּתֵ֗ ַדְע י  -ו 

ידיעת ההלכה של  ומכאן , וגאלתי, ולקחתיוהצלתי, והוצאתירביע, אפשר שבכך מסיים ארבע לשונות של גאולה האמורים בגלות מצרים 

 ת.בסדר פסח להודיה לקב"ה על הגאולה, וארבעה הצריכים להביא קרבן תודה וקרבןהפסח הוא תודה מיוחד ארבע כוסות

 

". כאשר שרש זה מופיע לקיכם-אני ה' אהוא מקבוצת הפסוקים בתורה בהן מופיע שרש "לקח" או שרש "קדש" וגם הצירוף " פסוק ז'



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ". ה'" אינה בחיבור לתיבת "לקיכם-א" הן בטעם מחבר עוצר ותיבת " אני ה'אזי התיבות "

 

י לשון ָ֨ ְחּת  ַק י כמו ְוָל ָֽ ח-ּכ  ַּקֵ֥ ׁש י  י ֶ֖ ה א  ָּׁשָ֑ יָ(,יגדב' כ"ת כב) א  ָֽ ח-ּכ  ַּקֵ֥ יׁש י  ֵ֛ ה א  ָּׁשֶ֖ ָּ֑ה א  י (דב' כ"ת כד,א) ּוְבָעָל ָֽ ח-ּכ  ַּקֵ֥ יׁש ָ י  ֶ֣ה א  ָּׁש ָ א  ה ָדָׁשָ֔ דב' כ"ת ) ֲח

ה 'ָקידושי עם ישראל לה' ואז  ולקחתי לשון ליקוחים, היינו (כד,ה ָ ֶ֤י ֲאנ  ָ י ֶ֣ שני טעמים מחברים המקדימים לטעם מהפך פשטא,  מונח -ּכ 

וכן התעלות הבריאה למצבה שקודם לחטא  בחינות של חיבה וקירוב בין הקב"ה וכנסת ישראל שתי ,שני חיבורים עיןכעוצר. מרמז על 

 .אדם הראשון, כמו שאכן קרה במתן תורה

י ֶ֣ ֶ֤י ּכ  םָ'ה ָ ֲאנ  יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ מובן על יותר מסדרה אחת של התבנית שאחריה,  מונח מרמזקטן, -מונח מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף – ֱא

םקטן יוסבר בשלבים: )א( נסביר מלת וטעמי -ך פשטא ובמלה אחת מונח זקףמהפ ראשון של התבנית יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ קטן, כעין ריבה -מונח זקף – ֱא

-לקים התקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, עילת העילות וסיבת הסיבות. ופירש ה-וריבה את הכל, כעין מה שיש לכוון באמירת של א

י)בלתי בעל גבול והגבלה כלשהי(. )ב( נחזור אל המלים  היכולת י בעל תכלית()=ובלתסבת הסבות כלן ובב"ת  אברבנאל ָּדָ֑ ַָׁש ֶ֣ל שמ' ) א 

 (רמב"ן, ראב"ע)מנצח מערכות הטבע כרצונו  -משדד  הבורא די-ל  ש-אוהמפרשים בשם  זוהר כרך ב )שמות( וארא )כג,ב(( שע"פ וארא ו,ג

משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו,  -מנצח  –משדד  -שודד  .(בבלי חגיגה יב,א)וזהו ענין ההרכבה עד )כפי' הנוסף( שאמרתי לעולמי די 

ֶ֤יהשגחה הנדמית כבדרך טבעי. )ג( עתה יובן כי מובן אחד של טעמי  םָ'ה ָ ֲאנ  יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ קטן, ידרש -מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף– ֱא

 וחות יש לכלול גם השרים הממונים על הכוחות. שהבורא מהפך את פשט הרכב ומערכות הטבע וכל הכוחות כולם כרצונו. בכ

 

ֶ֤יטעמי הקרא  מובן ראשון של תבנית םָ'ה ָ ֲאנ  יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ קטן, ידרש שלמען הגאולה ממצרים ומתן -מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף– ֱא

ילים תורה הקב"ה ישנה מדרך הקבועה לעשות באמצעות שליח )אמצעי( ויעשה זאת בכבודו ובעצמו. נשים לב כי המ ֶ֣ ֶ֤י ּכ  בצרופן הן  ֲאנ 

םָ'ה ָ אנכימלת  יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣  קטן.-זקף -לקיכם -אמונח  – ה'פשטא  – אנכישל הדיבר הראשון מעשרת הדברות ושם בקריאה בטעם עליון  ֱא

ם ַדְעֶּתֵ֗ י י ו  ֶ֣ ֶ֤י ּכ  םָ'ה ָ ֲאנ  יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ ואז  ים בפניםפנרוצה לומר אחרי צאתכם ממצרים תבואו להר סיני ותקבלו את התורה אברבנאל  - ֱא
םכמו שיתב' מה שלא זכו אליו האבות וזהו  תנבאו ממנו בלי אמצעיתכירו ותדעו את השם הנכבד כי  ֶּתֵ֗ ַדְע י י ו  ֶ֣ ֶ֤י ּכ  ואמר ָ'ה ָ ֲאנ 

ם ֶאְתֶכָ֔ ָ א י ֶ֣  .היו בלי אמצעי שניהםוגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה  ַהּמֹוצ 
ם ֶאְתֶכָ֔ ָ א י ֶ֣  .היו בלי אמצעי שניהםוגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה  אברבנאל"פ קטן, בתפקיד שתיים ע-מונח זקף – ַהּמֹוצ 

 
 ,חשמות וארא ו

י ׃ ֶ֤ את  ב  ה  ם ָ ְו ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכ ָאָ֔ ר ָה י ָ ֲאֶׁשֶ֤ י-ֶאת ָנָׂש את  ָ֔ ד  ת ָי ֶ֣ ּה ָלת  ָתָ֔ ם א  ָהֵ֥ ָר ַאְב ק ְל ָחֶ֖ ְצ ב ְלי  ק ָ֑ ְלַיֲע  ּוָֽ
י   ָ֨ ּת  ּה ְוָנַת ָתֵ֥ ֵ֛ם א  ה ָלֶכ ָרָׁשֶ֖ י מֹו ֵ֥ ָ׃'הָָֽ ֲאנ 

ֶָ֤ את  ב  ה  ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכם ָ יְו ָאָ֔ ר ָה י ָ ֲאֶׁשֶ֤ י-ֶאת ָנָׂש את  ָ֔ ד  ת ָי ֶ֣ ּה ָלת  ָתָ֔ עוצמת ההבטחה לאבות  אברבנאלשלושה זקף בין שני קיסרים, ע"פ  - א 

  כלומר לא בדרך גרות כמו לאבות עצמם אלא בדרך ירושה וממשלה החלטיתמורשת הארץ לבני ישראל 

באמת כעת נראה לכם כי הסיבותי לכם רעה, ולהכביד עולם לבל ליתן וכן בגלויות(  -... הכבדת העול במצרים )טט  (ח -ז )משך חכמה 
י - כי זה עוצם הטובה ותכלית הדרורלהם תבן. ובכל זאת תראון  ָ֨ ְחּת  ַק ם ְוָל י ָ ֶאְתֶכֵ֥ ם ל  ָעָ֔  וכו'. ְל

 

י ָ֨ ּה ְוָנַתּת  ָתֵ֥ ֵ֛ם א  ה ָלֶכ ָרָׁשֶ֖ י מֹו ֵ֥ שה )א( לא כולם יצאו ממצרים )ב( כי רוב יוצאי קדמא מרכא תביר טפחא סלוק, לא לכולם מור –ָ'הָָֽ ֲאנ 

 מתו במדבר,  1.עד  21מצרים בני 

 

י( ח -ז )משך חכמה  ָ֨ ְחּת  ַק ם ְוָל י ָ ֶאְתֶכֵ֥ ם ל  יוכו'  ְלָעָ֔ ֶ֤ את  ב  ה  ם ָ ְו ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכ ָאָ֔ (: נאמר סנהדרין קיא, אבבלי . ר' סימאי אומר )ָה
)מה ביאתן לארץ שניים מתוך ששים  יש יציאתן ממצרים לביאתן לארץמק"ולקחתי אתכם לי )לעם", ונאמר "והבאתי אתכם"(, 

, שנאמר "וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה וכן לימות המשיחריבוא, אף יציאתם ממצרים( שנים מתוך ששים ריבוא. )אמר רבא, 
למצרים בעשר מכות ובקריעת ים  ממצרים"(. כוונת המאמר הזה המופלג הוא, כי כל האותות והמופתים ושפטים גדולים אשר עשה

סוף, שוה בשביל שיבואו שניים מס' ריבוא אל המטרה האלקית. וכמו שכל זה שעשה במדבר, הכל היה לתועלת אשר שני אנשים 
ס' ריבוא, כן לא ימנע מהשי"ת לשדד הטבע ולהראות זרועו והשגחתו על בניו בפרט לכל באי עולם, אף כי אינם ראויים  -יישארו מ 

הדביקות לאלקות והמטרה התכליתית רק שניים מס' ריבוא. ומאות אלפים שונאי השם יאבדון עבור תועליות פרטים מצויינים אל 
 מאמינים בהשגחתו. ולזה אמר רבא 'וכן לימות המשיח'.

ר צדק ואמונה וכן הוא אומר "ככל אשר עשה לכם ה' אלוקיכם במצרים לעיניך", כי הנפלאות עשה לכולם, ולהביט וליקח מזה מוס
טהורה, זה רק ליחידים מהכלל. לכן לא ירפה ידי המאמין בראותו כי אין מי שראוי אל המטרה האלקית רק יחיד סגולה, כי משביב 
אש, בהריחו ברוח סוער, יאיר כל העולם, כן ההשגחה האלקית, בהדבקה ביחידי סגולה אשר יריחו רוח משפט וצדק, תהיה לאור 

ה. ולכן נסמך אל מה שהביאו קודם 'אחד ממשפחה מזכה כל המשפחה' וכו' יעויין שם ודו"ק כי זה  -ת י עולם ולאש לוהט שלהב
 מושכל:

 
י)( ו,ז) ָ֨ ְחּת  ַק ם ְוָל י ָ ֶאְתֶכֵ֥ ם( ל  י ְלָעָ֔ ית  ֵ֥ ָהי  ם ְו ים ָלֶכֶ֖ ָ֑ ה  ֹל א ם. ל  ֶּתֵ֗ ַדְע י י ו  ֶ֣ ֶ֤י ּכ  ֹותָָ'ה ָ ֲאנ  ְבלֵ֥ ס  ָ ַחת ַּתֶ֖ מ  ָ ם ֶאְתֶכָ֔ ָ א י ֶ֣ ַהּמֹוצ  ָ ם יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ ֱא

ָרָָֽ ְצ ם׃מ  י( ו,ח)י  ֶ֤ את  ב  ה  ם ָ ְו ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכ ָאָ֔ ר) ָה י ָ ֲאֶׁשֶ֤ י-ֶאת ָנָׂש את  ָ֔ ד  ת ָי ֶ֣ ת  ּה ָל ָתָ֔ ם א  ָהֵ֥ ָר ְב ַא ק ְל ָחֶ֖ ְצ ב ְלי  ק ָ֑ ַיֲע ְל (. הענין על פי דברי ּוָֽ
ול כמוהו הנביא )ירמיה ב, ב(: "זכרתי )לך חסד נעריך( אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר וכו'". כי זה באמת ענין נורא אשר עם גד

הלכו בבטחונם במדבר ציה, ולא שאלו באיזה דרך תוליכנו. ולכן אמר כי באמת בשכר זה תבואו אל הארץ ]וכנזכר זה הרבה בספרי[. 
כי זה עוצם הטובה וזה שאמר, כי באמת כעת נראה לכם כי הסיבותי לכם רעה, ולהכביד עולם לבל ליתן להם תבן. ובכל זאת תראון 

יְולָָ - ותכלית הדרור ָ֨ ְחּת  ם ַק י ָ ֶאְתֶכֵ֥ ם ל  ָוכו'.  ְלָעָ֔
ם ַדְעֶּתֵ֗ י י, שתדעו בטח כי לדעת ארבע ידיעות )א(  ציוויפירש בלשון משך חכמה רביע, ע"פ  – ו  ֶ֣ ֶ֤י ּכ  ָָ'ה ָ ֲאנ  ם ֶאְתֶכָ֔ ָ א י ֶ֣ ַהּמֹוצ  ָ ם יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ ֱא

יומזה תדעו כי )ב( – ֶ֤ את  ב  ה  ֶכם ָ ְו ֶרץ-ֶאל ֶאְת ָאָ֔ י  )ג( ָה ָ֨ ּה ְוָנַתּת  ָתֵ֥ ֵ֛ם א  המֹו ָלֶכ ולכן בכל אשר תלכו, ולא תנסו את ה' ותלכו )ד(  .ָרָׁשֶ֖
  ., ודו"קציווידא למינדע". הרי דריש בלשון  פקודא( "דף כה) זהר הקדוש ברעיא מהימנאאחריו כצאן אחר רועה. וכן אמר ב



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות בא ז,כו 3.3

ְדָשמות בא יב,ב  ָח םְָל ָלֶכָ֔  ָ א הּו ןָ ֹו אׁשֵ֥ ר  ָ ָ ים ָ֑ ָדׁש  ֳָח אׁש ר ֶ֣ םָ ֵ֛הָָלֶכֶ֖ ַהֶּז ָ ֶדׁש ח ֹ֧ ה׃ַה ַהָּׁשָנָֽ ָ י ֶ֖ ָׁש 
 אמר רבי חייא בר בא ראו אותו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן אחר מעידין עליו ירושלמי ראש השנה פ"ב ה"ד )וילנה יב ה( ... 

ם -טט  ֵ֛הָָלֶכֶ֖ ַהֶּז ָ ֶדׁש סדר זמן, המצטרפים לנושא אחד, )א( חלקי לבנה לקידוש החדש, נראים בקבוצות פרטים דרגא תביר טפחא,  – ַהח ֹ֧

םים. )ב( בחלק ֵ֛הָָלֶכֶ֖ ֶּז ַָה ֶדׁש וזה יוצא המצטרפים לעדות אחת של חידוש לבנה, קבוצתות עדים ממקומות שונים דרגא תביר טפחא,  – ַהח ֹ֧

 מן הכלל העדויות שאין עדים ממקומות שונים מצטרפים.

 
 רש"י בבלי ערכין ח,ב, ט,ב 

 ( חלקים793תשצ"ג )-שעות ו 82יום  29חודש לבנה אורכו 

 ( חלקים.17תתע"ו )-שעות ו 1יום  314ורכה שנת לבנה א
 רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ו הלכה ב

היום והלילה ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים עשרה ביום ושתים עשרה בלילה, והשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים, ולמה 
יע וחומש ועישור, והרבה חלקים יש לכל אלו חלקו השעה למנין זה, לפי שמנין זה יש בו חצי ורביע ושמין ושליש ושתות ותש

 .השמות

ָיד:  -יג ח, נחבראשית  ָ ׁש]יג[ ְָוׁש  ת ַחָ֨ ַא ְָּב י ה  ְי ָ-ַו֠ ֶ֣ד ָח ֶא ְּב  ָ ן אׁשֹו ר  ָָּבָֽ ה ָָׁשָנֵ֗ ֝אֹות ֶ֣למ  ַע מ  ָ ם י  ַהַּמֶ֖ ּוָ בֵ֥ ְר ָח ֶדׁשָ ח ָ֔ ֶרץַָל ָאָ֑ ָָָה
ֶאתָ  ָ ַח ָנ  ר ֶַ֤ס ה-ַוָּי ָמָֽ ָד ָהֲא ָ ֵ֥י ּוְָּפנ  בֶ֖ ְר ָָח ֵ֥ה ּנ  ה  ְָו ְרא ַָוַּי֕ ה ָבָ֔ ַהּת  ָ ֶ֣ה ס  ְכ ָמ  ָ׃ ֹום יֶ֖ ָ ים ֵ֛ ר  ְָוֶעְׂש ֹ֧ה ְבָע ְָּבׁש  י ָ֔ נ  ַהּׁש   ָ ח  ֶדׁש ָָּוַב ד[ ץ]י ֶר הָָהָאָֽ ָׁשֶ֖ ְב ׁשָָי ֶד ָ׃סַלח ָ֑

בשנת המבול המאורות והכוכבים לא שימשו כלל. אפשר שהכוונה שלא שימשו רוב השנה עד לאחד בתשרי שהוא ראש השנה לתולדות 

יָש תשרי החלה הלבנה לפעול וטעם מלת. מאחד לחודיגח, נחבראשית העולם שזאת אפשרות כך להבין את הפסוק  ה  ְי תלשא, מרמז  – ַו֠

 לדרוש שיעור כלשהו בהמשך הכתוב. 

ֶדׁשנוסיף לכך את תבנית הטעמים של הכתוב  ֶ֣דַָלח ָ֔ ֶאָח ְּב  ָ ן אׁשֹו ר  ָָּבָֽ ה קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא -רביע ... זקף - ָׁשָנֵ֗

ֶדׁש)מ"ד של( לַָביום  לפרש, אפשר שבא לפרש על אורך חודש לבנה, ללמד כי שעה שהגי' ּבְָמהמולד הקודם(  31-)לבנה, היינו ביום ה ח ָ֔

ֶ֣דשלה  ָח ָ, חלקים המרומזים בגי' המלים 83-ביום( וביתר דיוק אחרי תשצ"ג חלקי שעה מתחילת השעה ה 83-)היינו בתוך השעה ה ֶא
ֶ֣ל ַע מ  ָ ם י  ַהַּמֶ֖ ָ ּו בֵ֥ ְר ָָח ֶדׁש ח ָ֔  . העולה תשצ"ג יחול המולד הבא של הלבנה ַל

י ה  ְי  גדולה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב אורך חודש לבנה ממולד למולד.-תלישא – ַו֠

 

)בסוף בתחילת ליל שבת  ... )בזמן שוויון יום ולילה(ואם מולד תשרי רש"י בבלי ערכין ח,ב, לשם הדגמה נשתמש בדוגמת רש"י עם שנוי 

תשעה ועשרים יום וחצי ושתי ידות שעה וע"ג  חשון(-)של חדש מרלבנה  ...דנמצא מול שעה  ששית מחצות היום ותחילת שעה שביעית(
 ( חלקים(. 793חלקים סה"כ תשצ"ג ) 73חלקים ועוד  721חלקים השווה  8111שעות ושתי שליש שעה של  82יום  29) חלקים

מבואר בברייתא ...  ג,מסעי לגבמדבר על  (תורה תמימה הערה ב-אפשר גם להדגים על ניסן ואייר של שנת יציאת מצרים ככתב ב
דהמולד של חודש ניסן של אותה השנה שיצאו ישראל ... ( פ' לך) ויהי השמש באהדשמואל ירחינאה ובסדר עולם ירושלמי על הפ' 

 .אחר חצות היום בתחלת שש שעות אחרונותממצרים היה ביום ד' 
 

  311-של השעה התשיעית ביום ה 1.1-רך ב( חלקים. כלומר בע.17תתע"ו )-שעות ו 1יום  314שנת לבנה אורכה 

בשבעה נעשה גריד כהלכתה )שם(.  - יבשה הארץ)יד( יום על שנת לבנה  88מלמד על אורך שנת חמה והיותה יתירה  ידבפסוק  רש"י
ילו אחד עשר יום שימות החמה יתרים על ימות לבנה,וירידתן בחדש השני בשבעה עשר;  - ועשרים  שמשפט דור המבול שנה אֵּ

 תמימה היה )ראה משנה עדיות ב,י(.

 

תָָּ֩כלשמות יתרו יח,א:  א  הָ מ ֶׁשָ֔ ןָ ֶ֣ ת  ח   ָ ְדָין מ  ןָ ֶ֤ ה  כ  ָ ֹו רָ֨ ְת ָי  ע ַמ֞ ְׁש ה-ַוּי  ָָעָׂשֶ֤ ר יֲָאֶׁשָ֨ ָֽ ֹוָּכ  ַָעּמָ֑ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָּוְלי  ה מ ֶׁשָ֔ ְל  ָ ים ה  ֹל ֶאת-ֱא ָ' הֵ֛ ָ א י ֹ֧ -הֹוצ 
ָ ם׃ י  ָרָֽ ְצ ּמ  מ  ָ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש הָגי' המליםי  ָָעָׂשֶ֤ ר שעה של סיום שנת לבנה. הגי' הזאת נמצאת בפסוק המספר על עולה תתע"ו זה מספר חלקי ה ֲאֶׁשָ֨

 שנת לבנה שבה ארעו המכות של מצרים.

ת֩  קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בתוך הפסוק שמשלימים את שנת הלבנה.-תלישא – א 

 

ָאסתר ב, ָ ֶאל]יב[ ָ ׀ א ֹו הָָלבֶ֣ ָר֝ הְָוַנֲע ָרָ֨ ַָנֲע ר֩ ָּת  יַע ֡ ַהּג  ֶָ֣-ּוְב ןַָהֶּמ ֵ֥ יָּכ  ֵ֛ ֶדׁשָּכ  ח ָ֔ ָ ֶ֣ר ָָעָׂש ֶ֣ים ְׁשנ   ָ ים ָּנׁש  ַָה ת ָדֶ֤ ּהְָּכ ֹותָָל֝ ֱהיָ֨ ָ ץ֩ ּק  מ  ָ ֹוׁש רֵ֗ ַחְׁשו  ֲָא ְך ֶל
ים׃ ָֽ ָּנׁש  ַה ָ י ֶ֖ ק  רּו ְמ יםָּוְבַת ָ֔ מ  ַּבְּבָׂש  ָ ים ָדׁש  ֳח ָ ה ָּׁשֶ֤ ְָוׁש  ר ַהּמ ָ֔ ָ ן ֶֶ֣מ ְּבֶׁש  ָ ים ָדׁש  ֳח הָ ָּׁשֶ֤ ָׁש  ן יֶהָ֑ ק  רּו ְמ ָ ֶ֣י מ  ְָי ּו אֶ֖ ְמְל ָָי 

ָ ָ טז[ ֶאל] ָ ר ְסּת ֝ ֶא ָ ח ַקָ֨ ָּל ר-ַוּת  ַחְׁשו  ֲא ְךָ ֶל ֶאלַהֶּמֶ֤  ָ א-ֹוׁש הּו ָ י ֶ֖ ר  י ָהֲעׂש  ָ ֶדׁש ח ֵ֥ ַָּב ֹו ַמְלכּותָ֔ ָ ֶ֣ית ָ-ּב  ֶדׁש ְׁשַנתח ֶ֣ ָּב  ת ָ֑ ב  ׃-ט  ֹו ּותָֽ ַמְלכ ַבעְָל ֶָׁשֶ֖
ָָ ָ ָ֩]יב[ ר קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בהמשך שמשלימים את שנת הלבנה שאורכה -תלישא – ּת 

ֶדׁש ח ָ֔ ָ ֶ֣ר ָעָׂש ָ ֶ֣ים טז[. ְׁשנ  ֶדׁש ] תשעות שלמות והוסף עליו סופי תבות של הכתוב  1-מז לפותח באות חי"ת ר - ח ֶ֣ ְׁשַנ ָּב  ת ָ֑ ב  ָ-ט  ַבע ֶׁשֶ֖
ֹו׃ ַמְלכּותָֽ תָ)י"ת, ממלתטָ גי' תתע"ו. או בדרך דומה לחשבון אורך חודש לבנה, נאמר כי בתוך שעה  ְל ָ֑ ב  היינו השעה התשיעית( ועוד  ט 

ְׁשַנתתתע"ו חלקים המרומזים בסופי המלים של הכתוב  ָּב  ת ָ֑ ב  ָ-ט  ַבע ֹו׃ֶׁשֶ֖ ַמְלכּותָֽ     ְל

 

 : מתוך נושא חידוש הלבנה נלמד בענין שירת לויים בשעת ניסוך יין על קרבנות עולת ציבור, מתןך קרבן ראש חודש

ועבדי כהנים היו, דברי ר"מ; רבי יוסי  )מי היו המנגנים או השרים על הדוכן בשעת ניסוך היין על קרבן עולת ציבור?(...  משנה בבלי ערכין י,א
 .: לוים היו, היו משיאין לכהונה; רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר )ישראלים מיוחסים( משפחת בית פגרים ובית ציפרא מעמאוםאומר: 

ועבדי כהנים היו כו'. לימא בהא קמיפלגי, דמ"ד עבדים היו, קסבר: עיקר שירה בפה, וכלי לבסומי קלא הוא א ,בבלי ערכין יא
 ...  שירה בכלי! דעבידא; ומ"ד לוים היו, קסבר: עיקר

, איזהו שירות שבשם? הוי ושרת בשם ה' אלהיו (דברים יח)אמר רב יהודה אמר שמואל: מנין לעיקר שירה מן התורה? שנאמר: ... 
 ...  אומר: זה שירה.

החדלתי את ותאמר להם הגפן  (שופטים ט)והא א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן: מנין שאין אומרים שירה אלא על היין? שנאמר: ... 
 , אם אנשים משמח, אלהים במה משמח? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין!תירושי המשמח אלהים ואנשים



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 )מנסך ואומר שירה( אתה מביא ואי אתה מביא משקין; הביא ענבים ודרכן, )ענבים(משכחת לה כדתני ר' יוסי: פרי 
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 המשנה מביאה שלוש דעות, הגמרא מביאה נימוקים שרובם מצדדים בשירה ע"י הלויים ונראה שעיקר השירה היא בקול הלויים.

 יקון לחטא אדם הראשון. מוצג פסוק ניסוך יין על קרבן עולת מוסף ראש חודש אשר מרמז על שירת לויים ועל אחת מסיבות ניסוך היין כת

ןָ֩כח,יד:  פינחסבמדבר  י ה  ַה ָ י ֶ֣ ֲחצ  ָ ם ֶהֵ֗ י ְסּכ  ְָונ 
ַהּׁשָָ ָ י ֶ֖ ְדׁש  ָח ֹוְָל ְדׁשָ֔ ְּבָח  ָ ח  ֶדׁש ָ ת ַלֵ֥ ָע  את ָז ֶ֣ ן ָָֽ֑֖י  ָָי ֶבׂש ןַָלֶּכֶ֖ י ֵ֛ ה  ַה ָ ת ֵ֥ יע  ב  ְר לָּו י  ַאֵ֗ ןָָל י ֶ֣ ה  ַה ָ ת ֹ֧ יׁש  ָּוְׁשל  ר הַָלָּפ֝ ְהֶיָ֨ ה׃י  ָָנָֽ

ן֩ י ה  ַה ָ י ֶ֣ ֲחצ  ָ ם ֶהֵ֗ י ְסּכ  אמר רב יהודה  ב,בבלי סנהדרין לח-, ס"ת מ' י' ן' עולה מי"ן, סה"כ חו"ה מי"ן, רמז לר"ת ו' ח' ה' עולה חו"ה – ְונ 
  ,אדם הראשון מין היהאמר רב: 

לובזה עוד קשר לתבנית הטעמים של  י  ַאֵ֗ ןָָל י ֶ֣ ה  ַה ָ ת ֹ֧ ׁש  י  דרגא מונח רביע, תיקון לקילקול היצר הרע.  – ּוְׁשל 

ת ֹ֧ יׁש  ָּוְׁשל  ר הַָלָּפ֝ ְהֶיָ֨ ןלו"י ר"ת י' ל' ו' עולה  – י  ָָֽ֑֖י  ָָי ֶבׂש ןַָלֶּכֶ֖ י ֵ֛ ה  ַָה ת ֵ֥ יע  ב  ְר ָּו ל י  ַאֵ֗ ןָָל י ֶ֣ ה   ר"ת ה' ל' ו' ה' ל' י' עולה הללוי"ה – ַה

ראדם הראשון הקריב שור לעולה  הַָלָּפ֝ ְהֶיָ֨ ל, חטא י  י  ַאֵ֗ ןָָל י ֶ֣ ה  ַה ָ ת ֹ֧ יׁש  הכהנים בני לוי דרגא מונח רביע, קילקול היצר הרע, והפסיק.  – ּוְׁשל 

 עולת ציבור שעליהן אומרים הלויים שירה. מתקנים בהמשיכם להקריב קרבנות

מתקנים בהמשיכם לומר תשבחות בפה,  אמשיך לאכול, הפסיק בתשבחות, הלויים –שר תשבחות לה', חטא בפיו באמרו "ואוכל"  –אדם הראשון אמר 

 בשעת הקרבת קרבן צבור.

אתה מביא ואי אתה מביא משקין; הביא ענבים  )ענבים(י: פרי משכחת לה כדתני ר' יוסאפשר שמה שהגמרא מלמדת על אמירת שירה על ניסוך בלבד 
הוא רמז למה שאדם הראשון היה אמור לעשות בהקריבו את השור ולומר תשבחות על ניסוך היין שאמור היה לדרוך לניסוך.  )מנסך ואומר שירה( ודרכן,

 שון היה אמור לעשות לו לא חטא.וזה גם מקשר בין טעב היין לניסוך לטיב היין לקידוש שזה דבר נוסף שאדם הרא

 

םָשמות בא יב,ד א  הָ -ְו ֶּׂש מ  ָ ֹות ְהיֶ֣ ָֽ מ  ָ ת  ַהַּבי  ָ ֶ֣ט ְמַע ָָי 
ֶאלָ ָ ב ר ֵ֥ ָּק ַה ָ ֹו נֵ֛ ָּוְׁשכ  א ּו הֵ֗ חָ ַקֶ֣ ל-ְוָל ַָע ּסּו ֹוָָּתכ ֶ֖ לָ֔ ָאְכ ָ י ֶ֣ ֚יׁשְָלפ  א  ָ ת ְָנָפׁש ָ֑ ֶ֣ת ַס ְכ מ  ְָּב ֹו יתֶ֖ ה׃-ּב  ַָהֶּׂשָֽ

ָ ֹו נֵ֛ ָּוְׁשכ  ּוא הֵ֗ ָ ח ַקֶ֣ ַקֶָ֣רבינו בחיי שמות פרק יב רביע, מונח  -ְוָל ֹוְוָל נֵ֛ ָּוְׁשכ  א ּו הֵ֗ ָ . התורה חסה על ממונם של ישראל בד' מקומות: ח
ם, בכאן כי מאחר שנותר עומד לשרפה לכך חסה עליך התורה תחלה ואמרה: האחד א  הָ -ְו ֶּׂש מ  ָ ֹות ְהיֶ֣ ָֽ מ  ָ ת  ַהַּבי  ָ ֶ֣ט ְמַע ָָי 

אָ ּו הֵ֗ חָ ַקֶ֣ ֶלב ׃( דכ,ז צו ויקרא: )והב', כדי שלא תפסיד ממונך. ְוָל ֶ֤ ח  ה ָ ְו ָל ֶֶ֣לב ְנב  ח  הטְָ ְו ָפָ֔ ה ר  ָעֶׂשֶ֖ ל י  ָ֑ה-ְלָכ ל ְמָלאָכ ָאכ ֶ֖ א ְו הּו׃ ל ֵ֥  ת אְכֻלָֽ
א( יד,כא ראה דבריםהוא שכתוב בנבלה: ) השלישי, ּו ל ֶ֣ ְכלֶ֣ ה-ָכל ת א ָל ב  ר ְנ֠ ר ַלּג ָ֨ ָך-ֲאֶׁש י ֶר֝ ְׁשָע ה ּב  ֶָּ֣נ ְּתֶנ ּה ּת  ֲאָכָלֵ֗ ֹו ַו ר ָ אֶ֤ י ָמכ  ָ֔ ר  בית  הד',.  ְלָנְכ

ה( יד,לומצורע ויקרא המנוגע שנאמר: ) ָּוָ֨ ןַהּכָ  ְוצ  ּו ה ֝ ּנֶ֣ ת-ֶאת ּופ  י  לפי שאם יתכבסו הבגדים הצבועים יהיו נפסדים ויסור צבעם וכן כלי  ַהַּבֵ֗
ּוחרס אם נטמאו אין להם תקנה אלא בשבירה, לפיכך חסה התורה ואמרה  ּנֶ֣ ת-ֶאת ּופ  י   .ַהַּבֵ֗

ּוויקרא מצורע יד,לו אין רביע,  – וי' צו ז,כד ּנֶ֣ ת-ֶאת ּופ  י  ה כאדברים ראה יד, מונח רביע, – ַהַּבֵ֗ ֶָּ֣נ ְּתֶנ ּה ּת  ָלֵ֗ ֲאָכ  מונח רביע   – ַו

 

תשמות בא יב,ו:  ַדָֽ ֲָע ל ַהֵ֥ ְָק ל ֹוָּכ ֵ֛ תֵ֗ א  ָ ּו טֶ֣ ֲח ְָוָׁש ָ֑ה ַהֶּז ָ ֶדׁש ח ֶ֣ ֹוםַָל ָיֶ֖ ר ָָעָׂשֵ֛ ה ְרָּבָעֵ֥ ַָא ֶ֣ד ַָע ֶרת ֶמָ֔ ְׁש מ  ְל  ָ ֶ֤הָָלֶכם ָהָי ם׃-ְו י  ְרָּבָֽ ָהַע ָ ן י ֵ֥ ָּב  ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָי 
ָ תורה תמימה ֹו תֵ֗ א  ָ ּו טֶ֣ ֲח אותו כל קהל עדת ישראל, וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו  תניא, ר' יהושע בן קרחה אומר, ושחטו -ְוָׁש

מט(שוחט אלא אחד, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו
 [:קדושין מ"א ב'בבלי ] 

 בהלכת שליחות בקדשים נלמד מקרבן פסח, ובנוסף נלמד שכל ישראל יכולים לצאת בקרבן יחיד כי בקרבן ציבור לא שייך ענין כזית בבשר הפסח

אָ  ָ ּו טֶ֣ ֲח תְוָׁש ַדָֽ ֲָע ל ַהֵ֥ ְק ָ ל ֹוָּכ ֵ֛ ם׃-תֵ֗ י  ְרָּבָֽ ָהַע ָ ן י ֵ֥ ָּב  ל ֶ֖ א  ָר ְׂש     י 

ָ ֹו תֵ֗ א  ָ ּו טֶ֣ ֲח מונח רביע, שחיטת פסח וזריקת דם במצבים )א( כולם טהורים, )ב( רוב ישראל טהורים, כהנים טמאים; )ג( רוב ישראלים  - ְוָׁש

 טמאים, רוב כהנים טהורים, )ד( רוב ישראל וכהנים טמאים.

)דף לד טור ב, ה"ה( )ה( שחטו בטהרה ונטמא הבשר והאימורין קיימים זורק את הדם על האימורין, )ו(  חים פ"זירושלמי פסועוד  ע"פ 

שחט בטהרה ונטמאו האימורין והבשר קיים זורק את הדם על הבשר, )ז( שחט בטהרה ניטמא הבשר ואבדו האימורין, לא יזרוק אבל עבר 

 וזרק הדם הורצה.

ָ ֹו תֵ֗ א  ָ ּו טֶ֣ ֲח ּוביע, מונח ר - ְוָׁש טֶ֣ ֲח ֹו (שמ' בא יב,ד)בלשון רבים, והרי כבר כתוב  ְוָׁש נֵ֛ ָּוְׁשכ  א ּו הֵ֗ חָ הרי שניים, אם כן המונח רבים בא  ְוָלַקֶ֣

תללמד על חבורה גדולה עד  ַדָֽ ֲָע ל ַהֵ֥ ְק ָ ל ל-ּכ ֵ֛ ֶ֖ א  ָר ְׂש  י 

ת ַדָֽ ֲָע ל ַהֵ֥ ל-ְק ֶ֖ א  ָר ְׂש למרכא טפחא, יתור לרבות על השוחט לעצמו את שליחו, אבל  – י  ת -למעט מתביר, בא  – ּכ ֵ֛ ַדָֽ ֲָע ל ַהֵ֥ ל-ְק ֶ֖ א  ָר ְׂש  י 

תלשליח אחד בלבד עבור  ַדָֽ ֲָע ל ַהֵ֥ ְק לָ ָ-ּכ ֵ֛ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש  הנמנים על קרבן פסח יחידי 

ם תורה תמימה י  ְרָּבָֽ ָהַע ָ ן י ֵ֥ ת"ר, תמיד קודם לפסח, מאי טעמא, יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים לדבר שלא נאמר בו  - ּב 
םדבפסח כאן כתיב  ערה נאה תורה תמימה:[,אנט םבבלי פסחי] נא(אלא בין הערבים בלבד י  ְרָּבָֽ ָהַע ןָ י ֵ֥  כתיב( דב' ראה טז,ו), ובפ' ראה ּב 

ם  ח ָׁשֵ֛ ְזַּבֵ֥ ַסח-ֶאת ּת  ב ַהֶּפֶ֖ ֶָ֑ר ןָ-ֶאת( כח,ד פינחסבמדבר ) , ובתמיד כתיב רקָּבָע י ֵ֥ ָּב  ה יַָּתֲעֶׂשֶ֖ ָ֔ נ  ַהּׁש  ָ ֶֶ֣בׂש ַהֶּכ  ָ ת ְָוא  ֶקר ַָבּב ָ֑ ֶ֣ה דַָּתֲעֶׂש ָחֶ֖ ֶא ָ ֶבׂש ַהֶּכֵ֥
ָ ם׃ י  ְרָּבָֽ ולכאורה לא נתבאר למאי נ"מ אם כתיב גם בערב או לא, הא ענין אחד הוא. ונראה משום דלשון בערב מצינו בעלמא על עת כניסת  ,ָהַע

הלילה דהיינו שקיעת החמה, כמו וטמא עד הערב, מערב עד ערב תשבתו, יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב )תהלים ק"ד(, והיה לעת ערב יהיה 
םָוא"כ לולא היה כתוב רבה כהנה, משא"כ בין הערבים שיעורו מו' שעות ולמעלה,אור )זכריה י"ד(, וה י  ַעְרָּבָֽ ןָָה י ֵ֥ היה במשמע שסמוך ללילה  ּב 

םהוי זמן שחיטת הפסח. ורק מדכתיב גם  י  ַעְרָּבָֽ יןָָה ֵ֥ מאוחר קצת משיעור בין אנו אומרים להשוות הלשונות שהזמן הזה  אחר חצותשענינו  ּב 
םדכתיב ביה רק  שזמנו מאוחר לתמיד, וא"כ ממילא מבואר כניסת הלילההערבים ומוקדם קצת מ י  ַעְרָּבָֽ ןָָה י ֵ֥ דמשמעו אחר חצות היום, ואולי  ּב 

. ועיין בברכות ט' א' שדרשו שם הלשון בערב, ויבא לפנינו כדי לאחרו לתמידבאמת מפני זה גופא כתבה התורה לזמן הפסח בשתי לשונות 
 :במקומו בפ' ראה אי"ה

ן י ֵ֥ ם׃מרחיק את זמן  -בנוסח ספרדי מאריך  –מרכא  – ּב  י  ְרָּבָֽ הלילה ללמדנו  –מזמן סמוך לחצות היום וגם מרחיק אותו מזמן הערב  ָהַע

ם י  ְרָּבָֽ  סלוק, להגביל את שחיטת הפסח לזמן הביניים הזה, אחרי תמיד של בין הערביים אבל לא בערב ממש.  – ָהַע

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות בשלח יג,יז 3.4

ֶאתוַָָ שמות בשלח יג יז ָ ה  ְרע  ַּפ ָ ֶ֣ח ְָּבַׁשַּל י ֵ֗ ה  םָ -ְי ָָהָע
א-ְול אָ ּו הָ֑ ָ ֹוב רֶ֖ ָק ָ י ֵ֥ יםָּכ  ָ֔ ְׁשּת  ֶֶ֣רץְָּפל  ֶא ָ ֶרְך ֶָּד֚ ים ֵ֗ ה  ֹל ֱא ָ ֶ֣ם ָח ןָָָנ יםֶָּפָֽ ֵ֗ ה  ֹל ֱָא ֶ֣ר ַמ ָא ׀ָ י ֶ֣ ָמה׃-ּכ  ְי ָרָֽ ְצ מ  ָ בּו ְָוָׁשֵ֥ ה ָמֶ֖ ָח ְל מ  ָ ם ָתֵ֥ א  ְר ָּב  ֵ֛ם ָהָע ָ ם ֵ֥ ח  ָּנ ָי 

ָ י ֵ֗ ה  ֶאתין הנרמזות בטעמי תוספות מהענין על הענארבעה אפשר כי בא ללמד על –רביע  -ַוְי ָ ה  ְרע  ֶ֣חַָּפ ַׁשַּל פרעה נותן תוספת כעין  ָהָעםָ -ְּב

 ארבע סיבות ללשון צער. אור החיים, העם נותן תוספת על פרעה, והן ע"פ על העם

ּו-ְול אמונה סיבות ששליחת פרעה את העם גרמו  - אור החיים -טט  הָ֑ ָ ֹוב רֶ֖ ָק ָ י ֵ֥ יםָּכ  ָ֔ ְׁשּת  ֶֶ֣רץְָּפל  ֶא ְךָ ֶר ֶָּד֚ ים ֵ֗ ה  ֹל ֱא ָ ֶ֣ם ָח  .אָנ
ָ( א) י ֵ֗ ה   .תדע סיבת הדבר לצד שלא הוציא ה' את ישראל אלא לרצונו של פרעה, כפה אותו עד שנתרצה (הכתוב)לשון צער ... ואמר ַוְי

ששלחם לעבוד את אלקיהם במדבר  עדיין עליהם, ורשותועד שנדמה לפרעה ששלחם לרצונו פרעה כלומר בסיבת העם הוספת כפיה על 

 מצרים.שלושה ימים ואחר ישובו ל

ָ( )ב י ֵ֗ ה  את הערב רב, נכרים שתפקידם א' לכוף את ישראל לשוב  (שלח עמםפרעה כביכול מעצמו הוסיף עליהם )ששלשון צער ַוְי

למצרים, ב' לסובב רעה לישראל בהחלשת אמונה בה', בעמידה בתלאות הדרך, ג' ה' צריך לגרום לתוספת עיכוב לצד שהערב רב אין לא 

 (בדיוק 715גי' )גם ערב רב  - (עם הכולל 715גי' )העם -את - הטורים-בעלוא להרשיע  בפירוש חוזק בקדושה או קרוב ה
ָ( ג) י ֵ֗ ה   מוסיף צער לישראל, צער למצרים, איבוד לו ולאומתו.לשון צער ַוְי

ָ( ד) י ֵ֗ ה   ם דרך רחוקהוסיף להלכן הקב"ה גרם שזה על שעשה כביכול לוויה לישראל עליו ליטול שכר פסיעותיו ולשון צער ַוְי

 

ָ ים ֵ֗ ה  ֱאֹל ָ ֶ֣ר ַמ ָא ָ ׀ י ֶ֣ ָ -ּכ  ׀ י ֶ֣ יםמונח לגרמיה,  -ּכ  ֵ֗ ה  ֱאֹל ָ ֶ֣ר ַמ   ,מונח רביע - ָא

אמר הקב''ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והן בטלים מן התורה אלא )א(  לתאימכ
 התורה נבללת בגופןשיהיו אוכלים מן ושותים מי הבאר ו (ארבעים שנה)אקיפם במדבר 

לא  )ג(לא נשלם זמן ודור רביעי יבואו הנה,  )ב(לא נשלם זמן הקץ של ארבע מאות שנה,  )א( -לתאיהמכעל התורה והמצוה וע"פ 
)כדי שבני ישראל לא קלקלו ארצם כיון ששמעו הכנענים שבני ישראל יצאו ממצרים עמדו ו לא נשלם התיקון )ד(נשלם עוון האמורי, 

 .ותיהם כשיגיעו אליה. לכן על הכנענים לתקן בארץ כנען(יזכו באוצר
 

תשמות בשלח יד,ד:  ֶא ָ י ֶ֣ ְקּת  ַּז ח  ב-ְו ּוְבָכל-ל   ָ ה ְרע  ְָּבַפ ה ָּכְבָדֶ֤ א  ְָו ֶהם  י ר  ַאֲח ףָ ַדֶ֣ ָר ְָו ה  ְרע  י-ַּפ ָֽ םָּכ  י  ַרֶ֖ ְצ מ  ָ ּו ְדעֵ֥ ְָוָי ֹו ילָ֔ הָָ֑-ח  ָ ֶ֣י ּוֲאנ  ַָוַּיֲעׂש '-ָָ ן׃ ָֽ  כ 
ּו רש"י ן׃-ַוַּיֲעׂש ָֽ ּו  ראב"עכפי' מעו לקול משה ולא אמרו: היאך  נתקרב אל רודפינו )להגיד שבחן של ישראל, שש -כ  ַּיֲעׂש ן-ַו ָֽ לומר  – כ 

   אנו צריכין לברוח! אלא אמרו: אין לנו אלא דברי בן עמרם )ראה מכיל' שם(.. ששבו אחורנית(
ּו ן-ַוַּיֲעׂש ָֽ ינו ללא שום שנוי וכולל חזרה לאחור היללא טפחא אין לנו אלא דברי בן עמרם  רש"ימשמעו כפי'  טפחא וללא סלוק)אתנח(  – כ 

 .והתקרבות אל הרודפים

 

ֶָאתז  –,ו שמות בשלח יד ר ס ֶ֖ ְא ַָוֶּי ֹו-]ו[ ְכּבָ֑ ֶאתָָר  ֹו׃-ְו ּמָֽ ָע  ח ַקֵ֥ ֹוָָל ַָעּמֶ֖
ָ ׁש]ז[ ָׁש  ח ַּקֵ֗ ם-ַוּי  י  ָרָ֑ ְצ מ  ָ ֶכב ֶרֶ֣ ָ ל ְָוכ ֶ֖ ר ּו חָ֔ ָּב  ָ ֶר ֶכב ָ ֹות אֵ֥ לָָמ  ַָע ם ֶ֖ ׁש  ֹו׃-ְוָׁשל  ָֻּכּלָֽ

ׁש ָׁש  ח ַּקֵ֗ רָ-ַוּי  ּו חָ֔ ָּב  ָ ֶר ֶכב ָ ֹות אֵ֥  קטן-ע מרכא פשטא זקףרבי -מ 

  חָָ-אפשר ש -טט ַּקֵ֗ ת ו,ידלקרא  פרש"י-כרביע הוא -ַוּי  ֶא ֹו-ְו ּמָֽ ָע  ח ַקֵ֥ ֹוָָל  ונטלו (ב) לקינו (א) דברים:) ארבעה ( -משכם ב ַעּמֶ֖

 וגו' אני אשווה עמכם בחלק...  ... דרך שאר מלכים ליטול ביזה בראש בואו עמי )ד( ושלחנום (ג) ממוננו

  ׁש -טט ָ-ׁש  ֹות אֵ֥ ר מרחיב את משמעות התיאור -, מאריך מרכא -מ  ּו ָּבחָ֔  ָ כשם שהרכב היה מובחר כך בכל רכב היה שר צבא  ֶר ֶכב

ל -ל רש"יי' מובחר כפ ַָע ם ֶ֖ ׁש  ֹו-ְוָׁשל    וגברין ממנן על כלהון.ת"א  -. טט . שרי צבאות, כתרגומוֻּכּלָֽ

ׁש ָׁש  ח ַּקֵ֗ רָ-ַוּי  ּו חָ֔ ָּב  ָ ֶר ֶכב ָ ֹות אֵ֥ שר של מצרים אסף שרי אומות וכוחות ס"א מכל , שלחזהר שמות בע"פ   סופי תבות ח'ש'ת'ב'ר' -מ 

 האומות רכב אחד כנגד אלף מישראל, ובאו לשחת את ישראל ונשברו ומאז אין לאף שר מאומות העולם שליטה על ישראל.

 

הֵָ֗ שמות בשלח יד,ח: ָ ֶ֣ק ּז  ַח ֶאתַוְי ָ לָ-' ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  י ֶ֖ ר  ֲח ַא ףָ ּד ֕ ְר ַָוּי  ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ָ ֶֶ֣לְך ֶמ  ָ ה ְרע  ֶ֤בַָּפ ָל 
ה׃ ָמָֽ ָר ָ ֵ֥ד ְָּבָי ים ֶ֖ א  ְצ ָי  ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ָּוְבנ 

ף ּד ֕ ְר ַָוּי  ם י  ַרָ֔ ְצ  = פת"ר = פשק"ר 11.=  311+  311גי'  – מ 

 = ק"ד 814=  11. -.17=   והפרש מתקע"

ףבשילוב בין האותיות של הגי' של המלים  ּד ֕ ְר ַָוּי  ם י  ַרָ֔ ְצ ול" גד-קטן זקף-ושל ההפרש בין גימטרית המלים וגימטרית המלים "זקף מ 

רמתקבלות המלים  ק" ָש ד ק"  להטעות את פרעה. פ

 
 שמות בשלח יד,י :

י ָֽ ְָבנ  אּו֩ ְׂש ַָוּי  יב ָ֑ ר  ְק ה  ָ ה ְרע ֶ֖ ֶאת-ּוַפ ָ ל א ָ֨ ָר ְׂש י-י  ָֽ ְָבנ  ּו קֵ֥ ְצֲע ַָוּי  ד א ָ֔ ְמ  ָ אּו ְר י ָֽ ַָוּי  ם ֶהֵ֗ י ר  ֲח ַא ֶַ֣עָ ס  ָנ  ׀ ם י  ַרֶ֣ ְצ מ  ָ ֵ֥ה ּנ  ה  ְָו ם ֶה֝ י ינ  ֶאל-ע  ָ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָ׃'הָָֽ-י 
יבָ)י(  רש"י ָ֑ ר  ְק ה  ָ ה ְרע ֶ֖ ויהי ב(, כמו  שלחהקריב עצמו, ונתאמץ לקדם לפניהם )ראה מכיל' ב ?הקריביה לו לכתוב 'קרב', ומהו ה -ּוַפ

םשהתנה עמהם )ראה פירושו לעיל,ו(.  ֶהֵ֗ י ר  ֲח ַא ָ ֶַ֣ע ס  ׀ָ(. דבר אחר: בשלח ויהי ב מכיל' בלב אחד כאיש אחד )ראה - נ  ם י  ַרֶ֣ ְצ מ  ֵ֥הָ ּנ  ה  ְו
ם ֶהֵ֗ י ר  ֲח ַא ָ ֶַ֣ע ס  ָ(. בשלח יג) תנחומאוסע מן השמים לעזור את מצרים; ראו שר של מצרים נ - נ  ּו קֵ֥ ְצֲע תפשו אומנות אבותם;  -ַוּי 

באברהם הוא אומר: "אל המקום אשר עמד שם" )בר' יט,כז(; ביצחק: "לשוח בשדה" )בר' כד,סג(; ביעקב: "ויפגע במקום" )בר' 
 כח,יא(. 

ם ֶהֵ֗ י ר  ֲח ַָא ֶַ֣ע ס  ָנ  ׀ ם י  ַרֶ֣ ְצ מ  ֵ֥הָ ּנ  ה   יה מונח רביע, מרכא מונח לגרמ – ְו

ֵ֥הקריאה עם פסק: אפשר כי  ּנ  ה  ׀מרכא, בתפקיד של חידוש על מישהו מרוחק, ויחד עם  – ְו ם י  ַרֶ֣ ְצ מונח לגרמיה בתפקיד של עומד  - מ 

 , והוא מנותק מהמצרים    ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצרים -לעצמו, מרמז ל

ָנָ קריאה ללא פסק:  ם י  ַרֶ֣ ְצ מ  ָ ֵ֥ה ּנ  ה  םְו ֶהֵ֗ י ר  ֲח ַא ָ ֶַ֣ע   בלב אחד כאיש אחד  - ס 

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶָאל גי,שמות בשלח יד ֶ֣ה מ ֶׁש ָ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ָ֨ ָ ָ-ָהָעם  אּו  ָר י ָּת 
ֶאת  ָ אּו ְר ָּו ּו בֵ֗ ְתַיְּצ ָֽ ר-ה  ֲאֶׁש ָ ' הָ֔ ָ ֶ֣ת ַע ֹום-ְיׁשּו ַהּיָ֑ ָ ם הָָלֶכֶ֖ תַָָיֲעֶׂשֵ֥ ֶא ָ ם יֶתֶ֤ ְרא  ָ ר ֲאֶׁשָ֨ ָ י ֵ֗ ד-ּכ  ַָע ד ֹו ָעֶ֖ ם ָתֵ֥ א  ְר פּוָל  ֵ֛ ס  ָת  א ֹוםָל ֵ֥ ַהּיָ֔  ָ ם ַר י  ְצ ׃-מ  ם ָעֹוָלָֽ

ַאלהָָ-ֶאל ָ אּוָ -ָעם  ָר י ַאל-ֶאלזרקא סגול, בתפקיד של תוספת מהענין על הענין  –ָּת  ָ אּוָ -ָהָעם  ָר י  . ּת 

עמוס )ראיתי את ה' נצב על המזבח , שאין יציבה בכל מקום אלא רוח הקדש שנאמר שרת עליכם רוח הקדשא' אמר להם משה היום 
 ( ועוד דוגמאות.ט,א

 (מל' ב' ו,יז) כענין שנאמר ... כתות של מלאכי השרת עומדין לפניהםהמקום תורמיות תורמיות ב' ... התפלל משה באותה שעה והראה להם 

'ְָּפַקח ֕ה ָ ר ַמָ֔ ַוּי א  ָ יָׁשע ֱאל  ָ ֶ֤ל ְתַּפּל  ֶאת-ַוּי  ָ ֵ֥א ֶאת-ָנ ָ ה ' ָ ח ַקֶ֤ ְפ ַָוּי  ה ֶאָ֑ ְר ְָוי  ֶ֖יו יָנ ׁשָ-ע  ֶ֖ א  ָ ֶכב ֶרֵ֛ ְָו ים ֵ֥ ס  סּו ָ א ָמל ָ֨ רָ ָהָה֝ הָ ּנ ָ֨ ְָוה  א ְר ַָוַּיֵ֗ ר ַע ַּנָ֔ ַה ָ ֶ֣י ינ  ע 
ת יב ֵ֥ ב  ע׃ְָס יָׁשָֽ ֶאל -וגו' המכילתא מביאה ראיה ל ֱאל  ֶ֣הָ מ ֶׁש ָ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ָ֨ ָ אּוָ -ָהָעם  ָר י ָ  מגלוי נעלם רוחני בימי אלישע. ָּת  אּו ְר ָּו ּו בֵ֗ ְתַיְּצ ָֽ  ה 

ֶאת -הדומה ל ָ ָה ' ח ַקֶ֤ ְפ א-ַוּי  ְר ַָוַּיֵ֗ ר ַע ַּנָ֔ ַה ָ ֶ֣י ינ   לם.לענ"ד, ע"פ הדוגמא של המכילתא הזרקא מביאה כאן להסרת מגבלה, גלוי נע –. טט ע 

ּו בֵ֗ ְתַיְּצ ָֽ רביע, ע"פ מכילתא, תרגום יוב"ע, תרגום ירושלמי אמר משה רבנו לארבע הכתות בעם )שרצו ליפול לים, לשוב למצרים,  -ָה 

 לעשות מלחמה, לצווח כנגדן(  להפסיק ממעשיהם ולראות את ישועת ה'

ֶאת (במב' בלק כב,לא) ראה הסבר דומה ָ ' ה  ָ ֶ֣ל םָ -ַוְיַג ָע ְל ָב  ֶ֣י ינ   ע 

 

ָ֑םָ'הֶָָ֖: יד,שלח ידשמות ב ֶ֣םָָלֶכ ח  ָּל ָפָ י  ן׃ ּו ׁשָֽ ר  ֲח םַָּת ַאֶּתֶ֖ ְָו
ן ּו ׁשָֽ ר  ֲח םַָּת ַאֶּתֶ֖  סלוק, טפחא – ְו

םמשה רבנו מורה לעם  ַאֶּתֶ֖ ן -טפחא )א( בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ – ְו ּו ׁשָֽ ר  ֲח סלוק, מגביל את הצעקה להיות תפילה חרישית  – ַּת

חֲָשבלב, ענין תפלה או בקשה מרומז בס"ת  םַָּת ַאֶּתֶ֖ ּוןְו ׁשָֽ ָָ–ָר  למען אברהם שלם בכל  מחזור ויטרי סימן תדכגון בפיוט הושענות , נ"ם
 יוקח נא מעט מים. נםמעשים. המנוסה בעשרה ניסים. כשר מלאכים 

ם  ַאֶּתֶ֖  לאפשר התבוננות עמוקה במעשהטפחא )ב( בתפקיד התפשטות האפיון אלפניו ללמד על הכתוב לפניו, מתוך הבקשה ההחרישית  – ְו

ָ֑םָ'הֶָ֖עלמין ומנהיגם כרצונו  בורא כל ֶ֣םָָלֶכ ח  ָּל ת בראשית א,אתבנית טעמי  י  י ֶ֖ אׁש  ר  א ְּב ָרֶ֣ ים ָּב ָ֑ ה  ֹל   ֱא
 

 שמות בשלח יד,כא:
ֶאת ָ ֶ֣ה מ ֶׁש ָ ט ַָעל-ַוּי ָ֨ דֹו  ֶאת-ָי ָ ָ׀ ' הֶ֣ ְךָ ֹוֶל ַָוּיֶ֣ ָּכל-ַהָּים   ָ ה ָּז ַָע ים ֶ֤ ד  ָָק ַח ּו רָ֨ ְָּב ָּים ת-ַה֠ ֶא ָ ֵֶׂ֥שם ַָוָּי ה ְיָל הַָ-ַהַּלָ֔ ָ ּו ְקעֶ֖ ָּב ַָוּי  ה ָרָבָ֑ ָח ֶ֖םֶָל ם׃ַהָּי י  ָָּמָֽ

 מיד כיון שהרים משה ידו על הים נבקע שנאמר ויבקעו המים....  שמות רבה )שמו"ר( בשלח כא ו

ָ)מוקדם והוא מאוחר בענין( ואחר ששם הים לחרבה אין עוד מקום לבקיעה על כן דורש ע"פ מידה ל"א ...  שמו"ר כא ו עלמהרז"ו  ט ַוּי ָ֨
ֶאת ָ ֶ֣ה ל-מ ֶׁש ַָע דֹו  ַהָּמָָֽ-ָי ָ ּו ְקעֶ֖ ָּב ַָוּי  םַהָּים  ֶאתואח"כ  י  ָ ׀ ָ' הֶ֣ ָ ְך ֹוֶל ָּכל-ַוּיֶ֣  ָ ה ָּז ַָע ים ֶ֤ ד  ָָק ַח ּו רָ֨ ְָּב ָּים ֶאת-ַה֠ ָ ֵֶׂ֥שם ַָוָּי ה ְיָל ה-ַהַּלָ֔ ָבָ֑ ָר ָח ֶ֖םֶָל     ַהָּי

תָ(שמ' בשלח יד,טז) כמו שכתוב לעיל ֶאָֽ ָ ם ֶ֣ ר  ָָה ה ַאָּת֞ ֶאת-ְו ָ ה ֹ֧ ט  ָּוְנ ָךֵ֗ ַָעל-ַמְּט ָךֵ֛ ְד ָ֑הּו-ָי ָקע  ֶ֖םָּוְב . והם שני כתובים המכחישים זה את זה ַהָּי
 "פ מידה ל"א שעיקר הבקיעה ע"י משה ומה שכתוב ויולך לענין ששמהו לחרבה אחר שנבקע.והכריע ע

 

לפני הטיית משה ידו  –)טט  וע"כ מוכרח לומר שפירוש הכתוב הוא ויט משה וגו' וכבר הוליך ה' וגו'... שמו"ר כא,ו על אור החיים

שהרוח הקפיאה  -)טט ע"פ אור החיים וישם את הים לחרבה ( משהאין היכר לקריעת ים סוף שהייתה ע"י דאם לא כן בלשון אור החיים 

   . )החלק העליון(ולזה כשנטה ידו בקעו המים, וכפי זה תכף לנטית ידו נבקע הים  הים כולו או חלקו התחתון(
 

ט  קדמא, כעין מידה ל"א לרבי אלעזר בר רבי יוסי הגליל מוקדם והוא מאוחר בענין.  – ַוּי ָ֨

 האירועים היה א' ויט משה ב' ויבקעו המים )היינו הכתוב מאוחר ארע תחילה( ג' ויולך ה' רוח קדים   לפי המהרז"ו סדר 

 לפי אור החיים סדר האירועים היה א' ויולך ה' רוח קדים ב' ויט משה )היינו הכתוב מוקדם ארע מאוחר( ג' ויבקעו המים

 

ַאּתָָ֞שמות בשלח יד, טז כן קדמא מרמז אל הכתוב לפניו -כמו תְו ֶָאָֽ ם ֶ֣ ר  ָה ָ ֶאת-ה ָ ה ֹ֧ ט  ָּוְנ ָךֵ֗ ַָעל-ַמְּט ָךֵ֛ ְד י-ָי ָֽ ְָבנ  אּו ב ֹ֧ ְָוָי ָ֑הּו ָקע  ֶ֖םָּוְב -ַהָּי
ה׃ ַָּבַּיָּבָׁשָֽ ֶ֖ם ַהָּי ָ ְך ֹו ְָּבתֵ֥ ל ֵ֛ א  ָר ְׂש ָי 

 

ט ֶאתַָוּי ָ֨ ָ ֶ֣ה ַָעל-מ ֶׁש דֹו  ָ-ָי     הקב"ה נתן ימינו על ימינו של משהמונח זרקא מונח סגול, מוסיף מענין ידו על הים  - ַהָּים 
הקב"ה נתן ימינו על כיון ששמע משה כך הלך ואמר להקב"ה אין הים רוצה להקרע, מה עשה ... בשלח כא ו שמות רבה )שמו"ר( 

שנאמר )ישעיה סג( מוליך לימין משה וגו', מיד ראה להקב"ה וברח שנאמר )תהלים קיד( הים ראה וינס מה ראה אלא  ימינו של משה
 וגו' א ברח מיד, שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אל

 

ֶאת ָ ָ׀ ' הֶ֣ ָ ְך ֹוֶל ָ-ַוּיֶ֣ ָּים ָּכלַה֠  ָ ה ָּז ַָע ים ֶ֤ ד  ָָק ַח ּו רָ֨ ֶאת-ְּב ָ ֵֶׂ֥שם ַָוָּי ה ְיָל ֶ֖ם-ַהַּלָ֔ הַָהָּי ָבָ֑ ָר ָח     ֶל

... אמר לו הקב"ה לא קראת מתחלת התורה מה כתיב )בראשית א( ויאמר אלהים יקוו המים אני הוא שהתניתי שמו"ר בשלח כא,ו 
 מתחלה,  לתנאו שהתניתי עמועו שנאמר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו עמו, כך התניתי מתחלה שאני קור

ֶאת ָ ָ׀ ' הֶ֣ ָ ְך ֹוֶל ָּים-ַוּיֶ֣ גדולה כגון עקירה , שיעור חציצה -גדולה, אפשר כי כאן שלושה ענינים מעניני תלישא-מונח מונח פסק תלישא – ַה֠

ם כל מי העולם בשעת הבריאה שבשעה שהקב"ה ירצה גדולה ירמז על התנאי שהתנה הקב"ה עם הים וע-מחיצה ועוד. ע"פ שמו"ר תלישא

 ותפסק בקיעתם. שוב ישתנה טבעם)יתלשו / יעקרו מטבעם( ואח"כ כאשר הקב"ה ירצה  יבקעו היינו ישתנה טבעםהים והמים 

 

ם׃ י  ַהָּמָֽ ָ ּו ְקעֶ֖ ָּב ם׃.... אינו אומר ויבקע הים אלא ו,בשלח כא ר"שמו ַוּי  י  ַהָּמָֽ ָ ּו ְקעֶ֖ ָּב בכל המעיינות ובבורות  מלמד שכל המים שהיוַוּי 
 ובכל מקום נבקעו שנאמר ויבקעו המים, וכן בשעה שחזרו חזרו כל המים שכה"א וישובו המים, 

ם׃ י  ַהָּמָֽ ָ ּו ְקעֶ֖ ָּב  טפחא סלוק, טפחא רבוי שכל המים בכל מקום נבקעו.  – ַוּי 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות יתרו יח,א 3.1

ֹו שמות יתרו יח,א רָ֨ ְת ָי  ע ַמ֞ ְׁש ּי  תְָ ה,יתרו יח שמות, ַו ָי  א ֹוַוָּיב ֞ ֹו יב,יתרו יח שמות, רָ֨ רָ֨ ְת ָי  ח ַּק֞  ַוּי 

תבנית גרשיים קדמא, באופן כללי מרמזת על שנוי בסדר הזמנים, דבר הכתוב או מצווה במקום מאוחר מכאן או ארע מאוחר, כתוב לפני 

מספר על סדר הכתוב או המצווה או שארע מוקדם. אפשר כי מעיד כי כל הפרשה אינה על סדר הזמן, וארעה אחרי מתן תורה, אפשר ש

 האירועים אצל יתרו, ועוד דורשים כי לעולם לא מאוחר ללמוד תורה.

 
 שמות יתרו יח,א

תָָּ֩כל א  ָ ה מ ֶׁשָ֔ ָ ֶ֣ן ת  ח   ָ ְדָין מ  ָ ן ֶ֤ ה  ֹוָכ  רָ֨ ְת ָי  ע ַמ֞ ְׁש ָ-ַוּי  ֹו ַָעּמָ֑ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָּוְלי  ה ְלמ ֶׁשָ֔  ָ ים ה  ֹל ֱא ָ ה ָָעָׂשֶ֤ ר ֲָאֶׁשָ֨
י ָֽ ֶאת-ּכ  ָ ' ָהֵ֛ א י ֹ֧ ם׃-הֹוצ  י  ָרָֽ ְצ ּמ  מ  ָ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָי 
מַָ֞  ְׁש ְדָין ַָוּי  מ  ָ ן ֶ֤ ה  ֹוָכ  רָ֨ ְת ָי  "וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו? והכתיב  תורה שלמה זהר ח"ב סח אגרשיים קדמא מהפך פשטא,  ָע

 . שמע ויתבר ויתכפיא מקמיה דקב"ה ויתקרב לדחלתיה" יתרו(-)טט שמעו עמים ירגזון, אלא כל עלמא שמעו ולא יתברו והאי 

הסבר כי הפעולה הראשונה של ההשברות של יתרו מפני השם ארעה  כשעברו את ים סוף התבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא משרה 

 ועבר זמן עד שהגיע למחנה ישראל או סמוך לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה והתגייר.

 
 ,גרו יחתשמות י

הָָ ָ֑י ָָבֶנ ֶ֣י ְָׁשנ  ת ֶ֖ א  ְָו
ֶאֶָָ֖ ְָּב י ית  ָ֔ ָהי  ָ ֶ֣ר ָּג  ר ַמָ֔ ָא ָ י ֶ֣ םָּכ  ְרׁש ָ֔ ָֽ ּג   ָ ָחד ֶא ָהָֽ ָ ם ֶ֤ ָׁש  ר ָּיָֽה׃ֲאֶׁשָ֨ ר  ָָנְכ ֶָרץ

ר יקדמא,  – ֲאֶׁשָ֨ ית  ָ֔ ָהי  ָ ֶ֣ר ָּג  ר ַמָ֔ ָא ָ י ֶ֣ םָּכ  ְרׁש ָ֔ ָֽ ּג   ָ ד ָח ֶא ָהָֽ ָ ם ֶ֤ שלוש זקף בין שני קיסרים, מרמז לענין עצמתי מאד, אפשר כי מרמז למדרש  – ׁש 

-י ישראל בארץכי משה הסכים עם יתרו שאחד מבניו יכיר עניני עבודה זרה, ויצא ממנו הלוי שהיה הכהן לפסל מיכה, שעשה נזק רב לבנ

  ישראל, כגון המעטת עבודת ה' בשלה ואותו כהן האריך ימים מאד.
 ,ל:שופטים יח

ָ י]ל[ ְָּבנ  ם ֶהֵ֛ ימּוָָל ֹ֧ ק  ֶאת-ַוָּי ָ ן ן-ָדֶ֖ ֶָּב ן ֹוָנָת הָֽ י ֠ ָו  ֶסל ן-ַהָּפָ֑ ֶָּב ם ְרׁש ָ֨ דנַָמְָ-ּג  יַָע ָ֔ ָּדנ  ַה ָ ט ֶֶ֣ב ְלׁש   ָ ים ֲהנ  ּוָכ ָֽ ָהיֶ֤ ָ יו אָּוָבָנֵ֗ ּו הֶ֣ ָ ה ֹות-ֶּׁש֝ ְָּגלֵ֥ ֹום ֶרץ׃ָָיֶ֖ ָאָֽ ָה
ָ א[ ֶָ֣]ל ֶאתַוָּיׂש  ָ ם ֶהָ֔ הָָּכל-ימּוָָל ָָעָׂשָ֑ ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ה יָכֶ֖ מ  ָ ֶסל ת-ֶּפֵ֥ י ָּב  ֹות ֱהיֵ֥ ָ י ֵ֛ מ  ָפ-ְי ה׃ ֹלָֽ ְָּבׁש  ים ֶ֖ ה  ֱאֹל ָָה
הָנַָמְָ-ֶּבןרש"י  ַָעד :מפני כבודו של משה כתוב נו"ן לשנות את השם ונכתב תלויה לומר שלא היה מנשה אלא משה -ֶּׁש֝ י ָ֔ ָּדנ  ָ-ַה ֹום יֶ֖

ֹות ֶרץְָּגלֵ֥ ָאָֽ  בימי סנחריב בגלו' ראשונה: - ָה

 

ֶאל ה,רו יחתמות יש ָ ֹו ְׁשּתֶ֖ א  ְָו ֵ֥יו הָּוָבָנ מ ֶׁשֵ֛ ָ ן ֵ֥ ת  ח  ָ ֹו רָ֨ ְת ָי  א ה-ַוָּיב ֞ ָמ ֶׁשָ֑
ֲאֶׁשר-ֶאלָ ָ ר ְדָּבֵ֗ ים׃-ַהּמ  ָֽ ה  ֱאֹל ָה רָ ַהֵ֥ םָ ָָׁשֶ֖ ֵ֥ה ֶנ ח  ָ א ּו ָהֵ֛

  - המדבר-אלשל הכתוב  הטעמיםבמסורת  מחלוקת

  ,ר-ֶאל מאורגירסת כתר ְדָּבֵ֗  רביע   - ַהּמ 

  ְדּבָָ֕-ֶאלָמגנס פנינים מ"ג פירושים,גירסת  גדול  -זקף –ָרַהּמ 

  ר-ֶא ל -, קורן םעם מדרשי הלכה ומלבי" מישורגירסת ְדָּבָ֔ לרבי אלעזר בן רבי  אמידה ל"קטן בתיבות מוקפות, כעין -קדמא זקף – ַהּמ 

 ,מוקדם שהוא מאוחר בעניןיוסי הגלילי 

  שהיה יושב בכבודו של  ...גו'אף אנו יודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב ו המדבר.-אל רש"ינשתמש בפירוש
 מקום תהו לשמוע דברי תורה. המדבר-אלעולם ונדבו לבו לצאת 

  וע"י כעין המידה ל"א יובן  משה.אותם ילמד מ שניתולשמוע דברי תורה  בראש ובראשונהמשמע שיתרו יצא  רש"יפי' מ –טט

-ויבא יתרו ... אלונה שם. לפיכך כאילו נכתב הח משהוהמאוחר הוא  לקים-הר האשהמוקדם הוא לכבוד התורה המרומזת במלים 

 חנה שם )משה המלמד תורה( אשר הוא )= מקום מתן תורה( הר האלקיםהמדבר 

  נכתב באופן שנכתב.אבל מסיבה אחרת 

 

ֹו רָ֨ ְת ָי  א  מוסבר להלן. גרשיים קדמא, )א( בתפקיד המרמז על שנוי בסדר הזמנים, יתרו הקדים התעוררותו, ואח"כ יצא מכלל העולם כ - ַוָּיב ֞

א)ב(  של כל העולם, שכולם שמעו על יציאת מצרים, קריעת ים סוף, ומלחמת עמלק שיצא נגד ה' במלחמה  גרשיים, יצא מן הכלל - ַוָּיב ֞

ֹוזאת, וכל העולם לא התעוררו לקבל על עצמם עול מלכות שמים, אבל  רָ֨ ְת הקדים התעוררותו לדבר אמת  מכל העולם, יצא קדמא,  - י 

שהיה  ...אף אנו יודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב וגו' המדבר.-אל רש"יולם ומכבודו של עולם כפי' מכלל הע
  מקום תהו לשמוע דברי תורה. המדבר-אליושב בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת 

ֹו ְׁשּתֶ֖ א  ְָו ֵ֥יו הָּוָבָנ מ ֶׁשֵ֛ ָ ן ֵ֥ ת  לבנושא המאפיין אותם  , כעין קבוצת פרטים קשוריםמרכא תביר מרכא טפחא –ח  ה-ֶא אלא שהקשר שלהם  מ ֶׁשָ֑

אל הנושא מחולק, יתרו חתן משה מגיע לשמוע דברי תורה, בניו ואשתו מגיעים כי הם משפחתו של משה, אבל בניו הם בעלי קשר דם, 

אלא אם ילדיו בלבד או אשתו בעלת קשר נישואין ויש מחלוקת האם גרשה לפני שחזר למצרים )כי כתוב אחר שילוחיה( ואז אינה אשתו 

 האם רק הרחיקה בעצת אהרן שלא תצטער במצרים. 

הָ מ ֶׁשֵ֛ ָ ן ֵ֥ ת  , או שנאמר כי לפני שחזר למצרים אשתו כי גרש חותן בפועל אלא לשעברשלא על אפשרות  מזהתביר מרמרכא תביר,  -ח 

שפחתיים מבני נח האחרים, לכן יתרו הפסיק ביציאת מצרים בני ישראל התחילו בגיורם ממעמד של בני נח ובכך ניתקו עצמם מקשרים מ

 להיות חותן משה.

ה-ֶאל איני יודע מי השתחוה למי;  - וישתחו וישק לו רש"י כפי'כאן ללמד על ענוותנו  משה-אל-אתנח, התביר לעיל ממעט מ - מ ֶׁשָ֑
 .  .]שנאמר "והאיש משה" )במ' יב,ג([מי הוא הקרוי 'איש'? זה משה,  איש לרעהו,כשהוא אומר: 

 משה הענו מכל האדם בין מישראל ובין שלא מישראל כי אותה שעה יתרו היה עדיין גוי.

   שמות יתרו יט,טהפסוק הבא מובא כהקדמה לפסוק 

ָשמות ג,יח:  ָָ֑ך ֶל ק  ּוְָל ְמעֶ֖ ְָוָׁש



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶאל לָ א ֝ ָר ְׂש ָי  י ְקנ ָ֨ ז  ְָו ה֩ ַאָּת ָ אָת֡ ה-ּוָב  ָ ָליו א  ָ ם ְרֶּתֶ֤ ֲאַמ ַָו ם י  ַרֵ֗ ְצ מ  ָ ְך ֶֶ֣ל ָָ'ֶמ ר  ְב ע  ָהָֽ ָ י ֶ֤ ה  הֱאֹל ֲלָכ ָֽ ָנ  ה ְָוַעָּתֵ֗ ינּו ָָעל ָ֔ ה ְקָרֶ֣ נ   ָ ים ָ-ּי  ֶׁשת ְָׁשל ֶ֤ ֶרְך ֶָּדֶ֣ א ָּנ֞
ה ַָל ה ָחֶ֖ ְזְּב ְָונ  ר ְדָּבָ֔ ַּבּמ   ָ ים מ  ָָ'ָי ינּו׃ ָֽ ה  ֹל ֱָא

זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו 

 אב לנביאים )ועוד גי' ולחכמים( לקודמים לפניו ולבאים אחריו. הייתה אמיתית ושהוא היה

 ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.

 בפסוק זה עשרים ושש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף, ללא געיות. מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי' 

ָָ֑ך ֶל ק  ּוְָל ְמעֶ֖ אתנח, תבנית טעמים של שמע ישראל, עיקר האמונה הראשון והשני הבורא אחד ויחיד )עיקר היחוד(, מרמז  טפחא – ְוָׁש

 לעיקר מעיקרי האמונה

ֶאל לָ א ֝ ָר ְׂש ָי  י ְקנ ָ֨ ז  ְָו ה֩ ַאָּת ָ אָת֡ ה-ּוָב  ָ ָליו א  ָ ם ְרֶּתֶ֤ ֲאַמ ַָו ם י  ַרֵ֗ ְצ מ  ָ ְך ֶֶ֣ל ָָ'ֶמ ינּו ָָעל ָ֔ ה ְקָרֶ֣ נ   ָ ים ּי  ר  ְב ע  ָהָֽ ָ י ֶ֤ ה  הֱאֹל ֲלָכ ָֽ ָנ  ה ָ-ְוַעָּתֵ֗ ֶׁשת ְָׁשל ֶ֤ ֶרְך ֶָּדֶ֣ א ָּנ֞
ה ַָל ה ָחֶ֖ ְזְּב ְָונ  ר ְדָּבָ֔ ַּבּמ   ָ ים מ  ינּו׃ָ'ָי ָֽ ה  ֹל ֱָָא

ָתבנית טעמים  ל א ֝ ָר ְׂש י  ָ י ְקנ ָ֨ ז  ֲלָכהקדמא ואזלא ... ְו ָֽ ָ -נ  ים מ  ָָי ֶׁשת ְָׁשל ֶ֤ ְך ֶר ֶּדֶ֣ ָ א גרשיים מהפך פשטא כעין קל וחומר עם דיו, היינו ידיעה  -ָּנ֞

 על הנלמד, 

אה אליו מיכאל ושם כבוד השכינה, והוא לא ראה הכבוד, כי לא הכין דעתו לנבואה, וכאשר שמתחלה נר)בסנה(  ,בשמות ג רמב"ן
לא הגיע עדין למעלתו הגדולה בנבואה, כי בהר סיני "נגש אל הערפל אשר שם ...  כיון לבו וסר לראות, נתגלה אליו מראה השכינה,

 נאמר בו "ותמונת ה' יביט"האלהים" )שמ' כ,כא(; וכן ענין הסתרת הפנים, שעדין לא עלה למה ש

 

כשם שמשה בתחילת נבואתו היה כעין מקרה בלי הכנה, כך כל הנביאים הבאים מכח נבואתו, בתחילה כעין במקרה גם שהכינו  –והדיו 

 עצמם, ואח"כ מתפתחים, לכן אין הנלמד עולה על המלמד.

 עוצמה אדירה של הנבואה –קטן בין שני קיסרים -. רביע ... זקףקטן ..-והדברים מחוזקים ע"י תבניות הטעמים הבאות: )א(  רביע ... זקף

 כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש כיצד נביא מתחיל לנבא –קטן בין שני קיסרים -)ב( פעמיים רביע ... זקף

 אל, שאול,כעין היקש, בנין אב, דבר החוזר וקורה כדוגמא להתחלת נביאות אצל שמו –קטן בין שני קיסרים -)ג( פעמיים זקף

 בנבואת אהרן שקדמה לנבואת משה במצרים, משה אלהים לאהרן חיזוק האמונהוכן 

 

ָ אָת֡  פזר, אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה, לומד מעיקר הראשון והשני )עיקר הבורא והיחוד( אל העיקר השביעי –ּוָב

ה֩  ובתפקיד שורש ומקור, משה כאב לנביאים ולחכמים   תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו, – ַאָּת

ל א ֝ ָר ְׂש ָי  י ְקנ ָ֨ ז   שמשה אב בנבואה לבאים אחריו  -קדמא ואזלא, קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו,  ואזלא  – ְו

 

ֶאלשמות יתרו יט,ט  ָ ֝ה' ָ ר ֶמ א ָ-ַוּי ָ֨ ן  ָעָנ ֶ֣בֶָהָֽ ְָּבַע ָך  ֶלי א  ָ ֶ֣א ָָּב י ֝ כ  ָאנ  ָ ה ּנ ָ֨ ה  ָ ה ָמ ֶׁשֵ֗
ר ְָוַגםַָּבֲע֞בּו ְך ָּמָ֔ ָע  י ֶ֣ ר  ַדְּב ְּב  ָ ָהָעם ָ ע ַמֶ֤ ְׁש ָ֑ם-י  ינּוְָלעֹוָל ֶ֣ מ  ַָיֲא ָךֶ֖ ֶאתְָָּב ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ֵ֥ד ֶאל-ַוַּיּג  ָ ם ָהָעֶ֖ יָ ֵ֥ ר  ְב '׃-ּד  ָהָֽ

 

ןָ  ָעָנ ֶהָֽ ָ ֶ֣ב ְָּבַע ֶליָך  א  ָ ֶ֣א ָָּב י ֝ כ  ָאנ  ָ ה ּנ ָ֨ ָהָעם ָ...  ה  ָ ע ַמֶ֤ ְׁש ָי  ר  ַּבֲע֞בּו

 וחומר עם דיו, קדמא ואזלא ... גרשיים מהפך פשטא, כעין דרשה במידת קל תבנית הטעמים 

 דיו לנידון שיאמינו העם בנביאים הבאים אחרי משה, להיות כהבא מן הדין היא האמונה במשה אבי הנביאים רש"יע"פ 

(, דברים ה,כא) ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחיוזהו שאמרו אליו היום הזה דיו לנידון הוא העם ...  רמב"ןבדברי  ראב"עע"פ ציטוט 
ְךם כן מתחלה. וזה טעם כי לא היו מאמיני ָּמָ֔ יָע  ֶ֣ ר  ַדְּב ְּב  ָ ָהָעם ָ ע ַמֶ֤ ְׁש ָי  ר  , עשרת הדברים,ַּבֲע֞בּו

ם  להיות כהבא מן הדין הוא משה ַג ינּו-ְו ֶ֣ מ  ֲא ַָי ָךֶ֖  , שאתה נביאי, כי מעתה יתאמת אצלם ענין הנבואה.ְּב

 

שיאמינו מפי אחרים, כהבא מן הדין הוא משה דיו לנידון הוא העם להיות עצמם נביאים בדברי ה' כי ה' דבר עמם ישירות ולא  רמב"ןע"פ 

ָ֑ם-ְוַגם מכילתאע"פ  רמב"ןשה' דיבר עמו ישירות ולא צריך להאמין לאחרים,  ינּוְָלעֹוָל ֶ֣ מ  ַָיֲא ָךֶ֖ ם, ְָּב ָךֶָ֖-ְוַג המלה בלשון יחיד, טעם  – ְּב

ם ָךֶָ֖-ְוַג ינּו . הנביאים העתידים לעמוד אחריךטפחא, מרבה ללא הגבלה ואלו  –ְּב ֶ֣ מ  ֲא התרבות נבואת משה והנביאים  -, רבוי מונח –ַָי

ָ֑םָהעתידים מעל נבואת העם בדרגת עב הענן, אתנח, הגבלה היות והיה לכולם גלוי נביאי אזי ולכן כל אחד מישראל יכחיש וידחה  –ְָלעֹוָל

 נביאי שקר

 

ןָ והנכון בעיני שאמר, אני בא אליך ...  רמב"ן ָעָנ ֶהָֽ ָ ֶ֣ב ויהיו הם עצמם נביאים העם דברי, , שתגש אתה אל הערפל בעבור ישמע ְּבַע
 באמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראה אותי כל הימים, לא שיאמינו מפי אחרים, כמו שנאמר בדברי

בעיניהם (, וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות, ואם יקום בקרבם נביא או חולם חלום כנגד דברך יכחישוהו מיד, שכבר ראו דברים ד,י)
אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו ( ח-במדבר יב וושמעו באזניהם שהגעת למעלה העליונה בנבואה, יתברר להם ממך מה שכתוב )

, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו, ולכך אמר בעבור ישמע העם בדברי עמך, כי אתודע בחלום אדבר בו
 ה' מדבר עמך ויאמינו בדברי וגם בך לעולם.  ישמע דברי מתוך האש וידעו שאני

(, לומר הנה נתקיים הדבר אצלינו בראיית עינינו כאשר היה דברים ה,כא)כי ידבר אלהים את האדם וחי וכן מה שאמרו היום הזה ראינו 
ינו, שכבר נאמנה חפץ אלהים, ומעתה קרב אתה שידענו בך שהגעת למעלה הגדולה ושמע כל אשר אמר ה' אלהינו ושמענו מפיך ועש

נבואתך כי היא העליונה על כל הנביאים: ובמכילתא )כאן( ראיתי בעבור ישמע העם בדברי עמך, מלמד שאמר הקב"ה למשה, הרי 
, גם בך גם בנביאים העתידים ויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינו לעולם( להלן פסוק כאני קורא לך מראש ההר ואתה עולה, שנאמר )

  )ראב"ע(:דבריהם לדעת ר"א  לעמוד אחריך. מטין
 

, יהיה כי הקב"ה רצה במתן תורה להתגלות לבני ישראל בדרגה נבואית שבה בני ישראל יוכלו אור החיים ותורה שלמהוההסבר ע"פ פי' 

שראל והיא עב לעמוד ודיו לבא מן הדין, כאן משה רבנו להיות כנידון, כאן בני ישראל, וגם הוא יהיה במתן תורה בדרגה הנבואית של בני י

 הענן ולא בדרגה הנבואית הגבוהה ממנה והיא אספקלריה המאירה שהיא דרגת נבואתו הרגילה של משה רבנו. 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות משפטים כא,א ..3

 
 :ב,שמות משפטים כא

ד ַיֲעב ָ֑ ָ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ ָׁש  י ָ֔ ר  ְב ָע  ד ֶֶ֣ב ֶע  ָ ה ְקֶנ ָת  י ֶ֤ ָּכ 
ם׃ָ ָּנָֽ ח  ָ י ֶ֖ ָחְפׁש  אַָל ֵ֥ צ  ָי  ת ע ָ֔ ב  ְּׁש ָּוַבָ֨

ֶ֣בֶָ ֶע  ָ ה ְקֶנ ָת  י ֶ֤ יּכ  ָ֔ ר  ְב ָע  : הנמכר בגניבתו יוצא קודם לסיום שש שנים, וכן מוציא מי שני עבדים עבריםויובל מוציא  - אנשי שםע"פ  ד

 שמכר עצמו גם למעבר לשש שנים,

דתורה תמימה  ַיֲעב ָ֑ ָ ים ֶ֖ ָׁשנ  ָ ׁש ֵ֥  יח(תניא, מניין לבורח שחייב להשלים ת"ל שש שנים יעבוד, יכול אפילו חלה ת"ל ובשביעית יצא - ׁש 
 [:קדושין י"ז א']

ד, ומשמע ליה דהלשון מיעוטומאחד רבוי הנה פשוט דלשון אחד דריש   (תורה תמימה הערה יח ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָׁשנ  ָ ׁש ֵ֥ בא לרמז על  ׁש 
יה לי הו או הכילי המספר דדוקא הוא, והיינו דבכל אופן ישלים מספר שש שנות עבודה ואפילו אם הפסיק באמצע, משום דא צמצום

ְדָךֶָ֖ (דב' טו,יב) וכמש"כ בפ' ראה שניםועבד שש  כתובל ֶׁ֣ש ַוֲעָבָֽ ָ֑ים ׁש  תאמנם כנגד זה מורה הלשון  ,ָׁשנ  ע ָ֔ ב  ְּׁש יצא שבהחלט יצא  ּוַבָ֨
 בשביעית ואפילו בהפסיק באמצע, 

יםָולכן דריש מצמצום הלשון ֶ֖ נ  ָָׁש ׁש ֵ֥ ת)דאם ברח באמצע שמחויב להשלים, ובהחלט היציאה בשנת השבע  ׁש  ע ָ֔ ב  ְּׁש מרבה שאם ( ּוַבָ֨
-בורח להשלמה וחולה ליציאה פשוט הוא משום דזה אשם בדבר וזה לא אשם. וב דמרבהבאמצע ג"כ יצא בתוך השבע, ומה  החל

אני את זה ]החולה[ שאינו ברשותו.  וממעטאני את זה ]הבורח[ שהוא ברשותו  מרבהאיתא בזה הלשון,  ירושלמי קדושין פ"א ה"ב
משא"כ החולה, ואמנם מתבאר עוד בגמרא דאם חלה ארבע שנים חייב להשלים כל ימי ונראה הפי' שהבורח הפסיק ברשותו וברצונו, 

 :רמב"ם פ"ב ה"ד מעבדים-החולי, משום דכיון דהפסיק רוב שנות העבודה הוי כחלה כל שש ולכן חייב להשלים, יעו"ש וב
 

ד ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥  [:קדושין י"ז ב'] יט(יעבוד אפילו לבן - ׁש 
ְדָךֶָ֖מבואר מעוט העבודה ליורשים דכתיב שם  (דב' טו,יב)באור הענין, דבפרשת ראה  (טתורה תמימה הערה י ֶׁ֣ש ַוֲעָבָֽ ָ֑ים ׁש  , ודרשינן ָׁשנ 

דהעבודה ליורשים, דכן משמע הלשון  רבויוכאן מורה הלשון על  ועבדך ולא לבן ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָׁשנ  ָ ׁש ֵ֥ , בכל אופן יעבוד זה הזמן אף ׁש 
ממעט העבודה לבת העבודה לבן, ובפ' ראה  דכאן מרבהע בין הני שני ערכי היורשים לומר כשמתו הבעלים, ולכן תפסינן הממוצ

]אם אין לו בן[, וטעם רבוי בן ומיעוט שאר יורשים פשוט הוא משום דהבן קרוב לאב יותר משאר יורשים, ועיין  ולשאר יורשים
מוגבל  יעבדאינו מגביל לאדם מסוים ולכן מסיק כי גם  יעבדורשים, ואילו בכנוי גוף המגביל רק אל הבעלים ואל בניו הי עבדך)סיומת מלת  :בסוגיא

 לבעלים ולבניו היורשים(
 

ד ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ ד, דכתיב כ(מעת לעת -ת"ר, שש שנים שבעבד עברי  - ׁש  ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ תָָׁש  ע ָ֔ ב  ְּׁש  כא(נמי יעבוד שביעית, זמנין דבּוַבָ֨
 [:ערכין י"ח ב']

כגון נמכר בניסן וכשיגיע תשרי של שביעית עברו שש למנין עולם והוא יעבוד עד ניסן, ונראה דמדייק  א(כתורה תמימה הערה 
 מדלא כתיב ובשנה השביעית דהוי משמע שנה של עולם, אבל לשון ובשביעית משמע שנה שביעית שלו, 

 תכונה המאפשרת לדרוש מהם סמיכות בהבנת טט בהערת תורה תמימה זו, הטעמים המפסיקים המוצגים בפסוקים המוצגים, בעלי

רָָ(כד,יא כ"ת 'דב) ב"מ קי"ג ב'-, כמו בבטעם מפסיק לדרשם לפניהן ולאחריהןומדרך חז"ל בהמלים הבאות  ֲאֶׁשֶ֤ ָ יׁש ֵ֗ א  ָה ְָו ד מ ָ֑ ּוץַָּתֲע ַּבחֶ֖
ָ ֹו ָבָ֔ ֶ֣ה נ ֶׁש  ָ ה יׁש, דרשו ַאָּת ֵ֗ א  ָה ְָו ד מ ָ֑ ּוץַָּתֲע חֶ֖ מ ָָָ֔(יוי' צו ו,)  מנחות נ"ה א'-, ובַּב ָח  ָ ָאֶפה ָת  א ָל ֶ֤ י ָּׁשָ֑ א  מ  ָ ּה ָתֶ֖ א  ָ י ּת  ָָנַתֵ֥ ם ָקֵ֛ ֶחְל ָדרשו  ,ץָ א ל ֶ֤

ם ָקֵ֛ ֶחְל ץָ מ ָ֔ ָח  ָ ה ָאֶפ ּנּו (דב' כ"ת כה,ג) דרשו הפסוק  מכות כ"ב-, ובת  ַָיֶּכֶ֖ ים ֵ֥ ְרָּבע  יגם לסוף פסוק הקודם לו )  ַא ֵ֥ ד  ֹו ְּכ ְׁשָעתֶ֖ ר׃ ר  ְסָּפָֽ מ   ְּב
ם י ֵ֥ ְרָּבע  ּנּו ַא ׀ ... יג,ג יהושע(, וכ"כ תוס' בחולין ס' ב' בפסוק דיהושע י"ג )ַיֶּכֶ֖ ֶֶׁ֣שת מ  ֶ֣י ֲח ְרנ  ים ַס ֵ֗ ְׁשּת  ׃ ... ְפל  ים ָֽ ָהַעּו  ן ְו ָמ֞ י ּת   :(, וה"נ כןמ 

 

ד ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ איכול יצא בסוף שש ת"ל  - ׁש  ֵ֥ צ  ָי  ת ע ָ֔ ב  ְּׁש ד, יכול בסוף שבע ת"ל ּוַבָ֨ ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ , הא כיצד, עובד כל שש ויוצא ׁש 
 [:ירושלמי קדושין פ"א ה"ב] כב(בתחלת שבע

בזה בשנת העבור אם כלה שנתו בסוף אדר ראשון, אם נאמר עד סוף שש  לומדים הבדל( –)ונפקא מינה ונ"מ  כב(תמימה הערה  תורה
יוצא מיד שהרי כלו שש שנים, אבל עכשיו שיוצא בתחלת שבע אינו יוצא עד סוף אדר שני, דאע"פ דאדר שני נוסף הוא מכל מקום 

 רי קרבן ועיי"ש עוד:שנה אינה מתחלת עד ר"ח ניסן, כ"כ בשי

 

ת ע ָ֔ ב  ְּׁש ָ ּוַבָ֨ א ֵ֥ צ  דעבד עברי קונה עצמו בשנים, דכתיב  -י  ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ י ׁש  ֶ֖ ָחְפׁש  אַָל ֵ֥ צ  ָי  ת ע ָ֔ ב  ְּׁש  [:קדושין ט"ז א'] כג(ּוַבָ֨
ת ע ָ֔ ב  ְּׁש ָ ּוַבָ֨ א ֵ֥ צ  ָבשביעית של מכירה ולא בשביעית של עולם, מנ"ל, דכתיב  -י  ת ע ָ֔ ב  ְּׁש דָּוַבָ֨ ַיֲעב ָ֑ ָ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ ירושלמי קדושין פ"א ] ד(כׁש 

  [:ה"ב
ם ָּנָֽ ח  ָ י ֶ֖ ָחְפׁש   [:מכילתא] כה(מה ת"ל חנם, לומר שאין צריך גט שחרור ואין צריך ליתן לו מעות - ַל
ם ָּנָֽ ח  ָ י ֶ֖ ָחְפׁש  רמב"ם פ"ב הי"ב ] כו(אפילו חלה והוציא רבו עליו הוצאות הרבה אינו חייב לו כלום, שנאמר יצא לחפשי חנם - ַל

 [:מעבדים
 

ָעָ  ד ֶֶ֣ב יֶע ָ֔ ר    שני עבדים עבריםקטן, בתפקיד המרמז על -מונח זקף – ְב

יםבהערה יח מפרש כי המלים  תורה תמימה ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ יםמצמצמות לדווקא המספר הכתוב. אבל תבנית הטעמים  ׁש  ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ מרכא טפחא,  – ׁש 

ד הבורח בתוך שנות עבדותו חייב להשלים יתור לרבות, דברים רבים )א( שעובד גם ביום וגם בלילה )ב( עובד גם בשנת שמיטה )ג( העב

לשש שנות עבודה )ד( עבד שחלה מעל שלוש שנים מעבדותו ישלים לשש שנות עבדות )ה( יעבד גם ליורשים אם מת הקונה וראה הגבלה 

דבהמשך  ה עד שלוש אתנח, מגביל )א( תקופת עבדות עבד עברי הנמכר בגניבתו לשש שנות עבודה , מעת לעת, )ב( עבד שחל – ַיֲעב ָ֑

 שנים מלאות יצא בתום שש שנים )ג( מגביל העבודה לבנים יורשים בלבד ולא לבת ושאר יורשים. 
ת ע ָ֔ ב  ְּׁש קטן במלה אחת, מוקדם שהוא מאוחר בענין, כי יוצא בתחילת שנה שביעית לשעבודו, מעת לעת, ולא באמצע או -קדמא זקף – ּוַבָ֨

 סיום שש השנים.בסוף השביעית. ואם פגע בו יובל, יוצא קודם ל

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ת ע ָ֔ ב  ְּׁש קטן המטעים תיאור ואחריו הלכה -קטן במלה אחת. אם נתעלם מהימצאות טעם קדמא תתקבל תבנית )אתנח( זקף-קדמא זקף – ּוַבָ֨

ם ָּנָֽ ח  ָ י ֶ֖ ָחְפׁש  אַָל ֵ֥ צ   , תבנית המאפשרת לימוד אלפניו ולאחריו. מתפקיד לימוד אלפניו ולאחריו מובאות כאן דרשות אחדות: י 

 דרשה א: 

ת ע ָ֔ ב  ְּׁש ָ ּוַבָ֨ א ֵ֥ צ  דעבד עברי קונה עצמו בשנים, דכתיב  -י  ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ י ׁש  ֶ֖ ָחְפׁש  אַָל ֵ֥ צ  ָי  ת ע ָ֔ ב  ְּׁש  [:קדושין ט"ז א'] כג(ּוַבָ֨
יאופן הדרשה כאן לוקח את הלימוד שלאחריו  ֶ֖ ָחְפׁש  אַָל ֵ֥ צ  ָהמופסק מסוף הפסוק בטעם טפחא, ומעביר אותו ללימוד אלפניו לדרוש  י  ׁש ֵ֥ ׁש 

י ֶ֖ דָׁשנ  ַיֲעב ָ֑ ָ שהתורה קבעה שהם תמורה על  קונה עצמו בשניםכעין פועל קבלן ששכרו משתלם רק בהשלמת עבודתו ולסוף התקופה  ם

י-דמי גניבתו ו ֶ֖ ָחְפׁש  אַָל ֵ֥ צ    י 

 

 דרשה ב: 

ת ע ָ֔ ב  ְּׁש ָ ּוַבָ֨ א ֵ֥ צ  ָ, דכתיב )מניין לו( בשביעית של מכירה ולא בשביעית של עולם, מנ"ל -י  ד ַיֲעב ָ֑ ָ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ ָׁש  ת ע ָ֔ ב  ְּׁש ירושלמי ] כד(ּוַבָ֨
  [:קדושין פ"א ה"ב

תאופן הדרשה כאן היא סוג של סמיכות הנדרש בלימוד אלפניו, לוקח מלת  ע ָ֔ ב  ְּׁש ומסמיכה אלפניו והתוצאה מתארת רצף שנות עבודה  ּוַבָ֨

 הכולל שנת שמיטה אם נמצאת בתוך הזמן של ששש שנים.

 

ת ע ָ֔ ב  ְּׁש מידה מוקדם והוא מאוחר בענין, הדרשה כאן לומדת שאם שש שנים תמו בחודש אדר קטן במלה אחת, כעין -פשטא זקף – ּוַבָ֨

 ראשון בשנת העיבור, אינו יוצא בזמן המוקדם אלא ממתין לאותו יום בחודש אדר ב' ויוצא מאוחר.

ד ַָיֲעב ָ֑ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ איכול יצא בסוף שש ת"ל  - ׁש  ֵ֥ צ  ָי  ת ע ָ֔ ב  ְּׁש ָיַָ, יכול בסוף שבע ת"ל ּוַבָ֨ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ דׁש  , הא כיצד, עובד כל שש ויוצא ֲעב ָ֑
 [:ירושלמי קדושין פ"א ה"ב] כב(בתחלת שבע

בזה בשנת העבור אם כלה שנתו בסוף אדר ראשון, אם נאמר עד סוף שש  לומדים הבדל( –)ונפקא מינה ונ"מ  כב(תורה תמימה הערה 
אדר שני, דאע"פ דאדר שני נוסף הוא מכל מקום  יוצא מיד שהרי כלו שש שנים, אבל עכשיו שיוצא בתחלת שבע אינו יוצא עד סוף

 שנה אינה מתחלת עד ר"ח ניסן, כ"כ בשירי קרבן ועיי"ש עוד:

א ֵ֥ צ  ָי  ת ע ָ֔ ב  ְּׁש   - ּוַבָ֨
 

י ֶ֖ ָחְפׁש  אַָל ֵ֥ צ  םמרכא טפחא, יתור לרבות, )א(  – י  ָּנָֽ ָח  י ֶ֖ ָחְפׁש  אפילו חלה והוציא רבו עליו הוצאות הרבה אינו חייב לו כלום, שנאמר  - ַל
 [:רמב"ם פ"ב הי"ב מעבדים] כו(לחפשי חנםיצא 
 

ם  ָּנָֽ םאת חובות בעל העבד  סלוק, מגביל – ח  ָּנָֽ ח  ָ י ֶ֖ ָחְפׁש  םמה ת"ל  - ַל ָּנָֽ )בעל ואין  גט שחרור )לתת(צריך  )בעל העבד(, לומר שאין ח 

 [:מכילתא] כה(צריך ליתן לו מעות העבד(
 ד הוצאות רפויאת חובות העבד המשתחרר שאינו חייב להחזיר לבעל העב מגביל

 
 :ח,שמות משפטים כא

ם ֲאֶׁשר-א  ָ ָה ֵ֛י ֶנ ד  ֲא ָ ֹ֧י ינ  ְָּבע  ה א-ָרָע֞ ּהָל ֵ֥ ָּדָ֑ ֶהְפ ְָו ּה ָדֶ֖ ְָיָע ֹו יָל אָָלֵ֥ ֵ֛ ר  ָָנְכ ם דֹו-ְלַעֵ֥ ְג ב  ְָּב ּה ָרֶ֖ ָמְכ לְָל ְמׁש ֵ֥ ּה׃-י  ָָבָֽ
 :ט,משפטים כא שמות

ם א  ה-ְו ַָיֲעֶׂש ֹות ַהָּבנֶ֖ טָ ְׁשַּפֵ֥ מ  הְָּכ ָּנ ֶדָ֑ יָע ָי  ֹו ְבנֶ֖ ּה׃-ל  ָָּלָֽ
 :י,משפטים כא שמות

ם ח-א  ַּקָֽ ָֽ֖ ָֽ ָי  ֶרת ֶחֶ֖ ׃-ַא ע ָרָֽ ְג ָי  א ּהָל ֵ֥ ָנָתֶ֖ ְָוע  ּה סּוָתֵ֥ ּהְָּכ ָרֵ֛ א  ְָׁש ֹו ָלָ֑
 :יא,שמות משפטים כא

ם ָ֨ א  ׁש-ְו ָּ֑ה-ְׁשָל הָָל ַָיֲעֶׂשֶ֖ א הָל ֵ֥ ֶּל ָא ָ֔
ָסָ ֶסף׃ ָָּכָֽ ן י ֵ֥ א  ָ ֶ֖ם ָּנ ָח  ה ָאֵ֥ ְָוָיְצ

גו' ריבה לה יציאה אם אחת )ו( משלש אלה לא יעשה לה ומה הן )ז( השלש ייעדנה לו או לבנו או יגרע מפדיונה ותצא ו - רש"יע"פ 
 על העבדים שאם קדמו סימנין קודם לשש שנים תצא חנם, שלא תשלם פדיון, ואין כסף בשש שנים או יובל אם קדם לשש שנים.

)ו( אם מיעדה אשתו היא וצריכה גט ואם מגרע צריכה להשלים פדיון וכתוב חנם אין כסף משמע שאין תשלומים משני  שפת"חע"פ 
 לעשות יעוד לו לבנו ולגרוע בעת ובעונה אחת הצדדים. וגם אי אפשר

 ז( דאם מדובר על שאר כסות ועונה למה יצאה חנם צריכה גט כיון שיעדה לאשה.)
 גט יש בלי תשלום  -א' מפרש באי קיום בשאר כסות ועונה יוציאה בגט חנם במובן מיד, אין כסף  - אור החיים

 ויצאה חנם בסימנים ואלו מן ההלכות שנאמרו בהר סיני וסמכום. אלה יעוד לו לבנו וגרעון כסף-ב' ורז"ל אמרו שלש
 

ם ָ֨ א  ׁש-ְו ָ-ְׁשָל ה ֶּל ָ )כא,יא( , מוקדם שהוא מאוחר בענין, כי השלש אינו על הפסוק המיידי לפניובמלים מוקפות  קטן-קדמא זקף -א ָ֔ ּה ָרֵ֛ א  ְׁש
ע ָרָֽ ְג ָי  א ּהָל ֵ֥ ָנָתֶ֖ ְָוע  ּה סּוָתֵ֥ א-ֲאֶׁשר (ח,כא) אלא לפסוק ְּכ ָדֶָָ֖ל ֵ֥ ְָיָע ֹו ּהלֵ֥ ֶהְפָּדָ֑ ְָו ...יעדנה לו או לבנו או יגרע מפדיונה ותצא וזה לא  כרש"י ּה

 יעדה לו ולא לבנו והיא לא היה בידה לפדות את עצמה .
 

ם -טט   ָ֨ א  ׁש-ְו הָ-ְׁשָל ֶּל יעוד  רש"י. ע"פ )רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי( תבנית מידה ל"א מוקדם שהוא מאוחר בענין -קטן -קדמא זקף -א ָ֔

אי ספוק שאר כסות  פסוק י'יעוד לבנו,  פסוק ט'יעוד לו,  פסוק ח'אפשר לשלב ולומר  אור החיים, ע"פ ט'', ח יםפסוקגרעון לו לבנו ו

אחרי בפסוק יא ועונה, עם או בלי לקיחת אשה אחרת מחייבת להוציאה בגט. בכל אופן המידה מוקדם שהוא מאוחר בענין כי נכתב 
 י. -הפסוקים ח 
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 שמות תרומה כא,א 3.7

 
 ,א:תרומה כה שמות

ר ֵ֥ ַדּב  ר׃-ֶאלָ'הֶָ֖ ַוְי מ ָֽ א הָּל  ָמ ֶׁשֵ֥
ר מ ָֽ א ראף על פי שלא פירשו כאן מלה זאת, אפשר לפרש כי מלת  ּל  אמ ָֽ רָהיא נוטריקון לאו אמור הנתמך בטעם – ּל  מ ָֽ א סלוק  – ּל 

תורה תמימה פשר להשתמש בפי' . וא אמור להן שיש איסור לאו בדבריםשם רש"י  וכפי' בבלי פסחים מב,אבתפקיד הגבלה, כגון ע"פ 
ֶאל)ב(   ָ ר ָ-ַּדּב  ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י [ כי לא נראה ירושלמי תרומות פ"א ה"א]-בחמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה,  -וגו' ְּבנ 

 שאפשר להסיק דרשה זאת ממתוכן ומטעמי פסוק )כה,ב( 

 
 :ב,תרומה כה שמות

ֶאל  ָ ר חּו-ַּדּב  ְק ְָוי  ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ָ-ְּבנ  י ֶ֖ הָל  ָמָ֑ רּו ְָּת
תָָּכל ֶ֤ א  ֶאת-מ  ָ ּו חֶ֖ ְק ֹוָּת  ּבָ֔ ֶּ֣נּוָל  ְּדֶב ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ יׁש י׃-א  ָֽ ָמת  רּו ְָּת

ָ ׃ ָ]ג[ ֶׁשת׃ ח ָֽ ָּוְנ ֶסף ָָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ָָז ם ָּתָ֑ א  מ  ּוָ חֶ֖ ְק רָּת  ֲאֶׁשֵ֥ ָ ה ָמָ֔ רּו ַהְּת  ָ ז את ְָו ד[ [ָ ים׃ ָֽ ּז  ְוע  ָ ׁש ֵ֥ ְָוׁש  י ֶ֖ נ  ָָׁש ַעת ְָותֹוַלֵ֥ ן ָמֵ֛ ְרָּג ַא ְָו ֶֹ֧לת ָּוְתכ  ה[ [ָ ת ר ָ֨ ְוע 
תָּתְָ ר ֵ֥ ְָוע  ים ֵ֛ מ  ָּד ָא ְמ ָ ם ֹ֧ יל  ָא  ים׃ ָֽ ּט  ָׁש  י ֵ֥ ֲעצ  ַָו ים ֶ֖ ָָחׁש  ָ]ו[ ים׃ ָֽ ַהַּסּמ  ֶרתָ ט ֶ֖ ְק ְָול  ה ָחָ֔ ְׁש ַהּמ  ָ ן ֶֶ֣מ ְלֶׁש  ָ ים מ  ְָּבָׂש ר א ָ֑ ןַָלָּמ ֶמ ֶָׁשֶ֖ י]ז[ ְבנ  ָ-ַא ַהם ׁש ֕

ָ ן׃ ֶׁש ח ָֽ ְָוַל ד פ ֶ֖ א  יםָָל ָ֑ א  ֻּל מ  ָ ֶ֖י ְבנ  ַא ְָו ח[ [ָ ׃ ם תֹוָכָֽ ְָּב י ֶ֖ ְָוָׁשַכְנּת  ׁש ָּדָ֑ ְק מ  ָ י ֶ֖ ׂשּוָל  ְָוָעֵ֥ ט[ [ָ֚ א  ָ אֹוְתָךָ֔ ֶ֣הָ ֶא ַמְר  ָ י ֲאנ  ָ ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ל ןְָּככ ֵ֗ ְׁשָּכָ֔ ַהּמ  ָ ֶ֣ית ְבנ  תַָּת
ל ֶ֣יתָָּכ ְבנ  תַָּת ֶ֖ א  ָס-ְו ָ ּו׃ ׂשָֽ ןַָּתֲע ֶ֖ ְָוכ  ָ֑יו ָל ָּכ 

 

ֶאל)ב( תורה תמימה   ָ ר ָ-ַּדּב  ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה, החרש והשוטה והקטן והתורם את  -וגו' ְּבנ 
 שאינו שלו, ועובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשותו.

ֶאלר נחמן שמע לכולהון מן הדא, ר' שמואל ב   ָ ר חּו-ַּדּב  ְק ְָוי  ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ָ-ְּבנ  ה ָמָ֑ רּו יְָּת ֶ֖  פרט לעובד כוכבים, - ל 
תָָּכל  ֶ֤ א  ָ -מ  יׁש ֹוָפרט לקטן,  -א  ּבָ֔ ֶּ֣נּוָל  ֶב ְּד ֶ֣רָי  ָפרט לחרש ולשוטה,  -ֲאֶׁש ָ ]ג[ ז את הְו רּוָמָ֔ ַָָהְּת ם ָּתָ֑ א  ּוָמ  חֶ֖ ְק רָּת  פרט לתורם את  -ֲאֶׁשֵ֥

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

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

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

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

חּו ְק הָ-ְוי  ָמָ֑ רּו יְָּת ֶ֖ ֶאלהמשכן. תנא ר"ח בשם רשב"ג, ג' תרומות נאמרו בפרשה זו, תרומת אדנים, תרומת שקלים, ותרומת  -ל   ָ ר -ַּדּב 
חּו ְק ְָוי  ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י הָ-ְּבנ  ָמָ֑ רּו יְָּת ֶ֖ ֶאתזו תרומת אדנים,  -ל  ָ ּו חֶ֖ ְק י-ּת  ָֽ ָמת  רּו ָזו תרומת שקלים,  - ְּת םָ]ג[ ָּתָ֑ א  מ  ּוָ חֶ֖ ְק רָּת  ֲאֶׁשֵ֥ ָ ה ָמָ֔ רּו ַהְּת  ָ ז את ְו

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

חּו ְק תָָּכל-ְוי  ֶ֤ א  מ  ָ ה ָמָ֑ רּו יְָּת ֶ֖ ֹו-ל  ּבָ֔ ֶּ֣נּוָל  ֶב ְּד ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ יׁש ָ]ג[  א  ֶסף ָָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ וגו', ולכן דריש שבא לרמז על ג' תרומות אלו, ומה שלא פירש ָז
יׁש ָ-ָּכל-הוא משום דכוון הצווי בכאן לקחת מ תרומת המשכןכאן רק   ותרומה כזו הלכה לתרומת המשכן,  א 

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

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

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

 

תָָּכל ֶ֤ א  יׁש ָ-מ  תרומת אדנים ותרומת שקלים נגבו רק ממי פי' כי  תורה תמימהמהפך פשטא, המלים מיעטו מי שאינו איש, היינו קטן,  – א 
חּו)כה,ב( -ואף על פי שהכתוב ב ובר"פ פקודי. שנמנו לגלגולת מבן עשרים שנה ומזכרים כמבואר בר"פ תשא ְק הָ-ְוי  ָמָ֑ רּו יְָּת ֶ֖  –ל 

תָָּכלשהיא לזכרים בני עשרים ומעלה, וסמוך אליו נאמר  זו תרומת אדנים מתפרש ֶ֤ א  יׁש ָ-מ  ֶאתואחריו מוזכר  א  ָ ּו חֶ֖ ְק י-ּת  ָֽ ָמת  רּו זו  - ְּת
תָָּכלשגם היא לזכרים בני עשרים ומעלה, בכל זאת  תרומת שקלים,  ֶ֤ א  מהפך פשטא, מוציא כתוב זה מפשוטו וממקומו בין  – יׁש ָאָ -מ 

ָתרומת אדנים ובין תרומת שקלים וקושרו אל ׃ ה]ג[ ָמָ֔ רּו ַהְּת  ָ ז את ללמד שלתרומת המשכן  היינו תרומת בדק הבית תרומת המשכן  ְו

 !  82והנשים מבנות   21 – 83מתרבים והזכרים בני 

ָ ֹו ּבָ֔ ֶּ֣נּוָל  ֶב ְּד ָי  ֶ֣ר קטן, ז"ק בתפקיד שניים אלו חרש ושוטה אין בם דעת ולכן גם לא דעת לנדבת -מונח מונח זקף פרט לחרש ולשוטה,  -ֲאֶׁש

 לב 

ָ ָ ]ג[ ז את הְו רּוָמָ֔ םַָהְּת ָּתָ֑ א  ּוָמ  חֶ֖ ְק רָּת  ירושלמי ] א(פרט לתורם את שאינו שלו -אתנח, מגביל ללמד על אחד מהחמישה שלא יתרום   – ֲאֶׁשֵ֥
 [:תרומות פ"א ה"א

 
 :שמות תרומה כה,ג

ז את ָ ְָָו ם ָּתָ֑ א  ָמ  ּו חֶ֖ ְק ָּת  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ה ָמָ֔ רּו ַָהְּת
ֶׁשת׃ ח ָֽ ָּוְנ ֶסף ָָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ָָז

ֶׁשתד( -)ג רש"י ח ָֽ ָּוְנ ֶסף ָָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ד[ָ ָז [ָ ֶֹ֧לת כולם באו בנדבה, איש מה שנדבו לבו, חוץ מן הכסף שבא בשוה מחצית השקל לכל  -ּוְתכ 
מר "וכסף פקודי העדה מאת ככר. בקע לגלגלת" אחד )ראה שמ' ל,יג(; ולא מצינו בכל מלאכת המשכן שהוצרך שם כסף יותר, שנא

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



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ָ ז את בנין המשכן. בתרומות  –ללמד כי תרומת המשכן היא יחודית, שבה התנדבו כל צרכי בדק הבית  אחדבתפקיד של ערך  –פשטא  –ְו

 אחרות שוקלים שקלי כסף.

 

 :ה – , גתרומה כה שמות
ֶׁשת׃ ח ָֽ ָּוְנ ֶסף ָָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ָָז ם ָּתָ֑ א  ּוָמ  חֶ֖ ְק רָּת  ֲאֶׁשֵ֥ ָ ה רּוָמָ֔ ַהְּת  ָ ז את ְָו ָָ]ג[ ָ ד[ ׃] ים ָֽ ּז  ְוע  ָ ׁש ֵ֥ ְָוׁש  י ֶ֖ נ  ָָׁש ַעת ְָותֹוַלֵ֥ ן ָמֵ֛ ְרָּג ַא ְָו ֶֹ֧לת ָּוְתכ 

ָָ ה[ָ ים׃] ָֽ ּט  ָׁש  י ֵ֥ צ  ַָוֲע ים ֶ֖ ָחׁש  תְָּת ר ֵ֥ ְָוע  ים ֵ֛ מ  ָּד ָא ְמ ָ ם ֹ֧ יל  א  ָ ת ר ָ֨ ְָוע 
ָ ָ ה[ ת] ר ָ֨  קדמא, ענין של קדימה – ְוע 

ֶסףָכי כשם שקדם מתן שקלי ישראל לשקלי המן להעביר הגזרה, כך גם מתן חמרי בנין המשכן  כלי יקרדרש מפרש  בדרך ָָוֶכֶ֖ ב ָהֵ֥ ָז
ֶׁשת׃ ח ָֽ ים...  ָּוְנ ֵ֛ מ  ָּד ָא ְמ ָ ם ֹ֧ יל  א  ָ ת ר ָ֨  מקדים וממתיק בהתאמה את גלויות בבל, פרס, יון ואדום  ְוע 

 
 :ט –,ח שמות תרומה כה

ָ ח[ ָוְָ] ׁש ָּדָ֑ ְק מ  ָ י ֶ֖ ׂשּוָל  ם׃ְוָעֵ֥ ֹוָכָֽ ְָּבת י ֶ֖ ָָׁשַכְנּת 
ָּכלָ[ט] ָ ֶ֣ית ְבנ  תַָּת ֶ֖ א  ְָו ן ְׁשָּכָ֔ ַהּמ  ָ ֶ֣ית ְבנ  ֚תַָּת א  ָ אֹוְתָךָ֔ ָ ֶ֣ה ְרֶא ַמ  ָ י ֲאנ  ָ ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ל ו-ְּככ ֵ֗ ָ֑י ָל ָּכ 

ָסָ ָ ּו׃ ןַָּתֲעׂשָֽ ֶ֖ ְָוכ 
ׁש)ח( .רש"י ָּדָ֑ ְק מ  ָ י ֶ֖ ׂשּוָל  ָלשמי בית קדושה.  )ט(  ועשו - ְוָעֵ֥ ָךָ֔ אֹוְת ָ ֶ֣ה ְרֶא ַמ  ָ י ֲאנ  ָ ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ל הַָכאן ְּככ ֵ֗ ֶ֣יתָ ְבנ  ֚תַָּת ןא  ְׁשָּכָ֔ המקרא הזה  - ּמ 

ָָמחובר לשל מעלה הימנו ׁש ָּדָ֑ ְק מ  ָ י ֶ֖ ׂשּוָל  ָךָָ֔)לעיל,ח( ְוָעֵ֥ אֹוְת ָ ֶ֣ה ֶא ְר ַמ  ָ י ֲאנ  רָ ֲאֶׁשֶ֤ ָ ל ּוָ... .ְּככ ֵ֗ ןַָּתֲעׂשָֽ ֶ֖ , ב,טז 'בבלי סנהלדורות ) - ְוכ 
ה שלמה, כתבנית שעש ונותכלי בית עולמים, כגון שלחנות ומנורות וכיורות ומכ או כשתעשו(; אם יאבד אחד מן הכלים שבועות יד

ּואילו תעשו אותם. ואם לא היה המקרא מחובר למעלה הימנו, לא היה לו לכתוב:  ןַָּתֲעׂשָֽ ֶ֖ והיה  ,)חסר ו"ו החיבור( אלא 'כן תעשו' ,ְוכ 
 מדבר על עשיית אהל מועד וכליו. 

 

ָ ָךָ֔ אֹוְת ֶ֣הָ ֶא ַמְר  ָ י ֲאנ  ָ ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ל  סתום אלא לפרש, , כעין סתום שלא בא לקטן-רביע מהפך פשטא מונח זקף -ְּככ ֵ֗

ן ְׁשָּכָ֔ ַהּמ  ָ ֶ֣ית ְבנ  ֚תַָּת . בסה"כ פעמיים זקף בין שני קיסרים )כאן סלוק מפסוק קודם ואתנח בפסוק זה(. תבנית זאת קטן-יתיב מונח זקף - א 

ּו רש"יבתפקיד דבר החוזר וקורה מתואמת עם פי'  ןַָּתֲעׂשָֽ ֶ֖ או ים (; אם יאבד אחד מן הכל, שבועות ידב,טז 'בבלי סנהלדורות ) - ְוכ 
 שעשה שלמה, כתבנית אילו תעשו אותם. ונותכלי בית עולמים, כגון שלחנות ומנורות וכיורות ומכ כשתעשו

 

֚ת  .יתיב בתפקיד בדיוק כך, מרמז אל העתקה ממידות המשכן ומכליו אל מידות המקדש ואל כליו – א 

ן ֶ֖ ָת , ללא מרכא מימינה מרבה ללא הגבלה ללמד על עשיה דומה לדורוחאטפ -ְוכ  ּו  , מגביל שלא ישנו בדורות הבאים.סלוק -ַּתֲעׂשָֽ

 

כאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש נפח הקודש הכיל שמונה נפחי משכן )ארבעים אמה אורך, עשרים אמה רוחב, שלושים אמה 

ך, רוחב, גובה.(. גובה(. נפח קדש הקדשים הכיל שנים ושתי שליש נפחי משכן ובקירוב שלושה נפחי משכן )לדיעה אחת עשרים אמה אור

אחד כנגד נפח המשכן ועוד עשרה נפחים. לכן שלמה עשה עוד עשר  אחד עשר נפחי משכןסה"כ שמונה ועוד שלושה נפחי משכן הם 

ָ (חדברי הימים ב ד,)תנו רבנן: עשרה שולחנות עשה שלמה המלך, שנאמר: ...  ב,בבלי מנחות צחמנורות ועוד עשר שולחנות.  ֶַ֣עׂש ַוַּי
ָ ָחנֹות  אולֻׁשְל מ ָ֑ ְּׂש מ  ֶ֣הָ ָּׁש מ  ֲח ַָו ן י ֶ֖ מ  ָּי מ  ָ ה ָּׁשֵ֥ ֲָחמ  ל יָכָ֔ ה  ַּב  ָ ח ַּנ ַָוַּי ה  ָר , ואם תאמר: חמשה מימין הפתח וחמשה משמאל הפתח? אם כן ֲעָׂש

ן (,להכו ' תר'שמ) מצינו ששולחן בדרום, והתורה אמרה: ָחָ֔ ֻּׁשְל ַהָ֨ ן ְו ֶ֖ ּת  ע-ַעל ּת  ַל ן׃ ֶצֵ֥ ֹו ! אלא של משה באמצע, חמשה מימינו  ָצפָֽ
ת (זדברי הימים ב ד,)נו רבנן: עשר מנורות עשה שלמה, שנאמר וחמשה משמאלו. ת ֶא ָ ַּיַעׂש ָ -ַו֠ ן ּת  ַָוּי  ָטָ֑ם ְׁשָּפ מ  רְָּכ ֶָעֶֶׂ֖ש ב ָהֵ֛ ַהָּז ָ ֹות רֹ֧ ְמנ 

אול׃ מ ָֽ ְּׂש מ  ׁשָ ֵ֥ מ  ָח ְָו ן י ֶ֖ מ  ָּי מ  ָ ׁש ֵ֥ מ  ָח ָ ל יָכָ֔ ה    ַּבָֽ
 

 :ח - דברי הימים ב ד,ז
ֶאת ָ ַּיַעׂש ַָו֠ הָ -]ז[ ַּבָֽ  ָ ן ּת  ַָוּי  ָטָ֑ם ְׁשָּפ מ  רְָּכ ֶׂש ֶָעֶ֖ ב ָהֵ֛ ָּז ַה ָ ֹות רֹ֧ ָָסְמנ  אול׃ מ ָֽ ְּׂש מ  ׁשָ ֵ֥ מ  ָח ְָו ן י ֶ֖ מ  ָּי מ  ָ ׁש ֵ֥ מ  ָח ָ ל ָיָכָ֔

ח[ ָס ] ה׃ ָאָֽ ָמ  ב ָָזָהֶ֖ י ֵ֥ ק  ְר ְז מ  ָ ֵַ֛עׂש ַָוַּי אול מ ָ֑ ְּׂש מ  ֶ֣הָ ָּׁש מ  ֲח ַָו ן י ֶ֖ מ  ָּי מ  הָ ָּׁשֵ֥ מ  ֲח ָ ל יָכָ֔ ה  ַּב  ָ ח ַּנ ַָוַּי ה  ָר ֲעָׂש ָ ָחנֹות  ָֻׁשְל ֶַ֣עׂש ַָוַּי
 

ןָ ְׁשָּכָ֔ ַהּמ  ָ ֶ֣ית ְבנ  ֚תַָּת א  ָ ָךָ֔ אֹוְת ָ ֶ֣ה ֶא ְר  "למפי הרב אוסטרי בשם הרב סורוצקין זצַמ

 תרומת המשכן למטרות א' הקמה ב' תחזוקה:

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

 הקמה העמדה, אחדות -א'

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

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

 
 :כ,כה רומהת שמות

ל ַע  ָ ֶהם י ְָּבַכְנפ  ים ֶ֤ ֲככ  ס  ָ ה ְעָל ַמֵ֗ םְָל י  יְָכָנַפ֝ ְרׂש ָ֨ יםָּ֩פ  ב  ֻר ַהְּכ ָ ּו ָהיֶ֣ ל-ְו ֶא ָ יׁש ֶ֣ א  ָ ם ֶהֶ֖ י ָּוְפנ  ֶרת יוָ-ַהַּכּפ ָ֔ ָ֑ ח  ָָא
ל ים׃-ֶאָ֨ ָֽ ב  ֻר ַהְּכ ָ ֵ֥י ּוְָּפנ  ְהיֶ֖ ָי  ֶרת ַָהַּכּפ ָ֔

ים֩ ב  ֻר בענין גובה טפח של הכפורת שעל ארון העדות  עירובין-וכן ב בבלי סוכה ה,ב-נדרש בתרסא, בתפקיד שיעור, מרמז ל – ַהְּכ

 הנדרש מגודל טפח של פני הכרובים. וזאת אחת הדוגמאות בגמרא לקביעה שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות תצוה כז,כ 3.1

ֶָאת :שמות תצוה כז,כ ׀ ֶ֣ה הְָּתַצֶּו ַאָּת֞ ְָויָ -ְו ל א ֵ֗ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ד׃ְּבנ  י ָֽ מ  ֶ֖רָָּת ָנ  ת ֹלֵ֥ ַהֲע רְָל ֹו אָ֑ ַלָּמ ָ ית ֶ֖ ְךָָּכת  ֵָֽ֖֛ ָָז ת ֵָֽ֥֖י  ןַָז ֶֶ֣מ ֶָׁש ָך י ֶל֝ א  ָ ּו חָ֨  ְק
. שלשה זיתים הן, ובהן שלשה שלשה שמנים. הזית הראשון, מגרגרו בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל, ר' א מתני',בבלי מנחות פו

הראשון ומר: באבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. יהודה אומר: סביבות הסל, זה ראשון. ]חזר[ וטוען בקורה, ר' יהודה א
השני, מגרגרו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר: סביבות הסל, זה ראשון. טוען בקורה,  למנורה והשאר למנחות.

ישי, עוטנו בבית הבד עד שילקה . שלהראשון למנורה והשאר למנחותורבי יהודה אומר: באבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. 
ומעלהו ומנגבו בראש הגג, כותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר: סביבות הסל, זה ראשון. טוען בקורה, רבי יהודה אומר: 

 . הראשון למנורה והשאר למנחותבאבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. 
 

בראשון והראשון שבשני שוין, השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון , השני שהראשון שבראשון אין למעלה הימנו. מתני'
שבשלישי שוין, השלישי שבשני והשני שבשלישי שוין, השלישי שבשלישי אין למטה הימנו. אף כל המנחות היו בדין שיטענו שמן 

ְךָ (כז,כ תצוהשמות )ן זית זך! ת"ל: זית זך, מה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך, מנחות שהן לאכילה אינו דין שיטענו שמ ֵָֽ֖֛ ָז
ר ֹו אָ֑ יתַָלָּמ ֶ֖  , ואין זך כתית למנחות.ָּכת 

ֶאת ׀ָ ֶ֣ה הְָּתַצֶּו ַאָּת֞ ָ-ְו ל א ֵ֗ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י גרשיים מונח פסק מונח רביע, בקריאה ללא פסק וכל מונח כאילו מציין ענין מיוחד, כעין מידה דבר  –ְּבנ 

ֶ֣ה׀)כ( )א(  רש"ילמד על עצמו שני דברים כפי' שיצא מענינו ללמד על עצמו או על הכלל כולו, כאן מ ֶּו הְָּתַצ ַאָּת֞ ְךָ. ְו ֵָֽ֖֛ בלא שמרים, כמו  -ָז
 , ששמן המאור עשוי מגרגרים מראש האילן כי שם הם בשילים היטב מהחמה, (: מגרגרו בראש הזיתא,פו)מנחות  -ששנינו ב

ָ )ב(  ית ֶ֖ בו שמרים; ואחר שהוציא טיפה ראשונה מכניסן לריחים הזיתים כותש במכתשת, ואינו טוחנן בריחים, כדי שלא יהו  -ָּכת 
רוטוחנן, ושמן השיני פסול למנורה וכשר למנחות, שנאמר:  ֹו אָ֑ יתַָלָּמ ֶ֖ סחיטת השמן  (.מנחות פו,אולא 'כתית למנחות' )ראה  ,ָּכת 

ר במכתשת מכים בו מכה אחת ע"י ששמים גרג באופן יוצא דופןהרגילה היא בריחיים ופעולה ארוכה להוציא שמן רב, כתית למאור נעשה 

 כך שמים זית אחר וחוזר חלילה.-להוציא טיפה אחת והזית מעבר לריחיים לסחיטה למטרות אחרות כגון מנחות. אחר

ר ֹו אָ֑ יתַָלָּמ ֶ֖ ְךָָּכת  ֵָֽ֖֛ ָָז ת ֵָֽ֥֖י  ַָז ן ֶֶ֣מ מונח מרכא תביר טפחא אתנח , מונח מרמז על מספר קבוצות של פרטים שלא על כל אחד מהם חל הענין  –ֶׁש

  מתני'. שלשה זיתים הן, ובהן שלשה שלשה שמנים. א ,בבלי מנחות פולא מצטרפים. הקבוצות הן כנאמר  או הם

ר ֹו אָ֑  אתנח מגביל להודיע שמכל קבוצה רק השמן ראשון המופק בכתישה מתאים למאור, שני האחרים למנחות.  – ַלָּמ

 
 כז,כא: תצוהשמות 

ַָעל ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ֶכת ר ֝ ּוץַָלָּפ חָ֨ מ  דָ֩ מֹוע  ָ ֶהל א ֶ֣ ַָעדהָָ-ְּב ב ֶר ֶעֵ֥ מ  ָ ֵ֛יו ןָּוָבָנ ר ֹ֧ ַאֲה ָ ֹו תָ֨ א  ָ ְך֩ ר  ַָיֲע ת ֻדֵ֗ 'ָ-ע  הָ֑ ָ ֶ֣י ְפנ  רָל  ֶק ָּב ֶ֖
ָסָ ל׃ ָֽ א  ָר ְׂש ָי  ֵ֥י ְָּבנ  ת ֶ֖ א  מ  ָ ם ָתָ֔ ר  ד ֶ֣ ְל  ָ ָעֹוָלם ת ַּקֶ֤ ָֻח

ד֩ מֹוע  ָ ֶהל א ֶ֣ ָמדרש תנחומא )ורשא( פרשת תצוה סימן ז -מונח תרסא, בתפקיד מחיצה, מחוץ לקדש הקדשים, כנדרש ב – ְּב ֶהל א ֶ֣ ְּב
חָָ֨ מ  ָ ד֩ ֶכתמֹוע  ר ֝ , שלא יטעה אותך יצרך לומר שהוא צריך לאורה, לא היתה המנורה צריכה אלא להנתן לפנים מן הפרוכת אצל ּוץַָלָּפ

 והיא נתונה מבחוץ מן הפרוכת להודיעך שאינו צריך לאורה של בשר ודם,  )בנוהג שבעולם מנורה ליד בעל המקום אבל במשכן(הארון 
ֶכת ר ֝ ּוץַָלָּפ חָ֨ ַָעלין כלל מלמד שמחוץ לפרכת קדמא ואזלא כע – מ  ֶ֣ר ת-ֲאֶׁש ֻדֵ֗ מונח רביע, היו לפחות ארבע או חמש עדויות  – ָהע 

 ששכינה שורה בישראל. העדויות הן:

ַָעל תורה שלמה ]קח[)א(  ֶ֣ר ת-ֲאֶׁש ֻדֵ֗ עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל מאי עדותה, אמר רבא זה נר מערבי, ,... ָהע 
 ויש להוסיף שדלק מעת לעת עד שהוטב בין הערביים (מדרש הגדול, ממנה היה מדליק ובה היה מסיים. )שנותן בה כמדת חברותיה

 )ב( לחם הפנים היה חם משבת לשבת

 )ג( ויאריכו הבדים של ארון העדות עד שדחפו הפרוכת "דודי בין שדי ילין"

( תלמידי חכמים אין חגיגה כ"ז אסוף )-. ומזה למדו ב)ד( האש במזבח הזהב לא המסה צפוי הזהב הדק ולא שרפה את העץ שתחת הצפוי
 ( הלא כה דברי כאש. ירמיה כ"ג כ"טאור של גיהנום שולטת בהן שכל גופן אש שנאמר )

 )ה( אש מהשמים בדמות אריה על המזבח החיצון.

 

ַָעד( כז,כא צ'תשמ' לכל נר. מנא הני מילי? דתנו רבנן: ) חצי לוגלמנורה, )לוג(  שלשה ומחצהבבלי מנחות פט,א  ב ֶר ֶעֵ֥ רָ-מ  ֶק תן לה  -ּב ֶ֖
דמדתה שתהא דולקת והולכת  ַָע ב ֶר ֶעֵ֥ ר-מ  ֶק ַָעד. דבר אחר: ּב ֶ֖ ֶרב ֶעֵ֥ רָ-מ  ֶק ַָעדאין לך עבודה שכשירה  -ּב ֶ֖ ב ֶר ֶעֵ֥ ָ-מ  ֶקר אלא זו ּב ֶ֖

לה שיערו. מאן בלבד, ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא. איכא דאמרי: מלמעלה למטה שיערו, ואיכא דאמרי: ממטה למע
 דאמר ממטה למעלה שיערו, התורה חסה על ממונן של ישראל; ומאן דאמר ממעלה למטה שיערו, אין עניות במקום עשירות. 

 
והיכי שיערו איכא דאמרי מלמעלה למטה שיערו שבתחלה נתנו שמן בנר ונשתייר בבקר  - ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא רש"י

הדבר שלא היה צריך יותר מחצי לוג אפילו בליל ארוך וכן נותן אפילו בליל קצר ומה שנשתייר ובלילה השני פחתו עד ששיערו 
בקיץ היה עושה פתילה עבה ובחורף הוה פתילה דקה כדי שיכלה בקיץ נמי בבקר  )תוס' בירושלמי(בבוקר זורק לחוץ ואיכא דאמר 

 ושוב הוסיפו עד חצי לוג. ולמ"ד ממטה למעלה שבתחלה נתנו רביעית ועמדו שם וראו שאין סיפוק
 

 תימה למה היה צריך לקדש השמן בכלי שרת. - חצי לוג לכל נר ונר תוספות
 

ְך֩ ר  ַָעד בקר)בנוסחנו: עד(  ועד)כא(  רש"יתרסא, בתפקיד שיעור כפירש  – ַיֲע ב ֶר ֶעֵ֥ ֶקר-מ  דתן לה מדתה שתהא דולקת  - ּב ֶ֖ ַָע ב ֶר ֶעֵ֥ -מ 
ֶקר   : חצי לוג ללילי תקופת טבת הארוכין, וכן לכל הלילות, ואם יותר, אין בכך כלום. (; ושיערו חכמיםמנחות פט,א)ראה  ּב ֶ֖

ֹו תָ֨ קדמא, בתפקיד להקדים ולקדש כל חצי לוג שמן בכלי שרת לפני מתנו בנר כעולה מפי' התוספות. אמנם התוספות מלמדים זאת עם  - א 

 אבל טעם קדמא ירמז כי זה מהתורה.   שרת. היה צריך לקדש השמן בכלי  תימה למה - חצי לוג לכל נר ונרשאלה  

ֹו תָ֨ א  ָ ְך֩ ר  רמב"ם הל' )ע"פ  אמר רבא זה נר מערבי, שנותן בה כמדת חברותיה, ממנה היה מדליק...  תורה שלמה )קח(תרסא קדמא,  - ַיֲע

מש מפסיק לעבודה אחרת ואח"כ מדליק נר )מיטיב ששה הנרות האחרים, מדליק ח ובה היה מסיים מקרב פתיל כל נר אל הנר המערבי(   תמידין ומוספין



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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בעל בחינה  –תרסא לפי שהנר האמצעי הוא שרש לשאר הנרות. ...  רלב"ג(. מדרש הגדול)ששי, מיטיב נר המערבי ומדליק אותו מנר אחר(  

 בו מתחיל הדלקת הנרות האחרים.  –נעלה שורש כל נרות, הנר המערבי מתמיד בהארתו, קדמא 

ה שתהיה הדלקת היום האחד נעשית בשני פעמים ... להעלות הנר בין הערבים, ולהיטיב הנרות בבקר )שמ' ל,ז רצתה התור...  רלב"ג
ח(. לפי שהנר האמצעי הוא שרש לשאר הנרות. ... הנה אם כבה הנר האמצעי לא נדליק אותו משאר הנרות; ואולם אם כבה אחד  –

 יד(, כי הם יקחו אורם קצתם מקצת, -הנר שכבה )מש"ת תמידין ג,יגמשאר הנרות, מדליקים אותו מחברו בשנמשיך הפתילה עד 
ֹו תָ֨ א  ָ ְך֩ ר  ַָעדנר מערבי שרש כל הנרות,  –תרסא קדמא, תרסא בתפקיד שרש  - ַיֲע ֶרב ֶעֵ֥ מ  ָ ֵ֛יו ןָּוָבָנ ר ֹ֧ ֶקר-ַאֲה דרגא תביר מרכא טפחא,  – ּב ֶ֖

 ממשיך פתיל של כל נר אל הנר המערבי ומדליק ממנו. 

 

ֵ֛י ןָּוָבָנ ֲהר ֹ֧ ד (כז,כ)מפסוק רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ג הי"ב ע"פ   – וַא י ָֽ מ  ֶ֖רָָּת ָנ  ת ֹלֵ֥ ַהֲע נלמד כי הדלקה כשרה בזר )אם יצויר  ְל

שיש לו גישה למנורה שבקודש באופן שלא יכנס ממש(, אבל הטבת הנרות בכהנים בלבד. יש הטבה לפני ההדלקה של בין הערבים 

. אם אחד מהנרות כבה בתוך הלילה יכנס כהן לקודש יטיבו ע"י שישפוך כל השמן שבו ויציא )ולרב"ם גם הטבה והדלקה נוספת בבקר(

 הפתילה שכבתה, ינקהו, ישים פתילה חדשה ושמן חצי לוג וידליקנו מנר מערבי. 

ַָעד ב ֶר ֶעֵ֥ מ  ָ ֵ֛יו ןָּוָבָנ ֲהר ֹ֧ ר-ַא ֶק הלכה כאן היא אותו אופן דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותה הלכה, ה – ּב ֶ֖

 של הטבת נרות בין הערבים והטבת נרות שכבו בלילה. 

ֵ֛יו)א( אפשר כי בא ללמד ממלת  שהיא אמנם בלשון רבים, אבל טעם תביר בא למעט וללמד שלא תלמד כי כהנים אחדים כגון  – ּוָבָנ

 ה ההכנות והדלקה.  שניים, שלושה, שבעה, עוסקים בהכנה להדלקה ובהדלקה אלא רק כהן אחד בלבד עוש

)ב( הכהן היחיד מיטיב הנרות זה אחר זה ומדליק הנרות זה אחר זה )חמש ואחר עבודה אחרת )דם, קטורת( עוד שנים( וזה ביחד מצטרף 

ֹולהיקרא  תָ֨ א  ָ ְך֩ ר  דכאילו נר אחד ולא שידליקם בבת אחת וזה יהיה מתואם עם )כז,כ(  ַיֲע י ָֽ מ  ָָּת ֶ֖ר ָנ  ת ֹלֵ֥ ַהֲע  . ְל

ַָעד ב ֶר ֶעֵ֥ ר-מ  ֶק ַָעדמרכא טפחא, יתור לרבות שמן לאותו כמות בין בחורף בין בקיץ, אף שבקיץ אינו צריך חצי לוג לנר – ּב ֶ֖ ב ֶר ֶעֵ֥ ר-מ  ֶק   ּב ֶ֖

' הָ֑ ָ ֶ֣י ְפנ  ֶ֣יָמונח סלוק, – ל  נ  ְפ 'מונח מרבה,  – ל  סלוק מגביל, הרבוי ילמד על רבוי פעולות הכנת הנרות להדלקה, וההדלקה. ההגבלה  – הָ֑

 עולות נעשות בקודש ולא מחוץ לקודש. תלמד שכל הפ

 

ֶאתשמות תצוה כח,א:  ָ ָך֩ ֶלי א  בָ ֶ֣ ְקר  ַה ָ ה ַאָּת֡ ֶאת-ְו ְָו יָך ח ֝ ָא ןָ ר ָ֨ ֲהנֹו-ַאֲה לְָלַכ ֶ֖ א  ָר ְׂש ָי  ֵ֥י ְָּבנ  ְך ֹו ּתֵ֛ מ  ָ ֹו ּתֵ֗ א  ָ ֶ֣יו ָ-ָּבָנ י ָ֑ ָל 
ָָָ ן׃ ר ָֽ ַאֲה ָ ֵ֥י ְָּבנ  ר ָמֶ֖ יָת א  ְָו ֵ֥ר ָז ֶאְלָע ָ ּוא הֵ֛ י ֲאב  ַָו ב ָדֹ֧ ָָנ ן ר ֕  ַאֲה

ֶאת )א( ז שמות רבה )וילנא( פרשה ל ָךָ֩ ֶלי א  ָ ב ֶ֣ ר  ְק ַָה ה ַאָּת֡ ָך-ְו י ָָאח ֝ ן ֲהר ָ֨ הה"ד )זכריה י( ממנו פנה ממנו יתד ממנו קשת מלחמה,  ַא
בא וראה אומות הקדמונים כשהיו מבקשים להעמיד להם מלך היו מביאים מכל מקום ומעמידים עליהם שכה"א )בראשית לו( וימלוך 

 נו כן אלא מהם גדוליהם מהם מלכיהם, מהם כהניהם, מהם נביאיהם, מהם שריהם,באדום מדנהבה מבצרה וכן כלן, אבל ישראל אי
כך אמר הקב"ה למשה יכול הייתי לעשות לאחיך כ"ג חוץ מדעתך אלא שהייתי מבקש שתהא גדול שמות רבה )וילנא( פרשה לז ... 

  עליו, מתוך בני ישראל
ֶאת )א(  ָ ָך֩ ֶלי א  ָ ב ֶ֣ ר  ְק ַָה ה ַאָּת֡ ָך-ְו י ח ֝ ָָא ן ֲהר ָ֨  פזר מונח תרסא, קדמא ואזלא  – ַא

ָך֩ ֶלי א  ָ ב ֶ֣ ר  ְק  מונח תרסא, תרסא בתפקיד מחיצה לעצמו בעל בחינה נעלה, נבחר, כמו  –  ַה

ָך-ֶאת י ח ֝ ָָא ן ר ָ֨ ֲה  קדמא ואזלא, כעין כלל למנות לתפקיד נבחר מתוך עם ישראל, ושהמנוי יהיה לרצון הציבור  – ַא

ה ַאָּת֡ ן הנבחר שהוא מישראל, ולרצון משה אל כל מנוי למשרה של ממונה על הציבור להיות מקרב פזר, מעביר את עקרון מנוי אהר – ְו

 ישראל.

 יז,טו:    שפטיםדברים -הדרשה הידועה היא מ
הֵָ֥ רָ ַחֵ֛ ְב ָי  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ְך ֶל ֶמָ֔  ָ ָך ֶל י ָָע ים ֶ֤ ׂש  ֹוםָָּת ָָ'ׂשֶ֣ ת ֶ֤ לָָלת  ָתּוַכֵ֗ א ְךָל ֶ֣ ֶל ֶמָ֔  ָ ָך ָעֶל י ָ ים ֶ֤ יָךָָּתׂש  ֶחֵ֗ ַא בָ ֶר ֶּקֶ֣ ָמ  ֹו ָּבָ֑ יָך ֶהֶ֖ ֹל ֱָא י ָ֔ ר  ָָנְכ יׁש ֶ֣ א   ָ ָך ָעֶל י

א רָל ָֽ ּוא׃-ֲאֶׁשֵ֥ הָֽ ָ ָך י ֶ֖ ח   ָא
א ' יוסף בכור שורר רָל ָֽ א-ֲאֶׁשֵ֥ ּו הָֽ ָךָ י ֶ֖ ח  (: רב אכשר לרב מרי בר יבמות מה,במותר, כדאמרינן )ראה  -כלל; אבל אמו מישראל  - ָא

ָךָדבבל; כיון דאמו מישראל,  פורסירחל ומנייה ב י ֶחֵ֗ ַָא ֶרב ֶּקֶ֣ נן )ראה שם(: כל משימות שאתה קרינן ביה, אף על גב דאמרימ 
ָך ָמשים  יָךָלא יהיו אלא ,ָעֶל י ֶחֵ֗ ַא ֶרבָ ֶּקֶ֣   .מ 

יָךֶָ֩את כלי יקר שמות פרק כח )א( ֶל בָא  ֶ֣ הַָהְקר  ָּת֡ יָך-ְוַא ןָָאח ֝ ל ... ַאֲהר ָ֨ ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ֹוְךְָּבנ  ּתֵ֛ . הוסיף כאן לשון ואתה לומר לך שמצד מעשה העגל מ 
ומשה קירבו בתפילתו כמו שנאמר )דברים ט כ( ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן  נתרחק אהרן כמו שנפסלו בכורי ישראל

 בעת ההיא.
ֶליָך֩ בָא  ֶ֣ ְקר   מונח תרסא, תרסא בתפקיד מחיצה של פסילה מצד מעשה העגל.   – ַה

ֵָֽ֛֖ (ז,ככ תצוה שמות) וזהו ,כ:פנים יפות שמות פרק כז תָָז י  ֵָֽ֖֥ ןַָז ֶֶ֣מ ֶׁש יָךָ ֶל֝ ּוָא  ְקחָ֨ י  ת, הרמז לזה כי שמ"ן ז"ך מספרו ְךְו י  ֵָֽ֖֥ , וירמז עוד כי אמרו ]עץ חיים ַז
 (487=  341+  72)שער ט"ו, פ"ו[ שבחינת חכמה הוא משם הוי' במילוי יודין שמספרו ע"ב, והוא שורש נשמתו של משה כידוע ועם מספר משה 

תעולה כמספר  י  ֵָֽ֖֥ ֹורָ, ויש לרמז במה ש"ה (487)=  ַז יתַָלָּמאָ֑ ֶ֖ שהוא עיון  כתתואח"כ  הס[ הסכת ושמע ישראל ב,סג] ברכותחז"ל בסוף למ"ש ָּכת 
 ... ההלכה לידע שורשו על בוריה כפירש"י שם, 

מר שקול א' מעורר קול הסמוך לשרשו, וכן עין של כל אחד יראה ע"פ עין חבירו הסמוך לו עד שישפיע האור עין העליון לעין של מטה, והיינו דא
יָךֶָ֩את (א,כח תצוה שמות) בתריה ֶל בָא  ֶ֣ ְקר  הַָה ָּת֡ יָךָ-ְוַא ןָָאח ֝  וגו':ַאֲהר ָ֨

[ ת"ר מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם וכו', שוב מעשה וכו' שתלמדני כל התורה ע"א] ל"אדף  שבתאיתא במס' 
ה שהביאו הני תלתא עובדי להודיע ענוותנותו של הלל, כולה וכו', שוב מעשה בנכרי אחד וכו' ושמע קול סופר שהיה אומר ואלה הבגדים וגו', נרא

[ דר"מ ס"ל מתנה על מה שכתב בתורה תנאו בטל הא בדרבנן תנאו קיים, ור"י ס"ל איפכא בדאורייתא תנאו ע"א] נ"ו דף כתובותמשום דאיתא ב
תנאי שאי אפשר לקיימו תנאו בטל, וכיון בעובדא [ יהודא בן תימא אומר כל א,צדס"פ השוכר את הפועלים ] ב"מקיים ובדרבנן תנאו בטל, ואיתא ב

קמא הוי מתנה תנאי על תורה שבע"פ דהוא מתנה בדרבנן, ובעובדא שניה הוי ליה מתנה בדבר שא"א לקיימו, ובעובדא ג' ע"מ שאהיה כה"ג הוי 
עובדא דלכ"ע באחד מהם תנאו קיים, ומחמת מתנה בדאורייתא, נמצא למ"ד תנאו בטל אין כל כך ראיה לענוותנותו של הלל, לכך מייתי הני תלתא 

 ענוותנותו קירבו תחת כנפי השכינה:
יָך֩ ֶל בָא  ֶ֣ ְקר  הַָה ָּת֡ פזר מונח תרסא, תרסא בעל בחינה נעלה השפעת אור עין העליון לעין של מטה, פזר מעביר עקרון ההשפעה אל ענין קירוב נכרי  – ְוַא

 ו שבע"פ. או שאינו יודע תורה אע"פ שמתנה על תורה שבכתב א
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 שמות כי תשא ל,יב 3.9
 שמות כי תשא לא,יג׃

ֶמר פ א ר׃ָ-ֶאלָ'הֶָ֖ ַוּי ֵ֥ אמ ָֽ הָּל  רע"פ דרשה בפסחים ובתמורה מלת מ ֶׁשֵ֥ מ ָֽ א , ובא להוציא מדעת החושבים  לאו אמורנדרשת נוטריקון  ּל 

פחות ענין שמירת שבת מל"ט שצווי הקמת המשכן שנאמר עד עתה יעשה גם בשבת, ולהזהיר בפרשה הבאה על לאו מכלל עשה, והוא ל

 מלאכות המשכן.

ֶמר)יב(  הארוך –ראב"ע פירוש ב  א ררק זה: לו,  לאמרעם 'וידבר':  לאמרכל  - ַוּי ֵ֥ מ ָֽ א ה.  )יג( לישראל ּל  ַאָּת֞ ְךָטעם  .ְו בעבור  -ַאֵ֥
 שיעשו אשר ציויתים ככתוב למעלה, אולי יחשבו כי יעשו כן בשבת. 

הע"פ פי' ראב"ע יובן  ַאָּת֞ ְָו כתוב מכאן ולשמאלו, אבל ע"פ  הכלל או היוצא מן הכללגרשיים בתפקיד יוצא מן הכלל, אלא שבד"כ  – ]יג[

ֶאלתבנית הטעמים של הכתוב  ָ ר ל ָ-ַּדּב ָ֨ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י קדמא מהפך פשטא, היוצא מן הכלל מלמד על הכתוב לפניו )מימינו( כפי' ראב"ע  – ְּבנ 

ר)יב(  ֶמ א ררק זה: , )למשה בלבד( ול לאמרעם 'וידבר':  לאמרכל  - ַוּי ֵ֥ מ ָֽ א      .  לישראל ּל 

ר ַּדּב ָ֨ ָ ה ַאָּת֞  גרשיים קדמא – ְו

 

ֶאלָ:שמות כי תשא לא,יג ָ ר ַּדּב ָ֨ ָ ה ַאָּת֞ ְָו ֶאת-]יג[ ְךָ ַאֵ֥ רָ מ ָ֔ א ל   ָ ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ָ-ְּבנ  רּו מ ָ֑ ְׁש יָּת  ַתֶ֖  ַׁשְּבת 
מְָָ ָ ' הֶ֖ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ י ֵ֛ ּכ  ָ ַעת ַד֕ םָָל יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  ְל  ָ יֶכם ינ  ָֽ ֶ֤יָּוב  ינ  ָּב  א ו ה ֝ ָ ֹות אָ֨ ָ י֩ ם׃ָּכ  ְׁשֶכָֽ ּד   ַק

ֶאל ָ ר ַּדּב ָ֨ ָ ה ַאָּת֞ ָ -ְו ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י עשה של ברית  – בבלי יבמות ה  גרשיים קדמא מהפך פשטא, תבנית דבר שמתחיל מושעה ומתחדש –ְּבנ 

מילה הדוחה לא תעשה של שבת, השבת החלה, באה מצוות עשה שהלא תעשה נדחה מפניו, וכאשר העשה מסתיים, הלא תעשה חוזר 

 לשרות

ֶאת)יג(   רמב"ן  ָ ְך רּוָ-ַאֵ֥ מ ָ֑ ְׁש יָּת  ַתֶ֖ מעוטין:  -אעפ"י שתהיו רדופין בזריזות המלאכה, אל תדחה שבת מפניה; כל 'אכ'ין ו'רק'ין  -ַׁשְּבת 
, כי לפי מדרש רבותינו )ראה ירוש' ברכות ט,ה ]יד,ב[(, ב'אכ'ין ולא נתכוון אצלילמעט שבת ממלאכת המשכן. לשון רבנו שלמה; 

עטו בדבר המצווה בו, ואם תדרוש המיעוט בענין מלאכת המשכן, בתימעט בשמירת השו'רק'ין  , כי המיעוטין אצלם בכל מקום ְימַּ
ֶאתמנין שפיקוח נפש דוחה את השבת? רבי יודן אומר:   ובירושלמי במסכת יומא )ח,ה ]מה,ב[(:יהיה מותר לעשותה בשבת!  ָ ְך -ַאֵ֥

רּו מ ָ֑ ְׁש ּת  ָ י ַתֶ֖  -. ומלאכת המשכן שאינה דוחה השבת וח נפש וכיוצא בהם, שהם דוחים אותולמילה או לפיק -המיעוט הזה אבל  ;ַׁשְּבת 
 מפני שהזהיר בה )בשבת( בכאן. 

 

 :יא –לך יז,י -בראשית לךדחית שבת מפני ברית מילה 
ל םָָּכ ֹולָָלֶכֶ֖ ּמֵ֥ ה  ָ ָך י ֶרָ֑ ֲח ַא ָ ָךֶ֖ ְרֲע ַָז ן י ֵ֥ םָּוב  יֶכָ֔ ֶ֣ינ  ּוב   ָ י ינ  ָּב  ּו רֵ֗ ְמ ְׁש ֶ֣רָּת  ֲאֶׁש ָ י ֞ ית  ר  ְָּב את ָז ֶ֣ ר׃-]י[ ָָזָכָֽ

ם׃ יֶכָֽ ינ  יָּוב  ֶ֖ ינ  ָּב  ית ָ֔ ר  ְָּב ֹות אֶ֣ ְל  ָ ה ָהָי ְָו ָ֑ם ְרַלְתֶכ ָָע ֶ֣ר ְָּבַׂש ת ֶ֖ א  ָ ם ַמְלֶּת֕ ָּוְנ א[ ָ]י
ּו רֵ֗ ְמ ְׁש ֶ֣רָּת  ֲאֶׁש ָ י ֞ ית  ר  ְָּב את מונח גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. ברית מילה יצא ללמד  - ז ֶ֣

 ברית מילה דוחה חומרת לא תעשה של שבת, כי נכרתו על המילה י"ג בריתות .על עצמו, שדוחה שבת, מגזרת הכתוב מצוות עשה של 
והנה האות הזה אות השבת, ולכן ואחר כן צוה שישמר אברהם הברית הזאת, ותהיה המילה "לאות ברית" )להלן,יא(;    רמב"ן

ין זה. ידחה אותו; דהגמרא שם דנה במקור לזה שמילה בזמנה  12עי' שבת קלב,א אתיא אות אות, הערה  גי' כתר, מכון ירושלים)  וָהבֵּ
 דוחה שבת ... ולמסקנה לומדים אות ברית ודורות מאות ברית ודורות(

 

 דחית שבת מפני פקוח נפש 

ֶאת ( שמות כי תשא לא,יג) . ר' רבהו בשם ר' יוחנןשספק נפשות דוחה את השבתמניין ( א א)וילנה מ" הה" חפ" יומא ירושלמי ְךָ -ַאֵ֥
ּתָ  ָ י ַתֶ֖ רּוַׁשְּבת  מ ָ֑  מיעוט. אמרה תורה חלל עליו שבת והוא יושב ומשמר שבתות הרבה.ְָׁש

ֶאלָיג ,לאתשא -כי שמות רָ ַּדּב ָ֨ ָ ה ַאָּת֞ ֶאת-ְו ְךָ ַָאֵ֥ ר מ ָ֔ א ל   ָ ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ָ-ְּבנ  רּו מ ָ֑ ְׁש יָּת  ַתֶ֖ ַָׁשְּבת 
ם׃ָ ְׁשֶכָֽ ּד  ְמַק ָ ' הֶ֖ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ י ֵ֛ ּכ  ָ ַעת ַד֕ םָָל יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  ְל  ָ יֶכם ינ  ָֽ ֶ֤יָּוב  ינ  ָּב  א ו ה ֝ ָ ֹות אָ֨ ָ י֩ ָּכ 
 דוחה שבת ק"ו דוחה יו"ט 

 ֶאת ָ ְך י-ַאֵ֥ ַתֶ֖ ְךיתור לרבות,  ,מרכא טפחא - ַׁשְּבת  המלה ממעט את הנאנס משמירת שבת כגון לפקוח נפש, תבנית הטעמים מרכא   ַאֵ֥

 , חלל עליו שבת והוא יושב ומשמר שבתות הרבה ירושלמי יומא פ"ח ה"ה-טפחא מרבה כנדרש ב

 רּו מ ָ֑ ְׁש  . דחות שמירת שבת רק לברית מלה, פקוח נפש וכיוצא בהםמגביל את ההיתר לאתנח,  -  ּת 

 רּו -מי ב מ ָ֑ ְׁש יָּת  ַתֶ֖  ודומה לו? אך זה שיכול לשמור ומיעט הנאנס בין אם מציל בין אם ניצול ַׁשְּבת 

 

ם ָָשמות כי תשא לא,יד: ְרֶּת ַמ ת-ֶאת ּוְׁש י ַהַּׁשָּבָ֔ ֵ֛ ֶדׁש ּכ  וא ק ֵ֥ ֶ֖ ָ֑ם ה   ָלֶכ
ָה ָ  ְלֶל י ַחָֽ ת ְמ ֹו ת מֶ֣ ָמָ֔ י יּו ֵ֗ ל ּכ  ה ָבּה ָ הָהע ֶׂשֵָ֥-ָּכ ה ְמָלאָכָ֔ ְרָתֵ֛ ְכ ֵֶ֥פׁש ְונ  ֶּנ וא ַה ֶ֖ ה  ֶרב ַה ֶּקֵ֥ ׃ מ  ָה י  ַעֶּמָֽ
 

ם ָ)יד(   גרלב" ְרֶּת ַמ ת-ֶאת ּוְׁש ירוצה לומר, שלא תעשו בו מלאכה.  - ַהַּׁשָּבָ֔ ֵ֛ ֶדׁש ּכ  א ק ֵ֥ ו ֶ֖ ָ֑ם ה   ותכתובבארו ז"ל מזה המקום ) - ָלֶכ

ואין מעשיה קדש, והוא מבואר  - היא קדש כימרו: (, שהמלאכה הנעשית בשבת אינה אסורה, אעפ"י שכבר נעשית באיסור: אלד,א
ָה ָשהתורה לא אסרה לנו הנעשה בשבת, אבל אסרה עשיית המלאכה.  ְלֶל י ֹות ְמַחָֽ ת מֶ֣ ָמָ֔ המקושש, שזאת  ןכבר נתבאר בעני - יּו

כמו שנתבאר לז(, והיא צָואה לבית דין ; וזה אמנם יהיה כאשר היה זה בעדים ובהתראה, -המיתה היא סקילה )ראה במ' טו,לב
הבשרשים הכוללים .  ְרָתֵ֛ ְכ ֵֶ֥פׁש ְונ  ֶּנ וא ַה ֶ֖ ה  ֶרב ַה ֶּקֵ֥ הָָ מ  י רוצה לומר: אם היה מזיד ולא היו שם עדים והתראה. וענין ה'כרת' הוא  - ַעֶּמָֽ

" ויאסף אל עמיו(, והוא הפך אמרו "מכיל' כי תשא שבתא אאבדן הנפש באופן שלא יהיה לה ִהשארּות, כמו שהתבאר במכילתא )
 (. כה,ח בר')
 

י ֵ֛ ֶדׁש ּכ  א ק ֵ֥ ו ֶ֖ ָ֑ם ה   תביר מרכא טפחא אתנח   – ָלֶכ



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י ֵ֛ ֶדׁש ּכ  א ק ֵ֥ ו ֶ֖ ָ֑ם ה   אתנח, מגביל, איסור מלאכה לישראל, ומתיר הנאה ממלאכה הנעשית בשבת ע"י אינו ישראל  – ָלֶכ

י ֵ֛ ֶדׁש ּכ  א ק ֵ֥ ו ֶ֖ ָ֑ם ה   במיוחד עבור ישראל.  מרכא טפחא אתנח, יתור לרבות קדושת השבת גם לאסור מלאכה לאינו ישראל – ָלֶכ

י ֵ֛ ֶדׁש ּכ  א ק ֵ֥ ו ֶ֖ ָ֑ם ה  (, שהמלאכה הנעשית בשבת אינה אסורה, לד,א ותכתוב)תביר, מיעט איסור הנאה ממלאכת שבת של ישראל  – ָלֶכ
   אעפ"י שכבר נעשית באיסור: 

 

. אבל הפסוק פותח שהתנאים שאינם תלויים במלאכת מחשבת בשבת לחייב העוהחלק הבא של הפסוק כתוב בצורה מיוחדת. נושאו, 

כך משלב רמז לארבעה תנאים בתוך תאור כללי של מלאכה והתוכן -בעושה בזדון עם עדים התראה שהוא מהתנאים המרומזים אחריו. אחר

 אחריו נדרש לעושה בזדון בלי התראה ועדים. 

ילכאורה הסדר היה צריך להיות  ֵ֗ ה-ָּכל ּכ  ה ָבּה ָ ָהע ֶׂשֵ֥ ָה ָ  ... זדון בעדים והתראה ְמָלאָכָ֔ ְלֶל י ַחָֽ ֹות ְמ ת מֶ֣ ָמָ֔ זדון עם חסרון בעדים  יּו

הוהתראה   ְרָתֵ֛ ְכ ֵֶ֥פׁש ְונ  ֶּנ וא ַה ֶ֖ ה  ֶרב ַה ֶּקֵ֥ ׃ מ  ָה י  ַעֶּמָֽ

ְלֶל יָה ָ ַחָֽ ֹות ְמ ת מֶ֣ ָמָ֔ י יּו ֵ֗ ה-ָּכל ּכ  ה ָבּה ָ ָהע ֶׂשֵ֥ ה ְמָלאָכָ֔ ְרָתֵ֛ ְכ ֵֶ֥פׁש ְונ  ֶּנ א ַה ו ֶ֖ ה  ֶרב ַה ֶּקֵ֥ ׃ מ  ָה י קטן בין שני קיסרים, -קטן רביע זקף-זקף – ַעֶּמָֽ

זה  והיה רלב"גוי לענין עוצמתי, ואפשר כי תבנית הטעמים מלמדת מעבר לכתוב עצמו של מיתת בית דין בסקילה או כריתת הנפש, כפי' בט
מכחיש הגדולות שבפנות , והוא מאמין שהעולם אינו מחודש, או שהוא שאינו מאמין בשם יתעלהכן, כי המחלל את השבת מורה 

 . והעיון ותהתורי
 

ְלֶל יָה ָ ַחָֽ ֹות ְמ ת מֶ֣ ָמָ֔ לז(, והיא צָואה לבית דין ; וזה אמנם -המקושש, שזאת המיתה היא סקילה )ראה במ' טו,לב ןכבר נתבאר בעני - יּו
 יהיה כאשר היה זה בעדים ובהתראה,

ְלֶל יָה ָ ַחָֽ ֹות ְמ ת מֶ֣ ָמָ֔ ָה ָקטן, פתח בלשון רבים -פשטא מונח זקף – יּו ְלֶל י ַחָֽ תוסיים בלשון יחיד  ְמ ֹו ת מֶ֣ ָמָ֔ ָה ָמְָ,  יּו ְלֶל י פשטא, בתפקיד  – ַחָֽ

המוציא ככר לרשות הרבים חייב הוציאוהו שנים ,מ"ה יפ"משנה שבת כמשניות הבאות  שנייםע"י  אחתשל אחד, מרמז לעשיית מלאכה 
יו צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפנ ,מ"וג"יפמשנה שבת  וגו' ורבי שמעון פוטר לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייביםפטורין 

 חייבין ורבי שמעון פוטר: לא יכול אחד לנעול ונעלו שניםחייב נעלו שנים פטורין 

ֹות ת מֶ֣ ָמָ֔ קטן בתפקיד שתיים, שהעושה בזדון בפרהסיא לא יומת אלא בשני תנאים: עדים כשרים ובהתראה -קטן, זקף-מונח זקף – יּו

 נכונה.

ֹות ת מֶ֣ ָמָ֔ לאו שהמחלל בפרהסיא מחויבים הב"ד לענשו ואם ...  מימה הערה לגתורה תקטן, החזרה במלים מלמדת כפי' -מונח זקף – יּו
  . , אבל היכי שהחיוב הוא כרת שהוא אם בצנעא, אין ב"ד וכל ישראל נענשים על העדר עונשוהם עצמם בעונש

 

י ֵ֗ ה-ָּכלרביע  – ּכ  ה ָבּה ָ ָהע ֶׂשֵ֥ , מלת כה מן התורההתנאים לאיסור מלאמשנת השבת הרב משה פנחס זנדר הי"ו פ"ב ע"פ  – ְמָלאָכָ֔

מלאכה מתיחסת לל"ט מלאכות כבמשכן שהן מלאכת מחשבת ולהן חמשה תנאים )א( כדרכה )ב( כוונה )ג( מלאכה הצריכה לגופה )ד( 

הָ שמות כי תשא לא,טו תיקון )ה( קיום. אפשר כי תנאים אלו מרומזים בפסוק  ְמָלאָכ ָ ֶ֣ה ָעֶׂש י  ָ ים  מ  ָָי ֶֶׁ֣שת ָָׁש 
תָ ַּבֹ֧ ַָׁש י יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֹום ָָּוַבּיֶ֣ ' הָ֑ ֶדׁשַָל ק ֶ֖ ָ ן ֹו ת׃-ָּכלַָׁשָּבתֵ֛ ָמָֽ ָיּו ֹות מֵ֥ ָ ת ַהַּׁשָּבֶ֖ ָ ֹום ְָּביֵ֥ ֵ֛ה ְמָלאָכ ָ ה ָָהע ֶׂשֹ֧

י יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֹום 'ָמונח רביע, מרמז לחמישה תנאים במלאכת מחשבת שהשביתה ממנה מרומזת שבמלים  –ָּוַבּיֶ֣ הָ֑ ֶדׁשַָל ק ֶ֖ ָ ן ֹו ַָׁשָּבתֵ֛ ת  ַׁשַּבֹ֧

ָ-ָּכלושזאת מלאכת מחשבת נדרש במלים  ֹום ְָּביֵ֥ ֵ֛ה ְמָלאָכ ָ ה תָהע ֶׂשֹ֧ ( מדרש הגדול) אפילו מלאכת משכן תורה שלמה ]פב[ – ַהַּׁשָּבֶ֖

ת ]פב*[ ,שהיא מלאכת מחשבת ָמָֽ ָיּו ֹות אלא יכול לאבות מלאכות  , )רק מות יומת פעמיים( אמר מחלליה מות יומת שתי פעמיםנולמה  מֵ֥
ת-ָּכל הוא החיוב ת"ל ָמָֽ ָיּו ֹות מֵ֥ ָ ת ַהַּׁשָּבֶ֖ ָ ֹום ְָּביֵ֥ ֵ֛ה אָכ ְמָל ָ ה )פירוש )א( לתולדות של ל"ט מלאכות המשכן, )ב(  (כתב יד מדרש החפץ) ָהע ֶׂשֹ֧

 )לא,טו( עוסק בעיקר במלאכת מחשבת-, ומכאן למדנו ש)לא,יד( מיתה בידי שמים, )לא,טו( מיתת בי"ד(

 

יבנוסף יש ארבעה תנאים שאינם תלויים במלאכת מחשבת והם מרומזים בטעם מלת  ֵ֗ רביע )א( מעשה ולא גרמא )ב( שלימות המלאכה  – ּכ 

חצי מלאכה )כגון המוציא חצי קופה על אסקופת הבית )משנה שבת פ"י(( )ג( שיעשנה לבדו )במלאכה שאינה צריכה יותר מאדם ולא 

 אחד( )ד( שיהיה בה שיעור, ואילו חצי שיעור אסור אבל פטור. 

 

התורה תמימה  ה ָבּה ָ ָהע ֶׂשֵ֥ ג חוט אחת שחרית וחוט אחת לאפוקי אם אר הערה ל [:מכילתא]ל( עד שיעשה מלאכה גמורה - ְמָלאָכָ֔
 :ערבית והיתה ידיעה בינתיים אינו חייב סקילה, דפחות משני חוטין כאחד אינה אריגה ואינה נקראת מלאכה

ה ה ָבּה ָ ָהע ֶׂשֵ֥ קטן בתפקיד שתיים -קטן, פשטא בתפקיד אחד ללמד שעשה סוג מלאכה אחד, זקף-מרכא )=מאריך( פשטא זקף – ְמָלאָכָ֔

ים, מרכא )=מאריך( בתפקיד מרחיק זמן בין שני השלבים שהיה סיפק לידיעה ביניהם לכן אינה נקראת מלאכה שעשה המלאכה בשני שלב

 גמורה ולכן העושה אותה לא חייב סקילה.

 

ה ְרָתֵ֛ ְכ ֵֶ֥פׁש ְונ  ֶּנ וא ַה ֶ֖ ה  ֶרב ַה ֶּקֵ֥ הָָ מ  י  תביר מרכא טפחא מרכא סלוק   – ַעֶּמָֽ

ֵֶ֥פׁש ֶּנ א ַה ו ֶ֖ ה  ֵֶ֥פׁש, שה ברצון רוחני ופנימי  והיינו במזידהנפש שעו תורה תמימה הערה לג – ַה ֶּנ וא ַה ֶ֖ ה  מרכא טפחא, ריבה על מילת  – ַה

 נפש תכונות רוחניות,   

 

ה ְרָתֵ֛ ְכ  תביר, ממעט מכרת את שאינו מזיד )שוגג, מתעסק, אנוס(  – ְונ 

ֶרב ֶּקֵ֥ הָָ מ  י בהמלים מלמדות על חילול בצנעה. תבנית הטעמים  – ַעֶּמָֽ ֶר ֶּקֵ֥ הָָ מ  י סלוק, ריבה והגביל. ריבה למחלל במזיד  מרכא – ַעֶּמָֽ

בצנעה גם את המזיד  בפרהסיא אלא שבית הדין מוגבל לענשו,כגון שהידיעה על העבירה אינה ע"פ חוקי התורה )כגון עד אחד, עדות 

  ... תורה תמימה הערה לגפסולי עדות, נשים, ילדים, עבדים, התראה לא נכונה(. ולכן ה' יפרע משני מיני העבריינים 
שאמר שמעון בן שטח לאחד שראהו הורג את הנפש, רשע מי הרגו לזה וכו', אבל מה אעשה שאין דמך סנהדרין ל"ז ב' -וכמ"ש ב

 מסור בידי שהרי אמרה תורה ע"פ שנים עדים יומת המת, היודע מחשבות הוא יפרע וכו':
 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות )ויקהל פקודי( ויקהל לה,א 3.81

 
 שמות ויקהל לה,א:

ה מ ֶׁשֵ֗ ָ ֶ֣ל ה  ְק תַָוַּי ר-ָּכל-ֶאָֽ ֲאֶׁש ָ ים ָ֔ ר  ְּדָב ַה הָ ֶּ֚ל א  םָ ֶהָ֑ ֲאל  ָ ר אֶמ ַָוּי ֶ֣ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָי  ֵ֥י ְָּבנ  ת ַדֵ֛ ׃-ֲע ם ָתָֽ א  ָ ת 'ַָלֲעׂש ֵ֥ הֶ֖ ָ ֵ֥ה ָּו ָצ 
 מסכתא דשבתא פרשה א -ויקהל  מכילתא דרבי ישמעאל

ָפרשת ויקהל  ה מ ֶׁשֵ֗ ָ ֶ֣ל ה  ְק ׂשּו (ח,כה תרומה שמות)וגו'. למה נאמרה פרשה זו, לפי שהוא אומר ַוַּי י ְוָעֵ֥ ֶ֖ קְָ ל  ׁשמ  י ָּדָ֑ ֶ֖ ּת  ַכְנ ם׃ָ ְוָׁש ָכָֽ ֹו , שומע אני ְּבת
ְלֶל יָה ָ (כ"ת לא,יד שמות)בין בחול בין בשבת, ומה אני מקיים  ַחָֽ ֹות ְמ ת מֶ֣ ָמָ֔ , בשאר כל מלאכות חוץ ממלאכת המשכן; במלאכת יּו

ּוהמשכן, ומה אני מקיים,  ׂש י ְוָעֵ֥ ֶ֖ ׁש ל  ָּדָ֑ ְק עבודה שאינה באה אלא  , בשאר כל הימים חוץ מן השבת; או אף בשבת, והדין נותן, ומהמ 
מכח המכשירין הרי היא דוחה שבת, מכשירי עבודה שאין עבודה באה אלא מכחן, אינו דין שידחו את השבת, כגון שניטלה קרנו של 

המזבח או שנפגמה הסכין, שומע אני יתקנם בשבת, תלמוד לומר  מ ֶׁשֵ֗ ָ ֶ֣ל ה  ְק   , בחול ולא בשבת.ַוַּי

ר ֶמ א ָָ֔ ַוּי ֶ֣ ר  ְּדָב ַה הָ ֶּ֚ל א  םָ ֶהָ֑ ֲָאל   .רבי אומר, להביא שלשים ותשע אבות המלאכות שאמר להם משה על פהוגו'. ים

 

ם תורה תמימה ֶהָ֑ ֲאל  ָ ר ֶמ א כנראה ט"ס ) למה נאמר, לפי שנאמר ועשו לי מקדש, שומע אני בין בחול בין בשבת, ת"ל ויאמר להם וגו' ַוּי ֶ֣

ם וצ"ל ֶהָ֑ ֲאל  ָ ר ֶמ א ָ (ַוּי ֶ֣ הָ ]ב[ ְמָלאָכ ָ ֶ֣ה ָעֶׂש ָּת  ים  מ  ָָי ֶֶׁ֣שת  :[מכילתא]א( בחול ולא בשבת - ׁש 
 כמו שהותרו קרבנות בשבת כך הותרה מלאכת המשכןונראה דלכן הו"א כן, משום דהיינו אומרים ...  א(תורה תמימה הערה 
מ ָָ֔-ֶאתָ(יט,ל 'קד 'וימדכתיב )ר"פ  דאין בנין ביהמ"ק דוחה שבתוהנה ביבמות ו' א' יליף ...  ,דשניהם צורך גבוה הן ְׁש יָּת  ַתֶ֣ ַָׁשְּבת  רּו

אּו ָרָ֑ י יָּת  ֶ֖ ָּדׁש  ְק מ  , כולכם חייבין בכבודי, יעו"ש. ונראה דאע"פ דדרשה שלפנינו יותר מבוארת לעניין זה, דאיירי בבנין ביהמ"ק ּו
אין בנין ביהמ"ק דוחה, וסתם שבת כולל גם יו"ט דגם יו"ט  ובמלאכת שבת, בכ"ז ניחא ליה להביא משם יען דהגמרא רוצה לילף

ת]וע"ל בס"פ בא בפסוק והיה לך לאות על ידך מש"כ מזה[ וא"כ בכלל הלשון כמבואר בשבועות ט"ו ב'  רּו-ֶא מ ָ֔ ְׁש יָּת  ַתֶ֣ הוי גם  ַׁשְּבת 
ָיו"ט, משא"כ שבת דכתיב בפרשה זו בודאי אין כולל יו"ט, שהרי דרשינן בסמוך הפסוק  ָ-ל א]ג[ ֹום יֶ֖ ְָּב ָ֑ם יֶכ ת  ב ָֽ מ ְׁש ָ ל ְָּבכ ֶ֖ ׁש ָא ָ֔ ּו רֶ֣ ְתַבֲע

ת׃  :עיר אבל אתה מבעיר ביו"ט, יעו"ש, ביום השבת אי אתה מבַהַּׁשָּבָֽ

 

ם ֶהָ֑ ֲאל  ָ ר ֶמ א רָמונח אתנח, – ַוּי ֶ֣ ֶמ א דאין בנין ביהמ"ק דוחה את הצווי  דאין בנין ביהמ"ק דוחה שבתמונח מרבה ברמז על הצויי  – ַוּי ֶ֣
 . תורה תמימה מביא לימוד זה ממלים בויקרא קדשים, והוא מרומז כאן בטעמים.  יו"ט

 

ם ֶהָ֑ ספרי דברים ל ללמד לכוון היטב כי דברי תורה ככלל והלכות שבת בפרט הן כהרים תלויין בשערה. ולתמיכה מובא אתנח, מגבי – ֲאל 

ר מו,מדרש תנאים דברים לב, וגם פיסקא שלה ֶמ א ֶהם ָ ַוּי ֶ֤ מיכן אמרו צריך אדם לכוון לבו ועיניו ואזניו  ברים,לב לכל הד םשי ֲאל 
( בן אדם שים לביך וראה בעיניך ובאזנך שמע ומה בית יחז' מד הכגון שנ' ביחזקאל )לשמוע דברי תורה ואם לאו אין בידו כלום 

כדי המקדש שנראה בעינים ונמדד ביד צריך שיהו לבו ועיניו ואזניו מכוונין דברי תורה שהן כהרים תלויין בשערה על אחת כמה וכמה 
 וגו'.  להבין

םומהמוסבר לעיל אפשר להסביר כי  ֶהָ֑ יםָָ-יל להבחין באתנח, מגב – ֲאל  ָ֔ ר  ָב ְּד ַָה ה ֶּ֚ל הקטן, -יתיב זקף –א  ֶּ֚ל יתיב בתפקיד בדיוק כך  – א 

ָהבחן הייטב בהבדל בין  – ים ָ֔ ר  ְּדָב רקטן, שני צרכי גבוה -זקף –ַה ם-ֲאֶׁש ָתָֽ א  ָ ת 'ַָלֲעׂש ֵ֥ הֶ֖ ָ ֵ֥ה ָּו  . צ 

ָמעשה קרבנות שבת ויום טוב   צורך גבוה )א( בנין בית המקדש שהוא צורך גבוה לא תעשהו בשבת וביום טוב ; צורך גבוה )ב( ת ׂש ֵ֥ ַלֲע
ם ָתָֽ ָמרכא סלוק.  – א  ת ׂש ֵ֥ םמרכא מרבה היתר שימוש במכשירים לעבודת הקרבנות,  -ַלֲע ָתָֽ סלוק מגביל שלא לתקן מכשירים לעבודת – א 

 הקרבנות, שהיה הווה אמינא לומר שכיון שהקרבנות תלויים במכשירים אז גם תיקונן היה מותר.  

 
 :ב,לה ויקהל שמות

ָ ה  ְמָלאָכ ָ ֶ֣ה ָעֶׂש ּת  ָ ים  מ  ָָי ֶֶׁ֣שת ָׁש 
ָ ' הָ֑ ןַָל ֹו ַָׁשָּבתֶ֖ ת ַָׁשַּבֵ֥ ֶדׁש ק ֵ֛ ָ ם הָָלֶכֵ֥ ְהֶיָ֨ ָי  י יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֹום ָּוַבּיֶ֣

ת׃-ָּכל ָמָֽ ָיּו ה ְמָלאָכֶ֖ ָ ֹו ָבֵ֛ ה ָָהע ֶׂשֵ֥
הָ  ְמָלאָכ ָ ֶ֣ה ָעֶׂש ּת  ָ ים  מ  ָָי ֶֶׁ֣שת ימונח זרקא מונח סגול,  - ׁש  ע ֵ֗ י ב  ַהְּׁש ָ ֹום ה, רביע מונח  - ּוַבּיֶ֣ ְהֶיָ֨ ֶדָ קדמא י  ק ֵ֛ ָ ם ןָלֶכֵ֥ ֹו ַָׁשָּבתֶ֖ ת ַָׁשַּבֵ֥ מרכא  - ׁש

'תביר מרכא טפחא,  הָ֑  אתנח - ַל

יםָ  י"רש מ  ָָי ֶֶׁ֣שת  את השבת. דוחהלהם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן, לומר שאינו  הקדים ׁש 

יםָ  על י"רשמה שפירש  - טט מ  ָָי ֶֶׁ֣שת האת  המקדימות' כאילו כל המלים וגו להם הקדים ׁש  ְהֶיָ֨  כתמלאאזהרת שבת לצווי  הם קדמא - י 

מונח, ברכה.  -סגול להמשכת והנחת  -המסוגלת  ומלאכהפעילות  -המשכן, הזמן המסוגל לעשייה )מונח זרקא מונח סגול( היינו זמן זרקא 

  הוא מעבר לששת ימים היינו שבת. לא מסוגל למלאכת המשכןהוהזמן 

הָ . ְמָלאָכ ָ ֶ֣ה ָעֶׂש ָּת  ים  מ  ָָי ֶֶׁ֣שת מאליה קא סגול מרמז היעשות מלאכת המשכן בששת ימים זר האלשיך הקדוש –משה  תורתע"פ  –טט , ָׁש 
כאשר בריאת עולם עשה שלשה דברים בכל יום כי אין מעצור לה' להצליח בששת ימים יותר מאילו היו עושים במלאכה בשבת, 

 עצמו ושלשה בעד השבת שאחריו. היוםובששי ששה שלשה בעד 
 וט,אכי תשא ל שמות אותו פירוש ראה

 

י ב  ַהְּׁש ָ ֹום 'ּוַבּיֶ֣ הָ֑ ןָל ֹו ַָׁשָּבתֶ֖ ת ַָׁשַּבֵ֥ ֶדׁש ק ֵ֛ ָ ם הָָלֶכֵ֥ ְהֶיָ֨ ָי  י ינתן לכם  מטרם קדושתו קדומהכי הלא  ועוד האלשיך הקדוש –משה  תורת, ע ֵ֗
ָכי היא  ' הָ֑ ןַָל ֹו ַָׁשָּבתֶ֖ ת איפה איך תדחה מה שזולת היותו קדוש מריק בכם קדושה וגם  כןשהיתה גנוזה אצלו יתברך, ואם  חמדהַׁשַּבֵ֥

אך ברית מילה ופקוח נפש נדחה . קדושה רק הכנה אל מה שיכול בו קדושה אחר העשותו ואין ל יןשעדיקדושתו קדומה מפני מה 
 קדש ישראל לה'". כיעליהם שבת, כי כל איש ישראל קדוש יאמר לו "
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ה ְהֶיָ֨ ן ע"פ תורת משה מרמז אל קדושה קדומה קדמא – י  ֹו ַָׁשָּבתֶ֖ ת ַָׁשַּבֵ֥ ֶדׁש ק ֵ֛ ָ ם ֶכֵ֥ ים קשורים קבוצת פרט מרכא תביר מרכא טפחא, - ָל

בהם  ברית מילה ופקוח נפש נדחה עליהם שבתלנושא אחד )כאן שבת( החלוקים ביניהם בהלכה לגביהם ביחס לנושא, והיינו יש מצבים 

 הקדושה הקדומה נדחית מפני קדושת איש ישראל.

 
 ספר הישר )חלק התשובות( סימן ו 

לית להו שביתת כלים ושרי להניח בהן חטין והן טחונין כל שאסרו בית שמאי משום שביתת כלים ובית הלל  /שבת/ דף י"ח ע"א
השבת,,, וכ"ש שאם ע"י גוי בקבלנות שהוא מותר. ורבותינו שפוסקין בכל מקום שביתת כלים דאורייתא הא ליתא. וכן כר"ח כדברי 

שם )עמו לא אאסור אותן המקיל בשביתת כלים אבל ברחיים פליג עלאי, ולא ידענא טעמא דמשמיעת קול לית לן ועד שיתברר לי ט
ועיין שם תוס' ד"ה  דף כ"א ע"ב)דע"ז ועוד נראה לי להתיר קבולת מדאמרינן בשלהי פ"ק  (עיין תוס' ד"ה והשתא /שבת י"ח ע"א/

דמשכירין שדות אבל לא מרחץ, וטעמא מפרש בגמרא דגבי שדה אמר' אריס אריסותיה קעביד, א"כ אריסות גוי בשדה דהוא  (אריסא
א שרי דהוה ליה קבולת. ואפי' ר"ש בן אלעזר דפליג בגמרא ומפרש טעמא דאריס אריסותיה קעביד לית ליה, ואוסר שדה מפרסם טוב

 .משום דנקראת על שמו, גם משם נמצינו למדין, כי אם לא היתה נקראת על שמו של ישראל אלא בתורת אריסות שהיה מותר

ן ֹו ַָׁשָּבתֶ֖ ת ַָׁשַּבֵ֥ ֶדׁש ק ֵ֛ ָ ם הָָלֶכֵ֥ ְהֶיָ֨ קבוצת פרטים קשורים לנושא אחד )כאן שבת( החלוקים ביניהם  רכא תביר מרכא טפחא,מקדמא  – י 

רבותינו שפוסקין בכל מקום שביתת כלים דאורייתא הא  בהלכה לגביהם ביחס לנושא, )א( הבחנה בין שביתת הישראלי ובין שביתת כליו
 אם קדם והתחיל במלאכה ע"י כלים לפני השבת ליתא

הישראלי ובין הנאה ממלאכת השבת עם קדם ומסר עבודה בקבלנות לנכרי ובתנאי שלא מפרסמים כי העבודה עבור )ב( הבחנה בין שביתת 

 יהודי.

 
 מאור ושמש שמות פרשת ויקהל 

( אמרו חז"ל על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, כיצד מצא בהמה נאה היה אומר זו לשבת, א,טז) פרק ב' דביצההנה ב
מניח את השניה ואכל את הראשונה. אבל הלל מדה אחרת היתה בו, שכל מעשיו היו לשם שמים, שנאמר  -ה הימנה מצא אחרת נא

ברוך ה' יום יום. ביאור  -לשבת, ובית הלל אומרים  תמחד בשב -)תהלים סח כ( ָברּוְך ֲאֹדָני יֹום יֹום. ותניא נמי הכי, בית שמאי אומרים 
ָמן ח"ב פח א) יתרוזוהר דבריהם הוא על פי מאמרם ב ְשִביִעי, וכתיב בַּ ְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום הַּ ( רבי יצחק אמר, כתיב )בראשית ב ג( וַּ

ָבת ֹלא ִיְהֶיה בֹו, כיון דלא משתכחי ביה מזוני  ְשִביִעי שַּ ּיֹום הַּ מה ברכתא אשתכח ביה; אלא הכי תאנא, כל ברכאן  -)שמות טז כו( ּובַּ
שביעאה תליין כו', דהאי יומא מתברכין מיניה כל שיתא יומין עילאין, וכל חד וחד יהיב מזוני לתתא, כל חד דלעילא ותתא ביומא 

 ביומוי מההיא ברכה דמתברכין ביומא שביעאה, עכ"ל. 
 

וכן בכל יום,  נחזור לענינינו, ולכן תיקנו לנו הראשונים ז"ל לומר כל יום בשיר של יום 'היום יום ראשון בשבת' 'היום יום שני בשבת'
על ידי זה תגדל גם כן השפעת ... כדי להמשיך בפיו על ידי אמירתו קדושת שבת אל היום ההוא. וכן בכל מעשה אשר יעשה יאמר, 

 שבת להריק אל ימים הבאים. ועל זה רמזו ז"ל )ע"ז ג א( באמרם מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. 
 

כין עצמו בפיו לשבת הבאה, ועל ידי זה כל מאכל שאכל מחמת שהכין את הבהמה וזה הוא ענין שמאי והלל; ששמאי היתה מדתו לה
חלה עליה קדושה מקדושת שבת הבאה, ובאכלו המאכל קיבל קדושת שבת הבאה מאחד בשבת  -הזו בפיו מתחלה לכבוד שבת 

בת קיבל משבת שעבר. ואילך. ובית הלל היתה מדתו בכל מעשיו לשם שמים, וממילא נמשך קדושה אל כל מעשיו, וקדושת ש
 ...וכמאמר הזוהר הקדוש דכל חד וחד יהיב ביומוי מהאי ברכה דמתברכין ביומא שביעאה. 

 
ִּיְתנְַּכלּו  ומעתה נבוא לביאור הכתובים; ויקהל משה וגו' אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם מלת 'אותם' כמו )בראשית לז יח( וַּ

תעשו אותם פירוש, שתאמרו  -ִעמֹו. ביאורו, שאלה הדיבורים אשר ציוה ה' ֶשָכל מה שתעשו  'ֹאתֹו' שפירש בו רש"י ז"ל: כמו ִאתוֹ 
ֶדׁשהדיבורים בכל עשייתכם. וביאר אחר כך מה הם הדיבורים  ק ֵ֛ ָ ם הָָלֶכֵ֥ ְהֶיָ֨ י  ָ י יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֹום ָּוַבּיֶ֣ ה  ְמָלאָכ ָ ֶ֣ה ָעֶׂש ָּת  ים  מ  ָָי ֶֶׁ֣שת כלומר,  ׁש 

ָ-באופן זה, שתזכירו ותאמרו שאתם עושים זאת בשביל שתעשו  -שכל מה שתעשו בששת ימי המעשה  ם הָָלֶכֵ֥ ְהֶיָ֨ ָי  י יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֹום ַבּיֶ֣
ֶדׁש  . .. וצריך לענגו, ק ֵ֛

י יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֹום ָ ּוַבּיֶ֣ ה ְהֶיָ֨ מונח רביע קדמא, בתפקיד ששה ימי השבוע קשורים לקדושת שבת הקודמת )כהלל( או קשורים לקדושת שבת  –י 

ָהבאה )כשמאי(  ֶדׁש ק ֵ֛ ָ ם ןָלֶכֵ֥ ֹו ַׁשָּבתֶ֖ ָ ת  קשור לענין עונג שבת כפסיקת השו"ע. מרכא תביר מרכא טפחא, – ַׁשַּבֵ֥

 

 שמאי המכין מכל ימי השבוע אל השבת הוא גם סובר שיש להשבית את הכלים בערב שבת. 

 הלל האומר ברוך ה' יום יום, הוא גם סובר שאין חובה להשבית הכלים, כי אין איסור הנאה ממעשי השבת.

 
)א( ]א*[ ירבה בפירות ומגדים ומיני ריח, כדי להשלים )ב( מנין מאה ברכות. הגה: ואם ורח חיים סימן רצ סעיף א שולחן ערוך א

 רגיל בשינת ]א[ צהרים )ג( אל יבטלנו, )ד( כי עונג הוא לו )טור(.
 שערי תשובה סימן רצ ס"ק ]א[ 

תורה במ"ש אלא יאמר כי שבת היום וע"ש בשם של"ה עבה"ט וע' בא"ר בשם ס"ח שאין לומר כן אפי' חפץ לכתוב  - צהרים]א[ 
שלא ירבה כו' אדרבה חייב אדם לחדש חידושי תורה כמ"ש בזוהר דבמ"ש בחזרת נשמה יתירה למקומה שואל אותה הקב"ה מה 
חידוש אמרת בתורה כו' ובמח"ב בשם דעת חכמה בשם האר"י שאם מחדש בתורה מעטרין לאביו באותו עולם לכן נסמך כיבוד 

מצות שבת, ומי שאינו בר הכי לחדש ילמוד דברים שלא למד עד הנה וכתב בבר"י שכתבו בשם האר"י שהיה ישן ב' או ג' שעות ל
 בשבת וכתב מח"ב שרבים מקיימים מנהג האר"י ומי יתן אם יקיימו שאר הנהגותיו ואזהרותיו כי קודש הם ע"ש:

ה בו יותר מדאי שלא יביאנו לידי ביטול תורה שאפילו ת"ח שלומדים כל ומ"מ ]א[ לא ירב -)ג( אל יבטלנו  משנה ברורה סימן רצ
השבוע שמצוה שיתענגו ביותר וכדלקמיה בהג"ה אין הפי' שיבלו כל היום בתענוגים רק ימשכו יותר בתענוג משאר בני אדם. כתבו 

 וד דברים שלא למד עד הנה:הספרים בשם הזוהר שמצוה על האדם לחדש חידושי תורה בשבת. ומי שאינו בר הכי לחדש ילמ
 

ן ֹו ַָׁשָּבתֶ֖ ת ַָׁשַּבֵ֥ ֶדׁש ק ֵ֛ ָ ם הָָלֶכֵ֥ ְהֶיָ֨ קבוצת פרטים )כאן בעלי בתים ותלמידי חכמים( המצווים לממעט  מרכא תביר מרכא טפחא,קדמא  – י 

שיובחן  בשינת ותענוגי שבת ולהקדישם ללימוד תורה. אבל תלמידי חכמים הלומדים כל השבוע )כעין קדמא לשבת( יתענגו יותר )כדי

' אצלם הבדל בין שבת לחול(. וכל זה כדי שיהיה השבת הָ֑ לחדש חידושי תורה בשבת. ומי שאינו בר אתנח, מגביל מחשבות ודיבור  – ַל
  הכי לחדש ילמוד דברים שלא למד עד הנה:



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ויקרא, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי 4

 

 ויקרא א,א 4.8

 
  ז: – א,ו ויקרא ויקרא

ֶאתו] ָ ט י ֶ֖ ְפׁש  ה  ְָו ָ ׃הָָ-[ ָה י ֶחָֽ ְנָת ּהָל  ָתֶ֖ חָא  ַּתֵ֥ ְָונ  ָ ָ֑ה ָל ָע 
ַָעל ׁש ֶ֖ א  ָ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ָ ן ר ֹ֧ ֲה ַא ָ י ְָּבנ ָ֨ ָנְתנּו ְָו֠ ָ ל-]ז[ ַָע ים ֶ֖ צ  ָע  ּו ְרכֵ֥ ְָוָע ַח ָ֑ ְזּב  ׁש׃-ַהּמ  ָֽ א   ָה

 תורה תמימה 
הָָ י ֶחָֽ ְנָת ּהָל  ָתֶ֖ א  ָ ח ַּתֵ֥ ֶחָָֽאברים אברים, אבל לא האברים לנתחים[, דאמר קרא  -]כיצד מנתחה  - ְונ  ְנָת ָל  ּה ָתֶ֖ א  ָ ח ַּתֵ֥ הְָָונ  , אותה לנתחיה י
 [:א,חולין יא]סב( ולא נתחיה לנתחים

הָָ י ֶחָֽ ְנָת ּהָל  ָתֶ֖ א  ָ ח ַּתֵ֥ שם ] סד(בתר רובא, וניחוש שמא ניקב קרום של מוח, אלא ש"מ דאזלינן סג(אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחים - ְונ 
 [:שם

 תורה תמימה הערות 
חים נתחים מ"מ, ומדכתיב לנתחיה דמשמע דהחלקים האלה נראה דמדייק מדלא כתיב לנתחים, דהוי משמע שיעשה אותה נת (סב

הָָהנקראים נתחים גם קודם פעולת הנתיחה והיינו החלקים המגבלים הטבעיים, ולא נתחיה לנתחים, ומפרש  י ֶחָֽ ְנָת , לגבולותיהכמו  ל 
 :, והיינו כמו שהן חלוקין בגוףלחלוקותיהלמיניה, 

 ע' בדרשה הקודמת: סג(
לדחות ראיה זו, ממאי דלמא דפלי ליה ]קורעהו וחוצהו[ ובדק ליה, ואי משום ולא נתחיה לנתחים הני מילי ואע"פ דבגמרא רצו  סד(

, לא הוי פירכא זו אלא דהוי בעלמא בתר רובאהיכי דחתיך לגמרי אבל היכי דלייף לית לן בה, מ"מ אחרי דע"פ האמת קיי"ל דאזלינן 
ק, ולכן קבענו דרשה זו. ובעיקר ענין דהולכין אחר הרוב בארנו בפ' משפטים בפ' ע"ד שקלא וטריא, כיון דהדין דין אמת שא"צ לבדו

 :אחרי רבים להטות
 

הָָ - א,כה ביצה בבלי י ֶחָֽ ְנָת ּהָל  ָתֶ֖ א  ָ ח ַּתֵ֥ לפי גבולות האיברים הטבעיים  חיתוך לחלקים יע" אמר רמי בר אבא: הפשט ונתוח בעולה,  - ְונ 

 של הבהמה.

ּה ָתֶ֖ א  ָ ח ַּתֵ֥  א,ביצה כה בבליחתם סופר יתור לרבות בדיקת טרפות באיברים למנוע גנאי של הקרבת בהמה טריפה. כפי'  מרכא טפחא, - ְונ 

דאע"ג דסמוך ארובא ברישא של עולה מ"מ אין רשות להקטיר שום אבר ממנו עד אחר  מהפשט וניתוח דעולהונראה זה יש ללמוד ... 
שום טריפו' נמצאהו יהי' מגונה מה שהקרבנו תחלה איברי טריפה לגבי  ואם יהי' בה שסופנו להפשיט ולנתוחהפשט וניתוח דכיון 

 :...מזבח 
מפני שיהיה   חתם סופרלכאורה נראה כי מדאורייתא בבהמה בריאה אין לחזר לבדוק בטרפות, ורק רבנן תיקנו לבדוק טרפות. אבל כפי' 

 מגונה אם ימצא שהוקרבה בהמה טריפה, לכן יש לרבות בדיקת טרפות.

ְנתָָ הָָל  י  סלוק, מגביל לנתחים כפי האיברים הטבעיים של הבהמה ולא לנתחי איברים.   – ֶחָֽ

 

׃  ...  [ו] ָה י ֶחָֽ ְנָת ּהָל  ָתֶ֖ א  ָ ח ַּתֵ֥ ְָָונ  ָנְתנּו ְָו֠ ָ  גדולה, בתפקיד ללמד אלפניה לסיפא פסוק )א,ו( -תלישא -]ז[

הָָ)א( בתפקיד מחיצה שפירוש מלת  י ֶחָֽ ְנָת  :, והיינו כמו שהן חלוקין בגוףתיהלחלוקו, למיניה, לגבולותיהכמו  ל 

ולא חוששין לניקוב קרום המוח כאשר  שמא ניקב קרום של מוח, אלא ש"מ דאזלינן בתר רובא)ב( בתפקיד שיעור רוב, שיש חשש 

 חותכין איברים בגבולותיהם הטבעיים כי אז לא נוגעים בקרום המוח.

 

ָנְתנּו ְָו֠ ָ  סוק )א,ז(בפ ללמד לאחריהגדולה, בתפקיד -תלישא - ]ז[

נּו - רש"יכפי'  – על ענין הקשור לעניני שמים מרמזמחיצה של בעל בחינה נעלה,  )א( בתפקיד ָנְת ׁשָ...  ְו֠ ֶ֖ אע"פ שהאש יורדת מן  -א 
על ענין מחיצה כי את האש שירדה מן השמים פעם אחת בחנוכת מזבח המשכן מסתירים באש מן האדם כל יום  ב' מרמז, )ט( השמים

אין פירושו שיורדת בכל יום, אלא שירדה בימי משה לא  - שפת"חט( , ומביאור  )מצוה להביא מן ההדיוט "ירשכמשתמע מפי' 
. היינו אש האדם היא כעין מחיצה המסתירה את הנס של האש נסתלקה עוד עד בנין שלמה, וכירדה אז לא נסתלקה עד ימי מנשה.

 השמימית.

הכהן ע"י פייס וכתוצאה בחירת הכהנים העומדים ממנו והלאה לכיוון מסוים לעבודות  בחירת –מחיצה של בעל בחינה נעלה  )ב( בתפקיד

 אחרות.

 

ַָעל :א,ז ויקרא ׁש ֶ֖ א  ָ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ָ ן ר ֹ֧ ֲה ַא ָ י ְָּבנ ָ֨ ָנְתנּו ל-ְו֠ ַָע ים ֶ֖ צ  ָע  ּו ְרכֵ֥ ְָוָע ַח ָ֑ ְזּב  ׁש׃-ַהּמ  ָֽ א  ָָה
ָתורה תמימה  ּו ְרכֵ֥ ן הערבים שטעון שני גזירי עצים בשני כהנים, שנאמר תניא, ר' שמעון בן יוחאי אומר, מניין לתמיד של בי -וגו' ְוָע

סט( וערכו עצים, אם אינו ענין לתמיד של שחר דכתיב )פ' צו( ובער עליה הכהן עצים בבקר וערך, תנהו ענין לתמיד של בין הערבים

 [:כ"ו ב' יומא]
העלות בשני גזירים יותר, ויליף שהיו ענין הגזירי עצים הוא דאחר שעורכים עצים בראש המזבח מצוה ל  (תורה תמימה הערה סט
וי"ל משום דאיתא  ... וע' ברמב"ם פ"ב ה"ג מתמידין כתב שכל אחד מהכהנים השנים היה עץ אחד בידו,  ...נושאין אותן שני כהנים, 

אחד ]ר"ל  בירושלמי שקלים פ"ו ה"ד האומר הרי עלי עץ מביא גיזר אחד, אמר ר"א, מתניתא אמרה כן, דהאי קרבן אחד והאי קרבן
כל גיזר חשוב להיות נידר בפני עצמו[ כהאי דתנינן ושנים בידם שני גזירי עצים, ע"כ, הרי מפרש הירושלמי שכל חד מהכהנים היה 

נושא גיזר אחד, ומפרשי הרמב"ם לא העירו מקור לדבריו. ודע דבכלל דין זה דשני גזירי עצים צריכים להיות בשני כהנים לכאורה יש 
, וזה מורה מפורש דהיה שזכה בתרומת הדשן זכה בשני גזירי עציםאיתא שם מי  הפייסים שהיו במקדשבענין  כ"ב א'יומא להעיר מ

בכהן אחד. אך הנה מצאתי כתוב בשם הריטב"א שמי שזכה בשני גזירי עצים היה אומר לחבירו בוא וזכה עמי בגיזר אחד ]ע' כ"מ 
 בל בהכרח צריך לפרש כן ע"פ ההערה שכתבנו:פ"ד ה"ח מתמידין[, ואף שלא כתב מקור לדבריו א

 
ָ. אמר להם הממונה בואו והפיסו וגו' בבלי יומא  ָנְתנּו הכהנים המתיצבים לפיס. הקו ימינה מתאר נקודת  מתארת מעגלגדולה -תלישא -ְו֠



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 להיות הראשון בקבוצת עבודה בשבילה נעשה הפיס, הנבחר מן השמייםפתיחת הספירה או הכהן 

ָָהלכה י  בשביל האש,  קדמא סדר פייסות, פייס ראשון לתרומת הדשן ולמתן גזרי עצים -ְּבנ ָ֨

ׁשָ ֶ֖ א  ָ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ָ ן ֲהר ֹ֧ , קבוצת כהנים מצטרפת לאחר הכהן הנבחר בפיס להיות ראשון בקבוצת עבודה בשבילה נעשה דרגא תביר טפחא -ַא

 הפיס.

ָאגדה  )ראה להלן( י ָָ-( לזבחים סא,ב, קדמה אש מהשמים )קדמא –ְּבנ ָ֨ ׁש ֶ֖ ואע"פ שאש יורדת מהשמים  תורה תמימהמן ההדיוט, א 
 [יומא כא,במצוה להביא מן ההדיוט ]

ָאת האש מן ההדיוט  הלכהועוד  י על המזבח ולא מחוצה לו  בכהן כשר ובכלי שרת, מתחילים בהצתת אליתא )זרדים דקים( ע"י קדמא –ְּבנ ָ֨

ןָ תורה תמימה-כהביא ב ר ֹ֧ ֲה ַא ָ י ְָּבנ ָ֨ ְתנּו ָנ ַָעלָ]ז[תניא,  -ְו֠ ׁש ֶ֖ א  ָ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ןָ ר ֹ֧ ֲה ַא ָ י נ ָ֨ ְָּב ָנְתנּו ָ-ְו֠ ַח ָ֑ ְזּב  לימד על הצתת אליתא שלא תהא אלא ַהּמ 
  :[ב,כדיומא ] סו(בכהן כשר ובכלי שרת

 

ירושלמי יומא פ" מביא  תורה שלמה )קנב(בפיס השני נבחרת קבוצת עבודה להקרבת התמיד של שחר ובפיס נפרד של בין הערביים. 
 בקר, בתמיד של שחר הכתוב מדבר. -שפסוק זה נאמר בבן האומר שלמרות ה"ד

ָ ָנְתנּו ָ... גדולה -תלישא -ְו֠ ן ֵ֛ ה  ָ, תבנית תלישא ... תביר מרמזת על אפשרות חישוב.גי' תבירַהּכ  נּו ָנְת =  182עולה ְו֠
9
ן, גי' 2  ֵ֛ ה  עולה  ַהּכ 

= 18עם הכולל  11
 2 

בלי יומא משתמש בפסוק זה לכל עולה ובכללה עולת , המספר תשע חוזר על עצמו, אמנם מדובר בעולת פר, אבל ב9

 התמיד שהוקרבה בתשעה כהנים בשחר ותשעה כהנים בין הערבים.
 בבלי יומא כו,ב 

, בעשרה, באחד עשר, בשנים עשר, לא פחות ולא יותר. כיצד? עצמו בתשעה, בחג ביד אחד צלוחית של תמיד קרב בתשעה. משנה
, ושנים בידם שני גזירי עצים. בשבת באחד עשר; הוא עצמו בתשעה -אחד עשר, הוא עצמו בין הערבים בהרי כאן עשרה.  -מים 

 ביד אחד צלוחית של מים.  -בתשעה, ושנים בידם שני בזיכי לבונה של לחם הפנים. ובשבת שבתוך החג 
 

 חידושי הריטב"א מסכת יומא דף כו עמוד ב 
איברים ואילך, ולא חשיב הכא המעלה מן הכבש למזבח, ופרש"י ז"ל דהאי , מהעלאת בתשעה כהניםמתניתין תמיד קרב בתשעה. פי' 

 תנא רבי אליעזר היא דסבירא ליה שהמעלה לכבש הוא המעלה מן הכבש למזבח, וגו'
, ושנים לשני גזירי עצים, ואחד לצלוחית של תשעה כדרכו... בחול נמי משכחת לה. פי' בחול של חג נמי משכחת שנים עשר כהנים,  

 מים.
 

 על ענין קיום העולם בזכות הקרבנות מרמזמחיצה של בעל בחינה נעלה,  )ג( בתפקיד

ַָעל ׁש ֶ֖ א  ןָ ֵ֛ ה  ַהּכ  ָ ן ר ֹ֧ ֲה ַא ָ י נ ָ֨ ְָּב ָנְתנּו ל-ְו֠ ַָע ים ֶ֖ צ  ָע  ּו ְרכֵ֥ ְָוָע ַח ָ֑ ְזּב  ׁש׃-ַהּמ  ָֽ א  ָָה
ָ ָנְתנּו ָ... גדולה -תלישא -ְו֠ ן ֵ֛ ה  נָָ, תבנית תלישא ... תביר מרמזת על אפשרות חישוב.גי' תבירַהּכ  ְָו֠ נּו ן, גי' 182עולה ְת ֵ֛ ה  , 11עולה  ַהּכ 

 עולה תב"ל היינו עולם. בזכות הקרבנות בפועל ואמירת פרשת הקרבנות העולם מתקיים: 432=  182 – 11ההפרש 
, שנאמר אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ]במעמדות[ במעשה בראשית וכו'. מנהני מילי? אמר רבי אמי: בבלי מגילה לא,ב 

 ג( אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי וגו')ירמיהו ל"
. מנהני מילי? אמר רבי יעקב בר אחא אמר רב ישראל שבאותו משמר מתכנסין בעריהן וקורין במעשה בראשיתבבלי תענית כז, ב 

אמר אברהם: רבונו  אסי: אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר )בראשית ט"ו( ויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה,
של עולם! שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר ליה: לאו. אמר לפניו: רבונו של עולם, 

הודיעני, במה אירשנה? אמר ליה: )בראשית ט"ו( קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת וגו'. אמר לפניו: רבונו של עולם, תינח בזמן 
, בזמן שקוראין בהן לפני כבר תקנתי להם סדר קרבנותאמר לו:  -בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם?  שבית המקדש קיים,

 מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני, ואני מוחל להם על כל עונותיהם.  -
שמים  -ן, ומשהן כלין עיסקי קרבנות שישראל עושין, הן היו כלים בחטא - אמר רב אסי לפי שאלמלא מעמדותרש"י תענית כז,ב 

 וארץ העומדים בזכותן אין מתקיימין כו'.
והואיל שעל עיסקי קרבן העולם עומד, לכך קורין אנשי מעמד בעריהן שמאחר שהן כלין אין העולם מתקיים,  - כאנשי דור המבול
 .במעשה בראשית

 

ןתורה תמימה  ֵ֛ ה  ַהּכ  ןָ ר ֹ֧ ֲה ַא ָ י  [:זבחים י"ח א'] סז(בש בגדי כהן הדיוט ועבד עבודתו פסולההכהן בכהונו, לימד על כהן גדול של - ְּבנ ָ֨
ן... לשון  ו(תורה תמימה הערה ס ֵ֛ ה  ַהּכ  ןָ ֲהר ֹ֧ ַא ָ י ָָ(א,המיותר כולו, דכבר כתיב ) ְּבנ ָ֨ ן ֲהר ֶ֤ ַָא י ְָּבנ ָ֨ יבּו ר  ְק ה  ודרשינן מקבלה ואילך מצות ְו֠

ְָּבנ ָָ֨לכן דריש מן כהונה, וגם זר אסור לקרב למזבח, וגם נתינה זו בכלל,  ן ר ֹ֧ ַאֲה ָ ןשיהיה כהן כשר כמו אהרן לאפוקי חלל, ומן י ֵ֛ ה   ַהּכ 
והיתה להם כהונה לחקת דכתיב בבגדי כהונה תצוה ' דפ' סהפ ב,זבחים יח-שיהיה אז בכלי שרת דהיינו בבגדי כהונה וכמו שדרשו ב

 .וגו' , בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםעולם

 

ׁשָאי אפשר לומר שטעו כי הבינו הדלקה של כל יום  מצדלגבי בני אהרן נדב ואביהוא ן לכ ֶ֖ א  ָ ן ֵ֛ ה  שיש קבוצה של כהנים ולא רק  -ַהּכ 

 בבגדי כהן הדיוט . החיצון קבוצה של אש )מן השמים ומן ההדיוט( ולכן הקריבו שני כהנים הדיוטות אלא שהיו צריכים להקריב רק במזבח

כת המזבח אפשר שרק אהרן היה אמור להקריב אש מן ההדיוט, כפי שבאמת עשה ולכן בניו טעו בהקריבם גם הם לחנומצד הדלקה אבל 

לָאבל טעו כי הכניסו האש לקדש והתורה אמרה אש ח-ַע ָ֑ ְזּב  ל להודיע כי , מגבילאתנח – ַהּמ  ַָע ׁש ֶ֖ ח-א  ָ֑ ְזּב   בלבד.  ַהּמ 
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 בבלי מעילה יא,ב –ויקרא צו ו,ג  4.2

 
 ו,ג:  צוויקרא 

יוְָ ס  ְכְנ ָֽ מ  ָּו ד ַָבֵ֗ ֹו ּדֶ֣ מ  ןָ ה ֝ ַהּכ  ָ ׁש ַָעל-ָלַבָ֨ ֶׁ֣ש ְלַּב ָי  ד  ָ-ַב רֹו  ְָּבָׂש
ֶאת ָ ים ֶ֣ ר  ה  ֶאת-ְו ָ ׁש ֵ֛ א  לָָה רָּת אַכֵ֥ ֲאֶׁשָ֨ ןָ ֶׁש ֶּדֵ֗ ַָעל-ַה ה ָלֶ֖ ַח׃-ָהע  ָֽ ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֖ א  ֕מֹוָ ְָוָׂש ַח ָ֑ ְזּב  ַָהּמ 

 

֕מֹו  גדול, בתפקיד שלוש, מועלות שתי אפשרויות-זקף- ְוָׂש

 תן ויש בם מעילה. )א( תרומת הדשן )ב( עגלה ערופהאפשר מרמז לשלושה דברים שנעשתה מצוו  (א)

 הגמרא ממשיכה בחקירה למצוא דבר שלישי שתהיה בו מעילה מדאורייתא 

חַָאפשר מרמז לשלושה דברים שיש בם חובת  (ב) ָֽ ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֖ א  ָ ֕מֹו )א( תרומת הדשן של מזבח חיצון )ב( דשן מזבח פנימי  ְוָׂש

 דש( )ג( מוראת עוף )של כל קרבן עוף( ושיירי פתילים ושמן של מנורה )שניהם בק

ֶצל המלים  ב,מעילה יא בבליתוספות אבל ע"פ  ֶ֖ א  ָ ֕מֹו משמע שבתרומת הדשן של מזבח החיצון יש מעילה אחרי שהושם במקומו,  ְוָׂש

֕מֹו ואילו בדשן מזבח פנימי אין מעילה משהושם במקום נתינת הדשן בעזרת כהנים. לכן יכול להיות שטעם מלת  גדול ירמז -ףזק - ְוָׂש

ןָ(ו,ג צו 'וי)לשלושה דברים שנעשתה מצוותן ומועלים בהם. לכן נראה כי אפשרות )ב( צריכה להידרש ממקור אחר כגון  ֶׁש ֶּדֵ֗ ים, ַה ֶ֣ ר   ְוה 
ן-ֶאת ֶׁש ֶּדֵ֗ רת מונח רביע, לפחות ארבעה מיני דשן?, )א( מזבח חיצון, )ב( מזבח פנימי, )ג( מנורה )ד( לברר היכן שמו את דשן הקטו – ַה

 של יוה"כ בקדש הקדשים; 

 

 : שלושה דברים שנעשתה מצוותן ויש בם מעילה. )א( תרומת הדשן )ב( עגלה ערופהנושא

הגמרא מבררת שניים שאין לה בה ספק, ומחפשת דבר שלישי. לכל הדברים המובאים הגמרא מוכיחה שיש בם מעילה מרבנן. על הוכחה 

 רבי אלעזר בן צדוק הגמרא אומרת שזה רק אסמכתא. מפסוק שמועלים בנסכים שנעשתה מצוותן שהביא

  
הרי תרומת הדשן שנעשה מצותו ויש בו מעילה! משום דהוה ליה תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח שני כתובין ב ,בבלי מעילה יא

אלא למאן דאמר נהנין אין נהנין מהן,  -הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין. הניחא למ"ד איברי שעיר המשתלח 
מהן, מאי איכא למימר? משום דהוה ליה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין 

מלמד שהן טעונין גניזה, שפיר, אלא לרבי דוסא דאמר מותר להשתמש בהן  - והניחם שם (ויקרא ט"ז)מלמדין. הניחא לרבנן דאמרי 
מאי איכא למימר? משום דהוה תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד. הניחא למ"ד אין מלמדין, אלא כהן הדיוט, 

חַָ (ו,ג צו 'וי), וכתיב התם הערופה (דברים כא)למ"ד מלמדין, מאי איכא למימר? תרי מיעוטי כתיבי, כתיב התם  ָֽ ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֖ א  ָ ֕מֹו , הני ְוָׂש
 . לא -אין, מידי אחרינא  -

 
נסכים בתחילה מועלין בהן ]וכו'[. לימא מתני' דלא כר"א בר רבי צדוק, דתניא, ר"א בר רבי צדוק אומר: לול קטן היה בין כבש 

למזבח במערבו של כבש, אחת לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין בו, ומביאין יין קרוש שהוא דומה לעגולי דבילה, ושורפין אותה 
רַָלהָָּֽבַָ (כח,ז פי' 'במ)בקדושה, שנאמר  ָכֶ֖ ָׁש  ְך ֵֶ֥ס ֶָנ ְך ֵ֛ ַהּס  ָ ֶדׁש כך שריפתה בקדושה. מאי משמע? ואמר  -, כשם שניסוכה בקדושה 'ּק ֵ֗

ֶדׁש -)טט  רבינא: אתיא קודש קודש ֶדׁש ַּבּק ֵ֗ ֶדׁשכתיב הכא  ,(ק ֵ֥ ּק ֵ֗ ֶאת (כט,לד תצ' 'שמ), וכתיב התם ַּב ָ ַרְפָּתֶ֤ י-ְוָׂש לָּכ  ֶ֖ ָאכ  ָי  א ׁשָל ֵ֥ א ָ֔ ָּב  ָ ר ּנֹוָת -ַה
ּוא הָֽ ָ ֶדׁש אדם הכניס כלי  תוס') דאי קלט -בקדושה! אפילו תימא ר' אלעזר בר רבי צדוק  -שריפתו בקדושה, אף האי נמי  -מה נותר  ,ק ֵ֥

. איכא דאמרי: לשיתין וקלט היין בנפילתו קודם שהגיע לקיר או רצפה, שאם ירד לרצפה הרצפה מקדשת וצריך לשרפו, אם כן לא נעשית מצותה(
 . י קלט? אמרי: לא, ומדרבנן. והא קרא קנסיב לה? אסמכתאלימא מתני' כר' אלעזר בר ר' צדוק דא

 

ֶאתל,ז:  תצוהשמות  ָ ֹו יבֵ֛ ט  י ה  ֶקרְָּב ַָּבּב ֵ֗ ֶקר ַָּבּב ֶ֣ ים ָ֑ ַסּמ  ָ ֶרת ְקט ֶ֣ ָ ן ר ֶ֖ ֲה ַא ָ ֵ֛יו ָָעָל ר י ֵ֥ ט  ְק ה  ה׃-ְו ָּנ ֶרָֽ י ט  ְק ַָי ת ר ֶ֖ ַָהּנ 
  כט,לד: תצוהשמות 

ם א  ן-ְוָֽ מ  ָּו ים ֵ֛ א  ֻּל ַהּמ  ָ ר ְּבַׂשֹ֧ מ  ָ ר ָּות ֞ ד-י  ַָע ֶחם ָוְָ-ַהֶּלֶ֖ ֶקר ֶאתַהּב ָ֑ ָ ַרְפָּתֶ֤ י-ָׂש לָּכ  ֶ֖ ָאכ  ָי  א ׁשָל ֵ֥ א ָ֔ ָּב  ָ ר ּנֹוָת ּוא׃-ַה הָֽ ֶדׁשָ ָק ֵ֥
 : ג,צו וויקרא 

ׁש ן ְוָלַבָ֨ ה ֝ ֹו ַהּכ  ּדֶ֣ ד מ  י ַבֵ֗ ס  ְכְנ ָֽ מ  דָ -ּו ֶׁ֣ש ַב ְלַּב רֹוָ -ַעל י  ים ְּבָׂש ֶ֣ ר  ה  ֶׁשן-ֶאת ְו ֶּדֵ֗ ר ַה ל ֲאֶׁשָ֨ ׁש ּת אַכֵ֥ ֵ֛ א  ה-ֶאת ָה ָלֶ֖ ל ָהע  חַָ-ַע ָ֑ ְזּב  ֹו ַהּמ  ֕מ ֶצל ְוָׂש ֶ֖  א 
ַח׃ ָֽ ְזּב   ַהּמ 
הָָֽ כח,ז: ספינחבמדבר  רַָל ָכֶ֖ ָׁש  ֵֶ֥סְך ֶָנ ְך ֵ֛ ַהּס  ֶדׁשָ ּק ֵ֗ ַָּב ד ָחָ֑ ָהֶא ָ ֶבׂש יןַָלֶּכֶ֖ ָ֔ ה  ַה ָ ֶ֣ת יע  ב  ְר  ָ ְסּכֹו ָ׃'ְונ 

ֶאת ויקרא א,טז: ָ ר י ֵ֥ ס  ה  ֶאל-ְו ָ ָמה ְד ק ָ֔  ָ ַח ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֤ א  ָ ּה ָת֝ א  ָ ְך י ְׁשל ָ֨ ה  ְָו ּה ָצָתָ֑ ְָּבנ  ֹו ָאתֶ֖ ְר ן׃-ֻמ ֶׁש ָּדָֽ ַה ָ ֹום קֶ֖ ְָמ
 

מועלין בה. תורין שלא הגיע זמנן, ובני יונה  -לא מועלין. המקדיש דישון בתחלה לא נהנין ו -דישון מזבח הפנימי, והמנורה  מתני'.
 לא נהנין ולא מועלין.  -שעבר זמנן 

שהיו מקטירין את הקטרת על מזבח הפנימי והיה דשן עליו והיו נושאין אותו  - דישון מזבח הפנימיב ,מעילה יא בבליתוספות 
ָ( משום דכתיב דף כח:' אמות מרגלי הכבש כדמפרש בתמיד )במקום שזורקין בו המוראה והנוצה רחוק י ְך י ְׁשל ָ֨ ה  ואין השלכה ְו

 ]מעשרים[ אמה.)עשר( פחות 
חַָ (ו,ג צו 'וי)דכתיב ביה  -מזבח החיצון ( א,יב) בשלמ' גמ'. ָֽ ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֖ א  ָ ֕מֹו  (א,טז 'וי), מזבח הפנימי מנלן? אמר ר"א: דאמר קרא ְוָׂש

ֶאת ָ ר י ֵ֥ ס  ה  ָּבְָ-ְו ֹו ָאתֶ֖ ְר ּהֻמ ָצָתָ֑ תנהו ענין למזבח הפנימי. אימא: אידי ואידי במזבח החיצון, ולקבוע לו  -, אם אינו ענין למזבח החיצון נ 
ֶׁשןָ(ו,ג צו 'וי)מקום! א"כ לימא קרא אצל המזבח, מאי  ֶּדֵ֗  דאפילו מזבח הפנימי. מנורה מנלן דשן הדשן.  - ַה

ןָ(ו,ג צו 'וי) ֶׁש ֶּדֵ֗ ים, ַה ֶ֣ ר  ה  ן-ֶאת ְו ֶׁש ֶּדֵ֗ רביע, לפחות ארבעה מיני דשן?, )א( מזבח חיצון, )ב( מזבח פנימי, )ג( מנורה )ד( לברר מונח  – ַה

 היכן שמו את דשן הקטורת של יוה"כ בקדש הקדשים; 

ומוציאין לו את הכף וכלי מלא קטרת דקה מן הדקה, וחופן ממנה מלא חפניו . .. ה"א ד"רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פ
)הקטורת מדודה לגודל מלוא חפניו של  ... אלא טפופות הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו ונותן לתוך הכף. לא מחוקות ולא גדושות

 הכהן הגדול המקטיר לכן לא אמור להישאר בכף הקטורת, קטורת שלא נשפכה ונשרפה(



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ל ולובש בגדי לבן ומקדש אחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי זהב וטוב...  ה"ב ד"רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פ
 ...ונכנס לקדש הקדשים ומוציא את הכף ואת המחתה,
 )ה( אפשר כי דבר חמישי שאינו דשן היא מוראת העוף.

. ואמר אביי: מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי שברי כלי חרס נבלעין במקומןוהתניא רב שמעיה בקלנבו:  בבלי יומא כא,א)ו( 
 .ןודישון המנורה נבלעין במקומ

 
 ב ,מעילה יא בבליתוספות 

חַָ (ו,ג צו 'וי)דכתיב בשלמא מזבח החיצון  ָֽ ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֖ א  ָ ֕מֹו לכאורה משמע דהכי קאמר בשלמא דישון מזבח החיצון אין מועלין  - ְוָׂש
' משום דכתיב ושמו מיהו אין לפרש כך דהא בדישון מזבח החיצון יש בו מעילה כדמשמע לעיל דפריך והרי תרומת הדשן וכו

ָואדרבה  ֕מֹו ָכדקאמר לעיל וכתיב התם   משמע שיש בו מעילהְוָׂש ֶצל ֶ֖ א  ָ ֕מֹו לכך נראה לפרש דדייק ממתני' דקתני דישון מזבח ְוָׂש
הפנימי לא נהנין ולא מועלין משום דנעשה מצותו דהיינו דישון אבל עד שלא נדשן מועלין בו דאכתי לא נעשית מצותו דמצוה לדשנו 

במזבח החיצון מועלין בו אף לאחר הדישון ועלה קאמר בגמרא בשלמא מזבח החיצון מועלין בו אף ודוקא במזבח הפנימי אבל 
ָלאחר הדישון משום דכתיב   ֕מֹו חַָ (ו,ג צו 'וי)כדנפקא לן לעיל מדכתיב  דאף כי נעשית מצותו מועלין בולומר ְוָׂש ָֽ ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֖ א  ָ ֕מֹו ,  ְוָׂש

משעת דישון ואילך משום דנעשית מצותו ולא נראה דא"כ משמע דקודם דישון יש פנימי מנלן דמצוה לדשנו דנימא דאין מועלין 
( דקטרת משתעלה תמרתו אין בו מעילה אלא נראה פסחים דף כו.מעילה בדשן מזבח הפנימי וזה אינו כדאמרינן בפרק כל שעה )

ָלפרש כך בשלמא מזבח החיצון דכתיב  ֕מֹו הפנימי מנלן דמצוה לדשנו ולאו דמעילה  נפקא לן מיניה דהוי מצוה לדשנו אלא מזבחְוָׂש

ם ולא ככתוב)קא צריך כלל וזה דוחק דהוה ליה לאיתויי גבי מזבח החיצון והרים הדשן  י ֶ֣ ר  ה  ן-ֶאת ְו ֶׁש ֶּדֵ֗   ועוד בסמוך דקבעי( ַה
ֶאת( ,זל ' תצ'שממנורה מנא לן לא קבעי מדישון דהא כתיב בהדיא )( ב,יא) ָ ֹו יבֵ֛ ט  י ה  ָ-ְּב ת ר ֶ֖ ן דהיה קביעות מקום מנלאלא קבעי ַהּנ 

דמזבח ]של[ מנורה אצל מזבח קדמה לכך נראה לפרש דהכא נמי בעי בקביעות מקום דמשמע מתוך המשנה דקביעות מקום  לדשנו
מדקאמר דישון מזבח הפנימי אין מועלין משמע הא למזבח החיצון במקום  הפנימי הוא אצל קדמה במקום ששם דישון מזבח החיצון

ועלין ואם כן דישון מזבח הפנימי הוא אצל המזבח קדמה שאם הי' חוץ )לזמנה( אמאי מועלין שם אפילו שקבוע דישון פנימי מ
במזבח החיצון והא אמרינן לעיל דמועלין בה עד שתצא לבית הדשן אלמא דכי יצאת לבית הדשן לית בה מעילה אלא ודאי דישון 

החיצון )ובכאן גרס בית הדשנים היה שם( והשתא ניחא דקאמר מזבח הפנימי הי' אצל מזבח קדמה סמוך לתרומת הדשן של מזבח 
דישון מזבח הפנימי אין מועלין הא של מזבח החיצון באותו מקום מועלין דאכתי לא יצא לבית הדשן שמחוץ למחנה ועלה קאמר 

ַהּמָ  (ו,ג צו 'וי)בגמ' בשלמא מזבח החיצון נפקא לן קביעות מקום לתרומת הדשן דכתיב  ָ ֶצל ֶ֖ א  ָ ֕מֹו חְַָוָׂש ָֽ אלא מזבח הפנימי מנלן שיש  ְזּב 
ֶאת (א,טז 'וי)קביעת מקום לדישון דאמר קרא  ָ ר י ֵ֥ ס  ה  ּה-ְו ָצָתָ֑ ְָּבנ  ֹו ָאתֶ֖ ְר ָ ֻמ ה ְדָמ ק ָ֔  ָ ַח ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֤ א  ָ ּה ָת֝ א  ָ ְך י ְׁשל ָ֨ ה  אם אין ענין למזבח ְו

֕מֹוהחיצון דהא כתיב   תנהו למזבח הפנימי. ְוָׂש
פי' לקבוע מקום למוראה ונוצה )שיש לו שתהא( במקום תרומת הדשן של מזבח  - מקוםואימא אידי ואידי למזבח החיצון ולקבוע לו 

ה"ל  אצל המזבחוקשה דמשמע דקאי לקבוע מקום אתרומת הדשן של מזבח החיצון גופייהו ועוד קשיא מאי משני אם כן לימא קרא 
ן-ֶאלאם כן לא לכתוב  )היה לו לכתוב בקיצור( למימר ֶׁש ָּדָֽ ַה ָ ֹום קֶ֖ ׁשְָאלא  ְמ ה  ּהְו ָת֝ א  ָ ְך י ה ל ָ֨ ְדָמ ק ָ֔  ָ ַח ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֤ ותו לא אלא ה"פ ואימא  א 

אידי ואידי לדישון המזבח החיצון ולקבוע לו מקום לדישון שהיא קדמה דבאידך קרא דושמו לא כתיב קדמה ולא הוה ידענא במזרח 
ן-ֶאלאו במערב ומשני א"כ לימא קרא אצל )אצל( כלומר למה לי דכתיב  ֶׁש ָּדָֽ ַה ָ ֹום קֶ֖ ָאלא  (זה היה לו לכתובלא )לכתוב  לא ְמ ֶצל ֶ֤ א 

ה ְדָמ ק ָ֔  ָ ַח ְזּב  ןדדישון מזבח החיצון במקום שזורקין בו המוראה והנוצה מאי  אצל אצלוהייתי למד בג"ש  ַהּמ  ֶׁש ָּדָֽ ַה ָ ֹום קֶ֖ דאפילו  ְמ
 מזבח הפנימי כלומר שגם קביעות מקום דישון מזבח הפנימי היה שם אצל מזבח החיצון.

 .ה היה שם אצל המזבח דשן הדשן כלומר בג"ש דשן דשן נפקא לן ממזבחדדישונ - מנורה מנלן

 

ָ ה ְדָמ ק ָ֔  ָ ַח ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֤ א  ָ ּה ָת֝ א  ָ ְך י ְׁשל ָ֨ ה  ֕מֹואם אין ענין למזבח החיצון דהא כתיב ְו    תנהו למזבח הפנימי. ְוָׂש

ּה ָת֝ א  ָ ְך י ְׁשל ָ֨ ה  ַח ָָקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד – ְו ְזּב  ַהּמ  ָ ֶצל ֶ֤ הציא הכתוב מפשוטו מהפך פשטא, מו – א  ָמ ְד קטן, בתפקיד -זקף – ק ָ֔

 שתיים, )א( פשוטו של מקרא מקום השלכת מוראת העוף, )ב( המוציא מפשוטו של מקרא תנהו לדישון מזבח הפנימי

 

ן ֶׁש ָּדָֽ ַה ָ ֹום קֶ֖ פשטות טפחא סלוק. סלוק מגביל למקום אחד לדשן, טפחא פעם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהסילוק ואח"כ בתפקיד הת – ְמ

האפיון אל הכתוב לפניו לדרוש שגם מוראת העוף וגם הנדרש ממנה לדשן מזבח פנימי ודשן מנורה יושמו במקום היחיד לדשן והוא מקום 

 תרומת הדשן של מזבח החיצון. 
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 ויקרא תזריע יב,א 4.3

 
 ו: – א,תזריע יב ויקרא

ֶאל ָ' הֶ֖ רָ ֵ֥ ַדּב  ַָוְי א[ ר׃-] מ ָֽ א הָּל  ָמ ֶׁשֵ֥
ֶאל ָ ר ַּדּב ֞ ָ ֶ֤י-]ב[ ָ֑רְָּבנ  ָָזָכ ה ָדֶ֖ ְָוָיְל יַע ָ֔ ר  ְז ַָת י ֶ֣ ּכ   ָ ה ָּׁש א  רָ מ ָ֔ א ל   ָ ל א  ָר ְׂש ָי 

א׃ָ ָמָֽ ְט ּהָּת  ָתֶ֖ ְּדו  ָ ת ַּדֵ֥ ָנ  י ֵ֛ מ  י יםָּכ  ָ֔ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע ׁש   ָ ָאה ְמ ָטָֽ ְָו
ָ ׃]ג[ ֹו ְרָלתָֽ ָָע ר ְָּבַׂשֵ֥ ֹול ּמֶ֖ ָי  ָ֑י ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום ָּוַבּיֶ֖

ָ ד[ ְָּבָכל] ה ֳהָרָ֑ ָָט ֶ֣י מ  ְד ָּב  ב ֶ֖ ׁש  ּת  ָ ים ָ֔ מ  ָָי ֶׁשת ל ֶ֣ ּוְׁש  ָ ֹום ָי ים ֵ֥ א-ּוְׁשל ׁש  ֶדׁשָל ָֽ לתָ -ק ֶ֣ ֶא ְָו ע ַָעד-ָּגֵ֗ א ב ָ֔ ָָת א ל ֶ֣  ָ ָּדׁש ְק ּה׃ָ-ַהּמ  ָרָֽ ֳה ָט ָ י ֵ֥ מ  ְָי את ְָמל ֶ֖
ָ ה[ ם] א  ל-ְו ַָע ב ֶ֖ ׁש  יםָּת  ָ֔ מ  ָי ָ ֶֶׁ֣שת ְוׁש   ָ ָיֹום ים ֵ֥ ּׁש  ְוׁש  ָ ּה ָּדָתָ֑ םְָּכנ  י  ְָׁשֻבַעֶ֖ ה ְמָאֵ֥ ָט ְָו ד ל ָ֔ ָת  ֶ֣ה ָב ק  ה׃-ְנ ֳהָרָֽ ָָט י ֵ֥ מ  ְָּד

ָ ֶָּבן]ו[ ֶֶ֤בׂש אֶָּכ י ֞ ב  ָָּת ַבת  ֹוְָל אֶ֣ ָ ן  ּהְָלב  ָרֵ֗ ֳה ָָט ֶ֣י מ  ְָי ׀ את ְמל ֶ֣ הָּוֶבןְׁשנָָ-ּוב  ָלָ֔ ְלע   ָ אֹו-תֹו ָ ֵ֥ה את-יֹוָנ ַחָּטָ֑ רְָל ָת ֶ֖
ֶהל-ֶאלָ א ָֽ ָ ח ַת ֶאל-ֶּפֵ֥ ָ ד ֶ֖ ן׃-מֹוע  ָֽ ה  ַָהּכ 
 

ָ֑ר( ב - א,תזריע יב י'ו) כיוצא בו אמר רבי יודה (א,וילנה יב) אה" בפסחים פ" ירושלמי ָָזָכ ה ָדֶ֖ ְָוָיְל יַע ָ֔ ר  ְז ַָת י ֶ֣ ּכ   ָ ָּׁשה , מה תלמוד לומר? א 
ָ לפי שנאמר ָ ]ב[ ֶ֣ת ְבַע ׁש   ָ ָאה ְמ ְָוָטָֽ יםָ]ג[ ָ֔ מ  לָי ֹו ּמֶ֖ ָי  ָ֑י ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום  ּוַבּיֶ֖

 ירושלמי מסמיכות )יב,ג( אל פסוק )יב,ב( בהסבר ע"פ תבנית הטעמים.הנשלב את דרשת הסמוכים שדורש 

ָ ָ֑י]ג[ ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום , בתבנית זאת טעם טפחא משמש בתפקיד של התפשטות אפיון מתוכן מלתו ותוכן שאחריו טפחא בראש פסוק, אתנח – ּוַבּיֶ֖

ֹו מתקיים שאםוב לפניו, בפסוק )יב,ב( ללמד אל הכת ְרָלתָֽ ָָע ר ְָּבַׂשֵ֥ ֹול ּמֶ֖ יש מילה יש לאשה דמי טהרה. לכן אי אפשר , היינו הולד חי ו י 

ָ֑רמלת )יב,ב( מחוי( על דמי טהרה אלא צריך את או עובר מת )ולד שלגבי  חומרול ללמוד בק ָ֑ר, כההמשך הירושלמי ָזָכ לרבות את  ָזָכ
 וגו'. כי תלדדהיה אפשר לכתוב  ד(תורה תמימה הערה  י טהרה על מת.יתור ללמוד לדמ, המת

ָ [ב,נדה כז]הביא בענין דמי טהרה בלידת מת מבבלי  ,ב יב תורה תמימה ויקרא-וב ה ָדֶ֖ ְָוָיְל יַע ָ֔ ר  ְז ַָת י ֶ֣ ]הפילה שליא טמאה לידה[,  - ּכ 
הדאמר קרא  ָדֶ֖ ְָוָיְל יַע ָ֔ ר  ְז ַָת י ֶ֣ ּכ   ָ ה ָּׁש  :ג(כעין שהזריעה טמאה לידה, מלמד שאפילו לא ילדה אלא א 

ר"ל אפילו נמחה כזרע. וצ"ל דאיירי שנמחה לאחר שנברא ולד, דאי מתחלת ברייתו נמחה הלא דרשינן בפסוק  (תורה תמימה הערה ג
ָהסמוך מי שאינו ראוי לברית שמונה ]או לבריית נשמה[ אין אמו טמאה לידה, כפי שיתבאר שם. וטעם הדיוק משום דלשון  יַע ָ֔ ר  ְז ַת

ָ. ועיין בתוס' נדה י"ח א' דאע"פ שמלשון כי תלדיותר הוא, דהיה אפשר לכתוב מ יַע ָ֔ ר  ְז תרתי דרשינן בסמוך לענין יוצא דופן, אפ"ה ַת
 :, יעו"ש)שמא מינה(  ש"מ

ָ ,ביב תורה תמימה ויקרא ה ָדֶ֖ ְָוָיְל יַע ָ֔ ר  ְז ַָת י ֶ֣ ליו קרבן, מאי טעמא, יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה, ואין חייבין ע -ּכ 
 מ' א'[: נדה] ד(דאמר קרא אשה כי תזריע וילדה, עד שתלד ממקום שמזרעת

 

יעַָ ָ֔ ר  ְז , )א( על פי המלה המלה מלמדת על לידה שמא מינהתרתי קטן, מלמד שתי דרשות במקום כפירשו תוס' -קטן, טעם זקף-זקף – ַת

 ממקום הזרעה, )ב( ע"פ הטעם לידת מת, מחוי 

 

ָ ְמל ֶָ֣]ו[ ׀ָּוב  ּהמונח פסק בראש פסוק  –את ָרֵ֗ ֳה ָט ָ ֶ֣י מ   ...  ְי

כאילו משייכו (, ואז הכתוב מל"ב מידות של ר' אלעזר בר' יוסי י"אמידה בקריאה עם פסק עשוי להיות בתפקיד כעין סדור שנחלק )

ובקדשים הולך הלילה מביאה ביום טהרתה קדשים לטהרתה, והיולדת במספר ימי הטהרה. היות עוסקים ה מים )יב,ד,ה(הקוד יםלפסוק

י' וכפ אחרי היום, לכן אינה יכולה להביאם ביום הארבעים או השמונים אלא עליה להשלימם עד לילם, ארבעים או שמונים ימים מלאים.

שזו טבולת יום ארוך, שטבלה לסוף שבעה, ואין שמשה מעריב לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים, שלמחר  לפי( יב,ד) רש"י
 פרת טהרתה. תביא את כ

 

׃ָ,גתזריע יב ויקרא ֹו ְרָלתָֽ ָָע ר ְָּבַׂשֵ֥ ֹול ּמֶ֖ י  ָ ָ֑י ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום ָּוַבּיֶ֖
ָ֑יב תורה שלמה תו"כ תזריע פ"א ינ  מ  ֹום. יכול בין יום ובין לילה, ת"ל ְּׁש ַבּיֶ֖ , ביום ולא בלילה, אין לי אלא הנימול לשמונה שיהא ּו

ֹוםביום, ת"ל ביום, מנין לתשעה ולעשרה לאחד עשר ושאר כל הנימולים לא יהו אלא   .ּוַבּיֶ֖
ָ֑י -טט  ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום  )א( טפחא פותחת טפח להתאפיין ממלת האתנח וללמד שיש ימים אחדים הנקראים שמיני. – ּוַבּיֶ֖

ויום  82, 88, 81, 9, והימים 1הם היום  משנה שבת פי"ט,מ"ה)ב( טפחא מרבה זמן יום לכל הימים הנקראים שמיני. ימי שמיני ע"פ 

ים-ּוֶבןָ(לך יז,יב-בראשית לך)-בים שמיני לנולד בין השמשות ומרומזים ב בצווי המלה בברית אחרי חולי, נחש ֵ֗ מ  ָָי ֶ֣ת ַנ מ  מונח רביע,  - ְׁש

לבתפקיד יותר מארבע ימים הנקראים שמיני לענין  ֵ֛םָָּכ ֶכ ֹולָָל ּמֵ֥ ָ֑ם-י  יֶכ ת  ר  ד  ְָל ר  .ָזָכֶ֖

 

ֹו׃   ְרָלתָֽ ָָע ר ְָּבַׂשֵ֥ ֹול ּמֶ֖ ָּׁשָֹ֧ אע"פ שיש שם בהרת, הא מה אני מקיים י  ְָּבֶנַגעה  ר ָ-ֶמ ַעת ַרֵ֛ חוץ מן המילה ... ומה אני  (דב' כ"ת כד,ח)ַהָּצ
ֹו מקיים ְרָלתָֽ ָָע ר ְָּבַׂשֵ֥ ֹול ּמֶ֖ ר , בזמן שאין שם בהרת, ת"לי   .אע"פ שיש שם בהרת ְּבַׂשֵ֥

 . התורה צוותה על עשה של מילה שידחה את הלא תעשה של צרעתהיתה בראש הערלה, ימול)בהרת ש( משנה נגעים פ"ז מ"ה

 

ְָּבֶנַגעתצא כד,ח: דברים כי  ר ֶמ ָּׁשֹ֧ ֹות-ה  ְָוַלֲעׂשָ֑ ד ְמא ֶ֖ ָ ר מ ֵ֥ ְׁש ַעתָל  ַרֵ֛ דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל  – ַהָּצ

 הענין או ההלכה. דורש עיון.  

ע ַעת-ְּבֶנַג ַרֵ֛  תו"כ תביר מחלק בין נגע צרעת שלא בערלה שאסור לקצוץ ובין נגע צרעת בערלה שמותר לקצוץ במילה. מתואם עם – ַהָּצ

ר ת"ל( יב,גלפסוק ) ָ. אע"פ שיש שם בהרת ְּבַׂשֵ֥ ר ֹוְּבַׂשֵ֥ ְרָלתָֽ  , מרכא לרבות למילה גם בשר ערלה עם בהרת. סלוקמרכא  - ָע

 

ֹו׃ תו"כ תזריע פ"א ְרָלתָֽ סלוק להגביל למילת ערלת ודאי בשבת ולא למילת ספק כמו אנדרוגינוס. להגביל לערלת הנולד ביום ודאי  – ָע

 לד בספק יום בין השמשות. ולא למילת ערלת הנו



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ויקרא תזריע יב,ד:

ְָּבָכל ה ָרָ֑ ֳה ָָט ֶ֣י מ  ְד ָּב  ב ֶ֖ ׁש  יםָּת  ָ֔ מ  ָָי ֶׁשת ּוְׁשל ֶ֣  ָ ֹום ָי ים ֵ֥ א-ּוְׁשל ׁש  ֶדׁשָל ָֽ ֶאל-ק ֶ֣ ְָו ע ָּגֵ֗ ַָעד-ת  א ב ָ֔ ָָת א ל ֶ֣  ָ ָּדׁש ְק ּה׃-ַהּמ  ָרָֽ ֳה ָט ָ י ֵ֥ מ  ְָי את ְָמל ֶ֖
א-ְּבָכל ֶדׁשָל ָֽ ע-ק ֶ֣ ָּגֵ֗ ֶדׁשָ-ְּבָכל   רש"יימים. כפי'  .. או 33מונח רביע, לרמז שטבולת יום ארוך יש לה  – ת  לרבות את התרומה )ראה  -ק ֶ֣

(. לפי שזו טבולת יום ארוך, שטבלה לסוף שבעה, ואין שמשה מעריב לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים, יבמות עה,א
אשלמחר תביא את כפרת טהרתה.  ָ-ל ָֽ ע ָּגֵ֗     אזהרה לאוכל וכו', כמו ששנויה ביבמות )עה,א(. -ת 

 

א-ְּבָכל ֶדׁשָל ָֽ ָ-ק ֶ֣ ע ָּגֵ֗ לת  ֶא ָ-ְו א ב ָ֔ ָָת א ל ֶ֣  ָ ָּדׁש ְק ּה׃-ַעדַהּמ  ָרָֽ ָטֳה ָ י ֵ֥ מ  ְָי את ְָמל ֶ֖
ל רבי יוסף בכור שור א-ְּבָכ ֶדׁשָל ָֽ ָ-ק ֶ֣ ע ָּגֵ֗ ֶאל(. יבמות עה,אתאכל; וזהו אזהרה לכרת )ראה  לא -ת  אָ-ְו ב ָ֔ ָָת א ל ֶ֣  ָ ְקָּדׁש ָּדׁש ָמה  -ַהּמ  ְק  ,ּמ 

ֶדׁשכרת, אף  -שיש בו נטילת נשמה  לרבות את התרומה, שהיא  - ְּבָכלכרת, דהיינו: אכילה )ראה יבמות שם(.  -נשמה  יש בו נטילת ק ֶ֣
    (נידה כט,ב; יבמות עה,אטבולת יום ארוך )ראה 

א-ְּבָכל ֶדׁשָל ָֽ ל-ק ֶ֣ ֶא ְָו ע ָּגֵ֗ א-ת  ב ָ֔ ָָת א ל ֶ֣  ָ ָּדׁש ְק קטן כעין מידה אשר מהרז"ו מגדיר כמידה ב' בנוסף על ל"ב, סתום -תבנית רביע ... זקף – ַהּמ 

ָּדׁש ָמה  רבי יוסף בכור שורבא לסתום אלא לפרש, זה וכפרש  שלא ְק )נגיעה שזה נראה כלשון סתום  כרת, אף -שיש בו נטילת נשמה  ,ּמ 

ֶדׁש כי אין על נגיעה כרת, לכן הסתום בא לפרש שזאת אכילת(  )ראה יבמות שם(.אכילה כרת, דהיינו:  -יש בו נטילת נשמה )ש( ק ֶ֣

 
 :ה,יב תזריע ויקרא

ם א  לנְָ-ְו ַָע ב ֶ֖ ׁש  ָּת  ים ָ֔ מ  ָָי ֶֶׁ֣שת ְוׁש   ָ ֹום ָי ים ֵ֥ ּׁש  ְָוׁש  ּה ָּדָתָ֑ םְָּכנ  י  ֻבַעֶ֖ ְָׁש ה ְמָאֵ֥ ָט ְָו ד ל ָ֔ ָת  ֶ֣ה ָב ה׃-ק  ֳהָרָֽ ָָט י ֵ֥ מ  ְָּד
ם א  ד-ְו ל ָ֔ ָת  ֶ֣ה ָב ק  ָואחריו הלכה והוא תאור  פסוקבראש  טןק-קףז מונח – ְנ ּה ָּדָתָ֑ םְָּכנ  י  ֻבַעֶ֖ ְָׁש ה ָאֵ֥ ְמ ָט  'וכוְו

ם)ה(   רלב"ג כר שלפניו?, מה לומד מנקבה אל הזולאחריואלפניו  לימוד א  ָ-ְו ּה ָּדָתָ֑ םְָּכנ  י  ֻבַעֶ֖ ְָׁש ה ְמָאֵ֥ ָט ְָו ד ל ָ֔ ָת  ֶ֣ה ָב ק  רוצה לומר,  -ְנ
בולד אם הוא זכר או נקבה, נשפוט בו שתהיה טומאתה באלו הארבעה עשר יום כטומאת הנדה; ... והוא מבואר, שאם נסתפק לנו 

 שר יום היולדת טומטום או אנדרוגינוס, וגו'ותטמא לידה ארבעה עשר יום. ולזה תטמא לידה ארבעה ע להחמיר,
 

 .תשב לזכר ולנקבה ולנדה -תשב לזכר ולנקבה, אין ידוע אם ולד היה אם לאו  -המפלת ואין ידוע מהו  א מתני'.,בבלי נדה כט

 

ת זכר, ותמתין לבוא יום כליולד 41בלידת ספק נותנים עליה כל החומרות: תטמא לידה ארבעה עשר יום כיולדת נקבה, ודמי טהרה  רק עד 

 יום ללידה כלידת נקבה. 11למקדש עם קרבנות עד מלאת 

 
 :,גיג תזריע ויקרא

ֶאת ָ ֶ֣ן ה  ַהּכ  ֶ֣הָ ָא ָר ר-ְו ְָּבעֹו ֶַָֽ֣֖גע ֶּנ אָ-ַה ּו הָ֑ ָ ַעת ַרֶ֖ ָָצ ֵַָֽ֥֖גע ֶָנ ֹו רָ֔ ְָּבָׂש ר ֹו עֶ֣ מ   ָ ק מ  ָע  ָ ֶּנ ַגע ַה הָ ֶ֤ א  ַמְר ָּו ן ׀ָָלָבֵ֗ ְֶ֣ךָ ָהַפ ָ ֶּנַ֝גע ַָּב ר ָעָ֨ ְָוׂש  ר ָּבָׂש ַָה֠
ֵָ֥ ּמ  ט  ְָו ן ֶ֖ ה  ַהּכ  ָ הּו ָאֵ֥ ָר ֹו׃ְו תָֽ א  ָ ָא

ֶאת  (יג,ג) פ"ב )א(א "ספרא תזריע פ ָ ֶ֣ן ה  ַהּכ  ֶ֣הָ ָא ָר ָ-ְו ֶַָֽ֣֖גע ֶּנ רשיהו עיניו בו בשעה שהוא רואה אותו,  ַה ָ-ְּבעֹו ר ָּבָׂש רהבינוני, ַה֠ -ְּבעֹו
ָ ר ָּבָׂש רשיהא רואה כל הבשר עמו כולו כאחד, רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה ת"ל ַה֠ ָ-ְּבעֹו ר ָּבָׂש שיהא כל החוצה לו סמוך לעור ַה֠

 המורדין אינו טמא.)ג"א קדח( ח רבשר וראוי לפסיון שאם היה סמוך לראש ולזקן ולשחין ולמכוה, ולקה

 
כדי שיבחין המראה היטיב ונפקא  )בחפזה(כשהוא רואה אותו ולא יראנו דרך העברה  )בעיון(פי' שיהיה מסתכל בו  שיהו עיניו בו הח"ח

ָ-ֶאתלן דבר זה מדכתיב  ֶַָֽ֣֖גע ֶּנ ֶַָֽ֣֖גע-ֶאת. דהוא יתיראַה ֶּנ  בנגע. מונחים עיניוו שיהימרמז  מונחהמלים מרבות את עיני הכהן וטעם  – ַה

ר ָ-ְּבעֹו ר ָּבָׂש  ראה דיון להלן בעור בינוני  - הבינוני,ַה֠

ר הח"ח ָ-ְּבעֹו ר ָּבָׂש דרש דהאי וראה קאי גם על עור הבשר שסביבו שיתבונן בו היטיב עד  שיהא רואה כל הבשר עמו כולו כאחדַה֠
 :הנגע כדי שיוכל להכיר אם פשהאיזה מקום הגיע 

ר-לשיהא כל החוצה לו סמוך , לדברי המפרשים מוסיף על תנא קמא ואינו חולק עליו רבי יוסי ברבי יהודה -ו ָּבָׂשר-עֹו  וראוי לפסיון ַה֠

ר-עֹורשיהא חוצה לו הכי גרסא הביא גירסת הגר"א  הח"ח ָּבָׂש רופי' דהאי  ַה֠ ר-ְּבעֹו ָּבָׂש גע מטמא כשיש קאי אתנאי הנגע דאימתי הנ ַה֠
ר ר-עֹו ָּבָׂש כל בפירושו מבאר שצריך שיהיה  ר"מלפשיון לאפוקי אם הוא סמוך לראש וכו' אינו מטמא והסמוך לו כדי שיהא ראוי  ַה֠

ר-עֹור סביבו ָּבָׂש  וכו': ולמעוטי אם במקום אחד סמוך לראשַָה֠

כדי  סביב לו מכל הצדדים עור הבשרר שיהא ומתנאי נגעי עור בש...  מ"הא "פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ לשון הרמב"ם
שיהא הפשיון אפשרי בו מאי זה צד שיהיה. ולשון ספרא בעור הבשר שיהא כל החוצה לו סמוך לעור הבשר ראוי לפשיון, שאם היה 

 סמוך לראש ולזקן ולשחין ולמכוה ולקרחת אינו מוחלט.
 

ר  ר-ְּבעֹו ָּבָׂש סביב שיהא כל החוצה כמחיצה וביחד מרמזים  תלשאיחידה אחת וטעם תלשא, אפשר כי טעם מקף המחבר המלים ל מקף ַה֠
ֶַָֽ֣֖גע ֶּנ ר-לסמוך   ַה ר-עֹו ָּבָׂש כדי שיהא הפשיון אפשרי בו מאי  סביב לו מכל הצדדים עור הבשרשיהא ובלשון הרמב"ם  וראוי לפסיון ַה֠

  זה צד שיהיה.

ר ר-ְּבעֹו ָּבָׂש שיראה את הנגע כמו שהוא בעור הבשר ויראה  תוה"מ )סד(התלשא, )א( רמז למחיצה ברורה לגבולות המראה כפי'  – ַה֠

ָוְָראשי איברים בקרא  24מספר  -.  )ב( רמז לשיעור  את הבשר שסביבו גם כן ֶ֣ה ָא ָהַָָר ֶ֣ן ה  ָהַָ-תאֶָּכ  ֶַָֽ֣֖גע רּבְֶָּנ ֹו ָ-ע רַה֠ גימטריאת ר"ת  – ָּבָׂש

, יברים שבאדם שאינן מטמאים משום מחיהמיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי א )ט(ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה 
 ...  מ"טראה 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ויקרא אחרי מות טז,א 4.4
 :ויקרא אח"מ טז,ב

ֶאל ָ ' ָ֝ה ר ֶמ א ֶאל-ַוּי ָ֨ ָ ר  ַּדּב  ָ ה ָ-מ ֶׁשֵ֗ יָך  ח  ָא ןָ ר ֶ֣ ַָאֲה
ַאל ְָבָכל-ְו א ב ֶ֤ ֶאל-ָי  ָ ת ֶאל-ע  ָ ֶכת ר ָ֑ יתַָלָּפ ֶ֖ ּב  מ  ָ ֶדׁש ַָעל-ַהּק ָ֔ ר ֶׁשֶ֤ ֲא ָ ֶרת ַהַּכּפ ֝ ָ י ָ֚-ְּפנ ָ֨ ּותָּכ  מָ֔ ָָי א ְול ֶ֣  ָ ן ָאר  ַָעלָה ה ֶאֶ֖ ָר א  ןָ ֶָּבָעָנָ֔ ֶרת׃-י ַָהַּכּפ ָֽ

ָטז,יג:  אח"מויקרא 
ת ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ט ֵ֛ ְּק הָָ֑-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  ֶאתָ'ָה ָ ֶרת ְּקט ֵ֗ ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ֶ֣ה׀ ָּס ַָעל-ְוכ  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֶרת ּות׃-ַהַּכּפ ֵ֛ מָֽ ָָי א ְָול ֵ֥ ּות דֶ֖ ָָהע 

 

ַָעלָ  ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת׃-ּכ   קטן טפחא סלוק -יתיב זקף – ַהַּכּפ ָֽ

 ָָ֚ ָּכ  ה יתיב מורה על דווקא כך,י ָרֶאֶ֖  טפחא ללא מרכא, רבוי או התפשטות גלוי או השפעת הטפחא אל הכתוב לפניו ללא הגבלה. א 

 

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב)לרבנן היה מקום לפרש  ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת-ּכ  שמשמעו שיבוא עם ענן הקטורת אל קדש הקדשים , אבל כיון  ,ַהַּכּפ ָֽ

ת( וי' אח"מ טז,יג)פסוק שהתורה כתבה גם ה ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ְּקט ֵ֛ הָָ֑-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  שיעלה עשן הקטורת לפני ה' ב קדש הקדשים, לכן אין  'ָה

)נתינת עיקר )שורש(  מלמד שנותן בה מעלה עשן( יומא נג,א) -ללמוד מפסוק )טז,ב( על מקום הדלקת הקטורת אלא דרשה אחרת ב

התעלם ממשמעות פסוק )טז,יג( וממשמעות פסוק )טז,ב( שנדרש ממנו בבלי יומא יט,ב -כהן הצדוקי במעלה עשן( בקטורת. ולהבדיל ה

הָָ֑נתינת מעלה עשן בקטורת וסבר כי המלים  ָ ֶ֣י נ  ְפ מתארות מקום בקדש ולא בקדש הקדשים כי למשל בטהרת מצורע  (טז,יג אח"מ 'וי) 'ל 

֚יָ( וי' אח"מ טז,ב)כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה ראל, וזה שאמר . ובסוטה הן מתארות עמידה בשער ניקנור בכניסה לעזרת יש ּכ 
ַָעל ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶרת׃-ֶּבָעָנָ֔  ופעל ע"פ פשט הפסוק )טז,ב( על הדלקת הקטורת לפני הכניסה לקדש הקדשים.  .ַהַּכּפ ָֽ

 

ת(  טז,יג אח"מ 'וי )תנו רבנן:א ,בבלי יומא נג ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ְּקט ֵ֛ פְָ-ַה ׁשָל  ֶ֖ א  הָָָ֑ה ָ ֶ֣י שלא יתקן מבחוץ ויכניס, להוציא מלבן של צדוקין  -ָ'נ 
ַָעלָ (  בטז, אח"מ 'וי )? :)מה דרשו הצדוקים( שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס. מאי דרוש ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת׃-ּכ  מלמד שיתקן  - ַהַּכּפ ָֽ

ת (טז,יג) )נאמר( מבחוץ ויכניס. אמרו להם חכמים: והלא כבר ֶאָֽ ָ ן ּקְָ-ְוָנַתֹ֧ ַָעלַה ֶרת הָָ֑-ט ֵ֛ ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  ָ (בטז,) . אם כן מה תלמוד לומר'ָה ֚י ּכ 
ַָעל ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶרת-ֶּבָעָנָ֔ ֶאת (טז,יג)שנאמר  -מלמד שנותן בה מעלה עשן. ומניין שנותן בה מעלה עשן  - ַהַּכּפ ָֽ ֶרתָ ט ֵ֗ ְּק ַָה ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס -ְוכ 

ֶרת )אולי תסיק  מעייל ביאה ריקנית דקא ותיפוק ליה -חייב מיתה.  -. הא לא נתן בה מעלה עשן, או שחיסר אחת מכל סמניה ַהַּכּפ ֵ֛

שכח שאסור וטעה וחשב  –שגג ) כגון ששגג בביאה -אמר רב ששת: הכא במאי עסקינן  -! מסקנה אחרת שחייב מיתה על ביאה עם פריט חסר(

 . רב אשי אמר: אפילו תימא הזיד בזו ובזו  ( עשןנזכר ובכל זאת הביא במזיד קטורת ללא מעלה ) , והזיד בהקטרהשמותר לבוא עם פריט חסר( 
, כגון דעייל שתי הקטרות, אחת שלימה ואחת חסירה. הזיד בביאה ריקנית )חסר פריט( והזיד בקטורת ללא מעלה עשן, חייב על ביאה ריקנית()

מושלמת והביא קטורת חסרת מעלה הביא קטורת ) דקא מקטר קטורת חסירה -דהא עייל ליה שלימה, אהקטרה מיחייב  -אביאה לא מיחייב 

 . עשן, חייב על הקטרת החסרה(
ּות (יגטז,) (וכסה ענן הקטורת)לגבי מעלה עשן  דאי נמי לא כתב הכא - תיפוק ליה רש"י מָֽ ָָי א מיחייב מיתה אקטורת חסירה, דאשכח דעייל  ְול ֵ֥

ְָבָכל-ַאלוְָ (,בטז), וכתיב )היה חייב מיתה בגלל ביאה ריקנית( ביאה ריקנית שלא לצורך א ב ֶ֤ ָ -ָי ת ָע  . . .ָ ּות מָ֔ ָָי א )רש"י הביא מקור לאיסור ְול ֶ֣

 ביאה ריקנית( 

 

 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה כה אל  עין משפט-מכוונת ב דקאמלת 
ָ  ( בטז,) חסר מן הקטרת אחד מסמניה או מעלה עשן חייב מיתה עליה שנאמר ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ּותָּכ  מָ֔ ָָי א ֶרת-ַעלְול ֶ֣ , וכן חייב מיתה על ַהַּכּפ ָֽ

 ביאתו בלא מצוה, לפיכך אם שגג בביאה והזיד בקטרת, או שנכנס בקטרת שלימה עם החסירה חייב מיתה.
ּות (,בטז)תמה על שהרמב"ם הביא מקור מקרא  לחם משנה הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה כה-ו מָ֔ ָָי א בגמרא משמע   כי ְול ֶ֣

ּותָ (יגטז,) -ד דנפקא ליה הא מקרא מָֽ ָָי א ְָול ֵ֥ . . .ָ ֶרת ט ֵ֗ ַהְּק ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס ַאלָ (,בטז)-אבל קרא ד ְוכ  ְָבָכל-ְו א ב ֶ֤ ֶאל-ָי  ָ ת ָ-ע  ֶדׁש ּק ָ֔ .ַה . ּותָ. מָ֔ ָָי א ָ ְול ֶ֣ ֚י ּכ 
ָ ן ּותָ (,בטז)-וכו' הך לא איירי אלא בביאה ולא בחיסר סמנים וא"כ קשה על רבינו דהביא קרא דֶּבָעָנָ֔ מָ֔ ָָי א ן ְול ֶ֣ ֶּבָעָנָ֔ ָ ֚י כו' דאיתיה גבי ביאה גבי ו ּכ 

 ביאה ריקנית( –)שהרמב"ם הביאו לגבי שני דברים, ואילו מהגמרא משמע כי מדובר בדבר אחד  חיסור סמנים

ּות (,בטז)ואפשר לתרץ רמב"ם  מָ֔ ָָי א קטן, בתפקיד שתיים, רמב"ם מביא קרא זה ללמד כי מלת ימות עבור שתי עבירות: -מונח זקף – ְול ֶ֣

 א צורך, )ב( הקטרה ללא מעלה עשן.  )א( ביאה ריקנית לל
 )הגמרא חוזרת שוב לענין מתן מעלה עשן בקטורת שקודם למדנו אותו באופן כללי ועתה לימוד בפרטים(

׀  (טז,יג) תלמוד לומר -אמר מר: ומניין שנותן בה מעלה עשן  ֶ֣ה ָּס אחד  )שתי מקראות לדרשת החיוב שיהיה בקטורת מעלה עשן . קרא לקראְוכ 

׀יל ואחד במלה אחת ארוך לע ֶ֣ה ָּס היית סבור שצריך רק עלים של מעלה עשן ) אמר רב יוסף, הכי קאמר: אין לי אלא עלה מעלה עשן -? (ְוכ 

׀ (טז,יג) מעלה עשן מניין? תלמוד לומר  ורש()ש, עיקר מניין הידיעה כי צריך גם(  ֶ֣ה ָּס ׀לרב יוסף המלה ) ְוכ  ֶ֣ה ָּס מרבה את שורש מעלה עשן  ְוכ 

ההלכה הפשוטה שנותנים בקטורת שורש מעלה עשן, וזה כנראה ) אמר ליה אביי: והא איפכא תניא, דתניא: נתן בה עיקר מעלה עשן. בקטורת(

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב)נדרש מהקרא  ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת׃-ּכ   -, היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה. כיון שהגיע לשמי קורה ( ַהַּכּפ ָֽ
ן (יש' ו,ד) בכותלים עד שנתמלא הבית עשן, שנאמר ממשמש ויורד  ָָעָׁשָֽ א ֵ֥ ָּמל  ָי  ת י  ַהַּבֶ֖ . אלא אמר אביי: הכי קאמר, אין לי אלא עיקר ְו

׀מעלה עשן, עלה מעלה עשן מניין? תלמוד לומר  ֶ֣ה ָּס  )אביי לומד ממלה זאת על אפשרות להוסיף עלי מעלה עשן לקטורת( .ְוכ 

׀ טעם פסק במלת –טט  לעלות זקוף כמקל. שם עשב שגורם לעשן - מעלה עשן רש"י ֶ֣ה ָּס מתאר היתמרות העשן זקוף כמקל והסתרת ארון  ְוכ 

  העדות מעיני הכהן, אפשר שלכן מזה נדרש הצורך במעלה עשן.

 .שהשורש יפה מן העלין והא איפכא תניא,

ֶרת ט ֵ֗ ְּק ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ לים בירידה ובהגיעם לרצפה נוצר הענן הששי על מונח רביע מצייר כיווני התפשטות העשן אחד עד הקורה וארבעה כת – ֲעַנ

ממשמש  רש"יכפי'  ממשמש ויורד בכותלים עד שנתמלא הבית עשן,  -כיון שהגיע לשמי קורה  בבלי יומא נג,אהרצפה, בלשון 
לו  תמיד עד שמתמלא חלל הבית למעלה מכותל לכותל, וכשאין מתפשט למעלהכן דרך העשן כשאינו יכול לצאת כנגדו  - בכתלים

 עוד מקום ממשמש ויורד אצל הכתלים.
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ַָעל( וי' אח"מ טז,ב),... ד"ה ובספרא דרב המנונא סבא כתיבזוהר ויקרא דף נט/א ע"פ  ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת-ּכ  הענן משמעו ענן , ַהַּכּפ ָֽ

ָהמכסה על כבוד השכינה )ענן השראת השכינה( והקרא  ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י  אלאהיא  כיהמשמעויות של המלה  לא מציין איך להיכנס לקה"ק )אחתּכ 

( הריבמשמעות  כיבענן אראה שהכהן צריך להיכנס עם ענן וגו'( והקרא לא מציין איך להיכנס אלא נתינת טעם ) אלאוהצדוקי כנראה למד 

ללנאמר  ַא ְָבָכל-ְו א ב ֶ֤ ֶאל-ָי  ָ ת ָ-ע  ֶכת ר ָ֑ יתַָלָּפ ֶ֖ ּב  מ  ָ ֶדׁש ּק ָ֔  יסה וכיצד נכנסים.כי בפנים נמצא ענן השכינה ויש תנאים לזמן הכנ ַה

 

 ועל דרך זו, כי הענן הוא המכסה את כבוד השכינה, פירשו רבינו בחיי ואור החיים

ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ּותָּכ  מָ֔ ָָי א )ענן המכסה על ישמט הכבוד מן הענן  )עשן הקטורת(באר כי לאחר שיבא שם בענן רבינו בחיי ע"פ  – ְול ֶ֣

)אבל בקדש , וירא כבוד ה' (שמות בשלח טז,לג) -באר כי כבוד ה' מכוסה בענן כמו ב חיים אור ה-ו, ויהיה מתראה על הכפורת השכינה(

, כי גבוה מעל גבוה שומר, והוא אומרו אלא בחינה גדולה אור עליוןהודיע כי לא בחינה זו לבד היא הנמצאת בפנים  הקדשים ביוה"כ(
ַָעל ה ֶאֶ֖ ָר ֶרת-א    ַהַּכּפ ָֽ

הויש לומר כי  ֶאֶ֖ ָר  מרכא כעין רבוי בלתי מוגבל מרמזת לגלוי גבוה מאד של כבוד ה' בחינת אור עליון. טפחא, ללא – א 

הומפני גלוי כל כך עליון  ֶאֶ֖ ָר רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה טפחא, ללא מרכא באה ללמד שתי אזהרות, כדרך לימוד  – א 

ָעַָ  ( בטז,)מהקרא הלכה כה  ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י תָּכ  ּו מָ֔ ָָי א ֶרת-לְול ֶ֣ ָכי מלת שתי מיתות , ַהַּכּפ ָֽ ּות מָ֔ קטן בתפקיד של שתיים עבור שתי -זקף –ָי

הואין ממיתים בלא אזהרה, לכן  עבירות: )א( ביאה ריקנית ללא צורך, )ב( הקטרה ללא מעלה עשן. ֶאֶ֖ ָר טפחא, ללא מרכא באה ללמד  – א 

 שתי אזהרות 

 

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב) א"ר אבא מה בעא הכא ,...תיבד"ה ובספרא דרב המנונא סבא כזוהר ויקרא דף נט/א ע"פ  ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י -ּכ 
ֶרת ן( וי' אח"מ טז,ג)וכתיב  ,ַהַּכּפ ָֽ ר ֶ֖ ֲה ַָא א ב ֵ֥ ָָי את ז ֵ֛ )הכהן לא ראה השכינה כאשר נכנס , והא כהנא לא חמי לשכינתא בשעתא כד הוה עאל ְּב

 וקלהון הוה שמע כהנא במקדשאהיו סוגרים ופורסים כנפיהם ואומרים שירה( )כנפי הכרובים שעל הכפורת ...  , אלא עננא הוה נחיתלקה"ק( 
ואתכוון במה דאתכוון )היה נותן הקטורת במקומה על הגחלים ומעלה עשן( שוי קטרת באתריה )וכאשר הכהן שמע קול שירתם במקדש( כדין 
))וקולותיהם( וכנפיהם עולים וזמרי שירתא  ייא סלקין ונחתיןכרוב )וקלהון( וגדפי)וכיוון מה שכיוון כדי שיתברך הכל(.  דיתברך כלאבגין 

ת (וי' אח"מ טז,יג)ואפשר כי הטעם הפותח הקרא ויורדים בזמרם שירתם(  ֶאָֽ ןָ ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ט ֵ֛ ְּק ׁש-ַה ֶ֖ א  ן,  ָה דרגא, מתאר עלית וירידת  – ְוָנַתֹ֧

 כנפי הכרובים בשירתם ולקולם הכהן מעלה עשן הקטורת.  

 

ת,יג: טז אח"מויקרא  ֶאָֽ ָ ן ָנַתֹ֧ ַָעל-ְו ֶרת ְּקט ֵ֛ הָָ֑-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  ֶאתָ'ָה ָ ֶרת ְּקט ֵ֗ ַה ןָ ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס ַָעל-ְוכ  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֶרת ּות׃-ַהַּכּפ ֵ֛ מָֽ ָָי א ְָול ֵ֥ ּות דֶ֖ ָָהע 
ָ ן  הנותן הוא אהרן וענן הקטורת הראשון מתחיל בו, ולכן הוא ראש לשבעה עננים והששה האחרים כלולים בענן שהוא מעלה. –ְוָנַתֹ֧

ן תְָוָנַתֹ֧ ַָעל-ֶאָֽ ֶרת ט ֵ֛ ְּק ׁש-ַה ֶ֖ א  כי בקטורת היו שבעה עננים  הסולם רס/בדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים, ע"פ פי'  - ָה
ועל כן נחשבים העננים שהם בזכות אהרן, להיותו בחינת חסד שהוא ראש העננים,  מקושרים יחד, ואהרן הוא הראש לכל השבעה עננים,

 וכולל אותם.

ֶרתנים )א( רמז לשבעה ענ ְּקט ֵ֗ ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס  מונח לגרמיה )פסק( מונח רביע, כעין מדה סדור שנחלק. – ְוכ 

בקריאה עם פסק רמז לענן הראשון הכולל את שאר ששה העננים, והפסק גם מרמז להיתמרות הקטורת כקורה ישרה כלפי מעלה וזה ענן 

 אחד, בקריאה ללא פסק רמז לשאר ששה העננים, כיצד? .

 רביע בתפקיד של חמש, מונח לגרמיה עוד שניים, סה"כ שבעה עננים. מונח 

ֶרת ט ֵ֗ ְּק ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ מונח רביע מצייר כיווני התפשטות העשן, ענן אחד עולה עד הקורה, ענן אחד מתפשט תחת הקורה, ארבעה עננים  – ֲעַנ

כיון שהגיע  בבלי יומא נג,ארצפה, בלשון ממשמשים ויורדים בארבעה כתלים, ובהגיעם לרצפה מתפשטים מעליה ונוצר הענן הששי על ה
 כפי'   ממשמש ויורד בכותלים עד שנתמלא הבית עשן,  -לשמי קורה 

ָ , יי' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן וברא( ישעיה ד,ה,ודכתיב )זוהר ויקרא דף נט/א )ב(  ה[ הָ֡] ָ א ָרֶ֣ ָָּ֩כלָ'ּוָב -ַעל
ַָהר ן ֹו ְָוַעל-ְמכָ֨ ן ּיֹ֝ו הָָ-צ  ָרֶאֵ֗ ְק ַָעלָמ  י ֵ֥ הָּכ  ְָ֑יָל הָָל ָבֶ֖ ָה ׁשֶָל ֵ֥ א  ָ ַגּה ֵ֛ ְָונ  ן ְוָעָׁשָ֔  ָ ָמם ָיֹו ָ׀ ן ֶָֽ֖֤ ָ-ָּכל-ָעָנ ה׃ ֻחָּפָֽ ָ ד ֹו ָָּכבֶ֖ ל]ו[ ֵ֥הְָלצ  ְהֶי ֵ֛הָּת  ָ-ְוֻסָּכ ם ָמֶ֖ יֹו

׃ָפ ר ָטָֽ ָּמ מ  ָּו ֶֶָֽ֖֖רם ֶּז מ  ָ ֹור ְסּתָ֔ מ  ּוְל  ָ ה ְחֶס ַמ ָּוְל ֶרב ח ָ֑  ושבע חופות יש כאן: ענן, עשן, נוגה, אש, להבה, חופת, שכינה. ...  רש"י מ 
 

 את הלכות העלאת הקטורת, הזוהר דורש את התכלית של קיום המצוה כהלכתההגמרא דרשה 

 ענין העלאת ענן הקטורת ע"י כהן גדול ביה"כ נדרש בזוהר בין היתר בפרשות אמר ואח"מ
ועל כן נחשבים  בקטורת היו שבעה עננים מקושרים יחד, ואהרן הוא הראש לכל השבעה עננים, (הסולם רס/ב)זוהר ויקרא אמר 

  ים שהם בזכות אהרן, להיותו בחינת חסד שהוא ראש העננים, וכולל אותם.העננ

 . (נ -הסולם מח )נט/א  -זוהר כרך ג ויקרא אח"מ דף נח/ב  -ונקשר ידיעה זאת אל הנאמר ב
 היא המלכות, שבכניסת יום –בענן הקטורת שלו את כנסת ישראל  מקיפה שהוא ראש העננים, וכולל אותםשל אהרן  בחינת החסד

את  מעלה,   אהרן הכהן הגדול ואחריו בניו הכהנים הגדולים. מות-נמשכים ממנה דינים קשים עד כדי )ולכן(היא בלי חסדים הכפורים 

חשובה )ו(ממתקת הדינים והתקשרות זאת להתדבק בחסדים של הקב"ה היא המלכות על כל מדרגותיה, באמצעות עננו  –כנסת ישראל 
)בשעה שכנסת ישראל -ו וגו' משכני אחריך נרוצה)שהיא המלכות(  שראלינסת כ עולות. ואומרתלפני הקב"ה, מכל הקרבנות וה

 ,ישמחו השמים ותגל הארץ( תהלים צו, ועל דא כתיב )שמחה ומתברכת, כולם שמחים, והדין אינו שורה אז בעולם(
הדין צריכין רק להעלותה אל השורש ששם  ... ומדת...  המכסה אני מאברהםד"ה  שפת אמת וירא תרנ"ו -וכעין זה אפשר להבין מ

... ולמעלה בשורש נמתק גם מדת הדין ומזכה אותנו, אבל בעולם הזה  (הישר הקטורתענן )כמו העלאת נמתק הדינים, לכן כתיב והעלהו 
 . ן למשכיליםכמוב (ששה העננים הממלאים את קה"ק בחסדים)כחסד יבנה ... שמדתו של אברהם אבינו ע"ה מתפשט עד סוף כל דרגין 

המכסה אני מאברהם. ... כי מסר הקב"ה את יצחק תחת יד אברהם להיות מדת החסד גובר על מדת הדין. ד"ה  שפת אמת וירא תרנ"ו
והנה לאברהם נאמר לך לך וכו' התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי מדת החסד צריך להתפשט ביותר ... ומדת הדין צריכין רק להעלותה 

... ולמעלה בשורש נמתק גם מדת הדין ומזכה אותנו, אבל לעולה על יצחק(  -)טט הדינים, לכן כתיב והעלהו  אל השורש ששם נמתק
בעולם הזה חסד יבנה ונשענין בזכות אברהם אבינו ע"ה וזה שכתוב בך חותמין שמדתו של אברהם אבינו ע"ה מתפשט עד סוף כל 

 .דרגין כמובן למשכילים



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 כא,א ויקרא אמר 4.1

ֶאל א[]ב:  –כב,א ויקרא אמר  ָ ' הֶ֖ רָ ֵ֥ ַדּב  ר׃-ַוְי אמ ָֽ הָּל  ָמ ֶׁשֵ֥
ל (טבל) ֶאָֽ ָ ר ַּדּב ָ֨ ָ ָ ֶאל-]ב[ ְָו ן ֲהר ֝ י-ַא ָֽ ְָבנ  ֶ֣י ְדׁש  ָּק מ   ָ רּו ְָֽ֖ז ָּנָֽ ְָוי  יו ֶאת-ָּבָנֵ֗ ָ ּו ַחְּללֶ֖ ְָי א ְָול ֵ֥ ל א ָ֔ ָר ְׂש '׃-י  הָֽ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ י ֶ֖ יםָל  ֵ֛ ׁש  ּד  ְק ַמ ָ ם ֹ֧ ה  רָ ֲאֶׁשָ֨ ָ י ָ֑ ְדׁש  ָק ָ ֶ֣ם ָׁש 

ּוְוׁשָָ (תרומה מיתה בידי שמים)כב,ט:  אמרויקרא  רֶ֣ י-ֶאת ְמ ֵ֗ ְרּת  ַמ ְׁש א מ  ּו-ְול ָֽ אֶ֤ ְׂש ו ָ י  ְטא ָעָלי ּו ח ָ֔ ת ֵ֥ מ  ֹו ּו י בֶ֖ ֶ֣ ָ֑הּו ּכ  ַחְּלֻל י ְי ֵ֥ ם׃ָ'הֶָ֖ ֲאנ  ְּדָׁשָֽ ְָמַק
ֶאת (תרומה)כב,טו:  אמרויקרא  ָ ּו ַחְּללָ֔ ְָי א ר-ְול ֶ֣ ֲָאֶׁש ת ֵ֥ א  ָ ל ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  י ֶ֖ ְדׁש  הָָֽ-ָק ימּוַָל ֶ֖ ר  ָ׃'ָי
ָיָ  (נותר בכרת)יט,ח:  קדשיםויקרא  ֹו נֶ֣ ו  ֲע  ָ ְכָליו א ָֽ יְו ָֽ אָּכ  הֶָ֖-ֶאת-ָּׂשָ֔ ָ ֶדׁש ׃ָ'ק ֵ֥ יָה ַעֶּמָֽ מ  ָ א ו ֶ֖ ה  ַָה ֵֶ֥פׁש ֶּנ ַה ָ ה ְרָתֵ֛ ְכ ְָונ  ָ֑ל ּל  ָח 

וי' אמר דכתיב ) - מניין לאוכל את הטבל שהוא במיתההאוכל את הטבל מנלן? דאמר שמואל משום רבי אליעזר: בבלי סנהדרין פג,א 

ֶאת( כב,ב ָ ּו ַחְּללֶ֖ ְָי א י-ְול ֵ֥ ָ֑ ְדׁש  ָק ָ ֶ֣ם תָוי' אמר כב,טו:] (ל חילול תרומה שבפסוק הבאבאכילת טבל והגמרא מקשרת א) ׁש  ֵ֥ ר[ א  ָ-ֲאֶׁש מּו י ֶ֖ ר  'לַָָי  - הָֽ
. מה להלן (טו)שבו עוסק כב,מתרומה  חילול (( אלכב,ב)-טבל שב) חילול  (לומד בהשוואת ענין) בעתידים לתרום הכתוב מדבר, ויליף

 רש"ימנותר ) חילול ( -( מכב,ב)-טבל שב)חילול  (ה הגמרא ללמודמציע)ונילוף  -במיתה.  ((כב,בבטבל ))אף כאן  -במיתה   (טו(כב,בתרומה ))
יָ(וי' קד' יט,ח) ָֽ הֶָ֖-ֶאת-ּכ  ָ ֶדׁש ָ֑לָ'ק ֵ֥ ּל  מסתברא, מתרומה הוה ליה למילף, שכן:  -בכרת!  )בטבל(אף כאן  -בכרת  )בנותר(( , מה להלן ח 

 -ליה למילף, שכן, פסול אוכל, אין לו היתר במקוה. אדרבה: מנותר הוה  - תרומה, חוצה לארץ, הותרה, ברבים, פירות, פיגול, ונותר.
ּוָ(וי' אמר כב,ב) –)בלשון רבים בטבל דרבים  חילול: )טעם אחר(. רבינא אמר הנך נפישן ַחְּללֶ֖ ְָי א בלשון רבים בתרומה דרבים ) מחילול( ְול ֵ֥

ּוָ(וי' אמר כב,טו) ַחְּללָ֔ ְָי א ? דאמר שמואל: מניין לכהן טמא יתה בידי שמים()שעונשו מ( עדיף. וכהן טמא שאכל תרומה טהורה מנלן ְול ֶ֣

ּו( ויקרא אמר כב,טדכתיב ) -שאכל תרומה טהורה שהוא במיתה בידי שמים  רֶ֣ ְמ י-ֶאת ְוָׁש ֵ֗ ְרּת  ַמ ְׁש י מ  ֵ֗ ְרּת  ַמ ְׁש א מ  ּו-ְול ָֽ אֶ֤ ְׂש ו ָ י  ְטא ָעָלי  ח ָ֔
תּו -)טט וגו'  ֵ֥ מ  ֹו ּו י בֶ֖ ֶ֣ ָ֑הּו ּכ  ַחְּלֻל )כהן טמא האוכל תרומה  לא –, טמאה עונשו מיתה בידי שמים()כהן טמא האוכל תרומה טהורה  אין –טהורה  (.ְי

 -)טט  שנאמר -. דאמר שמואל אמר רבי אליעזר: מניין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה שאינו במיתה טמאה לא נענש במיתה בידי שמים(
תּוָ(וי' אמר כב,ט ֵ֥ מ  ֹו ּו י בֶ֖ ֶ֣ ָ֑הּו ּכ  ַחְּלֻל ( פרט לזו שמחוללת ועומדת פג,ב, )ה בידי שמים()כהן טמא הגורם לחילול התרומה הטהורה, הוא במית ְי

 . )התרומה שנטמאה שלא ע"י כהן טמא(
 

י( ויקרא אמר כב,ט)  ֶ֣ ָ֑הּו ּכ  ַחְּלֻל מונח אתנח, רבוי והגבלה, הגביל מיתה בידי שמים על חילול תרומה טהורה בלבד, ריבה מחללי תרומה  - ְי

 טהורה לכהנים ולא כהנים טמאים.

 
 ויקרא אמר כב,ג:

מ ֶָ֣ לֱא םָָּכ יֶכ֝ ת  ר ָ֨ םְָלד  ֶהֵ֗ ֲאל  ר-רָ ֲאֶׁש ׀ָ יׁש ֶ֣ ָּכל-א  מ  בָ ַרֶ֣ ְק ֶאל-י  ָ ם ְרֲעֶכֵ֗ י-ַז ָֽ ְָבנ  יׁשּו ֶ֤ ּד  ְק ַָי ר ֲאֶׁשָ֨  ָ ים ָדׁש  ָ-ַהֳּק ָ֑יו ָָעָל ֹו ָאתֶ֖ ְמ ֻט ְָו ' הָ֔ ַל  ָ ל א  ָר ְׂש ָי 
'׃ָ הָֽ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ ֶ֖י ְּלָפַנ מ  אָ ו ֵ֛ ה  ַה ֶֹ֧פׁשָ ֶּנ ַה ָ ה ְרָת֞ ְכ ְָונ 

)למי הטבל  וא במיתה )בידי שמים(? ... דאמר שמואל משום רבי אליעזר: ...האוכל את הטבל מנלן ... מניין ... שהבבלי סנהדרין פג,א 

 , )בשבעה דברים הטבל דומה לתרומה וזה יותר מהארבעה דברים שבו הטבל דומה לנותר מבשר קדשים(מסתברא( דומה יותר לתרומה או לנותר?
  יגול, ונותרמתרומה הוה ליה למילף, שכן: תרומה, חוצה לארץ, הותרה, ברבים, פירות, פ

סימן הוא, זה תרומה וזה תרומה מעורבת בו  -וכו'  תרומה חוצה לארץ)טבל דומה לתרומה בסיבות הבאות(  א,רש"י מסכת סנהדרין פג
זה יש היתר לאיסורו בהפרשה  -, ויש היתר לאיסורו, אבל נותר נוהג במדבר ובשעת היתר הבמות בכל מקום, בחוצה לארץואין נוהגין 
ולא יחללו וזה בלשון רבים  רביםר לאיסורו דטביל ומותר בתרומה, אבל נותר אין היתר לאיסורו, זה נאמר בו חלול בלשון וזה יש הית

 אין נוהג לא בטבל ולא בתרומה אלא בקדשים. - פגול ונותר  קדש ה' חלל. אבל נותר לשון יחידכי יחללוהו, 
תרומה פסול הגוף הוא, דכי יחללוהו בטומאת הגוף כתיב, טבל ונותר אין נותר וטבל שניהם פסול המאכל, אבל  - שכן פסול אוכלין

לכהנים טמאים דבר הכתוב, בפרשת  -וגו'  שנאמר ושמרו את משמרתי להם טהרה במקוה, אבל טמא בתרומה יש לו טהרה במקוה.
 אמור: איש איש מזרע אהרן.

 

ם ... יֶכ֝ ת  ר ָ֨ ד  דים בסיני ובנים שיהיו בא"י למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו אבות העומ משווהקדמא ואזלא במלה אחת,  - ְל

 כב ה הקדשות ישראל. וגם בפסוק 

שינהג הדבר לדורות. אם נאמר לאבות למה נאמר לבנים, ואם  לדרתיכם. אלו העומדים לפני בהר סיני אמר אלהם. ד תאשא פררפס
שאין באבות. באבות מהו אומר )במדבר מטות מסעי לז  נים, ובבנים מהנאמר לבנים למה נאמר לאבות. לפי שיש באבות מה שאין בב

ח( וכל בת יורשת נחלה וגו' ... הרבה מצוות בבנים מה שאין באבות. הא לפי מה שיש באבות מה שאין בבנים, ובבנים מה שאין 
 באבות, צ"ל באבות וצ"ל בבנים.

םָויקרא אמר כב,ג:  ֶהֵ֗ ֲאל  ָ ר מ ֶ֣ רמונח רביע, או  –ֱא ָּכל-ֲאֶׁש מ  ָ ב ַרֶ֣ ְק ָ-י  ם רש"י מסכת  בתפקיד לפחות ארבע, ע"פמונח רביע,  –ַזְרֲעֶכֵ֗
מתרומה הוה ליה  , )בשבעה דברים הטבל דומה לתרומה וזה יותר מהארבעה דברים שבו הטבל דומה לנותר מבשר קדשים(מסתברא א,סנהדרין פג

 רלמילף, שכן: תרומה, חוצה לארץ, הותרה, ברבים, פירות, פיגול, ונות
 

 

 

שלמים לכל הקדשים אשר בני ישראל מקדישים לה' כולל עופות ומנחות ולבונה וקטורת שאינן זבחים, ולא החייב  משוה  כב,ה כ"ת

 בפיגול חייב בטומאה, ויהיה חייב משעה שיש לו מתירין. 

 הנים.   גרשיים בין פסוקים בספר שמות לענין חמץ ופסוק טומאת קדשי ישראל ע"י כ –להלן השוואת נכרתה 
 . שמות בא יב,טו:    3

ָ ָ֑ם יֶכ ָּבּת  מ  ָ ר א ֶ֖ ְָּׂש יתּו ֵ֥ ןַָּתְׁשּב  ֹו אׁשָ֔ ר  ָה ָ ֹום ַָּבּיֶ֣ ְ֚ך ַא ָ לּו ֹותָּת אכ ָ֔ ַמּצֶ֣  ָ ים מ  ָָי ֶ֤ת ְבַע ָׁש 
׀ָָּכל י ֶ֣ א ָ-ּכ  ו ה  ַה ָ ֶֶ֤פׁש ֶּנ ַה הָ ְרָת֞ ְכ ְָונ  ץ מ ֵ֗ ָח ָ ֶ֣ל כ  ד א  ַָע ן אׁש ֶ֖ ר  ָָה ֹום ּיֵ֥ מ  ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש ּי  ָ-מ  ָ י׃ ָֽ ע  ב  ַהְּׁש ָ ֹום  יֵ֥

 . שמות בא יב,יט:    2

ָ ֶ֣ת ְבַע ָׁש  ָ֑ם יֶכ ָבּת  ְָּב א ֶ֖ ָּמצ  ָי  א רָל ֵ֥ א ֕ ְָׂש ים ָ֔ מ  ָָי
׀ָָּכל י ֶ֣ ח-ּכ  ַרֵ֥ ְז ֶא ָּוְב ֶ֖ר ַָּבּג  ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ת ַדֶ֣ ֲע מ   ָ א ו ה  ַה ָ ֶֶ֤פׁש ַהֶּנ הָ ְרָת֞ ְכ ְָונ  ֶצת ֶמֵ֗ ְח ַמ ָ ֶ֣ל כ  ָָ א  ֶרץ׃ ָאָֽ  ָה

 . ויקרא אמר כב,ג:    3



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ל םָָּכ יֶכ֝ ת  ר ָ֨ םְָלד  ֶהֵ֗ ֲאל  רָ מ ֶ֣ ר-ֱא ֲאֶׁש ׀ָ יׁש ֶ֣ ָּכל-א  מ  בָ ַרֶ֣ ְק ֶאל-י  ָ ם ְרֲעֶכֵ֗ יַהּקֳָ-ַז ָֽ ְָבנ  יׁשּו ֶ֤ ּד  ְק ַָי ר ֲאֶׁשָ֨  ָ ים הָָ֔-ָדׁש  ַלָֽ  ָ ל א  ָר ְׂש ָי  ָ֑יו ָָעָל ֹו ָאתֶ֖ ְמ ֻט ְָו '
הָָֽ יָ ֵ֥ ֲאנ  ָ ֶ֖י ְּלָפַנ מ  ָ א ו ֵ֛ ה  ַָה ֶֹ֧פׁש ֶּנ ַה ָ ה ְרָת֞ ְכ ָ'׃ְונ 

 ר' יעקב לויפר, המודיע ח' טבת התש"ע, רמזים בטעמים, בשם דבר טוב, הרב בעריש ראזנבערג הי"ו, אמר ע' קמ"ו

ָ-לז זצ"ל למובא פירוש רבי יהושע האדמו"ר מבע ה ְרָת֞ ְכ גרשיים, שמות בא יב,טו וי"ט. א' מדרש איכה רבה א כח: לכך נאמר גלתה  –ְונ 

יהודה מעוני על שאכלו חמץ בפסח, כמה דאת אמר "לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני", הרי שגלות מכפרת על 

ָעוון אכילת חמץ. ב'  ה ְרָת֞ ְכ  התיקון על כרת אכילת חמץ הוא "גרשיים" להתגרש ממקומו ולגלות למקום אחר. גרשיים, רמז כי  –ְונ 

ָלעומת  ה ְרָת֞ ְכ ָגרשיים ויקרא אמר כב,ג כפרש"י עה"ת יכול מצד זה לצד זה, יכרת ממקומו ויתישב במקום אחר? תלמוד לומר  –ְונ  י ֵ֥ ֲאנ 
 , בכל מקום אני. כרת זה אינו נפדה בגלות.'הָָֽ

 בטעם גרשיים, רוב האחרים בתנ"ך בתביר. 3מהם בתורה,  .8מופעים,  81בתנ"ך  – ונכרתה –טט 

א ָָיב,טו ו ה  ַָה ֶֶ֤פׁש ֶּנ ַה ָ ה ְרָת֞ ְכ ל ְונ  א ָ֔ ָר ְׂש ּי   קטן, -גרשיים מהפך פשטא זקף – מ 

ָ ָיב,יט א ו ה  ַה ָ ֶֶ֤פׁש ֶּנ ַה ָ ה ְרָת֞ ְכ לְונ  א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ת ֲעַדֶ֣  קטן,   -גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – מ 

ן יצא מענינו לדון בענין אחר כענינו, יצא להקל ולא להחמיר, כלימוד איכה רבה א כח, וכפירוש רבי יהושע כעי –גרשיים מהפך פשטא 

 מבעלז זצ"ל, שגלות פודה מכרת על אכילת כרת.

ה'׃ ויקרא אמר כב,ג ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ ֶ֖י ְּלָפַנ מ  ָ א ו ֵ֛ ה  ַָה ֶֹ֧פׁש ֶּנ ַה ָ ה ְרָת֞ ְכ ר שלא כענינו, יצא כעין יצא מענינו לדון בענין אח –גרשיים דרגא תביר  – ְונ 

להקל ולהחמיר, הלהחמיר כפרש"י שבכרת זה אינו נפדה בגלות. הלהקל שכל זמן שלא קרבו מתירי קדשי ישראל אין טמא מתחייב כרת 

 על אכילת קדשי ישראל, ונלמד כך:  

ָ-ָּכל ׀ יׁש ֶ֣ ר מונח לגרמיה )מונח פסק( – א  ב-ֲאֶׁש ַרֶ֣ ְק  . שוה ו מגזירהנותיבה רולמדו...  רש"י מונח , – י 

׀-ָּכל יׁש ֶ֣ ר מונח פסק - א  ב-ֲאֶׁש ַרֶ֣ ְק ים ב, שאין חייביקרלשר כמשי, קרבי ומרלייב? אם כן מה תלמוד חגע וש ניכי ו...  רש"י מונח  -י 
 .ויירמת בורן קכ םא א, אלהומאט םושמ ליוע
 לקריאה ללא פסק  -טט יׁש-ָּכ ֶ֣ ב-ֲאֶׁשרמונח  - א  ַרֶ֣ ְק משום טומאה, כי קרבו  אכילה עלמונח, משמעו משיכשר ליקרב, חייבים  - י 

 מתיריו.

 לקריאה עם פסק  -טט ׀-ָּכ יׁש ֶ֣ ר פסק )כאן בתפקיד מונח לגרמיה( מונח – א  ב-ֲאֶׁש ַרֶ֣ ְק מונח, משמעו שלא הכשר ליקרב, כי עדיין  - י 

  .קדשי ישראלאכילה בטומאה של על כרת תחייב א מלא קרבו מתיריו, לכן הם מפסיקים וטמא ל

 

 שני מקראות בין לדרתיכםהשואת 

ָ],אמר כב ויקרא ָ מ ֶָ֣ג[ ֱָא ם ֶהֵ֗ ֲאל  ָ םמונח רביע  - ר יֶכ֝ ת  ר ָ֨ ד  אבות העומדים בסיני ובנים שיהיו בא"י  משווהקדמא ואזלא במלה אחת,  -ְָל

 למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל.

ָ  יד,אמר כג ויקרא לעומת ָלם ָעֹו ת ַּקֶ֤ םמהפך פשטא  -ֻח יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  ריבה כל , כעין ריבה וריבה את הכל ,קטן במלה אחת-ונח זקףמ - ְל

 הדורות למצוות חדש בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית. 

 
 :ד,אמר כב ויקרא

רָ ְטָהָ֑ ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש דָ ַָעֶ֖ ל ָי אַכָ֔ א ל ֶ֣  ָ ים ָדׁש  ַָּבֳּק ב ָָזָ֔ ֹו אֶ֣  ָ ר ּוַע ָָצ א ּו הֶ֤ ְָו ן ר ֵ֗ ַאֲה ָ ַרע ֶָֽ֖֣ ֶּז מ  ָ יׁש ֞ א  ָ יׁש ֶ֣ ָא 
ְּבָכל  ָ ַע ג  ּנ  ַה א-ְו מ  ֶפׁש-ְט רֶָנָ֔ ֲאֶׁש ָ יׁש ָ֔ א  ָ ֹו ַבת-אֶ֣ ְכ ָׁש  ּנּו ֶּמֶ֖ מ  ָ א ֵ֥ צ  ַרע׃-ּת  ָָֽֽ֖ ָָז

ר  אומ ע? הא מני רבי עקיבא היא דמרבי לערל כטמא דתניא ר"מנלןוהטמא פטורין מן הראייה ... אלא ערל  הערל ב,ד חגיגה בבלי
ָ( ד,אמר כב ויקרא) יׁש ֞ א  ָ יׁש ֶ֣   את הערל לרבותא 

 כטמא שלא יאכל תרומה אם כהן הוא:  שהוא הערל.את  לרבות ;שמתו אחיו מחמת מילה וגו ישראל. ערל י"רש
ָ ,ד תורה תמימה ויקרא כב יׁש ֞ א  ָ יׁש ֶ֣  :]יבמות ע' א'[ יג(לרבות את הערל שאסור בתרומה -א 

שמתו אחיו מחמת מילה, ולכן לא נמול הוא, והוי דינו לתרומה כמו טמא,  כהן ערלכלומר ערל ישראל, והוא  (תורה תמימה הערה יג
, וזו דרשת ר' עקיבא בגמ', ור' אליעזר יליף זה בגז"ש מתושב ושכיר כפי שיבא לקמן כבים מותר ליגע בקדשיםערל עובד כואבל 

 וגו' בפסוק י'. ורמב"ם בפ"ו ה"י מתרומות הביא בענין זה הדרשה דר"א, ולא ידעתי למה,

 

ָ תורה תמימה יׁש ֞ א  ָ יׁש ֶ֣  [:תו"כ] יד(אין לי אלא איש, אשה מניין ת"ל )פ' ג'( מכל זרעכם -א 
ןָ ר ֵ֗ ַאֲה ָ ַרע ֶָֽ֖֣ ֶּז  ]תו"כ[: טו(אין לי אלא זרע אהרן, אהרן עצמו מניין, ת"ל והוא צרוע או זב -מ 

 

יׁש ֶ֣  .כעין מלמד שתבנית הטעמים שאחריו מלמדת בתפקידה יותר מפעם אחתמונח,  - א 

ן ר ֵ֗ ַאֲה ָ ַרע ֶָֽ֖֣ ֶּז מ  ָ יׁש ֞ לענין הכהן הערל שלא יאכל רויות הן: )א( האפשעל עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  בתפקיד כעין גרשיים מונח רביע - א 

 )תרומה(  ערל עובד כוכבים מותר ליגע בקדשים)ב(  תרומה כטמא.

ן ר ֵ֗ ַאֲה ָ ַרע ֶָֽ֖֣ ֶּז מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע, למשל מספר בני אהרן האסורים בקדשים )כאן במובן תרומה בלבד(: טמא, ערל, טבול  – מ 

 שלא לכהן ונתאלמנה או נתגרשה וזרע אין לה, אשת כהן, כהן גדול  יום, בת כהן שלא נישאה, בת כהן שנישאה

 

ב ָָזָ֔ ֹו אֶ֣  ָ ר ּוַע ָָצ א ּו הֶ֤ ל קטן,-פשטא זקף מהפך  - ְו ָי אַכָ֔ א ל ֶ֣  ָ ים ָדׁש  ֳּק בין שני קיסרים )כאן בין קטן -זקףפעמיים  קטן,-פשטא מונח זקף - ַּב

 מי שיודע שיציע פתרון. .או היקש אב לבנין רמזסלוק לאתנח( עשוי ל

 

ְּבָכל  ָ ַע ג  ּנ  ַה א-ְו מ  ֶפׁש-ְט יׁשקטן -פשטא זקף - ֶנָ֔ ָ֔ א  ָ ֹו  רמזבין שני קיסרים )כאן בין אתנח לסלוק( עשוי לקטן -זקףקטן, פעמיים -מונח זקף - אֶ֣

ְּבָכלאו היקש המלמד כי  אב לבנין  ָ ַע ג  ּנ  ַה א-ְו מ  ָ-ְט ֶפׁש  ]תו"כ[:יז( מלמד שאין טמא נפש אלא במגע -ֶנָ֔
 היינו גם בגדים.    –ד מפסוקים אחרים שנבילה ומת מטמאין גם במשא וזאת טומאה קלה לעומת הנלמ



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בדרך מוסר ה: –ויקרא אמר כב,ד 

רָָ ָהָ֑ ְט ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ד ַָעֶ֖ ל ָי אַכָ֔ א ל ֶ֣  ָ ים ָדׁש  ַָּבֳּק ב ָָזָ֔ ֹו אֶ֣  ָ ר ּוַע אָָצ ּו הֶ֤ ְָו ן ר ֵ֗ ַאֲה ָ ַרע ֶָֽ֖֣ ֶּז ָמ  יׁש ֞ א  ָ יׁש ֶ֣ א  ָ ׀ ָ׀ד
ְּבָכל  ָ ַע ג  ּנ  ַה א-ְו מ  ר-ְט ֲאֶׁש ָ יׁש ָ֔ א  ָ ֹו אֶ֣ ָ ֶפׁש ָ-ֶנָ֔ א ֵ֥ צ  ַבתּת  ְכ ָׁש  ּנּו ֶּמֶ֖ ַרע׃-מ  ָָֽֽ֖ ָָז

ֹוָ א־לָ֑ ְטָמ ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ֶרץ ְָּבָכל־ֶׁשֶ֖ ע ַּגָ֔ ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ יׁש א  ָאֹו־ ׀ ָ׀ה
ֹוָ א־לָ֔ ָמ ְט ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ ָדם ְָבָא ֹו ל אֶ֤ ֹו׃ָ ְלכ ֶ֖ ָאתָֽ ְמ ָֻט

 יבלת באצילי ידיו בבלי עירובין צו
 מקום חיבור היד לגויה, תחילת השתלשלות שבסופה עולם מעשה בחמש אצבעות )חמש גבורות( - אציל

 מומי כהנים בלי עירובין קדב
ויקרא אמר קבוצה של פסוקים שהן כעין כלל הצריך לפרט, או כלל ופרט המגדירים ומפרטים מומי כהנים קבועים וחולפים? הפוסלים 

 לעבודת המקדש. בסיפא פסוק הנראה כחוזר וכולל. מה מרבה הכלל בתרא?

כיון שלא הייתה לשונו נקיה חקרו  - פרש"יע"פ  -"  ול אלא שחץ פסוללא תימא שמץ פס"  ב,בבלי פסחים ג-ניתנת ב אפשר שהתשובה

 היינו בעל מום נסתר כאן מום רוחני ואמוני -ומצאו שהוא גס רוח ובעל גאוה שאינו מודה בכל העבודות שעל כהן לעשות, טט 

 שאינו בעל מידות של ענוה והתבטלות לה'כגון 

 לא מאמין בכל צווי התורה כפי שהורו חז"ל



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 כה,א ויקרא בהר ..4

 
 :ג,ויקרא בהר כה

ָךָ ֶמָ֑ רַָּכְר מ ֶ֣ ְז ָּת  ים ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥ ְָוׁש  ָך ֶדָ֔ ָָׂש ע ַרֶ֣ ְז ּת   ָ ים ָָׁשנ  ׁש ֶ֤ ָׁש 
ֶאת ָ ַסְפָּתֶ֖ ָא ּה׃-ְו ָאָתָֽ ְָּתבּו

ָך (בהר כה ג 'וי) אמר רבי זעירא כתיב ירושלמי שביעית פ"ב ה"ה )וילנה ה ב( ֶדָ֔ ָָׂש ע ַרֶ֣ ְז ּת   ָ ים ָָׁשנ  ׁש ֶ֤  קטן-מהפך פשטא מונח זקף – ׁש 

ָך א מדלגת על חלק הפסוק הבאהגמר) ֶמָ֑ ְר רַָּכ מ ֶ֣ ְז יםָּת  ֶ֖ ָָׁשנ  ׁש ֵ֥  (מרכא טפחא מונח אתנח - ְוׁש 

ַסְפָּתֶָ֖ ממשיכה בכתוב(ו) ָא ּה-ֶאת טפחא – ְו ָאָתָֽ  סלוק - ְּתבּו

 ששה זורעין וששה אוספין וגו'
ֶאת: שמות משפטים כג יהשוה  ָ ע ַרֶ֣ ְז יםָּת  ֶ֖ ָׁשנ  ָ ׁש ֵ֥ ֶאת-ְוׁש  ָ ַסְפָּתֶ֖ ָא ְָו ָך ְרֶצָ֑ ּה׃-ַא ָאָתָֽ ְָּתבּו

ֶאת ָ ע ַרֶ֣ ְז יםָּת  ֶ֖ נ  ָָׁש ׁש ֵ֥ ָך-ְוׁש  ְרֶצָ֑  אתנח - ַא

ַסְפָּתֶָ֖ ָא ּה-ֶאתטפחא  - ְו ָאָתָֽ  סלוק - ְּתבּו

 

ַסְפָּתֶָ֖דמשמע להגמרא שתיבת  - פירוש אור יעקב ָא ָ קאי על  טפחא - ְו ים ָָׁשנ  ׁש ֶ֤ שש שנות זריעה  )שצריך(כן, שבעינן -הנאמר לפניׁש 
 ושש שנות אסיפה

ים ָכתיב  פירוש פני משה ָׁשנ  ָ ׁש ֶ֤ ברייתא בתורת כהנים פ' ב  מנין לאורז ולדוחן ולפרגין ולשומשומין שהשרישו לפני  הפך פשטאמ - ׁש 
ֶאת? תלמוד לומר )כי נחשבים פירות ששית( ראש השנה כונסין אותם בשביעית ָ ַסְפָּתֶ֖ ָא ּה-ְו ָאָתָֽ בשביעית. יכול אע"פ  טפחא סלוק - ְּתבּו

ים ָתלמוד לומר )לפני ראש השנה(  שלא השרישו ָָׁשנ  ׁש ֶ֤ ָךָׁש  ֶדָ֔ ָָׂש ע ַרֶ֣ ְז ָ...  ּת  ַסְפָּתֶ֖ ָא לא ששה זרעים ושבעה  ששה זרעים וששה אסיפיםְו
ַסְפָּתֶָ֖ -ד מיתוראאסיפים. כלומר  ָא  , דרשינן שאתה אוסף בשביעית מה שנזרע בששית וגו'טפחא - ְו

 סוק במקום אחר מדבר מהלך הסוגיה בתרומות ומעשרות וכך לשביעית נתן פסוק לתבואות ולזית שילכו אחר שליש גידולן, פ -טט

 על פירות שהולכים בם אחר חנטה

שהולכים בם אחר השרשה. צמחים )אורז, דוחן, פרגין, שומשומין( הוא עבור צמחי מאכל  :ג,ויקרא בהר כהלפי רבי זעירא הפסוק 

ואם נזרעו לפני  מ(מות ומעשרות )תרו"כן. זמן השרשתם הוא הקובע לשנת תרו-אלו נזרעים או נשתלים סמוך לראש השנה ולא לפני

 לתרו"מ של שנה ששית. ויחשבשביעית, הפירות שרישו קודם לראש שנה והראש השנה של שביעית 

ֶאת ָ ַסְפָּתֶ֖ ָא ּה-ְו ָאָתָֽ ּה-ֶאתטפחא סלוק,  - ְּתבּו ָאָתָֽ קודם לראש הייתה השרשה לתרו"מ לשנה שבה האת התבואה  גבילסלוק מ ְּתבּו

ַסְפָּתֶָ֖נים. שמשש שנים במחזור של שבע  הבאההשנה של שנה  ָא -ֶאתָ-מענין הנדרש מאפיין בתפקיד פותח טפח להתטפחא  - ְו
ּה ָאָתָֽ ַסְפָּתֶָ֖ ללמד כי ְּתבּו ָא -אףשנת ההשרשה של צמחים אלו שהשרישה קודם ראש השנה הבאה לענין תרו"מ של יכלול תבואה  ְו

 .נאספת בשנה שאחרי שנת ההשרשהפי ש-על

ֶַָ֖סְפָּת ָא שהשרישו קודם ראש השנה לענין התבואות סוגי מרבה את כל בתפקיד רבוי לא מוגבל  לפניה טפחא ללא מרכא ,טפחא – ְו

 . ובתוך כך גם אסיפה בשנה שביעית שתחויב בתרו"מ של ששית.בשנה אחרתאסיפתם תרו"מ של שנת השרשתם למרות 

 

 

שיהיו לשנת השרשתם ולא לשנת  לימד על תרו"מ של יבולי אורז דוחן פרגין ושומשומין שלא בשנת השרשתם ג,ויקרא בהר כהפסוק 

 :ד,הבהר כ ויקראאיסופם. הרחבת ענין חיוב תרו"מ ליבולים אחרים לפי בחינות אחרות נמצא בפסוק 
' הָ֑ תַָל ַָׁשָּבֶ֖ ֶרץ ָאָ֔ ֶ֣הָָל ְהֶי י   ָ ן ָּבתֹו ַָׁש ת ַָׁשַּבֶ֤ ת יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֶ֣ה ר׃ָָּוַבָּׁשָנ מ ָֽ ְז ָת  א ָל ֵ֥ ְמָךֶ֖ ְר ְָוַכ ע ָרָ֔ ְז ָת  א ל ֶ֣  ָ ְדָך ָָׂשָֽ

 

ר (ד,הכבהר  'וי) בפסוק הבא מ ָֽ ְז ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖ ְמ ְר ְָוַכ ע ָרָ֔ ְז אָת  ל ֶ֣  ָ ְדָך ָ-נלמד מ ָׂשָֽ ָךֶ֖ ְמ ְר טפחא שהמלאכות האסורות בשביעית הן אלו  -ְוַכ

ַסְפָּתֶָ֖ (,גהבהר כ 'וי)-שנוהגות בכרם ובשדה. מזה יש ללמוד ש בתר חנטה( וגם על הולכים מדבר גם על תבואות הכרם )רובם  ְוָא

 ר"ה או השרשה קודם ר"ה(   קודם םתבואות השדה )שליש גדול

 אלו שהביאו שליש בשנה אחת בד"כ נאספות באותה שנה אבל גם אם נאספו אח"כ לענין תרו"מ הולכים לפי השנה שבה הביאו

 שליש גידולם 

 כך גם בחנטה 

 לתרו"מ  לאלו שהשרישו לפני ר"ה כך גםאז כשם שאלו נאספות בשנה שאחרי בכל זאת לתרו"מ הולכים לפי שנת שליש וחנטה

 הולכים אחר שנת ההשרשה. 

 גם אם נאספו בשביעית נחשבים לתרו"מ לששיתלכן. 

 
 ,יב:ז -ובהר כה  ויקרא

ָ ְך]ו[ ָּמָֽ ָע  ים ֶ֖ ר  ַהָּג ָ ָךָ֔ ְֶ֣ב ּוְלתֹוָׁש  ָ ָך ְר י ָֽ ְׂשכ  ְָול  ָך ָמֶתָ֑ ֲא ְָוַל ְּדָךֶ֣ ְב ָּוְלַע ָךֶ֖ הְָל ְלָאְכָלָ֔  ָ ֶרץָָלֶכם ָאֶ֤ ָה ָ ת ַָׁשַּבָ֨ ה ָהְיָת ָ׃ְו֠
ָ ְָולַָ]ז[ ְמְּתָךָ֔ ֶה ְב ֵ֥הָָכלְול ָ֨ ְהֶי ָךָּת  ְָּבַאְרֶצָ֑ ֶ֣ר ֲאֶׁש ֶ֖הָ ס-ַחָּי ָ ל׃ ֱאכ ָֽ ּהֶָל ָאָתֶ֖ ְָּתבּו

ָ ן]יב[ ָ֨ מ  ָ ָ֑ם ָָלֶכ ֶ֣ה ְהֶי ָּת  ֶדׁש ק ֶ֖ ָ א ו ָ֔ ה  ָ ֶ֣ל ָיֹוב  ֚י ֶאת-ּכ  ָ ּו הָּת אְכלֶ֖ ֶדָ֔ ּה׃-ַהָּׂש ָאָתָֽ ְָּתבּו
ֶאתָ:ח יא זכריה ָ ד ֵ֛ ח  ַאְכ ם-ָו ְָוַג ם ֶהָ֔ ָּב  ָ י ַָנְפׁש  ר ְקַצֶ֤ ַָוּת  ד ָחָ֑ ֶא ָ ח ַר ֶָֽ֖֣ ְָּבֶי ים ֶ֖ ע  ר  ָה ָ ֶׁשת ֲחָלֵָ֥-ְׁשל ֵ֥ ָָּב ם י׃ַנְפָׁשֶ֖ ָֽ ָב  ָה

י: תהלים קב טו ֶָאת-ּכ  ָך ֶדי ֲָע ָב ּו ֶאת-ָרצֶ֣ ְָוָֽ ָה ָ֑י ׃-ֲאָבֶנ נּו ָֽ נ  ח  ְָי ּה ָרֵ֥ ֲָעָפ
י: ב יג ש"שה ָּוְלכ  י ֶ֖ ת  ָָיָפ י ֵ֥ ַרְעָית  ָ ְֵ֛ך ֵ֛כיָָל יָָל מ  ּו קֵ֥ ַחָ י ָ֑ ר  ָ ְֶ֣תנּו ָָנ ר ָמַדֶ֖ ְס ָ ׀ ָ ים ֵ֥ ַהְּגָפנ  ְָו יָה ֶ֣הַָפֶּגָ֔ ָט ָחְנ  ָ ה ָנ א  ס-ַהְּת ְך׃ָ ָָלָֽ

 יעית? בשב האילןאוכלין פירות  מאימתי' מתני
(ו,ר כההב 'וי) אמר ורחמנאדכל זמן שאינן ראויין לאכילה אסור לקוץ ולאכול שהרי הוא מפסידן  משום משה פני ָ ה ָאְכָלָ֔  ולאְל

 (ב,נב פסחיםלהפסד )



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בפיתו בשדה, בחילו כונס לתוך ביתו וכן כיוצא בו בשאר שני שבוע חייבין במעשרות. בהןמשהזריחו אוכל  הפגים

יהָָ( יג,ב ש"שהפגי תאנה כדכתיב ). הפגין משה פני ֶ֣הַָפֶּגָ֔ ָט ָחְנ  ָ ה ָנ א   .ַהְּת

ל-ָכל (,זר כההב 'וי) דכתיבבגמ'  בהן פתו בשדה. אבל לא יכניסם בתוך ביתו, כדדריש אוכל ֱאכ ָֽ ּהֶָל ָאָתֶ֖  (,יבר כההב 'וי) וכתיב ְּתבּו
ן ָ֨ ֶאת-מ  ָ ּו הָּת אְכלֶ֖ ֶדָ֔ ּה-ַהָּׂש ָאָתָֽ לאכול בבית והיינו  לו שמותר ואחתהשדה  ןמעני אחתשתי תבואות הכתוב מדבר  בענין .ְּתבּו

 כשנתבשלו כדקתני בסיפא.

 

ם (ח יא זכריה) בא אמר חייתה כמה דתימר ברביחילו. ר' חייא  מהו גמרא י-ְוַג ָֽ ָב  ה ֲחָלֵ֥ ָָּב ם  :ַנְפָׁשֶ֖
ֵ֥הָָכל (,זר כההב 'וי) כתיב ְהֶי ָךָּת  ְרֶצָ֑ ַא ְָּב ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ֶ֖ה ַחָּי ְָוַל ְמְּתָךָ֔ ֶה ְב ל-ְול ָ֨ ֱאכ ָֽ ּהֶָל ָאָתֶ֖ ' חייא בר בא אמר שתי תבואות אחת מן הבית ר׃ְּתבּו

ן (,יבר כההב 'וי) וכתיבואחת מן השדה  ָ֨ ֶאת-מ  ָ ּו הָּת אְכלֶ֖ ֶדָ֔ ּה-ַהָּׂש ָאָתָֽ  .ְּתבּו

 בשביעית? דפירות האילן אסור )לאכלן( )לתלשן מן האילן( קודם שיגיעו לעונת  האילןאוכלין פירות  מאימתי סיריליאו ש"ר
ֵ֥הָָכל (,זר כההב 'וי) דכתיב א"פ בהר כ"תו-דפרי, וטעמא מפרש ב דבעינן דנחית עלייהו שמא המעשרות ְהֶי ל-ּת  ֱאכ ָֽ ּהֶָל ָאָתֶ֖  ְּתבּו

משיזריחו וכו' כדתנן במתני'.  הפגין, מכאן אמרו מאימתי אוכלין פירות האילן בשביעית תבואהשאינה נאכלת אלא  מכאן
ָ (,יבר כההב 'וי) ובגמרא דהכא מפרש טעמא אחרינא דכתיב ֶדׁש ּהיא בין ה ביןק ֶ֖ ָאָתָֽ לומר לך  )בין שנת היובל בין תבואתה( ְּתבּו

ּה דקדושה ָאָתָֽ אלא  שביעיתאוכלין פירות  אין( הכי נמי ב,עה זבחיםאין מביאין אתן לבית הפיסול ) קדשיםהיכי דגבי  וכי ְּתבּו
 )אכילה מהנה ולא אכילה מאוסה( בעניין שיהיה הנייה

 ביתו. לתוך שכונס ואחתפיתו בשדה,  שאוכל אחתות. פי' שתי שיעורים, שתי תבוא אמר... רבי ח' בר בא  אהגר" ביאור
ן (,יבר כההב 'וי)ח' בר בא חזר ואמר  רבי...  )הרב חיים קנייבסקי( קהגרח" ביאור ָ֨ ֶאת-מ  ָ ּו הָּת אְכלֶ֖ ֶדָ֔ ּה-ַהָּׂש ָאָתָֽ והוא קרא  ְּתבּו
פגין  כגוןה שאתה אוכלה בשדה מדבר. אחת מן הבית ואחת מן השדה. ללמדך שיש תבוא הכתוב תבואות שתי .יתירה

 משהזריחו אבל אין אתה כונסה לבית.
 
 

 ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז )וילנה יב ב( )ההסברים בסוגרים ע"פ אור יעקב(
ָ  (,יבר כההב 'וי)גמרא  ... כתיב ָ֑ם ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ֶדׁשָּת  ָק ֶ֖ א ו ָ֔ ה  ָ ֶ֣ל ָיֹוב  ֚י ן) וגו'ּכ  ָ֨ ֶאת-מ  ָ ּו הָּת אְכלֶ֖ ֶדָ֔ ּה-ַהָּׂש ָאָתָֽ אָָמה ( :ְּתבּו ּהְּתבּו  קודש אף היא ָתָֽ

ן)דורש מהתיבות  קודש. )הארץ( ָ֨ ֶאת-מ  ָ ּו הָּת אְכלֶ֖ ֶדָ֔ ּה׃-ַהָּׂש ָאָתָֽ הָ להקיש ְּתבּו ֶדָ֔ ּהָ-ישראל עצמה, ל-דהיינו ארץַהָּׂש ָאָתָֽ , מה תבואת ְּתבּו

ָישראל עצמה קדושה -ישראל קודש, שנוהגת בה קדושת שביעית ושאר מצוות התלויות בארץ, אף ארץ-ארץ א ו ָ֔ ויש לחבבה מפאת ה 

 דושתה ומביא עובדות מהאמוראים שהיו מחבבים את הארץ וגו'(ק

 קדושת תבואת שביעית נלמדת בהיקש מקדושת תבואת יובל מכאן. לכן כאן מתאים לומר מה תבואת שנת היובל קודש כך  א' -טט

 ישראל עצמה קדושה ויש לחבבה מפאת קדושתה.-גם ארץ

 'ָ֑םהדורש הקרא באופן הבא   ה שלמהתור קדושת תבואת יובל נלמדת ע"פ לימוד שמביאב ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ֶדׁשָּת  ק ֶ֖ אָ ו ָ֔ ה  ָ ֶ֣ל ָיֹוב  ֚י ב[ָּכ   ]י

ּה׃...  ָאָתָֽ ןהדרש הזה כאילו מנצל את תבנית הטעמים של  ְּתבּו ָ֨ ָ-מ  ה ֶדָ֔ קטן בתיבות מוקפות שמשמעו כעין מוקדם -קדמא זקף -ַהָּׂש

ּה׃והוא מאוחר בענין לומר שלצורך הדרש קרב את המאוחר  ָאָתָֽ ָ֑םישא אל הר ְּתבּו ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ָּת  ֶדׁש ק ֶ֖ ָ א ו ָ֔ ה  ָ ֶ֣ל ָיֹוב  ֚י ב[ָּכ  . והתוצאה ]י

׃ ּה ָאָתָֽ ָ֑םְָּתבּו ָָלֶכ ֶ֣ה ְהֶי ָּת  ֶדׁש ק ֶ֖ ָ א ו ָ֔ ה  ָ ֶ֣ל ָיֹוב  ֚י ב[ָּכ   ]י

 

'ן ג ָ֨ ה-מ  ֶדָ֔ ּה-ֶאתמה  דרושקטן בתיבות מוקפות כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. -קדמא זקף - ַהָּׂש ָאָתָֽ המאוחר בענין קודש  ְּתבּו

ָָ֨אף המוקדם בענין  ה-ןמ  ֶדָ֔   קודשישראל -ארץ - ַהָּׂש

'ת ד ֶא ָ ּו ּה׃-ּת אְכלֶ֖ ָאָתָֽ כל הארצות האחרות ממעט, בסה"כ מרבה את  -מגביל  – טפחא סלוק, טפחא רבוי לא מוגבל. סלוק - ְּתבּו

 ישראל.-ממעלת חביבות ארץלמעטן 

יתהלים קב טו  מסיימת הגמרא ֶאת-ּכ  ָ ָך ֶדי ֲָע ָב ּו ֶאת-ָרצֶ֣ ְָוָֽ ָה ָ֑י ָָֽ-ֲאָבֶנ נ  ח  ְָי ּה ָרֵ֥ ָנּו׃ֲעָפ
 

 אור יעקב( פע" הסוגריים) גמרא)וילנה יח א(  אה" זפ" שביעית ירושלמי 8...4
 ו,בהר כה ויקרא

ָךָ ָמֶתָ֑ ֲא ְָוַל ָךֶ֣ ְבְּד ָּוְלַע ָךֶ֖ הְָל ָאְכָלָ֔ ְל  ָ ֶרץָָלֶכם ָאֶ֤ ָה ָ ת ַָׁשַּבָ֨ ה ָהְיָת ְָו֠
ְך׃ ָּמָֽ ָע  ים ֶ֖ ר  ַהָּג ָ ָךָ֔ ְֶ֣ב ֹוָׁש ּוְלת  ָ ָך ְר י ָֽ ְׂשכ  ְָול 

ָ ָּבְָ]ז[ ֶ֣ר ֲאֶׁש ֶ֖הָ ַחָּי ְָוַל ְמְּתָךָ֔ ֶה ְב ָךְָול ָ֨ ַָאְרֶצָ֑
ֵ֥הָָכל ְהֶי ָס-ּת  ל׃ ֱאכ ָֽ ּהֶָל ָאָתֶ֖ ְָּתבּו

ָ (ו,בהר כה 'וי) עליהן קדושת שביעית. נישמענא מן הדא שתהאלאדם מניין  צבועין ֶרץ ָהָאֶ֤ ָ ת ַָׁשַּבָ֨ ה ָהְיָת הָָלֶכם ְָו֠ ָאְכָלָ֔ כל  - ָלֶכם ָ ,ְל

ם ָשהוא צורך לכם, ותני עלה כגון אכילה ושתיה וסיכה וצביעה. )תיבת   רשו ממנה לכל צרכיכם וגו'(וד יתירה - ָלֶכ

ויהיו טמאים לכםטמאיםוכירים יהיו  תנורכמו הדרישה בקרא  - טט , 

 

 

ָ (,זבהר כה 'וי). הדאלא, שמע לה מן  רבירבי יוסי בשם ...  ל"הנ הגמרא בהמשך ֵ֥ה ְהֶי בה צבע. )ממה שנאמר  ולצבועלהדלקת הנר  אףּת 
ָ ְָּבַאְרֶצָָ֑]ז[ ֶ֣ר ֲאֶׁש ֶ֖הָ ַחָּי ְָוַל ְמְּתָךָ֔ ֶה ְב ֵ֥הָָכלְול ָ֨ ְהֶי ס-ָךָּת  ָ ל׃ ֱאכ ָֽ ּהֶָל ָאָתֶ֖ ְָּתבּו

ָ... ותיבת  ֵ֥ה ְהֶי שת ויש בו קד הנר ולצבע והמין המיוחד לכך להדלקתלדרשה לדרוש שרשאי להשתמש בפירות שביעית אף  יתירהּת 
 שביעית(

 

ֵ֥ה ְהֶי  הנר ולצבע להדלקתאף מרחיב מענין של אכילה לענינים אחרים  –מרכא, מאריך  – ּת 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 כז,א ויקרא בחקתי 4.7

 
 ב׃ - א,בחקתי כז ויקרא

ָ א[ הֶָ֖] רָ ֵ֥ ַדּב  ָ-ֶאלָ'ַוְי ר׃ מ ָֽ א הָּל  ָמ ֶׁשֵ֥ ֶאל]ב[ ָ ר הָָֽ-ַּדּב ֞ תַָל ְָנָפׁש ֶ֖ ָךֵ֥ ְרְּכ ְָּבֶע ר ֶד ָָֽ֖֑ ֶָנ א ֶ֖ ַָיְפל  י ֵ֥ יׁשָּכ  ֕ א  ָ ם ֶהָ֔ ֲאל  ְרָּתֶָ֣ ַמ ָא ְו  ָ ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ָ׃'ְּבנ 
 ב׃ -א,ו במדבר ראה

ָ א[ הֶָ֖] רָ ֵ֥ ַדּב  ָ-ֶאלָ'ַוְי ר׃ מ ָֽ א הָּל  ָמ ֶׁשֵ֥ ֶאל]ב[  ָ ר ָ-ַּדּב  ֶ֣י ֹוְּבנ  אָֽ ָ יׁש ֶ֣ א  ָ ם ֶהָ֑ ֲאל  ָ ְרָּתֶ֖ ַמ ָא ְָו ל א ָ֔ ָר ְׂש רָ-י  י ֶ֖ ּז  רְָלַה י ָ֔ ז  ָָנ ֶדר ֶָֽ֖֣ ֶנ  ָ ר ּד  ְנ ל   ָ א ַָיְפל  י ֶ֤ הָּכ  ָּׁשֵ֗ א 
הָָֽ ָ׃'ַל

  ספרא בחוקותי פרשה ג

ָ  )א( ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י יׁשמעריכים ואין העכו"ם מעריכים, יכול לא יהו נערכים ת"ל ְּבנ  ֕ דברי ר"מ, א"ר מאיר אחר שהכתוב אחד מרבה  א 
עט, מפני מה אני אומר נערכים אבל לא מעריכים, שריבה מדת הנערכים ממידת המעריכים, שהרי חרש שוטה וקטן וכתוב אחד ממ

ל ָר' יהודה אומר  )ב(נערכים אבל לא מעריכים.  א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י יׁשנערכים ואין העכו"ם נערכים, יכול לא יהו מעריכים ת"ל  ְּבנ  ֕ , א"ר יהודה א 
עט, מפני מה אני אומר מעריכים אבל לא נערכים, מפני שריבה מידת המעריכים ממדת אחר שהכתוב אחד מרבה וכתוב אחד ממ

אי בני ישראל יכול אין לי אלא בני ישראל, מנין לרבות את הגרים  )ג(הנערכים שהרי טומטום ואנדרוגינוס מעריכים אבל לא נערכים. 
ְרָואת העבדים ת"ל  ַמ ָא םְו ֶהָ֔ ֲאל  יׁש, ָּתֶָ֣ ֕ אני מוציא את הקטן שיש בו הפלייה ת"ל פרט לקטן, או יכול שא א  ֶ֖ ַָיְפל  י ֵ֥ א, ּכ  ֶ֖ ַָיְפל  י ֵ֥ , נאמר ּכ 

רכאן  ֶד ָָֽ֖֑ ר (במ' ו,ב) ונאמר להלן ֶנ ֶד ֶָֽ֖֣ רמה  ֶנ ֶד ָָֽ֖֑ ָהאמור כאן  ֶנ א ֶ֖ ַָיְפל  י ֵ֥ ראף ּכ  ֶד ֶָֽ֖֣ א ָהאמור להלן  ֶנ ַָיְפל  י ֶ֤ ר (במ' ו,ב), ומה ּכ  ֶד ֶָֽ֖֣ האמור להלן  ֶנ
רבל תאחר לשלמו אף  ֶד ָָֽ֖֑  מו.האמור כאן בל תאחר לשל ֶנ

 

ָ א[ הֶָ֖] רָ ֵ֥ ַדּב  ר-ֶאלמרכא טפחא  – 'ַוְי מ ָֽ א הָּל  רמרכא סלוק, כעין רבוי והגבלה. ונראה כי גם כאן מלת  – מ ֶׁשֵ֥ מ ָֽ א עם טעם סלוק בתפקיד  ּל 

ָ  )א( הגבלה עשויים להידרש כעין "לאו אמור", ללמד שבפרשה הבאה למרות לשונה החיובית יש לאו שבמהותו יש מחלוקת: ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ְּבנ 
ל ָר' יהודה אומר  )ב(, דברי ר"מוגו'  העכו"ם מעריכים ואיןעריכים מ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י   העכו"ם נערכיםואין נערכים  ְּבנ 

 

ל ָ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ֶאל־ְּבנ  ָ ר  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר   – ַּדּב ֞

 שריבה מדת הנערכים ממידת המעריכים, לרבי מאיר יש פחות מעריכים 
ְרָ ַמ ָא אְֲָו ָ םָּתֶ֣ ֶהָ֔  , לרבי מאיר דרוש שלושה נוספים בנערכים בבני ישראל2+  8קטן, בתפקיד -מונח זקף - ל 

 )ולכן גם עכו"ם רק בנערכים( שהרי חרש שוטה וקטן נערכים אבל לא מעריכים.
ל ָ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ֶאל־ְּבנ  ָ ר  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר   – ַּדּב ֞

 שריבה מידת המעריכים ממדת הנערכים לרבי יהודה יש פחות נערכים
ְרָ ַמ ָא םְו ֶהָ֔ ֲאל  ָ  , לרבי יהודה דרוש שני נוספים במעריכים בבני ישראל2קטן, בתפקיד -מונח זקף - ָּתֶ֣

 )ולכן גם עכו"ם רק במעריכים( שהרי טומטום ואנדרוגינוס מעריכים אבל לא נערכים.

יׁש ֕  באופן אחר,  גדול, בתפקיד שתי הלכות באופן אחד והלכה אחת-זקף - א 

 (, 2( לעומת ובני ישראל ועכו"ם נערכים )הרי 8לרבי מאיר רק בני ישראל מעריכים )הרי 

 (.8( ורק בני ישראל נערכים )הרי 2לרבי יהודה בני ישראל ועכו"ם מעריכים )הרי 

יׁש ֕     טומטום ואנדרוגינוסגדול, בתפקיד שלוש, לרבי יהודה המעריכים כולל שלושה איש, -זקף - א 

 

רמה  ֶד ָָֽ֖֑ ָ (ב,כז 'בח 'וי) האמור כאן ֶנ א ֶ֖ ַָיְפל  י ֵ֥ ראף ּכ  ֶד ֶָֽ֖֣ א ָ  (במ' ו,ב) האמור להלן ֶנ ַָיְפל  י ֶ֤   , ּכ 
ר (ב,כז 'בח 'וי) ֶד ָָֽ֖֑ שנה וילדה בת  83 – 82אתנח, מגביל לנדר של מי שיודע להפלות )יודע למי נודרים( והוא סמוך לאיש היינו ילד בן  – ֶנ

רוצה  שיחשוב שלא ינהג זה הדין אלא בגדולים, ולזה אמר אחר כן כי יפליא,והיה לחושב ...  כז,ברלב"ג ויקרא שנה , ופי'  82- 88
ת  אשר מדרכו שיפליא, יכנס בחק זאת המצוה. עֵּ ם  ... לומר, ֶשמֵּ בכמו שנה אחת קודם היותו והנה שערו חכמים )ספ"ב כב(, שזה י ְשלַּ

 , וזה יהיה כשידור הקטן מעצמו;גדול

ֶדָ (במ' ו,ב) ֶָֽ֖֣ ר;  האמור להלן בל תאחר לשלמו רֶנ י ָ֔ ז  ָָנ ר ֶד ֶָֽ֖֣ קטן, אפשר כי המלה יתירה לדרוש ממנה כעין היקש )כעין גזרה -מונח זקף – ֶנ

 שוה( לחיוב בל תאחר לערכין  

 

ל ָ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ֶאל־ְּבנ  ָ ר  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר   – ַּדּב ֞

)כעין יצא יד ורגל שאין נפשו תלויה בו  לאפוקי שפת''חופירש  נפשו תלויה בו עלי.ליתן ערך נפשו לומר ערך דבר ש עה"ת רש''י

 .לא אמר כלום ופטור מכלוםאם אמר ערך יד או ערך רגל להקל ולא להחמיר כי( 
 

ֶאלויקרא בחקתי כז,ב  ָ ר ר-ַּדּב ֞ ֶד ָָֽ֖֑ ֶָנ א ֶ֖ ַָיְפל  י ֵ֥ יׁשָּכ  ֕ א  ָ ם ֶהָ֔ ֲאל  ְרָּתֶָ֣ ַמ ָא ְו  ָ ל א  ָר ְׂש י  ָ ֶ֤י ָנְְָָָּבנ  ָךֵ֥ ְרְּכ '׃ְּבֶע הָֽ ָ ת ָָפׁש ֶ֖
ָ יׁש ֕  , ג' גוי שיודע להפלות: 83 – 82גדול, שלושה אנשים בנדרים א' גדול ב' הסמוך לאיש, בן -זקף -א 

-בל, אבל גוי שאינו ראוי לבוא לכלל שכשאינו בבל יחל אינו בהפלאה, הפלאתו תלויה בגדלותו, יחל-בלשישראל שכשיגדל יבוא לכלל 

 , אין הפלאתו תלויה בגדלותו. יחל

שאינו יודע להפלות, אין נדריו כלום, בגוי אף על פי שבישראל דבריו קיימים,  -שאינו יודע לשם מי נדר  -ול שאינו יודע להפלות גד

אשנתמעט מ ֶ֖ ַָיְפל  י ֵ֥ יׁשָּכ  ֕ נודרים )גויים( הכל מודים ש( אנציקלופדיה תלמודית כרך ה, ]גוי[ טור שחהאמור בפרשת ערכין, ) א 
ואינו נופל ללשכה, שאין  - 675כמה שהנידר שוה כעבד הנמכר בשוק -עלי או דמי פלוני עלי, נותן כפי נדרו  , שאם אמר דמי673ונידרים

, ומה יעשה בהם, יבדוק את הגוי על דעת מי נדר, אם נדר 673מקבלים מן הגוים נדבה או נדר לחזק את בדק הבית, משום לא לכם ולנו
. ויש סוברים שנדריהם אינם נגנזים 673חוץ מבדק הבית, ואם אמר לשמים נדרתי, יגנזועל דעת ישראל יוציאוהו בי"ד במה שיראה להם 

 לא לכם ולנו. ויש מפרשים נודרים ונידרים שאמרו בקדשי מזבח, אבל קדשי בדק הבית לר' מאיר שסובר 632אלא הולכים לבדק הבית
 . 631אינם נודרים

 
 ו -ויקרא בחקתי כז,א 
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ֶאל ָ' הֶ֖ רָ ֵ֥ ַדּב  ַָוְי א[ ֶאלמ ֶׁשֵָ֥-] רָ ַּדּב ֞ ָָ ָ]ב[ ָָ ר׃ מ ָֽ א ָ-הָּל  ת ְָנָפׁש ֶ֖ ָךֵ֥ ְרְּכ ְָּבֶע ר ֶד ָָֽ֖֑ ֶָנ א ֶ֖ ַָיְפל  י ֵ֥ יׁשָּכ  ֕ א  ָ ם ֶהָ֔ ֲאל  ָ ַמְרָּתֶ֣ ָא ְו  ָ ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ָָ]ג[ָָלְַָּבנ  '׃ָ הָֽ
ֶָּבן ד ְָוַעֶ֖ ה ָָׁשָנָ֔ ים ֶ֣ ר  ֶעְׂש  ָ ֶּבן מ  ָ ר ָּזָכָ֔ ַה  ָ ָך ְרְּכ ֶָע ֶ֤ה ָהָי ְָּבֶׁשֵָ֥-ְו ֶסף ֶקלֶָּכֶ֖ ֶָׁשֵ֥ ים ֵ֛ ּׁש  מ  ֲח ָ ָךֵ֗ ְרְּכ ֶָע ֶ֣ה ָהָי ְָו ָ֑ה ָָׁשָנ ים ֶ֣ ּׁש  םׁש  א  ְָו ָ ד[ [ָ ָ ֶדׁש׃ָ ּק ָֽ ַה הָ-ֶקלָ ָבֶ֖ ק  ְנ

ֶּבן מ  ָ ם ָ֨ א  ְָו ָ ה[ [ָ ָ ָ ֶקל׃ ָָׁשָֽ ים ֵ֥ ְָׁשל ׁש  ָךֶ֖ ְרְּכ ֶָע ֵ֥ה ָהָי ְָו א ו ָ֑ ן-ה  ֶּב  ָ ד ְָוַע ים ֵ֗ ָָׁשנ  ׁש מ ֝ ָ-ָח ים ָ֑ ָקל  ְָׁש ים ֶ֣ ר  ֶָעְׂש ר ַהָּזָכֶ֖ ָ ָךֵ֛ ְרְּכ ֶָע ֹ֧ה ָהָי ְָו ה ָָׁשָנָ֔ ים ֶ֣ ר  ֶעְׂש
ֶּבן מ  ָ ם ֶ֣ ְָוא  ָ]ו[ָ ָ ָ ים׃ ָֽ ָקל  ְָׁש ֶרת ֲָעֶׂשֵ֥ ה ָבֶ֖ ק  ְּנ ְָועַָ-ְוַל ֶדׁש ֶּבןח ֵ֗  ָ ָ-ד ָךָ֔ ְרְּכ ֶָע ֶ֣ה ָב ק  ְּנ ְָוַל ֶָ֑סף יםָָּכ ֶ֖ ָקל  ְָׁש ה ָּׁשֵ֥ מ  ֲח ָ ר ָּזָכָ֔ ַה  ָ ָך ְרְּכ ֶָע ֶ֤ה ָהָי ְָו ים ָ֔ ָָׁשנ  ֶׁ֣ש מ  ָח

ֶסף׃ יםָָּכָֽ ֶ֖ ָקל  ְָׁש ֶׁשת ְָׁשל ֵ֥
 

 :ז,כזויקרא בחקתי 
ֶּבן מ  ָ ם א  ם-ְו֠ א   ָ ה ַמ ְעָל ָָו ֶ֤ה ָָׁשָנ ים ּׁש ָ֨ ֶקל-ׁש  ָָׁשָ֑ ר ָָעָׂשֶ֖ ה ָּׁשֵ֥ מ  ֲָח ָךָ֔ ְרְּכ ֶָע ֶ֣ה ָהָי ְָו ר ָָזָכָ֔

ֲָעׂשָָָ ה ָבֶ֖ ק  ְּנ ים׃ְוַל ָֽ ָקל  ְָׁש ה ָָרֵ֥
שנים בנידר כיצד ילד שהעריך את הזקן נותן ערך זקן וזקן שהעריך את הילד נותן ערך ילד וערכים בנערך  [ד"מ]ד "משנה ערכין פ

כיצד איש שהעריך את האשה נותן ערך אשה ואשה שהעריכה את האיש נותנת ערך איש והערך בזמן הערך כיצד העריכו פחות מבן 
יום שלשים כלמטה ממנו שנת חמש  ]ה[ל בן חמש פחות מבן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים נותן כזמן הערך חמש ונעשה יותר ע

ֶּבן( ,זכז' בחק ויושנת עשרים כלמטה ממנה שנאמר ) מ  ָ ם א  ם-ְו֠ א   ָ ה ַמ ְעָל ָָו ֶ֤ה ָָׁשָנ ים ּׁש ָ֨ ָ-ׁש  ר בכולם משנת ששים מה שנת הרי אנו למדים ָזָכָ֔
הן אם עשה שנת ששים כלמטה ממנה להחמיר נעשה שנת חמש ושנת ת עשרים כלמטה ממנה ששים כלמטה ממנה אף שנת חמש ושנ

ָ( ,זכז' בחק' ויעשרים כלמטה ממנה להקל תלמוד לומר ) ֶ֤ה ים) (,גכז' בחק' וי)( 1.)אחרי סיום ָׁשָנ ֶ֣ ֶעְׂשר   ָ ֶּבן ָ (מ  ה ן)ָׁשָנָ֔ ֶּב דָ יםָ-ְוַעֶ֖ ֶ֣ ּׁש  ָ֑הׁש  ( )תוספת ָׁשָנ

הׁשָָ 21לבין  1בין  (,הכז' בחק' וי)טט  אף שנה  ( להחמיר (,גכז' בחק' וי) טט)כלמטה ממנה  לגזרה שוה מה שנה האמורה בשנת ששים( ָנָ֔
 בין להחמיר( (,הכז' בחק' וי)טט)ושנת עשרים כלמטה ממנה בין להקל  ( להחמיר (,הכז' בחק' וי)להקל  (,וכז' בחק' וי) טט)האמורה בשנת חמש 

 :שיהיו יתרות על השנים חדש ויום אחד רבי אלעזר אומר עד  ( (,גכז' בחק' וי) )טט

 

ָ ם א  כן יש לדרוש שיעור )זמן( ומחיצה )נקודת מעבר בין ערכים שונים(. אופן דרישת -לפני אלפניהגדולה, ללמד שבכתוב -לישאת -ְו֠

יקש המרומז שיעור ומחיצה זאת הוא שיש ללמוד אותו מהפסוק הזה ולהעבירו אל הכתוב בפסוקים לפניו, והלימוד הוא בדרך של ה

םבתבנית טעמי כתוב  ָ-א  ָךָ֔ ְרְּכ ֶ֣הֶָע ָהָי ְָו ר אל השנים האחרות  1.קטן בין שני קיסרים בתפקיד היקש, מקיש משנת -פעמיים זקף -ָזָכָ֔

בכולם משנת ששים מה שנת  משנה מסכת ערכין פ"ד מ"ד-, כנלמד בו -ויקרא בחקתי כז,א המציינות מעבר והכתובות בפסוקים 
ללמד שמספר השנה משמע עד ועד בכלל,  כלמטה ממנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה  (8.ב יום הולדתו העד ער –)טט  ששים

 ואחרי שעברה שנה זאת נקרא ומעלה.

ָלרבי אלעזר  ם א  בבלי -הוא כמו רבנן לעיל אבל יש להוסיף בכל נקודת מעבר שיעור של חדש ויום אחד ע"פ הנלמד בגדולה, -תלישא -ְו֠

ֵ֛ר-ָּכל  ( חודש ומעלה )במדבר ג,טו)( בבני לוי כגון -)טט ,בערכין יח ן ָזָכ ֶּב ֶדׁש-מ  ה ח ֵ֥ ְעָל ַמֶ֖ ( , מה להלן מבן חודש ויום אחד, אף כאן ָו
 חודש ויום אחד. 

ההיקש  )מעבר בשווי הערך( כך מוסיף בנקודות הזמן האחרות, ומחיצה 8.-אחרי יום ההולדת ה עוד חדש ויום אחד כשם שמוסיף -ומקיש 

םהמרומז בתבנית טעמי כתוב  ָ-א  ְרְּכָךָ֔ ֶָע ֶ֣ה ָהָי ְָו ר אל השנים  1.קטן בין שני קיסרים בתפקיד היקש, מקיש משנת -פעמיים זקף -ָזָכָ֔

רבי אלעזר אומר עד שיהיו יתרות על השנים , כמאמרו במשנה ו -ויקרא בחקתי כז,א האחרות המציינות מעבר והכתובות בפסוקים 
ת"ל ומעלה,  לחודש א' ויום אחר החדש הרי הוא כשנת ששיםר"א אומר מנין  )יב(רא בחוקותי פרשה ג ספ -וכן ב  חדש ויום אחד

נאמר כאן ומעלה ונאמר להלן ומעלה מה ומעלה האמור להלן חדש א' יום אחד אחר החדש, אף כאן חדש א' ויום א' אחר החודש הרי 
שרים מנין ודין הוא חייב אחר ששים וחייב אחר חמש ואחד עשרים, אין לי אלא לאחר ששים אחר חמש אחר ע )יג(היא כשנת ששים. 

אף אחר חמש ואחר עשרים חודש אחד ויום אחד אחר החודש הרי מה אחר ששים חדש א' ויום א' אחר החודש הרי הן כשנת ששים 
 . הן כשנת חמש ושנת עשרים

 

פר בן עשרים וארבעה חודש ויום אחד הרי  ( פ"א הלכה אתוספתא פרה )צוקרמאנדלרבי אלעזר נוקט בתוספת זמן דומה גם בגיל פר 
שכל מקום שנ' פר בן בקר בן שתי שנים פר סתם בן  ור' אלעזר אומר נותנים לו שלשים יום אחר עשרים וארבעה חודשזה פר שלם 

 שלש שנים ועד בן חמש שנים 
 

ָ ם א   )סימני מחיצה לערכים(ללמדך ששנתות  מות פרק לחפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ש גדולה, בתפקיד שיעור ומחיצה-תלישא -ְו֠
 היו השקלים לצורך הערכים, עד כאן למבן חדש, עד כאן למבן ששים,

ולמה נחלקו בפסוק לארבעה חלקים, שנאמר עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק לח
ן חמש שנים, ואם מבן חמש עד בן עשרים שנה, ואם מבן עשרים עד בן כנגד ארבעה חלוקי עירוכין שבתורה, אם מבן חדש עד ב

ןששים שנה,  ֶּב מ  ָ ם א  ה ָ-ְו֠ ַמ ְעָל ָָו ֶ֤ה ָׁשָנ ָ ים ּׁש ָ֨  ללמדך ששנתות היו השקלים לצורך הערכים, עד כאן למבן חדש, עד כאן למבן ששים,, ׁש 
 פר,יל, עד כאן לכבש, עד כאן לאכדרך שהיה במדות ההין, בהין היה שנתות עד כאן ל

 
 :בבלי ערכין יח,ב

ֶּבן( ,וכז' בחק' וי)אפי' תימא רבי, שקולי משקלי קראי, מכדי כתיב:  ֶּבן-מ   ָ ד ְָוַע ֶדׁש ים-ח ֵ֗ ָ֔ ָָׁשנ  ֶׁ֣ש מ  מבן חמש )ועד בן ( ,הכז' בחק' וי), תו ָח
ֶּבן -כ'()טט  מ  ָ ם ָ֨ א  ֶּבן-ְו  ָ ד ַע ְָו ים ֵ֗ ָָׁשנ  ׁש מ ֝ ה-ָח ָָׁשָנָ֔ ים ֶ֣ ר   (  למה לי? הילכך אישתקלו להו. ֶעְׂש

ה ָ( ,זכז' בחק' וי)אומר: עד שיהו יתירות על השנים חודש ויום אחד. תניא, ר"א אומר: נאמר כאן למעלה )ר"א  ַמ ְעָל  -)טט( ונאמר להלן ָו

ֵ֛ר-ָּכל  ( חודש ומעלה )במדבר ג,טו)( בבני לוי כגון ן ָזָכ ֶּב ֶדׁש-מ  ה ח ֵ֥ ְעָל ַמֶ֖ ( , מה להלן מבן חודש ויום אחד, אף כאן )מבן( חודש ויום ָו
  אחד.

 

ֶּבן ה ָ-מ  ַמ ְעָל ָָו ֶ֤ה ָָׁשָנ ים ּׁש ָ֨  הערך משנה מסכת ערכין פ"ד מ"ד, ליבא האפיון שלפניו להודיע שגם אחרי שנת ששים קדמא מהפך פשטא - ׁש 

בזמן הערך כיצד העריכו פחות מבן חמש ונעשה יותר על בן חמש פחות מבן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים  (-)שנותנים הוא כ
 .נותן כזמן הערך
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 במדבר, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי 1

 ,אבמדבר א 1.8

הָָּכל :ג,א ברבמד ְעָל ַמָ֔ ָו  ָ ה ָָׁשָנ ים ֶ֤ ר  ֶָעְׂש ן ֶּבָ֨ ל-מ  ָ֑ א  ָר ְׂש ְָּבי  א ָָצָבֶ֖ א ֵ֥ צ  ן׃ָָי  ֲהר ָֽ ְָוַא ה ַאָּתֵ֥ ָ ם ָתֶ֖ א  ְב םְָלצ  ָתֵ֛ א  ָ ּו דֵ֥ ְק ְפ ָּת 
םָ...  ָתֶ֖ א  ְב םְָלצ  ָתֵ֛ א  ָ ּו דֵ֥ ְק ְפ הו, שלא על כל אחד חל ענין מסוים או הלכה , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא כלשמרכא תביר טפחא -ּת 

אותם כל ראש שבט מעלה  יש במפקד שלוש קבוצות, נשמות המתים ד, יז, מד –במדבר א,ב מאור ושמשמסוימת באותו אופן. ע"פ 

ת מעצמו מי שאין לו התעוררו, נשמות החיים המעוררים עצמם לה' שכל ראש שבט , הוא הצדיק, יכול לקשרו לה', ונשמות ומקשר לה'
ָואותם מעוררים  כלל שהצדיק יוכל לקבל אותו בסוד העיבור ה ןָ)משה(ַאָּתֵ֥ ֲהר ָֽ ַא י והגבלה, שאלו המוגבלים רבו, מרכא סלוק - ְו

 בהתעוררותם רק משה ואהרן שהם כללות נשמות ישראל יכולים לרבותם ואז ראשי שבטיהם מיחדים אותם עמם לקשרם לה'.

 

ְהיָָ֔: ד,אבמדבר  ָֽ ָי  ֶ֣ם ְּתֶכ א  הְו יׁשַָלַּמֶּטָ֑ ֶ֖ א  ָ יׁש ֵ֥ א  ָ יתָָּו ב  אׁשְָל ר ֵ֥ ָ יׁש ֵ֛ א׃-א  ּו הָֽ ָ יו ָתֶ֖ ֲָאב 
ָשאין לך מן השבטים שלא העמידו )מלכים( ונביאים. פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת במדבר דף פב עמוד א  אׁש ר ֵ֥ ָ יׁש ֵ֛ א 

ת י ב  א-ְל ּו הָֽ ָ יו ָתֶ֖  . שלא יתגדל נשיא שבט זה על נשיא שבט זה: ֲאב 
יׁש  ֵ֛  .שלא יתגדל נשיא שבט זה על נשיא שבט זה לקח טובמגביל ומרמז לדרשת  -ממעט , בתפקיד תביר – א 

כי נשיאי השבטים אמורים להיות צדיקים מאד כדי לתקן הנשמות של אלו שמתו במצרים שלכן קראתן  מאור ושמשהענוה נדרשת כפי' 

 נשמות מגולגלות. –התורה לגלגלתם 

ית ב  אׁשְָל יו-ר ֵ֥ ָתֶ֖ שזהו בית אבותיו בעבר,  ,על כל נשיא את נשמות אנשי שבטו המתים מאור ושמשכפי'  לרבות , יתורמרכא טפחא – ֲאב 

של שבטו, והוא יכול לדבק עצמו עם שבטו  הכללותשנשיא כל שבט ושבט הוא כדי לקשרם אל הקב"ה. ...  ולרבות אלו החיים עמו
ת נשמות ישראל בסוד העיבור, כדי לגדלם ולהשפיע שלקחו את האנשים אשר קיבלו א ...ולקבל אותם במוח שלו בסוד העיבור. 

יׁש (במדבר א,מד) .... עליהם קדושות עליונות ד-א  ָחֵ֥ ת ֶא י ב  יו-ְל ָתֶ֖ ּו ֲאב  רצה לומר, שאיש אחד היה מקבל נשמות בית אבותיו בסוד  ָהיָֽ
 .בו כל השבט שכל נשיא השבט נכלל -העיבור כדי להמשיך עליהם קדושות עליונות וחסדים מגולים, לכן כתיב היו 

א ּו היה מקבל נשמות בית אבותיו בסוד העיבור כדי להמשיך עליהם קדושות  )בשבט(איש אחד , הסלוק מגביל לומר כי רק סלוק – הָֽ
ּועליונות וחסדים מגולים, לכן כתיב  יׁשָ(במדבר א,מד) שכל נשיא השבט נכלל בו כל השבט. וזהו )גם כן בסלוק( - ָהיָֽ ד-א  ָחֵ֥ ת ֶא י ב  -ְל

י ָתֶ֖ ּו וֲאב   כנ"ל.כמובן  ָהיָֽ

 

יׁש ֵ֛ יתתביר  – א  ב  אׁשְָל יו-ר ֵ֥ ָתֶ֖ היה -שהנהגת השבט והדין הייתה ללא משוא פנים, ש כלי יקר, יתור לרבות אפשר כפי' מרכא טפחא – ֲאב 
תכאיש גבורתו לנהוג עליהם נשיאותו ברמה, ולא זו לכל השבט הרחוקים קצת ממנו אלא אפילו היה  י ְָלב  אׁש יו-ר ֵ֥ ָתֶ֖ בים הקרו ֲאב 

 :אליו ביותר גם להם היה לראש לנהוג נשיאות עליהם

א  ּו כי בנשיא תלוי  ולא שלוחו או מי שלא נבחר לנשיא שבטו. נשיא השבט חייב להיות נוכח במפקד שבטו, הסלוק מגביל כי סלוק – הָֽ

יׁש, וטעם תביר במלת  (התוה"מ במ' א,נאח"כ חלוקת הארץ לבני שבטו ) ֵ֛  לחלוקת הארץ.בתפקיד מחלק עשוי לרמז  א 

 

ה[: טו – ה,אבמדבר  ָ֑םָ] ְּתֶכ א  ָ ּו דֶ֖ ְמ ַָיַע ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ים ֲאָנׁש ָ֔ ָה ָ ֹות מֶ֣ ְׁש  ָ ה א  ֶּל ֶָּבןְָָו ר ּו יצֶ֖ ֱאל  ָ ן אּוב ֕ ְר ר׃-ל  ּו אָֽ י ד  ְָׁש
ָ ן]ו[ ֶָּב ל ֶ֖ א  י מ  ְָׁשֻל ן ְמ֕עֹו י׃-ְלׁש  ָּדָֽ יַׁש ָֽ ר  ָצּו

ָ ֶָּבן]ז[ ן ֹו ְחׁשֶ֖ ַָנ ה ָד֕ הּו י ב׃-ל  ָדָֽ יָנ ַָעּמ 
ָ ח[ ן] ֶָּב ל ֶ֖ א  ְָנַתְנ ר ָּׂששָכָ֔ ָ֨ ר׃-ְלי  ָצּוָעָֽ

ָ ט[ ֶָּבןלָ ] ב ָאֶ֖ י ֱאל  ָ ן ן׃-ְזבּוֻל֕ ֹלָֽ ָח 
ָ ֶָּבן]י[ ע ָמֶ֖ יָׁש ֱאל  ָ ם י  ַר֕ ֶאְפ ףְָל ס ָ֔ ָיֹו ֶ֣י ְבנ  ד-ל  ּו הָ֑ י ֶָּבןַָָעּמ  ל ֶ֖ א  י ְמל  ַָּג ה ְמַנֶּׁש֕ ר׃-ל  ּו הצָֽ ָד ְָּפ

ָ א[ ֶָּבן]י ן יָדֶ֖ ֲאב  ָ ן ָ֔ מ  ְנָי ָ֨ ב  ׃-ְל י ָֽ נ  ְדע  ָּג 
ָ ֶָּבן]יב[ ר ֶז יֶעֶ֖ ח  ֲא ןָ ָד֕ י׃-ְל ָּדָֽ יַׁש ָֽ ַָעּמ 

ָ ן]יג[ ֶָּב ל ֶ֖ א  י רַָּפְגע  ָאׁש ֕ ן׃-ְל ָרָֽ ָָעְכ
ָ ד[ ֶָּבן]י ף ָסֶ֖ ֶאְלָי ָ ד ל׃-ְלָג֕ ָֽ א  ְָּדעּו

ָ טו[ ֶָּבן] ע ַרֶ֖ י ח  ֲא ָ י ְפָּתל ָ֔ ן׃-ְלַנָ֨ ָֽ֖ ָנָֽ י ָע 
קטן -גדול, קדמא זקף-גדול, זקף-גדול , זקף-תבנית טעמי הפסוקים, שלוש קבוצות: זקףאים יבשמות הנשטו  –במדבר א,ה בפסוקים 

כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין )שיש מסבירים שזה סוג  קטן במלה אחת-גדול בתפקיד שתיים שהם אחד, קדמא זקף-זקףבמלה אחת. 

ןמבטא חיבור שני נקודות היינו חיבור בין כגון  גדול-זקףגדול(. ושתי התבניות מבטאות ענין אחד -של זקף אּוב ֕ אב השבט ובין נשיא ְר

ֶָּבןשבט הנוכחי  ר ּו צֶ֖ י ר-ֱאל  ּו אָֽ י ד  כאן נשמת אב השבט )המוקדם כגון  ,אוחר בעניןכעין מידה מוקדם והוא מ קטן במלה אחת-קדמא זקף, ְׁש

ר ָּׂששָכָ֔ ָ֨ ן( מעוברת בנשמת נשיא השבט הנוכחי )המאוחר כגון י  ֶָּב ל ֶ֖ א  ר-ְנַתְנ  ( בקשר הדוק העושה אותם לאחד. צּוָעָֽ

ן קטן, לומר שהמרגלים כבר בהליכתם היו בעצה רעה ולכ-בפרשת המרגלים רובם כתובים בזקף טו –במדבר שלח יג, ד -לעומתם ב

נחלש העיבור בין אב השבט ובין הנשיא וכאשר בחזרתם גילו מחשבתם הרעה פרחו נשמות השבטים הקדושים ונשארו יחידים. )מעובד 

 לך(-למלבי"ם בפר' שלח ארץ חמדהעם הרב יהושע ישראלי ע"פ פי' 

 

ָ: טו –ך יג,ב ל-חבר שלדמב ח]ב[ ַל ֶאת-ְׁש  ָ ְָוָיֻת רּו ים ֲאָנׁש ֵ֗ ָ ָךֶ֣ אֲָ-ְל ָ ן ַע ֶֶ֣רץְָּכַנָ֔ דָ-ֶׁשרֶא ֶאָח֝ ָ יׁש ָ֨ א  ָ֩ ָחד ֶא ָ יׁש ֶ֣ א  ָ ל ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְבנ  ןָל  ֶ֖ ת  ָנ  י ֵ֥ ֲאנ 
ָ ם׃ ֶהָֽ ָָב א י ֵ֥ ָָנׂש  ל חּוָּכ ֶ֖ ְׁשָלָ֔ ּת   ָ ָתיו ֲאב  ָ ה ֶ֤ ַמּט  ְָל ַָעל]ג[ ן ָרֶ֖ רָָּפא ְדַּבֵ֥ ּמ  מ  הָ מ ֶׁשֵ֛ ָ ם ָתֵ֥ א  ָ ח ְׁשַלָ֨ הָָ֑-ַוּי  ָ י ֶ֣ יָ'ּפ  ָֽ ְָבנ  י ֵ֥ אׁש  ָר ָ ים ֲאָנׁש ָ֔ ָ ֶ֣ם ָ-ֻּכָּל ל ֶ֖ א  ָר ְׂש י 

ָ ה׃ ָּמ ָֽ ָה  ד[ [ֶָ֣ ַמּט  םְָל מֹוָתָ֑ ְָׁש ֶּלה ֶ֖ א  ֶָּבןְו ּוַע ַָׁשּמֶ֖ ן אּוב ָ֔ ְר ָ-הָ ר׃ ּו ַָזּכָֽ ה[ ֶָּבן] ט ָָׁשָפֶ֖ ן ֹו ְמעָ֔ ָׁש  ֶ֣ה ַמּט  ָ-ְל י׃ ָֽ ר  ָחֹו ֶָּבן]ו[ ב ֶ֖ הָָּכל  ָדָ֔ הּו ְָי ֶ֣ה ה׃ָ-ְלַמּט  ֶּנָֽ ְיֻפ
ָ ֶָּבן]ז[ ל ָאֶ֖ ְג ָי  ר ָּׂששָכָ֔ ָי  ֶ֣ה ַמּט  ָ-ְל ף׃ ָֽ ס  ָח]יֹו ן[ ָּב  ַע ֵ֥ הֹוׁש  םָ י  ָרֶ֖ ֶאְפ ָ ה ֵ֥ ַמּט  ָ-ְל ן׃ ּו ָנָֽ ט[ ֶָּבן] י ֶ֖ ט  ןַָּפְל ָ֔ מ  ְנָי ָב  ֶ֣ה ַמּט  ָ-ְל א׃ ּו ָָרפָֽ ֶָ֣]י[ ַמּט  ןְָל ְָזבּוֻלָ֔ ה

ֶָּבן ל ֶ֖ א  י ּד  ָ-ַּג י׃ ָֽ ד  ָסֹו א[ ֶָּבן]י י ֶ֖ ּד  ַָּג ה ְמַנֶּׁשָ֑ ָ ֶ֣ה ַמּט  ףְָל ֶ֖ ס  ָיֹו ה ֵ֥ ַמּט  ָ-ְל י׃ ָֽ ס  ָסּו ֶָּבן]יב[ ל ֶ֖ א  י ַָעּמ  ן ָדָ֔ ֶ֣הָ ַמּט  ָ-ְל י׃ ָֽ ַמּל  ְָּג ֶָּבן]יג[ ר ּו ְסתֶ֖ ָ ר ָאׁש ָ֔ ָ ֶ֣ה ַמּט  -ְל
ָ ל׃ ָֽ א  יָכ ָמ  ד[ ֶָּבן]י י ֶ֖ ְחּב  ַָנ י ַָנְפָּתל ָ֔ ֶ֣ה ַמּט  ָ-ְל י׃ ָֽ ס  ָָוְפ טו[ לָּבֶָ] ֶ֖ א  אּו ְָּג ד ֶ֣הָָגָ֔ ַמּט  י׃-ןְל ָֽ ָָמכ 
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חּו ארץ חמדה –מלבי"ם  ְׁשָלָ֔ ּת   ָ ָתיו ֲאב  ָ ֶ֤ה ַמּט  דְָל ָח֝ ֶא ָ יׁש ָ֨ ָא  ד֩ ָח ֶא ָ יׁש ֶ֣ מבואר בדברי האר"י ז"ל כי נשמת השבטים נתלבשו .  א 
ָתיו ָ במרגלים כ"א בנשיא שלו, ונשמת לוי נתלבש ביהושע כי לוי לא שלח מרגל בפועל. ועז"א ֲאב  ָ ֶ֤ה ַמּט  דְָל ֶאָח֝ ָ יׁש ָ֨ דוקא כי האבות  א 

י השבטים נתלבשו בהם. ואומר הם ָֽ ְָבנ  י ֵ֥ אׁש  ה׃-ָר ָּמ ָֽ ה  ָ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש  .שבטי יה לישראל עדותהראשים הנצבים לראש פנה  י 
יתהלים קכב,ד:  ט  ְב ָׁש  ים ט ֡ ָב ְָׁש ּו ָָעל  ם ָּׁשָ֨ הָָֽ-ֶׁש ָ ֶ֣ם ֹותְָלׁש  דֵ֗ ה  לְָל֝ ָ֑ א  ָר ְׂש י  ּותְָל דֶ֣ ָע  ָ׃'ָי ּה

עָָטעמי המקרא אפשר כי פשט הפסוק מדבר בעליה לרגל למקדש,  ָ ם ָּׁשָ֨ יםֶׁש ט ֡ ָב ְָׁש ּו פזר מרמז מרמזים כך: קדמא גלגל פזר,  – ל 

המעשה שארע בזמן קודם המרומז  מרמז לתיקון של)במובן של כעין גלגול נשמות( , גלגל מפשט העליה לרגל לדרשה לענין אחר

 בשליחותם.הם כשלו מרגלים ושהיו נשמות אבות השבטים מעוברות בלתור את ארץ כנען,  המרגלים, וזהו עליית קדמא בטעם

ָ ... [ד] וראה דבר פלא כי בכולם כתיב ארץ חמדה –מלבי"ם  ן אּוב ָ֔ ְָר ֶ֣ה ַמּט  ְָל ה[ [ָ ן ֹו ְמעָ֔ ָׁש  ֶ֣ה ַמּט  ָח]וכן כולם חוץ  בזקף קטןְל הָ[ ֵ֥ ַמּט  ְל
ָ ם י  ָרֶ֖ . והוא מבואר במ"ש האר"י ז"ל כי ביהושע נתלבש נשמת לוי שאינו משבטו וע"ז הטעם מפסיק לומר שלא בטפחאכתיב ֶאְפ
עצמו הלך כמו בשאר השבטים רק שהיה הנשיא ממטה אפרים וההולך היה נשמת לוי רק במנשה הלך יוסף מצד שבטו וע"ז אפרים ב

ָ -)טט כתיב למטה למנשה א[ ה]י ְמַנֶּׁשָ֑ ָ ֶ֣ה ַמּט  ףְָל ֶ֖ ס  ָיֹו ה ֵ֥ ַמּט   . (ְל
 

-מרגלים שירגלו ארץכוונתו היה על אותם ה מרגלים אתם  בראשית מקץ... בשם האריז"ל מה שאמר יוסף לאחיו  - מאור ושמש
סוסי -זכור נשמת ראובן, לגדי בן-ישראל דהיינו שהיה למרגלים עיבור נשמות השבטים ... נשמות צדיקים כדי לסייעם ... לשמוע בן

נון לא הוצרך להמשיך נשמת השבט כי יהושע היה צדיק גדול ולא היה צריך לעיבור נשמה -נשמת יוסף הצדיק, אבל ליהושע בן
כאשר הטעו המרגלים אזי תיכף פרחה מהם נשמות השבטים הקדושים  אך,ו אות אחד על שמו שלא ילכד במצודתם. אעפ"כ הוסיף ל

כלב היה דעתו ומחשבתו זכה להשי"ת ולא פרחה ממנו נשמת  אךונשארו יחידים והמרגלים הטעו עצמם אל הסט"א להוציא דבה. 
ּו( לך יג,כב-במדבר שלחיהודה, לכך נאמר ) ֶּנגֶָ ַוַּיֲעלֶ֣ א בָ ַב ד ַוָּיב ֶ֣ ןָ -ַע רֹו ְב א, שזה הפסוק נאמר על כלב לבדו כי נאמר ֶח לשון יחיד ...  ַוָּיב ֶ֣

ּו  שהיה בתוכו בסוד העיבור כנ"ל. )יהודה(לשון רבים כי זאת נאמר על כלב ועל נשמת שבטו  ַוַּיֲעלֶ֣
 

ָ לג: - לב,אבמדבר  ָתֶָ֖]לב[ ח  ְּפ ְׁש מ  םְָל ָתֵ֥ ד  םָּתֹוְל י  ַרָ֔ ֶאְפ ָ ֶ֣י ְבנ  ל   ָ ף ס  ָיֹו ֶ֤י ְבנ  םל  ָתָ֑ ֲאב  ָ ֶ֣ית ב  ָםְָל
א׃ָ ָָצָבָֽ א ֵ֥ צ  ָי  ל הָּכ ֶ֖ ְעָל ַמָ֔ ָו  ָ ה ָָׁשָנ ים ֶ֤ ר  ֶָעְׂש ן ֶּבָ֨ מ  ָ ת מ ֵ֗ ָׁש  ֶ֣ר ְסַּפ מ  ְָּב

ם ֶהֶ֖ י ד  ֻק ֶ֣ה ]לג[ְָּפ ַמּט  ם ְל י  ָרָ֑ ם ֶאְפ י ֵ֥ ְרָּבע  ֶלף ַא ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ מ  ֲח ֹות׃ ַו אָֽ  תבנית טעמים של  מ 

תָבראשית א,א י ֶ֖ אׁש  ר  א ְּב ָרֶ֣ ם ָּב י ָ֑ ֹלה  ת ֱא ֵ֥ ם א  י  ַמֶ֖ ת ַהָּׁש ֵ֥ א  ֶרץ׃ ְו ָאָֽ  ָה
ם ֶהֶ֖ י ד  ֻק ֶ֣ה טפחא – ְּפ ַמּט  ם ְל י  ָרָ֑ ים מונח אתנח - ֶאְפ ֵ֥ ְרָּבע  ֶלף ַא ׁשמרכא טפחא  - ֶאֶ֖ ֵ֥ מ  ֲח ֹות ַו אָֽ  מרכא סלוק - מ 

ן (בר' ויחי מט,כב) ולכך ד"הליקוטי מאמרים עמוד קלא  -ר' צדוק הכהן מלובלין ע"פ  ֶ֤ ָרת ָ ּב  ף ּפ  ס ָ֔ בר' ) לשון פריה ורביה וכן ברכתם  יֹו

ְדָ  (ויחי מח,טז ּוְוי  ב ּגֵ֥ ר ֶ֖ שמירת הברית, בעולם שנכנסה בו תאוה בחטא עץ הדעת כמעט בסוף היום הששי  –המייצג את ספירת היסוד  יוסף...   ָל

 שזה המצב הקרוב ביותר לפריה ורביה של אדם הראשון קודם לחטא עץ הדעתלכבוד שמים  ... ריבוי-בעיקשות לקדש התאוה ל נתברךלבריאה 
)וביניהם יסוד(  מחכמה דרך הדעת המחבר החכמה עם שלמטהעקשות דישראל הוא יוצא וכן  ון ה' יתברךועקשות דזרע יוסף הוא כרצ

 ואינו עיקש אלא לכבוד שמים ואדרבא הוא הצינור להוצאת הנפשות יקרות מישראל, וכוחות המעשה

מרמזת לעיקשות  בראשית א,אהיא כתבנית ( שא,לגהעוסקים במנין בני יוסף ואפרים, תבנית טעמי ) לג: - לב,אבמדבר אפשר כי בפסוקי 

לקדש התאוה לרבוי לכבוד שמים  וכוחות המעשה)וביניהם יסוד( מחכמה דרך הדעת המחבר החכמה עם שלמטה יוסף וישראל היוצאת 

 שזה המצב הקרוב ביותר לפריה ורביה של אדם הראשון קודם לחטא עץ הדעת.   

 
 מג: –במדבר א,מב 

ָ פ  מב[ ַָנְפָּתל ָָ֔] ֶ֣י א׃ְּבנ  ָָצָבָֽ א ֵ֥ צ  ָי  ל הָּכ ֶ֖ ְעָל ַמָ֔ ָו  ָ ה ָָׁשָנ ים ֶ֤ ר  ֶָעְׂש ן ֶּבָ֨ מ  ָ ת מ ֵ֗ ָׁש  ֶ֣ר ְסַּפ מ  ְָּב ם ָתָ֑ ֲאב  ָ ֶ֣ית ב  םְָל ָתֶ֖ ח  ְׁשְּפ מ  םְָל ָתֵ֥ ד  ָיָּתֹוְל
מ יָ[ג] ָ֑ ַָנְפָּתל  ֶ֣ה ַמּט  םְָל ֶהֶ֖ י ד  ֻק ֹות׃ָפְָּפ אָֽ מ  ָ ע ְרַּבֵ֥ ַא ְָו ֶלף ֶאֶ֖ ָ ים ֵ֛ ּׁש  מ  ֲח ַָו ה ְָׁשל ָׁשֹ֧

ים ֵ֛ ּׁש  מ  ֲח בני עשרים עד ששים היו ראויים להפקד לצבא ונצטוו להפקד כאשר מספרם היה כל  אור החייםתביר, בתפקיד למעט, ע"פ  – ַו

. לכן, אפשר שהתביר מרמז על כך שגם מבין בני למעלה מששים ופחות מעשרים מלאות היו הראויים 11בדיוק במאות שלמות ובגד 

 לא נמנו ע"י משה ואהרן אלא מנו עצמם.  ש ( מו -מה ), במדבר א פנים יפותלהפקד בצבא והתביר מרמז על שמיעטן הכתוב. ולפי' 

ֶלף ֶאֶ֖ ָ ים ֵ֛ ּׁש  מ  ֲח ַָו ה וכבר כתבתי  ( מו -מה ), במדבר א פנים יפותדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפת, ומתואם לפי'  – ְׁשל ָׁשֹ֧
ולל, אך לפי לשון בשם אבי מורי הגאון ז"ל כי לאחר שמנה אחד עשר שבטים, ממילא הוי ידוע מספר שבט י"ב כפי הנשאר מן הכ

מהכתוב  יג] ָ֑ ַָנְפָּתל  ֶ֣ה ַמּט  םְָל ֶהֶ֖ י ד  ֻק מכוון  בנפתליפירוש שהיה חשבון הפרטים  ... ע"י עצמם, אף שלא היה צורך , שגם הם נמנומשמע [ְָּפ
 ,שמספר כל שבט ושבט היה בשביל חלוקת א"י שהוא ראוי לכנס מיד וכל זה הוא מפני :עם החשבון הכולל שהיה בשעת נדבות המשכן
 .ולכן היה חשוב שכל הראוי לקבל נחלה יצטרף למנין

 

ֶאת: נ,א ברבמד ָ ד ֶ֣ ק  ַהְפ ָ ה ַאָּת֡ ל-ְו ַָע ם֩ ּי  ֶ֣לָָּכל-ַהְלו  ְָוַע ת ֻד֝ ָהע  ָ ן ְׁשַּכָ֨ ל-מ  ֶ֣לָָּכ ְָוַע ָליו  ר-ּכ  ָלֹוָ -ֲאֶׁש
ֶאתָ ָ ּו אֶ֤ ְׂש ָי  ה ָּמ ֶאת-ה ֝ ְו  ָ ן ְׁשָּכ הּו-ָּכל-ַהּמ  ְרֻתָ֑ ְָיָׁש ם ֶ֖ ה  ְָו יו ָלָ֔ ּו׃ָָּכ  ֲחנָֽ ַָי ן ְׁשָּכֶ֖ בַָלּמ  י ֵ֥ ב  ָס ְָו

ֶאתהַָ דָ ֶ֣ ק  ם֩-ְפ ּי  בהתמנותם לשררה בעבודת  רש"יכפי'  כעין בעל בחינה נעלהקטנה, כעין שני תפקידי תרסא. )א( -מונח תלישא– ַהְלו 

 לחלוקת משמרותיהם בעבודת המשכן. שפת"חהבדלתם מישראל לצבא המשכן בלבד, ופי'  התוה"מכפי'  כעין מחיצההמשכן, )ב( 

 הוא ה'((לו )נדרש  ויקרא לו לוי, אף ששבט הלוי כבר נועד לעבודת ה' מלידתו )בר' ויצא ההתמנות הזו היא בצווי מה' למשה

ל ת-ַע ֻד֝ ָהע  ָ ן ְׁשַּכָ֨  המתברר בתבנית הבאה: כלל מלמד – קדמא ואזלא - מ 

ל ֶ֣לָָּכ ל-ְוַע ֶ֣לָָּכ ְָוַע ָליו  ר-ּכ  גיגה פ"ב מ"ו ופ"ג משנה ח-כנאמר ב כוונה לשם קודשמונח זרקא מונח סגול מוסיף ללוים חובת  – לֹוָ -ֲאֶׁש

הכנת ושמירת החומרים  התוה"מבכל השייך לעבודתם במשכן ובמקדש, שמירת המקום, שמירת ונשיאת הכלים, כלי הכלים, וע"פ  מ"א

 לעבודת הקודש

ה ַאָּת֡  אפשר להסביר כי פזר מעביר את רעיון ההתמנות לשררה ע"י ה' לכל מינוי שהוא ע"י ה'. בעה"טע"פ פי' פזר , )א(  – ְו

 להנהגה בחיי היום יום בדרגת כוונה לטהרה בדרגת תרומה, בדרגת קודש, בדרגת חטאת.  כוונה לשם קודשחובת )ב( מעביר רעיון 
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 במדבר נשא ד,כא 1.2

 
 ד,כו: נשא במדבר

ת֩ א  ְָָו ר ָחצ ֝ ֶה ָ י ֶאתַקְלע ָ֨ ַָעל-ְו ר ֲאֶׁשָ֨ ָ ר ָחצ ֵ֗ ֶה רָ ֶַ֣ע ַָׁש ׀ ח ֶַ֣ת ׀ֶָּפ ְֶ֣ך ַס ל-ָמ ְָוַע ֶ֤ן ְׁשָּכ ָ -ַהּמ  ַח ְזּב  ַָָ֔הּמ  ב  תָס ֶאָֽ ְָו ם ֶהָ֔ י ר  יְת ָֽ מ   ָ ת א  ְָו ל-יב ָ-ָּכ ם ָדָתָ֑ ֲָעב  י ֶ֖ ְָּכל 
א ָָָ֨ דּו׃-תָָּכלְו ָבָֽ ְָוָע ם ֶהֶ֖ הָָל ָעֶׂשֵ֛ ָי  ר ֲָאֶׁשֹ֧

ָ ת֩ א  , תבנית המשכן וכליו, ע"פ חמש אמה שמות תרומה כו,יח-תרסא, אפשר בתפקיד שיעור לדרוש גובה קלעי החצר מהפשט ב –ְו

מפרשים שזה רק לפי ר' יהודה כי לשיטתו מזבח החיצון היה רק שלוש אמה גובה. ד"ה מדת העמודים, מבואר ב הרב שלום דב שטיינברג

אמה גובה, החמש אמה של קלעי החצר הם מעל לגובה המזבח כדי שלא יראה הכהן שעובד בראש המזבח.  81אבל לר' יוסי שהמזבח היה 

 אמה.  81לכן גובה הקלעים היה 

ת֩לפי תבנית הטעמים  א  רָתרסא פרט מקדים,  - ְו ָחצ ֝ ֶה ָ י תקדמא ואזלא כעין כלל מלמד  –ַקְלע ָ֨ ֶא רָ-ְו ָחצ ֵ֗ ֶה ָ ר ֶַ֣ע ַָׁש ֶַ֣תח׀ ׀ֶָּפ ְֶ֣ך ַס פרט של  –ָמ

הכלל, ואין בכלל אלא מה שיש בפרט, ועל פרט זה נדרש מאורכו חמש עשרה אמה שזה היה גובהו ולכן הנאמר כי קלעי החצר גובהם 

ד"ה  תוס' זבחים ס,אאמה )ע"פ  81אמה באורך  21-ך הפתח מחושב לאמה ולכן גובה מס 81-חמש אמה, יש להוסיף זאת לדרשת ה

 ומעשה חושב( מלבי"םואומר, 

 
 במדבר נשא ה,יח:

ידָ ָ֨ מ  ֶהֱע ן ְו ֵ֥ ה  ת ַהּכ  ָּׁשהָ -ֶאָֽ א  ֶ֣י ָה ְפנ  ָָ'הָ  ל 
ֶאת  ָ ַרע ַָעל-ּוָפ ן ְָוָנַתֶ֣ ה ָּׁשָ֔ א  ָה ָ אׁש אָ-ר ֶ֣ ו ָ֑ ה  ָ ת א ֶ֖ ְָקָנ ת ַחֵ֥ ְנ מ  ןָ ֹו רָ֔ ָּכ ּז  ַָה ֶ֣ת ַח ְנ מ  ָ ֚ת א  ָ ָה י ַָּכֶּפֵ֗

ֶָ֤ ים׃ּוְבַי ָֽ ר  ֲר ָאָֽ ַהְמ ָ ים ֶ֖ ר  ַהָּמ יָ ֵ֥ מ  ָ ּו ְהיָ֔ ָֽ י   ָ ן ה  ַהּכ  ָ ָד
ד י ָ֨ מ  ֶהֱע ן ְו ֵ֥ ה  ת ַהּכ  ָּׁשהָ -ֶאָֽ א  ֶ֣י ָה ְפנ  ָָ'הָ  ל 

ד)יח(   רש"י  י ָ֨ מ  ֶהֱע ן ְו ֵ֥ ה  (? אלא מסיעין היו אותה ממקום למקום כדי ליגעה לעיל,טזוהלא כבר נאמר: "והעמידה לפני ה' ) -וגו'  ַהּכ 
 (.סוטה ח,אותטרף דעתה ותודה )ראה 

בשער נקנור,  - לפני ה'(. כתובות עב,אסותר את קליעת שערה כדי לבזותה. מכאן לבנות ישראל, שגלוי הראש גנאי להן )ראה  - ופרע
 (, דרך כל הנכנסים.סוטה ז,אהוא שער העזרה המזרחי )ראה 

 
 רמב"ם נשים הלכות סוטה פ"ג ה"ג 

ומקיפין  ומעלין אותה ממקום למקוםזרה שהוא כנגד קדש הקדשים של ע מביאין אותה לשער מזרחיעמדה בדבורה שהיא טהורה, 
 בה כדי לייגעה עד שתקצר נפשה אולי תודה. 

 
 רמב"ם נשים הלכות סוטה פ"ג ה"ד 

 אם עמדה בדבורה מביאין אותה כנגד שער המזרח מבחוץ ומעמידין אותה שם.וגו' 
 

 רמב"ם הלכות סוטה פ"ג ה"ד הי"א 
 מכהני העזרה ואוחז בבגדיה מכנגד פניה וקורע וגו' ואחר כך כהן אחר בא אליה 

 

ת ָּׁשהָ -ֶאָֽ א  ֶ֣י ָה ְפנ  כעין מוסיף מהענין על הענין, ביום הכפורים לפני השם זה בצפון המזבח מול פתח האולם וכאן  –זרקא מונח סגול  - 'הָ  ל 

 ומדת בעזרת הנשים.לפני השם מתפשט עד שער ניקנור שגם הוא מול פתח האולם אך הרבה רחוק מזרחה והאשה ע

 

ד י ָ֨ מ  ֶהֱע ן ְו ֵ֥ ה  ת ַהּכ  ָּׁשהָ -ֶאָֽ א  ֶ֣י ָה ְפנ  קדמא מרכא זרקא מונח סגול, כעין לכתחילה ובפועל, ההעמדה לכתחילה היא בשער ניקנור אבל  –ָ'הָ  ל 

ופית, ובכל היינו מאריך דרכה להעמדה הס כדי ליגעה ותטרף דעתה ותודהבפועל, כרש"י ורמב"ם, בתוך השער מסיעין אותה בו ממקום 

 מקום העמדה שזה כביכול "לפני ה'" כנראה דוחקים בה שתודה. 

ועוד לכתחילה מדובר בכהן אחד אבל בפועל מרבה כהנים, אחד המעמידה, ע"פ הרמב"ם נראה שהוא גם הכותב ומביא המים והעפר,אבל 

כל מי שיעלה אפילו כהן גדול יוצא ועומד בצד לפריעה ע"פ המשנה למלך "בתוספתא פרק קמא דסוטה ה"ה איתא "כהנים מטילין גורלות 

 סוטה ואוחז בבגדיה וע"ש.

 

ֶאת  ָ ַרע ה-ּוָפ ָּׁשָ֔ א  ָה ָ אׁש  א,כתובות עב בבלי - ר ֶ֣

ֶאת (יח,במדבר נשא ה) . ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיבואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע  ָ ַרע ה-ּוָפ ָּׁשָ֔ א  ָָה אׁש -פשטא מונח זקף - ר ֶ֣

 ותנא דבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא. , )א(קטן שני לימודי פשט

ַרע ָמדכתיב  נמי-אי  מכלל דההוא שעתה לאו פרועה הות, שמע מינה אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש וכן עיקר. ּוָפ
. דאורייתא היא בועלה מכלל דאסור., כמו שעשתה להתנאות על לנוולה מדה כנגד מדה. מדעבדינן לה הכי אזהרה רש"י)ב( כפירש 

 ואמאי לא קרי לה דת משה:
 

 במדבר נשא ה,יט:
ֶאל ָ ר ָאַמֶ֤ ְָו ן ה ֵ֗ ַהּכ  ָ ּה ָת֝ א  ָ יַע ָ֨ ְׁשּב  ה  ם-ְו א   ָ ה ָּׁש א  ם-ָהָֽ א  ְָו ְך ָתָ֔ א   ָ יׁש א  ָ ב ָָׁשַכֵ֥ א ְךָ-ל ָ֨ ָ֑ יׁש  א  ָ ַחת הַָּתֶ֣ ָאֶ֖ ְמ ֻט ָ ית ֵ֛ ט  ָָׂש א ָל ֵ֥

ה׃ ֶּל ָֽ ָהא  ָ ים ֶ֖ ר  ָאֲר ְמ ַָהָֽ ים ֵ֥ ר  ַהָּמ ָ י ֵ֛ ּמ  מ  יָ ק ֕ ָּנ ָה 
ק ָ֕ ָּנ מבחן הסוטה הוא בכח שלושה  אור החיים ע"פגדול, שלוש נקודות אשר אפשר כי שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר. -זקף - יה 

גורמים: המים הקדושים המיצגים את המים התחתונים מימי בראשית, העפר הקדוש מקרקע המשכן, השם הקדוש הכתוב בספר הניתן 

 חד הוא השם הקדוש שהוא רוחני והשניים הם המים והעפר שהם חמריים.בתערובת המים והעפר. אפשר לומר כי הא

יבבלי סוטה יז  אם טהורה ע"פ ק ֕ ָּנ בהחלפת  – חנקיזוכה ללידות קלות, בנים נאים, בן כמו אברהם אבינו כי עמדה מבחן. אם סטתה  ה 

אור של ניפוח כמו בצקת הגורמת לחנק בקנה זה תי בטנך צבה וירכך נופלתעונש לעבריינית. הנאמר בפסוק כא אות ה"ה באות חי"ת 

 הנשימה והריאות.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ְךבמדבר נשא ה,כב:  ָ֑ ר  ָָי ל ֶ֣ ְָוַלְנּפ  ן ֶט ֶָּבֶ֖ ֹות ְךַָלְצּבֵ֥ י  ַעָ֔ מ  ְּבָֽ  ָ ה א  ֶּל ָה יםָ ֶ֤ ר  ֲר ָא ְמ ַה ָ ם י  ַהַּמָ֨ ָ אּו ָב ָּ֠ו
ן׃ָ ָֽ מ  ָא ׀ָ ָ ן ֵ֥ מ  ָָא ה ָּׁשֶ֖ א  ָָה ה ְמָרֵ֥ ָא ְָו

אּו ָב  חיית חיי האשהזעזוע במקור הנפש בגלל מ, גדולה בתפקיד עקירה-תלישא -ָּ֠ו

 
 במדבר נשא ה,כג:

ֶאת ָ ב ָכַת ר-ְו֠ ֶפ ָ֑ ַָּבּס  ן ֶ֖ ה  ַהּכ  ָ ה ֶּל ֵ֛ א  ָה ָ ת ֹלֵ֥ ָָהָא
ֶאלָ ָ ה ָחֶ֖ ָמ ים׃-ּו ָֽ ר  ַהָּמ ָ י ֵ֥ ָמ 

ב ָכַת  זעזוע במקור בגלל מחיית שם השם, גדולה בתפקיד עקירה-תלישא -ְָו֠

 נדר, שבועה לא חלה על שבועה חלהונא ושמואל נדר  רב א,חי נדרים בבלי
ֶאל: ב,נשא ו במדבר  ָ ר םָ-ַּדּב  ֶהָ֑ ֲאל  ָ ְרָּתֶ֖ ָאַמ ְָו ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ 

ֹו אָֽ ָ יׁש ֶ֣ ָ-א  ר י ֶ֖ ּז  רְָלַה י ָ֔ ז  ָָנ ר ֶֶָֽ֣֖ד ֶנ  ָ ר ּד  ְנ ל   ָ א ַָיְפל  י ֶ֤ הָּכ  ָּׁשֵ֗ '׃לַָא  ָהָֽ
ֹוָ(אתנח) אָֽ ָ יׁש ֶ֣ ה-א  ָּׁשֵ֗  מונח רביע - א 

א ָ ַָיְפל  י ֶ֤  פשטא מהפך - ּכ 

ר י ָ֔ ז  ָָנ ר ֶד ֶָֽ֖֣ ֶנ  ָ ר ּד  ְנ  קטן-זקףפשטא מונח  - ל 

ר י ֶ֖ ּז  ַה 'לַָטפחא  - ְל  וקסל - הָֽ

ָ הברייתאהמנונא אומר  רב ר י ֶ֖ ּז  ַה רְָל י ָ֔ ז  נזירויות, נזירות חלה על נזירות. השאלה האם שתיהן חלות ובאיזה  בשתילכולי עלמא מדובר  -ָנ

 .ותגלחתזה אחר זה ורק בסוף התקופה קרבנות ותגלחת, ברצף נפרד בכל סיום תקופה קרבנות  ברצףאופן, ביחד, 

שניה בהשלימו נזירות  נזירותחלה על נזירות אלא אם יאמר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר, תחול  נזירות שאיןהונא כמשנה אומר  רב

 תקופותיביא קרבנות ותגלחת. לכן בא לומר שתי  כיום ואח" 1.יוצרות רצף אחד של  נזירויותנאמר ששתי  שמא ן"ריום.  31ראשונה של 

 יום ובסיום כל אחת קרבנות ותגלחת. 31של 
 נזירויות בבת אחת  שתיבשקבל על עצמו  אומרת ברייתא

א ָ ַָיְפל  י ֶ֤ רפשטא  מהפך - ּכ  י ָ֔ ז  ָָנ ר ֶד ֶָֽ֖֣ ֶנ  ָ ר ּד  ְנ  בת אחת.לקבלת יותר מנזירות אחת בקטן. פעמיים פשטא אפשר שמרמז -פשטא מונח זקף - ל 

 

לָ:ד,ונשא במדבר  ֶ֣י ּכ ֶ֖ מ  ֹו ְי רָ֑ ְז ָ֩ נ  ל ּכ  ר מ  ה ֲאֶׁשָ֨ ָעֶׂש֝ ן י  ֶֶ֣פ ֶּג ן מ  י  ֵָ֛ ַהַּיֵ֗ ְרַצּנ  ַח םמ  ד י ֶ֖ג-ְוַע א ָז ל׃ ל ֵ֥ ָֽ  י אכ 
רוצה לומר׃ כל הימים שהוא נפרש מכל אשר יעשה מגפן היין, לפי מה  -והנה אמר כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין  רלב"ג

 והזגים. , כמו החרצניםשלא יאכל גם הפסולת(, הוא מוזהר לעיל,בשקדם )ראה 
 תבנית טעמים כלל ופרט וכלל בתראה,  -טט 

ָ֩ ל ּכ  ר מ  ה ֲאֶׁשָ֨ ָעֶׂש֝ ָ כלל י  ֶ֖ג ־ָז ד ְָוַע ֵ֛ים ּנ  ְרַצ ַח מ  ןָ י  ַהַּיֵ֗ ָ ן ֶֶ֣פ ֶּג  פרטיםמ 

א ל ל ֵ֥ ָֽ  החרצנים כמו הפרטים שלא יאכל גם הפסולת להזהיר -מרכא סלוק, רבוי והגבלה, הרבוי מהווה כלל בתראה לכלול  – ׃ָי אכ 

 והזגים, וההגבלה נדרשת על פחות משיעור שלא נענש.

ֶָ֖ ־ָז ד ְָוַע ֵ֛ים ּנ  ְרַצ ַח ָמ  אג ל ל ֵ֥ ָֽ פעם בתורה( יש כאן קבוצת פרטים, כאן הגמרא לימדה על איסורי  82-תבנית נדירה )כ –תביר טפחא  י אכ 

 נזיר, כל אחד בפחות משיעור שמצטרפים זה עם זה.

 

ל: ו,ה נשא במדבר רָל א-ָּכ ַע ֹוַָּתֶ֖ ְזרָ֔ ָנ  ר ֶד ֶָֽ֖֣ ֶנ  ָ י מ  ַָעל-ְי ר ֹו-ַיֲעב ֶ֣ ָר אׁשָ֑
דָ ֲאֶׁשר-ַע םָ ֝ מ  ַהָּי ָ את ָ-ְמל ָ֨ ר ֶ֤י ּז  ֹו׃לַַָי ר אׁשָֽ רָ ְָׂשַעֵ֥ ַרע לֶָּפֶ֖ ֵ֥ ּד  ַָּג ה ְהֶיָ֔ ָֽ ָי  ׁש ד ֶ֣ ָק ָ ָה '

ר ַע  )ראה פרק המכיל בבלי סוטה(.והלכה בכל דבר א,טז סוטה בבליבמרכא, היינו מאמר הגמרא  מוגבלטפחא,ריבוי לא  – ַּתֶ֖

 

ד[ָה:  –במדבר נשא ז,ד  ֶאל ] ָ ' הֶ֖ רָ ֶמ א ר׃-ַוּי ֵ֥ אמ ָֽ הָּל  ָמ ֶׁשֵ֥
ָָ ה[ [ָ ד ָה֕יּוַָלֲעב ֕ ְָו ם ָּתָ֔ א  ָֽ מ  ֚חָ ֶאל-ֶאתַק  ָ אֹוָתם ָ ה ְָוָנַתָּתֶ֤ ָ֑ד מֹוע  ָ ֶהל א ֶ֣ ָ ת ַדֶ֖ ׃-ֲעב  ֹו ָדתָֽ ֲָעב  י ֵ֥ יׁשְָּכפ  ֶ֖ א  ָ ם ָ֔ ּי  ַָהְלו 

 )הפניה למדרש בזכות קונטרס ציורים להמחשה ע' כג חומש הדר ב"ב ת"ו(

֚ח יתי אומר לך אמר לו הקב"ה, משה, אילו להם הייתי אומר שיביאו, הי מדרש רבה שיר השירים פ"ו בקרה הדבר,  דווקא כךיתיב,   - ַק
ָה֕יּושתאמר להם. אלא  ְָו ם ָּתָ֔ א  ָֽ מ  ָ ֚ח   מאתם היו הדברים., ַק

היה  מאתם מאתם כך אלאואח"כ כתוב " "מאתם קח" הגבורה מפילו  שנאמרה עדצריך בירור במדרש רבה במדבר שבו כתוב פעם 
֚חשל טט על  . האם ה"כך" היא שגיאה או שהמדרש מדגיש "דווקא כך מאתם יצא )קרה( הדבר". ההסבר"הדבר  דווקא כךיתיב,  - ַק

, מבוסס על דוגמאות אחרות במקרא. אם המדרש רבה כאן אינו טעות סופר הרי זה סיוע בעל משקל רב לתמוך בהשערה קרה הדבר

 שטעם יתיב משמעו בין היתר דווקא כך, לפחות כך. 

ָ֚ ָה֕יּוַק ְָו ם ָּתָ֔ א  ָֽ ָמ  הא הסכימה דעתם מאתם היה הדבר  מדרש במדבר רבה נשא פי"ב י"ח-נאמר ברצון ה' כדעת/גלוי  -גדול -קטן זקף-קףז – ח
שבט או נשיא שבט יששכר כוונו להלכה  מדרש רבה שיר השירים פ"ו ב. זאת אומרת שדעת/רצון ה' קדם למעשה וע"פ  לדעת העליונה

 שלא בדרך רוח הקודש ששרתה עד אז רק על משה. 

ָ֚ דַק ָה֕יּוַָלֲעב ֕ ְָו ם ָּתָ֔ א  ָֽ ָמ  מדרש במדבר רבה גדול, שלוש זקף בין שני קיסרים, כעין נתן להם חוזק מיוחד כנאמר -גדול זקף-קףקטן ז-זקף - ח

עד עכשיו תני בשם ר"מ ...  שיהיו קיימים לעולםתן להם הויה,   עבדת אהל מועד-והיו לעבד את (אמר לו הקב"ה )למשה נשא פי"ב י"ח
טריפו ולא נשברו והלא דברים ק"ו מה אם העגלות שנדבקו במלאכת אוהל ולא הוממו ולא הזקינו ולא ה הן העגלות והפרות קיימות

 מועד ניתן להם הוויה עד שיהיו קיימות לעולם ישראל שהם דבוקים בהקב"ה עאכ"ו שנא' )דברים ד( ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו'

 

 כעין עמדו לזמן רב -ר"ת קמו  -ק'ח מ'אתם ו'היו *



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר בהעלתך ח,א 1.3

 
 :ד –ך ח,ג במדבר בהעלות

ֶאל ]ג[ ָ ן ֲהר ָ֔ ַא  ָ ן ֶַ֤עׂשָּכ  יהָָ-ַוַּי ֶתָ֑ ר  ָנ  ה ֶהֱעָלֶ֖ ָ ה ָרָ֔ ַהְּמנֹו ָ ֶ֣י ְּפנ   ָ ָמּול
ֶאתָ ָ ֶָ֖ ְָיָי ֵ֥ה ָּו ָצ  ר ֲאֶׁשֵ֛ ה׃-ַּכ ָמ ֶׁשָֽ

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

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

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

 

ן ר ָ֔ ֲה ַא  ָ ן ֶַ֤עׂשָּכ  יו ועשה מה שנצטוה, והיוצא מן הפשט שלא שינה מעולם כל ימ –קטן, מרמז לשתי תכונות באהרן -מהפך פשטא זקף – ַוַּי

  ,מי שלא שינה מעולם כל ימיו אז מותר לשנות מפני דרכי שלוםבספרים הקדושים של הרב מפולנאה ע"ה הפשט כמובא 
 

 במדבר בהעלתך ט,י׃

רָ מ ָ֑ א לָל  ֶ֖ א  ָר ְׂש ָי  ֵ֥י ֶאל־ְּבנ  ָ ר ֵ֛ ַָּדּב 
ְרָָ ְךָ ֶר ֶדָ֨ ְָ֩ב אֹו ֶפׁשָ ׀ָָלֶנ֡ ָ ֶ֣א מ  ָט ה־ ְהֶיָֽ י־י  יׁשָּכ  ֶ֣ א  ָ יׁש ֶ֣ ָ׃ָא  יָיָֽ חַָלָֽ ַס הֶָפֶ֖ ָׂש ָעֵ֥ ְָו ם יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ָאֹ֚וְָלד  ם ָָלֶכֵ֗ ׄה ָקָ֜  ח 

 במדבר נשא ו,ט׃
ֹוָָ רָ֑ ְז ָנ  אׁש ר ֶ֣ ָ א ֶ֖ ּמ  ט  ְָו ם א ָ֔ ְת ֶַ֣תעָּפ  ֶפ ְּב  ָ ָָעָליו ת ֶ֤ מ  ָ ּות מָ֨ י־ָי ָֽ ְָוכ 
ָ׃ָ ּנּו׃ ֶחָֽ ְָיַגְּל י ֶ֖ יע  ב  ַהְּׁש ָ ֹום ַָּבּיֵ֥ ֹו ָרתָ֔ ֳה ָטָֽ ָ ֹום ְּביֶ֣  ָ ר אׁשֹו ָ ֶ֤ח ַּל ְָוג 

 תוך דיון על הקרבת התמיד נידון ענין טומאת התהום בפסח()בבבלי פסחים פא,א 

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

ָ ם ָָלֶכֵ֗ ׄה ָקָ֜ ח  ְָר ֶרְך ֶדָ֨ םָבמחוורת -ְב אף טומאה נמי בגלוי. מיתיבי: אי זהו  -. רבי שמעון בן לקיש אמר: כדרך, מה דרך בגלוי ָלֶכֵ֗
אלעזר דאמר  אין זה טומאת התהום. לרבי -כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, הכיר בה אחד בסוף העולם  -טומאת התהום 

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

 

  המקרא שהוא אסמכתא לתורה למשה מסינימרומז בטעמי המקרא של  וקרא אסמכתא בעלמאאפשר כי ענין 
׀)א(  ָ ֶ֣א מ  ֶפׁשמונח פסק  – ָט ֶפׁש, בקריאה ללא פסק משמעו  ָלֶנ֡ ָָָלֶנ֡ ֶ֣א מ   , משמעה טומאת מת ידועהגלוי  –ָט

׀בקריאה עם פסק  ָ ֶ֣א מ  ֶפׁשפסק מרמז להפרדה  – ָט ת זהו טומא – כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולםומשמעו דבר נסתר, ידיעה  – ָלֶנ֡
. בטומאת התהום מונח אדם מת בחריץ שאין איש בעולם שמכיר מפוסק רש"י" פסיק. פי' חרוץתרגם " ויקרא אמר-ב אונקלוס, התהום

 בו.

ֶפׁש שהוא כמו הבעלים המקריבים פסח שנעלם מהם טומאת  (במדבר נשא ו,ט)פזר ללמד על כל אחד הבא לעזרה וביניהם הנזיר  – ָלֶנ֡

 התהום.

 
 :ט,י במדבר בהעלותך

ֶאל ָ ר ֵ֛ ר-ַּדּב  מ ָ֑ א לָל  ֶ֖ א  ָר ְׂש ָי  ֵ֥י ְָּבנ 
יָ יׁשָּכ  ֶ֣ א  ָ יׁש ֶ֣ ה-א  ְהֶיָֽ '׃-י  חַָלהָֽ ַס הֶָפֶ֖ ָׂש ָעֵ֥ ְָו ם יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ָאֹ֚וְָלד  ם הָָלֶכֵ֗ ָק֝ ח  ְר ְךָ ֶר ֶדָ֨ ְָ֩ב אֹו ָ ֶפׁש ׀ָָלֶנ֡ ֶ֣אָ מ  ָָָט

י יׁשָּכ  ֶ֣ א  ָ יׁש ֶ֣ ה-א  ְהֶיָֽ ֶפׁש-י  ָ׀ָָלֶנ֡ ֶ֣א מ  קחת רעיון מכאן לארבעה מקומות אחרים מונח מונח מונח פזר מרמז לכעין ארבעה פזר, כלומר יש ל - ָט

 בתורה.

ָ֩ -תרסא בתפקיד שיעור לדרך רחוקה, ונחלקו בו האם מאסקופת העזרה והחוצה, שזה מרחק קצר מאד, או ממודיעין והחוצה שזה כ – אֹו

םמיל מירושלים ומרחק זה הוא סביב ירושלים במעגל, ואפשר כי טעם מלת  81 ירושלים מארבע רוחות. רביע, מרמז למעגל המקיף  – ָלֶכֵ֗

ה ָק֝ ח  ְָר ֶרְך ֶדָ֨ הקדמא ואזלא, אפשר שהרעיון של  – ְב ָק֝ ח  ְָר ְך ֶר ֶדָ֨ ימפוזר ע"י  ְב יׁשָּכ  ֶ֣ א  ָ יׁש ֶ֣ ה-א  ְהֶיָֽ ֶפׁש-י  ָָלֶנ֡ ׀ ֶ֣אָ מ  מונח מונח מונח פזר  - ָט

ָָים בסוף הפסוקלהכללת הרבה מקרים של מנועי ודחויי פסח ראשון והעברתם לפסח שני כדי למנוע מהם עונש כרת והם מרומז אֹ֚ו
'׃ הָֽ חַָל ַס הֶָפֶ֖ ָׂש ְָוָעֵ֥ ם יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד    ְל

 

נזיר שהתגלח ונתגלה אח"כ שנטמא בטומאת התהום, וכן המביא קרבן פסח והתברר אח"כ שנטמא בטומאת  הלכה למשה מסיני –טט 

 התהום הקרבנות כשרים. אבל טומאת שרץ אינו נכלל בטומאת התהום ופוסל.

 
 במדבר בהעלתך ט,יא:

ח ָָ֨ ַָּב ֹו תָ֑ א  ָ ּו ַָיֲעׂשֶ֣ ם י  ְרַּבֶ֖ ָהַע ָ ן י ֵ֥ ָּב  ֹום ָיֵ֛ ר ָָעָׂשֵ֥ ה ְרָּבָעָ֨ ַא ְָּב ֝י נ  ַהּׁש  ָ ֶָדׁש
הּו׃-ַעלָ ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ֹות ַָמּצֵ֥

 במדבר בהעלתך ט,יב:
א ַעד-ל ָֽ  ָ ֶּמ ּנּו מ  ָ רּו י ֶ֤ א  רּו-ַיְׁש ְׁשְּב ָי  א םָל ֶ֣ ֶצ ְָוֶעֶ֖ ר ֶק ֹוְָּכָכל-ּב ָ֔ ׃-בָ֑ ֹו תָֽ א  ָ ּו ַָיֲעׂשֵ֥ ַסח ַהֶּפֶ֖ ָ ת ַּקֵ֥ ָֻח

 ירושלמי פסחים פ"ט ה"ג
֝ילך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא מצות ומררים בלבד וכר' ישמעאל דר' ישמעאל אמר כלל ופרט הכל בכלל ) אין...  נ  ַהּׁש  ָ ֶדׁש ח ָ֨  – ַּב

הּו-ַעל, יכול יהו כל הדברים מעכבין אותו ת"ל  קדמא ואזלא כעין כלל( ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ת ֹו אין לך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא מצות  ַמּצֵ֥



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ומרורים בלבד.
א( במ' בהע' ט,יב) תחילהכאן כתיב  )וכך פירושו(ה"ג דר' ישמעאל אמר פרט וכלל הכל בכלל. וה"פ  - קה"ע ָ -ל ָֽ ֶּמ ּנּו מ  ָ רּו י ֶ֤ א  מהפך  -ַיְׁש

 פשטא, )חלק מתבנית טעמים המאפיינת בד"כ פרט(

 רוצה לומר לגבי המשך הכתובים שמסקנתם לכאן תחילה *

ָ-ְּכָכל כך כתיב-ואחר ח ַס ַהֶּפֶ֖ ָ ת ַּקֵ֥  וסד"א דנעשה כלל מוסיף על הפרט ומרבינן הכלפחא, מרכא ט - ֻח

 ואולי תרצה לומר שיהיה פסח שני דומה לפסח ראשון בכל פרטיו *

ָ-ַעללכך כתיב  ֹות ים -)טט ללמדך שאין לך במצות שעל גופו אלא אלו וגו'ַמּצֵ֥ ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ֹות  דאם לא כן כל הני פרטי למה לי.( ַמּצֵ֥
ללפי תבנית הטעמים  -טט  הַָ-ְּכָכ ָ ת ַּקֵ֥ ַסחָֻח ֹומרכא טפחא, זה יתור לרבות ואחריו  -ֶּפֶ֖ תָֽ א  ָ ּו ׂשֵ֥ רבוי והגבלה. רבי  –מרכא סלוק  - ַיֲע

 ישמעאל לומד כל התורה בכללי ופרטי ויתכן שלכן לימודו כאן "פרט וכלל" כגרסת ופירוש קה"ע ופני משה. 

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

יםאין לך דבר חוץ מגופו מעכבו  אלא  -סקנה ולמ ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ֹות ֹוהמאופיין ע"י  ַמּצֵ֥ תָֽ א  ָ ּו רבוי והגבלה. כלומר ריבה  –מרכא סלוק  - ַיֲעׂשֵ֥

 ( ט,יא)-למעט מפסח שני כל מה שלא שייך לגופו של קרבן כי אין אלו מעכבים אכילת מצה ומררים. והם הפרטים המרומזים ב

ְרַּבֶָ֖ ָהַע ָ ן י ֵ֥ ָּב  ֹום ָיֵ֛ ר ָָעָׂשֵ֥ ם מרכא תביר מרכא טפחא היא תבנית המרמזת על קבוצת פרטים שעושים בחדש הראשון בארבעה עשר ביום  -י 

השבתת חמץ, הימנות על חבורה לפסח, טהרה, הגעה לעזרה או לירושלים לזמן השחיטה או אכילה לפי מחלוקות התנאים,  -ובין הערבים 

בשבת, שחיטת הפסח, הלל בשחיטת הפסח, צלי אש, הלל באכילה, שאר מצוות יום דחיית שבת, שחיטת חגיגה בפסח הנעשה בטהרה ולא 

 ארבעה עשר וליל הפסח. אכילת מצה שבעה או בעצם השבתת חמץ שבעה.

ָ ֹו תָ֑ א  ָ ּו כעין רבוי והגבלה, אפשר כי בא ללמד רבוי הגבלות בפסח שני טעון צלי ועובר בנותר ושבירת עצם, ואינו טעון  –מונח אתנח  -ַיֲעׂשֶ֣

 השבתת חמץ, וטהרה, ושאר עניני ליל פסח

 
 במדבר בהעלתך י,ב:

ֶאת ָ ע ַמַּסֶ֖ ָּוְל ה ָדָ֔ ע  ָהָֽ ָ א ְקָרֶ֣ מ  ְל  ָ ָך ּוְָל ָהיֶ֤ ְָו ם ָתָ֑ א  ָ ֶ֣ה הַָּתֲעֶׂש ְקָׁשֶ֖ ָמ  ֶסף תֶָּכָ֔ ר ֶ֣ ֲחצֹוְצ  ָ י ְָׁשּת  ָךֵ֗ ֶ֣הְָל ֹות׃-ֲעׂש  ֲחנָֽ ַּמ  ַהָֽ
 יחזקאל א,יט:

ָהַָ א ֶ֤ ָּנׂש  ה  ָ֑םָּוְב ֶאְצָל ָ ים ֶ֖ ּנ  אֹוַפ ָה ָ ּו ְלכֵ֥ ָי  ֹות ַחּיָ֔ ַה  ָ ים׃ּוְבֶל ֶכת ָֽ ּנ  אֹוַפ ָה ָ ּו אֶ֖ ָּנְׂש ָי  ֶרץ ָאָ֔ ָה ָ ֶ֣ל ַע מ   ָ ַָחּיֹות
 זוהר כרך ג )במדבר( פרשת בהעלותך דף קנד עמוד א  

ָ ֶסף תֶָּכָ֔ ר ֶ֣ ֲחצֹוְצ  ָ י ְָׁשּת  ָךֵ֗ ֶ֣הְָל ֶ֣לָ( יחזקאל א,יטוגו', רבי שמעון פתח )ֲעׂש  ַע מ   ָ ַחּיֹות ַה אָ ֶ֤ ָּנׂש  ה  ָ֑םָּוְב ֶאְצָל ָ ים ֶ֖ ּנ  אֹוַפ ָה ָ ּו ְלכֵ֥ ָי  ֹות ַחּיָ֔ ַה  ָ ּוְבֶל ֶכת
ּנָָ ָי  ֶרץ ָאָ֔ ים׃ָה ָֽ ּנ  אֹוַפ ָה ּוָ אֶ֖ ָ, ְׂש ֹות ַחּיָ֔ ַה  ָ בקוזפירא דלעילא הוו אזלי דאי תימא דהאי לעילא לעילא לאו לתתא, אלא כגוונא האי ּוְבֶל ֶכת

 מקמי אנפין והאי לבתר אנפין 
ָ מתוק מדבש ֹות ַחּיָ֔ ַה  ָ אֶָָהם מלאכי היצירה, והליכתם היינו הנהגתם ופעולתם בחסד או בדיןּוְבֶל ֶכת ָ ים ֶ֖ ּנ  אֹוַפ ָה ָ ּו ְלכֵ֥ ָ֑םי  שהם  ְצָל

הספירות מקבלות שפע פנימי הראוי להם  אלא כגוונא האי מקמי אנפיןמלאכי העשיה שאין להם כח לעצמם אלא יחד עם החיות ... 

והמלאכים מקבלים שפעם מאחורי הפנים, דהיינו מצד אחוריים של הספירות, המשפיעות את  והאי לבתר אנפיןמלפני פני המלך, 

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

 

ָךֵָ֗ ֶ֣הְָל  זיקא מארבע זיקין מתוק מדבשיים ולכל צבא מרום שתחת ממשלתם, ע"פ פירוש מונח רביע, רמז לארבעה מלאכים עיקר – ֲעׂש 

הוא יורד בארבעה מדורים של הארבע כתות מלאכים, מיכאל,  ד' מדוריןבניצוץ של אור הבא מארבעה ניצוצי אורות של חגת"מ דאצילות, 

שהם בארבעה  פרישן ארבע זויין דגליןדאינון , ... והם נמצאים בארבעה צדדים של כסא המלכות ד' סטריןוב גבריאל, אוריאל, רפאל,

זויות , כעין הארבעה דגלים של שבטי ישראל שהיו פרושים במדבר, כי עם כל מלאך יש עוד ב' מלאכים )רמ"ק ומק"מ ומפרשים(. וארבע 

לל את כל ארבעה מלאכים, אד"ם הוא במלכות, והוא כו ד' מלאכיןדכליל כלהו אד"ם  , שהם בחג"תארי"ה נש"ר, שו"רחיות הקדש הם 

שהם שולטים וכוללים את כל צבא מרום, כי תחת ממשלתם ממונים שאר המלאכים איש איש על עבודתו ועל משאו  וכלילן כלא דשלטין

 )רמ"ק ומפרשים(

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

ָתא חזי   ת ר ֶ֣ ֲחצֹוְצ  ָ י -זרח ומדרום אינהו זמינין לתברא דינין ולאכפייא לון ועל דא אינון מבגין דאינון מסטרי תרי דקאמרי ממְׁשּת 
ֶסף ָ (במ' בהעלתך י,י) ובגין כך ֶּכָ֔ יֶכם  ד  מֹוֲע ְב ָּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ָׂש  ֹום תָוגו' ּוְביָ֨ ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  ַָּב ַקְעֶּתֶ֣ם ְת  בין לעילא בין לתתאסתם ּו

לשבור הדינים ולהכניעם, על כן החצוצרות  ב' חצוצרות מבחינת רחמים שבמזרח ומבחינת החסד שבדרום, מזומנים מתוק מדבש

ָמכסף שהוא בחסד, ולכן כתוב  יֶכם  ד  מֹוֲע ְב ָּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ָׂש  ם ֹו תוגו' ּוְביָ֨ ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  ַָּב ַקְעֶּתֶ֣ם סתם )כלומר לא מפורש( כדי  –סתם  ּוְת

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

ֶסף תֶָּכָ֔ ר ֶ֣ ֲחצֹוְצ  ָ י ְָׁשּת  ָךֵ֗ ֶ֣הְָל קטן, כעין מידת כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש שהתקיעות והקריאה מכוונת -רביע ... זקף – ֲעׂש 

)סדרות במדבר ב,ג -לנסיעות מחנות המלאכים ולנסיעות מחנות ישראל. הסדרות מרומזות בתבניות הטעמים מונח דרגא או מונח מרכא ב

 )סדרות של נסיעה(  בהעלתך י,יד, של מחנות(

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 לך יג,א-במדבר שלח 1.4

 
 :לך יג,כז-במדבר שלח

רּו ַסְּפ ֶאל-ַוְי ָ אנּו ָָּב֕ ּו רָ֔ ְמ א ַוּי ֶ֣  ָ נּוָ-לֹו ְחָּתָ֑ ְָׁשַל ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ֶרץ ָָהָאֶ֖
ֶזה ְָו וא ֶ֖ ה  ָ ׁש ַבֵ֛ ְד ָּו ב ָחָלֵ֥ ָ ת ָָזַבָ֨ ַגם ּה׃-ְו֠ ְרָיָֽ ָּפ 

אנּוָ ָָּב֕ ּו רָ֔ ְמ א ָ גדול-קטן זקף-זקף -ַוּי ֶ֣ אנּו ָָּב֕ ּו רָ֔ ְמ א  עולה שכ"ב, כב"ש, שטח"ה,  322=  19+  2.3 גי'ַוּי ֶ֣

  214=  .17 – 322 הפרש מתקע"ו

 

ֶאל)הגימטראות מכתב יד של הרב י"ר פאלוך זצ"ל( אפשר כי המרגלים רמזו  ָ אנּו ָָּב֕ ּו רָ֔ ְמ א ֶ֣ר-ַוּי ֶ֣ ֲאֶׁש ָ ֶרץ ָאֶ֖ (  322)גי' שכ"ב  ָה

נו מת האיש הכשר שבהם שאמור היה להגן ( היי 322שכ"ב )גי' , וגם ( אותה לנו 322כב"ש )גי' )עליה יעקב אבינו( וכך 

 עליהם. 

 

אנּו  ָָּב֕ ּו רָ֔ ְמ א ( )בעה"ט נצבים( כי יקטרג הס"מ המרומז בגי' פנימיות מלת סמא"ל סמ"ך  322( וראינו שיעמוד ירבע"ם )גי'  322)גי'  ַוּי ֶ֣

אנּו= הפרש בין גי' תקע"ו וגי'  214מ"ם אל"ף למ"ד )גי'  ָָּב֕ ּו רָ֔ ְמ א  ( ימח שמו יקום. 322)גי'  ( וגם יקום  היטל"רַוּי ֶ֣

( כי )ועמך כולם (  322( ... וחוס"ה נ"א ע"ל ב"ן אהוב"ך )גי' 214( ... רחו"ם )גי' 214ואתה הקב"ה מלך מלא = מ"ם למ"ד כ"ף )גי' 

 (   214צדיקי"ם )גי' 

 
 :יז,שלח יד במדבר

ַּדל ְג ָי  ה ָ֑יָ-ְוַעָּת֕ דָנ ֲא ָ ַח ֶ֖אָּכ ֶ֣ ָָנ
ר׃ָ אמ ָֽ ָל  ְרָּת ַּבֶ֖ ּד  ָ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַָּכ

ְָועַָ ה לדול ג-קףז –ָּת֕ ַּד ְג ֶ֖אָ-י  ָ֑יָטפחא -ָנ דָנ ֲָא ַח  אתנחמונח  -ָּכ ֶ֣
 תורה תמימה במדבר פרק יד 

, ט(תניא, א"ר יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, וכי אין שלום בעירך -)יז( ועתה יגדל נא 
ַּדלה לך לעזרני, מיד אמר לו אמר לו, רבש"ע, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, אמר לו, הי ְג ָי  ה ָ-ְוַעָּת֕ ָ֑י דָנ ֲָא ַח ֶ֖אָּכ ֶ֣  ]שבת פ"ט א'[: י(ָנ

ולי נראה הבאור ע"פ מ"ד בברכות ז' א', תניא, א"ר ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת  ... (תורה תמימה הערה י
רם ונשא, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, יהי רצון לפני ולפנים ]כי כה"ג היה[ וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות יושב על כסא 

שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משוה"ד, ונענע לי בראשו, 
 וקמ"ל שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך,

ָ ה  כהן גדול, מהקב"ה  ישמעאל בן אלישעשלושה דברים ביקש , דולג-קףז –ְוַעָּת֕

 יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך )א( 

 ויגולו רחמיך על מדותיך )ב( 
    ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משוה"ד, )ג( 

ַּדל  ְג ָ-י  ֶ֖א ָ֑יָ, בתפקיד רבוי לא מוגבל המאופיין במליםטפחא –ָנ דָנ ֲא ָ ַח  קלה בעיניך, ונענע לי בראשו, וקמ"ל שלא תהא ברכת הדיוט ָּכ ֶ֣

 
 :כ,יט,שלח יד במדבר

ח ְסַלָֽ ָ ט[ ד-]י ְָוַע ם י  ַרֶ֖ ְצ ּמ  מ  ָ ה ֶּזָ֔ ַה ָ ֶ֣ם ָלָע  ָ ה ָָנָׂש אָת ר ֲאֶׁשֶ֤ ְָוַכ ָך ֶּדָ֑ ַחְס ָ ֶדל ֶ֣ ֶ֖הְָּכג  ֶּז ַה ָ ם ָהָעֵ֥ ָ ן ֵ֛ אַָלֲעו  ָָ-ָנֵ֗ ה׃ָ ָּנ ָֽ ָה 
ָך׃ ֶרָֽ ְדָב יָּכ  ְחּת  ָסַלֶ֖ ָ ' הָ֔ ָ ֶמר א ַָוּי ֶ֣ ָ ָ]כ[

 כ,דעת זקנים מבעה"ת במדבר ידהסבר המשולב בפי' 
אָ ַָוּי ֶ֣ ָ ']כ[ ָהָ֔ ר קטן, והוא כעין תיאור ביחס להמשך שהוא כעין פעולה או הלכה, או גם ששניהם פעולה לכן תבנית -)סלוק( מונח זקף – ֶמ

 הטעמים בתפקיד כעין לימוד אלפניו ולאחריו.

' אלאחריו הָ֔ רָ ֶמ א ַָוּי ֶ֣ ָ ָךָסַלֶָ֖על ששנינו שנתרצה הקב"ה לישראל ביום הכפורים ואמר לו על הענין שעומדים בו  ]כ[ ֶרָֽ ָב ְד יָּכ  ולכך ְָחּת 
   .הוקבע אותו יום למחילה ולכפרה לדורות

אדלעיל אלא כאן במרגלים, וי"ל דהאי קרא  ?הקב"ה למשה סלחתי כדברך במעשה העגל מקשים העולם היכן מצינו שאמר לו אלפניו
ְָוַעדוְָ...  ]יט[וה"ק  קאי ם י  ַרֶ֖ ְצ ּמ  מ  ָ ה ֶּזָ֔ ַה ָ ֶ֣ם ָלָע  ָ ה ָָנָׂש אָת ר ֲאֶׁשֶ֤ ה׃-ַכ ָּנ ָֽ ָך ועוד י"לנא לעמך  סלחתי כדבריך וכן סלחאמרת  אז ה  ֶרָֽ ְדָב  ּכ 

ישנשאתי להם ביציאת מצרים בעשיית העגל וא"כ גם שם אמר  שאסלח להם עתה כמומשמע כאשר בקשת ממני  ְחּת   :ָסַלֶ֖
 

 :בכ,שלח יד במדבר
ל יָָכ ֶ֣ ֶאת-ּכ  ָ ים ֶ֤ א  ר  ָה ָ ים ֲאָנׁש ֵ֗ ֶאת-ָה ְו  ָ י ד  ב  ר-ְּכ ֲאֶׁש ָ י ַתָ֔ ת  צְָ-א ֶ֣ מ  ְָב י ית  ֵ֥ ׂש  רָע ְדָּבָ֑ םָּוַבּמ  י  ַָרֶ֖

׃ָ י ָֽ קֹול  ְָּב ּו ְמעֶ֖ ָָׁש א ְָול ֵ֥ ים ָ֔ מ  רְָּפָע ֶֶׂ֣ש ֶָע ֚ה ֶָז י ֵ֗ ת  א  ָ ּו ַָוְיַנּסֶ֣
תניא: אמר ר' יהודה, עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה: שנים בים, ושנים במים, שנים בבלי ערכין טו,א כדאיתא במסכת  רש"י

 במן, שנים בשליו, אחת בעגל, ואחת במדבר פארן. 
 יד,לד ראה

יוַָ ֵ֗ ת  א  ָ ּו שנים בים, ושנים במים, שנים במן, שנים בשליו, מונח רביע, לרמז כי עשר הנסיונות מחולקים לארבעה זוגות של נסיונות  – ְיַנּסֶ֣
 .)זה המרגלים(  אחת בעגל, ואחת במדבר פארןושני נסיונות מרכזיים כל אחד לעצמו 

֚ה ֚האת ממילת יתיב, בתפקיד דווקא, אמנם רבי יוסף בכור שור מפרש ז – ֶז  וינסו אותי זה עשר פעמיםוגו',  כי כל האנשים)כב(   עצמה ֶז
משמע דווקא, כמו שאמרו רבותינו )ראה ערכין טו,א(. אבל אם אמר 'עשר פעמים' בלא 'זה', משמע כמו "ואפו עשר  - זהמדקאמר  -

 נשים" )וי' כו,כו(, שאינו דווקא, אלא 'הרבה'.

 

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר שלח לך יד,כח:
אֲָ רָ מ ֶ֣ ַחיֱא ָ ם ֶהֵ֗ ֻאם-ל  ְנ  ָ י '-ָא נ  םָהָ֔ ָ֑יָ-א  ְזָנ ָא ְָּב ם ְרֶּתֶ֖ ַּב ּד  רָ ֲאֶׁשֵ֥ אַָּכ ָל ֕

ם׃ הָָלֶכָֽ ֶאֱעֶׂשֵ֥ ָ ן ֶ֖ ָּכ 
ֻאם '-ְנ םָהָ֔ א-א  ֻאם גדול-קטן זקף-זקף – ל ֕ '-ְנ םָהָ֔ א-א  ֻאםלקים" -= כעין "הא 72+  .2+  98=  38+  48+  .2+  98גי'  ל ֕ '-ְנ בצירוף  הָ֔

 ע"ב עולה גם חס"ד, 

 ירוף של רחמים בדין, וצירוף חס"ד , מרומזת המתקת דין עצומת מימדים למנוע כליונם.הוא צ –להי"ם -הא

 
 במדבר שלח טו,טו: 

ָ֑ר ַהָּג ָ ֶ֣ר ְָוַלּג  ם תָָלֶכֶ֖ ַחֵ֛ ַָא ה ֻחָּקֵ֥ לָ ָה֕ ָּק ַָָה
'׃ָ הָֽ ָ ֵ֥י ְפנ  ֶ֖הָל  ְהֶי ָי  ֵ֥ר ּג  ֵ֛םַָּכ םָָּכֶכ יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  ְל  ָ ָעֹוָלם ת ַּקֶ֤ ָֻח

לספרי יט  ָה֕ ָּק ן? תלמוד לומר חוקה אחת יהיה לכם ולגר הגר )להביא שבמעשה כישראל( לפי אין לי לא אנשים, נשים מניי – ַה
ָשמעשה בישראל צריך לביא את הגרים.  ם יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  ְל  ָ ָעֹוָלם ת ַּקֶ֤  שינהג הדבר לדורות.ֻח

' ספרי כ הָֽ ָ ֵ֥י ְפנ  ֶ֖הָל  ְהֶי ָי  ֵ֥ר ֵ֛םַָּכּג  לי אלא הציץ מרצה  למה נאמר? לפי שנאמר והיה על מצח אהרון וגו' תמיד לרצון לפני ה' איןָָּכֶכ
 לישראל לגרים מניין? ת"ל ככם כגר יהיה לפני ה'. תורה אחת ומשפט אחד בא הכתוב והשווה הגר לאזרח בכל המצוות שבתורה.

הקהל חוקה אחת יהיה לכם ולגר. הינה למעלה ריבה נשים לעניין נסכים ממה שכתב והקריב המקריב.  –מלבים התורה והמצוה 
נשים גיורות דינם משונה כי הן אין מילה נוהג בם, והגר הוא שם זכר ומניין שכן הדין לגבי גיורת? ולמד ממה אולם עדיין יש לומר ש

 שכתוב חוקה אחת יהיה לכם ולגר. ובישראל הוא אומר בין אנשים ונשים והוא הדין לגבי גרים.

האיבנא דליכא קרבן לא נקבל גרים ובארתי זה משום שיש לטעות ד-בבלי כריתות ט'מלמד שינהג הדבר לדורות וביארו זה  לדרתיכם
 באורך בפ' קדושים )סי' קא(

 

ל ָה֕ ָּק  גדול, ענין בעל שלוש נקודות לפחות, כאן משוה בני ישראל אנשים ונשים, ומרבה עליהם גרים וגיורות.   -זקף – ַה

ם יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד   ם לדורות גם בשעה שאין קרבנות. קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, מלמד שנקבל גרי-מונח זקף – ְל

 ראה ההסבר הבא

 
 לך טו,טו:-במדבר שלח

ָ ָ׃ ָָ ָ טו[ ל] '׃ַָָהָּקָה֕ הָֽ ָ ֵ֥י ְפנ  ֶ֖הָל  ְהֶי ָי  ֵ֥ר ֵ֛םַָּכּג  םָָּכֶכ יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  ְל  ָ ָעֹוָלם ת ַּקֶ֤ ֻח ָ֑רָ ַהָּג ָ ֶ֣ר ְָוַלּג  ם תָָלֶכֶ֖ ַחֵ֛ ַא הָ ָּקֵ֥ ָֻח ָָָ טז[ טָ] ְׁשָּפֵ֥ מ  ָּו ת ַחֵ֛ ַָא ה ָרֵ֥ ּתֹו
ֵָ֥ ַהָּג ָ ֶ֖ר ְָוַלּג  ָ֑ם ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ָי  ד ָחֶ֖ ֶָא ׃ָפ ם ְּתֶכָֽ א  ָ ָר

 
 בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן. רמב"ם איסורי ביאה פי"ג ה"א  
וכן לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה צריך רמב"ם איסורי ביאה פי"ג ה"ד 

רבן שנאמר ככם כגר, מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן אף הגר לדורות מילה וטבילה והרצאת קרבן, ואם נקבה היא טבילה וק
 במילה וטבילה והרצאת קרבן. 

 
תָ( )טו תורה תמימה פרשת שלח  ַחֵ֛ ַא ָ ה ָּקֵ֥ ָֻח ל ָה֕ ָּק ת"ר, גר נושא ממזרת, דברי ר' יוסי, מאי טעמא, אע"פ דכתיב הקהל חקה אחת  -ַה

 ע"ג ב'[: ]קדושין כט(לכם ולגר הגר, חקה אחת הפסיק הענין
אף הם לא יכנסו  במילה וטבילה והרצאת דמיםתניא, רבי אומר, ככם כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא  -ככם כגר 

לברית אלא באלה, אלא מעתה, האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים, אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא וכי יגור אתכם אשר בתוככם 
 [:]כריתות ט' א' ל(לדורותיכם

ָ( )טז ָ֑ם ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ָי  ד ָחֶ֖ ֶא ָ ט ְׁשָּפֵ֥ מ   לא(, מאי טעמא משפט כתיב ביהגר צריך שלשה דייניםתניא, א"ר חייא בר אבא אמר ר' יוחנן,  -ּו
 ]יבמות מ"ז ב'[:

 ש"ך יורה דעה סימן רסח 
 :מג' כשריםדכתיב גבי גר משפט אחד יהיה לכם ואין משפט בפחות  -ח צריך שיהיו בשלשה הכשרים 

אבל בקבלת המצות אם לא קיבל בפני ג' אפי' בדיעבד מעכב כמ"ש התוס' והרא"ש דקבלת  -בדיעבד אם לא מל או טבל כו'  ט אבל
מצות הוי כתחילת דין שנתבאר בח"מ סי' ה' אבל טבילה ומילה הוי כגמר דין שנתבאר שם דגומרין בלילה וצ"ע קצת דהא כתב הרב 

ניהם דין אם כן לפ"ז ודאי דאפילו בקבלת מצות סגי בדיעבד בלילה ולא ה"ל להרב למיסתם שם סעיף ב' די"א אם עברו ודנו בלילה די
סתומי ואפשר דדוקא לענין דיני ממונות חשש הרב לסברת ההי"א משום דהפקר ב"ד הפקר וכ"כ הב"ח בח"מ סי' ה' דאף על גב 

הן הי"א לסמוך עליהם עכ"ל וה"ה הכא דכחליצה  דלגבי חליצה יש לפסוק לחומרא דאפילו דיעבד החליצה פסולה בלילה מ"מ כדאי
 דמי:

לאו דוקא שנים אלא בפני אחד וכן מוכח בהתוס' פרק החולץ בד"ה יש לך עדים )דף מ"ד( מיהו י"ל דנקט שנים  - י אלא בפני שנים
יו ב' לפחות שידעו שנתגייר שיהכיון דאם מכירין היינו אותו שהיה עובד כוכבים אינו נאמן לומר גיירתי עצמי כדלקמן וא"כ צריכין 

 ואף באשה נראה בשעה שטבלה נפשה היו צריכין לאנשים רואים אותה שטבלה להיות עדים בדבר, פרישה: כראוי
 

ל ָה֕ ָּק  גדול, ענין בעל שלוש נקודות ואפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר, -זקף – ַה

 כאן שלושה דברים לגיור: מלה, טבילה, הרצאת דם, 

 ושה דיינים לגיור בין לקהל ישראל בין לקהל גרים,  של

 שלוש מידות בגרים,

 למעלה אחדות אחת בעולם הגלוי נשמת ישראל ונשמת גרים בנפרד

לפני ה' שוה הגר לישראל בעולם הגלוי אין הגר שוה לישראל כי אין ממנים שום דיין וממונה אלא מישראל, אבל תורה אחת ומשפט אחד 

 לירושת גר ללא ילדים. לישראל ולגר פרט

ם יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  האידנא דליכא קרבן לא קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל היינו קבלת גרים בזמן הבית ושלא בפניו, -מונח זקף – ְל
     ]כריתות ט' א'[: (ללדורותיכםנקבל גרים, אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא וכי יגור אתכם אשר בתוככם 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 אבמדבר קרח  טז, 1.1

 
 במדבר קרח טז,א: 

ֶָּבן ח ַר ק ָ֔ ָ ח ַּקֶ֣ ֶָּבן-ַוּי  ר ָהֵ֥ ְצ ֶָּבן-י  ת ָהֶ֖ ָ-ֳק ָ֑י ו  ָל 
ן ֶָּב ֹון אֵ֥ ְָו ב ָאֵ֛ י ֱאל  ָ ֹ֧י ְָּבנ  ם ָר֝ י ֲאב  ַָו ן ָדָתָ֨ ן׃-ְו ָֽ אּוב  ְר ָ ֵ֥י ְָּבנ  ֶלת ֶָּפֶ֖

ָ ם ָר֝ י ֲאב  ַָו ן ָדָתָ֨ ם לא עשו מקדמת דנא חלקו על משה והלכו והמרידו אחרים, וג מדרש הגדולע"פ קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד,  – ְו

 תשובה ובכך שימשו דוגמא לאחרים שלא לעשות תשובה.

ֶָּבן  ן ֹו אֵ֥ ְָו ב ָאֵ֛ י ֱאל  ָ ֹ֧י ֶלת-ְּבנ  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים ו/או שעל כל אחד חל הענין. כולם מורדים ואינם  – ֶּפֶ֖

 עושים תשובה. 

ֶָּבן ן ֹו אֵ֥ ֶלת-ְו ישב באנינות עד  מדרש הגדולע"פ חזר בו והיה מתאבל על תחלת מעשיו ואון יתור לרבות זמן אנינות,  מרכא טפחא, – ֶּפֶ֖
 .שמת

ָ ֵ֥י ן׃מרבה,  –מרכא  –ְּבנ  ָֽ אּוב  סלוק, מגביל, הרבוי ירמז להיות שלשתם בנים בכורים, הסלוק יגביל ששימשו זמן מועט בכהונה  – ְר

בנים בכורים כל אחד לאמו, טענתם על העברת  הם  ואון בן פלתבני אליאב  ודתן ואבירםספר הפרשיות הרב כיטוב  כמוסבר ע"פ

הבכורה ע"י יעקב אבינו מראובן ליוסף או יהודה, וטענו כי ראובן הבכור וראוי לכהונה, ולפני מעשה העגל הבכורים שימשו בכהונה לעת 

 קצרה
 תורה תמימה טז,א 

םָ ָר֝ י ֲאב  ַָו ן ָדָתָ֨  ]סנהדרין ק"ט ב'[: ג(עצמו מעשות תשובהשאיבר  -שעבר על דת אל, אבירם  -אמר ריש לקיש, דתן  -ְו
ֶָּבן ן ֹו אֵ֥ ֶלת-ְו  ]שם שם[: ד(בן שראה והבין -בן שנעשו לו פלאות, בן ראובן  -שישב באנינות, בן פלת  -אמר ריש לקיש, און  -וגו'  ֶּפֶ֖

א נכונה, והוא ( עיין מש"כ ריש אות הקודם, ובנוסחאות אחרות הגירסא שאיבר לבבו, ונראה כי היא גירסתורה תמימה הערה ג
 מלשון אבירי לב )ישעיה מ"ו( והבאור הוא שהקשה את לבו מעשות תשובה ולא כמו און בן פלת, כפי שיתבאר:

עיין מש"כ ריש אות ב' בענין דרשת השמות, ודריש און שישב באנינות, כלומר שהיה מתאבל על שהיה בעצה  תורה תמימה הערה ד(
כאן שאשתו הניאתו מלעמוד במחלוקת וחזר בו והיה מתאבל על תחלת מעשיו, ויש בזה עוד עם קרח ועדתו, ויתבאר עפ"י מ"ש בגמ' 

 .בן שנעשו לו פלאות, שחזר בו, ובן שראה והבין והכיר אמתת וצדקת משה -פירושים. ומעין כונה זו דריש בן פלת 

 דתן שעבר על דת אביהם לאביו לבו מלעשות תשובה.דעת זקנים
 

ֻק ָבמדבר קרח טז,ב:  יַוָּי ָֽ ְּבנ  מ  ָ ים ֵ֥ ֲאָנׁש  ַָו ה מ ֶׁשָ֔ ָ ֶ֣י נ  ְפ ל   ָ י-מּו ַאְנׁש  דָ ֶ֖ מֹוע  יָ ֵ֥ א  ר  ְק ָ ה ָדֵ֛ ָע  י ֵ֥ א  י ְָנׂש  ם י  אָתָ֑ ָמ ָּו ים ֶ֣ ּׁש  מ  ֲח ָ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ם׃-י  ָֽ ָׁש 
ָ ד ֶ֖ מֹוע  יָ ֵ֥ א  ר  ְק ָ ה ָדֵ֛ ָע  י ֵ֥ א  י למשל . מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא כולם מצטרפים ו/או שלא על כל אחד חל הענין – ְנׂש 

או שהצטרפו מתוך פתויו ולא משום נשיאי העדה, שי ה' הם בכורים ששמשו קודם בתפקיד, למשל שלא כל אנשי ה' הם שלא כל אנ

בין היתר ע"פ "טעמי מסורת  תורה שלמה ]לה[עצמם, כלומר לא היתה להם אותה מטרה. או שנבין שהיו ביניהם צדיקים ורשעים ע"פ 

י –למהר"ם מרוטנבורג ´המקרא ֵ֥ א  ר  , אפשר כי  ו עצמם חסרם הקב"ה, יצאו מעצמם ולא בחרום העדה ... על שהיו רשעיםהגביה – ְק

הטעם תביר במלת  ָדֵ֛  בתפקיד למעט היינו שחסרם הקב"ה. ע 

י ם-ַאְנׁש  ָֽ  .שהיה להם שם רע בכל מאור האפלה ע"פ תורה שלמה ]לו[ע"פ סלוק, מגביל,  – ׁש 

 

י: יג,קרח טז במדבר ָֽ ָָּכ  ר ְדָּבָ֑ ַָּבּמ  נּו ֶ֖ ית  מ  ׁשַָלֲה ַבָ֔ ּוְד  ָ ָחָלב ָ ת ָָזַבֶ֤ ֶרץ ֶאָ֨ מ   ָ יָת נּו ֶהֱעל  ָ י ֶ֤ טָּכ  ְמַעֵ֗ ם-ַה ַָּג נּו י ֶ֖ ָָעל  ר ֵ֥ ר  ְׂשָּת ר׃-ת  ָֽ ר  ְׂשָּת ָה 
טָ ְמַעֵ֗ ם (טז,כט) רמב"ןרביע, השמיעו ארבע ביזויים אחד על משה ושלוש על הקב"ה כפירש  –ַה ֹות-א  מֶ֤ ָדם ָ-ָּכל ְּכ ָא ן ָה ּו ֻמתֶ֣ ֶּלה ְי הנה  - א ָ֔

ירבים בעם אמרו לו פעמים רבות "למה העליתנו ממצרים", אבל היה העונש על אלה מכל האדם, באמרם )פסוק יג(  גם ָֽ רָ-ּכ  ֵ֥ ר  ְׂשָּת ת 
ם ַּג ָ ינּו ֶ֖ ר-ָעל  ָֽ ר  ְׂשָּת )אלו שלושה , וכפרו בכל מעשה ה' אשר עשה  )זה אחד מארבע הביזויים( כי עשו שתים רעות, בזו על כבוד הרב .ה 

שנאמר בו וגם בך יאמינו לעולם )שמות יט ט(, והם אמרו שאינו כדאי להשתרר  במעמד הר סיניוגם  ובמדבר יםבמצר ביזויים מהארבע(
עליהם ולא בא להם על ידו רק רע, ומפני זה אמר )פסוק טו( ויחר למשה מאד. וגם קרח אמר )פסוק ג( ומדוע תתנשאו, ועל כן נבלע 

 .אהלו עמהם

 

טָ ְמַעֵ֗ אמנם הנה דתן ואבירם אמרו, הנה עלה בדעתך שכל ישענו וכל חפצנו הוא לכהן את קרח. ועל כן ( טז,יג)אלשיך רביע,  –ַה
ָבנצוח אותו נשתוק אנחנו. ולא כן הוא, כי דברים אחרים לנו עליך. והוא כי  ט ְמַעֵ֗ יוכו', כי אם ַה ָֽ ָ-ּכ  ינּו ֶ֖ ָָעל  ר ֵ֥ ר  ְׂשָּת להיות מלך עלינו. ת 

ר-ַּגםולא בלבד את עצמך, כי אם  ָֽ ר  ְׂשָּת ( שקרא תגר על תרומות ומעשרות ומתנות תנחומא גת אהרן. ומה גם למה שאמרו ז"ל )א ה 
 :כהונה. וגם שעדיין לא היו נוהגות, הוא, שלימד להן הלכותיהן לכשיבואו אל הארץ. וזה יאמר גם השתרר את אהרן במתנות כהונה

טָ ְמַעֵ֗ לומים אחד שלא כתוב בפירוש אלא הוא מובן שמלך גובה ( אפשר שקראו תגר על ארבעה תשטז,יג)אלשיך רביע, לפי פירוש  –ַה

 תרומות ומעשרות ומתנות כהונה. וגם שעדיין לא היו נוהגות,מסים, ועוד שלושה 

 

יָת נּו ָ ֶהֱעל  ָ י ֶ֤ ׁשמהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו וכי היתה מצרים לאלו שזכו לצאת ממנה  – ּכ  ַבָ֔ ְד ּו  ָ ָחָלב ָ ת ָָזַבֶ֤ ֶרץ  ?ֶאָ֨

חָָ תָ ָָזַבֶ֤ ֶרץ ֶאָ֨ ׁשָמ  ַבָ֔ ְד ּו  ָ ָאמנם חלק קטן , הוצא מפשוטו, -קדמא מהפך פשטא זקף -ָלב ֶרץ ֶאָ֨ ָמצרים הוא מ  ׁש ַבָ֔ ְד ּו  ָ ָחָלב ָ ת ֶרץאבל ָזַבֶ֤ ֶאָ֨  מ 

ת טענאפשר כי טענה שקרית זאת מחקה את והם טענו שגם הם נהנו מכך. מקדימים טובה לעצמם מצרים קדמא בא ללמד שרק ה –

ַגםָ(כז,במד' שלח יג) המרגלים תזָָ ְו֠ ב ַבָ֨ ׁש ָחָלֵ֥ ַבֵ֛ ְד א ּו ו ֶ֖ םקדמא מרכא תביר טפחא. גדולה -לישאת –וגו'  ה  ַג בעל בחינה , גדולה-לישאת - ְו֠

תארץ נבחרת ומעולה  ישא" מודיםאז המרגלים הוא צריך קצת אמת,  יעמודכדי שהשקר נעלה,  בָקדמא, מקדמת דנא אבל – ָזַבָ֨  ָחָלֵ֥
ׁש ַבֵ֛ ְד א ּו ו ֶ֖ בקשר אליו, יש בה חלקים מעולים יותר  ים ביניהםמחולקפרטים הקשורים לענין אך כעין קבוצת טפחא תביר מרכא  - ה 

יוטענתם  ומעולים פחות ָֽ ם-ּכ  ַּג ָ ינּו ֶ֖ רָָעל  ֵ֥ ר  ְׂשָּת ר-ת  ָֽ ר  ְׂשָּת  לידי משה ואהרן. יגיעו יהמעולים שבא" החלקים ה 

 

נּו ֶ֖ ית  מ  ֲה ר טפחא -ַָל ְדָּבָ֑ מיתה בצמא היא . מיתה במדבר פשט תכונתו אלפניומגביל רק למדבר מגזרת המרגלים, ובתפקיד מת ,אתנח –ַָּבּמ 
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רטפחא כפותחת טפח ולקבל התכונה ממלת מנוולת של עינויים בצמא.  ְדָּבָ֑ ּמ  כדי להגדיל  בא לאפיין את הכתוב לפניו הטפחאאתנח,  – ַּב

ָ בארץ מצרים. לכן  תנאיהםיגוד השיקרי של את הנ ָחָלב ָ ת ָָזַבֶ֤ ֶרץ ֶאָ֨ יָת נּו ָ לפניוכתוב ל המלמד עקדמא מהפך פשטא,  -מ  ֶהֱעל  ָ י ֶ֤ מהפך  - ּכ 

ר הורדתנואמרת שאתה מעלה ולמעשה  אתההוצא מפשוטו ואמור " -פשטא  ְדָּבָ֑ ַָּבּמ  נּו ֶ֖ ית  מ  ֲה  . ַל

 
 במדבר קרח טז,כו:

ֶאל ָ ר ַדּב ָ֨ ל-ַוְי ַאָֽ ְָו ה ֶּל א ָ֔ ָה  ָ ים ְרָׁשע  ָהָֽ ָ ים ֶ֤ ֲאָנׁש  ָה יָ ֳהל ָ֨ ָא ָ֩ ַעל מ  ָ א ָָנ֡ רּו ּו סֶ֣ רָ אמ ֵ֗ הָל  ָד֝ ל-ָהע  ְָּבָכ ּו ְּגעֶ֖ ָאֲָ-ּת  ם ֶ֣רָָלֶהָ֑ ֶָׁש
ן ל-ֶּפ ְָּבָכ ּו ָּספֶ֖ ם׃-ּת  ַָחּט אָתָֽ

ת"ר, היוצא לישבע, אומרים לו הוי יודע שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא  -סורו נא וגו'  תורה תמימה )כו(
יםאת שם ה' לשוא, ואם אמר הריני נשבע, העומדים שם אומרים זה לזה,  ֶ֤ ֲאָנׁש  ָה ָ י ֳהל ָ֨ ָָ֩א ַעל מ  ָ א ָָנ֡ רּו ּו ָָסֶ֣ ה ֶּל א ָ֔ ָה  ָ ים ְרָׁשע  ]שבועות  יז(ָהָֽ

 ל"ט א'[:
ומפרש בגמרא בשלמא ההוא דקא משתבע דקאי באיסורא, אלא ההוא דקא משבע ליה אמאי ]ר"ל אמאי  (ערה יזהתורה תמימה 

יה בין כוללים אותו בלשון רשעים שאומרים בלשון רבים[, משום דתניא ר' שמעון בן טרפון אומר, כתיב )פ' משפטים( שבועת ה' תה
שניהם, מלמד שהשבועה חלה על שניהם, ע"כ. ור"ל דגם זה המשביע נענש על שלא נזהר למסור ממונו ביד איש נאמן ובאו לידי 
חלול השם. ואמנם אינו מבואר מה שפסק ותנא בסתמא אם אמר הריני נשבע ולשון זה כולל אף בזמן שנשבע באמת, וצ"ל ע"פ 

 , יעו"ש בארוכה:דגם משבועת אמת ראוי להמנעבשמו תשבע )ו' י"ג( המבואר לפנינו בפ' ואתחנן בפסוק ו
ָ֩ ַעל קטנה, בתפקיד עקירה כי רכוש עדתם שהיה אצל אחרים נעקר משם ונבלע עמם )ואולי רכוש אחרים שהיה אצלם נעקר -תלישא – מ 

כתיב )פ' משפטים( מימה הערה יז תורה ת מהם וחזר לבעליהם(. נושא עקירת רכוש מעבר ע"י טעם פזר לבית דין של ממונות. ע"פ
 שבועה זאת היא בדיני ממונות, ועל בית הדין להחליט על עקירת ממון מאחד משני המתדיינים.  שבועת ה' תהיה בין שניהם, 

א ָָנ֡ רּו ּו  מונח פזר, אפשר כי בתפקיד של שני פזר. אחד מהם נדרש למקום אחר והוא ללמוד זהירות משבועה ואפילו בשבועת אמת. – סֶ֣

 אפשר כי השני הוא לשבועת אמת.

ה ֶּל א ָ֔ ָה  ָ ים ְרָׁשע  ָהָֽ ָ ים ֶ֤ ֲאָנׁש  משום קטן, מוציא מהפשט של מקומו לדרוש שהתובע גם כן לא נזהר ונושא קצת אשמה -מהפך פשטא זקף – ָה
ור"ל דגם  דתניא ר' שמעון בן טרפון אומר, כתיב )פ' משפטים( שבועת ה' תהיה בין שניהם, מלמד שהשבועה חלה על שניהם, ע"כ.

  ובאו לידי חלול השם.  המשביע נענש על שלא נזהר למסור ממונו ביד איש נאמןזה 

 
 ירושלמי שביעית פ"ד ה"ב )וילנה י א( משולב עם פירוש אור יעקב

 ה,יח אחרי מות ויקרא
ֶאת ָ ם ְרֶּתֶ֤ ַמ ֶאת-ּוְׁש ְו  ָ ַתי ּק  ֶָ֖-ֻח ֲאנ  ָ ם ָָּבֶהָ֑ ֶ֣י ַח ָָו ם ָדֶ֖ ָא ָה ָ ם ָתֵ֛ א  ָ ה ַָיֲעֶׂשֵ֥ ר ֲאֶׁשָ֨ ָ י ַטָ֔ ְׁשָּפ '׃ָסמ  הָֽ ָ ָי

בבלי  -יעבור ולא יהרג. )בש"ס כאן מקצר בלשונו וב )העתק השאר(אמר רבי יעקב בר זבדי קשייתה קומי רבי אבהו  גמרא ד"ה
ָ ה,ויקרא יח לומד מהנאמר א,סנהדרין עד ם ֶהָ֑ ָָּב ֶ֣י ַח  ודרשו ולא שימות בהם, מכאן שיעבור ולא יהרג )אם לא דרישת שמד( ָו

 

ָ: לב,ויקרא אמר כב א ֶאתְול ֶ֤  ָ ַחְּללּו ם׃-ְת ְׁשֶכָֽ ּד  ְמַק ָ ' הֶ֖ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ ל ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  ְך ֹו ְָּבתֶ֖ י ָ֔ ַּדְׁשּת  ְק ָ֨ ְָונ  י ְדׁש ָ֔ ָק ָ ֶ֣ם ָׁש 
ַגע׃: כא,במדבר קרח טז ָרָֽ םְָּכ ָתֶ֖ א  ָ ה ֲאַכֶּלֵ֥ ַָו את ַהּז ָ֑ ָ ה ָדֶ֣ ָהע  ָ ְך ֹו ּתֶ֖ מ  ָ ּו ְֶ֣דלָ֔ ָּב ָה 

ד: כז,שלח ידבמדבר  ָעָָ-ַע ים ֶ֖ ינ  ַמּל  ָ ָּמה ֵ֥ ה  ָ ר ֲאֶׁשֵ֛ ָ את ּז ָ֔ ַה  ָ ה ָרָע ָָה ה ָדֶ֤ יָָלע  ָָמַתֵ֗ ָ֑י ָָל
׃-ֶאת י ְעּת  ָמָֽ ָָׁש י ָָעַלֶ֖ ֵ֛ים ינ  ַמּל  ָ ה ָּמ ֹ֧ ה  ָ ר ֲאֶׁשָ֨ ָ ל א ֵ֗ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  ּ֞נֹות ְָּתֻל

ל ויקרא אמר כב לב רבנן דקיסרין אמרי, עשרה )ישראלים( דכתיב גמרא ד"ה ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  ְך ֹו ְָּבתֶ֖ י ָ֔ ַּדְׁשּת  ְק ָ֨ בגזירה תוך תוך )ולמדו  .ְונ 
ָהָ  כא,במדבר קרח טז-ונאמר ב תוךשוה, נאמר כאן  את ּז ָ֑ ַָה ה ָדֶ֣ ָהע  ָ ְך ֹו ּתֶ֖ מ  ָ ּו ְֶ֣דלָ֔ ָ-שנאמר ב תוך, אף עשרה -שנאמר שם   תוךמה ָּב

ָ י ָ֔ ַּדְׁשּת  ְק ָ֨  עשרה. -ְונ 
ָהָָ בקרחבגזירה שוה. נאמר כאן עדה עדה עשרה, למדה  -הנאמר בקרח  תוך-ומנין ש ה ָדֶ֣ את -)טט ע  ּז ָ֑ שלח  'במ), ונאמר במרגלים (ַה

הלָָ (כז,יד ָדֶ֤ ָהָָ-ַעד) ע  ה ָדֶ֤ יָָלע  ָ ָמַתֵ֗ ָעה ָָר ְךָהנאמר  עדה והם )המרגלים מוציאי דבת הארץ רעה(  היו עשרה מלבד יהושע וכלב, כמו"כ ( ֹו ּתֶ֖ מ 
ָ ה ָדֶ֣ וכ"ה  רש"סמישראל מחויב למסור נפשו על כל עבירה שהא כדי שיתקדש שם ה' ) עשרההיינו עשרה. מכאן ילפינן  שבמעמד ָהע 

 ?(.א,בבלי סנהדרין עד -ב
בעי קומי רבי אימי, עכו"ם מהו שיהו מצווין על קידוש השם? )הנכרי מוזהר על עכו"מ שהיא אחת משב  ד"ה רבי אבונה וילנה י ב

מצות בני נח, ואם אמרו לו עבוד עכו"ם או תהא נמסר להריגה , האם מצווה הוא לקדש את השם ולמסור נפשו לבלתי עבוד עכו"ם, 
ל (וי' אמר כב,לב) יב(( אמר ליה )כתב ד"ה בן נח,בבלי סנהדרין עד רש"יאו לא ) ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  ְך ֹו ְָּבתֶ֖ י ָ֔ ַּדְׁשּת  ְק ָ֨ )משמע( בני ישראל  .ְונ 

 מצווין על קידוש השם ואין עכו"ם מצווין על קידוש השם.
 

ְךעדה )בקרח( )נותן עשרה אנשים( המלה הצמודה לעדה בקרח היא –סיכום המהלך עדה )מרגלים(מלמד ל ֹו ּתֶ֖ לגזרה  תוךמשתמש בחלק  מ 

ָממלת   תוךק שווה לחל ְך ֹו  בוי' אמר ומתקבל לימוד קידוש ה' במצב של עשרה מישראל ְּבתֶ֖

 

לב,ויקרא אמר כב ָ ל ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  ְך ֹו ְָּבתֶ֖ י ָ֔ ַּדְׁשּת  ְק ָ֨ י -ְונ  ָ֔ ַּדְׁשּת  ְק ָ֨ ְךאחת,  מלהקטן ב-קדמא זקף ְונ  ֹו טפחא, רבוי פתוח ולכן  - ְּבתֶ֖

ל, כנראה מופנה ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י תיו מונח אתנח. ונאמר לפנ - ְּבנ  ֶא  ָ ַחְּללּו ְָת א י-ְול ֶ֤ ְדׁש ָ֔ ָק ָ ֶ֣ם קטן, שתי דרשות: א' -מהפך פשטא מונח זקף - ׁש 

כפשוטו לישראל לא לחלל שם ה' שלא בשעת שמד של הגוים בפרהסיא של עשרה, ב' יוצא מפשוטו  שרק ישראל מצווין על קידוש 

 השם בשעת שמד של הגויים. ומופנה לג"ש.

 

ּתֶָ֖ כא,במדבר קרח טז מ  ָ ּו ְֶ֣דלָ֔ ָּב ָה  את ּז ָ֑ ַה הָ ָדֶ֣ ָהע  ְךָ ָָ-שנאמר ב תוך, אף עשרה -שנאמר  בקרח  תוךמה ֹו ְך ֹו ְָּבתֶ֖ י ָ֔ ְקַּדְׁשּת  ָ֨  -ְונ 

 עשרה.

ּו ְֶ֣דלָ֔ ָּב  קטן במילה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, צווה לאחדים ומצווים כולם להבדל-מונח זקף - ה 

ְך ֹו ּתֶ֖  , טפחא רבוי פתוח ולכן כנראה מופנה - מ 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר חקת יט,א ..1

 
 חקת יט,א:במדבר 

ֶ֣ר ַדּב  ל-ֶאלָ'הָָ֔ ַוְי ֶאָֽ ְָו ה ר׃-מ ֶׁשֵ֥ מ ָֽ א ָל  ן ֲהר ֶ֖ ַָא
 בחומש במדבר, וזה המופע האחרון. .בספר ויקרא,  3פעמים,  9הפסוק הזה באותם טעמים מופיע בתורה 

 

ל-ֶאל ֶאָֽ ְָו ה ן-מ ֶׁשֵ֥ ר ֶ֖ ֲה ה. מצוה למשה מרכא טפחא, יתור לרבות, למשל שלאפר כל הפרות אחרי פרת משה מוסיפים מאפר פרת מש – ַא

 ואהרן בדורם, מצוה לכהנים גדולים לעתיד לבוא. 

ר מ ָֽ א ה ( יט,ב), לדרוש הגבלה במצוות עשה שלאחריה לאו אמרסלוק, עשוי להידרש כנוטריקון  – ל  ָרָ֔ ַהּתֹו תָ ַּקֶ֣ ָֻח , אפשר שזהו ז ֚את

 ז ֚אתת"ל  [יומא מב,ב]מהלך 
ד(
    , ואל תוסיף ת עבודות ביום ובאיש()קבוצ תקייםמשמע את הכתוב כאן  תורה תמימה הערה ד(. 

 
 בבלי יומא מב,א 

אמר רבי יצחק: שתי שחיטות שמעתי, אחת של פרה ואחת של פרו, אחת כשרה בזר ואחת פסולה בזר, ולא ידענא הי מינייהו. איתמר, 
שרה. תסתיים דרב הוא דאמר כ -פסולה, פרה  -כשרה. וחד אמר: פרו  -פסולה, פרו  -שחיטת פרה ופרו, רב ושמואל; חד אמר: פרה 

 פרה פסולה, דאמר רבי זירא: שחיטת פרה בזר פסולה.
 ואמר רב עלה: אלעזר וחוקה שנינו בה. 

ָ ָ ֲאֶׁשר]ב[ הָ ַהּתֹוָרָ֔ ָ ת ַּקֶ֣ ֻח ר-ז ֚אתָ מ ָ֑ א 'ָל  הֶ֖ ָ ֵ֥ה ָּו   צ 

ר מ ָֽ א  שני כתובים, לדרוש הגבלה במצוות עשה שלאחריה, וההגבלה מרומזת בלאו אמראתנח, עשוי להידרש כנוטריקון  – ל 
יו( יט,ג) ּהְָלָפָנָֽ ָתֶ֖ א  ָ ט ַחֵ֥   .בזר פסולה( תסתיים דרב הוא דאמר פרה פסולה, דאמר רבי זירא: שחיטת פרה בבלי יומא מב,א) – ְוָׁש
 ושלא יסיח דעתו בשחיטה 
ֶאת (יט,ה) ָ ף ַרֵ֥ ָ֑יו-ְוָׂש יָנ הְָלע  ָרֶ֖ ריפה( רב דרשה נוספת )בשחיטה ובש שלא יסיח דעתו ממנה )דורש( ( שמואלבבלי יומא מב,א) - ַהָּפ

 שלא יסיח דעתו בשעת שריפת הפרה.

ָ ָ ֶאל]ג[ ָ ּה ָתָ֔ א  ָ ן-ּוְנַתֶּתֶ֣ם ָ֑ ה  ַהּכ  ָ ֶ֖ר ָז  ֶאְלָע
 דכתיב אלעזר וחוקה,  -ורב, מאי שנא פרה 

ָ –טט  ָ יתיב בתפקיד דווקא, רב אומר פרה של משה מיעט שבה אלעזר שוחט ולא מסיח דעת, בפרות בעתיד או כ"ג או  –ז ֚אתָ]ב[

  יתיב כ"ה. ראה
ולאו כל דכן  -שאני פרה דקדשי בדק הבית היא.  -אי הכי, פרה נמי!  -שחיטה לאו עבודה היא.  -הא כתיב אהרן וחוקה!  -פרו נמי 
 אמר רב שישא בריה דרב אידי: מידי דהוה אמראות נגעים, דלאו עבודה היא ובעיא כהונה. -הוא? 

ָָ ָ ֶאל]ג[ ָ ּה ָתָ֔ א  ָ ן-ּוְנַתֶּתֶ֣ם ָ֑ ה  ַהּכ  ָ ֶ֖ר ָז ֶאלֶָאְלָע  ָ ָתּה א  אָ י ֶ֤ הֹוצ  ׃-ְו יו ּהְָלָפָנָֽ ָתֶ֖ א  טָ ַחֵ֥ ְָוָׁש ה ֲחֶנָ֔ ַּמ ּוץַָלָֽ חֶ֣ ָמ 
ָ ָ ד[ ֶאל] ָ ה ָּז֞ ה  ְָו ֹו ֶאְצָּבעָ֑ ּהְָּב ָמֶ֖ ָּד ָמ  ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ֹ֧רָ ָז ֶאְלָע ָ ח ֶהל-ְוָלַק֞ א ָֽ ָ ֹ֧י חְָּפנ  ַכ ים׃-נ ָ֨ ָֽ מ  ַבעְָּפָע ֶָׁשֵ֥ ּה ָמֶ֖ ָּד מ  ָ ֵ֛ד ָמֹוע 
ָ ָ ה[ ֶאת] ָ ף ַרֵ֥ ֶאת-ְוָׂש ָ ָ֑יו יָנ הְָלע  ָרֶ֖ ֶאת-ַהָּפ ְָו ּה ָרֶ֤ וְָ-ע   ָ ָרּה ַָעל-ֶאתְּבָׂש ּה ָמָ֔ ף׃-ָּד ר ָֽ ְׂש ָי  ּה ְרָׁשֶ֖ ָּפ 

ָ ָ ֶאל]ו[ ָ ְך י ל ֕ ְׁש ה  ְָו ַָ֑עת ָל ָתֹו ֶ֣י ָּוְׁשנ  ֹוב זֶ֖ א  ְָו ֶרז ֶאֵ֛ ָ ץ ֵ֥ ָע  ן ה ֵ֗ ַהּכ  חָ ַקֶ֣ ה׃-ְוָל ָרָֽ ַהָּפ ָ ת ַפֵ֥ ר  ְָׂש ְך ֹו ָּתֶ֖
ֶאל ָ א ב ֶ֣ ָָי ר ַחֶ֖ ַא ְָו ם י  ַּבַּמָ֔  ָ רֹו ְָּבָׂש ץ ַחֶ֤ ָר ְָו ן ה ֵ֗ ַהּכ  יוָ ָד֝ ְָּבָג ס ֶּבָ֨ ְָוכ  ָ ַָעד-]ז[ ן ֶ֖ ה  ַהּכ  ָ א ֵ֥ מ  ָט ָ֑הְָו ֲחֶנ ַּמ ב׃ָהָעָָֽ-ַהָֽ ֶָר

ד ַָע א ֶ֖ מ  ָט ְָו ם י  ַָּבָּמָ֑ ֹו רֶ֖ ְָּבָׂש ץ ַחֵ֥ ָר ְָו ם י  ַּבַּמָ֔  ָ ָדיו ְָּבָג ס ֶ֤ ְָיַכּב  ּה ָתָ֔ א  ָ ף ֶ֣ ר  ַהּׂש  ְָו ָ ח[ ב׃-] ֶר ָָהָעָֽ
 
במדבר חקת שאני התם, דכתיב ) -דכתיב אהרן וחוקה, פרה נמי הא כתיב אלעזר וחוקה  -ולשמואל דאמר פרו פסולה, מאי שנא פרו  

יו׃( יט,ג ּהְָלָפָנָֽ ָתֶ֖ א  ָ ט ַחֵ֥ נפקא  -ושמואל, שלא יסיח דעתו מנא ליה?  -ורב: שלא יסיח דעתו ממנה,  -הא זר שוחט ואלעזר רואה. שי -ְוָׁש
ֶאתָ-( מבמדבר חקת יט,הליה ) ָ ף ַרֵ֥ ָ֑יו-ְוָׂש יָנ הְָלע  ָרֶ֖  ורב: חד בשחיטה וחד בשריפה.  -. ַהָּפ

כי אי אפשר ללמוד מהשחיטה על  רב אומר שצריך קרא אחד שלא יסיח דעת בשחיטה, וקרא אחד שלא יסיח דעת בשריפה, –טט 

 השריפה.

יו׃ ּהְָלָפָנָֽ ָתֶ֖ א  ָ ט ַחֵ֥  מרכא טפחא,יתור לרבות על השחיטה את אי הסחת הדעת -ְוָׁש

ֶאת ָ ף ַרֵ֥ ָ֑יו-ְוָׂש יָנ הְָלע  ָרֶ֖  מרכא טפחא,יתור לרבות על השריפה את אי הסחת הדעת -ַָהָּפ

משום  -צריכא. ואי כתב רחמנא בשריפה  -ה אימא לא משום דתחילת עבודה היא, אבל שריפ -וצריכא; דאי כתב רחמנא בשחיטה 
 צריכא. -דהשתא הוא דמתכשרא פרה, אבל שחיטה אימא לא 

 
 ב ,בבלי יומא מא

כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: שלש לשונות שמעתי, אחת של פרה, ואחת של שעיר המשתלח, ואחת של מצורע. אחת משקל ... 
 חת משקל שקל, ואין לי לפרש. כי אתא רבין פירשה משמיה דרבי יונתן:עשרה זוז, ואחת משקל שני סלעים, וא

משקל שני סלעים, ושל  -, ושל שעיר המשתלח  )רבוי במשקל הלשון למשל כדי לרבות אפר פרה( משקל עשרה זוז -של פרה ( מא,ב) 
 .משקל שקל -מצורע 

תנן דפרה אדומה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית באין ובשקלים פ"ד מ"ב  691אוצר החכמה, חבצלת השרון, מרדכי קרליבך, ע' 
מתרומת הלשכה, ובתו"י יומא סז,א כתב דהיינו לשון של זהורית של שעיר המשתלח לעזאזל, וכ"ה בר"מ פ"ד שקלים ה"א, אכן 

אינה באה  הרע"ב שם ובגבורת ארי ביומא כתבו דהיינו לשון של פרה אשר השליך אל תוך שריפתה וגו' לשון של זהורית אשר
 מהלכות קרבן הפרה, כי אם מהלכות טהרת הפרה וגו'

 
ָָ ָָ ן]ו[ָ ה ֵ֗ ַהּכ  חָ ַקֶ֣ ֶאלוְָמונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע דברים אשר  – ְוָל ָ ְך י ְׁשל ֕ ה׃-ה  ַהָּפָרָֽ ָ ת ַפֵ֥ ר  ְָׂש ְך ֹו כאשר הקרא מונה רק  ּתֶ֖

ַָ֑עתָשלושה ָתֹוָל ֶ֣י ָּוְׁשנ  ֹוב זֶ֖ א  ְָו ז ֶר ֶאֵ֛ ָ ץ ֵ֥ האזוב וגם איזוב יון לפי הפעם הראשונה בספרי הם הדבר הרביעי  אפשר כי רבוי העצים, ורבויָע 

אינה שני תולעת לשון של זהורית אשר אינה באה מהלכות קרבן הפרה, כי אם מהלכות טהרת הפרה. והחמישי המושלכים. אפשר כי גם 

 הנקרא גם כן לשון של זהורית אבל הוא מהלכות פרה אדומה, לכן אפשר שהוא דבר נוסף.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ָ זָ []ָ יוָ ָד֝ ְָּבָג ס ֶּבָ֨ ְָָוכ  ן ה ֵ֗ םַהּכ  י  ַּבַּמָ֔  ָ רֹו ְָּבָׂש ץ ַחֶ֤ ָר רביע, בתפקיד של ארבע. ארבעה כהנים המוציא את הפרה, והשוחטה, והמזה מדמה,  – ְו

והמשליך, שעד כאן לא הוזכר בהם כבוס בגדים וטבילה, צריכים כבוס בגדים וטבילה כמו המשליך שבו מוזכר הדבר. הכהן השורף מוזכר 

 בו לעצמו.

 
 במדבר חקת יט,ט

ָ ָ ט[ רָ] ֹו הָ֑ ָט ָ ֹום ָמקֶ֣ ְָּב ֶ֖ה ֲחֶנ ַּמ ּוץַָלָֽ חֵ֥ מ  ָ ֵ֛יַח ּנ  ה  ְָו ה ָרָ֔ ַהָּפ רָ ֶֶ֣פ א  ָ ֚ת א  רָ ֹו הֵ֗ ָָט יׁש ֶ֣ א  ָ ׀ ֶ֣ף ַס ָא ְָו
י ָֽ ְָּבנ  ת ַדָ֨ הַָלֲע ָהְיָת א׃-ְו֠ ו ָֽ ה  אתָ ַחָּטֵ֥ ָ ה ָּדֶ֖ ָנ  י ֵ֥ מ  ֶרתְָל ְׁשֶמֵ֛ מ  לְָל ֹ֧ א  ָר ְׂש ָי 

ָָ ָ ט[ ׀] ֶ֣ף ַס ר מונח פסק )הנקרא גם מונח לגרמיה( – ְוָא ֹו הֵ֗ ָט ָ יׁש ֶ֣ מונח רביע,מונח פסק הוא כעין כתוב סדור שנחלק. קריאה ללא טעם  – א 

ָָפסק  ָָ ט[ָ ֶ֣ף] ַס ָא ֹור מונח ְו הֵ֗ ָט ָ יׁש ֶ֣ מונח רביע, משמעותה שלאיסוף צריך איש טהור והרבויים ממנו ומהפסוק )יט,י( נדרש כי האוסף  – א 

 והמסיט אפר פרה עד סיום האיסוף טמא ומטמא בגדיו.

ָָקריאה עם טעם פסק  ט[ָ [ָ ׀ָ ֶ֣ף ַס ָא ר מונח פסק )כאן מתאים לו גם שמו מונח לגרמיה(, – ְו ֹו הֵ֗ ָט ָ יׁש ֶ֣ מונח רביע, מלמדת על הפסקת  – א 

הטומאה מסיום כינוס אפר הפרה, כלומר שכל העוסקים בפעולות אחרי הכינוס טהורים )העברה למשמרת, מילוי מים, קידוש, טילטול 

 שיעור מי הזאה להזאה וההזאה עצמה(   

 

ָללא טעם פסק קריאה  ָ ט[ ֶ֣ף] ַס ָא ר מונח ְו ֹו הֵ֗ ָט ָ יׁש ֶ֣  מונח רביע, – א 

ָ ָ ט[ ֶ֣ף] ַס ָא ר מונח – ְו ֹו הֵ֗ ָט ָ יׁש ֶ֣ בבלי יומא -ופ"ה מ"ד -ומשנה פרה פ"ד מ"ד -מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע, כאן נדרש ב – א 

(, ולהזות )יט,יט(. ואלו הם: לת"ק כהן, האנשים הכשרים לאסוף אפר פרה אדומה )יט,ט( הם גם הכשרים למלא מים ולקדש )יט,יז מג,א

. ארבעה. רבי יהודה פוסל אשה ומכשיר ילד שיש בו דעת להניח, וכן פוסל אנדרוגינוס, הרי חמישהזר, אשה, עבד, אנדרוגינוס. הרי 

 .חמישהוביומא מלמד שאם האשה פסולה היא יכולה לסייע לילד, הרי 

 מונח רביע, פסקראה 

 

ָ ט[ טָָ] ָ יׁש ֶ֣ א  ָ ֶ֣ף׀ ַס ָא יְו ָֽ ְָּבנ  ת ַדָ֨ ָהְיָתהַָלֲע ְָו֠ ר ֹו הָ֑ ָט ָ ֹום קֶ֣ ָמ ְָּב ֶ֖ה ֲחֶנ ַּמ ּוץַָלָֽ חֵ֥ מ  ַחָ ֵ֛י ּנ  ְָוה  ה ָרָ֔ רַָהָּפ ֶֶ֣פ א  ָ ֚ת א  ָ ר ֹו הָ-הֵ֗ ָּדֶ֖ ָנ  י ֵ֥ מ  ֶרתְָל ֶמֵ֛ ְׁש מ  לְָל ֹ֧ א  ָר ְׂש י 
א׃ ו ָֽ ה  ָ את ַָחָּטֵ֥

ָ ט[ ה] ָהְיָת  גדולה, בתפקיד מתפקידי תלישא אלפניו ולאחריו -תלישא – ְו֠

. . .ָ ָ ט[ [ ָ ת ַדָ֨ יקדמא,  – ַלֲע ָֽ נ  היָ -ְּב ָּדֶ֖ ָנ  י ֵ֥ מ  ֶרתְָל ֶמֵ֛ ְׁש מ  לְָל ֹ֧ א  ָר  -דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים בנושא מסוים השוים ביחס ל – ְׂש

א׃ ו ָֽ ה  ָ את  מרכא סלוק.   – ַחָּטֵ֥

 

ָָ ָָ ָ ט[ י] ָֽ ְָּבנ  ת ַדָ֨ הַָלֲע ָהְיָת ְָו֠ ֹור הָ֑ ָט ָ ֹום קֶ֣ ָמ ְָּב ֶ֖ה ֲחֶנ ַּמ ּוץַָלָֽ חֵ֥ מ  ַחָ ֵ֛י ּנ  ְָוה  ה ַהָּפָרָ֔ ָ ר ֶֶ֣פ א  ָ ֚ת א  רָ ֹו הֵ֗ ָָט יׁש ֶ֣ א  ָ ׀ ֶ֣ף ַס ׂשְָ-ְוָא יָי  ֵ֥ מ  ֶרתְָל ֶמֵ֛ ְׁש מ  לְָל ֹ֧ א  ָר
א׃ ו ָֽ ה  ָ את ַחָּטֵ֥ ָ ה ָּדֶ֖ ָנ 

ָ ֚ת ה( רלב"ג) בעצים כלל, כי אפרם לא יהיה אפר הפרה שאחר שנשרפה הפרה אין ראוי להוסיףבתפקיד בדווקא  –יתיב א  ַהָּפָרָ֔ רָ ֶֶ֣פ  – א 

  ( רלב"ג) כי הם דברים נטפלים לה. אפר הפרה,כל הנשרף עמה -ו ב'הפרה,  א'קטן, שני דברים: -מונח זקף
 

ר ֹו הָ֑ ָט ָ ֹום קֶ֣ ָמ ְָּב ֶ֖ה ֲחֶנ ַּמ ּוץַָלָֽ חֵ֥ ָמ  ַח ֵ֛י ּנ  ה        ְו

. . .ָ ָ ט[ חַָ ] ֵ֛י ּנ   תביר, מהמלה נדרש לפי שבאסיפה התורה הקלה, שלא יהיה בכהן החמירה ומיעטה מי שאין בו דעת להניח.   – ְוה 

ֶ֖ה ֲחֶנ ַּמ ּוץַָלָֽ חֵ֥ הָָ֑מרכא טפחא, ריבה מקומות הנחה המאופיינים בתיאור  – מ  ָט ָ ֹום קֶ֣ ָמ רְּב רוצה לומר, שלא יהיה המקום ההוא טמא;  - ֹו
והתורה דקדקה על  במקום טהור,, שהרי אינו הרי הוא טמא, תוך כלי חרש מוקף צמיד פתיל באהל המתולזה יתבאר שאם היה האפר 

 (רלב"ג) טהור.מקומו שיהיה 
 

ָ ָ ט[ ה] ָהְיָת ו עוקר הגנת המחיצה של צמיד פתיל על כלי חרש גדולה, מלמד אלפניו על תפקיד עוקר ותפקיד מחיצה, היינ-תלישא – ְו֠

ָָשהנמצא בתוכו טהור )יט,טו( , ואילו אפר הפרה טמא.באוהל המת,  ָָ ָ טו[ ין] א  ָ ר ֲאֶׁשֵ֛ ָ ַח ּו יָָפתָ֔ ֶ֣ ְּכל   ָ ל א׃-ְוכ  ּו הָֽ ָ א ֶ֖ מ  ָט ָ ָ֑יו ָָעָל יל ֶ֖ דָָּפת  י ֵ֥ מ  ָָצ
ה  ָהְיָת . (ספ"ב קכדליאסר בהנאה )ראה  כקדשיםמר הוא אפר הנשבעל בחינה נעלה לרמז שה גדולה, מלמד לאחריו בתפקיד-תלישא – ְו֠

  לערבובם עם האפר. קודםהמים המיועדים להכנת מי נדה נפסלים במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת המילוי וכן 

ה ָהְיָת ָמלמד לאחריו בתפקיד של בעל בחינה נעלה כי  ולחטאתתוספות יום טוב אהלות פרק ה גדולה, ע"פ -תלישא – ְו֠ ת ַדָ֨  – ַלֲע

  . מה שאין ע"ה נאמן אינו אלא מדרבנן-לכתחילה מדאוריתא הכל נאמנין על החטאת ו -דמא ק
ה ָהְיָת ָגדולה, מלמד לאחריו בתפקיד של בעל בחינה נעלה -תלישא – ְו֠ ת ַדָ֨ ֲע קדמא, ע"פ משנה פרה פ"ג מ"א מי נדה להזייה על כהן  – ַל

 אשון.השורף את הפרה יש בם אפר פרת משה לפחות ביום ההזייה הר

 

. . .ָ ָ ט[ [ ָ ת ַדָ֨ יקדמא,  – ַלֲע ָֽ נ  ה-ְּב ָּדֶ֖ ָנ  י ֵ֥ מ  ֶרתְָל ֶמֵ֛ ְׁש מ  לְָל ֹ֧ א  ָר ְׂש  -דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים בנושא מסוים השוים ביחס ל – י 

א׃ ו ָֽ ה  ָ את  .  .(ספ"ב קכדליאסר בהנאה )ראה  כקדשיםבכל מקום שהאפר נשמר הוא  רש"ימרכא סלוק, ע"פ  – ַחָּטֵ֥

 

א׃ -נלמד מ מ"ד פרה פ"ד משנהע"פ  ו ָֽ ה  ָ את הלְָלעשייתה כך  קודםשכשם שהפרה היא חטאת ואסורה במלאכה  ַחָּטֵ֥ ָּדֶ֖ ָנ  י ֵ֥ המים  מ 

א׃לערבובם עם האפר.  קודםהמיועדים להכנת מי נדה נפסלים במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת המילוי  ו ָֽ ה  ָ את מרכא סלוק  – ַחָּטֵ֥

הלְָמאפיין את הכתוב לפניו  ָּדֶ֖ ָנ  י ֵ֥  חא. מרכא טפ – מ 
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 במדבר בלק כב,ב 1.7

 
 כב,י:  בלקבמדבר 

ֶאל ָ ם ְלָעֶ֖ ָּב  ר ֶמ א ֶָּבן-ַוּי ֵ֥ ֹ֧ק ָָּבָל ים ָ֑ ה  ֱאֹל י׃-ָה ָלָֽ א  חָ ָָׁשַלֵ֥ ב מֹוָאֶ֖ ָ ְך ֶל ֶמֵ֥ ָ ר ּפ ֵ֛ ָצ 
ֶאל ָ ם ְלָעֶ֖ ָּב  ר ֶמ א ֹ֧ק-ַוּי ֵ֥ ָָּבָל ים ָ֑ ה  ֱאֹל  ר"ת ובאה"ב = בבוא"ה, אפשר מרמז לאופן הנבואה לבלעם. – ָה

ם ְלָעֶ֖ ָּב  ר ֶמ א  הראשון מתוך שמונה פעמים בפרשה, חמש פעמים בהקשר עם בלק.  , צירוף מלים זה הואַוּי ֵ֥

 אפשר כי מספר שמונה מרמז לענין שמעבר לטבע, אפשר כי מספר חמש מרמז לחמש גבורות.

ם ְלָעֶ֖ ָּב  ר ֶמ א  מרכא טפחא, יתור לרבות )א( הרבה להתחכם, )ב( הרבה להתגאות. – ַוּי ֵ֥

בלעם שגה ...  .ד' שגו ברואה אלו הן. אדם. וקין. בלעם. וחזקיהו פרק מה מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב)א(  
א (ט,יכב, בלק 'במ) ברואה שנאמר ים ַוָּיב ֵ֥ ֶ֖ ה  ֹל ָ֑ם-ֶאל ֱא ְלָע ֶמר ּב  א י ַוּי ֕ ֵ֛ ם מ  י ֵ֥ ֲאָנׁש  ֶּלה ָה ֶ֖ א  ְך׃ ָה ָּמָֽ ֶאלָע  ָ ם ְלָעֶ֖ ָּב  ר ֶמ א ָ-ַוּי ֵ֥ ים ָ֑ ה  ֹל ֱא  וגו'ָה

 הרבהכול אינו יודע הכל, ובאמת פתח להם פתח לחרטה ולחזור בתשובה, אבל בלעם )ארבעה טעו בחשבם שפניית ה' אליהם מראה שכבי

 להתחכם(.

ואמר אף על  מתגאהד"א מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם בלק בן צפור התחיל ...  במדבר רבה )וילנא( פרשת בלק פרשה כ)ב( 
 וגו' ,פי שאין אתה מכבדני ואין אתה מוציא לי שם בעולם המלכים מבקשים אותי

 

מיתיבי: שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם, ואלו הן: בלעם ואביו, ואיוב, אליפז התימני, ובלדד השוחי, ...  ב,בבלי בבא בתרא טו
וצופר הנעמתי, ואליהוא בן ברכאל הבוזי! )א"ל( וליטעמיך, אליהוא בן ברכאל לאו מישראל הוה? והא כתי' ממשפחת רם! אלא 

העולם, ה"נ איוב אינבוי אינבי ]לאומות העולם[. אטו כולהו נביאי מי לא אינבוי לאומות העולם? התם עיקר  אינבוי אינבי לאומות
 .נביאותייהו לישראל, הכא עיקר נביאותייהו לאומות העולם

 נביא.כדאמר במגילה )דף טו.( כל ששמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן  - בלעם ואביוב ,תוספות מסכת בבא בתרא טו
כמ"ד בסוגיא כאן דבעור הוא לבן הארמי, וכפי הנודע היה לו ללבן חזון בנבואה כמבואר במקומו בפ' ...  (תורה תמימה הערה ג

ויצא שהתראה ה' אליו ודבר אתו, אך צ"ע בזה במש"כ בדרשה הקודמת דחשבון זה הדורות תמוה יעו"ש, אכן אין משיבין על 
 מביא בשם ספר הישר כי בעור הוא בן לבן הארמי ישלחתורה שלמה בר' ו-... וב הדרוש. 

ים ָ֑ ה  ֱאֹל  גי' הוי' אדנ"י והוא רחמים בדין, שהקב"ה נתן נביא לאומות העולם במדריגת נבואה גבוהה,  – ָה

ים ָ֑ ה  ֱאֹל   אתנח, מגביל שאומות העולם קבלו נביא להביאם לקיום שבע מצוות בני נח וליתן להם רחמים בדין, והוא קלקל. – ָה

 

ֶָּבן ֹ֧ק ב-ָּבָל ָאֶ֖ מֹו ְךָ ֶל ֶמֵ֥ ָ ר ּפ ֵ֛ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים, כאן בלק שהיה מדיני הצטרף אל מואב לגרום  – צ 

ֶאלכב,ד:  בלקבמדבר עולה לישראל. וכן הוא  ָ ב ָא֝ מֹו ָ ר ֶמ א ֶאת-ַוּי ָ֨  ָ ָהל ַהָּק ָ ּו ֲחכֶ֤ ְָיַל ה ַָעָּת֞ ן ְדָיֵ֗ מ  ָ ֶ֣י ְקנ  ל-ז  ח ֶָ֣-ָּכ ְל ינּוָּכ  ת ָ֔ יב  ֶ֣ ב  תְָס ֶ֖ א  ָ ר ֹו ַהּׁשָ֔ ָ ְך
ֶָּבן ֹ֧ק ָָּוָבָל ה ֶדָ֑ ַהָּׂש ָ ק ֶר ֶָֽ֖֣ א׃-ֶי ו ָֽ ה  ַָה ת ֵ֥ ָָּבע  ב ָאֶ֖ מֹו ְךְָל ֶל ֶמֵ֥ ָ ר ֹו ּפֵ֛ ָצ 

ֶָּבן ֹ֧ק א-ּוָבָל ו ָֽ ה  ַה ָ ת ֵ֥ ָָּבע  ב ָאֶ֖ מֹו ְךְָל ֶל ֶמֵ֥ ָ ר ֹו ּפֵ֛ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים, כאן בלק שהיה מדיני הצטרף אל  – צ 

 מואב לגרום עולה לישראל. 
 רשת בלק פרשה כ במדבר רבה )וילנא( פ

ֶָּבן ֹ֧ק א-ּוָבָל ו ָֽ ה  ַה ָ ת ֵ֥ ָָּבע  ב ָאֶ֖ מֹו ְךְָל ֶל ֶמֵ֥ ָ ר ֹו ּפֵ֛ רמז תשסה ילקוט שמעוני )והלא מתחלה נסיך היה שנא' )במדבר לא( את אוי ואת רקם  צ 

 .אלא משנהרג סיחון המליכוהו תחתיו בעת ההיא שגרמה לו שעה( ואת צור ואת חור ואת רבע נסיכי מדין
 רשת בלק פרק כב מדרש אגדה )בובר( במדבר פ

ֶָּבן ֹ֧ק א-ּוָבָל ו ָֽ ה  ַה ָ ת ֵ֥ ָָּבע  ב ָאֶ֖ מֹו ְךְָל ֶל ֶמֵ֥ ָ ר ֹו ּפֵ֛  . שלא היה ראוי למלכות, אלא לפי העת המליכוהו מואבים עליהם:צ 
 

 במדבר בלק כב,יא:
ֶאת סָ ַָוְיַכֶ֖ ם י  ַרָ֔ ְצ ּמ  מ  ָ ֶ֣א צ  ַהּי   ָ ָהָעם ָ ֶ֤ה ּנ  ֶרץ-ה  ָאָ֑ ָה ָ ן ֶ֣י ָע 

ָבהָ ָקָֽ ָ ֶ֤ה הְָלָכ הָ -ַעָּתֵ֗ ֵ֛לְָל אּוַכ ָ י אּוַלֵ֥ ָ ֹו תָ֔ א   ָ י יו׃ּל  ָֽ ַרְׁשּת  ְָוג  ֹו ָּבֶ֖ ֶחם ָָּלֵ֥
ֶ֤ההמלה  ּנ  ֶ֤הָמשמשת בין היתר ללמד על חידוש וגילוי דבר נסתר, אבל טעם המלה  – ה  ּנ  מהפך, מהפך ומסתיר מהגלוי מהפך מדרך  –ה 

 מסתיר כוונתו אור החייםרגילותו או הפשט, דבר המתואם עם 

 מהפך פשטא בתפקיד יצא מרגילותו
 במדבר בלק כב,כג:

הָָ ָ א ֶר ֶ֣ ֶאתַוּת  ָ֩ ן-ָאתֹון מ   ָ ן ָאתֹו ָהָֽ ָ ט ֶ֤ ַָוּת  ֹו דָ֔ ְּבָי  ָ ה ְָׁשלּוָפ ֹו ְרּבֶ֤ ַח ְָו ֶרְך ֶּדֵ֗ ֶ֣בַָּב ָּצ ָנ  ֝ה' ָ ְך ַאָ֨ ה-ַמְל ַָּבָּׂשֶדָ֑ ְך ֶל ֶ֖ ַָוּת  ְך ֶר ֶּדָ֔ ַָה
תָ ֶא  ָ ְלָעם ָּב  ְך ֶָֽ֖֤ ְך׃-ַוַּי ֶר ָּדָֽ ַה ָ ּה ָתֶ֖ ַהּט  ְָל ן ֹו ֶָ֣אתָ֔ ָָה

ָ ֹו ְרּבֶ֤ ַח ָ )מהפך( ְו ה  בלעם תפס אומנות ישראל בפה המלאך תפס אומנות עשו בחרב רש"יְׁשלּוָפ

ָ ט ֶ֤ ָ  )מהפך(ַוּת  ן ָאתֹו  רגילותה להיות מונהגת וכאן נטתה מעצמה מלבי"םָהָֽ
ָ ְך ֶָֽ֖֤ ָ  )מהפך(ַוַּי ְלָעם  מן המפרשים מובן ששינה מרגילותו שאף פעם לא היכה אותה טטוד"לּב 

 

ֶאתָ:כז,בלק כב במדבר  ָ ן ָאתֹו ָהָֽ ָ א ֶר ֶ֤ ָ֑ם-ַוּת  ְלָע ָּב  ַחת ץַָּתֶ֣ ְרַּבֶ֖ ַָוּת  ' הָ֔ ְֶ֣ךָ ַא ַָמְל
ַחרָ ָֽ ם-ַוּי  ְלָעָ֔ ָּב  ֶ֣ף תַָא ֶא ָ ְך ֵָֽ֖֥ ל׃-ַוַּי ָֽ ּק  ןַָּבַּמ ֹו ָאתֶ֖ ָָה

 ָ ָאתֹון ָהָֽ ָ א ֶר ֶ֤  לאתון לראות מלאך שהוא השגה שכלית של האדם בלבד . -שלא שייך לבהמה , מהפך פשטא –ַוּת 

כב כג מלאכי ה' השכליים הנבדלים לא יראו לחוש עיניים כי אינם גוף נתפש במראה וכאשר יראו לנביאים ישיגו אותם  -רמב''ן 
שכלת כאשר תגיע למעלת הנבואה או למדרגה שתחתיה אבל שיושגו לעיני בהמה אי אפשר על כן תוכל לפרש במראות הנפש המ

ותרא האתון כי הרגישה בדבר מפחיד אותה כאילו באים לשחוט אותה... ובנס הדבור אמרה ההסכן הסכנתי וכו' ולא הזכירה 
 מלאך כי לא ראתה וכו'

 השגה שכלית ולא ראיה ממש.ישעיה ו פעל ראה באלקות היינו  מלבי''ם
 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 : כח,בלק כב במדבר
ֶאת ָ ' הֶ֖ ָ ח ְפַּתֵ֥ ן-ַוּי  ֹו ָאתָ֑ ָה ָ י ֶ֣ ָּפ 

ֶמהָ  ָ ְלָעם ב  רְָל ֶמ א ׃-ַוּת ֶ֤ ים ָֽ ְרָגל  ָ ׁש ָָׁשל ֵ֥ ֶ֖ה ֶָז י נ  יַתָ֔ ּכ  ה  ָ י ֶ֣ ָּכ  ָךָ֔ יְָל ָֽ ת  י ֶ֣ ָָעׂש 
ן-ֶאת ֹו ָאתָ֑ ָה ָ י ֶ֣ המן, וקשת, כתב, והא תניא: עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אלו הן: באר, ו א,בבלי פסחים נד ּפ 

 ., ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעיםפתיחת פי האתוןומכתב, והלוחות, וקברו של משה, ומערה שעמד בו משה ואליהו, 

ֶאת... במדבר רבה )וילנא( פרשת בלק פרשה כ  ָ ' הֶ֖ ָ ח ְפַּתֵ֥ ן-ַוּי  ֹו ָאתָ֑ ָה ָ י ֶ֣ להודיעו שהפה והלשון ברשותו שאם בקש לקלל פיו  ּפ 
 ,ברשותו

 ופתיחת פי האתון שקיללה את הרשע... ברים פרק לג מדרש תנאים לד
 

ן-ֶאת ֹו ָאתָ֑ ָה ָ י ֶ֣ שנבראו בערב מרכא אתנח, רבוי והגבלה, אפשר שפי האתון, היינו הדיבור של האתון שהתרבה בין עשרה הדברים  – ּפ 

 , התרבה לצורך מוגבל אל המקרה שאם בלעם יקלל אזי האתון תקללו.שבת בין השמשות

ְלעָָ ב  רְָל ֶמ א ָ ַוּת ֶ֤  מהפך הפשט שאין רגילות לבהמה לדבר, -מהפך פשטא  –ם

 
 :כט,בלק כב במדבר

י ָ֑ ָּב  ְלְּת ְתַעַּלֶ֖ ה  ָ י ֵ֥ ןָּכ  ֹו ָאתָ֔ ָל  ָ ְלָעם ָּב  ר ֶמ א ַָוּי ֶ֤
ֶָיׁשָ ּו ְך׃-לֶ֤ י ָֽ ַרְגּת  ֲה הָ ַָעָּתֶ֖ י ֵ֥ יָּכ  ָ֔ ד  ְּבָי  ָ ב ֶָח ֶר

 ָ ְלָעם ָּב  ר ֶמ א  קו דבריו כי לא התעללה בו אלא להצילומהפך הפשט שאין רגילות לאדם לענות לבהמה, וגם לא צד -מהפך פשטא  –ַוּי ֶ֤

ׁש ֶָי ּו ב ָ-לֶ֤  מהפך הפשט שאין רגילות לבלעם לצאת בחרב, והוא משתבח בלשונו ולבהמה הוא צריך חרב. -מהפך פשטא  – ֶח ֶר

 

ַָעל: במדבר בלק כג,ג ב  ְתַיּצ  ה  ָ ק ָבָלֵ֗ םְָל ְלָע֝ ָּב  ר ֶמ א ָךָ -ַוּי ָ֨ ָלֶת ָע 
ָָָ֔ את  ָר ְק ָה 'ָל  ה ֶ֤ ָּקר  ָי  י אּוַל֞ ָ ה ְלָכֵ֗ א  ַָמהְו ר ַבֵ֥ ְד ָּו ְָ֑ך-י יָָל ְֶ֣דּת  ַּג ה  ְָו י נ  ֶ֖ א  ְר י׃ַָָּי פ  ֶָׁשָֽ ְך ֶֶ֖ל ַָוּי 

ל ַָע ב  ְתַיּצ  ָךָ -ה  ָלֶת ָ)זרקא סגול(  ע  י ָ )גרשיים(אּוַל֞ ה ֶ֤ ר  ָּק ָָ)מהפך(י  י ָ֔ את  ָר ְק שרגילותו לדבר עמו בלילה, שאינו רגיל לדבר  רש"יה 'ָל 

 עמו ביום, וה' לחביבות וחשיבות ישראל דבר עמו ביום.

 
 :ל,בבמדבר בלק כ

ֶאל ָ ן ָא֝תֹו ָָה ר ֶמ א ֲאֶׁשר-ַוּת ָ֨ ָ ָ֝ך ְנ ֲאת  ָ י ָ֨ כ  ָאנ  ָ א֩ ֲהלֹו ָ ם ְלָעֵ֗ ַעד-ּב   ָ ָך ְד ֹו עָֽ מ  ָ י ָָעַלֵ֗ ְֶ֣בָּת ה-ָרַכ ָּכ ָ֑ ָךֶ֖ ֹותְָל יַָלֲעׂשֵ֥ ְנּת  ְסַּכָ֔ ה  ָ ֶ֣ן ְסּכ  ַה ַָהָֽ ה ֶּזָ֔ ַה ָ ֹום ַָהּיֶ֣
א׃ָ רָל ָֽ ֶמ א ַָוּי ֶ֖

ַעד  ָ ָך ְד ֹו עָֽ י-מ  ְנּת  ְסַּכָ֔ ֶ֣ןָה  ְסּכ  ַה ַהָֽ הָ ֶּזָ֔ ַה ָ ֹום הרבה שאלות ותשובות ובפסוק  קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה,קטן בין שני -פעמיים זקף – ַהּיֶ֣

מכיל תוכחות ושאלות האתון ותשובות השלילה של בלעם , פי' יונתן-וב ב"עתי-וכן ב, ,בע''ז דבבלי -רק שאלה ותשובה אחת כנלמד ב
 לכל שאלה. 

רָ ֶמ א אטפחא  -ַוּי ֶ֖ ָומרו פעם אחת. ועוד הטפחא מנתק סלוק, מרבה תשובות שלילה של בלעם לאתון, אף שכתוב א - ל ָֽ ר ֶמ א א-מַוּי ֶ֖ סלוק  ל ָֽ

אָָמלתשנסתתמו טענותיו )חכמתו( כי לא אמר לאתון דבר אחר פרט ל בתפקיד הגבלה, היינו  .ל ָֽ

ָ-ֶאל א֩ ֲהלֹו ָ ם ְלָעֵ֗ קטנה, אפשר שמרמז לארבעה תפקידי תלישא, כגון שנות חייו, התימרות בלעם לדעת רגע זעם, -תלישא רביע –ּב 

 ת בלעם לעקור אומה שלמה בלשונו )תנחומא ט( )תורה שלמה קסב( מתפאר להשמיד עמים בפיו, התימרו

ָ א֩ ְדָך ָ תורה שלמה ]קסד[, בתפקיד שיעור, כגון אורך חיי בלעם, קטנה-תלישא - ֲהלֹו ֹו עָֽ ָ-ַעד מ  ה ֶּזָ֔ ַה ָ ֹום הא למדת שלא היה זקן , ַהּיֶ֣
 ( תנחומא ט)שהאתון גדולה ממנו. 

  ב,בבלי סנהדרין קו
אנשי  (תהלים נ"ה)מר ליה ההוא מינא לרבי חנינא: מי שמיע לך, בלעם בר כמה הוה? אמר ליה: מיכתב לא כתיב, אלא מדכתיב, א

. אמר ליה: שפיר קאמרת, לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם, והוה בר תלתין ותלת שנין או בר תלתין וארבע -דמים ומרמה לא יחצו ימיהם 
 ן בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחס ליסטאה.כתיב ביה: בר תלתין ותלת שני

  א,בבלי עבודה זרה ד
אחת מחמש ריבוא ושלשת אלפים ושמונה מאות וארבעים ושמנה בשעה זו וכמה זעמו? רגע. וכמה רגע?  -ת"ר: אל זועם בכל יום 

ויודע דעת עליון. אפשר, דעת  (,טזדכבמד' בלק )( ב,ד) , ואין כל בריה יכולה לכוין אותה רגע חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ביה:היא רגע
 )יש עוד גירסאות לאורך זמן הזעם( בהמתו לא הוה ידע, דעת עליון מי הוה ידע?

 

ר-ֶאל ֲאֶׁש ָ ָ֝ך ְנ ֲאת  ָ י ָ֨ כ  ָאנ  ָ א֩ ֲהלֹו ָ ם ְלָעֵ֗ ַעד-ּב   ָ ָך ְד ֹו עָֽ מ  ָ י ָָעַלֵ֗ ְֶ֣בָּת י-ָרַכ ְנּת  ְסַּכָ֔ ה  ֶ֣ןָ ְסּכ  ַה ַהָֽ ָ ה ֶּזָ֔ ַה ָ ֹום ן קט-תבנית כללית רביע ... רביע זקף – ַהּיֶ֣

התחילו תמהין שרי  מדרש תנחומא )ורשא( סימן ט-קטן, כעין עצם הפלא של אמירת האתון, ועצמת תוכחתה לבלעם כדאיתא ב-זקף
וכן  שזה הטפשות שבבהמות וזה חכם שבחכמים כיון שדברה לא היה יכול לעמוד בה....  מואב שראו נס שלא היה כמותו בעולם,

 לנצחה בדברים, כדמפרש: ר"ל שלא היה יכול הערה י תורה תמימה

 

ֶאת: לא,בלק כב במדבר ָ ' ה  ָ ֶ֣ל םָ -ַוְיַג ְלָע ָב  ֶ֣י ינ  ָע 
ֶאתָ ָ א ְר ֹו-ַוַּי֞ דָ֑ ְָּבָי ה ְָׁשֻלָפֶ֖ ֹו ְרּבֵ֥ ַח ֶרְךְָו ֶּדָ֔ ַָּב ֶ֣ב ָּצ ָנ  ה ' ְךָ ַאֶ֤ יו׃ַָָמְל ַאָּפָֽ חּוְָל ְׁשַּתֶ֖ ַָוּי  ד ּק ֵ֥ ַָוּי 

ֶאת ָ ' ה  ָ ֶ֣ל ָעםָ -ַוְיַג ְל ָב  ֶ֣י ינ  שלא היה נביא וה'  - ראב''ע ורמב''ן לגלוי דבר נסתר כפי', תוספת במאור עיניים מונח זרקא מונח סגול -ָע 
 היינו השגה שכלית לנבואה בין אומות העולם לכבוד ישראל הוסיף לו גלוי עיניים,

ֶאת ָ א ְר ה 'ָ-ַוַּי֞ ָ ְך ַאֶ֤  ''הנה אנכי יצאתי לשטן'' לב,בעל הטורים בכבע''פ  -, להקל להקל ולא להחמירצא פשטא, י מהפךגרשיים  –ַמְל
 להצילו שלא יטעה שה' לא יודע מחשבותיו ושאפשר לקלל. ממדתי ממדת רחמים שמלאך רחמים היה. יצאתי 

ה 'ָ-ֶאת ְךָ ַאֶ֤  מרגילותו שהיה לו לדונו לחובה,צא פשטא, י מהפך -ַמְל



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר פינחס כה,י 1.1

ר: יב,פינחס כה במדבר מ ָ֑ ֱא ָ ן ֶ֖ ַמֶָָ֖(ו,ד וא' 'דב), בתבנית טעמים של המלים טפחא אתנח –ָָלכ  לְׁש ָ֑ א  ָר ְׂש ָי   טפחא אתנח, –ע

ֶאתָ ָ ֹו ןָלֵ֛ ֵ֥ ת  ָנ  י ָ֨ ְננ  ׃-ה  ֹום ָָׁשלָֽ י ֶ֖ ית  ר   קדמא מרכא תביר טפחא סלוק.  –ְּב

ן ֶ֖ ןלשון שבועה, הקב"ה נשבע שבועה למשה השקול לכל ישראל, היינו שבועה ברבים המרומז בטעם  – ָלכ  ֶ֖ טפחא בתפקיד רבוי  – ָלכ 

רהתרה, ומצוה לכל אחד מישראל ללא הגבלה, מרבה כל ישראל, ולשבועה ברבים אין  מ ָ֑ אתנח מגביל, היינו שמספיק שכל אחד  –ֱָא

לָ(ו,ד וא' 'דב)מישראל יאמר  ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ע ַמֶ֖ רטפחא אתנח שזה בתבנית טעמים של  –ְׁש מ ָ֑ ֱא ָ ן ֶ֖ ֶ֣עָ (ג,כ ' שפ'דב)במקום אחר  רש"יואז כפי' , ָלכ  ַמ ְׁש
ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש לָ(ו,ד וא' 'דב)היינו של ) אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד -י  ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ע ַמֶ֖ כדאי אתם שיושיע אתכם )ראה סוטה  ,(ְׁש
 מב,א(. 

 

ר מ ָ֑ ֱא ָ ן ֶ֖ לָ(ו,ד וא' 'דב)-תבנית הטעמים מעבירה ל – ָלכ  ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ע ַמֶ֖ ל (ג,כ ' שפ'דב)-המלים מעבירות ל ְׁש א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣ע ַמ ותבנית טעמי המשכן  ְׁש

ָ ה ָמֶ֖ ָח ְל ֹוםַָלּמ  ַהּיֵ֛ ָ ים ֵ֥ ב  ר  ְק ָ ם ָ֑ם-ַעלַאֶּתָ֨ יֶכ ב  ְי ֹוָ...  (יב,כה 'פי' במ)קדמא מרכא תביר טפחא אתנח )= סלוק( מחזירה אל  – א  ןָלֵ֛ ֵ֥ ת  ָנ  י ָ֨ ְננ  ה 
ֹום-ֶאת ָָׁשלָֽ י ֶ֖ ית  ר   (במ' פי' כה,יב)שבאותה תבנית טעמים. ללמדך שבכל מצב של סכנה, ישראל מצווה ומובטח בשבועת ה' ברבים לרבים  ְּב

ר מ ָ֑ ַמֶָָ֖(ו,ד וא' 'דב)ואפילו  ֱא לְׁש ָ֑ א  ְׂשָר ָי  ל...  (ג,כ ' שפ'דב)בלבד, ובזכות אמירת  ע א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣ע ַמ ַָעל, כאשר ְׁש ה ָמֶ֖ ָח ְל ֹוםַָלּמ  ַהּיֵ֛ ָ ים ֵ֥ ב  ְָקר  ם -ַאֶּתָ֨
ָ֑ם יֶכ ב  ְי ֶאת...  (יב,כה 'פי' במ), כגון בשעה שהולכים לישון בלילה שהוא זמן התגברות דין, מתקיים בו  א  ָ ֹו ןָלֵ֛ ֵ֥ ת  ָנ  י ָ֨ ְננ  ֹום׃-ה  ָָׁשלָֽ י ֶ֖ ית  ר  ְָּב

  

ֶאתכה,יז:  פינחסבמדבר  ָ ר ֹו רֶ֖ ׃-ָצ ם אֹוָתָֽ ָ ם ֶתֶ֖ י ּכ  ה  ְָו ָ֑ים ְדָינ  ַָהּמ 
ֶאת ָ ר ֹו רֶ֖ ָ֑ים-ָצ ְדָינ  לָ(ו,ד וא' 'דב), בתבנית טעמים של המלים טפחא אתנח – ַהּמ  ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ע ַמֶ֖  על עוינותם לאמונת היחוד ְׁש

הָ֝דברים ב,ט:  ָ ר ֶמ א ַאלָ'ַוּי ָ֨ יָ ַלֵ֗ ֶאת-א   ָ ר ַאל-ָּת ַצ ְָו ב ָאָ֔ מָ -מֹו ָ ם ָָּבֶ֖ ֵ֥ר ְתָּג הָּת  ָמָ֑ ָח ְָל
אָ יָל ָֽ י-ּכ ֠ ְבנ  יָל  ֶ֣ ָּכ  ה ֻרָּׁשָ֔ ְי  ָ ְרצֹו ַא ָֽ מ  ָ ןְָלָךֶ֤ ֶאת-ֶאּת ָ֨ ָ י ּת  ָָנַתֵ֥ ט ֹו ה׃-לָ֔ ֻרָּׁשָֽ ְָי ר ָָעֶ֖

 

רכה,יח:  פינחסבמדבר  ֲאֶׁש ָ ם ֶהֵ֛ י ְכל  ְָּבנ  ם ָלֶכָ֔  ָ ם ה  ָ ים ֵ֥ ר  ֲר ָצ  י ֶ֣ ל-ּכ  ַָע ם ָלֶכֶ֖ ָ ּו ְּכלֵ֥ ַבר-נ  ָ-ְּד ר ֹו ְָּפעָ֑
לָ ַָבת-ְוַע י ָ֨ רָָּכְזּב  ַב֞ הַָ-ְּד ָ ם ָתָ֔ ח  ֲא  ָ ן ְדָי מ  ָ א י ֶ֤ ְָביֹוםְנׂש  ה ַָעל-ֻּמָּכֵ֥ ה ָפֶ֖ ַבר-ַהַּמּג  ר׃-ְּד ֹו ְָּפעָֽ

ל ַָבת-ְוַע י ָ֨ רָָּכְזּב  ַב֞ ן ָ-ְּד ְדָי מ  ָ א י ֶ֤ )לא הסתיימה בינתיים( וממתינה גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהתחילה והושעתה  – ְנׂש 

ב ולבני עמון כי היו צריכות השמדת המדינים על פעולת הזנות לישראל, השעה מלעשות זאת למוא -)א( התחיל בהכאת , להמשכה בעתיד.

(, ולעתיד לבוא גם הם יוכו וארצם תהיה לח,ב – א,בבלי בבא קמא לחרות המואבית ונעמה העמונית ) -לצאת מהם שתי פרידות טובות 

ָ (בר' לך טו,יח,יט)לישראל כחלק מההבטחת ה' לאברהם שיתן לו ארץ עשר עמים, שבעה עמי כנען,  ח[ הֵָ֛]י ָ ת ַרֹ֧ ָָּכ א ּו הֵ֗ ַה ָ ֹום םָ-ֶאתָ'ַּבּיֶ֣ ָרֶ֖ ְב ַא
ֶאת  ָ י ָָנַת ּת  ָךֵ֗ ְרֲע רְָלַז מ ָ֑ א יתָל  ֶ֣ ר  ַָעד-ְּב ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ָ ֶ֣ר ַה ְּנ מ  ָ את ַהּז ָ֔ ָ ֶֶ֣רץ ָא ְָנַהר-ָה ל ד ֶ֖ ַהָּג רָ ָהֵ֥ ָ-ַהָּנ ת׃ ָרָֽ ְָּפ ט[ ת-ֶאת]י ֶא ְו  ָ י ינ  ּק  תָ-ַה ֶ֖ א  ְָו י ּז ָ֔ ְּקנ  ַה

ָ י׃ ָֽ נ  מ  ַּקְד ַָה ֶאת]כ[ ֶאת-ְו ְָו י ֵ֥ ּת  ח  ֶאת-ַה ְָו י ֶ֖ ּז  ר  ָ-ַהְּפ ים׃ ָֽ א  ְרָפ ָָה א[ ֶאת]כ ֶאתָהאֱָ-ְו ְו  ָ י ר  ת-מ  ֶא ְָו י ָ֔ ְּכַנֲענ  ֶאת-ַהָֽ ְָו י ֶ֖ ְרָּגׁש  ָס-ַהּג  י׃ ָֽ ס  בּו ַָהְי
, מוניעשר אומות יש כאן, ולא נתן להם אלא שבעה גוים; והשלשה; אדום ומואב ועמון, הם קיני וקנזי וקד -הקיני וגו'  את)יט(  רש"י

הרפאים  ואתתם )יש' יא,יד; ראה ב"ר מד,כג(.  )כ( ועתידים להיות ירושה לעתיד, שנאמר: אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמע
 ארץ עוג, שנאמר "ההוא יקרא ארץ רפאים" )דב' ג,יג(.  -

הָ֝ (,טב 'דב) ()עולא לרב שמואל בר יהודה א"ל:...  א,בבלי בבא קמא לח רָ ֶמ א יָ'ַוּי ָ֨ ַלֵ֗ ֶאת-ַאל א   ָ ר ַאל-ָּת ַצ ְָו ב ָאָ֔ ה-מֹו ָמָ֑ ָח ְל מ  ָ ם ָָּבֶ֖ ֵ֥ר ְתָּג , ּת 
של משה לעשות מלחמה שלא ברשות? אלא נשא משה ק"ו בעצמו, אמר: ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את  וכי מה עלה על דעתו
ֶאת (,יזכה ' פי'במ)מואב, אמרה תורה:  ָ ר ֹו רֶ֖ ָ-ָצ ם׃ אֹוָתָֽ ָ ם ֶתֶ֖ י ּכ  ה  ְָו ָ֑ים ְדָינ  מואבים עצמן לא כל שכן! אמר לו הקדוש ברוך ( א,לחדף ) ַהּמ 

, שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן, רות המואביה ונעמה העמונית; והלא דברים הוא: לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי
ק"ו: ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על ב' אומות גדולות ולא החריבן, בתו של רבי אם כשרה היא וראויה היא 

 על אחת כמה וכמה דהוה חיה. -לצאת ממנה דבר טוב 
 

יוַָ כו,כ: פנחסבמדבר  נ  ְָב ּו ְהיֶ֣ י׃-ּי  ָֽ ח  ְר ַהַּז ָ ַחת ְׁשַּפֶ֖ מ  חָ ַר ֶז֕ יְָל ָ֑ ְרצ  ַהַּפ ָ ַחת ְׁשַּפֶ֖ מ  ָ ֶרץ יְָלֶפ֕ ָ֔ ֶָ֣לנ  ַהּׁש   ָ ְׁשַּפ ַחת מ  ָ ה ָלֵ֗ ְָלׁש  ָתם  ח  ְׁשְּפ מ  ְָל ה  ָד הּו ְָי
ֶרץ יְָלֶפ֕ ָ֔ ֶָ֣לנ  ֶרץגדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע )א( חישוב גימטריה של המלים -קטן זקף-זקף – ַהּׁש  יְָלֶפ֕ ָ֔ ֶָ֣לנ  והגי' עולה   ַהּׁש 

 .17גדול " העולה -קטן זקף-)ב( וכן לחישוב הפרש בין גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "זקף, תשצ"ה, 791=  411+  391

זה  רש"י במ' בלקרמז למלאך, ע"פ פי'  –עולה יר"ט נוטריקון י'ראה ר'אתה נ'טתה  289=   791 - .17)=תקע"ו(. ההפרש מתקע"ו 

 ל בלעם ממעשה איוולת שיפגע בחייו.. מלאך של רחמים להצי

 

ָ י ָ֔ ֶָ֣לנ  ֶרץי, "ן יש"ד ב"גי' דויעולה לעה"כ גי' שצ"ו ַהּׁש  )ואליהו מרומז בהפרש הגי' יר"ט כעין  ב"ר לטו"א זכו"ו הנבי"גי' אליהעולה ל ְלֶפ֕

 מבשרת ביאת משיח בן דודהביאת אליהו ומרמז ל, מלאך(

(, מקור לדיון האם ביאת אליהו תביא לתחית המתים או 11+  871+  418+  811) מות לנצחובלע ה ... ואליה"וגי' עולה לתשצ"ה הגי' 

 ר"ת אליהו לקים )כל דמעה(-ומחה יי א ובלע( המות לנצח(, ביאת המשיח

 

י כו,כא: פינחסבמדבר  ְָבנ  ּו ְהיֶ֣ י׃-ַוּי  ָֽ מּול  ֶהָח ָ ַחת ְׁשַּפֶ֖ מ  ָ ֕מּול ָ֑יְָלָח נ  ר  ֶחְצ ַהָֽ ַחתָ ְׁשַּפֶ֖ מ  ָ ן ֶחְצר ֕ ֶרץְָל ֶָפָ֔
יבְָ ן-נ  ֶחְצר ֕ ֶרץְָל יגדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע )א( חישוב גימטריה של המלים -קטן זקף-זקף – ֶפָ֔ ן-ְבנ  ר ֕ ֶחְצ ֶרץְָל והגי'  ֶפָ֔

 ,עולה ס"ב ש"ע כמשי"ח 181=  371+  371+  2.עולה  

 )=תקע"ו(.  .17" העולה  גדול-קטן זקף-)ב( וכן לחישוב הפרש בין גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "זקף 

ָ (כד,יז בלק 'במ) עק"ב,י()כוכב מ דר"ך, עולה רל"ד, דרכ"י 234=  181 - .17הפרש מתקע"ו ה ְך ַרָ֨ ָָָּֽד בָמ  ָכ֝ בּכֹו ק ֵ֗  ַּיֲע

ְך כמו (ט,תה' כה) ידר"ך ֶ֣ ר  ְד ם ַי י ו  ט ֲע ָנ ְׁשָּפָ֑ ד ַּבּמ  ֶ֖ יַלּמ  ם ו  ֶ֣י ֹו׃ ֲעָנו  ְרּכָֽ וד שהוא מבני הסברים המרמזים לפעולות המשיח היוצא מבית ד ַּד

 פרץ וחצרון
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ָ כו,מד: פינחסבמדבר  ר  ַהְּב ָ ַחת ְׁשַּפֶ֖ מ  ָ ה ָע֕ י ר  ְב ָ֑יָל  ְׁשו  ַהּי  ָ ַחת ְׁשַּפֶ֖ מ  ָ י ֕ ְׁשו  הְָלי  ְמָנָ֔ ַהּי   ָ ְׁשַּפ ַחת מ  ָ ה ְמָנֵ֗ ְָלי  ָתם  ח  ְׁשְּפ מ  ְָל ר  ָאׁש  ָ ֶ֣י נ  י׃ְּב ָֽ ָיע 
י ֕ ְׁשו  הְָלי  ְמָנָ֔ י ישוב גימטריה של המליםגדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע )א( ח-קטן זקף-זקף – ַהּי  ֕ ְׁשו  הְָלי  ְמָנָ֔ והגי' עולה   ַהּי 

עולה ק"י שנ"ו עולה סו"ת, תוס'; באוצר הגי' של הרב ר"י פאלוך זצ"ל נמצאת גימטרית ר"ת מ'אשר ש'מנה ל'חמו  ..4=  .31+  881

 ו'הוא י'תן מ'עדני מ'לך:

 )=תקע"ו(.  .17גדול " העולה -קטן זקף-קף)ב( וכן לחישוב הפרש בין גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "ז

כהן צדק, שבט אשר היו משיאים בנותיהם  –, צ"ך, כ"צ )כהן גדול ממשפחת איתמר(ק"י, על"י  881=  .17 - ..4ש מתקע"ו רהפ

 לכהנים

    

ָ כו,מה: פינחסבמדבר  ַחת ְׁשַּפֶ֖ מ  ָ ל א ָ֔ י ְלּכ  ַמָ֨ יְָל ָ֑ ר  ֶחְב ַהָֽ ַחתָ ְׁשַּפֶ֖ מ  ָ ר ֶב ֶח֕ הְָל ָעָ֔ י ר  ְָב ֶ֣י נ  ְב י׃ל  ָֽ ל  א  י ַָהַּמְלּכ 
ֶבר ֶח֕ הְָל יָעָ֔ ר  ֶבר גדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע )א( חישוב גימטריה של המלים-קטן זקף-זקף – ְב ֶח֕ הְָל יָעָ֔ ר  והגי'  ְב

 עולה תקכ"ז, באוצר הגי' של הרב ר"י פאלוך זצ"ל נמצאת גימטרית המלים חטי"ם יי"ן שמ"ן 127=  241+  217 עולה 

 )=תקע"ו(.  .17גדול " העולה -קטן זקף-וב הפרש בין גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "זקף)ב( וכן לחיש

 עולה מ"ט 49 = .17 - 127הפרש מתקע"ו 

ה) יָעָ֔ ר  ָ (תהלים קיב,ט)=( פז"ר  217 =ְָב ד׃ ֹו ְָּבָכבָֽ ּום רֵ֥ ֹוָָּת ְרנֵ֗ ַק֝ ָ ָ֑ד ֶֶ֣דתָָלַע ֶמ ָקתֹוָע  ָצ  ְד ים ֵ֗ ְביֹונ  ֶא ןָָל ָָנ ַתֶ֤ ׀ ֶ֤ר ַּז  מ"ט לפול.  היינו מקיים ּפ 

 

ֶאת בראשית ויצא ל,יג: ָ א ָרֵ֥ ְק ַָוּת  ֹות ָָּבנָ֑ י ּונ  רֶ֖ ְּׁש א  ָ י ֵ֥ יָּכ  ֕ ר  ָאְׁש הְָּב ָאָ֔ רָל  ֶמ א ר׃-ַוּת ֶ֣ ָֽ ָאׁש  ָ ֹו מֶ֖ ְָׁש
י ֕ ר  ָאְׁש ְָּב ה ָאָ֔ י תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע )א( חישוב גימטריה של המליםגדול, -קטן זקף-זקף – ל  ֕ ר  ָאְׁש ְָּב ה ָאָ֔   ל 

 לה ל"ו + תקי"ג עולה תקמ"ט עו 149=  183+  .3והגי' עולה 

 )=תקע"ו(.  .17גדול " העולה -קטן זקף-)ב( וכן לחישוב הפרש בין גימטרית המלים ובין גימטרית המלים "זקף

 עולה ז"כ 27=  .17 – 149הפרש מתקע"ו 

י כו,מד: פנחסבמדבר  -סיכום אפשרי ל ֕ ְׁשו  הְָלי  ְמָנָ֔ בֶָ כו,מה: פנחסבמדבר ולקרא  ַהּי  ֶח֕ הְָל יָעָ֔ ר    רְב
יָ.בראשית ויצא ל,יג:33לאה אמנו אמרה  ֕ ר  ָאְׁש ְָּב ה ָאָ֔ , כגון כעולה ז" 27=  .17 – 149 ומתקע" הפרש גדול,-קטן זקף-זקף – ל 

ישמן ז"ך שהוא הבסיס לשמן המשחה בו הקדשו הכהנים,  ֕ ְׁשו  הְָלי  ְמָנָ֔ כהן  –צ"ך, כ"צ  881=  .17 - ..4ש מתקע"ו רהפ ַהּי 

 צדק,

י (בר' ויחי מט,כ)אשר יעקב אבינו ברך לשבט  ּנ  ַד ֲע ַמָֽ ָ ן ֶ֖ ּת  ָי  א ּו הֵ֥ ְָו ֹו מָ֑ ְח ֶ֣הַָל ָנ מ  ְָׁש ר ֶ֖ ָאׁש  סָ-מ  ְך׃ָ ֶל ֶָמָֽ
 עולה גי' ראשי תיבות מ'אשר ש'מנה ל'חמו ו'הוא י'תן מ'עדני מ'לך: ומעדני מלך יהיו חטי"ם יי"ן שמ"ן ..4

 

רָ : ג,פינחס כז ברבמד ְדָּב ּמ  ַָּב ֶ֣ת מ  ָ ינּו  ב  אָל אָ ָא ּו הָ֨ ָהעָ -ְו ְךָ ֹו ְָּבתֶ֣ ֝ה ַָעלָהָי ים ֵ֛ ד  ּנֹוָע ַָה ה ַדת-ָדֵ֗ ַָּבֲע ' ַרח-הֶ֖ ָק ָ֑
יָ ָֽ יםָל א-ּכ  ֶ֖ תָּוָבנ  מ ָ֔ ָ ֹו אֶ֣ ְט ֶח ֹו׃-ְב יּוָלָֽ ָָהֵ֥

רָ  ְדָּב ַָּבּמ  ֶ֣ת מ  ָ ינּו  ב   ....ר"ע אומר מקושש עצים היה. ור"ש אומר מן המעפילים היה רש"י ָא

רָ  ְדָּב ַָּבּמ  ֶ֣ת מ  ָ ינּו  ב  צלופחד )קיצור ימיו( )ב( גורע את  בת ימיריקבתפקיד גריעה מהענין על הענין )א( סיבה ל –זרקא מונח סגול  – ָא

יצלופחד מהמערערים השונים על החלטות משה ומלמד כנאמר  ָֽ ת-ּכ  מ ָ֔ ֹוָ אֶ֣ ְט ֶח   ְב

רָ  ְדָּב ַָּבּמ  ֶ֣ת מ  ָ ינּו  ב  רָ ין ישהו מענ, מבתפקיד גריעה מהענין על הענין –זרקא מונח סגול  – ָא ְדָּב ַָּבּמ  ֶ֣ת מ  ָ ינּו  ב   .ין מיתהיענגורע מה ָא

רָ עד כדי מה שרבי עקיבא אומר שההימצאות  מאיסת המדברגורעת מהמדבר, כלומר גורמת להארץ אהבת  בי שמעוןלר ְדָּב גורם  ַּבּמ 

, ואפשר שבכך הוא שונה משאר המעפילים )היינו לקושש עצים, בין אם זה בהקרבה אישית להדגים חומרת עבירת השבת או מסיבה אחרת

 .נגרע מהם( שהם עלו כהתרסה נגד ה'

 שפירש כי צלופחד היה הצד הטוב של קין וזרקא מרמז כי מת בעטיו של נחש. מגלה עמוקות-גר הי"ו הפניה לרב סנדר ארלנ

ענין נחש בזרקא תומך בתפקיד זרקא כמרמזת לענין של תנועה, תנודה. ועוד זרקא סגול בתפקיד של קיצור ימים, כי צלופחד מת  –טט 

 יחסית צעיר בשנה ראשונה או שניה ליציאת מצרים.

 
 ה,פינחס כז ברבמד

ֶאת ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ב ֵ֥ ר  ְק ׃ָפ-ַוַּי ' הָֽ ָ ֵ֥י ְפנ  ןָל  ָטֶ֖ ְׁשָּפ ָמ 
ֶאת ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ב ֵ֥ ר  ְק ן-ַוַּי ָטֶ֖ ְׁשָּפ 'ָמרכא תביר טפחא – מ  הָֽ ָ ֵ֥י ְפנ   קמרכא סלי– ל 

בפסוק  הפשט ( היה משמע משפט אחד לכולן, כגון נחלה אחת לכולן כמשמעפחאטרכא )מ משפטן-משה את)תביר(  ויקרבאם היה כתוב 

ֶאת. ומיעוט דבר ממנו" תנה לנו אחזה" ד' ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ב ֵ֥ ר  ְק ן-ַוַּי ָטֶ֖ ְׁשָּפ , קבוצת פרטים שלא על כל אחד חל אותו ענין או מרכא תביר טפחא – מ 

וכן קבלו חלק אביהן )כפי שקיבלו ע"פ ספר יהושע( ואחת לעצמה, דרישת נחלה נפרדת לכל אחת הלכה, כאן משה מקריב משפט כל אחת 

 נכסי חפר ואף חלק אחי אביהן. וחלקו עם אחיו ב

 

 " הנגרם ע"י משה או הקשור למשה, לפני ה'טתנו יש כאן מיעוט כלשהו ב"ילפי ש

  נתעלמה ממנו הלכה וכו' רש"יעל הנגרם מפרש  (א)

 טטוד"ל. ד"א ראויה היתה פרשה זו להכתב ע"י משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן רש"יעל הקשור למשה מפרש  (ב)

עט את משה מלכתוב )כנראה הכוונה מלשמוע ישירות( פרשה זאת מלפני ה'. אולי מביע צער שלא זכה משה גם כלומר, מי

ודומה לקרא הנני בא אליך בעב הענן בשמות )אור החיים הקב"ה מתנצל לפני משה שלא  בנבואה זאת, במצוה זאת לפני ה'.

 ישראל.ידבר ברמת הנבואה הרגילה אליו אלא ברמה נמוכה שתתאים לבני 

 ענין דין, ה' ובית דינו – לפני ה' – לך טו כה-שלחהרמב"ן במדבר ע"פ  (ג)



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר מטות ל,ב 1.9
  במדבר מטות ל,ב:

ֶאל  ָ ה מ ֶׁש ָ ר ֶ֤ ַדּב  ַָוְי ָ ָ]ב[ ָָ-פ ָ '׃ הָֽ ָ ֵ֥ה ָּו ָצ  ר ֲאֶׁשֶ֖ רָ ָבָ֔ ָּד ֶ֣הַָה רֶָז מ ָ֑ א לָל  ֶ֖ א  ָר ְׂש י  ָ ֵ֥י ְבנ  ֹותָל  ַָהַּמּטָ֔ ֶ֣י אׁש  ָָר
ר מ ָ֑ א רבתוך העשה המתחיל בצווי  אמר לאואתנח, מגביל לדרוש נוטריקון  – ל  ָּדָבָ֔ ַה ָ ֶ֣ה  -דבר אחר )ראה נדרים עז,ב ...  רש"יוכפי'  ֶז
רעח,א(:  ַהָּדָבָ֔ ֶ֣הָ לא )וההגבלה במצוות העשה היא מעוט הוא; לומר, שהחכם בלשון 'התרה' ובעל בלשון 'הפרה' כלשון הכתוב כאן;  - ֶז

 )נדרים עח,א(.  ואם חלפו, אין מותר ואין מופר (פרהתחליפו בין דרך החכם בלשון התרה ובין דרך הבעל בלשון ה
 

 ה:  -במדבר מטות לא,ד 
ָָ ד[ [ָ א׃ ּוַָלָּצָבָֽ חֶ֖ ְׁשְל לָּת  א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֹות ַמּטֶ֣  ָ ל ְָלכ  ה ֶלףַָלַּמֶּטָ֑ ֶאֶ֖ ָ ה ֶָאֶ֚לףַָלַּמֶּטָ֔ ה[ ם] י ְָׁשנ  ה ֶלףַָלַּמֶּטָ֑ ֶאֶ֖ ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ַאְלפ  מ   ָ רּו ְס ָּמָֽ ָ-ַוּי  ר ָעָׂשֵ֥

א׃ָ ָָצָבָֽ י ֵ֥ ֲחלּוצ  ָ ֶלף ֶָאֶ֖
 וב שלוש פעמים אלף למטה עד לשליחתם לצבא, אולי זה מרמז לדרשה שהיו שלוש קבוצות של שנים עשר אלף.מתוך שכת

 
 במדבר מטות לא,ו: 

א ַָלָּצָבָ֑ ה ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖ ֶאֵ֥ ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ם ָתֵ֥ א  ָ ח ְׁשַלָ֨ ַָוּי 
ֶאתָ ְָו ָתם ֶָּבן-א ֠ ס ָח֝ יְנ ָ֨ רּו-ּפ  ַהְּת ָ ֹות רֵ֥ ְצ ֲחצ  ַָו ֶדׁש ּק ֵ֛ ַה ָ י ֵ֥ ָּוְכל  א ַלָּצָבָ֔  ָ ן ה  ַהּכ  ָ ֶ֤ר ָז ֹו׃ֶאְלָע דָֽ ְָּבָי ה ָָעֶ֖
 

א ַָלָּצָבָ֑ ה ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖ ֶאֵ֥ ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ם ָתֵ֥ א  ָ ח ְׁשַלָ֨  מרכא תביר מרכא טפחא אתנח קדמאָ-ַָוּי 

ח ְׁשַלָ֨ והנשיאים לא שלח עמהם כדי  - הטורים בעלקדמא, ע"פ המקובל מתמיד אמורים הנשיאים ללילך בראש חילותיהם אבל כפי'  – ַוּי 
 אלפיםהפקודי החיל, שרי קומם יצאו , ובמשמעון שנהרג נשיא שבטו שבטשלא יתבייש 

ה ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖ ֶאֵ֥ ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ם ָתֵ֥ שלא על כולם חל אותו ענין. מלמד על קבוצת  קשורים, חלק לקבוצת פרטים - רכא טפחאתביר מ מרכא – א 

 שבטיםה, ומיעט מן הצבא את נשיאי לומדי תורה אלף 82היושבים על הכלים, ולשיטה אחת עוד קבוצת וקבוצת , הלוחמים בפועל

 

ֶאת( ו,לא 'פי 'במהוא אומר: ) וכן מג,א סוטה בבלי ְָו ָתם א ֠ ָ א הַָלָּצָבָ֑ ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖ ֶאֵ֥ ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ם ָתֵ֥ א  ָ ח ְׁשַלָ֨ ס-ַוּי  ָח֝ יְנ ָ֨ ָ, ּפ  ָתם אלו סנהדרין,  -א ֠
ָ ס ָח֝ יְנ ָ֨ ֶדׁשָזה משוח מלחמה,  -ּפ  ּק ֵ֛ ַה ָ י ֵ֥ הָזה ארון ולוחות שבו,  -ּוְכל  רּוָעֶ֖ ַהְּת ָ ֹות רֵ֥ ְצ ֲחצ   אלו השופרות.  -ַו

 

ָ ָתם אאל הכתוב  אלפניוטעם שעשוי לרמז אלפניו ולאחריו. אפשר כי  גדולה,-תלישא -א ֠ הַָלָּצָבָ֑ ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖ ֶאֵ֥ ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ם ָתֵ֥ א  ָ ח ְׁשַלָ֨ בתפקיד  ַוּי 

בעל בחינה נעלה, מרמז על כל אחד מהשנים עשר אלף או שלוש הקבוצות של השניים עשר אלף שהיה צדיק כפי שמתברר מהתנהגותם 

 במלחמה.

ָ ָא ֠  אלו סנהדרין, קבוצה מובחרת בתפקיד בעל בחינה נעלה  לאחריו גדולה,-תלישא -ָתם

ֶאת ָ-ְו ס ָח֝ יְנ ָ֨  קדמא ואזלא במלה אחת מתוך מלים מוקפות, משוח מלחמה,  –ּפ 
ֶאת בחומש י"רש, בתפקיד כעין שוויון וכפי' קדמא ואזלא במלה אחת)א(  ְָו ָתם ס-א ֠ ָח֝ יְנ ָ֨  )כל הצבא( להודיע כי שקול כנגד כולם – ּפ 

,היינו סבו יתרו פיטם  אמופוטיאל זה, שאבי -ראו בן םאמרבבזוהו היו מן העם ש, מהמשך הגמרא מתברר כי מול העם כעין שויון )ב(

 .עמם שוהבהם והשלימו עמו והוא נחשב  שחזרועגלים לעבודה זרה שהרג נשיא בישראל, עכשיו מודיע הכתוב 

 נקמה ממדין ובו תלוי ההמשךבעושה תלוי המעשה, שפינחס החל ב (ג)

 

ָ ָתם ֶאתגדולה, קבוצת הנבחרים והם פרט קדמאה העובר דרך הכלל -תלישא –א ֠ ס-ְו ָח֝ יְנ ָ֨ אואזלא, לענין הפרט בתראה  קדמא ּפ   'וגוַָלָּצָבָ֔

ן אָ-ֶּב ַלָּצָבָ֔  ָ ן ה  ַהּכ  ָ ֶ֤ר ָז  -הלך אלעזר  ולאפינחס הלך ש ומפני י"רש מפשוטו. היוצאקטן, לימוד כפשוטו ולימוד -מהפך פשטא זקף –ֶאְלָע
עכשיו שפירש שגם פינחס היה שקול כנגד כולם אם  אבללא שלח את אלעזר... שהיה שקול כנגד כולם.,  - ''חשפת שינה מהרגילות
 )כלומר שינה מהמקובל(כן למה שלח 

 

ֹו׃ דָֽ הְָּבָי רּוָעֶ֖ ַהְּת ָ ֹות רֵ֥ ְצ ֲחצ  ַָו ֶדׁש ּק ֵ֛ ַה ָ י ֵ֥  סלוק   מרכא תביר מרכא טפחא - ּוְכל 

הַָ ָ י ֵ֥ ֶדׁשָּוְכל   זה ארון הברית -ּק ֵ֛

הָ רּוָעֶ֖ ַהְּת ָ ֹות רֵ֥ ְצ ֲחצ   מרכא טפחא, יתור לרבות שופרות על חצוצרות –ַו

ֹו דָֽ  ברשותו סלוק,  –ְּבָי

ֶדׁשָ ּק ֵ֛ תביר, רוצה לומר לא ממש בידו אלא ברשותו, כי ארון הברית נישא בד"כ על כתפי לויים בני קהת, הציץ שהעבירו על פניו את  -ַה

ידו אלא קשור במצחו, והמיעוט נמשך אל חצוצרות התרועה שבד"כ אין אדם אחד יכול לתקוע בשתי חצוצרות או בנות מדין, לאו דווקא ב

 חצוצרה ושופר בעת ובעונה אחת, אלא כלי אחד לכהן אחד.

 

ה רּוָעֶ֖ ַהְּת ָ ֹות רֵ֥ ְצ ֲחצ  ַָו ֶדׁש ּק ֵ֛ ַה ָ י ֵ֥ כן -עונה אחת. כמושלא כולם צריכים להיות בעת בחלק לקבוצת פרטים  ,מרכא תביר מרכא טפחא - ּוְכל 

ה רּוָעֶ֖ ַהְּת ָ ֹות רֵ֥ ְצ ֲחצ  ֹוהמאופיין ע"י  , יתור לרבותמרכא טפחא - ַו דָֽ   .ברשותוסלוק,  –ְּבָי

אפשר כי מספר לנו שכלים שונים עמדו לרשותו של פינחס להנהגת המלחמה במדין אפשר שבשלבים שונים כולם שימשו ובשלבים 

ארון הברית יצא בראשם, החצוצרות והשופרות תקעו,הציץ היה בראש פינחס כי אחרים לא כולם שימשו בעת ובעונה אחת. בשעת הקרב 

כך הרג את מלכי מדין ובלעם שבכשפים פרחו באויר. אחרי הקרב החצוצרות והשופרות לא שימשו, אבל הציץ היה בראש פינחס לבדוק 

 נשות מדין.

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :במדבר מטות לא יג
ְָוכָָ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ָ ֹ֧ר ָז ֶאְלָע ְָו ה מ ֶׁשָ֨ ָ ֝אּו ְצ ם-לַוּי ָ֨ אָתָ֑ ָר ְק הָל  ָדֶ֖ ָהע  ָ י ֵ֥ א  י ְָָנׂש 

ה׃-ֶאלָ ֲחֶנָֽ ַּמ ּוץַָלָֽ חֶ֖ ָמ 
ָבמדבר מטות לא,יג:

ָ ֝אּו ְצ  ,.... אחתקדמא ואזלא במלה  -ַוּי ָ֨

 )במדבר רבה , ואפילו הכי הלך לקראתםתלמידיו כולם תלמידי שהיו ושבחו של משה ענותנותו להודיע  סב שלמה תורה)א(

  ביניהםשוויון  כעיןד(, -פכ"ב

 )לעושה מצוה )מדרש( כבדים למד שממ סב שלמה ורהת)ב 

 כי חלק מהשלל הוא חרם לה' שהפרשתו כי צריך הפרשה והכשרה יצא למנוע ביזת ישראל מהשלל תעה" יפרש")ג( ע"פ .

  וחלקה שנשאר בידי העם צריך הכשרה., תלויה במשה ואלעזר הכהן ובנשיאים

 ה' וג' מבטאים בעושה תלוי המעשבא' מבטא שוויון 

 
 במדבר מטות לא,טז:

ָסר ְמ םָל  ְלָעָ֔ ָּב  ֶ֣ר ַב ְד ּב   ָ ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ְבנ  ּוָל  ָהיָ֨ ָ ה ָּנ ה ֝ ֶ֣ןָ הֶָ֖-ה  ַָּב ַעל ַָעלַמֵ֥ ר-' ַב ר-ְּד ֹו ְָּפעָ֑
ָהָָָֽ ת ַדֵ֥ ַָּבֲע ה ָפֶ֖ ַהַּמּג  ָ י ֵ֥ ה  ָ'׃ַוְּת

ּו ָהיָ֨ ָ ה ָּנ ה ֝ ֶ֣ןָ ָ  ה  ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ְבנ  גרש קדמא ומה  -אזלא גרש קדמא מהפך פשטא, טעם מונח מרמז על כעין סדרות אחדות של-מונח אזלא -ל 

מדין גרש קדמא מהפך פשטא מרמז על דבר שהתחיל הושעה ואמור להתחדש. ההסבר הוא כי נשות -גרש קדמא אזלא-שאחריהם. אזלא

הָ - רש"יגרמו למעל לבני ישראל כפי'  ָּנ ה ֝ ֶ֣ןָ אז נקמת ה' הייתה צריכה להיות    מגיד שהיו מכירים אותן, זו היא שנכשל פלוני בה. -ה 

. נקמה מהגברים ים וגם בגברים שהנשים עשו מעשיהן בשליחות הגברים שנכנסו לריב עם ישראל לא בגלל עצמם אלא בגלל מואבבנש

 בוצעה, הנקמה מהנשים בינתיים ממתינה להמשכתה בפועל היינו לביצועה בעתיד.

 

 נקמה בנשי ובבנות מדין. גרש או של כל התבנית. כגון ע"פ ספרי-בגלל המונח אפשר שיש כאן עוד פעולה של אזלא

 
... בלעם אמר ... העמידו להם נשיכם ובנותיכם בזמה והם יהיו שטופים בזמה ואלהיהם )שולט או ילחם(  ספרי מג )פסוקים יד טו טז(

 בהם ... שנאמר ויהפך להם לאויב, ולא עוד אלא שעושין את הרחמן אכזרי שנאמר היה ה' כאויב בלע ישראל.
 

כמו ביתר מלחמות שאינו מז' עממין שכתוב רק  שדין המלחמה הזאת( -)טט ... פקודי החיל דנו שדינו  י"ם(התורה והמצוה )מלב
הנשים והטף וגו' תבוז לך, ועל זה אומר שפינחס אמר כשם שהפקדתנו כן עשינו. רק משה אמר שזה אינו דומה ליתר מלחמות, שהם 

 ראוי להחיותם.גרמו עקר המלחמה וזה היה בעצת בלעם ואם כך לא היה 
ה -טט  ָּנ ה ֝ ֶ֣ןָ גרש ע"פ התורה והמצוה, מלחמה זאת יצאה מן הכלל של יתר מלחמות שלא בבני שבעה עממין, כי במלחמות -מונח אזלאָה 

 אחרות הורגים הגברים ובוזזים הנשים והטף ובמלחמה זאת היות שהן גרמו עיקר המלחמה ראוי להורגם.

 
 ב:כ,לאמטות במדבר 

ֶאתָ ְךָ ּזָָ-ַאֵ֥ ֶאתַה ְָו ב ת-ָהֶ֖ ֶאָֽ ָ ֶָ֑סף ֶאת-ַהָּכ  ָ ח  ֶׁשת ְּנ ת-ַה ֶאָֽ ָ ל ֶזָ֔ ְר ְָוֶאת-ַהַּב יל ֶ֖ ד  ֶרת׃-ַהְּב ָפָֽ ָָהע 
 לא כג׃מטות במדבר 

ר-ָּכלָ ָב֞ א-ֲאֶׁשר ָּד ב ֶ֣ ׁש ָי א ֵ֗ רּו ָב י ֶ֤ ׁש ָ ַּתֲעב  א  ר ָב ה ָ֔ ָט ְך ְו י ַא֕ ֵ֥ מ  ה ְּב ָּדֶ֖ א נ  ַחָּטָ֑ ְת ל י  ר ְוכ ָ֨ א ֲאֶׁשֹ֧ א-ל ָֽ ב ֵ֛ ׁש ָי ֶ֖ א  רּו ָּב י ֵ֥ ב  ם׃ ַּתֲע י   ַבָּמָֽ
ר ב ֶָ֣-ֲאֶׁש ׁש אָי א ֵ֗ שבו נמנים ששה מיני  שהוזכרו בפסוק שלפניוכגון אלו כלים ממתכות ותערובות שלהן מונח רביע יורה בקצרה אל  - ָב

 מתכות. 

ר-ָּכל ָב֞ ר ָּד א-ֲאֶׁש ב ֶ֣ ׁש ָי א ֵ֗ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא כאן בא ללמד שהכשרת כלים  - ָב

רמושם היא כדרך שי א-ֲאֶׁש ב ֶ֣ ָ ָי ׁש א ֵ֗    ,כדרך תשמישו הגעלתולבשל בו כלום.  – רש"יָב
 שתשמישו על ידי חמין יגעילנו בחמין,

 ומי שתשמישו על ידי צלי, כגון השפוד והאסכלה ילבנו באור

 

ְךָ ַא֕ רָ ה ָ֔ ָט  אמ"ר, רמ"א=  248= ר"כ אהי"ה =  28+  221גדול, גי' המלים המוטעמות בז"ק ז"ג  עולה -קטן זקף-זקף –ְו

 .17גדול שווה תקע"ו = -קטן זקף-גי' זקף

= של"ה = הש"ל, כאילו אמר הש"ל קליפת עובדי עבודה זרה  331=  .17 - 248גדול  היא -קטן זקף-ההפרש בין גי' המלים ובין גי' זקף

 )עע"ז( שנתנו בכליהם

 נמצא באוצר גי' הרב יוסף רפאל פאלוך ז"ל

 פאל אוריאל מכאל(, אותיות קודם לאותיות שמחה = רלזד = ד"ל ז"ראמ"ר רמ"א רא"ם )ר"ת ר 248גי'  *

= של"ה, בע"ל כרח"ה, פריד"ה לא"ה, ה"ר סינ"י, להק"ר, רו"ח נמוכ"ה, ע"ל פנ"י המי"ם, ס"ת מת"ן בסת"ר  331גי' ההפרש =  *

 שם קליפה מסוימת, רח"ל אמנ"ו, בשנת של"ה גילה האר"י ז"ל הסודות. -יכפ"ה א"ף, סער"ה 

המדרגה התחתונה היא שלש קליפות הטמאות ורעות לגמרי ואין בהן טוב כלל ...  ספר התניא סוף פ"והסבר אפשרית ע"פ דרך  *
ומהן נשפעות ונמשכות נשמות כל אומות  )השלישית אש מתלקחת בתוך הברד(ונקראו במרכבת יחזקאל רוח סערה וענן גדול וגו' 

ים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם וקיום כל מאכלות אסורות מהצומח כמו עובדי גילולים וקיום גופם ונפשות כל בעלי חי
ערלה וכלאי הכרם כו' וכ"ש בע"ח שער מ"ט פ"ו וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה של כל שס"ה לא תעשה וענפיהן כמ"ש 

 .שם סוף פ"ה
 הסבר אפשרי *

ש הקליפות הטמאות וביניהם הקליפה רוח סער"ה , בהסרתה הש"ל בע"ל כרח"ה רו"ח נמוכ"ה שהיא המדרגה התחתונה של של *

מהכלים של כל אומות עובדי גילולים מנתקים קיום וחיות מחשבה דבור ומעשה אומות עובדי גילולים וכל המאכלות האסורות וכל מעשה 

 דבור ומחשבה של שס"ה לא תעשה. 

 נ"י המי"ם ומלאכיו רא"ם )ר"ת רפאל אוריאל מכאל( לקים מרחפת ע"ל פ-כך יהיה ד"ל ז"ר ומבוא לשמחה של גלוי רוח א *



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר מסעי ל,ב 1.81

 
 תבנית טעמים כמו מסע מט -במדבר מסעי לג,ה 

י ׃ ָֽ ְָבנ  ּו ְסעֵ֥ ַָוּי  ה[ [-ָ ת׃ ֻסּכ ָֽ ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ס ָ֑ ַרְעְמס  מ  ָ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש  סיפא שמע ישראל  (א) י 

ְדָ ַהּמ  ָ ה ֵ֥ ְקצ  ָּב  ר ֶׁשֶ֖ ֲא ָ ם ָתָ֔ א  ְָב ּו ֲחנֶ֣ ַָוַּי ת ֻּסּכ ָ֑ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ר׃ָ]ו[  רישא: שמע ישראל  (ב) ָּבָֽ

ל ַע  ָ ַָוָּי ָׁשב ם ָתָ֔ א  ָֽ מ   ָ ְסעּו ַָוּי  ַָעל-]ז[ ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ת ר ָ֔ י ַהח  ָ י ֶ֣ ָ-ּפ  ֶ֖י ְּפנ 
ל׃ָ ּד ָֽ ְג מ  ָ ֵ֥י נ  ְפ ּוָל  ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ן ֹו ְָצפָ֑ ֶַ֣על  ַּב

לקיך בטעם עליון, פעם אנכי -רישא: פעם אנכי א  (ג)

 לקיך, סיפא רישא בר' א,א-ה' א

בְָ ַָוַּיַע ת ר ָ֔ י ח  ַה ָ ֶ֣י ְּפנ  מ   ָ ְסעּו ַָוּי  ח[ ְך] ּוְָבתֹו הָ-רֵ֥ ָר ְדָּבָ֑ ַהּמ  ָ ֶ֖ם ַהָּי
ה׃ָ ָרָֽ ָמ ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ם ָתָ֔ א  ָ ֶ֣ר ְדַּב מ  ְּב  ָ ים מ  ָָי ֶׁשת ְָׁשל ֶ֤ ְך ֶר ֶּדֶ֣ ָ ְל֝כּו  ַוּי ָ֨

 רישא: אנכי בטעם עליון  (ד)

ָ ה ֞ ר  ֶָעְׂש ֶ֣ים ְָׁשּת  ם יל  א  ְב ָּ֠ו ָמה ָ֑ יל  א  ָ אּו ַָוָּיב ֶ֖ ה ָרָ֔ ָּמ מ   ָ ְסעּו ַָוּי  ט[ [
ּו ֲחנ ַָוַּי ים ֶ֖ ר  ָמ יםְָּת ֵ֥ ְבע  ְוׁש  ָ ם י  ַמֵ֛ ָ ת ֵ֥ ינ  ָ-ע  ם׃  ָׁשָֽ

 רישא: אנכי בטעם עליון  (ה)

ל ַע ָ ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ם ָ֑ יל  א  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ָ-ַים-]י[ ּוף׃  רישא: שמע ישראל, סיפא כעין ש"י  (ו) סָֽ

ַּים מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  א[ ר-]י ְדַּב מ  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ּוף ן׃ָ-סָ֑ י ָֽ  רישא: שמע ישראל, סיפא כעין ש"י  (ז) ס 

ְדַּבר ּמ  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ה׃ָ-]יב[ ָקָֽ ָדְפ ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ן י ָ֑  שמע ישראל, סיפא כעין ש"י רישא:  (ח) ס 

ָ ּוׁש׃ ָאלָֽ ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ה ָקָ֑ ָּדְפ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי   רישא: שמע ישראל, סיפא כעין ש"י  (ט) ]יג[

ְָול א ם ָ֔ ד  י ְרפ  ּב   ָ ֲחנּו ַָּֽ֖י ַָוָֽ ּוׁש ָאלָ֑ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ד[ ָ-]י ם י  ַמֵ֛ ָ ם ָָׁשֵ֥ ה ָי ָהָ֨
ָ ֹות׃ ּתָֽ ְׁש םָל   ָלָעֶ֖

 רישא: שמע ישראל  (י)

ָּבְָ ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ם ָ֑ ד  י ְרפ  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  טו[ י׃ָ] יָנָֽ ס  ָ ר ְדַּבֵ֥  רישא: שמע ישראל, סיפא כעין בר' א,א  (יא) מ 

ה׃ָ ֲאָוָֽ ַּת ַהָֽ ָ ת ר ֵ֥ ְב ק  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑י יָנ ס  ָ ֶ֣ר ְדַּב ּמ  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  טז[  סיפא כעין בר' א,אלקים, -רישא: בראשית ברא א  (יב) ]

ת׃ָ ר ָֽ ֲחצ  ַָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑ה ֲאָו ַּת ַהָֽ ָ ת ר ֶ֣ ְב ּק  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי   סיפא כעין ש"ים, לקי-רישא: בראשית ברא א  (יג) ]יז[

ה׃ָ ְתָמָֽ ר  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ת ר ָ֑ ֲחצ  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ח[  סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (יד) ]י

ָ ֶרץ׃ ןָָּפָֽ ּמ ֵ֥ ר  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ה ָמָ֑ ְת ר  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ט[  סיפא כעין בר' א,ארישא: שמע ישראל,   (טו) ]י

ה׃ָ ְבָנָֽ ְָּבל  ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ֶרץ ןָָּפָ֑ ּמ ֶ֣ ר  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי   סיפא כעין ש"ילקים, -אשית ברא ארישא: בר  (טז) ]כ[

ָ ה׃ ָּסָֽ ר  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑ה ְבָנ ּל  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  א[  סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (יז) ]כ

ה׃ָ ָת ָלָֽ ה  ְק ָּב  ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ה ָּסָ֑ ר  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי   סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (יח) ]כב[

ַהר ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ה ָָ֑ת ָל ה  ְּק מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ָ-]כג[ ר׃ ֶפ  סיפא כעין ש"ישמע ישראל,  רישא:  (יט) ָׁשָֽ

ַהר ָֽ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ד[ ה׃ָ-]כ ָדָֽ ָר ֲח ַָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ר ֶפ  סיפא כעין ש"י,  שמע ישראל, בשלוש מלים!רישא:   (כ) ָׁשָ֑

ת׃ָ ֹלָֽ ְקה  ַמ ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ה ָדָ֑ ֲחָר מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ה[  סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (כא) ]כ

ְָּבָתָָֽ ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ת ֹלָ֑ ה  ְק ַּמ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ָ]כו[  סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (כב) ַחת׃

ח׃ָ ַר ְָּבָתָֽ ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ַחת ָּתָ֑ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי   סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (כג) ]כז[

ה׃ָ ָקָֽ ְת מ  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ַרח ָּתָ֑ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ח[  סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (כד) ]כ

ה׃ָ ָנָֽ ַחְׁשמ  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ה ָקָ֑ ְת ּמ  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ט[  סיפא כעין ש"י: שמע ישראל, רישא  (כה) ]כ

ָ ֹות׃ רָֽ ס  מ  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑ה ָנ מ  ַחְׁש מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי   סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (כו) ]ל[

ן׃ָ ָקָֽ ַָיֲע ֵ֥י ְבנ  ָּב  ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ֹות רָ֑ ס  ּמ  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  א[  סיפא כעין בר' א,ארישא: שמע ישראל,   (כז) ]ל

ר ח ֵ֥ ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ן ָקָ֑ ַָיֲע ֶ֣י ְּבנ  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ד׃ָָ]לב[ ְדָּגָֽ  סיפא כעין בר' א,א לקים,-רישא: בראשית ברא א  (כח) ַהּג 

ה׃ָ ָת ָבָֽ ְט ְָּבָי ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑ד ְדָּג ַהּג  רָ ח ֶ֣ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי   סיפא כעין ש"ילקים, , -רישא: בראשית ברא א  (כט) ]לג[

ה׃ָ ָנָֽ ר  ְב ְָּבַע ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ה ָת ָבָ֑ ְט ָּי מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ד[  סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (ל) ]ל

ַָוּיָ  ה[ ר׃ָ]ל ֶב ָָּגָֽ ן ֵ֥ ְָּבֶעְצי  ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑ה ָנ ר  ְב ַע מ  ָ ּו  סיפא כעין ברא א,ארישא: שמע ישראל,   (לא) ְסעֶ֖

ְדַּבר ְָבמ  ּו ֲחנֵ֥ ַָוַּי ר ֶָ֑ב ָָּג ן ֶ֣ ֶעְצי  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ׁש׃ָ-]לו[ ָֽ ד  ָק אָ ו ֵ֥ ה  ָ ן ֶ֖ לקים את השמים ואת הארץ; -בראשית ברא א  (לב) צ 

 בשמונה מלים

ָהָָ ר ה ֶ֣ ְּב  ָ ֲחנּו ַָּֽ֖י ַָוָֽ ׁש ָ֑ ד  ָּק מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ֹום׃ָ]לז[ דָֽ ֱָא ֶרץ ֶאֵ֥ הָ ֶ֖ ְקצ  ָּב  ר  רישא: שמע ישראל  (לג) ָהָ֔

ֶאל ָ ן ה ֝ ַהּכ  ָ ן ֲהר ָ֨ ַא ָ֩ ַָוַּיַעל ח[ ַָעל-]ל ר ָהֵ֛ ָה רָ ֶָ֣מתָ-ה ֵ֥ ַָוָּי ' הֶ֖ ָ י ֵ֥ ּפ 
י ָֽ ְָּבנ  את ֶ֤ יםְָלצ  ְרָּבע ֵ֗ ַא ָה ָ ֶ֣ת ַנ ְׁש ָּב  ם םָ-ָׁשָ֑ י  ַרָ֔ ְצ מ  ֶֶ֣רץָ ֶא מ   ָ ל א  ָר ְׂש י 

ֶָּבן ן ֲהר ָ֔ ַאָֽ ְָו ט[ ָ]ל ֶדׁש׃ דַָלח ָֽ ֶאָחֵ֥ ְָּב י ֶ֖ יׁש  מ  ֲח ַָה ֶדׁש ח ֵ֥ ָָׁשל ָֹ֧-ַּב ׁש
עָ ַמֵ֗ ְׁש ַָוּי  מ[ [ָ ָס ר׃ ָהָֽ ָה רָ ה ֵ֥ ְָּב ֹו תֶ֖ מ  ְָּב ָ֑ה ָָׁשָנ ת ַאֶ֖ ְמ ָּו ים ֵ֛ ר  ְוֶעְׂש

ּוא הָֽ ְָו ד ָרָ֔ ֲָע ְך ֶֶ֣ל ֶמ  ָ י ְּכַנֲענ  אָ-ַהָֽ ב ֶ֖ ְָּב ן ַָ֑ע ֶֶ֣רץְָּכָנ ֶא ְָּב ב ֶֶָֽ֖֖ג ֶּנ ַָּב ב ֵ֥ י ׁש 
ָ ל׃ ָֽ א  ָר ְׂש ָי  ֵ֥י  ְּבנ 

 סיפא כעין בר' א,א]לט[ ,  

 סיפא כעין ש"י]מ[ 

ְָּבצַָ ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ר ָהָהָ֑ רָ ה ֶ֣ מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  א[ מ ה׃ָ] ָנָֽ מ   סיפא כעין ש"ילקים, , -רישא: בראשית ברא א  (לד) ְל

ן׃ָ ְָּבפּונ ָֽ ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑ה ָנ מ  ַּצְל מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  מב[  סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (לה) ]

ת׃ָ ב ָֽ א  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ן ָ֑ ּפּונ  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי   סיפא כעין ש"ירישא: שמע ישראל,   (לו) ]מג[

ְָּבעָ  ּו ֲחנֵ֛ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ת ב ָ֑ א  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ד[ מ ב׃ָ] ָאָֽ מֹו ָ ּול בֵ֥ ְג ָּב  ים ֶ֖ ר  ָָהֲעָב ֵ֥י  רישא: שמע ישראל  (לז) ּי 

ד׃ָ ןָָּגָֽ יב ֵ֥ ד  ְָּב ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑ים ּי  ע  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ה[ מ  סיפא כעין בר' א,ארישא: שמע ישראל,   (לח) ]
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ה׃ָ ָמ ְי ְבָלָתָֽ ּד  ןָ מ ֵ֥ ְָּבַעְל ּו ֲחנֶ֖ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ָ֑ד ָָּג ן יב ֶ֣ ּד  מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  מו[  סיפא כעין בר' א,אלקים, -רישא: בראשית ברא א  (לט) ]

ָ ים ֶ֖ ר  ָהֲעָב יָ ֵ֥ ר  ָה ְָּב ּו ֲחנֵ֛ ַָּֽ֖י ַָוָֽ ה ָמ ְי ְבָלָתָ֑ ּד  ןָ מ ֶ֣ ַעְל מ  ָ ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  מז[ [
ָ ֹו׃ ְָנבָֽ ֵ֥י ְפנ   ל 

 לקים, אנכי בטעם תח'-רישא: בראשית ברא א  (מ)

לָ ַָעֶ֖ ב ָאָ֔ מֹו ָ ת ב ֶ֣ ְר ְּבַעָֽ  ָ ֲחנּו ַָּֽ֖י ַָוָֽ ים ָ֑ ר  ָהֲעָב ָ י ֶ֣ ר  ָה ָמ  ּו ְסעֶ֖ ַָוּי  ח[ מ [
ֹו׃ָ חָֽ ר  ְָי ן ֵ֥ ּד  ְר  ַי

 ם תח'לקים, אנכי בטע-רישא: בראשית ברא א  (מא)

ַָעל ּו ֲחנֶ֤ ַָוַּי ט[ מ [-ָ ים ָ֑ ּט  ַהּׁש  ָ ֶ֣ל ב  ָא ָ ד ַָעֶ֖ ת מ ָ֔ ַהְיׁש  ָ ֶ֣ית ּב  מ   ָ ן ְרּד  ַהַּי
ָס ב׃ ָאָֽ מֹו ָ ת ב ֶ֖ ְר  ְּבַעָֽ

 סיפא כעין ש"י,   (מב)

 

ֶרץ׃בראשית א,א:  ָהָאָֽ ָ ת ֵ֥ א  ְָו ם י  ַמֶ֖ ַהָּׁש ָ ת ֵ֥ א  ָ ים ָ֑ ה  ֱאֹל ָ א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ר  ְָּב
ד׃דברים ואתחנן ו,ד:  ֶאָחָֽ ׀ָ ָ ' הֵ֥ ָ ינּו ֶ֖ ה  ֹל ֱָא ' הֵ֥ ָ ל ָ֑ א  ָר ְׂש י  ָ ע ַמֶ֖ ְָׁש

 

ָג( -)א רש"י ים ָ֑ ה  ֱאֹל ָ א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ר  אמר רבי יצחק )תנ"ב בראשית יא(: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החדש הזה לכם"  -ְּב
משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים"  בבראשית?)שמ' יב,ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח 

ות העולם לישראל: לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, אומרים להם: כל הארץ של הקדוש )תה' קיא,ו(; שאם יאמרו אומ
 בראשית ברא אלהיםברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו )ראה יר' כז,ה(, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. 

א,ו(: בשביל התורה שנקראת "ראשית דרכו" )מש' ח,כב( ובשביל  אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, כמו שדרשוהו רבותינו )ב"ר -
 ישראל שנקראו "ראשית תבואתה" )יר' ב,ג(; עד הנה מדרש חכמים. 

 
כתב בספר צרור המור הביאו מגן אברהם )סימן תכח( וזה תוכן  טוב, מסעי, סעיף רמזי מ"ב מסעות-ספר הפרשיות, הרב אליהו כי

גדול של מ"ב אותיות וגו' אדם אחד קורא בכלם שיהא המשכן אחד ושמו שלם. והוא רמוז בפרשה הדברים: מ"ב מסעות כנגד שם ה
, שכל יום נברא בשש אותיות )אולי הכוונה לאותיות הראשונות שבשש תיבות שבכל יום נאמר במעשה בראשיתראשונה שבתורה, 

נמצא שהתורה כולה תחלתה וסופה חתומה  –אם, ויכל" "ויכולו השמים והארץ וכל צב –"ויהי ערב ויהי בקר יום" פלוני, ובשבת 
 בחותם אחד )בשם מ"ב, מ"ב אותיות בבראשית, ... מ"ב מסעות בסוף ספר במדבר הקודם למשנה תורה.(

שם הקודש של מ"ב אותיות הוא היצא מראשי התיבות של תפלת רבי נחוניא בן הקנה "אנא בכח גדולתך וגו', שבעה פסוקים בני שש 
 אחד.מלים כל 

לצאת  –כנגד מ"ט שערי טומאה שהיו משוקעים בהם במצרים וכל הילוכם במדבר  –מ"ב מסעות עם אותן שבע שחזרו לאחוריהם 
כנגד שער חמשים שזכו לו ובעשור לניסן היה, שהוא שבת  -מהם ולזכות במ"ט שערי קדושה. )ומסע אחרון שבו עברו את הירדן  

 הגדול בחמשים שבתות השנה.( –הגדול 

 אותיות 21מלים  ....  להינו הוי"ה אחד-הוי"ה א שמע ישראל

 אותיות 21מלים  ....  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

סה"כ חמשים אותיות וכנגדם חמשים מסעות עד עברם את הירדן, חמשים תיקונים לעבור ממ"ט שערי טומאה לחמשים שערי טהרה 

 וקדושה.

 

, מסעות והלאה בתרגום מיידיש 393ות משיחות קודש, ע"פ לקוטי שיחות חלק י"ח, מע' דבר מלכות התשע"ב מטות מסעי, נקוד

 (תנחומא מסעי ג)בני ישראל בזמן הגלות ... אמר לו הקב"ה למשה: מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני, לכך נאמר אלה מסעי בני ישראל 

מסעות רומזים גם על הברור של מדבר העמים בזמן הגלות, כי המדבר )תמצות הדברים( ... וי"ל בזה ע"פ פנימיות הענינים: הנה המ"ב 

הוא מקום יניקת הקלפות "נחש שרף ועקרב" שהם ג' הקלפות הטמאות ולכן אין במדבר גדול צמח ודשא כלל, כי ההשפעה באה מהקדושה 

ירחו" הרומז לגלוי משיח שעליו נאמר והקליפות אינם בטלים לקדושה, משום הכי אינם מקבלים ההשפעה, וסיום המסעות הוא ב"ירדן 

 "והריחו ביראת ה'", שאז תתבטל מציאות הרע דמדבר העמים ובלשון הכתוב "ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ".

והנה לצורך עבודת הברור של מדבר העמים ירדה הנשמה למקום הסתר של אלקות, ירידה לצורך עלית המדבר ולצורך עלית הנשמה, 

ידה אבל כאשר חוזרים שזוהי העלייה שלאחר הירידה מתגלה שהמסעות עצמם הם חלק מהעליה, שמתגלה כי גם הסתר ובגלות נרגשת יר

 זה הוא חסדי ה'.

מדבר העמים והקליפות הם ממעשי בראשית וחטא אדם הראשון. שמע ישראל הבלתי מושלם הוא עבודת הברור להגיע לקבלת עול מלכות 

 שמים בשלמות.

  8381ת, בלעם" עולה  קלפ ֻסגי, גי' "מדבר מקום טמא ג'  8381ש שרף ועקרב" עולה גי' "נח שב"פבשם 

 

כל הארץ של הקדוש ברוך  רש"י )בר' א,א(מסעות במדבר הם הכנה שהולכים לבנות את א"י, תכלית בריאת העולם, כ: הרב א"צ קלוגר
את הקשר בין הבריאה ובין תכליתה האמורה להתגלות בא"י , אפשר כי תבנית הטעמים מבטאה  הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו

(: בשביל התורה שנקראת "ראשית דרכו" )מש' ח,כב( ובשביל ישראל שנקראו "ראשית ב"ר א,וכמו שדרשוהו רבותינו ) רש"יכ
 (;יר' ב,גתבואתה" )

 ית בראשית הארץ נבראה עבור ישראל והתורה בא"י , בראשית והמסעות לקראת א"י הם אותה תכל

 

 אותיות 21מלים  ....  להינו הוי"ה אחד-הוי"ה א שמע ישראל

 אותיות 21מלים  ....  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

בתבנית טעמי  ויסעו מ...מסעות במדבר שהרישא של רוב פסוקיהן  42מלים, וכנגדן  42 ובשעריךעד  ואהבת בפרשת שמע ישראל ממלת

 מלים בתפילת רבי נחוניא בן הקנה "אנא בכח וגו' " .פעמים  7גדן טפחא אתנח, וכנ - שמע ישראלרישא 

 קבלת עול מלכות שמים )א( בחניה )ב( בנסיעה תיקון

 תחנות איסוף בדרך שתפקידן העלאת )= שחרור( נשמות ישראל שנלכדו במדבר בידי בן בליעל מחטא אדם הראשון 42-מסעות ו 42

 ..  ובשכבך ובקומךבשבתך בביתך . ודברת בם תחנות תיקון  42

 ובלכתך בדרך...   ודברת בםמסעות תיקון של   42



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 דברים, ב"התשע שנת השבוע פרשות דפי .

 דברים א,א 8..

ָ: א,א ריםדב ׀ א ֶאל׀  ָ ה מ ֶׁש ָ ר ֶּבֶ֤ ּד  ָ ר ֲָאֶׁשָ֨ ים ֵ֗ ר  ָב ְּד ַָה ֶֶּ֣לה ןָ-ָּכל-א  ָ֑ ּד  ַהַּיְר ָ ר ֶב ֶ֖ ְָּבע  ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי 
ין ָּב  ֝סּוף ָ ֹול מָ֨ ָ֩ ָבה ָר ָָּבֲע ר ְדָּב֡ ין-ַּבּמ  ָֽ ןָּוב  ָרֹ֧ א ב׃-ָּפ ָהָֽ ָָז י ֵ֥ ד  ְָו ת ר ֶ֖ ֲחצ  ַָו ן ְָוָלָבֵ֥ ֶפל ָּת ֵ֛

ן י ין-ּב  ָֽ ןָּוב  ָרֹ֧ א ָ-ָּפ ת ר ֶ֖ ֲחצ  ַָו ן ְָוָלָבֵ֥ ֶפל תביר היא ירידה אחרי ירידה לשם צורך גלוי או דרגא דרגא תביר מרכא טפחא, בדרך חסידית  –ּת ֵ֛

 ופו הענין מוסבר באופן אחר.מעשה בעולם הזה, ומהפשט נראה לכאורה כי בני ישראל הרבו להכעיס לה' . אבל בעיון בפסוק מס

בָ ָהָֽ ָָז י ֵ֥ ד  ֶסף  (הושע ב,י)מעשה העגל, שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר  -ְו י ְוֶכָ֨ ית  ֵ֥ ְרּב  ֵּ֛ה ה  ב ָל ָהֶ֖ ָז ּו ְו ָ ָעׂשֵ֥ ַעל׃ ֶסף... ַלָּבָֽ  – ְוֶכָ֨

בָקדמא, לכתחילה הקב"ה נתן בידי ישראל כסף  רב ולכן  ָהָֽ ָָז י ֵ֥ ד  הקב''ה ממעט מהכעסתם כי  (י,שע בהו) סלוק מגביל, מרמז ע"פ  –ְו

ָמפני שהרבה להם כסף  ת ר ֶ֖ ֲחצ  בטפחא, בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  –ַו ָהָֽ ָָז י ֵ֥ ד  שהקב"ה מוריד מהכעסתם אותו והגבלה  ְו

יןזאת מתפשטת אל  ין-ּב  ָֽ ןָּוב  ָרֹ֧ א ן-ָּפ ְָוָלָבֵ֥ ֶפל   להגביל את הכעסתם גם במקומות אלו ואחרים. ּת ֵ֛

 

י  (לא,כי תשא לב 'שמ)  רש''ירבנו ע''פ  וכמאמר משה ֵ֥ ה  ֹל ב׃ ֱא ָהָֽ אתה הוא שגרמת להם שהשפעת להם זהב וכל חפצם, מה יעשו שלא   ָז
 (א,ברכות לב)יחטאו 

תָָ-וכך גם ממעט מ ר ֶ֖ ֲחצ  ַָו ן מהתיפלה על המן שכינוהו הלחם הקלוקל ומלשון הרע של קרח ועדתו שבא מצד שנתגאה בעשרו  -ְוָלָבֵ֥

 תקנא במינוי הנשיא של שבט לויומעמדו ונ

'' בעקבות מכות מולוכך גם ממעט מכל התיפלות שארעו בתקופת הזמן שהוגדרה בין תיפלה ראשונה ובין תיפלה אחרונה, שבראשונה ''

ּום (לו,בא יב ותשמ) מצרים ובפרט מכת בכורות לָ֑ א  ּו ַוַּיְׁש ְּצלֶ֖ ְָֽ֖יַנ ם׃-ֶאת ַוָֽ י  ָרָֽ ְצ  מ 
ע (כב,שמות בשלח טו) ף ביזת הים הייתה כה גדולה עד שנאמרסו-בעקבות קריעת ים ֝סּוףובשניה   ה ַוַּיַּסָ֨ ת מ ֶׁשֶ֤ ל ָ-ֶא א  ָר ְׂש ם י  ַּי ף-מ  ּו   סָ֔

לא כעס כל תקופת ברכות בלעם עד שפינחס כעס את הכעס שהיה לי לכעוס וקנא את הקנאה שהיה לי הקב"ה ובאחרונה בתיפלת פעור 

 לקנאות

 

ַהֵָ֥,ז: אדברים  ָ אּו םָּוב ָ֨ ּוָָלֶכֵ֗ ְסעֶ֣ ָּו ׀ ּו נֶ֣ ֶאלְּפ ְָו י  ר  ֱאמ  ָה ל-רָ ָ-ָּכ ָניו  ְָׁשכ 
ָ֑םָ ַהָּי ָ ֹוף חֶ֣ בָּוְב ֶֶָֽ֖֖ג ֶּנ הָּוַב ָלֵ֥ רָּוַבְּׁשפ  ָהֵ֛ ָָב ה ָבֵ֥ ָר ָָָּבֲע
דָ ַָע ן ֹו ָבנָ֔ ַהְּל ְו  ָ י ְּכַנֲענ  ַהָֽ ֶרץָ ְָנַהר-ֶאֶ֤ ל ד ֶ֖ ַהָּג ָ ר ָּנָהֵ֥ ת׃-ַה ָרָֽ ְָּפ

ָ)ז( רש"י  ם ּוָָלֶכֵ֗ ְסעֶ֣ ָּו ׀ ּו נֶ֣ ָ)ראה ספ"ד ו(.  דרך ערד וחרמהזו  -ְּפ י  ר  ֱאמ  ָה ָ ר ַהֵ֥ ָ אּו ֶאלעו. כמשמ -ּוב ָ֨ ָ-ָּכל-ְו ָניו  עמון ומואב והר  -ְׁשכ 
 וגו'שעיר )ראה שם(. 

ואם לא חטאו ישראל היה נותן להם ארץ י' עממין כאשר נשבע לאברהם וחטאם גרםמה להם שלא נתן להם אלא ארץ שבעה  ''חתשפ
 (הר האמרי בלבד)

ֶאל ְָו י  ר  מ  ָהֱא רָ ַהֵ֥ ָ אּו ל-ּוב ָ֨ ָ-ָּכ ָניו  היו אמורים  לכתחילהיד כעין לכתחילה ובפועל, ע"פ רש"י ושפת"ח סגול, בתפק זרקאמרכא קדמא  -ְׁשכ 

עמון ומואב והר שבע ובין חברון, ומשם לכבוש את עבר הירדן המזרחי )ארץ -להתחיל בכיבוש ארץ כנען דרך ערד וחרמה, היינו בין באר
זו  - ובשפלהזה הר המלך )ראה ספ"ד ו(.  - בהר)ראה יל"ש תורה תתא(.  זה מישור של יער - בערבה  רש"י( ולמערב ולצפון  שעיר
דאשקלון ועזה וקסרי וכו', כדאיתא בספרי )שם(.  - ובחוף הים ובנגבדרום )ראה שם(.  שפלת ַהר-ַע ְָנ ל ד ֶ֖ ַהָּג רָ ָהֵ֥ ת-ַהָּנ ָרָֽ בצפון  – ְּפ

ומשם כבשו את עבר  סבבו במדבר ארבעים שנה והגיעו לעבר הירדן המזרחי ופועלסוריה ארץ עוג מלך הבשן ויותר. אבל גרם החטא 

 הירדן המערבי ולא כל הכיבוש שהיו אמורים לכבוש.

כמו שכתב בפ' מטות  (כנראה כוונתו לאבות)מוכיח כי ארץ בני גד ובני ראובן לא הייתה בכלל השבועה  )דב' א,ח(-ב אור החייםולפי' 

 חון.והוכיח מספרי. אף שחלק מנחלת ראובן הוכשרה ממואב לישראל ע''י כיבושה בידי סי

ָ֑ם ַהָּי ָ ֹוף חֶ֣ ָּוְב ב ֶֶָֽ֖֖ג ֶּנ הָּוַב ָלֵ֥ רָּוַבְּׁשפ  ָָבָהֵ֛ ה ָבֵ֥ ָר , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא כלשהו, שלא על כולם מרכא תביר מרכא טפחא – ָּבֲע

השאירו חלקים בארץ כנען שלא נכבשו  הארץ הנותרת רבהחל אותה הלכה או אותו ענין, וההסבר לכך שבפועל כפי הנלמד בספר יהושע 

וזה מתאים נחלותם הייתה בהר ובשפלה ובנגב ובערבה. תשלא ממש הורישו את הפלשתים, עיקר הרישו מהם את יושביהם כגון,או שלא הו

 ,שיורישם לאט לאטלדבר ה' 

ןָ  ֹו ָבנָ֔ ַהְּל ְו  ָ י ְּכַנֲענ  ַהָֽ ָ ֶרץ ָ(יב,ולך-בר' לך) -כנאמר ב ללמדך שלא הייתה ארצו אלא שהלך וכבשה מבני שם - קטן-קףמהפך פשטא ז -ֶאֶ֤
י ֶ֖ ְּכַנֲענ  ַהָֽ ז ְו ֶרץ׃ ָאֵ֥ ָאָֽ  ָּב

 

ובגלל חטא המרגלים הצטוו לפנות מהמסלול  לכתחילהמופיע באותו מקום שהיו צריכים להיכנס  פנו וסעו לכםמעניין לציין כי הבטוי 

רָּפְָיד,כה:  שלחבמדבר המקורי ולנסוע במסלול ארבעים השנה  ָמָחֵ֗ ָ ק ֶָ֑מ ָָּבע  ֶ֣ב ֹוׁש  ָי י ֶ֖ ְּכַנֲענ  ַהָֽ ְו ָ י ֵ֥ ק  ָמל  ָהֲע ְךְָו ֶר ֶָּדֵ֥ ר ְדָּבֶ֖ ַהּמ  ָ ֵ֛ם ּוָָלֶכ ָּוְסעֵ֥ ּו נָ֨
ם ׃ָפ-ַי ּוף ָסָֽ
 

ֶאתָ: ח,א דברים ָ ם יֶכֶ֖ ְפנ  יָל  ּת  ָָנַתֵ֥ ה ֵ֛ א  ֶרץָ-ְר ָאָ֑ ָָה
ֶאתָ ָ ּו ְרׁשֶ֣ ָּו אּו ֚ ם׃-ּב  ֶהָֽ י ר  ֲח ַא ָ ם ְרָעֶ֖ ַז ָּוְל ם ֶהָ֔ ֶ֣תָָל ָלת   ָ ב ק  ְלַיֲע ָּוָֽ ק ְצָחֶ֤ םְָלי  ָהָ֨ ָר ְב ַא םְָל יֶכ֝ ת  ֲאב ָ֨ 'ַָל ֠ה ָ ֶ֣ע ְׁשַּב ָנ  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ֶרץ ָָהָאָ֔

ָ אּו ֚ ֶאתבתפקיד דווקא כך, יתיב  -ּב  ָ ּו ְרׁשֶ֣ ֶרץ-ּו ָאָ֔ קטן, בתפקיד של לפחות שתיים, מכח שתי סיבות, מכח השבועה לאבות, -קףמונח ז – ָה

 מכח כיבושם את הארץ אף שלא מרצון אלא בכורח הנסיבות.

 

 ופרטמתחיל ההסבר לתבנית פרט וכלל  מכאן

ָ' ֠ה ָ ֶ֣ע ְׁשַּב ָנ  ֶ֣ר גדולה, כל אחד מהאבות מובחר ומיוחד וזכה לשבועה -שהם ענינים של תלישאפרטים  שלושהגדולה, -מונח תלישא מונחָ-ֲאֶׁש

חסד,  -ה'  בעבודתשלוש שבועות הן שלושה פרטים כי כל אחד מהאבות מייצג בחינה מיוחדת , ובדרך סוד מה' על ירושת הארץ משלו

 גבורה, תפארת

ם יֶכ֝ ת  ֲאב ָ֨ -האבות שיפורטו בפרט הסוגר פעלו להכין שארץכעין כלל: עשה, בעושה תלוי המכעין שוויון, ה אחת, מלאזלא בוקדמא - ַל
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 לפני בניהם ולכן היא להם נחלה בירושה ולא כליסטים שכבשו הארץ מיושביה להיכבשישראל תהה נוחה 

 ָ ב ק  ְלַיֲע ָּוָֽ ק ָחֶ֤ ְצ םְָלי  ָהָ֨ ָר ְב ַא ל, להודיע, שמיעט ה' שהיא הפרט המקדים לכל שבועתפרט סוגר לכלל ודרכו עוברת  -מהפך פשטא  קדמא -ְל

 מהאבותאחי אברהם וסבן של האמהות  נחור תרח ונחור
  ...אלא אברהם כדאי לעצמו, יצחק כדאי לעצמו, יעקב כדאי לעצמו, - רש''י

ָאזלא על וקדמא  - טט ם יֶכ֝ ת  ֲאב ָ֨ וע"פ מדרשים  בין כל האבות ביחד וכל אחד לחוד לגבי ירושת הארץ.)כעין שוויון( יוצרת שקילות ַל

 ר בראשית גם ברוממותם על על כל הנבראים וגם הפקיד בידי כולם את מקור הברכות בעולם. בספ

ָתםָ (במד' פי' לא,ו) בפרשת פינחס כתובוכעין הנאמר  ֶאת דולהג-לישאת – א ֠ ס-ְו ָח֝ יְנ ָ֨  פירש רש''יושם  במלה אחת אזלאוקדמא  – ּפ 
'ָ. כיצד נסביר כאן ששקולים יכֶָ֝ דולהג-לישאת –֠ה ת  ֲאב ָ֨  אזלא.ו קדמא – םַל

 

שם היו בעלי זכות לארץ הם לא לחמו עליה. ה'  כבנישייכת בנחלה לבני שם. הכנענים התנחלו בארץ שלא נחלתם. אף שהאבות  י"א

 כבשו, לא מתוך שאיפת כיבוש אלא בכעין דרך אגב. לאברהם וליצחק עמים שלא מכנען הכנעניתזיכה האבות לכבוש הארץ מההשתלטות 

 ישירות. לאנגד דינה,   שכםען וכך טיהרוה לכיכוש של האבות. יעקב כבש בעקבות עבירת החוי יושבי את יושבי כנ

 ובתוכה את חמשת מלכי עמק  יארבעה המלכים שכבשו קודם כל סביבות א" עלנצחונו  יזכה בארץ בהתהלכו בה אבל בטבע ע" אברהם

 .המלח שכנראה היו גדולי הארץ יםשדים הוא 

שכבשו השפלה בדרום ארץ כנען  פלישתיםשל אביו שסתמום חפירת הבארות בחזר וכבש דרום הארץ בארץ קבע חזקה  יצחק

א  (בר' תל' כו,כב) עד שאמרמהכנענים. ובחפירת בארות משלו  ָרֶ֤ ְק ָמּה ָ ַוּי  ֹות ְׁש בָ֔ ח  ר ְר ֶמ א י ַוּי ֵ֗ ָֽ ה-ּכ  יב ַעָּת֞ ֹ֧ ח  ְר ֶרץָ'הֵָ֛ ה  ָאָֽ ָָב ינּו ֵ֥ ר  ָּוָפ נּו ׃ ָלֶ֖

ע. (ר' תל' כו,יבב)ובעיבוד חקלאי של הארץ   ַרֶ֤ ְז ָחק ָ ַוּי  ְצ ֶֶ֣רץ י  ָא וא ָּב ָ֔ ה  א ַה ְמָצֵ֛ ּי  ֵ֥ה ַו וא ַּבָּׁשָנ ֶ֖ ה  ֶ֣ה ַה ָא ם מ  י ָ֑ ר  ּו ְׁשָע ה ֶ֖ ֲרכ  ָב ְָֽ֖י ָ׃'הָָֽ ַוָֽ
(מח,כב ' ויחיבר)ולכך נאמר בעקבות מעשה שכם  במלחמת שכם וכל הערים אשר סביבותיה יחזר וכבש את מרכז א" יעקב  ָ י ָֽ ּת  ָָנַתֹ֧ י ֞ ֲאנ  ַו

ַחֶָ֖ ַא ָ ם ְָׁשֶכֵ֥ ָךֵ֛ ַָעלְל ׃ָפ-ד י ָֽ ַקְׁשּת  יָּוְב ֶ֖ ְרּב  ַח ְָּב י ָ֔ ר  מ  ָהֱא ָ ֶ֣ד ַּי מ   ָ י ַק ְחּת  ָָל ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ָך י ֶחָ֑  ַא

 (א)  אפשר כי ָ ב ק  ְלַיֲע ָּוָֽ ק ָחֶ֤ ְצ םְָלי  ָהָ֨ ָר ַאְב ָשלפניו  שחבירוכעין מידה כתוב  הואְל ם יֶכ֝ ת  ֲאב ָ֨ , כאן בעושה תלוי המעשה עליו מלמד ַל

 של הכיבוש וההנחלה

(אפשר כיב )ֶָ֣ע ְׁשַּב ָנ  ֶ֣ר ָ ֲָאֶׁש ב ק  ְלַיֲע ָּוָֽ ק ָחֶ֤ ְצ םְָלי  ָהָ֨ ָר ְב ַא םְָל יֶכ֝ ת  ֲאב ָ֨ 'ַָל ֶאתטעמא דקרא המנמק מדוע  כעין הוא ֠ה ָ ּו ְרׁשֶ֣ ָּו אּו ֚ ָ-ּב  ֶרץ ָאָ֔  כיָה

ָ מרמז  ולכךהאבות כבשוה ואתם באים ומחזירים לעצמכם הירושה.  ב ק  ְלַיֲע ָּוָֽ ק ָחֶ֤ ְצ שיצא מפשוטו כי זאת החזרת נחלת פשטא, מהפך  - ְלי 

 .ראשוןאבות ולא כיבוש 

 

ים: יא,דברים א ָ֑ מ  ֶֶ֣לףְָּפָע ֶא ָ ם ֶכֶ֖ ֵ֛םָָּכ יֶכ ֲָעל  ף ֹ֧ ס  ָי  ם ֶכֵ֗ ֹות  ֲאבָֽ ֶ֣יָ ה  ֹל ֱא ָ ' ם׃ָָ֞ה רָָלֶכָֽ ֶּבֵ֥ ּד  ָ ר ֲאֶׁשֶ֖ םַָּכ ֶאְתֶכָ֔ ְךָ ֶ֣ ר  יָב ָו 
ים)יא(   רש"י  ָ֑ מ  ֶֶ֣לףְָּפָע ֶא ָ ם ֶכֶ֖ ֵ֛םָָּכ יֶכ ֲָעל  ף ֹ֧ ס  םמהו שוב  - י  רָָלֶכָֽ ֶּבֵ֥ ּד  ָ ר ֲאֶׁשֶ֖ םַָּכ ֶאְתֶכָ֔ ָ ְך ֶ֣ ר  יָב אתה נותן קצבה אלא אמרו לו: משה,  ?ו 

ָלברכתינו? כבר הבטיח הקב"ה את אברהם: "אשר אם יוכל איש למנות" וגו' )בר' יג,טז(! אמר להם: זו משלי היא, אבל הוא  ְך ֶ֣ ר  יָב ו 
ם רָָלֶכָֽ ֶּבֵ֥ ּד  ָ ר ֲאֶׁשֶ֖ םַָּכ  )ראה ספ"ד יא(.  ֶאְתֶכָ֔

ים ,אבעל הטורים דברים לג ֶ֖ ה  ֱאֹל ָה ָ יׁש ֵ֥ א  ָ ה ָוזהו . ר"ת מאה וס"ת השם וס"ת משה. מ ֶׁשֵ֛ ֶֶ֣לף ֶא ָ ם ָּכֶכֶ֖ ָ ֵ֛ם יֶכ ֲָעל  ף ֹ֧ ס  ָי  ם ֶכֵ֗ ֹות  ֲאבָֽ ָ ֶ֣י ה  ֹל ֱא ָ ' ֞ה
ים ָ֑ מ  ( הרי אלף. א,חולין פזיו"ד זהובים ) )שווה( (, ובכל ברכה וברכהב,מנחות מג( שאמר תנו לו מאה ברכות בכל יום )יא,א 'דב) ְָּפָע

ףלכך אמר  ֹ֧ ס  יםהשם  י  ָ֑ מ  ֶֶ֣לףְָּפָע ֶא ָ ם ֵ֛םָָּכֶכֶ֖ ֶכ י אֶָמשלי.  ֲָעל  ָ ְך ֶ֣ ר  יָב ָו  ם (. הפסוק מתחיל בוי"ו ומסיים בוי"ו לומר דב"ר א יגמשלו )ְתֶכָ֔
 שבירך י"ב שבטים:

ֶאתלג,א:  וזאת הברכהדברים  ָ ים ֶ֖ ה  ֹל ָהֱא ָ יׁש ֵ֥ א  ָ ה מ ֶׁשֵ֛ ָ ְך ַרֵ֥ ָּב  ר ֲאֶׁשָ֨ ָ ה ָרָכֵ֗ ַהְּב ָ את ז ֶ֣ ֹו׃-ְו מֹותָֽ ָ ֶ֖י ְפנ  לָל  ָ֑ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ 
ים-ר"ל ה שפתי חכמים צ ָ֑ מ  ֶֶ֣לףְָּפָע ָדוש ברוך הוא משלי מברכה שלי אבל הק ֶא ם ֶאְתֶכָ֔ ָ ְך ֶ֣ ר  יםָ-יותר מיָב ָ֑ מ  ֶֶ֣לףְָּפָע רָ ֶא ֶּבֵ֥ ּד  ָ ר ֲאֶׁשֶ֖ ַּכ

ם ים-וגו' למה אמר משה ה ואם תאמר כיון שהקדוש ברוך הוא הבטיחם לברכם אם יוכל ָלֶכָֽ ָ֑ מ  ֶֶ֣לףְָּפָע משלי הן הא בכלל ברכת  ֶא
ָ-הקדוש ברוך הוא הן ויש לומר לכך אמר משה זו משלי דהיינו ה ֶֶ֣לף כות. בשם מהרי"ץ. ועוד יש לומר זו משלי כלומר שכר ברֶא

ָ-ויש לומר לכך אמר משה זו משלי דהיינו ה)על תנאי( רכות שלי הם בלא תנאי אבל הברכות של הקדוש ברוך הוא הן בה ֶֶ֣לף שכר ֶא
 תקיימו המצות והתורה. הם בלא תנאי אבל הברכות של הקדוש כרוך הוא הם על תנאי אם

 
ף ז נשאהדר זקנים במדבר  ת ַּכֵ֥ ַחֵ֛ ה ַא ָרֵ֥ ב ֲעָׂש ָהֶ֖ אחת שב"כף כלומר ברכה אחת מק' ברכות שחייב אדם לברך בכל יום דכ"ף    ָז

 .עולה מאה. עשרה זהב כלו' שוה י' זהובים
 שבק' ברכות נשתכר אלף זהוביםואחרי כותבי מצאתי בארחות חיים דף ד' ע"ד שכתב רמז זה ע"ש. ושם כתב פני דוד במדבר נשא 

והביא משם  כי טוב יום בחצרך מאלףוהרב תורת חיים בשיטתו למסכת קמא דף צ"א פירש בזה ...  ירתן נזכה לעה"בבכל יום ובאמ
 ... הוא צירוף בירך צח דהמברך ק' ניצול מצ"ח קללות שבמשנה תורה בחצריךא"ז רמז מאליעזר עש"ב. ואפשר לרמוז כי תיבת 

 

ם ֶכֵ֗ ֹות  בָֽ ֲָא ֶ֣י ה  ֹל ֱָא ' או על הכלל כולו. אפשר שכפי' שפת"ח שברכות ה' מותנות  יצא מן הכלל ללמד על עצמוגרשיים מונח רביע,  – ֞ה

 בקיום המצוות והתורה. המקיים זוכה ברבוי ברכה בלתי מוגבל, והלא מקיים כפי' פני דוד נקלע לצ"ח קללות.

ם ֶכֵ֗ ֹות  בָֽ ֲָא ֶ֣י ה  ֹל ֱָא '  פרשת צצית (מא –לך טו,לז -במד' שלח)-ינו ב, ודומה לענכעין יצא מהכלל ללמד על עצמו גרשיים מונח רביע, – ֞ה

י ֞ ָהֵָָ֥'הֶָ֣ ֲאנ  י ֶ֖ ֲאנ  ָ ים ָ֑ ה  ֹל א םָל  ֹותָָלֶכֶ֖ ְהיֵ֥ םָל  י  ַרָ֔ ְצ מ  ָ ֶֶ֣רץ ֶא מ   ָ ֶָאְתֶכם י את  ֶ֤ הֹוצ  רָ ֲאֶׁשָ֨ ָ ם יֶכֵ֗ ה  ֹל ׃ָפָ'ֱא ם יֶכָֽ ה  ֹל ֱָא
י ֞ םָָ'הֶָ֣ ֲאנ  יֶכֵ֗ ה  ֹל ת תפיסה ביה כלל ואין עוד מלבדו. עילאה, שלי יחודגרשיים מונח רביע, יצא מן הכלל ללמד על עצמו, זהו ענין  –ֱא

י. פעם )כגון פר' צצית( נאמר הגדר בעלתהטעמים העליונים רמזו להגדרה בלתי  ֞ 'גרשיים ופעם )כמו כאן( נאמר  –ֲָאנ  גרשיים,  –ָ֞ה

דת רחמים היות ושניהם מכוונים על יחוד עילאה, אפשר שזה מקור ללימוד ששם העצם הוא שם הוי' ויש לו עוד משמעויות ככגון מי

 (.במדבררמב"ן )

ָמה משמעות  ם ֶכֵ֗ ֹות  ָ מיכה  ה,ד: , כגון שיוסף נחשב על האבות, או כגון שבעה אושפיזין, שבעה רועיםרביע? –ֲאבָֽ ֹום ָָׁשלָ֑ ֶ֖ה ֶָז ֵ֥ה ָהָי ְו
י ָֽ ׀ָּכ  ר ּו ֶָ֖-ַאּׁשֶ֣ ָנ מ  ָּוְׁש ים ע ָ֔ ר  ָ ֶ֣ה ְבָע ׁש   ָ ָָעָליו נּו מ ֶ֤ ק  ֲה ַָו ינּו ְמנֹות ָ֔ ַאְר ְּב  ָ ְך ְדר  ָי  י ֶ֤ ְָוכ  נּו ְרצ ֵ֗ ַא ְָב א ֹו בֶ֣ ם׃ָי ָדָֽ ָא ָ י ֵ֥ יכ  ס  ְָנ  ה
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 דברים ואתחנן ג,כג 2..

 
 :דכ –ג כברים ואתחנן ג,ד

ָ]כג[ ֶאלָָס ָ ן ֶָֽ֖֖ ַּנ ֶאְתַח ר׃-ָו מ ָֽ א אָל  ו ֶ֖ ה  ַה ָ ת ֵ֥ ָָּבע  ' ָהָ֑
ר  רש"י  מ ָֽ א  (. ספרי ד כו) אם לאוה אחד משלושה מקומות שאמר משה לפני המקום: איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה שאלתי ז  ל 

רכאן מלת  מ ָֽ א  בן לאו אמר . משה מבקש לקבל תשובה לתחנוניו שבפסוקים הבאים. במו ל 

 

ד[ תָָ]כ ֶאָֽ ָ ֹות אֶ֣ ְר ְלַה  ָ ּל ֹוָת ח  ַה הָ ַאָּתֶ֤ ָ' הֵ֗ ָ ֶ֣י דָנ ת-ֲא ֶאָ֨ ָ ָךָ֔ ְּד ְב ֶאת-ַע ְָו ָךָ֔ ְדְל הָ-ָּג ָזָקָ֑ ֲח ַָה ָךֶ֖ ְד ָָי
י מ  ָ ר ר-ֲאֶׁשֶ֤ ֲאֶׁש ָ ֶרץ ָאָ֔ םָּוָב ֶ֣י  ַמ ַּבָּׁש  ָ ל ָך׃-א  ֶתָֽ ר  בּו ְג ְָוכ  ָך י ַמֲעֶׂשֶ֖ הְָכ ַָיֲעֶׂשֵ֥

תרחום בדין.  - אלהים' ה( כד)רש"י  ֶאָֽ ָ ֹות אֶ֣ ְר ַה ְל  ָ ּל ֹוָת ח  ַָה ה ָ-ַאָּתֶ֤ ָךָ֔ ְּד ְב  פתח להיות עומד ומתפלל אע"פ שנגזרה גזרה;  -ַע
ת ֶאָֽ ָ ֹות אֶ֣ ְר ַה ְל  ָ ּל ֹוָת ח  ַָה ה ת-ַאָּתֶ֤ ֶאָ֨ ָ ָךָ֔ ְּד ְב ָךָָ֔-ַע ְדְל פעמיים זקף בין שני קיסרים )כאן בין סלוק של פסוק קודם ובין אתנח שבפסוק  – ָּג

 ר, היקש, והוא היקשו של משה מדברי ה' בשמות כי תשא בחטא העגל זה( כעין דבר החוז

ֶ֣יָחה ְוַעָּתה ָ, שאמרת לי: )מדבריך היקשתי( : ממך למדתי)משה לקב"ה( לו אמר ּנ  י ַה (; וכי תופס הייתי בך? אלא לפתוח לב,י כ"ת שמ') ּל ָ֔
 עשות עכשיו.פתח, שבי היה תלוי הדבר להתפלל עליהם )ראה ספ"ד כז(. כמו כן הייתי סבור ל

 
ת  ָ-ֶאָ֨ ָךָ֔ ְדְל ההוא אומר "ועתה יגדל נא כח ה'"  וכןזו מדת טובך,  -ָּג ַּדל ְוַעָּת֕ ְג ֶ֖א-י  חַָ ָנ ָ֑י ּכ ֶ֣ דָנ  (.יד,יז; ראה ספ"ב קלד שלח במ')  ֲא

ת ָ-ֶאָ֨ ָךָ֔ ְדְל ההוא אומר "ועתה יגדל נא כח ה'"  וכןזו מדת טובך,  -ָּג ַּדל ְוַעָּת֕ ְג ֶ֖א-י  חַָ ָנ ָ֑י ּכ ֶ֣ דָנ  (.יד,יז; ראה ספ"ב קלד שלח במ')  ֲא
ת ָךָָ֔-ֶאָ֨ ְדְל קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, כעין בקשה כמו שבעבר נענית לתחנוני והעברת את גזרת -קדמא זקף – ָּג

ן )ג,כג( אור החייםהשמדת ישראל וגילית חסד לפרוע מהם בארבעים שנה כך עתה דחה ההיפרעות ממני משה. וכך פירש  ֶָֽ֖֖ ַּנ ַח ֶאְת  . .. ָו

ָאכן פרוש אומרו  א ו ֶ֖ ה  ַה ָ ת ֵ֥ הוא זמן שנשבע ה' על דור המדבר שלא יראו את הארץ שאמר בפרשה שלמעלה וכללו למשה ָּבע 

ם( לז,אבכלל שבועת הגזרה כמו שאמר ) י ָ-ַּג ֶָֽ֣֖ף ּב  ַּנ ַא ְת ָָ'הָָ֔ ה  ם ְגַלְלֶכֶ֖  וגו' בעת ההיא התחנן לה' לבטל גזרתו ולהתיר השבועה ּב 

 

' הֵ֗ ָ ֶ֣י דָנ 'בדין משמעו ישיבת בית דין, כסא דין ולזה מרמז  רחום בדין.  - אלהים' ה( כד)רש"י כפי'  המלים קריאתן – ֲא הֵ֗ ָ ֶ֣י דָנ מונח  – ֲא

ת.  משולב בהסבר ע"פ טעמי המקרא רש"ירביע, כסא דין )ארבע רגליים( ועליו מוכרע העולם לשבט או לרחמים כהמשך פירוש  ֶא ָ-ְו ָךֶ֖ ְד  ָי

הזו ימינך שהיא פשוטה לכל באי עולם )ראה שם(.  -וגבל,טפחא ללא מרכא בתפקיד רבוי לא מ – ָקָ֑ ָז ֲח שאתה כובש  אתנח מגביל היינו – ַה
 ברחמים את מדת הדין בחזקה

י מ  ָ ר ָ -ֲאֶׁשֶ֤ ל אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצין וסנקתדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מדותיו.  -וגו' א 
תאם תמחול לי ותבטל גזרתך )ראה יל"ש תורה תתיד(. ולפי פשוטו: אין מי ימחה בידך  -אתה  ֶאָֽ ָ ֹות אֶ֣ ְר ַה ְל  ָ ּל ֹוָת ח  ַָה ה ָ-ַאָּתֶ֤ ָךָ֔ ְּד ְב  -ַע
 סיחון ועוג, כדכתיב "ראה החלתי תת לפניך" )דב' ב,לא(; הראני מלחמת שלשים ואחד מלכים.   תמלחמ

 
 דברים ואתחנן ד,ב:

ַָעל פּו ֵ֗ ס  ָת  א מְָ-ל ֶ֣  ָ י כ  ָאנ  ָ ר ֲאֶׁשֶ֤  ָ ר ָב ָּד ּנּוַָה ֶּמָ֑ מ  ָ ּו ְרעֶ֖ ְג ָת  א ְָול ֵ֥ ם ֶאְתֶכָ֔ ָ ֶ֣ה ַָצֶּו
ֶאת ָ ר מ ֵ֗ ְׁש ם׃-ל  ֶאְתֶכָֽ ָ ֵ֥ה ְמַצֶּו ָ י ֶ֖ כ  ָאנ  ָ ר ֲָאֶׁשֵ֥ ם יֶכָ֔ ה  ֹל ֱא ָ' הֶ֣  ָ ת ְצו  ָמ 

ָ)ב(   רש"י פּו ֵ֗ ס  ָת  א ָ וכןבלולב, וחמש ציציות,  מיניןבתפילין, חמשת  פרשיותכגון חמש  -ל ֶ֣ ּו ְרעֶ֖ ְג ָת  א דברים ראה (.פב)ראה ספ"ד ְול ֵ֥

 חמשה טוטפות בתפילין, וגו' –ף עליו לא תס ראה יג,א

 

ָ)ב(  רבי יוסף בכור שור פּו ֵ֗ ס  ָת  א פּוכי אם  -ל ֶ֣ ֵ֗ ס  ָת  א ּו, ל ֶ֣ ְרעֶ֖ ְג ָת  א חמש פרשיות, או חמשה מינין, או חמשה  -; נראה כך: אם תוסיפו ל ֵ֥
הקדוש ברוך הוא שבעה ימי , ולא על כל תוספת; אבל אם צוה שילקה על כל גירוע. ונפקא מינה, אז תוספת מביאה לגירעוןגדילים, 

סוכה ותוסף שמיני, הכא אינו לוקה משום 'בל תוסיף', כי 'בל תגרע' ליכא, כדמפרש: מה שעשה עשוי; מפי הרב יודה בן רבי אליעזר 
 הוספת וגרעת, אז חמשה גדיליםתגרעו, ו'כל המוסיף גורע' )ע"פ סנה' כט,א(: שאם תעשה -נוחו עדן ]הגה"ה[. אבל אם תוסיפו 

עה, שאינו כלום כל מה שעשיתה, שלא עשיתה כמצותה. וכן ארבע פרשיות שבתפילין וכן ארבע מינין שבלולב. אבל אם ישבת ארב
רוע, שנראה שלא  שמונה ימים בסוכה, לא גרעת שבעה, שהרי לא בא השמיני עם שבעה, ומה שעשה עשוי. ומיהו לפי הפשט נראה גֵּ

 ה כמו כן. ומיהו הקדוש ברוך הוא יודע לבות בני אדם וכוונתן.עשית השבעה לשם מצוה, שבלא מצוה אתה עוש
ָ)ב(  רמב"ן פּו ֵ֗ ס  ָת  א כגון חמש פרשיות בתפילין, חמשה מינין בלולב, חמש ציציות; וכן לא תגרעו; לשון רבנו שלמה. וכך אמרו  -ל ֶ֣

ין שאין פוחתים מהן? תלמוד לומר: לא בספרי )ספ"ד פב(: מנין שלא תוסיף על הלולב ועל הציצית? תלמוד לומר: לא תוסיפו; ומנ
תגרעו; מנין שאם פתח לברך ברכת כהנים, לא יאמר: הואיל ופתחתי לברך, אומר ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם" )דב' א,ז(, תלמוד 

, כמו הבשמיני בכונה לוקאפילו דבר לא תוסף עליו. אבל לא באלה בלבד אמרו, אלא אף הישן בסוכה  -לומר "הדבר" )דב' יג,א( 
שמוזכר במסכת ראש השנה )כח,ב(, וכן אם יעשה החג ששה עובר ב'לאו' הזה. ולפי דעתי, אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה, 
כגון שעשה חג בחדש שבדא מלבו, כירבעם )ראה מ"א יב,לג(, עובר בלאו. וכך אמרו )ראה מגילה יד,א( לענין מקרא מגלה: מאה 

אל ולא פחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא מגילה; מאי דרוש? ושמונים נביאים עמדו להם לישר
וכו'. ובירושלמי )ראה מגילה א,ה ]ע,ד[(: שמונים וחמשה זקנים ומהם כמה נביאים היו מצטערים על הדבר. אמרו: כתוב "אלה 

. כך אמר לנו משה, ואין נביא אחר עתיד לחדש דבר לכם; אלו המצות שנצטוו מפי משה -המצות אשר צוה ה' את משה" )וי' כז,לד( 
הרי שהיתה  -ומרדכי ואסתר רוצים לחדש לנו דבר?! לא זזו משם נושאין ונותנין בדבר, עד שהאיר הקדוש ברוך הוא עיניהם וכו' 

י נביא אלא מן הכתוב, המצוה הזו אסורה להם; אם כן היא בכלל "לא תוסיף עליו" )דב' יג,א(? אלא שלא למדנו ל'מוסיף' על פ
אין נביא רשאי לחדש בו דבר מעתה. ומה שתקנו חכמים משום גדר, כגון שניות לעריות וכיוצא בהן, זו היא  -שאמר "אלה המצות" 

 מצוה מן התורה; ובלבד שידע שהם משום הגדר הזה, ואינן מפי הקדוש ברוך הוא בתורה.
ָ)ב(  רלב"ג פּו ֵ֗ ס  ָת  א הזהיר בזה המקום שלא להוסיף דבר על מצות התורה ושלא לגרוע מהם,  -אתכם וגו'  על הדבר אשר אנכי מצוהל ֶ֣

)וזה דרך לא נמנעה  -שההוספה במצות שיהיה תכליתה לשמור מצות התורה כדי שישמרו מצות התורה בכללם. ולזה הוא מבואר, 

ל ההוספה שאינה לשמור מצות ; וכן הנמנעה -, וההוספה שתכליתה אינה לשמור מצות התורה  חיזוק לקיום המצוה( דין בגרעון. ְמשַּ
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יג(; -התורה אך להפך: כי התורה התירה בעילת יפת תואר אשר ִיְשֶבָנה במלחמה בתנאים שנזכרו בפרשת 'כי תצא' )ראה דב' כא,יא
רה; וכן אם לוקחו ואם יוסיפו על זאת המצוה ויעשו זה הדין ביפת תואר שלא ישבנה במלחמה, הנה זאת ההוספה היא כנגד כונת התו

. וכן אם חדשו מצוה יש בה קצת הריסה לכוונות התורה. על ארבעה מינין שבלולב מין או מינים אחרים, כי בזה תפסד כונת התורה
ל ההוספה שהיא לשמור כונת התורה: הגדרים שהוסיפו חכמים על מצות התורה, כמו אמירה לגוי בשבת שהיא שבות )ראה שבת  ְמשַּ

כין ביום טוב להאכיל את הגוים, ומה שידמה לזה. ויש שם גם כן קצת מצות מדרבנן כמו נר חנוכה וקריאת מגלה; קנ,א(, ושלא לה
ל הגרעון שאינו  -והכונה בזה  ך לכונות התורה, שהשתדלה במקומות רבים לפרסם הנסים, להוסיף אמונה בשם יתעלה. ְמשַּ ִהָמשֵּ הַּ

י( מצות חליצה, ויתקנו, שאם לא יחפוץ ליבם תהיה -ום וחליצה )ראה דב' כה,הלשמור כונת התורה: כאלו תאמר שגרעו ממצות יב
אשת המת מותרת לאחר בלא חליצה, או שיגרעו כל זאת המצוה בכללה. והנה ירבו המשלים על זה. משל הגרעון שהוא לשמור כונת 

אינה לשם שמים במייבמין; או אם יתקנו  התורה: אם יתקנו שתהיה מצות חליצה קודמת למצות ייבום, מפני ראותם שכונת הייבום
שיהיה אסור לבא על יפת תואר קודם שנתגיירה. והוא מבואר, שלא יוכלו לגרוע מצוה בכללה לשמור כונת התורה. ולפי שהוא אפשר 

ה ראוי שתהי -שיחשוב חושב שכבר תשלם כונת התורה בזולת המצות התלויות בארץ אחר שאינן נוהגות בכל מושבות, והתורה 
שלמת התועלת למקיימים אותה באיזה מקום שיהיו, הוסיף להזהיר על דבר המצות ההם באמרו: "ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים 

כאשר צוני ה' אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה" )להלן,ה(, והם הקרבנות והטמאות והטהרות ומתנות 
 כהונה ולויה.  

ָ -טט  פּו ֵ֗ ס  ָת  א  נח רביע, נראה להסביר כי התוכן והתבנית מונח רביע היא דוגמא לכל מצוות התורה. מו - ל ֶ֣

 הרביע מרמז על מצוות שבהן המספר ארבע הוא בסיס המצווה. המונח מרמז על התוספת הגורעת המצוה לגמרי. 

ּו ְרעֶ֖ ְג ָת  א   לא על כל תוספת, ושילקה על כל גירוע רבי יוסף בכור שורמרכא טפחא, יתור לרבות כפירש  - ְול ֵ֥

ּנּו ֶּמָ֑ הישן  רמב"ןאתנח מגביל העבירה בשנוי למעשה בכוונה, אפשר להסביר כי כאשר משנה במצוה עם כוונה כדוגמא שהביר  - מ 
 ,בשמיני בכונה לוקהבסוכה 

ים ההתלבטות שהייתה לחכמ רמב"ןועוד תוספת אסורה זה על הכתוב, אבל שלא על הכתוב וגם מפני גדר יהיה מותר, כמביא 

מן אלא שלא למדנו ל'מוסיף' על פי נביא אלא ולנביאים בענין הנהגת פורים ומקרא מגילה, האם זה בבחינת לא תוסיפו. ומסכם 
אין נביא רשאי לחדש בו דבר מעתה. ומה שתקנו חכמים משום גדר, כגון שניות לעריות וכיוצא  -, שאמר "אלה המצות" הכתוב

 , ואינן מפי הקדוש ברוך הוא בתורה.שידע שהם משום הגדר הזה ובלבדבהן, זו היא מצוה מן התורה; 

 

םָ : ו,ד ואתחנן דברים יֶת ׂש  ַָוֲע ְרֶּתם  ַמ ָּוְׁש
ָָ ים ָ֑ ָהַעּמ  ָ ֶ֖י ינ  םְָלע  ֶכָ֔ יַנְת ֶ֣ ּוב   ָ ַמְתֶכם ָחְכ אָ ו ֶ֤ ה  ָ י ֶ֣ ָּכ 
֚תָָּכלָ א  ָ ן ּו ְמעֵ֗ ְׁש ָי  ֶ֣ר ַָעם-ֲאֶׁש ק ַָר֚ ּו רֵ֗ ָאְמ ְָו ה ֶּל א ָ֔ ָָה ים ֶ֣ ּק  ֻח ֹו-ַה דֶ֖ ַהָּג ָ ֹוי ַהּגֵ֥ ָ ן ֹו בָ֔ ְָוָנ ֶ֣ם ה׃ָחָכ ַהֶּזָֽ ָ ָל

יֶתםָ  ׂש  ַָוֲע ְרֶּתם  ַמ מוסיף לימוד היינו שע"י ...  ששמירה היא למוד ועשייה היא קיום - ''חשפת-ו''י רשרקא סגול, על בסיס פי' ז – ּוְׁש

 מדאורייתא. עשיהשל גדרות שמירה והידורים על העשיה 

 
 :ט,ד ואתחנן דברים

דֶָּפן א ֵ֗ ְמ ָ֝ךָ ַָנְפְׁש ר מ ָ֨ ָּוְׁש ָך֩ ְָל ר ֶֶ֣מ ָּׁש ה  קָ ׁשְָ-ַר֡ ֶאתּת  ָ ח ֲאֶׁשר-ַּכָ֨ ָ ים ֝ ר  ָב ן-ַהְּד ָּוֶפ ָך י יֶנֵ֗ ָע  ּו אֶ֣ ֶ֣י-ָר מ  לְָי ָּכ ֶ֖ ָךָ֔ ְֶ֣ב ָב ְּל מ   ָ רּו ס ּו ָ ָי ָך ָ֑י ַָחֶּי
ָך׃ י ָָבֶנָֽ ֵ֥י ְבנ  ְָול  ָך ֶ֖י ָבֶנ םְָל ַדְעָּתֵ֥ הֹו ְָו

לחכמים ושוטים ואין זה  דרש -, טט  על אמתתם תחשבו חכמים ... ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים ותעשום...  ''ירש

 בפסוק ו'זה אלא בפסוק 

ק ָךָ֩פזר  - ַר֡ ְָל ר ֶֶ֣מ ָּׁש משנתו, הפרש בין  שכיחת - יקר כליקטנה, כעין שני תפקידי תלישא, אחד מהם עשוי לרמז לפי' -מונח תלישא – ה 
 ק''א חזרות שלא ישכח תלמודו -שכח לזכר 

 

ָכו:  –דברים ואתחנן ד,כה  ה[ י]כ ָֽ ֶּתֶָ֖-ּכ  ַׁשְנ ְָונֹו ים ָ֔ ָָבנ  ֶ֣י ּוְבנ   ָ ים ָָּבנ  ד י ֶ֤ ל  ֶרץתֹו ָאָ֑ ָָּב ָם
הָ הָוָֽ ְָי ֵ֥י ינ  ְָּבע  ע ַרֵ֛ ָה ָ ם יֶתֵ֥ ַָוֲעׂש  ל ָּכ ָ֔ ּוַנת מֶ֣ ְּת  ָ ֶתםֶָּפ ֶסל י ֶ֤ ַָוֲעׂש  ם ַחֶּתֵ֗ ְׁש ה  ֹו׃-ְו סָֽ י ַהְכע  ְָל ָך י ֶהֶ֖ ֹל ֱָא

ָ ת]כו[ ֶא ָ ַהּיֹ֝ום ָ ם ָָבֶכָ֨ י֩ ת  ד  י ֶאת-ַהע  ְָו ם ֶ֣י  ַמ ֶרץ-ַהָּׁש ָאֵ֗ יָָה ָֽ רָ -ּכ  ה  ַָמ ן  דּו ָּת אב  ד ב ֶ֣ ָָא
ֶאתָ ָ ים ֹ֧ ר  ְב ָע  ם ַאֶּת֝ רָ ֲאֶׁשָ֨ ָ ֶרץ ָהָאָ֔ ָ ֶ֣ל ַע ּה-מ  ְׁשָּתָ֑ ר  הְָל ָּמ ָָׁשֶ֖ ן ֵ֛ ְרּד  ַָהַּי
אָ ן׃-ל ָֽ ּו דָֽ מ  ָּׁש דָּת  ֶ֖ מ  ָּׁש ה  ָ י ֵ֥ ָּכ  ָה י ָעֶלָ֔  ָ ים מ  ָָי ֶ֤ן יֻכ ר  ֲא ַָת

והוא הקדים והגלם לסוף  ונושנתם.רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין  - ונושנתם)כה(  רש"י 
(; וזהו שנאמר: "וישקוד יי' להלן,כויים בהם "כי אבד תאבדון" )כדי שלא יתק לונושנתם,שמונה מאות וחמשים, והקדים שתי שנים 

 (.  גיטין פח,אצדקה עשה עמנו שמהר להביאה שתי שנים לפני זמנה )ראה  -( דנ' ט,ידעל הרעה ויביאה עלינו כי צדיק יי' אלהינו" )
 

ָ י֩]כו[ ת  ד  י  קטנה, ענין של שיעור בענין של מידרוג בעונשים,-תלישא – ַהע 

םָה הכתוב פעמים בראשי התבות הבאות -ו-ה-דרך רמז שבזכות שם המיוחד אשיעור ב ֶאתָָבֶכָ֨ ָ ֶאת-ַהּיֹ֝ום ְָו ם ֶ֣י  ַמ ֶרץ-ַהָּׁש ָאֵ֗      ָה

והוא שם של רחמים וקפיצת הדרך וקפיצת האדם, תוקדם גלותם בשתי  א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץובהמשך  ה'יום א'ת ה'שמים ו'את 

 שנים ותהיה ברחמים ולא אבד תאבדון 

  ע"יוהוא הקדים   ונושנתם.רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין  - ונושנתם)כה(  טט ע"פ רש"י:
רָ  ַמה  ָ ן  דּו דָּת אב  ב ֶ֣ מונח זרקא סגול, מוסיף במהר היינו מקדים בזמן, או מחסיר מזמן "ונושנתם" גי' שמונה מאות חמישים  –ָָא

אולכן "  מהר( –)טט "כי אבד תאבדון "י "אבד תאבדון" מונח זרקא, כדי שלא יתקיים בהם ושתים, שתי שנים שמיוצגות ע -ל ָֽ
ָ ָה י ָעֶלָ֔  ָ ים מ  ָָי ֶ֤ן יֻכ ר  ֲא ָָכזמן גי' "ונושנתם" כי אםַָת יָה ָעֶלָ֔  ָ ים מ  ָָי ֶ֤ן יֻכ ר  ֲא ישראל -שמונה מאות חמישים ושתים שנה לכניסתם לארץַת

ָ י ֵ֥ ןָ אזּכ  ּו דָֽ מ  ָּׁש דָּת  ֶ֖ מ  ָּׁש ָָה   עמנו שמהר והקדים  להביא הגלות שתי שנים לפני זמנה.וצדקה עשה ,

 
א הָָ-ל ָֽ י ָעֶלָ֔  ָ ים מ  ָָי ֶ֤ן יֻכ ר  ֲא שנה ומודיעם שצדקה יעשה עמם  112מוציא מקרא מפשוטו היינו רבוי מלוא –קטן -מהפך פשטא זקף - ַת

 ויגלם שתי שנים קודם לכן.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 דברים עקב ז,יב 3..

הָ  יג:,דברים עקב ז ְָו ָךֶ֖ ַרְכ ָּוב  ָךָ֔ ְֶ֣ב ה  ֲא ָךַָו ְָרֶּבָ֑
י ָֽ ר  ְךְָּפ ַרֶ֣ י-ּוב  ָֽ ר  ָּוְפ ָךֶ֣ ְטְנ ְָׁשַגר-ב  ָך ֶרֵ֗ ָה ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י ְָות  ָ֝ך ְנ ְּדָגָ֨ ָךָ ָמֶת ְד ֲאֶׁשר-ַא֠ ָ ה ָמָ֔ ֲאָד ָה ָ ַָע֚ל ָך ָצ אֶנָ֔ ת ר ֶ֣ ְוַעְׁשְּת  ָ ָך ָ-ֲאָלֶפ י ָך י ֶתֶ֖ ֲאב  עַָל ְׁשַּבֵ֥ נ 

ְך׃ ֶתתָָלָֽ ָָלֵ֥
 נפתח בחזרה על ענין שהוצג בדף עקב התשע"א ונפתחו הלאה.

ְךָּפְָ ַרֶ֣ יּוב  ָֽ י-ר  ָֽ ר  ָּוְפ ָךֶ֣ ְטְנ ָךָ-ב  ָמֶת ְד גדולה, שעשויים ללמד אלפניהם ולאחריהם ובסה"כ -, כעין שלוש תלישאגדולה-מונח מונח תלישא –ַא֠

   כששה תפקידי תלישא מבין התפקידים כעין שיעור, חציצה, מחיצה. 

ָךָ֝  (ד,יח שפטים' דב) רש"ינדרשו בירושלמי בהסתמך על פסוק ביחזקאל ונמצאים בפי'  שלושה שיעורים ְּדָגְנ ָ ית אׁש ָ֨ זו תרומה, ולא  - ר 
נתנו בה שיעור, עין יפה אחד מארבעים, עין רעה אחד מששים, בינונית ( ירושלמי תרומות פ"ד ה"ג)פירש בה שיעור, אבל רבותינו 

( ששית יג,יחזקאל מהאחד מחמשים. וסמכו על המקרא שלא לפחות מאחד מששים, שנאמר וששיתם האיפה מחומר השעורים )
 :האיפה, חצי סאה. כשאתה נותן חצי סאה לכור, הרי אחד מששים, שהכור שלשים סאין

 . , היינו מחיצהבאותו ירושלמי גם נדרש שיש להפריש תרומות ומעשרות מן המוקף

אדם ר' עקיבה אומר מנ' אתה אומ' שאם רצה  שיעור השארה לאדם המפריש ברוחב לבדרש מדרש תנאים לדברים פרק יח  -וב
  ובלבד שישייר מקצתלעשות כל גרנו תרומה וכל עיסתו חלה שהוא רשאי 

]ת"ל ראשית[ דגנך ולא דגן  מדרש תנאים לדברים פרק יח-כנאמר ב תלישא אחת משמשת בתפקיד עקירת חובת ההפרשהואפשר כי 
 רחן הגוי פטורין מכלום(:גוי )מיכן אמ' פירות הגוי שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל אם נגמרה מלאכתן ביד הגוי ומי

 לחית... ה רנוגוד למ סננכ"ר הן ... תעימן ההסמוי ר אלא בדב יהוכה מצרהב ןיאחק צרבי י אמרה וד" ,בח ניתעי תלבב בדרך דרש
ָ  וגו'הזה  כריבכה רבח ולהשרוך ב רומאמוד ל ְך ַרֶ֣ .ּוב  ְנָ֝ךָָ.. ן העין דבר הסמוי מ בעושה תלוי המעשה. קדמא ואזלא במלה אחת, -ְּדָגָ֨

וגו' מבקש כי  כה בכרי הזהרב לחשוה וךברומר א דולמ לחיתה-היינו עד גמר מלאכה, ולכן לפני ש -מתברך עד אחרי מירוח הכרי 

 הברכה תימשך לנמדד כי נעשה לשם הפרשת תרו"מ כמצוות ה' ולא לתועלת הבעלים.

י ָֽ ר  ְךְָּפ ַרֶ֣ י-ּוב  ָֽ ר  ָּוְפ ָךֶ֣ ְטְנ ָך-ב  ָמֶת ְד  גדולה בתפקיד של מקור, כאן מקור הברכות-דולה. תלישאג-מונח מונח תלישא - ַא֠

 

 מכאן הרחבות על שנת התשע"א

ָ,ד יחשפטים רש"י דברים מרומז בפי'  שיעור מתנת כהנים מהגז ָךֶ֖ ָצ אְנ ֵ֥ז ָּג  ת י ֵ֛ אׁש  ר  כשאתה גוזז צאנך בכל שנה תן ממנה ראשית  -ְו
 וכמה צאן חייבות בראשית הגז, חמש רחלות,. שיעור אחד מששיםלכהן. ולא פירש בה שיעור. ורבותינו נתנו בה 

"ב מפ"א , התבואה והזיתים משיכניסו שליש "גממשנה מעשרות פ"א ע"פ , שיעור גודל או סימנים בפרי או צבע פרי הראוי לעישור
  צבע וסימנים בפירות אחרים מ"ד

 , ואפשר כי יש להוריד את ענין עקירת חובת הפרשה.גדולה-נמצאו ששה תפקידי תלישא

 

ָךָ֝ (יג,עקב ז 'דב) השלמות למצוות תרומות ומעשרות היוצאות משני פסוקים ְנ ָךָ֝ (ד,יח 'שפ 'דב)-ו ְּדָגָ֨ ְּדָגְנ ָ ית אׁש ָ֨   ר 

ָךָ יג:,דברים עקב ז ְרֶּבָ֑ ה  ְָו ָךֶ֖ ַרְכ ָּוב  ָךָ֔ ְֶ֣ב ה  ֲא ַָו
ְָׁשַגר ָך ֶרֵ֗ ָה ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י ְָות  ָ֝ך ְנ ֲאָדָ-ְּדָגָ֨ ָה ָ ַָע֚ל ָך ָצ אֶנָ֔ ת ר ֶ֣ ְוַעְׁשְּת  ָ ָך ֲאֶׁשרֲאָלֶפ י ָ ה ְך׃-ָמָ֔ ֶתתָָלָֽ ָךָָלֵ֥ י ֶתֶ֖ ֲאב  עַָל ְׁשַּבֵ֥ ָנ 

ֶּתן: ד,שפטים יח דברים ָּת  ָךֶ֖ ָצ אְנ ֵ֥ז ָּג  ית ֵ֛ אׁש  ר  ְָו ָך ֶרֵ֗ ָה ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י ָּת  ָ֝ך ְּדָגְנ ָ ית אׁש ָ֨ ׃-ר  ֹו ָלָֽ
ָךָ֝  ד,רש"י דברים יח ְּדָגְנ ָ ית אׁש ָ֨ שיעור, עין  נתנו בה( ירושלמי תרומות פ"ד ה"ג)זו תרומה, ולא פירש בה שיעור, אבל רבותינו  - ר 

ָ יפה אחד מארבעים, עין רעה אחד מששים, בינונית אחד מחמשים. וסמכו על המקרא שלא לפחות מאחד מששים, שנאמר  ֶתם י ּׁש  ׁש  ְו
ים ָֽ ר  ַהְּׂשע  ָ ר ֶמ ח ֶ֖ ָמ  ה יָפָ֔ א  ה ָ( יג,מה 'יח) ָה יָפ א  ָה ָ ית ֶ֤ ּׁש   . כשאתה נותן חצי סאה()היא ששית איפה , חצי סאה (, לכןה סאיןלוש)איפה היא ש ׁש 

רָ)בתנ"ך נקרא לכור, הרי אחד מששים, שהכור ֶמ  :שלשים סאין (ח ֶ֖
 תלמוד ירושלמי מסכת תרומות פרק ד דף מב טור ד /ה"ג 

ה ָ( יג,מה 'יח/ה"ג/ הלכה ג' כתיב ) יָפ א  ָה ָ ית ֶ֤ ּׁש  ים ׁש  ָֽ ר  ַהְּׂשע  ָ ֶמר ח ֶ֖ ָמ  ה יָפָ֔ א  ָה  ָ ֶתם י ּׁש  ְָוׁש  ים ּט ָ֔ ח  ַָה ֶמר ח ֶ֣ יכול תורם בחטים אחד משלשים  מ 
ל( ד,למ 'יחאחד מששים ת"ל ) ובשעורים ָ-ְוָכ ל ַמתָּכ ֵ֗ ּו רֶ֣ ועוד  1.אחד חלקי )שיהו כל תרומות שוות שמואל אמר תן ששית על ששיתם ְּת

בינונית אחד מחמשים  )שזה בעין יפה(אחד מארבעים  )יותר מכך( ונמצא תורם (11והוא אחד חלקי  1.2-היינו כ 1.1894=  3.1אחד חלקי 
י (לא,ל מט' 'במ)אמר רבי לוי כתיב  ָֽ ְָּבנ  ת ָ֨ ֲחצ  ַּמ ן-ּומ  ָמ  ֶ֣ז ֻח ָָא ׀ ֶ֣ד ָח ֶָא ׀ ח ַּקֶ֣ לָּת  א ֝ ָר ְׂש ָ-י  ים ּׁש ֵ֗ מ  ֲח כל שאתה אוחז ממקום אחד הרי הוא כזה ַה

יםמה זה אחד מחמשים אף מה שאת אוחז ממקום אחר הרי הוא כזה והרעה אחד מששים דכתיב  ָֽ ר  ַהְּׂשע  רָ ֶמ ח ֶ֖ מ  ָ ה יָפָ֔ א  ָה  ָ יֶתם ּׁש   ...ְוׁש 
 ... יה שלא מן המוקף פטיר רבנין דלית להון שלא מן המוקף לא כל שכןומה אין רבי יודה דאית ל

אמר ליה ר' יוחנן מן מאן שמעיתה אמר ליה מפילפול חברייא שמעית הא דרבי ינאי אמר אפילו אחד מאלף אמר רבי מנא לית כאן  
ָ (ד,יח 'שפ ,דב)שיעורא דכתיב  ָך ָהֶרֵ֗ ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י ָּת  ָ֝ך ְּדָגְנ ָ ית אׁש ָ֨  כל שהואואפילו ר 

ָך( ד,יח 'שפ ,דב)  מדרש תנאים לדברים פרק יח ד ֶרֵ֗ ָה ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י ָּת  ְּדָגְנָ֝ך ָ ית אׁש ָ֨ בתרומה גדולה הכת' מדבר מלמד שאין תורמין  ר 
ָאותה אלא מן המובחר שנ'  ת י אׁש ָ֨ ר' ישמעאל אומר מנ' אתה אומר למקדיש ערימתו עד שלא מירח פטור מן המעשרות או יכול ר 

ָך (ד,יח 'שפ ,דב)משמירה ת"ל  ָהֶרֵ֗ ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י ָּת  ָ֝ך ְּדָגְנ ָ ית אׁש ָ֨ ֶּתן...  ר  ֹו-ּת   : לָֽ
ָך (ד,יח 'שפ ,דב) ָהֶרֵ֗ ְצ י  ְו ָ ר ְׁשָךֶ֣ י ּת  ָ יתְָּדָגְנָ֝ך אׁש ָ֨ ן...  ר  ֶּת ֹו-ּת  סלוק, מגביל הנתינה, כאן פוטר מן המעשרות מי שהקדיש ערימת פירותיו עד  - לָֽ

 שלא עשה גמר מלאכה
 'שפ ,דב)אומ' שאם רצה אדם לעשות כל גרנו תרומה וכל עיסתו חלה שהוא רשאי ובלבד שישייר מקצת ]ת"ל  ר' עקיבה אומר מנ' אתה

ית (ד,יח אׁש ָ֨ ָךָ֝[ ר  ולא דגן גוי )מיכן אמ' פירות הגוי שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל אם נגמרה מלאכתן ביד הגוי ומירחן הגוי  ְּדָגְנ
 פטורין מכלום(:

ָוְָ,ד יחשפטים רש"י דברים  ָךֶ֖ ָצ אְנ ֵ֥ז ָּג  ת י ֵ֛ אׁש  כשאתה גוזז צאנך בכל שנה תן ממנה ראשית לכהן. ולא פירש בה שיעור. ורבותינו  -ר 
ָנתנו בה שיעור אחד מששים. וכמה צאן חייבות בראשית הגז, חמש רחלות, שנאמר  אן ָצ ֶ֤ ׁש מ ָ֨ ָח ָ ֲָעׂשּוֹות ְָו (. רבי שמואל א' כה,יח)ֲעֻׂשיֹות

ָוְָעקיבא אומר  ֵ֥ז ָּג  ית ֵ֛ אׁש  ָ שתים, ר  ָךֶ֖ ָצ אְנ ֵ֥ז ֶּתןארבע, ּג  ֹו-ּת   :הרי חמש לָֽ
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ָך -אפשר כי גם שיעור הגז להינתן מחמש רחלות ילמד מ ָהֶרֵ֗ ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י  מונח רביע,   – ְות 

 והשיעור ירומז באחת מששה תפקידי תלשא שבקרא.

 

ָך (יג,עקב ז 'דב) ְצָהֶרֵ֗ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י ְָות  ָ֝ך ְנ     ְּדָגָ֨

ָ ָ֝ך ְנ  )ג( בתפקיד בעושה תלוי המעשה ,, )א( בתפקיד של מוקדם ומאוחר )ב( בתפקיד של שוויוןלה אחתקדמא ואזלא במ – ְּדָגָ֨

ְנָ֝ךָָ-תיקון המאכל ע"י תרומות ומעשרות  על הסדר של מוקדם ומאוחר המרומז ב )א( קדמא ואזלא במלה אחת, כלומר הסדר  -ְּדָגָ֨

 הפרשת תרומות ומעשרות:הוא גמר מלאכה ע"י העמדת ערימת כרי בגורן ומירוחה, ואחריו 

 

ומחוייבים נאסרים באכילת ארעי , גרעיני התבואה נקראים מעתה דגן אדגןבגרעיני התבואה היינו הנחשבת לגמר מלאכה פעולה 

 ורבנן הקישו מדגן לפירות וירקות חלקם בהעמדת ערימה, חלקם בכניסתן לבית. את הרמז להיקש ראה להלן. בתרומות ומעשרות.

רגן תירוש ויצהר חייבים בתרומות ומעשרות אחרי גמר מלאכתם. הועלתה השערה כי המשך הקרא מדאוריתא רק ד ָ -ְׁשַג ָך ֲאָלֶפ י
הָ ָדָמָ֔ ֲא ָה ָ ַָע֚ל ָך ָצ אֶנָ֔ ת ר ֶ֣ מדגן תירוש ויצהר לשאר יבולי  ללמדפעמיים זקף בין שני קיסרים מרמז על כעין היקש או בנין אב  –ְוַעְׁשְּת

 ואחריה היבול הוא טבל וחייב בתרומות ומעשרות.  על חובת גמר מלאכה גידולי הארץ

ָךהאם כל סוגי היבולים יהיו בגמר מלאכה אחיד של ערימת כרי ומירוח? בא הכתוב  ֶרֵ֗ ָה ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י מונח רביע, לרמז על לפחות  – ְות 

 ארבעה אופני גמר מלאכה נוספים על הערמה. או לרמז על ששה דברים הקובעים למעשר מדרבנן 

 

 מלמדת תשעה אופנים של גמר מלאכה או הנקבע למעשר. רבוי האופנים עשוי להיות מרומז מ"ח –נה מעשרות פ"א מ"ה מש

ָך (דב' עקב ז,יג))א( בקרא   ֶרֵ֗ ָה ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י מונח רביע, לרמז על לפחות ארבעה אופני גמר מלאכה נוספים על הערמה. או לרמז על  – ְות 

 רבנןששה דברים הקובעים למעשר מד

ָךָ(דב' שפטים יח,ד) או )ב( בקרא ֶרֵ֗ ָה ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י  מונח רביע, – ְות 

ָךשימוש נוסף לתבנית  ֶרֵ֗ ָה ְצ ְָוי  ָךֶ֣ ר ְׁש י מ"א, מ"ה א "משנה מסכת תרומות פ-מונח רביע, מאחד משני הפסוקים עשוי להיות רמז ל – ְות 

חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן ו/או  חמשה עשר  תנאים ממה לא תורמים ו/או   ואם תרמו אין תרומתן תרומה חמשה לא יתרומו -ל מ"ו מ"ז 
 תרומה

מאימתי הפירות חייבות במעשרות התאנים משיבחילו הענבים והאבשים משהבאישו האוג והתותים משיאדימו  ב"א מ"משנה מסכת מעשרות פ
יטילו גידים האגוזים משיעשו מגורה ר' יהודה אומר האגוזים וכל האדומים משיאדימו הרמונים משימסו התמרים משיטילו שאור האפרסקים מש

 והשקדים משיעשו קליפה: 
החרובין משינקדו וכל השחורים משינקדו האגסים והקרוסטומלין והפרישים והעוזרדים משיקרחו וכל הלבנים משיקרחו התלתן  משנה ג

 משתצמח התבואה והזיתים משיכניסו שליש: 
ועים והאבטיחים והמלפפונות התפוחים והאתרוגין חייבים גדולים וקטנים ר"ש פוטר את האתרוגים בקטנן החייב ובירק הקשואים והדל משנה ד

 בשקדים המרים פטור במתוקים החייב במתוקים פטור במרים: 
צבע וסימנים  "ב מ"דמפ"א , התבואה והזיתים משיכניסו שליש "גממשנה מעשרות פ"א ע"פ , שיעור גודל או סימנים בפרי או צבע פרי הראוי לעישור

  בפירות אחרים
איזהו גרנן למעשרות הקשואים והדלועים משיפקסו ואם אינו מפקס משיעמיד ערימה אבטיח משישלק ואם אינו  ה"מ א"משנה מסכת מעשרות פ

ל צרכו כלכלה עד שיחפה משלק עד שיעשה מוקצה ירק הנאגד משיאגד אם אינו אוגד עד שימלא את הכלי ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקט כ
ואם אינו מחפה עד שימלא את הכלי ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקט כל צרכו בד"א במוליך לשוק אבל במוליך לביתו אוכל מהם עראי עד 

 שהוא מגיע לביתו: 
ָךָ֝ ְנ ות לגידולי ארץ אחרים והרעיון גמר מלאכתו בעשיית כרי ומירוח בגורן, ונקבע למעשר. הנעשה בדגן בגורן מושאל כרעיון לעש – ְּדָגָ֨

. והכוונה מאמתי נעשין הפירות כדגן מושאלתגרנן,  ה ]ה["א מ"רמב"ם על משנה מסכת מעשרות פהזה נקרא גרנן  וזה כמפרש 
 ...שבגורן שאסור לאכול ממנו עראי מפני שנקבע למעשר, 

ו ערמה, )ב( שילוק אן מוקצה, )ג( איגוד או מלוי כלי או מתקבל : )א( פיקוס א ה"מ א"מעשרות פ כאשר מונים את הגרנן השונים במשנה

 ליקוט כל צרכו, )ד( חיפוי או מילוי או עד כל צרכו, )ה( או הבאה לבית
הפרד והצמוקין והחרובין משיעמיד ערימה הבצלים משיפקל ואם אינו מפקל משיעמיד ערימה התבואה משימרח ואם אינו ממרח עד   משנה ו

 ת משיכבור ואם אינו כובר עד שימרח אע"פ שמרח נוטל מן הקוטעים ומן הצדדים וממה שבתוך התבן ואוכל: שיעמיד ערימה הקטניו
מתקבל : )א( ערימה )ב( פיקול )ג( ערימת תבואה ומורחה )ד( כבירה בנפה או "ו מ א"מעשרות פ כאשר מונים את הגרנן השונים במשנה

 מירוח
גת העליונה ומן הצנור ושותה השמן משירד לעוקה אע"פ שירד נוטל מן העקל ומבין הממל ומבין היין משיקפה אע"פ שקפה קולט מן ה  משנה ז

 הפצים ונותן לחמטה ולתמחוי אבל לא יתן לקדרה וללפס כשהן רותחין רבי יהודה אומר לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר: 
  השמן משירד לעוקה)א( יין משיקפה )ב(  מתקבל : "זמ א"מעשרות פ כאשר מונים את הגרנן השונים במשנה

העגול משיחליקנו מחליקים בתאנים וענבים של טבל רבי יהודה אוסר המחליק בענבים לא הוכשר רבי יהודה אומר הוכשר הגרוגרות   משנה ח
 י מתיר:במגורה נשברה החבית ונפתחה המגורה לא יאכל מהם עראי רבי יוס ומעגלבחבית  דשמשידוש ומגורה משיעגל היה 

 מתקבל : )א( החלקה )ב( דישה )ג( מעגל במגורה  "חמ א"מעשרות פ כאשר מונים את הגרנן השונים במשנה

 חמישה אופני גמר מלאכהבסה"כ ממשנה ז ומשנה ח 
 

 חמישיות בתרומה
ינו שלו עובד כוכבים החרש והשוטה והקטן והתורם את שא ואם תרמו אין תרומתן תרומה חמשה לא יתרומו א"א מ"משנה מסכת תרומות פ

 שתרם את של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה: 
 

 חמשה עשר  תנאים ממה לא תורמים
אין תורמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר ולא ממעשר ראשון שנטלה תרומתו ולא ממעשר שני והקדש שנפדו ולא מן החייב על  ]ה[

התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש ולא  הפטור ולא מן הפטור על החייב ולא מן
 מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ ואם תרמו אין תרומתן תרומה: 

 
 י לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה: האלם והשכור והערום והסומא ובעל קר חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה משנה ו
 יא,יב: עקבדברים 
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ֲאֶׁשר ָ ֶרץ הֶָָ֤'הֵָ֥-ֶא֕ ָ י ינ ָ֨ ָע  ד י ֵ֗ מ  ּהָָּת ָתָ֑ א  ׁשָ ֶ֣ ר  ּד  ָ יָך ֶהֶ֖ ֹל ָסָ'ֱא ה׃ ָָׁשָנָֽ ית ֵ֥ ר  ֲח ַָא ד ְָוַעֶ֖ ה ַהָּׁשָנָ֔  ָ ית ׁש  ר  ָֽ ָמ  ּה ָּבָ֔  ָ ֶה יָך ֹל ֱָא
ר (יא,יב עקב 'דב) צפת ע' כז -ספר שפתי קדושים האדמו"ר צבי הירש המגיד מנאדבורנא מכון זרע ברך  ֲאֶׁש ָ ֶרץ ׁשָָ'הֵָ֥-ֶא֕ ֶ֣ ר  ָּד  ָך י ֶהֶ֖ ֹל ֱא

הֶָ֤ ָ י ינ ָ֨ ָע  ד י ֵ֗ מ  ּהָָּת ָתָ֑ וגו' הענין שכל תיבה של לה"ק צריך לחקור על שורש שלה מאיזה עולם נלקחה ... וצריך להבין באיזה בחנה  'א 
וד' נתן לי לשון לימודים שהלשון האותיות וע"י ניגון יכול הוא להפך ע"ד מ"ש  חכמה מהפךיכול להפך ע"י נגינות הטעמים דהיינו 

 וגו' הוא הדורש וממנו נמשך לדיבור והלשון נמשך מהמחשבה דהיינו מהחכמה

ֶרץ וכל הארצות  (ג)והיא הכל,  (ב)נדרשת בכל  )א( הזאת הארץבו סוד עמוק, כי  ויש...  מב"ןרגדול, בתפקיד של שלוש כפי' -זקף – ֶא֕
 ל מרמז לפעמים לקשר עולם הכתר לספירת חכמה ולספירת בינה.גדו-זקף בדרך סוד. מתפרנסות ממנה באמת

ר ּהָ'הֵָ֥-ֲאֶׁש ָתָ֑ א  ָ ׁש ֶ֣ ר  ָּד  יָך ֶהֶ֖ ֹל בדרך הסוד אפשר כי יכוון לענינים אלקיים שמעל לספירת החכמה והם בכתר והנקראים עתיק יומין  - ֱא

דָעין חסד, המשפיעה ואריך אנפין. ולמד הרב סנדר ערלנגר הי"ו )ראה איכה התשע"א( כי באריך אנפין יש רק  י ֵ֗ מ  רביע בתפקיד  –ָּת

ֶרץָ-ארבע, דרך השלבים )חכמה ובינה ודעת, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד( אל השלב הרביעי והמקבל היא מלכות שב . החסד  ֶא֕

הֶָ֤המושפע מהכתר )עתיק יומין, אריך אנפין( מושפע קודם אל הספירות חכמה ובינה המרומזות בכתוב  ָ י ינ ָ֨ ֹלָ'ע  ּהֱא ָּבָ֔  ָ קדמא )במובן  - ֶה יָך

ֶה יָך ָָ'הֶָ֤קטן. וע"פ ספר שפתי קדושים הכתוב -קודם( מהפך פשטא זקף ֹל הטעמים( יכול הוא  –שהחכמה מהפך האותיות וע"י ניגון )טט  ֱא

וד יסוד( שבו להפך דברים לא טובים לטובים. החכמה והבינה הם התחלות של שני קווי השפעה אל זעיר אנפין )חסד גבורה תפארת, נצח ה

המתגלה יותר עין ימין של חסד ועין שמאל של גבורה הנקרא גם דין היינו מה שנאמר  ָָׁשָנָֽ ית ֵ֥ ר  ַאֲח ָ ד ְָוַעֶ֖ ה ַהָּׁשָנָ֔  ָ ית ׁש  ר  ָֽ בתחילת השנה  מ 

-פותחים דף חדש בלי זכויות ובלי חובות, ונרשמים מעשי ישראל בארץ ישראל עד אחרית השנה. זכו ישראל במעשיהם אזי מה שיצא מ

ֶרץ ֶרץ-גדול, היינו עולם הכתר נהיה כולו חסד בספירת המלכות השורה ב-זקף – ֶא֕ ֶרץישראל וממנה נלמד ע"פ הטעם -בארץ – ֶא֕  – ֶא֕

וכל הארצות  (ג)והיא הכל,  (ב)נדרשת בכל  )א( הזאת הארץבו סוד עמוק, כי  ויש...  מב"ןרגדול, בתפקיד של שלוש כפי' -זקף
 ..מתפרנסות ממנה באמת

 

 אפשר לומר כי הפסוק ספר שפתי קדושים-על בסיס הנאמר ב טט

ֶאתָבראשית ב,י:  ָ ֹות קֶ֖ ַהְׁש ֶדןְָל ע ָ֔ מ  ָ ֶ֣א צ  י   ָ ר ָה ים׃-ְוָנ ָֽ אׁש  ָר ָ ה ְרָּבָעֵ֥ ַא ֶ֖הְָל ָהָי ְָו ד ָ֔ ר  ָּפ י   ָ ָּׁשם מ  ָּו ָ֑ן ַָהָּג
בשילוביהם. ביציאה יפרד  בחכמה אחדות ובה הטעמים לכל פרט באחדות והם מתואמים ביניהםילמד כי נהר השפע היוצא מחכמה ירמז כי 

לפרטים עד כי לא יוכרו התאמותיהם אבל כל פרט נושא את טעמיו במקור עמו וע"י התבוננות בהם אפשר לגלות התאימות במקור לפני 

 הפרדם.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 דברים ראה יא,כו 4..

 
 כח -דברים ראה יא,כו 

ָ ָס ָָ ְקָלָלָָֽ]כו[ָ ָּו ה ָרָכֶ֖ ְָּב ֹום ַהּיָ֑ ָ ם יֶכֶ֖ ְפנ  ןָל  ֵ֥ ת  ָנ  י ֵ֛ כ  ָאנ  ָ ה ָה׃ְרא ֵ֗
ָ ָ ת]כז[ ֶאל-ֶאָֽ ָ ּו ְמעֵ֗ ְׁש ֶ֣רָּת  ֲאֶׁש ָ ָ֑ה ָרָכ ֹום׃-ַהְּב ַהּיָֽ ָ ם ֶאְתֶכֶ֖ ָ ֵ֥ה ְמַצֶּו ָ י ֵ֛ כ  ָאנ  ָ ר ֲאֶׁשֹ֧ ָ ם יֶכָ֔ ה  ֹל ֱָא ' הֶ֣  ָ ת ְצו  ָמ 

ָ ָ ח[ ם]כ א  ָ ה ְּקָלָלֵ֗ ֶאל-ְוַה  ָ ְמעּו ְׁש ָת  א ן-ל ֶ֤ מ  ָ ְרֶּתֶ֣ם ַס ְָו ם יֶכָ֔ ה  ֱאֹל ָ ' הֶ֣  ָ ת ְצו  ֹום-מ  ַהּיָ֑ ָ ם ֶאְתֶכֶ֖ ָ ֵ֥ה ְמַצֶּו ָ י ֵ֛ כ  ָאנ  ָ ר ֲאֶׁשֹ֧ ָ ְך ֶר ֶּדָ֔ ַָָה
ֶכתָ אָָלֶלֵ֗ רָל ָֽ ֲָאֶׁשֵ֥ ים ֶ֖ ר  ֲאח  ָ ים ֵ֥ ה  ֹל ֱָא י ֵ֛ ר  ֲח ס-ַא ָ ם׃ ַדְעֶּתָֽ ְָי
 

 ירושלמי סוטה פ"ז,ה"ד דף כא טור ג 
יכול אילו שבהר גריזי' היו אומרי' ברכות ואילו שבהר עיבל היו אפשר כי הלויים כאן הם כהנים, לפי הקטע שלא מצוטט( ...  –)טט 

-)כולן ברצף אחד ואחריכול משהיו אומרי' הברכות  לו היו אומ' ברכות וקללו'אילו ואיאומרי' קללות תלמוד לומר הברכות והקללות 

ָ֑ה (דב' ראה יא,כז)היו אומרים הקללות ת"ל  כך?( ָרָכ ָ (דב' ראה יא,כז) ַהְּב ה ְּקָלָלֵ֗ )אמרו ברכה אחת אמרו קללה  ברכה אחת וקללה אחתְוַה

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

ּו (כז,טו ֵ֛ם-ָכל ְוָענֹ֧ ּו ָהָע רֶ֖ ְמ ָא ן ְו ָֽ מ  הא כיצד בשעה שהיו אומרי' ברכות היו  אילו ואילו היו עונין אחר הברכות ואחר הקללות אמן׃ָא

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

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

ֹות (דב' כי תבוא כח,ב)המקראות הבאים   ָרכֵ֥ ֹות (דב' כי תבוא כח,טו,מה) ַהְּב ת  ַהְּקָללֵ֥ ֹו ְּקָללֶ֣   ַה
 

ֶאת (דב' ראה יא,כט)ספרי דברים פיסקא נה  ָ ה ַעל-ְוָנַתָּתֶ֤  ָ ה ָרָכ ָ-ַהְּב ים ָ֔ ז  ר  ְָּג ֶ֣ר וגו', וכי מה בא הכתוב ללמדנו שהברכה על הר גריזים ַה

ֶּלה( דב' כי תבוא כז,יבוהקללה על הר עיבל והלא כבר נאמר ) ּו א ֠ ֞ד ְמ ְך ַיַע ֶ֤ ר  ָב ת ְל ם ָ-ֶא ל ָהָע ֶ֣ר-ַע ם ַה י ָ֔ ז  ר  ה( יגדב' כי תבוא כז,)  ְּג ֶּל ֵ֛ א   ְו
ּו דֵ֥ ְמ ה-ַעל ַיַע ְּקָלָלֶ֖ ֶ֣ר ַה ַה ל ְּב יָבָ֑ ֶאתָ(דב' ראה יא,כט)מה ת"ל  ע  ָ ה ַעל-ְוָנַתָּתֶ֤  ָ ה ָרָכ ָ-ַהְּב ים ָ֔ ז  ר  ְָּג ֶ֣ר שיכול שיהו כל הברכות קודמות ַה

ֶאתלקללות תלמוד לומר  ָ ה ַעל-ְוָנַתָּתֶ֤  ָ ה ָרָכ ָ-ַהְּב ים ָ֔ ז  ר  ְָּג ֶ֣ר קללות  להקישוואין הברכות קודמות לקללות  ברכה קודמת לקללהַה
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  מה קללות בכלל ופרטהקודש 
 ובשעת קללה אל הר עיבל סליק פיסקא  ה אל הר גריזיםכשהפכו פניהם בשעת ברכאמן 

 

ָ ָ ה]כו[ א ֵ֗ ָר ביע  – ְר ָ ּו]כז[ ְמעֵ֗ ְׁש ָּת  ֶ֣ר ָמונח רביע  - ֲאֶׁש ָ ח[ ה]כ ְּקָלָלֵ֗ ַה  רביע – ְו

 

ָ-אפשר ש ָ ה]כו[ א ֵ֗     ירושלמי סוטה פ"ז,ה"ד -ר ביע ירמז לנאמר ב – ְר

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

 

ָ-אפשר ש ָ ּו]כז[ ְמעֵ֗ ְׁש ֶ֣רָּת   , הספרי דברים פיסקא נ -מונח רביע ירמז ליותר מארבעה דברים כנדרש ב - ֲאֶׁש

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( עונים ואומרים אמן   אף ברכות אלו ואלו ואומרים אמן
 ובשעת קללה אל הר עיבל)כך הפכו פניהם( 

 

ָאפ[שר כי ההיקש עצמו מרומז בכתוב  ָ ח[ ם]כ א  ָ ה ְּקָלָלֵ֗ ֶאל-ְוַה  ָ ּו ְמע ְׁש ָת  א ן-ל ֶ֤ ָמ  ְרֶּתֶ֣ם ַס ְָו ם יֶכָ֔ ה  ֹל ֱא ָ' הֶ֣  ָ ת ְצו  ְך-מ  ֶר זקף פעמיים  – ַהֶּדָ֔

 בין שני קיסרים, בתפקיד להקיש מקללות לברכות 

 

ָ ָ ח[ ה]כ ְּקָלָלֵ֗ הרביע, המלה  – ְוַה ט[מופיעה גם בפסוק  ַהְּקָלָלֵ֗ ת ]כ ֶא ַָעל-ְו ה ְּקָלָלֶ֖ ל׃-ַה יָבָֽ ָע  ר וממנו לומדים שהקללה נאמרה כאשר ַהֵ֥

לשל נחש ומרומזים באותיות  כל הציבור פונים לכיוון הר עיבל. אמר ר' א' שגב הי"ו בשם רב פתיה ארבעה מתו בעטיו יָבָֽ עמרם,  – ע 

ָישי, בנימין, לוי . אפשר כי  ָ ח[ ה]כ ְּקָלָלֵ֗ ַה  רביע, מרמז לדרשת הרב פתיה. אבל זה לא נתמך במלואו במקורות הבאים: – ְו

משה, וישי  מיתיבי: ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אביבבלי 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:

ֲאָך ָ י ָֽ ב  ְָי י ֶ֤ הָּכ  ָהָיֵ֗ ֶאלָ'הָ֡ ְו ָ ָך י ֶהָ֔ ֹל ֲאֶׁשר-ֱא ָ ֶרץ ָא֕ ָָבא-ָה ה ּה-ַאָּתֵ֥ ְׁשָּתָ֑ ר  הְָל ָּמ ָָָׁשֶ֖
ֶאתָ ָ ה ַעל-ְוָנַתָּתֶ֤  ָ ה ָרָכ ֶאת-ַהְּב ְָו ים ָ֔ ז  ר  ְָּג ֶ֣ר ַָעל-ַה ה ְּקָלָלֶ֖ ל׃ַהֵָ֥-ַה יָבָֽ ָע  ָר

ה ָהָיֵ֗ לשון שמחה, שרוב המצוות לא היו מצויים לקיימם עד אחרי כיבוש וחלוקת הארץ, אבל הפרשת חלה ומצוות הברכה והקללה  – ְו

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. וזהיקיימוה.  המצוה שם,

מבוא עצום בירושתם את הארץ, כמו שנזכר בזה הספר פעמים רבות, יחויב שיעשו זה תכף  לוולפי שזריזותם בשמירת התורה היה 
 את המצוה לפי מה שנתבאר מעניינה בפרשת 'והיה כי תבא'; היותם שליטים במקום ההוא אשר בו יקיימו ז
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ה ָהָיֵ֗ ָ –רביע  – ְו ה ָהָיֵ֗ אותיות הוי"ה בסדר הצירוף של חודש תשרי ומשמעות תשרי משורה ומדידה, שהעולם נברא בעל גבול, שהעולם ְו

 רבעה דורות.נמדד על תשובתו, זכו בקיום מצוות זכו בברכה, לא זכו בקיום מצוות, ה' מאריך להם עד א

ָך ָ ֲא י ָֽ ב  ְָי י ֶ֤ ָךָ'הֶָ֣ ּכ  י ֶהָ֔ קטן, שני אופנים לביאה לארץ, אחד כפשוטו בדרך המוסתר בטבע, אחד היוצא מפשוטו -מהפך פשטא מונח זקף – ֱאֹל

 בדרך שמעל לטבע. 

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

ָ יָך ֶהָ֔ ֹל  בורה, באופן מדוד ובעל גבולבאתערותא דלתתא, באופן של גֱא

 

ֶרץָ-ֶאל ָא֕ ֲאֶׁשר (יא,יב עקב 'דב) רמב"ןגדול חוזר לרמז כפי' -גדול,אפשר שזקף-זקף –ָה ֶרץָ ָָ'הֵָ֥-ֶא֕ ּה ָתָ֑ א  ָ ׁש ֶ֣ ר  ּד  ָךָ י ֶהֶ֖ ֱָאֹל
ֶרץ ת מתפרנסות וכל הארצו (ג)והיא הכל,  (ב)נדרשת בכל  )א( הזאת הארץבו סוד עמוק, כי  וישגדול, בתפקיד של שלוש ... -זקף – ֶא֕

גדול מרמז לפעמים לקשר עולם הכתר לספירת חכמה ולספירת בינה. אפשר כי מרמז לענין של שלוש -זקף בדרך סוד. ממנה באמת

ֶאלפעמים גי' אנ"י הנדרשת בדיון על תבנית הטעמים  ָ ָך י ֶהָ֔ ֹל ֶרץָ-ֱא ָא֕  גדול, -קטן זקף-זקף –ָה

ּה ְׁשָּתָ֑ ר  ּהמשמע שבשליחות ה'   ְל ְׁשָּתָ֑ ר   מגביל מטרת הביאה לארץ אתנח, -ְָל

 

ֶאת ָ ה ָ -ְוָנַתָּתֶ֤ ה ָרָכ  הוצא מפשוטו, נתינת הברכה, היינו המברכים  –מהפך פשטא  -ַהְּב

ל ָ-ַע ים ָ֔ ז  ר  ְָּג ֶ֣ר הר גריזים בארץ התחתונה עליו עומדים המברכים, הר גריזים בארץ העליונה אליו מגיעה הברכה  –קטן -מונח זקף –ַה

 " ... להמשיך ברכה לעליוניםלעבדה ולשמרה" – ת ב,טובראשירמב"ן והמשכה זאת היא כפי' 

 

ֶאת הָ-ְו ְּקָלָלֶ֖ לטפחא, בתפקיד טעם עוצר ללמדך אם מקיימים המצוות, הקללה עצורה על כל רבויה  –ַה ר-ַע מרכא בתפקיד רבוי  – ַהֵ֥

לפרטי קללות וארורים, חבויה במקום מיוחד בלבד  יָבָֽ  סילוק, בתפקיד הגבלה.– ע 

 קיימים המצוות אזאבל אם ח"ו לא מ

ֶאת ה-ְו ְּקָלָל לבתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, היינו  –טפחא  – ַה מרכא בתפקיד רבוי, הקללה על כל רבויה   – ַהר-ַע

יָבל-שעד עתה הייתה מוגבלת ל ֶאתסילוק בתפקיד הגבלה, יוצאת מההגבלה שלה ועוד  – ע  הָ-ְו ְּקָלָלֶ֖ טפחא ללא טעם מרכא לפניה  –ַה

ַעלתפקיד של התפשטות תכונתה אל הכתוב לפניה היינו הקללה מאפילה על ב  ָ ָרָכה ים-ַהְּב ָ֔ ז  ר  ְָּג ֶ֣ר  ,  ַה

 

ֶאל ָ יָך ֶהָ֔ ֹל ֶרץָ-ֱא ָא֕ ולהפרש בין  = שצ"ג 393=  .29+  38+  ..גדול, מרמז לגי' המלים המוטעמות והיא עולה -קטן זקף-זקף –ָה

 = קפ"ג 813=  .17 – 393הפרש מתקע"ו = ( .17ע"ו )גימטריית המלים ובין גימטריית הטעמים העולה תק

מצאנו באוצר הרב י"ר פאלוך זצ"ל בין היתר גי' שצ"ג עולה אר"ץ צב"י , גשמי"ם , אנש"י חיט"ה , גי' ר"ת  ש'כר צ'דיק ג'מור )ע"פ בל 

ם )זוהר בראש'  דף כה ודף כז/ועי' בזוה"ק נג"ע ר"ע ראשי תיבות  = נ'פילים,ג'בורים, ע'נקים, ר'פאים, ע'מלקילאשרי פר' דברים( , ועוד 

 /(.1סוף עמ' 

ָ)זה"ק בראשית כ"ג עה"פ גי' קפ"ג עולה עקיב"א וגם ג' פעמים אנ"י  ֶ֤י ֲאנ  ָ י ֶ֣ הָּכ  ַָעָּתֵ֗ ׀ ּוָ אֶ֣    וגו'(ְר

חַָלב,לט:  האזינודברים  ֲא ַָו ית ֶ֣ מ  ָא ָ ֹ֧י ֲאנ  ָ י ָ֑ ד  ָּמ ָע  ים ֶ֖ ה  ֹל ֱא ןָ י ֵ֥ א  ְָו א ּו הָ֔  ָ י ֲאנ  ָ ֶ֤י ֲאנ  ָ י ֶ֣ הָּכ  ַָעָּתֵ֗ ׀ ָ ּו אֶ֣ יְָר ֶ֖ ד  ָּי מ  ָ ן י ֵ֥ א  ְָו א ְרָּפָ֔ ֶא ָ ֶ֣י ֲאנ  ַו  ָ י ַח ְצּת  ָָמ ה ֶּיֵ֗
ָ יל׃ ָֽ  בפסוק זה ארבעה פעמים מלת אני.ַמּצ 

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

 ר צ'דיק ג'מור., וכל אלו הם ש'כאנש"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

 . נ'פילים,ג'בורים, ע'נקים, ר'פאים, ע'מלקים

 
 יא,ל:  ראהדברים 

ַהָָֽ-ֲהל א  ָ ְָּבֶא ֶרץ ֶמׁש ַהֶּׁשָ֔ ָ ֹוא ְמבֶ֣ ָ ֶרְך ֶּד֚  ָ י ר  ֲח ַָאָֽ ן ֵ֗ ְרּד  ַהַּי ָ ר ֶֶ֣ב ְָּבע  ָּמה ה׃ה ֝ ֶרָֽ מ  ָ ֵ֥י לֹונ  א  ָ ֶצל ֶ֖ א  ָ ל ְלָּגָ֔ ַהּג  ָ ֚מּול הָ ָבָ֑ ָר ָָּבֲע ב ֶ֖ ַהּי ׁש  ָ י ָ֔ ְָּכַנֲענ 
ֶמׁש (דברים ראה יא,ל) רש"י ַהֶּׁשָ֔ ָ א ֹו ְמבֶ֣ ְךָ ֶר ֶּד֚  ָ י ר  ֲח ָ ,  ַאָֽ י ר  ֲח ָ-נקוד בפשטא )כ( וַאָֽ ְך ֶר והוא )ל( דגוש ואם היה  יתיב( -)טט  נקוד במשפלֶּד֚

 מ( הפוך ודרך בפשטא ורפהדבור אחד היה נקוד אחרי במשרת בשופר ) אחרי 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  )ל( במשפל הוא הנקרא בלשוננו יתיב
 .(עוצרשהיא בטעם  -)טט  וא משרת לתיבה אחרתהתיבה לתיבה שלאחריו משום הכי נקרא משרת  כלומר שה

ְךָ  (דברים ראה יא,ל) ם"ברש ֶר ֶּד֚  ָ י ר  ֲח ָהרי הם כמו שני 'פשטֹות', אבל בשביל שטעמו של  -ַאָֽ ֶרְך באות ראשונה, נעשה 'שופר מהפך'. ֶּד֚
 באשכנז יתיב( –)וזה לא כדעת רש"י שטעם זה שמו משפל 

ֶרְך ֶּד֚  ָ י ר  ֲח ְך"ם טעם יתיב מחליף טעם פשטא במלים של הברה אחת או במלים מלעליות כמו מלת , ע"פ רשבשטא יתיבפ –ַאָֽ ֶר . לפיכך  ֶּד֚

ְךהטעמים  תבנית ֶר ֶּד֚  ָ י ר  ֲח  מיידי – בבת אחתאו תפקיד  רגילותאילו פשטא פשטא, תפקיד כ – ַאָֽ

מעבר הירדן כם, כמו כניסת יעקב שימוש בדרך של הכניסה לא"י או העליה ממזרח אל העיר ש 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 1.לשכם  1.) על דעתיה דרבי יהודה מאה ועשרים מיל הלכו באותו היום. מיידי – בבת אחת

 כולם באותו יום אחרי ההליכה והשיבה.

 ָ ֶמׁש ַהֶּׁשָ֔ ָ ֹוא ְמבֶ֣ ָ ְך ֶר ֶָּד֚ י ָ֔ ְּכַנֲענ  ַהָֽ  ָ ע"פ  .היקש באופנים שוניםקטן בין שני קיסרים כעין -פעמיים זקף, קטן-קטן פשטא זקף-מונח זקףְּבֶא ֶרץ

 כמו שהלכו במדבר ע"פ הענן בארץ מישור, כך גם ילכו בא"י במישוררבי אליעזר בן יעקב תני )א(  ירושלמי סוטה פ"ז ה"ג

שין לגזירה שוה. נאמר כאן אלוני מורה ונאמר להלן אלוני מורה. מה אלוני מורה האמור אנו דור... אמר ר' אלעזר בר' שמעון )ב( 
 להלן שכם אף אלוני מורה האמור כאן שכם.

ר' ישמעאל אמר כל ביאות שנאמרו בתורה לאחר ארבע עשרה שנה נאמרו. שבע שכיבשו ושבע שחילקו. ודכוותה לא נאמרו )ג( 
 שנה.ברכות וקללות אלא לאחר ארבע עשרה 
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 דברים שפטים טז,יח 1..
 :טו,דברים שופטים יז

ֹוָ ָּבָ֑ יָך ֶהֶ֖ ֹל ֱא ָ' הֵ֥ רָ ַחֵ֛ ְב ָי  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ְך ֶל ֶמָ֔  ָ ָך ֶל י ָָע ים ֶ֤ ׂש  ֹוםָָּת ָׂשֶ֣
אָ רָל ָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ָ י ָ֔ ר  ָָנְכ יׁש ֶ֣ א   ָ ָך ֶל י ָָע ת ֶ֤ לָָלת  ָתּוַכֵ֗ א ְךָל ֶ֣ ֶל ֶמָ֔  ָ ָך ָָעֶל י ים ֶ֤ ָךָָּתׂש  י ֶחֵ֗ ַָא ֶרב ֶּקֶ֣ ּוא׃ָ-מ  הָֽ ָ ָך י ֶ֖ ח  ָָא

ָך ָא ,יבמות קב בבלירש"י פירש  יעקב""נחלת ההסבר הבא נערך בעזרת  ָךָהוא דבעינן  ָעֶל י י ֶחֵ֗ ַא ָ ב ֶר ֶּקֶ֣ אבל על הגר אפי' חבירו  -מ 
ֶלְך( ,דמשלי כטאתה מקים עליו, דיין בכלל מלך דכתיב ) ט ֶמֵ֗ ְׁשָּפ ד ְּב מ  י ֶ֣ מ  ֶרץ ַיֲע אם דומה דיין למלך שאין צריך כלום יעמיד ארץ   ָאָ֑

ָךות שאתה משים לא יהו אלא כל משימועוד שימות הרבה כתובים כאן  י ֶחֵ֗ ַא ָ ֶרב ֶּקֶ֣  .מ 
ְךנשאלת השאלה הבאה:  ֶל ֶמָ֔  ָ ָך ָָעֶל י ים ֶ֤ ֹוםָָּתׂש  פשט משמעות הכתוב, שבזמן מסוים יש רק מלך אחד, כלומר אין לרבות, אם כן מניין  ׂשֶ֣

 ,שימות הרבה כתובים כאן רש"ידרשת 

ב (שמ' מש' כג,ה)ון שכאשר כתב רחמנא לשון כפולה כג בבלי בבא מציעא לא,א-מצאנו ב ֵ֥ ז  ב ָע ֶ֖ ֶ֤חַָ (דב' כ"ת' כב,ז), ַּתֲעז  ח ָ ַׁשּל  וכד',  ְּתַׁשַּל

פעם בתנ"ך( אם אינך יכול  24) מות יומתעל  בבלי בבא מציעא לא,ב -, ובפעמים חוזרות של ביצוע הפעולהלשון כפולה בא לרבות 

( )אופן אחר, ריבה אופן ביצוע מיתה סנהדרין מח,בבבלי להמיתו במיתה שחייב בה לפי העבירה המיתהו בכל מיתה שימות בה )וכן 

 חליפי(. 

ָה ָ (שמ' כ"ת לא,ד)ההסבר הבא נערך בעזרת הרב יוסף אוסטרי הי"ו ועל הפסוק  ְלֶל י ַחָֽ ֹות ְמ ת מֶ֣ ָמָ֔ חילוק כתב  בבלי שבת ע,א-ב יּו
ָה ָ (שמ' כ"ת לא,ד) מלאכות מנלן, אמר שמואל אמר קרא ְלֶל י ַחָֽ ת ְמ ֹו ת מֶ֣ ָמָ֔ האי במזיד ה על חילול אחד, שואלת הגמרא מיתות הרב יּו

ה-ָּכל (שמ' ויקהל לה,ב) דכתיב ( -)במיתה הנלמדת מאם אינו ענין למזיד ועונה  כתיב ֹו ָהע ֶׂשֵ֥ ה בֵ֛ ת׃ ְמָלאָכֶ֖ ָמָֽ תנהו ענין לשוגג ומה יּו
ת ָמָ֔ ֹות)מתקן( רש"י ) יּו ת מֶ֣ ָמָ֔  (בנות חטאת()לרבות הוצאות ממון לקר לאפושי קרבנות רש"י-ועוד ב יומת בממון. יּו

ָ-, ומתרץ שללא פסוק אחר הייתי אומר שהפסוק מדבר במזיד ולא יכול להיות על מזיד כי אי אפשר להרגו בכמה מיתותשואל תוס' 
ֹות ת מֶ֣ ָמָ֔ תדברה תורה כלשון בני אדם, אבל כיון שיש פסוק אחר ללמד מיתה למזיד אם כך הפסוק  יּו ֹו ת מֶ֣ ָמָ֔ מדבר בשוגג ובא  יּו

שמיתות הרבה הכוונה להרבה קרבנות  תוס' שבת ע,אע"פ  תורה תמימה הערה כזשגגת מלאכה בהעלם אחד. לרבות קרבן על כל 

 חטאת על שגגת מלאכות רבות בהעלם אחד. ע"כ הרב אוסטרי הי"ו

 

ק (דב' ראה טו,יד)-וכן דעת רבנן ב ֶ֤י ק ָ ַהֲענ  י ֹו ַּתֲענ  יציאתו, בא ללמד אולי תאמר שרק אם התברך הבית בזכות העבד תעניק לו מענק ב לָ֔

 שגם אם לא התברך.

קאולם רבי אלעזר בן עזריה חולק וסובר שאם לא התברך הבית לא מעניקים לעבד. אם כךו מה יעשה עם המלים  ֶ֤י ק ָ ַהֲענ  י ֹו ַּתֲענ  , לָ֔

 המענה הוא דברה תורה כלשון בני אדם, וגם רבי שמעון סובר דברה תורה כלשון בני אדם.

 

התוס' ויש לומר דדווקא הכא  מתרץולקים על כל הדרשות לעיל של רבוי הפעמים כפי שהוסבר בכל מקום, התוספות האם שניהם ח שואל

ָ (דב' ראה טו,ח)בהני תרי קראי ) ּנּו ֶטָ֔ י ַּתֲעב   ָ ט ֲעב  ַהָֽ ק (דב' ראה טו,יד)-וְו ֶ֤י ק ָ ַהֲענ  י נ  ֹו ַּתֲע  –( אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם, דמוכחי לָ֔

קכמו הענין של פירוש שמהפסוקים משמע למעט  ֶ֤י ק ָ ַהֲענ  י ָשכתוב  ַּתֲענ  ָךֵ֛ ַרְכ ָּב  ר  )רק כאשר התברך תעניק(ֲאֶׁשֹ֧

הֵָ֥טו,יד:  ראהדברים  ָ ָךֵ֛ ַרְכ ָּב  ר ֲאֶׁשֹ֧ ָ ָך ֶבָ֑ ְק ּי  מ  ָּו ְרְנָךֶ֖ ָּג ָֽ מ  ָּו ָךָ֔ אְנ ּצ ֶ֣ מ  ָ ֹו לָ֔  ָ ק י ֲענ  קַָּת ֶ֤י ֶּתןָ'ַהֲענ  ָךָּת  י ֶהֶ֖ ֹל ֹו׃-ֱא ָלָֽ
 

ּגָָ (כב,יא מש' 'שמ)לכן מביא התוס' דוגמא נוספת  ָי  ב ֵ֥ ָָּגנ  ֶ֖ב שדרשינן בגמרא מהכפילות שבא לרבות גם אבידה והגמרא שואלת למאן דאמר נ 

 שדברה התורה כלשון בני אדם מה איכא למימר, ומבאר התוס' שכאשר ממשמעות הפסוקים משמע למעט אז לא מרבים.

ֶ֖בתבנית הטעמים של  –טט  ָּגנ  ָי  ב ֵ֥ גם אבידה, אבל לעצם גניבת  רבותלמרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות, תומכת בדרשת הגמרא  – ָּגנ 

 פקדון או אובדן פקדון מובן שאין רבוי אלא זה פעם אחת בלבד מבחינת המפקיד שכאשר מבקש החזרת הפקדון, זה איננו.

 

אף כפילות הלשון לעומת הרבוי פעמים בפסוקים האחרים, אין בהם מונח -הפסוקים יוצאי הדופן מצד המשמעות שאין לרבות על -טט 

 מלים המורות על כפילות פעולה וזה תומך שאין רבוילפני ה

םכב,יא:  משפטיםשמות  א  ׃-ְו יו ָעָלָֽ ְב םָל  ֶ֖ ְָיַׁשּל  ֹו ּמָ֑ ע  מ  ָ ֶ֖ב ָּגנ  ָי  ב ֵ֥ ָָּגנ 
יטו,ח:  ראהדברים  ָֽ ֶאת-ּכ  ָ ח ְפַּתֵ֛ ָּת  ַח ֹו׃-ָפת ֹ֧ רָלָֽ ְחַסֶ֖ ֶָי ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֹו רָ֔ ְחס  ַמ ָ י ֚ ּד  ָ ּנּו ֶטָ֔ י ַּתֲעב   ָ ט ֲעב  ַהָֽ ְָו ֹו ָלָ֑ ָךֶ֖ ְד ָָי

 כולם, והעבט העבטנו ממועט פתח תפתח מוסכם הרבוי על

 

ים-ב ֶ֤ ֹוםָָּתׂש  ָ  ׂשֶ֣ ָך ְךמהכפילות משמע רבוי ָעֶל י ֶל ְךאבל מפשטות הפסוק אין לרבות כי בזמן מסוים יש רק  ֶמָ֔ ֶל אחד, אם כן מניין דרשת  ֶמָ֔

ים, ולמלך , ועל זה באה שיטת התוספות ואומרת שכאשר ממשמעות הפסוקים משמע למעט אז לא מרבשימות הרבה כתובים כאן רש"י

 ממנים רק אחד ואין רבוי.

יםאפשר לתרץ מחלוקת זאת ע"פ תבנית הטעמים של  ֶ֤ ֹוםָָּתׂש  ְך ׂשֶ֣ ֶל ֶמָ֔  ָ ָך  קטן,-מונח מהפך פשטא זקף – ָעֶל י

, מרמז לרבוי פעמים של השימוש בתבנית הטעמים ובתוכנה. קטן-מהפך פשטא זקףטעם מונח הקודם לתבנית טעמים כלשהי, שכאן היא 

ֶלְךהרת כאן רבוי אז ֶמָ֔  ָ ָך ָעֶל י ָ ים ֶ֤    ָּתׂש 

ְךבתוך כתוב זה נתחיל במלת וטעם  ֶל ָקטן המרמז לשתי דרשות: )א( פשוטו של מקרא לענין מנוי מלך לישראל, )ב( -זקף - ֶמָ֔ ים ֶ֤ ָּתׂש 
ָך ָ ְךָמהפך פשטא, מוציא מפשוטו של מקרא ומלת – ָעֶל י ֶל ֹוםמשמעותה שררה )מנהיגות(, ואז  ֶמָ֔ ית מהפך פשטא מונח לפני התבנ – ׂשֶ֣

קטן מרבה שימות הרבה של שררות שהן לא מלך כפי שמונים רמב"ם וכסף משנה. ולכל מינוי שררות בישראל מדאורייתא נדרש -זקף

 שלא יהא מגוי או גר או בן גרים עד שיהא אביו או אמו מישראל. דרך הסבר זאת מתאימה לכולי עלמא.

ָוכאשר מתוכן הענין מובן שאין רבוי, יקשה על דרשת חז"ל לשיטת תוס' למד"א דיברה תורה כלשון בני אדם  ים ֶ֤ ׂש  ֹוםָָּת לרבות ׂשֶ֣

שימות הרבה, שהרי בפסוק כתוב מלך, אם כן יש כאן מיעוט, מניין לרבות שימות הרבה, ויש לומר כי לדרשת חז"ל יש אסמכתא 

 קטן לשימות הרבה.-בתבנית הטעמים מונח מהפך פשטא זקף
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ֱאֹל ָ ' הֵ֥ ָ ר ַחֵ֛ ְב ָי  ר ֹוֲאֶׁשֵ֥ ָּבָ֑ ָך י רמב"ם מרכא תביר מרכא טפחא אתנח. קבוצת פרטים שלא על כולן חלה אותה הלכה. ואפשר כי לכך כתב  - ֶהֶ֖

אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא, כיהושע שמינהו משה  ג"א ה"הלכות מלכים פ
 בית דינו.רבינו ובית דינו, וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ו

ונלמד מכאן כי ממליכים מלך ע"פ בית דין של שבעים ואחד ונביא, או ע"פ נביא לבד כי בהמלכת שאול ודוד לא היה בית דינו של שמואל 

 עמו. אפשר כי הודיע להם אח"כ.

 

ָךָרבוי שררות שהוזכרו לעיל נדרש מהקרא  י ֶחֵ֗ ַָא ב ֶר ֶּקֶ֣ ְךראות מונח רביע, לפחות ארבע וכאן שררות רבות הנק –מ  ֶל .בשררות אלו  ֶמָ֔

שר צבא שר חמשים או שר עשרה, אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה  ה"דא "רמב"ם הלכות מלכים פנמנים ע"פ 
לרבות ... הוסיף עליהם  ד"ה א"כסף משנה הלכות מלכים פ -וב לשדות, ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהא אלא מישראל,

ָ וסופרי דיינין מכין ברצועות ת"ל  שוטרי הרבים וגבאי צדקה ָך ָָעֶל י ים ֶ֤ ָךָָּתׂש  י ֶחֵ֗ ַא בָ ֶר ֶּקֶ֣  ...מ 

 

ְךָ ֶל ונראה כי הריטב"א סבור כי מלך חייב להיות מיוחס לגמרי שאביו ואמו מישראל, אבל שאר שררות מספיק שאביו או אמו יהיו  –ֶמָ֔

ֶלְך( ,דמשלי כטב )דכתי דיין בכלל מלך א,בבלי יבמות קב-ברש"י כפי'  דייןמישראל. כגון  ט ֶמֵ֗ ְׁשָּפ ד ְּב מ  י ֶ֣ מ  ֶרץ ַיֲע אם דומה דיין   ָאָ֑
 למלך שאין צריך כלום יעמיד ארץ 

 

 כי בדיני נפשות ידונו רק כהנים, לויים וישראלים המשיאין לכהונה הרמב"ם הל' סנהד' פי"א, הי"אכתב 

}א{ הרי זה פסול לדון ב[ לישראל, ג[ }ב{ אלא אם כן  בית דין של ג', א[ שהיה אחד מהם ]א[ א( גר,א  'ז סע 'סי "מחו "עשו -וב
היתה אמו )ד[ }ג{ או אביו( )מרדכי בשם תוספות פ"ב מצות חליצה( מישראל. א )א( ה[ }ד{ וגר דן את חבירו הגר, אע"פ שאין אמו 

 מישראל. )ועיין בי"ד סוף סימן רס"ט(.
 

 ל להיות גר או בן גרים שאין לו אב ואם מישראל.. ובאלו יכומלכיםאיקרו  רבנןנאמר כי  בבלי גיטין סב,אוב

 

לדון בדיני נפשות יכול דיין ישראל )בן אב ישראלי, אמו יכולה להיות גיורת(  , בבלי כתובות יזא,בבלי יבמות קב-ולגבי הדיין נדרש ב

 .של ישראל, אבל דיין גר ידון בדיני גר
 וגו' י לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלוא (קהלת י)דכתיב  -אמר רב חמא: מאי קרא א ,בבלי שבת י
 , שנאמר מלך במשפט יעמיד ארץ )משלי כט(.שהדיין קרוי מלךדיינך,  -שמלכך א ,רש"י שבת י

 

א רָל ָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ָ י ָ֔ ר  ָָנְכ יׁש ֶ֣ א   ָ ָך ֶל י ָָע ת ֶ֤ לָָלת  ָתּוַכֵ֗ א ְךָל ֶ֣ ֶל ֶמָ֔  ָ ָך ָָעֶל י ים ֶ֤ יָךָָּתׂש  ֶחֵ֗ ַא ָ ֶרב ֶּקֶ֣ ּוא׃ָ-מ  הָֽ ָ ָך י ֶ֖ ח  ָָא
 קטן כעין שתי פעמים כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש.-קטן ... רביע ... זקף-קףתבנית רביע ... ז

אפשר כי הסתום הבא לפרש מתיחס לדיון לאלו שררות אפשר למנות אדם שאחד שאחד מהוריו מישראל והאחר גר. ומובאות להלן דעות 

 אחדות בנושא.

 
 ה"דא "רמב"ם הלכות מלכים פ

 ,שתהיה אמו מישראלפילו אחר כמה דורות עד א מקהל גריםאין מעמידין מלך 
 ד"ה א"כסף משנה הלכות מלכים פ

וכו'. ביבמות פרק החולץ )דף מ"ה:( רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל כלומר  מקהל גריםאין מעמידין מלך 
יםגבאים ממונים על ישראל ואע"ג דאמר מר  ֶ֤ ֹוםָָּתׂש  ְך ׂשֶ֣ ֶל ֶמָ֔  ָ ָך שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך כיון כל משימות  ָעֶל י

ָ ת"ל ...  מקרב אחיך קרינן ביהדאמו מישראל  ָך ָָעֶל י ים ֶ֤ ָךָָּתׂש  י ֶחֵ֗ ַָא ב ֶר ֶּקֶ֣ כל שתשימהו עליך לא יהא אלא מן הברורים שבאחיך מ 
מצות  ומכ"ש אם היה אביו מישראל אע"פ שאין אמו מישראל אם כשר וכן כתבו התוספות בפרק דלרבותא נקט אמוומשמע לי 

 חליצה ובהכי ניחא לי היאך מלך רחבעם דלא הוה אמו מישראל דהא בן נעמה העמונית הוה:

דמלך בעינן שיהא מיוחס ולפי דברי רש"י ז"ל שאני מלך מדיני נפשות ושאר משימות, ...  א,חידושי הרשב"א מסכת יבמות קב
ֶחֵָ֗ דתרי אחיך כתיבי בקראלגמרי שיהיו אביו ואמו מישראל  ַָא ֶרב ֶּקֶ֣ ָךמ  א   י רָל ָֽ ָך-ֲאֶׁשֵ֥ י ֶ֖ ח  )וזה מקשה על הכסף משנה לגבי רחבעם בו  ָא

 נעמה העמונית(
 

ָל א: טז,דברים שופטים יז ק  ה-ַר ְרֶּב יםָ -ַי ס  סּו ָ ֹו ָּלֶ֣
אָ ֶאת-ְול ָֽ ָ יב ֶ֤ ס-ָיׁש  ּו סָ֑ ָ ֹות ְרּבֶ֣ ַָה ן ַע ַמֶ֖ ְָל ה ְיָמ ַרָ֔ ְצ מ   ָ ָָָהָעם
ָעָָָֽ ֶ֖ה ַהֶּז ָ ֶרְך ֶּדֵ֥ ַָּב ּוב ּוןָָלׁשֵ֛ פֵ֗ ס  ָת  א םָל ֶ֣ ֶ֣רָָלֶכָ֔ ַמ ָָא ה ' ד׃ַוָֽ ָֹו

ָל א ק  ְרֶּבה-ַר ָ-ַי ים  ס  סּו ָ ֹו  זרקא מונח סגול -ּלֶ֣

ס... אם בן למה  נאמר  ספרי לב ּו סָ֑ ָ ֹות ְרּבֶ֣ ַָה ן ַע ַמֶ֖  וגו' סוססוסים בטלים. מנין אפילו סוס אחד והוא בטל תלמוד לומר ְָל
 )סנהדרין כא( אלא כדי מרכבתו וגו' רש"י

 ים אבל כדי הצריך לו מותר דהיינו כדי מרכבתומדכתיב לו דמשמע לו הוא דלא ירבה שיהיו לו סוסים בטל שפת"ח
  ל"ת שס"ג, הל' מלכים פ"ג ה"ג ,רמב"ם ספר המצוות

והגבול לכך,  שלא יהיו לו סוסים שעוברים לפניו, לו סוסים -ירבה-לאהאזהרה שהזהר המלך מלהרבות לו סוסים, והוא אומרו יתעלה 
עליה בלבד או סוסים שיהיו בארוות שהם מוכנים אצלו למלחמה שירכבו ואפילו סוס אחד לא יהיה אצלו, זולת הבהמה שהוא רוכב 

   כא ב(. -)טט עליהם הצבא אבל בשבילו רק בהמה אחת בלבד. וכבר נתבארו דיני מצוה זו בפרק ב' מסנהדרין 
  ָל א -טט ק  ְרֶּבה-ַר יםָ -ַי ס  סּו ָ ֹו  . על הסוסים  סוסים -מענין הגורע ומוסיף זרקא מונח סגול,  - ּלֶ֣

 עשוי לשמש עוד סגול וגם עליו הקטנה ותוספת המונח 

  שלא יהיה אפילו סוס אחד בטל -תוספת אחת 

  שלמלך יהיה רק סוס אחד לרכב עליו. -תוספת שניה 
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 תצא כא,י-דברים כי ...

 
 תצא כא,יא:    -דברים כי

ת ְָיַפ ֶׁשת ֶ֖ א  ָ ה ְבָיָ֔ ַּבּׁש   ָ א  יָת ָר ָּׁשָָֽ-ְו א  ְָל ָךֶ֖ ְָל ְחָּתֵ֥ ַק ְָוָל ּה ָָבָ֔ ְקָּתֶ֣ ָחַׁש ְָו ר ַא  ה׃ּת ָ֑
 תצא כא,יב:    -דברים כי

ֶאל ָ ּה אָתֶ֖ ב  ֲה ֶאת-ַו  ָ ָחה ְּל ְָוג  ָך יֶתָ֑ ָּב  ְך ֹו ֶאת-ּתֶ֣ ָ ה ְָוָעְׂשָתֶ֖ ּה ׃-ר אָׁשָ֔ ָה י ְרֶנָֽ ָּפ  צ 
 

ָ ( כא,יא))א(  א  יָת ָר  או"ר י' ת' -ְו

ה (כא,יא))ב,א(  ָּׁשָֽ א  ְָל ֶאלָ)כא,יב( ְלָךֶ֖ ָ ּה אָתֶ֖ ב  ֲה  ר"ת אלו"ל - ַו

ֹוְך-) (כא,יב))ב,ב(  ה ָ( ּתֶ֣ ָח ְּל ְָוג  ָך יֶתָ֑  כ"ה אלו"ל-ס"ת כ"ה, רמז לבריאת העולם ב -ָּב 

ֶאלהרישא  (כא,יב))ג,א(  ָ ּה אָתֶ֖ ֲהב  ָ-ַו ָך יֶתָ֑ ָּב  ְך ֹו ָ( בראשית א,אמקביל לתבנית )ּתֶ֣ ים ָ֑ ה  ֱאֹל ָ א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ר  ׃ְּב ֶרץ תָָהָאָֽ ֵ֥ םְָוא  י  ָּׁשַמֶ֖ תַָה ֵ֥   א 

ָ)ג,ב(  ּה אָתֶ֖ ֲהב   אותיות אהו"ה ב"ת, ַו

ֶרץקישור שמים וארץ. שם היוצא מראשי תיבות )ג,ג( אהו"ה שם קפיצת הדרך, קפיצת האיש,  ָאָֽ ָה ָ ת ֵ֥ א  ְָו ם י  ַמֶ֖ ַהָּׁש ָ ת ֵ֥    א 

 ( אגרא דפרא אות ק"ל)ע"פ( אוצר הגי' ריר"פ)ב"ת = גי' או"ר הפנימ"י )ג,ד( 

ֶאת (כא,יב))ד(   ָ ה ְּלָח ֶאת-ְוג  ָ ה ְׂשָתֶ֖ ְָוָע ּה הָָ-ר אָׁשָ֔ י ְרֶנָֽ ָּפ תמלמד על דינים,  - צ  ְָיַפ ֶׁשת ֶ֖ ָ-א  ר ַא ֶאתְוגָ ָדא נשמתאּת ָ֑  ָ ה ָח ָ-ְּל ּה ותדכי ר אָׁשָ֔
ֶאתָמההוא זוהמא דאטיל בה נחש  )תטהר( ָ֩ ָרה י ֩ ס  ה  ְָו ָ-]יג[ ּ֝ה ְבָי ָׁש  ת ְמַלָ֨ )אלו המחיצות מעבירת אינון כיסויין דמסאבא מחובה דעגל ׂש 

 (ילקוט ראובני )ע"פ(מדרש הנעלם)וגו'  כי מתחלה היה להם לבושי יקר מעשה העגל(

 

ַּבּׁשָ  )יא( אור החיים  ָ א  יָת ָר תְו ְָיַפ ֶׁשת ֶ֖ א  ָ ה ר-ְבָיָ֔ ַא ולישב הכתוב צריך להעיר בענין למה יצו ה' כדברים האלה לטמא אדם עצמו  . ...ּת ָ֑
 בבת אל נכר, ובפרט בעת מעשה הנס במקום שצריך להוסיף טהרה ודביקות בה' יתיר לעשות מעשה כיעור השנאוי אצלו יתברך, . ... 

( שאמרו שבחטא אדם הראשון נשבו כמה נשמות יקרות ביד סטרא אחרא "ח בלק נ"גזאכן יסוד הדבר וסודו הוא על פי דבריהם ז"ל )
להטיב  נשמה טהורה דבוקה בנשמה טמאה ואין כח בטהורה להטות הטמאהוהם נשמות הגרים, . ... עוד אגלה לך סוד אחד תמצא 

השוכנת בתוכו להטיב ויגרשו חלק הרע או  ויש נפש קדושה בין הקליפה שבמקום שכונתה תטה לבוהיא מונחת שם עד עת דרור, . ... 
 , והם הגרים המתגיירים מן האומות מעצמן כרות המואביה וכנעמה, וכמו שראינו בעינינו גרים שמעצמם באים ומתגייריםימתקוהו

שומר והנה כבר כתבתי כמה פעמים כי באמצעות מעשה המצוה יתלבש באדם אור השכינה ויגרש ממנו חלק הרע כאומרו )קהלת ח'( 
מצוה לא ידע דבר רע, ובפרט שלוחי מצוה . ... אלא באה להעיר שבאמצעות היותו עוסק במצוה יגלה ה' את עיניו להכיר בגויה שיש 
בה יפת תואר שהיא נשמה הקדושה הנקראת יפת תואר, כי זוהר נשמות הקדושות מופלא ועצום הוא, וזאת האשה קנתה בה חלק זה 

יפת תואר והכרתה הוא על ידי שאתה רואה שאתה חושק בה בזמן שאתה דבוק בשכינה באמצעות  הטוב, ולזה קראה הכתוב אשת
 היותך עסוק בשליחות מצוה כאמור זה יעירך שלדבר טוב חשקת.

 
ְקָּתֶ֣ודקדק לומר  ָחַׁש ּהְָו ולא אמר אותה, ... לפי שיש ב' בחינות בדביקות הקדושה בקליפה כמו שזכרנו למעלה, וזאת האשה אין  ָבָ֔

דוע אם חלק הדבוק בה הוא דבר היוצא בדביקה ראשונה כנזכר ונשארה האשה חלוטה בחלק הרע ונתרוקנה מחלק הטוב, או אפשר י
 שכולה נחלטת בחלק הטוב כרות וכנעמה, 

ם ... ובדרך רמז תתבאר הפרשה על זה הדרך הנה כל בנין העולם וקיומו תלוי במעשה עם בני ישראל אם יטיבו דרכיהם העולם קיי
וישמחו השמים ותגל הארץ, גם ה' אלהינו ישמח ויגל בנו, ויושר דרכם של ישראל תלוי בנצחון יצר הרע ובא הכתוב להעיר האדם כי 

ביציאתו מעולם העליון לבא לעולם הזה יהיה מוכן למלחמה, כי לא יחשוב שאין צריך תגבורת לנצחון זה אלא אדרבה לזו יקרא 
 ד( איזהו גבור הכובש את יצרו שאין גבורה גדולה מזו, ולזה אמר למלחמה בפת"ח תחת הלמ"ד:מלחמה על דרך אומרם )אבות פ"

 

ֶָאל (תצא כא,יב-דב' כי) סיכום ּה אָתֶ֖ ב  ָ-ַוֲה ָך יֶתָ֑ ָּב  ְך ֹו ָתבנית טעמי הרישא של הפסוק והמלה ּתֶ֣ ּה אָתֶ֖ ב  ֲה מרמזים אל מעשה בראשית  ַו

ָ (בראשית א,א) ים ָ֑ ה  ֹל ֱָא א ָרֶ֣ ָָּב ית ֶ֖ אׁש  ּׁשְָָּבר  תַָה ֵ֥ ׃א  ץ ֶר תָָהָאָֽ ֵ֥ ְוא  םָ י  כ"ה אלו"ל, ובחטא אדם הראשון נשבו נשמות -ב .שהחלו )לרבי אליעזר(ַמֶ֖

יקרות ביד הסטרא אחרא ונתווסף עליהם זוהמת מעשה העגל. הישראלי היוצא למלחמה והדבוק בה' בשעת מצוה היינו מקושר לשמים 

 ומגלה בארץ נשמה קדושה בהסתרים של הארץ וזוהי מצות יפת תואר.

ְקָּתֶ֣ ָחַׁש ּהְָו   שיש ב' בחינות בדביקות הקדושה בקליפהקטן בתפקיד שתיים -זקף - ָבָ֔

 והיא מונחת שם עד עת דרור,  ואין כח בטהורה להטות הטמאה להטיבנשמה טהורה דבוקה בנשמה טמאה  (א)
 ויגרשו חלק הרע או ימתקוהו, שכונתה תטה לב השוכנת בתוכו להטיבנפש קדושה בין הקליפה שבמקום  (ב)

 
 כא: –ברים כי תצא כא,כ ד

ָ ֶאל ]כ[ ָ ֞רּו ְמ ָא א׃-ְו ָֽ ב  ס  ְָו ל ֶ֖ ָזֹול  ָ֑נּו ל  ק  ְָּב ַע ֶ֖ מ  ָׁש  ֵּ֥נּו יֶנ א  הָ ֶרָ֔ ָּומ  ר ֶ֣ סֹור   ָ ה ֶז ָ ֶ֤נּו ְָּבנ  ֹו רֵ֗ י ָע  ֶ֣י ְקנ  ָז 
ָ א[ הּוָָּכל]כ ֻמ ְרָג ָךָ-ּ֠ו ְרֶּבָ֑ ּק  מ  ָ ע ָרֶ֖ ָה ָ ְרָּתֵ֥ ַע תָּוב  מ ָ֔ ָו  ָ ים ֲאָבנ  ָָבָֽ ֹו רֶ֤ י ָע  י ַָאְנׁש ָ֨

ָ-ְוָכלָ אּו׃ ָרָֽ ְָוי  ּו ְמעֵ֥ ְׁש ָי  ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָסי 
הּו ֻמ ְרָג ל גדולה,-תלישא – ּ֠ו ים ָ-ָּכ ֲאָבנ  ָָבָֽ ֹו רֶ֤ י ָע  י ( מלמד כא,כקדמא מהפך פשטא, באחד מתפקידיה כעין כתוב שחברו שלפניו ) – ַאְנׁש ָ֨

ֹוָ (כא,יח) רש"י(. פי' כא,כאעליו ) תָ֔ א  ָ ּו רֶ֣ ְּס א (כא,כ) שנאמר -ְוי  ָֽ ב  ס  ְָו ל ֶ֖  ...ובן סורר ומורה נהרג על שם וסופו, הגיעה תורה לסוףזֹול 
 דעתו...אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.

הּו ֻמ ְרָג ים ָ-ָּכל ּ֠ו ֲאָבנ  ָָבָֽ ֹו רֶ֤ י ָע  י  שיתדרדר לעבירות שעליהם נהרגים העברינים. קודםנוטלים נפשו  קדמא מהפך פשטא, –  – ַאְנׁש ָ֨
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 ד: –תצא כב,א -דברים כי

א א[ָל ָֽ ֶאת-] ָ ה֩ ֶא ְר ֶאת-ת  ֹוָ אֶ֤ ָ ָך י ח ֝ ָא ָ ר ֹו תְָ-ׁשָ֨ ה  ְָו ים ָ֔ ח  ָּד נ   ָ יֹו םׂש  ֶהָ֑ מ  ָ ְמָּתֶ֖ ַָעַּל
ָך׃ָ י ָֽ ח  ָא םְָל ֶ֖ יב  בְָּתׁש  ֵ֥ ָָהׁש 

ם א  ְָו ֹו-]ב[ ַדְעּתָ֑ ְָי א ְָול ֶ֣ ָך י ֶלֶ֖ א  ָ יָך ֵ֛ ח  ָא ֹובָ רֵ֥ ָק ָ א ָל ָ֨
ֶאלָ  ָ ַסְפּתֹו ֲא ֹו׃-ַו ֹוָלָֽ תֶ֖ ב  ֲהׁש  ַָו ֹו תָ֔ א   ָ ָך ח  י ָָא ׁש ר ֶ֤ ְָּד ֶ֣ד ַָע ָךֵ֗ ְּמ ָע  ֶ֣ה ָהָי ְָו ָך יֶתָ֔ ָּב  ְך ֹו ָּתֶ֣

ֹוָ  ְמָלת ְָלׂש  ה  ֶ֣ןַָּתֲעֶׂש ְָוכ  ֹו רֵ֗ מ  ֲח ֶ֣הַָל ֹ֧ןַָּתֲעֶׂש ְָוכ  ָ]ג[
הְָלָכלָ ֶ֣ןַָּתֲעֶׂשֵ֗ ר-ְוכ  ֲָאֶׁש ָך י ֵ֛ ח  ָא ָ ת ַדֵ֥ ּה-ֲאב  אָתָ֑ ְמָצ ָּו ּנּו ֶּמֶ֖ מ  ָ ד ָּת אַבֵ֥
סָ ָ ם׃ ָֽ ְתַעּל  ה  לְָל ָתּוַכֶ֖ א ָל ֵ֥

ד[ָל א ֶאת-] ָ ה֩ ֶא ְר ם-ת  ֶהָ֑ מ  ָ ְמָּתֶ֖ ְתַעַּל ה  ְָו ְך ֶר ֶּדָ֔ ַָּב ים ֶ֣ ְפל  נ   ָ רֹו ָׁשֹו ֹו ָךָאֶ֤ י ח ֝ ָָא ר ֹו מָ֨ ֲָח
ָסָ ֹו׃ ּמָֽ ָע  ים ֶ֖ ק  םָָּת ֵ֥ ק  ָָה

 ה: –שמות מש' כג,ד 
ְפּגַָ֞ ס ׃ ָת  י ֶ֣ ד[ָּכ  ָס] ֹו׃ ּנּוָלָֽ יֶבֶ֖ בְָּתׁש  ֵ֥ ָהׁש  ָ ָ֑ה ֶע ֹוָּת  רֶ֖ מ  ֲח ֹוָ אֵ֥ ָ ָךֵ֛ ְב י  א  ָ ר ֹו ָׁשֹ֧ ָע

יָ ָֽ ה[ָּכ  ָס-] ֹו׃ ּמָֽ ָע  ב ֶ֖ בַָּתֲעז  ֵ֥ ָָעז  ֹו בָלָ֑ ֶ֣ ֲעז  מ  ָ ַדְלָּתֶ֖ ְָוָח ֹו אָ֔ ַמָּׂש ָ ַחת ַּתֶ֣  ָ ץ ב  ר  ָ ֲאָךֵ֗ ַנ ָׂש  ר ֹו מֶ֣ ֲָח ה ֶא֞ ְר ָת 
 

א א[ָל ָֽ ד[ָל א-] [ָ . .. ָ ה֩ ֶא ְר הָ֩-ת  ֶא ְר  של השבת אבידה לפחות בבעלי חיים.קטנה,בתפקיד שיעור מרחק להתחייב במצווה -תלישא –ת 

י( שמות מש' כג,ה) ספרי דברים פיסקא רכב ָֽ ה-ּכ  ֶא֞ ְר י( שמות מש' כג,דיכול אפילו רחוק ממנו מלא מיל תלמוד לומר ) ת  ֶ֣ ע ּכ  ְפַּג֞ אי כי  ת 

י( שמות מש' כג,התפגע שומע אני כמשמעו תלמוד לומר ) ָֽ ה-ּכ  ֶא֞ ְר  . ה במיל שהוא ריסשיערו חכמים אחד משבעה ומחצ, הא כיצד ת 
אָ(תצא כב,א-דב' כי)מדרש תנאים  ֶאת-ל ָֽ ָ ה֩ ֶא ְר ָ-ת  ָך י ח ֝ ָא ָ ר ֹו י( שמות מש' כג,דלמה נאמר לפי שהוא אומ' )ׁשָ֨ ֶ֣ ע ּכ  ְפַּג֞ שומע אני כמשמעו  ת 

ית"ל  ָֽ ה-ּכ  ֶא֞ ְר יאו כי תראה שומע אני אפלו רחוק ממנו מלוא עיניו ת"ל  ת  ֶ֣ ע ּכ  ְפַּג֞ בעה ומחצה למיל ששיערו חכמים אחד משהרי זה  ת 
 : וזה הוא רוס

 

ה֩-ל אָ(תצא כב,ד-דב' כי)ספרי דברים פיסקא רכה  ֶא ְר י( שמות מש' כג,ה, מצות לא תעשה ולהלן הוא אומר )ת  ָֽ ה-ּכ  ֶא֞ ְר דב' מצות עשה. ) ת 

ָךָ(תצא כב,ד-כי י ח ֝ ָָא ר ֹו מָ֨ ָך, אין לי אלא ֲח י ח ֝ ָָא ר ֹו מָ֨ ָ( שמות מש' כג,התלמוד לומר ) חמור שונאך מנין ֲח ָךֵ֗ ֲא ַנ ֹורָׂש  מֶ֣ מכל מקום אם כן ֲח
יָךלמה נאמר  ח ֝ או שורו נופלים, ולא עומדים. בדרך, ולא ברפת מיכן אמרו מצאה ברפת אין חייב בה ברשות  מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד היצר ָא

  הרבים חייב בה.
ֹוָ(תצא כב,ג-דב' כי) רֵ֗ ֲחמ  ֶ֣הַָל ֹ֧ןַָּתֲעֶׂש ָךחֲָ (ספ"ד רכה,דדרגא מונח רביע, ) - ְוכ  י ח ֝ ָא רָ ֹו ָךֵָ֗( שמות מש' כג,ה, )מָ֨ ֲא ַנ ָׂש  ר ֹו מֶ֣ מלמד שלא ... ֲח

    דברה תורה אלא כנגד היצר

הָ ָ(תצא כב,ג-דב' כי) ואומרו אור החיים ֶ֣ןַָּתֲעֶׂש , לפי שיש באמצעות האדם שלשה דברים, הא' הרכבת הגוף, ב' חלק הרוחני שבאדם, ְוכ 
 ג' חלק התורה המאורסת לכל אחד מישראל: 

ֹווְָבת הגוף אמר כנגד הרכ רֵ֗ מ  ֲח ֶ֣הַָל ֹ֧ןַָּתֲעֶׂש ְמָלתֹוָ וְָ, כנגד חלק הרוחני אמר כ  ְָלׂש  ה  ֶ֣ןַָּתֲעֶׂש , כי בחינה זו תקרא שמלה כאומרם כ 
ל( משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו, וכנגד חלק התורה אמר קנב:) שבתבמסכת  הְָלָכ ֶ֣ןַָּתֲעֶׂשֵ֗ ָך-ְוכ  י ֵ֛ ח  ָָא ת ַדֵ֥ , ֲאב 

( משל למי שנאבדה לו אבדה מי מחזר על מי וכו', כי חלק העולה קידושין ב:שרמז רבי שמעון בר יוחאי ) וקראה הכתוב אבדה כמו
לאיש זה הנה הוא אבוד מהעולם, כיון שאין זולתו יכול להשיגו, כאמור בדברי המקובלים, ובאמצעות השבתו בתשובה הנה הוא 

 מוצא אותה: 
 וף, ברוח, בלימוד התורהסיכום: תשובה לתיקון הלקויים שגרם היצר בג

 

א א[ָל ָֽ ד[ָל א-] [ָ . .. ָ ה֩ ֶא ְר הָ֩-ת  ֶא ְר  קטנה,בתפקיד שיעור מרחק להתחייב במצווה של השבת אבידה לפחות בבעלי חיים.-תלישא –ת 

י( שמות מש' כג,ה) ספרי דברים פיסקא רכב ָֽ ה-ּכ  ֶא֞ ְר י( שמות מש' כג,דיכול אפילו רחוק ממנו מלא מיל תלמוד לומר ) ת  ֶ֣ פְָ ּכ  עת  אי כי  ַּג֞

י( שמות מש' כג,התפגע שומע אני כמשמעו תלמוד לומר ) ָֽ ה-ּכ  ֶא֞ ְר  . שיערו חכמים אחד משבעה ומחצה במיל שהוא ריס, הא כיצד ת 
 

א א[ָל ָֽ [-ָ ה֩ ֶא ְר לא תראה...   קטנה,בתפקיד מחיצה והתרעה על רשות להקל )למעט( מהצווי במצב מסוים, כאן ע"פ רש"י-תלישא - ת 
 וכו'. פעמים שאתה מתעלם(: ספ"ד רכבראה ) ורבותינו דרשואותו שתתעלם ממנו; זהו פשוטו.  תראה לא -והתעלמת 

ָ-ד[ָל א] ה֩ ֶא ְר   קטנה, בתפקיד מחיצה )אמיתית ומדומה( התרעה על רשות להקל )למעט( מהצווי במצב מסוים, כאן ע"פ רש"י-תלישא - ת 
 .(ראה ב"מ לב,א) פטורטעון,  -ל ועליך המצוה, אם רצית לטעון עם בעליו; אבל אם הלך וישב לו ואמר לו: הואי - עמו

 מחיצה אמיתית כגון חמור בבית קברות ורואהו כהן, יתעלם מלהוציאו ויקרא לאחר, מחיצה מדומה או חכם או זקן ואין מכבודו, יתעלם.  

ֹו רֵ֗ מ  ֲח ֶ֣הַָל ֹ֧ןַָּתֲעֶׂש ללב, האדם יכול לומר לא ראיתי, לא לפי כבודי, באה  , תיקון ליצר הרע, אלו דברים הנתוניםדרגא מונח רביע - ְוכ 

 התורה ומזרזתו שיתגבר על יצרו להתעלם ואם זה מתאים שלא להתעלם אז שיטפל באבידה.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 תבוא כו,א-דברים כי 7..

 (נחלת יעקב)נערך בעזרת  :יג,כי תבוא כו דברים

ן מ  ֶדׁשָ ּק ֶ֣ ַה יָ ְֹ֧רּת  ַע ָּב  ָך י ֶה֝ ֹל ֱא ָ' הָ֨ ָ י֩ ְפנ  ָל  ְרָּת֡ ַמ ָא לַהַּבֵָ֗-ְו הְָּכָכ ָמָנָ֔ ַאְל ְָוָל ֹום ַלָּיתֶ֣  ָ ר ְוַלּג   ָ י ו  יוַָלּל  ֶ֤ ּת  ְָנַת ם ְָוַגָ֨ ת ָ-י  י נ  יָתָ֑ ּו  ָצ  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ָךֶ֖ ְצָוְת ָמ 
י׃-ל אָ ְחּת  ָָׁשָכָֽ א ְָול ֵ֥ ָך י ֶתֶ֖ ְצו  ּמ  מ  ָ י ְרּת  ַבֵ֥ ָָע

ָ )יג( י"רש יָך ֶה֝ ֹל ֱָא ' הָ֨ ָ י֩ ְפנ  ָל  ְרָּת֡ ָאַמ ה שנתת מעשרותיך )ראה  -ְו דֵּ ָ(. ספ"ד שגהתוַּ ֶדׁש ּק ֶ֣ ַה ָ י ְֹ֧רּת  ַע ןּב  ָ-מ  ת י  זה מעשר שני ונטע  -ַהַּבֵ֗
ָ רבעי )ראה שם(. ולמדך, שאם שהה מעשרותיו של שתי שנים ולא העלם לירושלים, שצריך להעלותם עכשיו.  י ו  ּל  יוַָל ֶ֤ ְנַתּת  ָ ם  -ְוַגָ֨

ָמעשר ראשון )ראה שם(.  ם ַגָ֨ י ְָו ו  וַָלּל  י ֶ֤ ּת  ָ.  הן(כבלוי הדרש ב ק)הפשט עוסלרבות תרומה ובכורים )ראה שם(  - ְנַת ה ָמָנָ֔ ַאְל ְָוָל ֹום ַלָּיתֶ֣  ָ ר  -ְוַלּג 
לזה מעשר עני )ראה שם(.  ָ-ְּכָכ ָךֶ֖ ְצָוְת נתתים כסדרם: לא הקדמתי תרומה לבכורים ולא מעשר לתרומה ולא שני לראשון;  -מ 

ָךֵָ֥ שהתרומה קרויה 'ראשית', שהיא ראשונה משנעשה דגן, וכתיב  ָאְת ָךֶָ֖ ְמל  ְמֲע ד  א ְו ר ל ֶ֣ ָ֑ ח  ַא לא תשנה את הסדר  -( שמ' מש' כב,כח) ְת
ָ-ל א(. מכיל' משפטים כספא יט)ראה  ָך י ֶתֶ֖ ְצו  ּמ  מ  ָ י ְרּת  ַבֵ֥ ילא הפרשתי ממין על שאינו מינו ומן החדש על הישן.  -ָע ְחּת  ָָׁשָכָֽ א  - ְול ֵ֥

ונה, רש"י ע"פ ספרי מלמד נתתים כסדרם, אבל הפירוש בפסוק מלמד על הפרשות בשנה ראש)(.  ספ"ד שגמלברך על הפרשת מעשרות )ראה 

 פוך, ואח"כ מלמד על הפרשת מעשר עני בשנים שלישית וששית(השניה, רביעית וחמישית בסדר 
 

ָ ְרָּת֡ ַמ ָא  פזר.  –ְו

י רש"י ְחּת  ָָׁשָכָֽ א ומלברכך בעת הפרשת המעשרות  מלשבחךכתב רא"ם  שפת"ח (.ספ"ד שגמלברך על הפרשת מעשרות )ראה  -ְול ֵ֥
)לכן ברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה, שברכות על המצוות אינו אלא מדרבנן ולא מלברך ברכת הפרשת מעשרות, שהוא נוסח ה

ועוד  בעת הפרשת המעשרות ולא לברך(. לשבחעל הרא"ם יש להעיר היכן מצינו מדאוריתא שיש חובה הרא"ם משנה מלשון רש"י לברך ללשון לשבח, 

עצמו הביא ראיה לדבריו  התויו"ט-. וות ואסמכוה על קראעיין תוספות יום טוב מעשר שני פ"ה מי"א דפירש קאי על הברכ שפת"ח-ב

 מדברי הרא"ש. 

 

ָטעם פזר בתחילת הפסוק  ְרָּת֡ ַמ ָא פזר בתפקיד של העברת רעיון תורני למקום אחר, הספרי דורש למקומו מאמירת וידוי ביעור תרו"מ  –ְו

 .בשם ומלכותבתורה והיא אמירת ברכות בכלל לאמירת ברכת הפרשת תרומות ומעשרות בשם ומלכות, וטעם פזר מלמד למקום אחר 

המשתמש בפסוק זה ומסמיך עליו הזכרת שם ומלכות בברכות מ,ב בבלי ברכות  ולראיה נביא )בהפניית הרב יוסף אוסטרי הי"ו( הנאמר

ינה ברכה. אמר א -אינה ברכה. ורבי יוחנן אמר: כל ברכה שאין בה מלכות  -גופא, אמר רב: כל ברכה שאין בה הזכרת השם  בכלל. 
י-ל א (כו,יג תבוא-כי 'דב)אביי: כוותיה דרב מסתברא, דתניא:  ְחּת  ָָׁשָכָֽ א ְָול ֵ֥ ָך י ֶתֶ֖ ְצו  ּמ  מ  ָ י ְרּת  ַבֵ֥ ָ-ל א. ָע י ְרּת  ַבֵ֥ י, מלברכך -ָע ְחּת  ָָׁשָכָֽ א  - ְול ֵ֥

יתני  -עליו, ואילו מלכות לא קתני. ורבי יוחנן  מלהזכיר שמך ְחּת  ָָׁשָכָֽ א  .יועל שמך ומלכותךמלהזכיר  ְול ֵ֥
 

י ְחּת  ָָׁשָכָֽ א  מרכא סלוק – ְול ֵ֥

ָ א לקינו מלך -לקינו( ומלכות )מלך העולם( ונוסח הברכה הקשורה לפסוק הוא "ברוך אתה ה' א-מרכא לרבות הזכרת שם )ה' א –ְול ֵ֥

ָהעולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו להפריש תרומות ומעשרות". ע"י טעם  ְרָּת֡ ַמ ָא  ות לכל הברכות.מועבר רעיון ברכה בשם ומלכ פזר –ְו

י ְחּת  סלוק להגביל הזכרת שם ומלכות בברכה לפי הכללים שקבעו רבנן )כגון רק לפתיחת ברכות, ולא בסמיכות ברכות מסוימות,  – ָׁשָכָֽ

אף שהנוסח הרגיל כולל שתי כן -(. כמושו"ע או"ח סי' ריד, בית הבחירה למאירי בבלי ברכות מ,ב, רמב"ם הל' ברכות פ"אראה 

ינו", בדיעבד, אם אמר רק אחד מהם יצא ידי חובתו. עוד נפסק כי אי אמירת המילה קלו-י" ו"א-דונהוי"ה המבוטא  א םאזכרות של ש

שולחן ערוך ומשנה ברורה "אתה" שבנוסח הברכה אינה מעכבת בדיעבד. לגבי אי אמירת המילה "העולם" קיימת מחלוקת בין הפוסקים )
 של שבח לה' שהאומרם כברכה יצא אף על פי שלא אמר הנוסח המקובל. כן יש כל מיני נוסחים-(. כמודבסימן רי

אנשי כנסת הגדולה קבעו נוסח הברכות בשם ומלכות לברכות שמקורן בתורה  –עזרא הסופר ובית דינו  רמב"ם הלכות ברכות פ"א ה"ה

 ולברכות מרבנן.  לקיך וגו', ברכה לפני לימוד התורה(-)ברכת המזון ע"פ הפסוק ואכלת ושבעת וברכת את ה' א

( נראה יכין מע"ש פ"ה מי"א -פארת ישראל תואף על פי שהראיה מהפסוק אסמכתא בעלמא היא דברכות מדרבנן הן ואינן מעכבות )ראה 

ָלומר כי טעם  ְרָּת֡ ַמ ָא  מרמז לתקנת רבנן זאת שהיא אחת משבע מצוות מדרבנן. פזר –ְו

ְרּתָָ֡ ַמ ָא ָך גי' עולה ברו"ך את"ה אח"ד אשר שמך – ְו י ֶה֝ ֱאֹל ָ '  לקינו(, וציור טעם פזר מרמז לכתר מלכות. -)בנוסח הברכה ה' א הָ֨

ָאהנוסחה הכללית של הברכות היא בשם ומלכות " שב"פ הי"ובשם  ה' ָ ה את ךָ רו העולם-ב ָ ך ָמל קינו  8113" גי' המלים עולה ל

 8119ועוד שש המלים האלה עולה 

ָלָ גימטריה זאת מרומזת בגימטרית המלים  ְרָּת֡ ַמ ָא ָךְו י ֶה֝ ֹל ֱָא ' הָ֨ ָ י֩ ברכות שיש מצווה לברך ביום עולה  811ועוד  919העולה  – ְפנ 

8119  

 

ָ י֩ ְפנ   קטנה,-תלישא -ל 

ל א"ה מי"משנה מסכת מעשר שני פ ָ-ְּכָכ י נ  יָתָ֑ ּו  ָצ  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ָךֶ֖ ְצָוְת ָ-ל אהא אם הקדים מעשר שני לראשון אינו יכול להתודות מ  י ְרּת  ַבֵ֥ ָע
ָ ָך י ֶתֶ֖ ְצו  ּמ  מין על שאינו מינו ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן לא הפרשתי ממ 

  הישן על החדש ולא שכחתי לא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו:
ָ י֩ ְפנ  ָ-אל ָ...  א"ה מי"משנה מסכת מעשר שני פ -בתפקיד כעין מחיצה, לרמז על אי מעבר מחיצה כנאמר בקטנה, -תלישא -ל  י ְרּת  ַבֵ֥ ָע

ָ ָך י ֶתֶ֖ ְצו  ּמ  לא הפרשתי ממין על שאינו מינו ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן מ 
 הישן על החדש

ָ י֩ ְפנ  ה , דרישת זמני ביעור מעבר לשנהפרשת תרו"מ כשעוריהן בכל הדקדוקיםבתפקיד שיעורי כמויות וזמנים ב קטנה,-תלישא -ל 

ם כפי שנדרש במלים שלישית עד פסח רביעית, מעבר לשנה ששית עד פסח שנה שביעית י ֵ֗ ָָׁשנ  ׁש ָָׁשל ֶ֣ ׀ ֶ֣ה ְקצ   מ 
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ןבמנחה ביום טוב האחרון היו מתודין כיצד היה הודוי  י"מה "משנה מסכת מעשר שני פ ָמ  ֶדׁש ּק ֶ֣ ַה ָ י ְֹ֧רּת  ַע ָ-ּב  ת י  )דברים כו( זה ַהַּבֵ֗
וָ מעשר שני ונטע רבעי  יוַָלּל  ֶ֤ ָ ְנַתּת  ָזה מעשר לוי י יו ֶ֤ ְָנַתּת  ם ָזו תרומה ותרומת מעשר ְוַגָ֨ ה ָמָנָ֔ ַאְל ְָוָל ֹום ַלָּיתֶ֣  ָ ר זה מעשר עני הלקט ַלּג 

ןוהשכחה והפאה אף על פי שאינן מעכבין את הודוי  ָ-מ  ת י   זו חלה: ַהַּבֵ֗
ן ָמ  ֶדׁש ּק ֶ֣ ַה ָ י ְֹ֧רּת  ַע ת-ּב  י  יד של לפחות ארבעה דברים שמבערים דרגא מונח רביע, נתיחס כאן לתבנית הטעמים מונח רביע בתפק – ַהַּבֵ֗

מן הבית בערב פסח של שנה רביעית )מהפסוק כאן( ושל שנה שביעית )שמקורה יתברר להלן(, פי' רש"י ע"פ ספרי לבער )במשמע 

ןלהוציא(  ת-מ  י  הלקט )א( מעשר שני )ב( נטע רבעי )ג( מעשר ראשון )ד( תרומה )ה( בכורים )ו( מעשר עני )המעכב( וגם  ַהַּבֵ֗
ן רמב"ם  מע"ש פי"א, הי"ב –)ז( חלה השכחה והפאה אף על פי שאינן מעכבין ו ת-מ  י   . זו חלה שהיא המתנה של כהנים בבית ַהַּבֵ֗

ּה׃ טו,כ: שלחבמדבר -חלה נקראת תרומה ב ָתָֽ א  ָ מּו י ֵ֥ ןָָּתר  ֶ֖ ןָּכ  ֶר ָּג ָ֔ ֶ֣ת ַמ רּו ְת הָּכ  ָמָ֑ רּו ְָת מּו י ֶ֣ הָָּתר  ַחָּלֶ֖ ָ ם ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ר  ֲע  ָ ית אׁש  ָר 
 

שם  רדב"ז-דמצוות ביעור מעשרות היא בשנה הרביעית והשביעית ועיין ב ג-רמב"ם מע"ש פי"א,ה"א-עיין ב  –ביעור בשנה השביעית 

ֶ֣ה׀ָ( דברים ראה יד,כח) יכול פעם אחת בשבוע חייב לבער תלמוד לומרשהמקור הוא בירושלמי פרק בתרא דמע"ש וזה לשונו  ה"א ְקצ  מ 
ים ֵ֗ נ  ָָׁש ׁש   , ויש לברר כיצד זה מלמד על שנהָׁשל ֶ֣

מצות עשה להתודות וכו'. פרק בתרא דמעשר שני ערב יום טוב הראשון של פסח של ה"א א י"רדב"ז הלכות מעשר שני ונטע רבעי פ
ֶאתמקץ ( דברים ראה יד,כח)רביעית ושל שביעית היה ביעור ומפרשים בירושלמי דכתיב   ָ א י צ  יםָּתֹו ֵ֗ ָָׁשנ  ׁש ָ-ָּכל-ָׁשל ֶ֣ ָךָ֔ ְֶ֣ת ָא ְּתבּו  ָ ר ַמְעַׂש

ָ( דברים ראה יד,כח)ע את חייב לבער ת"ל יכול פעם אחת בשבו ים ֵ֗ ָָׁשנ  ׁש ָָׁשל ֶ֣ ׀ ֶ֣ה ְקצ  ָ)הירושלמי שינה הלשון  מ  ׀ ֶ֣ה ְקצ  כדי להדגיש כי  מקץלמ 

ָיכול כשהגיע בראש השנה שלישית את חייב לבער ת"ל דרשת שנה שביעית היא מיתור האות ה"ה(  ׀ ֶ֣ה ְקצ  ָאין מ  ֶ֣ה׀ ְקצ  אלא בסוף בסוף מ 
ָ( תבוא כו,יב-דב' כי)ער בר"ה אי בסוף שנה יכול בראשה של שביעית תלמוד לומר שנה אתה מבער ואי אתה מב ר ְעׂש  הַָל֠ ְָתַכֶּל֞ י ֶ֣ ּכ 

ָכשתכלה לעשר את כל הפירות יכול אף בחנוכה נאמר כאן  ׀ ֶ֣ה ְקצ  ץ׀ (דב' וילך לא,י) ונאמר להלןמ  ֶ֣ ּק  ע מ  ֶַ֣ב ם ֶׁש י ֵ֗ ֵ֛ד ָׁשנ  ע  מ  ֵ֥ת ְּב  ְׁשַנ
ה ָּטֶ֖ מ  ג ַהְּׁש ַחֵ֥ ֹות׃ ְּב תבוא -דב' כי) נאמר להלן מועד אף כאן מועד אי מה להלן בחג הסכות אף כאן בחג הסכות ת"למה מקץ ש ַהֻּסּכָֽ

ָ (כו,יב ר ְעׂש  הַָל֠ ְָתַכֶּל֞ י ֶ֣  :אימתי הוא מכלה לעשר את כל הפירות בפסח של רביעית ע"כ. וה"ה לפסח של שביעיתּכ 

 ואח"כ ע"י מלת תכלה מקדים לפסח של שביעית. הירושלמי דרש מקץ ע"י שנוי מהכתוב מקצה כדי ללמוד על שנה שביעית ועל מועד

 ברוב הפסוקים עם מלת מקצה המובן הוא בסוף הצד, סוף המקום, כמו 

תמז,כא:  ויגשבראשית  ֶאָ֨ בּול-ְו הְָג ֵ֥ ְקצ  מ  ָ ים ָ֑ ר  ֹוֶָלָע תֶ֖ א  ָ ר י ֵ֥ ֶהֱעב  ָ ם ד-ָהָעָ֔ ְָוַע ם י  ַרֶ֖ ְצ הּו׃-מ  ָֽ הָמלת ָקצ  ֵ֥ ְקצ   קצה הארץ, סוף הארץ  –מ 

ת,ג: לד מסעיבמדבר -אבל ב ַא ֹ֧םְָּפ הָָלֶכ ָהָיָ֨ ְדַּבר-ְו ּמ  מ  ָ ב ֵֶָֽ֛֖ג ַָעל-ֶנ ן ֶ֖ ָָים-צ  ה ֵ֥ ְקצ  מ  ָ ב ֶג ֶָנָ֔ ּול בֶ֣ ְּג  ָ ֶ֤הָָלֶכם ָהָי ְָו ֹום דָ֑ ֱא ָ י ֶ֣ ד  ָמה׃-ְי ְד ָֽ ָק  ח ַל ַָהֶּמֶ֖
ָמשמעות  ה ֵ֥ ְקצ  ים( דברים ראה יד,כח)-היא מעבר למקום מסוים, ונראה שכך גם במ  ֵ֗ ָָׁשנ  ׁש ָָׁשל ֶ֣ ׀ ֶ֣ה ְקצ  , בתבנית מונח פסק )המוכר מ 

׀משמעותה מעבר לשלש שנים היינו בשנה הרביעית. בקריאה עם פסק מלת  ללא פסקרמיה( מונח רביע. קריאה כמונח לג ֶ֣ה ְקצ   מ 

יָ-(דב' ראה יד,כח)בטעם מונח לגרמיה היא כעין דרשת סדור שנחלק ומצטרפת לפסוק הקודם  ֵ֥ ו  ַהּל  ְך... ְו ָּמָֽ ָע  ה ֲחָלֶ֖ ְָוַנ ק ֶל ֵ֥ ח  ָ ֹו יןָלֵ֛ ֵ֥  א 

ֶ֣ה׀ ְקצ   לנחלות, ובשנת שמיטה דומים כל ישראל בעלי נחלה ללויים ואין להם נחלה.  , הלוי הוא מעבר מ 

ֶ֣ה׀ולכן  ְקצ   פסק, מעבר לשש שנות עבודת האדמה בנחלה, היינו בשנה השביעית. מ 

 

׀ועוד דרך הסבר בקריאה עם פסק מלת  ֶ֣ה ְקצ   בטעם מונח לגרמיה, טעם הפסק בתפקיד של העברת התוכן משמאלו אל המלה מימינו, מ 

יםואז מתקבל  ֵ֗ ָׁשנ  ָ ׁש ֶ֣ה ָׁשל ֶ֣ ְקצ  ים ׀מ  ֵ֗ ָָׁשנ  ׁש  שתי קבוצות של שלוש שנים שבשנה שאחריהם מקיימים ביעור.  ָׁשל ֶ֣

 

ןָ: (תבוא כו,יג-דב' כי) מ  ֶדׁשָ ּק ֶ֣ ַָה י ְֹ֧רּת  ַע ָ-ּב  ת י   דרגא מונח רביע, תבנית המרמזת לתיקון ליצר הרע. –ַהַּבֵ֗

ן ולבניו, תיקון ליצר הרע של דבר הנתון ללב, כי מי יודע האם באמת ביער כל תיקון לחטא העגל, ניטלה כהונה מבכורים ונתנה לאהר

 התרומות והמעשרות מן הבית, ואם לא ביער ומתודה מעורר כעס, אך המבער כתיקונן נענה לבקשת גשמים.

ר שני ורבי יעקב בר אחא ביעור בכורים נלמד בהקש מביעור מעשר שני. הקרא עוסק במעשירושלמי ביכורים פ"ב ה"ב )וילנה ח,א(  ע"פ

ָכּובָ הקדש העליון, היינו ה -אומר הקדש  ָכֹובְָאותה מלה בניקוד אחר ה ספורנו, אבל ע"פ יםר  שהם קדש עליון מיציאת מצרים ויש  יםר 

 לפדותם כי איבדו תפקיד הכהן שהיה להם עד מעשה העגל.

 יב -תבוא כו,א -דברים כימצביע לפרשת הבאת הבכורים שלפניה  דרגא -הקרא בערתי הקדש 

ן )יג(,ספורנו דברים פרק כו מ  ֶדׁשָ ּק ֶ֣ ַה ָ י ְֹ֧רּת  ַע ת-ּב  י  . בחטאינו ובעונות אבותינו הוסרה העבודה מהבכורות אשר להם היו ראויות ַהַּבֵ֗
רָָּכלתרומות ומעשרות כאמרו  י ֶ֖ ַהֲעב  ְָּב ם ֹוָתָ֔ ַמְּתנ ְּב  ָ ָאֹוָתם א ֶ֤ ַטּמ  ֲא ָ-ָו ַחם ָָרָ֑ ר ֶֶ֣ט  ירו רז"ל:( וזהו וידוי מעשר שהזכיחזקאל כ,כו)ֶּפ

י ָ ו  יוַָלּל  ֶ֤ ּת  ְָנַת ם ( יאמר א"כ מודה אני כי גדול עוני רות א, יב. טעם גם כטעם אף על פי כמו גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. )ְוַגָ֨
י ָָ-ואף על פי ש )הבכור שהיה כהן(שגרמתי לבער הקדש מן הבית  ו  ַָלּל  יו ֶ֤ ָָ-וזולתו כ ְנַתּת  ָךֶ֖ ְצָוְת קפה לטובה אני מתפלל שתשקיף השמ 

 :ֲעוֺנִּי-במקום ההשקפה לרעה הראויה ב
מי שהוא אומר עשיתי ולא  כעס הוא לפני המקוםאמר רבי הילא  סוטה פ"ט הי"אירושלמי ה"ה,  ה"ירושלמי )וילנא( מעשר שני פ

 מי שהוא אינו מפריש לא יתודה. מעתה מי שהוא מפריש מתודה  )והתיקון שהתקין יוחנן כהן גדול( עשה.

י (,ידכותצא -כי 'דב) . שיאמרכעס הוא לפני המקום ה"מעשר שני פירושלמי  פני משה נ  יָתָֽ ּו  ָצ  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ל יְָּככ ֶ֖ ית  תה' ) והוא לא הפריש ָעׂש ֕

ר  (קא,ז ֵ֥ ב  ים ּד  ָ֑ ר  ָק ן-ל א ְׁש ֹו ּ֝כֵ֗ ד י  ֶג ֶָֽ֖֣ ׃ ְלֶנ י יָנָֽ  ע 

)בבית המקדש(  רים כולם בתורת חיובוזהו דווקא כשאומ...  .כעס הוא לפני המקום ביאור ההלכה הלכות מע"ש פי"א –דרך אמונה 

 וגו'אבל אם אחד רוצה לומר בפני עצמו בבית הכנסת בתורת תפלה יכול לומר אם יודע בעצמו שקיים את הכל 

ָָ(,יגכותצא -כי 'דב) אמורקום  ר' מנא לנש הוה מפיק מעשרוי כתיקנן. א" בר חד( )וילנה ה א דה" אתענית פ" ירושלמי-נאמר ב י ְֹ֧רּת  ַע ּב 
ּק ֶָ֣ ןַה מ  ת-ֶדׁשָ י  שהמוציא מעשרות והמבער כתקנן  קרית מלך הלכות מע"ש ונטע רבעי פי"א ה"ד-וב דרך אמונה-. ופירשו למשל בַהַּבֵ֗

 ע"י הקב"ה. ויענהבשעה שהציבור מבקשים עליהם  ויכול לבקש על הגשמיםומתוודה, זכותו גדולה 

ןלכן  מ  ֶדׁשָ ּק ֶ֣ ַה ָ י ְֹ֧רּת  ַע ָ-ּב  ת י   תיקון גדול לעולם שבזכותו נענים לבקשת גשמים. דרגא מונח רביע, הוא –ַהַּבֵ֗
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 דברים נצבים כט,ט 1..

 

איג:  -,יב ל רים נצביםדב ב[ָל ֵ֥ ם ]י י  ַמֶ֖ א ַבָּׁש ו ָ֑ ָ ה 
ר מ ֵ֗ א י ל  ֶ֣ ה מ  ּו-ַיֲעֶל ֶ֤נ ָמה ָ ָּל ַמ ְי ֶ֣הָָ ַהָּׁש ֶח ָּק י  ּו ְו נ ּו ָּלָ֔ נ ֵ֥ ע  מ  ּה ְוַיְׁש ָתֶ֖ ה׃ א  ָּנ   ְוַנֲעֶׂשָֽ

ְָול א ר-]יג[ ֶב ֵ֥ ע  ֶ֖ם מ  וא ַלָּי ָ֑   ה 
ר  מ ֵ֗ א ֶָ֣ ל  ר ימ  ּו-ַיֲעָב נ ר-ֶאל ָל֝ ֶֶ֤ב ם ָ ע  ֶ֣הָָ ַהָּי ֶח ָּק ּו ְוי  נ ּו ָּלָ֔ נ ֵ֥ ע  מ  ּה ְוַיְׁש ָתֶ֖ ה׃ א  ָּנ ֲעֶׂשָֽ  ְוַנ

 תורה תמימה 
א ם ל ֵ֥ י  ַמֶ֖ וא ַבָּׁש ָ֑ אמאי  - ה  ם ל ֵ֥ י  ַמֶ֖ א ַבָּׁש ו ָ֑  ]ב"מ נ"ט ב'[: יא(, א"ר ירמי', שכבר נתנה תורה מהר סיני ואין אנו משגיחין בבת קולה 

א ם ל ֵ֥ י  ַמֶ֖ יתור לרבות, על דרשת שלא משגיחין בבת קול גם דברי נביאות באופנים שונים בעיניני הוראה כמו  מרכא טפחא, – ַבָּׁש

 (תורה תמימה הערה יאשמפרש 
הפוסק הלכה כיחיד נגד רבים. ובסוגיא כאן אמרו אין משגיחין בב"ק שכבר כתיב בתורה אחרי רבים להטות,  ת קולכלומר בב

ם אלא אפילו כיחיד נגד יחיד אין ב"ק מכרעת, כיון דבכלל ענין דברי תורה לא בשמים היא ואמנם נראה דלאו דוקא כיחיד נגד רבי
ודע  -ומה שהביאו הפ' אחרי רבים להטות הוא משום דאיירו שם במחלוקת יחיד ורבים, ועיין בתוס' שם ובתוס' יבמות י"ד א'. 

אדבכלל  ם ל ֵ֥ י  ַמֶ֖ א ַבָּׁש ו ָ֑ שאין הנביא רשאי לחדש  )מיסודי התורה( "ט ה"א מיסוה"תרמב"ם בפהוי גם דברי נביאות וכמש"כ ה ה 
אָ-מה"ת משום ד דבר ם ל ֵ֥ י  ַמֶ֖ א ַבָּׁש ו ָ֑ ואפילו נותן אות  הנביא שאמר הלכה כדברי פלוני מצד נביאות הרי זה נביא שקר, וכן ה 

אומופת, יען שהוא בא להכחיש את הכתוב בתורה  ם ל ֵ֥ י  ַמֶ֖ א ַבָּׁש ו ָ֑  , ה 
 
א  ו ָ֑ א -ההרחבה שבאתנח, מגביל את  – ה  ם ל ֵ֥ י  ַמֶ֖  מתי לא שומעים לדברי נביאות, ומלמד כי בשני דברים שומעים לנביא, וכהמשך ַבָּׁש

 (תורה תמימה הערה יא
וכמבואר לפנינו בפ' שופטים )י"ח ט"ו( בפסוק אליו תשמעון, ועיין מש"כ בפ' משפטים  בסתירת דין לפי שעה שומעין לואבל 

הודעת מציאות וגלוי מילתא בודאי שומעין , אבל לענין הוראה אין שומעין לנביאפשוט דרק  ונראה -בפסוק אחרי רבים להטות. 
, וראיה לזה מבכורות כ"ד א' דאמר שם לענין הדין דאיירי התם שעומד בספק עד יבא ויורה גואל צדק, ופריך מאי עד יבא לו

וי מילתא בעלמא שיגיד לנו וכו' והוראה לא שייך אלא ויורה, עד שיודע לך הדבר מבעי לי' ופירש"י יבא ויודיע מבעי לי' דגל
בדבר הלכה עכ"ל, והרי מבואר כמש"כ דעל גלוי מילתא שומעין לנביא, ועיין יבמות ק"ב א' ומש"כ בפ' שופטים שם ובפ' בשלח 

 :בפסוק והוא כזרע גד לבן

 

א ם ל ֵ֥ י  ַמֶ֖ וא ַבָּׁש ָ֑ בימי אבלו של משה, אמרו לו ליהושע שאל, אמר להו לא בשמים  אמר רב יהודה אמר שמואל, שלשת אלפים הלכות נשתכחו - ה 
 ]תמורה ט"ז א'[: יב(היא

)הערה זאת מדגימה מיהושע שהיה נביא אחרי משה שלענין הוראה אין שואלים מן השמים אלא יש להכריע בכלים של  ב(תורה תמימה הערה י

השמים כמו שהי' משה שואל, ואמר לא בשמים היא, וממשה ר"ל שאמרו ליהושע שישאל מן  התורה שבעל פה כפי שהתקבלו ממשה(
אין ראיה, כי הכל נמסר לו מן השמים, וע"ע מעניין זה לפנינו בס"פ בחקתי בפ' אלה המצות בדרשה שאין הנביא רשאי לחדש 

 דבר:
 

ר-ְול א)יג(  ֶב ֵ֥ ע  ֶ֖ם מ  וא ַלָּי ָ֑ ר-ְול אָא"ר אבדימי בר חמא, מאי דכתיב - ה  ֶב ֵ֥ ע  ֶ֖ם מ  א ַלָּי ו ָ֑ יג( שאם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה - ה 

 ]עירובין נ"ה א'[:
ר-ְול א ֶב ֵ֥ ע  ֶ֖ם מ  א ַלָּי ו ָ֑ ֶבר-ְול אמאי  - ה  ֵ֥ ע  ֶ֖ם מ  א ַלָּי ו ָ֑ ור' יוחנן אמר לא תמצא לא בסחרנים  יד(, רבא אמר, לא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כיםה 

 ]עירובין נ"ה א'[: טו(ולא בתגרנים
ר-ְול א ֶב ֵ֥ ע  ֶָ֖ מ  מרכא טפחא, יתור לרבות, על הפשט של מקום גם מי שמתגאה בידיעת התורה והלומד מתוך תענוגי העולם הזה  –  םַלָּי

ונראה דמכוין למ"ש בפ' חלק קי"א א' עה"פ דאיוב לא תמצא בארץ החיים לא תמצא תורה  ... (תורה תמימה הערה ידכפירש 
 נוגים, והיינו שלומד מתוך הרחבת הדעת בחיי העוה"ז שנדמה לים במי שמחיה עצמו עליה, והפי' הוא במי שחי חיי נחת ותע

 
ועיין בתנחומא פ' בראשית דמשמע שם דזה הוא רק בתורה שבעל פה ולא בתורה שבכתב. וגם יש לפרש שמרחיב דעתו 

 :שמתגאה ברחבת דעתו על התורה לומר דבר זה נראה לו ודבר זה לא נראה לו, וכדומה

 

א ו ָ֑ ֶבר-ְול אָ-ת ההרחבה שבאתנח, מגביל א – ה  ֵ֥ ע  ֶ֖ם מ   למתגאה בתורה שבעל פה. ַלָּי

 
 :יט,ל ברים נצביםד

ֶאת ָ ַהּיֹום  ָ ֶ֣ם ָָבֶכ י ת  ד ָ֨ ֶאת-ַהע  ְָו ם ֶ֣י  ַמ ֶרץָ -ַהָּׁש ָא ָָה
ָ֑הָ ְּקָלָל ְָוַה ה ָרָכֶ֖ ַהְּב ָ ָך י יְָלָפֶנָ֔ ָנַתֶּ֣ת   ָ ַהָּמ ֶות ְָו ֶ֤ים ַחּי  ַָה
ְרֶעָָָֽ ַז ְָו ה ַאָּתֵ֥ ָ ֶ֖ה ְחֶי ָֽ ןָּת  ַע ַמֵ֥ יםְָל ָ֔ ַחּי  ַּב  ָ ְרָּת ַח ָָך׃ּוָבָֽ

ֶאת-ֶאת ְָו ם ֶ֣י  ַמ ֶרץָ -ַהָּׁש שם קפיצת הדרך, בינה, גי' טו''ב, ר''ע אמר לרבי ישמעאל שהעליה לשמים היא ע''י השם  -ר''ת א' ה' ו' ה'  - ָהָא

 את השמים ואת הארץ'' אלקי השמים ואלקי הארץהזה או הקרא ''

ֶאת)יט(   רש"י ָ ַהּיֹום  ָ ֶ֣ם ָָבֶכ י ת  ד ָ֨ ֶאת-ַהע  ְָו ם ֶ֣י  ַמ ֶרץָ -ַהָּׁש ָא  התרתייהיו עדים שאני , הרעה; וכאשר תקרה אתכם לעולםשהם קיימים  - ָה
ת)שם(:  )ח( "ד שו(. דבר אחרספבכם בכל זאת )ראה )ז(  ֶא ָ ַהּיֹום  ָ ֶ֣ם ָָבֶכ י ת  ד ָ֨ ָ-ַהע  ם ֶ֣י  ַמ ברוך הוא לישראל:  הקדושאמר להם  -וגו' ַהָּׁש

, כענין שנאמר העולםמן המזרח והאיר לכל  החמ? שמא לא עלה גלגל מדתםאתכם: שמא שנו את  לשמשבשמים שבראתי  הסתכלו
 אואותה ולא צמחה?  זרעתםשנתה מדתה? שמא  שמאלשמש אתכם:  שבראתי,ה(? הסתכלו בארץ אובא השמש" )קה'  השמש"וזרח 

מקבלין  איןשכר, ואם חוטאין  מקבלין: אם זוכין אין להפסדלא לשכר ולא  שנעשושעורים? ומה אלו  והעלתהשמא זרעתם חטים 
 "ד שו(.ספאחת כמה וכמה )ראה  עלתקבלו פורענות,  חטאתםתקבלו שכר, ואם  זכיתםאת מדתם, אתם, שאם  שנולא  -ורענות פ

 והרי עדיין לא עשו כלום, לכך פירש וכאשר תקרה וכו' כלומר עדי התראה הם.שיהיו עדי התראה(  –)טט )ז( רצונו בזה  שפת"ח
ותי בכם בפני השמים והארץ, מפני שהם יהיו עדי התראה, לכן אמר דבר אחר וכו', )ח( דלטעם הראשון קשה היה לו לומר העיד



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ולפירוש דבר אחר קשה למה אמר לשון העידותי שהוא לשון עדות או התראה, לכן פירש גם הטעם הראשון.

יָע"פ רש"י ושפת"ח  ת  ד ָ֨  אל בא"י שמא יעשו עבירות.לכל עבירה של בני ישר הצווי לשמים וארץ להיות עדי התראה קדםקדמא,  –ַהע 
ָָ ֶ֣ם ֶאת אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגולמונח,  –ָבֶכ ָ ֶאת-ַהּיֹום  ְָו ם ֶ֣י  ַמ ֶרץָ -ַהָּׁש ָא ע"פ רש"י ושפת"ח, א' זרקא מונח סגול,  – ָה

 של נאמני ביצוע דבר ה'. ב' כעדות התראה מפני עבירות;  כעדי

 

י,יט: לדברים נצבים  ת  ד ָ֨ ֶ֣ם ַהע  ם-ֶאת ַהּיֹוםָ  ָבֶכ ֶ֣י  ַמ ת ַהָּׁש ֶא ֶרץָ -ְו  ָהָא
ֶ֤ים  ַחּי  ת ָ ַה ַהָּמ ֶו י ְו ָך ָנַתֶּ֣ת  י ה ְלָפֶנָ֔ ָרָכֶ֖ ָ֑ה ַהְּב ְּקָלָל ַה  ְו
ְרָּת ָ  ַח ים ּוָבָֽ ָ֔ ַחּי  ן ַּב ַע ַמֵ֥ ֶ֖ה ְל ְחֶי ָֽ ה ּת  ָך׃ ַאָּתֵ֥ ְרֶעָֽ ַז  ְו

ְרָּת ָ ַח ים ּוָבָֽ ָ֔ ַחּי  בנו אומנות ואם לא למדו ללמד לתורה תמימה קטן, כעין שתי דרשות כפשוטו של מקרא. והוא כפירש -פשטא זקף – ַּב

 ללמד את עצמו

ְרָּת ָ)יט(  ַח ם ּוָבָֽ י ָ֔ ַחּי  ְרָּת ָתנא רבי ישמעאל,  - ַּב ַח ים ּוָבָֽ ָ֔ ַחּי  זו אומנות, מכאן אמרו חכמים חייב אדם ללמד את בנו אומנות, ואם לא  - ַּב
ןלמדו חייב ללמד את עצמו, מאי טעמא,  ַע ַמֵ֥ ֶ֖ה ְל ְחֶי ָֽ ה ּת   ה"ז[:]ירושלמי קדושין פ"א  יח(כתיב ַאָּתֵ֥

 
ן ַע ַמֵ֥ ֶ֖ה ְל ְחֶי ָֽ  ללמד לבנו שחיה ואם לא למדו ללמד את עצמותורה תמימה מרכא טפחא, יתור לרבות והוא כפירש  – ּת 

ן ַע ַמֵ֥ ֶ֖ה ְל ְחֶי ָֽ ה ּת  מכאן היה ר' עקיבא אומר, חייב אדם ללמד את בנו לשוט על המים, ואם לא למדו חייב ללמד את עצמו, מאי  - ַאָּתֵ֥
ַעןטעמא  ַמֵ֥ ֶָ֖ ְל ְחֶי ָֽ ה הּת   ]שם שם[: יט(כתיב ַאָּתֵ֥

 

ָי:  -ח ח, עקבדברים  לכבוד הדף היומי ח[ ֶרץ] ֶָא ן ֹו ּמָ֑ ר  ְָו ֶ֖ה ָנ א  ָּוְת ן ֵֶ֥פ ְָוֶג ה ָרָ֔ ּוְׂשע   ָ ה ָּט ח  ֶרץָ ׁש׃ָ-ֶאֶ֤ ָבָֽ ְד ָּו ן ֶמ ֶָׁשֶ֖ ֵ֥ית ָז 
ָ ט[ אַכל] ּת ָֽ  ָ ֻנת ְסּכ  מ  ְָב א רָל ֶ֤ ֲאֶׁשָ֨ ֶרץָ ֶחםָל א-ֶאֵ֗ ֶּ֣הֶָלָ֔ ֶזָָ֔-ָּב ְר ַָב ָה ֶ֣י ָבֶנ ֲָא ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ֶ֚רץ ּהֶָא ָָּבָ֑ ל רָּכ ֶ֖ ַסֵ֥ ְח ֶׁשת׃ֶָת ח ָֽ ְָנ ב ְחצ ֵ֥ ַָּת יָה ֶרֶ֖ ָר ֲה מ  ָּו ָל

ָ ת]י[ ֶא  ָ ַרְכָּת ָֽ ָּוב  ְעָּת ְָוָׂשָבָ֑ ָאַכְלָּתֶ֖ ַָעלָ'הֶָ֣-ְו ָך י ֶהָ֔ ֹל ן-ֱא ַת רָָנָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ָ ה ָבֶ֖ ַהּט  ֶרץָ ָאֵ֥ ְך׃-ָה ָָלָֽ
מברך אחריהם שלש ברכות, דברי רבן גמליאל; וחכמים אומרים: ברכה אחת  -. אכל ענבים ותאנים ורמונים א משנה,בבלי ברכות מד

מברך שהכל נהיה  -מברך עליו שלש ברכות. השותה מים לצמאו  -ין שלש(. רבי עקיבא אומר: אפילו אכל שלק והוא מזונו )מע
 . בדברו; רבי טרפון אומר: בורא נפשות רבות וחסרונן

 

ָ: (חח, עקב 'דב)דכתיב :  -גמרא. מאי טעמא דרבן גמליאל?  ה ָרָ֔ ּוְׂשע   ָ ָּטה ח  ָ ֶרץ ָוגו', וכתיב: ֶאֶ֤ ט[ ֶרץ] אַכלֶָאֵ֗ ּת ָֽ  ָ ֻנת ְסּכ  ְָבמ  א רָל ֶ֤ -ֲאֶׁשָ֨
ָ ֶחם ֶּ֣הֶָלָ֔ ָ (ח,י עקב 'דב)וגו', וכתיב: ָּב ת]י[ ֶא  ָ ַרְכָּת ָֽ ָּוב  ְעָּת ְָוָׂשָבָ֑ ָאַכְלָּתֶ֖ ָךָ'הֶָ֣-ְו י ֶהָ֔ ֹל ָ -. ורבנן? ֱא ט[ [ָ ֶרץ הפסיק הענין. ורבן גמליאל נמי, ֶאֵ֗

ָ ט[ [ָ ֶרץ ב בר אידי אמר רבי חנינא: כל שהוא מחמשת ההוא מבעי ליה למעוטי הכוסס את החטה. אמר רבי יעק -הפסיק הענין! ֶאֵ֗
 )פרי עץ(בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלש. אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי: כל  -המינין 

 . בתחלה מברך בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלש -שהוא משבעת המינין 

 

קטן שתי הלכות, )א( שברכת המזון על שבעה המינים  )ב( למעט מברכת המזון את הכוסס -זקף –חם ל-לומד מ רבן גמליאלאפשר כי 

 חיטה וכנראה שעורה שהן משבעה המינים

ָ ט[ ֻנת ָ] ְסּכ  מ  ְָב א רָל ֶ֤ ֲאֶׁשָ֨ ֶרץָ קדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, היינו מייבא לכאן את פסוק )ח,ח( שבעה  – ֶאֵ֗

ַרְכָּת ָומפסוק )ח,י( המינים,  ָֽ ָּוב  ְעָּת ָבָ֑ ְָוָׂש ָאַכְלָּתֶ֖ , טפחא בראש הפסוק בתפקיד מתפשט אפיונו ומעביר את ברכת המזון אל פסוק )ח,ט(  ְו

 וכך נוצר שעל שבעת המינים חלה ברכת המזון.

ָלת )ח,ט( אבל הם דורשים כי מ-רבנן לומדים את ההבאה של )ח,ח( אל )ח,ט( וגם שיחול )ח,י( על מה שהובא ל ט[ [ָ ֶרץ מפסיקה את ֶאֵ֗

ֶרץ)ח,ח( מסננת אל ברכת המזון רק את  -השביעיה של שבעה המינים שב הֶָאֶ֤ ָרָ֔ ּוְׂשע   ָ ה ָּט ָשמהם אופים )ח,ט(  ח  ֶחם ולא את הפירות ֶלָ֔

 שבשבעה המינים. 

ָ -ורבנן?  ט[ [ָ ֶרץ ים הבאים, יופסק ענין ברכת רעיון הגמרא של הפסקת הענין רוצה לומר שאם לא יתקיימו ארבעה התנא הפסיק הענין.ֶאֵ֗

 המזון ויברכו אחת מעין שלוש או אדמה או שהכל.

 -טחנה אפאה ובשלה, בזמן שהפרוסות קיימות  והתניא: הכוסס את החטה מברך עליה בורא פרי האדמה; א,לזבבלי ברכות -נאמר ב
)ב( -כוסס חטה מברכת המזון, תורם ל)א( ו, מכאן אפשר לומר כי מה שרבן גמליאל ממעט הבתחלה מברך עליה המוציא לחם מן הארץ

 )ב(-המעטה של מה שאינו מוגדר לחם, שעליו חלים שני התנאים )א( ו

שטחנו  (חטים ושעורים, והכוסמים בכלל חטים ושבולת שועל ושיפון בכלל שעורים)של דגן שהאבות הן  חמשת המיניןמכל שהוא )א(  

 רת עיסה )בלילה דביקה( שבתנאי )ב((. באופן שיתקיים בו הגד -שיקרא קמח  –אותו דק 

ֶחם)ב( שהקמח בלול במים ואפוי )ח,ט(   ֶלָ֔

כח( קרמו פניה בתנורת"ר, על חלת לחם חמץ, מלמד שאין הלחם קדוש אלא אם כן  - על חלת לחם )יג( ז"תורה תמימה ויקרא פ 

מאי טעמא להם כתיב, והיכי דמי נא, כל נא נתקדשו, שנאפו אמר רבא, לחמי תודה מכיון  - על חלת לחם ]מנחות ע"ח ב'[:
 ]שם שם[: כט(שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנה

לחם מורה רק לחם אפוי, וקודם אפיה נקרא עיסה, ומדכתיב חלות לחם בא להורות שהחלות תהיינה ...   (תורה תמימה הערה כח
 ... ,אפויות

ין במצה אפויה בשיעור כזה, ולדעת הפוסקים באו"ח סי' תס"א וילפינן ממצה דכתיב בה ג"כ לחם ויוצא ט(תורה תמימה הערה כ
 :הוי שיעור זה שוה לשיעור קרמו פניה בתנור שבדרשה הקודמת

)ג( שאכל שיעור מדאורייתא כדי שביעה של כל אחד, ורבי יהודה עד כזית, ורבי מאיר עד כביצה ויש סוברים שכביצה הוא השביעה, 

 בל לכזית שיעור זמן כדי אכילת פרסולשביעה יכול להיות זמן ממושך, א

הביאו לפניו מליח בתחלה ופת עמו  מ"זו "ברכות פמשנה )ד( שהלחם הוא העיקר ולא טפל כגון הבא להפיג טעם חריף, ולכך היא ה 
 :מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת טפלה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה

 מוסיפים ענין של קביעות סעודה, אבל זה חשוב בעיקר כאשר אוכל מזונות וקובע עליהם סעודה.ומדרבנן 
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 דברים וילך לא,א 9..

 
 דברים נצבים ל,כ:

ֶאת  ָ ה ָב ֲה ַאָֽ ָקה-ְל ְב ָד ָּוְל ֹו לֶ֖ ק  ְָּב ַע מ ֵ֥ ְׁש ָךָל  י ֶהָ֔ ֹל ֱא ָ' ֹו-הֶ֣  בָ֑
לָ ַָע ֶֶ֣בת יָךָָלֶׁש ֶמָ֔ ָָי ְך ֶר א ֶ֣ ְו  ָ ָך ַחֶּי י אָ ּו הֶ֤ ָ י ֶ֣ ָנָ -ּכ  ר֩ ֲאֶׁש ָ ה ָמֵ֗ ָד ׃ָפָהֲא ם ֶהָֽ תָָל ֵ֥ בָָלת  ק ֶ֖ ְלַיֲע ָּוָֽ ק ָחֵ֥ ְצ םְָלי  ָהֵ֛ ָר ְב ַא ָךְָל י ֶתֵ֛ ב  'ַָלֲא הֹ֧ ָ ע ְָׁשַּבָ֨

 דברים וילך לא,א:
ֶאת ָ ר ֵ֛ ַדּב  ַָוְי ה מ ֶׁשָ֑ ָ ְך ֶֶ֖ל ֶאל-ַוּי  הָ ֶּל ֶ֖ א  ָה יםָ ֵ֥ ר  ָב ל׃-ָּכל-ַהְּד ָֽ א  ָר ְׂש ָי 

ה ... בעה"ט מ ֶׁשָ֑ ָ ְך ֶֶ֖ל ָ, לעיל מיניה כתיב ַוּי  ב ק ֶ֖ ְלַיֲע ָּוָֽ ק ָחֵ֥ ְצ םְָלי  ָהֵ֛ ְבָר ַא ה ליהוסמיך ְל מ ֶׁשָ֑ ָ ְך ֶֶ֖ל כי קיים  ; שהלך אליהם להגיד להםַוּי 
 עם זה: )ברכות יח; ב, ועיין ויק"ר כה; ד( מכאן שהמתים מספרים זה הקב"ה שבועתו והכניס ישראל לארץ, ואיתא במדרש

 אור החיים 
ה מ ֶׁשָ֑ ָ ְך ֶֶ֖ל נשמת האדם הולכת ממנו,  ודם הפטירהארבעים יום קונראה לפרש על פי דבריהם ז"ל )זוה"ק ח"א ריח( שאמרו כי   ..., ַוּי 

, והצדיקים יכירו בדבר, וצא ולמד מרבי שמעון בר יוחאי ומבקרת מקום חנייתה במקום עליון( ונסו הצללים, ,וכאומרו )שה"ש ד
ְךוכאן אמר   ... , השמות שיש לישראל הם שמות הנשמותשהכיר ברבי יצחק כאמור בספר הזוהר )שם(:  ואמרו עוד כי  ֶֶ֖ל הַָוּי  , מ ֶׁשָ֑

, הלכה כסדר הרגיל למי שמגיע קצו, וכינה לנפשו לשון זכר, כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה רוח החיים שבו שתקרא משהפירוש 
ֶאתבמדרגת זכר, והודיע הכתוב במה שאמר  רָ ֵ֛ ַדּב  וגו', שהרגיש בהליכתה והכיר שהגיע קצו ביום ההוא, כאומרו בן מאה וגו' אנכי  ַוְי

ז"ל )סוטה יג:( היום מלאו ימי ושנותי:  ואם תאמר מנין ידע משה בדיוק יום המיתה, הלא אמרו ז"ל כי מיום שינוסו היום, ואמרו 
הצללים עד יום המיתה הם ארבעים יום, ומי יודע הדברים יותר ממשה, והשכיל וידע יום קצו, והכרה כזו מושגת היא לגדולי עולם, 

ֶאת:  כט(,)בראשית מזראל ועיין מה שכתבתי בפסוק ויקרבו ימי יש רָ ֵ֛ ַדּב  ָ)כל( ָ-ַוְי ים ֵ֥ ר  ָב ְּד וגו', אומרו את )כל( הדברים, להעיר שהגם ַה
ֹום (דב' וילך לא,ב) שהגיע יום פטירתו כאומרו ַהּיָ֔  ָ י כ  פירוש היום מלאו ימי וגו', אף על פי כן היה בו כח היכול דבר כל הדברים ָָאנ 

 זולתו עשות כן, בין בכח הגופיי בין בכח השכל:  הנאמרים מכאן ועד סוף הספר, מה שאין כח ב
 

ה מ ֶׁשָ֑ ָ ְך ֶֶ֖ל )לא,א( נשמת משה נקראת משה -טפחא אתנח, טפחא בתפקיד שנוי משמעות ומתפשט השפעתו אלפניו, ע"פ אור החיים ב – ַוּי 

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

 
 דברים וילך לא,ב:

ֶָּבן ם ֶהֵ֗ ֲאל  ָ ר ֶמ א ֹום-ַוּי ֶ֣ ַהּיָ֔  ָ י כ  ָאנ  ָ ֶ֤ה ָָׁשָנ ים ָ֨ ר  ְָוֶעְׂש ה֩ ָא א-ל אָָמ  ֹו ְָוָלבָ֑ ֶ֣את דָָלצ  ֹו ָעֶ֖ ל ָאּוַכֵ֥
ה ָ  ֶאתָ'ַוָֽ רָ ַָתֲעב ֶ֖ א יָל ֵ֥ ַלָ֔ א  ָ ֶ֣ר ַמ ה׃-ָא ַהֶּזָֽ ָ ן ֵ֥ ּד  ְר ַָהַּי

א-ל א ֹו ְָוָלבָ֑ ֶ֣את דָָלצ  ֹו ָעֶ֖ ל ָאּוַכֵ֥
 

ן ָ֩-ֶּב ָאה וילך משה, ...  ונראה לפרש על פי דבריהם בפסוק )לא,א(  אור החייםתפקיד שיעור ובעל בחינה נעלה, כפי' קטנה, ב-תלישא – מ 
ומבקרת נשמת האדם הולכת ממנו, כאומרו )שה"ש ד ו( ונסו הצללים,  ארבעים יום קודם הפטירהז"ל )זוה"ק ח"א ריח,( שאמרו כי 

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

     רגת זכר, הרגיל למי שמגיע קצו, וכינה לנפשו לשון זכר, כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה במד
, אמר לא אוכל על דרך אומרם בספר הזוהר )ח"א שהכיר בסילוק הנשמה הנקראת משהלא 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:

 

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

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

 

ה ָ ַָוָֽ 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  '

 821אפשר לומר שזהו השם ובית דינו? לפי שזאת גזירה מימי נח "בשגם )גי' ורמז למשה רבנו( והיו ימיו מאה ועשרים שנה" שבגיל 

 פוסקת פעילותו של משה כמו של כל אדם.

 
 דברים וילך לא,ז:

לָ ֶ֣יָָכ נ  י יוְָלע  ָל֝ א  רָ ֶמ א ַָוּי ָ֨ ַע הֹוֻׁשֵ֗ י הָל  מ ֶׁש֝ אָ ָרָ֨ ְק מָָ-ַוּי  ֱא ֶָו ֶ֣ק ַז ֲח ָ ל  א  ָר ְׂש ָץָ י 
ֶאתָ  ָ א בֹו הָָּת ַאָּתֵ֗ ָ י ֶ֣ ֶָאל-ּכ  ה ֶּזָ֔ ַה ָ ֶ֣ם ם-ָהָע ֶהָ֑ ֶ֣תָָל םָָלת  ָתֶ֖ ֲאב  ֵ֛הַָל הָו ְָי ע ְׁשַּבֹ֧ ָנ  ר ֲאֶׁשָ֨ ָ ֶרץ ָא֕ ָָה
ם׃ָ אֹוָתָֽ ָ ָּנה יֶלֵ֥ ח  הַָּתְנ ַאָּתֶ֖ ְָו

 דברים וילך לא,כג:
ו ֶ֣עַָ-ֶאת ַוְיַצ֞ הֹוֻׁש ן ְי ן-ּב  ּו ֶמרָ  נֵ֗ ֶ֣ק ַוּי א ָמץָ  ֲחַז ֱא י ֶו ֶ֣ ה ּכ  א ָ ַאָּתֵ֗ י ב  ֶ֣י-ֶאת ָּת ל ְּבנ  א ָ֔ ָר ְׂש ֶרץ-ֶאל י  ָאֶ֖ ר ָה י-ֲאֶׁש ּת  ְֶ֣ע ְׁשַּב ם נ  ֶהָ֑ י ָל ֶ֖ כ  ָאנ  ֵ֥ה ְו ְהֶי ְך׃ ֶא ָּמָֽ  ע 

ל ָכ ָ ֶ֣י ינ  ָמץָ -ְלע  ֱא ֶָו ֶ֣ק ֲחַז ָ ל  א  ָר ְׂש  מונח זרקא מונח סגול - י 

ֶאת  ָ א בֹו הָָּת ַאָּתֵ֗ ָ י ֶ֣ ֶאל-ּכ  הָ ֶּזָ֔ ַה ָ ֶ֣ם ֶרץ-ָהָע ָא֕ ...משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן, אבל  רש''י - ָה
 ... תביא על כרחן הכל תלוי בך... דבר אחד לדור ולא שני דברים לדוראתה תביא'ה אמר ליהושע הקב'
ודברים וילך לא,כג:  -וב ַצ֞ ֶ֣עַָ-ֶאת ַוְי ן ְיהֹוֻׁש ן-ּב  ּו ֶמרָ   גרשיים מונח רביע -נֵ֗ ֶ֣ק ַוּי א ַז ָמץָ  ֲח ֱא  זרקא מונח סגול - ֶו

י ֶ֣ ה ּכ  א ָ ַאָּתֵ֗ י ב  ֶ֣י-ֶאת ָּת ל ְּבנ  א ָ֔ ָר ְׂש ֶרץ-ֶאל י  ָאֶ֖ בספר יהושע שלש פעמים חזק ואמץ עם זרקא סגול, יהושע אמור לאמץ עצמו מעבר ו - ָה

לענוותנותו המרובה שהביאה לבחירתו למנהיג אחרי משה להיות חזק לביצוע תכלית שבועה לאבות, הנהגה בתורה, הנהגה בכיבוש, הנהגה 

 בהנחלה
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 :ח,וילך לא דברים
ָ א ֚הּו ָ ָך י ְֶ֣ךְָלָפֶנֵ֗ ל  ה  ַָה ׀ ּוא הֶ֣ ָ ' ֞ה ָּךְָו ְזֶבָ֑ ַָיַע א ְָול ֶ֣ ְרְּפָךֶ֖ ַָי א ְךָל ֵ֥ ָּמָ֔ ָע  ֶ֣ה ְהֶי ָי 

ת׃ָ ָחָֽ ָת  א ְָול ֵ֥ א ָרֶ֖ י ָת  א ָל ֵ֥
ָבפסוק )לא,ז(  ה מ ֶׁש֝ ָ א ָרָ֨ ְק עַַָוּי  הֹוֻׁשֵ֗ י יוָָל  ָל֝ א  ָ ר ֶמ א קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא ... פסוק )לא,ח( גרשיים מונח לגרמיה מונח רביע, ָ-ַוּי ָ֨

למד כי נלמד עולה על המלמד . המלמד הוא ישראל תבנית טעמים של כעין מלמד ונלמד, ועשויה לל ֶ֣יָָכ נ  י יוְָלע  ָל֝ א  ָ ר ֶמ א ֶ֣קָ-ַוּי ָ֨ ַז ֲח ָ ל  א  ָר ְׂש י 
ָמץָ  ֱא ְך, הנלמד יהושע ֶו ָּמָ֔ ָע  ֶ֣ה ְהֶי ָי  ֚הּוא ָ ָך י ְֶ֣ךְָלָפֶנֵ֗ ל  ה  ַה ׀ָ א ּו הֶ֣ ָ ' ֞ה  ְו

 אפשר כפי' כלי יקר )לא,ו( 

ְך)ו(  ָּמָ֔ ָע  ְֶ֣ך ל  ה  ַָה ֚הּוא ָ יָך ֶהֵ֗ ֹל ֱָא ' הֶ֣ ָ ׀ י ֶ֣ הליכה בפרשה זו בשלושה פנים, כי אצל ישראל כתיב כי ה' אלהיך הוא ההולך . מצינו לשון ּכ 
עמך, משמע מחזיק בידך מדריכך בדרך תלך אבל ביהושע כתיב וה' הוא ההולך לפניך. ובמשה כתיב סתם וילך משה בלא סעד כלל. 

ה צריך סעד לתומכם כך ישראל כתיב כי זה דומה למה שנאמר בנח שהיה מקטני אמנה, את האלהים התהלך נח )בראשית ו ט( שהי
אצלם כי ה' אלהיך הוא ההולך עמך כי היו צריכין סעד לתומכו ביראת ה', אבל יהושע נאמר בו וה' הוא ההולך לפניך והוא אחריו כי 

 ... לא היה צריך כל כך סעד לתומכו כמו ישראל אבל מכל מקום לא הגיע למדריגת האבות

 
 :ט,לאדברים וילך 

ב ְכּת ֶ֣ ֶאתַָוּי  ָ ה  ַהּז אתָ -מ ֶׁש ָ ה ָרֶ֣ ַָהּתֹו
לָ ֶא ָ ּה ְּתָנֵ֗ ָּֽ֖י  ֶאת-ַוָֽ ָ ים ָ֔ א  ְׂש ּנ ֶ֣ ַה ָ י ָ֔ ו  ֶ֣יָל  ְּבנ   ָ ים ֲהנ  '-ַהּכ ָֽ הָ֑ יתָ ֶ֣ ר  ְָּב ן ֹו רֶ֖ ֲָא
ֶאלָ ל׃-ָּכל-ְו ָֽ א  ָר ְׂש ָי  ֶ֖י ְקנ  ָז 

ֶאת ָ ה  מ ֶׁש ָ ב ְכּת ֶ֣ ַהּז אתָ -ַוּי  ָ ה ָרֶ֣  מונח זרקא מונח סגול  – ַהּתֹו

ֶאת)ט(  רמב"ן ָ ה  מ ֶׁש ָ ב ְכּת ֶ֣ ּז אתָ -ַוּי  ַָה ה ָרֶ֣ (. ואע"פ שבכאן כתוב לד,יבוזאת הברכה דב' חלת בראשית עד "לעיני כל ישראל" )מת - ַהּתֹו
ֶאת אָ ָר֞ ְק דָָּכל-ּת  ֵֶָֽ֥֖ג ֶָנ את ּז ֵ֛ ַה הָ ָרֵ֥ ם-ַהּתֹו ֶהָֽ י ְזנ  ָא ְָּב ל ֶ֖ א  ָר ְׂש )להלן,יא(, והוא רומז לספר הזה של 'אלה הדברים' על דעת רבותינו )ראה  י 

אבל בזה חזר ובאר: "ויהי ככלות משה לכתוב את  - קורא רק בספר דברים(לך שבה המבמצות הקהל פסוק )לא,יא( עוסק  –)טט ( סוטה מא,א
 כולה.  התורהדברי התורה הזאת על ספר עד תומם" )להלן,כד(, וזה יכלול כל 

 

ֶאת ָ ה  מ ֶׁש ָ ב ְכּת ֶ֣ ַהּז אתָ -ַוּי  ָ ה ָרֶ֣ אל" מתחלת בראשית עד "לעיני כל ישר רמב"ןכפי'  התוכן מלמד שמשה כתב את כל התורה כולה – ַהּתֹו
 (.לד,יבוזאת הברכה דב' )

ֶָאתאבל תבנית הטעמים  ה  מ ֶׁש ָ ב ְכּת ֶ֣ ּז אתָ -ַוּי  ַָה ה ָרֶ֣ בתפקיד גורע מן הענין על הענין ומלמד כי שמונה , מונח זרקא מונח סגול – ַהּתֹו

ָמת  (הלד,וזאת הברכה דב' )רש"י הפסוקים האחרונים בספר דברים הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כפי'  ם ַוָּיָ֨ אפשר משה מת,  - המ ֶׁשָֹ֧ ָׁש֝
תוכתב  ָמ ם ַוָּיָ֨ ה ָׁש֝ אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. רבי מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר כלום, והוא אומר  ?מ ֶׁשֹ֧

בנשיקה  - פי ה' על"לקוח את ספר התורה הזה" )דב' לא,כו(?! אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע )ראה ב"ב טו,א(. 
 ק כח,א(.  )ראה מו"
תה: לד,וזאת הברכה דב'  ָמ ם ַוָּיָ֨ ה ָׁש֝ ד מ ֶׁשֹ֧ ֶב ַָעלָ'הֵָ֛-ֶע ב מֹוָאֶ֖ ָ ֶרץ ֶאֵ֥ הָָֽ-ְּב ָ י ֵ֥  ׃'ּפ 

 
 :יא – לא,י וילךדברים 

ָ ֹות׃]י[ ַהֻּסּכָֽ ָ ג ַחֵ֥ הְָּב ָּטֶ֖ מ  ַהְּׁש ָ ֵ֥ת ְָׁשַנ ֵ֛ד ע  מ  ְָּב ים ֵ֗ ָָׁשנ  ֶַ֣בע ׀ֶָׁש ץ ֶ֣ ּק  ָמ  ר מ ָ֑ א אֹוָתֶ֣םָל  ָ ה מ ֶׁשֶ֖ ָ ו ַָוְיַצֵ֥
ָ א[ אָָכל]י ֹו בֶ֣ אֶָ-ְּב  ָ אֹות ָר ָֽ לָל  א ֵ֗ ָר ְׂש הֶָ֣-תי   ָ י רָָ'ְּפנ  ָחָ֑ ְב ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ֹום קֶ֖ ַָּבָּמ יָך ֶהָ֔ ֹל ֱָא

ֶאתָ ָ א ָר֞ ְק דָָּכל-ּת  ֵֶָֽ֥֖ג ֶָנ את ַהּז ֵ֛ ָ ה ָרֵ֥ ם׃-ַהּתֹו ֶהָֽ י ְזנ  ָא ְָּב ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ָי 
 

ָ א[ ֶאת]י  ָ אֹות ָר ָֽ ָ -ל  י יָךָ'הֶָ֣פשטא פשטא   –ְּפנ  ֶהָ֔ ֹל   ֱא

ָ א[ אָָכל]י ֹו בֶ֣ ל-ְּב א ֵ֗ ָר ְׂש השרש העיקרי משרשי העבודה  )לא,י(   מאור ושמשהתכנסות כל ישראל במוצאי שנה שביעית היא ע"פ  – י 
נמצא בב"י אהבה ואחוה וריעות ואין מקום למסטינין להרע להם ... ועי"ז מסתופף בהם יראת  והתוצאה היא אהבת בני ישראל זה לזה

  ה'
ָ א[ אָָכל]י ֹו בֶ֣ ל-ְּב א ֵ֗ ָר ְׂש ...  זיקים מוטבעיםארבעה אבות נהתכנסות בני ישראל באה לסלק  ליקוטי שם )לא,יא(מונח רביע, ע"פ  – י 

 שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת שלימיותיו

ָ א[ ֶאת]י  ָ אֹות ָר ָֽ ָ -ל  י פשטא פשטא, כעין זה וזה גורם, כל אחד מבני ישראל תורם להגדלת אהבת בני ישראל זה לזה, וזה מעורר הגנת  –ְּפנ 

שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת ...  יםארבעה אבות נזיקים מוטבעמסלק  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(פרשת המלך  ח"ז מ"משנה מסכת סוטה פ
ָמר )דברים ל"א( במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנא ֵ֛ד ע  מ  ְּב ָ ים ֵ֗ ָָׁשנ  ֶַ֣בע ֶָׁש ץ׀ ֶ֣ ּק  וגו' חזן הכנסת נוטל מ 

ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא 
ל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתיירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכשהגיע )שם י"ז( ללא תוכ

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

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

ֶאת...  :יאלא, וילךדברים -נאמר ב ָ א ָר֞ ְק דָָּכל-ּת  ֵֶָֽ֥֖ג ֶָנ את ּז ֵ֛ ַה הָ ָרֵ֥ ם׃-ַהּתֹו ֶהָֽ י ְזנ  ָא ְָּב ל ֶ֖ א  ָר ְׂש  י 

ָ א ָר֞ ְק ה-ֶאתּת  ֹוָרֵ֥ ּת אתַָה ּז ֵ֛  ביר כעין יצא להקל ולהחמיר, להקל שאינו קורא את כל חומש דבריםגרשיים ... ת – ַה

תבשעת הקהל קוראים בספר דברים בלבד ותבנית הטעמים  דָָּכל-ֶא ֵֶָֽ֥֖ג ֶָנ את ּז ֵ֛ ַָה ה ָרֵ֥ ל-ַהּתֹו ֶ֖ א  ָר ְׂש מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת  – י 

 פרטים שלא כולם ביחד, כאן שהקריאה אינה ברצף אלא היא קריאה בדילוגין 

ָרָ֞ ְק  גרשיים, כעין יצא מן הכלל של קריאה בדילוגין – אּת 
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 דברים האזינו לב,א 81..

 
 דברים האזינו לב,ו:

ְמלּולַָהַָ ְג ָ֑ם-ה 'ָּת  ָחָכ ָ א ְָול ֶ֣ ל ָבֶ֖ ָָנ ם ַָעֵ֥ את ָז ָ֔
ָך׃-ֲהלֹואָ ָֽ֖ ֶנָֽ ְנ ְָֽ֖יכ  ַָוָֽ ָָעְׂשָךֶ֖ א ּו הֵ֥ ָךָ ָּקֶנָ֔ ָךָ י ֶ֣ ב  ָא  ָ א ָהּו
 

 תורה תמימה 

ָ ל ָבֶ֖ ָָנ ם  ]ספרי[: מב(מפני שלא היו מתבוננים בדברי תורה -לים ומטופשים מי גרם להם לישראל שיהיו מנוו -וגו' ַעֵ֥

ל ָבֶ֖ ָָנ ם מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על טפשות ונבלות שונאי ישראל גם את השפלת התורה עצמה, מפני שלא עיינו הייטב בתורה  – ַעֵ֥

 לכן גם ביזו היינו עשו אותה מנוולת. 

ָ֑ם ָחָכ ָ א  לה. מפני רבוי תירוצים לא לעסוק בתורה הוגבלה חכמתם בכלל.מונח אתנח, כעין רבוי והגב – ְול ֶ֣

 

ארש"י  ָך-ֲהלֹו ָּקֶנָ֔ ָ ָך י ֶ֣ ב  ָא  ָ א  , שקנאך שקננך בקן הסלעים ובארץ חזקה שתקנך בכל מיני תקנה: הּו
משלי )שנאמר , וכל יש יש לו קנין כענין כי הוציאך מאין והיית ישהלא האל הוא אביך כי הולידך וגדלך, והוא קנך ששמך קנין, רמב"ן 

ָָ'הָָֽ (ח,כב ֹו ְרּכָ֑ ַּד ָ ית ֶ֣ אׁש  ר  ָ י ז׃ָק ָננ  ָאָֽ מ  וָ ֶ֣י ְפָעָל מ  ֶדםָ ֶ֖ה ( לך  יד,יט,כב-בראשית לך)וכן   ֶקֶ֖ נ  ם ק  י  ַמֵ֥ ֶרץ׃ ָׁש ָאָֽ ָכאשר פירשתיו, והוא צור   ָו ָךֶ֖ ָעְׂש
ָך ָֽ֖ ְנֶנָֽ כ  ְָֽ֖י ּנּו (איוב לא,טו), כלשון  ַוָֽ ֶחם ַוְ֝יֻכֶנֵ֗ ֶרֵ֥ ד׃ ָּב ָחָֽ   ֶא

ָךאבן עזרא  י ֶ֣ ב  ָךשאמר שאינם בניו: , בעבור ָא ָךֶָ֖, כטעם ה' קנני: ָּקֶנָ֔ ּואָָעְׂש ָך, תקנך, הֵ֥ ָֽ֖ ְנֶנָֽ כ  ְָֽ֖י  , לקבל התיקון: ַוָֽ
ָ ָך ָּקֶנָ֔ ָ ָך י ֶ֣ ב   הן מלים נרדפות במובן דומה של אב שיש לו בנים ובורא )קנה, עשה, מתקן(ָא

אואמר רבינו בחיי  יָך-ֲהלֹו ֶ֣ ב  ָא  ָ א ֹוָ'הָָֽ (משלי ח,כב)ין, וזהו , וכל יש קנכי הוציאך מאין ליש, כלומר ששמך קנין הּו ְרּכָ֑ ַּד ָ ית ֶ֣ אׁש  ָר  י  ָק ָננ 
ֶ֖ה ( לך  יד,יט,כב-בראשית לך)וכן  נ  ם ק  י  ַמֵ֥ ֶרץ׃ ָׁש ָאָֽ  . שברא שמים וארץ והוציאן יש מאין, כלומר ָו

 אבל בבראשית רבה דרשו מלת קונה כמשמעו שקנאן מאחר, והוא החומר הראשון, וכבר הזכרתי זה בסדר לך לך והבאתי שם המדרש
הזה. ונקרא הקב"ה אבינו כלפי הנפש כי הוא הולידה ונפחה באפנו, כשם שנקרא המוליד אב כלפי הגוף שהוליד אותו, והוא יתעלה 

 האב העקרי הקיים והנצחי, 
לקות בהסתר עד שאין -דרשו מלת קונה כמשמעו שקנאן מאחר, והוא החומר הראשון, וגו' ויש לומר כי החומר הוא א בבראשית רבה

 לקות כלל היינו ללא רוחני כלל, לכן נראה כעין קנין מאחר ביחס לבריאת הנפש והרכבתה בחומר.-א הרגש

 

ָך׃-ֲהלֹואתוכן הכתוב  לדעת הפרשנים  ָֽ֖ ֶנָֽ ְנ ְָֽ֖יכ  ַָוָֽ ָָעְׂשָךֶ֖ א ּו הֵ֥ ָ ָך ָּקֶנָ֔ ָ יָך ֶ֣ ב  ָא  ָ א מרמז לבריאת העולם יש מאין ומחומר העולם הרכבת חומר  ָהּו

 לל ובריאת הנפש )החלקים הרוחניים( שבאדם בפרט.האדם וכן בריאת החלקים הרוחניים בכ

 אפשר כי המהלך הפרשני הזה מרומז בתבנית הטעמים המשותפת לשני כתובים הבאים 

הֶָ֣ (שמות יתרו כ,ב)  ָ י ֶ֖ כ  נ  ָךָ'ָאָֽ י ֶהָָ֑֔  קטן -בעשרת הדברות בטעם עליון, תבנית הטעמים פשטא מונח זקף – ֱאֹל

ָ -ֲהלֹוא (דב' האז' לב,ו)ומקביל לו  א ָךהּו ָּקֶנָ֔ ָ ָך י ֶ֣ ב   קטן, ובשניהם מכוון לבורא-פשטא מונח זקף – ָא

הבריאה מתחילה בעשרת הדברות בטעם עליון, ודרך עשרת הדברות בטעם תחתון עוברת אל עשרה המאמרות שבהם נברא העולם 

 הפותחים את ספר בראשית.

 
 תורה תמימה 

ָך ָֽ֖ ְנֶנָֽ כ  ְָֽ֖י ַָוָֽ ָךֶ֖  ]חולין נ"ו ב'[: מד(באדם, שאם נהפכה אחת מהן אינו יכול לחיות מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות - ָעְׂש
 פירש"י כונניות מלשון ואת כנו, שברא להם בסיס לישב עליו ואם ירדו מבסיסין שוב אין מתיישבין, עכ"ל. תורה תמימה הערה מד(

ָך ָֽ֖ ְנֶנָֽ כ  ְָֽ֖י  אינו יכול לחיות ות()מהכוננישאם נהפכה אחת מהן  סלוק, מגביל, הוא דרשת בבלי חולין נו,ב – ַוָֽ
ָך ָֽ֖ ְנֶנָֽ כ  ְָֽ֖י ַָוָֽ ָךֶ֖ ָךתניא, היה ר' מאיר אומר,  - ָעְׂש ָֽ֖ ְנֶנָֽ ְָֽ֖יכ  ַָוָֽ ָךֶ֖ ָָעְׂש א ּו , כרכא דכולא ביה, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלכיו, הֵ֥

 ]שם שם[: מה(שנאמר )זכריה י'( ממנו פנה ממנו יתד וגו'
ָךֶָ֖ ָָעְׂש א ּו ָךָדרשת רבי מאיר שכל מנהיגות ישראל מתוכו  מרכא טפחא, כעין יתור לרבות כ –הֵ֥ ָֽ֖ ְנֶנָֽ ְָֽ֖יכ  סלוק, מגביל ללמד כי אינם  – ַוָֽ

 צריכים לסיוע מעמים אחרים.

 

 
 :ח,לב האזינו דברים

םָ ָדָ֑ ָא ָ ֶ֣י ְָּבנ  ֹו דֶ֖ י ר  ַהְפ ְָּב ם ָ֔ ּגֹוי   ָ ן ֶָעְליֹו ל ֶ֤ ח  ַהְנ ְָּב
ל׃ָ ָֽ א  ָר ְׂש ָי  ֵ֥י ְָּבנ  ר ְסַּפֶ֖ מ  יםְָל ָ֔ ַָעּמ  ת ֹלֶ֣ ֻב ְּג  ָ ב ַָיּצ 

ֶָעְליֹו ל ֶ֤ ח  ַהְנ ְָּב ם ָ֔ ּגֹוי   ָ  קטן-פשטא זקף מהפך -ן

 טפחא - בהפרידו

 מונח אתנח - אדם בני

ָ ים ָ֔ ַָעּמ  ת ֹלֶ֣ ֻב ְּג  ָ ב  קטן-מונח זקף פשטא)אתנח(  –ַיּצ 

 טפחא - למספר

 סלוקמרכא  - ישראל בני

 ''חשפתסיכום ע''פ  - טט

בגבולותיהן נקבע  והמסגרות, הלשונות זהו הלימוד אלפניו, מספר העמים, ההפרדה של בני האדם בדור הפלגה היאגבולות העמים  הצבת

הקב"ה צפה שלמצרים ירדו שבעים נפש ולכן בבני נח נמנו שבעים  הלימוד אחריו. שזהו למצרים שירדושבעים נפש של בני ישראל ע"פ 

 לשונות והשאר הם תולדותיהם. –אומות 

 

 היה נאמר אם



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בני אדם בהפרידו *

 בני ישראל למספר *

 גבלת עמים יצב *
 אלפניו, לימודמספר יורדי מצרים,  -' ב''י עכנגד   עמיםה למספר שההפרד אפשר

ההלכה המניעה את  ולאכמו כן זה עשוי להיות תיאור עובדה  .להתפרש רק לשבטי ישראל הנקראים עמים יכוליצב גבלת עמים  אבל

 התהליך

 

 באמרו אבל

 בני אדם בהפרידו *

 גבלת עמים יצב *

 בני ישראל למספר *
מספר יורדי מצרים, לימוד אלפניו, מ''למספר בני ישראל'' ל''יצב  -' ב''י עע''י הצבת גבולות למספר עמים כנגד   םלעמיבני האדם  הפרדת

 עמים''  גבלת

 ''בהפרידו בני אדם'' ללפניו  ואלפני

 

 התהליך'' זו ההלכה המניעה את למספר בני ישראל'' -'' זה תיאור עובדה וגבלת עמים יצב''

 
ולא  קיימם'' יצב גבולות עמיםדור הפלגה היה בידו להעבירם מן העולם ולא עשה כן, אלא '' כשהפיץ - אדםבני  בהפרידו ''ירש

  (שפת''ח ח)בשביל מספר בני ישראל שעתידים לצאת מבני ש  - למספר בני ישראל  .אבדם
 לשון. שבעיםהציב גבולות עמים   (שפת''ח ט) ישראל שירדו למצרים בנישבעים נפש של  ולמספר

 

 ?לי למהדאם לא כן למספר  - ח ''חשפת
, להציב תכליתו. כאן ע''י הלימוד אלפניו לאפינויתור הבא לרבות על הקרא הקודם לו היינו לפרשו,  -טפחא  -'' למספרתבת '' - טט *

 והאומותאחת  הפרדת העמים היא כנגד ע' נפש ב''י יורדי מצרים. הם באחדות של נפש תכליתולפני לפניו היא מפרשת ואומרת שכל 

 בהפרדה ביניהם.

 , העולם'' דהיינו כשהפיץ דור הפלגה יצב גבולות עמים, ר''ל שלא העבירם מן בהפרידו בני אדםמשמע הקרא '' והכי

 במרידהאפשר שהיה מעביר גם את בני שם שישראל מצאצאיו. לכן הפרידם שלא יהיו באחדות  העולםשאם היה מעבירם מן  - טט\ *

היא כנגד  אומהתמיד ימצאו מקום שיטה להם חסד כי א' כל  אומותכלו להגלות ולגלות תורת ה' בעולם, ואם יגלו לבין  בקב''ה וישראל יו

ביניהן גם לא יסכימו לפגוע בישראל ביחד בעת  הסכמתןאחד מע' יורדי מצרים אז יש לה שייכות לישראל ב' האומות מופרדות אז באי 

 ובעונה אחת.

 משם. שיצא''ל בשביל ישראל ר, י ישראלבנ למספר? עשה כן ולמה

 
עשה ופרש למספר בני  וכמה'' ר''ל עשה אומות הרבה יצב גבלת עמים''ל שרוצה לפרש עוד ענין אחד וה''ק הפסוק ''ר - ט''ח שפת

 כדפירשתי יו ולאחר אלפניו'' נדרש יצב גבלת עמים. ויהי' מאמר ''אומותישראל ר''ל במספר ע' נפש שירדו למצרים עשה, דהיינו ע' 
ל''ל למלת גבולות לא היה לו לכתוב רק יצב עמים למספר בני ישראל, גבולות ל''ל .  קשהלשני טעמים דלטעם ראשון  רש''יוהוצרך 
 .ראשוןאחרון קשה כיוון שהכעיסו לפניו למה לא איבדם מן העולם לכן צריך גם לטעם  ולטעם

קטן. קרא זה הוא התיאור -זקףלימוד אלפניו אכן תבנית הטעמים היא אתנח פשטא מונח '' היא יצב גבלת עמיםש'' למדנועל כל פנים  - טט

לעיל ''ר''ל במספר ע' נפש שירדו למצרים עשה,  שפת''חכפי שפירש  הלכהמרכא סלוק'' הוא כעין  - בני ישראלטפחא,  - למספר'' -ו

 . אומותדהיינו ע' 

 

 מושלמת. אלפניוהתבנית ללימוד  ואז

 

 במנחה של יום הכפורים מפטיר יונה
 :א,יב,יג,טויונה 

ָ ֶאל]יב[ ָ י ֶ֣נ  יֻל ט  ֲה ַו  ָ י א ּונ  ָָׂש ם ֶהֵ֗ י ֲאל  ָ ר ֶמ א ָ-ַוּי ֶ֣ ָ֑ם יֶכ ֲעל  מ  ָ ֶ֖ם ַהָּי ָ ק ְׁשּת ֵ֥ ְָוי  ם ַָהָּיָ֔
ָָ ם׃ יֶכָֽ ֲָעל  ֶ֖ה ַהֶּז ָ ֹול דֵ֛ ַהָּג ָ ר ַע ַהַּסֹ֧ ָ י ְָבֶׁשּל ָ֔ י ֶ֣ יָּכ  נ  ָאָ֔ ָ ַע ֶ֣ ד  ָיֹו ֚י ָּכ 

ָ ֶאל]יג[ ָ יב ֵ֛ ָהׁש  יםְָל ֲאָנׁש ֵ֗ ָה ָ ּו רֶ֣ ְחְּת ָ-ַוַּי ה ם׃ַהַּיָּבָׁשֶ֖ ֶהָֽ י ֲָעל  ר ֶ֖ ע  ס  ְָו ְך ֵ֥ הֹול  ָ ם ַהָּיָ֔ ָ י ֶ֣ לּוָּכ  ָָיכ ָ֑ א ְָול ֶ֣
ָ טו[ ֶאת]  ָ אּו ְׂש ֶאל-ַוּי  ָ הּו ֻלֶ֖ ט  ַָוְי ה ֹו׃ָ-יֹוָנָ֔ ַּזְעּפָֽ מ  ָ ֶ֖ם ַהָּי ָ ד מ ֵ֥ ַָוַּיֲע ָ֑ם ַָהָּי

ֶאת)טו(    רבי יוסף קרא  ָ אּו ְׂש ּי  ֶאל-ַו ָ הּו ֻלֶ֖ ט  ַָוְי ה ָנָ֔ ָ-יֹו ָ֑ם בים  בפרקים של רבי אליעזר )ט( הוא אומר: לכתחלה כשהטביעו רגליו -ַהָּי
לעליהם הים, וכשהיו מעלין אותו באניה היה חוזר הים וסוער עליהם. כשראו כך הטילוהו  תקהיה שו ָ-ֶא ָ֑ם ֹוועמד ַהָּי ַּזְעּפָֽ מ  ָ ֶ֖ם ואף  .ַהָּי

ָעל פי כן:  )טז(  טז[ הָ] דֹוָלֶ֖ הְָג ָאֵ֥ ְר ָי  ים ֵ֛ ֲאָנׁש  ָה ּוָ אֹ֧ ְר י ָֽ  וגיירו עצמם לשם ה'.  -ַוּי 
 

יונה הבחינו שהסער הוא רק סביב האניה שלהם, וספינות אחרות מפליגות בנחת. וכאשר  ע"פ פרקי דרבי אליעזר אנשי האניה שבה היה
   עליהם הים, וכשהיו מעלין אותו באניה היה חוזר הים וסוער עליהם. תקלכתחלה כשהטביעו רגליו בים היה שו

 הדבר מרומז באתנח ובסלוק במקראות הבאים

ָ֑ם ... ]יב[ יֶכ ֲעל  מ  ָ ֶ֖ם ַהָּי ָ ק ְׁשּת ֵ֥  נח, מגביל, רק על ספינה זו שאתם בה את – ְוי 

ם יֶכָֽ ֲָעל  ֶ֖ה ֶּז ַה ֹולָ דֵ֛ ַהָּג ָ ר ַע  סלוק, מגביל, רק על ספינה זו שאתם בה  – ַהַּסֹ֧

ם...  ]יג[ ֶהָֽ י ֲָעל  ר ֶ֖ ע  ס  ְָו ְך ֵ֥  סלוק, מגביל, רק על ספינה זו שהם בה  – הֹול 

טו[ ֹו...  ] ַּזְעּפָֽ מ  ָ ֶ֖ם ַהָּי דָ מ ֵ֥  זו  סלוק, מגביל, זעפו שהיה רק על ספינה – ַוַּיֲע

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 הפעם מהדף היומי  – דברים וזאת הברכה 88..
מקום שנעקרה ממנו עבודת גלולים. תנו רבנן, הרואה מרקוליס אומר: ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו. מקום  ז,בבבלי ברכות נ

ת ישראל, והשב שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר: ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו, וכשם שנעקרה ממקום זה כן תעקר מכל מקומו
מפני  -. ובחוץ לארץ אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך ( על פושעי ישראל מתפלל. - לב עובדיהםרש"י ) לעבדך לב עובדיהם

ְך ָאֵ֛ז (,טצפניה ג) שרובה גוים. רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף בחוץ לארץ צריך לומר כן, מפני שעתידים להתגייר, שנאמר ְהּפ ֵ֥ -ֶאל ֶא
ֶָ֖ םַעּמ  ֶ֣ה י ה ָׂשָפ ָרָ֑ רּו  .ְב

יָ,ט:צפניה ג ז-ּכ  ְך ָאֵ֛ ְהּפ ֵ֥ ים-ֶאל ֶא ֶ֖ ֶ֣ה ַעּמ  ה ָׂשָפ ָרָ֑ רּו א ְב ר ֶ֤ ְק ם ָ ל  ֶ֣ם ֻכָּל ד׃ָ'הָָ֔ ְּבׁש  ֶאָחָֽ ָ ם ְָׁשֶכֵ֥ ֹו דֶ֖ ְב ְָלָע
ֶ֣ה)ט(  ר' יוסף קרא: ה ָׂשָפ ָרָ֑ רּו דשידברו מלות לשון הקדש שהוא לשון מובחר.  - ְב ָחָֽ ֶא ָ ם חבורה אחת; שיתגיירו כולם  - ְׁשֶכֵ֥

 לשם ה'.  
אומר ברוך שנתן  -תנו רבנן: הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, חכמי אומות העולם א ,בבלי ברכות נח

אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר  -מחכמתו לבשר ודם. הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו, מלכי אומות העולם 
ץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי אומות ודם. אמר רבי יוחנן: לעולם ישתדל אדם לרו

 בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. יבחין - שאם יזכההעולם, 
כמה יתר כבוד נוטלי שכר מצות יותר ממה  - יבחין .מלך המשיחלעולם הבא ויראה בכבוד  - שאם יזכהא ,ברכות נח בבלירש"י 

 ת בעולם הזה.שהיה כבוד האומו
רב ששת סגי נהור הוה, הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא, וקם אזל בהדייהו רב ששת. אשכחיה ההוא מינא אמר ליה: חצבי 
לנהרא, כגני לייא? אמר ליה: תא חזי דידענא טפי מינך. חלף גונדא קמייתא, כי קא אוושא אמר ליה ההוא מינא: אתא מלכא. אמר 

אתי. חלף גונדא תניינא, כי קא אוושא אמר ליה ההוא מינא: השתא קא אתי מלכא. אמר ליה רב ששת: לא קא אתי ליה רב ששת: לא ק
מלכא. חליף תליתאי, כי קא שתקא, אמר ליה רב ששת: ודאי השתא אתי מלכא. אמר ליה ההוא מינא: מנא לך הא? אמר ליה: 

 דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא; דכתיב 

הָ  (,יאמלכים א יט) ָ ֶ֣י ְפנ  ָל  ר  ָה ָב ְדָּתֶָ֣ ַמ ְָוָע ֶ֣א ָצ  ר אֶמ ָָ'ַוּי ֵ֗
הֶָ֣ ֹ֧הָ ּנ  ה  הָָָ֔'ְו ָ ֶ֣י ְפנ  ל   ָ ים ְסָלע  ָ ר ֶ֤ ְמַׁשּב  ָּו ים ָ֨ ר  ָה קָ֩ ר  ְמָפ קָ ְָוָחָז֞ ה דֹוָל֡ ְָּג ּוַח רֶ֣ ְָו ר ב ֵ֗ הָָָ֑'ע  ַחָ ּו רֶ֖ ָָב א הָָָֽ'ל ֵ֥ ָ ַעׁש ַרֶ֖ ָָב א ַעׁשָל ֵ֥ ַרָ֔  ָ ַח ר ּו ָה ָ ר ַחֶ֤ ָ׃'ְוַא

ָ הָָ֑]יב[ ׁשָ ֶ֖ א  ָָב א ׁשָל ֵ֥ א ָ֔  ָ ַר ַעׁש ָה רָ ַחֶ֤ ַא ה׃וְָָ'ְו ָּקָֽ ַד הָ ָמָמֵ֥ ְּד ֹולָ קֶ֖ ָ ׁש א ָ֔ ָה ֶ֣רָ כי אתא מלכא, פתח רב ששת וקא מברך ליה. אמר ליה  ַאַח
ההוא מינא: למאן דלא חזית ליה קא מברכת? ומאי הוי עליה דההוא מינא? איכא דאמרי: חברוהי כחלינהו לעיניה, ואיכא דאמרי: רב 

 . ששת נתן עיניו בו, ונעשה גל של עצמות
 :י -ט מלכים א יט,

ָָ ט[ ֶאל-ַוָּיב א] ָ ם ַבר-ָׁשֵ֥ ְָד ֶ֤ה ּנ  ה  ְָו ם ןָָׁשָ֑ ֶֶ֣ל ַָוָּי ה ָרֶ֖ ַמהָ'ה ָ-ַהְּמָע ָ ֹו ָלָ֔ ֶמר א ַָוּי ֶ֣ יו ָלָ֔ הּו׃ָ-א  ָּיָֽ ל  א  ָ ה ָפ ֶ֖ ָךֵ֥ ְָּל
ָ הֶָ֣]י[ יַָל ֝את  ּנ  ק  אָ ּנ ָ֨ ַָק ר֩ ֶמ י'ַוּי א ָֽ ֹותָּכ  אֵ֗ ָב ְָצ ֶ֣י ה  ֱאֹל ָ ֶאת-׀ ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ָך יְת ָֽ ר  ְָב ּו ְזבֶ֤ ֶאת-ָע ְָו סּו ָרָ֔ ָָה ָך ֶתֶ֣י ח  ְזְּב ָך-מ  י ֶאֶ֖ י ב  ֶרבְָָנ ָחָ֑ ּוֶָב ְרגֶ֣ ָה

ֶאת ָ ּו ְקׁשֵ֥ ַב ַָוְי י ָ֔ ּד  ַב ְל  ָ י ֲאנ  ָ ר ֶ֤ ָּות  א  ּה׃-ָו ְחָּתָֽ ַק יְָל ֶ֖ ַָנְפׁש 
 מלכים א יט,יא:

הָ  ָ ֶ֣י ְפנ  ָל  ר  ָָבָה ְדָּתֶ֣ ַמ ְָוָע ֶ֣א ָצ  ר ֶמ א ָָ'ַוּי ֵ֗
הֶָ֣ ֹ֧הָ ּנ  ה  הָָָ֔'ְו ָ ֶ֣י ְפנ  ל   ָ ים ְסָלע  ָ ר ֶ֤ ְמַׁשּב  ָּו ים ָ֨ ר  ָה קָ֩ ר  ְמָפ קָ ְָוָחָז֞ ה דֹוָל֡ ְָּג ּוַח רֶ֣ ְָו ר ב ֵ֗ הָָָ֑'ע  ַחָ ּו רֶ֖ ָָב א הָָָֽ'ל ֵ֥ ָ ַעׁש ַרֶ֖ ָָב א ַעׁשָל ֵ֥ ַרָ֔  ָ ַח ר ּו ָה ָ ר ַחֶ֤ ָ׃'ְוַא

ָ הָָ֑]יב[ ׁשָ ֶ֖ א  ָָב א ׁשָל ֵ֥ א ָ֔  ָ ַר ַעׁש ָה רָ ַחֶ֤ ַא ָָ'ְו ה׃ ָּקָֽ ַד הָ ָמָמֵ֥ ְּד ֹולָ קֶ֖ ָ ׁש א ָ֔ ָה ֶ֣רָ ַאַח ְָו
ָ ָ]יג[ ֹול קָ֔  ָ ָליו א  ֶ֤הָ ּנ  ה  ְָו ה ָרָ֑ ַהְּמָע חָ ֶַ֣ת דֶָּפ מ ֶ֖ ַָּֽ֖יֲע ַָוָֽ א צ ֕ ַָוּי  ֹו ְרּתָ֔ ַּד ַא ְּב  ָ טָָּפָניו ֶֶ֤ל ַָוָּי הּו ָּיֵ֗ ל  א  ָ ַע מ ֶ֣ ְׁש ׀ָּכ  י ֶ֣ ה  ַמהַוְי רָ ֶמ א הּו׃ָ-ַוּי ֕ ָּיָֽ ל  א  הָ ָפ ֶ֖ ָךֵ֥ ְָּל

ָ ד[ הֶָ֣]י יַָל ֝את  ּנ  ָק  א ַקּנ ָ֨ ָ֩ ֶמר י'ַוּי א ָֽ ֹותָּכ  אֵ֗ ָב ְָצ ֶ֣י ה  ֱָאֹל ֶאת-׀ ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ָך יְת ָֽ ר  ְָב ּו ְזבֶ֤ ֶאת-ָע ְָו סּו ָהָרָ֔ ָךָ ֶתֶ֣י ח  ְזְּב ֶרבָ-מ  ָחָ֑ ֶָב ּו ְרגֶ֣ ָה ָ ָך י ֶאֶ֖ י ְנב 
ֶאת ָ ּו ְקׁשֵ֥ ַב ַָוְי י ָ֔ ּד  ַב ְל  ָ י ֲאנ  ָ ר ֶ֤ ָּות  א  חְָ-ָו ַק יְָל ֶ֖ סַָנְפׁש  ָ ּה׃ ָָּתָֽ

ָ טו[ ה ָ] רָ ֶמ א ֶאתָ'ַוּי ֶ֤ ָ ְחָּתֹ֧ ָמַׁש ָּו אָת ֶׂשקָּוָבֵ֗ ַדָּמָ֑ ָ ה ֶָ֣ר ְדַּב ָמ  ָךֶ֖ ְרְּכ בְָלַד ּו ָׁשֵ֥ ְֵ֛ך יוָל  ָלָ֔ ַָעל-א  ְך ֶל ֶמֶ֖ לְָל ֵ֛ א  ָז ם׃-ֲח ָרָֽ ֲָא
ָ טז[ ֶָבן] א ּו הֶ֣ י   ָ ת א  ַָעל-ְו ְך ֶל ֶמֶ֖ חְָל ְמַׁשֵ֥ יָּת  ְמׁש ָ֔ ֶאת-נ  ְָו ל ָ֑ א  ָר ְׂש ן-י  ֶָּב ע יָׁשֶ֤ חָלְָ-ֱאל  ְמַׁשֵ֥ הָּת  חֹוָלָ֔ ְָמ ֶ֣ל ב  ָא מ   ָ ט ָך׃ָׁשָפ י ְחֶּתָֽ אַָּת י ֶ֖ ב  ָָנ

 

 :טז -ט מלכים א יט,והפסוקים   טנ -נז,ב בבלי ברכות : משנה ברכות פ"ט מ"בסביב  הסבר הלכתי והסבר אגדה
 :  הסבר הלכתי

ה דֹוָל֡ ְָּג ַח ּו רֶ֣  מונח פזר – ְו

מכוון שהמלך  שאפשר לברך על דבר שלא רואים, כנראה מגן אברהם-מסוגיה זאת פסק ה -הרב שטרום הי"ו מאורות הדף התשס"ה 

פסק שאפשר לברך ברכת המלך גם אם רואים רק את  ברכי יוסף-נמצא במקום אבל אינו נראה )כמו שרב ששת לא ראה אותו(, וה

 מרכבתו ולא את המלך עצמו, כאשר ידוע שהמלך נמצא שם. מזה בדקנו בשו"ע או"ח סימן רכד עד רכט ובמפרשיו. 

 

ה (יאמלכים א יט,) דֹוָל֡ ְָּג ּוַח רֶ֣  לימוד אחד למקומובינתיים מצאנו ונח פזר, כעין שני פזר, בלימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומו. מ – ְו

הֶָ֣ (יאמלכים א יט,) ָ ֹ֧ה ּנ  רָ'ְוה  ב ֵ֗ ק֩ ע  ְמָפר  ָ ק ָחָז֞ ְָו ה דֹוָל֡ ְָּג ּוַח רֶ֣ דמלכותא דארעא כעין ... רב ששת:  ...אמר  -יש ללמוד למקומו כ – ְו
ו של עולם משנה בטבע כך מלכות בארץ פורצת לה דרך בכל מקום שצריכה, ולכן פסוק זה . מוצע ההסבר כשם שמלכמלכותא דרקיעא

 הוא כנראה סימוכין למצווה לברך על מלך מאומות העולם, כמעשה רב ששת, וכנראה שזה גם סימוכין למצווה לברך על מלך ישראל. 

ק֩ ר   תרסא, בתפקיד שיעור מרחק ושיעור זמן לברכה על מלך. – ְמָפ

 

הע"י  מכאן דֹוָל֡ ְָּג ַח ּו רֶ֣ מונח פזר, לימוד למקומו בנושא מלך ושילטונים והפלגה ללימוד למקומות אחרים שאחד מהם הוא ברכות  – ְו

 נציגי הקב"ה בעולם.  –שונות על על תופעות טבע, שהן כעין שלטונים 

ק֩ לימוד למקומו ְמָפר  ָ ק ָז֞ ָח בעלי שלטון, כעין במחיצה לעצמו( מרמז לפסיקת גרשיים, תרסא. תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה )כאן  – ְו

 השלטונים שאין עול מלך עליהם ואם אינן חכמים אלא בדתם אינו מברך עליהם -' העולם תבחכמו סימן רכד ה )פמ"ג( )מחה"ש(או"ח מגן אברהם 
שם ומלכות, על השופט , ועל השרים שממנה המלך בכל עיר טוב וישר לברך בלא מברך עליהםלשנות דבריה' ודן והורג במשפט 

 :הגדול שהוא הקאד"י אין מברכין כלל )רדב"ז ח"ב ג'(

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ה (יאמלכים א יט,) דֹוָל֡ ְָּג ּוַח רֶ֣ , שאחד מהם הוא ברכות שונות על על היינו לימוד לשני מקומות אחרים בתורהמונח פזר, כעין שני פזר,  – ְו

 נציגי הקב"ה בעולם.  –תופעות טבע, שהן כעין שלטונים 

 

הָ  (יאא יט,מלכים ) ָ ֶ֣י ְפנ  ָל  ר  ָה ָב ְדָּתֶָ֣ ַמ ְָוָע ֶ֣א ָצ  ר אֶמ   'ַוּי ֵ֗
ר ֶמ א  או כמוסבר להלן. משנה ברכות פ"ט מ"ב-רביע, מרמז לארבע ברכות שונות המפורטות ב – ַוּי ֵ֗

ר ֶמ א ת בבלי ברכו -ואחת נלמדת ב משנה ברכות פ"ט מ"ב-רביע, מרמז לארבע קבוצות של תופעות טבע ששלוש מהן מפורטות ב – ַוּי ֵ֗
 ב,נט

הָ : נסביר בסדר הכתוב בפסוק תופעת מחזוריות תנועת הכוכבים ָ ֶ֣י ְפנ  ָל  ָהר  ָָב ְדָּתֶ֣ ַמ ְָוָע ֶ֣א מונח מונח זרקא מונח סגול, זרקא בתפקיד  – 'צ 

תנו רבנן: ב ,בבלי ברכות נט-של תנודה ותנועה, כאן אלו מחזורי יציאת הכוכבים למסלולם וחזרתם למקומם כבעת הבריאה כמתואר ב
אמר אביי: כל  -ה חמה בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן, אומר ברוך עושה בראשית. ואימת הוי? הרוא

 . עשרים ושמונה שנין, והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע

 

ְמפָָ (יאמלכים א יט,)שלוש תופעות טבע נוספות:  קָ ְָוָחָז֞ ה דֹוָל֡ ְָּג ּוַח רֶ֣ ים ְָו ְסָלע  ָ ר ֶ֤ ְמַׁשּב  ָּו ים ָ֨ ר  ָה קָ֩  משנה ברכות פ"ט מ"ב-, ירמז לר 

ועל הזועות ועל  על הזיקין (בפ"ט,מ")על משנה זאת  רכט -שו"ע או"ח סימן רכז , ופסיקות הפוסקים בבלי ברכות נט-ודרשות ה
 הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם 

ל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול ועל הגבעות וע על ההרים
לפרקים עד כמה? אמר רמי בר אבא אמר מוסיף  ב,בבלי ברכות נט-)ובאומר ברוך שעשה את הים הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים 

 (.רב יצחק: עד שלשים יום

 : ומר ברוך הטוב והמטיב ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמתועל הבשורות הטובות א על הגשמים

 

ק֩ ר   תרסא, בתפקיד שיעור מרחק ושיעור זמן לברכה על תופעות טבע. – ְמָפ

ק֩ ר  ְמָפ ָ ק ָז֞ ָח גרשיים תרסא, גרשיים בתפקיד יוצא, תרסא בתפקיד שיעור וביחד אלו מחזורי יציאת הכוכבים למסלולם וחזרתם  – ְו

 הבריאה.למקומם כבעת 

ים ָ֨ ר   מעשה בראשית, כמו בבבלי בכורות שעיר ראש חדש ללא שינוי הבא כך מקדמת דנא. –קדמא רמז לקדמת דנא  – ָה

 

  ברכות על עקירת עבודה זרה)ב( 

י (י,ידמלכים א יט,) ָֽ ֶאת-ּכ  ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ָך יְת ָֽ ר  ְָב ּו ְזבֶ֤ סּו-ָע ָרָ֔ ָָה ָך ֶתֶ֣י ח  ְזְּב רסו במות יחיד שאסורות מאז יש לומר כי אם בני ישראל ה - מ 

יהקמת בית ראשון בירושלים עשו דבר טוב. לכן אפשר כי  ָֽ ָך ָ-ּכ  יְת ָֽ ר  ְָב ּו ְזבֶ֤ מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו במובן של לשון סגי  – ָע

שראל אומר הרואה מקום שנעשו בו ניסים לי מ"א ט"משנה ברכות פ-נהור )בהשאלה מתאורו של רב ששת כסגי נהור( והוא מקור לחלק מה

 -הנידון בפרטות במקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו:  ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה
  בבלי ברכות נז,ב

י (י,ידמלכים א יט,) ָֽ ֶאת-ּכ  ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ָך יְת ָֽ ר  ְָב ּו ְזבֶ֤ סּו-ָע ָרָ֔ ָָה ָך ֶתֶ֣י ח  ְזְּב י קיסרים, בתפקיד של כעין היקש, קטן בין שנ-פעמיים זקף - מ 

משנה ברכות ... אל החלק הראשון של  ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת...  מ"ב ט"משנה ברכות פ-העשוי לרמז דרך חלק מה
 הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה מ"א ט"פ

 לברך על הטובה של הנסים שנעשו לישראל.שאם מברך על הרעה קל וחומר שיש 

ָקטן בין שני קיסרים -ועוד אפשר כי פעמיים זקף ל א ָ֔ ָר ְׂש סּו... י  ָרָ֔ הנכנס לכרך מתפלל שתים אחת  ד"ט מ"משנה ברכות פ -מרמז ל ָה
  בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי אומר ארבע שתים בכניסתו ושתים ביציאתו ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבא:

כי אליהו בהגיעו לעיר יזרעאל נכנס למקום סכנה ועיוות דין כפי שהנהיגה שם איזבל אשת אחאב )כמו דין נבות( והיא הרודף שגרמה 

לאליהו לברוח למדבר. כל זקף מרמז לשתי ברכות לתנא קמא בכניסה וביציאה מן העיר לבן עזאי שתי ברכות בכניסה, שתי ברכות 

 ביציאה.

 

  לכלל ולפרטברכות על נס )ג( 

 . הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה מ"א ט"משנה ברכות פ
וגו'. אניסא דרבים  ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל (שמות יח)גמרא. מנא הני מילי? אמר רבי יוחנן, דאמר קרא: א ,בבלי ברכות נד

והא ההוא גברא דהוה קא אזיל בעבר ימינא, נפל עליה אריא, אתעביד ליה ניסא ואיתצל מיניה; מברכינן, אניסא דיחיד לא מברכינן? 
 !ברוך שעשה לי נס במקום הזהבריך  -אתא לקמיה דרבא, ואמר ליה: כל אימת דמטית להתם 

קוט שמעוני שמואל ב יל, אליהו ברח, שנאמר וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום מדרש תהלים )בובר( מזמור גאליהו ברח ניצל 
 אליהו ברח ויקם וילך אל נפשו,רמז קנא 

כגון מעברות ים סוף ונחלי ארנון ומעברות הירדן ואבן שישב עליה משה ע"ה כשעשה  -הרואה מקום שנעשו בו ניסים  מ"א ט"ר' עובדיה מברטנורא מסכת ברכות פ

אבל אניסא דיחיד כגון הרואה מקום שנעשה לו בו נס איהו חייב לברוכי ע לברוכי, מלחמה בעמלק ודומיהן. ואניסא דרבים כגון הני דאמרינן מחייבי כ"
ברוך שעשה לי נס במקום הזה ובנו ובן בנו חייבים לברך ברוך שעשה נס לאבותי במקום הזה. וכל הני ברכות דמתניתין בעו הזכרת 

 :שם ומלכות דכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה

 

ֶאת (י,ידמלכים א יט,)צל בנס פרטי צריך לברך, ועל נס הצלתו מספר אליהו גם יחיד שני יָ-ְו ָ֔ ּד  ַב ְל  ָ י ֲאנ  ָ ר ֶ֤ ָּות  א  ָָו ֶרב ָחָ֑ ֶָב ּו ְרגֶ֣ ָה ָ ָך י ֶאֶ֖ י ְנב 
ֶאת ָ ּו ְקׁשֵ֥ ַב ּה׃-ַוְי ְחָּתָֽ ַק יְָל ֶ֖ ַָנְפׁש 

י ָ֔ ּד  ַב ְל  ָ י ֲאנ  ָ ר ֶ֤ ָּות  א  שארע לו הנס, והיוצא מפשוטו של מקרא קטן בתפקיד שניים המברכים על נס פרטי. מי -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָו

 להכליל את בנו ושאר הדורות לברך על נס זה.

ֶאתָאם לא היה כתוב ההמשך ָ ּו ְקׁשֵ֥ ַב ּה-ַוְי ְחָּתָֽ ַק יְָל ֶ֖ ׁש   מ"גט "משנה ברכות פאפשר כי דברי אליהו וחזרתו עליהם היו בבחינת הנאמר  ַנְפ

המתפלל על מה שכבר היה הרי זו תפלת שוא,  -הצועק לשעבר  נוראר' עובדיה מברט... כפי'  הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא... 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶאת. אבל בהוסיפו )שמה שהיה כבר היה ואי אפשר לשנותו( דמאי דהוה הוה ָ ּו ְקׁשֵ֥ ַב ּה-ַוְי ְחָּתָֽ ַק יְָל ֶ֖ הרי זה בבחינת דבר הנמשך בהוה  ַנְפׁש 

 ולעתיד ולכן אין זאת תפילת שוא. 

ֶאת ָ ּו ְקׁשֵ֥ ַב י-ַוְי ֶ֖ תור לרבות המסביר מדוע גם הבן של בעל הנס וצאצאיו צריכים לברך על הנס כי הרודף עמד לקחת מרכא טפחא, י - ַנְפׁש 

ּהנפשו  ְחָּתָֽ ַק  סלוק, להגביל חיי הנרדף וזרעיותיו, שלא באו עדיין לעולם.  - ְל

 

 ברכות על הרעה)ד( 

ָ ר֩]י[ ֶמ )ודומה במסכת  א,בבלי מועד קטן כיום  31עד  תרסא, שיעור זמן לאמירת ברכת כגון ברוך דיין האמת על שמועה קרובה – ַוּי א
תנו רבנן: שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשים, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. איזו היא שמחות פי"ב ה"ב, עירובין מו,א ,
 . לאחר שלשים, דברי רבי עקיבא -בתוך שלשים, רחוקה  -קרובה ואיזו היא רחוקה? קרובה 

 

י (י,ידמלכים א יט,)  ָֽ ֶאת-ּכ  ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ָך יְת ָֽ ר  ְָב ּו ְזבֶ֤ ֶאת-ָע סּוְָו ָרָ֔ ָָה ָך ֶתֶ֣י ח  ְזְּב ב-מ  ֶר ֶָבָחָ֑ ּו ְרגֶ֣ ָה ָ ָך י ֶאֶ֖ י    ְנב 

ֶאת (י,ידמלכים א יט,)קטע הפסוק  ֶרב-ְו ָחָ֑ ֶָב ּו ְרגֶ֣ ָה ָ ָך י ֶאֶ֖ י משנה מסכת ברכות טפחא מונח אתנח, מרבה מיני סיבות לברך על הרעה  – ְנב 

חייב אדם לברך על הרעה כשם  מ"ה ט"משנה מסכת ברכות פוגם פתיחת :ת רעות אומר ברוך דיין האמתועל שמועו...  מ"ב ט"פ
 מ"ה ט"משנה מסכת ברכות פ-מתיחסים לרעה לכלל והפסוק המנמק זאת ב מלכים א יט,י,יד... הפסוקים  שהוא מברך על הטובה

הֶָ֣ (ו,ה ואתחנןדברים ) מתיחס לאדם פרטי תָ ֶ֖ א  ָ ְבָּתָ֔ ֶַ֣ה ָא ֹלָ'ְו ְָּבָכלֱא יָך ָּוְבָכל-ֶהָ֑ ָךֵ֥ ְב ָב ָּוְבָכל-ְל ָךֶ֖ ָך׃-ַנְפְׁש ֶדָֽ א  ְָמ
ֶאת ב-ְו ֶר ֶָבָחָ֑ ּו ְרגֶ֣ ָה ָ ָך י ֶאֶ֖ י טפחא מונח אתנח, טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ואח"כ טפחא ללא מרכא בתפקיד  – ְנב 

יהתפשטות האפיון לכתוב לפניה ללמד כי  ָֽ א ָָ֔-ּכ  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ָך יְת ָֽ ר  ְָב ּו ְזבֶ֤ ֶאתָע ָ ָ-ל סּו ָרָ֔ ָָה ָך ֶתֶ֣י ח  ְזְּב הריגה בחרב ויש לברך על רעה -מוקש למ 

 לכלל.

הרעה הכללית הזאת אמורה להיות מתוקנת ע"י שליחות אליהו להמליך את חזאל, יהוא, ומינוי אלישע לנביא, אלא שבינתיים היא רעה. 

יאפשר כי  ָֽ ֶאת-ּכ  ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ָך יְת ָֽ ר  ְָב ּו ְזבֶ֤ ָך-ָע ֶתֶ֣י ח  ְזְּב סּוָמ  ָרָ֔ קטן בין שני קיסרים, בתפקיד של כעין היקש, העשוי -פעמיים זקף - ָה

... הנידון בפרטות במקומות  מברך על הרעה מעין הטובה ועל הטובה מעין הרעה...  מ"ג ט"משנה מסכת ברכות פ-לרמז לחלק מה

 אחדים כגון 

 !ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיבתא שמע: מת אביו והוא יורשו, בתחלה אומר ...  ב,בבלי ברכות נט )א(

פירוש המשנה לרמב"ם -והרמב"ם בפירושו מנמק שמברכים על המצב הנוכחי ולא על המצב העתידי האפשרי.  ב בבלי ברכות ס,א)ב( 
וכן אם באה עליו  , וזהו מעין על הרעה.אף על פי שתכליתה טוב מברך דיין האמתר"ל שאם באה עליו צרה  ג"ט מ"מסכת ברכות פ

, וזהו מעין על הטובה. ודוגמת הבבא הראשונה, כגון שעבר שטפון על שדהו הרי טובה אף על פי שתכליתה רע מברך הטוב והמטיב
זו רעה, אף על פי שתכליתה טובה שתרוה אדמתו, ואולי אף יביא אותו השטפון לאדמתו תועליות. ודוגמת הבבא השניה, כגון שמצא 

ר כשלקחו, הרי זו טובה. אף על פי שתכליתה רעה שאותו אדם שראהו ילשין עליו אצל המלך, ויענהו המלך וידרוש ממון וראהו אח
מברך על מה וטעם דין זה שדברים המצוים הן שאין במציאותן ספק, ולכן  הרחבת הענין ע"י הרמב"ם(כאן ) ממנו יותר ממה שמצא.

 .רי, ודיו לאפשרי היותו אפשריולא יביט לסוף לפי שאותו הסוף אפש שהוא עכשיו

 

 : רוח פועלו של מלך המשיחהסבר אגדה

 הסבר פשט הענין ע"פ פי' רלב"ג, ואחריו הסבר בפנימיות הענין ע"פ תבניות הטעמים.

ָָ ט[ ֶאל-ַוָּיב א] ָ ם ַבר-ָׁשֵ֥ ְָד ֶ֤ה ּנ  ה  ְָו ם ןָָׁשָ֑ ֶֶ֣ל ַָוָּי ה ָרֶ֖ ַמהָ'ה ָ-ַהְּמָע ָ ֹו ָלָ֔ ֶמר א ַָוּי ֶ֣ יו ָלָ֔ הּו׃ָ-א  ָּיָֽ ל  א  ָ ה ָפ ֶ֖ ָךֵ֥ ְָּל
ַבר לב"גר ְד ֶ֤הָ ּנ  ה  ֶמרָ'ה ָ-ְו א ַָוּי ֶ֣ יו ָלָ֔ ַברָאחשוב, כי בתחלה בא אליו - א  הָ-ַמהעל דרך הנבואה, ושאל לו השם יתברך  'ה ָ-ְד ָפ ֶ֖ ָךֵ֥ ְּל

הּו ָּיָֽ ל  )ועל דרך אומרו לאדם הראשון בגן עדן איכה ואע"פ שכבר ידע זה השם יתברך, על דרך אמרו לקין "אי הבל אחיך" )בר' ד,ט(.  ,א 

מפני ה' כי התבייש בחטאו )בר' ג( ובשניהם ביקש ה' להיכנס עמם לשיחה ויודו וישובו בתשובה אבל הם לא שבו, ויש ללמוד שביקש ה' בהסתתרו 

ברית התורה והרסו מזבחות השם  ישראל עזבו בניהשיב אליהו כי הוא מקנא לשם יתברך, כי  והנהשאליהו ישנה לדבר זכות על ישראל(. 
ונשאר אליהו לבדו  -כי כבר הרגה אותם איזבל כמו שקדם  - בחרב; והרגו נביאי השם ריםבוד כי אם אלהים אחיתברך, כי לא רצו לע

והנה ; שיקום נקמתו על אלו הרעות שעשו ישראלמן הנביאים הידועים לה, ובקשה להרוג אותו; וכאלו שאל על זה מהשם יתברך, 
הָ השם יתברך שיצא ויעמוד  לו מר. אז אקרה זה לאליהו מרוב כעסו על חטאת ישראל ָ ֶ֣י ְפנ  ָל  ר  רוצה לומר, כי כשיראה לו כבוד  -ָ'ָבָה

)וזה היה באותו מקום שעמד משה רבנו בפר'  כדי שיבקש אליהו רחמים על ישראלה', אז יצא מהמערה. וידמה, שכבר עשה זה השם יתברך 

, לא  (יעשה כמו משה רבנואליהו שה מדות של רחמים וזה מה שרצה כי תשא וביקש רחמים אחרי מעשה העגל וה' נענה לו ולמדו סדר שלוש עשר
. ולזה הראה לו הדברים להם אפו כדי שישובו אליו ריךלהאשיתפלל להשחיתם על רוע מעשיהם; כי היה רצון השם יתברך 

הההמשחיתים, כמו  דֹוָל֡ ְָּג ַח ּו רך השם יתברך להביא כי אין מד ה', ברוחהיה  ולא .סלעיםומשברת  הריםוחזקה, שהיא מפרקת  רֶ֣
 הרעות אם לא לתכלית שיגיע מהם טוב; 

 

הֶָ֣ ֹ֧הָ ּנ  ה  רָ'ְו ב ֵ֗ י (בר' ג,ו)דרגא מונח רביע, תבנית טעמים המרמזת לתיקון לחטא אדם הראשון הכתוב באותה תבנית טעמים  – ע  ֹ֧ ה ְוכ  ֲאָו -ַתָֽ
א ּו ם הֶ֣ י  ַנֵ֗ י רָמאותיות מלת , ה' עובר על פשע לשבים בתשובה )על בסיס רמב"ן(, בשם ע"ב ָלע  ב ֵ֗ רָ'הֶָ֣,  ע  ב ֵ֗ מונח רביע מרמז  – ע 

לקית )בעה"ט( של ארבעה רגלים, ארבעה אופנים, ארבע חיות, ארבע מלאכים ראשיים וקבוצותיהם. כלומר מרמז להופעת -למרכבה הא

ָוְָ (מלכים א יט,יא)כסא הכבוד לאפשר מעבר מכסא דין לכסא רחמים . תבנית טעמי המלים   ֶ֣א ָצ  ר אֶמ ְדָּתֶַ֣וּי ֵ֗ ַמ הָ ָָע ָ ֶ֣י ְפנ  ָל  ר  ָה זרקא סגול  -ָ'ָב

הֶָ֣שלפני  ֹ֧הָ ּנ  ה  רָ'ְו ב ֵ֗ מרמזים לאפשרות מעבר מכסא דין לכסא רחמים, בהסבר המשלב פירוש הרד"ק במקום עם דרשה ממקום אחר. פי'  ע 

הֶָ֣ רד"ק ֹ֧הָ ּנ  ה  רָ'ְו ב ֵ֗ רָ'הֶָ֣ כבוד :פירוש - ע  ב ֵ֗ רַוַּיעֲָלפניו, כמו שאמר במשה רבינו עליו השלום  ע  ַָעלָ'הֵָ֥ ב ָ֨ ָ-׀ ְקָראָ ָּפָניו  כי תשא שמ' ) ַָוּי 

 וגילוי שלוש עשרה מדות של רחמים. עת רצוןזרקא סגול, שהיה  – . (לד,ו
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 מסכת יומא 7

 

 בבלי יומא ב  7.8
 א ,בבלי יומא ב

 משנה. שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין,
הָָ (ח,לד צו 'וי)ב מניומי בר חלקיה אמר רבי מחסיא בר אידי אמר רבי יוחנן: אמר קרא מנא הני מילי? אמר רגמרא. ...  ָָעָׂשֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ַּכ

הֵָ֛ ֹ֧הָ ָּו ָצ  ָ֑ה ֶּז ַה ָ ֹום ם׃ָ'ַּבּיֶ֣ ֶכָֽ י רֲָעל  ֵ֥ תְָלַכּפ  ָ ַלֲעׂש ֶ֖ ת ׂש ֶ֖ ָאלו מעשי פרה,  -ַלֲע ר ֵ֥  אלו מעשי יום הכפורים. -ְלַכּפ 

י המילואים לכל שבעת ימי המילואים, אבל הפסוק גם נדרש ליום הכפורים לפי פשוטו של מקרא הפסוק מלמד ממעשי יום ראשון של ימ

א (לגח, צו 'וי)ה פרה אדומה. אפשר כי תבנית הטעמים של ששל כל שנה ולמע ּו ָ ל ֶ֤ א ְצ ָֽ ֶ֣ת ת  ְבַע ים ׁש  ָ֔ מ  ֚ד ָי ם ַע ֹו את יֶ֣ י ְמל ָ֔ ֶ֖ מ  ָ֑ם ְי יֶכ א  ֻּל  – מ 

וכן כעין בנין אב או היקש, מרמזת ממילואים ליום הכפורים ולמעשה פרה פעמיים זקף בין שני קיסרים, בתפקיד כעין דבר החוזר וקורה 

הֵָ֛)לד(  רש"יאדומה כפי'  ָ ֹ֧ה ָּו ָָ'צ  ת ָ(: יומא ג,ב) ורבותינו דרשוכל שבעת הימים.  -ַלֲעׂש ֶ֖ ת ׂש ֶ֖ ָזה מעשה פרה,  -ַלֲע ר ֵ֥ זה מעשה  -ְלַכּפ 
 מים, וכן הכהן השורף את הפרה. יום הכפורים; וללמד, שכהן גדול טעון פרישה קודם יום הכפורים שבעת י

 
 לד: -לג ח, צוויקרא 

ח֩ ]לג[ ֶּפַת מ  ֶהל ּו ד א ָ֨ א מֹוע ֝ אּו ָ ל ֶ֤ ְצ ָֽ ֶ֣ת ת  ַע ְב ם ׁש  י ָ֔ מ  ֚ד ָי ם ַע ֹו את יֶ֣ י ְמל ָ֔ ֶ֖ מ  ָ֑ם ְי יֶכ א  ֻּל ֚י מ  ֶ֣ת ּכ  ַע ְב ם ׁש  י ָ֔ מ  א ָי ֶ֖ ַמּל  ם׃-ֶאת ְי ְדֶכָֽ  ֶי
הֵָ֛ ָ ֹ֧ה ָּו ָצ  ָ֑ה ַהֶּז ָ ֹום ַָּבּיֶ֣ ה ָָעָׂשֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ד[ַָּכ רָ']ל ֵ֥ תְָלַכּפ  ם׃ַָלֲעׂש ֶ֖ ֶכָֽ י ֲָעל 

 

 יומא יג בבלי 7.2

 ב,בבלי יומא יג 7.2.8
 א ,בבלי יומא ב

: אף רבי יהודה אומר שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, ומתקינין לו כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול.. משנה
ֶּפֵָ֥  (ו,מ טז"אח 'וי) אשה אחרת מתקינין לו, שמא תמות אשתו. שנאמר  ֹו׃ְוכ  יתָֽ ָּב  ד ֹוָּוְבַעֵ֥ דֶ֖ ַָּבֲע ביתו זו אשתו. אמרו לו: אם כן אין  ר

 .לדבר סוף

 אף אשה אחרת מתקינין לו. ורבנן נמי, הא חיישי לשמא! רבי יהודה אומר... א ,בבלי יומא יג )דיון הגמרא בחלק הבא במשנה(
ָ  (ו,מ טז"אח 'וי) אם כן הוה ליה שני בתים, ורחמנא אמר...  ֹו דֶ֖ ַָּבֲע ר ֶּפֵ֥ ֹו׃ְוכ  יתָֽ ָּב  ד   ולא בעד שני בתים! ּוְבַעֵ֥

 

ֹו׃  (ו,מ טז"אח 'וי)...  ספרא אחרי מות פרשה ב יתָֽ ָּב  ד ֹוָּוְבַעֵ֥ דֶ֖ ַָּבֲע ר ֶּפֵ֥ , זה וידוי דברים, יכול כפרה בדמים הריני דן נאמר כפרה בפר ְוכ 
 .רים חוץ מדמיםונאמר כפרה בשעיר, מה כפרה האמורה בשעיר וידוי דברים חוץ מדמים, אף כפרה האמורה בפר וידוי דב

 

ָ (ו,מ טז"אח 'וי)תנו רבנן: ב ,בבלי יומא לו ר ֶּפֵ֥ כ  בכפרת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר בכפרת דברים, או אינו אלא כפרת דמים?  -ְו
דברים. ואם נפשך  -דברים, אף כפרה האמורה בפר  -הרי אני דן: נאמרה כאן כפרה, ונאמרה להלן כפרה. מה כפרה האמורה בשעיר 

ֶאת (ו,מ טז"אח 'וי)הרי הוא אומר: לומר,  ָ ן ֲהר ֵ֛ ַָא יב ֹ֧ ר  ְק ה  ר-ְו ֲאֶׁש אתָ ַחָּטֶ֖ ַה ָ ר ֹו׃ָ-ַּפֵ֥ יתָֽ ָּב  ד ֹוָּוְבַעֵ֥ דֶ֖ ַָּבֲע ר ֶּפֵ֥ ְָוכ  ֹו ועדיין לא נשחט הפר.  -לָ֑
ר (ו,מ טז"אח 'וי)הרי הוא אומר  -וכי תימא: נילף משעיר הנעשה בפנים שכפרתו בדמים  -מאי ואם נפשך לומר?  ֶּפֵ֥ כ  ט , ועדיין לא נשחְו

 הפר.
ֹו דֶ֖ ַָּבֲע ר ֶּפֵ֥  כפרת דברים קודם לכפרת הדמים של פר של כהן גדול מרכא טפחא, יתור לרבות - ְוכ 

ֹו יתָֽ ָּב  ד  אשה יחידה, שבכל עת יש לו ומר וגם ע"פ רבי יהודה לע"פ רבנן הסלוק מגביל וזה מרכא סלוק,  - ּוְבַעֵ֥

ד ע"פ רבי יהודהובנוסף  תנה, שאם אשת כ"ג תמות במהלך עבודת יום הכפורים, אשת כ"ג מרכא, ירמז לרבות אשה אחרת בהמ – ּוְבַעֵ֥

 גורשה רגע לפני מיתתה והאשה שבהמתנה נישאה לו. 

ֶאת: ו,טז ותמרי ויקרא אח ָ ן ר ֵ֛ ֲה ַָא יב ֹ֧ ר  ְק ה  ֲאֶׁשר-ְו ָ את ַחָּטֶ֖ ַה ָ ר ֹו׃-ַּפֵ֥ יתָֽ ָּב  ד ֹוָּוְבַעֵ֥ דֶ֖ ַָּבֲע ר ֶּפֵ֥ ְָוכ  ֹו  לָ֑
 

 ב,בבלי יומא יג 7.2.2

ָ ס: ,ה,ז,טתצא כה-דברים כי ה[ י] ָֽ יןיָ -ּכ  ָֽ א  ָ ֶ֣ן ּוב   ָ ֶהם ָמ  ד ַאַחֶ֤ ָ ת מ ָ֨ ָּו ו ָּדֵ֗ ְח ַָי ים ח ֝ ַא ָ ּו בָ֨ א-ְׁש ֹוָל ָֽ ֶׁשת-לָ֔ ָֽ א  ָ ֹ֧ה ְהֶי הָ-ת  ּוָצ חֶ֖ ַה ָ ת ֵ֛ ַָהּמ 
ּה׃ ָמָֽ ְּב ְָוי  ה ָּׁשֶ֖ א  ֹוְָל ּהָלֵ֛ ָּוְלָקָחֵ֥ ָה י ָָעֶלָ֔ א ב ֶ֣ ָי  ָ ָמּה ָב ְָי ָ֑ר ָָז יׁש ֶ֣ א  ְָל

ָָ ם]ז[ א  ֶאת-ְו ַחתָ ַקֶ֖ יׁשָָל ָ֔ א  ָה  ָ ץ ְחּפ  ַָי א ָ-ל ֶ֤ ֹו ְמּתָ֑ ב  ְָי
עְָ ַהַּׁש֝ ָ ֹו ְמּתָ֨ ב  ְָי ה֩ ֶאלְוָעְלָת ָ ה ים-ָר ֵ֗ נ  ק  ְּז ַָָה

י׃ ָֽ מ  ַָיְּב ה ָבֶ֖ ָא ָ א לָל ֵ֥ א ָ֔ ָר ְׂש ְּבי   ָ ם ָׁש  יו ֵ֥ ח  ָא יםְָל ק ָ֨ יְָלָה ֝ מ  ָב ְָי ן א ָ֨ מ   ָ ָרה ְמ ָאָֽ ְָו
ה ְּגָׁשָ֨ ְָונ  ָ ט[ ֹו ] ְמּתֶ֣ ב  ָליוָ  ְי ֶ֣י א  ינ  יםָ  ְלע  נ  ק  ְּז ה ַה ָחְלָצֶ֤ ֹו ָ ְו ֲעל ֶ֣ל ַנָֽ ַע ֹו מ  ה ַרְגלָ֔ ָקֶ֖ ְר ו ְוָי ָ֑י ְָּבָפָנ

ה ָ ְנָת ה ְוָעָֽ ָרָ֔ ְֶ֣מ ָא ה ְו עָָ ָּכָ֚כ ֶ֣הי  ׁש ֶׂש י ָ֔ א  ר ָל ֶ֖ה-ל א ֲאֶׁשֵ֥ ְבֶנ ית-ֶאת י  ֵ֥ יו׃ ּב  ָֽ ח   ָא
דב' ))פי' נאמר בהמשך  מתקיף לה רב אסי ואיתימא רב עוירא אלא מעתה שתי יבמות הבאות מבית אחד לא יתייבמו... ,ב בבלי יומא יג

ה ָ (כ"ת כה,ט ְנָת ה ְוָעָֽ ְֶ֣מָרָ֔ ָא ה ְו ֶ֣ה ָּכָ֚כ ָעֶׂש ׁש י  י ָ֔ א  ר ָל ֶ֖ה-ל א ֲאֶׁשֵ֥ ְבֶנ י-ֶאת י  ֵ֥ יו׃ תּב  ָֽ ח  יתָונדרוש . ָא ֵ֥ יו ּב  ָֽ ח  דווקא כאשר יש יבמה אחת כי  ָא

ָ (ז,כה)  כתוב רק בית ביחיד ולא בתים ברבים( מתרצת הגמרא ֹו ְמּתָ֑ ב  .ְָי . .ָ ֹו ְמּתָ֨ ב  ֹו)ע"פ רבנו חננאל מלת  ריבהְי ְמּתָ֨ ב  ( כה,ז)-השניה ב ְי

ָיתירה שהיה לו לומר  ם]ז[ א  ֶאת-ְו ַחתָ ַקֶ֖ יׁשָָל ָ֔ א  ָה  ָ ץ ְחּפ  ַָי א בָ -ל ֶ֤ ְָי ה֩ ְָוָעְלָת ֹו ..ְמּתָ֑ הָָ. ָר ְע ( )הרבוי מגלה כי אף אם בית אחיו הוא יותר ַהַּׁש֝

 מבית אחד יש יבום!!!( 

ֹוָ-מצד אחר למרות ש ְמּתָ֨ ב  בבלי יבמות השניה מרבה משמעות בית אחיו לבתים נוספים הגמרא דורשת בית אחד ולא שניים ליבום  ְי

ר (דב' כ"ת כה,ט) ה של אחת מהן פוטרת צרתה, שנאמרמי שהיה נשוי לשתי נשים ומת, ביאתה או חליצת מד,א ֶ֖ה-ל א ֲאֶׁשֵ֥ ְבֶנ ת-ֶאת י  י ֵ֥  ּב 
יו׃ ָֽ ח   .בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים ָא
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ָ( ה,כה)מתקיף לה רבינא ואיתימא רב שרביה אלא מעתה ארוסה לא תתייבם?  ... ,ב בבלי יומא יג ה ּוָצ חֶ֖  לרבות את הארוסה ַה

ּוָצהָ -)כה,ה( ב,יבמות יג בבלי פרש"י ייןע - ביומא  הערת בצד הדף חֶ֖  היינו ארוסה( -משמע חיצונה שלא נתקרבה עדיין לביאה )טט ַה

 כן גם היא עומדת ליבום.-פי-על-ואף

א (הכה, תצאדב' ) ֶׁשת-ל ָֽ ָֽ א  ָ ֹ֧ה ְהֶי ה-ת  ּוָצ חֶ֖ ַה ָ ת ֵ֛ ה דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, כל אשה שיש ל – ַהּמ 

 קדושים תקפים ממנו.

ת (ז,כה) במלים מקףטעם  ֹו-ֶא ְמּתָ֑ ב  מלמד על אלו בתים עשויים להיות לאיש: אשה נשואה יחידה, מספר נשים נשואות, ארוסה לבדה,  ְי

 ארוסה בנוסף לאשה נשואה.

ֹו-ֶאת (ז,כה) אתנחטעם  ְמּתָ֑ ב  ום או חליצה באשה אחת בלבד גביל שאם היה לאיש יותר מבית אחד )= אשה אחת( מקיימים יבאתנח, מ - ְי

 והאחרות יוצאות לשוק בלי יבום או חליצה.

 

 בבלי יומא יד 7.3

 א,בבלי יומא יד 7.3.8

ל: יט,במדבר חקת יט ַע  ָ ר ה  ַהָּט ָ ֶ֤ה ָּז ה  ָ-ְו י ָ֑ יע  ב  ַהְּׁש ָ ֹום יָּוַבּיֶ֣ ֶ֖ יׁש  ַהְּׁשל  ָ ֹום ַָּבּיֵ֥ א מ ָ֔ ַָהָּט
ר ֵ֥ ה  ָט ְָו ם י  ַָּבַּמֶ֖ ץ ַחֵ֥ ָר ְָו יו ָדֵ֛ ְָּבָג ס ֶּבֹ֧ ְָוכ  י יע ָ֔ ב  ַהְּׁש ָ ֹום ַּבּיֶ֣  ָ אֹו ְּט ח  ֶרב׃ְָו ָָּבָעָֽ

ָ: במדבר חקת יט,כא ָ֑ם ָעֹוָל ת ַּקֶ֣ ֻח םְָל ֶהֶ֖ הָָל ְיָתֵ֥ ָה ְָו
י ָֽ מ  ָ ֶ֤ה ּז  ַמ ַָעד-ּו א ָמֶ֖ ְט ָי  ה ָּדָ֔ ַהּנ  ָ ֶ֣י מ  ְּב  ָ ַע ג  ּנ  ַה ְָו יו ָדָ֔ ְָּבָג ֶ֣ס ְיַכּב   ָ ה ָּד ּנ  ב׃-ַה ֶר ָָהָעָֽ

 
 א ,בבלי יומא יד

טמאתו, היכי עביד  -ו הזאה הא אמר: טהור שנפלה עלי -כרבי עקיבא. דאי רבי עקיבא  דלאאמר רב חסדא:  -גמרא. מאן תנא? 
ַעל (במדבר יט)דתניא:  )כיצד הכ"ג עובד בשבעת ימי הפרשה אם מזים עליו מי נדה כל יום( עבודה?  ָ ר ה  ַהָּט ָ ֶ֤ה ָּז ה  א-ְו מ ָ֔ על  ()הזה ללא צורך, ַהָּט
 טמא, דברי רבי עקיבא.  -טהור, ועל הטהור  -הטמא 

   
כדתנן: נתכוון להזות על הבהמה  - מה הכוונה?()רים המקבלים טומאה. מאי היא וחכמים אומרים: אין הדברים הללו אמורין אלא בדב

, נתכוון להזות על האדם והזה על הבהמה, יחזור ויטבול האזוב במי נדה() ישנה – מי נדה() אם יש באזוב אפילו(), הטמא() והזה על האדם
 ,. לא יטבול שוב אלא יזה ממה שיש באזוב() לא ישנה -אם יש באזוב 

  –שמע מינה: על הטמא טהור ועל הטהור טמא.  -נכתוב רחמנא והזה הטהר עליו, מאי על הטמא  -מאי טעמא דרבי עקיבא 
ללרבי עקיבא  א-ַע מ ָ֔  ומתבנית הטעמים יש רמז עליוהן אריכות לשון כי היה לו לומר  ַהָּט

ַעל  ָ ר ַהָּטה  ָ ֶ֤ה ָּז ה  א-ְו מ ָ֔ אחת כפשוטה, אחת היוצאת מהפשט כדרשת ר"ע שהזה על , שתי משמעויות בקרא קטן-מהפך פשטא זקף - ַהָּט

 טמאו  -הטהור 

 

ל )המליםורבנן: האי  א-ַע מ ָ֔ קל וחומר הוא; אם על הטמא  -לדברים המקבלים טומאה הוא דאתא. אבל הכא  הן לא לדרשת ר"ע אלא( ַהָּט
 ? לעבוד()ולכן כ"ג בשבעת ימי הפרישה אינו נטמא מההזאה ויכול  על הטהור לא כל שכן -טהור 

ַעל  ָ ר ה  ַהָּט ָ ֶ֤ה ָּז ה  א-ְו מ ָ֔ , שתי משמעויות בקרא )א( כפשוטה, )ב( היוצאת מהפשט כדרשת החכמים לומר קטן-מהפך פשטא זקף - ַהָּט

ֶ֤הלך )א( כי מלת  ָּז ה  א-ַעל)ב( -מהפך, יוצאת מפשוטה ומשמעה כיוון להזות ו – ְו מ ָ֔ כיוון להזות על דבר המקבל טומאה )אפילו  ַהָּט

יכין פרה פי"ב,מ"ג(( ולא הצליח, אם נשאר מי נדה באזוב אינו צריך לחזור ולהטביל האזוב במי נדה  –תפארת ישראל הוא טהור )

 אלא מזה שוב על הדבר. חזון איש אורח חיים, מועד יומא סי' קכו אות יב ... והנה הר"מ פסק כרבנן וגו'

  
)מטהרת הטמאים ומטמאה הטהורים,  אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני (ז קהלת)היינו דקאמר שלמה  - )מה יענה לקל וחומר(ורבי עקיבא 

 - )שלא לצורך, כשיש בכלי שיעור הזאה(טהור, ונוגע בהן  -למזה ולמזין עליו  )הפסוק מקהלת מלמד(ורבנן: ההוא  -. ולמעשה זאת דעת יחיד(
יָ(,כאיט ' חקת במ)ומזה טהור? והכתיב  -טמא.  ָֽ מ  ָ ֶ֤ה ּז  ַמ ְיכַָ-ּו  ָ ה ָּד ּנ  יוַה ָדָ֔ ְָּבָג ֶ֣ס ַע ְָוהַָוהכתיב מזה, והא כתיב  -נוגע.  -מאי מזה  -! ּב  ג  ! ּנ 

מאי טעמא כתיב  -ונכתוב רחמנא נושא,  -נושא.  -אלא, מאי מזה  -לא בעי כבוס בגדים.  -בעי כיבוס בגדים, נוגע  -ועוד: מזה 
ֶ֤הּו ּז  כה שיעור, אלא למאן דאמר הזאה אין צריכה שיעור הניחא למאן דאמר הזאה צרי -הא קא משמע לן: דבעינן שיעור הזאה.  -? ַמ
 , אבל במנא צריכה שיעור)הזאה בכל שהו( הני מילי אגבא דגברא -אפילו למאן דאמר הזאה אין צריכא שיעור  -מאי איכא למימר?  -

 .)צריך להיות בכלי שיעור מי חטאת המספיק להטבלת האזוב בם(
י ָֽ מ  ָ ֶ֤ה ּז  ַמ י-ּו ָדָ֔ ְָּבָג ֶ֣ס ְיַכּב   ָ ה ָּד ּנ  קטן, מה הכריח את חז"ל להוציא הפסוק מפשוטו לחלוטין? ועיין בתוס' -מהפך פשטא מונח זקף – וַה

 שהקשו כן, 

י ָֽ מ  ָ ֶ֤ה ּז  ַמ יו-ּו ָדָ֔ ְָּבָג ֶ֣ס ְיַכּב   ָ ה ָּד ּנ   קטן מלמד על שתי דרשות כדהלן:-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ַה

י (א) ָֽ מ  ָ ֶ֤ה ּז  ַמ ָ -ּו ה ָּד ּנ   , ולתת לו משמעות של נושא כלי מי חטאת, מהפך פשטא, מלמד להוציא הכתוב מפשוטו –ַה

 ועוד לימוד שבכלי הזה יש שיעור מי חטאת המספיק להטבלת האזוב. (ב)

 

י רלב"ג ָֽ מ  ָ ֶ֤ה ּז  ַמ ָ-ּו יו ָדָ֔ ְָּבָג ֶ֣ס ְיַכּב   ָ ָּדה ּנ  זה טמא, שהרי ביארה התורה שהוא טהור, כי התנת  אי -ַה אפשר שנבין ִמזה שיהיה המַּ
(; ואם היה המזה טמא, הנה ,יחבמ' חקת יט" )כל הכלים ועל הנפשות עלעל האהל וזה "בהזאה שתהיה על יד טהור, ואמרה שהוא י

 אחר שהזה על האהל לא יוכל להזות על השאר. 
י ָֽ מ  ָ ֶ֤ה ּז  ַמ ה-ּו ָּדָ֔ ַהּנ  ָ ֶ֣י מ  ְּב  ָ ַע ג  ּנ  ַה ְָו יו ָדָ֔ ְָּבָג ֶ֣ס ְיַכּב   ָ ה ָּד ּנ  קטן בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, ע"פ פי' רלב"ג -פעמיים זקף – ַה

 מזה נשאר טהור וחוזר ומזה על כל מה נדרש להזות עליו.ה

 
שהוא נוגע, רוצה לומר, שהיה בהן כדי הזיה, הנה הוא טעון כבוס  הנדה במיולזה יהיה הרצון בו, שאם היה אפשר לו להזות 
 וטעון כבוס בגדים.  עד הערב, יטמאבגדים; אך אם לא היה בהן כדי הזייה ונגע בהן, 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בבלי יומא יז 7.4

 לי יומא יג,בבב 7.4.8
 :ט,ויקרא אמר כד

ׁשָ ד ָ֑ ָק ָ ֹום קֶ֣ ָמ ְָּב הּו ֲאָכֻלֶ֖ ַָו יו ָבָנָ֔ ָּוְל ן ֲהר ֶ֣ ַא ְל  ָ ה ְיָת ָהָֽ ְָו
ָחק ָ ' ָהֶ֖ י ֵ֥ ּׁש  א  מ  ָ ֹו ּואָלֵ֛ הֵ֥ ָ ים ָדׁש ָ֨ ָק ָ ֶדׁש֩ ק  ָ י ֡ ס-ּכ  ָ ם׃  עֹוָלָֽ

של  -)טט  כהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. ... כיצד נוטל חלק בראש ... ונוטל חלה משתי חלותש ד"ה ז,בבבלי יומא י

יו (ט,ויקרא אמר כד) ארבע או חמש ממעשה לחם הפנים רבי אומר לעולם חמש, שנאמרשבועות(  ָבָנָ֔ ָּוְל ן ר ֶ֣ ֲה ְלַא  ָ ה ְיָת ָהָֽ   ְו

 ( והסבר הגמרא הוא שהשוה הכתוב בין אהרן לבניו ללמדנו) בלחם הפנים כתיב.י רש"
 ()לשאר הכהנים ומחצה לבניו )וכל כהן גדול אחריו(  לאהרן )מלחם הפנים( מחצה

יו ט,ויקרא אמר כד ָבָנָ֔ ָּוְל ן ֲהר ֶ֣ ַא ְל  ָ ה ְיָת ָהָֽ  שתיים.  בתפקידקטן -קטן, זקף-פשטא מונח זקף - ְו

שאמור להיות  שש חלות אבל דרשו רבנן שמפני  –: מהכתוב עצמו נדרש שאם כ"ג רוצה ליטול חלות לחם פנים יקבל מחצית מהם לרבנן

( יומא יח,א סוכה פ"ה מ"חשבע מתחלקים בשוה בין שתי המשמרות. ואם יש משמר מתעכב )משמרות( נוטל חמש וה 2כבוד הרבים )

)אחרי יו"ט( יתנו שתי חלות למשמרות אלו שאין זה זמן עבודתם הקבוע, ומהעשר אם כ"ג רוצה, יטול ארבע מפני כבוד הרבים ושתי 

 נכנס.המשמרות שזה שבת החילופין יחלקו השש בשוה בין משמר יוצא ובין משמר 

 

מודו , לרבנן אמור ליטול פחות מחצי, אבל בשבועות ארבע או חמש ממעשה לחם הפניםשל שבועות(  -)טט  ונוטל חלה משתי חלות
 לכן יטול שלימה, ובשבת יטול פחות אחת שלימה. לכהן גדול)פרוסה(  רבנן דלאו אורח ארעה למיתבה

 

הרבים, אבל שכ"ג יטול פחות ממחצית חלות לחם הפנים מפני כבוד  מש שקילח -בציר חדא מפלגא  בבלי יומא יח,א-הסבר דעת רבנן ב

 לכן חייבים להוריד חלת לחם פנים שלימה ממה שנוטל כ"ג.  אי אפשר למיהב לכהן גדול פרוסהא ,גבורת ארי יומא יח  ע"פ

ה ָ -רמז לכך שאין כהן גדול נוטל פרוסה נמצא בתבנית הטעמים של הקרא  ְיָת ָהָֽ  –בתפקיד אחד, חלת לחם פנים  בהוויתה , פשטא – ְו

ן -בשלימותה, לומר ש ר ֶ֣ ֲה ַא יו תהיינה חלות לחם פנים שלמות – ְל ָבָנָ֔  לאו דווקא שלמות. – ּוְל

 

יו -טט  ָבָנָ֔ , אפשר ללמד על שתי חלות לחם הפנים הניתנות למשמר המתעכב )היינו כהנים שבאו שתיים בתפקידקטן -קטן, זקף-זקף - ּוְל

 .מחוץ לזמנם הקבוע(לשרת ביו"ט 

 

ים המשך הפסוק ָדׁש ָ֨ ָק ָ ֶדׁש֩ ק  ָ י ֡ מחלוקת לחם הפנים למקום אחר והוא לחלוקת שתי הלחם של שבועות קטנה קדמא, מלמד -פזר תלישא - ּכ 

 שיחלקו אחת שלימה לכ"ג, אם רוצה, ואחת שלימה לכהנים שבאו לשרת בחג השבועות.

 
 א ,בבלי יומא יח

אמרי: נכנס נוטל שש, ויוצא נוטל שש. ושכר הגפת דלתות לא, משתים עשרה בעי מיפלג, בציר חדא לרבנן, ד -ומאי ארבע או חמש 
 חמש שקיל. -מפלגא 

 א ,גבורת ארי יומא יח
דהא דלרבנן דלית ליה הגפות דלתות בציר חדא מפלגא וחמש שקיל היינו משום דאי אפשר למיבצר מחלק כל א' מן המשמר הנכנס 

 ה דהא אי אפשר למיהב לכהן גדול פרוסהוהיוצא בציר מחדא שלימ
 

 א ,בבלי יומא יח
בתוך תירוץ הגמרא על דעת רבי יהודה לומדים על חלוקת לחם פנים למשמר המתעכב. והפירוט שהם נוטלים שתי חלות לחם הפנים נמצא 

 סוכה פ"ה  מ"חבמסכת 
משמר א דליכא משמר המתעכב. אי איכא דאיכא משמר המתעכב, ה -ואלא מאי ארבע? הא חמש בעי למשקל! לא קשיא; הא 

 משמנה בעי למפלג ושקיל ארבע. אי ליכא משמר המתעכב מעשר בעי למפלג ושקיל חמש. - המתעכב
 ח "ה מ"משנה סוכה פ

ובשאר ימות השנה הנכנס והמתעכב נוטל שתים  ]ו[ חל להיות יום אחד להפסיק בינתיים משמר שזמנו קבוע היה נוטל עשר חלות
יוצא נוטל שש רבי יהודה אומר הנכנס נוטל שבע והיוצא נוטל חמש הנכנסין חולקין בצפון והיוצאין בדרום בילגה נוטל שש וה

 סליק מסכת סוכה לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה וחלונה סתומה:
 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בבלי יומא יח 7.1

 א,חבבלי יומא י 7.1.8

ן֩: י,ויקרא אמר כא ה  ַהּכ  ֹול ְו דָ֨ יו ַהָּג ָח֝ ֶא ר מ  ֶׁש ק-א  ל יּוַצֵ֥ ֹו-ַע ֶמן ׀ ר אׁשֶ֣ ָחה ָ ֶׁשֶ֤ ְׁש ֶ֣א ַהּמ  ּל  מ  ֹו-ֶאת ּו דָ֔ ׁש ָי ּב ֶ֖ ְל יםָ-ֶאת ל  ָ֑ ד  ַָהְּבָג
ת  א ר אׁשֹו ָ-ֶא ע ל ֶ֣ ָרָ֔ ְפ ו י  י ָדֶ֖ א ּוְבָג ם׃ ל ֵ֥ ר ָֽ ְפ  י 

ָ֩ (י,ויקרא אמר כא )מי מוקמינן כי האי גוונא? והתניא:  -לחיי, אלא שמא לא למד  -גמרא. בשלמא שמא שכח   בבלי יומא יח,א ן ה  ַהּכ   ְו
ֹול דָ֨ יומָ  ַהָּג ָח֝  -שיהא גדול מאחיו בכח, בנוי, בחכמה, ובעושר. אחרים אומרים: מנין שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלין אותו  - ֶא

ָ֩תלמוד לומר  ן ה  ַהּכ  ֹול ְו דָ֨ יו ַהָּג ָח֝ ֶא  גדלהו משל אחיו. מ 
 

ָ (י,ויקרא אמר כא ) בשלמא שמא שכח ... והתניא גמ' יו ָח֝ ֶא מ  ָ ֹול דָ֨ ַהָּג ָ ן֩ ה  ַהּכ  . ובעושרא גדול מאחיו בכח, בנוי, בחכמה, שיה)למדים( ְו
ן֩ ה  קטנה, בכעין -לישאת –)כדוגמת אז ישיר משה , בתפקיד מחיצה  כעין מחיצה לעצמו להבדילו מאחיו הכהנים, קטנה-תלישא - ַהּכ 

ן֩. (מחיצה לעצמו ה  מצד הצטיינותו בשאר  והוא ראוי להיות כהן גדול, בתפקיד בעל בחינה נעלה, גם כן כעין מחיצה קטנה-תלישא - ַהּכ 

 , ולכן מגדלים אותו. המעלות

 

ָ( ) עושר משלו שאם אין לו )למדים( אחרים אומרים: מנין יו ָח֝ ֶא מ  ָ ֹול דָ֨ ן צטיי)אבל הוא מ קדמא ואזלא כעין כלל או ענין מרכזי בקרא -ַהָּג

דָָ֨ תלמוד לומר )בעושר משלהם( שאחיו הכהנים מגדלין אותו (אחרות מעלותב ַהָּג ןָ֩ ה  ַהּכ  יוְָו ָח֝ ֶא מ  ָ קטנה קדמא ואזלא )שאם -תלישא -ֹול

 )מנכסי אחיו הכהנים(  גדלהו משל אחיויש צורך( 

 
 ב ,בבלי חולין קלד

ולא שיטול מעצמו! רבי אמי נמי  -ההוא שקא דדינרי דאתא לבי מדרשא, קדים רבי אמי וזכה בהן, והיכי עביד הכי? והא כתיב ונתן 
יוָ (י,ויקרא אמר כא )חשוב שאני, דתניא: לעניים זכה בהן; ואיבעית אימא: אדם  ָח֝ ֶא ָמ  ֹול דָ֨ ַהָּג ָ֩ ן ה  ַהּכ  שיהא גדול מאחיו בנוי בחכמה  -ְו

יוָ  -תלמוד לומר:  -ובעושר, אחרים אומרים מנין שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלין אותו  ָח֝ ֶא מ  ֹולָ דָ֨ ַהָּג ןָ֩ ה  ַהּכ   גדלהו משל אחיו. -ְו
ממונה ראש ישיבה יכול לקדם ולזכות שהרי עליו לגדלו ולהעשירו אפילו משלו וכ"ש ממאי כגון  - ואיבעית אימא אדם חשוברש"י 

 דאתי ליה מעלמא.
 (י,ויקרא אמר כא )וכו'. נותנין לו מנות ומעשירין אותו כדי שיהא חשוב וישמעו דבריו כדתניא  אדם חשוב שאני, דתניא: ליקוטי רש"י

יו ָח֝ ֶא מ  ָ ֹול דָ֨ ַהָּג ןָ֩ ה  ַהּכ   (.  (חכם גדול וראוי לישב בראש –)טט רש"י פירש)יומא יח,א; סוטה מ,א  ל אחיוגדלהו מש - ְו

ןָ֩ ה  ַהּכ  יוָתרסא, לפי הרב ויינשטוק לפעמים כטעם מפסיק, כאן מתאים שמלת הכהן מופרדת מההמשך  –ְו ָח֝ ֶא מ  ָ ֹול דָ֨ קדמא ואזלא  – ַהָּג

 לתמוך כספית באדם חשוב. –, המלצה לציבור לגדל כעין כלל

 ב ,בבלי חולין קלדש בפסוק ראה שימו
 

 ב,חבבלי יומא י 7.1.2

 ]יבמות ל"ז ב'[-בגם נדון בבלי יומא יח,ב 
 רב כי מקלע לדרשיש מכריז: מאן הויא ליומא. רב נחמן כד מקלע לשכנציב מכריז: מאן הויא ליומא.

סבר )א( נשאו את האשה ליום ביקורם בלבד )רב ורב נחמן נהגו להודיע מראש על בואם לבקר בקהילות שונות וביקשו להכין להם אשה במקום. ה

 וכנראה אח"כ גירשוה; הסבר )ב( שרק היו מייחדים האשה אבל לא נשאוה(

והתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר: לא ישא אדם אשה במדינה זו, וילך וישא אשה במדינה אחרת, שמא יזדווגו זה אצל זה, ונמצא 
ה( וי' קדשים יט,כט)עולם כולו ממזרות, ועל זה נאמר אח נושא אחותו )ואב נושא בתו( וממלא כל ה ָּמָֽ ָז  ֶרץ ָהָאֶ֖ הָ ָאֵ֥ ָמְל אמרי: רבנן  -! ּו

)לפי הסבר )א( לעיל, התירו לתלמידי חכמים נישואין במקומות שונים מפני שיש קול למעשיהם, הדבר ידוע לצבור ועל ידי כך ימנעו  קלא אית להו.

כ"א הכ"ט. אבל הרי"ף והרא"ש לא חילקו בין ת"ח ובין אחרים ורק התירו שייחדו אשה אבל לא שישאוה נישואין אסורים, וזה דעת הרמב"ם מאס"ב פ

 )ע"פ תורה תמימה((
 

 תורה תמימה ויקרא פרק יט 
ה( וי' קדשים יט,כט) ָּמָֽ ָז  ֶרץ ָאֶ֖ ָָה ה ָמְלָאֵ֥ כן היא תניא, ר' אליעזר בן יעקב אומר, הרי שבא על נשים הרבה ואינו יודע על איזו מהן, ו - ּו

שבאו עליה הרבה אנשים ואינה יודעת מאיזה מהן נתעברה, נמצא אב נושא בתו ואח אחותו ונתמלא כל העולם כולו ממזרים, ועל זה 
 :]יבמות ל"ז ב'[רכו( נאמר ומלאה הארץ זמה

 
ל: ויקרא קדשים יט,כט ת-ַא ֶאָֽ ָ ל ֵ֥ ַחּל  ְָול א-ְּת ּה ְזנֹוָתָ֑ ַה ְָל ָךֶ֖ ְּת הָָ-ּב  הָ ָאֵ֥ ָמְל ָּו ֶרץ ָהָאָ֔ ָ ֶ֣ה ְזֶנ ה׃ָת  ָּמָֽ ָז  ֶרץ ָָאֶ֖

ה ָּמָֽ ָז  ֶרץ ָאֶ֖ ָָה ה ָאֵ֥ ָמְל מרכא טפחא, יתור לרבות , סלוק מגביל. הקרא בא לרבות מעשים שמצד עצמן מותרים )נישואין כדת וכדין( אבל  –ָּו

רכו( נמצא אב נושא בתו ואח אחותו ונתמלא כל העולם כולו ממזרים, ועל זה נאמר ומלאה הארץ זמה יש להמנע מהם משום התוצאה

  :מות ל"ז ב'[]יב

 

ה ָּמָֽ ָז  ֶרץ ָאֶ֖ ָָה ה ָאֵ֥ ָמְל ֶרץָמרכא טפחא סלוק. –ָּו ָהָאֶ֖ ָ ה ָאֵ֥ ָמְל יהודי שהוא כבר מרכא טפחא, יתור לרבות מדאורייתא, להיתר נישואין של  – ּו

 אחריםבמקומות או אח במקום אחד,  אב

ה ָּמָֽ נמצא אב נושא בתו  מפני החשש כי קול על כך סלוק, מגביל, המלצה לאב להמנע מההיתר הנ"ל בין אם הדבר ידוע ובין אם אין–ָז 
 :]יבמות ל"ז ב'[רכו( ואח אחותו ונתמלא כל העולם כולו ממזרים, ועל זה נאמר ומלאה הארץ זמה

ֶרץ-ְול א ָאָ֔ ָה ָ ֶ֣ה ְזֶנ  קטן, ואם הוא תיאור אז הלימוד הוא אלפניו ולאחריו.-)אתנח( מונח זקף –ָת 

ל-ַאלָאלפניו אפשר כי יקשר לרישא ֵ֥ ַחּל  תְָּת ּה-ֶאָֽ ְזנֹוָתָ֑ ַה ְָל ָךֶ֖ ְּת  , אב נושא בתוללמד שיש זנות הארץ שבה נמצא  ּב 
ה אלאחריו ָּמָֽ ֶרץָז  ָאֶ֖ ָה ָ ה ָאֵ֥ ָמְל  נמצא אח נושא אחותו ללמד שמא ָּו



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בבלי יומא יט ..7

 ב,טבבלי יומא י 8...7

 
 בבלי יומא יט,ב

ה( וי' אח"מ טז,ב)אמר לו: כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה  ֶאֶ֖ ָר ָא  ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת׃-ַעלָּכ   . ַהַּכּפ ָֽ
 

 :ויקרא אח"מ טז,ב
ֶאל ָ ' ָ֝ה ר ֶמ א ֶאל-ַוּי ָ֨ ָ ר  ַּדּב  ָ ה ָ-מ ֶׁשֵ֗ יָך  ח  ָא ןָ ר ֶ֣ ַָאֲה

ַאל ְָבָכל-ְו א ב ֶ֤ ֶאל-ָי  ָ ת ָ-ע  ֶכת ר ָ֑ יתַָלָּפ ֶ֖ ּב  מ  ָ ֶדׁש ַָהּק ָ֔
ַָעל-ֶאל ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ֶרת ַהַּכּפ ֝ ָ י ַָעל-ְּפנ ָ֨ ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ּותָּכ  מָ֔ ָָי א ְול ֶ֣  ָ ן ָאר  ֶרת׃-ָה ַָהַּכּפ ָֽ
   א נג,אבבלי יומראה 
 

 בבלי יומא יט,ב

ָ( דברים ואתחנן ו,ז) תנו רבנן:גמ'  ם ָָּבָ֑ ְרָּתֶ֖ ַּב ד   בם ולא בתפלה, -ְו
 שיש לך להשמיע מה שאתה מוציא מפיך. - בםב ,יומא יט בבלירש"י 

 שהתפלה בלחש, שנאמר )שמואל א, פרק א( וקולה לא ישמע, כך מצאתי בשאלתות דרב אחאי גאון. - ולא בתפלה
ַּנְנָּתֶ֣ ְָוׁש  ָך׃׃ ֶמָֽ קּו ָּוְב ָךֶ֖ ְבָׁשְכְּב ָּוָֽ ְך ֶר ֶּדָ֔ ַָב ָךֶ֣ ּוְבֶלְכְּת  ָ ָך יֶת ב  ְָּב ָךֶ֤ ְבְּת ְָּבׁש  ם ָָּבָ֑ ְרָּתֶ֖ ַּב ד  ְָו ָך י ָבֶנָ֔ ָםְָל

ְרָּתֶָ֖ ַּב ד  םְָו  אתנח, מגביל לקרוא קריאת שמע בקול רם ואילו תפילת שמונה עשרה לומר בשקט.  ָּבָ֑

 

ָגמ'  ם ָָּבָ֑ ְרָּתֶ֖ ַּב ד   בם יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים. -ְו
 שיחת הילדים וקלות ראש. - ולא בדברים אחרים בדברי תורה. - בםב ,יומא יט בבלי"י רש

ָך׃ ֶמָֽ קּו ָּוְב ָךֶ֖ ְבָׁשְכְּב ָּוָֽ ְך ֶר ֶּדָ֔ ַָב ָךֶ֣ ּוְבֶלְכְּת  ָ ָך יֶת ב  ְָּב ָךֶ֤ ְבְּת ְָּבׁש  ם ָָּבָ֑ ְרָּתֶ֖ ַּב ד  ְָו ָך י ָבֶנָ֔ ַּנְנָּתֶ֣םְָל ְָוׁש  ָ׃
ם  ָָּבָ֑ ְרָּתֶ֖ ַּב ד  בתפקיד רבוי לא  –ה המוטעמת בסילוק, ואז באפיון המשותף טפחא טפחא אתנח. טפחא  בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהמל ְו

 מוגבל להרבות לדבר בדברי תורה,

ְרָּתֶָ֖  ַּב ד  םְָו  . שיחת הילדים וקלות ראש. - ולא בדברים אחרים רש"יאתנח, מגביל כפי'  ָּבָ֑

 

 יומא כא 7.7

 ב,כאבבלי יומא  7.7.8
 ב ,בבלי יומא כא

של מערכה: רבוצה כארי, וברה כחמה, ויש בה  חמשה דברים נאמרו באשניא: אמר מר: ועשן המערכה. ומי הוה עשן במערכה? והת
 (ויקרא א,ז)בדהדיוט, דתניא:  -)עשן במערכה כאשר האש הובאה ע"י(כי קא אמרינן  -ממש, ואוכלת לחין כיבשין, ואינה מעלה עשן! 

ַָעל ׁש ֶ֖ א  ָ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ָ ן ר ֹ֧ ֲה ַא ָ י ְָּבנ ָ֨ ָנְתנּו ָ-ְו֠ ַח ָ֑ ְזּב   הגמרא מבררת החמשה דברים()רדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט. אף על פי שאש יו -ַהּמ 

במקדש שני.  -לא קשיא; כאן במקדש ראשון, כאן  -רבוצה כארי? והתניא, אמר רבי חנינא סגן הכהנים: אני ראיתיה, ורבוצה ככלב! 
ה (,חחגי א)ובמקדש שני מי הואי? והאמר רב שמואל בר איניא: מאי דכתיב  ְרֶצ ֶא ָ-ְו ֹו ָדֶָּ֖בֵ֥ ֶאָּכְב ָ, וקרינן ְו ה ָדֶ֖ ֶאָּכְב מאי שנא דמחוסר ְו

למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ( -)ולא היו בשהיו בין מקדש ראשון  אלו חמשה דבריםה"א? 
שש אשות . תנו רבנן: ייעה לבעירה()היתה אש מהשמים אך רבוצה ככלב ולא ס אמרי: אין, מיהוה הוה, סיועי לא מסייעא -ואורים ותומים. 

יש אוכלת ואינה שותה, ויש שותה ואינה אוכלת, ויש אוכלת ושותה, ויש אוכלת לחין כיבשין, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת  הן,
אליהו, דכתיב ד -. אוכלת ושותה )אחוזי קדחת( יןלִ דחוֹ  -. שותה ואינה אוכלת )מחוץ למקדש( הא דידן -אש. יש אש אוכלת ואינה שותה 

ֶאת (,לחמלכים א' יח) ֲאֶׁשר-ְו ָ ם י  ה-ַהַּמֵ֥ ָכ ָֽ ח  ָל  ה דגבריאל, ויש אש אוכלת אש  -דמערכה, יש אש דוחה אש  -. אוכלת לחין כיבשין ַּבְּתָעָלֶ֖
 דשכינה, דאמר מר: הושיט אצבעו ביניהם ושרפן. -
 

ׁשויקרא א,ז: מוצג כי נכתב בגמרא  ֶ֖ א  ָ ן ֵ֛ ה  ַהּכ  ןָ ר ֹ֧ ֲה ַא ָ י ְָּבנ ָ֨ ָנְתנּו ל-ַעלְָו֠ ַָע ים ֶ֖ צ  ָע  ּו ְרכֵ֥ ְָוָע ַח ָ֑ ְזּב  ׁש׃-ַהּמ  ָֽ א  ָָה
 

 של מערכה חמשה דברים נאמרו באש
 דברי הימים ב ז,א: 

הֶָ֖ דָ ֹו בֵ֥ ָּוְכ ים ָ֑ ח  ָב ְּז ַה ְָו ה ָלֶ֖ ָהע  ָ אַכל ַָוּת ֵ֥ ם י  ַמָ֔ ַהָּׁש ָֽ מ   ָ ה ָד ְר ָֽ֖ ׁשָָיָֽ א ֵ֗ ָה ְָו ל ְתַּפּל ָ֔ ה  ְל  ָ ה מ  ֹל ְָׁש ֹות ֶאתָ'ּוְכַכּלֶ֤ ָ א ֵ֥ ת׃-ָמל  י  ַָהָּבָֽ
ׁש( דברי הימים ב ז,א) א ֵ֗ ָה של מערכה: רבוצה כארי,  חמשה דברים נאמרו באשוהתניא: ב ,בבלי יומא כארביע, מרמז לדרשה – ְו

ׁשואפשר כי ה"א הידיעה במלה  וברה כחמה, ויש בה ממש, ואוכלת לחין כיבשין, ואינה מעלה עשן! א ֵ֗ ָה שהיא יתירה תרמז לאחד  ְו

 מהחמישה דברים. 
 מלכים א יח,לח:

ׁש א  ָ ל ּפ ֶ֣ ָ-ַוּת  אַכל ַָוּת ֶ֤ ' ֶאת-ֶאתהֵ֗ ְו  ָ ה ָל ת-ָהע  ֶא ְָו ים ָ֔ צ  ע  ֶאת-ָהָֽ ְָו ים ֶ֖ ֲאָבנ  ֶאת-ָה ְָו ר ָעָפָ֑ ר-ֶהָֽ ֲאֶׁש ָ ם י  ה׃-ַהַּמֵ֥ ָכ ָֽ ח  הָל  ַָּבְּתָעָלֶ֖
ׁש א  ָ ל ּפ ֶ֣ '-ַוּת  יש אוכלת ואינה שותה, ויש שותה ואינה  שש אשות הן,תנו רבנן:  ב,בבלי יומא כאמונח רביע, אפשר כי מרמז לדרשה – הֵ֗

הא דידן.  -וכלת לחין כיבשין, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת אש. יש אש אוכלת ואינה שותה אוכלת, ויש אוכלת ושותה, ויש א
ֶאת (,לחמלכים א' יח)דאליהו, דכתיב  -דחולין. אוכלת ושותה  -שותה ואינה אוכלת  ר-ְו ֲאֶׁש ָ ם י  ה-ַהַּמֵ֥ ָכ ָֽ ח  הָל  . אוכלת לחין ַּבְּתָעָלֶ֖

 דשכינה, דאמר מר: הושיט אצבעו ביניהם ושרפן. -אש אוכלת אש דגבריאל, ויש  -דמערכה, יש אש דוחה אש  -כיבשין 

 
 למקדש שני( -)ולא היו בשהיו בין מקדש ראשון  אלו חמשה דברים

 גם רומז לחמשה אלו  מגילת איכה א,ז-על חמשה דברים שחסרו בבית שני לעומת בית ראשון . וב חגי א,ח-לומד מ בבלי יומא כא,ב

הֲָחגי א,ח:  ַָו ר ָהֵ֛ ָה ָ ּו ְרֶצהֲעלֵ֥ ֶא ְָו ת י  ַהָּבָ֑ ָ ּו ץָּוְבנֶ֣ ֶ֖ ָע  ם אֶתֵ֥ ָ-ב  ֹו ָדֶָּ֖בֵ֥ ֶאָּכְב '׃ְָו הָֽ ָ ר ַמֵ֥ ָָא ה ָדֶ֖ ֶאָּכְב ְָו
ְרֶצה (,חחגי א)מאי דכתיב  :יומא כא,ב ֶא ָדֶָ֖-ְו ֶאָּכְב ְָו ֹו הָ, וקרינן ּבֵ֥ ָדֶ֖ ֶאָּכְב שהיו בין מקדש  אלו חמשה דברים מאי שנא דמחוסר ה"א?ְו



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 רת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורים ותומים.למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפו (-)ולא היו בראשון  

 איכה א,ז , נעזר בפסוק ממגילתנחלת יעקב בהסברת חלק זה בגמרא נטל חלק בעל 
י מ  י ֶ֣ ָמ  ּו ָהיֶ֖ ָ ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ָה י ֶדָ֔ ֲחֻמ ַָמ ֚ל ָּכ  ָה י ֶדָ֔ רּו ְמ ּו  ָ ָָעְנָיּה י ֶ֤ מ  ְָי ם רּוָׁשַל ֵ֗ ְָי ה ָרֶ֣ ָָזְכ ס ָ ֶדםָ ׃  קטן-קטן ... זקף-רביע ... זקף –ֶקָ֑

נְָ דּב  ְָּבַי ֶּ֣ה ַָעָּמ ל ָס-פ ֹ֧ ׃ ָה ְׁשַּבֶּתָֽ מ  ָ ל ַָעֵ֥ ּו קֶ֖ ֲח ָָׂש ים ָ֔ ר  ָָצ ָה ּו אֶ֣ ָר ָ ּה ָלָ֔  ָ ר ָעֹוז  ן י ֶ֤ א  ְָו ר  קטן-קטן ... זקף-רביע ... זקף – ָצֵ֗

ם רּוָׁשַל ֵ֗ ְָי ה ָרֶ֣  מונח רביע, נבואה שבני ישראל יזכירו בעתיד כי בית ראשון היה יתר על בית שני בחמישה דברים:  – ָזְכ

למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח ( -)ולא היו בהיו בין מקדש ראשון ש אלו חמשה דברים: יומא כא,ב
 הקודש, ואורים ותומים.

 איכה א,זראה 
 

 כחיומא  7.1
 א,כח יומא בבלי

 וירא יט,כז בראשית
ֶקר ַָּבּב ָ֑ ם ָהֶ֖ ָר ְב ַא ָ ם ֵ֥ ַָוַּיְׁשּכ 

לָ ֲאֶׁשר-ֶאָ֨ ָ ֹום קָ֔ ֶאת-ַהָּמ ָ ם ָָׁשֶ֖ ד ַמ '׃-ָעֵ֥ הָֽ ָ ֵ֥י ְָּפנ 
 רא כב,גוי בראשית

ֶאת  ָ ב ׁש ֲח ַָּֽ֖י ַָוָֽ ר ֶק ַָּבּב ֵ֗ ם ָה֝ ָר ְב ַא ָ ם ֶאת-ַוַּיְׁשּכ ָ֨ ָ ח ַּק֞ ַָוּי  ֹו רָ֔ מ  ֹו-ֲח ְָּבנָ֑ ֶ֣ק ָח ְצ ָי  ת ֶ֖ א  ְָו ֹו ּתָ֔ א   ָ ָריו ְָנָע ֶ֤י ְָׁשנ 
ֶאלָ ָ ְך ֶל ַָוּי ָ֔ ָקם ֶָֽ֖֣ ַָוָּי ה ָלָ֔ ָע  ֶ֣י ֲעצ   ָ ַּקע ַב ֲאֶׁשר-ַוְי ָ ֹום קֶ֖ ַמר-ַהָּמ ים׃-ָאָֽ ָֽ ה  ֱאֹל ָה ָ ֹו ָלֵ֥

כשר למילה אלא שזריזין מקדימין  היום... כל אברהם בבקר  וישכם אמרשנ תוספות להם הממונה צאו וראו וכו' אמר משנה ג"פ
חד בעקידה וחד כשהתפלל על סדום, והכא מייתי קרא דעקידה ... ובפרק גיד  כתיבי וישכם... ויש לומר דתרי  אברהם וישכםשנאמר 
ולא הוה נמי שליח מצוה כי לא  לוטאייתי קרא דסדום דהתם יחידיי הוה שלא יראו במפלתה שלמסדום כדאשכחן באשתו של  הנשה

 שישא בעדם רנה ותפלה: החפץ הקב"
ר ֶק נמי ... וכן לא רצה שאברהם יהיה  סדום שלא יראו במפלתה שלשהקב"ה רצה  א,יומא כח בבליאתנח, מגביל כמו שנדרש  – ַּבּב ָ֑

 שישא בעדם רנה ותפלה: השליח מצוה כי לא חפץ הקב"

' הָֽ ָ ֵ֥י 'ל רחמים אבל שם הוי"ה הוא ענין ש – ְּפנ  הָֽ ָ ֵ֥י .. (וי' אח"מ יז,י)-מפורש ב ְּפנ  י . ֶ֣ י ְוָנַתּת  ֶּנ ֶפׁש ָ ָפַנֵ֗ ֶֶ֣לת ַּב ֶכ א  ם-ֶאת ָה ָּדָ֔ י ַה ֵ֥ ַרּת  ְכ ה  ּה ְו ָתֶ֖  א 
ֶרב ֶּקֵ֥ ּה׃ מ  ֵ֥יכענין של מידת הדין,  ַעָּמָֽ ..  רש"ימרכא, מרבה מידת הדין עליהם כפי'  – ְּפנ  י . ֶ֣ ַתּת  י ְוָנ  מכל עסקיפנאי שלי, פונה אני  - ָפַנֵ֗

י (וי'בחק' כו,יז)ועוסק בו )ראה שם,ד(.  ֶ֤ י ָ ְוָנַתּת  להרע לכם )ראה תו"כ בחוקותי פרשתא ב פרק  מכל עסקישלי, פונה אני  פנאי רש"י ָפַנ
י ׃ (יח' יד,ח)ד,ד(.  ָ֨  בלעז כעסיי'מישאיראש'  – רש"י ָפַנ֝י ְוָנַתּת 

 
'  סלוק, מגביל אפשר מרמז מידת הדין.  – הָֽ

 

 לדיומא  7.9

 א,לדבבלי יומא  7.9.8

 כט,לט:    תצוה. שמות 1
ָ-ֶאת ם׃ י  ְרָּבָֽ ָהַע ָ ן י ֵ֥ ָּב  ה יַָּתֲעֶׂשֶ֖ ָ֔ נ  ַהּׁש  ָ ֶֶ֣בׂש ַהֶּכ  ָ ת א  רְָו ֶק ַָבּב ָ֑ ֶ֣ה דַָּתֲעֶׂש ֶאָחֶ֖ ָה ָ ֶבׂש ַָָהֶּכֵ֥

 כט,מא:    תצוה. שמות 2
ה ֲעֶׂש ַּתָֽ  ָ ְסָּכּה ָּוְכנ  ֶקר ַהּב ֶ֤ ָ ת ַחָ֨ ְנ מ  םְָּכ י  ְרָּבָ֑ ָהַע ָ ן ֶ֣י ָּב  ה יַָּתֲעֶׂשֶ֖ ָ֔ נ  ַהּׁש  ָ ֶֶ֣בׂש ַהֶּכ  ָ ת א  י-ְו ָנ  ַח י ֶ֣ ר  ּהְָל הָּלָ֔ הַָל ֶּׁשֶ֖ א  ָ ַח ָָ׃ָ'ח ָ֔

 כח,ד:    פינחס. במדבר 3
ם׃-ֶאת י  ָהַעְרָּבָֽ ָ ן י ֵ֥ ָּב  ה יַָּתֲעֶׂשֶ֖ ָ֔ נ  ַהּׁש  ָ ֶֶ֣בׂש ַהֶּכ  ָ ת א  ְָו ֶקר ַָבּב ָ֑ ֶ֣ה דַָּתֲעֶׂש ָחֶ֖ ֶא ָ ֶבׂש   ַהֶּכֵ֥

ָ ה[ [ָ ן׃ י ָֽ ה  ַה ָ ת ֵ֥ יע  ב  ְר ָ ית ֶ֖ ֶמןָָּכת  ְָּבֶׁשֵ֥ ֵ֛ה ְָּבלּוָל ה ְנָחָ֑ מ  ֶלתְָל ס ֶ֖ ָ ה יָפֵ֛ א  ָה ָ ית ֹ֧ ר  י ַָוֲעׂש  ה ָ]ו[ ָהֲעֻׂשָי דָ י ָ֑ מ  תָָּת ַלֶ֖ הָָע  ֶּׁשֶ֖ א  ָ ַח יח ָ֔ ָנ  ַח י ֶ֣ ר  יְָל יַנָ֔ ס  ָ ֶ֣ר ְּבַה
הָָֽ ָ'ַל ָ׃ הָָֽ]ז[ רַָל ָכֶ֖ ָׁש  ֵֶ֥סְך ֶָנ ְך ֵ֛ ַהּס  ָ ֶדׁש ַָּבּק ֵ֗ ד ֶאָחָ֑ ָה ָ ֶבׂש ןַָלֶּכֶ֖ י ָ֔ ה  ַה ָ ֶ֣ת יע  ב  ְר  ָ ְסּכֹו ָ׃'ְונ 
 כח,ח:    פינחס. במדבר 4

אָ  ָ ה ַּתֲעֶׂשָ֔  ָ ְסּכֹו ָּוְכנ  ֶקר ַהּב ֶ֤ ָ ת ַחָ֨ ְנ מ  םְָּכ י  ְרָּבָ֑ ָהַע ָ ן ֶ֣י ָּב  ה יַָּתֲעֶׂשֶ֖ ָ֔ נ  ַהּׁש  ָ ֶֶ֣בׂש ַהֶּכ  ָ ת א  הְו ַָל ַח ח ֶ֖ י ָנ  ַח י ֵ֥ ר  הָ ֵ֛ ָ׃ָפָ'ּׁש 
 מתיחסים לתמיד של שחר או לתמיד של בין הערבים ונלמד היקש מאחד לשני? ז( –האם פסוקים )ה 

ןָת"ר,   ,זתורה תמימה כחעונה  י ָ֔ ה  ַה ָ ֶ֣ת יע  ב  ְר  ָ ְסּכֹו  [:א,יומא לד] יז(]בשל ערבית איירי[ ושל שחרית ילמד משל ערבית -ְונ 
 רק כח הערה יז תורה תמימה הערות במדבר פ

יז( הנה כאן כתיב פעם אחת שטעון נסכים וצריך ללמוד אחד מחבירו או של שחרית משל ערבית או של ערבית משל שחרית, וס"ל 
לרבנן דמה דכתיב ונסכו רביעית ההין לכבש האחד קאי אכבש של ערבית משום דמיניה סליק כדכתיב ואת הכבש השני תעשה בין 

, ודעת רבי בגמ' דילפינן של ערבית משל שחרית ומפרש כ ילפינן של שחרית משל ערביתגו' ונסכו וגו', וא"הערבים ועשירית האיפה ו
 המשך הכתובים באופן אחר, ועיין בבאור פלוגתתם בפירוש רבינו חננאל בגה"ש ובהגהות הגר"ב רנשבורג לש"ס:

יכח,ד:  פינחס. במדבר 3 ָ֔ נ  ַהּׁש  ָ ֶֶ֣בׂש ַהֶּכ  ָ ת א  ָָקטן תבנית טעמים המטעימה תיאור ואחריו פעולה-זקף )אתנח( פשטא מונח – ְו ן י ֵ֥ ָּב  ה ַּתֲעֶׂשֶ֖
ם י  ְרָּבָֽ  , אפשרות ללימוד לאחריו ולהעבירו אלפניו, היינו של שחרית ילמד משל ערבית.ָהַע

 ויש בפסוקים אלו ארבע תבניות כאלה אז אפשר כי יש עוד שלושה לימודים מתמיד של בין הערבים לתמיד של שחר.

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 נג בבלי יומא 7.81

 א,נגבבלי יומא  7.81.8

 
 בבלי יומא יט,ב

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב)אמר לו: כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה  ה ֶאֶ֖ ָר ָא  ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת׃-ּכ   . ַהַּכּפ ָֽ
 

 :ויקרא אח"מ טז,ב
ֶאל ָ ' ָ֝ה ר ֶמ א ֶאל-ַוּי ָ֨ ָ ר  ַּדּב  ָ ה ָ-מ ֶׁשֵ֗ יָך  ח  ָא ןָ ר ֶ֣ ַָאֲה

ַאל ְָבָכל-ְו א ב ֶ֤ ֶאל-ָי  ָ ת ָ-ע  ר ָ֑ יתַָלָּפ ֶ֖ ּב  מ  ָ ֶדׁש ַָהּק ָ֔ ֶָכת
ַָעל-ֶאל ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ֶרת ַהַּכּפ ֝ ָ י ַָעל-ְּפנ ָ֨ ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ּותָּכ  מָ֔ ָָי א ְול ֶ֣  ָ ן ָאר  ֶרת׃-ָה ַָהַּכּפ ָֽ

 טז,ג:  אח"מויקרא 
ֶאל ָ ן ר ֶ֖ ֲה ַָא א ב ֵ֥ ָָי את ז ֵ֛ ֶָּבן-ְּב ר ְָּבַפֹ֧ ֶדׁש ּק ָ֑ ה׃-ַה ָלָֽ לְָלע  י  ַאֵ֥ ְָו את ַחָּטֶ֖ רְָל ָקֵ֛ ָָּב

ָטז,יג:  אח"מויקרא 
ת ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ט ֵ֛ ְּק ֶָ֖-ַה א  הָָָ֑ה ָ ֶ֣י ְפנ  ֶאתָ'ׁשָל  ָ ֶרת ְּקט ֵ֗ ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ֶ֣ה׀ ָּס ַָעל-ְוכ  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֶרת ּות׃-ַהַּכּפ ֵ֛ מָֽ ָָי א ְָול ֵ֥ ּות דֶ֖ ָָהע 

 

ֶאלָ (טז,ב) ָ ֝ה' ָ ֶמר א ֶָאל-ַוּי ָ֨ ר  ַּדּב  ָ ה ָךָ -מ ֶׁשֵ֗ י ח  ָא ָ ן ר ֶ֣ ֲה  קדמא ואזלא רביע זרקא מונח סגול   – ַא

 

ֶרת-ֶאלתבנית הסיפא כעין כלל ופרט.  ַהַּכּפ ֝ ָ י  ן מרכזי ושאר הקרא פרטים. כעין כלל או עני ְּפנ ָ֨

ַָעל   ר ן-ֲאֶׁשֶ֤ ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ּותָּכ  מָ֔ ָָי א ְול ֶ֣  ָ ן ר   קטן, כעין בנין אב או היקש, או דבר שחוזר וקורה -פעמיים זקף ָהָא

ַָעלָ  ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת׃-ּכ   קטן טפחא סלוק -יתיב זקף – ַהַּכּפ ָֽ

 ָָ ֚י ה יתיב מורה על דווקא כך,ּכ  ָרֶאֶ֖  בוי או התפשטות גלוי או השפעת הטפחא אל הכתוב לפניו ללא הגבלה.טפחא ללא מרכא, ר א 

 

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב)לרבנן היה מקום לפרש  ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת-ּכ  שמשמעו שיבוא עם ענן הקטורת אל קדש הקדשים, אבל כיון  ,ַהַּכּפ ָֽ

ת( וי' אח"מ טז,יג)שהתורה כתבה גם הפסוק  ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ְּקט ֵ֛ הָָ֑הָָ-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ שיעלה עשן הקטורת לפני ה' בקה"ק, לכן אין ללמוד  'א 

)נתינת עיקר )שורש( מעלה  מלמד שנותן בה מעלה עשן( יומא נג,א) -מפסוק )טז,ב( על מקום הדלקת הקטורת אלא דרשה אחרת ב

ממנו נתינת מעלה עשן בקטורת וסבר  עשן( בקטורת. ולהבדיל הצדוקי התעלם ממשמעות פסוק )טז,יג( וממשמעות פסוק )טז,ב( שנדרש

 ופעל ע"פ פשט הפסוק )טז,ב( על הדלקת הקטורת לפני הכניסה לקה"ק. 

 

 
 טז,יג:  אח"מויקרא 

ת ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ט ֵ֛ ְּק הָָ֑-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  ֶאתָ'ָה ָ ֶרת ְּקט ֵ֗ ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ֶ֣ה׀ ָּס ַָעל-ְוכ  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֶרת ּות׃-ַהַּכּפ ֵ֛ מָֽ ָָי א ְָול ֵ֥ ּות דֶ֖ ָָהע 
 א ,בבלי יומא נג

ת(  טז,יג אח"מ 'וי )תנו רבנן: ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ְּקט ֵ֛ הָָ֑-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  שלא יתקן מבחוץ ויכניס, להוציא מלבן של צדוקין שאומרים יתקן  -ָ'ָה
ַָעלָ (  בטז, אח"מ 'וי )? :)מה דרשו הצדוקים( מבחוץ ויכניס. מאי דרוש ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת׃-ּכ  בחוץ ויכניס. אמרו מלמד שיתקן מ - ַהַּכּפ ָֽ
ת (טז,יג) )נאמר( להם חכמים: והלא כבר ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ְּקט ֵ֛ הָָ֑-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  ַָעל (בטז,) . אם כן מה תלמוד לומר'ָה ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י -ּכ 

ֶרת ּקְָ (טז,יג)שנאמר  -מלמד שנותן בה מעלה עשן. ומניין שנותן בה מעלה עשן  - ַהַּכּפ ָֽ ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס ֶאתְוכ  ֶרתָ ֶרת-ט ֵ֗ . הא לא נתן ַהַּכּפ ֵ֛
)אולי תסיק מסקנה אחרת שחייב מיתה על  מעייל ביאה ריקנית דקא ותיפוק ליה -חייב מיתה.  -בה מעלה עשן, או שחיסר אחת מכל סמניה 

, א עם פריט חסר( שכח שאסור וטעה וחשב שמותר לבו –שגג ) כגון ששגג בביאה -אמר רב ששת: הכא במאי עסקינן  -! ביאה עם פריט חסר(
הזיד בביאה ריקנית )חסר ) . רב אשי אמר: אפילו תימא הזיד בזו ובזו  ( נזכר ובכל זאת הביא במזיד קטורת ללא מעלה עשן) והזיד בהקטרה

דהא  -, כגון דעייל שתי הקטרות, אחת שלימה ואחת חסירה. אביאה לא מיחייב פריט( והזיד בקטורת ללא מעלה עשן, חייב על ביאה ריקנית(
הביא קטורת מושלמת והביא קטורת חסרת מעלה עשן, חייב על הקטרת ) דקא מקטר קטורת חסירה -עייל ליה שלימה, אהקטרה מיחייב 

 . החסרה(
 

ּות (יגטז,) (וכסה ענן הקטורת)לגבי מעלה עשן  דאי נמי לא כתב הכא - תיפוק ליה רש"י מָֽ ָָי א  מיחייב מיתה אקטורת חסירה, דאשכח דעייל ְול ֵ֥

ַאל (,בטז), וכתיב )היה חייב מיתה בגלל ביאה ריקנית( ביאה ריקנית שלא לצורך ְָבָכל-ְו א ב ֶ֤ ָ -ָי ת ָע  . . .ָ ּות מָ֔ ָָי א )רש"י הביא מקור לאיסור ְול ֶ֣

 ביאה ריקנית( 

 

 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה כה אל  עין משפט-מכוונת ב דקאמלת 
ַָעל  ( בטז,) עשן חייב מיתה עליה שנאמר חסר מן הקטרת אחד מסמניה או מעלה ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ּותָּכ  מָ֔ ָָי א ֶרת-ְול ֶ֣ , וכן חייב מיתה על ַהַּכּפ ָֽ

 ביאתו בלא מצוה, לפיכך אם שגג בביאה והזיד בקטרת, או שנכנס כקטרת /בקטרת/ שלימה עם החסירה חייב מיתה.
ּות (,בטז)על שהרמב"ם הביא מקור מקרא  תמה לחם משנה הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה כה-ו מָ֔ ָָי א בגמרא משמע   כי ְול ֶ֣

ּותָ (יגטז,) -דנפקא ליה הא מקרא ד מָֽ ָָי א ְָול ֵ֥ . . .ָ ֶרת ט ֵ֗ ַהְּק ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס ַאלָ (,בטז)-אבל קרא ד ְוכ  ְָבָכל-ְו א ב ֶ֤ ֶאל-ָי  ָ ת ָ-ע  ֶדׁש ּק ָ֔ .ַה . ּותָ. מָ֔ ָָי א ָ ְול ֶ֣ ֚י ּכ 
ָ ן ּותָ (,בטז)-בחיסר סמנים וא"כ קשה על רבינו דהביא קרא ד וכו' הך לא איירי אלא בביאה ולאֶּבָעָנָ֔ מָ֔ ָָי א ן ְול ֶ֣ ֶּבָעָנָ֔ ָ ֚י וכו' דאיתיה גבי ביאה גבי  ּכ 

 ביאה ריקנית( –)שהרמב"ם הביאו לגבי שני דברים, ואילו מהגמרא משמע כי מדובר בדבר אחד  חיסור סמנים

ּות (,בטז)ואפשר לתרץ רמב"ם  מָ֔ ָָי א יד שתיים, רמב"ם מביא קרא זה ללמד כי מלת ימות עבור שתי עבירות: קטן, בתפק-מונח זקף – ְול ֶ֣

 )א( ביאה ריקנית ללא צורך, )ב( הקטרה ללא מעלה עשן.  
 )הגמרא חוזרת שוב לענין מתן מעלה עשן בקטורת שקודם למדנו אותו באופן כללי ועתה לימוד בפרטים(

׀  (טז,יג) תלמוד לומר -אמר מר: ומניין שנותן בה מעלה עשן  ֶ֣ה ָּס אחד  )שתי מקראות לדרשת החיוב שיהיה בקטורת מעלה עשן . קרא לקראְוכ 

׀ארוך לעיל ואחד במלה אחת  ֶ֣ה ָּס היית סבור שצריך רק עלים של מעלה עשן ) אמר רב יוסף, הכי קאמר: אין לי אלא עלה מעלה עשן -? (ְוכ 

׀ (טז,יג) לומר מעלה עשן מניין? תלמוד  ורש()ש, עיקר מניין הידיעה כי צריך גם(  ֶ֣ה ָּס ׀לרב יוסף המלה ) ְוכ  ֶ֣ה ָּס מרבה את שורש מעלה עשן  ְוכ 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 

 

 docהתשעב. -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Apr-13          811/841    ZZFisher-02ג"עתשה–ניסן–ב"כ

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

, היה ההלכה הפשוטה שנותנים בקטורת שורש מעלה עשן( ) . אמר ליה אביי: והא איפכא תניא, דתניא: נתן בה עיקר מעלה עשןבקטורת(
יש' ) רד בכותלים עד שנתמלא הבית עשן, שנאמר ממשמש ויו -מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה. כיון שהגיע לשמי קורה 

ן (ו,ד ָָעָׁשָֽ א ֵ֥ ָּמל  ָי  ת י  ַהַּבֶ֖ ׀. אלא אמר אביי: הכי קאמר, אין לי אלא עיקר מעלה עשן, עלה מעלה עשן מניין? תלמוד לומר ְו ֶ֣ה ָּס  .ְוכ 
 

ָטז,יג:  אח"מויקרא 
ת ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ט ֵ֛ ְּק הָָ֑-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  הַָָ'ָה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ֶ֣ה׀ ָּס ֶאתְוכ  ָ ֶרת ַָעל-ְּקט ֵ֗ ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֶרת ּות׃-ַהַּכּפ ֵ֛ מָֽ ָָי א ְָול ֵ֥ ּות דֶ֖ ָָהע 

 ישעיהו ו,ד: 
ן׃ ָָעָׁשָֽ א ֵ֥ ָּמל  ָי  ת י  ַהַּבֶ֖ ְָו א ָ֑ ּקֹור  ַה ָ ֹול ּקֶ֖ מ  ָ ים ָ֔ ּפ  ַהּס  ָ ֹות ַאּמֶ֣  ָ ַָוָּיֻנ עּו

 

 ()נלמד שוב את תשובת אביי לרב יוסף

טה שנותנים בקטורת שורש מעלה עשן, וזה כנראה ההלכה הפשו) אמר ליה אביי: והא איפכא תניא, דתניא: נתן בה עיקר מעלה עשןגמ' ... 

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב)נדרש מהקרא  ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת׃-ּכ   -, היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה. כיון שהגיע לשמי קורה ( ַהַּכּפ ָֽ
יקר מעלה עשן, עלה מעלה עשן מניין? . אלא אמר אביי: הכי קאמר, אין לי אלא ע...ממשמש ויורד בכותלים עד שנתמלא הבית עשן, 

׀תלמוד לומר  ֶ֣ה ָּס  )אביי לומד ממלה זאת על אפשרות להוסיף עלי מעלה עשן לקטורת( .ְוכ 

׀ טעם פסק במלת –טט  שם עשב שגורם לעשן לעלות זקוף כמקל. - מעלה עשן רש"י ֶ֣ה ָּס מתאר היתמרות העשן זקוף כמקל והסתרת ארון  ְוכ 

  שלכן מזה נדרש הצורך במעלה עשן.העדות מעיני הכהן, אפשר 

 .שהשורש יפה מן העלין והא איפכא תניא,

ֶרת ט ֵ֗ ְּק ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ מונח רביע מצייר כיווני התפשטות העשן אחד עד הקורה וארבעה כתלים בירידה ובהגיעם לרצפה נוצר הענן הששי על  – ֲעַנ

ממשמש  רש"יכפי'  תלים עד שנתמלא הבית עשן, ממשמש ויורד בכו -כיון שהגיע לשמי קורה  בבלי יומא נג,אהרצפה, בלשון 
תמיד עד שמתמלא חלל הבית למעלה מכותל לכותל, וכשאין לו  מתפשט למעלהכן דרך העשן כשאינו יכול לצאת כנגדו  - בכתלים

  עוד מקום ממשמש ויורד אצל הכתלים.

 

 ואח"כ הגמרא מביאה עוד הבנות במלת וכסה.

 

 א,נגבבלי יומא  7.81.2

 נט -א אח"מ דף נח זוהר כרך ג ויקר 7.81.2.8

 
 נט/א  -זוהר כרך ג ויקרא אח"מ דף נח/ב 

 ( ובספרא דרב המנונא סבא כתיב, הסולם מח)
לברכא שמך ולזמרא  עלמות אהבוך, נערותיה הני לנערותיה( דף נט/א) ותתן טרף לביתה וחק( משלי לאמאי עלמות כמה דאת אמר )

ומשם  ...שבעה היכלות דבריאה המשמשים את המלכות עלמות הן) ן ותתאיןקמך ומתמן אשתכחן ברכאן בכלהו תתאי ומתברכאן עלאי
 , ( בכל התחתונים, ומתברכים העליונים והתחתונים נמצאות ברכות

 )על דבר זה, דהיינו שמן, שהוא חסדים( שפיר הוא מאן דאמר על מות אהבוך דהא במלה דא על כן עלמות אהבוךד"א ( הסולם מט()
)בעלי הדין מתבסמים, כי עלמות היא אותיות על מות, פירוש כשהחכמה שבמלכות היא בלי חסדים נמשכים ממנה  וןמאריהון דדינין אתבסמ

אהבוך, כי הפירוד ממך קשה  מותובשביל זה המלכות ומדרגותיה אוהבים להתדבק בזעיר אנפין שהוא חסדים, וזה שכתוב על  מות-דינים קשים כ
)מתקשרת בשמן של מעלה ביותר, שהוא אתקטר במשחא דלעילא יתיר הזו שהיא הארת חכמה(  )כי הקטורתובגין דהאי קטרת כמות(. 
)שהיא  שראלינסת , אמרה כ)וחשובה לפני הקב"ה, מכל הקרבנות והעולות( אתחשב קמיה דקודשא בריך הוא מכל קרבנין ועלוון, חסדים(

 )כשמן, שהוא חסדים, על כן( כמשחא)דהיינו זעיר אנפין( ואנת  ,)אני כקטורת, כי המלכות היא ספירת חכמה תתאה(אנא כקטרת המלכות( 
)כולם  דהא כלהו בי אחידן)אני וכל חיילותי(  וגו', נרוצה כמה דאת אמר על כן עלמות אהבוך, אנא וכל אכלוסין משכני אחריך נרוצה

 ונשמחה נגילהאם ייעול לי מלכא באדרוי  חדריוהביאני המלך ( הסולם נ), )כי הם תלויים בי( דהא בי תליין משכניועל דא  נאחזים בי(
)בשעה  אנא וכלהו אכלוסין, תאנא כלהו אכלוסין בשעתא דכנסת ישראל חדאת ומתברכא כלהו חדאן ודינא לא שריא כדין בעלמא בך

  ,תגל הארץישמחו השמים ו( תהלים צו, ועל דא כתיב )שכנסת ישראל שמחה ומתברכת, כולם שמחים, והדין אינו שורה אז בעולם(
 

 )החסד העליון נמשל לשמן והא ממתין לקטורת שתעלה מלמטה כדי להשפיע חסד למטה ולהמתיק את הדינים שיהיו לגזרות טובות(

 

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב)(  הסולם נא) ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת-ּכ   , א"ר יהודה זכאין אינון צדיקייא דקודשא בריך הוא בעי ביקריהון, ותנינאַהַּכּפ ָֽ
קודשא בריך הוא לקיים לא נפגעו( -)ונלמד כי אליהו ומה שבאו בדברים אמלך בשר ודם אי בר נש רכיב על סוסיא דיליה בר קטלא הוא, 

ָ, הכא מאי כתיב לקית(-)עלה במרכבה אוגו'  ויעל אליהו בסערה השמים (מלכים ב ב)ארכיב אליהו על דיליה דכתיב  ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ּותָּכ  מָ֔ ָָי א ְול ֶ֣
ֶאֶָ֖ ָר ַָעלא  ֶרת-ה )ענני , בתוך הענן ממש ויבא משה בתוך הענן( שמות כד), וקודשא בריך הוא עייליה למשה ביה, הדא הוא דכתיב ַהַּכּפ ָֽ

ַָעל, כבוד( ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת-ּכ  )שמות ענני  יי' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן וברא( ישעיה דדכתיב )הדא הוא  ַהַּכּפ ָֽ

 ,על המשכן יומם כי ענן יי'( שמות מ)כתיב , וכבוד(
ַָעלָ,)בענני כבוד ומחבר זאת אל(יי' בענן  וירד( שם לד)(  ותאנא האי דכתיב הסולם נב) ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶרת-ֶּבָעָנָ֔ )על הכפורת כרובים  ַהַּכּפ ָֽ

כרובי על את הוו יתבין, ותאנא ג' תאנא אתר דהוו שראן אינון כרובי כמה דאוקימנא  המניעים בנס כנפיהם שלש פעמים בהיגלות הקב"ה(
זמנין ביומא אתרחיש נסא בגדפייהו בשעתא דאתגלי עלייהו קדושא דמלכא אינון מגרמייהו סלקין גדפייהו ופרסין לון וחפיין על 

ים פורשי כנפ והיו הכרובים( שם כהדאת אמר )כמה  בגדפייהו )ס"א ונאחזין בגופייהו(כפורתא, לבתר קמיטין גדפייהו ונאחזין 
 קיימי וחדאן בשכינתא,  באת )ס"א בזאת( הווולא סכוכים דא  סוככיםפורשי ולא פרושי,  למעלה

ַָעל( א"ר אבא מה בעא הכא הסולם נג) ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת-ּכ  ן( וי' אח"מ טז,ג), וכתיב ַהַּכּפ ָֽ ר ֶ֖ ֲה ַָא א ב ֵ֥ ָָי את ז ֵ֛ , והא כהנא לא חמי ְּב
וה נחית וכד הוה נחית מטא על האי כפרת ומתערין גדפייהו דכרובין ואקשי להו ואמרו לשכינתא בשעתא כד הוה עאל, אלא עננא ה

 )הכהן לא ראה השכינה כאשר נכנס בקה"ק אלא ענן היה יורד על הכפורת ואז הכרובים מניעים כנפיהם ואומרים שירה( שירתא.
, האי כד סלקי גדפייהו, בשעתא דפרסין על כל אלהים גדול יי' ומהלל מאד ונורא הוא כי( תהלים צואמרי )(  ומה שירתא הסולם נד)

לפני יי' כי בא לשפוט )את( הארץ ( שם צחאמרי ), כד חפיין על כפורתא אלהי העמים אלילים ויי' שמים עשה כי כל( שםאמרי )להו 
  ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים,
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ואתכוון במה דאתכוון  הכהן כאשר שמע שירתם העלה הקטורת()וכדין שוי קטרת באתריה  וקלהון הוה שמע כהנא במקדשא( הסולם נה)
כרובייא סלקין ונחתין וזמרי שירתא מחפיין לכפורתא וסלקי  )וקלהון( וגדפי )וכיוון מה שכיוון כדי שכלל ישראל יתברך(דיתברך כלא בגין 

 )כנפיהם( וגו',  ואשמע את קול( איחזקאל אמר )דייקא ומנ"ל דקלהון אשתמע כמה דאת  סוככים, סוככיםלהו הדא הוא דכתיב 
אהבוך, לאכללא תרין כרובין דכר ונוקבא מישרים ודאי,  , מהו במישרים כמה דאת אמר מישריםועמים במישריםאמר רבי יוסי ( הסולם נו)

כאן אוליפנא דבכל אתר , ר' יצחק אמר מהקול מדבר אליו, מבין שני הכרובים וידבר אליו וישמע את( במדבר זועל דא ועמים במישרים וכתיב )
צדיק וישר ( דברים לבכתיב ), ותנינן ישרים את פניך ישבו( תהלים קמ)דלא אשתכח דכר ונוקבא לאו כדאי למחמי אפי שכינתא הדא הוא דכתיב 

ופניהם ( מות כהש, ובגיני כך )ועמים במישרים, אתה כוננת מישרים( תהלים צטדכר ונוקבא אוף הכא כרובים דכר ונוקבא ועלייהו כתיב ) הוא
 והא אוקימנא:  איש אל אחיו

 

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב),... ד"ה ובספרא דרב המנונא סבא כתיבזוהר ויקרא דף נט/א ע"פ  ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת-ּכ  הענן משמעו ענן , ַהַּכּפ ָֽ

ָהמכסה על כבוד השכינה )ענן השראת השכינה( והקרא  ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י  אלאהיא  כי)אחת המשמעויות של המלה לא מציין איך להיכנס לקה"ק ּכ 

( הריבמשמעות  כיבענן אראה שהכהן צריך להיכנס עם ענן וגו'( והקרא לא מציין איך להיכנס אלא נתינת טעם ) אלאוהצדוקי כנראה למד 

ללנאמר  ַא ְָבָכל-ְו א ב ֶ֤ ֶאל-ָי  ָ ת ָ-ע  ֶכת ר ָ֑ יתַָלָּפ ֶ֖ ּב  מ  ָ ֶדׁש ּק ָ֔  הכניסה וכיצד נכנסים. כי בפנים נמצא ענן השכינה ויש תנאים לזמן ַה

 

 ועל דרך זו, כי הענן הוא המכסה את כבוד השכינה, פירשו רבינו בחיי ואור החיים

ה ֶאֶ֖ ָר א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ּותָּכ  מָ֔ ָָי א )ענן המכסה על ישמט הכבוד מן הענן  )עשן הקטורת(באר כי לאחר שיבא שם בענן רבינו בחיי ע"פ  – ְול ֶ֣

)אבל בקדש , וירא כבוד ה' (שמות בשלח טז,לג) -באר כי כבוד ה' מכוסה בענן כמו ב ור החיים א-ו, ויהיה מתראה על הכפורת השכינה(

, כי גבוה מעל גבוה שומר, והוא אומרו אלא בחינה גדולה אור עליוןהודיע כי לא בחינה זו לבד היא הנמצאת בפנים  הקדשים ביוה"כ(
ַָעל ה ֶאֶ֖ ָר ֶרת-א    ַהַּכּפ ָֽ

הויש לומר כי  ֶאֶ֖ ָר  ללא מרכא כעין רבוי בלתי מוגבל מרמזת לגלוי גבוה מאד של כבוד ה' בחינת אור עליון. טפחא, – א 

הומפני גלוי כל כך עליון  ֶאֶ֖ ָר רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה טפחא, ללא מרכא באה ללמד שתי אזהרות, כדרך לימוד  – א 

ָרֶאֶָ֖  ( בטז,)מהקרא הלכה כה  א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י תָּכ  ּו מָ֔ ָָי א ַָעלְול ֶ֣ ֶרת-ה ָכי מלת שתי מיתות , ַהַּכּפ ָֽ ּות מָ֔ קטן בתפקיד של שתיים עבור שתי -זקף –ָי

הואין ממיתים בלא אזהרה, לכן  עבירות: )א( ביאה ריקנית ללא צורך, )ב( הקטרה ללא מעלה עשן. ֶאֶ֖ ָר טפחא, ללא מרכא באה ללמד  – א 

 שתי אזהרות 

 

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב) א"ר אבא מה בעא הכא ,...בא כתיבד"ה ובספרא דרב המנונא סזוהר ויקרא דף נט/א ע"פ  ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י -ּכ 
ֶרת ן( וי' אח"מ טז,ג)וכתיב  ,ַהַּכּפ ָֽ ר ֶ֖ ֲה ַָא א ב ֵ֥ ָָי את ז ֵ֛ )הכהן לא ראה השכינה כאשר נכנס , והא כהנא לא חמי לשכינתא בשעתא כד הוה עאל ְּב

 וקלהון הוה שמע כהנא במקדשאורת היו סוגרים ופורסים כנפיהם ואומרים שירה( )כנפי הכרובים שעל הכפ...  , אלא עננא הוה נחיתלקה"ק( 
ואתכוון במה דאתכוון )היה נותן הקטורת במקומה על הגחלים ומעלה עשן( שוי קטרת באתריה )וכאשר הכהן שמע קול שירתם במקדש( כדין 
))וקולותיהם( וכנפיהם עולים וזמרי שירתא  כרובייא סלקין ונחתין )וקלהון( וגדפי)וכיוון מה שכיוון כדי שיתברך הכל(.  דיתברך כלאבגין 

ת (וי' אח"מ טז,יג)ואפשר כי הטעם הפותח הקרא ויורדים בזמרם שירתם(  ֶאָֽ ןָ ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ט ֵ֛ ְּק ׁש-ַה ֶ֖ א  ן,  ָה דרגא, מתאר עלית וירידת  – ְוָנַתֹ֧

 כנפי הכרובים בשירתם ולקולם הכהן מעלה עשן הקטורת.  

 

ַָעל( וי' אח"מ טז,ב)עד כאן למדנו מהקרא ויקרא דף נט/א זוהר ע"פ  ה ָרֶאֶ֖ א  ָ ן ֶָּבָעָנָ֔ ֚י ֶרת-ּכ   על ענן השכינה.    ,ַהַּכּפ ָֽ

ֶאת ( ...וי' אח"מ טז,יג) דורש על הקרא  זוהר ויקרא אמר )הסולם רס/ב( ֶרתָ ט ֵ֗ ְּק ַָה ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס ֶרת-ְוכ  המדבר על ענן הקטורת שהביא  ַהַּכּפ ֵ֛

ֶרתוגו', וכתיב )כ(  אשר עין בעין נראה אתה יי'בזכות אהרן דכתיב )י( מדבר היו שבעה ובאו( )בענני כבוד הכהן.  ט ֵ֗ ַהְּק ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס . מה ְוכ 
דהא בקטרת שבעה  .)ענני כבוד בזכות בזכות כהן גדול בן אהרן( אף כאן נמי שבעה)ענני כבוד בזכות אהרן כהן גדול(, שבעה )במדבר( להלן

)אהרן ראש לשבעה עננים  ביה בכל יומא]ב[  לשית אחרנין]א[  הוא והוא קשיר ואהרן רישא לכל שבעה עננין]ת[ עננין מתקשרן כחדא 

 .ומאחדם וקושר לששה האחרים אליו(

]ת[ ועוד אהרן. ]א[ בשית, ]ב[ לא גרסינן ביה בכל  חלופי גרסאות)י( )במדבר כא( ויקה לנה צ"א. )כ( )ויקרא טז(.  מסורת הזוהר

 יומא.

אשר עין בעין  שכתוב שהוא מרכבה לחסד, בזכות אהרן, ענני כבודוכו':  ( ענני כבודבאותיות קטנותהסולם רס/ב )הר ויקרא אמר זו
ֶרת עומד עליהם וגו'. וכתוב, ועננך נראה אתה יי' ט ֵ֗ ְּק ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס , ועננך עומד עליהם-ב אף כאן, עננים, הוא שבעה בקטורתמה להלן, , ְוכ 

כי  שבעה עננים הם ספירות כי בקטורת היו שבעה עננים מקושרים יחד, ואהרן הוא הראש לכל השבעה עננים, . עננים בעההם גם כן ש
. ועל כן , בכל יוםשהם  ג"ת נהי"מ והוא קשור בו לששה עננים אחרים, חג"ת נהי"מ, ואהרן שהוא מרכבה לחסד הוא ספירה ראשונה מהם,

 היותו בחינת חסד שהוא ראש העננים, וכולל אותם.נחשבים העננים שהם בזכות אהרן, ל
 

 טז,יג:  אח"מויקרא 

ת ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ט ֵ֛ ְּק הָָ֑-ַה ָ ֶ֣י ְפנ  ׁשָל  ֶ֖ א  ֶאתָ'ָה ָ ֶרת ְּקט ֵ֗ ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ֶ֣ה׀ ָּס ַָעל-ְוכ  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֶרת ּות׃-ַהַּכּפ ֵ֛ מָֽ ָָי א ְָול ֵ֥ ּות דֶ֖ ָָהע 
ָ ן  ראש לשבעה עננים והששה האחרים כלולים בענן שהוא מעלה.הנותן הוא אהרן וענן הקטורת הראשון מתחיל בו, ולכן הוא  –ְוָנַתֹ֧

ת ֶאָֽ ָ ן ַָעל-ְוָנַתֹ֧ ֶרת ט ֵ֛ ְּק ׁש-ַה ֶ֖ א  כי בקטורת היו שבעה עננים  הסולם רס/בדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים, ע"פ פי'  - ָה
, להיותו בחינת חסד שהוא ראש העננים, ועל כן נחשבים העננים שהם בזכות אהרן מקושרים יחד, ואהרן הוא הראש לכל השבעה עננים,

 וכולל אותם.

ֶרתרמז לשבעה עננים )א(  ְּקט ֵ֗ ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֲָעַנ ׀ ֶ֣ה ָּס  פסק( מונח רביע, כעין מדה סדור שנחלק.= מונח לגרמיה ) – ְוכ 

ָבקריאה עם פסק  ׀ ֶ֣ה ָּס כקורה ישרה  רות הקטורת כענן אחד העולהרמז לענן הראשון הכולל את שאר ששה העננים, והפסק מרמז להיתמְוכ 

 כלפי מעלה עד התקרה.

ֶרת, כיצד? מהענן הראשון ששה הענניםהתפשטות בקריאה ללא פסק רמז ל  ט ֵ֗ ְּק ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ֶ֣הָמונח רביע בתפקיד של חמש,  – ֲעַנ ָּס מונח עוד  –ְוכ 

 עננים.  שה, סה"כ שענן אחד



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶרת ט ֵ֗ ְּק ַה ָ ן ֶָֽ֖֣ ן אחד מתפשט תחת הקורה, ארבעה עננים ממשמשים , ענבהגיעו לתקרהמונח רביע מצייר כיווני התפשטות העשן,  – ֲעַנ

כיון שהגיע לשמי  בבלי יומא נג,אויורדים בארבעה כתלים, ובהגיעם לרצפה מתפשטים מעליה ונוצר הענן הששי על הרצפה, בלשון 
 כפי'   ממשמש ויורד בכותלים עד שנתמלא הבית עשן,  -קורה 

ָ , יי' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ראוב( ישעיה ד,ה,ודכתיב )זוהר ויקרא דף נט/א )ב(  ה[ הָ֡] ָ א ָרֶ֣ ָָּ֩כלָ'ּוָב -ַעל
ַָהר ן ֹו ְָוַעל-ְמכָ֨ ן ּיֹ֝ו ַָעל-צ  י ֵ֥ הָּכ  ְָ֑יָל הָָל ָבֶ֖ ָה ׁשֶָל ֵ֥ א  ָ ַגּה ֵ֛ ְָונ  ן ְוָעָׁשָ֔  ָ ָמם ָיֹו ָ׀ ן ֶָֽ֖֤ ָָעָנ ָה ָרֶאֵ֗ ְק ָ-ָּכל-מ  ה׃ ֻחָּפָֽ ָ ד ֹו ָָּכבֶ֖ ל]ו[ ֵ֥הְָלצ  ְהֶי ֵ֛הָּת  ָ-ְוֻסָּכ ם ָמֶ֖ יֹו

ּו  ָ ה ְחֶס ַמ ָּוְל ֶרב ח ָ֑ ָפמ  ר׃ ָטָֽ ָּמ מ  ָּו ֶֶָֽ֖֖רם ֶּז מ  ָ ֹור ְסּתָ֔ מ   ְל
 ושבע חופות יש כאן: ענן, עשן, נוגה, אש, להבה, חופת, שכינה. ...  רש"י

 

 הגמרא דרשה את הלכות העלאת הקטורת, הזוהר דורש את התכלית של קיום המצוה כהלכתה

 ענין העלאת ענן הקטורת ע"י כהן גדול ביה"כ נדרש בזוהר בין היתר בפרשות אמר ואח"מ
ועל כן נחשבים  בקטורת היו שבעה עננים מקושרים יחד, ואהרן הוא הראש לכל השבעה עננים, (הסולם רס/ב)זוהר ויקרא אמר 

  העננים שהם בזכות אהרן, להיותו בחינת חסד שהוא ראש העננים, וכולל אותם.

 . (נ -הסולם מח )נט/א  -זוהר כרך ג ויקרא אח"מ דף נח/ב  -ונקשר ידיעה זאת אל הנאמר ב
היא המלכות, שבכניסת יום  –בענן הקטורת שלו את כנסת ישראל  מקיפה שהוא ראש העננים, וכולל אותםשל אהרן  בחינת החסד

את  מעלה,   אהרן הכהן הגדול ואחריו בניו הכהנים הגדולים. מות-נמשכים ממנה דינים קשים עד כדי )ולכן(היא בלי חסדים הכפורים 

כי הפירוד ממנו קשה כמות.  להתדבק בזעיר אנפין שהוא חסדים, על כל מדרגותיה, באמצעות עננו היא המלכות  –כנסת ישראל 

)חשובה לפני הקב"ה, )ודינים מתמתקים, והתקשרות זאת(  בעלי הדין מתבסמיםומהתקשרות זאת של חסד אהרן בחסדים דזעיר אנפין 
ואנת  )אני כקטורת, כי המלכות היא ספירת חכמה תתאה(,קטרת אנא כ)שהיא המלכות(  שראלינסת , אמרה כמכל הקרבנות והעולות(

)בשעה שכנסת ישראל שמחה ומתברכת, כולם -ו וגו' משכני אחריך נרוצה )כשמן, שהוא חסדים, על כן( כמשחא)דהיינו  זעיר אנפין( 
 ,ישמחו השמים ותגל הארץ( תהלים צו, ועל דא כתיב )שמחים, והדין אינו שורה אז בעולם(

... ומדת הדין צריכין רק להעלותה אל השורש ששם ...  המכסה אני מאברהםד"ה  שפת אמת וירא תרנ"ו -זה אפשר להבין מוכעין 
... ולמעלה בשורש נמתק גם מדת הדין ומזכה אותנו, אבל בעולם הזה  (הישר הקטורתענן )כמו העלאת נמתק הדינים, לכן כתיב והעלהו 

 . כמובן למשכילים (ששה העננים הממלאים את קה"ק בחסדים)כו ע"ה מתפשט עד סוף כל דרגין חסד יבנה ... שמדתו של אברהם אבינ

המכסה אני מאברהם. ... כי מסר הקב"ה את יצחק תחת יד אברהם להיות מדת החסד גובר על מדת הדין. ד"ה  שפת אמת וירא תרנ"ו
ד צריך להתפשט ביותר ... ומדת הדין צריכין רק להעלותה והנה לאברהם נאמר לך לך וכו' התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי מדת החס

... ולמעלה בשורש נמתק גם מדת הדין ומזכה אותנו, אבל לעולה על יצחק(  -)טט אל השורש ששם נמתק הדינים, לכן כתיב והעלהו 
ע"ה מתפשט עד סוף כל בעולם הזה חסד יבנה ונשענין בזכות אברהם אבינו ע"ה וזה שכתוב בך חותמין שמדתו של אברהם אבינו 

 .דרגין כמובן למשכילים
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 בבלי סוכה 1

 

 בבלי סוכה ב,ב 1.8
)כמבואר בגמרא שסוכה כשרה רק כשהיא דירת עראי, וכדי שמבנה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה  )היינו סכך הסוכה(סוכה  משנה

 דירת עראי(. שלמעלה מעשרים אמה יוכל לעמוד עליו להיות מבנה קבע. ונקטו הפוסקים טעם
 .ורבי יהודה מכשיר

 .עשרה טפחים ושאין לה שלוש דפנות ושחמתה מרובה מצלתה פסולה גבוההושאינה 
שיעור הסוכה גבהה אין פחות מעשרה טפחים ולא יתר על עשרים אמה, ורחבה  גבוהה א"ד ה"רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פ

להוסיף ברחבה אפילו כמה מילין, היתה פחותה מעשרה או משבעה על  אין פחות ]א[ משבעה טפחים על שבעה טפחים, ויש לו
 שבעה או גבוהה מעשרים אמה כל שהוא הרי זו פסולה.

אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב הלכה שתהא מחזקת ראשו ורובו   א"ד ה"הגהות מיימוניות הלכות שופר וסוכה ולולב פ]א[ 
וזהו כב"ש לגבי ב"ה דלא בעו שולחנו ודלא כר' דבעי ארבע אמות על ארבע אמות, ושולחנו והיינו שבעה טפחים כדמוכח בגמרא 

 ע"כ:
  מדיון הגמרא עולה שכל הפסולים הללו הם הלכה למשה מסיני -טט. 

מים ונאמר בסיני לפני ששנו החכ, מתרצת הגמרא שדוקא לגבי סוכה שהפסול בסכך למעלה מעשרים אמה הוא מדאורייתא).סוכה דאורייתא .. גמרא

)שנה כי אפשר  תני תקנתא )לכן( דרבנן )שהאיסור לטלטל בו הוא מ( מבוי)שלא עשה כתורה והלכה, מה שאין כן לגבי(  תני פסולה את המשנה(

 .לתקנו לטלטל בו גם מדרבנן(

 . ה בתורה()היכן מקור דין ז מנא הני מילי מדאורייתא שואלת הגמרא( )אחר שאמרה הגמרא שפסול סוכה למעלה מעשרים אמה הוא

ָ (י' אמר כג,מגו) יֶכם  ת  ר ָֽ ָד  ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע ָ]מג[ְָל
ת ֶא  ָ י הֹוַׁש ְבּת  ָ ֹות ַָבֻּסּכֵ֗ י ֶ֣ ָ-ּכ  ם י  ָרָ֑ ְצ מ  ֶֶ֣רץָ ֶא מ  ָ ם אֹוָתֶ֖ ָ י ֵ֥ א  י הֹוצ  ְָּב ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ 

ם׃ יֶכָֽ ה  ֱאֹל ָ ֵ֥ה הָו ְָי י ֶ֖ ֲָאנ 
יֶכםָ  (י' אמר כג,מגו) אמר רבה דאמר קרא ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע , על סיכוך על תוכן של ידיעה מרמזים לענין תוספת ידיעה, ולסגזרקא מונח  - ְל

 (נחמיה ח,יזעל  בבלי ערכין לב,ב-ומחיצות של קדושת מחנה ישראל )ראה קשר אפשרי ל

ֹות ַָבֻּסּכֵ֗ י ֶ֣ מלמד על לפחות ארבע ענינים, וכאן מרמז לשבעה ענני כבוד, ארבעה מארבע רוחות, אחד למטה מתחת  -מונח רביע  - ּכ 

 .יחף )תורה שלמה בהעלותך( אחד מעל ראשיהם, אחד מלפניהם מיישר דרכם א ילכורגליהם של

 ָ י  פשטא -הֹוַׁש ְבּת 

ל-ֶאת א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י  קטן-מונח זקף - ְּבנ 

 עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה, למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום דלא שלטא בה עינאעד -פשוט ש

 לא מבחינה בסכך ישירות אלא ע"י נשיאת עיניו למעלה(.  -שולטת )מעל עשרים אמה העין לא 

 

אמרי )לא סברו, טעם הפסול מעל עשרים אמה, כרבה ( כרבה לא רבי זירא ורבאכולהו )אומרת:  בוכה ב,ס ליבבבדיון הבא  הגמרא

יֶכםָ  (י' אמר כג,מגו)שלמד זאת מהקרא  ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע שיושב בצל סוכה, כי הם סברו שאין כוונת הפסוק שצריך היושב בסוכה לידע  ְל

לאו בידיעה דישיבת סוכה קא אמר, אלא  רש"י )ופירש( ידיעה לדורות היא)ב( ההוא לידיעה הנצרכת ליושב בסוכה, אלא כוונת הקרא(
 בידיעות דורות הבאין היקף סוכות ענני כבוד הנעשה לאבות. 

 

יֶכםָ  (י' אמר כג,מגו)הקרא של רבה אפשר כי  – טט ת  ר ָֽ ָד  ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע פסול עשרים אמה רמז לאחד את הדרשות )א( סכך מעל ע"פ טעמיו מ ְל

 . הקרא עוסק בסיבה לסוכה והסיבה מכילה את ההלכה לפסול סוכה מעל עשרים אמה. )ב( שאין יושבים בצך סכך מעל עשרים אמה-ו

. ולפי ההסבר ע"פ בבלי ערכין לב,ב חסר על מגורים בסוכה ובצילהבסכך מעל עשרים אמה חסרה  שליטת העין הישירה ולוקה הידיעה 

 בידיעה של קדושת ענני הכבוד אף שלא נראים ומכך קדושת מחנה ישראל.

 

יֶכםָ  ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע רב דעת , מצד אחד זרקא סגול בתפקיד הוספה בידיעה לדורות על נסי המדבר בצל ענני כבוד )זרקא מונח סגול - ְל

 רבה(דעת ורבא(, מצד אחר זרקא סגול בתפקיד גריעה שאם הסכך מעל עשרים אמה זה מחסיר בידיעה של ישיבה בצל סכך )זירא 

 

 )של סוכה( הפסוק מלמד על צל -רבה 

 . העליון היה בגובה עשרים אמה הפסוק מלמד על צל ע"י שבעה ענני הכבוד, ואפשר שהענן -רב זירא ורבא 

 

אז דירה הקטנה היא ארבע  תשבו משום תדורו אם ההנמקה היאלקשר זאת לדעת רב הונא )סוכה ב,ב( . כאשר מעל עשרים אמה ויש 

 דפוסים של הלכה. -ארבע יסודות  -אמות. מאז חורבן הבית אין לקב"ה אלא ארבע אמות של הלכה, ויש הסבר ארבע אימות 

  ,אמה 21אמה זאת דירה בגובה  21אם ענן כבוד עליון בגובה 

 טפחים, הסוכה צריכה להיות קצת יותר מארבע אמות. 7אמה יהיה צל סוכה של  4על  4 -אמה גובה ו 21ירה של כדי שבד

 .בבית המקדש בירושלים רק ביום תקופת תמוז יוטל צל סכך של שבעה טפחים בגובה עשרים אמה בתוך ארבע אמות וכחצי טפח

 יוק.אמה יוטל בתוך ארבע אמות בד 89.1טפחים בגובה  7צל סכך 

 

מעלות דרום עד הקוטב  1...-מכסה את רוב כדור הארץ המאוכלס, מהחוג האנטרקטי בקו רוחב כ אור השמשביום תקופת תמוז  רק

אומות העולם שישראל מקריבים קרבנות פרי מוסף לזכותם בשבעה ימי הסוכות. אם אומות העולם יקיימו שבעת  71-הצפוני. זהו רמז ל

 .ים בישראל ונידונים לזכות ביום הדין בכל שנה וביום הדין הגדול והנורא באחרית הימיםמצוות בני נח הרי הם תומכ

אבל אם הם לא מקיימים שבעת מצוות בני נח והם שונאים את ישראל אזי ביום הדין הגדול והנורא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה והיא 

ענני הכבוד, ומי  -הימנותא דמ אז וכמו במדבר שישראל שכנו בצלתאיר על כל העולם המאוכלס ביום אחד כמו בכל שנה ביום תקופת תמו

מהם שחטא ענן הכבוד פנה מעליו והאירה עליו השמש המדברית היוקדת להצביע עליו להאיר על חטאו ואף לענשו בחום, כך אומות 

נורא באחרית הימים, ואפשר שבכל העולם השמש היוקדת תאיר על כולם ביום אחד והם נידונים לפי מעשיהם ביום הדין הדין הגדול וה



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 

 

 docהתשעב. -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Apr-13          811/844    ZZFisher-02ג"עתשה–ניסן–ב"כ

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

שנה זה קורה ביום תקופת תמוז וביום תקופת טבת ששניהם קשורים לתעניות צבור, י' טבת יום הטלת המצור על ירושלים ע"י 

 צר. אצר, יום יז תמוז החל משבירת לוחות ראשונים ועד פריצת חומות ירושלים ע"י נבוכדנאנבוכדנ

 

 נעיין בבלי עירובין:

יֶכםָ ָ (י' אמר כג,מגו) רבה כתיב רדאמ א,עירובין ג בבלי (א) ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ַמַען   זרקא מונח סגול - ְל

י ָ הֹוַׁש ְבּת  ָ ֹות ַָבֻּסּכֵ֗ י ֶ֣  מונח רביע פשטא - ּכ 

 .עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה, למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום דלא שלטא בה עינא
 

 (היכר)מכאן שגם בסוכה )כמו בקורת מבוי( חולקים לגבי  פליגי וכו' יכראבה אלמא: גבי סוכה נמי

 ירובין ב,אע ליבב -ב

ה׃תרומה כז,טו: ת מוש ְָׁשל ָׁשָֽ ם ֶהֶ֖ י ְדנ  ַא ְָו ה ְָׁשל ָׁשָ֔ ֶ֣ם ֶה י ד  ַָעֻּמ ים ָ֑ ְקָלע  הָ ֶ֖ ר  ֶָעְׂש ׁש ֵ֥ מ  ֲח ָ ית ָ֔ נ  ַהּׁש   ָ ף ָּכת  ְָוַל
׀כז,יח: תרומהת מוש ַחב ר ֶ֣ ְָו ה ַאָּמ֝ הָָב ָאָ֨ מ  רָ֩ ָחצ  ֶה ָ ְך ֶר ָ֑רָָא ֶ֣ ָז ָמְׁש ָ ֶׁ֣ש ָׁש  ֹות ַאּמֶ֖ ׁשָ ֵ֥ מ  ָח ָ ה ָמֵ֛ ק  ְָו ים ּׁש ֵ֗ ֲחמ  ַָּב ים ֶ֣ ּׁש  מ  ֲָח

ֶׁשת׃ ח ָֽ ְָנ ם ֶהֶ֖ י ְדנ  ַא ְָו
ׁשהל לח,יד:ת ויקמוש מ  ֲח ָ ים ֵ֛ ע  ֶאל-ְקָל הָ ַאָּמֶ֖ ָ ה ֵ֥ ר  ה׃-ֶעְׂש ְָׁשל ָׁשָֽ ם ֶהֶ֖ י ְדנ  ַא ְָו ה ְָׁשל ָׁשָ֔ ֶ֣ם ֶה י ד  ַָעּמּו ף ָ֑ ַָהָּכת 
הֶָויקהל לח,טו:ת מוש רָ ֶַ֣ע ְלַׁש  ָ ה ֶּז ָּומ  ֶ֤ה ֶּז מ  ָ ית ֵ֗ נ  ַהּׁש  ָ ֶ֣ף ָּכת  הְָוַל ַאָּמָ֑ ָ ה ֶ֖ ר  ֶָעְׂש ׁש ֵ֥ מ  ֲח ָ ים ְקָלע ֕ ָ ר ָָחצ ָ֔

ה׃ ְָׁשל ָׁשָֽ ם ֶהֶ֖ י ְדנ  ַא ְָו ה ְָׁשל ָׁשָ֔ ֶ֣ם ֶה י ד  ַָעֻּמ
 

ׁש (יקהל לח,ידו ותשמ) )ג"א וחמש עשרה אמה קלעים לכתף תרומה כז,ידת מוש ואיבעית אימא כי כתיב מ  ֲח ָ ים ֵ֛ ֶאל-ְקָלע  ָ ה ַאָּמֶ֖ ָ ה ֵ֥ ר  -ֶעְׂש
ף ָ֑ ֹותָ(חי,ות תרומה כזשמ) בגובהה הוא דכתיב. גובהה? והא כתיב ַהָּכת  ַאּמֶ֖ ָ ׁש ֵ֥ מ  ָָח ה ָמֵ֛ ק  )גרסת רש"י ההוא  . ההוא משפת מזבח ולמעלהְו

. לר' יהודה גובה מזבח כפשט הכתוב שלוש אמות, לר' יוסי עשר אמות, כשם שמזבח הזהב גובהו שתי אמות כפול משפת קלעים ולמטה(

ות, כפול מארכו ורוחבו שבפשט היו חמש אמות כל אחד. לכן מאורכו ורוחבו שהיו כל אחד אמה אחת, כך המזבח החיצון גובהו עשר אמ

גובה הקלעים לפחות חמש אמות מעל עשר אמות גובה המזבח. הדרשה שהגובה נלמד מהאורך דומה לדרשה המלמדת שרוחב כל קלע היה 

ֹותחמש אמות הנלמד מהפשט של הכתוב  ַאּמֶ֖ ׁשָ ֵ֥ מ  ָח הָ ָמֵ֛ ק   . ְו

ש עשרה שנעדפו מזה ומזה לפתח, היו עוד חמש גובה שוה לשאר הקלעים, ועליהן למטה מאותן חמ .משפת קלעים ולמטה רש"י
דגובה כל קלעי החצר סביב  -: בגובהה הוא דכתיב לישנא אחרינא נתוספו חמש עשרה בגובה משני עברי הפתח דהו להו עשרים

, היינו הקלעים במזרח עשרים אמה, יקראומר שההסבר השני הוא הע רש"י - טט) חמש עשרה אמה וגו' ...ושתיהן שמעתי, וזה עיקר

 (.בשאר הצדדים חמש עשרה אמה

  - טט

יֶכםָ טעמי הקרא  ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע זרקא מונח סגול על תוכן של ידיעה מרמזים לענין תוספת ידיעה )ואח"כ נראה גם גריעה אפשרית  – ְל

 .בהן מופיעה תבנית טעמים זאת בקשר לשרש ידע בגודל הדופן השלישית(. צירוף זה דומה לפסוקי תורה ונביאים אחרים

הם הלכה למשה מסיני כפי שמבררת זאת הגמרא. כמו כן יש בטעם  וכה פ"א מ"אס נהמש -לענ"ד תוספת ידיעה זאת היא שכל עניני ה

 הסגול רמז לענין שמחוץ לקצוב, חוץ לשכל, חוץ לטבע. אכן ענני הכבוד הם חוץ לדרך הטבע. 

 

א גובה סוכה )סכך( כשרה. על בסיס הגמרא בעירובין לגבי קלעי החצר אפשר שתחתית ענן הכבוד העליון היה בגובה הבירור הראשון הו

ואמר רבי תנחום מלמד  וכה ה,אס ליבב-ב מדרשיש לכך קצת דמיון ל .ונגע בראשי עמודי הקלעים המזרחיים קצת פחות מעשרים אמה
)למטה  עד)נמשך הכסא(  ואישתרבובי אישתרבב ליה כסא)טפחים מהשמים( ...  השפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו למטה מעשר

ענן הכבוד העליון נגע בקלעים כדוגמת כסא . ונקט ביה ומשה רבנו אחז בו במצוות ה' נגד הפרעת המלאכים )טפחים מהשמים( עשרהמ(

 הכבוד שירד מעט מתחת לעשרה טפחים מהשמים.

הייטב, כי השמש נראתה  הוכר ברור שיש ענן וצל, אבל בפחות מעשריםהיכר  רים אמה כבר לא היהיתכן, שאם הענן היה בגובה מעל עש

ככוכב גדול ואורו חלש )מפרשים בספר במדבר?(. לכן גם צ"ל שצילתה של הסוכה מרובה מחמתה, כמו בענן הכבוד העליון שהטיל צל 

 של ממש כאשר הוא בפחות מעשרים אמה.

הערת ר' זלמן פלוימדורף, כולל אור משה, אם בקיר מבוי יש קישוט גם מעל עשרים אמה אז הדבר ניכר  .העד כאן הדיון בקרא של רב

 והוא משמש כסימן לקורה. אבל בסוכה קישוט לא מועיל, כי הסיבה היא הקשר להיכר ענני כבוד.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בבלי סוכה ב

יֶכםָ  ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע מים מוסיף בידיעה שענני כבוד הצלו משמש ולכן מעל עשרים אמה לא ע"פ תבנית טע - טט, גולסונח מרקא ז – ְל

 , "הוקיעם כנגד השמש"ניכר הענן העליון, כי במדבר ראו השמש ככוכב מאיר ולא השתמשו לאורה, השמש מאירה על אדם להצביע שחטא

 שו"ע או"ח סימן תרכה סעיף אאפשר שזה מכוון לדברי 

ים ָ֑ מ  ָָי ֶ֣ת ַע ְב ָׁש  ּו בֶ֖ ְׁש תָּת  . לכאורה משמע במחבר שצריך צלתה מרובה מחמתה  שרב ושמש לבל יכם הם ענני כבוד שהקיפם בהם וגו' ַּבֻּסּכ ֵ֥

 כדי להיות כדוגמת ענני כבוד, 

יֶכםָ )מביא הפסוק במלואו ...  שו"ע הרב ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע  וגו' ודוגמא לזה צוה לנו לעשות סוכות עשויות לצל שנזכור נפלאותיווגו'(  ְל

 ( ולהלכה כשירהמ"במדובללת שאין צלתה מרובה מחמתה יש דיון )ראה בסוכה 

 
 אמר כג,מבא קרוי

ָ ים ָ֑ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע ָׁש  ּו בֶ֖ ְׁש תָּת  ַָּבֻּסּכ ֵ֥ מב[ [ָ
ת׃-ָּכל ַָּבֻּסּכ ָֽ ּו בֶ֖ ְׁש ָי  ל א ָ֔ ָר ְׂש ְּבי   ָ ָרח ְז ֶא ָָהָֽ
ּו אמר כג,מבא קרוי רבא אמר בֶ֖ ְׁש תָּת  ּכ ֵ֥ ָ , יתור לרבותמרכא טפחא – ַּבֻּס ים ָ֑ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע  , רבוי והגבלה )כאן רבוי הגבלים(.נחמונח את –ׁש 

 מיני סוכות שמתאפשרת בהם דירה אפילו ע"י הדחק בסוכה של שבעה על שבעה טפחים יתור לרבות ,ָ ים ָ֑ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע  –ׁש 

ולמעט סוכה מבנה קבע, שהוא  מעל עשרים אמהסוכה  למעט –להגביל מסקנת רבא, , לרבות ההגבלים , כמונח אתנח

ובסוכה ב,ב נדרש גם הגבלה על סוכה בגובה עשרים אמה שיהיה בה רוחב של לפחות ארבע הפחותה מעשרה טפחים. 

 אמות וקצת )בין דופן דרום ובין דופן צפון(.

לדעת רבא סוכה היא דווקא באופן שיש אפשרות לעשותה סוכת עראי, אפילו שעושים אותה במבנה של סוכת קבע, כי עד עשרים אמה 

היינו שיעור מבנה עראי כמו סוכה, עד עשרים אמה, מעל עשרים אמה בד"כ אדם עושה )מחויב לעשות(  אדם עושה דירתו דירת עראי,

 דירתו דירת קבע, כי בשביל גובה כזה צריך דפנות קבועות וחזקות, ואפילו יבנה סוכה גבוהה בדפנות עראיות לא יצא.

 

 .אולי להבין קושיית אביי לרבא מצופי נחושת, ואדניהם נחושת, אפשר על בסיס עמודי קלעי החצר שהיו
)מחיצות חזקות  מחיצות ברזל וסיכך על גבן, הכי נמי דלא הוי סוכה)לסוכתו(  אמר ליה אביי לרבא אלא מעתה, עשה ,א בבלי סוכה ב

 (וכי לא תהיה סוכה?, בגובה של פחות מעשרים אמה יוצרות דירת קבע
: עד עשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת עראי, כי עביד ליה (  דרך כלל עושה סוכההכוונה ב) , הכי קאמינא לך(  רבא לאביי) אמר ליה -

שבמהותו יהיה המבנה ארעי אף שנראה חזק, ומדוע אין רבא מסביר הפסוק כפשוטו ותהיה סוכה שמחיצותיה מתכת אסורה? כי ) נמי נפיק -דירת קבע 

 נמי לא נפיק. -דאדם עושה דירתו דירת קבע, כי עביד ליה דירת עראי  . למעלה מעשרים אמה,( יש משניות שמותרות מחיצות מכל סוג
 

יםהוכחת רבא על מבנה ארעי היא מהמקרא  ָ֑ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע ָׁש  ּו בֶ֖ ְׁש תָּת  סוכה הראויה לשבעה ימים, אף שעשויה מחמרים חזקים כהיתר  ַּבֻּסּכ ֵ֥

 במשנה.

עשרים אמה. מכאן שענן הכבוד העליון היה לא פחות מגובה לפחות עמודי הנחשת של הקלעים של צד מזרח בחצר המשכן התנשאו לגובה 

 עשרים אמה. 

הגמרא במקום אחר דנה האם המשכן היה אהל עראי או מבנה קבע. אפשר ששילוב גמרות סוכה ועירובין מצביע על הקלעים ועמודיהם 

 שונים כולל מתכת.ומכאן ההיתר במשנה למחיצות מסוגים  ארעי ממתכת עד גובה עשרים אמהכמבנה ממתכת נחשת 

 םלמיתרים ויתדות להעמיד מתבטאה בכך שהם צריכים עמודי החצר מצופי הנחושת על אף היותו ממתכתהארעיות של הקלעי החצר ו

 בכלל ובפרט ברוח מצויה. 

 באופן של משל עמודי החצר, עץ מצופה נחשת ועומד בשליבות בתוך אדני נחושת, והקלעים מקשרים בין שמים וארץ.

 

 

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 סוכה בבבלי ערכין לב,ב 1.2

 
אמרה; דתניא, ר"א בר  ר' אלעזר בר יוסיאיבעית אימא: תרי תנאי ואליבא דר' ישמעאל. ואיבעית אימא: חד מינייהו ב ,בבלי ערכין לב

א-ֲאֶׁשר) אשר לוא חומהיוסי אומר:  הָל ֶ֣ ָמֵ֗ ח  ָ ֹו  אע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן.  -( לֶ֣
םָל ָָָֽכה,ל: בהרויקרא  ֶ֣ א  ד-אְו ַע ָ ל א ֵ֗ ָּג ָ-י  ָמה  י מ  ְָת ֶ֣ה ָָׁשָנ אתָלֹו  ְָמל ֶ֣

ֲאֶׁשרָ ָ ת י  ַהַּבָ֨ ָ ָקם ר-ְו֠ ֲאֶׁש ָ ר י א-ָּבע ֝ ל׃ָל ֶ֣ ָֽ ב  ַָּבּי  א ֶ֖ צ  ָי  א יוָל ֵ֥ ָתָ֑ ר  ד  ְָל ֹו תֶ֖ א  ָ ֵ֥ה ֶנ ּק  תַָל יֻתֵ֛ מ  הַָלְּצ ָמֵ֗ ח  ָ ֹו ָלֶ֣
 
 (עזרא ו,יט)בא? דכתיב: : קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד ל(ר' ישמעאל בר' יוסי) מאי טעמא דמ"ד (ב,בבלי ערכין לב)

י נ  ְָב ּו ָ-ַוַּיֲעׂשֵ֥ ה ן (נחמיה ח,יז)ַהּגֹוָלֶ֖ מ  ָ ים ָ֨ ב  א-ַהָּׁש יָל ָֽ ֶ֣ ָּכ  ַָבֻּסּכֹות  ּו בֶ֣ ְׁש ַָוּי  ֻסּכֹות  ָ ָ׀ י ֵ֥ ב  ָ-ַהְּׁש י֩ מ  י מ  ָ ןָ)בגמרא יהושע(ָעׂ֡שּו ָּב  ּוַע ׁשָ֨ ֶ֣יָ-י  ְּבנ   ָ ן ןָּכ  ּו נֵ֥
ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש אי  ּו ַההָ֑ ֹוםָ דַָהּיֶ֣ ד׃ַָעֶ֖ א ָֽ ְָמ ה דֹוָלֵ֥ ְָּג ה ָחֶ֖ ְמ ָׂש  י ֵ֥ ה  ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? אלא מקיש ביאתם בימי עזרא  , אפשר בא דודַוְּת

לביאתם בימי יהושע, מה ביאתם בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה, אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות 
 וקדשו ערי חומה;
לנחמיה ח,יז:  ּוָָכָֽ ֲעׂשֶ֣ ן-ַוַּי מ  ָ ים ָ֨ ב  ַהָּׁש ָהלָ ָּק בֶָ֣-ַה֠ ְׁש ַָוּי  ֻסּכֹות  ָ ָ׀ י ֵ֥ ב  ַָהְּׁש ַָבֻּסּכֹות  ָּו

א יָל ָֽ ֶ֣ ן-ּכ  ָּב  ּוַע ׁשָ֨ ָי  י֩ מ  י מ  ָ ד׃-ָעׂ֡שּו א ָֽ ְָמ ה דֹוָלֵ֥ ְָּג ה ָחֶ֖ ְמ ָׂש  י ֵ֥ ה  ַָוְּת ּוא הָ֑ ַה ָ ֹום ַהּיֶ֣ ָ ד ַָעֶ֖ ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ן ןָּכ  ּו ָנֵ֥
 

 ? שכשעלו בני הגולהלו( –אפשר שהן הערים הנמנות בנחמיה יא,כה ) : למה מנו חכמים את אלור' ישמעאל בר' יוסיתניא,  (ב,בבלי ערכין לב)
 מצאו אלו וקידשום, אבל ראשונות בטלו משבטלה קדושת הארץ. קסבר: קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא.

ל ָכָֽ ָ ּו ָהלָ-ַוַּיֲעׂשֶ֣ ָּק , מתוך תפקידי תלשא : מונח תלשא, כעין שני תפקידי תלשא וזה יכול להיות אלפניו ולאחריו )ארבע תפקידים –ַה֠

  .ישראל-והוא קדושת ארץ )כעין מחיצה לעצמו( ענין בעל בחינה נעלהעל אחד לאחריו מרמז  תפקיד. (שיעור, חציצה, מחיצה

ן מ  ָ ים ָ֨ ָ-ַהָּׁשב  ַָבֻּסּכֹות  ּו בֶ֣ ְׁש ַָוּי  ֻסּכֹות  ָ ׀ ָ י ֵ֥ ב   קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול, כעין תבנית לכתחילה ובפועל. –ַהְּׁש

ועליה הוסיפו דוד ושלמה את קדושת ירושלים, אבל  הייתה צריכה להיות לתמיד, לכתחילהישראל -שקדושה שקידש יהושע את ארץ

בחורבן בית  –ישראל בתלישת -כפי המתברר מהמשך הפסוק, מפני שיהושע לא עקר יצר הרע לעבודה זרה פסק)ה( קדושת ארץ

יון, קדושת ירושלים לא בטלה(, וכאשר שבו שבי צ הט"ז –,הי"ד ו"רמב"ם הלכות בית הבחירה פראשון, פרט לקדושת ירושלים )

ָע"י  בפועלישראל -עזרא ואנשי כנסת הגדולה חידשו את קדושת ארץ ַָבֻּסּכֹות  ּו בֶ֣ ְׁש ַָוּי  זרקא מונח סגול )בתפקיד בהוספה  –ֻסּכֹות 

רחיבו מקדושת ירושלים, שלא פסקה, וקדשו ערי חומה אחרות שמצאו בחזרתם, בדרגת קדושה מסוימת, וקדשו המהענין על הענין( 

 ה מקדושת ערי חומה.שאר א"י בדרגת קדושה נמוכ

ירושלים מכונה סוכה, ומרומז כי לא פסקה קדושתה. ומקדושה זאת חידשו אנשי כנסת הגדולה את קדושת ערי  ט: –ישעיהו א,ח -ב

 ישראל כולה )קדושת מחנה ישראל(-החומה בא"י וקדושת ארץ

ןָ[ח] ֹו ּיֶ֖ ַָבת־צ  ה ָרֵ֥ ֹוְת מְָירושלים(  – מלבי"ם)ְָונָֽ ֶָ֑רםָּכ  ְָבָכ ֶ֣ה ֻסָּכ ְָּכ ה׃ ָרָֽ ְָנצּו ר י ֵ֥ הְָּכע  ְקָׁשֶ֖ מ  ְָב ֵ֥ה ָָ[ט]לּוָנ ֹות אָ֔ ָב ְָצ ֶ֣ה הָו ְי  ָ י זאת  -טט )לּול 

דָקדושת מלכות דאצילות המכונה שכינה( י ֶ֖ ר  ָָׂש ֵ֛נּו רָָל י ֵ֥ הָ ה של ירושלים מכל קדושת א"י()קדושת הֹות  ָרֶ֖ מ  ֲע ינּוַָלָֽ ָ֔ ָהי  ָ ם ד ֶ֣ ְס ָ֑טָּכ  ְמָע ּכ 
ָ}פ{ ינּו׃ ָֽ מ  ָָּד

 

אפשר כי הנלמד  : למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום, ' ישמעאל בר' יוסירתניא,  בבלי ערכין לב,ב

אור גנוז, ב' שמדובר על קידוש מחנה ישראל הוא המשך לקדושת מחנה ישראל במדבר שהיה מוקף בענני הכבוד  נחמיה ח,יז-מ
שהוא ענין קדושת הסוכה, שנהיה  בענני הכבוד הקיפם  במסעות במדבר()כרבי אליעזר  (בבלי סוכה יא,ב), ... מוסקוביץ, סוכות ע' לז

וגו' . כלומר קדושת סוכה משמעותה ענני הכבוד, קדושת סוכה זאת תוספת על גוף הסוכה  מוקפים בכל גופנו מהמצוה המעולה

ם ענני הכבוד ועם קדושת מחנה ותוספת זאת מרומזת בתבנית טעמים זהה בפסוקים המזכירים את סוכות. כלומר סוכות הולך ביחד ע

  הארת חג הסוכות היא הארת ענני הכבוד, וזה מתחדש בכל שנה בחג הסוכות...  זמן שמחתינו, כהן דוד מאמר ה,ע' נטישראל. 

ענני הכבוד היה בהם )בחינת( )קדושת(  שמן ראש, כץ אשר מפתחותוגו', ומשמעו כי גם עתה זוכים להארת ענני כבוד בלי לראותם. 

... כשיושבים בסוכה, על קדושת הארץ ישנה עוד הוספת קדושת הסוכה  נתיבי חיים, אלעזרי חיים ע' רפחישראל )ע' מו(, -ץאר
 .שהיא במקום ענני הכבוד

ַָבֻּסּכֹותָ  (נחמיה ח,יז) ּו בֶ֣ ְׁש ַָוּי  זרקא מונח סגול, תוספת קדושת סוכה על גוף הסוכה ומשמעותה ענני הכבוד המקיפים ומקדשים  – ֻסּכֹות 

וכך גם כן בהשראת קדושת  ו ]דברים, מפתחות[,גולדויכט, ח"י, וזאת הברכה, חמה ולבונה –אסופת מערכות ת מחנה ישראל. א
 .לא תוכל לעולם להשיג את תוקף בהירות אורם של ענני הכבוד שבמדבראבל(  -טט )ארץ ישראל, 

 

 (י' אמר כג,מגו)על הפסוק בבלי סוכה ב,א -אמה ב 21ועד  טפח 81אפשר כי זה הרעיון המסתתר בדיון על גובה סכך סוכה כשרה בין 

ֶאת  ָ י הֹוַׁש ְבּת  ָ ֹות ַָבֻּסּכֵ֗ י ֶ֣ ָּכ  יֶכם  ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע הֵָ֥-ְל יָ ֶ֖ ֲאנ  ָ ם י  ָרָ֑ ְצ מ  ָ ֶֶ֣רץ ֶא מ  ָ ם אֹוָתֶ֖ ָ י ֵ֥ א  י הֹוצ  ְָּב ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ם׃ָ'ְּבנ  יֶכָֽ ה  ֱָאֹל
יֶכםָ  (י' אמר כג,מגו) אמר רבה דאמר קרא ת  ר ָֽ ד  ָ ּו ְדעֶ֣ ָי  ן  ַמַע תוספת בידיעה שמצות סוכה אינה רק גוף הסוכה אלא , סגולזרקא מונח  - ְל

ֹות, המרומזים בקרא וטעמיו תוספת קדושת סוכה שמשמעותה ענני הכבוד ַָבֻּסּכֵ֗ י ֶ֣ מלמד על לפחות ארבע ענינים,  -מונח רביע  - ּכ 

( אחד מעל תורה שלמה בהעלותךחף )י וכאן מרמז לשבעה ענני כבוד, ארבעה מארבע רוחות, אחד למטה מתחת רגליהם שלא ילכו

 .ראשיהם, אחד מלפניהם מיישר דרכם

דורש על קשר בין העלאת ענן הקטורת בקדש הקדשים ע"י כהן גדול והידמותו לשבעה ענני הכבוד וכך כהן  זהר פר' אחרי מות-וב

וענן  ,כנראה מבפנים()עשרים אמה  גדול וענני הקטורת מכפרים על עם ישראל ומקדשים אותו. בבית ראשון גובה קדש הקדשים היה

הקטורת היתמר עד לכל היותר עשרים אמה, שוב קשר לגובה מירבי של סוכה שסככה ודפנותיה כעין ענני כבוד המכפרים, מקדשים 

 ומגינים על עם ישראל.

 

ל ָכָֽ ָ ּו ָהלָ-ַוַּיֲעׂשֶ֣ ָּק ּו]טז[ָמונח תלשא, תפקיד אלפניו אפשר שילמד על הפסוק שלפניו  –ַה֠ ְצאֶ֣ ׁשַָָוּי  י ֶ֤ ֹותָא  םָֻסּ֝כ ּוָָ֩לֶהָ֨ ׂש ַוַּיֲע ָ ּו  יא ַוָּיב  ָ ָעם  ָה
׃ָס-ַעל ם י  ַערֶָאְפָרָֽ ַׁשֵ֥ בָ ֹו ְרחֶ֖ ב  םָּו י  ֶַ֣ערַָהַּמָ֔ ַׁש  ָ ב ְרחֹו ב  יםָּו ָ֑ ֶ֣יתָָהֱאֹלה  ֹותָּב  ְבַחְצרֶ֖ םָּו יֶהָ֔ ת  ְבַחְצר ֶ֣ ּו  ָ ֹו ַָּגּג



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 

 

 docהתשעב. -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Apr-13          811/847    ZZFisher-02ג"עתשה–ניסן–ב"כ

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ם י  ַערֶָאְפָרָֽ בַָׁשֵ֥ ֹו ְרחֶ֖ ב  ּו םָ י  ֶַ֣ערַָהַּמָ֔ ַׁש  ָ ב ְרחֹו ב   אבן השהםולשות, שיעורי לחי וקורה  סוכות ברשות הרבים, וסוכות מפלמחיצות  – ּו

(, ורבי סימון ואיתימא סוכה ז,אסוכה העשויה כמבוי צריך שיביא פס טפח ומשהו )ע"פ ר' יהודה  שו"ע הלכות סוכה סימן תרל
רבי יהושע בן לוי אמר שצריך לעשות פס ארבעה ומשהו ולהעמידו פחות מג' טפחים סמוך לאחד משני הדפנות, וכן פסק 

. )אפשר שמכאן לימוד ללחי וקורה במבוי לעירוב חצירות ומבואות טור ובשו"ע סעיף ג'-וכ"כ ב הלכות סוכה פ"ד,ה"גהרמב"ם ב

 שהוא מדרבנן( 

ּו֩ ׂש ֲע ַוַּי ים -המרומז ב קדש הקדשיםהפנימי של אמה כגובה  21בתפקיד שיעור גובה סוכה עד אפשר תרסא,  – ]טז[ָ ָ֑ ֹלה  ֶ֣יתָָהֱא בבית  ּב 

וכן  .תו שבי ציון בבית שני ומה שלומדים שבבית שני גובה קדש הקדשים היה שלושים אמה הוא בבית הורדוסראשון שכך חידשו או

 היה גובה ענן הקטורת בקדש הקדשים, שהיה כעין ענן הכבוד במדבר.

הֶָ֣ (ל,ה נצבים 'דב)ואומר:  (ב,בבלי ערכין לב) ָ ָ֞ך ֲא י ב  ֱה ֶאלָ'ֶו ָךָ י ֶהֵ֗ ֲאֶׁשר-ֱאֹל ָ ֶרץ ָאֵ֛ ֶתֶָ֖-ָה ֲאב  ָ ּו ְרׁשֵ֥ ּהָי ְׁשָּתָ֑ ר  י ָֽ ָו  ָך , מקיש ירושתך לירושת י
 אבותיך, מה ירושת אבותיך בחידוש כל דברים הללו, אף ירושתך בחידוש כל דברים הללו. 

ּהמילת  ְׁשָּתָ֑ ר  י ָֽ  גירוש הכנענים   –עשויה להיות במובן ירושה ועשויה להיות במובן הורשה  ו 

הֶָ֣ ָ֞ךָ ֲא י ב  ֱה ָךָ'ֶו י ֶהֵ֗ ֹל יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. אפשר כי כאן מקיש ביאה שניה  גרשיים מונח רביע, כעין -  ֱא

 מה ירושת אבותיך בחידוש כל דברים הללו, אף ירושתך בחידוש כל דברים הללו.לארץ לביאה ראשונה ללמד 

 
 עלייהו כי סוכה.? דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה, ואגין זכותא (בר' יוסיאלעזר ר' )ואידך (ב,בבלי ערכין לב)

ן ַָבֻּסּכֹותָ -מ  ּו בֶ֣ ְׁש ַָוּי  ֻסּכֹות  ָ ׀ ָ י ֵ֥ ב  מרכא פסק זרקא, אפשר כי בקריאה ללא פסק המשמעות כפשט הכתוב, השייך לפסוקים  – ַהְּׁש

 שלפניהן בהם מדובר על איסוף עצים להקמת סוכות.
יד[ָ :טז -ד נחמיה ח,י ֶ֤הָה ָ] ָּו רָצ  ֶׁשָ֨ הֲָא ֹוָרָ֑ ּת בַָּב ּו ּוָָּכתֶ֣ ְמְצאֶ֖ ָּֽ֖י  ַידָ'ַוָֽ ימ ֶׁשָָ֔-ְּב ָֽ ְבנ  ּוָ ְׁשבָ֨ ֶׁשרָ֩י  ׃ָ-הֲָא י ָֽ יע  ב  ׁשַָהְּׁש ֶד גַָּבח ֵ֥ ֹותֶָּבָחֶ֖ לַָּבֻּסּכֵ֛ ֹ֧ ְׂשָרא  ו[ָי  ]ט

ֹולְָּבָכל ּוָקֵ֥ יר ָ֨ ַיֲעב  ּוְָו יע ֵ֗ ְׁשמ  ַי ֶ֣רָ ֶׁש י-ַוֲא ֲעל   ָ רְָוָהב  יאּו ּוָָהָהֵ֗ ְָצאֶ֣ ר  אמ  ָֽ֖םָל  ָׁשַל ֶ֣ ּו יר ב  ָּו יֶהם  י-ָער  ַוֲעל   ָ ת יםָ-ַז י  ָ֔ ֶ֣יְָתָמר  ַוֲעל   ָ ֶ֤יֲָהַדס ֲעל  ןַָו ֶמ ֶׁשָ֔ ֶ֣ץָ ע 
י ֶ֖ ֲעל  סַָָו ׃ָ ּוב תַָּכָּכתָֽ ֻסּכ ֶ֖ תָ ׂש ֵ֥ ֲע תַָל ב ָ֑ ֶ֣ץָָע ַעל]טז[ָע  ׁשָ י ֶ֤ ֹותָא  ֻסּ֝כ םָ ּוָָ֩לֶהָ֨ ׂש ַוַּיֲע ָ ּו  יא ב  ַוָּי ָ ָעם  ּוָָה ְצאֶ֣ ֶ֣יתָ-ַוּי  ֹותָּב  ּוְבַחְצרֶ֖ םָ יֶהָ֔ ת  ְבַחְצר ֶ֣ ּו  ָ ֹו ַּגּג

׃ָס ם י  ַערֶָאְפָרָֽ ַׁשֵ֥ בָ ֹו ְרחֶ֖ ב  םָּו י  ֶַ֣ערַָהַּמָ֔ ַׁש  ָ ב ְרחֹו ב  יםָּו ָ֑ ָָהֱאֹלה 
 

ל (ישעיה ד,ו)על שבי ציון כמו סוכה וכעין הנאמר בקריאה עם פסק ידרש שהגינה זכות עזרא  ֵ֥הְָלצ  ְהֶי ָּת  ֵ֛ה ֻסָּכ בָ-ְו ֶר ח ָ֑ מ  ָ ם ָמֶ֖ יֹו
ָפ ר׃ ָּמָטָֽ מ  ָּו ֶרם ֶָֽ֖֖ ֶּז ָמ  ר ֹו ְסּתָ֔ ּוְלמ   ָ ה ֶס ְח ַמ ָּוְל

  

ּועַָ (נחמיה ח,יז), דבכל דוכתא כתיב יהושע והכא כתיב ]ישוע[  והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע (ב,בבלי ערכין לב) ׁשָ֨ ה , בשלמא משי 
 נצבים 'דב)לא בעא רחמי, דלא הוה זכותא דארץ ישראל, אלא יהושע דהוה ליה זכותא דארץ ישראל, אמאי לא ליבעי רחמי. והא כתיב: 

ּה-ֲאֶׁשר (ל,ה ְׁשָּתָ֑ ר  י ָֽ ָו  ָך י ֶתֶ֖ ֲאב  ָ ּו ְרׁשֵ֥  ! הכי קאמר: כיון דירשו אבותיך ירשת את.ָי
 

ן ָּב  ּוַע ׁשָ֨ ל-י  א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ   ָ ן ןָּכ  ּו יהושע היה  שלכתחילהקטן בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל, כדרשת הגמרא, -א זקףקדמא מרכא פשט – נֵ֥

צריך לבטל את יצר הרע של עבודה זרה מישראל וכיוון שלא בטל, כתוב שמו כאן ישוע חסר אות ה"ה )אפשר שכך שמו מכיל י' ה' 

 מידת הגבורה ענין של יראת ה', וחסר אות ה"ה חסר כי לא ביטל יצר הרע(

 וטל יצר הרע ע"י עזרא ונחמיה ואנשי כנסת הגדולה.ב ובפועל

 ישראל מקודשת מכל הארצות וגו'"-אות ה"ה )שתי פעמים חמש( היינו החסיר עשר קדושות הכתוב במשנה "עשר קדושות הן. ארץ
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 חישוב צל סוכה בתקופת תמוז, ו  –ישעיהו ד,ה  1.3
כמאן  אמות , אבל מחזקת יותר מד' על ד' אמות דברי הכל כשרה. 'דאמות על  'אמר רב הונא מחלוקת בסוכה שמחזקת ד ב,סוכה ב

, שבחשבון של גובה עשרים אמה ויותר מארבע על ארבע יש צל סכך של יותר מראשו ורובו ושולחנו בתירוץ קמאועיין תוס'  כרבי זירא.

 היינו מה ששיערו חכמים שבעה על שבעה טפחים. 

על ריצפת ט' יהיה במשך זמן של מהלך חמה  7ט' על  7 ציב תנאי נוסף לפיו הטלת צל סכך שלשמ מתאפת עיין ש תירוץ שניועל תוס' 

 או האם צ"ל ארבע אמות וכמחצית טפח כפי החשוב בשרטוט.  .סוכה של ארבע אמותה

 83" -משך זמן זה הוא כ
1
 1  *2 " =2. 

1
 כשעה וארבע וחצי דקות. האם יש שיעור כזה בהלכה?  .8 

 א' וכחצי טפח,  4א' וכחצי טפח *  4א' *  21 התנאי לסוכה של

  .ואור שמש על רוב העולם המיושבט'  7ט' *  7בירושלים יהיה בה צל  תמוזתקופת בש

 

72.2..18 זוית מצהר תמוז מדודה 
1

 13819318..נגנס זוית זאת שוה , ט 

 טפח 87.1.4.7112אמה =  2.92744197אמה מחולק בטנגנס הנ"ל שווה  21

 די שהסוכה תהיה כשרה דופנה הצפונית צריכה להיות במרחק לכן כ

  24.1.4.7112טפח =   87.1.4.7112טפח +   7 

 אמות וקצת יותר מחצי טפח   4היינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טפח סכך בתוך הסוכה הקטנה. 7-טפח. החישוב הבא מראה צל מ 7טפח על  7טפח, ארכה ורחבה  81סוכה כשרה הקטנה ביותר גובהה 

 קטנה.טפח יצלו בסוכה  1-טפח סכך כ 7-טפח עומק, מ 2.14 =טפח  24.1 / 82טפח,  81סוכה שגובהה = טפח  821 / 82 הגובה נחלק

אפשר כי מעט הצל הזה טפח יצלו בסוכה קטנה בתקופת תשרי.  71..1-טפח סכך כ 7-טפח עומק, מ 321.. =טפח  71.9 / 82 נחלק

 טפח צל סכך שהרי בקרבה זאת העין שולטת בו היטב.  7מאפשר לומר כי בסוכה יש 
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תקופת תמוז 

 שמש מצהירה
 בירושלים

'47 181 

01 

06 

12 

18 

24 

 אמה 27.3271דופן בגובה 
 טפח 8.3.9.141 -השוה ל

 אמות  4מטילה צל של 

 טפחים 24 -השווה ל

 גובה דופן

 בטפחים

 טפח 821.11  -אמה השוה ל 21.11דופן בגובה 

 .טפח .87.1.4אמות =  2.9274בתקופת תמוז מטילה צל של 

 .טפח 71.941 אמות = 11..82בתקופת תשרי מטילה צל של 
 מדופן דרום מטיל צל צפונה במרחק טפח 7קצה צפוני של סכך 

 טפח מהדופן הדרומית .24.1.4  

 בתקופת תמוז, בירושלים, ההפרש 

 טפח 24אמה שהוא           27.3271בין אורך הצל של דופן בגובה 

טפחים.  4313..טפח הוא  .87.1.4אמה שהוא  21.11ובין אורך הצל של דופן בגובה    

טפח מהדופן  .24.1.4 צל סכך, הדופן הצפונית צריכה להיות בלפחות טפחים 7כדי שיהיה 

 הדרומית כפי רב הונא בסוכה ב,ב שמחזיקה ראשו ורובו של אדם שש על שש טפחים
טפח שהוא המרחק של צל מקצה  .24.1.4גובה ובין  טפח 821פח משולחנו. היחס בין וט 

כדברי תוספות  1שהוא בקירוב  4.1111טפח =  821טפח בגובה  7הצפוני של סכך של 

 בסוכה ב,ב.

 .טפח 71.941אורכו בתקופת תשרי הצל  

 אורך צל

 בטפחים
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בו של אדם. אפשר כי הלמ"ס זאת הלכה למשה מסיני )הלמ"ס( שסוכה צריכה להיות לפחות שבע על שבע טפחים כדי להחזיק ראשו ורו

 ו -ישעיהו ד,ה מעוגנת בנבואת 
ָָ ה[ָ ָָּ֩כל] ַָעל ' ֡ה אָ ָרֶ֣ ַהר-ּוָב ָ ן ֹו ל-ְמכָ֨ ְָוַע ן ּיֹ֝ו ַָעל-צ  י ֵ֥ ְָ֑יָלהָּכ  הָָל ָבֶ֖ ָה ׁשֶָל ֵ֥ א  ָ ַגּה ֵ֛ ְָונ  ן ְוָעָׁשָ֔  ָ ָמם ָיֹו ׀ ָ ן ֶָֽ֖֤ ָָעָנ ָה ֶאֵ֗ ְקָר ה׃ָ-ָּכל-מ  ֻחָּפָֽ ָ ד ֹו ָָּכבֶ֖
ָָ ָ ל]ו[ ֵ֥הְָלצ  ְהֶי ֵ֛הָּת  ֻסָּכ ָּולְָ-ְו ב ֶר ח ָ֑ מ  ָ ם ָמֶ֖ ָפיֹו ר׃ ָטָֽ ָּמ מ  ָּו ֶרם ֶָֽ֖֖ ֶּז מ  ָ ר ֹו ְסּתָ֔ ּוְלמ   ָ ה ֶס ַָמְח
 

'ָ( ישעיהו ד' הואמר רבה א"ר יוחנן: עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק, שנאמר: )בבלי בבא בתרא עה,א  ֡ה ָ א ָרֶ֣ ּוָב
ל ָָּ֩כ ַָהר-ַעל ן ֹו ל-ְמכָ֨ ְָוַע ן ּיֹ֝ו ָ֑יְָ-צ  הָָל ָבֶ֖ ָה ׁשֶָל ֵ֥ א  ָ ַגּה ֵ֛ ְָונ  ן ְוָעָׁשָ֔  ָ ָמם ָיֹו ָ׀ ן ֶָֽ֖֤ ָָעָנ ָה ֶאֵ֗ ְקָר ַָעלמ  י ֵ֥ הָּכ  ה׃-ָּכל-ָל ֻחָּפָֽ ָ ד ֹו , מלמד שכל אחד ואחד ָּכבֶ֖

 עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו. 
יש' ד' אחד ועשן ב' ונוגה ג' אש ד' להבה ה' כי על כל כבוד ו' חופה ז' ול"נ כי על כל כבוד אינו מן החשבון אבל ) - ענן יומםרשב"ם 

לָ(ו ֵ֥הְָלצ  ְהֶי ֵ֛הָּת  ֻסָּכ ָ-ְו ם ָמֶ֖  יה לסיפיה דהאי קרא הוה השביעי והאי על כל כבוד לכדמפרשי' בסמוך אתא.דסמיך ליֹו
 מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א 

ים דקדק לומר בשוקי ירושלים כו' כי לא יהיו אוכלין בשרו רק במקום קדוש תוך חומות ירושלים כשאר קדשים קלוהשאר כו' ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים כו'. 

ואמר שאף עורו לא יבא רק לשימוש  ורוב הקונים שם בשוקי ירושלים דבר מאכל הוא ממעות מעשר שני שהוא קודש שא"א להוציא רק בדבר מאכל תוך חומות ירושלים
גמול מאתו ית' ויש שלא לשמה רק לפי שיש בענין לימוד ועשיית המצות ד' מעלות יש העושה לשמה ויש עושה שלא לשמה רק לשם כו' זכה ואמר  דהיינו לסוכהמצוה 

סוכה עושין לו סוכה שהוא מצות  שעושה לשמה גמול מאדם ויש העושה כדי שיהיה נקרא רב וחשוב וכדי לקנתר כמ"ש כל זה בחידושינו בסוף נדרים ולזה אמר זכה
 א סוכה לשמה  וגו'מיום הדין שלעתיד ול רק לצל להגן על ראשוית' אין עושין לו  לא זכה רק לשלם גמול מאתו לשמה

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א 

דהחופות יהיו בזכות מצות סוכה שקיימו בעוה"ז כמ"ש במדרשות ובפ"ק דע"ז וע"כ יהיו ז'  .עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות כו'
 שמצות סוכה כל שבעה וגו'

 המהרש"א מלמד על שבע סוכות כנגד שבעה ימי סוכה. 

 לויתן לצל סוכה, מי שזכה זוכה לסוכה ברחבות, מי שלא עשה לשמה זוכה לסוכה עבור ראשו ורובו להגן עליו ביום הדין. עורו של 

 

סוכות להלכה למשה מסיני של שיעור סוכה הקטן ביותר להיות שבעה על שבעה טפחים. ששה  –אפשר שהנביא ישעיה רמז בשבע חופות 

ח משולחנו, כל שם סוכה הוא כנגד טפח אחד. וכדי שישב תחת כל שמות הסוכות בודאות, נעשה טפחים להחזיק ראשו ורובו של אדם וטפ

פעמיים שבע רצועות של טפח על שבעה טפחים, וניתנם לאורך ולרוחב זה על זה נקבל ארבעים ותשע ריבועי טפח על טפח שבכל אחד 

 שני שמות סוכה ואדם זוכה לשבת ראשו ורובו תחת כל שמות החופות. 

שהם בעלי אותו תוכן ואותם  שמות ויקהל לז,ט: -ו שמות תרומה כה,כ: לתמיכה כי ראשו של אדם יכול להיות טפח נמצא בפסוקים:

לטעמים  ַע  ָ ֶהם י ְָּבַכְנפ  ים ֶ֤ ֲככ  ס  ָ ה ְעָל ַמֵ֗ םְָל י  יְָכָנַפ֝ ְרׂש ָ֨ יםָּ֩פ  ב  ֻר ַהְּכ ָ ּו ָהיֶ֣ ֶאל-ְו ָ יׁש ֶ֣ א  ָ ם ֶהֶ֖ י ָּוְפנ  ֶרת ל-ַהַּכּפ ָ֔ ֶָאָ֨ יו ָ֑ ח  ָיָ -ָא ֶרת ַָהַּכּפ ָ֔ ֵ֥י ּוְָּפנ  ְהיֶ֖
ים׃ ָֽ ב  ֻר מפסוק זה נדרש כי פני הכרובים היו טפח וזאת הלכה למשה מסיני )הלמ"ס(. כרובים הם אנשים צעירים, אם הפנים טפח אז ַָהְּכ

 גם אורך ורוחב ראשם טפח.

 

ָ֩התבנית  ַגּה...  קטנה-תלישא - ַעל ֵ֛ בי זויות מיצהר בימי תקופה מרמזת על אפשרות לחישוב חשבוני. כאן מובאים בעיקר חישותביר,  – ְונ 

ָָּ֩כלָ שונים ממילות הקרא ַָעל ֡ה' אָ ָָּוָבָרֶ֣ ה[ ַהר-] ָ ן ֹו ְָוַעל-ְמכָ֨ ן ּיֹ֝ו ַָעל-צ  י ֵ֥ הָּכ  ְָ֑יָל הָָל ָבֶ֖ ָה ׁשֶָל ֵ֥ א  ָ ַגּה ֵ֛ ְָונ  ן ְוָעָׁשָ֔  ָ ָמם ָיֹו ָ׀ ן ֶָֽ֖֤ ָָעָנ ָה ֶאֵ֗ ְקָר -ָּכל-מ 
ה׃ ֻחָּפָֽ ָ ד ֹו  ָּכבֶ֖

 

 חוג הגדי –קו הרוחב    

 במדידה מקו המשוה

 או במדידה מקוטב הצפוני

טנגנס זוית זו  23.43921

 =1.4331 

טנגנס  1.111...משלים 

 2.31.1זוית זו = 

א ָרֶ֣ 'ּו  219ָּוָב ָ֡ה א ָרֶ֣ ָָָב
 213  +2.  =229 

229 \ 811  =2.29   =

 4811...טנגנס זוית 

קירוב קרוב מאד לחוג 

 הגדי מהקוטב הצפוני

' '  .2ָ֡ה ָ֡ה א ָרֶ֣ ָָּוָב
219  +2.  =231 

231 \ 811  =2.31  =

 9411...ת טנגנס זוי
קירוב קרוב לחוג הגדי 

 מהקוטב הצפוני

ָ֩      811ַָעל

ן-ָּכל ֹו =  ...8=  811 \ ..8  ..8ְָמכָ֨
 11.931טנגנס זוית 

91 - 11.931  =38.171 
 קירוב לקו רוחב ירושלים

קו רוחב  1...38.7

 ירושלים

= טנגנס   2=  11 \ 811  11ָָּכל

 3.431.זוית 
  

ן ֹו =  .8.8=  811 \ .88  .88ְָמכָ֨
 49.231טנגנס זוית 

  

ן-ַהר ּיֹ֝ו =  8..3=  811 \ 3.8  3.8ָצ 
 74.181טנגנס זוית 

  

ר ר הצירוף  211ַָה 'ַָה ָָ֡ה
211  +2.  =238 

238 \ 811  =2.38 =

 192891...טנגנס זוית 
קירוב קרוב מאד לחוג 

 הגדי מהקוטב הצפוני

ן ּיֹ֝ו     ָ.81ָצ 

ל הָָ-ְוַע ָרֶאֵ֗ ְק לוְָ ָ.44ָמ  הָָ-ַע ָרֶאֵ֗ ְק = .4.4=  811 \ .44 441 מ 

   77.3.1טנגנס זוית 
 

   811 ַעלוְָ ָ.81ְָוַעל

הָָ ָרֶאֵ֗ ְק     ָ.34ָמ 

׀ ָ ן ֶָֽ֖֤     871ָָָעָנ
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ָמם ָ     ָ.9ָיֹו

ָ ן ןוְָ ָ.42ְוָעָׁשָ֔     421 ָעָׁשָ֔

ַגּה ֵ֛ ָָ֩  4. - ְונ  ַגּה \ ַעל ֵ֛  4. \ 811=  ְונ 

= טנגנס זוית  8.1.21= 

קירוב קרוב  17.311

לזוית מיצהר ירושלים 

 ניסן -בתשרי 

ַגּהוְָ ֵ֛ ָ֩  11 נ  ַגּהוְָ \ ַעל ֵ֛  11 \ 811=  נ 

= טנגנס זוית   8.7248= 

19.111 

מיצהר ירושלים בתקופת 

 ניסן –תשרי 

לכאורה המשלים  71..17

צ"ל קו רוחב י"ם, אך 

 32.331= מתקבל קירוב 

ׁש ֵ֥      318 א 

הָ ָבֶ֖ ָה =   1.42=  811 \ 42  42ֶָל

 22.71241טנגנס זוית 

 ת חוג הגדיקירוב לזוי

 

ה ְָ֑יָל     71ָָָל

ָ י ֵ֥ 31ָָּ֩כ  ָ \ ַעל י ֵ֥  =ּכ 

 811 \ 31  =3.333  = 

 73.31171= טנגנס זוית 

   9931...8ומשלים 
  

ל ָ-ָּכל-ַע ד ֹו     812ָָּכבֶ֖

ל     811ָָָּכל-ַע

    811ַָָעל

    11ָָָּכל

ד ֹו     32ָָָּכבֶ֖

ה     93ָָֻחָּפָֽ

זוית המיצהר  71..17   

 בי"ם תקופות ניסן תשרי 
הזוית המשלימה  32.331

 לזוית המיצהר 

=   32.331טנגנס   8.11=   71..17טנגנס    

 81לכן לכל  329..1

יחידות גובה יהיה צל של 

 יח' על הקרקע 329..

 

 הפסוק בישע' )ד,ו( מובא בבבלי סוכה ב,ב כהסבר למצוות עשית סוכה. בהסבר זה מצות הסוכה היא הזכרה לבני ישראל שבזכות קיומה,

ישיבה בצל הסכך שלה, היא תגן על בני ישראל ביום הדין לעתיד לבוא שנמשל לעת חום רב. האומות שהוצע להן לקיים מצות סוכה 

 )בבלי ע"ז ג(, בועטות בה בשעת חום ולכן לא תהיה להן הגנה ביום הדין.

 

רמזת לאפשרות עשית חישוב, הקשור באופן קטנה )תרסא( ... תביר, שבאחד מתפקידיה מ-מופיעה תבנית טעמים תלישא בפסוק )ו,ה(

 כלשהו לענין המדובר בו, כאן הסוכה. 

 
 הן: בחישובים שונים בפסוק התוצאות הבולטות 

 ן-ָּכל ֹו  קירוב לקו הרוחב של ירושלים, ְָמכָ֨

 .היחס בין "להבה" ובין "על" נותן קירוב של כשלשת רבעי מעלה לחוג הגדי 

 אָ֡ה'בין  הגמטרי היחס ָבָרֶ֣ מניב קירוב קרוב ביותר לקו הרוחב של חוג הגדי כפי שנמדד מהקוטב  – ַעלָ֩ובין מלת ַהרָ֡ה'ָ, אָ֡ה'ָבָרֶָּ֣ו, ּו

מכדור הארץ( ויוצרת את זוית המצהר הגבוהה ביותר בירושלים. זהו הסבר אפשרי  הנצפההצפוני, אליו מגיעה השמש בתקופת תמוז )באופן 

עשרים אמה ורוחב ארבע פסולה כי אין בה צל סכך של שבעה טפחים הנדרשים מפסוק 21הה לדברי רב הונא )בבלי סוכה ב,ב( כי סוכה הגבו

 ה. רוחבה של סוכה זאת בין דופן דרום לדופן צפון צריכה להיות לפחות ארבע אמות וחצי טפח כפי שמודגם בשרטוט.  –זה בישעיה ד,ד 

 של כדור הארץ, או קו הרוחב דרומה מהקוטב הצפוני ומיצהר השמש  חישוב זה מבוסס על מקומה של ירושלים בקו הרוחב צפונה מקו המשוה

בירושלים בתקופת תמוז. תקופת תמוז מייצגת את יום הדין החם, וכמו כן את העובדה שצריך להיות אור השמש על הסכך כדי שיהיה צל סכך 

ות רוחב ועוד שבעה טפחים כדי שיפול צל הסכך אמ 329..-אמות גובה לפחות כ 81לאו דווקא בסוכה כי גם בתקופת תשרי כבר צריך לכל 

בסוכה. המקים סוכה בתקופת תשרי, צפונה מהחוג הארקטי לא יזכה לאור שמש עליה וצל סכך כלשהו, אלא אם תקופת תשרי תחול עד שני 

 אמה.  21לגבי הסוכה בגובה ימים בסוכות רק אז יהיה לו שני ימים של אור שמש על הסכך. אפשר שזה הסבר נוסף לענין חישוב תקופת תמוז 

 

  חז"ל נתנו כאן כלי מדידה לקביעת תקופת תמוז. אפשר שזה היה אחד מאופני קביעת ימי תקופות )תמוז, טבת, ניסן ותשרי( ע"י הסנהדרין

, שהן הגדולה אשר ישבה בלשכת הגזית הצמודה לעזרת המקדש ושעסקה גם בקביעת תקופות ועיבורים. ידיעת תקופת תמוז ותקופת טבת

דָָּכלבראשית נח ח,כב  כפי העולה מהפסוקיםלהתארכות, בטבת מהתארכות להתקצרות(  נקודות תפנית במהלך הצל )בתמוז מהתקצרות -ע ֶ֖
ץָ ֶר ֶ֣יָָהָאָ֑ ..]ד[ָפר' קדש לי כל בכור  ה - דבא יג, שמות -וגו' וְימ  ׃ָ. ב י ָֽ ׁשָָהָאב  ֶד י-ֶאל]ה[ָ...ְָָּבח ֶ֖ ֲענ  ְּכַנ ץַָהָֽ֠ ֶֶ֣ר ת לעיבור מאפשר היערכו ,ֶא

שנה וחדשים ע"פ החשבון כאשר ידועים ההפרשים בין חדשי השנה ע"פ הלבנה וימי השנה ע"פ החמה. כי כדי לעבר שנה צריך להיות ערוך 

 לכך לפני חדש אדר.

 מלת "נגה" היא קירוב לזוית המצהר בירושלים בתקופת תשרי, ניסן 

  "מצהר בירושלים בתקופת תשרי, ניסן, קירוב קרוב ביותר לזוית ה -היחס בין "על" ובין "ונגה 

  .)חג הסוכות זמנו "לתקופת השנה" היינו תקופת תשרי אשר צריכה ליפול לכל המאוחר ביום השני של סוכות )וי"א ביום השביעי של סוכות

ירחי. נפילה מאוחרת "כל" מרמז לשני ימים בסוכות לנפילת תקופת תשרי המאוחרת ביותר ביחס ללוח החדשים ה-אפשר כי היחס בין "על" ל

 כן או לפחות עיבורי חדשים.-מכך מחייבת עיבור שנה לפני

 

לעצמה בתפקיד שיעור, הפסוק בישע' )ד,ו( המוזכר בבבלי סוכה ב,ב הוא המשך לענין הנפתח בפסוק )ו,ה( ובו שש או שבע  –טעם תלישא בפסוק )ו,ה( 

, שכל אחד עשוי לייצג טפח באורך ורוחב סוכה קטנה. ולהלכה סוכה קטנה גודלה לפחות חשבע חופות כל אחד בן לפחות טפ שמות לסכך סוכה, המייצגים

 שבע טפחים על שבע טפחים.
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 ,בנגבבלי סוכה  1.4

 
 סוכה נג,ב בליב
 
בכל יום היו שם עשרים ואחת אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש ואין מוסיפין על ארבעים ושמנה  מתניתיןסוכה נג,ב  בליב

של בין הערבים ובמוספים היו מוסיפים עוד תשע  לתמידשל שחר ותשע  לתמידבמקדש שלוש לפתיחת שערים ותשע  תקיעות
תר"ת( או שכל המוספים ביחד לווו  9קולות ) 27תר"ת( ובסה"כ  3)ובגמרא נדון האם ביום שהיה בו יותר ממוסף אחד תקעו על כל מוסף תשע תקיעות )

 וגו' תר"ת( ( 3בתשע תקיעות )
 

כשהיו מנסכין את נסכי התמיד, הלוים אומרים בשיר, ושלשה פרקים היו בשיר: שהיו מפסיקין בו,  - תשע לתמיד של שחר רש"י
 -ותוקעין הכהנים בחצוצרות, ומשתחוים העם, כדתנן במסכת תמיד )פרק ז' משנה ג'(: הגיעו לפרק, תקעו והשתחוו העם, על כל פרק 

 ., ועל כל תקיעה היתה תרועה באמצע, ופשוטה לפניה ולאחריההשתחויה -תקיעה, ועל כל תקיעה 
 ביום שיש בו מוסף, מוסיפין עוד תשע לשיר של מוספין. - ובמוספין

 

רבנן ונגלה פרקי הזמן להפסקות בין כהאם שלוש קולות )תר"ת( הם מצוה אחת כרבי יהודה, או שלוש מצוות  )א(. נברר שני ענינים

תר"ת(  9קולות ) 27תר"ת( ובסה"כ  3אם ביום שהיה בו יותר ממוסף אחד תקעו על כל מוסף תשע תקיעות )ה )ב(הקולות ע"פ הטעמים. 

 תר"ת( ע"פ הטעמים. 3או שכל המוספים ביחד לווו בתשע תקיעות )

 

ולות ע"פ האם שלוש קולות )תר"ת( הם מצוה אחת כרבי יהודה, או שלוש מצוות ברבנן ונגלה פרקי הזמן להפסקות בין הקנושא )א( 

 הטעמים.

 .)מצוות( והמוסיף לא יוסיף על שש עשרה )מצוות(בי יהודה דתניא רבי יהודה אומר הפוחת לא יפחות משבע רמתניתין דלא כ גמרא

 של המשנה. 41-ו 28-מקביל ל
רי תקיעה לחוד סב ורבנן. ()רש"י מצוה אחת היא ( תקיעה תרועה תקיעה אחת היאשהסדרה -)טט  סבר רבי יהודה במאי קא מיפלגי?

 כל אחת מצוה לעצמה( -) טט .ותרועה לחוד

ה ָ (ו,י 'בהע 'במ) דרבי יהודה אמר קרא מאי טעמא רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֤  (,הי 'בהע 'במ) ( )מחלוקת בגירסאות ויש גירסה שזההפך פשטאמ -) ָּוְת

ָ֑ה רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֖  (טפחא אתנח -) ּוְת

רּוָעֵָ֥( (ו,י 'בהע 'במ)הפסוק סוףב -)טט  וכתיב ּוְּת ְקעֶ֖ ְת ָי   מצווה אחת( –)טט  הא כיצד תקיעה ותרועה אחת היאמרכא טפחא, יתור לרבות(,  (- ה

 לפשוטה לפניה ולאחריה הוא דאתא ()שני הכתובים באים ללמד לתקיעהורבנן ההוא 

  תקיעה תרועה תקיעה.א( ,)בבלי ר"ה לד מכאן למדו כי בראש השנה - רש"יע"פ 
ת-מנליה נפקא ליה מתרועה( )של ורבי יהודה לפניה ולאחריה  י ָ֔ נ  ית ו,י 'בהע 'במ ( ׁש  ָ֔ נ  ׁש   ָ ה רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֤  קטן( -מהפך פשטא זקף - ּוְת

ֶאת (,זי 'בהע 'במ) דכתיב )שכל תקיעה מצוה בפני עצמה( ורבנן מאי טעמיהו ָ יל ֶ֖ ה  ְק ל-ּוְבַה ָהָ֑ ָּק אָ (טפחא בראש פסוק, אתנח -) ַה ְָול ֵ֥ ּו ְקעֶ֖ ְת ּת 
יעּו ָֽ ר    (ח, מרכא סלוקטפחא אחרי אתנ -) ָת

יעּורבנן מוכיחים מהכתוב ) ָֽ ר  ָָת א ְָול ֵ֥ ּו ְקעֶ֖ ְת ורבנן שואלים לר' ) ואי סלקא דעתא תקיעה תרועהאת שיטתם שתקיעה לבד היא מצוה לעצמה(  ּת 

ּותעשה )אמר רחמנא פלגא דמצוה עביד אז למה כאן( )אחת היא,  מצוה( יהודה ואם תעלה על דעתך לומר שהכל ְקעֶ֖ ְת לא ) בידופלגא לא ע( ּת 

יעּו תעשה ָֽ ר  ָָת א  (לכן מוכח מן הפסוק כי כל תקיעה מצוה לעצמה) ( ?ְול ֵ֥

יעּו (,זי 'בהע 'במ))ורבי יהודה ההוא  ָֽ ר  ָָת א ְָול ֵ֥ ּו ְקעֶ֖ ְת  .  (מצוה לעצמה)ולא  לסימנא בעלמא הוא דאתא( ּת 

  ֶאת :לומר תלמוד )י,ז(  בחומש רש"יע"פ ָ יל ֶ֖ ה  ְק ַה ָ-ּוְב ל ָהָ֑ ָּק עה למקרא העדה, והוא הדין לנשיאים. הרי לימד שאין תרו -וגו' ַה
סימן לשלשתם: מקרא העדה בשתים, ושל נשיאים באחת, זו וזו אין בהם תרועה; ומסע המחנות בשתים על ידי תרועה ותקיעה 

 )ראה ספ"ב עד(. 
 ע"י תקיעה אחת בשתי חצוצרות. הזמנת הנשיאים תקיעה בחצוצרה אחתהקהלת הקהל  בין לרבנן בין לר' יהודה 

 (שמצווים להקהיל בסימן זה ולא אחר. - רש"י) מצוה )עשאה(ורחמנא שויה )אבל( סימנא הוא  )אמנם(ורבנן 
לא היה מפסיק בינתיים אלא כדי ולא כלום.  - רש"י)דאמר רב כהנא: אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום. (-)כמי הולך מה שכמאן אזלא? הא 

 ( נשימה
)פשוט הדבר כי לרבי יהודה תר"ת הן מצוה  אי רבי יהודה פשיטא ,כרבי יהודהסיק בין תקיעה לתרועה( )כמי דברי רב כהנא שלא להפכמאן? 

רבי יוחנן דמ )להוציא(ולאפוקי  )שתר"ת הן שלוש מצוות וכוונת רב כהנא(אפילו כרבנן )הייתי אומר כי רב כהנא מתאים(. מהו דתימא אחת(
 )בא ללמד שלא יצא באופן זה של הפסקות ארוכות כגון שעה בין תקיעה לתקיעה(יצא  נה()ראש הש דאמר שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום

 )שרב כהנא הולך לשיטת רב יהודה שתר"ת מצוה אחת ולכן יש להצמידן ולרבנן זה כמו רבי יוחנן ואפשר להאריך ההפסקות( קמ"ל
 תקיעות שלא שייך בענין ההפסקות הקצרות ביניהן. 3לענין  הערה
האמורות בראש השנה מן התורה, שלש למלכיות: תקיעה, תרועה, תקיעה, ושלש לזכרונות,  - תשע תקיעות (א,נד' )סורש"י 

ושלש לשופרות, כדאמרינן בראש השנה )לד,א(, והאי דעבדינן טפי, משום ספיקא דתרועה הוא, דלא ידעינן אי גנוחי הוא, אי 
 ילולי הוא.

רות של תרועה בנושאים שונים מגיעים לשלוש תרועות בראש השנה, ולפני ואחרי כל תרועה יש )בבבלי ר"ה )לד,א( נדרש כיצד משלוש אזכ

 תקיעה(

 ומאי  )בין תקיעה לתרועה(ויכול להפסיק בינתים הפסקה מועטת  כרבנן היא.( תבת "אפילו" אינו בגרסת רש"י)מהו דתימא  - רש"י
 שלא ימתין המתנה מרובה לאפוקי מרבי יוחנן.( )לעיל רב כהנא בין תקיעה לתרועה ולא כלוםאין בין דקאמר 

  אבל  צרמהו שתאמר שדברי רב כהנא הם גם לשיטת רבנן שכיון שכל תקיעה מצוה לעצמה ולכן אפשר להפסיק ביניהם הפסק ק -טט

ניהם. קא ים ביארוכזמן  שישהוא לפחות שיעור לסיים שלושתן, כגון דברי רבי יוחנן על תשע תקיעות בר"ה בהפר ארוךלא הפסק 

 משמע לן שדברי רב כהנא הם רק לשיטת רבי יהודה. והתוספות דנים מה שיעור ההפסקה המותר.

 .אם כן מאי ולא כלום( )ואולי רב כהנא הולך כרבנן לקרב הקולות אבל לאו דווקא להצמידואימא הכי נמי 
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 (, להצמיד הקולות, כדי נשימה בלבדשיטת רבי יהודהבמזה מוכח שרב כהנא הולך ) . משמע שאפילו הפסקה מועטת ליתא.ולא כלום - רש"י 

 שלא יפסיק בין זה לזה  )שרב כהנא הולך כרבנן וכהסבר רבי אבהו לשהות קצרה בין קול לקול( כרבנן. אפילו מהו דתימא - תוספות ע"פ
חוזר לראש,  ושם: שהה כדי לגמור כולה ב,בבלי ראש השנה לד הפסקה מרובה כדי לגמור שלושתן, כרבי אבהו בשילהי

 התוספות -)טט  ולאפוקי מרבי יוחנן שאמר שמע תשע תקיעות בתשע שעות יצא, דשהה כדי לגמור את כולן אינו חוזר לראש.

 (כי דורש הצמדה כי זאת מצוה אחת . לרבי יהודה יש בעיה, כי אלו מצוות נפרדותמדגישים שלרבנן אין בעיה בשהות קצרה בין תקיעה לתרועה
ה מועטת פחות מכדי קבי יהודה קאמר רב כהנא משום דתקיעה ותרועה ותקיעה כולה אחת היא ואפילו הפסקמ"ל דווקא לר

ה ָ (ו,י 'בהע 'במ)לגמור את שלושתן לא יפסיק אלא כדי נשימה. דהפסקה צריך כדאמר בשילהי ר"ה )שם(  רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֤ תקיעה  ּוְת
 וגו' )עם הפסק הארוך מכדי נשימה(בל לרבנן לא חיישינן אי מפסיק טובא . א )עם הפסק כדי נשימה( בפני עצמה ותרועה בפני עצמה

  שלוש שיטת בתר"ת: )א( לרבי יהודה להצמיד הקולות עם הפסקה לכל היותר של כדי נשימה )ב( לרבנן כרבי אבהו  תוספותע"פ

בי יוחנן שיכול לשהות הפסקה אך לא צריך להצמיד כרבי יהודה )ג( לרבנן כר, שלא יפסיק הפסקה מרובה כדי לגמור שלושתן

 מרובה בין קול לקול

 רב כהנא כרבי יהודה )שיטה א(, וההוכחה שאינו כשיטת רבי אבהו )שיטה ב(, מדנקט "ולא כלום" שמשמעו להצמיד 

 לאיזה שיטה מרמזות תבניות הטעמים?

ָָז: –בהעלתך י,ה  ברמדב ה[ י] ֶ֖ נ  ח  ַה ָ ֹות ֲחנָ֔ ַּמ ַהָֽ  ָ ְסעּו ְָוָנָֽ ָ֑ה רּוָע םְָּת ה׃ּוְתַקְעֶּתֶ֖ ָמ ְד ָֽ ק  ָ ָם
ָ ם׃]ו[ ֶהָֽ י ְסע  ַמ ּוְָל ְקעֶ֖ ְת ָי  ה רּוָעֵ֥ הְָּת ָנ ָמָ֑ י יםָּת  ֶ֖ נ  ח  ַה ָ ֹות ֲחנָ֔ ַּמ ַהָֽ  ָ ְסעּו ְָוָנָֽ ית ָ֔ נ  ׁש   ָ ה רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֤ ָּוְת

ָ ֶאת]ז[ ָ יל ֶ֖ ה  ַהְק ׃-ּוְב יעּו ָֽ ר  ָָת א ְָול ֵ֥ ּו ְקעֶ֖ ְת לָּת  ָהָ֑ ַָהָּק
ָ֑ה (,הי 'בהע 'במ) הכתובים םְָּתרּוָע ַקְעֶּתֶ֖ קְָ (,וי 'בהע 'במ... ) ּוְת ְת ָי  ה רּוָעֵ֥ ּוְּת לצוות שהתקיעות תהיינה בסדר תקיעה תרועה תקיעה.  יםבא עֶ֖

 אולם לא ציין את כלל פרק הזמן לביצוע המצוה ופרקי הזמן בין הקולות, לביצוע שלם או שיחזור לראש לבצע שוב.

 פרק הזמן ידרש כך:

 (וי 'בהע 'במ,) ָ ית ָ֔ נ  ׁש   ָ ה רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֤ , כי על רצף בין תקיעה לתרועה ת טעמים המורהתבניטן ק-פשטא זקף )=שופר הולך( מהפך –ּוְת

מהפך הוא טעם מחבר ופשטא טעם עוצר קצר, מתאים לשיטה )א( בתר"ת כרבי יהודה להצמיד בין הקולות עם שהות לכל היותר כדי 

 נשימה. 

 קה קצרה, שלא ואפשר לומר שמתאים לשיטה )ב( שלא יפסיק הפסקה מרובה, כי לניגון הספרדי של שופר הולך )=מהפך( יש הפס

 כמו הניגון האשכנזי של מהפך שאין בו הפסקה )נחלת יעקב(

 (הי 'בהע 'במ,) ָ֑ה רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֖  תקיעה ובין התרועה,המורה על הפסקה בין טפחא הוא טעם עוצר חזק וטפחא בראש פסוק אתנח,  – ּוְת

 ,שלא יפסיק הפסקה מרובה כדי לגמור שלושתןמתאים לשיטה )ב( לרבנן כרבי אבהו 

 וגם מתאים לרבי יהודה שיהיה בין קול לקול לא פחות מכדי נשימה 

 

ָ דכתיב )שכל תקיעה מצוה בפני עצמה(ורבנן מאי טעמיהו נבחן שוב  טט ֶאת]ז[ ילָ ֶ֖ ה  ְק ַה יעּו׃-ּוְב ָֽ ר  ָָת א ְָול ֵ֥ ּו ְקעֶ֖ ְת לָּת  ָהָ֑ ָּק ַָה
  (זי 'בהע 'במ,) יל ֶ֖ ה  ַהְק תטפחא בראש פסוק,  – ּוְב ל-ֶא ָהָ֑ ּו (,זי' עבה 'במ) אתנח  – ַהָּק ְקעֶ֖ ְת אטפחא  -ָּת  יעּומרכא  -ְול ֵ֥ ָֽ ר    .סלוק - ָת

יעּו הסיפא ָֽ ר  ָָת א ּו מלתקובע מאפיין לה, מרמז לרבוי והגבלה – מרכא סלוק - ְול ֵ֥ ְקעֶ֖ ְת ָמר, ולכ,  ּת  א , רבוי של פרק זמן בין כאמר – ְול ֵ֥

יעּוהקולות וטעם סלוק של  ָֽ ר  ָ מגביל זמן זה לזמן המקובל להשמיע שלוש קולות. ָת ּו ְקעֶ֖ ְת , בתפקיד פותח טפח להתאפין מהכתוב טפחא -ּת 

הרי שיצטרך  , ולרבי יהודה כדי נשימה,כדי לגמור שלושתןלרבי אבהו מוגבל הזמן האם התקיעה לא תלווה בתרועה בפרק אחריו ומלמד ש

 וכן אחרי התרועה מוגבל להשמיע התקיעה הסוגרת כנ"ל. לחזור לראש.

תרועה, מזה עשוי להיות רמז לענין של הפסקה בין הקולות ולכן הדרשה ע"פ הטעמים מלמדת על  פשט הפסוק לימד על תקיעה ללא

 שיעורי זמן ברצף תקיעה תרועה תקיעה, לשיטת רבי יהודה או לשיטת רבנן כרבי אבהו.

 

 עיף בס שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפחאולם השו"ע פסק כרבי יוחנן 

ואפילו הם מט' בני אדם תקיעה מזה ותרועה מזה ותקיעה מזה; * ג ויש אומרים )ז(  יצאעות בט' שעות ביום, )ו( שמע )ה( ט' תקי *
  .דדוקא בשלא הפסיק ביניהם בקול שופר )ח( שאינו ראוי >ב< באותה בבא

 וורה סימן תקפח ס"ק משנה בר-השו"ע פסק כרבי יוחנן ואם כן לכאורה המסקנה ע"פ תבניות הטעמים לא כרבי יוחנן. ועיין ב
בששהה ביניהם שלא מחמת  וכתב המג"א דכ"ז]ח[ בדיעבד אם כיון לצאת ואפילו ]ט[ הסיח דעתו והפסיק בדבור בנתיים  - יצא)ו( 

 :וגו'אותו הסדר לפי פסק הרמ"א בסימן ס"ה  יחזור לראשאונס הא בשהה באונס אם שהה אפילו רק כדי לגמור את כל הסדר ]י[ 
 תבניות הטעמים רומזים למצב ששהה מחמת אונס ואם עבר בין הקולות זמן של יותר מכדי לגמור שלושתן יחזור לראש.לכן נפרש כי 

כי לכתחילה יש להקפיד לשמוע התקיעות בפרק זמן קצר עם הפסקות  "]ח[ בדיעבד - יצא)ו( "ועוד אפשר לומר ע"פ המשנה ברורה 

 עד כדי נשימה( או כשיטת רבנן כרבי אבהו )הפסקה עד כדי לגמור שלושתן(מוגבלות בין הקולות כשיטת רבי יהודה )הפסקה 

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בבלי סוכה נד 1.1

תר"ת( או שכל המוספים ביחד  9קולות ) 27תר"ת( ובסה"כ  3האם ביום שהיה בו יותר ממוסף אחד תקעו על כל מוסף תשע תקיעות ) )ב(

 תר"ת( ע"פ הטעמים. 3לווו בתשע תקיעות )
 במדבר בהעלותך י,ח,י

ָ ח[ ם׃] יֶכָֽ ת  ר  ד  םְָל ָעֹוָלֶ֖ ת ַּקֵ֥ ֻח ֵ֛םְָל ּוָָלֶכ ָהיֵ֥ ְָו ֹות רָ֑ ְצ ֲחצ  ַָּב ּו ְקעֶ֖ ְת ָי  ים ָ֔ ֲהנ  ַהּכ ֶ֣  ָ ן ר  ֲה ַאָֽ ָ ֶ֤י פסוק המסכם את האותות למסעות ולכינוס  ּוְבנ 

 נשיאים וקהל במדבר. הגמרא דורשת אותו לתקיעות על קרבנות צבור.

ָ ְדָ]י[ ָח ָ ֶ֣י אׁש  ָר ָּוְב יֶכם  ד  ֹוֲע מ ְב ָּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ָׂש  ֹום ָּוְביָ֨ יֶכם  ֶכםָ או ׁש  ְדׁש  ָָח
ָ י ֶ֖ ֲאנ  ָ ם יֶכָ֔ ה  ֹל ֱא ָ ֶ֣י ְפנ  ל   ָ ן רֹו ָּכ ז  ְל ָ ֶ֤ם ּוָָלֶכ ָהיָ֨ ְָו ָ֑ם יֶכ מ  ַָׁשְל ֶ֣י ח  ְב ָז  ל ְָוַעֶ֖ ם יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣ ָע  ַָע֚ל ת ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  ַָּב ַקְעֶּתֶ֣ם ׃ָפּוְת ם יֶכָֽ ה  ֱאֹל ָ ' ָהֵ֥
 על הפסוק סיפריי בבלי סוכה בא לכאן עם ידיעה מוקדמת שמדובר בתקיעות על קרבנות צבור. דבר זה נדרש במדרש ההילכת

ָ֑םָ(,יי 'בהע 'במ) יֶכ מ  ַָׁשְל ֶ֣י ח  ְב ָז  ל ְוַעֶ֖ ָ ם יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣ ָע  ַָע֚ל ת ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  ַָּב ַקְעֶּתֶ֣ם  ּוְת

ָ֑םמהסמיכות  –( בבלי ערכין יא,ב)גם  התורה והמצוהע"פ  סיפרי יֶכ מ  ַָׁשְל ֶ֣י ח  ְב ָז  ל ְוַעֶ֖ ָ ם יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣ ָע  ם-מבא ללמד  ַע֚ל יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣ שהן קדשי  ע 

ֶ֣יקדשים אז גם  ח  ְב ָ֑םָז  יֶכ מ  ָ. אבל ידוע כי שלמים של יחיד הם קדשים קלים לכן מוכרח להיות כי קדשי קדשים שבפסוק הם ַׁשְל ֶ֣י ח  ְב ז 
ָ֑ם יֶכ מ  ָ֑ם-שכאן הם לא של יחד אלא שלמי ציבור משהוכח זאת חוזר ומלמד מ ַׁשְל יֶכ מ  ַָׁשְל ֶ֣י ח  ְב שהם קדשי קדשים ושל צבור אל  ז 

ם יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣  הן של צבור.)לענין השיר והתקיעות( ש ע 

ם (,יי 'בהע 'במ) יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣ ָע  ֚ל . ַע֚ל ם כעין קביעות,  –, יתיב במשמע יושב יתיב, דווקא כך - ַע יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣ ה אחת, ריבה מלקטן ב-מונח זקף - ע 

 רגלים ומועדים )זה ר"ה ויוה"כ( ובראשי חדשים ומתרבה לכל עולות ציבור והןכתוב ב, נאמר באחד וחל על הכל, וריבה את הכל

 .עולת שבת וקרבן התמיד שהוא עולת צבור

 

ָ (ח,י 'בהע 'במ):"ערב שבת שבתוך החג וגו" ... כי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא, אייתי מתניתא בידיה ד"ה א,בבלי סוכה נד ֶ֤י ּוְבנ 
ת ֹו רָ֑ ְצ ֲחצ  ַָּב ּו ְקעֶ֖ ְת ָי  ים ָ֔ ֲהנ  ַהּכ ֶ֣  ָ ן ֲהר  ּו (ח,י ע'בה 'במ) שאין תלמוד לומר ַאָֽ ְקעֶ֖ ְת ָ (,יי 'בהע 'במ): שכבר נאמר י  ַָע֚ל ת ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  ַָּב ּוְתַקְעֶּתֶ֣ם

ָ֑ם יֶכ מ  ַָׁשְל ֶ֣י ח  ְב ָז  ל ְוַעֶ֖ ָ ם יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣ ּו)צ"ע מה השאלה שמלת )י,ח( ָע  ְקעֶ֖ ְת יתירה, הלוא כוונת הפסוק שהכהנים המוזכרים בפסוק )י,ח( הם התוקעים  י 

ָודווקא )י,י(  ַקְעֶּתֶ֣ם  לכאורה יתר(ּוְת

ּויָ  (ח,י ע'בה 'במ)ומה תלמוד לומר  הכל לפי המוספין תוקעין. הוא תני  -)רבי אב"ח מפרש הברייתא שהכתוב היתר בא כדי לדרוש ממנו( ? ְתְקעֶ֖
על כל מוסף שלוש  –)רש"י תשע תקיעות על כל מוסף )טט  : לומר שתוקעין על כל מוסף ומוסף)ר' אחא בר חנינא שנה ופירש( לה והוא אמר לה

 . פעמים תר"ת((
ֹות (ח,י 'בהע 'במ) ומה ת"ל" ב "ובני אהרן בחצוצרותוהיה די לכת – מתיבתא רָ֑ ְצ ֲחצ  ַָּב ּו ְקעֶ֖ ְת ללמדך שהכל לפי המוספין  - מתיבתא ,י 

 .'לה לומר שתוקעין על כל מוסף ומוסף וגו תני לה והוא אמר )רבי אחא בר חנינא(תוקעין. הוא 
בו שתי קדושות ... וצריך שני מוספין תוקעין לכל  שתוקעין על כל מוסף ומוסף כגון שבת ויו"ט שיש ....לומר שתוקעין כו ירש"

)שלושה קולות )תר"ת( בכל ותוקעין  )אחד מששה החלקים בשירת האזינו לפי הסימן הזי"ו ל"ך( של שבת מוסף שאומרין למוסף שבת שיר

הגיעו לפרק תקעו  תמיד פ"ז מ"ג כתבמשנה שבשיר של הקרבן היו מפסיקים שלוש פעמים ע"פ מס רש"י של כל שיר, כפי') שלושה פרקים (-אחד מ

ולמוסף יו"ט שיר של יום ( והשתחוו העם על כל פרק תקיעה ועל כל תקיעה השתחויה ועל כל תקיעה הייתה תרועה באמצע ופשוטה לפניה ולאחריה.
 טוב ותוקעין תשע תקיעות.

 

ת (ח,י 'בהע 'במ)  ֹו רָ֑ ְצ ֲחצ  ַָּב ּו ְקעֶ֖ ְת יםָי  ָ֔ ֲהנ  ַהּכ ֶ֣  ָ ן ר  ֲה ַָאָֽ ֶ֤י  ּוְבנ 

ּו( ח,י ע'בה 'במ) מלת ְקעֶ֖ ְת ַקְעֶּתֶ֣ם (,יי 'בהע 'במ)פנויה לדרשה כי מלת  י  הם המוספים  –היא בשביל ללמד שיש תקיעות בהקרבת עולות  ּוְת

ּו (ח,י ע'בה 'במ)שבפר' פינחס ושלמי ציבור שהם רק בחג השבועות. לדעת רבי אחא בר חנינא מדרומא, מלת  ְתְקעֶ֖ הכל  )מרבה תקיעות( - י 
ולכך  על כל מוסף שלוש פעמים תר"ת(( –)רש"י תשע תקיעות על כל מוסף )טט  לומר שתוקעין על כל מוסף ומוסף...  ין תוקעיןלפי המוספ

ּועשוי לרמז טעם טפחא במלת  עֶ֖ ְק ְת  תר"ת(. 3בתפקיד רבוי, על כל מוסף ) י 

יֶכםָ  (י,י מ' בהע'ב)-קרבנות מוסף מ 3או  2תר"ת גם ביום שיש בו  3ואילו רבנן לומדים רק  ְדׁש  ָָח ֶ֣י אׁש  ָר ֶכםָ או  ּוְב ְדׁש   ָח

ּוולדעת רבי עקיבה  ְקעֶ֖ ְת  (הוריות, א"ירושלמי יומא פמלמד על תקיעה בשעת קרבן ) י 

 
 ב,בבלי סוכה נד

  מוסף(של קרבן ) ראש חדש שחל להיות בשבת שיר מיתיבי  על רב אחא הסובר שתוקעין על כל מוסף(מברייתא אחרת  הגמרא מקשה)

שיר שעל קרבן )שיאמרו  לימא דשבת ולימא דראש חדש אחא( י)ואם כדברי רב של שבת. אי איתא)המוסף(  שיר)את(  דוחהחדש  של ראש

)אכן שרים ותוקעין על כל קרבן  אמר רב ספרא. יש רק שיר אחד(הזאת מפורש שמלשון הברייתא אבל , מוסף של שבת ושיר על קרבן המוסף של ר"ח

)שיר של ראש חדש דחה שיר של שבת וקדם לו באמירה ואח"כ  דוחה לקדם )שאמרו בברייתא(  'דוחה' הי כוונת()ממאי  אחא אלא( ילעצמו כרב

  אמרו שיר השבת (
ואם )אהא דר' אחא ר"ח שחל בשבת שיר של ר"ח דוחה את של שבת ואם איתא  שוב מקשים()תוב מותבינן ...  ב,רבינו חננאל סוכה נד

ויש לעיין על איזה קרבן יאמרו את שני השירים כי מר"ח משמע רק קרבן ) ושיר של שבת במוסף של שבתדר' אחא לימא שיר דר"ח  נו(שי

והא שבת תדיר. ותנן  ומקשים עוד()אמר רב ספרא איכא למימר דאמר הא והא ומאי דוחה דקתני דקדם דר"ח  ומישבים(). ופרקינן שבת(
ויש היכר אחר לכך שר"ח )נן להודיע שהוקבע ר"ח בזמנו מקדימין שאינו תדיר. רבי יוח ומישב()תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. ופריק 

 .איני והא הכירא אחרינא עבדינן לה באברים נקבע בזמנו(
ֹום (,יי מ' בהע'ב)לכאורה רמז אפשרי בטעם   קדמא, שיר של מוסף ראש חודש שחל בשבת קודם לשיר של מוסף של שבת. אבל  – ּוְביָ֨

יש פתרון אחר.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 (אחא שתוקעין לכל מוסף יעל דברי רבמברייתא קושיה נוספת )( א,בבלי סוכה נה-ל )מעבר 
)כשהם  בפני עצמו ועל מוסף ראש חדש בפני עצמו )כשהוא( שבת )מוסף של( מיתיבי , דתני רבא בר שמואל, יכול כשם שתוקעין על

תלמוד ? ראש חדש(ו/או ת בש עם)כשחלים מועדי מוסף ביחד  סףכך יהיו תוקעים על כל מוסף ומו חלים לבדם ואין עוד קרבן מוסף באותו יום(
 לומר

יֶכםָ  (,יי מ' בהע'ב) ְדׁש  ָח ָ ֶ֣י אׁש  ָר  תיובתא דרבי אחא תיובתא, (תר"ת אפילו כשיש יותר ממוסף אחד 3לגמרא ברור שקרא זה מלמד שיש רק ) ּוְב

 . קושיה קשה שממנה יש לדחות את דברי רבי אחא()
ְדׁשָ ל מוכיחה מהקרא )הברייתא של רבא בר שמוא ָח ָ ֶ֣י אׁש  ָר ָיּוְב ָאו ֶכם  ֶכם  ְדׁש  שיש לדחות את פירוש רבי אחא בר חנינא מדרומא ָח

 תר"ת על כל המוספים ביחד( 3מוספים, ויש לתקוע רק  3או  2לברייתא שהביא שתוקעין שלוש תר"ת על כל מוסף ביום שיש בו 

ָאמר אביי: אמר קרא  -? (תר"ת 3ים בכל זאת תוקעים רק מוספ 3או  2איך לומדים מכך שלמרות שיש ) מאי תלמודא - יֶכם  ְדׁש  ָח ָ ֶ֣י אׁש  ָר  -ּוְב
טט  ,לענין תקיעות, שתקיעותיהן שוות - רש"י) הוקשו כל חדשים כולם זה לזה)חדשיכם עם אות יו"ד )לשון רבים( כדי שתעמוד מסקנתו( 

  ..(בין אם חלו בשבת בין אם חלו בחול –
ְדׁשָ רב אשי אמר: כתיב  ָָח ֶ֣יוכתיב  )חסר יו"ד, לשון יחיד(ֶכם  אׁש  ָר ראש חדש  – רש"י), ואיזה חדש שיש לו שני ראשים )לשון רבים( ּוְב

ָהוי אומר זה ראש השנה, ואמר רחמנא  - וראש השנה( ֶכם  ְדׁש  לאביי כל ראשי  –)טט  חד היא (חסר כתיב לענין תקיעות - רש"י) -ָח

מוספים )אם חל  3או  2מוספים, לרב אשי מר"ה שהוא גם ר"ח שיש בו  3או  2אם יש  החדשים מוקשים זה לזה שתקיעותיהן שוות גם

 .בשבת( מקיש השוואת תקיעות לשאר ראשי חדשים(

 

ָָ(,יי 'בהע 'במ)נתבונן בתבנית הטעמים של  יֶכם  ְדׁש  ָָח ֶ֣י אׁש  ָר ָּוְב ם  יֶכ ד  מֹוֲע ְב ָּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ָׂש  ֹום  ּוְביָ֨
תָ  ֹלֶ֣ ָע  ַָע֚ל ת ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  ַָּב ַקְעֶּתֶ֣ם ׃ָפּוְת ם יֶכָֽ ה  ֱאֹל ָ ' הֵ֥ ָ י ֶ֖ ֲאנ  ָ ם יֶכָ֔ ה  ֹל ֱא ָ ֶ֣י ְפנ  ל   ָ ן רֹו ָּכ ז  ְל ָ ֶ֤ם ּוָָלֶכ ָהיָ֨ ְָו ָ֑ם יֶכ מ  ַָׁשְל ֶ֣י ח  ְב ָז  ל ְָוַעֶ֖ ם ָיֶכָ֔

יֶכםָ     ועוד  מאור, כתר גרסת ְדׁש  ָח ָ ֶ֣י אׁש  ָר ְב ָּו ֶכם  י ד  מֹוֲע ְב ָּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ָׂש  ֹום ם ------- ּוְביָ֨ ַחְתֶכֵ֥ ְמ יֶכםָ מרכא,  – ׂש  ְדׁש  יו"ד  – ָח

 מלא

ָבמהדורות מסוימות  כולמגנס ואש גרסת ֶכם  ְדׁש  ָח ָ ֶ֣י אׁש  ָר ּוְב ָ יֶכם  ד  מֹוֲע ְב ָּוָֽ ֶ֣ם ַחְתֶכ ְמ ָׂש  ֹום ֶ֣ם --;ּוְביָ֨ ַחְתֶכ ְמ ֶכםָ מונח,  – ׂש  ְדׁש   חסר יו"ד – ָח

ֶכםָ וגו' כבכתר ואת איות המלה זרקא  מרכאלעניות דעתי מסקנת הגמרא משלבת את סדרת  ְדׁש   חסר יו"ד כבמגנס.  – ָח

ֶ֣י      איש מצליחת יעקב גרסת בי"ד טבת התשע"ג הראני נחל אׁש  ָר ְב ָּו ֶכם  י ד  מֹוֲע ְב ָּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ָׂש  ֹום ֶכםָ  ּוְביָ֨ ְדׁש   ------- ָח

ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ֶכםָ מרכא,  – ׂש  ְדׁש   חסר יו"ד – ָח

ם איש מצליחלעניות דעתי מסקנת הגמרא לדעת רבי אשי מתאימה עם גרסת  ַחְתֶכֵ֥ ְמ ֶכםָ מרכא,  – ׂש  ְדׁש   חסר יו"ד – ָח

 

ֶכםָ  (,יי מ' בהע'ב) תלמוד לומר( ,בבבלי סוכה נהגמרא )בירור מסקנת ה ְדׁש  ָח ָ ֶ֣י אׁש    ּוְבָר

ָָ(,יי 'בהע 'במ) נתבונן בשליש פסוק זה במלואו ֶכם  ְדׁש  ָח ָ ֶ֣י אׁש  ָר ָּוְב יֶכם  ד  מֹוֲע ְב ָּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ָׂש  ֹום  ּוְביָ֨

יֶכםָ  ד  מֹוֲע ְב ֶכםָ  זרקא – ּוָֽ ָחְדׁש  ָ ֶ֣י אׁש  ָר  ן מהענין ו/או הוספה ממין הענין על הענין.תבנית של גריעה ממין הענימונח סגול,  - ּוְב

ֶ֣יהתבנית זרקא סגול בתפקיד גריעה  אׁש  ָר ֶכםָ  ּוְב ְדׁש  בר"ה שהוא מטבעו ר"ח ושחל בשבת התבנית תרמז לגרוע מלומר שיר על כל  – ָח

קרבנות מוסף.  3 או 2אחד מהמוספים ולומר רק שיר אחד. וכתוצאה מכך תהיה הוספה באורך הזמן לאמירת השיר כדי לאפשר הקרבת 

ּו (ח,י ע'בה 'במ)להוספה זאת יש דרשה ממלת  ְקעֶ֖ ְת  ולכן אפשר כי לא נחוץ מכאן. י 

ֶכםָ ָ(,יי 'בהע 'במ) ְדׁש  ָח ָ ֶ֣י אׁש  ָר ָּוְב יֶכם  ד  ְבמֹוֲע ָּוָֽ ם ַחְתֶכֵ֥ ְמ ָׂש  ֹום קדמא מרכא זרקא סגול, תבנית לכתחילה ובפועל. אפשר כי הדיון  – ּוְביָ֨

ת בחצוצרות ביום בו מוקרב יותר ממוסף אחד )שבת וראש חדש; שבת, ראש חדש, ראש השנה; נה במספר התקיעו -במסכת סוכה נד 

שבברייתא של רבא בר שמואל שהיא כמו כפירש רבי אחא בר חנינא מדרומא את  הוה אמינאבמובן של  לכתחילהשבת וחול המועד( 

שיר ותקיעות לעצמו אש לכתחילה היה הוה אמינא הברייתא שהביא עמו, אם בשבת לעצמה ובר"ח לעצמו קרבן המוסף של כל אחד ב

 שבפועללומר שכאשר באים ביחד )ר"ח החל בשבת( יאמרו לכל קרבן מוסף שיר שלו ושלוש תר"ת עמו, באה תבנית הטעמים ומרמזת 

 חד בכל הפסקה.בשלוש הפסקות ותר"ת אה וֶ ילּוכאשר יש שניים או שלושה מוספים ביום אחד גורעים מהשירים לשיר אחד בלבד והשיר 

לכאורה הסגול כשלוש נקודות ירמז על יום סגולי שבו יש שלושה קרבנות מוסף, ואם בו יש רק שיר אחד אז גם ביום של שני מוספים 

 יהיה רק שיר אחד. 

תה' ) –הם ואם חל שבת באחד מ (א,בבלי סוכה נה)ראיה נוספת לאמירת שיר אחד מובאת בברייתא העוסקת בשיר שאמרו על מוספי סוכות, 

 .)והשיר האחרון )תה' פב( לא יאמר כלל( ידחו שיר המועד מלפני שיר שבת רש"י ידחה. ימוטו (פב
חוזרת לסוגיית התקיעות על ( א,בבלי סוכה נה))אחרי דיון בשירי המוספים של חג סוכות הגמרא  בר חנינא רבי אחא הברייתא שהביאהבנת בשינוי 

)הקושיה על ראב"ח באה מברייתא ר והא רבי אחא בר חנינא קרא ומתניתא קאמ -חנינא, תיובתא.  תיובתא דרבי אחא בר... המוספים( 

 ! שהביא רבא בר שמואל, אבל ראב"ח מסתמך על ברייתא עם פסוק(
ֹות (ח,י 'בהע 'במ): )נביא שוב את הברייתא שהביא ראב"ח( רָ֑ ְצ ֲחצ  ַָּב ּו ְקעֶ֖ ְת ָי  ים ָ֔ ֲהנ  ַהּכ ֶ֣  ָ ן ֲהר  ַאָֽ ָ ֶ֤י  (ח,י ע'בה 'במ) לומר שאין תלמוד ּוְבנ 

ּו ְקעֶ֖ ְת ָ֑ם (,יי 'בהע 'במ): שכבר נאמר י  יֶכ מ  ַָׁשְל ֶ֣י ח  ְב ָז  ל ַעֶ֖ ְו ָ ם יֶכָ֔ ת  ֹלֶ֣ ָע  ַָע֚ל ת ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  ַָּב ַקְעֶּתֶ֣ם ָ(ח,י ע'בה 'במ)ומה תלמוד לומר  ָּוְת
ּו ְקעֶ֖ ְת . הגמרא מביאה הבנה אחרת מוספים 3או  2תר"ת לכל מוסף ביום של  3)רבי אב"ח פירש שהכתוב היתר בא כדי לדרוש ממנו לתת ? י 

 למקרא שבברייתא( 

ֹות (ח,י 'בהע 'במ): )בברייתא שהביא ראב"ח משמעות המקרא כולו)אמר רבינא:  - רָ֑ ְצ ֲחצ  ַָּב ּו ְקעֶ֖ ְת ָי  ים ָ֔ ֲהנ  ַהּכ ֶ֣  ָ ן ר  ֲה ַאָֽ ָ ֶ֤י ּואו של מלת  ּוְבנ  ְקעֶ֖ ְת  י 

 חא אמרי: לומר שמרבה בתוקעין.רבנן דקיסרי משמיה דרבי א)ועוד הסבר(  לומר שמאריכין בתקיעות.היתירה, היא( 
ּו (ח,י 'בהע 'במ) ְקעֶ֖ ְת ם (,יי 'בהע 'במ):טפחא בתפקיד רבוי, לרבינא הארכת זמן תקיעה. ויש לזה עוד רמז  - י  ַחְתֶכֵ֥ ְמ מרכא )=מאריך(  – ׂש 

מוספים, כי יש  3או  2וההפסקות שבו כדי לאפשר הקרבת  הארכת אמירת שיר מוסף אחדאפשר שהכוונה ל לומר שמאריכין בתקיעות.

  גבול לזמן שתוקע יכול לתקוע.

יםמלת  ָ֔ ֲהנ  ּו (ח,י 'בהע 'במ)ברבים ללא מספר משמעותה מיעוט רבוי שני כהנים, וזה כאשר יש קרבן מוסף אחד.  ַהּכ ֶ֣ ְקעֶ֖ ְת טפחא בתפקיד  - י 

רבנן דקיסרי משמיה דרבי דרשת מוספים באותו יום כ 3או  2התפשטות האפיון ממנה לכתוב לפניה, מרבה מספר התוקעין כאשר יש 
 לכתחילה ובפועל קטן או זרקא סגול-קדמא מרכא פשטא זקףראה יף חצוצרות. וסמשמע שמ אחא אמרי: לומר שמרבה בתוקעין.
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ֹום (' פי' כט,אבמ)...  ב,בבלי ראש השנה לג ה יֵ֥ ָעֶ֖ ֵ֥ה ְּתרּו ֶי ְה ם י    (שופ' ה,כח), ומתרגמינן: יום יבבא יהא לכון. וכתיב באימיה דסיסרא ָלֶכָֽ
ַָוְּתיַָ ה ְקָפֹ֧ ְׁש ָנ  ֹון ַחּלָ֨ ַהָֽ ָ ד֩ אְּבַע ָרֶ֖ ְס י ָֽ ס  םָ ֵ֥ א  ָ ב ֵ֛  –)יללות קצרות  ., ומר סבר: ילולי ילילבלשוננו שברים( –)אנחות ארוכות  . מר סבר: גנוחי גנחּב 

  תרועה( -בלשוננו 
 

ְרּתָָ֞  (וי' בהר כה,ט)תלמוד לומר  -תנו רבנן: מנין שבשופר  ַהֲעַב ר ְו ה ָ ׁשֹוַפֶ֤ רּוָע שימוש בשעת הדחק )גרשיים מהפך פשטא יצא להקל על  ְּת

ֶדׁש, אין לי אלא ביובל, בראש השנה מנין? תלמוד לומר (שופר סדוק, מודבק ושניקב בתנאי שארכו מעל טפח ומשמיע קולב ח ֶ֣ י ַּב ע ָ֔ ב  , ַהְּׁש
ֶדׁששאין תלמוד לומר  ח ֶ֣ י ַּב ע ָ֔ ב  ֶדׁשומה תלמוד לומר  )במ' פי' כט,ז( נדע התאריך(-)קרא יתירה כי יכל לומר והעברת שופר ביוה"כ, ומ, ַהְּׁש ח ֶ֣  ַּב

י ע ָ֔ ב  )עד  שיהיו כל תרועות של חדש שביעי זה כזה. )פשט הכתוב מלמד שגם בר"ה של כל שנה יתקעו בשופר כמו ביוה"כ של שנת היובל( - ַהְּׁש

ְרּתָָ֞  (וי' בהר כה,ט)תלמוד לומר  -ומנין שפשוטה לפניה  כאן דובר בקול תרועה, עתה דורשת הגמרא קול תקיעה( ַהֲעַב ר ְו ה ָ ׁשֹוַפֶ֤ רּוָע . ְּת
ה ָּתְָ) תלמוד לומר  -ומנין שפשוטה לאחריה  השמעת קול ללא שינויי צליל( –פשטא, כפי' רש"י פשוטה משמע, העברת קול אחד, טט  – רּוָע

ּו ר י ֵ֥ ר ַּתֲעב  במ' פי' )תלמוד לומר  -, בראש השנה מנין שמשמיעים תר"ת( –)טט  . ואין לי אלא ביובל כהסבר לעיל קול בצליל אחד( –)טט  ׁשֹוָפֶ֖

ח ֶָ֣ (כט,א י ֶדׁשַּב ע ָ֔ ב   ,קטן בתפקיד שתיים, לרבות על יוה"כ של שנת היובל, השמעת תר"ת בר"ה בכל שנה(-)זקף ַהְּׁש
ּתָָ֞ :ט,כה בהרויקרא  ְר ַהֲעַב ר ְו ה ָ ׁשֹוַפֶ֤ רּוָע ֶדׁש ְּת ח ֶ֣ י ַּב ע ָ֔ ב  ר ַהְּׁש ֹו ֶדׁש ֶּבָעׂשֶ֖ ח ָ֑ ם ָ ַל ים ְּביֹו ָ֔ ר  ֻּפ ּו ַהּכ  ר י ֵ֥ ר ַּתֲעב  ם׃-ְּבָכל ׁשֹוָפֶ֖ ְרְצֶכָֽ  ַא
ֵָָ֛:כד,כג אמרויקרא  ֵ֥י-ֶאל רַּדּב  ל ְּבנ  ֶ֖ א  ָר ְׂש ר י  מ ָ֑ א ֶדׁש ל  ח ָ֨ י ַּב יע ֝ ב  ֶ֣ד ַהְּׁש ָח ֶא ֶדׁש ְּב ח ֵ֗ ֶ֤ה ַל ְהֶי ם ָ י  ן ָלֶכ ֹו ן ַׁשָּבתָ֔ ֹו רֵ֥ ְכ ה ז  רּוָעֶ֖ ָרא ְּת ְק -מ 

ֶדׁש׃  ק ָֽ
ֶדׁש :א,כטינחס במדבר פ ח ָ֨ י ּוַב יע ֝ ב  ֶ֣ד ַהְּׁש ֶאָח ֶדׁש ְּב ח ֵ֗ ָרא ַל ְק ָֽ ֶ֣ה ק  ֶדׁש ָ-מ  ְהֶי ם י  אֶכת-ָּכל ָלֶכָ֔ ה ְמֶלֵ֥ ָדֶ֖ א ֲעב  ּו ל ֶ֣ ֲעׂשָ֑ ֹום ַת ה יֵ֥ ָעֶ֖ ּו ֵ֥ה ְּתר ֶי ְה  י 

ם׃  ָלֶכָֽ

 
כזה. ומנין לשלש של שלש  -שאין תלמוד לומר בחדש השביעי, ומה תלמוד לומר בחדש השביעי שיהו כל תרועות החדש השביעי זה  א,בבלי ראש השנה לד

ומנין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה  שלוש( כל מקרא תורם -)טט יהיה לכם.  יום תרועהזכרון תרועה,  שבתוןשופר תרועה,  והעברתתלמוד לומר  -שלש 
י(  וי' אמר כג,כד)תלמוד לומר  מיובל לר"ה ומר"ה ליובל( -)טט  –בזה  ע ֝ י ב  י( וי' בהר כה,ט) ְּׁש ע ָ֔ שיעור תקיעה לגזירה שוה. הא כיצד? שלש שהן תשע.  ְּׁשב 

הוה מייתינא לה  -הכי קאמר: אי לאו גזירה שוה  -השתא מייתי לה בגזירה שוה? , שיעור תרועה כשלשה שברים. האי תנא, מעיקרא מייתי לה בהיקישא, וכתרועה
 היקישא לא צריך. והאי תנא מייתי לה בגזירה שוה ממדבר,  - (-שג"ש היא רק ממשה רבנו וזה חזק יותר מ –)טט בהיקישא, השתא דאתיא גזירה שוה 

ָ ( ,הי 'בהע 'במ)דתניא:  ָ֑ה רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֖ ני עצמה ותרועה בפני עצמה. אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה, תקיעה בפ -ּוְת
ֶאת( ,זי 'בהע 'במ) או אינו אלא תקיעה ותרועה אחת היא? כשהוא אומר ָ יל ֶ֖ ה  ְק יעּו-ּוְבַה ָֽ ָָתר  א ְָול ֵ֥ ּו ְקעֶ֖ ְת לָּת  ָהָ֑ ָּק הוי אומר: תקיעה  -׃ַה

ָ֑ה ( ,הי 'בהע 'במ)מר תלמוד לו -בפני עצמה ותרועה בפני עצמה. ומנין שפשוטה לפניה  רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֖  -, ומנין שפשוטה לאחריה ּוְת
ּו ( ,וי 'בהע 'במ)תלמוד לומר  ְקעֶ֖ ְת ָי  ה רּוָעֵ֥ ( ,וי 'בהע 'במ). רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר ְּת

ָ ית ָ֔ נ  ׁש   ָ ה רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֤ ּתָ ּוְת יםָ ֶ֖ נ  ֹותַָהח  ַּמֲחנָ֔ ַהָֽ  ָ ּו ְסע ם׃ְוָנָֽ ֶהָֽ י ַמְסע  ּוְָל ְקעֶ֖ ְת י  הָ ָעֵ֥ ּו ְּתר ָנהָ ָמָ֑ זה בנה  -שאין תלמוד לומר שנית, ומה תלמוד לומר שנית  י
 (פסוקי במ' בהע') תלמוד לומר תרועה -תהא תקיעה שניה לה. אין לי אלא במדבר, בראש השנה מנין  - תרועה: שכל מקום שנאמר אב

  לגזירה שוה. (פסוקי וי' ובמ' פי')תרועה 

ן (וי' אמר כג,כד)עות נאמרו בראש השנה: ושלש תרו ֹו ן ַׁשָּבתָ֔ ֹו רֵ֥ ְכ ה ז  רּוָעֶ֖ ֹום  (במ' פי' כט,א), ְּת ה יֵ֥ רּוָעֶ֖ ְרּתָָ֞  (וי' בהר כה,ט), ְּת ַהֲעַב ר ְו  ׁשֹוַפֶ֤
ה ָ רּוָע זכרון  שבתון . ושתי תקיעות לכל אחת ואחת. מצינו למדין: שלש תרועות ושש תקיעות נאמרו בראש השנה, שתים מדברי תורה ואחת מדברי סופרים;.ְּת
לתלמודו הוא בא. רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אחת מדברי תורה, ושתים מדברי  -תרועה יהיה לכם יום מדברי תורה,  -שופר תרועה  והעברתתרועה, 
 -מיבעי: ביום ולא בלילה.  -ודו הוא בא? לתלמודו הוא בא. מאי לתלמ -תרועה יהיה לכם  ויוםזכרון תרועה,  שבתוןמדברי תורה,  -שופר תרועה  והעברתסופרים: 

נגמור נמי מיניה לפשוטה לפניה ופשוטה  -הכפרים יליף  (מסורת הש"ס: ]מביום[)אי )ביום(  -הכפרים.  מביוםנפקא ליה  -ואידך: ביום ולא בלילה מנא ליה? 
דרך העברתו, תעבירו דקאמר רחמנא  - והעברתנא, דאמר רב מתנא: כדרב מת - והעברת -אלא מאי דרשי בהו?  -לא משמע להו.  -והעברת תעבירו  -לאחריה! 

 (שמות לו)שופר תרועה, וכתיב התם  והעברתלא מצית אמרת, דגמר עברה עברה ממשה, כתיב הכא  -, דרב מתנא מדשני בדיבוריה. תעבירו ביד ואידךנעבריה ביד. 
 -חצוצרות?  )בראש השנה( אף כאן -ולהאי תנא דמייתי לה ממדבר, אי מה להלן חצוצרות  -אף כאן בקול.  -קול במחנה, מה להלן בקול  ויעבירוויצו משה 

 שופר. )בראש השנה(הוי אומר זה ראש השנה, וקאמר רחמנא  -תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו אי זהו חג שהחדש מתכסה בו  (תהלים פא)תלמוד לומר 
 

ול שופר, שהיא בנוסף לתקיעות על קרבנות הצבור בר"ה. בר"ה משמיעים בשופר ט' קולות מסכת ראש השנה עוסקת במצוות היום השמעת ושמיעת ק

ן (וי' אמר כג,כד)הנלמדים משלושה פסוקים  ֹו ֹון ַׁשָּבתָ֔ רֵ֥ ְכ ה ז  רּוָעֶ֖ ְרּתָָ֞  (וי' בהר כה,ט), ְּת ַהֲעַב ר ְו ה ָ ׁשֹוַפֶ֤ רּוָע ֹום  (במ' פי' כט,א)שנאמרו ביובל  ְּת  יֵ֥
ה רּוָעֶ֖ לות ולמדו חז"ל שהיות ובר"ה מזכירים מלכויות זכרונות ושופרות אז יש ללוות כל אחד מהם בשלושה קולות )תר"ת קו 3שנאמר בר"ה. ומכאן  ,ְּת

 אחד( ובסה"כ שלוש פעמים תר"ת.

ֹות( ,וי 'בהע 'במבפסוק ) ֲחנָ֔ ַּמ ַהָֽ  ָ ְסעּו ְָוָנָֽ ית ָ֔ נ  ׁש   ָ ה רּוָע םְָּת ַקְעֶּתֶ֤ ם׃ָּוְת יֶהָֽ ְסע  ַמ ּוְָל ְקעֶ֖ ְת י  הָ ּוָעֵ֥ ְּתר ָ ָנה ָמָ֑ י ּת  יםָ ֶ֖ נ  תבנית טעמים פעמיים זקף בין  – ַהח 

, ללמד שבכל מקום שנאמר תרועה תבוא תקיעה פשוטה לפניה ותקיעה פשוטה אחריה. זה נדרש על בנין אבשני קיסרים בתפקיד 

נה לומד למספר התקיעות בנושאים  –תקיעות שופר בר"ה מפסוק העוסק בתקיעות בחצוצרות שממנו ועוד פסוקים לידו בבלי סוכה נג 

תקיעות קולות(, ושיעור תקיעה כתרועה, אז  9לד בגזרה שוה או היקש שלש תר"ת ) –ם ובהם קרבנות צבור. בבבלי בר"ה לג שוני

 תר"ת בקרבנות צבור . 3-אפשר שנלמד מכאן אל התקיעות בקרבנות צבור שגם בהם יהיה שיעור תקיעה כתרועה, ויש לחפש מקור ל
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 בות.ומר"ה לקרבנות ציבור בענין אורכי היב
 

ֶ֣דָָ:כחשופטים ה,מסכת ר"ה דורשת את מהות התרועה כיבבות ויללות מאם סיסרא  ְָּבַע א ְסָרֶ֖ י ָֽ ס  ָ ם ֵ֥ א  ָ ב ֵ֛ ַָוְּתַיּב  ה ְקָפֹ֧ ְׁש ָנ  ֹון ַחּלָ֨ ַהָֽ ר{ {ָ ד֩ ְּבַע
ר{ {  ָ ְכּבֹו ר  ָ ׁש ֶ֤ ָּב ׁש  ּוַע ּדֵ֗ ַמ ָ ס{ {ָ ָ֑ב ֶאְׁשָנ ָָָהָֽ יו׃ בֹוָתָֽ ְרְּכ ַמ ָ י ֶ֖ מ  ֲע ּוַָּפָֽ רָ֔ ֱח ֶָאָֽ ּוַע ּדֶ֣ ַמ ָ ס{ אָ} ֹו ס{ָלבָ֔ { 

ד֩ אָתרסא מרמזת לשיעור מספר קולות בתקיעות תר"ת, ואורכיהן ביחידות של יבבות,  – ְּבַע ָרֶ֖ ְס י ָֽ ס  ָ ם ֵ֥ א  ָ ב ֵ֛ ַָוְּתַיּב  ה ְקָפֹ֧ ְׁש דרגא תביר  –נ 

מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא, כאן כנראה הבבות הקצרות של התרועה, שמצטרפות לקול התרועה, שחל עליהם אותו 

 כאן אורך זמנן ומכאן לאורך קול שברים כשלוש יבבות, וקול תקיעה כשלושה שברים או תשע יבבות.ענין, 

 

 הסוגיה: שיר על קרבן ציבור, שלוש ההפסקות בו, שלוש תקיעות "תקיעה תרועה תקיעה )תר"ת(" בכל הפסקה )סה"כ תשע קולות(

 מקורות: מסכת סוכה, מסכת ראש השנה

ַיד (דה"י ב כט,כה)רש"י רך הדרשה המקובלת היא כפי' ? דמנין שהיה שיר על הקרבן ְב יָ ֹ֧ ַידָ'הֵָ֛-ּכ  ֶ֖הְָּב ָו ְצ יו-ַהּמ  יָאָֽ ב  לשורר הלוים בכלי שיר  - ְנ
מניין שהלוים  במסכת ערכיןאלא מצות ה' שצוה ביד נביאיו לשורר על הקרבן ורבותינו פי'  לא כתוב בתורה שיהא קרבן טעון שירה

תָ(במ' ד,מז) טעונין לשורר בכלי שיר דכתיב ַדֹ֧ ב  ה ֲע ָדֵ֛ ב  איזוהי עבודה שצריכה עבודה אחרת עמה הוי אומר זה השיר בכלי שיר,  ֲע
ת ַדֵ֥ ב  א ַוֲע ָּׂשֶ֖ ֵ֥הּוָ (דה"י א טו,כב)נכון לפרש על השיר כדכתיב  (במ' ד,מז) ַמ ר ּוְכַנְנָי ם-ַׂשָֽ ֶ֖ ּי  ו  א ַהְל ָּׂשָ֑ ר ָ ְּבַמ א ָיס  ָּׂשָ֔ ַּמ י ַּב ֵ֥ ין ּכ  ֶ֖ ב  ׃ מ  ּוא שהיה ממונה  הָֽ

בנשאות השיר, מייסר ומוכיח על המשא בנגון  –היה שר במשא  –משא, ע"פ רש"י  –)בהשוואת המלים משא  :גון של שירלהרים קול הנ

 נעימות שיר, אם להרים קול אם להשפיל )כעין מנצח של תזמורת ומקהלה(
דֶָאתדברי הימים ב כט,כה:  ֲעמ ָ֨ ֶ֣יתָהֵָ֗-ַוַּי ֝םָּב  ּי  ו  יםָּוְבכָ ָ'ַהְל ֶ֣ ְנָבל  ּב   ָ ם ַּת י  ְל ְמצ  ָֽהּב  ז  ֵ֥דָח  ְוָג ֵ֛ידָ ֵ֥תָָּדו  ַו ְצ ֹותְָּבמ  רָ֔ ַיד-ּנ  יְָב ֹ֧ יאָּכ  ָ֑ ב  ןַָהָּנ ְוָנָתֶ֣ ֶלְךָ ָ'הֵָ֛-ַהֶּמֶ֖

ַיד ֶ֖הְָּב ָו ְצ ׃-ַהּמ  יו יָאָֽ ב  ׃ָ :וכט,כדה"י ב  ְנ ֹות ְצרָֽ יםַָּבֲחצ  ֶ֖ ֲהנ  ְוַהּכ  ידָ ָ֔ ו  ֶ֣יָָד ְכל  ּב   ָ ם ּי  ו  ּוַָהְל ַעְמדֶ֤ ַָוַּי
הּו ַוּי  אֶמר ָ פ ׃ דה"י ב כט,כז ָּיָ֔ ק  ְז ֹות ח  ֲעלֵ֥ ה ְלַה ָלֶ֖ ע  חַָ ָה ָ֑ ְזּב  ת ְלַהּמ  ע ֞ ֶ֣ל ּוְב ח  ה ה  ֹוָלֵ֗ ע ל ָה ֶ֤ ח  יר ה  לָ'ה ָ-ׁש  ֹותְָוַעָ֨ ְצרָ֔ ידֶָמֶלְך-ְוַהֲחצ ֶ֣ ֵ֥ יָָּדו  ֶ֖ יְָּכל  ָ֔ -ְיד 

׃ָ ל ָֽ ְׂשָרא  ת )כז( רלב"גי  ע ֞ ֶ֣ל ּוְב ח  ה ה  עֹוָלֵ֗ ל ָה ֶ֤ ח  יר ה  למדנו, כי הלוים היו משוררים בפה ובכלי יחד והכהנים מחצצרים בחצוצרות,  -ָ'ה ָ-ׁש 
עד שתכלה העולה ותשלם העבודה. ומזה המקום נלמד, שלא היו משוררים בעת העלותם מנחתה ונסכיה  עולהההתחיל העלאת  תמע

 סיום פי' הרלב"ג דורש ברור כי השיר נאמר בשעת ניסוך היין והרלב"ג מפרש שלא שוררו בנסכים. -טט )ע"פ במ' כט,לא(.  

ֹות (דה"י ב כט,כו)רש"י  ְצרָֽ יםַָּבֲחצ  ֶ֖ ֲהנ  ֹות( ,חבמדבר בהעלתך י)ככתוב  - ְוַהּכ  ְצרָ֑ ּוַָּבֲחצ  ְקעֶ֖ ְת יםָי  ָ֔ ֲהנ  ַהּכ ֶ֣  ָ ן ֲהר  ֶ֤יַָאָֽ ְבנ   :ָּו
 

 האם אפשר לומר שהפסוקים האלו שהם אסמכתאות, מלמדים כי השיר על קרבן ציבור הוא הלכה למשה מסיני?

 

 מקור בתורה בפסוקי קרבן התמידמוצע אחרי שדרשנו את פסוקי התקיעות ליוה"כ של שנת היובל, לר"ה של כל שנה ושל קרבנות ציבור, 

שמרכז את כל הנושאים ביחד: שיר על הקרבן, לשלוש ההפסקות, ולאורך הזמן לתקיעות ולתרועות, וכן היקש מקרבן התמיד לקרבנות 

 צבור אחרים.
 ג: –פינחס כח,ב  ברמדב

ָָָ֜[ב] מ  ְח יַָל ָ֨ ְרָּבנ  ָק ֶאת־ ָ ם ֶהָ֑ ֲָאל  ְרָּתֶ֖ ַמ ָאָֽ ְָו ל א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ֶאת־ְּבנ  ָ ַָצ֚ו ֹו׃ דָֽ ֹוֲע מָֽ ְָּב י ֶ֖ בָל  י ֵ֥ ר  ַהְק ֕רּוְָל ְמ ְׁש יָּת  ָ֔ ח  ח  י ָֽ ָנ  ַח י ֚ ר  יָ ַּׁשֵ֗ א  ָיְָל
הָָָ֑[ג] יבּוַָלָֽ ֶ֖ ר  ְק רַָּת ֲאֶׁשֵ֥ ָ ה ֶּׁשָ֔ א  ָהָֽ ֚הָ ֶָז ם ֶהָ֔ ֶָָ֣ל ְרָּת ַמ ָאָֽ ד׃ָ'ְו י ָֽ מ  ָָת ה ָלֵ֥ ע  ָ ֹום םַָלּיֶ֖ י  ֵָֽ֖֥ ְָׁשַנ ם ֵ֛ מ  י מ  ְָת ֹ֧ה י־ָׁשָנ ָֽ ְָּבנ  ים ָבׂש ָ֨ ְָּכ
֕רּוָ[ב] ְמ ְׁש ושלשה ...  - לתמיד של שחר )קולות של תקיעות(תשע  )בבלי סוכה נג,ב( רש"ישלוש אפשר כפי' גדול, בתפקיד -זקף – ּת 

 -על כל פרק ומשתחוים העם כדתנן במסכת תמיד )פ"ז מ"ג( ...  פרקים היו בשיר: שהיו מפסיקין בו, ותוקעין הכהנים בחצוצרות
  .חריהועל כל תקיעה היתה תרועה באמצע, ופשוטה לפניה ולא...  תקיעה, 

 גדול שעל כל קרבן תמיד עמדו כהנים, לוים, ישראלים.-דרך פירוש זאת נותנת פירוש נוסף על פירוש אחר לזקף

 

ָ במד' פי' כח,בנדרוש את  ְמ֕רּו ְׁש יָּת  ָ֔ ח  יח  ָֽ ָנ  ַח י ֚ ר  ָ י ַּׁשֵ֗ א  יְָל ָ֜ מ  ְח יַָל ָ֨ ְרָּבנ  ָק  בכעין מידות שונותֶאת־

י ָ֜ מ  ְח יַָל ָ֨ ְרָּבנ  ָק  ן כלל מלמד על קרבנות ציבורקדמא ואזלא, כעי – ֶאת־

יע"י מידה גורעין ומוסיפין על הקרא  ַּׁשֵ֗ א  יְָל ָ֜ מ  ְח חַָ ַל י ֚ אָ  -, בשעה ש ר  יְל ָ֜ ָ֚נסך, ינגנו  – מ  ר  י שאין אומרים  א,ברכות לה בבלירש"י כפי'  ַּׁשֵ֗
 הלוים שיר של קרבן במקדש אלא על היין, כשמנסכין נסכי מזבח. -

ָ֚: )א( הסברים לטעם יתיב במלת חַָר  שלושה  –יתיב בתפקיד יושב היינו חניה, ועוד טעם יתיב בתפקיד בדיוק כך לדרוש שלוש חניות  – י

חַָ פרקים בשיר כמוסבר להלן. חניה ראשונה בשיר נלמדת מהאותיות שנותרו מהמלה י ֚ חַָ, הן האותיות  ר  ָָֽומהאות  י י מהמלה נ  ָ֔ ח  ח  י ָֽ ,  נ 

ָָֽמתקבל  ַחנ  יחניה ראשונה בשיר,  – י ָ֔ ח  ח  י ָֽ ָָֽקטן בתפקיד שתיים, לדרוש את השימוש באות -זקף – נ  שתי פעמיים, בפעם השניה מתקבלת  נ 

חָ המלה  י ָֽ יחניה שניה בשיר, מהמלה  – נ  ָ֔ ח  ח  י ָֽ ינותרו האותיות  נ  ָ֔ ָוהמלה  ח  ֕רּו ְמ ְׁש ָנקח את האותיות ּת  ְּמ ּמְָמתקבלת המלה  –ּת  יּת  ָ֔ היינו  ח 

ָבמלה המתקבלת מהאותיות שנותרו ממלת  חניה שלישית בחתימה של השיר, דבר המרומז ֕רּו ְמ ְׁש ָשהן ּת  ֕רּו  שירו של קרבן צבור. –ְׁש

אָ  -סיכום הדרשה בשעה ש יְל ָ֜ ָ֚נסך ינגנו  – מ  ר  י ָָָֽשלושה פרקים בשיר, –עם שלוש חניות  ַּׁשֵ֗ ַחנ  חָ חניה ראשונה בשיר,  – י י ָֽ חניה שניה  – נ 

ּמְָבשיר,  יּת  ָ֔ ֕רּו היינו חניה שלישית בחתימה של ח   שירו של קרבן צבור. – ְׁש

חַָ)ב(  י ֚ יתיב, עומד במקום טעם פשטא במלה בת הברה אחת, או מלה מלעלית בת שתי הברות. אפשר כי מצד טעם יתיב, זה בתפקיד  – ר 

חַָשל בדיוק כך צריך להיות המספר הנדרש להלן, ואפשר כי מצד טעם פשטא בא ללמד כי אותיות  יטין טרומ 9מלמדות על  81בגי'  י

בבלי ראש טרומיטין בתקיעה הפשוטה אחרי התרועה. אלו תשע יבבות קצרות של קול התרועה ע"פ  9-בתקיעה הפשוטה לפני התרועה ו
 . ב,השנה לג

 

הָ[ג] ֶּׁשָ֔ א  ָהָֽ ֚הָ ֶָז ם ֶהָ֔ ֶָָ֣ל ְרָּת ַמ ָאָֽ י צבור, פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין היקש או בנין אב, מקרבן תמיד לקרבן מוסף ואולי לשלמ – ְו

 שיהיו במעמדות, בניסוך, בשלושה פרקים בשיר על הניסוך ותר"ת לכל פרק, סה"כ שלוש תר"ת.

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שיר של מוסף

 בבלי סוכה נד,ב ד"ה מיתיבי ראש חדש שחל להיות בשבת, שיר של ר"ח דוחה שיר של שבת ...

וקה לששה חלקי שירת האזינו(, במנחה שירת הים בבלי ר"ה לא,א ד"ה במוספי דשבת מה היו אומרים ... הזי"ו ל"ך )חלק אחד מחל

 בשנים )חלק אחד מחלוקה לשני חלקים( ועלי באר )בחלק אחד( )לשני מחזורים של מנחה היה במקביל מחזור אחד במוסף(

 ה"י מוסף שבת הזי"ו ל"ך ושיר של ר"ח דוחה שיר של שבת –רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"ו, ה"ט 

עיין מנחת חינוך מצוה שי"ב אם ביום זה )שבת ר"ח( אומרים הפרק משירת האזינו במנחה והשיר של מנחה  –מפתח  –רמב"ם פרנקל 

 עלי באר(  –נדחה, או שאומרים שני פרקים )אחד מהזי"ו ל"ך ואחד משירת הים 

הרנינו לאלהים יום חמישי( )תה' פא, שהוא גם שיר של במוסף של ראש השנה היו אומרין רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"ו, ה"ט ... 

)תה' כט,ח עד הסירותי מסבל שכמו וגו', במנחה של ראש השנה היו אומרים )תה' פא,ז עד הסוף( עוזנו, ואם חל להיות בחמישי אומר 

 קול ה' יחיל מדבר וגו'.הסוף( 

שבת. סוכה נ"ה,א מלמד כי אם מנחת חינוך מצוה שי"ב כשחל ר"ה בשבת גם שיר של ר"ה דוחה את שיר של  –מפתח  –רמב"ם פרנקל 

חל שבת להיות באחד מימי חול המועד סוכות, הוא דוחה את כל שירי המוסף הבאים ביום, ושיר המוסף של שביעי של סוכות )הושענא 

ין מנחת רבא( )תה' פב,ה( ימוטו ידחה )לא יאמר כלל( )רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"י, הי"א(, ולענין יו"ט בשבת, ויוה"כ בשבת, עי

 חינוך מצווה שי"ב ופנים מאירות ח"א סי' ס"ג.

 

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בבלי ביצה 9

 

 מבוא כללי למסכת ביצה 9.8

דיני יום טוב הכלליים הם דיני השביתה ואיסור המלאכה, שהם מצוות עשה ולא תעשה הקיימות בכל הימים טובים. עיקרי גדרי המלאכה 

טוב כבשבת ההגדרה הכוללת של "מלאכה" היא שכל פעולה שיש בה משום או מצות השביתה אינם שונים ביום טוב מביום השבת. ביום 

 מעשה יצירה בחומר העשוי מתוך דעת וכוונה, הוא הקרוי "מלאכה מדין תורה".

 

 פסוקי תורה המעידים על מלאכות המשכן שהן מעשה יצירה בחומר העשוי מתוך דעת וכוונה

ַמתלה,לה:  ויקהל. שמות 1 ָחְכ ָ ם ָת֝ א  ָ א ּל ָ֨ ב-מ  לָל ֵ֗ ָָּכ ָ-ַלֲעׂשֹות  ֵ֛י ַהָּׁשנ  ָ ַֹ֧עת ְָּבתֹוַל ן ָמֵ֗ ְרָּג ֶֶ֣לתָּוָבַא ַָּבְּתכ  ם ק ֞ ר  ְָו ב  ח ׁש  ְָו ָ׀ ׁש ָרֶ֣ ָח ָ ֶ֣אֶכת ְמֶל
ל ָּכ  ָ י ָע ׂש  ג ָ֑ ר  א  ְָו ׁש ֶ֖ ָ-ּוַבּׁש  ת׃ ֲחָׁשב ָֽ ַמ ָ י ֶ֖ ב  ְָוח ְׁש ה ְָָמָלאָכָ֔

ֲחַכםלו,א:  ויקהל. שמות 2 ָ יׁש ֶ֣ א  ׀ָ ל ְָוכ ֶ֣ ב ָא֝ י ֳהל  ָא ְָו ל א ָ֨ ְָבַצְל ה֩ ָעָׂש ה-ְו ןָ ָָנַתָ֨ ר֩ ֲאֶׁש ָ ב תחָָָ'ל ֵ֗ ֶאָֽ ָ ת ַעתַָלֲעׂש ָ֔ ַדֶ֣ הָָל ָּמ ָּבה ָ֔  ָ ה ָּוְתבּוָנ ה ָמֶ֤ -ְכ
ר-ָּכל ֲאֶׁש לָ ֶדׁשְָלכ ֵ֥ ּק ָ֑ ַה ָ ת ַדֶ֣ ֲָעב  אֶכת ה-ְמֶלֶ֖ ָ ֶ֖ה ָּו ָ'צ  ָָ׃

ללו,ד:  ויקהל. שמות 3 ָּכ  ָ ל-ַוָּיב  אּו תָָּכ ֶ֖ א  ָ ים ָהע ׂש ֕ ָ ים ָ֔ מ  ֲֶ֣חָכ יׁש-ַה ָֽ א  ֶדׁשָ ּק ָ֑ ַה ָ ֶ֣אֶכת ר-ְמֶל ֲאֶׁש ָ ֹו ְּמַלאְכּתֶ֖ מ  ָ יׁש ֵ֥ ָ-א  ים׃ ָֽ ָע ׂש  ה ָּמ ֵ֥ ָָה 
 

שביתה בין שבת ליום טוב הוא בשני נושאים עיקריים. )א( חומרת הדברים, איסור מלאכה בשבת הוא מן החמורים באיסורי ההבדל לענין 

ל (שמ' כ"ת לא,יד)התורה  יָָּכ ֵ֗ תָּכ  ָמָ֔ ָיּו ֹות מֶ֣  ָ ָה ְלֶל י ַחָֽ ׃-ְמ ָה י ַָעֶּמָֽ ב ֶר ֶּקֵ֥ ָמ  א ו ֶ֖ ה  ַָה ֵֶ֥פׁש ֶּנ ַָה ה ְרָתֵ֛ ְכ ְָונ  ה אָכָ֔ ְמָל  ָ ָָבּה ה הָָהע ֶׂשָֹ֧-ָּכל (לא,טו) ָהע ֶׂשֵ֥
ָ ת׃ ָמָֽ ָיּו ֹות מֵ֥ ָ ת ַהַּׁשָּבֶ֖ ָ ֹום ְָּביֵ֥ ֵ֛ה  כי עובר על אות קדושת עם ישראל, על אות הבריאה )חידוש העולם( ְמָלאָכ

 ואילו ביום טוב אין איסור זה הוא מצות לא תעשה שעונשו לכל היותר במלקות.

 (שמ' בא יב,טז)ום טוב הותר בתורה הבדל )ב( הוא במהות המלאכות האסורות, בשבת הן ל"ט מלאכות של עשיית המשכן ותולדותיהן, ובי

ֶ֣לְָלָכל ָאכ  ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ְ֚ך ם׃-ַא הָָלֶכָֽ ָעֶׂשֵ֥ ָי  ֹו ּדֶ֖ ַב אְָל ּו הֵ֥ ָ ֶפׁש ובהגדרת חכמים מותרת ביום טוב "מלאכת אוכל נפש", מלאכות המשמשות  ֶנָ֔

 היא מסכת יום טוב. –לצורך הכנת מאכל ביום טוב, בגדרים העקרוניים והמעשיים המתבררים במסכת ביצה 

 

 קי תנ"ך האוסרים מלאכות כמלאכות המשכן בשבתפסו

ָךָשמות יתרו כ,י:  י ֶהֵָ֑֗ ֹל ֱא ָ' הֶ֣ ָ ׀ ֶָֽ֣֖ת ַָׁשָּבֶ֖ י ע ָ֔֝ י ב  ַהְּׁש  ָ ֹום יָ֨ ְָו
א ל-ל ֶ֣ הָָכ ֶָ֣֨ ָָֽ-ַתֲעֶׂש ָךֶ֣ ְנ ה׀ָּוב  ַאָּתֶ֣ הָ ָך׃-ְמָלאָכ֝֡ י ֶרָָֽ֔ ְׁשָע ָּב  ר ֶָֽ֖֣ ֲאֶׁשֵ֥  ָ ָךֶ֖ ְר ְָוג  ָך ֵ֗ ְמֶּתָ֔ ֶה ּוְב  ָ ְתָ֝ך ָמָֽ ֲא ַָו ָךֶָ֤֨ ְבְּד ַָע ָך ֶּתֵ֗ ב  ָּ֠ו

ֹושמות בא יב,טז:  ָראּוַבּיֶ֤ ְק מ   ָ ן אׁשֹו ר  ָהָֽ ָ א-ם ְקָר מ  ָ י יע ָ֔ ב  ַהְּׁש  ָ ֶדׁשָּוַבּיֹום ָ-ק ָ֔ ָ֑ם ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ָי  ֶדׁש ָק ֶ֖
ל א-ָּכל  ָ ה ֶ֣לְָלָכל-ְמָלאָכ ָאכ  ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ְ֚ךָ ַא ָ ם ֶהָ֔ ָָב ֶ֣ה ָעֶׂש ׃-י  ם הָָלֶכָֽ ָעֶׂשֵ֥ ָי  ֹו ּדֶ֖ ַב אְָל ּו הֵ֥ ָ ֶפׁש ֶָנָ֔

ל-ְול אירמיה יז,כב:  ְָוָכ ת ַהַּׁשָּבָ֔ ָ ֹום ְּביֶ֣  ָ יֶכם ּת  ָּבָֽ ָמ  א ַמָּׂשֶ֤ ָ אּו י ָ֨ ּוְמָלאָכֶָ֖-תֹוצ  ַָתֲעׂשָ֑ א ָָהָל ֶ֣
ֶאת  ָ ַּדְׁשֶּתם ק  ת-ְו ֶא ָ י ית  ֶ֖ ּו  ָצ  ר ֲאֶׁשֵ֥ תַָּכ ַהַּׁשָּבָ֔ ָ ֹום ׃-יֶ֣ ם יֶכָֽ ֲָאבֹות 

 

ָ: ג -א כג, אמרויקרא  א[ ָהֶָ֖] ר ֵ֥ ַדּב  ָ-ֶאלָ'ַוְי ר׃ מ ָֽ א הָּל  ֶאל]ב[ָמ ֶׁשֵ֥ רָ הָָ֔-ַּדּב ֞ ָ י ֶ֣ ד  מֹוֲע םָ ֶהָ֔ ֲאל  ָ ְרָּתֶ֣ ַמ ָא ְו  ָ ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ָ-ֲאֶׁשרָ'ְּבנ  ם ָתֶ֖ א  ּוָ אֵ֥ ְר ְק ּת 
ּלֶָ ֵ֥ א  ָ ֶדׁש ק ָ֑ ֶ֣יָ א  ָר ְק ָמ  י׃ ָדָֽ מֹוֲע ָ ם ֶ֖ ה  ָהָ ָרא]ג[ ְק מ   ָ ן ָּבתֹו ַָׁש ת ַָׁשַּבֶ֤ י יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֹום ָּוַבּיֶ֣ ה  ְמָלאָכ ָ ֶ֣ה ָעֶׂש ָּת  ים  מ  ָָי ֶֶׁ֣שת ֶדׁשָָּכל-ׁש  אָ-ק ָ֔ הָל ֶ֣ ְמָלאָכֶ֖

הָָ֔ ַלָֽ  ָ א ו ה  ָ ת ָּבֵ֥ ַָׁש ָ ּו פָ'ַתֲעׂשָ֑ ָ ם׃ יֶכָֽ ת  ב  מֹוְׁש ָ ל ְָּבכ ֶ֖
 

 ת זאת בשבתפסוקי תורה המקדימים את צווי הקמת המשכן והאוסרים פעילויז  –שמות כי תשא לא,יב 

ָ פ הֶָ֖]יב[ רָ ֶמ א ָ-ֶאלָ'ַוּי ֵ֥ ר׃ מ ָֽ א הָּל  ָמ ֶׁשֵ֥ ֶאל]יג[ רָ ַּדּב ָ֨ הָ ַאָּת֞ ֶאת-ְו ָ ְך ַאֵ֥ ָ ר מ ָ֔ א ל   ָ ל א  ָר ְׂש ָי  ֶ֤י ָ-ְּבנ  ֶ֤י ינ  ָּב  א ו ה ֝ ָ ֹות אָ֨ ָ י֩ רּוָּכ  מ ָ֑ ְׁש יָּת  ַתֶ֖ ת  ַׁשְּב
הֶָ֖ ָ י ֵ֥ נ  ֲא ָ י ֵ֛ ַעתָּכ  ַד֕ םָָל יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  ְל  ָ ֶכם י ינ  ָֽ ם׃ָָ'ּוב  ְׁשֶכָֽ ּד  ַק ְָמ

ָ ד[ ֶאת]י  ָ ְרֶּתם ַמ ָ-ּוְׁש ת לַהַּׁשָּבָ֔ יָָּכ ֵ֗ תָּכ  ָמָ֔ ָיּו ֹות מֶ֣  ָ ָה ְלֶל י ַחָֽ ְמ ָ ָ֑ם אָָלֶכ ו ֶ֖ ה  ָ ֶדׁש ק ֵ֥ ָ י ֵ֛ ָ-ּכ  א ו ֶ֖ ה  ַה ֵֶ֥פׁשָ ֶּנ ַה ָ ה ְכְרָתֵ֛ ְָונ  ה ְמָלאָכָ֔  ָ ָָבּה ה בָָהע ֶׂשֵ֥ ֶר ֶּקֵ֥ מ 
׃ יָה ַָָעֶּמָֽ

ָ טו[ הָָ֑] ֶדׁשַָל ק ֶ֖ ָ ן ֹו ַָׁשָּבתֵ֛ ת ַּבֹ֧ ַָׁש י יע ֵ֗ ב  ַהְּׁש ָ ֹום ָּוַבּיֶ֣ ה  ְמָלאָכ ָ ֶ֣ה ָעֶׂש ָי  ים  מ  ָָי ֶֶׁ֣שת ַָהּׁשַָ-ָּכלָ'ׁש  ֹום ְָּביֵ֥ ֵ֛ה ְמָלאָכ ָ ה ָָהע ֶׂשֹ֧ ת׃ ָמָֽ ָיּו ֹות מֵ֥ ָ ת ָָּבֶ֖
ָ טז[ י] ָֽ ְָבנ  ּו רֵ֥ ְמ ֶאת-ְוָׁש ָ ל ֶ֖ א  ָר ְׂש ֶאת-י  ָ ֹות תַָלֲעׂשֹ֧ ָ-ַהַּׁשָּבָ֑ ם׃ ָעֹוָלָֽ ית ֵ֥ ר  ְָּב ם ָתֶ֖ ר  ד  תְָל ַָהַּׁשָּבֵ֛ ָ]יז[ ָ֑ם ָל ואְָלע  ֶ֖ ה  ָ ֹות אֵ֥ ָ ל א ָ֔ ָר ְׂש י  ָ ֶ֣י ְּבנ   ָ ן י יָּוב  ֵ֗ ינ  ּב 

י ה ָ-ּכ  ָ ה ָָעָׂשֶ֤ ים ֵ֗ מ  ָָי ֶֶׁ֣שת ֶאת-ֶאתָ'ׁש  ְָו ם ֶ֣י  ַמ ַבֶָ֖-ַהָּׁש ָָׁש י יע ָ֔ ב  ַהְּׁש  ָ ֶרץָּוַבּיֹום ָאָ֔ ׁש׃ָה ָּנַפָֽ ַָוּי  ָת
  ועונשו כמו בשבת איסור כל מלאכה ביום הכפורים כג,ז: אמרויקרא 

ָ ס ׃ הֶָ֖]כו[ ָ ר ֵ֥ ַדּב  ָ-ֶאלָ'ַוְי ר׃ מ ָֽ א הָּל  ָמ ֶׁשֵ֥ ָרא]כז[ ְק ָֽ מ  אָ ּו הֵ֗ ָ ים ֶ֣ ר  ֻּפ ַהּכ  ָ ֹום ָיֹ֧ ה ֶּז֝ ַה ָ י יע ָ֨ ב  ַהְּׁש ֶדׁשָ֩ ח  רַָל ֹו ֶָּבָעׂשֶ֣ ְך םָ-ַא֡ ֶ֣הָָלֶכָ֔ ְהֶי י   ָ ק  ֶדׁש
ת ֶא ָ ם יֶתֶ֖ ּנ  ָוְָ-ְוע  ָ֑ם יֶכ ת  הַָלהַָָֽנְפׁש  ֶּׁשֶ֖ א  ָ ם ְבֶּתֵ֥ ַר ְק ָ'ה  ָ׃ ח[ ֶ֣רָ-ְוָכל]כ אְָלַכּפ  ּו הָ֔  ָ ים ר  ֻּפ םָּכ  ֹו ָיֶ֤ י ֶ֣ ָ֑הָּכ  ֶּז ַה ָ ֹום ַהּיֶ֣ ָ ֶצם ְָּבֶעֶ֖ ּו ַָתֲעׂשָ֔ א ל ֶ֣  ָ ה ְמָלאָכ

הֵָ֥ ָ ֶ֖י ְפנ  םָל  ֶכָ֔ י ָָ'ֲעל  ם׃ יֶכָֽ ה  ֹל ט[ֱָא ל]כ יָָכ ֶ֤ א-ּכ  ֶ֣רָל ָֽ ֲאֶׁש  ָ ֶּנ ֶפׁש ׃ָ-ַה ָה י ַעֶּמָֽ מ  הָ ְרָתֶ֖ ְכ ְָונ  ָ֑ה ֶּז ַה ָ ֹום ַהּיֶ֣ ָ ֶצם ְָּבֶעֶ֖ ה ֶּנָ֔ ְָתֻע
ָ ָּכל-לְוכָָ]ל[  ָ ה ֲעֶׂש רַָּתָֽ ֲאֶׁשֶ֤ ָ ֶפׁש ֶּנֵ֗ ֶאת-ַה ָ י ֵ֛ ְדּת  ֲאַב ַה ְָו ָ֑ה ֶּז ַה ָ ֹום ַהּיֶ֣ ָ ֶצם ְָּבֶעֶ֖ ה ָ-ְמָלאָכָ֔ ּה׃ ַָעָּמָֽ ֶרב ֶּקֵ֥ מ  אָ ו ֶ֖ ה  ַָה ֵֶ֥פׁש ֶּנ ַָה א[ אָ-ָּכל]ל ָל ֶ֣ ה ְמָלאָכֶ֖

ָ ם׃ יֶכָֽ ת  ב  מ ְׁש ָ ל כ ֶ֖ ְָּב ם יֶכָ֔ ת  ר ֶ֣ ד  ְל  ָ ָלם ָעֹו ת ַּקֶ֤ ֻח ָ ּו ַָתֲעׂשָ֑
ָ ת]לב[ ֶא ָ ם יֶתֶ֖ ּנ  ְָוע  ם ָלֶכָ֔  ָ א הּו ָ ן ֹו ַָׁשָּבתֵ֥ ת ַָעדַנְפׁשָ -ַׁשַּבָ֨ ב ֶֶ֣ר ֶע מ  ָ ב ֶר ָּבֶעָ֔  ָ ח  ֶדׁש ֶ֤הַָל ְׁשָע ְָּבת  ָ֑ם ֶכ י פ-ת  ָ ם׃ ַָׁשַּבְּתֶכָֽ ּו ְׁשְּבתֶ֖ בָּת  ֶר ֶָעָ֔
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 עיון בפסוק המלמד על עירוב תבשילין 9.2

 

ֶאת: ,חכ יתרו שמות דורשת את מלאכות אוכל נפש מהפסוק של הכנות מאכלים לשבת א,טו ביצה בבליהגמרא  ָ ר֩ ֹו ָ-ָזכֵ֛ ת ַהַּׁשָּבֶ֖֝ ָ ֹום יֵָ֥֨
ֹו׃ ֵ֗ ְּדׁשָֽ ַק  ומוסיף עליו ביו"ט לשבת. ט"יותבשיל מערב  עושהע"י ש כן עירוב תבשיליןול החל בערב שבת ט"יוח השבת מחמת ישכ שלאְל

 ט לשבת"אף שיכול להכין ביו תבשיליןט שני "מערב יו רבא

ֲאֶׁשר (,כגטז בשלח 'שמ) לומד מהקרא התנא ָ ֶ֣ת ר-א  ֲאֶׁשָֽ ָ ת ֶ֤ א  ְָו ּו פֵ֗ א  ָ לּו-ּת א֞פּו ַּבּׁש ָ֔  ָ  טילין )או הכנת תבשילין מעיו"עירוב תבש לענין  ְּתַבְּׁשלּו

 (לשבת

ּוהכפול  מהלשוןרבי אלעזר  אמר פֵ֗ לּו...  א  יכול להמשיך ולבשל  אתה היו"ט חכמים לעירובי תבשילין מן התורה, בישלת לפני סמכו ַּבּׁש ָ֔

להיות מאפוי לשבת. מהראשונים סוברים שעירוב תבשילין צריך  ט"מיואתה יכול להמשיך ולאפות היו"ט לשבת, אפית לפני  טביו"

 וממבושל.

 ובקש דבר תורה מסבו המורנר סטייפלר חתן דברי חיים מצאנז לזצ" מבבובשאל לאדמור  הרוגטשובר

ַָׁשַּבת (,כגטז בשלח 'שמ) כתוב ,אז מה הלשון הכפול. ענהו בשבתלו בפסוק מדובר  ואמר ן ֹו ָ-ַׁשָּבתֹ֧ ֶדׁש ֲאֶׁשרלַָק ֵ֛ ָ ֶ֣ת א  ָ ר ָמָחָ֑ ָ' ָ-הֶ֖ ּו פֵ֗ א  ָ ּת א֞פּו
ר ֲאֶׁשָֽ ָ ת ֶ֤ א  לּוְּתבַָ-ְו ַּבּׁש ָ֔  ָ ן.  ְּׁשלּו ֹו תֹ֧ ֶדׁש-ַׁשַּבת טיו" על ַׁשָּב ֲאֶׁשר לכן ט"יובשבת אחרי  מדובר .שבתעל  ק ֵ֛ ָ ֶ֣ת ר-א  ֲאֶׁשָֽ ָ ת ֶ֤ א  ְָו ּו פֵ֗ א  ָ -ּת א֞פּו

לּו ַּבּׁש ָ֔  ָ  לשבת. טכדי לאפות ולבשל מיו" תבשיליןלעשות עירובי  צריך .ְּתַבְּׁשלּו

ַָׁשַּבת תם כתוב צריך לעשות ניקוד לרבינולו בספר הישר  אמר ן ֹו תֹ֧  שהתכוון לעירובי תבשילין. תםכוונה לרבנו  העמיס ֶדׁשק ֵָ֛-ַׁשָּב

 

ת ַָׁשַּב ן ֹו 'ָ-ַׁשָּבתֹ֧ הֶ֖ ֶדׁשַָל רדרגא תביר טפחא  –ק ֵ֛ ָחָ֑  אתנח, – ָמ

ת ַָׁשַּב ן ֹו 'ָ-ַׁשָּבתֹ֧ הֶ֖ ֶדׁשַָל דרגא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, שעל כל אחד מהם חל אותו ענין או  –ק ֵ֛

 אותה הלכה.

' הֶ֖ ר, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה אטפח – ַל ָחָ֑ היינו כל פרט בקבוצת הפרטים המרומזת בתבנית הטעמים של הקרא , ָמ

ת ַָׁשַּב ן ֹו 'ָ-ַׁשָּבתֹ֧ הֶ֖ ֶדׁשַָל רָ-דרגא תביר טפחא, מאופיין בכך שיש לו המשך ב –ק ֵ֛ ָחָ֑ רשחל ביום חמישי יש  טיו" בערב. היינו ָמ ָחָ֑ של  ָמ

ריש  ששיביום  שחל טביום ששי. ליו" טיו" ָחָ֑ רליו"ט הראשון יש ו טשבת. ובגולה יש שני יו"ב ָמ ָחָ֑ , ואם יו"ט השני חל שניביו"ט ה ָמ

רביום ששי יש  ָחָ֑ רע"י עירוב התבשילין מערב יו"ט נמשך אל . בשבתָָמ ָחָ֑ , אבל היתר זה מוגבל אוכל נפש צרכיהיתר הכנת  טיו"שהוא  ָמ

רבטעם מלת  ָחָ֑ לבו ביום, והיתר הואיל שיבואו לו אורחים גם מוגבל לאופן שאפשר לאכול עוד באותו יום. אבל אתנח, הגבלת ההכנה  – ָמ

רהיות ועירוב התבשילין קיים הוא מאפשר הכנה עבור יום  ָחָ֑  הבא. ָמ

 

ֲאֶׁשר ָ ֶ֣ת ָ-א  ּו פֵ֗ א  ָ רבי  –"פ מכילתא מונח גרשיים רביע, כעין שני לימודי יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא. ע - ּת א֞פּו

ראליעזר אומר ... שאינן רשאים לא לאפות ולא לבשל אלא אם כן עירבו שנאמר  ֲאֶׁש ָ ֶ֣ת ּו-א  פֵ֗ א  ָ ָ, אפו על אפוי, וּת א֞פּו לּו  על מבושל.ַּבּׁש ָ֔

 

ר ֲאֶׁשָֽ ָ ת ֶ֤ א  לּו-ְו ַּבּׁש ָ֔  ָ לָקטן-מהפך פשטא זקף - ְּתַבְּׁשלּו ָּכ  ָ ת א  ף-ְו ָ֔ ד  ֶ֣ע  כעין בנין אב, כאן  קטן, פעמיים זקף בין שני קיסרים-פשטא זקף – ָה

שיהיה מרכב משני  –בתים, חצירות, תחומים באותה צורה  –לימוד מעירוב תבשלים בשני תבשילים בשיעור סעודה, לכל סוגי עירוב 

 .דברים מאפה ותבשיל, ושיעורו מזון שתי סעודות

 

ָּכל  ָ ת א  ף-ְו ָ֔ ד  ֶ֣ע  יכול לשמש על בסיס עירוב תבשילין לשימוש ביום  מיוםקטן בתיבה אחת ריבה וריבה את הכל, שכל עודף -זקף מונח - ָה

 המחר

ֶרת ֶמֶ֖ ְׁש מ  ֵ֛םְָל חּוָָלֶכ ֹ֧י ּנ  )האפוי, המבושל( מצביע ומושך המיעוט, התביר טפחא מצביע על קבוצת פרטים  הדרגאתביר טפחא,  דרגא - ַה

דשל  האיפיוןשעל כל אחד לעצמו חל  ר-ַע ֶק שאובדנו או אכילתו קודם  מפניד לשבת, ע ט. מתחייבת שמירת עירוב התבשילין מערב יו"ַהּב ָֽ

 לשבת. טהשבת ימנע הכנת צרכי נפש מיו"

ד ר-ַע ֶק  .שבתעד  טעד הבקר של שבת או שני יו" טאת שלפניו, חובת השמירה מיו" המאפיין מגבילסלוק,  - ַהּב ָֽ
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לעיון במה לומדים משניים עשר פסוקי יו"ט שבתוכנן נמצא הקרא  9.3 ָל ֵָ֥-ָּכ ה ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ּוְמֶלֵ֥ ֲעׂשָֽ  אַָת

 

דיני יום טוב הכלליים הם דיני השביתה ואיסור המלאכה, שהם מצוות עשה ולא תעשה הקיימות בכל הימים טובים. עיקרי גדרי המלאכה 

או מצות השביתה אינם שונים ביום טוב מביום השבת. ביום טוב כבשבת ההגדרה הכוללת של "מלאכה" היא שכל פעולה שיש בה משום 

 ומר העשוי מתוך דעת וכוונה, הוא הקרוי "מלאכה מדין תורה".מעשה יצירה בח

 

ההבדל לענין שביתה בין שבת ליום טוב הוא בשני נושאים עיקריים. )א( חומרת הדברים, איסור מלאכה בשבת הוא מן החמורים באיסורי 

ל (שמ' כ"ת לא,יד)התורה  יָָּכ ֵ֗ תָּכ  ָמָ֔ ָיּו ֹות מֶ֣  ָ ָה ְלֶל י ַחָֽ ה-ְמ אָכָ֔ ְמָל  ָ ָָבּה ה ׃ָָהע ֶׂשֵ֥ ָה י ַָעֶּמָֽ ב ֶר ֶּקֵ֥ ָמ  א ו ֶ֖ ה  ַָה ֵֶ֥פׁש ֶּנ ַָה ה ְרָתֵ֛ ְכ הָ-ָּכל (לא,טו) ְונ  ָהע ֶׂשֹ֧
ָ ת׃ ָמָֽ ָיּו ֹות מֵ֥ ָ ת ַהַּׁשָּבֶ֖ ָ ֹום ְָּביֵ֥ ֵ֛ה  כי עובר על אות קדושת עם ישראל, על אות הבריאה )חידוש העולם( ְמָלאָכ

 ואילו ביום טוב אין איסור זה אלא מצות לא תעשה שעונשו לכל היותר במלקות.

 (שמ' בא יב,טז)ות המלאכות האסורות, בשבת הן ל"ט מלאכות של עשיית המשכן ותולדותיהן, וביום טוב הותר בתורה הבדל )ב( הוא במה

ֶ֣לְָלָכל ָאכ  ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ְ֚ך ם׃-ַא הָָלֶכָֽ ָעֶׂשֵ֥ ָי  ֹו ּדֶ֖ ַב אְָל ּו הֵ֥ ָ ֶפׁש ובהגדרת חכמים מותרת ביום טוב "מלאכת אוכל נפש", מלאכות המשמשות  ֶנָ֔

 היא מסכת יום טוב. –גדרים העקרוניים והמעשיים המתבררים במסכת ביצה לצורך הכנת מאכל ביום טוב, ב

 

 פסוקי תורה המעידים על הבחנה בין מלאכת שבת ומלאכת צרכי נפש ביום טוב
אכג,ז:  אמר. ויקרא 4 ְקָר מ  ֹוןָ אׁשָ֔ ר  ָהָֽ  ָ ֹום ל-ַּבּי ָ֑םָָּכ ֶכ ֶ֣הָָל ֶי ְה י  ֶדׁשָ ּו׃ָ-ק ֶ֖ ֲעׂשָֽ ַת אָ הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ְָָמֶלֵ֥
הַָלהח: כג, אמר. ויקרא 5 ֶּׁשֵ֛ א  םָ ֶּתֵ֥ ְב ְקַר אָ'ְוה  ְקָר מ   ָ י יע  ב  ַהְּׁש ֹוםָ ַּבּיֶ֤ יםָ ָ֑ מ  ָי ֶ֣תָ ְבַע ָּכל-ׁש  ֶדׁשָ פָ-ק ָ֔ ּו׃ָ ֲעׂשָֽ ַת אָ הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ְָָמֶלֵ֥
אכג,כא:  אמר. ויקרא 6 ְקָר ָֽ מ  הָ ֹוםַָהֶּזֵ֗ ַָהּיֶ֣ ֶֶ֣צם׀ ֶע םְָּב אֶת֞ ל-ּוְקָר ָָּכ ם ֶכָ֔ ֶ֣הָָל ֶי ְה י   ָ ֵָ֛-ק  ֶדׁש ָל ֹו תָע ַּקֵ֥ ּוָֻח ֲעׂשָ֑ אַָת ָל ֶ֣ ה ָדֶ֖ ב  אֶכתֲָע לְמֶלֵ֥ ָכ ם׃ָ-םְָּב ֶכָֽ י ת  ר  םְָלד  ֶכֶ֖ י ת  ב ֵ֥ ֹוְׁש ָָמ
הַָלה-ָּכל: כהכג, אמר. ויקרא 1 ֶּׁשֶ֖ א  םָ ֶּתֵ֥ ְב ְקַר ְוה  ּוָ אַָתֲעׂשָ֑ ל ֶ֣ הָ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ָסָ'ְמֶלֵ֥ ָָ׃
אכג,לה:  אמר. ויקרא 8 ְקָר מ  ֹוןָ אׁשֶ֖ ֹוםָָהר  ל-ַּבּיֵ֥ ָּכ ֶדׁשָ ּו׃ָ-ק ָ֑ ֲעׂשָֽ אַָת הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ְָָמֶלֵ֥
י: וכג,ל אמר. ויקרא 9 ָ֔ מ  ָי ֶ֣תָ ְבַע הׁש  ֶּׁשֶ֖ א  ּוָ ב י ֵ֥ ַּתְקר  אָ'ַלהָָָ֑םָ ְקָר מ  יָ ֡ ינ  מ  ַָהְּׁש ֹום ה-ַּבּיֶ֣ ַָלָֽ ה ֶּׁשֶ֤ א  םָ ֶּתָ֨ ְב ְקַר ְוה  םָ ֶכ֝ ָָל ה ֶיָ֨ ְה י  ֶדׁשָ֩ לָ'ק  אָָּכ ו ָ֔ ֶֶ֣רתָה  ּו׃ָ-ֲעֶצ ֲעׂשָֽ ַת אָ הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ְָָמֶלֵ֥

אכח,יח:  פינחס. במדבר 33 ְקָר מ  ֹוןָ אׁשֶ֖ ֹוםָָהר  ל-ַּבּיֵ֥ ֶדׁשָָּכ ָ-ק ָ֑ ּו׃ ֲעׂשָֽ ַָת א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ְָָמֶלֵ֥
אכח,כה:  פינחסבמדבר . 33 ְקָר מ  יָ יע ָ֔ ב  ַהְּׁש  ָ ֹום ַבּי ל-ּו ָָּכ ָ֑ם ֶכ ֶ֣הָָל ֶי ְה י  ֶדׁשָ ָסָ-ק ֶ֖ ּו׃ ֲעׂשָֽ אַָת ָל ֵ֥ ה ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ְָָמֶלֵ֥
הכח,כו:  פינחס. במדבר 32 ַלָֽ  ָ ָדָׁשה ֲָח ה ְנָחֶ֤ מ  םָ ֶכ֝ ְב י ָ֨ ְקר  יםְָּבַה ֵ֗ ּור  ּכ ֹוםַָהּב  יֶ֣ אָ'ּוְב ְקָר ָֽ מ  ָ֑םָ ֶכ י ת  ֻבע ֶ֖ ל-ְּבָׁש םָָּכ ֶכָ֔ ֶ֣הָָל ֶי ְה י   ָ כֶָ-ק  ֶדׁש א ּו׃ְמֶלֵ֥ ֲעׂשָֽ אַָת הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב     תֲָע

אכט,א:  פינחס. במדבר 33 ְקָר ָֽ מ  ֶדׁשָ ח ֵ֗ ֶ֣דַָל ֶאָח ְָּב י יע ֝ ב  ֶדׁשַָהְּׁש ַבח ָ֨ ל-ּו םָָּכ ֶכָ֔ ֶ֣הָָל ֶי ְה י   ָ ם׃ָ-ק  ֶדׁש ֶכָֽ ֵ֥הָָל ֶי ְה י  הָ ּוָעֶ֖ ְּתר ֹוםָ יֵ֥ ּוָ ֲעׂשָ֑ ַת אָ הָל ֶ֣ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ְָָמֶלֵ֥
יע ֵָ֗כט,יב:  פינחס. במדבר 34 ב  ַהְּׁש ֶדׁשָ ֹ֝וםַָלח ֶ֣ י רָ ָׂשָ֨ ָּׁשהָָ֩ע מ  ַבֲח אּו ְקָר ָֽ מ  ל-יָ ָָּכ ם ֶכָ֔ ָָל ֶ֣ה ֶי ְה י   ָ ַלה-ק  ֶדׁש גָ ַחֵ֛ םָ ֶתֵ֥ ּג  ְוַח ּוָ ֲעׂשָ֑ אַָת ָל ֶ֣ ה ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ים׃ָָ'ְמֶלֵ֥ ָֽ מ  ָי תָ ַעֵ֥ ְב ָָׁש 
לכט,לה:  פינחס. במדבר 35 ָ֑םָָּכ ֶכ ֶ֣הָָל ֶי ְה ּת  ֶרתָ ֶצֶ֖ יֲָע ָ֔ ינ  מ  ַהְּׁש  ָ ֹום ּו׃ָ-ַּבּי ַתֲעׂשָֽ אָ הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ְָָמֶלֵ֥
 

 קים בויקרא אמר וששה פסוקים בבמדבר פינחסהשערות ותשובות חלקיות לענין ששה פסו
ּו-ָּכלשניים עשר פסוקי יום טוב שתוכנן  ב,בבלי שבת מטלפי  (א) ׂשָֽ אַָתֲע הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  אֶכתֲָע  מלאכות שבת   39מתוך  82תורמים  ְמֶלֵ֥

בר חמא: כנגד הדור יתבי וקמיבעיא להו: הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי? אמר להו רבי חנינא  ב,בבלי שבת מט
 -עבודות המשכן. אמר להו רבי יונתן ברבי אלעזר כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא: כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה 

 ארבעים חסר אחת.
 מופעים.  33פסוקים הקשורים לשבת ויו"ט ובם  29פסוקים, מהם  17-פעם בתורה ב 1.המלים מלאכה מלאכת מלאכתו מופיעות 

 א נשארת בתיקו לגבי אלו מלות מלאכה מהמופעים שאינם בקשר לשבת ויו"ט יש לכלול.הגמר

ֶּ֚להדרך אחרת דורשת ממלת  א  [שמ' יתרו כ,י] הנה אחז"ל במה שאמרה התורהפנים יפות שמות פרק כה -כגון כמובא ב א  הָָכל-ל ֶ֣ ֶָ֣֨ ֶׂש ֲע -ַת
ה עג א[ הזורע והחורש וכו', ולמדו אלו המלאכות ממלאכת המשכן הם והם ל"ט מלאכות הנזכרים במשנה בפ' כלל גדול ]שבת ְָמָלאָכ֝֡

[ הוצרך בשבת פז,[ וכיון שכבר נצטוו על מלאכות בשבת במרה ]ב,מטשבת זרעו ואתם לא תזרעו וכו', כדאיתא בפרק במה טומנין ]
ֶּ֚לה [יט,ותרו שמ' ימשה לפרש להם כל המלאכות, שעדיין לא נצטוו על מלאכת המשכן, וכמו שכתבנו לעיל בפ' ] ים א  ָ֔ ָבר  ר ַהְּד ֶׁשֵ֥  ֲא

ר ֶ֖ ֵ֥י-ֶאל ְּתַדּב  ׃ ְּבנ  ל ָֽ ְׂשָרא  ֶּ֚לה-, ע"ש שכתבנו ש י  ים א  ָ֔ ָבר   מרמז על ל"ט מלאכות שהוצרך לפרש להם כל מלאכה ומלאכה בפרטות, ַהְּד

כל יום טוב פסוק אזהרה ופסוק אחד לעונש, אבל יש אומרים שאין חובה בשני פסוקים אלא מספיק פסוק אחד  (ב)

 אזהרה ולענישה.ל

 מה מיוחד לכל יום טוב שהוא לא צרכי אוכל נפש ומותר בו ויהיה אסור ביום טוב אחר. (ג)

 פסח אסור בקרבן תודה מפני לחמי חמץ שבין לחמי התודה. יש הדורש מכאן איסור תודה לכל יו"ט (ד)

 חית שבת ויוה"כמילה בזמנה מפני הנאמר בה ביום השמיני ימול בשר ערלתו הרי היא דוחה את היו"ט כמו ד (ה)

לחם הפנים למאן דאמר שצריכים ללוש ולהיאפות מחוץ למקדש בו ביום הרי צריך היתר לאופים שאינם כהנים ולא  (ו)

ם( שמ' בא יב,טזיאכלו מהלחם הנאפה )מנחות צה,ב ק,ב( והדבר נלמד ממלת ) הָָלֶכָֽ ָעֶׂשֵ֥  י 

ו הם איסור דרבנן. אם פלוני יקצה ארבע שופר של ראש השנה הוא חכמה אבל נטילתו ביום טוב אחר וגם תקיעה ב (ז)

אין הקצאה קודם סוכות  –מינים למצוותן קודם סוכות, האם יותר ליטלן, להריח אותם, לנענעם שלא לשם מצווה. 

 ולכן מותרים למשל בר"ה.

 השוחט נדבות ונדרים ביום טוב למאן דאמר שאסורים ביו"ט הכהן הזורק דמן עובר על שבות דרבנן.  (ח)

 

הָָָ֔(כג,ד: אמרויקרא הוקשו כל המועדות כולן זה לזה דכתיב ) ה ויקרא כג,ד ]כח[ בבלי ר"ה לב,בתורה שלמ ָ י ֶ֣ ד  מֹוֲע הָ ֶּ֚ל ֶדׁשָָ'א  ק ָ֑ ָ י ֶ֖ א  ְקָר מ 
ר ם׃-ֲאֶׁש ָדָֽ מֹוֲע ְָּב ם ָתֶ֖ א  ּוָ אֵ֥ ְר ְק ָראָ(כג,ז: אמרויקרא ) ללמד כי הנאמר בפסחּת  ְק ָמ  ן ֹו אׁשָ֔ ר  ָהָֽ  ָ ָ֑ם-ַּבּיֹום ָָלֶכ ֶ֣ה ְהֶי ָי  ֶדׁש רא קדש בא ללמד כי מק ק ֶ֖

לבכל מקום בתורה כוונתו  ָ-ָּכ ּו׃ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת  בכל המועדים, ויצאה מהם מלאכת אוכל נפש להיתר. ְמֶלֵ֥

 

הקשה מסוג כלשהו מהנאמר ביוה"כ שצריך פסוק לאזהרה ופסוק לעונש, נדרוש כי שני פסוקי שביעי של פסח ילמדו אזהרה  יאפשר כי ע"

 נוספת האם צריך עוד שני פסוקים הערה לבדיקהפינחס(. )למשל וי' אמר( ועונש )במ' 
ָ֩ ס  ָפינחס כט,ז תורה שלמה ]רנב[ ֹור ָעׂש ֶדׁש ּוֶב י ַלח ָ֨ יע ֝ ְּׁשב  ה ַה ֶּזֵ֗ ְקָרא ַה ָֽ ֶ֣ה ק  ֶדׁש ָ-מ  ֶי ְה ם י  ם ָלֶכָ֔ יֶתֶ֖ ּנ  ָ֑ם-ֶאת ְוע  יֶכ ת  ׁש  ה-ָּכל ַנְפ א ְמָלאָכֶ֖ ּו׃ ל ֵ֥ ׂשָֽ ֲע  ַת
אזהרה דיממא, וחד לאזהרה דליליא, וחד לעונש דיממא, וחד לעונש דליליא, וחד חמשה קראי כתיבי במלאכה, חד ל... א,בבלי יומא פא

 . )כשם שמלאכה אסורה לאורך כל יוה"כ כל ענויאסור לאורך כל יוה"כ(  לאפנויי למגמר עינוי ממלאכה בין דיממא בין דליליא



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א אם כן הזהיר, אף כאן לא ענש אלא אם כן הזהיר. רב אחא לא ענש אל -דבי רבי ישמעאל תנא: נאמר כאן עינוי, ונאמר להלן עינוי. מה להלן 
 .לא ענש אלא אם כן הזהיר -לא ענש אלא אם כן הזהיר, אף כאן  -בר יעקב אמר: יליף שבת שבתון משבת בראשית, מה להלן 

 הרב אייזלר )כולל ובחרת בחיים( ראה תוספות ישנים על הדף המעורר אותה שאלה על יום ולילה הערת

אכג,לה: אמרויקרא נדרש מראשון של סוכות לחול המועד  למה ]רנב[תורה ש ָר ְק ֹוןָמ  אׁשֶ֖ ר  ָה ֹוםָ ֶדׁשָ-ַּבּיֵ֥ לק ָ֑ ּו׃-ָּכ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת  ְמֶלֵ֥

ָ: וכג,ל אמרויקרא  ים ָ֔ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע , ומפני שנדרשים המועדות זה מזה אז חול (בבלי חגיגה יח,אלימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה )ׁש 

אָ-ָּכל( כג,לה אמר 'וי)דורש מסמיכות הפסוק של יום ראשון של סוכות ( תו"כ)המועד פסח נלמד מחול המועד סוכות.  הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ְמֶלֵ֥
ּו׃ שזה בא ללמד על ימי מועד שהם אסורים במלאכה. יכול יהיו אסורים במלאכת   לפסוק הבא המלמד על קרבנות שבעת ימי סוכות ַתֲעׂשָֽ

ָָוכג,ל אמרויקרא כמו החג עצמו( תלמוד לומר )שיהיו  עבודה א ו ָ֔ ה  ָ ֶֶ֣רת הָ-ָּכלָ-הוא אסור בֲעֶצ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ָ-ואין ימי מועד אסורים בְמֶלֵ֥
הָ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת וא. ופירש הח"ח ת"ל ׃ דברי רבי יוסי הגליליְמֶלֵ֥ ָ֔ אָָּכל, ה  ו ָ֔ ה  ֶֶ֣רתָ ּו-ֲעֶצ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת  ְמֶלֵ֥

אָמתוך  ו ָ֔ ה  ָ ֶֶ֣רת קטן בתפקיד של שתיים לומדים על שני סוגי מלאכה בנוסף על מלאכת אוכל נפש: יש מלאכת עבודה ויש -זקף –ֲעֶצ

 מלאכה של דבר האבד. ובחול המועד הותר מלאכה של דבר האבד.

 נשארו הפסוקים פסח פינחס, שבועות אמר פינחס, ר"ה אמר פינחס, שמיני עצרת אמר פינחס

 

ּו-ָּכל -היתר מהווים רישום מקוצר של מלאכות מותרות ואסורות ביו"ט כי טעמי הקרא הבא בין  טט, השערה ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת   ְמֶלֵ֥

-ָּכלמתוך ל"ט המלאכות האסורות בשבת נגדיר קבוצה )ב( מלאכות אוכל נפש, ונגדיר קבוצה )א( כל המלאכות האחרות בכותרת 
ה ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת  הן דבר מקבוצה )ב(. והן האסורות ביו"ט. בתחילה אין ביני ְמֶלֵ֥

בקבוצה )ב( מלאכות אוכל נפש, יש מלאכות לטווח ארוך קבוצה )ג( האסורות ביו"ט )כגון קציר, טחינה, הנלמדים מפסוקים שונים, 

מלאכות שאפשר לעשות מקודם ליו"ט כהכנת איטריות, כמכשירי אוכל נפש(, יש מלאכות לטווח זמן מיידי המותרות ביו"ט קבוצה )ד( 

 מלישה והלאה, דיכת מלח, ברירה, לרבנן מכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשות מערב יו"ט, לרבי יהודה כל מכשירי אוכל נפש()כגון 

 )ב( = )ג( + )ד(-: כל ל"ט המלאכות הן )א( + )ב(, וסיכום ביניים

ָ-ָּכל ה ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ּוְמֶלֵ֥ אַָתֲעׂשָֽ שממנה אפשר ליטול מלאכות ולהעבירם מרכא טפחא, מרבה על המלאכות של קבוצה )א(. הקבוצה  – ל ֵ֥

למלאכות קבוצה )א(, הוא קבוצה )ב( מלאכות אוכל נפש, היינו מקטינים קבוצה )ב( ע"י גריעת קבוצה )ג( מקבוצה )ב( וצירופה לקבוצה 

 )א(

 )ב( הן רק )ד(, המלאכות האסורות ביו"ט הן )א( + )ג(-: המלאכות המותרות ביו"ט הנמצאות בסיכום ביניים

 

 המותרת ביו"ט. נתבונן במשנה והגמרא הבאה: שיו נדון בקבוצה )ד( מלאכת אוכל נפשעכ

 מתוך שהותר לצורך הותר שלא לצורך)א( 

  .. בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את הקטן, ולא את הלולב, ולא את ספר תורה לרשות הרבים. ובית הלל מתיריןמשנה א,בבלי ביצה יב
בית שמאי היא, דאמרי: לא אמרינן  -י יצחק בר אבדימי: השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה. אמר ליה: דאמר לך מני . תני תנא קמיה דרבגמרא

 .הותרה נמי שלא לצורך -מתוך שהותרה הוצאה לצורך הא אמרי:  -הותרה נמי שלא לצורך. דאי בית הלל  -מתוך שהותרה הוצאה לצורך 
ל ה-ָּכ ָדֶ֖ ב  ֶכתֲָע א ּוְָמֶלֵ֥ ַָתֲעׂשָֽ א  המלים מלמדות על איסור מלאכה,  - ל ֵ֥

ּו ַָתֲעׂשָֽ א  מרכא )או מונח( סלוק )או אתנח(, רבוי והגבלה. מגביל את הלא תעשה ומרבה את ההיתר: - ל ֵ֥

: אפשר כי הטעמים מלמדים לרבות בהיתר של קצת מהמלאכות של קבוצה )ד( שנגדירן כקבוצה )ה( בלשון חז"ל מתוך שהותר רבוי

(, בבלי ביצה יב,בכגון הותרה הבערה לצורך אוכל נפש הרחיב ההיתר להדלקת נר או לחימום מים לרחיצה ) לצורך הותר שלא לצורך.

( בבלי ביצה יב,א(. מתוך שהותרה שחיטה לצורך )בבלי ביצה יב,אמלאכת הוצאה מתוך שמוליך אוכל מוציא עמו ספר לרשות הרבים )

  .בהמה מסוכנת לא ישחוט, אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי. משנה( בבלי ביצה כה,אהותרה שלא לצורך עם הגבלה )

 לעומת מליחה מועטה של עור אגב כזית בשר עליו שזה לא ממש מלאכת מעבד עור. לכן לא מתרבה מכאן.

תברא לי דאינו ומס...   א,ביצה כה בבליחידושי הרשב"א -ובירושלמי הגביל הבאת עורה בתנאי ששייר עמו איבר מהשחוטה כמובא ב
נוטל את העור משום דעד כאן לא התירו ב"ה )י"א א'( אלא בשוחט מדעתו לי"ט כדי שלא ימנע משמחת י"ט והתירו סופן משום 
אבל תחלתן אבל בשוחט את המסוכנת לא. ומיהו אפשר כיון דליכא אלא טלטול דרבנן לא חלקו. אבל בירושלמי דפרקין גרסינן תני 

 .)זו( ]אחד[ ומביאה עמההוא עושה משייר ממנה אבר מביאה ע"ג עורה כיצד 
   

הרב ברס )כולל ובחרת בחיים( לרב חסדא בלי הואיל אבל ללא בישול מיו"ט לחול,  הערת)ב( הלכת הואיל להתיר בישול מיו"ט לשבת, 

 לרבה הואיל מיו"ט לשבת וגם לימוד לכל יו"ט בלי שבת אחריו

ּו-ָּכלכן היות ויש עוד פסוקים פנויים בעלי התו ׂשָֽ ַָתֲע א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ּונוספת כי טעמי הקרא  השערהמוצעת  ְמֶלֵ֥ ַָתֲעׂשָֽ א מרמזים  ל ֵ֥

 להתיר בישול מיו"ט לשבת הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליהלהלכה מדאורייתא 
: לוקה, לא אמרינן איתמר, האופה מיום טוב לחול, רב חסדא אמר: לוקה, רבה אמר: אינו לוקה. רב חסדא אמרבבלי פסחים מו,ב 

. אמר ליה רבה לרב חסדא: לדידך, דאמרת לא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה. רבה אמר: אינו לוקה, אמרינן הואיל
אמר  -ומשום עירובי תבשילין שרינן איסורא דאורייתא?  -היאך אופין מיום טוב לשבת? אמר ליה: משום עירובי תבשילין.  -הואיל 

רייתא צורכי שבת נעשין ביום טוב, ורבנן הוא דגזרו ביה, גזירה שמא יאמרו אופין מיום טוב אף לחול. וכיון דאצרכוה ליה: מדאו
 אית ליה היכירא.  -רבנן עירובי תבשילין 

ּו ַָתֲעׂשָֽ א  מרכא )או מונח( סלוק )או אתנח(, רבוי והגבלה. מגביל את הלא תעשה ומרבה את ההיתר: - ל ֵ֥

   הואיל ומיקלעי ליה אורחיםמים מלמדים לרבות בהיתר של בישול מיו"ט לשבת : אפשר כי הטערבוי

מדאורייתא צורכי שבת נעשין ביום טוב, ורבנן הוא דגזרו ביה, גזירה שמא יאמרו אופין מיום טוב אף לחול.  גזרת רבנן: היא ההגבלה
 אית ליה היכירא. -וכיון דאצרכוה רבנן עירובי תבשילין 

ֲאֶׁשר( ,כגטז בשלח 'שמ)זאת יש אסמכתא בפסוק אבל גם להגבלה ה ֶ֣תָ ָ-א  מכאן סמכו חכמים לעירוב תבשילין  -תורה תמימה וגו' ּת א֞פּו
רמן התורה ]הא כיצד[ דאמר ר' אליעזר,  ֲאֶׁש ָ ֶ֣ת ר-א  ֲאֶׁשָֽ ָ ת ֶ֤ א  ְָו ּו פֵ֗ א  ָ לּו-ּת א֞פּו ַּבּׁש ָ֔  ָ ]ללמד על יו"ט שחל להיות בערב שבת[   ְּתַבְּׁשלּו

 [:ביצה ט"ו ב'] לד(ין מבשלין אלא על המבושלשאין אופין אלא על האפוי וא
, אלא רמז הוא שיש לך יום ששי שאין אופין ומבשלין לצורך מחר, וזהו יו"ט היום אפו ובשלווהו"ל )והווה ליה( לומר תורה תמימה הערה לד( 

שאופה ומבשל מיו"ט לשבת ביחד עם מה שחל בערב שבת אלא אופין ומבשלין על האפוי והמבושל ביום ה', וזהו ענין עירוב תבשילין, כלומר 
. והנה מתבאר בסוגיא שלא התחיל במלאכה זו ביו"ט אלא גמר אותה מלאכה שהתחיל מערב יו"טשאפה ובישל מערב יו"ט לשם שבת ונמצא 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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חכמים תקנו עירוב , ורק דעיקר היתר בישול מיו"ט לשבת הוא מטעם הואיל ואי מקלעי ליה אורחים חזי לדידיה ביו"ט גופיהדפסחים מ"ו ב' 
 וגו', וסמכו זה ברמז על הפסוק שלפנינו, והוי דרשה זו אסמכתא בעלמאתבשילין משום היכר שלא יאפו מיו"ט לחול, ועוד טעמים יש בזה, 

ּוהכפול  מהלשוןעזר ירבי אל אמר פֵ֗ לּו...  א  לבשל יכול להמשיך ו אתה היו"ט חכמים לעירובי תבשילין מן התורה, בישלת לפני סמכו ַּבּׁש ָ֔

לשבת. מהראשונים סוברים שעירוב תבשילין צריך להיות מאפוי  ט"מיואתה יכול להמשיך ולאפות היו"ט לשבת, אפית לפני  טביו"

 וממבושל.

 

ל)ג( פסוקים אחרים בעלי תוכן  ּו-ָּכ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת  שלא נוצלו עדיין.  ְמֶלֵ֥

את העלי לקצב עליו בשר, ובית הלל מתירין. בית שמאי אומרים: אין נותנין  . בית שמאי אומרים: אין נוטליםמשנה,א בבלי ביצה יא
 את העור לפני הדורסן, ולא יגביהנו, אלא אם כן יש עמו כזית בשר. ובית הלל מתירין.

נתינת עור במשנה זאת ועוד בגמרא נידונות מלאכות שונות בעלות קשר ישיר )כגון כאן כלים לשימוש בחיתוך בשר( או עקיף )כגון כאן 

שהופשט מבהמה שנשחטה לצורך יו"ט לפני הדורסן( למלאכות צרכי נפש, ואף על פי כן נאסרו מדרבנן. אפשר שהמגבלה של אתנח או 

ּוסלוק במלים  ׂשָֽ ַָתֲע א בפסוקים השונים שנותרו ללא ניצול עד עתה, מהווים בסיס לגזרת רבנן להגביל מיני פעולות במלאכות עם קשר  ל ֵ֥

 ת צרכי נפש.כלשהו למלאכו

 

ָ-ֶאת (כג,טו מש' 'שמ)מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהני מילי? דתנו רבנן: ,א בבלי חגיגה יח ַהַּמּצֹות  ָ ֶ֣ג ַח
ים֩ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע ָׁש  ר  מ  ְׁש  . דברי רבי יאשיה, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, ּת 

אסור בעשיית מלאכה, חולו של מועד שיש קדושה  -ל וחומר: ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לפניהן ולאחריהן אומר: אינו צריך, ק רבי יונתן
מה לששת ימי  -ששת ימי בראשית יוכיחו, שיש קדושה לפניהן ולאחריהן ומותרין בעשיית מלאכה!  -אינו דין שיהא אסור בעשיית מלאכה?  -לפניהן ולאחריהן 

מה לראש חדש שאין קרוי מקרא  -ומותר בעשיית מלאכה!  -ראש חדש יוכיח, שיש בו קרבן מוסף  -שיש בו קרבן מוסף.  -ן מוסף, תאמר בחולו של מועד שאין בהן קרב -בראשית 
  דין הוא שאסור בעשיית מלאכה. -קדש, תאמר בחולו של מועד שקרוי מקרא קדש, הואיל וקרוי מקרא קדש 

ָמְָ-ָּכל (כג,לה אמר 'וי)תניא אידך:  ּו׃ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת  לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יוסי הגלילי. ֶלֵ֥

הָָָ֔(כג,ד אמרויקרא )רבי עקיבא אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר  יָ ֶ֣ ד  מֹוֲע ָ ה ֶּ֚ל הרי כבר נאמר שבתון, אם  -וגו'; במה הכתוב מדבר? אם בראשון ָ'א 
 . בחולו של מועד, ללמדך שאסור בעשיית מלאכהן. הא אין הכתוב מדבר אלא הרי כבר נאמר שבתו -בשביעי 

ֶׁשת (דברים ראה טז,ח)תניא אידך:  ֵ֥ ים ׁש  ֶ֖ מ  ֶ֣ל ָי ֹות ּת אַכ ם ַמּצָ֑ ֹו י ּוַבּיֶ֣ יע ֵ֗ ב  הֶָ֣ ֲעֶצ ֶרת ָ ַהְּׁש אף ששת ימים עצורין, אי מה שביעי  -מה שביעי עצור ָ'ַל

ם  (דב' ראה טז,ח) תלמוד לומר:אף ששת ימים עצורין בכל מלאכה?  -עצור בכל מלאכה  ֹו י ּוַבּיֶ֣ יע ֵ֗ ב  השביעי עצור בכל מלאכה,  - ֲעֶצ ֶרת ָ ַהְּׁש
כה ואין ששה ימים עצורין בכל מלאכה. הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלא

 בר נאסר בפסוקים אחרים ולכן הכוונה לימי חול המועד בלבד()אף שנאמר ששה ימים, יום ראשון של פסח כ .מותרת

 
לכאורה משמע דמלאכה דמיתסרא ביה מדאורייתא דמפיק ליה מפסוק וכן  - חולו של מועד אסור בעשיית מלאכה א,חגיגה יח בבליתוספות 

תם בקונטרס וקשה לר"ת דא"כ דבר האבד וכמה בפרק ב' דמו"ק )דף יא: ושם( לא מיבעיא אבל דמדרבנן אלא אפילו חוש"מ דאורייתא וכן פי' ה
ועוד דתנן בפ"ג דמגילה )דף כא.( כל מקום שאין יו"ט ויש מוסף  מלאכות דשרינן התם היכי משתרו וכי היכן מצינו איסור דאורייתא מקצתו אסור ומקצתו מותר

בהדי ר"ח דרבנן כדאמרינן בירושלמי דתענית ובמקום שנהגו הלין נשיא דרגילין דלא למיעבד  קורין ד' כגון חוש"מ ור"ח אלמא לא מיתסר מלאכה מדקאמר דאין יו"ט ועוד דכייל ליה
  עבידתא בריש ירחא מנהגא הוא

ע ועוד מצינו בירושלמי בפרק שני דמו"ק כלום אסרו מלאכה אלא כדי שיהו אוכלין ושותין ויהיו יגעים בתורה והם פוחזין ואוכלין ושותין משמ
ו בנו אחריו וכן בפ"ב דמו"ק )דף יב:( גבי ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועד ובעי בגמרא כיון ומת מהו שיקנסו בנו אחריו את"ל צרם אוזן הבכור ומת קנס דמדרבנן הואלישנא 

כיון דדבר האבד הוא מ"מ משמע לפי  התם איסורא דאורייתא משמע דמלאכה במועד הוי דרבנן ומיהו יש לדחות דאמכוין מלאכתו במועד קאי דהשתא מיהא ליכא איסורא דאורייתא
  האמת דלא מיתסר רק מדרבנן וכי קאמר התם בריש פירקא לא מיבעיא אבל דרבנן

]מקרא דאורייתא אבל ימי האבל ליכא אסמכתא אלא[ מדברי קבלה דכתיב והפכתי חגיכם לאבל אלא אפילו חוש"מ דאורייתא כעין דאורייתא קאמר לפי שיש לו סמך 
וי"ל לאו משום דלא משתרי מדאורייתא אלא כיון דאקרא סמכינן ליה למיתסר לא  ר הכא אלא בחוש"מ מי שרי א"כ משמע דאסור מן התורה)עמוס ח( ודקאמ

 בשם רבינו יב"א דמלאכה דמועד מדרבנן  פירש הריב"םמסברא ליה לאוקמי קרא דשרי בהדיא בהכי וכן 
ף קיח.( גבי כל המבזה את המועדות כגון עושה מלאכה בחוש"מ והא ליתא דמדרבנן שפירש בערבי פסחים )פסחים ד רבינו שמואלולא כפירוש 

הוי וכדפי' והא דאמרינן גבי כותים ותיפוק ליה משום לפני עור לא תתן מכשול במלאכה דחוש"מ משום דסמך פשטא דקרא הוי והוי ליה צדוקין 
 )ואם צדוקים מודים משמע שיש לזה מקרא בתורה( .מודין בה
הוה מצי למפרך מה להני שכן דבר האבד מיתסר אלא שאין זה ק"ו גמור רק גלוי מילתא בעלמא לפי מה שפיר' דמלאכה  -כו'  ון ושביעימה ראש

 לא מיתסר רק דרבנן.
 

 ?מניין לחולו של מועד שאסור במלאכה

   פסוק בסיס של ר' יונתן יב,טז: באשמות 

ָרא ְק מ   ָ ן אׁשֹו ר  ָהָֽ ָ ֹום ַהּׁשְָ-ּוַבּיֶ֤  ָ ֶדׁשָּוַבּיֹום ָראק ָ֔ ְק מ  ָ י יע ָ֔ ָ-ב  ָ֑ם ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ָי  ֶדׁש ָק ֶ֖
ל א-ָּכלָ  ָ ה ֶ֣לְָלָכל-ְמָלאָכ ָאכ  ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ַאְ֚ך ָ ם ֶהָ֔ ָָב ֶ֣ה ָעֶׂש ׃-י  ם הָָלֶכָֽ ָעֶׂשֵ֥ ָי  ֹו ַבּדֶ֖ אְָל ּו הֵ֥ ָ ֶפׁש ֶָנָ֔

  פסוק בסיס של ר' יאשיה כג,טו: משפטיםשמות 
י-ֶאת ּו  ָצ  ֶ֣ר ֲאֶׁש ַמּ֝צֹותַָּכ ָ ל יםָּ֩ת אַכָ֨ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע ָׁש  ר  מ  ְׁש ָּת  ַהַּמּצֹות  ָ ֶ֣ג יַח בָּכ  י ָ֔ ב  ָא ָה ֶדׁשָ ח ֶ֣  ָ ד מֹוע  ָךְָל ֵ֗ ָ-ת  ם י  ָרָ֑ ְצ ּמ  מ  ָ ֶ֣אָת ָָיָצ ֹו ָבֶ֖

ם׃-ְול אָ ָקָֽ י ר  ָ ֶ֖י ּוָָפַנ אֵ֥ ָר ָי 
כל  א,חגיגה יח בבלירש"י ... פסוקים שונים שהם בסיס לרבי יוסי הגלילי על איסור מלאכה בחולו של מועד, ולפי פי'  ויקרא אמר כג,

ןָכג,לה:  אמרויקרא משמע שמדובר בפסוקים  ימים תקריבו אשה.וסמיך ליה שבעת  -מלאכת עבודה לא תעשו וכו'  ֹו אׁשֶ֖ ר  ָה ָ ֹום ַּבּיֵ֥
ָרא ְק ֶדׁשָָּכל-מ  ָ-ק ָ֑ ּו׃ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ה: וכג,ל אמרויקרא ְמֶלֵ֥ הַָל ֶּׁשֶ֖ א  ָ יבּו ֵ֥ ר  ְק יםַָּת ָ֔ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע  'ׁש 

הָָָ֔(כג,ד אמרויקרא )  ָ י ֶ֣ ד  מֹוֲע הָ ֶּ֚ל ֲאֶׁשרָ'א  ָ ֶדׁש ָק ָ֑ י ֶ֖ א  ָר ְק ָתֶָ֖-מ  א  ָ ּו אֵ֥ ְר ְק ם׃ּת  ָדָֽ מֹוֲע ְָּב פסוקי בסיס לרבי עקיבא ללמד על איסור מלאכה בחולו של  ם

 מועד
ֶּ֚להויקרא אמר כג,לז: י א  ֶ֣ ֲעד  ֹו הַָלהֵָ֗-ֲאֶׁשרָ'הָָ֔ מ ֶּׁש֝ בָא  י ָ֨ ְקר  ׁשְָלַה ֶד ֶ֣יָק ָ֑ ְקָרא  םָמ  ָתֶ֖ ּוָא  ְקְראֵ֥ ַברָ'ּת  יםְָּד ֶ֖ ָסכ  ּוְנ ֵַ֥בחָ הֶָז ְנָחֵ֛ ּומ  ֹ֧הָ ָל ֹו׃-ע  ֹומָֽ י ֹוםְָּב ָיֵ֥

בבלי חגיגה יח,א הדורשת מפסוק זה שהחכמים מחליטים אלו מלאכות מותרות ואלו אסורות בחול -ניא בפסוק בסיס לת דברים ראה טז,ח:

 המועד, לעומת תו"כ שרק הבחין בין מלאכת דבר האבד והלא אבד.

תָ ֶׁש ֵ֥ ם ׁש  י ֶ֖ מ  ֶ֣ל ָי ֹות ּת אַכ ם ַמּצָ֑ ֹו י ּוַבּיֶ֣ יע ֵ֗ ב  ת ָ ַהְּׁש הֶָ֣ ֲעֶצ ֶר ה׃ָ'ַל ְמָלאָכָֽ ָ ה אַָתֲעֶׂשֶ֖ יָךָל ֵ֥ ֶהָ֔ ֹל ֱָא
 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ונתן מקיש בקל וחומר )ותוס' מעיר שאין זה קל וחומר גמור רק גלוי מילתא( מקדושת יום ראשון ויום שביעי של פסח אל ימי חול ר' י

בבלי חגיגה יח,א ומלמדים שהחכמים קובעים -המועד שביניהם, שאף הם יקראו מקרא קדש ויאסרו במלאכה. אלא שבא תו"כ והברייתא ב

שאינו אבד ונאסרת ומלאכה שהיא דבר האבד ומותרת להיעשות. פסוקו של ר' יונתן מכיל תבנית טעמים ההבחנה בין מלאכה שהיא דבר 

 פעמיים זקף בין שני קיסרים, שתפקידה להקיש )אבל לאו דווקא בקל וחומר(

ָרא יב,טז: באשמות   ְק מ   ָ ן אׁשֹו ר  ָהָֽ ָ ֹום א-ּוַבּיֶ֤ ְקָר מ  ָ י יע ָ֔ ב  ַהְּׁש  ָ ֶדׁשָּוַבּיֹום ֶדׁש-ק ָ֔ ן שני קיסרים, תבנית טעמים להקיש פעמיים זקף בי - ק ֶ֖

ממנה אל משהו דומה ור' יונתן לומד להקיש מהפסוק שגם חולו של מועד יקרא מקרא קדש ומכך יקבל חשיבות לאסור מלאכות מסוימות 

ל א-ָּכלכדי לשמור על   ָ ה ם-ְמָלאָכ ֶהָ֔ ָָב ֶ֣ה ָעֶׂש הנקראים מקראי קטן בתפקיד שתיים, אפשר שמרמז על שני מיני ימים בחג. ימים -זקף – י 

נדרש פירוט המלאכות המותרות בחול  בבלי חגיגה יח,א-ותניא ב תו"כקדש וימי חול המועד שע"י היקש נקראים מקראי קדש. וע"פ 

 המועד שנראה שמדאורייתא כולם מותרות אלא שיש סמך במקרא לאסור מרבנן. 

 

במקראות כאסמכתא. ונראה לומר כי לפחות בדעת רבי יוסי לשיטת התוס' שאיסור מלאכה הוא מדרבנן ורבי יוחנן ואחרים השתמשו 

 הגלילי יש רמז בתבניות טעמי המקרא לאיסור מלאכה בחוה"מ מדאורייתא או מדרבנן.

ָראכג,לה:  אמר. ויקרא 8 ְק מ  ָ ן ֹו אׁשֶ֖ ר  ָה ָ ֹום ֶדׁשָָּכל-ַּבּיֵ֥ ָ-ק ָ֑ ּו׃ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ְָָמֶלֵ֥
קְָ: וכג,ל אמר. ויקרא 9 ַָּת ים ָ֔ מ  ָָי ֶ֣ת ַע ְב הַָלהָָׁ֑ש  ֶּׁשֶ֖ א  ָ יבּו ֵ֥ ָראָ'ר  ְק מ  ָ י ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ָ ֹום ה-ַּבּיֶ֣ הַָלָֽ ֶּׁשֶ֤ א  ָ ם ְבֶּתָ֨ ַר ְק ה  ְָו ם הָָלֶכ֝ ְהֶיָ֨ ָי  ֶדׁש֩ אָָ'ק  ו ָ֔ ה  ֶֶ֣רתָ ֲעֶצ

ָ-ָּכל ּו׃ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ְָָמֶלֵ֥
ים: וכג,ל ָ֔ מ  ָָי ֶ֣ת ַע ְב הָָ֑קטן והוא תיאור ואחריו -)סלוק( מונח זקף – ׁש  הַָל ֶּׁשֶ֖ א  ָ בּו י ֵ֥ ר  ְק ווה, תבנית טעמים של כעין פעולה, כאן מצ – 'ַּת

יםלימוד אלפניו ולאחריו, המסמיך את  ָ֔ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע ָ-ָּכלאל הכתוב אלפניו וכאילו כתוב ברצף  ׁש  ּו ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת יםְמֶלֵ֥ ָ֔ מ  ָָי ֶ֣ת ַע ְב    ׁש 

 

 עיון בדין ודברים של הטורי אבן מניין לחולו של מועד שאסור במלאכות מסוימות הן מדאורייתא?

טורי אבן אומר כי שלשה הפסוקים הבאים קובעים איסור מלאכה ליום א' ויום ז' בלבד )=ממעט( )פסוק בסיס של ר'   יב,טז: באשמות 

   יונתן(

ָרא ְק מ   ָ ן אׁשֹו ר  ָהָֽ ָ ֹום ָרא-ּוַבּיֶ֤ ְק מ  ָ י יע ָ֔ ב  ַהְּׁש  ָ ֶדׁשָּוַבּיֹום ָ-ק ָ֔ ָ֑ם ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ָי  ֶדׁש ָק ֶ֖
ל א-ָּכלָ  ָ ה אָָ-ְמָלאָכ ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ַאְ֚ך ָ ם ֶהָ֔ ָָב ֶ֣ה ָעֶׂש ֶ֣לְָלָכלי  ׃-כ  ם הָָלֶכָֽ ָעֶׂשֵ֥ ָי  ֹו ַבּדֶ֖ אְָל ּו הֵ֥ ָ ֶפׁש ֶָנָ֔
ְקָראכג,ז:  אמר. ויקרא 4 מ  ָ ֹון אׁשָ֔ ר  ָהָֽ  ָ ֹום ָ֑םָָּכל-ַּבּי ֶ֣הָָלֶכ ְהֶי ָי  ֶדׁש ָ-ק ֶ֖ ּו׃ ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ְָָמֶלֵ֥
הכג,ח:  אמר. ויקרא 5 הַָל ֶּׁשֵ֛ ָא  ם ְבֶּתֵ֥ ַר ְק ה  ָראָ'ְו ְק מ   ָ י יע  ב  ַהְּׁש ָ ֹום ַָּבּיֶ֤ ים ָ֑ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע ֶדׁשָָּכל-ׁש  ָ-ק ָ֔ ׃ָפ ּו ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת ְָָמֶלֵ֥

 טורי אבן אומר כי הפסוק הבא מרבה איסור מלאכה לכל ימי חול המועד 

ת דברים ראה טז,ח: ֶׁש ֵ֥ ים ׁש  ֶ֖ מ  ֶ֣ל ָי ת ּת אַכ ֹו ם ַמּצָ֑ ֹו י ּוַבּיֶ֣ יע ֵ֗ ב  ת ָ ַהְּׁש הֶָ֣ ֲעֶצ ֶר ה׃ָ'ַל ְמָלאָכָֽ ָ ה ַָתֲעֶׂשֶ֖ א ָךָל ֵ֥ י ֶהָ֔ ֱָאֹל
לאכות מותרות )דבר האבד( ולאסור השאר בחול המועד. ומה שהתנאים השונים דרשו על לכן על כורחך מסרו לחכמים להכריע אלו מ

 קדושת ימי חול המועד כל אחד בדרשתו, והיות ולא נאמר בחול המועד איסור מלאכה מפורש על כרחך שמסרן הכתוב לחכמים.

אכג,לה:  אמרויקרא )רבי יונתן בכעין קל וחומר, ורבי עקיבא מפסוק אלה מועדי ה', רבי יוסי הגלילי  ְקָר מ  ֹוןָ ׁשֶ֖ א ֹוםָָהר  ֶדׁש-ַּבּיֵ֥ לָק ָ֑ ָ-ָּכ אֶכת ְמֶלֵ֥
ּו ַָתֲעׂשָֽ א הָל ֵ֥ ָדֶ֖ הָ-ָּכל, בתבניות טעמים ֲעב  ָדֶ֖ ֲָעב  אֶכת מרכא טפחא, יתור לרבות לאיסור מלאכה את ימי חול המועד מה שתו"כ  –ְמֶלֵ֥

יבּו: וכג,לדרש מסמיכות לקרא  ֵ֥ ר  ְק יםַָּת ָ֔ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע ׂשָָֽ, והסיום ׁש  ַָתֲע א מרכא סלוק )ובפסוקים אחרים מונח אתנח(, בא לרבות ההגבלות  ּול ֵ֥

 ולהתיר מלאכות שונות.( ושל ההשוואה לימי היום טוב עצמ

 

 מביא דברי הרא"ש טורי אבן מסכת חגיגה דף יח עמוד א
( דב' ראה טז,ח) תניא()ה הוסיף לומר דאינו אלא מדרבנן ואמר דהתינח למאן דדרש )ראש פרק קמא מועד קטן( ()קדוהרא"ש רפ"ק דמ"ק

ם ֹו י ּוַבּיֶ֣ יע ֵ֗ ב  ת ָ ַהְּׁש לדידיה מסר הכתוב לחכמים משום דמקראי משמע לאסור במקצת מלאכ' ולא בכל מלאכה אבל שאר תנאי  ֲעֶצ ֶר
ות שמ) מ )ר' יאשיה(לחלק במלאכו', ועוד איך דרש )מניין להם רמז( מנ"ל )ר' יונתן( או מק"ו  )ריה"ג ור"ע(דדרשי איסו' מלאכ' מקראי

רָ -ֶאתָ(כג,טו משפטים ְׁשמ  ָּת  ַהַּמּצֹות  ָ ֶ֣ג )כל דרשות הן אסמכתא  אסמכת' בעלמא היא )לחולו של מועד אלא ודאי( איסור מלאכה לחש"מ א"ו ַח

 .ולא במפורש(

 

תטורי אבן מפרש כי המלים  רָ -ֶא מ  ְׁש ָּת  ַָהַּמּצֹות  ֶ֣ג ַמּ֝צֹותמתיחסים לכתוב אחריהן  ַח ָ ל יםָּ֩ת אַכָ֨ מ  ָָי ֶ֣ת ְבַע עת הימים לומר שכל שב ׁש 

תשמור ממלאכה. ומה שכתב הרא"ש שהקל וחומר )של רבי יונתן( עוקר את הפסוקים ממשמעותם, ומשווה את כל ימים לאיסור מלאכה, 

 ואילו לפי הכתוב יש הבדל בין יום א' ויום ז' בחג הפסח ובין ימי חול המועד שביניהם )עד כאן דברי הרא"ש(.

קים ממשמעותם כי באמת יש הבדל בין איסורי המלאכות של חול המועד ואיסורי המלאכות של ודעת הטורי אבן שהק"ו לא מוציא הפסו

 יום א' ויום ז'. ואחרי כן הוא מביא ראיות שאיסורי מלאכות מסוימות בחול המועד הם מדאורייתא. 

ן אסיפה, ואי אפשר לפרש חג : הרא"ש מקשה על שיטתו מדרשת רבי יוחנן האומר שפירוש חג האסיף היינו חג הבא בזמראיה ראשונה

שאוספים בו )היוצא מדברי ריש לקיש( כי בחול המועד אסור לאסוף. ולכאורה אם מן התורה מותר לאסוף בחול המועד שוב ניתן לפרש 

הפסוק כסלקא דעתך )כפשוטו( חג שאוספים בו. וזה מקשה על שיטתו של הרא"ש שמותר לעשות מלאכה בחול המועד )מסקנת הטורי אבן 

שאיסור המלאכות בחוה"מ הוא מהתורה(. הרא"ש מיישב שכוונת רבי יוחנן שאם כוונת הפסוק להתיר בפירוש אסיפה בחול המועד 

החכמים לא היו יכולים לאסור, ולכן פירש רבי יוחנן שכוונת הפסוק היא אחרת )תקופה שאוספים בה(, ולכן יכלו החכמים לאסור מלאכה 

 ן הסבר זה דחוק(.בחול המועד. )מסקנת הטורי אב

)שודאי התירו משום הפסד, היינו מלאכת דבר האבד(  לא מיבעיא בימי אבלו מדרבנןבראש פ"ב כתב  יא,ב בבלי מועד קטן: ראיה שניה

. הרא"ש פירש כי כוונת הגמרא שזה כעין דאורייתא, בגלל שיש במקום פסידא שרו רבנן במועד דאיסור מלאכה מדאורייתאאלא אפילו 

קים.  )מסקנת הטורי אבן כי הסברו של הרא"ש על הגמרא מו"ק יא,ב דחוק ויש לקבל דברי הגמרא כפשוטם שאיסור מלאכות סמך בפסו

 בחוה"מ מן התורה(.

 )הטורי אבן מביא עוד ראיות אחדות שאיסור מלאכות בחוה"מ מן התורה(.
 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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רָטז,ט: ראהדברים  ְסָּפ תָּת  ע ֶ֖ ָָׁשֻב ה ְבָעֵ֥ ֹות׃-ׁש  ָָׁשֻבעָֽ ה ְבָעֶ֖ ָׁש  ר ְסּפ ָ֔ ֶ֣לָל  ח  הָָּת ָּקָמָ֔ ַּב  ָ ׁש מ  ֶחְר לָ ֶ֤ ח  ָה ָמ  ְָ֑ך ָָל
 

ָ ס :כו – כג,כה תצא-כידברים  ה[ ל]כ ֶאָֽ ְָו ָָ֑ך ָָׂשְבֶע ָךֶ֖ יםְָּכַנְפְׁש ֵ֛ ב  ֲָעָנ ָאַכְלָּתֹ֧ ְָו ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם ְּבֶכ  ָ ב א ָָת י ֶ֤ ָךֶָ֖-ּכ  ָסֶָָּכְלְי ן׃ ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥
ָ ָס]כו[ ָך׃ ֶעָֽ ר  ָ ת ַמֵ֥ ָק ָ ל ַָעֶ֖ יף ָ֔ ָָתנ  א ל ֶ֣  ָ ׁש מ  ְר ֶח ְָו ָך ֶדָ֑ ְָּבָי ת ֹלֶ֖ י ְמל  ָ ַטְפָּתֵ֥ ָק ְָו ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶ֣ת ַמ ָק ְּב  ָ ב א ָָת י ֶ֤ ָּכ 

ר שופטים טו,ה: ְָוַעד-ַוַּיְבֶע יׁש ֵ֥ ד  ָּג מ  ָ ֵ֛ר ע  ַָוַּיְב ים ָ֑ ְׁשּת  ֹותְָּפל  מֶ֣ ָק ְָּב ח ַׁשַּלֶ֖ ַָוְי ים ָ֔ ד  י ַּבַּלּפ   ָ ׁש ְָוַעד-א  ה ָמֶ֖ יָ -ָק ָָֽֽ֖ ָָז ֶרם ׃ֶּכֵ֥ ָת
 

 טו: –יד כד, תצא-כידברים 
ָי] ָך׃-ל אד[ י ֶרָֽ ְׁשָע ָּב  ְרְצָךֶ֖ ַא ְָּב ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ְרָךֵ֛ ּג  מ  ֹוָ אֹ֧ ָ ָך י ֶח֕ ַא מ  ָ ן ֹו ְביָ֑ ֶא ְָו ֶ֣י ָָענ  ר י ֶ֖ ָָׂשכ  ק ֲעׁש ֵ֥ ַָת
ָטו] ל א[ ְָוָֽ ֝רֹו ְָׂשָכ ן ּת ָ֨ ָ֩ת  מֹו ֶאת-ְּביֹו ָ א ֶ֖ ָנ ׂש  א ּו הֵ֥ ָ יו ָל֕ א  ְָו א ּו הָ֔  ָ י ָָענ  י ֶ֤ ֶמׁשָּכ  ַהֶּׁשֵ֗ ָ ֶ֣יו ָָעָל א ֹו בֹ֧ ָ-ָת ֹו ַָנְפׁשָ֑

אָ ָרֶָ֤-ְול ָֽ ְק ֶאלי   ָ ָך ָָעֶל י א׃ָסָ'הָָ֔-א ְט ָֽ ָח  ָךֶ֖ ְָב ֵ֥ה ָהָי ְָו
ֶאת-ל א יט,יג: קדשיםויקרא  ָ ק א-ַתֲעׁש ֵ֥ לָל ָֽ ָ֑ ז  ְג ָת  א ְָול ֶ֣ ָךֶ֖ ֲע ַָעד-ר  ָךֶ֖ ְּת א  ָ ר י ֵ֛ ָָׂשכ  ת ןְָּפֻעַּלֵ֥ י ר׃-ָתל ֞ ֶק ָּב ָֽ

 
ת גמר מלאכה )תוס' במחובר בשע . ואלו אוכלין מן התורה: העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכהמשנה ,א בבלי בבא מציעא פז

  ,פי' שאין צריכין עוד לקרקע כגון הקוצר והבוצר, יצא המנכש והעודר(
בשעה ( ב,פז)ובתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו, ובדבר שגידולו מן הארץ. ואלו שאין אוכלים: העושה במחובר לקרקע 

 מן הארץ. שאין גמר מלאכה, ובתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו, ובדבר שאין גידולו 
 

ָאַכְלָּתָֹ֧ (כג,כה תצא 'דב)דכתיב  )רש"י דפועל אוכל במחובר(  . מנא הני מילי?גמרא ְָו ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם ְּבֶכ  ָ ב א ָָת י ֶ֤ . אשכחן כרם, כל מילי מנא ּכ 
פועל אוכל בו, אף כל דבר שגידולי קרקע בשעת  -דבר שגידולי קרקע, ובשעת גמר מלאכה  -גמרינן מכרם: מה כרם מיוחד  -לן? 

 פועל אוכל בו. -גמר מלאכה 
   (לכרם יש דין מיוחד )מקשה הגמראשכן חייב בעוללות!  -מה לכרם 

ָ  (וכג,כ תצא 'דב)דכתיב  -?   (שאפשר לאכול בשעת גמר מלאכה) קמה גופה מנא לן - (ללמוד מקמה הגמרא מציעה)גמרינן מקמה.  - ב א ָָת י ֶ֤ ּכ 
ְָּביָָ ת ֹלֶ֖ י ְמל  ָ ַטְפָּתֵ֥ ְָוָק ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶ֣ת ַמ ָק ָךְּב  . ֶדָ֑

 (-מניין שהכוונה ל הגמראבארת )מוממאי דהאי קמה  - (לקמה יש תנאי מיוחד של הפרשת חלה )מקשה הגמרא שכן חייבת בחלה! -מה לקמה  -
 קאמר רחמנא!)רשי" כגון קטניות(  דמתחייבת בחלה היא? דלמא כל קמה )של תבואה(  קמה

ָתָָ (וכג,כ תצא 'דב)אתיא קמה קמה, כתיב הכא  -  י ֶ֤ ָךּכ  ֶעָ֔ ר  ָ ֶ֣ת ַמ ְּבָק  ָ ה( ראה טז,ט 'דב)וכתיב התם  ב א ָמָ֔ ָּק ַּב  ָ ׁש ְרמ  ֶָח ל ֶ֤ ח  ָה )רש"י הוא עומר , מ 
 קמה דמיחייבא בחלה.  -קמה דמיחייבא בחלה, אף הכא נמי  -מה התם  הקרב בפסח שהוא בא מן השעורים החייבים בחלה(
 (ה שיש לה דין מיוחדאם כן יש לפרוך הלמוד מקמ) איכא למיפרך: מה לקמה שכן חייבת בחלה!

 .)שלמרות שלא חייב בחלה יש בו דין פועל אוכל( כרם יוכיח - 
 קמה תוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה,  -! (שיש לה דין מיוחד כרםאם כן יש לפרוך הלמוד מ) שכן חייב בעוללות -מה לכרם  - 

פועל אוכל בו, אף כל דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה  הצד השוה שבהן: שכן דבר שגידולי קרקע ובשעת גמר מלאכה )פתרון(
 )הגמרא מלמדת כאן על שעת גמר מלאכה כפי' תוס' במשנה שהצמחים אין צריכין עוד לקרקע( )אבל לימוד הזמן מגיע מסוף הפסוק פועל אוכל בו.

ל ֶאָֽ ן-ְו ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖  (  ֶּכְלְי

  קשה כי הצד השווה יש בו תכונה של הבאה למזבח נסכים מכרם  ומנחות מקמה()משכן יש בהן צד מזבח.  -מה להצד השוה שבהן  - 
 )זית מביאים ממנו שמן למזבח( ואתא נמי זית, דאית ביה צד מזבח.

בתמיה, וכי מדרשא )של במה הצד השוה( בעי למילפיה )צריך ללמוד לגבי זית(, הא בכלל כרם  –ע"פ רש"י )במאמר מוסגר וזית במה הצד אתי?  -

דָ(שופטים טו,ה)הוא גופיה כרם איקרי, דכתיב  , הרי(ואה ְָוַע יׁש ֵ֥ ד  ָּג מ  ֵ֛רָ ְָוַעד-ַוַּיְבע  ה ָמֶ֖ ת-ָק ָָֽֽ֖י  ָָז ֶרם  !ֶּכֵ֥
תאמר רב פפא:  -  ָָֽֽ֖י  ָָז ֶרם   א כרם בלבד צריך הלימוד במה הצד(ול)היות ושמו כרם זית לא אקרי.  -אקרי, כרם סתמא  - ֶּכֵ֥

  על אוכל בהם בשעת גמר מלאכה()שאר גדולי קרקע מניין שפומכל מקום קשיא! 
ׁש ָ (וכג,כ תצא 'דב) אלא אמר שמואל: אמר קרא מ  ְר ֶח ׁש ָָוהאי –לרבות כל בעלי חרמש.  - ְו מ  )צריך מלה זאת לדרשה אחרת מיבעי ליה:  ֶחְר

 לא תיכול! -אכול, שלא בשעת חרמש  -בשעת חרמש  ללמד שדווקא(
לָ-מ (כג,כה צאת 'דב) (-)עונה הגמרא שבשעת קציר נלמד מההוא  –  ֶאָֽ ן-ְו ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖ ְי )מקרא זה הוא יתר כי כבר נאמר בראש הפסוק נפקא.  ֶּכְל

 שהותרה אכילה בלבד, לכן הוא נדרש על זמן שנותנים הפירות אל כלי בעל הבית, ושבאותו זמן יהיה היתר האכילה בפירות הנקצרים ונקטפים(
 )רש"י כגון המוסק בזיתים והגודר בתמרים( דלאו בר חרמש מנא לן? ,()מצאנו לפירות הנקטפים ע"י חרמש תינח דבר חרמש

. ע"פ )רש"י בעלי קמה, העומדים בקומה בארץ וכל בכלל  לרבות כל בעלי קמה -קמה  (כג,כה תצא 'דב) אלא אמר רבי יצחק: אמר קרא - 

ָ ( דב' תצא כג,כה) קטיף מאילנות, משום ששני הפסוקיםתוספ' היות וקטיף מאילנות הוא לא בכלי חרמש לכן אין ללמוד מחרמש לאכילה בשעת  ב א ָָת י ֶ֤ ּכ 
ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם ָך (וכג,כ תצא 'דב) ְּבֶכ ֶעָ֔ ר  ֶ֣תָ ַמ ָק ְּב  ָ ב א ָָת י ֶ֤ לכל בעלי  –הם שני כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדין, לכן אכילה מפרי בשל נדרשת מקמה  ּכ 

 .)אמר רבא( קמה, ופסוק הכרם להלכותיו כדאמרינן בסמוך
 !היא תבואה החייבת בחלה(ש)חזרנו לקושיה על הדין המיוחד לקמה  קמה דמיחייבא בחלה -א אמרת קמה וה 
קודם להבאת דרשת חרמש שממנו למדנו שכל הנקטפים היה מתאים  שמדובר בפרי החייב בחלההלימוד מקמה ) מקמי דניתי חרמש -הני מילי  - 

 ,(חרמש כבר אין צורך בו ובקושיות, שנוצרו מכך אבל אחרי דרשתבחרמש הם בדין היתר אכילה לפועל, 
 ואף על גב דלא מיחייב בחלה.  )כל פרי הנקטף ע"י חרמש, כגון קטניות(איתרבי ליה כל דבר חרמש  -השתא דאתי חרמש  

 מחרמש ומקמה, )עכשו שיש הסבר לקטיף כל הפירות(. והשתא דנפקא לן  )וזה מרבה כל שאר הפירות( לרבות כל בעלי קמה -קמה למה לי 
ָ  (כג,כה תצא 'דב) ָך ֶעָ֔ ָר  ֶֶ֣רם ְּבֶכ  ָ ב א ָָת י ֶ֤  למה לי?ּכ 
 
ב א ָ  (כג,כה תצא 'דב)כדתניא:  )הלכה א( )להלכות הכתובות בברייתא(אמר רבא: להלכותיו.  -  ָָת י ֶ֤  תצא 'דב), נאמר כאן ביאה ונאמר להלן ּכ 

ל א (טו,דכ ֶמׁש-ְוָֽ ַהֶּׁשֵ֗ ָ ֶ֣יו ָָעָל א ֹו בֹ֧  בפועל הכתוב מדבר.  כג,כה(-)באף כאן  -על הכתוב מדבר בפו כד,טו(-)ב, מה להלן ָת
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ָךָ  (כג,כה תצא' דב) )הלכה ב( ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם  . ותר לפועל לתת לכליו בשעת קציר בנוסף לאכילה בשעת הקטיף(מכרם נכרי ב)ש ולא בכרם נכרי -ְּבֶכ
פועל   השתא גזילה מותר, -מר גזל נכרי מותר היינו דאיצטריך קרא למישרי פועל, אלא למאן דא -הניחא למאן דאמר גזל נכרי אסור 

 ותר גם לפועל העובד אצל נכרי לתת לתוך כליו(מ)אם גזלת נכרי מותרת אז  מיבעיא?
ָךָ  (כג,כה תצא 'דב)מוקים לה:  -  )הלכה ג( ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם  ,)בכרם הקדש אף האכילה אסורה( ולא של הקדש -ְּבֶכ
ָאַכְלָּתָֹ֧   (כג,כה תצא 'דב) )הלכה ד(  ,)כי מרבה הפסד פירות( ולא מוצץ - ְו
ָ  )הלכה ה( ים ֵ֛ ב   .)רש"י  לטבול ענבים במלח שיאכל הרבה(  ודבר אחר )הפרי שקוטפים( ולא ענבים -ֲעָנ
ָךֶָ֖  )הלכה ו( ָכנפש של בעל הבית כך נפשו של פועל, מה  - ְּכַנְפְׁש ָךֶ֖ אוכל  -, אף נפשו של פועל )מתרומות ומעשרות( אוכל ופטור -ַנְפְׁש

 . )מתרומות ומעשרות( רופטו
ָָ֑ך )הלכה ז(  ולא אכילה גסה, - ָׂשְבֶע
ל (כג,כה תצא 'דב) )הלכה ח( ֶאָֽ ן-ְו ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖ אתה אוכל, ובשעה שאי אתה נותן לכליו של  -בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית  - ֶּכְלְי

  אי אתה אוכל. -בעל הבית 
ל ֶאָֽ ן-ְו ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖ הוא יתר כי כבר נאמר בראש הפסוק שהותרה אכילה בלבד, לכן הוא נדרש על זמן שנותנים הפירות אל )מקרא זה נפקא.  ֶּכְלְי

 כלי בעל הבית, ושבאותו זמן יהיה היתר האכילה בפירות הנקצרים ונקטפים(
 

 הסבר הגמרא בעזרת תבניות טעמים

ָ סָ:כו - כג,כה תצא-כידברים  ה[ ָאַכְלָּתָֹ֧]כ ְָו ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם ְּבֶכ  ָ ב א ָָת י ֶ֤ לָּכ  ֶאָֽ ְָו ָָ֑ך ָָׂשְבֶע ָךֶ֖ יםְָּכַנְפְׁש ֵ֛ ב  ָסָ-ֲעָנ ן׃ ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖ ֶָּכְלְי
ָ ָס]כו[ ָך׃ ֶעָֽ ר  ָ ת ַמֵ֥ ָק ָ ל ַָעֶ֖ יף ָ֔ ָָתנ  א ל ֶ֣  ָ ׁש מ  ְר ֶח ְָו ָך ֶדָ֑ ְָּבָי ת ֹלֶ֖ י ְמל  ָ ַטְפָּתֵ֥ ָק ְָו ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶ֣ת ַמ ָק ְּב  ָ ב א ָָת י ֶ֤ ָּכ 

ָך (כג,כה תצא 'דב)  ֶעָ֔ ָר  ֶֶ֣רם ְּבֶכ  ָ ב א ָָת י ֶ֤  קטן,-מהפך פשטא מונח זקף – ּכ 

ָך (וכג,כ תצא 'דב) ֶעָ֔ ר  ָ ֶ֣ת ַמ ָק ְּב  ָ ב א ָָת י ֶ֤  קטן,-מהפך פשטא מונח זקף – ּכ 

 אלו שני כתובים הבאים כאחד ולכן אין מלמדים לדבר משותף אלא כל אחד ללימוד לעצמו. דבר חרמשתוס' ד"ה 

ר שגידולי קרקע ובשעת : שכן דבהצד השוה שבהן )פתרון הגמרא בדרך לימוד של(אותה תבנית טעמים בשני המקראות העשויה לרמז ל
)הגמרא מלמדת כאן על  גמר מלאכה פועל אוכל בו. (כל אופני קטיף עד לפני)גמר מלאכה פועל אוכל בו, אף כל דבר שגידולי קרקע בשעת 

ל  (כג,כה תצא 'דב) שעת גמר מלאכה כפי' תוס' במשנה שהצמחים אין צריכין עוד לקרקע( )אבל לימוד הזמן מגיע מסוף הפסוק ֶאָֽ ן-ְו ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖  ( ֶּכְלְי
ָך (וכג,כ תצא 'דב) ֶעָ֔ ר  ָ ֶ֣ת ַמ ָק ְּב  ָ ב א ָָת י ֶ֤ קטן, שתי דרשות, שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב, להרחיב את -מהפך פשטא מונח זקף – ּכ 

 .הירקות ופירות שהגיעו לבשלותללמד על כל  קמהמלת 

ָ   (כג,כה תצא 'דב)  ב א ָָת י ֶ֤ ָךּכ  ֶעָ֔ ֶֶ֣רםָר  ֶכ שלא מדובר בכל אדם )אף שיש נסיון ללמוד כך בב"מ צב( , וטומפש מוציא הכתוב, מהפך פשטא –ְָּב

 )ראה להלן(. אלא ללמד על פועל ע"י גזרה שוה

 

ב א ָ  (כג,כה תצא 'דב) יָָת ֶ֤ ָךָּכ  ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם  אסור -ומה שלא כרם רעך  המלים לימדו היתר אכילה בכרם רעך, – ְּבֶכ

ָךתבנית הטעמים  ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם קטן, מלמדת שתי דרשות )א( איסור אכילה בכרם הקדש, )ב( היתר אכילה ונתינה לכלים בכרם -זקףמונח  – ְּבֶכ

 נכרי

רעך )א( אסור נתינה לכלי הפועל מפירות רעך בשעת קטיף, )ב( היתר נתינה לכלי הפועל מפירות נכרי -למד"א גזל גוי אסור: לומד מ

ֶאת (הבמ' בהע' יא,). מקור אפשרי בשעת קטיף, בנוסף לאכילה  ָ ֲאֶׁשר-ָזַכ ְרנּו ָ ה ָּדָגָ֔ ים-ַה ֵ֗ א  ֻּׁש ּק  ַה ֶ֣תָ א  ָ ָ֑ם ָּנ ח  ָ ם י  ַרֶ֖ ְצ מ  ְָּב ל  וגו' נ אַכֵ֥

רעך )א( אסור נתינה לכלי הפועל מפירות רעך בשעת קטיף, אם גזל גוי מותר אז כל אופן של לקיחה -למד"א גזל גוי מותר: לומד מ

 עת קטיף, בנוסף לאכילה, מגוי מותרת ואין צורך לדרוש נתינה לכלי הפועל מפירות נכרי בש

 )ב( איסור אכילה מהקדש 

( ואין לו דרשה ונתינה לכלי הפועל ולא גוי )להיתר אכילהלאכילה בלבד מפשטות הגמרא משמע שמי שסובר שגזל גוי אסור דורש רעך 

ור ואם כן לכאורה הסובר שגזל גוי אס רמב"ם הל' גזילה א,אעל ה הלחם משנה-ו הפלפולא חריפתארעך ולא הקדש. ומכאן הקשו 

  רעך ולא הקדש. שתי הדרשותדורש רעך ולא גוי, ובכל זאת הביא 

 אבל לפי תבנית הטעמים דורשים שתי דרשות מרעך, אחת דרשת הגוי ואחת דרשת ההקדש .

 

 ... הגמרא דרשה 

ָך (וכג,כ תצא 'דב)אתיא קמה קמה, כתיב הכא  - ֶעָ֔ ר  ָ ֶ֣ת ַמ ְּבָק  ָ ב א ָָת י ֶ֤ ה( טז,ט ראה 'דב)וכתיב התם  ּכ  ָמָ֔ ָּק ַּב  ָ ׁש ְרמ  ֶָח ל ֶ֤ ח  ָה )רש"י הוא עומר , מ 
 קמה דמיחייבא בחלה. -קמה דמיחייבא בחלה, אף הכא נמי  -מה התם  הקרב בפסח שהוא בא מן השעורים החייבים בחלה(

 

ׁש ָ (וכג,כ תצא 'דב) אלא אמר שמואל: אמר קראהגמרא דרשה ...  מ  ֶחְר  ...  לרבות כל בעלי חרמש. - ְו

 מחרמש ומקמה, )עכשו שיש הסבר לקטיף כל הפירות(. והשתא דנפקא לן  )וזה מרבה כל שאר הפירות( לרבות כל בעלי קמה - קמה למה לי

ָך (וכג,כ תצא 'דב)ללמוד מחרמש ומקמה לכל הירקות והפירות הבשלים משני פסוקים  )א( ...  ֶעָ֔ ר  ֶ֣תָ ַמ ָק ְּב  ָ ב א ָָת י ֶ֤ ( ראה טז,ט 'דב))ב(  ּכ 
ּבַָ  ָ ׁש מ  ֶחְר לָ ֶ֤ ח  ָה המ    ָּקָמָ֔

 

רָ(טז,ט ראהדברים )מהפסוק  ְסָּפ תָּת  ֻבע ֶ֖ ָָׁש ה ְבָעֵ֥ ת׃-ׁש  ֹו ָָׁשֻבעָֽ ה ְבָעֶ֖ ָׁש  ר ְסּפ ָ֔ ֶ֣לָל  ח  ָָּת ה ָמָ֔ ָּק ַּב  ָ ׁש מ  ְר ֶח לָ ֶ֤ ח  ָה מ  ָ ְָ֑ך ָָל
 הגמרא למדה לענין של הפרשת חלה, 

 אבל למסקנה ללמוד מחרמש ומקמה לכל הירקות והפירות הבשלים אפשר אולי היה ללמוד 

ּבַָ  ָ ׁש מ  ֶחְר לָ ֶ֤ ח  ָה רמ  ְסּפ ָ֔ ֶ֣לָל  ח  הָָּת קטן בין שני קיסרים )כאן אתנח -קטן, תבנית טעמים פעמיים זקף-קטן מונח זקף-מהפך פשטא זקף – ָּקָמָ֔

סלוק(, שאחד מתפקידיה כעין היקש או בנין אב, והיינו מקבלים את המסקנה ללמוד מהצירוף חרמש וקמה לאכילת פועל בשעת קטיף של 

 ירקות ופירות בשלים.

 

ָךֶָ֖ (ג,כהכ תצא 'דב) ְפְׁש יםְָּכַנ ֵ֛ ב  ֲָעָנ ָאַכְלָּתֹ֧ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או הלכות, כאן כברייתא  –ְו

ָאַכְלָּתָֹ֧   (כג,כה תצא 'דב) )הלכה ד(  ,)כי מרבה הפסד פירות( ולא מוצץ - ְו
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ָ  )הלכה ה( ים ֵ֛ ב   .לטבול ענבים במלח שיאכל הרבה( )רש"י   ודבר אחר )הפרי שקוטפים( ולא ענבים -ֲעָנ
ָךֶָ֖  )הלכה ו( ָכנפש של בעל הבית כך נפשו של פועל, מה  - ְּכַנְפְׁש ָךֶ֖ אוכל  -, אף נפשו של פועל )מתרומות ומעשרות( אוכל ופטור -ַנְפְׁש
 . )מתרומות ומעשרות( ופטור

ָָ֑ך   ָָ֑ך )הלכה ז(אתנח, מגביל  – ָׂשְבֶע ְבֶע  ולא אכילה גסה, - ָׂש
 

ל ֶאָֽ ָךֶֶָּ֖כלְָ-ְו ןטפחא )א( למרות שטעם טפחא הוא טעם מפריד, טפחא כאן בתפקיד פותח טפח לכלול את המלים  – ְי ָֽ ּת  ָת  א לעם מלות  ל ֵ֥ ֶאָֽ -ְו
ָךֶָ֖  כדבר אחד ֶּכְלְי

 טפחא )ב( בתפקיד התפשטות האיסור אל הכתוב לפניו ללמד היתר אכילה בשעת עבודה רק בזמן הקטיף 

ן ָֽ ּת  ָת  א ָמרכא סלוק,  ל ֵ֥ א ןבתפקיד רבוי,  ,אמרכ –ל ֵ֥ ָֽ ּת   בתפקיד הגבלה. ביחד רבוי הגבלות  ,סלוק – ת 

רוצה  - רלב"ג כמשמע מפי' , )ב( ובשעה שנותן לכלי בעל הבית בלבדקטיףשהפירות ראויים ללזמן )א( )א( הגבלת זמן היתר אכילה  
 רלב"גב( הגבלת האכילה רק מהפרי שקוטפים , )הכתוב מדבר.שבראוי לתת ִלכלי לומר: אך לכליו של בעל הבית; וזה עוד ממה שיורה 

  לא במה שאינו עושהשבולים;  -ענבים, בקמה  -מגיד שבמה שהוא עושה הוא אוכל: בכרם 

יחוייב שיהיה  הולז רלב"ג... )ד( הגבלת תחילת האכילה   ולא יתן לאחרים של הפועל()להזהירו שלא יתן לכליו  רלב"ג)ג( הגבלת הכלים 
 ...  קודם שיאכל,עושה מלאכת בעלים 

 

ָ   (כג,כה תצא 'דב) ב א ָָת י ֶ֤ ָךּכ  ֶעָ֔ ֶֶ֣רםָר  ֶכ  שלא מדובר בכל אדם אלא ללמד על פועל ע"י גזרה שוה., וטומפש מוציא הכתובמהפך פשטא,  –ְָּב

ב א ָ  (כג,כה תצא 'דב)כדתניא:  )הלכה א( )להלכות הכתובות בברייתא(אמר רבא: להלכותיו.  - ָָת י ֶ֤  תצא 'דב)מר להלן , נאמר כאן ביאה ונאּכ 

ל א (טו,דכ ֶמׁש-ְוָֽ ַהֶּׁשֵ֗ ָ ֶ֣יו ָָעָל א ֹו בֹ֧  בפועל הכתוב מדבר.  כג,כה(-)באף כאן  -בפועל הכתוב מדבר  כד,טו(-)ב, מה להלן ָת
ל א (טו,דכ תצא 'דב) תבנית הטעמים של ֶמׁש-ְוָֽ ַהֶּׁשֵ֗ ָ ֶ֣יו ָָעָל א ֹו בֹ֧ תיקון הקילקול שהתחיל מרמזת למתפקידיה באחת , דרגא מונח רביע – ָת

( האוכל מפירות בשלים של לעבדה ולשמרה (טו,ב 'רב)אפשר כי תבנית הטעמים רומזת כי אדה"ר היה בבחינת פועל )אדם הראשון.  בחטא

כי פרי עץ הדעת אינו לקטיף )אפשר  (טז,ב 'רב)הקב"ה שהוא בעל הבית של העולם. בהסכם העבודה של אדה"ר ציין בעל הבית )הקב"ה( 

כי אדם הראשון חטא באכילת עץ הדעת קודם זמן התירו  אור החייםבשל לנתינה לכלי בעל הבית כפי' כעין הקדש, אפשר כי עוד לא 
( ולכן אסור לאכילה לפועל. אבל לשכיר הפועל כפי תנאי ד ליל שבת קודש היה מקדש על הייןשהוא בחינת ערלה, שאם היה ממתין ע

 שנקבעו או כפי דרשת התורה שבע"פ. תשלום שכר שכיר בזמן לפי התנאים בעל הבית ב בייחשכירותו 

ָ-ל אָ (כד,יד תצאדב' )  שלפני זמן תשלום פסוקענין תשלום שכר שכיר מתחיל ב ק רַתֲעׁש ֵ֥ י ֶ֖ ק-ל א (יג,יטקד'  'וי)לפסוק והוא דומה  ָׂשכ   ַתֲעׁש ֵ֥

א-ֶאת לָל ָֽ ָ֑ ז  ְג ָת  א ְָול ֶ֣ ָךֶ֖ ֲע ַָעד-ר  ָךֶ֖ ְּת א  ָ ר י ֵ֛ ָָׂשכ  ת ֻעַּלֵ֥ ןְָּפ י ר׃-ָתל ֞ ֶק ק-ל א רש"יפי' ושכיר, בפועל  ושניהם עוסקים ּב ָֽ זה הכובש שכר  -ַָתֲעׁש ֵ֥
. ענין יותר מארבע עבירות עובר בחמש לאו ואחד עשההכובש שכר שכיר . וע"פ תו"כ הנ"ל (תו"כ קדושים פרשתא ב,טשכיר )ראה 

ל א (טוכד, תצאדב' ) של הכתובנח רביע מרומז בתת תבנית הטעמים מו ֶמׁש-ְוָֽ ַהֶּׁשֵ֗ ָ ֶ֣יו ָָעָל א ֹו בֹ֧   (היקש משכיר לשכירן , )כעיָת

גורם  (,להיטקד'  'וי)-אולי כמו המרמה במידות שהוא כמו מודד שבשעת מדידה דומה לדיין כפי' רש"י ב –והעושק שכר שכיר נוטל נפשו 

ילחמשה דברים כפי שנלמד מפסוק בעל אותה תבנית טעמים  ְבנ  ַא קָ ֶֶ֣ד ֶָצ י אְזנ  ק-מ ֹ֧ ֶד רמז לפי' מונח רביע מדרגא מונח רביע, כאשר  – ֶצֵ֗

גורם לחמשה דברים האמורים בדיין: מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק את השכינה, ומפיל את ישראל בחרב, ומגלה ... רש"י
 (.תו"כ קדושים פרשתא ח פרק ח,ה אותם מארצם )ראה

 

א (כד,יד תצאדב' )-הגמרא למדה בגזרה שווה ממלת  ֹו בֹ֧ ב א ָ  (כג,כה תצא 'דב)למלת  ָת ( יג,יטקד'  'וי)-פועל. ותורת כהנים למדה משמדובר ב ָת

ק-ל א ק-ל א (יג,יטקד'  'וי) רש"ישכיר, ופי'  ַתֲעׁש ֵ֥ ֲעׁש ֵ֥ . אפשר שיש ללמוד שגם הפועל לא (הפועל) הכובש שכר שכיר (בעל הבית) זה -ַָת

 יעשוק את בעל הבית בעובדו עמו כפי ההלכות שנדרשו ע"י הברייתא.

 

תשלום שכרו ויחס הפועל לבעל הבית ולעבודה בשבילו הם חלק מענין של נשאת ונתת באמונה. אפשר  יחס בעל הבית לפועל והקפדה על

 )הנלמד ממלת בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה (בבלי שבת לא,א)כי לכן זאת השאלה הראשונה המוצגת 
ֶ֣תָ(ישעיהו לג,ו) מּוַנ הֶָ֖ (ישעיהו לג,ו)אם  , (ֱא ָ ת ַאֵ֥ ְר ֵָָ֥'י  ֹוה  רָֽ אֹוָצ אָ  אז הוא גם נשא ונתן באמונה, תיקן את חלקו בעיוות שעשה אדם הראשון.  י

הֶָ֖ ישעיהו לג,ו: ָ ת ַאֵ֥ ְר ָי  ַעת ָדָ֑ ָָו ֶ֣ת ַמ ָחְכ ָ ת ְָיׁשּוע ֶ֖ ֶסן ח ֵ֥ ָ ָך י ֶּתָ֔ ָע  ֶ֣ת מּוַנ ֱא  ָ ה ָהָי ָפָ'ְו ֹו׃ רָֽ אֹוָצ ָ יא ֵ֥ ָה 
 

איפה צדק מקיים (ו)כשעוסק במו"מ באמונה, .. . מי שאין משאו ומתנו באמונה, הרי זה גורם חילול השם בלימודו דף על הדף-לקט מ
(. מלקט זה רואים ב,בבא מציעא מא) ועוד הלכות אונאה ריבית מדה ומשקלולענין מסחר צריך לידע ( ב,קידושין מבבלי ) והין צדק

על מעשה אדם  הקשר למצוות הקשורות במסחר, מדה ומשקל ולהן פסוקים בתורה המוטעמים בתבנית דרגא מונח רביע המרמזת לתיקון

 הראשון.

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 מקורות נוספים
 :   כו - כג,כה תצא-כידברים 

ָ ס ׃ ה[ ל]כ ֶאָֽ ְָו ָָ֑ך ָָׂשְבֶע ָךֶ֖ ַנְפְׁש יםְָּכ ֵ֛ ב  ֲָעָנ ָאַכְלָּתֹ֧ ְָו ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם ְּבֶכ  ָ ב א ָָת י ֶ֤ ָסָ-ּכ  ן׃ ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖ ֶָּכְלְי
ָ ׁש ָ]כו[ מ  ְר ֶח ְָו ָך ֶדָ֑ ְָּבָי ת ֹלֶ֖ י ְמל  ָ ַטְפָּתֵ֥ ָק ְָו ָך ֶעָ֔ ר  ָ ֶ֣ת ַמ ָק ְּב  ָ ב א ָָת י ֶ֤ ָסָּכ  ָך׃ ֶעָֽ ר  ָ ת ַמֵ֥ ָק ָ ל ַָעֶ֖ יף ָ֔ ָָתנ  א ָל ֶ֣

ָךָכו( -)כה רלב"ג ֶעָ֔ ר  ָ ֶֶ֣רם ְּבֶכ  ָ ב א ָָת י ֶ֤  עםראוי שתדע, שאין הרצון בזה שיבא שם בלא רשות בעלים, כי אין ראוי שיעשה כן,  -ּכ 
ות מלאכת כשיבא שם לעש -שהתורה תדבר במה שדרכו להיות כן, כמו שהתבאר בשרשים הכוללים. ולזה הוא מבואר שהרצון בזה 

הבעלים, כמו העניין בשכיר. וכבר אמר כמו זה בזאת הפרשה גם בבהמות, שנאמר: "לא תחסום שור בדישו" )דב' כה,ד(. ולפי שאמר 
ָךָ ֶעָ֔ ללמדנו שאם היה משל הקדש אין השכיר אוכל.  -ר  ֶאָֽ ְָו ָָ֑ך ָָׂשְבֶע ָךֶ֖ םְָּכַנְפְׁש י ֵ֛ ב  ֲָעָנ ַכְלָּתֹ֧ ָא ן-ְו ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖ שהוא  מגיד שבמה - ֶּכְלְי

יםשבולים; לא במה שאינו עושה.  -ענבים, בקמה  -עושה הוא אוכל: בכרם  ֵ֛ ב  ֲעָנ ָ ָאַכְלָּתֹ֧ שיתנם לאחר,  אולא שימוץ אותם ול - ְו
ָאַכְלָּתָֹ֧ואפילו לבניו ולאשתו, שנאמר:  לואמר גם כן:  ְו ֶאָֽ ן-ְו ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖  להזהירו שלא יתן לכליו ולא יתן לאחרים, כי הכל הולך - ֶּכְלְי

ָָ֑ךגסה, שנאמר:  אכילהאל מקום אחד )ע"פ קה' ג,כ(. והוא מבואר שאוכל מהם די שבעו, אך לא  ָָׂשְבֶע ָךֶ֖ ולפי ששנה המאמר  ְּכַנְפְׁש
בזה בכרם ובקמה, שהם גדולי קרקע ודברים שלא נגמרה מלאכתן, למדנו שאין הפועל אוכל בשעת מלאכה אלא מגדולי קרקע 

אלא בתלוש, שהרי גם לבהמה הזהירה התורה  האוי שנשפוט שהתורה לא התירה לשכיר זודברים שלא נגמרה מלאכתן. ואין ר
מלחסום פיה מלאכול במה שתעשה בתלוש, כאמרו "לא תחסום שור בדישו" )דב' כה,ד(. ומזה נלמד גם כן ביאור אלו הדברים 

מלאכת בעלים קודם שיאכל, והוא החלק יחוייב שיהיה עושה  ההסתומים הנזכרים פה, והוא, שבשעת מלאכה הוא שהתיר זה, ולז
להראשון שתחלקהו המלאכה ההיא בזה; כאלו תאמר שיבצור וימלא הסל מהענבים, קודם שיאכל מהענבים.  ֶאָֽ ן-ְו ָֽ ּת  ָת  א ָל ֵ֥ ָךֶ֖  - ֶּכְלְי

ָרוצה לומר: אך לכליו של בעל הבית; וזה עוד ממה שיורה שבראוי לתת ִלכלי הכתוב מדבר. ובאמרו  א ל ֶ֣  ָ ׁש מ  יףְוֶחְר ָ֔ הורה גם כן  - ָתנ 
הכתוב מדבר. וראוי שתדע שלא ינהג זה הדין כי אם במי שהיו מעשיהם גמר מלאכה, כמו העניין בחריש  חרמששבראוי להניף עליו 

יףובקציר; אבל המנכש אינו אוכל כי אין מעשיו גמר מלאכה. ואמר  ָ֔ ָָתנ  א ל ֶ֣  ָ ׁש מ  ֶחְר להעיד, שלא הותר לו לבטל ממלאכת הבעלים  - ְו
אבל הוא משפילו וכורע  ,החרמשכי בעת שהוא קוצר אינו מניף  ;החרמשהיותו על קמתו לצורך אכילתו השבלים, וירים מפני זה ב

לימינו אם היה אטר יד ימינו )ע"פ שו' ג,טו(. אבל אינו מניף אותו  ועצמו לקצור ומניע החרמש מימינו לשמאלו לקצור, או משמאל
ל זה בדרך שלא תבוטל מלאכת אלא בשעה שהוא בטל ממלאכתו, וז ה מבואר מעניין החרמש. וזה ממה שיחייב שיעשה הפֹועֵּ

ָךהבעלים. ואמר  ֶדָ֑ ְָּבָי ת ֹלֶ֖ י ְמל  ָ ַטְפָּתֵ֥ ָק שמאלו השבלים לא יאכל האדם שיעור רב. והנה לא הותר לו לצוות לקלותן כדי שיהיו  ילפ - ְו
יםם, שנאמר יותר נאותים לאכילה, כי לא התירה התורה אכילתם אלא כמו שה ֵ֛ ב  ֲָעָנ ָאַכְלָּתֹ֧ ולזה תהיה אכילת המלילות כדמיון  ;ְו

 אכילת הענבים, שהוא כמו שהם. 

 
סמך הכתוב מצוה זו למצות ערלה, לרמוז מה שאמרו ז"ל )מדרש תלפיות( כי  לא תאכלו על הדם ,כויטקדשים אור החיים ויקרא 

נת ערלה, שאם היה ממתין עד ליל שבת קודש היה מקדש על היין, אדם הראשון חטא באכילת עץ הדעת קודם זמן התירו שהוא בחי
וזה הוא סוד דבריהם ז"ל שאמרו )סנהדרין לח ב( אדם מושך בערלתו היה זו היא ערלתו, והוא מה שאמר הכתוב סמוך לאזהרת 

ם דם אדם ודם זרעיותיו, וערלתם ערלתו לא תאכלו פירוש מפרי ערלה, על הדם פירוש על סיבת הדם, כי זו סיבה לכל שפיכות דמי
 ויש לך לדעת כי סבת הערלות ועקרם זה מקורם שזולת חטא אדם לא היתה ערלה בעולם לא של צומח ולא של בעלי חיים:

 
 סידורו של שבת חלק א שורש ה ענף ב 

ה אמרו רז"ל אדם ו. ובזה יש לפרש מה שאחר החטא אדם וחוה עשה להם ה' כתנות עור וילבישם ולמה דוקא בעור הלבישם. אך הנ
)כלו' תאנה שלא בזמנה( והאר"י הקדוש המשיל חטאתם לענין הזיווג שלא המתין עד שבת כידוע ולפי דברי  פגה אכלהראשון 

שניהם נפרצו בגדר בחי' הנפש שבהם. להיות חלקם בקצת דקצת בבחי' המתאוים בעם נוטה לנפש הבהמיות וע"כ עשה להם כתנות 
 בחי' הבהמיות הוכרחו ללבוש בגדים מבחי' הבהמה ושידעו בזה במה הגדילו חטאתם:עור לאשר שהמשיכו עליהם 

 

ָ  (ישעיהו לג,ו)אמר ריש לקיש: מאי דכתיב ,א לאבבלי שבת  ַעת ָדָ֑ ָָו ֶ֣ת ַמ ָחְכ ָ ת ְָיׁשּוע ֶ֖ ן ֶס ח ֵ֥ ָ ָך י ֶּתָ֔ ָע  ֶ֣ת מּוַנ ֱא  ָ ָהָיה זה סדר  -אמונת  -וגו' ְו
זה סדר טהרות. ואפילו  -זה סדר קדשים, ודעת  -זה סדר נזיקין, חכמת  -ישועות זה סדר נשים,  -זה סדר מועד, חסן  -זרעים, עתיך 

הֶָ֖ (ישעיהו לג,ו)הכי  ָ ת ַאֵ֥ ְר ֹוָ'י  רָֽ אֹוָצ ָ יא ֵ֥ בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה,  . אמר רבא:ה 
הֶָ֖ (ישעיהו לג,ו)בר? ואפילו הכי: אי עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך ד ָ ת ַאֵ֥ ְר ֹוָ'י  רָֽ אֹוָצ ָ א י ֵ֥ אין,  - ה 

 .לא -אי לא 
 

באליה רבה )או"ח סו"ס קנ"ו( הביא בשם זקינו מהרא"ש ז"ל ששאלה זו של נשאת ונתת באמונה היא ב ,דף על הדף קידושין מ
, כדאית' בסוף יומא שהבריות חילול השם בלימודוכי מי שאין משאו ומתנו באמונה, הרי זה גורם הקדמה לשאלה על דברי תורה, 

 .אומרים אוי לו לזה שרבו ואביו למדו תורה כו'
, ולא תגנוב ולא תחמוד, וכדומה איפה צדק והין צדקולענ"ד יש לומר כי כשעוסק במו"מ באמונה, ומקיים ב ,דף על הדף קידושין מ

ונה היא על עסק התורה, כהא דארז"ל תחילת דינו של אדם על ד"ת הרי הוא ג"כ עוסק בתורה, נמצא באמת השאלה נשאת ונתת באמ
 ודי למבין.

מובא במסכת שבת )לא, א(, כשמכניסין לדין שואלין אותו, נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה ב ,דף על הדף בבא מציעא מא
אדם על דברי תורה. ותירצו, דשואלין נתת וכו', והקשו תוספות במסכת סנהדרין )ז, א ד"ה אלא(, הרי אמרו שם דתחילת דינו של 

ועוד, ואם אומר שלא ידע הדין, אומרים לו מפני מה לא  הלכות אונאה ריבית מדה ומשקלונשאת באמונה, ולענין מסחר צריך לידע 
 .עסקת בתורה לידע הדינים, וממילא אין תחילת דינו רק לענוש שלא עסק בתורה
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 כריתותבבלי  88

 

 בבלי כריתות ד 88.8

 
  :יא,אחרי מות יז קראוי

ָָ א  ו ה  ָ ם ָּדֶ֣ ַָּב ר  ַהָּבָׂש ָ ֶֶ֣פׁש ֶָנ י ֶ֣ ָָּכ  א[ ָ]י
ל ַע  ָ יוָָלֶכם ֶ֤ ְָנַתּת  י ֞ ֲאנ  ַָעל-ַו ר ֶ֖ ְָלַכּפ  ַח ְזּב ָ֔ י-ַהּמ  ָֽ ָ֑םָּכ  יֶכ ת  ר׃-ַנְפׁש  ָֽ ְָיַכּפ  ֵֶ֥פׁש ֶּנ אַָּב ּו הֶ֖ ָ ם ָּדֵ֥ ַָה

ָ)יא(    י"רש ר  ַהָּבָׂש ָ ֶֶ֣פׁש ֶָנ י ֶ֣ אָ ָשל כל בריה -ּכ  ו ה  ָ ם ָּדֶ֣ ֶָ֤, ולפיכך תלויה ַּב ְָנַתּת  י ֞ ֲאנ  לַו ַע  ָ ֶכם ַָעל-יוָָל ר ֶ֖ ְָלַכּפ  ַח ְזּב ָ֔ האדם. תבוא  נפש ַהּמ 
 נפש ותכפר על הנפש.  

ָָ  – טט א  ו ה  ָ ם ָּדֶ֣ ַָּב ר  ַהָּבָׂש ָ ֶֶ֣פׁש ֶָנ י ֶ֣ אָ מונח סגול, אפשר שיש כאן תוספות אחדות של הנפש הבהמית על  זרקאמונח מונח  - ּכ  ו ה  ָ ם ָּדֶ֣  ַּב

 ותה אפשר לכפר על נפש האדם.,התוספות הן לענין חיות הבהמה עצמה ולענין הכפרה שבאמצע

 

 
 :יד,יג,מות יז אחרי ויקרא

ן מ  ָּו ל א ֵ֗ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְּבנ  מ  ָ יׁש ֝ א  ָ יׁש ָ֨ א  ְָו ָ אֹו-]יג[ ָ ֵ֛ה ַחָּי ָ ד י ֵ֥ ָצ  ד ָָי֝צּו ר ֲאֶׁשָ֨ ָ ם ְָּבתֹוָכָ֔ ֶ֣ר ַהָּג  ָ ר ָ֑ל-ַהּג  ָאכ  ָי  ֶ֣ר ֲאֶׁש ָ ֹוף ָעֶ֖
ֶאתָ  ָ ְך ר׃-ְוָׁשַפ ֶָּבָעָפָֽ הּו ָּסֶ֖ ְָוכ  ֹו מָ֔ ָָּד

יָ ָֽ ָָּכ  ד[ ל-]י ֶֶ֣פׁשָָּכ ְָבַנפְָ-ֶנ ֹו מֶ֣ ָּד ָ ר ָָּבָׂשֵ֗ א  הּו ָ ָׁשֹו 
םָָּכל ַּדֵ֥ לָ א ָ֔ ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְבנ  ל   ָ ר ַמ א  ָ-ָוָֽ ָ֑לּו ָת אכ  א רָל ֶ֣ ָָּבָׂשֶ֖

ל ֶֶ֤פׁשָָּכ ֶָנ י ֶ֣ אָָּכל-ּכ  ו ָ֔ ה  ֹוָ מֶ֣ ָּד  ָ ר ׃-ָּבָׂש ת ָֽ ר  ָּכ ָי  יו ְכָלֶ֖ ָא 
ָ א  הּו ָ ְָבַנְפׁשֹו  ֹו מֶ֣  סגול זרקאמונח  -ָּד

 יג יזטעמא דקרא של  הוא יד,יז מאחר" ויקרא , ורישא שליג,יז מ"אחר ויקרא הלכת כסוי הדם של חיה ועוף נאמרה בקרא - טט
י ואומר ָֽ ֶֶ֣פׁשָָּכל-ּכ  ָ-ֶנ ר ָָחיה ועוף  שלָּבָׂשֵ֗ א  הּו ָ ֹוְָבַנְפׁשֹו  מֶ֣  –סגול  זרקא ָּד

ָ  י"רש א  הּו ָ ְָבַנְפׁשֹו  ֹו מֶ֣  במקום הנפש, שהנפש תלויה בו.  לו הוא דמו -ָּד
ְָבַנְפׁשֹוָ  – החיים אור ֹו מֶ֣ בו  לנהוגדמו היא נפשו מהמוסר במקום נפשו, ובזה נתן טעם למה צריך לכסות דמו, כי לצד ש פירוש, ָּד

ָ(יאוי' אח"מ יז,)) נפשו בדמו בבהמהכבוד זה, כדרך שצוה ה' לקבור אדם מת משום כבודו, וטעם שלא אמר כדרך שאמר  ֶֶ֣פׁשָָ ֶָנ י ֶ֣ ּכ 
אָ  ו ה  םָ ָּדֶ֣ ַָּב ר  ם הנפש, , אלא הדם הוא במקוכבהמהאולי שהבהמה יש לה נפש והיא נתונה בדם, אבל חיה ועוף אין להם נפש  ,(ַהָּבָׂש

 יונה, וגם המה אין בדמם הזאה על המזבח אלא מיצוי כשמולק:  ובניולזה אינם באים על המזבח לכפר כבהמה זולת תורים 
 

אָ ָכי אפשר הּו ָ ְָבַנְפׁשֹו  ֹו מֶ֣ בבהמה  ואילו.  הנפש וםלומר שאין לחיה ולעוף נפש ודם, אלא הדם הוא במק בתפקיד גריעהסגול  זרקא – ָּד

 יש נפש ודם.

 

 ריתות כו,בכבבלי  88.2

 טז, –ויקרא ה,יד ראה 

 המתחכם להתכפר בשבח הקדש

 

 מעילהבבלי  82

 בבלי מעילה יא,ב 82.8

 שלושה דברים שנעשתה מצוותן ויש בם מעילה.ויקרא צו ו,ג ראה 
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 בבלי נידה 83

 בבלי נידה כא,ב, נז,ב, נח,ב 83.8
ון בן מנסיא אומר כדבריו: קורעה, אם יש דם סומכוס אומר משום רבי מאיר, וכן היה רבי שמעת"ר, המפלת חתיכה, ב ,כאבבלי נדה 

דאינהו  -דאמרי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, ועדיפא מדרבנן  -טהורה. כרבנן, ועדיפא מדרבנן, כרבנן  -טמאה, ואם לאו  -בתוכה 
 -ם תוכה מאדים : אפילו בתוכה. ותניא אידך, המפלת חתיכה, ר' אחא אומר: קורעה, אלא, וסומכוס סבר -אין, בתוכה  -סברי עמה 

אמו  -טהורה. כסומכוס, ועדיפא מסומכוס. ותניא אידך, המפלת חתיכה, רבי בנימין אומר: קורעה, אם יש בה עצם  -טמאה, ואם לאו 
 -טמאה לידה. אמר רב חסדא: ובחתיכה לבנה. וכן כי אתא זוגא דמן חדייב, אתא ואייתי מתניתא בידיה: המפלת חתיכה לבנה 

 -קורעה, אם יש בה דם אגור  -אמו טמאה לידה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: המפלת חתיכה  -עצם קורעה, אם יש בה 
 (,יטטו ' מצ'וי) טהורה; כסומכוס וקילא מכולהו. בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא: הרואה דם בשפופרת מהו? -טמאה, ואם לאו 

ָ ּה ָרָ֑ ְבָׂש ָהאי  -אמר רחמנא ולא בשפופרת או דלמא ּב  ּה ָרָ֑ ְבָׂש ָשמטמאה מבפנים כבחוץ? אמר ליה:  -מיבעי ליה ּב  ּה ָרָ֑ ְבָׂש אמר ּב 
ָרחמנא ולא בשפופרת; דאי  ּה ְבָׂשָרָ֑ ָא"כ נימא קרא )בבשר(, מאי  -מבעי ליה שמטמאה מבפנים כבחוץ ּב  ּה ָרָ֑ ְבָׂש שמע מינה תרתי.  -ּב 

 -טהורה! הכי השתא? התם  -טמאה, ואם לאו  -דם אגור קורעה, אם יש בה  -והא"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: המפלת חתיכה 
דתניא, המפלת חתיכה, אין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת. לימא שפופרת תנאי היא;  -דרכה של אשה לראות דם בחתיכה, הכא 
ּהָרבי אליעזר אומר:  טהורה. -טמאה, ואם לאו  -אף על פי שמלאה דם, אם יש עמה דם  ָרָ֑ ְבָׂש , ולא בחתיכה. ר' ולא בשפיר -ּב 

ָאליעזר היינו תנא קמא! אימא: שרבי אליעזר אומר  ּה ָרָ֑ ְבָׂש ולא בשפיר ולא בחתיכה, וחכמים אומרים: אין זה דם נדה אלא דם ּב 
ּהָחתיכה תנא קמא נמי טהורי מטהר! אלא דפלי פלויי איכא בינייהו, תנא קמא סבר:  ָרָ֑ ְבָׂש ולא בשפיר ולא בחתיכה, והוא הדין  -ּב 

 -טמאה, מאי טעמיה  - ,(מחורצת ובחריצים דם מתוכה )החתיכהאבל פלי פלויי  ,חלקה( )החתיכה היכא דשיעא -והני מילי  לשפופרת;
ָ ּה ָרָ֑ ְבָׂש אין זה דם נדה אלא דם חתיכה, הא דם נדה ודאי טמא, ואפילו  -קרינא ביה. ואתו רבנן למימר: אף על גב דפלי פלויי ּב 

 ולי עלמא לא פליגי דטהורה,בשפופרת נמי! אמר אביי: בשפופרת כ
 

ּהָ (,יטטו ' מצ'וי)טהורה, שנאמר  -גמ'. אמר שמואל: בדקה קרקע עולם וישבה עליה, ומצאה דם עליה ב ,נזבבלי נדה  ָרָ֑ ְבָׂש עד ּב 
ּה (,יטטו ' מצ'וי)שתרגיש  ָרָ֑ ְבָׂש ּה. האי ּב  ָרָ֑ ְבָׂש  הדם לפרוזדור( כבר ביציאת)בפנים  ()טומאת נדהשמטמאה  כתוב זה מלמד()מיבעי ליה  - ּב 
 ! ומההשוואה לבחוץ פשוט לגמרא שיציאה מחוץ לגוף מטמאה() כבחוץ

ּהתנו רבנן: "  בבלי נדה מא,ב-מדרך הלימוד ב ָרָ֑ ְבָׂש ראיית דם פשוט לרבנן כי מובן ש "מלמד שמטמאה בפנים כבחוץ, - ּב 

 דור זה כמו מחוץ לגוף והאשה טמאה.משמעו דם טמא והדרשה היא שגם בפנים עד בין שיני הרחם בפרוזמהמקור מחוץ לגוף 
ּהָקרא בבשר, מאי ללימוד זה היה מספיק( )א"כ לימא  ָרָ֑ ְבָׂש ּה (,יטטו ' מצ'וי)עד שתרגיש שמע מינה:  -ּב  ָרָ֑ ְבָׂש ' וי):  . ואכתי מיבעי ליהּב 

ּה (,יטטו מצ' ָרָ֑ ְבָׂש )ולא שהוא  ולא בשפיר, ולא בחתיכה -.(שאינה טמאה עד שיהא הדם זב בתוך ונוגע בגופה למד)צורת מלה זאת היא כדי לָּב 

)שתי הלכות נלמדות ממלת בבשרה: )א( טמאה רק באופן שהרגישה כעין עקיצה בבשרה  ! תרתי שמע מינה.(מנותק באופן כלשהו ממגע ישיר בגופה

 ()ב( טמאה באופן שהדם נוגע ישירות בבשרה
 

 יט:,טו מצורע ויקרא

ָ ָפ ט[ י]י ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ָּדֵָ֛-ְו הָ ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי ְָוָכלת  ּה ָּדָתָ֔ ְָבנ  ֶ֣ה ְהֶי ּת   ָ ים מ  ָָי ֶ֤ת ְבַע ָׁש  ּה ָרָ֑ ְבָׂש ָּב  ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ָי  ַָעד-ם א ְטָמֵ֥ ָי  ּה ָָּבֶ֖ ֵַ֥ע ג  ּנ  ב׃ָ-ַה ֶר ָָהָעָֽ
 7-( ימי זיבה. דם ממקורה ב88ואח"כ י"א ) (7: לאשה יש מחזורי ראיית דם ממקורה. במחזור המינימלי יש תחילה שבעה ימי נדה )מבוא

הימים הבאים הוא דם נחשב זיבה ויש לו הלכות אחרות מדם נידה. דם אחרי י"א ימי זיבה,  88-ממקורה ב ימים ראשונים זה דם נדה, דם

במחזור ראתה דם ממקורה וזהו דם נדה,  8יום, ופירושה שביום מס'  31עונה בינונית של אשה היא של  נידהזהו שוב דם נידה. במסכת 

אלו ימים  31עד יום  89ו י"א ימים, שאם תראה בהם דם זה יחשב כדם זיבה, מיום אל 81עד יום  1. מיום 7בד"כ דם זה פוסק עד יום 

יום יש שמחזוריהן  31-זיבה. יש נשים שמחזוריהן קצרים מ –שאם תראה באחד מהם דם זה סימן לתחילת מחזור חדש של ימי נידה 

 יום יש שהם קבועים ויש שהם משתנים. 31-ארוכים מ

ָ  (,יטטו ' מצ'וי) ה ָּׁש א  יְו ָֽ ה-ּכ  ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי היינו משעת  יהיה-כיבפתיחה לנגעי עור בשר מסביר המלים  וי' תזריע יג,ב)מלבי"ם(  התוה"מ, ת 

החיוב של האדם הנגוע אז חל חיוב בדיקת נגע אצל כהן. אם הנגע חל בשעה או במקום שאין עליו חיוב אין זה נגע שחייב בראית כהן. ע"פ 

ית פרשת זבים פר' ד' משמעו –ספרא  ָֽ ֶ֣ה-ּכ  ְהֶי לראות דם  הזמן הראוי לכל אחת לעצמה, היינו משעת החיוב ובנידה זה מן הדיבר ואילך ת 

נידה ואלו הימים שאינם י"א ימי זיבה. מדאורייתא בזמן זה עליה להרגיש שהדם יצא ממקורה בין באונס ובין ברצון. לעומת שיטת 

לתחילת ראיתה תהיה זבה  31-יום, ולכן אחת שרואה ביום ה 88-ו 7ייה של הרמב"ם שאשה בראיית דם ראשונה נכנסה לקביעות לכל ח

יולא נדה! ועוד הערה: אפשר כי העונה הבינונית מרומזת בגי' מלת  ָֽ  ( יום.31= ל' )=  ּכ 

 

י (,יטטו ' מצ'וי) ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ה-ְו ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי  ם:קטן מרמז לאחת מן ההסברים הבאי-קטן, אפשר כי זקף-פשטא מונח זקף – ת 

, ב[ בין >א< באונס בין ברצון, טמאה, ב ג[ והוא )א( ממקורהאשה שיצא דם א  [סעיף א הלכות נדה סימן קפג "דיו"ע שו)א( 
 שתרגיש ביציאתו. ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא, טמאה אף על >ב< פי )ב( שלא יצא לחוץ

 ע"ש מדאורייתאלענין שתהא טמאה  דג' מיני הרגשות יש"ג עמ"ש לעיל ר"ס קפ -)א( שתרגיש פתחי תשובה סימן קצ סעיף א 
לענין שתהא טמאה  דשלשה מיני הרגשות ישודע  (יין באר היטב)עעבה"ט  -שתרגיש  (א)סימן קפג ס"ק  "דפתחי תשובה יו

 (איסורי ביאה)א"ב  א' שנזדעזע גופה כמ"ש הרמב"ם פ"ה מהלכות (שתי הרגשות ע"פ דעת ראשונים )הערת הרב י"מ רושצקי()מדאורייתא 
ז"ל כשמרגשת שדבר לח  האחרוניםהשלישית נמצא בשו"ת )ההרגשה(דין י"ז. ב' שנפתח מקורה כמבואר בסי' קפ"ח ובסי' ק"ץ ס"א. ו

בתשובות חתם )בת' ח"ס סי' ק"צ סק"א ]אמנם  (חוות דעת)ובספר ח"ד  נודע ביהודה חלק יו"ד סי' נ"הזב ממנה בפנים וע' בזה בתשובת 

 ...[ חולק ע"ז (סופר

 ' מצ'וי)ועוד כיון דעיקר הרגשה נפקא ליה לשמואל מדכתיב ...  הערות סימן קיט -יורה דעה  -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

ָ (,יטטו ּה ָרָ֑ ְבָׂש ּה (,יטטו ' מצ'וי)עד שתרגיש ּב  ָרָ֑ ְבָׂש רק הרגשה בבשר שבין השינים כמו שהוכיח  בפסוקא"כ הרגשת המקור לא נזכר  ּב 
מ"ו הגאון ז"ל שם ומנ"ל להמציא גם הרגשת פתיחת המקור. אבל לפי דעתי י"ל דתרתי בעינן פתיחת המקור וגם זיבת דבר לח אא

ּה (,יטטו ' מצ'וי)ושפיר נפקא האי הרגשה מקרא ומשמעות הקרא הכי דריש שמואל  ָרָ֑ ְבָׂש ָּב  ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ָי  ם יחדיו  שניהםשמרגשת  ָּדֵ֛
ח בבשרה ואף שזה אינו מוזכר בפוסקים אפ"ה הוא מוכרח דאל"כ לא הנחת בת לאברהם אבינו פתיחת המקור וגם זיבת דבר ל
 .שתהיה טהורה לבעלה וצ"ע



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 

 

 docהתשעב. -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Apr-13          811/871    ZZFisher-02ג"עתשה–ניסן–ב"כ

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

 )הערת הרב י"מ רושצקי( שכוונת אביו שזיבת דבר לח דווקא בפתח החדר אלא שלא הרגישה פתיחה, ומעיין זה כתב החחות דעת )חוו"ד(הערת בן נוב"י 

דהא ודאי הרגשת פתיחת המקור הוי הרגשה לכ"ע ולאו דוקא  א( הסבר באופן)...  טש( יורה דעה סימן קכט שו"ת צמח צדק )לובאווי
ּהזעזוע הגוף. וכשמרגשת שנפתח החדר היינו נקרא שתרגיש  ָרָ֑ ְבָׂש   (מכל מקום)מ"מ   )בית החיצון(דאע"ג דבשרה ר"ל ביה"ח  ּב 

ּהגשה שמרגשת שנפתח החדר כו' ויוצא ממנו הדם ויציאה זו היא ע"י הר  כשנפתח החדר יוצא הדם לביה"ח ָרָ֑ ְבָׂש  . ּב 
ּהדגם החדר נכלל )יש לומר( או י"ל  (ב אופן) ָרָ֑ ְבָׂש  ' מצ'וי)אינו טמא עד שיצא מן השיניים ולחוץ היינו משום דכתיב )ש הדם(ד והא ּב 

ּה (,יטטו ָרָ֑ ְבָׂש ָּב  ּה ָבֶ֖ ּהת פתיחת החדר זה נק' שתרגיש ובעינן שיזוב קצת מהחדר ולחוץ. אבל לענין הרגשה מה שמרגש ז  ָרָ֑ ְבָׂש  : ּב 

 

 הרגשת פתיחת החדר קודם ל)הרגשה ב(פרוזדור, אבל זה מעיד שכבר הגיע דם לפרוזדור א( אופן)

הרגשת פתיחת החדר לא מעיד על הגעת דם לפרוזדור, וזה קשה כי לטומאה צריך שיהיה דווקא בין שיני החדר שהם בפרוזדור,  (ב אופן)

ּהר, ושמואל אמר ולא פתיחת החד ָרָ֑ ְבָׂש ופירשנו שזה פתיחת החדר )א( בשביל שהרגשה תהיה מדאורייתא, )ב( כדי שהדם יטמא  ּב 

 מדאורייתא כאשר הוא בין השיניים צריך שתהיה הרגשה מקודם שהגיע לשם, היינו שהחדר נפתח קודם להגעת הדם לבין השיניים.

 

י ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ה-ְו ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי ֵ֥הָזָ  ת  ְהֶי ָי  ם ּהָּדֵ֛ ָרָ֑ ְבָׂש ָּב  ּה המלים מלמדות על מיני זיבות בבית החיצון )=פרוזדור( של אשה שהוא אחד  – ָבֶ֖

ּההלימודים ממלת  ָרָ֑ ְבָׂש ָ , היינו דברים העוברים בפרוזדור. פירוט הדברים נמצא בכתובּב  ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ָי  ם ונידון בהמשך. האמורא שמואל ָּדֵ֛

ָרָָ֑ (,יטטו ' מצ'וי))בבלי נדה נז,ב( דרש  ְבָׂש ָּב  ּה (,יטטו ' מצ'וי)עד שתרגיש ּה ָרָ֑ ְבָׂש כי דם פרוזדור )חלק מהדברים שעוברים בפרוזדור(  ּב 

)שו"ע יו"ד סי' קפג ס"ק א( פי' כי יש שלושה מיני הרגשות כדי שתהא  פתחי תשובהיהיה טמא רק עם יציאתו הייתה עם הרגשת הגוף. 

 האשה טמאה מדאורייתא. 

 

יהכתוב  ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ָזָָ-ְו ֶ֣ה ְהֶי הת   מגדיר הענין לזמן הראוי לדם נדה,  – ָבָ֔

יאפשר כי תבנית טעמי המקרא  ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ה-ְו ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי הקטן, מרמזת לדרוש כך: שבזמן הראוי לנדה הנקרא כאן -פשטא מונח זקף – ת   ָזָבָ֔

ההאשה עשויה להרגיש ע"פ טעם  ּהה קטן בתפקיד שתיים, לפחות אחת משתי הרגשות הגוף המכונ-זקף – ָזָבָ֔ ָרָ֑ ְבָׂש ומפורש שהרגשות  ּב 

אלו צריכות להיות באיזור החדר והפרוזדור )וביתר צמצום אל שיני החדר והפרוזדור( הרגשות אלו הן מדאורייתא ע"פ דעת ראשונים, 

 . אלו הרגשות מתוך בשר הגוף. שנפתח מקורה)ב( או( ו/) שנזדעזע גופהומלמדות על יציאת דם ממקורה. שתי ההרגשות הן )א( 

יאפשר כי טעמי הכתוב  ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ֶ֣ה-ְו ְהֶי )שאלות השלישית נמצא בשו"ת האחרונים שטא מונח )=שופר הולך( מרמזים להרגשה פ – ת 

ה כמו בחוש המישוש של )כעין פושט והולך וזאת הרגש ז"ל כשמרגשת שדבר לח זב ממנה בפנים ()נוב"י( נודע ביהודה אןכאחרונים ותשובות 

חתם  תשובות-.  ובנוב"יאלא שלא הרגישה את פתיחת המקור כהערת בן ( ולא בבשר הגוף עצמו כי זה בתוך כעין צנורוף דבר חיצוני לבשר הג
 חולק על זה ומלמד כי זה מרבנן.  סופר

ּהטעם מלת  ָרָ֑ ְבָׂש ר, או אתנח בתפקיד מגביל ללמד שכאשר ההרגשות הן בחדר ו/או בפרוזדור ודם זב מן החדר בלבד אל בין שיני החד - ּב 

 בהרגש דבר לח בין השיניים או בפרוזדור, רק אז הדם יהיה טמא.

 

דתניא, המפלת חתיכה, אף על פי ...  ת"ר, המפלת חתיכה,ב ,כאבבלי נדה  -אפשר כי החלק הבא של הפסוק הוא מקור הבירור ב
 טהורה. -טמאה, ואם לאו  -שמלאה דם, אם יש עמה דם 

 

ָזָ  (,יטטו ' מצ'וי) ֵ֥ה ְהֶי ָי  ם ּהָּדֵ֛ ְבָׂשָרָ֑ ָּב  ּה  תביר מרכא טפחא אתנח.    - ָבֶ֖

ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ּהמרכא טפחא, יתור לרבות מיני דם ומיני חתיכות רקמות בפרוזדור שהם מיני  - י  ָבֶ֖  , ז 

 צבעים טהורים ועוד רבים אחרים טהורים 2צבעים טמאים,  4)א( דם חדר ובו 

צבע טמא או לא משנה הצבע וטהור, חתיכה שעשוי להיות בה דם נדה, )ב( חתיכת בשר או שפיר הבא מהרחם )מהחדר( בצבע טהור, ב

 חתיכה ללא דם נידה, חתיכה עם דם שאינו דם נידה. מיני דמוי שערות ויבחושים, מיני דמוי חיות

 )ג( דם המבצבץ מתוך בקיעין בחתיכה, דם על החתיכה  

 – שולחן ערוך הרב סימן קפג( הערת הרב י"מ רושצקי הי"ו ע"פ )ד( דם עליה )ה( דם בחלל הפרוזדור )כתוצאה מהרחבתו לצורך בדיקה

ּהשהוא הדין חלל אותו מקום נחשב  ָרָ֑ ְבָׂש  .ּב 

םאלא בא טעם מלת   תביר לחלק בין מיני הדברים שבפרוזדור ולמעט חלקם מלטמא, ואילו חלקם מטמא,  – ָּדֵ֛

ּהטעם מלת  ָבֶ֖ ּהים )בד"כ דם( ממלת טפחא בתפקיד פותח טפח לאפיין את הדברים שיהיו טמא - ז  ָרָ֑ ְבָׂש   ּב 

ָוטעם מלת  ּה ָרָ֑ ְבָׂש אתנח מגביל את הדברים הטמאים לכאלה שהם מיני דמים בפירוש או בבדיקה הזבים בבשרו של הפרוזדור. הדיון  -ּב 

 בדפים אחדים של מסכת נדה מברר מיהם הדברים שנחשבים דם טמא או כמו דם טמא ומטמאים ומיהם הדברים הטהורים.

 

בְָמלת  ּהּב  ָרָ֑ ּהמרבה לטמא האשה בין אם הדם בתוך הפרוזדור בין אם הוא יצא מחוץ לגופה ואילו טעם מלת  ָׂש ָרָ֑ ְבָׂש אתנח מגביל  - ּב 

א[ דבר תורה אין  שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצ סעיף אמיהו הנחשב דם נדה טמא או כמו דם נדה טמא ומטמא. ופסק 
)א( עד ט"ז יורה דעה סימן קצ ס"ק א ... ופירש  ,מבשרהעד )א( שתרגיש שיצא דם האשה מטמאה ולא אסורה לבעלה >א< 

ּהָ (,יטטו ' מצ'וי)לפי שנאמר  -שתרגיש שיצא דם מבשרה.  ָרָ֑ ְבָׂש ּה (,יטטו ' מצ'וי)עד שתרגיש ּב  ָרָ֑ ְבָׂש פירושו אפילו אם היא רואה  ּב 
 ':כיון שלא הרגישה כ"כ הרב המגיד העתקתיו סימן קצ"ב סעיף א טהורה



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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. מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ע, אמרה לו: ראיתי כתם. אמר לה: ...מתני'. ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות;  נח,בבבלי נדה 

שמא מכה היתה ביך? אמרה לו: הן, וחיתה. אמר לה: שמא יכולה להגלע ולהוציא דם? אמרה לו: הן. וטהרה ר"ע. ראה תלמידיו 
ָ  (טו,יט מצ' 'וי) אלא להקל, שנאמר  -ה הדבר קשה בעיניכם? שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר מסתכלין זה בזה, אמר להם: מ ה ָּׁש א  ְו

י ָֽ ּה-ּכ  ָרָ֑ ְבָׂש ָּב  ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ָי  ם ָּדֵ֛ הָ ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי  , דם ולא כתם. ת 

י (טו,יט מצ' 'וי) ָֽ ּכ   ָ ָּׁשה א  ה-ְו ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי  בלפחות הרגש אחד משניים או ע"י דבר לח הזב בבשרה  – ת 

ם אז ּהכזה אשר נוגע  ָּדֵ֛ ָרָ֑ ְבָׂש םהוא  –במשמעות של בפנים )בפרוזדור( או מחוץ לגוף  ּב   טמא  ָּדֵ֛

םאבל   נקרא כתםתביר בתפקיד מחלק בין וממעט משהו שנראה בחוץ בלי לפחות הרגש אחד משניים או ע"י דבר לח הזב בבשרה  – ָּדֵ֛

 ומדאורייתא אינו מטמא.

 

י ָֽ ה-ּכ  ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי כתמן טמא, ר' חנינא בן אנטיגונוס אומר  –גם ד' נשים שדיין שעתן א ,הבבלי נדה ', אפשר לפרשו )א( ע"פ גי' כת"ם ד – ת 

 אין להן כתם למפרע כשאר נשים אבל יש להן כתם מכאן ולהבא, ורבי מאיר מחמיר שכתמן טמא למפרע כשאר נשים.

ה כתמה מטמא בפעם השלישית, ולרשב"ג וכן הרמב"ן כתמה קטנ ט,בחידושי הר"ן ע"פ ה,א בבלי נדה בית הבחירה למאירי )ב( ע"פ 

 מטמא בפעם הרביעית

קטן בתפקיד -מדאורייתא ע"פ הראשונים )זעזוע הגוף, פתיחת המקור( המרומז בטעם זקף שניים, טמאת נדההאשה נארבע אופנים ב)ג( 

השתיים במלה  יהמרומז בטעמי המלים  השלישי ָזָבָ֔ ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ֶ֣ה-ְו ְהֶי הולך במובן של הרגשת דבר לח המתפשט והולך -ופרפשטא ש ת 

ּהבפרוזדור ) ָרָ֑ ְבָׂש מרבנן שלא הרגישה בבשרה  והרביעימדאורייתא, לעומת חת"ס האומר מרבנן(,  –( מהאחרונים ועליו מחלוקת )נוב"י ּב 

בתפקיד  רביעבטעם  בהזהמקרא  לא הטעימהבבגד כנגד אותו מקום ואינה יכולה לתלות זאת בשום סיבה אחרת. התורה  כתםומצאה 

 ארבע, מפני שרק על שני אופנים יש הסכמה שהן מדאורייתא, אופן אחד במחלוקת האם מדאורייתא או מדרבנן, ואופן אחד מדרבנן. 

 
, ממקורהאשה שיצא דם א  [הלכות נדה סימן קפג אשה שרואה טיפת דם צריכה לישב ז' נקיים, ובו סעיף אחד. סעיף א "דיו"ע שו

< באונס בין ברצון, טמאה, ב ג[ והוא )א( שתרגיש ביציאתו. ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא, טמאה אף על >ב< ב[ בין >א
 פי )ב( שלא יצא לחוץ

מדכתיב והיא גלתה את מקור דמיה למדו חז"ל שאינה  - ממקורה ש"ך על שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קפג סעיף א
 קור:טמאה אלא בדם הבא מן המ

 אבל מדרבנן טמאה אף על פי שלא הרגישה כדלקמן סימן ק"צ וכמה דוכתי: מדאורייתאהיינו  -ב והוא שתרגיש כו' 
מנין כו' ודוקא ממקור כמ"ש במתני' ספ"ב י"ז ב' ובת"כ נדה מ"א ב'  .ממקורהאשה כו'  [א]ביאור הגר"א יורה דעה סימן קפג ס"ק 
ָ  (,יטטו ' מצ'וי)עות( ורא"ש סוף נדה סוף פ' מצורע והביאו הרי"ף )פ"ב דשבו ָּׁשה א  יְו ָֽ ה-ּכ  ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי ָ (' קד' כ,יחוי) יכול אפילו זבה מ"מ ת"ל ת 

א ו ֕ ה  ה ְו ְּלָתֶ֖ ֹור-ֶאת ּג  קֶ֣ יהָָ ְמ ֶמָ֑  מלמד שכל דמים כו' מן המקור:  ָּד
 בין כו'. שם ל"ו ב' וש"מ: [ב]ביאור הגר"א יורה דעה סימן קפג ס"ק 

 פירוש על ידי קפיצה. ברצון פירוש כפי טבע האשה מחמת עצמה: -באונס.  (א)"ק ט"ז יורה דעה סימן קפג ס
 והיינו מדאורייתא כמש"ש ודינא דאורייתא נקט כאן: נ"ז ב'והוא כו'. ביאור הגר"א יורה דעה סימן קפג ס"ק ג 

 

ם מהחדר לחוץ ולאו דווקא זעזוע אפשר ששתי ההרגשות הן פתיחת המקור, וזיבת ד קכט  'סי "דשו"ת צמח צדק יומה משמע  לבירור

 . הגוף

זעזוע הגוף ופתיחת מקור הם אופנים שונים של הרגשה אחת, ודבר לח ההפושט והולך היא הרגשה ממין  –ובאופן ההסבר של הצמח צדק 

 אחר.



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 חזרה מקוצרת של הסעיף הקודם  83.2
 יט:,טו מצורע ויקרא

ָ ָפ ט[ י]י ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ֵ֥ה-ְו ְהֶי ָי  ם ָּדֵ֛ הָ ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי ְָוָכלָת  ּה ָּדָתָ֔ ְָבנ  ֶ֣ה ְהֶי ּת   ָ ים מ  ָָי ֶ֤ת ְבַע ָׁש  ּה ָרָ֑ ְבָׂש ָּב  ּה ָבֶ֖ ַָעד-ז  א ְטָמֵ֥ ָי  ּה ָָּבֶ֖ ֵַ֥ע ג  ּנ  ב׃ָ-ַה ֶר ָָהָעָֽ
 7-( ימי זיבה. דם ממקורה ב88( ואח"כ י"א )7: לאשה יש מחזורי ראיית דם ממקורה. במחזור המינימלי יש תחילה שבעה ימי נדה )מבוא

הימים הבאים הוא דם נחשב זיבה ויש לו הלכות אחרות מדם נידה. דם אחרי י"א ימי זיבה,  88-ימים ראשונים זה דם נדה, דם ממקורה ב

במחזור ראתה דם ממקורה וזהו דם נדה,  8יום, ופירושה שביום מס'  31עונה בינונית של אשה היא של  נידהזהו שוב דם נידה. במסכת 

אלו ימים  31עד יום  89, שאם תראה בהם דם זה יחשב כדם זיבה, מיום אלו י"א ימים 81עד יום  1. מיום 7בד"כ דם זה פוסק עד יום 

יום יש שמחזוריהן  31-זיבה. יש נשים שמחזוריהן קצרים מ –שאם תראה באחד מהם דם זה סימן לתחילת מחזור חדש של ימי נידה 

 יום יש שהם קבועים ויש שהם משתנים. 31-ארוכים מ

י (,יטטו ' מצ'וי) ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ֶָ֣-ְו ְהֶי הת  ָָזָבָ֔ היינו משעת  יהיה-כיבפתיחה לנגעי עור בשר מסביר המלים  וי' תזריע יג,ב)מלבי"ם(  התוה"מ, ה

החיוב של האדם הנגוע אז חל חיוב בדיקת נגע אצל כהן. אם הנגע חל בשעה או במקום שאין עליו חיוב אין זה נגע שחייב בראית כהן. ע"פ 

יפרשת זבים פר' ד' משמעות  –ספרא  ָֽ הְָ-ּכ  ֶ֣הת  לראות דם  הזמן הראוי לכל אחת לעצמה, היינו משעת החיוב ובנידה זה מן הדיבר ואילך ֶי

נידה ואלו הימים שאינם י"א ימי זיבה. מדאורייתא בזמן זה עליה להרגיש שהדם יצא ממקורה בין באונס ובין ברצון. לעומת שיטת 

לתחילת ראיתה תהיה זבה  31-יום, ולכן אחת שרואה ביום ה 88-ו 7הרמב"ם שאשה בראיית דם ראשונה נכנסה לקביעות לכל חייה של 

יולא נדה! ועוד הערה: אפשר כי העונה הבינונית מרומזת בגי' מלת  ָֽ  ( יום.31= ל' )=  ּכ 

י ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ה-ְו ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי ּה ת  ָרָ֑ ְבָׂש ָּב  ּה ָבֶ֖ ֵ֥הָז  ְהֶי ָי  ם ה שהוא אחד המלים מלמדות על מיני זיבות בבית החיצון )=פרוזדור( של אש – ָּדֵ֛

ּההלימודים ממלת  ָרָ֑ ְבָׂש ָ , היינו דברים העוברים בפרוזדור. פירוט הדברים נמצא בכתובּב  ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ָי  ם ונידון בהמשך. האמורא שמואל ָּדֵ֛

ָ (,יטטו ' מצ'וי))בבלי נדה נז,ב( דרש  ּה ָרָ֑ ְבָׂש ּה (,יטטו ' מצ'וי)עד שתרגיש ּב  ָרָ֑ ְבָׂש ם בפרוזדור( כי דם פרוזדור )חלק מהדברים שעוברי ּב 

)שו"ע יו"ד סי' קפג ס"ק א( פי' כי יש שלושה מיני הרגשות כדי שתהא  פתחי תשובהיהיה טמא רק עם יציאתו הייתה עם הרגשת הגוף. 

 האשה טמאה מדאורייתא. 

 

יהכתוב  ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ה-ְו ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי  מגדיר הענין לזמן הראוי לדם נדה,  – ת 

ה ָאפשר כי תבנית טעמי המקרא  ָּׁש א  יְָו ָֽ ה-ּכ  ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי הקטן, מרמזת לדרוש כך: שבזמן הראוי לנדה הנקרא כאן -פשטא מונח זקף – ת   ָזָבָ֔

ההאשה עשויה להרגיש ע"פ טעם  ּהקטן בתפקיד שתיים, לפחות אחת משתי הרגשות הגוף המכונה -זקף – ָזָבָ֔ ָרָ֑ ְבָׂש ומפורש שהרגשות  ּב 

צמצום אל שיני החדר והפרוזדור( הרגשות אלו הן מדאורייתא ע"פ דעת ראשונים, אלו צריכות להיות באיזור החדר והפרוזדור )וביתר 

 . אלו הרגשות מתוך בשר הגוף. שנפתח מקורה)ב( או( ו/) שנזדעזע גופהומלמדות על יציאת דם ממקורה. שתי ההרגשות הן )א( 

יאפשר כי טעמי הכתוב  ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ֶ֣ה-ְו ְהֶי )שאלות השלישית נמצא בשו"ת האחרונים להרגשה שטא מונח )=שופר הולך( מרמזים פ – ת 

ה כמו בחוש המישוש של )כעין פושט והולך וזאת הרגש ז"ל כשמרגשת שדבר לח זב ממנה בפנים ()נוב"י( נודע ביהודה אןכאחרונים ותשובות 

חתם  תשובות-.  ובנוב"יכהערת בן אלא שלא הרגישה את פתיחת המקור ( ולא בבשר הגוף עצמו כי זה בתוך כעין צנורדבר חיצוני לבשר הגוף 
 חולק על זה ומלמד כי זה מרבנן.  סופר

ּהטעם מלת  ָרָ֑ ְבָׂש אתנח בתפקיד מגביל ללמד שכאשר ההרגשות הן בחדר ו/או בפרוזדור ודם זב מן החדר בלבד אל בין שיני החדר, או  - ּב 

 בהרגש דבר לח בין השיניים או בפרוזדור, רק אז הדם יהיה טמא.

 

דתניא, המפלת חתיכה, אף על פי ...  ת"ר, המפלת חתיכה,ב ,כאבבלי נדה  -חלק הבא של הפסוק הוא מקור הבירור באפשר כי ה
 טהורה. -טמאה, ואם לאו  -שמלאה דם, אם יש עמה דם 

 

ּה (,יטטו ' מצ'וי) ְבָׂשָרָ֑ ָּב  ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ָי  ם  תביר מרכא טפחא אתנח.    - ָּדֵ֛

ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ּהר לרבות מיני דם ומיני חתיכות רקמות בפרוזדור שהם מיני מרכא טפחא, יתו - י  ָבֶ֖  , ז 

 צבעים טהורים ועוד רבים אחרים טהורים 2צבעים טמאים,  4)א( דם חדר ובו 

)ב( חתיכת בשר או שפיר הבא מהרחם )מהחדר( בצבע טהור, בצבע טמא או לא משנה הצבע וטהור, חתיכה שעשוי להיות בה דם נדה, 

 ידה, חתיכה עם דם שאינו דם נידה. מיני דמוי שערות ויבחושים, מיני דמוי חיותחתיכה ללא דם נ

 )ג( דם המבצבץ מתוך בקיעין בחתיכה, דם על החתיכה  

 – שולחן ערוך הרב סימן קפג)ד( דם עליה )ה( דם בחלל הפרוזדור )כתוצאה מהרחבתו לצורך בדיקה( הערת הרב י"מ רושצקי הי"ו ע"פ 

ּהו מקום נחשב שהוא הדין חלל אות ָרָ֑ ְבָׂש  .ּב 

םאלא בא טעם מלת   תביר לחלק בין מיני הדברים שבפרוזדור ולמעט חלקם מלטמא, ואילו חלקם מטמא,  – ָּדֵ֛

ּהטעם מלת  ָבֶ֖ ּהטפחא בתפקיד פותח טפח לאפיין את הדברים שיהיו טמאים )בד"כ דם( ממלת  - ז  ָרָ֑ ְבָׂש   ּב 

ָוטעם מלת  ּה ָרָ֑ ְבָׂש טמאים לכאלה שהם מיני דמים בפירוש או בבדיקה הזבים בבשרו של הפרוזדור. הדיון אתנח מגביל את הדברים ה -ּב 

 בדפים אחדים של מסכת נדה מברר מיהם הדברים שנחשבים דם טמא או כמו דם טמא ומטמאים ומיהם הדברים הטהורים.

 

ּהמלת  ָרָ֑ ְבָׂש ּהואילו טעם מלת מרבה לטמא האשה בין אם הדם בתוך הפרוזדור בין אם הוא יצא מחוץ לגופה  ּב  ָרָ֑ ְבָׂש אתנח מגביל  - ּב 

א[ דבר תורה אין  שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצ סעיף אמיהו הנחשב דם נדה טמא או כמו דם נדה טמא ומטמא. ופסק 
)א( עד ט"ז יורה דעה סימן קצ ס"ק א ... ופירש  ,מבשרההאשה מטמאה ולא אסורה לבעלה >א< עד )א( שתרגיש שיצא דם 

ּהָ (,יטטו ' מצ'וי)לפי שנאמר  -תרגיש שיצא דם מבשרה. ש ָרָ֑ ְבָׂש ּה (,יטטו ' מצ'וי)עד שתרגיש ּב  ָרָ֑ ְבָׂש פירושו אפילו אם היא רואה  ּב 
 כיון שלא הרגישה כ"כ הרב המגיד העתקתיו סימן קצ"ב סעיף א': טהורה

 

 
 נח,בבבלי נדה 

חת שבאת לפני ר"ע, אמרה לו: ראיתי כתם. אמר לה: שמא מכה . מעשה באשה א...מתני'. ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות; 
היתה ביך? אמרה לו: הן, וחיתה. אמר לה: שמא יכולה להגלע ולהוציא דם? אמרה לו: הן. וטהרה ר"ע. ראה תלמידיו מסתכלין זה 
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י (טו,יט מצ' 'וי) אלא להקל, שנאמר  -בזה, אמר להם: מה הדבר קשה בעיניכם? שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר  ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ֶ֣הָ-ְו ְהֶי ת 
ּה ָרָ֑ ְבָׂש ָּב  ּה ָבֶ֖ ָז  ֵ֥ה ְהֶי ָי  ם ָּדֵ֛ הָ  , דם ולא כתם. ָזָבָ֔

י (טו,יט מצ' 'וי) ָֽ ּכ   ָ ָּׁשה א  ה-ְו ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי  בלפחות הרגש אחד משניים או ע"י דבר לח הזב בבשרה  – ת 

םאז  ּהכזה אשר נוגע  ָּדֵ֛ ָרָ֑ ְבָׂש םוא ה –במשמעות של בפנים )בפרוזדור( או מחוץ לגוף  ּב   טמא  ָּדֵ֛

םאבל   נקרא כתםתביר בתפקיד מחלק בין וממעט משהו שנראה בחוץ בלי לפחות הרגש אחד משניים או ע"י דבר לח הזב בבשרה  – ָּדֵ֛

 ומדאורייתא אינו מטמא.

 

י ָֽ ה-ּכ  ָָזָבָ֔ ֶ֣ה ְהֶי ינא בן אנטיגונוס אומר כתמן טמא, ר' חנ –גם ד' נשים שדיין שעתן א ,הבבלי נדה גי' כת"ם ד', אפשר לפרשו )א( ע"פ  – ת 

 אין להן כתם למפרע כשאר נשים אבל יש להן כתם מכאן ולהבא, ורבי מאיר מחמיר שכתמן טמא למפרע כשאר נשים.

קטנה כתמה מטמא בפעם השלישית, ולרשב"ג וכן הרמב"ן כתמה  ט,בחידושי הר"ן ע"פ ה,א בבלי נדה בית הבחירה למאירי )ב( ע"פ 

 מטמא בפעם הרביעית

קטן בתפקיד -מדאורייתא ע"פ הראשונים )זעזוע הגוף, פתיחת המקור( המרומז בטעם זקף שניים, טמאת נדההאשה נרבע אופנים אב)ג( 

השתיים במלה  יהמרומז בטעמי המלים  השלישי ָזָבָ֔ ָֽ ּכ   ָ ה ָּׁש א  ֶ֣ה-ְו ְהֶי הולך במובן של הרגשת דבר לח המתפשט והולך -פשטא שופר ת 

ּהבפרוזדור ) ָרָ֑ ְבָׂש מרבנן שלא הרגישה בבשרה  והרביעימדאורייתא, לעומת חת"ס האומר מרבנן(,  –ם ועליו מחלוקת )נוב"י ( מהאחרוניּב 

בתפקיד  רביעבטעם  זבההמקרא  לא הטעימהבבגד כנגד אותו מקום ואינה יכולה לתלות זאת בשום סיבה אחרת. התורה  כתםומצאה 

 ופן אחד במחלוקת האם מדאורייתא או מדרבנן, ואופן אחד מדרבנן. ארבע, מפני שרק על שני אופנים יש הסכמה שהן מדאורייתא, א

 

 כח, בראשית וירא יח,יג –, ויקרא מצורע טו,כה מחזורי ז' ימי נדה וי"א ימי זבה –ב ,בבלי נדה עב 83.3
אמר: עשירי  בעי שימור. ר"ל -בעי שימור, אף עשירי  -איתמר, עשירי; רבי יוחנן אמר: עשירי כתשיעי, מה תשיעי  ב ,בבלי נדה עב

אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לר"ע:  -לא בעי שימור. איכא דמתני לה אהא  -לא בעי שימור, אף עשירי  -כאחד עשר, מה אחד עשר 
ואחד עשר יום שבין נדה איני שומע לך, אלא, חצי לוג שמן לתודה, ורביעית יין לנזיר,  -אפי' אתה מרבה בשמן ]בשמן[ כל היום כולו 

ר"ל אומר: הלכות אחד עשר. ר' יוחנן אמר: הלכה אחד עשר, אחד  מאי הלכה? ר' יוחנן אמר: הלכה י"א.ה למשה מסיני. הלכ -לנדה 
הא לאחריני עביד שימור. ור"ל אמר: הלכות אחד עשר, לא אחד עשר בעי שימור, ולא שימור לעשירי  -עשר הוא דלא בעי שימור 

 פ (יטטו, מצ' 'וי)ניא: יכול הרואה ג' ימים בתחילת נדה רצופים תהא זבה, ומה אני מקיים הוי. הני הלכות נינהו? הני קראי נינהו! דת
ה ָ ָּׁש א  י ְו ָֽ ֶ֣ה-ּכ  ְהֶי ה ת  ם ָזָבָ֔ ֵ֥ה ָּדֵ֛ ְהֶי ּה י  ָבֶ֖ ( א,עגבבלי נדה )ברואה יום אחד, )אבל הרואה ג' ימים בתחילה תהיה זבה( תלמוד לומר: - ז 

ֶעת (טו,כה מצ' 'וי)  ָ ָ-ְּבל א ּה ָּדָתָ֔ ל)נ  ּהנָ -ַע  (טו,כה מצ' 'וי)ת"ל  -( סמוך לנדתה. ואין לי אלא סמוך לנדתה, מופלג לנדתה יום אחד מנין ָּדָתָ֑
י ָֽ ֹוָכ  ּוב-אֵ֥ זֶ֖ טט ) . אין לי אלא יום אחד, מנין לרבות מופלג שנים, שלשה, ארבעה, חמשה, ששה, ושבעה, שמונה, תשעה, עשרה, מנין?ָת

ּה - ָמ֝ ָּד ָ ֹוב ים -)טט , מה מצינו ברביעי אמרת( קדמא ואזלא כעין כלל מלמדָזָ֨ ֵ֗ שראוי לספירה וראוי לזיבה, אף אני אביא  - רביע( - ַרּב 
ֶעתת"ל  -שראוי לספירה וראוי לזיבה. ומנין לרבות אחד עשר  -העשירי   ָ ּה-ְּבל א ָּדָתָ֔ . יכול שאני מרבה אף שנים עשר? אמרת: לאו. נ 

ישראוי לספירת  -שר ומה ראית לרבות אחד עשר ולהוציא שנים עשר? מרבה אני אחד ע ָֽ ֹוָכ  ּוב-אֵ֥ זֶ֖ שאין ראוי  -. ומוציא אני י"ב ָת
ילספירת  ָֽ ֹוָכ  ּוב-אֵ֥ זֶ֖ ית"ל  -. ואין לי אלא שלשה ימים, שני ימים מנין ָת מ ֞ ָ-ָּכלת"ל  -. יום אחד מנין ְי י מ ֞ ה   ְי ָאֵ֥ מ  מרכא מרבה  –טט ) ְט

אמלמד שמטמאה את בועלה כנדה.  -( עליה לטמא בועלה ו ָֽ א - ה  ו ָֽ א)מטמאה את בועלה,  (היא )אתנח מגביל  ה  ו ָֽ היא מטמאה  אתנח מגביל  ה 

מטמאה  -, ומה היא שאינה מטמאה בראיות כבימים )נסיון לדרוש בקל וחומר(  ואין הזב מטמא מה שהוא בועל. והלא דין הוא (בועלה 
אאינו דין שמטמא מה שהוא בועל? ת"ל:  -את בועלה, הוא שמטמא בראיות כבימים  ו ָֽ א -  ה  ו ָֽ מטמאה את בועלה, ואין הזב מטמא   ה 

)תבנית קדמא ואזלא ואחריו גרשיים ]מונח[ רביע, בא ללמד שהמנלמד עולה על המלמד, הזב החמור בראיות לא מטמא מי שבועל,  מה שהוא בועל

ּה (וטו,כ מצ' 'וי)ת"ל  -. ומנין שהוא עושה משכב ומושב (הזבה הנטמאת בראיה בשלושה ימים חמורה מהזב ומטמאה בועלה ָּדָתֶ֖ ָנ  ב ְׁשַּכֵ֥ מ  . ואין ְּכ
י  (טו,כה מצ' 'וי) ת"ל -לי אלא שלשה ימים. שני ימים מנין  מ ֞ ל. יום אחד מנין. ת"ל ְי י-ָּכ מ ֞  מצ' 'וי) ת"ל -. ומנין שסופרת אחד לאחד ְי

ה  (וטו,כ ְהֶי ָֽ ָּ֑ה-י  ר שבעה לשנים, היא שסופרת אחד סופ -. יכול תספור שבעה לשנים, ודין הוא, ומה הוא שאין סופר אחד לאחד ָּל
ְהֶיהאינו דין שתספור שבעה לשנים? ת"ל  -לאחד  ָֽ ָ-י  ָּ֑ה קראי. לר'  -אינה סופרת אלא יומה. אלמא קראי נינהו! לר"ע  - )אתנח מגביל(ָּל

 מצ' 'וי)א תהוי נדה! א"ל: עלך אמר קר -תהוי זבה, בליליא  -הלכתא. א"ל רב שמעיה לר' אבא: אימא, ביממא  -אלעזר בן עזריה 

ּה-ַעל (טו,כה ָּדָתָ֑ בליליא, וקא קרי לה זבה. תנא דבי אליהו: כל השונה הלכות  -, סמוך לנדתה אימת הוי  )אתנח מגביל( סמוך לנדתה - נ 
ֹו (,וחבקוק ג)וא בן העולם הבא, שנאמר מובטח לו שה -בכל יום  םָלָֽ ָעֹוָלֶ֖ ת ֹו יכֵ֥ , אל תקרי הליכות אלא הלכות. הדרן עלך תינוקת ֲהל 

 .סליקא לה מסכת נדהו

 

ָ ס טו,כה:  מצורעויקרא  ה[ י]כ ָֽ הָּכ  ָּׁש֡ ֶעת-ְוא   ָ ְָּבל א ים ֵ֗ ַרּב  ָ ים ֶ֣ מ  ָָי ּה ָמ֝ ָּד ָ ֹוב ָזָ֨ י-ָיזּוב֩ ָֽ ֹוָכ  אֵ֥ ָ ּה ָּדָתָ֔ ַָעל-נ  ּוב זֶ֖ ּה-ָת ָּדָתָ֑ ָנ 
וא׃ָ-ָּכלָ ָֽ ה  ָ ה ָאֵ֥ מ  ְט ֶ֖הָ ְהֶי ּהָּת  ָּדָתֵ֛ ָנ  י ֹ֧ מ  י ּהָּכ  ָאָתֵ֗ ְמ ֻט ָ ֹוב ָזֶ֣ י מ ֞ ְָי

ָ ֲאֶׁשר-ָּכל]כו[ ָ ב ְׁשָּכ֞ ָעָלי-ַהּמ  ָ ֶ֤ב ְׁשַּכ לּת  ָּכ  ָ ְהֶיה-ו ָֽ ָי  ּה ָּדָתֶ֖ ָנ  ב ְׁשַּכֵ֥ מ  ּהְָּכ ָזֹוָבָ֔ ֶ֣י מ  ל-ְי ְָוָכָֽ ָּ֑ה תָ-ָּל ַאֶ֖ ְמ הְָּכֻט ְהֶיָ֔ ָֽ ָי  ֶ֣א מ  ָט ָ יו ֶ֣בָָעָלָ֔ ׁש  ֶ֣רָּת  ֲאֶׁש  ָ י ַהְּכל 
ָ ּה׃ ָּדָתָֽ ָנ 

ָ ַָעד-ְוָכל]כז[ א ֵ֥ מ  ָט ְָו ם י  ַָּבַּמֶ֖ ץ ַחֵ֥ ָר ְָו יו ָדֵ֛ סְָּבָג ֶּבֹ֧ ְָוכ  א ָמָ֑ ְט ָי  ם ָָּבֶ֖ ֵַ֥ע ּנֹוג  ב׃ָ-ַה ֶר ָָהָעָֽ
ָ ח[ ם]כ ָֽ א  ּזֹוָבָָ֑-ְו מ  הָ ֲהָרֶ֖ ר׃ָט ָהָֽ ְט רָּת  ַחֵ֥ ַא ְָו ים ֶ֖ מ  ָָי ת ְבַעֵ֥ ָׁש  ֵּ֛ה ָרהָָּל ְפ ָסֵ֥ ְָו ָּה

 

יחבקוק ג,ו:  ר  ְר ַה  ָ ֲצצּו ְתּפ ָֽ ַָוּי  ם ָ֔ ָּגֹוי  ר ֶ֣ ַוַּיּת   ָ ה ָרָא ָ ֶרץ ֶָאֵ֗ ֶדד מ ֶ֣ ַָוְי ׀ ֶ֣ד ַמ ֹו׃-ָע םָלָֽ ָלֶ֖ ֹו ָע ֹות יכֵ֥ ֲהל  ָ ָ֑ם ָל ָעֹו ֹות ְבעֶ֣ ָּג  ּו חֶ֖ ַָׁש ד ַָעָ֔
ם ָלֶ֖ ָעֹו ֹות יכֵ֥  בות  מרכא טפחא, יתור לרבות על הליכות רבות, דרשת הלכות ר – ֲהל 

 

י ָֽ ּהתרסא, מרמז על שיעור  – ָיזּוב֩-ּכ  ָמ֝ ָּד ָ ֹוב יםקדמא ואזלא כעין כלל מלמד מהכתוב אחריו  - זָ֨ ֵ֗ ַרּב  ָ ים ֶ֣ מ  שהוא בתחילה היום הרביעי  ָי

אחרי שלושה ימי זוב ואם הפסיק זובה הריהו הוא הראשון לשבעה נקיים, ובמחזור ז' ימי נדה ושלושה ימי זיבה, הריהו יום י"א מיום 

 ת הנדה האחרון.תחיל



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ים ֵ֗ ַרּב  ָ ים ֶ֣ מ  יםהמלים מלמדות על שלושה ימי זיבה  – ָי ֶ֣ מ  יםָשניים ָי ֵ֗  מוסיף יום שלישי  ַרּב 

ים ֵ֗ ַרּב  ָ ים ֶ֣ מ  מונח רביע, רביע בתפקיד ארבע )א( היום הרביעי אחרי שלושה ימי זיבה שפסקה )ב( בתפקיד ארבע וכאן מונח עשוי  – ָי

יםרמז לשמונה נמצא במספר אותיות הכתוב להיות עוד ארבע ובסה"כ שמונה. ועוד  ֵ֗ ַרּב  ָ ים ֶ֣ מ  שהוא שמונה. הכתוב המוטעם במונח רביע  ָי

ים ֵ֗ ַרּב  ָ ים ֶ֣ מ  ָהמדבר ברבוי ימים זה אסמכתא לומר שהשמונה אלו שמונה ימים המתרבים על השלושה ימים הנלמדים מהכתוב  ָי ים ֶ֣ מ  ָי
ים ֵ֗ יסא של הכתוב , ובסה"כ לפנינו י"א ימי זיבה המרומזים בטעם תרַרּב  ָֽ  .  תרסא – ָיזּוב֩-ּכ 

 
 ,יג:וירא יחת בראשי

 ָ ֶאל ]יג[ ָ ' הֶ֖ ָ ר ֶמ א י׃-ַוּי ֵ֥ ְנּת  ַקָֽ ָָז י ֵ֥ ֲאנ  ַָו ד ֶ֖ ל  א  ָ ֵ֛ם ְמָנ ףָֻא ַאֵ֥ ַה רָ מ ֵ֗ א הָל  ָָׂשָר֝ ה ָקָ֨ ָָצֲח ה֩ ֶָּז ה ֶָּ֣מ םָָל ָהָ֑ ָר ְב ַָא
 רמז לקביעת קביעות וסת. רמז לכך נמצא בפסוק וכןהלכה למשה מסיני.  -ואחד עשר יום שבין נדה לנדה  ... ב,בבלי נדה עב

 הפסוק מלמד מסיפור מעשה בשרה אמנו אל הלכות נדה וזיבה, ובהן ארבע מיני עונות באשה, נשים שדיין שעתן, חישוב ימי זיבה.

ה֩ ֵ֛ם...  קטנה-תלישא – ֶּז ְמָנ  תביר, תבנית העשויה לרמז לחישוב חשבוני – ֻא

ה ָר֝ ָָׂש ה ָקָ֨ ֲח אקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד,  – ָצ רל   באשה. , ארבע מיני עונות )וסתות היינו זמנים בין תחילות וסת(רביע – מ ֵ֗

ד ֶ֖ ל  א  ָ ֵ֛ם ְמָנ ֻא ָ ף ַאֵ֥ יָדרשת עונות הפלגה בינונית הפלגה מינימליתמרכא תביר טפחא,   – ַה ְנּת  ַקָֽ ָָז י ֵ֥ ֲאנ   מרכא סלוק. – ַו

 

ה֩ ֶָּז ה ֶָּ֣מ שתלד  שפת"חגי' י"ב, אפשר ע"פ  –ז"ה אחד המרומז מלת  קטנה, כעין שני שיעורין,-קטנה, כעין שתי תלישא-מונח תלישא – ָל

 29דרשה ע"פ תבניות הטעמים מלמדת על וסת הפלגה בינונית של שלושה חדשים, וההפלגה לשניים עשר חדש אחרי שתקבע וסת שרה 

בו שבעה ימי נדה ואחד יום מרמזת אל ההלכה למשה מסיני של מחזור ו 81יום. וסת ההפלגה של  81יום ועל וסת הפלגה מינימלית של 

 עשר ימי זיבה הנלמד בבלי נדה עב,ב. 

ה ָר֝ ָָׂש ה ָקָ֨ ֲח  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, – ָצ

ר מ ֵ֗ א באשה, או קביעת וסת ע"י ארבע ראיות, כי רק ברביעית נודע  , ארבע מיני עונות )וסתות היינו זמנים בין תחילות וסת(רביע – ל 

 הקודמות. למפרע שקבעה קביעות של השלוש העונות

 שיעורי קביעת וסת לרוב הנשים: 

יום  31וסת הפלגות ) בעצםוסת הימים )וסת החדש ווסת הפלגות(, עונה בינונית היא )ב( )ג( , בסימנים שונים – וסת הגוף (א)

 לראייתה(. 

ז בטעם מרכא בתפקיד . שלרבוי סוגיהן יש רמסתות אחרות הן: וסת הגוף והימים, וסת הדילוג, וסת ע"י מעשה, וסת לא קבועהו)ד( 

יָרבוי במלת ֵ֥ ֲאנ  י, או רבוי מצבי סלוק דמים  ַו ְנּת  ַקָֽ סלוק, מגביל לגבי קביעת מחזור ראיה. אפשר כי מרמז לנאמר במסכת נדה: – ָז

ארבע נשים דיין שעתן וכאשר רואות צריכות ארבע עונות )ראיות( כדי לקבוע וסתן, כי הן היו מסולקות דמים )קטנה שלא ראתה, 

 ה שפסקה מלראות, מינקת ועוד(, וכאן מלמד מאשה זקנה אל האחרות.זקנ

 וסת החדש ווסת הגוף נקבעות ע"י שלוש ראיות, וסת הפלגות נקבעת ע"י ארבע ראיות.

 

דָ ֶ֖ ל  א  ָ ֵ֛ם ְמָנ ֻא ףָ ַאֵ֥  הקשורים לנושא ואשר חלים עליכם הלכות שונות או באופנים שונים, או שלאמרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים  – ַה

 חייבים להתקיים ביחד. 

 א' אפשר שכאן שיעור לידה לילד בר קיימא לתשעה חדשים, או שיעור לידה לשבעה חדשים מקוטעים 

 תוימברוף ג ןרימוא א יהיולש דלונשים ד' חטאמר לדן וי רבי, אחמן ור' ודיי רב בא כא,רוי תשיבראעל   ו נגה פר' ברמדרש ע"פ 
   ם יעטוקשעה מת םה שהעשבמא אמר לח בי, רךמליאב של

 ב' שיעורי קביעת וסת לרוב הנשים: 

, ולדעת קצת פוסקים יום לראייתה( 31וסת הפלגות ) בעצםוסת הגוף, וסת הימים )וסת החדש ווסת הפלגות(, עונה בינונית היא 

 . עונה בינונית היא וסת החודש

 א קבועהוסתות אחרות הן: וסת הגוף והימים, וסת הדילוג, וסת ע"י מעשה, וסת ל

 וסת החדש ווסת הגוף נקבעות ע"י שלוש ראיות, וסת הפלגות נקבעת ע"י ארבע ראיות.

 

ףב'א'  ַאֵ֥ יום לקביעת ווסת הימים  29שלוש תקופות בנות של וסת עונה בינונית  .יום 17, גי' עם הכולל )כעין מאריך זמן( מרכא – ַה

. ויש  11בפעם השלישית יום השלושים הוא בעצם יום  .העונה החדשה(ויום השלושים נמנה פעמיים )כסוף העונה הקודמת וכתחילת 

לתרץ שאם ראתה רק שלוש פעמים בקביעות והתקלקלה הקביעות בפעם הרביעית אז יש התחשבות ביום השלושים השלישי. אבל 

   יום. )בעזרת הרב ברס(. 17הממשיכה בקביעותה אז זה באמת רק 

דב'ב'  ֶ֖ ל  דיום, כאשר אות א' ממלת  81יום. וסת הפלגה מינימלית של  .3גי' עם הכולל , ן()כעין מקצר זמ טפחא – א  ֶ֖ ל  מרמז לעונה  א 

)ויקרא -נדה המפורשים ב מית ישבעיום הם  81יום.  .3יום, בסה"כ  81אחת שכבר עברה, ומעתה עוברות עוד שתי עונות של 

 וסת לשלוש תקופות שוות מינימליות קביעת תתקבלמ הנדרשים במסכת נדה עב,ב.ימי זיבה וי"א , מצורע(

דב'ג'  ֶ֖ ל   יותאר ד' = ארבעצריכה  ל' = שלושים יוםוסת ימים כגון וסת הפלגות של עונה של  אקבעכעין נוטריקון א' =  – א 
ֵ֛םג'א' בדרך דרש לא הלכתי  ְמָנ    831, להודיע לשרה כי מה הפלא, יוכבד תלד בגיל 838תביר, גי'  – ֻא

 

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 דרושים שונים 84

 דרוש לחתונה 84.8
 :י,שרה כד חיי בראשית

ָוַָ ים ֝ ַמּל  הְָג ָרָ֨ ֲָעָׂש ֶבד ֶע ָה֠ ָ ח ַּקֶ֣ ְָוָכלמָ ּי  ְך ֶל ַוּי ָ֔  ָ ָניו ד  ֲא ָ ֶ֤י ַמּל  ֹוָ-ְּג דָ֑ ְָּבָי ֶ֖יו ָנ ד  ֲא ָ ּוב ָטֵ֥
ֶאלוַָָ ָ ְך ֵֶ֛ל ַָוּי  ָקם ֶאל-ָּיֵ֗ ָ ם י  ַרֶ֖ ַָנֲה ם ַרֵ֥ ר׃-ֲא ֹו חָֽ ָָנ ר י ֵ֥ ָע 

ֶבד ֶע ָה֠ ָ ח ַּקֶ֣ , הרב ישראל פולק, מרוה לצמאיעורין, שנלמד אותן מהמאמר של גדולה, שני ש-גדולה, כעין שתי תלישא-מונח תלישא – ַוּי 

 ,פר' חיי שרה התשל"ד, בעל שפע חיים, שיעור חומש רש"יבשם האדמור מצאנז זצוק"ל פרשת חיי שרה התשס"ט, 

 א' שיעור עשרה אנשים לברכת אירוסין,
 ררב נחמן: אמר לי הונא ב (אמר,בזכתובות  בבלי) ונצישמ "פ מהה ענרא? ויםלמג רהשוצרך לעהלמה  דקדקוש הקד ור החיים... ובא

ד"ה  ם' )שסותהו בתכו ו פה.ר שבח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמ( ויקב,ד תרוה? שנאמר: )רחתנים בעש תכרבן לימנ: אתנ, ןתנ
 אכתין, ונראה דאסמת נישוא( ברכב,דרות  –טט ) כאוהוסין ריאת ברכ( בעבד אברהם -)טט ם דהת( א"פ ריש) להמס' כ-ב '(ווכ ראמנש

רוכבים  הרשע םהילעום ילגמ השרע בדח העקשלם .... מהת עה לא משתמרעש' דסהתו קוקדדש המב יא וגו' ... ונראה לבעלמא הי
 ו'בעשרה ... וג ןיסאירו רכתבכאן שמו,סיןורא מר ברכתול הרשע לו היהיוזאת כדי ש

 ראש. ב' שיעור עשרה אנשים להשגיח בבתי משתיות שלא ינהגו קלות

 יתבב םינקז םינממן השן יד תיבל רבי פנחס מכאן רמא תא( איאות א,כתוב)ין פירקב מילרושי-ע חיים" וז"ל: ב"שפ לבעך ישמומ   
 רךוצה הרכבל השבשבי ושלמיהירמ לדבריו רוקמהואש.... ו קלות רגהנשלא י רבגיח על הד" להשמשהפני "במשתיות שלהם וכתב 

 (י"אקס בי' ס", סרזשמואל, אבן הע בביתין יאש )ערת א ינהגו קלושל חגיהשקנים לז שרהר( עעזאלי)
 

 :סה,בראשית חיי שרה כד
ֶאלָ רָ ֶמ א י-ַוּת ֶ֣ ָֽ מ  דָ ֶב ָ֑יָ-ָהֶעֵ֗ נ  ד  ֲא ָ ּוא הֶ֣ ָ ֶבד ָהֶעֶ֖ ָ ר אֶמ ַָוּי ֵ֥ נּו את ָ֔ ָר ְק ל   ָ ה ֶד ַָּבָּׂש ְֶ֤ך ל  ה  ַה  ָ ה ֶז ַהָּל ָ יׁש ֶ֤ א  ָָה
׃ָ ס ְתָּכָֽ ַָוּת  יף ֶ֖ ַהָּצע  חָ ַּקֵ֥ ַָוּת 

ס...  ויצא יצחק לשוח כו'ד"ה  שית  חיי שרה שנת התשי"אבית ישראל ברא רישא של הקרא ְתָּכָֽ ַָוּת  יף ֶ֖ ַהָּצע  ָ ח ַּקֵ֥ הגיד כ"ק אאז"ל  ַוּת 
אמרי  דכלדאישבת  ... עפ"י הגמרא )כסה ראשך להראות יראת שמים(כסי ראשך כו' אימתא דשמיא   )כדוגמת הגמרא  האומרת( כעין דאיתא

)אמרה לו אמו כסה ראשך  אמרה ליה אימיה כסי ראשך כו' ובעי רחמי בנך )בעל תכונת( גנב() ברך גנבי )החוזים בכוכבים אמרו לאשה אחת(

 לאות יראת שמיים ובקש רחמים שלא תגנוב(
סכן -כיון שרבקה בת בתואל ואחות לבן, יצחק אבינו יצא להתפלל עליה, הכניס בה יראת שמים, על ְתָּכָֽ ּת  ַָו יף ֶ֖ ַָהָּצע  ח ַּקֵ֥ ומה' אשה  ַוּת 

ע"י התפלות  שלהם נמתק כח היצה"ר כוחו של  )בכסוי הראש לאות יראת שמיים ובקשת רחמים( חכמה יראת ה' ... ואולימשכלת וראשית 
 ויצא אותו החוצה( בינואברהם כך לבני ישראל, כעין שראה דנפקי בן דלא מעלי והתפלל על זה, )וזה שנאמר לא-עשו לא להזיק כל

י מי האיש הזה )ולא ככתוב אאע"ה עיין שם, ותפלתו פעל בזה, למתק הדינים,צא מאיצטגנינותך כנרמז שם בסוף שבת אצל  ָֽ יׁשָ-מ  ֶ֤ א  ָה
 ָ ה על מאמר בית ישראל שאיש מרמז לדינים.  ברכת אליהו( )הוציא הכתוב מפשוטו המלמד על יצחק אבינו ולימד דבר אחר, כגון פירש  והבןַהָּלֶז

 .ואפשר שרמז לעשו בנו שהוא הפך יראת שמים של יצחק(

ס רש"י ְתָּכָֽ בהקשר לרישא ע"פ בית ישראל הדוגמאות של רש"י עשויות לומר כיון שראתה  טט, לשון ותתפעל, כמו ותקבר ותשבר - ַוּת 

 שיצא ממנה עשו רצתה למנוע זאת בבחינת להעדיף להשבר ולהקבר טרם יבוא לה ולעם ישראל צער עשו.

 

ֶאל ָ ר ֶמ א דָ-ַוּת ֶ֣ ֶב  מונח רביע -ָהֶעֵ֗

י ָֽ הַָ-מ  ָ יׁש ֶ֤ א  ָ ָה נּוָ מהפך פשטא -ָּלֶזה את ָ֔ ָר ְק ל   ָ ה ֶד ַָּבָּׂש ְֶ֤ך ל  פעמיים מהפך פשטא בין שני קיסרים, תבנית מאד , קטן-מהפך פשטא זקף -ַהה 

 , כעין היקש או דבר החוזר וקורהנדירה

י ָֽ ָ -מ  ַהָּלֶזה ָ יׁש ֶ֤ א  י -ָה ָֽ ָ-מ  יׁש ֶ֤ א  ה ָגי' סש"ו, ָה  הבכרה( -ויבז את -זות שפתיים לז )"= עש"ו ל, סש"ו ועוד ה' ועוד ה'  = ה' ה' ל"ז ַהָּלֶז

דָ ָהֶעֶֶ֖ב ָ ר ֶמ א ָ֑יָמרכא טפחא  –ַוּי ֵ֥ נ  ד  ֲא אָ ּו  מונח אתנח –הֶ֣

ָ יף ֶ֖ ַהָּצע  ָ ח ַּקֵ֥ מך 'ע  – צ'ע'י'ף' , יתור לרבות על צעיף אחד רבוי יראת שמים וממנו רבוי פרנסה כנדרש מהנוטריקוןמרכא טפחא -ַוּת 

סָ,רנסה'ריכים פ'שראל צ'י ְתָּכָֽ סניעות כאות ליראת שמיים, טעם סלוק במלת המלה מלמדת על צ ַוּת  ְתָּכָֽ , הגבלה, שבזכות כסוי סלוק – ַוּת 

 הראש לאות יראת שמיים יוגבל הנזק העלול לצאת מעשו, עד להמתקת הדין לגמרי.

 
 : סז,בראשית חיי שרה כד

ֶ֣הָָ  ֶא ב  ק ַוְי ָחֵ֗ ְצ א  ֱהָלה ָ י  ה ָה ָרֶ֣ ֹו ָׂש ּמָ֔ ח א  ַּקֹ֧ ה-ֶאת ַוּי  ָקֵ֛ ְב י ר  ה  ֹו-ַוְּת אָ  לֵ֥ הְל הָָ ָּׁשֶ֖ ֶבָ֑ ָה ֱא ם ַוֶּי ֵ֥ ח  ָּנ ק ַוּי  ָחֶ֖ ְצ י י  ֵ֥ ר  ֲח ֹו׃ ַא ּמָֽ  פ א 
ח ַּקֹ֧ ה-ֶאת ַוּי  ָקֵ֛ ְב י ר  ה  ֹו-ַוְּת ה לֵ֥ ָּׁשֶ֖ א  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים מצטרפים רצף באור הנר, רצף בברכה בעיסה, רצף בענן  - ְל

א  ֱהָלה ָ רש"י,  כפי' היינו טהרת המשפחה השכינה הקשור על האהל ה ָה ָרֶ֣ ּמָָ֔ ָׂש שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב  ֹוא 
 .שבת, וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו

 

ָָ:ד –,א חיי שרה כה אשיתבר א[ ה׃] ָרָֽ טּו ְָק ּה ָמֵ֥ ָּוְׁש ה ָּׁשֶ֖ א  חָ ַּקֵ֥ ַָוּי  ם ָהֵ֛ ְבָר ַא ָ ֶסף ֹ֧  ַוּי 

ָ א[ ה] ָּׁשֶ֖ א  ָ ח ַּקֵ֥ ַָוּי  ם ָהֵ֛ ָר ַאְב ָ ֶסף ֹ֧ מרכא טפחא, קבוצת פרטים המצטרפים לענין אחד כאן כהסקה מפי' רמב"ן שאברהם אבינו  דרגא תביר – ַוּי 

 לקח אשה בכתובה )שהיא מרבנן( ובקידושין מדאורייתא. 

 כן, כי לא הדבר ואין )כא,א(. ןבסנהדרי דדויד, כדאמרינן בנשים ופילגשים בכתובה שלא - פילגשים בכתובה, - נשים :ורבנו שלמה כתב ... רמב"ן
  ... .בלא כתובה וקדושין -תקרא 'פילגש', אלא כשהיא בלא קדושין, כי הכתובה מדברי סופרים, והגרסא בסנהדרין: פילגש 

 יש ללמוד שאשה בכתובה וקידושין   בלא כתובה וקדושין -והגרסא בסנהדרין: פילגש מתוך פי' רמב"ן 

ּה ָמֵ֥ הי"א סמנים שהיו בה  כקטרת שנאים מעשיהמרכא, רבוי המרמז על  – ּוְׁש ָרָֽ טּו  רש"יכפי'   שקשרה פתחה, סלוק, מרמז להגבלה – ְק
ה)א(  ָרָֽ טּו הזו הגר )ראה ב"ר סא,ה(, ונקראת  - ְק ָרָֽ טּו שלא נזדווג לה אדם מיום  ושקשרה פתחה,כקטרת,  שנאים מעשיהעל שם  - ְק

שפרשה מאברהם )ראה ב"ר סא,ה(. 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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    רב ח"נ גירש, הרב א' לב מהדורה ג התשע"ב, בחלק ממהדורה א, עזרו בעריכה ה

  

 הגדה של פסח 81

 שלוש מצות בליל הסדר 81.8

׃ָפָשמות בשלח טז,לו: במחזור ויטרי כתוב כי הפסוק  א ּו הָֽ ָ ה יָפֶ֖ א  ָה ָ ית ֵ֥ ר  ֲָעׂש  ר ֶמ ָהע ֕ , הוא המקור לשלוש מצות בליל סדר פסח והן ְו

שלושים מצות התודה שהביא כל מקריב קרבן תודה. במקדש מתוך  לכהנים ניתנושזכרון למעשר של שלוש מצות שנפחן ביחד היה עומר ו

ר ֶמ ָהע ֕ גדול, צורת הטעם שתי נקודות וקו לידם מרמז להלכה בעלת שלושה ענינים שאפשר כי שתיים מהן באופן אחד ואחת -זקף – ְו

 באופן אחר. אכן השו"ע מביא הלכות אחדות לחלוקה בין שתי מצות למצה שלישית. 

 

מן והוא חלק מהזכרון למן שהקב"ה הוריד לאבותינו במדבר. ההגדה באה להזכירנו גם את טעם המן המיוחד פסוק זה מסיים את פרשת ה

  ...ֵהא ַלְחָמא ַענְיָא -המרומז ב
 

ְצָריִּם. 81.2 י ֲאָכלּו ַאְבָהָתנָא ְבַאְרָעא ְדמִּ  ֵהא ַלְחָמא ַענְיָא דִּ

 

ֶָ֣שמות בשלח טז,לב  ָּו ָצ  ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ ָבר ָּד ַָה ֶ֤ה ֶָז ה מ ֶׁשֵ֗ ָ ר ֶמ א ָ֑םַוּי ֶ֣ יֶכ ת  ר  ד  ְָל ֶרת ֶמֶ֖ ְׁש מ  ּנּוְָל ֶּמָ֔ מ   ָ ר ָהע  ֶמ ָ א ְמל ֶ֤ ָ ' הָ֔ ָ ָה
ֶאתָ ָ ּו אֶ֣ ְר ָי  ׀ ן ֶַ֣ע ַמ ם׃-ְל י  ָרָֽ ְצ מ  ָ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ָ ם ֶאְתֶכֶ֖ ָ י ֵ֥ א  י הֹוצ  ְָּב ר ְדָּבָ֔ ַּבּמ   ָ ֶאְתֶכם ָ י ְֶ֤לּת  ֶָהֱאַכ ר ֲאֶׁשָ֨ ָ ֶחם ַָהֶּלֵ֗
 

ְחָמא א לַּ י ֲאָכלּו ַאְבָהָתנָא ְבַאְרָעאלשון ההגדה  –  .הֵּ ְצָריִּם, מספר על  ֵהא ַלְחָמא ַענְיָא דִּ הגדה -המצה, שאכלו אבותינו במצרים. ב –הלחם ְדמִּ
שו"ע או"ח סימן תע"ג סעיף קטן ) מגן אברהם-זי"ע מצטט את ה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים, אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן

ֶאת(  ח טז,לבשמות בשללישנא דקרא הוא ))מכל מקום(  אף שאין זה אותו הלחם ממש אלא דוגמת הלחם-ש (.כ"ד ּוָ אֶ֣ ְר ָי  ׀ ן ֶַ֣ע ַמ ֶחםָ-ְל ַהֶּלֵ֗
ָ י ְֶ֤לּת  ֱאַכ ֶה ָ ר , והרי אין זה הלחם שאכלו אלא דוגמת הלחם, הכא נמי בשולחן שלפנינו דוגמת הלחם. הפסוק הוא בפרשת המן ועוסק  ֲאֶׁשָ֨

ה את זמן יֶ חְ ה ונִּ יֵ חָ שנְ הלחם, אלא  אינו רק בשביל דוגמת ֵהא ַלְחָמא ַענְיָא... -בשימור צנצנת מן זכרון ללחם שאכלו במדבר. קישורו ל

כל ליל  מצותובין  המןיציאת מצרים, ובין  מצותבין הגאולה המתבטא בטעם המן הבא מהשמים, ולכך מרמזים טעמי הקרא המקשרים 

 וההסבר הולך לאחור:סדר. 

 

רָ ְדָּבָ֔ ַּבּמ   ָ ֶאְתֶכם ָ י ְֶ֤לּת  ֱאַכ מוד כפשוטו למן, ומהפך פשטא לימוד המוציא קטן ירמז לשני לימודים, לי-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף–ֶה

רָ-מפשוטו המרומז ב טעימת טעם המן קדמה לירידתו כי כבר טעמוהו במצה שאכלו בני ישראל בליל יציאת מצרים  טעם קדמא –ֲאֶׁשָ֨

קידושין  בבלי-החררה שהוציאו עמם ממצרים במשך שלושים יום עד שביום השלושים ואחד ירד להם המן, כמובא ב –ובעוגות מצות 
וכי ארבעים שנה אכלו? והלא ארבעים שנה חסר שלשים יום אכלו! אלא  -תניא אידך: ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה א ,לח

 לומר לך, עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן.
 

׀ָ ן ֶַ֣ע ַמ ֶאתמונח פסק, כעין סדור שנחלק, קריאה ללא פסק  -ְל ָ ּו אֶ֣ ְר ָי  ן ֶַ֣ע ַמ ֶחם-ְל שבמדבר המן  (שמות בשלח טז,לג) מאור עינייםמר כמא ַהֶּלֵ֗
 ניתן ללא התכסות והתלבשות בסיבה מן הסיבות

׀ָ ן ֶַ֣ע ַמ לידיעת הדורות שהמן ניתן כל יום בהתכסות והתלבשות  (שמות בשלח טז,לג) מאור עינייםמונח פסק, קריאה עם פסק כמאמר  -ְל
טועמים טעם בה מן הסיבות. אבל אפשר כי בליל סדר פסח באכלנו מצה פסק מרמז להסתרת המן בכל יום בסיטעם . בסיבה מן הסיבות

 המן הניתן ללא ההתכסות וההתלבשות בסיבה מהסיבות, דוגמת הלחם שאכלו אבותנו בארץ מצרים ואח"כ במדבר. 

ישמות בשלח טז,טו -ועל הטעימה מן המן נאמר ב ָֽ ְָבנ  ּו אֶ֣ ְר ֶאל-ַוּי  ָ יׁש ֶ֤ א  ָ ֝רּו ְמ א ּי ָ֨ ַָו ל א ֵ֗ ָר ְׂש ָ -י  יו ח  ּואָא הָ֔ ָ ֶ֣ן  וגו' ָמ

֝רּו ְמ א  קדמא ואזלא במלה אחת, ענין של שוויון, אמרו שכבר טעמו טעם שוה למן במצות מצרים.  - ַוּי ָ֨

 

נְך  ּוֶבן -מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות  81.3 י בִּ ַען ְּתַסֵּפר  ְבָאזְנֵֵ֨ נְך  -ּוְלַמַ֡    בִּ
 שמות בא י,ב:

ָּוֶבן ְנָ֝ך ָב  י ְזנ ָ֨ ָא ְָּב ר֩ ַסּפ  ןְָּת ַע ַמ֡ ָךֵָ֗-ּוְל ְנ ֶאתָּב  ְָו ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ְּב  ָ י ְתַעַּל ְלּת  ה  ָ ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ ֶ֣ת ר-א  ֲאֶׁש ָ י ַתֶ֖ ת  י-א  םָּכ  ַדְעֶּתֶ֖ י ָו  ם ָָבָ֑ י ְֶ֣מּת  הָָֽ-ַׂש ָ י ֵ֥ ָ׃'ֲאנ 
וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי  ,ה"גז"רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ-)כז אדר התשע"ג( הרב גימפל בניש הי"ו בשם ... נאמר ב

ה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה. וכיצד משנה שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הליל
 ... קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו, השולחן מלפניהם  [א]מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים 

אפשר בקל לעקרן מנהג כשר לסלק הקערה שבה  ואנו דשלחנות שלנו גדולים ואי ,ה"גז"הגהות מיימוניות הלכות חמץ ומצה פ [א]
 ...  המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלו ואין צריך יותר כדי להתמיה התינוקות

ן ַע ַמ֡ ר֩ להם קליות ואגוזים )מפזר(מחלק  -פזר, רמז ל – ּוְל ַסּפ  ָךָ֝ וחוטפין מצה זה מיד זה-קטנה רמז ל-תלישא – ְּת ְנ ָב  י ְזנ ָ֨ ָא קדמא  – ְּב

לסלק הקערה שבה המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר או  השולחן [א]ועוקרים  -זלא במובן של מוקדם והולך, רמז לוא
 אכלו

 

ָךָ֝ד שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה יג  ְנ ָב  י ְזנ ָ֨ ְָּבָא ר֩ ַסּפ  ןְָּת ַע ַמ֡ , גלה הקדוש ברוך הוא למשה מה מכה יביא עליהן וכתב משה ּוְל
ןָּתְָברמז  ַע ַמ֡ ָךָּ֝וְל ְנ ָב  י ְזנ ָ֨ ָא ְָּב ר֩ ָ...  , זו מכת ארבה כמה דתימא )יואל א( עליה לבניכם ספרו,ַסּפ  ן ַע ַמ֡  ועוד ז"ה עולה ארב"ה  .89גי' ּוְל

ָארבה בגבוליך. תימה אנה דבר יי למשה, וי"מ דיליף סיפור סיפור דכת' כאן )ד( ר' חיים פלטיאל שמות פרק י  ר֩ ַסּפ  ןְָּת ַע ַמ֡ וכתיב ּוְל
)ת(ספרו, או משום דכתיב כאן אשר התעללתי והתם ביואל כתיב והודיע בעמים עלילותיו גבי ארבה. מי' תימא הוא ביואל לבניכם 

ז"ל שהרבה נביאות מצינו שאמר]ו[ הנביאים ואינו מפורש היכן אמרו  רבי' יוסף בכור שורשהרי יואל היה אחרי כן כמה ימים, ותירץ 
הבין משה שהוא מכת ארבה. ורשב"ם פי' רמז לו הק' שנ' ואת אותותי אשר שמתי בם  ועל הלשון של סיפור הדורות...  ,הק' י"ש

 .ארבה חשך מכת בכורות

ן ַע ַמ֡  , אל נבואות נביאים אחרים בלי שנאמר היכן אמרו הק' י"ש. היכן אמרו הק' י"שמפורש פזר, מעביר רעיון נבואת משה בלי ש – ּוְל



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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רָ֩ ַסּפ  נהגת עמך לעשות ...  תורה שלמה ]ח[-היינו ליתן שבח להקב"ה לספר תהלתו בין האומות, כתרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה  –ְּת
ָךָ֝לך שם תפארת )תה' סג,יד(. כשנגאלו ישראל ממצרים אמר להם משה לא במעשיכם אתם נגאלין, אלא  ְנ ָב  י ְזנ ָ֨ ָא ְָּב ר֩ ַסּפ  ןְָּת ַע ַמ֡  ְל

 (מדרש תהלים מזמור מד) רו לה' שיר חדש ספרו בגוים כבודו.וכה"א שי מספרים תהלתו בין האומותלהקב"ה שבניו  ליתן שבח

ת תורה שלמה ]יא[ ֶא ר-ְו ֲאֶׁש ָ י ַתֶ֖ ת  ם-א  ָָבָ֑ י ְֶ֣מּת  שמו בם דברי אותותיו )תה' קה,כז(, א"ר יהודה בר סימון שהיו המכות נרשמות , ַׂש
 (ח-מדרש תהלים מזמור קה ) בגופן באותיות, שנאמר ואת אותותי אשר שמתי בם.

אמר רבי יודן בר סימון שהיו המכות חקוקות על המטה בלשון נוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב, ומשה מביט בו איזה ב ... ובהערות כת
מכה ראויה לפרעה לבוא ומביאה, והיה המטה משואוי ממ' סאה, ושל סנפירון היה, והיה מכה בו, והמכות נרשמות בגופן. ומבואר 

תו"ש בר' ד ]קיט[, מדרש על הפסוק וישם ה' לקין אות, שנרשם בזרועו אות אחת ראה . שלגירסא אחת, אות מהמכה נרשם בגופן
 .משמו

ר֩ ַסּפ  תרסא בתפקיד שיעור של משקל המטה, ועוד תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה כי המטה מסנפירון שבמקום אחר נאמר שזה  – ְּת

 נה להעביר השפעת רוח הקודש אל הנביא או הכהן.מכסא הכבוד. אפשר שאבן סנפירון היא מסוג י"ב אבני החושן שהן בעלות תכו

יובס' מנחה בלולה אותותי אל תקרי  ַתֶ֖ ת  , אלא אותיותי, שהם אותיות השם הנכבד, שהוא היה המחזק ומכבד לבו, וכמו שההוגה א 
א תרגום של אותיות אתי שהו (י,א) השם באותיותיו נעקר מן העולם כך יהיה אחרית פרעה ועמו. ולזה תרגם אונקלוס אותותי הראשון

 אתותי שהוא תרגום של אות. (י,ב)והב' 
ן ָךֵָ֗-ּוֶב ְנ יאל תקרי רביע, אפשר כי מרמז למדרש  – ּב  ַתֶ֖ ת   שהוא היה המחזק ומכבד לבו, , אלא אותיותי, שהם אותיות השם הנכבד,א 

ר֩ ַסּפ   של פרעה ועמו מן העולם קטנה בתפקיד עקירה-תלישא – ְּת

ן ַע ַמ֡  ההוגה השם באותיותיו נעקר מן העולםון עקירת פרעה מן העולם בגלל שהתנגד לה' בפיו אל פזר, מעביר רעי – ּוְל

ן ַע ַמ֡ ַעןָ)ובמדרש הגדול מביא שם אחרי זה  תורה שלמה ]ז[ הערותפזר, מעביר רעיון השבח על עקירת פרעה לברכת הנסים  – ּוְל ַמ֡ ּוְל
ן ֶב ּו ָ ְנָ֝ך ב  יָ ָאְזנ ָ֨ רְָּ֩ב ּפ  ְנָךֵָ֗-ְּתַס ברכות נד. הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל מברך ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום משנה )גמרא( ד (ּב 

 הזה.

 

ָךָ֝ ְנ ָב  י ְזנ ָ֨ ָא ובלק"ט: פסוק זה למשה אמרו למען תספר בתורה להודיע ...  תורה שלמה ]ז[ הערותקדמא ואזלא, כעין מלמד,  – ְּב
 '.בשבח הקב"ה מן התורה כולדורות. ובכת"י מדרש חפץ: ולמען תספר מכאן שחייב אדם לספר 

 

 תלמוד לומר בעבור זה 81.4

, מהוה מעבר ממצוות עשיית פסח בחדש האביב של ארץ כנען אל מצוות הכללת פרשה לי כל בכור קדש פרשתפסוק זה ב :ח,יג בא שמות

 זאת בתפילין. 

ָָ ה[ י] ָֽ ֶ֣הָכ  ָהָי ָהָ֡-ְו ָךֶ֣ ֲא י ב  י-ֶאלָ'ְי ֝ ר  מ  ֱא ָה ְָו י ָ֨ ּת  ח  ַה ְָו י ְּכַנֲענ  ַהָֽ֠ ֶֶ֣רץָ בֶָָא ָחָלֶ֖ ָ ת ַבֵ֥ ָָז ֶרץ ֶאֵ֛ ָ ְך ֶֶ֣תתָָלָ֔ ָל  ָ ָך ֶת י ֲאב  עַָל ְׁשַּבֶ֤ ָנ  ר ֲאֶׁשָ֨ ָ י ֵ֗ ס  בּו ַהְי ְָו ֶ֣י ּו  ח  ְוַה
ֶאת ָ ְדָּתֵ֛ ַב ְָוָע ׁש ָבָ֑ ְד ָ-ּו ה׃ ֶּזָֽ ַה ֶדׁשָ ח ֵ֥ ַָּב את ַהּז ֶ֖ ָ ה ָדֵ֥ ָָהֲעב  הָָֽ]ו[ גַָל ַחֶ֖ ָ י יע ָ֔ ב  ַהְּׁש  ָ תָּוַבּיֹום ַמּצ ָ֑ ָ ֶ֣ל יםָּת אַכ ֶ֖ מ  ָָי ת ְבַעֵ֥ ָ'ׁש  ָ]ז[ָ׃ ת ֶ֖ א  ָ ל ָאכ ָ֔ י   ָ ַמּצֹות

ָָ֑ מ  ַהָּי ָ ֶ֣ת ְבַע ְָול אׁש  ְָול א-ים ץ ָחמ ֵ֗ ָ֝ךָ הְָל ֶאָ֨ ָר ְָּבָכל-י  ר א ֶ֖ ְָׂש הְָלָךֵ֛ ֶאֵ֥ ָר ָך׃-י  ֻבֶלָֽ ְָּג
רָ מ ָ֑ א ּואָל  הֶ֖ ַה ָ ֹום ַָּבּיֵ֥ ָךָ֔ ְנ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה  ְָו ח[ [ָ

ם׃ָ י  ָרָֽ ְצ ּמ  יָמ  ֶ֖ את  ְָּבצ  י ה 'ָל ָ֔ הָ ָָעָׂשֶ֤ ה ֶָזֵ֗ ר ּו ַָּבֲעבֶ֣
ר  מ ָ֑ א ם׃ַּבֲעבֶָ֣דרשת לאו אמור קיימת גם כאן ללמוד לאו מכלל עשה כלשהו בכתוב  – ל  י  ָרָֽ ְצ ּמ  מ  ָ י ֶ֖ את  ְָּבצ  י ה 'ָל ָ֔ הָ ָָעָׂשֶ֤ ה ֶָזֵ֗ ר  . ּו

ר.)א(  אמ ָ֑ דרשת לאו אמור, אפשר שבא ללמד על זמן החיוב של מצוות הגדת לבנך של ליל פסח היא משתחשך וללמד שבזמן אחר  – ל 

מונחים, ולא שיהיו מונחים  היינו שראוי להיות, מונחים לפניך בשעה שפסח מצה ומרור -לא מקיימים חיוב המצווה אלא לימוד תורה 
אנציקלופדיה תלמודית כרך ח, , או ראוי שיהיו מונחים. )נערך ע"פ מונחים לפניך מצה ומרורשבשעה , ובזמן שאין בית המקדש ממש

 (., קפב]הגדה )של פסח([ טור קפ

ההמלים  ֶָזֵ֗ ר ּו ורר ומורה להצבעה על הפסח, מצה ומרור "בננו זה" בבן ס -ע"י גזרה שווה המשווה ל רב אחא בר יעקבנדרשות ע"י  ַּבֲעבֶ֣

ההמלים להורות באצבע על המצה ומרור כהוראת  -אינו יכול לייחד וגם לפטור סומא מהגדת ההגדה כי  ֶָזֵ֗ ר ּו ורב ששת ורב ...   ַּבֲעבֶ֣
הַּבעֲָ-יוסף חולקים, ואף שהיו סומים היו קוראים את ההגדה להוציא את הרבים, ואינם סוברים גזרה שוה זו, לפי ש ֶָזֵ֗ ר ּו האמור כאן  בֶ֣

 ומרור, זכר למה שעשו לי בצאתי ממצרים  אינו מיותר, ופירושו בעבור מצה ומרור, שלכך אני אוכל מצה
 

ר.)ב(  אמ ָ֑ דרשת לאו אמור, אפשר שבא ללמד על דרשת "לא" שנאמר במכילתא "לי ולא לך" )ובלשון ההגדה של פסח "לי ולא לו"(  – ל 

 כפי המתבאר

הָ  ֶָזֵ֗ ר ּו ָ רביע מונח -ַּבֲעבֶ֣ י ה 'ָל ָ֔ ָ ה ם, קטן-פשטא זקף מהפך -ָעָׂשֶ֤ י  ָרָֽ ְצ ּמ  מ  ָ י ֶ֖ את   חא סלוקפט – ְּבצ 

את-ֶאת...  רש"י עה"ת )ה( ַהּז ֶ֖ הָ ָדֵ֥ "והיה כי תבאו אל הארץ" וגו', למה חזר  (יב,כה באשמ'של פסח. והלא כבר נאמר למעלה ) - ָהֲעב 
הָ(ויב,כ באשמ'בה) ? בשביל דבר שנתחדש בה: בפרשה ראשונה נאמרָאּהוְשנָ  ָהָי֕ י ְו ָֽ ּו-ּכ  רֵ֥ ְמ ם י א יֶכֶ֖ ָ֑ם ֲאל  ֶכ י ה ְּבנ  ה ָמֵ֛ ָדֵ֥ את ָהֲעב  ּז ֶ֖  ַה

ם: ָ(; וכאן מכיל' בא פסחא יזבבן רשע הכתוב מדבר, שהוציא עצמו מן הכלל )ראה  - ָלֶכָֽ ָךָ֔ ְנ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה  יודע  שאינובבן  -( ,חיג)ְו
הָ )ח((.  שבת פז,אשכים את הלב )ראה לשאל, והכתוב מלמדך, שתפתח לו אתה בדברי אגדה המו ֶָזֵ֗ ר ּו ָ -ַּבֲעבֶ֣ ר ּו שאקיים ַּבֲעבֶ֣

יָ(. מכיל' בא פסחא יזמצותיו, כגון פסח ומצה ומרור הללו )ראה  ה 'ָל ָ֔ ָ ה ירמז תשובה לבן רשע, לומר לו:  -ָעָׂשֶ֤ ה 'ָל ָ֔ ָ ה ולא לך;  ,ָעָׂשֶ֤
י ליָגאל )ראה   (. שםאילו היית שם, לא היית ְכדַּ

 

ָךָָ֔ראות נתבונן בשני המק ְנ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה  יקטן, -מונח זקף – ְו ה 'ָל ָ֔ ָ ה  קטן, -מהפך פשטא זקף – ָעָׂשֶ֤

קטן מלמד על שני בנים. הבן החכם והבן התם השואלים ללמוד, הבן שאינו יודע לשאול והבן הרשע שאינו רוצה לשאול -אפשר כי כל זקף

ה 'ללמוד אלא שואל להקניט.ע"פ פי' רש"י  הָ י, מוציא הכתוב מפשוטו בהתיחסות למלת מהפך פשטא – ָעָׂשֶ֤ קטן, לרמז לשני בנים -זקף ל ָ֔

יודורש גאולה לאחד ודורש שלילת גאולה לשני,  שהמקיים הקשר  לקב"ה נגאל וזה שאינו מקיים הקשר לקב"ה אינו ראוי  ולא לך; ל ָ֔

 להיגאל.

ָ ָךָ֔ ְנ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה   והגדתאפשר כי מרומז בטעם מונח של למאן דאמר שיש בן חמישי שאינו מגיע כלל לסדר,  -ְו



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 .בלשון נופל על לשון מונח במונח והוא בהעלם ידיעה על אמונת ה' בכלל וחיוב הגדה בפרט

 

. רש"י פירש פסוק )יג,ח( ע"פ המכילתא כדוגמא לי כל בכור קדש פרשתהקשר היומי עם הקב"ה מתבטא בהנחת תפילין שבהן נכללת 

הַָּבעֲָ )ח(לקיום מצוות וקשר לה'  ֶָזֵ֗ ר ּו ָ -בֶ֣ ר ּו אפשר כי  (.מכיל' בא פסחא יזפסח ומצה ומרור הללו )ראה  כגוןשאקיים מצותיו, ַּבֲעבֶ֣

הָתבנית הטעמים  ֶָזֵ֗ ר ּו , מרמזת לשתי רביעיות של פרשיות תפילין, ארבע פרשיות של יד וארבע פרשיות של ראש, שהן רביע מונח -ַּבֲעבֶ֣

 הקשר היומי עם הקב"ה.

 

 ו"נר אייזן מ"אי רב בעזרתנערך . ורהלימוד בדרך פנימיות הת

רָ :ח,יג בא שמות מ ָ֑ א אָל  ּו הֶ֖ ַה ָ ֹום ַָּבּיֵ֥ ָךָ֔ ְנ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה  ְָו
ם׃ָ י  ָרָֽ ְצ ּמ  יָמ  ֶ֖ את  ְָּבצ  י ה 'ָל ָ֔ הָ ָָעָׂשֶ֤ ה ֶָזֵ֗ ר ּו ַָּבֲעבֶ֣

ּואפשר כי הסיבה הפנימית לחיוב ההגדה של יציאת מצרים בליל טו ניסן מרומז בס"ת  הֶ֖ ַָה ֹום ַָּבּיֵ֥ ְנָךָ֔ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה  רְו אמ ָ֑ ת' כ' מ' א' ר'  – אָל 

אָ =  ָ ר  , המרמז לחיבור )יחוד( מלא בין כל העולמות הרוחניים שבעולם האצילות כפי המוסבר.  "םכת"

 

ונקדים להסבר ענין השורש של כת"ר של עולם האצילות שהוא עולם של תיקון וכלים לתיקון היוצא )אפיק( מעולם אדם קדמון שבו 

 ם. האורות עצומים והכלים מעטי

ה ֶָזֵ֗ ר ּו  מרמז לשם הוי"ה במלוי יו"ד שהוא שם ע"ב  כי אפשר ֲעבֶָ֣-ו ַּבעֲָ באותיות מרכב – ַּבֲעבֶ֣

 כי הוא צירוף נעלה ביותר ונסתר מאיתנו.  בזה מדובר שלא (ק"דם קדמון )אאמרמז ללצירוף ע"ב דע"ב השייך לעולם הנקרא  ֲעבֶָ֣-ו ַּבעֲָ

  שהוא מקור לטעמי המקרא. בא"ק ס"גע"ב דבתורת הסוד מדובר החל מהצירוף 

  בארבעה שלביםהטעמים יש ארבעה צירופים בשם הוי"ה והם מקור יש לומר כי 

אורות עיניים עצמיים הבאים קודם צירוף שם הוי"ה שמבוטא בגי' במלת עי"ן )או עיניי"ם( מרמז לצירוף ע"ב דע"ב דס"ג מלמד על  –א 

 "ן לא מוכר לי(לצירופי שמות הוי"ה שהם מקור לטעמים )הצירוף עי

, ג"ב דס"דע)של(  המבטא ענין של שם בצירוף ס"ג, )גי' ס"ג פחות גי' האות ה' העולה נ"ח( ן"אזצירוף שם הוי"ה שמבוטא בגי' במלת  –ב 

 , נשמהענין שהוא מקור טעמים עליונים וזה 

שהוא מקור טעמים , ג"ב דס"דע)של( ה "מ)גי' ס"ג( המבטא ענין של שם בצירוף ם "חוטצירוף שם הוי"ה שמבוטא בגי' במלת  – ג

  באפיו חיים רוח אשר כל פסוקב מרומזאפשר כי  ,רוח וזה עניןאמצעיים 

, שהוא מקור ג"דס ב"דע)של(  ן"ב)גי' ס"ג ועוד כ"ב אותיות( המבטא ענין של שם בצירוף  ה"פצירוף שם הוי"ה שמבוטא בגי' במלת  - ד

 .פשטעמים תחתונים וזה ענין נ

 

 כי אפשר) ששה הםבחלוקה שונה מעט ש דאצילות פרצופים חמשהמהם יוצאים  השרשים האלו באדם קדמון )א"ק( הם הצירופים

ר במלת ו"ו באות מרומזים ּו הכן -, וכמו(ַּבֲעבֶ֣ ֶָזֵ֗ ר ּו  ונח רביע, מרמז לחמשה או ששה פרצופים.מ – ַּבֲעבֶ֣

הענין היציאה מרומז בגי' המלים  ֶָזֵ֗ ר ּו בֶ֣  עבו"ר ז"ה גי' רצ"ב והיא מרמזת לשווה לה בגי' האפיקומ"ן גי' רצ"ב.)בשם בתי ש"ב הי"ו( ב ַּבֲע

 :הם דאצילות פרצופים שהש

 עונג,המרמז לפנימיות כת"ר וענין  ק(ע"ובו )א( עתיק יומין )ע"י( הנקרא גם עתיקא קדישא ) כתר

 רצון( המרמז לחיצוניות כת"ר וענין של א"א)ב( אריך אנפין )  .

 בינה -אמא )ב( מה, חכ -אבא או"א ובו )א( 

ָךָָ֔( כעין בנים לאבא ואמא המרומזים במלת זו"ןזכר ונוקבא ) ְנ ב  ( ואלו שש המידות ז"אקטן המרמז לשניים )א( זעיר אנפין )-ובטעם זקף ְל

 מלכות)ב(  חסד, גבורה, תפארת )רחמים(, נצח, הוד, יסוד

ָךָָ֔או נסביר כי   ְנ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה  יאמא, קטן מרמז לאבא ו-טעם זקף – ְו ה 'ָל ָ֔ ָ ה  ( זו"ןקטן מרמז לכעין בנים זכר ונוקבא )-טעם זקף – ָעָׂשֶ֤

 

  מהמלים ה"ז מלה' בגי המרומזים דאצילות פרצופים ב"לי מתחלקים העיקריים הפרצופים ששה

ה ֶָזֵ֗ ר ּו   דאצילות הכלליים פרצופים( הששה) החמשה פירוט והם דאצילות פרצופים ב"י' גי ה"ז - ַּבֲעבֶ֣

 דאצילות פרצופים ב"י ולכן נקיבה ובחינת זכר בחינת יש מהם אחד ובכל

 

בשתי רביעיות של ארבע פרשיות התפילין  שבליל פסחשל עולמות עליונים ותחתונים הנעלה יחוד הבפסוק )יג,ט( ישראל מצווים לרשום 

השל ראש ושל יד המרומזים בטעמי  ֶָזֵ֗ ר ּו ים שוב מעוררו, דלמעלהמדלתתא  התעוררותובהנחת תפילין מביאים למונח רביע,  - ַּבֲעבֶ֣

 .באופן הנעלה כמו בליל פסחאל המניח ובאמצעותו אל כלל ישראל התעוררות מדלמעלה לדלתתא 

 

  לקות בעצמותו ומהותו-לקות בפחות הסתר אבל אין זה א-לקות משמעו א-הבהרה: הגלוי הנעלה בא

 

לעורר יחוד עולמות עליונים ותחתונים  ה"ליל ל"ובהלממצרים  בליל פסח מצווים ישראל לשמוח ולעסוק בסיפור היציאה )אפיקומן(

 המרומז כך:

רָ. )א( בר"ת אמ ָ֑ אָל  ּו הֶ֖ ַָה ֹום ַָּבּיֵ֥ ְנָךָ֔ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה   ו' ל' ב' ה' ל' = ובהל"ל  – ְו

ָּבַָָ( מלת  ליל"ה מרומזת בגימטרית ר"תהי"ו . )ב( )בשם הרב א"מ פערל ר מ ָ֑ א ּואָל  הֶ֖ ַה ָ ֹום ַָּבּיֵ֥ ָךָ֔ ְנ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג רְוה  ּו ו' ל' ב' ה' ל' ב' =  –  ֲעבֶ֣

 ב"ו בהל"ל = גי' ע"ה = גי' ליל"ה 

 

האפיקמ"ן גי' רצ"ו מעוררים את הגאול"ה הצפונ"ה גי' רצ"ו -ובשל עולמות עליונים ותחתונים  היחוד מלווים את פסח של ה"ליל ל"ובהל

 )ע"פ השפת אמת( )בשם בתי ש"ב הי"ו(

 ןובהל"ל גי' ע"ג = ג"ע ראשי תבות ג"ן עד"

 

קול המונה של , ס"ת הל"ל - קול גלגל חמה בבלי יומא כ,ב-נאמר ב יצחק שאול אוילבירט נר"ו בשם הרב יצחק דוד אלתר הי"ובשם 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 רומי מגבירה חשכת ליל"הלעומתה  'הל"ל מתמיד לה -ומרת שירה אהחמה בהילוכה  רבינו בחיי, פירש ס"ת ליל"ה - רומי

 

כי לילה של יציאת מצרים נהפך ליום, לכן אומרים בו  זוהר-, )ואפשר כי לכן( נדרש בהלל בלילהשאין אומרים  מלמד מגילה יז,אבבלי 

ָלמד על  אור החיים-, והלל ָךָ֔ ְנ ב  ְֶָ֣ל ְדָּת ַּג ה   .שיש להדגיש כי הלילה נהפך ליוםְו

לא בדעת ר' אליעזר שיש האומרים שהחל להאיר בחצות עם מכת בכורות, החיד"א אומר שהחל להאיר מתחילת הלילה, הראשון יתמוך 

 .תוס' ברכות ט,א? מתרץ אחרתו ,זה עד חצות כי אז החל להאיר תותירו ממנו עד בקר

 

 

 מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו 81.1

יָ ָבראשית וירא כ,יג  ב  ָא ָ ֶ֣ית ּב  מ  ָ ים  ה  ֹל ֱא ָ י ֵ֗ ת  א  ָ ּו ְתעֶ֣ ה  ָ ר ֲאֶׁשֹ֧ יַָּכ ֞ ה  ַָוְי
ּמָָָ ָע  י ֶ֖ רַָּתֲעׂש  ֲאֶׁשֵ֥ ְךָ ָ֔ ּד  ַחְס ֶ֣הָ ּהֶָז ֶ֣רָָלָ֔ ַמ א  ָָו י ָ֑ ָד 
לָָּכלָ י-ֶאֶ֤ ר  ְמ א  ָ ה ָּמ ָָׁשָ֔ ֹוא בֶ֣ ָָנ ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ קֹום א׃-ַהָּמ ּו הָֽ ָ י ֵ֥ ח  ָא ָ י ֶ֖ ָל 

יָ כל השמות הכתובים באבינו אברהם קודש חוץ מאחד שהוא חולירושלמי מגילה פ"א ה"ט )וילנה יג,א(  ֵ֗ ת  א  ָ ּו ְתעֶ֣ ה  ָ ר ֲאֶׁשֹ֧ יַָּכ ֞ ה  ְי ַו
ָ י  ב  ָא ָ ֶ֣ית ּב  מ  ָ ים  ה  ֹל   בר התעו אותיויש אומרים אף הוא קודש שאילולי אלהים כֱא

נחור ותרח, סבו ואביו של אברהם אבינו היו עובדי עבודה זרה ולפי דעות אחדות  ירושלמי מגילה פ"א ה"ט -ע"פ האופן הראשון ב

ואף יותר הכיר בבורא עולם ואז ע"פ האופן השני בירושלמי וע"פ רש"י המפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק:  41אברהם אבינו רק בגיל 

אותי קירב )עבודה זרה(,  ו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ]'ויהי כאשר טעו העמים אחרי עבודת ידיהם'והוה כד טע
י[, עשו אברהם אבינו ושרה אמנו התיקון הראשון של הורדת השכינה לתחתונים כמרומז בטעמי ה' ליראתו' ֵ֗ ת  א  ָ ּו ְתעֶ֣ ה  ָ ר ֲאֶׁשֹ֧ דרגא  – ַּכ

 ילקול חטאי אדם הראשון והדורות שאחריו, תיקון כח המתאוה לקדושה. ראה בהמשך אנוס ע"פ הדיבור.מונח רביע, בתפקיד תיקון לק

ד"א מה תצעק ...  שמות רבה )וילנא( פרשה כא סימן ז-ובעקבות הירידה למצרים היו מבני ישראל שתעו אחרי עבודה זרה כדאיתא ב
טרג אותן אמר לפני הקב"ה רבש"ע עד עכשיו היו אלו עובדים כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים עמד סמאל המלאך לק ...אלי, 

 עבודת כוכבים ואתה קורע להם את הים
 

 ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ..81

 

ֶאתלך טו,יד: -בראשית לך ָ ֹ֧ם ַג י-ְו ר  ַאֲח ְָו י כ  ָ֑ ָאנ  ָ ן ָָּדֶ֣ דּו ַָיֲעב ֶ֖ ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֹוי ֹול׃ָ-ַהּגֵ֛ דָֽ ָָּג ׁש ְרֻכֵ֥ ָּב  ּו אֶ֖ ְצ ָי  ן ֵ֥  כ 

הגדה של פסח עם ליקוטי הטעמים והמנהגים, האדמו"ר  , וכןהאדמו"ר שניאור זלמן מלאדי ד(–ד )או"ח ג–ג –שולחן ערוך הרב 
י מ"מ שניאורסאהן ר  ֲח ַא ּו-ְו אֶ֖ ְצ ָי  ן ֵ֥ כר להו לישראל בכל אתר ואתר הוצאתיך דהאי דקב"ה ממרשב"י ייסא זעירא דמן חבריא שאל ר'  כ 

א"ל תא חזי ברי קב"ה לא אתני עם אברהם אלא דיפיק ית  .תנאה שלים הוא ואחייב יצאו ,הכא ףמארץ מצרים מאי רבותא אולי
אן תחות מ"ט חילי דמסאבותא וקב"ה אפיק רישראל במצרים הוו ש .אחרא דחלאגלותא דמצרים ולא מיד שעבודא ד ןישראל מ

ודא  .יצי"מ ןזמני ןכך תשכח באורייתא חמשי גיןוב . )שערי בינה כנגדם(ן דאעיל יתהון במ"ט תרעי דסוכלתנו לקבליהו ועוד ן,יתהו
 זהר חדש ר"פ יתרו) .כיודבחילא ד ןמחילא דמסאבו ואעיל ל ןאפיק ל אמנן להו מיו"ט דפסחא יומי ושבועי כי בכל יומ נןאיהו דא

 .בתחלתו פרדס להרמ"ק שער השעריםראה  -פעמים שהוזכרה יצי"מ בתורה  'מ"מ נ (.ת"ז תל"בועיין ב .בקיצור לשון

י ר  ֲח ַא אֶָ֖-ְו ְצ ָי  ן ֵ֥  מרכא טפחא, יתור לרבות על השיחרור מגלות מצרים עוד שיחרור משיעבוד לעבודה זרה שלא הובטח לאברהם. - ּוכ 

ֹול דָֽ ָָּג ׁש ְרֻכֵ֥ ֹולמרכא סלוק, רבוי והגבלה. וההסבר יהיה למפרע  – ּב  דָֽ  סלוק, הגביל את כוחות הטומאה לבל יהיו בישראל,– ָּג

ׁשוריבה  ְרֻכֵ֥ כוחות טהרה וקדושה, ומכך הגיעו לחמשים שערי  –א את ישראל במ"ט שערי בינה מרכא, בתפקיד רבוי, שהקב"ה הבי – ּב 

 בינה. 

י(בר' ג,ו) ֹ֧ ה ְוכ  ֲאָו א-ַתָֽ ּו ם הֶ֣ י  ַנֵ֗ י תיקון כח התאוה לקדושה, גם אם הכוונה לטוב יש לעבור כל השלבים ללא קיצורי דרך,  -גי' כת"ר נ'  - ָלע 

 .ינה, ורק אז להיכנס בשער הבינה החמשיםשערי טומאה למ"ט שערי ב -כמו במעבר ממ"ט כוחות 

 

  891ע'  תורת מנחם )תשי"ח ב(: האדמו"ר מ"מ שניאורסון זצ"ל זי"ע –אוצר החכמה 

חד אל הדם הוא פנימיות הנפש והוי הפנימיות היא כשלימות בכ ,כי ,נה בסדר עשיית הפרה כתיב והזה אל נכח פני אהל מועדהו... 
 .דייקא חטא היתה באמנה אתו ית' וכתיבת בל ידח ממנו נדח ולכן נאמר והזה אל נכח פני אוהל מועד פניוכמ"ש בתניא שגם בשעת החד, וא

ובשריפה נאבד הצורה ונשאר  ,וישנו ציור הדבר ,ישנו עצם הדבר שהוא האפר ,דהנה ,שריפת הפרה שנעשית לאפר ניןעא ואח"כ הו
אבל עצם כח המתאוה  ,ומה שצריך לאבד הוא רק הציור הרע ,ר הרעוישנו הציו כח המתאוהוכמו"כ גם ברוחניות שישנו  ,העצם

אלא שאח"כ נשתלשל התענוג  ,עד בחי' לפני הוי'(, כנ"ל)שהרי עצם ענין כח המתאוה והתענוג שרשו הוא בקדושה  ,אפשר לתקנו
ולכן כאשר שורפים  ,כו' י רעועד שבריבוי השתלשלות וצמצומים נעשה מצויר ומורכב בענינ ,ונצטייר ונעשה מורכב בעניני קדושה

שכח ולכן התיקון הוא דוקא עי"ז  ,אזי בכח האפר להתתקן ולהטהר כו' ואדרבה מיני' ובי' אבא לשדי' בי' נרגא ,ומאבדים את הציור
ולפי  ,משכההשבענין הקרבנות צ"ל העלאה ואח"כ  עיללתבאר דהנה נ ,ואח"כ כתיב ונתן עליו מים חיים .המתאוה נהפך לקדושה

וכיון שההעלאה דפרה אדומה היא מלמטה מטה מעניני חוץ הרי מובן שגם ההמשכה היא מלמעלה  .פן ההעלאה כן היא ההמשכהאו
 מי מעין שבאים מן התהום וגו' מעלה וזהו מ"ש ונתן עליו מים חיים דהנה מים חיים הם

ה ֲאָו ַָתָֽ י ֹ֧ ם-ְוכ  י  יַנֵ֗ אָָלע  ּו  נ' שערי בינה.-= כת"ר מצוות ו 11 + 21.=  71.דרגא מונח רביע, גי' המלים  – הֶ֣

ההמלים  ֲאָו א-ַתָֽ ּו ההרכבה בעניני קדושה מתבטאה בשילוב שם  ,נשתלשל התענוג ונצטייר ונעשה מורכב בעניני קדושההא הדגמה של  הֶ֣

א-הה וכן אותיות -ו-ה-הם שם א הֶָ֣-ֲאָוהאהו"ה בתוך התוכן בזה על זה כמוסבר אותיות  ּו  ה. -ו-ה-הם שם א הֶ֣

הוזהו  בוי השתלשלות וצמצומים נעשה מצויר ומורכב בעניני רעועד שברי ֲאָו ם-ַתָֽ י  יַנֵ֗ אָָלע  ּו  . הֶ֣

ם י  יַנֵ֗ אָָלע  ּו  מונח רביע, עשוי לבטא ארבע מדרגות כלליות כגון חכמה בינה מידות לבושין ובינהן אין ספור מדרגות משנה. הֶ֣

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 אנוס על פי הדבור –וירד מצרימה  81.7

מלמדים על שבעה חטאים שגרמו  זהר במדבר-ובראשית רבה צאי אברהם אבינו לרדת לארץ לא להם. בברית בין הבתרים נגזר על צא

להסתלקות השכינה מהארץ לרקיע השביעי ועל שבעה תיקונים שהביאו להורדת השכינה חזרה לארץ, כאשר חלקם נעשו במצרים. ויעקב 

 יכו לפעול להורדת השכינה לארץ. לרדת למצרים כדי שהוא וצאצאיו ימש אנוס על פי הדבור אבינו היה

 :בראשית רבה פר' בראשיתוזה לשון מדרש 
וישמעו את קול י"י אלהים מתהלך בגן לרוח היום אמר ר' חלפיי שמענו שיש הילוך לקול, הילוך לאש לא שמענו, והיכן שמענו  )ח(

, שכינה בתחתונים הייתהמקפץ ועולה, עיקר  להלן ותיהלך אש )שמות ט כג(. אמר ר' אבא בר כהנא מהלך אין כת' כאן אלא מתהלך
כיון שחטא אדם הראשון ניסתלקה לרקיע הראשון, חטא קין עלה לרקיע השיני, חטא דור אנוש עלה לשלישי, חטא דור המבול 

הת אברהם יצחק יעקב לוי ק וכנגדן עמדו ז' צדיקיןלרביעי, דור הפלגה לחמישי, סדומיים לששי, מצריים בימי אברהם לשביעי, 
, אברהם משביעי לשישי, יצחק הוריד משישי לחמישי, יעקב הוריד מחמישי לרביעי, לוי הוריד והורידו אותה לארץעמרם משה 

 מרביעי לשלישי, קהת הוריד משלישי לשיני, עמרם הוריד משיני לראשון, משה הורידה למטה, 
חטאים נשתנה גשמיות העולם ונהיה חמריות, ואברהם  שע"י שבע מ"מ שניאורסהאן זצ"ל זי"ע שיחות קודש תשכ"טכתב האדמו"ר 

 החל בסילוק ההעלם וההסתר של הקליפות שבאו משבע החטאים וגו'.

פעם וברובם נמצא קשר לחטא אדם הראשון,  19המופיעה בתורה  דרגא מונח רביעברוב הפסוקים הנוגעים בענין מופיעה תבנית הטעמים 

 הפסוקים אינו שייך לתוכן ההגדה של פסח, כאן מוצגים: היצר הרע ותיקונו ועניני גאולה. הסבר

 שהוא גם חטא אדם הראשון והעקירה מהארץ לרקיע הראשון,  המופע הראשון)א( 

ֲאָוהבראשית ג ו:  ַָתָֽ י ֹ֧ ְָוכ  ל ֲאָכ֝ ַמ ץְָל ָהע ָ֨ ָ יָטֹוב֩ ֶ֣ הָּכ  ָּׁש֡ א  ָה ָ א ֶר ֶ֣ ָ-ַוּת  ם י  יַנֵ֗ אָָלע  ּו שונה , תעתועי יצר הרע. העקירה הרא דרגא מונח רביע -הֶ֣

 בחטא אדם הראשון.

על התיקון השביעי, חזרת השכינה לארץ ע"י משה רבנו שאורו החל להפציע דווקא בביתו של פרעה שהיה דרגת  המופע המרמז)ב( 

 הטומאה הגדולה ביותר במצרים.

ַָּבתשמות ב,ט:  ֶּ֣ה רָָל ֶמ א ה-ַוּת ֹ֧ ְרע ֵ֗  , התיקון השביעי הורדת השכינה לארץ.  דרגא מונח רביע – ַּפ

ַָּבתַוּת ָֹ֧ ֶּ֣ה רָָל ֶמ ֶאת-א ָ י יכ  ֝ יל  ה  הָ ְרע ֵ֗ ֶאת-ַּפ ָ ן ֶ֣ ֶאּת  ָ י ֶ֖ ֲאנ  ַָו י הּוָל ָ֔ ֶ֣ ק  ינ  ה  ְו  ָ ה ַהֶּז ָ ד ֶֶ֤ל ָָ-ַהֶּי הּו׃ ָֽ ק  י ַָוְּתנ  ד ֶֶ֖ל ַהֶּי הָ ָּׁשֵ֛ א  ָָה ח ַּקֹ֧ ַָוּת  ְך ָ֑ ר  ְָׂשָכ
 

 -ואחרי שירדה השכינה לארץ במתן תורה חטאו בעגל מהחטאתם בידי אומות העולם ומהערב רב שיצא עמם. ועל כך נאמר ב

ָשירים ב,יז: שיר ה ים ָ֑ ַהְּצָלל  ָ ֶ֖סּו ְָוָנ ֹום ַהּיָ֔  ָ ַח פ ּו ֶָׁשָּי ֶ֤ד ַָע
הָ מ  ְּד בָ֩ ַָעל-ס  ים ֶ֖ ַאָּיל  ָה ָ ר ֶפ ֹוְָלע ֵ֥ אֵ֛ ָ י ֵ֗ ב  ְצ יָל  ֝ ד  דֹו ָ ָךָ֨ סָָ-ְל ָ ר׃ ֶת ָָבָֽ י ר   ָהֵ֥

ָשיר השירים ד,ו:  ים ָ֑ ַהְּצָלל  ָ ֶ֖סּו ְָוָנ ם ֹו ַהּיָ֔  ָ ַח ֶָׁשָּיפ ּו ֶ֤ד  ַע
ֶאל  ָ י ְךָל  ֶל ֶ֤ ֶאל-א  ְָו ר ֹו ַהּמָ֔ ֶ֣רָ ה׃-ַה בֹוָנָֽ ַהְּל ָ ת ַעֶ֖ ְב  ּג 

 אור הגר"א שיר השירים ב,יז בי
(, זהו עד אייר, אבל מכילתא שמות יג,ד' שהוא בכושרות חודש כשר כו' )הנצנים נראו בארץפירוש, משום שאמר לה ' עד שיפוח היום.

 . הם ענני כבוד שהיו כצללים לישראל. ואמר לה הקב"הונסו הצלליםאחר כך בעת שגבר חום היום היינו בעת שעשו את העגל, ואז 
, ואז היתה מדת הדין מתוחה וידעה שאי אפשר בשום אופן שיהיה עמה, ויראה אולי יבחר לו כי לא אעלה בקרבך(: שמות כי תשא לג,ג)

האומה אחרת, ואז אמרו ישראל להקב"ה:  מ  ְּד בָ֩ ל-ס  ַָע ים ֶ֖ ַאָּיל  ָה ָ ר ֶפ ֹוְָלע ֵ֥ ָאֵ֛ י ֵ֗ ב  ְצ יָל  ֝ ד  דֹו ָ ָךָ֨ ר׃ָ-ְל ֶת ָָבָֽ י ר  ביאורו, שתרוץ על הרי  ָהֵ֥
בברית בין הבתרים  הדבורעל פי כי , וכונתם שיזכור להם ברית בין הבתריםהם הרים גבוהים וחדים מאד ואין שם ישוב כלל, בתר ש

 החטיאום.ואומות העולם וגם הערב רב שיצא עמם, לרדת לארץ לא להם  היו אנוסים
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רה: כ,ח וארא שמות ֶמ א ה ַוּי ֶ֣ ה מ ֶׁשֵ֗ ּנ ָ֨ י ה  ֝ כ  א ָאנ  ֶ֤ ְך ָ יֹוצ  ָּמ ע  ָֽ י מ  ֶ֣ ְרּת  ַהְעַּת רָָ'הָָ֔-ֶאל ְו ָחָ֑ ָמ ָ ֹו ַעּמֶ֖ מ  ָּו יו ָדֵ֥ ֲעָב מ  ָ ה ְרע ֵ֛ ַּפ מ  ָ ב ר ֵ֗ ֶהָע ָ ֶ֣ר ְָוָס
ַאל ָ ק ֶאת-ַרֵ֗ ָ ֶ֣ח ַׁשַּל  ָ י ְלּת  ב  לְָל ָהת ָ֔  ָ ה ְרע  ףַָּפ ֶ֤ ס  ַָלהָָֽ-י  ַח ְזּב ֶ֖ םָל  ָ׃'ָהָעָ֔

ֶמר א ה ַוּי ֶ֣ ה מ ֶׁשֵ֗ ּנ ָ֨ י ה  ֝ כ  א ָאנ  ֶ֤ ְך ָ יֹוצ  ָּמ ע  ָֽ י מ  ֶ֣ ְרּת  ַהְעַּת ְרָָ'הָָ֔-ֶאל ְו ַּפ מ  ָ ב ר ֵ֗ ֶהָע ֶ֣רָ ָס רְָו ָחָ֑ ָמ ָ ֹו ַעּמֶ֖ מ  ָּו יו ָדֵ֥ ֲעָב מ  הָ ָע ֵ֛
יקטן בין שני קיסרים. -אפשר כי שייך לבטוי עצמתי מתבנית שלוש זקף –קטן ... רביע -רביע ... זקף - ֶ֣ ְרּת  ַהְעַּת  זוהי תפילה חזקה – ְו

ה - ּנ ָ֨  שכך דרך תלמידי חכמים שלא לשנות ושלא לענות שפת יתר למפטפט כנגדומשמעו חידוש,  – ה 
 שמות פרשת וארא פרק ח שכל טוב )בובר( 

רכה(  ֶמ א ה ַוּי ֶ֣ ה מ ֶׁשֵ֗ ּנ ָ֨ י ה  ֝ כ  א ָאנ  ֶ֤ ְך ָ יֹוצ  ָּמ ע  ָֽ י. פרעה אמר לו אנכי ומשה אמר לו מ  ֝ כ  , שכך דרך תלמידי חכמים שלא לשנות ושלא ָאנ 
מאי זו  לענות שפת יתר למפטפט כנגדו. ומעין אלו הדברים אמרינן במסכת ביצה באחד מתלמידי שמאי שאמר לתלמיד א' של הילל

סמיכה, והאי אהדר לי' מאי זו שתיקה, ואמר אביי ש"מ האי צורבא מדרבנן לא ליהדר מילתא לחבריה טפי ממאי דאמר ליה, דאיהו 
יאמר ליה מה זו סמיכה, והוא אהדר ליה מה זו שתיקה:  ֶ֣ ְרּת  ַהְעַּת . כבר פרשתי ענין עתר בויעתר יצחק לה' )בראשית כה כא(: 'הָָ֔-ֶאל ְו

ֹורעה. גדולה היא למלכי מצרים לקראותם פרעה: וסר הערוב מפ ַעּמֶ֖ מ  ָּו יו ָדֵ֥ ֲעָב מ  ָ ה ְרע ֵ֛ ַּפ ר. אבל לא מן הגבולין: מ  ָחָ֑ . זה היה ביום ָמ
ַאלהששי למשלחת הערוב:  קָ ָ-ַרֵ֗ ל ָהת ָ֔  ָ ה ְרע  ףַָּפ ֶ֤ ס  )בי(. כלומר להתל, והיא לישנא קלילא, עיקר מלת התל לשון שקר וצחוק, כגון י 
כזבים )שופטים טז י(, וכגון ויהתל בהם אליהו )מ"א יח כז(, ותרגם יונתן בן עוזיאל וחייך בהון אליהו, וכמו הנה התלת בי ותדבר אלי 

 :אם כהתל באנוש תהתלו בו )איוב יג ט(, חזו מהתלות )ישעי' ל י(, וכל דומיהן

ר הערוב מחר, אבל ה' הסירו מיד חי קטן כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. ע"פ רמב"ן כוונת משה הייתה שיסו-או רביע ... זקף -

ולא כבצפרדעים מת. לא נשאר למצרים תועלת כלשהי מהערוב. ולפי הבנה בפי' רבינו בחיי במכת הצפרדעים, יש לומר שכדי 

  שפרעה לא יחשוב כי הכל פועל רק למחר, ה' הסירו מיד.
לישראל צאו הביאו לנו דובים ואריות כדי להיות למה שהיו המצרים אומרים  ערוב מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וארא סימן יד

מצירין בהם לפיכך הביא הקדוש ברוך הוא עליהן חיות מעורבבות שנאמר ויבא ערוב כבד, דברי רבי יהודה רבי נחמיה אומר מיני 
כדבר משה, ויסר צרעין ויתושין ונראין דבריו של רבי יהודה בצפרדעים כתיב ויצברו אותם חמרים חמרים, ובערוב כתיב ויעש ה' 

, שאלו היו צרעין ויתושין שהיה הנאה בעורותיהן לא נשאר עד אחדהערוב, צפרדעים שלא היה בהן הנאה מתו והסריחו מצרים, ערוב 
 ,היה להן שימותו ויסריחו במצרים



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ר ָ ,כזחוארא ר' חיים פלטיאל שמות  ב ַוָּי ַס ר ָ֔ ים נבראו לכך והיה בהם הרבה . וא"ת למה לא מתו כמו גבי צפרדעים, וי"ל דצפרדע ֶהָע
יותר מדאי דכתיב ושרץ היאור צפרדעים, א"כ כשהלכו הוצרכו להרוג הצפרדעים אבל הערוב לא נבראו לכך אלא ששלחם ממקום 

 חנייתם למצרים וכשנפסקה המכה אז חזרו למקומם, א"נ שלא יהנו מן העורות.
שעשה בשאר מכות, ואין לומר מאחר שלא יכלו פעם אחת שוב לא וא"ת גבי ערוב אמאי לא קרא פרעה לחרטומים לעשות כן כמו 

 היה להם פה לדבר דא"כ אמאי כתיב גבי שחין ולא יכלו החרטומים לעמוד, דמשמע הא אם יכלו לעמוד יעשו. וצ"ע.
ב בשאר במכות)ו(ת הערוב למה אין כתיב ויעשו החרטומים כן בלטיהם ]כ[בשאר המכות, י"ל לפי שכתוב בו הש' מה שאין כתו

 .המכות כ"א ויעש משה, א"נ לפי שבמכה שלפניו שהיא מכת כינים כתיב ולא יכלו החרטומים לעשות כן כי אמרו מכת מדינה היא

רָ)כה(   ןרמב" ָחָ֑ ָמ ָ ֹו ַעּמֶ֖ מ  ָּו יו ָדֵ֥ ֲעָב מ  הָ ְרע ֵ֛ ַּפ מ  בָ ר ֵ֗ ֶהָע ָ ֶ֣ר ָס  משהכאשר אמר פרעה במכת הצפרדעים "למחר" )לעיל,ו(, כן רצה  -ְו
והנה סר הערוב והלכו להם, לא כאשר היה בצפרדעים, מן הטעם שאמרו רבותינו )שמ"ר י,ג(,  .מחר, שיתפלל ויסורו לעשות גם בזאת

שרצה הקדוש ברוך הוא לצער אותם במכות, לא להועיל להם כלל; ומשה נשמר בכך במאמרו, כי אמר לפרעה "להכרית הצפרדעים" 
 . )לעיל,ה(, שירמוז למיתתם, כמו שפירשתי )ראה שם(

ה - ה מ ֶׁשֵ֗ ּנ ָ֨ י ה  ֝ כ  א ָאנ  ֶ֤  ההי"א הוא צירוף חודש אדר של השם המיוחד אהי"ה,. –ס"ת ה' ה' י' א'  – יֹוצ 
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 שמות בא יא,א:

ֶאל ָ ָה' ר ֶמ א ַָעל-ַוּי ָ֨ יא ֶ֤ ב  ָא  ָ ד ֶאָח ָ ֶַָֽ֤֖גע ֶָנ ד ֹו ָעֶ֣ ה ְוַעל-מ ֶׁשֵ֗  ָ ה ְרע  י-ַּפ ר  ֲח ַא ָ ם י  ַרָ֔ ְצ ֶאְתֶכֶָ֖-מ  ָ ח ְָיַׁשַּלֵ֥ ן ָ֑הָכ ֕ ֶּז מ  ָ  ם
ָָ ה׃ ֶּזָֽ מ  ָ ם ֶאְתֶכֶ֖ ָ ׁש ֵ֥ ר  ְָיָג ׁש ֵ֛ ר  ָָּג ה ֹוָָּכָל֕ חָ֔ ְּל ְָּכַׁשָ֨

ַעל ברישא. גדול בין שני קיסרים-קטן זקף-פעמיים זקף י-ְו םַָאֲחר  י  ְצַרָ֔ ן-מ  ה בסיפאגדול. -קטן זקף-זקף כ ֕ ֹוָָּכָל֕ ְּלחָ֔ ַׁשָ֨ גדול. -קטן זקף-זקף ְּכ

קטן" עולה "יסוד מלכות" ועולה תקע"ו , והרב י"ר פאלוך זצ"ל כתב -גדול זקף-כתב הרבי מדזיקוב בספר אמרי נועם כי גימטרית "זקף

גדול" וכן ההפרש בין גימטרית המלים -קטן זקף-שכן נמצא ביעב"ץ. העיון גילה כי גימטרית המלים המוטעמות בתבנית הטעמים "זקף

 והגימטריה של התבנית )השווה תקע"ו( מרמז לדברים שונים בתנ"ך ובתושב"ע.

 

הפעמיים זקף בין שני , אך עצמת דבר –שאחת מתפקידיה לללמד על תוקף  שלוש פעמים זקף בין שני קיסרים ן תבנית שלן כאאמנם אי

התומך בתוכן הפסוק על תוקף גירושם ממצרים קיסרים הנדיר מאד בתורה  ֶּזָֽ םָמ  ׁשֶָאְתֶכֶ֖ ֵ֥ ְיָגר  ׁשָ ֵ֛ הָָּגר  שהיה גם כנגד אלו שעדיין היו  ָּכָל֕

  ספקנים.

 

ַעל ְצַרָָ֔-ְו ימ  םַָאֲחר  ן-י  עולה ק"ו +  71+  289+  311+  .81גי' גדול מרמז לבצע גימטרית המלים המוטעמות בתבנית -קטן זקף-זקף – כ ֕

 עולה תשע"ה 771 + יר"ט + ע' = שקו"ץ ש"צ + יר"ט + ע' =

ה שם אהי"ה עם הוי"ה עם קצ"ט עולה צדק"ה ועול נמצא באוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל = קצ"ט 899=  771 -576  =ו "הפרש מתקע

 אדנ' עם אלקי' וכוללם

י בין פירושיו מלאך, כאן אפשר כי הוא שר היינו שקו"ץ של מצרים נוטריקון י'ראה ר'אתה נ'טתה )רש"י במד' בלק(  –יר"ט גי'  ַאֲחר 

 והמשחיתים מע' אוה"ע שהביא עמו על הים. 

)=קצ"ט(  שם אהי"ה עם הוי"ה עם אדנ' עם אלקי' וכוללםע"י הצירוף ביציאת מצרים הקב"ה עשה צדק"ה )=קצ"ט( עם ישראל ואפשר ש

. כאילו (מעבודת האלילים שלהכמאמר חז"ל שכאשר הקב"ה נפרע מאומה הוא נפרע משרה ), ת מצרים ונפרע משרההקב"ה נפרע מאומ

ַעלנאמר אחרי תשע"ה נגעים  יאָ ֶ֤ ָאב   ָ עֶָאָחד ֶַָֽ֤֖ג ֹודֶָנ ְוַעל-עֶ֣  ָ ה ע  םָ-ַּפְר י  ְצַרָ֔ ל נגע היפרעות מהשר של מצרים )על בסיס יר"ט( על הים שיכלומ 

וגו' הביא עמו משחיתים מכל האומות היינו ע' אומות העולם, והיפרעות משרי  ויקח שש מאות רכב בחור (,זדי לחוהר שמ' בשז) שע"פ

 שבעים אומות העולם ובכל שיקוצי מצרים ובפרעה ובעם מצרים.

 

ה ֹוָָּכָל֕ ְּלחָ֔ ַׁשָ֨ השט"ן + תי"ט =  = 489=  11+  3.4 גדול-קטן זקף-המלים המוטעמות בזקף גי' –גדול -במלה אחת זקףקטן -קדמא זקף - ְּכ

 ענ"ו בכב"ל רגל"ו, אקשי"ח, וכן עולה (רחמיםה"ן )חמש פעמים ו"ה ענין של 

  , מזי"ק= זק"ן 817=  .17 - 489 ( מתקע"והגימטריות בין גי' המלים ובין גי' התבנית )= הפרש 

)= גי' תי"ט( את עם ישראל )הפסוק על יוסף ומלמד על כלל ישראל( הקב"ה מבטיח כי  ענ"ו בכב"ל רגל"ואחרי אשר  הסבר אפשרי

ֶלְךמָ  (קהלת ד,יג)אקשי"ח )= גי' תי"ט( לב פרעה אשר הוא  ן ָ ֶּמֶ֤ ק  יל ָז ָ֔ נאמר על השטן )בשם אליהו ( ש817( ומזי"ק )גי' 817)זק"ן גי'  ּוְכס 

  שגב הי"ו(

ֹוָ ְּלחָ֔ ַׁשָ֨ המשטין לעשות השט"ן  = 3.4 =ְּכ שני הפסוקים מעידים כי פרעה עדיין סבר שמכוחו הוא  - ויהי בשלח פרעהכמו , כשלחו  ָּכָל֕

 שלחם

הונגדו  הבגי' מדת הרחמים מסנגר  ָּכָל֕ , ניתוק מכל האומות המכשיר עם ישראל לקבל התורה ולהיות עם לבדד ישכן ה"ן = 55 = ָּכָל֕

 עבדי ה'.

אבל הוא את )גי' תי"ט =( הע"ם הז"ה וזנ"ה  יצע שליחות ה' לעקור ישראל ממצרים להיות ה"ן עם לבדד ישכון וגו'השט"ן בבסיכום: 

 אחר"י

 

ֶרץָ:יבשמות בא יב, ֶאָֽ ְָב י ֶ֣ ְרּת  ַב ָ-ְוָע ה  ַהֶּז ָ ה ְֶ֣יָל ַָּבַּל ם  ַרי  ְצ  מ 
ל יָָכ ֶ֤ ית  ּכ  ה  ְָוַעד-ְו ם ָדֶ֖ ָא מ  ָ ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ָ ֶֶ֣רץ ֶא ְּב  ָ ר הָ-ְּבכֹו ָמָ֑ ה  ְָּב

ל ֵָ֥-ּוְבָכ ה  ֹל '׃ֱא הָֽ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ ים ֶ֖ ְָׁשָפט  ה ֶאֱעֶׂשֵ֥ ָ ם י  ַרֵ֛ ְצ מ  ָיָ
הָשאני עובר קשה היא, שנאמר  שהעברה מדרש שמות רבה )וגשל התשס"א,ע"פ אוצר החכמה( ְֶ֣יָל ַּבַּל  ָ ם ַרי  ְצ מ  ֶרץ־ ֶאָֽ ְָב י ֶ֣ ְרּת  ַב ְוָע

ֶּזהָ   ַה

 שלא היו ראוים לנס רק שהעביר הדין מהם למצרים. שהעברה פירוש מהרז"ו

 

ֶאָָֽ ְָב י ֶ֣ ְרּת  ַב הָ ְוָע ֶּז ַה הָ ְֶ֣יָל ַּבַּל  ָ ם ַרי  ְצ מ  מונח זרקא מונח סגול, זרקא סגול בתפקיד גורע ו/או מוסיף ענין מעין הענין המדובר בו. כאן  – ֶרץ־

כעין גורע מענין הדינים שהיו על ישראל בלילה הזה ומוסיפם על ארץ מצרים. לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת ליל יציאת מצרים 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ילם מקטרוג והעביר הדין מהם למצרים.הייתה שהקב"ה בעצמו הצ

 ודומה לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים: 

ַָעלשמות כי תשא לד,ו:  ׀ ָ' הֵ֥ ָ ר ַּיֲעב ָ֨ ַרב-ַו ְָו ם י  ַאַּפֶ֖ ָ ְך ֶר ֶאֵ֥ ןָ ּו ּנָ֑ ַח ְָו ּום חֶ֖ ַר לָ ֵ֥ א  ָ ' הָ֔ ָ ָ׀ ' הֶ֣ ָ א  ָר ְק ַָוּי  ת׃-ָּפָניו  ֶמָֽ ֱא ֶָו ֶסד ֶָחֵ֥
ַָעל ׀ ָ' הֵ֥ ָ ר ָ-ַוַּיֲעב ָ֨ א  ָר ְק ַָוּי  זרקא סגול, הקב"ה מוסיף לישראל דרכים לבקשת סליחה והעברת הדין מהם. הקב"ה מעביר פנים של  –ָּפָניו 

 הקב"ה עובר מכסא של דין לכסא של רחמים. תיב"עזעם ומביא פנים של רחמים. 

 

היו אנוסים לרדת כי בני ישראל מבקשים שהקב"ה יזכור להם ברית בין הבתרים שעל פי הדבור בה  שיר השירים ב,יז-והגר"א פירש ב

סיבת הדינים שהיו על בני זו , ואומות העולם וגם הערב רב שיצא עמם, החטיאוםוי, -לארץ לא להם מצרים כדי לתקן עולם במלכות שד

  והקב"ה אכן זכר זכות אבות והעביר הדינים. .ישראל

 

 רבי יוסי הגלילי אומר 81.81
 שמות בשלח יד,לא

ֶאת ָ ל א ֝ ָר ְׂש ָי  א ְר דָ -ַוַּיָ֨ ַהְּג ָ ֶ֣ד ֶאתַהָּי ָ ָהָעֶ֖ם ָ ּו אֵ֥ ְר י ָֽ ַָוּי  ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ְּב  ָ ְָיי ה ָָעָׂשֶ֤ ר ֲָאֶׁשָ֨ ה ָ-ָלֵ֗ ְָייָ֑
׃ָפָ ֹו ּדָֽ ְב ַָע ה מ ֶׁשֶ֖ ָּוְב ייָ֔ ַּבָֽ  ָ מ  ינּו ֲא ַָּֽ֖י ַָוָֽ

 הגדה של פסח
שמ' וארא ) רבי יוסי הגלילי אומר מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות? במצרים מהו אומר?

ָ (ח,טו ּו רֶ֤ ְמ א ַָוּי ָֽ א ו ָ֑ ה  ָ ים ֶ֖ ה  ֹל ֱָא ע ֶאְצַּבֵ֥ ָ ה ְרע ָ֔ ֶאל־ַּפ  ָ ם ֻטּמ  ְר ַח   ( ועל הים מה הוא אומר?6)וגו'ַהָֽ

ֶאת (שמ' בשלח יד,לא) ָ ל א ֝ ָר ְׂש ָי  ְרא ֶאת-ַוַּיָ֨ ָ ם ָהָעֶ֖ ָ ּו אֵ֥ ְר י ָֽ ַָוּי  ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ְּב  ָ ְָיי ה ָָעָׂשֶ֤ ר ֲאֶׁשָ֨ הָ ָלֵ֗ ד  ַהְּג ֶ֣דָ ָ-ַהָּי ְָייָ֑
ָָ ֹו׃ ּדָֽ ְב ַָע ה מ ֶׁשֶ֖ ָּוְב ייָ֔ ַּבָֽ  ָ מ  ינּו ֲא ַָּֽ֖י  באצבע? עשר מכות, אמור מעתה במצרים לקו עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכותכמה לקו  ַוָֽ

 מרמזים על לימוד בכעין כלל ופרט שמות בשלח יד,לאפסוק שבו משתמש רבי יוסי הגלילי הטעמי 

 ָל א ֝ ָר ְׂש ָי  א ְר  קדמא אזלא, כעין כלל, ואחד מפרטיו הוא -ַוַּיָ֨

 הָ-ֶאת ָלֵ֗ ד  ַהְּג ָ ֶ֣ד  יד משמעו חמש אצבעות. -בע, היינו מתואם ותומך בדרשת רבי יוסי שמונח רביע, לפחות אר -ַהָּי

 

המספר על הנסים שעשה הקב"ה לישראל מיציאת מצרים עד שנעשה דוד  תהלים עח ההגדה ממשיכה דרשת הנסים על פי הנאמר במזמור

כפירוט נוסף של דרשת רבי יוסי  ונדרש ע"י רבי אליעזר ורבי עקיבא כלל הצריך לפרטכתוב בכעין  תהלים עח,מטמלך על ישראל. 

 הגלילי.

 ... רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה ... הייתה של ארבע מכות?

 ... רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה ... הייתה של חמש מכות?
 :תהילים עח,מט

ח ה-ְיַׁשַּל ָרָ֑ ְָוָצ ֶַ֣עם ָָוַז ה ָרֶ֣ ְב ֶָע ֹו ַאּפֵ֗ ןָ ֬רֹו ֲח ָ ׀ ם ָָּבָ֨
ָָָֽ ָרע  ָ י ֵ֥ ֲאכ  ַמְל ָ ַחת ְׁשַלֵ֗ ֝ ָים׃מ 

ח ָ-ְיַׁשַּל ׀ ם מרמז על אפשרות של תבנית כעין כלל הצריך לפרט או פרטים, וגם ענין שארע קודם, כאן גזר הדין  קדמאקדמא פסק,   -ָּבָ֨

במיוחד לדרשת רבי עקיבא כביכול מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו  פסקעל מצרים. ענין ה

 פועלים מעצמם.

 :והפרטים הם

ֹוָ ַאּפֵ֗ ןָ ֬רֹו  עליון, רביע, ואז מרמז ללפחות ארבעה פרטים. -עלוי רביע, אפשר לדמותם לכעין מונח -ֲח

ֹודורש כאילו טעם פסק לא קיים ואז  רבי אליעזראפשר ש ַאּפֵ֗ ָ ן ֬רֹו חהוא חלק ממלות הכלל  ֲח ַׁשַּל ָ-ְי ֹו ַאּפֵ֗ ןָ ֬רֹו ֲח ָ ם ויש ארבע פרטים ָּבָ֨

ָ-ארבע אופני ביצוע הענישה המנויים בכתוב החל מ .. הייתה של ארבע מכות?רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה .כמאמר  –
ה ָרֶ֣ ְב ָ אחד, ֶע ֶַ֣עם השתים, ָוַז ָרָ֑ ים׃ָשלוש, ְוָצ ָֽ ָרע  ָ י ֵ֥ ֲאכ  ַמְל ָ ַחת ְׁשַלֵ֗ ֝ ָארבע. מ 

 

ח לרבי עקיבא רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה ... הייתה של חמש מכות? ָ-ְיַׁשַּל ׀ ם מלפני הקב"ה קודם יצא גזר הדין הכללי ָּבָ֨

, ויש חמישה אופני ביצוע גזר כביכול מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו פועלים מעצמםוטעם פסק 

 הדין  

 ֹו ַאּפֵ֗ ןָ ֬רֹו  עליון( רביע, )א( הטעמים מרמזים לחמישה אופני מכות, )ב( והמלים מתארות אופן מכה אחד-עלוי )כעין מונח  -ֲח

 ָה ָרֶ֣ ְב ָנח, אופן מכה שני, מו -ֶע ם ֶַ֣ע המונח, אופן מכה שלישי,  -ָוַז ָרָ֑  אתנח, אופן מכה רביעי - ְוָצ

 ים ָֽ ָרע  ָ י ֵ֥ ֲאכ  ַמְל ָ ַחת ְׁשַלֵ֗ ֝  רביע מרוגש בתבה אחת, מרכא סלוק, אופן מכה חמישי - מ 

 

 כורך 81.88

 
 . שמות בא יב,ח:    3

ֶאת ָ ּו ָאְכלֵ֥ י-ְו ְָצל  ָ֑ה ַהֶּז ָ ה ְֶ֣יָל ַָּבַּל ר ַָעל-ַהָּבָׂשֶ֖ ֹות ַמּצָ֔ ָּו ֶׁ֣ש ָָמְָ-א  הּו׃ ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר   ר 
 . במדבר בהעלתך ט,יא: )פסח שני(   2

ל ַָע ֹו תָ֑ א  ָ ּו ַָיֲעׂשֶ֣ ם י  ְרַּבֶ֖ ָהַע ָ ן י ֵ֥ ָּב  ֹום ָיֵ֛ ר ָָעָׂשֵ֥ ה ְרָּבָעָ֨ ַא ְָּב ֝י נ  ַהּׁש  ָ ֶדׁש ח ָ֨ הּו׃-ַּב ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ֹות  ַמּצֵ֥
 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב 

ל הּו-ַע ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ֹות הּו. הלל הזקן היה כורכן זה בזה ואוכלן. יכול יהו מעכבין זה את זה ת"ל מצוה לאכול כולן כאחת ַמּצֵ֥  י אְכֻלָֽ
 אפילו אחד מהן. 

                                                           
ב־ּפַָנראה לומר כי המשך הפסוק מבטא את קשיחות לב פרעה שהובילה אותו ואת עמו לדין בים כמו במכות מצרים  6 ֶ֤קָל  ַז ֱח רַָוֶּיָֽ ֲאֶׁשֶ֖ םַָּכָֽ ֶהָ֔ ֲאל  ָ ֶ֣ע ַמ א־ָׁש ְול ָֽ  ָ ה ְרע 

ָ ׃ ְָייָֽ ר ֶּבֵ֥     ּד 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ילקוט שמעוני תורה רמז קצז 
הרי אתה דן הואיל והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה, אם למדת שאם אין להם מצה ומרור יוצאין ידי חובתן בפסח כך אם 

הּותן במצה ומרור. ד"א אין להם פסח יוצאין ידי חוב מכאן אמרו הפסח נאכל אכילת שובע תניא אמרו עליו על הלל שהיה  י אְכֻלָֽ
הּו-ַעל( במ' בהע' ט,יאכורכן בבת אחת ואוכלן לקיים מה שנאמר ) ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ֹות , אמר ר' יוחנן חלוקין עליו חבריו על הלל ַמּצֵ֥

לן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן ת"ל דתניא יכול לא יצא אדם ידי חובתו אלא א"כ כורכ הּו׃-ַע ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר  ְמ ּו ָ ֹות אפילו זה ַמּצֵ֥
בפני עצמו וזה בפני עצמו. והשתא דלא איתמר הילכתא לא כמר ולא כמר מברך אמצה לחודה ואכיל והדר מברך אמרור לחודיה 

 ואכיל, והדר אכיל מצה ומרור בלא ברכה זכר למקדש כהלל 
 

אלא עם אכילת  שאין מצוה במרורים. ... ולמד הכתוב שאיננו חובה שיהא כורכן בבת אחת ואוכלןר 'עם', ללמד ולא אמ...  רמב"ן
(. ויותר נכון פסחים קכ,אאפילו בפני עצמן, כדעת רבותינו ) -( שמות בא יב,יחהבשר, אבל המצות חזר וצוה: "בערב תאכלו מצות" )

ֹות( שמות בא יב,חשנאמר כי) ַמּצָ֔ ֶאת: נמשך למעלה ּו ָ ּו ָאְכלֵ֥ ָ-ְו ר יַהָּבָׂשֶ֖ ל  ָ֑הְָצ ֶּז ַה הָ ָל ְֶ֣י ֶׁ֣ש-ַּבַּל ֹותָא  ַמּצָ֔ ; וחזר וצוה: עם מרורים יאכלוהו לבשר ּו
הנזכר. והנה צוה באכילת הבשר ובאכילת המצות ולא צוה באכילת המרורים, רק אמר שיאכלוהו לבשר עם מרורים; ירמוז שאין 

ין במרורים מצוה, וגם אינם מעכבין את הבשר, ואם אכל פסח ולא אכל במרורים מצוה, רק לאכול הבשר עמהם, ובזמן שאין בשר א
 (; כי המצוה בפסח כמו המצוה במצה, כל אחת צָואה בפני עצמה.מכיל' בא פסחא וידי פסח יצא ) -מרורים 

 

לד"ה  זצ"ל זי"ע אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן –הגדה של פסח -ב ֹות-ַע ... ילפינן דאוכל פסח הּוי אְכֻלָָֽמיתור תיבת (... במ' בהע' ט,יא) ַמּצֵ֥
ֹותכי , (שמ' בא יב,ח) , וגם פשוטו של מקרא זה משמע כמ"ש הרמב"ן שם(מכילתא שם)אף שאין לו מצה ומרור  ַמּצָ֔ , נמשך למעלה ּו

ֶאת ָ ּו ָאְכלֵ֥ ָ-ְו ר יַהָּבָׂשֶ֖ ל  ָ֑הְָצ ֶּז הַָה ָל ְֶ֣י ַּל ֶׁ֣ש-ַּב ֹותָא  ַמּצָ֔ הּו׃ וחזר וצווה עם, ּו ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר  צריך לכרוך גם עם מצה, וא"כ אין ראיה ש. לבשר ְמ
אבל הרשב"ם משמע דגריס בש"ס הפסוק דפעם  –לולא שבא הכתוב בפעם שניה וממנו נלמוד גם לפעם ראשונה )ראה רש"ש שם(. 

 ראשונה, וכמו שכתב בהגהות הר"ב מרגנשבורג.
 

ֶאת. שמות בא יב,ח:  -ב –טט  ָ ּו ָאְכלֵ֥ ָ֑ה-ְו ַהֶּז ָ ה ְֶ֣יָל ַָּבַּל ר יַָהָּבָׂשֶ֖ ָעַָ-ְצל  ֹות ַמּצָ֔ ָּו ֶׁ֣ש ָָ-לא  הּו׃ ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר   ְמ

 , לעומתו בפסח שנילעצמוקטן, טפחא, סלוק, שלושה טעמים מפסיקים לרמז על אכילת כל אחד מהם -תבנית הטעמים מונח זקף

לבמדבר בהעלתך ט,יא: ...  -ב ָ-ַע הּו׃ ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ֹות יוצר קבוצה תבנית הטעמים מרכא טפחא, סלוק. מרכא טפחא בתפקיד ַמּצֵ֥

לסלוק, מרמז על הנאמר -פינת בתוכן המוטעם בהמאו הּו׃-ַע יםָי אְכֻלָֽ ֶ֖ ר  ר  ְמ ָּו ֹות וזה מתואם עם נוסח ההגדה . מצוה לאכול כולן כאחתַמּצֵ֥

במ' בהע' ): כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קים. היה כורך כורך פסח מצה ומרור ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמרשבשימושינו: 

ֶָ֖-ַעל( ט,יא ר  ר  ְמ ָּו ֹות הּוַמּצֵ֥ ָי אְכֻלָֽ  :ים
וזה מתואם עם דברי רבי יוחנן המובאים  אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמואבל מרכא טפחא יש לה גם תפקיד מכל מקום לכן הסיכום  

 בילקוט שמעוני ועם מה שכתב האדמו"ר ממ"ש על גירסת הרשב"ם והגהות הר"ב מרגנשבורג.

 

י ְָצל  ָ֑ה ֶּז ֹות-ַה ַמּצָ֔ ָּו ֶׁ֣ש ָ-ַעלָ-קטן, זה מצוה אחת ו-קף)אתנח( מונח ז – א  ָ הּו׃ ָי אְכֻלָֽ ים ֶ֖ ר  זה מצוה אחרת, ואפשר כי זאת תבנית טעמים  ְמר 

העשויה ללמד על דרישה אלפניו ולאחריו, כמו אם המצוה הראשונה לא הייתה מצוה אלא תיאור ואחריה מצוה, שזאת תבנית טעמים 

ֹות( שמות בא יב,חיותר נכון שנאמר כי)והמלדת לדרוש אלפניה ולאחריה. וזה מתואם עם פירוש רמב"ן  ַמּצָ֔  –)טט  נמשך למעלה ּו

ֶאת: אלפניו( ָ ּו ָאְכלֵ֥ ָ-ְו ר יַהָּבָׂשֶ֖ ל  ָ֑הְָצ ֶּז הַָה ָל ְֶ֣י ַּל ֶׁ֣ש-ַּב ֹותָא  ַמּצָ֔    עם מרורים יאכלוהו לבשר הנזכר. לאחריו( –)טט  ; וחזר וצוה:ּו

 

 

א. והוא מקושר לנושא טעם המן במצות שאכלו הרב נפתלי פייגנבוים שליט"א בשבת הגדול התשע" הבירור הבא בא בעקבות דרשת

 שמות בשלח טז,לבושהוציאו ממצרים ואכלו שלושים יום במדבר. ראה 
ָ֑ם יֶכ ת  ר  ד  ֶרתְָל ֶמֶ֖ ְׁש מ  ְָל ּנּו ֶּמָ֔ מ   ָ ָהע  ֶמר ָ א ְמל ֶ֤ ָ ' הָ֔ ָ ֶ֣ה ָּו ָצ  ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ ָבר ָּד ַָה ֶ֤ה ֶָז ה מ ֶׁשֵ֗ ָ ר ֶמ א ַָוּי ֶ֣

ֶאתָ ָ ּו אֶ֣ ְר ָי  ׀ ן ֶַ֣ע ַמ ֶאתְָ-ְל ָ י ְֶ֤לּת  ֶָהֱאַכ ר ֲאֶׁשָ֨ ָ ֶחם ם׃ַהֶּלֵ֗ י  ָרָֽ ְצ מ  ָ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ָ ם ֶאְתֶכֶ֖ ָ י ֵ֥ א  י הֹוצ  ְָּב ר ְדָּבָ֔ ַּבּמ   ָ ֶָכם
 

 אכילה במעיו בעינן, וליכא.  -הרי נהנה גרונו בכזית, וריש לקיש אמר פטור  -רבי יוחנן אמר חייב בבלי חולין קג, ב 
 אמר רבא בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא בבלי פסחים קטו,ב
א; אבל אם בלע מרור, לא יצא )ל( יב >ט< דטעם מרור בעינן וליכא. ואפילו אם בלע מצה )כט( יא בלע מצה, יצשו"ע או"ח תעה ג 

ומרור כאחד, )לא( יג ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. ואם כרכם )לב( בסיב, ובלעו, אף ידי מצה לא יצא )לג( לפי שאין דרך אכילה 
 בכך. 

שירגיש במרירו' דהוא זכר למרירות ואם לא ירגיש אין זכר משא"כ במצ'  פי' בפה -)ט( דטעם מרור בעי'. ט"ז אורח חיים סימן תעה 
דמ"ה לא יצא אם בישל' כמ"ש סי' תס"א התם לא בעינן שירגיש בפה טעם מצה דלא צוותה התורה על  ג"כ טעם מצהאע"ג דבעי' 

מ: בנוסח דזכר למקדש כהלל י"ל הרגש' בזה אלא על אכילה לחוד ובליעה אקרי אכילה ובלבוש האריך בתי' קושיא זו ובמ"ש לק"
 היה כורך פסח מצה ומרור וכן פירש"י בגמרא על הלל שהיה כורכן בבת אחת דהיינו פסח עמהם:

בדיעבד דגם זה מיקרי אכילה אע"פ שלא לעסה ולא הרגיש טעם מצה ואע"ג  - בלע מצה יצא)כט(  משנה ברורה סימן תעה ס"ק כט
]לא[ יש לומר דהתם גרע  אלמא צריך טעם מצהוצאין במבושל ומשום דנתבטל טעם מצה דלעיל בסימן תס"א ס"ד פסקינן דאין י

אבל לכתחלה ]לב[ משום דהפת בעצמה אבדה טעם מצה אבל הכא יש בה טעם אלא שהוא לא הרגיש הטעם בפיו ומ"מ כ"ז בדיעבד 
 :יש ללעוס אותה עד שירגיש הטעם בפיו

 )לב( מגן אברהם בשם רשב"ם:שער הציון סימן תעה ס"ק לב  וט"ז: )לא( מגן אברהםשער הציון סימן תעה ס"ק לא 
 

טעם מאכל מרגישים בגרון ולא במעיים, לכן הבולע מצה בלא אכילה או הכרוכה בסיב אינו מרגיש טעמה בגרונו, בדיעבד יצא אבל 

ולחשוב שזה דוגמת טעם המן שהרגישו לכתחילה כדי להרגיש טעם המן ולהחיות את גאולת מצרים יש לאכול המצה ולהרגיש טעמה בגרון 

 טעמו בשלושים יום בם אכלו המצות שהוציאו ממצרים. 

ְחָמא -ב טעימת טעם המן קדמה לירידתו שמות בשלח טז,לבראה  א לַּ      .הֵּ

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ברכת המזון –ברך  81.82
 :שמות בשלח טז,יב

ת ֶא ָ י ְעּת  ַמֵ֗ לָ -ָׁש א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  ת  ּנ  ְָּתלּו
ָָ ין ֶ֤ ָּב  ר אמ ֵ֗ םָל  ֶה֝ ֲאל  ָ ר ְׂשְּבעּוַּדּב ָ֨ רָּת  ֶק רָּוַבּב ֶ֖ ָָבָׂשָ֔ ּו ּת אְכלֶ֣  ָ ם ְרַּב י  ֶָ֑חם-ָהַע ָָל
ם׃ָ יֶכָֽ ה  ֱאֹל ָ ' הֶ֖ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ י ֵ֛ םָּכ  ַדְעֶּת֕ י ָו 

רמז לברכת המזון במן עצמו, שנא' ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' אלהיכם. )וראה מ"ש  תורה שלמה )פ( בזהר ח"ג רעד:
 וגו' קרבמילואים ובהשמטות(. וכן הוא ברבינו בחיי כאן: ובב

הרבינו בחיי עה"ת ודבר זה שמשה תיקן להם ברכת הזן בשעה שירד המן לישראל מסמיך ליה שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן כט 
ֶאתעה"פ:  בפ' בשלח )טז,יב( ָ י ְעּת  ַמֵ֗ ׂשְָ-ָׁש רָּת  ֶק רָּוַבּב ֶ֖ ָָבָׂשָ֔ ּו ּת אְכלֶ֣  ָ ם ְרַּב י  ָהַע ןָ י ֶ֤ ָּב  ר מ ֵ֗ א םָל  ֶה֝ ֲאל  ָ ר ַּדּב ָ֨ ָ ל  א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  ת  ּנ  -ְּבעּוְּתלּו

ם׃ יֶכָֽ ה  ֹל ֱא ָ ' הֶ֖ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ י ֵ֛ םָּכ  ַדְעֶּת֕ י ָו  ֶָ֑חם  ָל
ְׂשְּבעּו. וז"ל:  רָּת  ֶק ם-ּוַבּב ֶ֖ יֶכָֽ ה  ֱאֹל ָ ' הֶ֖ ָ י ֵ֥ ֲאנ  ָ י ֵ֛ םָּכ  ְעֶּת֕ ַד י ָו  ֶָ֑חם ( ואכלת ושבעת דברים ח'שתברכו את שמי על המזון כענין שכתוב ) ָל

שראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן, ומזה אמרו (משה תיקן להם ליברכות פ"ז ד' מ"ח בוברכת את ה' אלקיך. ומכאן אמרו רז"ל )
 ברכת המזון דאורייתא, אבל ברכת המוציא דרבנן מק"ו ומה כשהוא שבע מברך כשהוא רעב עאכ"ו עכ"ל רבינו בחיי. 

שית סדר ברכת המזון כך היא. ראשונה ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ. שלי ונסיים בלשונו של הרמב"ם בסיכום סדר ברכת המזון וז"ל:
בונה ירושלם, רביעית הטוב והמטיב. ברכה ראשונה משה רבינו תקנה, שנייה תקנה יהושע, שלישית תיקן דוד ושלמה בנו, רביעית 

 (. רמב"ם פרק ב' מה' ברכות הלכה א'חכמי משנה תקנוה )
ָ י ְעּת  ַמֵ֗ לָ -ֶאתרביע, בתפקיד של ארבע,  –ָׁש א  ָר ְׂש ָי  ֶ֣י ְָּבנ  ת  ּנ  התלונות לכתוב בלשון  –"ה בחסדו מנתב את הקב –זרקא מונח סגול  – ְּתלּו

םהיא ברכת המזון בת ארבע ברכות, אשר ע"י טעם  –להיות ברכה  תלונתיחיד  ֶּת֕ ַדְע י גדול, נלמד כי שלוש מהן נקראות -זקף – ו 

ים שתקנו דוד מדאורייתא ובתוכן החלוקה ברכת הזן תקנה משה והיא מהתורה, ושתי ברכות ברכת הארץ תקנה יהושע וברכת בונה ירושל

ָהטוב והמיטיב חכמי המשנה תקנוה אפשר על בסיס רמז זה של  –ושלמה הן דברי נביאים. הברכה הרביעית  י ְעּת  ַמֵ֗ רביע, בתפקיד של  –ָׁש

 ארבע. 

 

 שפך חמתך 81.83
 ח -תהילים עט,ו 

ָך ּו עֵ֥ ָדָ֫ א־ְי רָל ָֽ ֲאֶׁש   ָ ם ַהּגֹוי  ל־ ֶאָֽ ָ ְתָךֵ֗ ָמָֽ ֲח ָ ְך ְָׁשפ ֶ֤ ָ]ו[
ֲאֶׁשֵָ֥ ָ ֹות ְמָלכָ֑ ַמ ָ ל אּו׃ְוַעֵ֥ ָרָֽ אָָק ָל ֶ֣ ָךֵ֗ ְמ ׁש  ְָּב֝ ָר

ּמּו׃ ַׁשָֽ ה  ֵ֥הּוָ ֶאת־ָנו  ְָוָֽ ב ק ָ֑ ת־ַיֲע ֶאָֽ ָ ֶ֣ל ָאַכ ָ ז[ָּכ  י [ָ
ֲעוָ   ָ ר־ָלנּו ְזָּכ ל־ּת  ַאָֽ ָ ח[ ם] י ֵ֥ נ  אׁש ָ֫ ר  ָ ת ָנ  

ד׃ א ָֽ ְמ ָ ֹונּו ַדּלֶ֣ ָ י ֶ֖ יָךָּכ  ֶמָ֑ ֲח ַָרָֽ ּונּו מֶ֣ ְּד ַק ְָי ר ה  ַָמ 
 

עֵָ֥ ָדָ֫ א־ְי רָל ָֽ ֲאֶׁש   ָ ם ַהּגֹוי  ל־ ֶאָֽ ָ ְתָךֵ֗ ָמָֽ ֲח ָ ְך ְָׁשפ ֶ֤ ם]ו[ י ֵ֥ נ  אׁש ָ֫ ר  ָ ת נ   ֲעו   ָ ר־ָלנּו ְזָּכ ל־ּת  ַאָֽ ָ ח[ [ָ .. . ָ ָך ָּו
, כעין תפקיד זרקא סגול בכ"א ספרים, המחלק הפסוק לשלושה חלקים. ויורד-הפוך עולה-צינור אתנח –תבנית הטעמים בשני המקראות 

ָיל בפסוק אפשר כי יש לו גם תפקיד של כעין גורע או מוסיף מסוג הענין המדובר על הענין. והסברו יתח ב ק ָ֑ ת־ַיֲע ֶאָֽ ָ ֶ֣ל ָאַכ ָ ז[ָּכ  י [
ּמּו׃ ַׁשָֽ ה  ָ ֵ֥הּו ֶאת־ָנו  בני ישראל נושאים בשליחות ה' לתיקון אומות העולם והאומות מציקות ומחטיאות אותם, ואז יש למידת הדין מקום  ְוָֽ

 לקטרג עליהם. לכן תפילת ישראל אל הקב"ה שיזכור שליחיו, ימחל להם ויצילם ממעשי האומות.

ֶרץשמות בא יב,  -דוגמת ההסבר בוזה כ ֶאָֽ ְָב י ֶ֣ ְרּת  ַב ְָוָע ָ-]יב[ ֶּזה  ַה ָ ה ְֶ֣יָל ַָּבַּל ם  ַרי  ְצ לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת ליל יציאת מ 

 מצרים הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם למצרים, היינו שגרע מחובת ישראל והוסיף זאת על חובת מצרים.

 

 הלל 81.84

 קריאת מגילת אסתר בפורים זה ההלל של פורים –טט ב נחמן אמר קריתא זו הלילא וגו', ר בבלי מגילה יד,א
 :שמות בשלח טו,א

ירָ ָֽ ָָיׁש  ֶ֣ז ֶאת-ָא ָ ל א ֝ ָר ְׂש ָי  י הָּ֩וְבנ ָ֨ רָ-מ ֶׁש מ ָ֑ א ּוָל  רֶ֖ ְמ ַָוּי א ה הָוָ֔ י ַלָֽ  ָ ּז את ַָה ה ָרֶ֤ י ַָהּׁש 
יָ ָֽ ּכ   ָ הָוה י הַָלָֽ ָר י ֶ֤ ַָבָּיָֽם׃-ָאׁש  ה ָרָמֵ֥ ָ ֹו בֶ֖ ְכ ר  ְָו ּוס סֵ֥ ָ ה ָָּגָאָ֔ ה א ֶ֣ ָָג

 קטן, שתי לימודים אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו-מהפך פשטא זקף - השירה הזאת לה'-את

 לימוד אחד פשט שבח גדול לה' על הצלתם -טט 

 כן נקבעה שירת הים בשחרית של כל יום ויוכלו להוסיף הלל ע"י מי שאל ידו להוסיף-על אור החייםע"פ  –טט 

קטן, בשנוי סדר האותיות מתקבל -קטן כאן ע"י שמהפך בפשט של התבה בזקף-זקף להוי'ה -לימוד דרשה שניה המרומזת ב

 ה.-הל)ל(ויה, אמירת הלל לי

.דאמר רבי סימון בשם תלמוד ירושלמי סוכה פ"ג ה"י, ותלמוד ירושלמי מגילה פ"א ה"ט )וילנה יג,א( -ומצאנו תמיכה לדרך השניה ב
ים באישור בניצוח בניגון בשיר במזמור בהשכל ברינה בתודה בתפילה רבי יהושע בן לוי בעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תיל

 והשבח כלולין בו גו' הללויה שהשםבברכה המאושר שבכולן 
 

 ברח דודי –שיר השירים  81.81
 יד׃ -שיר השירים ח,יג

י׃ נ  ָֽ יע  מ  ַהְׁש ָ ְך ֶ֖ קֹול  יםְָל ֵ֥ יב  ְקׁש  ַָמ ים ֵ֛ ר  ב  ֲח ָ ים ֵ֗ ּנ  ַָּבַּג ֶֶ֣בת ַהּיֹוֶׁש ָ ׀ ָ׀יג
ְדָ ָּוָֽ י ֵ֗ ד  ּדֹו ׀ָ ָ ח ַרֶ֣ ְָּב ׀ ד אֹ֚ו׀י  ָ י ב  ְצ ָל  ה־ְלךֶָ֤ ר  מ  ֶפ ים׃ְָלע ֶ֣ ָֽ מ  ְָבָׂש י ֵ֥ ר  ָה ָ ל ַָעֶ֖ ים ַאָּיל ָ֔ ָָה

ברח דודי, ברח ,... ורוח הקדש צווחת, ברח דודי, מן גלות שאנו בה ומתלכלכין בעונות ד"אשיר השירים רבה )וילנא( פרשה ח  
 ,מאומות העולם והדבק בהם בישראל

ים ֵ֗ ּנ  ַָּבַּג ֶֶ֣בת ַהּיֹוֶׁש ָ ׀ שביום השבת ישכימו לבתי הכנסת ויהיו  עסוקין במלאכתן כל ששת ימים, פונה לישראל ה מונח רביע, הקב"ה – ׀יג

ואז יהיה הדבר החמישי בנביא,  ומפטיריןבתורה,  וקוריןלפני התיבה, ועוברין קריאת שמע, קורין עוסקים בארבעה דברים  ביחד



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

 אכים ישמעו עבודתכם לקב"ה ולא יקטרגו.  שהמל להם בני הגביהו קולכם כדי שישמעו חברים שעל גבכם,  והקב"ה אומר

זה לזה, שלא יאמרו  ולא תביישוזה עם זה,  ולא תחרחרוזה את זה,  ולא תקנאוזה את זה,  שלא תשנאוותנו דעתכם : ועוד לפחות ארבע
ם מקיימים אותה ואתמלאכי השרת לפני רבש"ע תורה שנתת להם לישראל אינן עוסקין בה, והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם, 

בר קפרא אמר למה קרא ובזה יוכיחו שבני אדם יכולים להיות בעלי שש תכונות המביאות לדביקות חברים כמו המלאכים, כי , בשלום
 דברים. ופלוגת ומינות ותחרות ושנאה וקנאה איבהלפי שאין ביניהם  חבריםלמלאכי השרת 

 

ים ֵ֗ ּנ  ַָּבַּג ֶֶ֣בת ַהּיֹוֶׁש ָ ׀  ות ארבע נקודות משותפות:מונח רביע, כעין לפח – ׀יג

קולך השמיעני ואם  קורין בתורה בחבורותא"ר יודן בשעה שישראל בקריאת תורה ובקריאת שמע  אחדותא' לפחות ארבע נקודות של 
אחת קולך השמיעני ואם לאו ברח דודי, ברח  בנעימהאחד,  בקולאחד,  בפהלאו ברח דודי, א"ר זירא בשעה שישראל קורין את שמע 

 דודי, 
    ר' חוניא על הדא דר' יצחק, אין הקב"ה פורע מאומה למטה עד שמשפיל שריה מלמעלה, ב' חמישה מקראות תומכים במאמר 

 ,וביולדה, בבשמים, ובבציר, בקצירנמשלה גאותן של ישראל,  בארבעה דבריםג' 
 

ים רש"י.]יג[ ֵ֗ ּנ  ַָּבַּג ֶֶ֣בת גנים של אחרים ויושבת בבתי כנסיות ובבתי . הקב"ה אומר לכנסת ישראל את הנפוצה בגולה רועה בַהּיֹוֶׁש
ְךמדרשות:  ֶ֖ קֹול  יםְָל ֵ֥ יב  ְקׁש  ַמ ָ ים ֵ֛ ר   . מלאכי השרת חביריך בני אלהים דוגמתך מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיות: ֲחב 

 השמיעני. ואחר כך יקדישו הם שאמר )איוב ל"ח( ברן יחד כוכבי בקר אלו ישראל ואחר כך ויריעו כל בני אלהים: 
י]יד[   ֵ֗ ד  ּדֹו ׀ָ ָ ח ַרֶ֣   מן הגולה הזאת ופדנו מביניהם:. ְּב

י ָ ב  ְצ ָל  ה־ְלךֶָ֤ מ  ְד . למהר הגאולה והשרה שכינתך על הרי בשמים הוא הר המוריה ובית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן: נשלם ּוָֽ
 פירוש שיר השירים, תהלה ליוצר אורים: 

י׃ נ  ָֽ יע  מ  ַהְׁש ָ ְך ֶ֖ קֹול  יםְָל ֵ֥ יב  ְקׁש  ַמ ָ ים ֵ֛ ר  ב  כעין יתור לרבות את ישראל על המלאכים להיות  מרכא טפחאתביר מרכא טפחא סלוק,  – ֲח

מצד אחד ממעט קיטרוג  תבירלקב"ה,  –בקול אחד  –מחוברים לקב"ה, ע"י דיבוק חברים בין ישראל ועבודה ביחד  –כביכול חברים 

 ישראל לקב"ה בלבד.   מיחד את קול עבודת –המלאכים כאשר נוכחים בעבודת ישראל יחדיו לקב"ה, סלוק 

 מצד אחר כביכול ממעט בחיבור אל הקב"ה אם אין חברות בין עובדי ה'. תביר

בָחֵבר ָבֻחר )כהלכה(  ר   ָרַחב )שמח וגם בלתי בעל גבול(  ְּבח 

 ּוָבַחר ְלַחֶבר תורה נְִּרֶחֶבת ְלֶחֶבר נְִּבָחר בחכמה נְִּרָחב בדעת ָרָחב

 ( בֶחֶרב )סכין מילה( מל ח' )ימים-ַבר)יו( )=בניו(ל  ברָ ש

 

ְך ֶ֖ קֹול  יםְָל ֵ֥ יב  ְקׁש  ַמ ָ ׀ יתור לרבות, כי אפשר לכתוב "חברים מקשיבים", ובא לאפיין הכתוב לפניו. בין אם החברים הן  –מרכא טפחא  – ׀יג

 כנסת ישראל. כנסת ישראל שמתורתה ומעשיה הן ניזונים, והאומות מודרכות מקול לקולאומות העולם ובין הן המלאכים, הם מקשיבים 

י ֵ֗ ד  ּדֹו ׀ָ ָ ח ַרֶ֣ ְָּב ׀ ד ָמונח פסק )מונח לגרמיה( רביע, כעין קריאה עם פסק ואז מלת  – ׀י ָ׀ ח ַרֶ֣ ְָּב ד׀ ע"פ מידה י"א של רבי אליעזר ברבי  - ׀י

׀יוסי, סדור שנחלק. כאילו מסיימת את הנאמר בפסוק )ח,יג(  חָ ַרֶ֣ ְָּב י נ  ָֽ יע  מ  ְָּבַרֶָ֣וקריאה ללא פסק בתוך פסוק )ח,יד(  ַהְׁש ׀ י׀יד ֵ֗ ד  ּדֹו  וגו' חָ

 

יאם החברים מקשיבים לקולך, היה לו לכתוב "השמיעי לנו" בלשון רבים. ומדוע  נ  ָֽ יע  מ  ָמיעט בריבוי  -סלוק, הגביל  – ַהְׁש ים ֵ֥ יב  ְקׁש  ַמ
ְך ֶ֖ קֹול  יואמר בלשון יחיד  ְל נ  ָֽ יע  מ  ה ? אלא שהקב"ה כביכול מתאוה לקול כנסת ישראל שיהיה מוקדש לו בלבד. ומה מבקש הקב"ַהְׁש

יביאור הגר"א שיר השירים ח,יד לשמוע? ע"פ  ֵ֗ ד  ּדֹו ָ ׀ ָ ח ַרֶ֣ אֹ֚ו. ודמה לך צא אתה בראשונה מכאן. ְּב  ָ י ב  ְצ ָל  ה־ְלךֶָ֤ מ  ְד ר ּוָֽ ֶפ  ְלע ֶ֣
ים׃ ָֽ מ  ְָבָׂש י ֵ֥ ר  ָה ָ ל ַָעֶ֖ ים ַאָּיל ָ֔  עכ"ד. וכנסת ישראל אכן משמיעה:פירוש, בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן.  ָה

 ָ׀ חָ ַרֶ֣ ל כפית על עצמך ע"י זעקת כנסת ישראל וכך הוצא השכינה הקדושה משביה בגלות ועמה כל צא מהגלות שכביכו –ְּב

 בני ישראל.  –צבאות ה' 

 ָ׀ חָ ַרֶ֣ נהוג בהרבה קהילות לקרוא י"ג מידות של רחמים, בשבת חול המועד פסח אחרי ההלל, -קיצור "ברחמים" היינו ב –ְּב

ָ ... (יד -ח,יג ש"שה) מגילת שיר השירים אשר בפסוקי הסיום כתוב בה י נ  ָֽ יע  י ַהְׁשמ  ֵ֗ ד  ּדֹו ׀ָ ָ ח ַרֶ֣ הקב"ה מתאוה לזעקת וגו'.  ְּב

מהגלות שכביכול גזר על עצמו ועמו יציאת השכינה ובני ישראל. וזהו התיקון התפילה לרחמים של כנסת ישראל לגאול עצמו 

ַָעל שמות כי תשא לד,ו-לאחריה קוראים בתורה ב הגדול מכולם. ׀ ָ ' הֵ֥ ָ ר ָָּפָני-ַוַּיֲעב ָ֨ א  ָר ְק ַָוּי  בענין המתחיל בשלוש עשרה ו 

 מידות של רחמים. 

 גדול ... זקף קטן בין שני -בבקשת משה רבנו למחילת חטא העגל הקודמת לענין י"ג מידות, מופיעה פעמיים תבנית הטעמים זקף

קיסרים
7

מפורש כי ה' נענה , ענין של בקשת תיקון גדול, שהוא מעבר לסדר הטבעי, כי אין לו יותר סיוע של זכות אבות. 

 לבקשה ואמר למשה רבנו "וכי סבור אתה כי תמה זכות אבות, עלי ללמדך י"ג מידות של רחמים". 

  :ה'ֶָאלשמות כי תשא לב,ז ָ ר ֵ֥ ַדּב  הֶָלְך-ַוְי ם׃ָ-מ ֶׁשָ֑ י  ָרָֽ ְצ מ  ָ ֶרץ ֶאֵ֥ מ  ָ יָת ֶ֖ ֶהֱעל  ָ ר ֲָאֶׁשֵ֥ ָךָ֔ ַָעְּמ ֶ֣ת ח  ָׁש  ֚י דָּכ  ֕  ר 
  :םשמות כי תשא לב,לב א  ָ ה חַָ-ְוַעָּתֶ֖ ָ ֶ֣א ָּׂש םּת  א  ְָו ם אָתָ֑ ָָ-ָּט ׃ ְבָּת רָָּכָתָֽ ֲאֶׁשֵ֥ ָ ָךֶ֖ ְר ְפ ּס  ָֽ מ  אָ ָָנָ֔ י ֶ֣נ  ח  ְמ ָ ן י  ַָא֕
  ןיחזקאל  לז,יא: הפטרת שבת חול המועד פסח היא בחזון העצמות היבשות ובה נאמר ה-ֶּב ֶּל ָהא ָ֔ ָ ֹות מֶ֣ ָהֲעָצ ָ ם ָד֕ גדול -זקף – ָא

עי. ובא לתיקון גדול להקים את עם ישראל ... זקף קטן בין שני קיסרים, בתפקיד של צורך בתיקון גדול, שהוא מעבר לסדר הטב

לתחיה אחרי חורבן הבית הראשון וגלות בבל וגלויות ממלכת ישראל. זה יכלול גם המפרש כי אלו עצמות בני שבט אפרים 

 שהקדימו את הקץ ביציאת מצרים.

 

 ׀:ָפיוט על מלת חָ ַרֶ֣   באותיות ב'ר'ח'ְָּב

 בלתי בעל גבול( שמח וגם )ָרַחב  ְבחֵֹרבכהלכה( )ָחֵבר ָבֻחר 

 ּוָבַחר ְלַחֶבר תורה נְִּרֶחֶבת ְלֶחֶבר נְִּבָחר בחכמה נְִּרָחב בדעת ָרָחב

 ֹ  סכין מילה( מל )ימים( בֶחֶרב )ח' -=בניו(ל)יו( )ב  ַברשר

                                                           
 קטן בין שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח( בתורה-גדול ... זקף-מופעי זקף 23מתוך  7



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 נספח: .81.8

על שבעה  מלמדים זהר במדבר-ו בראשית רבה פר' בראשיתבברית בין הבתרים נגזר על צאצאי אברהם אבינו לרדת לארץ לא להם. 

חטאים שגרמו להסתלקות השכינה מהארץ לרקיע השביעי ועל שבעה תיקונים שהביאו להורדת השכינה חזרה לארץ, כאשר חלקם נעשו 

 במצרים.

 
)ח( וישמעו את קול י"י אלהים מתהלך בגן לרוח היום אמר ר' חלפיי שמענו שיש הילוך לקול, הילוך לאש לא שמענו, והיכן שמענו 

, שכינה בתחתונים הייתהאש )שמות ט כג(. אמר ר' אבא בר כהנא מהלך אין כת' כאן אלא מתהלך מקפץ ועולה, עיקר להלן ותיהלך 
כיון שחטא אדם הראשון ניסתלקה לרקיע הראשון, חטא קין עלה לרקיע השיני, חטא דור אנוש עלה לשלישי, חטא דור המבול 

אברהם יצחק יעקב לוי קהת  וכנגדן עמדו ז' צדיקיןימי אברהם לשביעי, לרביעי, דור הפלגה לחמישי, סדומיים לששי, מצריים ב
, אברהם משביעי לשישי, יצחק הוריד משישי לחמישי, יעקב הוריד מחמישי לרביעי, לוי הוריד והורידו אותה לארץעמרם משה 

 מרביעי לשלישי, קהת הוריד משלישי לשיני, עמרם הוריד משיני לראשון, משה הורידה למטה, 
שע"י שבע חטאים נשתנה גשמיות העולם ונהיה חמריות, ואברהם החל  ממ"שניאורסהאן זצ" זי"ע שיחות קודש תשכ"טתב האדמו"ר כ

 בסילוק ההעלם וההסתר של הקליפות שבאו משבע החטאים וגו'.

צא קשר לחטא אדם הראשון, פעם וברובם נמ 19המופיעה בתורה  דרגא מונח רביעברוב הפסוקים הנוגעים בענין מופיעה תבנית הטעמים 

היצר הרע ותיקונו ועניני גאולה. הסבר הפסוקים אינו שייך לתוכן ההגדה של פסח, כאן יוצגו המופע הראשון שהוא גם חטא אדם הראשון 

 והעקירה מהארץ לרקיע הראשון, והמופע המחזיר את השכינה לארץ.

ֲאכָָ֝בראשית ג ו:  ַמ ץְָל ָהע ָ֨ ָ יָטֹוב֩ ֶ֣ הָּכ  ָּׁש֡ א  ָה ָ א ֶר ֶ֣ ֲאָוהַוּת  ַָתָֽ י ֹ֧ ְָוכ  ָ-ל ם י  יַנֵ֗ אָָלע  ּו , תעתועי יצר הרע. העקירה הראשונה  דרגא מונח רביע -הֶ֣

 בחטא אדם הראשון.

'ָהעקירה השניה בקין בראשית  ד,טו:  הֵ֗ ֹוָ רָלֶ֣ ֶמ א  , מעיד על החטא ותיקונו בתשובה .דרגא מונח רביע –ַוּי ֹ֧

ָּכל  ָ ן 'ָָלכ  ָהֵ֗ ֹו רָלֶ֣ ֶמ א יָ -ַוּי ֹ֧ ְבָעַתֶ֖ ָׁש  ן י  ַקָ֔ ָ ג ֶ֣ ר  תה  ַהּכֹו ָ י ֵ֥ ְלּת  ב  ֹותְָל אָ֔  ָ ן ַק י  'ְָל ה ָ ֶׂשם ַוָּיָ֨ ָ ם ָּקָ֑ ָֻי ֹוָָּכל-ם תֶ֖ ָָ-א  ֹו׃ אָֽ ְצ ָמ 
 העקירה השלישית בדור אנוש דברים ראה יב,ב: 

ת ֶאָֽ ָ ן דּו ַאְּב ֶ֣דְָּת֠ דּו-ָּכל-ַאּב  ְב ָָעָֽ ר ֲאֶׁשֹ֧ ָ ֞מֹות ק  ת-ַהְּמ ֶא ָ ם ָתֶ֖ א  ָ ים ֵ֥ ְרׁש  ָי  ם ַאֶּתֵ֛ ָ ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ם ֵ֗ ַהּגֹוי  ָ ֶ֣ם ַָעל-ָׁש ם ֶהָ֑ י ה  ֹל וְָ-ֱא  ָ ים מ  ָר ָהָֽ ָ ים ֶ֤ ר  ָה לֶה -ַע
ל ַחתָָּכ ְָוַתֶ֖ ֹות ָבעָ֔ ן׃-ַהְּג ָֽ֖ ַרֲעָנָֽ ָ ץ ֵ֥  ע 

ָָבראשית וירא כ,יג אפשר כי פסוק זה מרמז אל גלות השכינה בדור אנוש שבו הוחל לקרוא בשם אלהים אחרים והפסוק  ר ֲאֶׁשֹ֧ יַָּכ ֞ ה  ַוְי
י ֵ֗ ת  א  ָ ּו ְתעֶ֣  שביעי לששי. וגו' שבו מפורש על התחלת עבודה זרה בדור אנוש מרמז אל התיקון וחזרת השכינה מרקיע ה 

ת ל-ֶאָֽ דּו-ָּכ ְב ָָעָֽ ר ֲאֶׁשֹ֧ ָ ֞מֹות ק  ם-ַהְּמ ֵ֗ ַהּגֹוי  ָ ֶ֣ם  , בתפקיד תיקון הקילקול של היצר הרע, וגלוי הגאולה   דרגא מונח רביעגרשיים  – ָׁש

 ובדרך רמז, יכוין הכתוב לרמוז איבוד לכח הנעלם גם כן בכח עם בני ישראל, שכאשר יתעצמו בתעצומות המעשה אור החייםמתואם לפירוש 
איבוד ), פירוש אשר מגעת שם עבודתם שהוא כסא ס"מ הרשע לעקרו כל המקומות אשר עבדו שםהטוב יאבדו נגלה ונסתר מהם, והוא אומרו 

כעין מחיצה( של כסא ס"מ הרשע, זה תיקון הקילקול של יצר הרע והדבר מביא לגלוי בחינה נעלה )מקומות עבודה זרה עוקר כח הנעלם 

    , והיה ה' למלך על כל הארץ )זכריה יד ט(:בעל בחינה נעלה() ת כח זה יתעצם כח העליוןכי בנפילשל הגאולה(, 
ּהָהעקירה הרביעית מחמת כי השחית כל בשר בארץ ועונשם בבמבולבראשית נח ו,טו:  ָתָ֑ א  ָ ה רַָּתֲעֶׂשֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ ָ ה ֶז֕ ה ְו ַאָּמֵ֗ ָ ֹות אֶ֣ מ  ָ ׁש  – ְׁשל ֹ֧

 רץדרגא מונח רביע, והתיבה הצלת האנושות וכל החי על הא

 העקירה החמישית בדור הפלגה והעקירה הששית ע"י סדומיים
 דברים  ג,יא:

ַרק ָ י ֶ֣ ַׁשע-ּכ  ֹ֧ ןָּת  ֹו ַָעּמָ֑ ֶ֣י ְָּבנ  ת ַרַּבֶ֖ ְָּב א ו ָ֔ ה  הָ ֲהֹלֶ֣ ָ ל ֶזָ֔ ְר ַָּב ֶֶ֣רׂש ֶע  ָ ְרׂשֹו ַָע ֶ֤ה ּנ  ָה  ים  א  ְרָפ ָה ָ ר ֶֶ֣ת ֶּי מ  ָ ר  ַא ְׁש ָנ  ן ַהָּבָׁשֵ֗ ָ ְך ֶֶ֣ל ֶמ ָ ָָ֞עֹוג ּה ְרָּכֵ֗ ָא ָ ֹות ַאּמֶ֣
ַאַּמת ְָּב ּה ְחָּבֶ֖ ָר ָ ֹות ַאּמֵ֛ ָ ע ְרַּבֵ֥ ַא ָָֽ-ְו ָָא  ׁש׃ ָי

ר"ת מר"ד( בסיפור דור )אנשי דור הפלגה גרמו במרידתן בה' לעלית השכינה מרקיע רביעי לחמישי. לא מצאנו פסוק עם דרגא מונח רביע 

ָהפלגה. יכול להיות שהימצאות תבנית מר"ד בסיפור מידות מיטת עוג  ּה ְרָּכֵ֗ ָא ָ ֹות ַאּמֶ֣ ָ ַׁשע ֹ֧ היא רמז לדור הפלגה כי הוא פליט ממלחמת ּת 

שנה אחרי  12כים שמלכו בבקעת שנער וסביבותיה בחמשת המלכים של עמק השידים היא מלחמה בין אנשי דור הפלגה ארבעה המל

 הפלגה.
 דברים ב,ח:

י  ְָבנ  ֶ֣ינּו ח  ַָא ת ֹ֧ א  מ  ָ ר ַּנֲעב ֞ רָ-ַוָֽ ֶָ֑ב ָָּג ן ֶ֣ ֶעְצי  מ  ָּו ת יַלֶ֖ א  מ  ָ ה ָבָ֔ ָר ָהֲע  ָ ְך ֶּד ֶר מ  ָ ר י ע ָ֔ ְּבׂש   ָ ים ב  ְׁש ַהּי ָֽ ָ ו ָׂשֵ֗  ע 
ּנ  ָָפסקא באמצע פסוק ַָו ב׃ָָס ָאָֽ מֹו רָ ְדַּבֵ֥ מ  ָ ֶרְך ֶּדֶ֖ רָ ַּנֲעב ָ֔ ַוָֽ  ָ ן  ֶפ

עמק השידים(. אנשי עמק השידים גרמו )בפסוק מוזכרים ארץ מואב וארץ עמון. שני עמים אלו נולדו כתוצאה ממהפכת סדום ועמורה 

השידים אז יכול  ר"ת מר"ד( בסיפור עמק)בחטאיהם לשכינה לעלות מרקיע חמישי לרקיע ששי. לא מצאנו פסוק עם דרגא מונח רביע 

ילהיות שכאן יש רמז לכך  ְָבנ  ֶ֣ינּו ח  ַָא ת ֹ֧ א  ו-מ  ָׂשֵ֗  .ע 

ָהעקירה השביעית  . בראשית מקץ מא,ג: 33 ֹות רֵ֗ ח  ֲא ָ ֹות רֶ֣ ַבעָָּפ דרגא מונח רביע, אמנם בזמן זה כתוב אחרי אברהם אבינו אבל  – ֶׁשֹ֧

הקמצנות(, השקר, )אכזריות, הקנאה, השנאה, הציקנות אפשר כי מלמד על מידות רעות: כגון ע"פ ספר אורחות צדיקים: הכעס, הגאוה, ה

 החנופה,

ן מ   ָ ן יֶה ר  ֲח ַאָֽ ָ ֹות לֶ֤ ָע  ֹות רֵ֗ ח  ֲָא ֹות רֶ֣ ַבעָָּפ ֶָׁשֹ֧ ה ּנ ֞ ה  רָ-ְו ָָּבָׂשָ֑ ֹות ּקֶ֣ ַד ְָו ה ֶאֶ֖ ְר ַמ ָ ֹות ָרעֵ֥ רָ א ָ֔  ַהְי
ַָעל ֹות רֶ֖ ַהָּפ ָ ֶצל ֵ֥ א  ָ ה ְדָנ מ ֵ֛ ַּתֲע ָָ-ַוָֽ ר׃ א ָֽ ַהְי ָ ת ְָׂשַפֵ֥

ַבעָּפָָהעקירה השביעית . בראשית מקץ מא,כו:  34 תֶׁשֹ֧ ב ֵ֗ ַהּט  ָ ת  דרגא מונח רביע,    – ר ֶ֣

א׃ ּו הָֽ דָ ֶאָחֵ֥ ָ ֹום ֲחלֶ֖ ָ ה ָּנ ָ֑ ה  ָ ים ֶ֖ ָָׁשנ  ַבע ֶָׁשֵ֥ ת ב ָ֔ ַהּט   ָ ים ֳּבל  ּׁש  ַהָֽ ָ ַבע ְָוֶׁשֶ֤ ה ָּנ ה ָ֔  ָ ים ָָׁשנ  ַבע ֶָׁשֶ֤ ת ב ֵ֗ ַהּט  ָ ת ר ֶ֣ ַבעָָּפ    ֶׁשֹ֧

 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שבעה התיקונים:ו

ֲאֶׁשָֹ֧התיקון הראשון התיקון של הורדת השכינה לתחתונים מתחיל באברהם בראשית וירא כ,יג:  יַּכ ֵ֗ ת  א  ָ ּו ְתעֶ֣ ה  ָ דרגא מונח רביע,  – ר

 ואברהם אבינו לא הלך אחרי אומות העולם. 

'והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ]'ויהי כאשר טעו העמים אחרי רש"י מפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק: 

 , אותי קירב ה' ליראתו'[. עבודה זרה()עבודת ידיהם 

אֲָ יַָּכ ֞ ה  ַָוְי י ָ֑ ד  ָּמ ָע  י ֶ֖ רַָּתֲעׂש  ְךֲָאֶׁשֵ֥ ָ֔ ְסּד  ַח ֶ֣הָ ֶָז ּה ֶ֣רָָלָ֔ ַמ א  ָָו י  ב  ָא ָ ֶ֣ית ּב  ָמ  ים  ה  ֹל ֱא ָ י ֵ֗ ת  א  ָ ּו ְתעֶ֣ ה  ָ ר ֶָׁשֹ֧
לָָּכל י-ֶאֶ֤ ר  ְמ א  הָ ָּמ ָָׁשָ֔ א ֹו בֶ֣ ָָנ ֶ֣ר ֲאֶׁש  ָ קֹום א׃ָָ-ַהָּמ ּו הָֽ ָ י ֵ֥ ח  ָא ָ י ֶ֖ ָל 

אתָהתיקון השני ע"י רבקה בראשית חיי שרה כד,טו:  צ ֵ֗ ָי  ה ָקֶ֣ ְב ר  ָ ֹ֧ה ּנ  ה  חַָצחק דרגא מונח רביע, וי –ְו ְזּב ֵ֗ מ  ָ ֶ֣ם ָָׁש ן ֶֹ֧ב    דרגא מונח רביע – ַוּי 
יָ ה  ְָֽ֖י ֶָּבן-ַוָֽ ֶ֣ל א  ְבתּו ל   ָ ה ָֻיְּלָד ר ֲאֶׁשֶ֤ ָ את צ ֵ֗ ָי  ה ָקֶ֣ ְב ר  ָ ֹ֧ה ּנ  ה  ְָו ר  ַדּב  ְָל ֶ֣ה ָּל ָּכ  ֶרם  ֶט אָ ּו םָ-הֵ֗ ָהָ֑ ָר ְב ַָא י ֶ֣ ח  ֲָא ר ֹו חֶ֖ ָָנ ֶׁשת ֵ֥ א  ָ ה ְלָּכָ֔ ָמ 

ַָעל ּה ָּדֶ֖ ָָ-ְוַכ ּה׃ ָמָֽ ְכ ָׁש 
 בראשית תולדות כו,כה:    

חַָ ְזּב ֵ֗ מ  ָ ֶ֣ם ָָׁש ן ֶֹ֧ב טַָוּי  ַָוֶּי ' הָ֔ ָ ֶ֣ם ְּבׁש   ָ א ָר ְק רּו-ַוּי  ְכ ַָוּי  ֹו ֳהלָ֑ ָא ָ ם י-ָׁשֶ֖ ד  ְב ַָע ם ר׃ָָ-ָׁשֵ֥ ָֽ ְָּבא  ק ָחֶ֖ ְצ ָי 
ההתיקון השלישי ע"י יעקב בראשית ויצא כט,ב:  ֶדֵ֗ ַָּבָּׂש ֶ֣ר א  ְָב ֹ֧ה ּנ     דרגא מונח רביע – ְוה 

ה ּנ  ְָוה  ה ַָּבָּׂשֶדֵ֗ ֶ֣ר א  ְָב ֹ֧ה ּנ  ה  ְָו א ְר י-ַוַּי֞ ר  ְד ֶָע ה ְָׁשל ָׁשֶ֤ ם הָָ-ָׁש֞ י ָָעֶלָ֔ ים ֶ֣ ְבצ  ר   ָ ן ןָצ א מ  ָ ֚י ַָעל-ּכ  ה ָלֶ֖ ד  ְָּג ן ֶב ֶאֵ֥ ָה ְָו ים ָ֑ ר  ָהֲעָד ָ ּו קֶ֖ ַָיְׁש א ו ָ֔ ה  ַָה ֶ֣ר ָ-ַהְּבא  י ֵ֥ ּפ 
ָָ ר׃ ָֽ א  ַָהְּב

התיקון הרביעי ע"י לוי המתחיל בעצם ביוסף כי ממנו עד עמרם יש סידרה של דרגא שפירשנו כמעבירי המסורת על בראשית ויחי נ,כד: 

םהגואל וכנראה גם התיקון והורדת השכינה מרקיע לרקיע.  ֶָאְתֶכֵ֗ ד ק ֶ֣ ְפ ָי  ד ק ֹ֧  דרגא מונח רביע   – ָּפ

ֶאלָ  ָ ף ס  ָיֹו ר ֶמ א תָ-ַוּי ֶ֤ ָ֑ מ  ָ י ֶ֖ כ  ָאנ  ָ יו ָחָ֔ ֶָא
ן מ   ָ ֶאְתֶכם ָ ֶ֤ה ֶהֱעָל ְָו ם ֶאְתֶכֵ֗ ָ ד ְפק ֶ֣ ָי  ד ק ֹ֧ יםָָּפ ֞ ה  ֹל א ֶאל-ו  אתָ ּז ָ֔ ַה ֶֶ֣רץָ ָא ָָ-ָה ב׃ ק ָֽ ְלַיֲע ָּוָֽ ק ָחֶ֖ ְצ םְָלי  ָהֵ֥ ְבָר ַא עְָל ְׁשַּבֵ֛ ָנ  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָ ֶרץ ָָהָא֕

 
 :כ ,יח ,שמות וארא ו,טז

י ָֽ ְָּבנ  ֹות מֶ֤ ְָׁש ה ֶּל א ָ֨ ְָו טז[ י-] ָ֑ ר  ָר ְמ ָּו ת ָהֶ֖ ְק ָּו ן ְרׁ֕שֹו ָּג  ם ָתָ֔ ד  ְל ְלת ֶ֣  ָ י ו  ָל 
ה׃ָ ָָׁשָנָֽ ת ַאֶ֖ ְמ ָּו ים ֵ֛ ְׁשל ׁש  ָּו ַבע ֶָׁשֹ֧ י ָ֔ ו  ֶ֣יָל  ַחּי   ָ י ָּוְׁשנ 

ל ָ֑ א  י ּז  ְָוֻע ן ֹו רֶ֖ ְָוֶחְב ר ָהָ֔ ְצ ְָוי  ם ָרֶ֣ ְמ ַָע ת ָהָ֔ ֳק ָ ֶ֣י ח[ָּוְבנ  ָ]י
ה׃ָ ָָׁשָנָֽ ת ַאֶ֖ ְמ ָּו ים ֵ֛ ָּוְׁשל ׁש  ׁש ָָׁשל ֹ֧ ת ָהָ֔ ֳק ָ ֶ֣י ַחּי   ָ י ָּוְׁשנ 

ֶאת ָ ם ָר֝ ְמ ַָע ח ַּקָ֨ ַָוּי  ת-]כ[ ֶאָֽ ָ ֹו דָלָ֔ ֶֶ֣ל ַָוּת  ה ָּׁשָ֔ א  ֹוְָל לֶ֣  ָ ָדתֹו ּד ָֽ ָ ד ֶֶ֤ב ֶאת-יֹוֶכ ְָו ן ר ֶ֖ ה-ַאֲה ָמ ֶׁשָ֑
ה׃ָ ָָׁשָנָֽ ת ַאֶ֖ ְמ ּו ָ ים ֵ֛ ָּוְׁשל ׁש  ַבע ֶָׁשֹ֧ ם ָרָ֔ ְמ ַָע ֶ֣י ַחּי   ָ י ָּוְׁשנ 

 שבע דרגא - ושני חיי לוי שבע וגו' טז

 שלש דרגא - ושני חיי קהת שלש וגו' יח

 בע דרגאש - ושני חיי עמרם שבע וגו' כ

  פקד פקדתי אתכם.  פקד יפקדאפשר שהדרגא מרמז לשרשרת הקבלה מיוסף עד עמרם שהגואל יזדהה במלים  -טט  .
משה רבנו נעקר מבית עמרם בגיל שתים עשרה ולא קבל המסורת שעברה מיוסף ללוי  הרמב"ן שמות ג טז בשם שמות רבא

  לקהת לעמרם.

  לוי האריך ימים מכולם והעביר לקהת שהעביר לעמרם.ה ו-כנראה שיוסף העביר לשאר שבטי י -טט 

 

ַָּבתהתיקון השביעי ע"י משה שמות  ב,ט:  ֶּ֣ה רָָל ֶמ א ה-ַוּת ֹ֧ ְרע ֵ֗  דרגא מונח רביע, הורדת השכינה לתחתונים.   – ַּפ

ַָּבת ֶּ֣ה רָָל ֶמ א ֶאת-ַוּת ֹ֧ ָ י יכ  ֝ יל  ה  הָ ְרע ֵ֗ ֶאת-ַּפ ָ ן ֶ֣ ֶאּת  ָ י ֶ֖ ֲאנ  ַָו י הּוָל ָ֔ ֶ֣ ק  ינ  ה  ְו  ָ ה ַהֶּז ָ ד ֶֶ֤ל ָָ֑-ַהֶּי ר  ְָָׂשָכ הּו׃ ָֽ ק  י ַָוְּתנ  ד ֶֶ֖ל ַהֶּי הָ ָּׁשֵ֛ א  ָָה ח ַּקֹ֧ ַָוּת  ְָך
 



 הלכה ובאגדה, התשע"בטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א (דברים ואתחנן ד,ב)-נאמר ב פּו ל ֶ֣ ֵ֗ ס  א ... ת  ּו ְול ֵ֥ ְרעֶ֖ ְג הדרשה של )במקום  כגון חמש פרשיות בתפילין (ד פברי פר' ספ ע"פ) רש"י ופי' ת 

 (כג,מ וי' אמר) מינין ארבעהכתוב על )במקום  , חמשת מינין בלולב(מסכתא דפסחא פרשה יח –מכילתא דרבי ישמעאל בא -, שבארבע

ם ְחֶּתָ֨ ַק ם ּוְל ם ָלֶכ֝ ֹו ן ַּבּיֶ֣ ֹו אׁשֵ֗ ר  י ָה ָ֨ ר  ֶ֤ץ ְּפ ת ָהָדר ָ ע  ים ַּכּפ ֶ֣ ָ֔ ר  ָמ ף ְּת ֵָֽ֖֥ ץ ַוֲעַנ ת-ע  ב ֶ֖ י ָע ב  ְר ַָ֑חל-ְוַע דב' תצא )הכתוב )במקום  , וחמש ציציות(ָנ

ע-ַעלָ(כב,יב ְרַּבֵ֛ ת ַא ֹו ָךֶָ֖ ַּכְנפֵ֥ סּוְת )תוסיפו לעשות על(  ולאכנפות,  שלוש)תגרעו לעשות על(  בע ולאאר בבלי זבחים יח,ב-ומזה נדרש ב ְּכ

 כנפות(. חמש

אלעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה על  ּו ל ֶ֣ פ ֵ֗ ס  א ... ת  ּו ְול ֵ֥ ְרעֶ֖ ְג ֶ֣ת-ּוֶבן (לך יז,יב-בראשית לך)נאמר לעיל, במצוות מילה  ת  ַנ מ  ם ְׁש י ֵ֗ מ   ָי
ל ֹו ּמֵ֥ לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות קטן נימול לשמונה לתשעה  ה זמן()מוסיפ משנה שבת פי"ט מ"ה-בהתורה שבעל פה ו י 

 .  ולא יותר
 

, שבאמצעותם םהמידות שהתורה נדרשת בוהלכה למשה מסיני, איך לדרוש את הכתוב, וביניהן  לחז"ל היו מסורות של תורה שבעל פה

העוזרים  איך לדרוש את הכתוב באופנים שונים כהדרהוא תפקידי טעמי המקרא האחד מש ,השערההספר הזה מציע קבעו את ההלכה. 

  להבנת דרשות התורה שבעל פה, וביניהן המיעוטים והרבויים בדוגמאות לעיל.

 

ועוד, אפשר כי תבניות טעמי המקרא הם גם בין המקורות של כללים תורניים שונים. כגון כאשר מתעורר ספק האם לבצע מצוה שהיא מן 

דוגמא לספק היא להיכן שייך זמן בין השמשות, האם ליום, שאורו מסתיים או ליום שמתחיל לילו. בגלל ספק התורה דוחים ביצוע המצוה. 

קטן נימול  משנה שבת פי"ט מ"ה-זה נדחית מצות מילת קטן, שנולד בזמן בין השמשות מהיום השמיני ללידתו ליום אחר, כנאמר ב
ן שלכי תבנית טעמי המקרא  אפשר. יותר לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולאלשמונה לתשעה  ֶ֣ת-ּוֶב ַנ מ  ים ְׁש ֵ֗ מ  המרמזת על ָָי

כלל התורני שבמצב ספק של הממקורותיו בגלל ספק יום, משמשת גם כאחד  היום השמיני לכלול ימים נוספים למילההרחבת משמעות 

 .נדחה החיוב של ביצוע מצוה

 

( מלכים א' ה,יבכי שלמה אמר על כל דבר ודבר של סופרים )ר רב המנונא מבאר שמה שאמב ,כאעירובין בבלי  חידושי אגדות מהרש"א
ֶלף ָאָֽ ָָו ה ָּׁשֵ֥ מ  כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'  פיסוק טעמים כגון זרקא וסגוללאו היינו טעם הענין אלא  מלת טעמיםדפי'  טעמים, ֲח

ָואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן  ֹו רֶ֖ י מוכח  )לז,ב( נדרים )בבלי(הוא ממש שיר וב פיסוקדפיסוק טעמים לפי התנועות של הׁש 
א (נחמיה ח,ח) שהן מן התורה מדכתיב ָרָֽ ְק ַָּבּמ  ינּו ֶ֖ היינו נמי ע"י  דאגמריה בסימני טעמים האמורא רבא()וגו' ודקאמר נמי בסמוך  ַוָּיב 

היה לו פיסוק בדברי סופרים( )בד"ס  דאפילו לחדוש()גבי דברי סופרים לרבותא  מנונא(הכדברי האמורא רב )פיסוק טעמים ונקט ליה הכא 
 :ודו"ק וכל שכן בדברי תורה()טעמים וכ"ש בד"ת 
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