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

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

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

- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים

קוראה פעם עם כעין סדור שנחלק, יציין לימוד בקריאה עם פסק, ולימוד בקריאה ללא פסק, אחרי קיסר עשוי לציין כי המלה שלפני הפסק יש ל פסק ׀ 
  הפסוק הקודם, ופעם עם הפסוק שהיא בראשה או במלה שניה שבו.

א א קדמ� 
אמופעים בתורה עם שתי הסיפות כמוצג  65-כ – מרכ א קדמ� 
ן-זקף...  ]מונ�ח[ ]פשטא� [ מרכ  –בין שני קיסרים (אתנח סלוק, סלוק אתנח)  קט�

אלכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר,  �  אמרכ
  קדמ�  .לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר – זרקא� מונ�ח ... מונ�ח סגול

  בראשית נח ו,ט 1.1
  יז: –טו ,ו בראשית

ּה׃[טו]   ה קֹוָמָתֽ ים ַאָּמ' 
ּה ּוְׁש.ִׁש ים ַאָּמה� ָרְחָּב� ה ֲחִמִּׁש2 ה ֹא:ֶר8 ַהֵּתָב� ֹות ַאָּמ> ׁש ֵמא� ה ֹאָת<ּה ְׁש.= ר ַּתֲעֶׂש' 
ה ֲאֶׁש Aְוֶז  
ַהר׀ ַּתעֲ [טז]   ה ְוֶאלֹצ� ָה׃-ֶׂש�ה ַלֵּתָב> ים ַּתֲעֶׂשֽ ה ְּבִצָּד�ּה ָּתִׂש<ים ַּתְחִּתִּיDם ְׁשִנִּי
ם ּוְׁשִלִׁש' ַתח ַהֵּתָב' 
ְעָלה ּוֶפ �ָּנה ִמְלַמ�   ַאָּמה� ְּתַכֶּל

  על גויים רק לחזור בתשובה ולהתפלל כמו בנינוה, אין הם צריכים לתת צדקה. –בפסוק ט"ז ר"ת צלות"א אמ"ת והתשובה 

ּה׃...  [טו]) ו,טז) ותחלת (ו,טו(קריאה ברצף של סוף פסוק  ה קֹוָמָתֽ ים ַאָּמ' 
ַהר׀ [טז]  ּוְׁש.ִׁש פסק, כעין מדה סדור שנחלק, ומשמעו  – ֹצ�
כי אבנים מאירות רבות היו לנח ואפשר כי קבען על פני שלושים אמה קומת התיבה וכך האיר לו  בבלי סנהדרין קחמתואם אם הדרשה ב

  .וד כמרמז על עמוד אורהפסק עצמו עומד כעמ בכל גובה התיבה.

יא ֶאת[יז]    H ֵמִב� י ִהְנִני ּול ַמ�ִים� ַעל-ַוֲאִנ> 
ֶרץ ְלַׁשֵח�ת ָּכל-ַהַּמּב ר ֲאֶׁשר-ָהָא� ַחת ַהָּׁשָמ<ִים -ָּבָׂש> ים ִמַּת' ּוַח ַחִּי� ל ֲאֶׁשרּבֹו� ר� 
ֶרץ ִיְגָוֽע׃-ֹּכ   ָּבָא'
ה[טו]   Aה- גדול, שלוש משמעויות ל- זקף – ְוֶז ֹות ַאָּמ> ׁש ֵמא� לקי"ם במילויו: - שלוש מאות אמה, (ב) חלק בתורת הסוד גי' א, (א) אורך: ְׁש.=

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

H [יז]  י ִהְנִני   שר כי בא ללמד ארבעה תפקידי תלישא, קטנה, אפ- רביע תלישא –ַוֲאִנ>

יא(א) שיעור זמן ללמד ע"פ  שצווי זה נאמר  בר' נח ו,ג- קדמא ללא אזלא, משמע שהכתוב כאן אין זה מקומו בזמן אלא הוא שייך ל – ֵמִב�
בתי מדרשות ע"פ לאנושות לחזור בתשובה ובתפילה כי אין עונשין בלי אזהרה קודם לכן.  מאה עשרים שנה של אזהרהלו שם ומשמעו 

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.  120ועשרים שנה והיה נוטעו מתחלת מאה ועשרים, איזה ארז מגביה חמשים אמה., ורוב הדעותכי החל בנין התבה  

תפקיד מחיצה שהם גזלו נשים ורכוש, היינו עברו מחיצות שלא להם, לכן במבול טיפות המים שינו מטבעם שאין טיפה נוגעת (ב) תלישא  
  בטיפה אחרת, חדרו זו לתחום זו ונגרם המבול. 

ול ) שלכל טיפה יש דפוס בפני עצמה, וכמלא נימא יש בין כל טיפה וטיפה כדי שלא תכנס אחת בגבבבא 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:

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

ה [טו]  גי' שלוש מאות, זה אחד המשמעויות של  –חמס בפחות משווה פרוטה, פרוט"ה  (ג) שיעור גזל בשוה פרוטה ומעלה, שיעור Aְוֶז
ֹות ׁש ֵמא� ה ֹאָת<ּה ְׁש.= ר ַּתֲעֶׂש' 
  , והם חמסו בפחות משווה פרוטה. ֲאֶׁש

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

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  384גרגרי שעורה בינונית למשקל כסף השווה למשקל  320היינו ממשקל כסף השווה למשקל 

שקלים למצוות שונות לפי המטבעות של המטבעה הצורית שעברה זמן מה אחרי חורבן בית ראשון  כדי לאפשר לבני ישראל לשקול
גרגרי שעורה ושעמים שונים השתמשו בהן (כגון היוונים). אפשר שהחלטת יחזקאל והכנסת הגדולה  384להטביע מטבעות כסף במשקל 

  פתחה השפעה רוחנית שהשפיע על המטבעה הצורית להעלות רעיון זה.

ההוא בקרא  384קור אפשרי למספר מ ֹות ַאָּמ> ׁש ֵמא� דרגא מונח רביע, כעין ערך המרכב מקבוצת מספרים המתחברים זה אל זה  - :ְׁש.=
אחד  –אחד, שניים  –(יותר מארבעה מספרים) שלוש מאות ועוד חמישים ועוד שלושים ועוד אחד (אל אמה תכלנה) ועוד תחתיים 

  !!! 384אחד, סה"כ  –ושלשיים 

  

חצאי  640גרגרי שעורה =  320דינר כסף (כל דינר רבע שקל ככתוב בשמואל) = משקל  4כסף חול = - שקל 2כסף קדש = סלע = - לשק
  פרוטה 160גרגרי שעורה =  80פרוטה. משקל דינר כסף מקורי =  640כסף) = - גרגרי שעורה (פסוק ארץ ארבע מאות שקל

חצאי גרגרי  768=  גרגרי שעורה 384משקל דינר כסף =  4כסף חול = - שקל 2 כסף בשתות מלבר אז סלע =- אחרי התיסוף של השקל
  פרוטה.  768שעורה = 

   פרוטה 384גרגרי שעורה =  192פרוטה, משקל שקל חול מיוסף =  192גרגרי שעורה =  96משקל דינר כסף מיוסף = 

  

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

  רוח חיים באפיו-נשמת
  

ה ֹות ַאָּמ> ׁש ֵמא� שיעורי יחסים של אורך, רוחב וגובה  אלודרגא מונח רביע, פרט מיוחד שכל הפרטים האחרים נמשכים אחריו,  -  ְׁש.=
 המומלצות לבנית ספינה. 

ה ֹות ַאָּמ> ׁש ֵמא� ה) ו,טול מהיצר הרע המרומז בתבנית טעמי(תיקון הקלקודרגא מונח רביע,  -  ְׁש.= ֹות ַאָּמ> ׁש ֵמא� דרגא מונח רביע,  - ְׁש.=

י )בר' ג,ו(ית תבנכ ֲאָוה ְוִכ= ּוא-ַתֽ ִים ה�  כי מלאה הארץהקילקול הוא הקרא הראשון המלמד על הקילקול ביצר הרע ועל תיקונו.  – ָלֵעיַנ>

וחמשים  אמה מאות שלוש - נוהנחש. ש" מתיקון היצר הרע המיוצג בס" כי מדות התבה הם 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 

 ת חמס). מ' ס' במלממילת 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
  .הרב הקדוש המפורסם וכו' מקרלין, בעהמ״ח גבורת אריה עה״ת

י [יז]   ר-ְלַׁשֵח�ת ָּכלרביע או  –ַוֲאִנ> כתובות ל א) אף על פי שבטלו ארבע מיתות בית דין דין ואמרו חז"ל ( כלי יקרמונח רביע,  – ָּבָׂש>
ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב חנק או טובע בנהר וכו', נמצא שדור המבול שנכשלו באשת איש שמיתתם בחנק דין הוא שיטבעו 
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

ברא הקב"ה כל אצבע ואצבע ואמר על הגזל שבכפים כי ...  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 (

  מדבר בשלוש עבירות ובחילול קדושת ידים. 

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 

ייתה חמורה לא ... על צרעת! אפשר גם דיברו לשון הרע כי שלא כמו דור הפלגה שעע"ז ומרדו בה' שעבירתם ה וי' תזריע יגבגי' על 
  פחות אבל היות וחיו בשלום זה עם זה ובאחדות, משמע שלא דיברו לשון הרע ולכן עונשם היה הרבה יותר קל.

  

  רמזים לארבע מיתות בית דין בפסוק

יא ֶאת[יז]   H ֵמִב� י ִהְנִני ּול ַמ�ִים� ַעל-ַוֲאִנ> 
ֶרץ ְלַׁשֵח�ת ָּכל-ַהַּמּב ר ֲאֶׁשר-ָהָא� ים ִמַּת' -ָּבָׂש> ּוַח ַחִּי� ל ֲאֶׁשרּבֹו� ר� 
ֶרץ ִיְגָוֽע׃-ַחת ַהָּׁשָמ<ִים ֹּכ   ָּבָא'
ים  ּוַח ַחִּי� ּול סייף לעובדי עבודה זרה,  –ר"ת חר"ב  –ּבֹו� ר� 
ר -ְלַׁשֵח�ת ָּכלמיתת חנק לגלוי עריות לנשואות,  –ַּמּב ר"ת כל"ב,  –ָּבָׂש>

ֶרץ ִיְגָוֽע-ֲאֶׁשר   ועל ארוסה בהסכמה.ברכת השם, כשפים, ב –ס"ת ער"ץ, דבר קשה כגון סקילה באבן קשה  – ָּבָא'

  

 H י ִהְנִני יא ֶאתרביע תרסא  - ַוֲאִנ> ּול ַמ�ִים� ַעל-ֵמִב� 
ֶרץ -ַהַּמּב ר-ְלַׁשֵח�ת ָּכלקטן, כעין לכתחילה ובפועל, - קדמא מרכא פשטא זקף - ָהָא�  ָּבָׂש>

ים -ֲאֶׁשרמונח רביע  -  ּוַח ַחִּי� ַחת ַהָּׁשָמ<ִים קטן - פשטא מונח זקף - ּבֹו� ר�   טפחא אתנח - ִמַּת'

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

יא ֶאתב) ( ּול ַמ�ִים� ַעל-ֵמִב� 
ֶרץ -ַהַּמּב ה) ו,טו( כלי יקרקטן, כעין לכתחילה ובפועל, - קדמא מרכא פשטא זקף - ָהָא� ֹות ַאָּמ> ׁש ֵמא� ֹא:ֶר8  ְׁש.=
ה יה יה יה יה וכל מספר ט"ו אלו מורה שאע"פ שנחתם דינם על הגזל מ"מ עיקר ההתחלה היה אלא בעבור הזנות וחילול השם של ...  ַהֵּתָב�

. ... (וכתב לפני כן) לפי ע"י הזנות חללו קדושת שם של י"ה המתווך בין איש לאשה ובהתחלק מהם יו"ד ה"א נשאר אש ואש העולה ט"ו
י ֵא�ׁש ִהKיא ַעד) איוב לא,יב(כמ"ש  ֹון ּתֹאֵכ<ל-ִּכ2 �ּה ה�  ) כו,ד  'יש( שנאמר. ... (וכתב אח"כ) ֲאַבּד� :י ְּבָי ים 'ִּכ ּור עֹוָלִמֽ ומזה למד שהעוה"ז  צ'

  ... נברא בה"א והעוה"ב נברא ביו"ד

וכל זה 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 
  .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  •
 על הגזל

  

יא רש"י H ֵמִב� י ִהְנִני י-ָמה) ח,ה 'תה. הנני מוכן (ש) להסכים עם אותם (ת) שזרזוני ואמרו לפני כבר (ַוֲאִנ>   . ִתְזְּכֶר<ּנּו- ֱאנ
ֹוׁש ִּכֽ
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  ,המלאכים שהסכימו כבר ִתְזְּכֶר<ּנּו -ֱאנ
ֹוׁש ִּכֽ
   .שיו מסכים אני עמהםוגו' ועכ

... וטעם שהזכיר בפרשה זו שם אלקים הראה כי גם מדת  ותמלא הארץותמלא הארץותמלא הארץותמלא הארץ    שפט אחרון בד''הבמ בר' נח ו,יג- ב אור החייםפי'  - טט 
  רחמים נתהפכה למדת הדין לצד מעשה הרשעים.

יאפשר כי  מחשבת ה' בבריאה שצפה שעלולים במידת הרחמים מסכים עם מידת הדין שלפניה דברו המלאכים ודברם הוא בעצם  ַוֲאִנ>
  להיות עברינים, ואעפ"כ לא נמנע מלברוא העולם.  

מסכים עם המלאכים  ה' היאךרמב"ן תמהה על פי' רש"י  –(טט והיאך מסכים עמהם  (שואל)רש"י למד מב"ר וא"כ תמה  רמב"ן
ו וכל חי ... אולי היא הסכמה לדעתם כשלא שארית לפליטה גדולה כנח ובני (לבני אדם) והוא משאיר להם) השוללים בריאת האדם(

... יאמר אף אני תהיה ידי בהם על שהשחיתו את הארץ ואני בריתי אתך ואני בריתי אתך ואני בריתי אתך ואני בריתי אתך וכן  ויסרתי אתכם אף אניויסרתי אתכם אף אניויסרתי אתכם אף אניויסרתי אתכם אף אניכמו  ואניואניואניואנייחמול עליהם, ועל האמת 
בשני המקורות  אני(רמב"ן מביא דוגמאות כי המלה  .ימחץ וידיו תרפינה והמשכיל יבין זאת אות הברית אשר אני נותןזאת אות הברית אשר אני נותןזאת אות הברית אשר אני נותןזאת אות הברית אשר אני נותןולכך אמר 

ימרמזת לקב"ה ומזה ללמוד למלת    בפסוקנו שהכוונה לקב"ה המעניש במידיות כי לא יחפוץ במות המת) ַוֲאִנ>

  

H דרך לפרש הקושרת בין  י ִהְנִני יא ֶאתובין  רביע תרסא - ַוֲאִנ> ּול ַמ�ִים� ַעל-ֵמִב� 
ֶרץ -ַהַּמּב   קטן, - קדמא מרכא פשטא זקף - ָהָא�

קלקול כל בעלי החיים על הארץ  - שנוי  –מחיצות איסורים של ע"ז,עריות, גזל וחמס עד כדי שגרמו לבלבול  דור המבול קלקלו בתלישת
בשנוי עצום בטבע הארץ והבריאה שהותנה מראש עם הטבע לכשיהיה צורך בו שיגרום  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 (

  

ם במדבר שלח יד,מג: - המסקנה שלמדנו בתבנית דומה ב מוצע הסבר לתבנית לכתחילה ובפועל ע"פ י ְוַהְּכַנֲעִנ
י ָׁשם� ִלְפֵניֶכ� H ָהֲעָמֵלִק� ִּכי
י ם ֶּבָח<ֶרב ִּכֽ ' ְולֹא-ַעל-ּוְנַפְלֶּת' ם׃  -ֵּכ2ן ַׁשְבֶּתם� ֵמַאֲחֵר�י ה� ' ִעָּמֶכֽ   ִיְהֶי
ה ה'

י ְוַהְּכַנֲעִנ
י ָׁשם�  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שלח סימן טע"פ  ם ֶּבָח<ֶרב ָהֲעָמֵלִק� ם ּוְנַפְלֶּת'  קטן,- מרכא פשטא זקף קדמא – ִלְפֵניֶכ�

שיהיו ספקנים באמונת ה', מוציאי לשון  לכתחילההרשות נתונה. ה' צפה  ובפועלהכל צפוי  לכתחילהבתפקיד לכתחילה ובפועל. לפני ה' 
פועלת באמצעות גלות, צרות, מחלות  בפועל רע ודיבה ולכן הכין בבריאה את עמלק (שתכונתו הטלת ספק) כרצועת מרדות לישראל אשר

  ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוברי העבירה.

H ו,יז:  נחבראשית באופן דומה יוסבר  י ִהְנִני יא ֶאת ַוֲאִנ> ּול ַמ�ִים� ַעל-ֵמִב� 
ֶרץ-ַהַּמּב ר-ְלַׁשֵח�ת ָּכל ָהָא� הכל צפוי  לכתחילהלפני ה'  ָּבָׂש>
שעלולים להיות בני אדם שישחיתו  לכתחילהעולם ולתת תורתו לבני אדם ויעשו בה טוב. ה' צפה  הרשות נתונה. ה' רצה לברוא ובפועל

דרכם וה' שם בפי המלאכים לומר זאת לפני מידת הדין בלי להזכיר ה' ישירות (הבנה ברש"י ע"פ ב"ר כפי שמסבירו שפת"ח). ואעפ"כ לא 
כאשר בני אדם  בפועלע יגלה בפועל תכונות כפי שהתגלו במבול. ואכן נמנע מלברוא העולם, והתנה עם הטבע שכאשר יהיה צורך הטב

השחיתו דרכם הטבע גילה תכונות לתיקון ההשחתה במבול ותכונות אלו ממשיכות להתקיים להעניש בם עוברי עבירה אבל ה' מגביל את 
  פעולתן לקיים בריתו לנח. 
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  (התשע"ב) בראשית נח ו,ט 1.2

  פרשה סגורה :ט,נח ו אשיתבר

ת הֵא:ּלֶ  חַ  ּתֹוְלֹד� חַ  נֹ� יׁש נֹ> 
יק ִא Dים ַצִּד 
 ְּבֹדֹרָת<יו ָהָי'ה ָּתִמ
ים-ֶאת  ְתַהֶּל8 ָהֱא.ִה' ַח׃-ִהֽ  ֹנֽ

ת ֵא:ֶּלה חַ  ּתֹוְלֹד�   קטן - יתיב מונח זקף – נֹ�

  מהנמנים לפניו יםאכן כך הדבר, נח ותולדותיו שונ –יתיב  – ֵא:ֶּלה

ת חַ מונח   – ּתֹוְלֹד� ים-ֶאתתקופה (א) שבה  כעין שתי תולדות, קטן,-זקף – נֹ� ְתַהֶּל8 ָהֱא.ִה' חַ -ִהֽ    ֹנֽ

ֶרם׃ )ט,כ נחבראשית תקופה (ב) שהחלה כאשר ( 
ֶחל ֹנ'ַח ִא�יׁש ָהֲאָדָמ<ה ַוִּיַּט'ע ָּכֽ ַח (כ)   רש"י כפי' ַוָּי 
ֶחל ֹנ' עשה עצמו חולין, שהיה לו  - ַוָּי
  לעסוק תחלה בנטיעה אחרת (ראה ב"ר לו,ג). 

  

חַ  ְרא) בט,כ נחבראשית לבן רביעי שהיה אמור להיות לו. כפי' רש"י לפסוקים ( רביע, אולי מרמז – נֹ> י ָח:ם ַוַּי> ַען ֲאִב� �ת ֵא'ת ְכַנ� יו ֶעְרַו  ָאִב<
יו-ִלְׁשֵנֽי ַוַּיֵּג
ד ֹ'אֶמר) הט,כ נחבראשית ( ַּבֽחּוץ׃ ֶאָח' ּור ַוּי <ַען ָאר� ים ֶע
ֶבד ְּכָנ יו׃ ִיְהֶי
ה ֲעָבִד'  ְלֶאָחֽ
אתה גרמתה לי שלא להוליד בן רביעי לשמשני, ארור בנך הרביעי להיות משמש את זרעם של אילו  -  כנען ארור (כה) רש"יופי' 

הגדולים, שהוטל עליהם טורח עבודתי מעתה (ראה ב"ר לו,ז). ומה ראה חם שסרסו? אמר להם לאחיו: אדם הראשון שני בנים היו לו, 
  שלשה בנים, ועודנו מבקש בן רביעי.  ובשביל ירושת העולם עמד זה והרג את זה; ואבינו זה יש לו 

  

יׁש 
יק ִא Dים ַצִּד 
מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים בנושא ואינם שוים בהלכה או בקשר שלהם לנושא שהוא  –ָהָי'ה  ָּתִמ
י ַהַּמּֽבּול) בר' נח ז,ז (- לקים. וזה מתאים לנאמר ב-כאן האמונה בא 
'י ֵמ ה מאמין ואינו מאמין שיבא אף נח מקטני אמנה הי – רש"י ִמְּפֵנ

   המבול ולכנס לתיבה עד שדחקוהו המים.
  

ת ֵא:ֶּלהרש"י  רש"ימצד אחד כפי'  – טט חַ  ּתֹוְלֹד� חַ  נֹ� יׁש נֹ> 
יק ִא Dזכר צדיק לברכה ד"א ) משלי י( הואיל והזכירו ספר בשבחו שנא',  ַצִּד
  :  למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים

חסר וכאילו אמר משהו חסר בהן ופוגם בנח, כגון בנו חם, שאשתו פגמה וחם פגם כדי לחפות עליה והיו תולדתיו  תּתֹוְלֹד� מצד אחר  – טט
  פגומים.

יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כ"ש שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ויש שדורשים אותו לגנאי ) סנהדרין קט, (ְּבֹדֹרָת<יו
   ורו של אברהם לא היה נחשב לכלום:לפי דורו היה צדיק ואלו היה בד

  אולי הדורשים בהשוואה לאברהם נסמכים על – טט

  ְּבֹדֹרָת<יו א' טעם התביר הממעט מ

  חסר שני "ו" מחזק החסרון  – ְּבֹדֹרָת<יוב' 

  

ים-ֶאת ְתַהֶּל8טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  , טפחאמקף  – ָהֱא.ִה' חַ -ִהֽ   , מגביל קוסל – ֹנֽ

ים ֶאת) מא,ט מקץבראשית ( מלת את במקף אחריה ושם עצם אחריה וכן תבנית טעמים כמו בשר המשקים ה-ַוְיַדֵּבר� ַׂש�ר ַהַּמְׁשִק�  ַּפְרֹע'
ר   אתנח, בתפקיד מגביל היינו אמירה מוגבלת לא ישירה  – ֵלאֹמ<

וק, כך גם כאן מלמד על קשר מרוחק בעבודת אפשר כי כמו שנדרש בשר המשקים שלא דיבר ישירות לפרעה אלא דרך אחרים, היינו ריח
  האלקים, כגון שלא הפיץ האמונה בבורא כמו אברהם אבינו, אלא הגביל זאת לעצמו.

ים- ) וכך בברכת יצחק לעשו י(ע"פ רש"והוא המתקת הדין, אם תהיה ראוי תקבל ואם לא תהיה ראוי לא תקבל  - גי' הוי' אדנות  -  ָהֱא.ִה'

ם ֶאל) לך יז,יח לך בראשית(אפשר להבין  
אֶמר ַאְבָרָה'ֹ ּו ִיְׁשָמֵע'אל ִיְחֶי
ה ְלָפֶנֽיQ׃-ַוּי 
ים ל , ויש גירסה בפי' אם ראוי יהיה לפניך -  ָהֱא.ִה<
  ביראתך,  יחיה - [יחיה לפניך רש"י

  
  :יב,נח ו אשיתבר

ים ֶאת Dְרא ֱא.ִה = �ה ִנְׁשָח<ָתה-ַוַּי ֶרץ ְוִהֵּנ   ָהָא'
י  ית ָּכל-ִּכֽ ֹו ַעלַּד -ָּבָׂשDר ֶאת-ִהְׁשִח= ֶרץ׃ ס-ְרּכ'   ָהָאֽ

  מידת רחמים מלאה –מופיעים ביטויי שבר בשלבים ביחס ה' לאדם בגלל מעשיו. והם מלווים בשם הוי'  ח -,ג ו אשיתברבפסוקים 

 גי' הוי"ה אדנ"י, שמשמעו רחמים בדין. – לקים-האמופיעים ביטויי שבר המלווים בשם  יא - ,ט ונח  אשיתברבפסוקים 

מידת גבורה ומשמעו כאן צד מידת הדין שבגבורה, או ללא כל שם כי ה' לא רוצה  – לקים-איי השבר מלווה בשם ביטו) ו,יבמפסוק (
  שהעונש יהיה נראה קשור אליו. 

= ְרא  )ו,יב(   פותח בטעם דרגא מרמז כמצביע על ההתפתחות ההשחתה והשבר של יחס ה'מסוף פר' בראשית עד כאן הפסוק ַוַּי

= ְרא ֱא.ִהD  )ו,יב( ֶרץ-ים ֶאתַוַּי דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין ו/או כל אחד מצטרף לענין אחד,  – ָהָא'
זאת קבוצת שלבי השבר ביחס ה' לאדם במדרגות של שבירה, מרחמים לרחמים בדין ולדין עד שטפחה לגזרת מחיה, כאשר אין לדיין אלא 

�ה ִנְׁשָח< מה שעיניו רואות כי  מונח אתנח, רבוי והגבלה, הקב"ה ארך אפיים ריבה להם שלבים מוגבלים של השחתה לאפשר להם  – ָתהְוִהֵּנ
  חזרה בתשובה, והם השחיתו עד שלא נשאר מה להשחית עוד.

יוהשחתה זאת פעלה גם על  ית ָּכל-ִּכֽ ֹו -ָּבָׂשDר ֶאת-ִהְׁשִח= י החיים שעל כל אחד חל הענין והם בעלדרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים  –ַּדְרּכ'

ֶרץ׃-ַעל- ש   סלוק, הגבלה ללמד שהשחתה לא היתה בבעלי החיים המימיים.  – ָהָאֽ

  

  , אם ראוי תקבלהמתקת הדין - גי' הוי' אדנות  - ה האלקים מלכאן מסתיימת פרשה סגורה שבה מופיעה ה
  גבורה בדין בבחינת העובדות - אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. תוצאת הראיה מעבר לשם אלקים 

  לקים, במובן של מידת הדין, ורחמים שהפכו לדין (אור החיים). - , וב(ו,יג) מופיע שם  אכאן מסתיימת פרשה סגורה

ץ ָּכל: יג,נח ו אשיתבר ַח ֵק2 ים ְלנֹ> Sאֶמר ֱא.ִה �ֹ י-ַוּי י ִּכֽ ס ִמְּפֵניֶה<ם-ָּבָׂשר� ָּב�א ְלָפַנ� ה ָהָאDֶרץ ָחָמ' 
  ָמְלָא
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

ם ֶאת  ֶרץ-ְוִהְנִנ
י ַמְׁשִחיָת'   ׃ָהָאֽ
  .יבשה הארץ יד,ח אשית נחבריום  365פתיחת פרשה סגורה ארוכה והיא גזר הדין וביצועו עד תם שנת חמה מלאה 

  'ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני וגו
  מידת הדין -גזר הדין הכרז בשם אלקים 

הראה כי גם מדת רחמים נתהפכה ... וטעם שהזכיר בפרשה זו שם אלקים  ותמלא הארץותמלא הארץותמלא הארץותמלא הארץ    משפט אחרון בד''ה ביבפסוק  אור החיים
  למדת הדין לצד מעשה הרשעים.

   מפסוק יג -  טט

   פועלת מידת הדין  הקבועה מצד גבורה •

   ופועלת מידת הדין מצד מדת רחמים שנתהפכה למדת הדין •

ו אך חלק כגון מעיינות תהום במבול אולי ממדת הגבורה וגשמי המבול ממדת הרחמים, שנתהפכה למדת הדין . בסוף הגשמים פסק •
  מהמעינות ממשיך לנבוע מים חמים.

  

�ֶחם ה� [ו]  ז: –בראשית ו,ו  י 'ַוִּיָּנ ה ֶאת-ִּכֽ 
ב ֶאל-ָעָׂש ם ָּבָא<ֶרץ ַוִּיְתַעֵּצ' ֹ�אֶמר ה> [ז] ִלּֽבֹו׃ -ָהָאָד' ה ֶאת 'ַוּי ם ֲאֶׁשר-ֶאְמֶח� ָּבָר�אִתי� -ָהָאָד2
ָאָדם� ַעד ה ֵמֽ �י ָהֲאָדָמ� � ְּפֵנ ה ַעד-ֵמַעל ֶמׂש ְוַעד-ְּבֵהָמ� ם׃-ֶר' י ֲעִׂשיִתֽ 
ְמִּתי ִּכ י ִנַח' 
ֹוף ַהָּׁשָמ<ִים ִּכ   ע�

� ַרח ה� [כא]  :כא,נח חבראשית  אֶמר הS -ֶאת 'ַוָּי �ֹ א-ֶאל 'ֵר�יַח ַהִּניֹחַח� ַוּי ֹֽ ֹו ל ֹוד ֶאת-ִלּב> ל ע2 ִסף ְלַקֵּל� Uי -ֹא Uם ִּכ ּור ָהָאָד� ֲאָדָמה� ַּבֲעב� ָהֽ
א ֹֽ ע ִמְּנֻעָר<יו ְול ם ַר' Dֶצר ֵל=ב ָהָאָד� ֹוד ְלַהּכ
 -ֵי Dף ע 
יִתי׃-ָּכל-תֹות אֶ ֹאִס ר ָעִׂשֽ 
י ַּכֲאֶׁש   ַח'

2ֹאֶמר ֱא.ִהים� ֶאל[ח]  ס :ח,נח טבראשית  ַח ְוֶאל-ַוּי ר׃-נֹ� ֹו ֵלאֹמֽ 
יו ִאּת'   ָּבָנ

2ֹאת ֽאֹות[יב] :יב,נח טבראשית  ים ז ֹ�אֶמר ֱא.ִה> ם ּוֵבDין ָּכל-ַהְּבִרית� ֲאֶׁשר-ַוּי ן ֵּביִני� ּוֵב�יֵניֶכ� �י ֹנֵת> < - ֲאִנ 'ה ֲאֶׁש�ר ִאְּתֶכ ת ֶנ
ֶפׁש ַחָּי ם ְלֹדֹר'
ם׃ ים ּוֵבין� ָּכל[טז]  עֹוָלֽ ם ֵּב�ין ֱא.ִה� ית עֹוָל� יָה ִלְזֹּכר� ְּבִר� < ן ּוְרִאיִת> ֶׁשת ֶּבָעָנ ה ַהֶּק' 
ה ְּבָכל-ְוָהְיָת �ֶפׁש ַחָּי� ר ַעל-ֶנ 
ר ֲאֶׁש ֶרץ׃-ָּבָׂש'   ָהָאֽ

�ֶחם )ת ו,ושיאבר(  נהפכה מחשבתו של מקום ממדת רחמים  דבר אחר וינחם ,...  רש"יקטן בתפקיד שתי מידות כפי' - מונח זקף – 'ה�  ַוִּיָּנ
ֹ�אֶמר )ת ו,זשיאבר(, למדת הדין ֹ�אֶמרהטעמים של  המרומז בתבניתמרמז שמדת הדין שבכסא הכבוד ( -  'ה>  ַוּי מונח רביע בתפקיד  – 'ה>  ַוּי

�  ָּבָר�אִתי� -ֲאֶׁשר )ת ו,זשיאבר(ארבע צדי כסא) אמרה הגזרה, ומדת הרחמים (שם הוי"ה) הסכימה עמה ולזה תרמז תבנית הטעמים של   ֵמַעל

  פשטא פשטא, בתפקיד זה וזה גורם –

אֶמר הS ...   )ת נח ח,כאשיאבר( �ֹ ֹו -ֶאל 'ַוּי אומרת למדת הדין לבטל גזרת מבול הקדמא ואזלא רביע, כאן שם הוי"ה הוא מדת הרחמים  - ִלּב>
  ). מוגבל מבול אור החיים עשוי להיותע"פ מוחה הכל (

ֹו אפשר כי מלת וטעם  גי' כס"א ה(האות ה"ה) כעין כסא עם חמש (א) -לשם כך ניעזר ב רביע מרמזים אל מדת הדין שעל כסא הכבוד. -ִלּב>
חמש כס"א ולקים לפעמים משמעה מדת הדין (- גי' כס"א הכבו"ד עולה ל"ב אלהי"ם ומלת א(ב) - ועוד ניעזר בגבורות עולה אלהי"ם, 

  גבורות). 

ר )ת נח ט,חשיאבר(   סלוק, לעיין – ֵלאֹמֽ

ים  )ת נח ט,יבשיאבר( ֹ�אֶמר ֱא.ִה> ים ...  רש"יפי'  )ת נח ט,טזשיאבר(- קשת בענן, וב -אות הברית  ה להבטחתןמונח רביע, פתיח - ַוּי ֵּב�ין ֱא.ִה�
ה -ּוֵבין� ָּכל �ֶפׁש ַחָּי�   לכן אפשר לומר כי אלא זה מדרשו כשתבא מדת הדין לקטרג עליכם (לחייב אתכם) אני רואה את האות ונזכר. –ֶנ

ים )ת נח ט,יבשיאבר( ֹ�אֶמר ֱא.ִה> שמגבילה  מונח רביע, מלמד על מדת הדין שעל כסא הכבוד (או שלפעמים כסא הכבוד הוא כסא דין) – ַוּי
   קשת בענן שלא יהיה שוב מבול מוחה כל.  –עצמה ע"י הבטחת אות הברית 

  

ָּכל-[יט] ּוִמָּכל בראשית נח ו,יט: ַחי ִמֽ Uל-ָה Dִים ִמֹּכ = ר ְׁשַנ Xיא ֶאל ָּבָׂש 
ה ִיְהֽיּו׃-ָּתִב ה ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת<8 ָזָכ
ר ּוְנֵקָב'   ַהֵּתָב'
הּו ּוִמן ֹוף ְלִמיֵנ> אּו ֵאֶל'יQ ְלַהֲחֽיֹות׃    -[כ] ֵמָהע� 
ל ָיֹב Dִים ִמֹּכ = <הּו ְׁשַנ ה ְלִמיֵנ ֶמׂש ָהֲאָדָמ' 
ל ֶר Dּה ִמֹּכ   ַהְּבֵהָמה� ְלִמיָנ�

  בבלי עבודה זרה ה,ב
בתלתא יומי סגי, דא"ר אלעזר:  - בעינן תלתין יומין, אינהו דמחוסר אבר אית להו  - שבעין  אנן דשכיחי מומין דפסלי אפילו בדוקין

ָּכל-ּוִמָּכלמנין למחוסר אבר דאסור לבני נח? דכתיב: (בראשית ו,יט)  ַחי ִמֽ Uל -ָה Dִים ִמֹּכ = ר ְׁשַנ Xוגו', אמרה תורה: הבא בהמה שחיין ָּבָׂש
  א! טריפה מלחיות זרע נפקא. ראשי אברים שלה. האי מיבעי ליה למעוטי טריפה דל

  תוספות ע"ז ה,ב 
פירוש להקריב לגבוה בבמה שלהן דאילו בבית המקדש אפי' בדוקין שבעין נמי אסור דכתיב ומיד בן נכר לא  - וכו'  מנין למחוסר אברמנין למחוסר אברמנין למחוסר אברמנין למחוסר אבר

הא לקמן בסמוך  תקריבו ומייתי ליה ומכל החי דהזהיר הקב"ה לנח להביא מחוסר אבר בתיבה מפני שעתיד להביא מהם קרבן וא"ת
יש לדקדק מלשון אסור שהוא איסור גמור ובן נח מוזהר בדבר ותימה מ"ט לא חשיב  - ... מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח... מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח... מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח... מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח(דף ו.) 

ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה .... כל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח נשנית 
  זה ולזה נאמרה [וע"ע תוס' זבחים סח: ד"ה ושניסמית].בסיני ל

ֹוף(הכוונה כנראה לנאמר דמצרכינן מן העוף    ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה)  [כ] ֵמָהע�

ַחי-[יט] ּוִמָּכל Uהמהווה העברה למחיצת איסור, התוס' לומד מהעוף מחוסר האיבר שאסור לקרבן  –גדולה בתפקיד עקירה -תלישא – ָה
  לישראל (אף שאין בו דרישה לתמות וזכרות) ואם זה גם נאמר מסיני אז אסור גם לבני נח לקרבן לה'.   

ָּכל ר-ִמֽ Xיא ֶאלכעין יצא מענינו ולפי טעמי המשכו  – ָּבָׂש 
ל ָּתִב Dִים ִמֹּכ = ה-ְׁשַנ דרגא תביר מרכא טפחא, יצא לידון בענין אחר ולכן  – ַהֵּתָב'
שמעטם  דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במהוי"ל   בקרבן בבמות שלהם לה' א להקל לבני נחיצא להקל ולהחמיר. וע"פ תוס' יצ

  מהבאת התיבה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום העולם 
  ר איברבקרבן בבמות שלהם לה' ולבני ישראל במשכן ובמקדש לאסור מחוס יצא להחמיר לבני נח

אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן למה נמעטו מלהביאם לתיבה הרי הם ראוין לקיום העולם ולבהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי 
    דכיון דשלמים נמי לא חזו להקרבה.

יא ֶאל 
ל ָּתִב Dִים ִמֹּכ = ה-ְׁשַנ מונח אתנח, כנאמר בבבלי  – 8ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת<דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל  – ַהֵּתָב'
  ע"ז שהחיות צריכות להיות שלימות כמו נח להחיות זרע אחרי המבול.
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

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

  

  (התשע"ג) בראשית נח ו,ט 1.3

ַחי ִמֽ -ּוִמָּכל בראשית נח ו,יט: Uיא ֶאל-ָּכלָה 
ל ָּתִב Dִים ִמֹּכ = ר ְׁשַנ Xה ִיְהֽיּו׃-ָּבָׂש ה ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת<8 ָזָכ
ר ּוְנֵקָב'   ַהֵּתָב'
הּו ּוִמן בראשית נח ו,כ: ֹוף ְלִמיֵנ> אּו ֵאֶל'יQ ְלַהֲחֽיֹות׃-ֵמָהע� 
ל ָיֹב Dִים ִמֹּכ = <הּו ְׁשַנ ה ְלִמיֵנ ֶמׂש ָהֲאָדָמ' 
ל ֶר Dּה ִמֹּכ   ַהְּבֵהָמה� ְלִמיָנ�
�ם בראשית נח ז,ג:  ' ַרע ַעלַּג ֹוף ַהָּׁשַמDִים ִׁשְבָע
ה ִׁשְבָע'ה ָזָכ�ר ּוְנֵקָב<ה ְלַחּי
ֹות ֶז 
י ָכל-ֵמע= ֶרץ׃-ְּפֵנ   ָהָאֽ

ת ֵא:ֶּלה: ט,נח ו אשיתבר חַ  ּתֹוְלֹד� חַ  נֹ� יׁש נֹ> 
יק ִא Dים ַצִּד 
 ְּבֹדֹרָת<יו ָהָי'ה ָּתִמ
ים ַיְקִריֶב<ּנּו ויקרא א,ג: ר ָזָכ
ר ָּתִמ'     ִאם־ֹעָל2ה ָקְרָּבנ]� ִמן־ַהָּבָק�

חָ  מלאכי א,ח: א ְלֶפֽ הּו ָנ\ ַח ְוֹחֶל'ה ֵא�ין ָר<ע ַהְקִריֵב� 
י ַתִּגDיׁשּו ִּפֵּס 
ע ְוִכ ַח� ֵא�ין ָר� 2ר ִלְזֹּב� ּון ִעֵּו י־ַתִּגיׁש� יQ ְוִכֽ Q ֲהִיְרְצ�Q א:] ֲהִיָּׂש�א ָפֶנ� ֶת>
ר    ְצָבֽא]ת׃ 'ה
 ָאַמ'

  

ַחי-ּוִמָּכל רש"י Uָּכל-ּוִמָּכלען בני אדם. מזיקין שאין מהלכן , אפילו שדים    ....ָה ַחי ִמֽ Uר-ָה Xתלשא גרשיים. – ָּבָׂש   

ַחי-ּוִמָּכל כאילו כתוב " - טט  Uָּכל (גרשיים) והמגורש (תלשא) התלוש ָה ר-ִמֽ Xאילו שדים? האם הם הנקראים מזיקין, שנבראו בין ָּבָׂש ,"

  ין מהלכן עם בני אדם) שא היינוהשמשות של ערב שבת ואין להם בשר , ושמהלכן עם בני אדם אבל מגורשים מהם (

  
(רש"י שהיו כמלאכים ולא  אנו לא באנו לעולם -אמר ר"ל: בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הן לא חטאו  א,בבלי עבודה זרה ה

ִני ),ותהלים פב(, הולידו בנים) ים ָאKַמְרִּתי-א_ 'י ַאֶּת<ם ֱא.ִה� ם׃ ֶעְלי�ֹון ּוְבֵנ   וגו'. ןחבלתם מעשיכם אכן כאדם תמותו, ֻּכְּלֶכֽ

אלא מלמד כיון שנפלו המלאכים ממקום קדושתם מן השמים שלט בהם יצר הרע כבני אדם  30בראשית רבתי פרשת בראשית עמוד 
וקומתם נעשה כבני אדם ולבשו גוש עפר, שנאמר לבש בשרי רמה וגוש עפר וגו' (איוב ז' ה'). א"ר צדוק מהם נולדו הענקים אשר 

משלחים ידיהם בכל גזל וחמס ושפיכות דמים, שנאמר ושם ראינו את הנפילים וגו' (במדבר י"ג ל"ג) הולכים בזדון לבם [ובגובהן] ו
  .ואומר הנפילים היו בארץ (ו' ד'). תני שמחזאי הוליד ב' בנים ושמותם הייא והייא ונשאו נשים והולידו סיחון ועוג

ָּכל-ּוִמָּכלכאן נסביר את תבנית הטעמים על דרך אגדה.  ַחי ִמֽ Uרּבָ -ָה Xמקף תלשא מקף גרשיים. – ָׂש   

ַחי-ּוִמָּכל Uמקף, ענין בעל מצבים אחדים, כאן בריות בעלי סוגי חיות שונים. – ָה  

ַחי-ּוִמָּכל Uהם המזיקין, שנבראו בין , כנראה אילו שדים, היינו בריות בעלות חיות התלושות מבשר, תלושתלשא, במשמע  – ָה
ועוד בריות הם עוג שהוא בן אחיה בן המלאך שמחזאי, וסיחון אחיו או בן דוד  ,)(מסכת אבות השמשות של ערב שבת ואין להם בשר

  של עוג (שאשת חם הייתה מעוברת עמו) ושניהם בעלי חיות מיוחדת. 

ָּכל וטעם מקף במלים  ר-ִמֽ Xמלמד על ענין בעל מצבים אחדים, כאן בשר שנברא בבריאת העולם, בשר המלאכים שנפלו מהשמים  ָּבָׂש
  עפר.ולבשו גוש 

ָּכל וטעם גרשיים במלים  ר-ִמֽ Xהם מגורשים מבני אדם שלא אבל (שהם בעלי בשר)  בני אדם ביןמהלכן מלמד (א) שאף שהמזיקין  ָּבָׂש
  (ב) רמז לנפילים בני מלאכים שגורשו (נפלו מהשמים) ונהיו לבשר. .שאין מהלכן עם בני אדם רוצים בנוכחותם, היינו

  
(אנו, עם ישראל שרבתה לנו התורה מיני מומים בעינן תלתין יומין  -מומין דפסלי אפילו בדוקין שבעין  אנן דשכיחיבבלי עבודה זרה ה,ב 

, אינהו יום כנדרש מצווי משה בפסח ראשון לקראת פסח שני) 30הפוסלים בבהמה ואפילו מיני יבלות קטנות בקרום  העין, צריכים לבחירת בהמה לחג 
ימים לבחירת  3העמים האחרים האסורים רק מלהביא קרבן חסר אבר לשם בבמה שלהם מספיק להם (סגי בתלתא יומי  - דמחוסר אבר אית להו 

ָּכל- ּוִמָּכל )ו,יט בר' נח(, דא"ר אלעזר: מנין למחוסר אבר דאסור לבני נח? דכתיב: בהמה) ַחי ִמֽ Uל -ָה Dִים ִמֹּכ = ר ְׁשַנ Xוגו', אמרה תורה: ָּבָׂש
' ַרע  )ז,גבר נח (- )! טריפה מהיה לתורה למעט טריפה( בעי ליה למעוטי טריפה דלאהבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה. האי מי ְלַחּי
ֹות ֶז

  נפקא. 
  

פירוש להקריב לגבוה בבמה שלהן דאילו בבית המקדש אפי' בדוקין שבעין נמי אסור  - וכו'  מנין למחוסר אברמנין למחוסר אברמנין למחוסר אברמנין למחוסר אברתוספות ע"ז ה,ב 
יר הקב"ה לנח להביא מחוסר אבר בתיבה מפני שעתיד להביא מהם קרבן דכתיב ומיד בן נכר לא תקריבו ומייתי ליה ומכל החי דהזה

וא"ת הא לקמן בסמוך (דף ו.) אמר דהזהירו נמי מלהביא אל התיבה זקן וסריס ולא נאסרו לבני נח ועוד קשיא דקרא גבי בהמה טמאה 
נינהו אף לבני נח כדמשמע פרק בתרא  כתיב שהם שנים שנים דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא וגו' והנהו לאו בני קרבן

דזבחים (דף קטז.) וי"ל דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במה שמעטם מהבאת התיבה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר 
ם דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום העולם אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן למה נמעטו מלהביאם לתיבה הרי ה

  ראוין לקיום העולם ולבהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי דכיון דשלמים נמי לא חזו להקרבה.
מזה שהקב"ה צוה לנח שלא יביא אל התיבה זקן וסריס, אין ללמוד שפסולים לקרבן לבני נח,  :סיכום – ביאורי התוספות –מתיבתא 

וא משום שפסולים לקרבן (כי הם ראויים להוליד). מכך לומדים אלא שלא יחיו מהם זרע. וזה שהקב"ה צוה שלא יביא בעלי מומין, ה
  שמחוסר אבר פסול לקרבן, ואף על פי שנכתב אצל בהמה טמאה, יש ללמוד זאת לבהמה טהורה, כי טמאה בלאו הכי פסולה להקרבה.  

  
נח מוזהר בדבר ותימה מ"ט לא  יש לדקדק מלשון אסור שהוא איסור גמור ובן - מנין למחוסר אבר שאסור לבני נחמנין למחוסר אבר שאסור לבני נחמנין למחוסר אבר שאסור לבני נחמנין למחוסר אבר שאסור לבני נח תוספות ע"ז ה,ב

חשיב ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה ואין לומר משום דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא הא מכלל הן אתה שומע לאו 
כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל ודבק באשתו ולא באשת חברו אלא י"ל דהאי קום עשה הוא דמאיש איש מרבינן שהעובדי 

ם נודרים נדרים ונדבות כישראל ואם נדר מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום ועשה לא קחשיב והא דאמרינן כוכבי
]ף )א,יד ארויק(  -טט ( פ"ק דקדושין (דף כד:) דמצרכינן מן העוף Dם ִמן־ָהע ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה ל"ל  )ְוִא=

רי ולעובד כוכבים אסור וי"ל דס"ד כיון ששאר מומין הפוסלין בבהמה הותרו בעוף כדאמרינן פשיטא דמי איכא מידי דלישראל ש
בעוף נמי נימא  ושניהם פסולים) –טט ( ובבהמה אין חילוק בין במומין בין במחוסר אבר  ,תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעוף

מן העוף ועוד י"ל דאי לא כתיב ף בעל מום מותר לקרבן אבל חסר אבר פסול) שעו –טט ( כיון שהותרו המומין מחוסר אבר נמי נשתרי קמ"ל 
מן העוף לאסור מחוסר אבר לישראל הוה אמינא דבני נח משתרו והכתוב בא לאסור לישראל אע"ג דכתיב גבי בני נח כדאמר בפ' 

ה ולא לבני נח נשנית בסיני לזה ולזה ארבע מיתות (סנהדרין דף נט.) כל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמר
  נאמרה [וע"ע תוס' זבחים סח: ד"ה ושניסמית].
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

דוע הוא לא נמנה בבריתא המונה מצוות דבני נח. מ: הקשו, אם מחוסר אבר אסור לבני נח אז סיכום – ביאורי התוספות –מתיבתא 
יא בעל מום, אומרים לו שיביא קרבן כשר, ולכן לא נמנה ויישבו שכיון שזאת מצות "קום עשה", כלומר שבן נח נדר להביא קרבן, והב

  בברייתא שמונה רק מצוות לא תעשה של בני נח.

עוד הקשו התוס' שאם מחוסר אבר אסור לבני נח, מדוע מצריך הכתוב למעט עוף מחוסר אבר לישראל, והרי כל האסור לבני נח, אסור 
וזכרות בעופות לישראל, הוה אמינא דכמו בבהמות אין חילוק בין מומים למחוסר  לישראל. וענו שתי תשובות: (א) כיון שאין חובת תמות

  אבר ופסולים לקרבן, כן בעופות שכשר בם בעל מום אז לא יהיה חילוק וגם חסר אבר יהיה כשר. לכן בא למעט חסר אבר בעופות. 

ֹוף ַהָּׁשַמDִים )ז,ג(אפשר כי קשור   –(טט  �ם ֵמע= ה נכתב מיעוט בעוף, הוה אמינא שהלימוד שמחוסר אבר פסול ) . (ב) ועוד שאם לא הי ַּג

]ף  )א,יד ארויק(להקרבה, מלמד על עוף של ישראל, כיון שלא נשנה בסיני, נאמר כאן גם לישראל אף שנכתב לבני נח. קמ"ל  Dם ִמן־ָהע ְוִא=
[   לבני נח. ַחיָהU -ּוִמָּכללמעט מחוסר אבר לישראל גם בעוף, ולכן דרשינן מיעוט  ֹעָל
ה ָקְרָּבנ'

]ף )א,יד ארויק((דמצרכינן מן העוף  Dם ִמן־ָהע ֹוף )כ,ובר' נח (, ְוִא= ֹוף )ז,גבר נח ( ֵמָהע� �ם ֵמע=  אפשר שיש כאן כעין היקש בין מלות "העוף" ַּג

ם )א,יד ארויק(ללמוד בין המסופר בנח ובין הצווי בויקרא.  ]ף ְוִא= Dים אחדים, אפשר מקף מלמד על ענין בעל מצבים או חלק – ִמן־ָהע

]ףשהוא הרמז לכך שבעופות לא צריך תמות וזכרות (היינו בנוסף לעוף תמים),  Dממעט עופות חסרי אבר או  ִמןתביר או מלת  – ָהע
  ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה, בלשון התוס' אבר יבש

  

  . למ"ד טריפה יולדת מקרא מכל החי אלא למאן דאמר טריפה יולדת  מאי איכא למימר: יבואר היאך מעטינןתוס' 

ַחי-[יט] ּוִמָּכל-: למ"ד טריפה אינה יולדת ממעטינן מחוסר אבר מסיכום – ביאורי התוספות –מתיבתא  Uֹות - וממעטינן טריפה מ ָה
ְלַחּי
' ַרע ' ַרע- , אבל למ"ד טריפה יולדת אי אפשר למעטה מֶז ַחי-[יט] ּוִמָּכל-, וצריך למעטה מהכתוב מְלַחּי
ֹות ֶז Uי לא תחיה י"ב חדשי כ ָה

ַחי-[יט] ּוִמָּכל-המבול, ואז אי אפשר למעט מחוסר אבר מהקרא  Uומפרשים כי מכל החי משמעו שכל בעל חי שיקח יהיה בריא וזריז  ָה .
  ולא חולה וטריפה כי אלו מתמעטים והולכים עם הזמן. ואם כן מהיכן מתמעט מחוסר אבר?

 ִאָּת<8 )ו,יט(-: למ"ד טריפה יולדת. לפירוש (א) של התוס' מסיכום – ביאורי התוספות –יבתא מת. בדומין לך ִאָּת<8 )ו,יט בר' נח(תוס' 

ממעטינן טריפה שאינו ראוי לקיום העולם אבל לא ממעטינן מחוסר אבר ובעל מום שראויים לקיום העולם. והקשו התוס' כי למ"ד טריפה 
ַחי-ּוִמָּכלחוסר אבר יולדת הם ראויים לקיו העולם. ולכן פירש הר"י כי ממעט מ Uממעט טריפה. ִאָּת<8 - , ומָה  

  

ים )טו, בר' נח(תוס'  
: יש לחלק בין אדם לבהמה, דבהמה העומדת לקרבן יותר סיכום – ביאורי התוספות –מתיבתא כתיב ביה:  ָּתִמ

ים )וי' א,ג(מסתבר למעט בעל מום מדכתיב  ניכר טפי. ועוד, משום דבקרא גופיה יותר משיש למעט מיניה טריפה. חדא כיון דבעל מום  ָּתִמ'

ים- משמע ד ע )מלאכי א,ח(-כנאמר באתא למעט בעל מום  ָּתִמ' ַח� ֵא�ין ָר� 2ר ִלְזֹּב� ּון ִעֵּו י־ַתִּגיׁש� . מה שאין כן תמים דכתיב לגבי נח, דלא ְוִכֽ

  מיירי בקרבן, דמיניה יותר מסתבר למעט טריפה מאשר בעל מום.  

? לנח נאמר שיביא מכל החי לתיבה אתך, ודרשינן 'אתך', שיהו בעלי החיים טפלין לך,  ִאָּת<8מאי איצטריך ולמד"א טריפה אינה יולדת ל

י )וי' בהר כה,לו(כדרשינן נמי (בב"מ סב,ב) מקרא  
יQ ְוֵח 8׃ ָאִח' , שיהיו חייך קודמיןלחיי חבירך. והכי נמי דריש בבראשית רבה מדכתיב ִעָּמֽ

  ינו בעלי החיים שבתיבה טפלים לך, לנח, ואי אתה טפל להם.והיה לך ולהם לאכלה, דהם הי

  

) מוסבר בשכבות אחדות. מפסוק שענינו בעיקר בעלי לא טהורים מעביר לענינים הקשורים בקרבן מטהורים לבני נח ו,יטהפסוק (

  ולישראל.

  

ַחי-ּוִמָּכל(א) בסיפור נח מדובר בהבאת  Uיא ֶאלאל התיבה  ָה 
ל ָּתִב Dִים ִמֹּכ = הַהּתֵ -ְׁשַנ המטרה שלשמה הובאו וצריך להתקיים בם  ָב'

' ַרע היינו , ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת<8 . ולמאן דאמר שלא יהיו טריפה למאן דאמר שטריפה לא חיה שנים עשר חודש וגם טריפה לא יולדתְלַחּי
ֹות ֶז

ַחי-ּוִמָּכלטריפה יולדת החשש שלא יתקיים בם  Uמצורע פרשה (יב)(תורת כהנים)  אספר-(משלא יהיו בריאות אלא הולכות ומתנוונות.  ָה 

י )דוי' מצ' יד,(על  ֹות-ְׁשֵּתֽ ים ַחּי'ֹות ְטֹהר< 
  יש ללמוד כי טריפות חיות). – ִצֳּפִר

ַחי-ּוִמָּכלטעם מקף במלים  Uטריפה ירמז לענין בעל מצבים אחדים כאן (א) בעל חיים בריא (ב) טריפה שיולדת אבל הולכת מתנוונת (ג)  ָה
  לא יולדת חיה שנים עשר חודש וגם לא

יא ֶאל 
ל ָּתִב Dִים ִמֹּכ = ה-ְׁשַנ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, ושעל כל אחד חל אותו ענין או  – ַהֵּתָב'

' ַרע – ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת<8הלכה, כאן הענין שחל על כל זוג ממין חי כלשהו שיהיו בריאים  יבה כי לא יחיו , ולכן לא יביא זקן וסריס לתְלַחּי
ֹות ֶז
  מהם זרע.

  

" מזה "הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה.(ב) בבלי ע"ז ה,ב דורש בפסוק אלו בעלי חיים יכולים בני נח להקריב לשם בבמותיהם. 

  (א) כבר נלמד על אי הבאת טריפה לתיבה ומזה מובן שלא יוקרב ממנה לשם, ובנוסף - הלימוד שמחוסר אבר אסור לבני נח גם לאכילה. ב

ל Dיא ֶאלתביר  – ִמֹּכ 
ה-ָּתִב מרכא טפחא, יתור לרבות בבאים אל התיבה, כאן הבאה אל התיבה של כל מיני חי מבשר ושלא  – ַהֵּתָב'
מבשר, אבל הלא טהורים שביניהם וגם אלו שאינם מבשר אין מביאים מהם קרבנות לשם בבמת בני נח. אבל הקל על בני נח שיוכלו 

שאינם טריפה ילמד אל ההבאה שלא תכלול חי טריפה,  ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת<8- להם לשם כי אינם חסרים אבר. ומלהקריב גם זקן וסריס בבמה ש
ואז גם מן הטהורים שהם טריפה לא יביא לקרבן לה' בבמותם (ולא כל שכן במזבח ישראל לה') ואפשר שאם אין ניכר מומה כן יוכלו 

  להביא, אף שאינו קרבן מכובד. 

  

ַחי-[יט] ּוִמָּכלדורש בפסוק (א) לקרבנות לבני ישראל  (ג) בבלי ע"ז ה,ב Uיום כנדרש  30לבחירת בהמה לחג מונח תלשא, בתפקיד  – ָה
   יום קודם ליום טוב. 30לקרבן בבית המקדש, ומזה לימוד הלכות יום טוב ומועדים כלשהם  מצווי משה בפסח ראשון לקראת פסח שני

  דם לימי אידיהם כדי שלא יודו בה לע"ז.(ב) לא למכור לנכרים בהמה שלושה ימים קו

  

ַחי-ּוִמָּכל Uשכן לישראל.- מונח תלשא, (א) לא תביא תלוש אבר לתבה, מזה לימוד לאיסור קרבן של מחוסר אבר לבני נח ולא כל – ָה  

ז אסור גם לבני התוס' לומד מהעוף מחוסר האיבר שאסור לקרבן לישראל (אף שאין בו דרישה לתמות וזכרות) ואם זה גם נאמר מסיני א
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  נח לקרבן לה'.   

  

ָּכל ר-ִמֽ Xל ... ָּבָׂש Dגרשיים ... תביר כעין יצא להקל ולהחמיר,  – ִמֹּכ  

ָּכל ר-ִמֽ Xיא ֶאלכעין יצא מענינו ולפי טעמי המשכו  – ָּבָׂש 
ל ָּתִב Dִים ִמֹּכ = ה-ְׁשַנ דרגא תביר מרכא טפחא, אפשר כי יצא להקל  – ַהֵּתָב'
שמעטם מהבאת התיבה  דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במהוי"ל   בקרבן בבמות שלהם לה' י נחיצא להקל לבנולהחמיר. וע"פ תוס' 

  כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום העולם 
ריפה שלא ניכר מומה, וכן זקן לבני נח שרק מחוסר אבר אסור להקרבה לה' בבמה שלהם. ושאר מומים מותרים ואפשר אפילו ט להקל

  וסריס.
אבל מחוסר  תוספות ע"ז ה,בבקרבן בבמות שלהם לה' ולבני ישראל במשכן ובמקדש לאסור מחוסר איבר, כפי'  יצא להחמיר לבני נח

 אבר אי לאו לאסרן לקרבן למה נמעטו מלהביאם לתיבה הרי הם ראוין לקיום העולם ולבהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי דכיון
    דשלמים נמי לא חזו להקרבה.

  לישראל אסור אפילו דוקין שבעין (וכל שכן זקן וסריס). להחמיר

  

יא ֶאל 
ל ָּתִב Dִים ִמֹּכ = ה-ְׁשַנ מונח אתנח, כנאמר בבבלי  – ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת<8דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל  – ַהֵּתָב'
  להחיות זרע אחרי המבול.ע"ז שהחיות צריכות להיות שלימות כמו נח 

אתנח מגביל, שיהיו תמימות (שלמות)  – ִאָּת<8מונח מרבה שגם החיות יהיו בעלות יכולת לפרות ולרבות כמו נח המרומז במלת  – ְלַהֲחֹי�ת
  בכל איבריהם כמו נח.
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  (התשע"ד) בראשית נח ו,ט 1.4

2ֹאֶמר[א]  :ב – א,בראשית נח ז ַח  'ה�  ַוּי אְלנֹ� ֹֽ ה ְוָכל-ּב 
י  ַהֵּתָב<ה-יְתQ' ֶאלּבֵ -ַאָּת ֹור ַהֶּזֽה׃-ִּכֽ 
'י ַּבּד יק ְלָפַנ 
יִתי ַצִּד Dָרִא 
Qֹאְת   
ַּקח    [ב] ה ִּתֽ ל׀ ַהְּבֵהָמ�ה ַהְּטהֹוָר> ֹו-ִמֹּכ� יׁש ְוִאְׁשּת< יׁש ְוִאְׁשּֽתֹו׃-ּוִמן  ְלDQ ִׁשְבָע
ה ִׁשְבָע'ה ִא� 
' ִים ִא וא ְׁשַנ Dה ִה 
א ְטֹהָר �ֹ ֶׁשר ל Uה ֲא bַהְּבֵהָמ  
י יִתי ַצִּד
 - ִּכֽ Dָרִא 
Qֹור ַהֶּזֽה׃ֹאְת 
'י ַּבּד ל׀ סלוק    – יק ְלָפַנ פסק. תבנית טעמים העשויה ללמד על מידת דרשה סדור שנחלק וכאילו גם ִמֹּכ�

ינכתב  ֹור ַהֶּזֽה-ִּכֽ 
'י ַּבּד יק ְלָפַנ 
יִתי ַצִּד Dָרִא 
Qל׀     ֹאְת   היינו מכל האדם. ִמֹּכ�

  

2ֹאֶמר ַח  'ה�  ַוּי קטן, שתי דרשות - ם כן מדוע תבנית טעמים מהפך פשטא זקף, אשם הוי"ה שבתורה הוא מדת רחמיםאמירה מ –ְלנֹ�
בטבע שבעולם אין אדם אוהב את בן אומנתו, אבל אפשר שמהפך  ,בלב 'ר נח פר"בשבלפחות אחת מהן מוציא מפשט הכתוב? (א) ע"פ 

פרשה זאת  רבינו בחיי; (ב) ע"פ החכם אוהב בן אומנתופשטא מרמז להוציא מדרך הטבע וכשם שהקב"ה אוהב את בן אומנתו, כך 
רומזת על הקרבן ומורה שכוונת הקרבן היא רק לשם המיוחד יתברך המייצג בתורה מדת רחמים. באה אמירה משם הוי"ה שהוא מדת 

רחמים ותבנית הטעמים מהפך פשטא מוציא מהפשט שאומות העולם מקריבים קרבנות "לפייס" כביכול את אליליהם ואילו נח ואח"כ בני 
  ו להקריב קרבן לשם המיוחד ובכך לא נותן פתחון פה לבעל דין לחלוק.ישראל נצטו

  

ה - ּוִמן bע"פוכמאמר רבי יהושע בן לוי שענין זה הוא כלל לשון נקיה בכל התורה כולהוהוא ולענין אחר,  הכאתנהו ל -פזר  -ַהְּבֵהָמ , 

עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה אדם דבר מגונה מפיו שהרי לעולם אל יוציא דאמר ר' יהושע בן לוי  פסחים ג,א
המפיו שנאמר מן  ה-ּוִמן ... ַהְּבֵהָמ�ה ַהְּטהֹוָר> 
א ְטֹהָר �ֹ ֶׁשר ל Uה ֲא bַהְּבֵהָמ  

ֶׁשר Uראשונה הפעם זאת ה בתפקידי תלשא. (א) אלפניה   בתפקיד עקירה כי (תלשא), עשויה להידרש אלפניה ולאחריה גדולה- תלישאה - ֲא

ל׀ חזקוני בראשית ז,ב (ב) לאחריה שיעור בהמות להקרבה ולחיות זרע כפי'  .הוסיף אותיות ללמד לשון נקיהבתורה שעקם הכתוב ו ִמֹּכ�
ומתוך שריבה הכתוב בטהורות זכרים ונקבות הבין נח שהקב"ה חפץ שיקריב לו מהן קרבן שכן משפט עולה באה זכר ............    ַהְּבֵהָמ�ה

עולות לו ולאשתו  חמששלקח מכל מין טהור שבעה זכרים, כדי להקריב מהם  כדכתיב אם עולה קרבנו זכר תמים יקריבנו. ומה
  זכרים לחיות זרע:  שניםולשלשת בניו, ונשתיירו 

  

א �ֹ ' ִים , מרמז לדרוש את הכתוב הבא פעמים אחדות מונח – ל וא ְׁשַנ Dה ִה 
, כעין קבוצת פרטים השייכת לנושא מרכא תביר טפחא –ְטֹהָר

אל  אישהזוגות שוות באיכות אחת, יאמר " וכאשר ק"רדפי' אחת מהן כ משהו אחר לגבי הנושא.בהם או ואשר אינם שווים בהלכותי
אחת, וראויים להזדוג זה עם זה כמו זכר ונקבה, יאמר  באיכותאל אחותה" (שמ' כו,ג); וכאשר אינם שוות  אשה" (במ' יד,ד); "אחיו
  ואשתו.  איש

  

ה - ּוִמן bֶׁשרפזר  -ַהְּבֵהָמ Uִים  (תלשא)  גדולה-תלישא -  ֲא ' וא ְׁשַנ Dה ִה 
א ְטֹהָר �ֹ   מונח מרכא תביר טפחא - ל

 מכאןראש, מקור ללמד שיעור למאן דאמר שהיו חמישה פרים להקרבה, מחיצה להבדיל בין זכר לנקבה,  תלשא בתפקיד - פזר תלשא 

מגונה עדיף לאמר בדרך ארוכה ונקיה  תפקיד עקירה של הכלל לעולם יתפוס אדם לשון קצרה כאשר יש לומר דברלדבר בלשון נקיה , 
  .כבוד בלשוןיספר אדם  לעולם: פזר מפזר זאת לכל התורה כולה, ובכלל מבדרך קצרה ומגונה, ה

  
   :גי –,י בראשית נח ז

י ַהַּמּ֔בּול ָה֖יּו ַעל [י]  ים ּוֵמ֣ ת ַהּיִָמ֑ י ְלִׁשְבַע֣ ת ֵׁשׁש- ַויְִה֖ ֹ֔ - ֵמ֤אֹות ָׁשנָ֙ה ְלַחּיֵי- ָהָאֶֽרץ׃   [יא]  ִּבְׁשנַ֨ י ְּבִׁשְבָעֽהנ ֶדׁ֙ש ַהֵּׁשנִ֔ ֹ֙ ה -ַח ַּבח ֶדׁש ַּבּ֣יֹום ַהּזֶ֗ ֹ֑ ר ֖יֹום ַלח ָעָׂש֥
ֶׁשם ַעל-נְִבְקעּ֙ו ָּכל י ַהֶּג֖ יִם נְִפָּתֽחּו׃   [יב]  ַויְִה֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ֹ֥ ה ַוֲאֻרּב א - ַמְעיְנֹ֙ת ְּת֣הֹום ַרָּב֔ ֶצם ַהּ֤יֹום ַהּזֶ֙ה ָּב֣ ים ָלֽיְָלה׃   [יג]  ְּבֶע֨ ים ֔יֹום ְוַאְרָּבִע֖ ֶרץ ַאְרָּבִע֣ ָהָא֑

ַח ְוֵׁשם ֹ֔ ם ָוֶיֶ֖פת ְּבנֵי- נ י- ְוָח֥ ַח ּוְׁשRֶׁ֧שת נְֵׁשֽ ֹ֗ ֶׁשת נ ַח ְוֵא֣ ֹ֑ ם ֶאל-נ   ַהֵּתָבֽה׃- ָבָנ֛יו ִאָּת֖

ת[יא]   ֶצם[יג]  קדמא ללא אזלא ...  – ִּבְׁשַנ� קדמא ללא אזלא, בשני המופעים רוצה לומר כי כתוב שלא על סדר הזמן כי בעלי  – ְּבֶע�
  ה נראה כגשמי ברכה ורק אח"כ כיון שהאנשים לא חזרו בתשובה הפכו למי מבול.החיים התכנסו קודם ובתחילה הגשם הי

  

ים י'ֹום ַעל :יז,בראשית נח ז 
ּול ַאְרָּבִע Dי ַהַּמּב ִים ַוִּיְׂשאּו� ֶאת  ָהָא<ֶרץ-ַוְיִה= ּו ַהַּמ> ֶרץ׃-ַוִּיְרּב� ָרם ֵמַע
ל ָהָאֽ ה ַוָּת'   ַהֵּתָב�
ּול   Dי ַהַּמּב ִיׁש ַעל )איוב לח,לב( ככתובם עליון דרגא תביר, היה נמשך במהותו ממקו -ַוְיִה= Sַע> ֹו ְו ֹות ְּבִעּת< יא ַמָּזר� ם׃-ֲהֹתִצ� 
יָה ַתְנֵחֽ  ָּבֶנ

  מדרש: הקב"ה הזיז שני כוכבים בכימה וגרמו למבול ועיש עדיין מבקשת להשיבם לה.

ים י'ֹום 
ּול ַאְרָּבִע Dי ַהַּמּב    דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים ביחד, רצף רבוי המים ללא הפוגה. – ַוְיִה=

ֶרץ- ַעל תביר, מחלק - ַהַּמּ֛בּול ים ֖יֹום - למתיחס ל ,אתנח – ָהָא֑ לא מתיחס, משמע שהיה מקום או  אםוללא מתיחס.  ,טפחא אמרכ -ַאְרָּבִע֥
  ולכך יש תמיכה בקרא .ישראל-וזהו בארץ או גשם מקומות שם לא היה מבול

ם ֱאָמר- ֶּבן )יחזקאל כב,כד( ֶרץ R֥א ְמטָֹהָר֖ - ָאָד֕ ְּת ֶא֔ ּה ַא֣ ּה ְּב֥יֹום ָזַֽעם׃ָל֕ יא R֥א גְֻׁשָמ֖   ה ִה֑

  

ד ַעליח: ,בראשית נח ז ּו ְמֹא' 
ּו ַהַּמDִים ַוִּיְרּב 
ה ַעל  ָהָא<ֶרץ-ַוִּיְגְּבר ֶל8 ַהֵּתָב' 
ִים׃-ַוֵּת 
י ַהָּמֽ   ְּפֵנ
ד   ּו ְמֹא' 
ּו ַהַּמDִים ַוִּיְרּב 
יהם או במשהו אחר כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ואינם שווים בהלכותמרכא תביר מרכא טפחא  - ַוִּיְגְּבר

  . הגשם פגע באופן אחד, מי תהום פגעו באופן אחר, תקופת גשמים תקופת מי תהום .לגבי הנושא

ּותביר בין מרכא ובין מרכא טפחא, כאילו מחלקים בין  - ַהַּמDִים  
ד ובין ַוִּיְגְּבר ּו ְמֹא' 
  , ָהָא<ֶרץ-ַעלביחס  ואלו שתי תקופות שונות ַוִּיְרּב

ת ֵׁשׁש(א)  י ְּבִׁשְבָעֽה- ֵמ֤אֹות ָׁשנָ֙ה ְלַחּיֵי-[יא] ִּבְׁשנַ֨ ֶדׁ֙ש ַהֵּׁשנִ֔ ֹ֙ ַח ַּבח ֹ֔ ה נְִבְקעּ֙ו ָּכל-נ ֶדׁש ַּבּ֣יֹום ַהּזֶ֗ ֹ֑ ר ֖יֹום ַלח יִם נְִפָּתֽחּו׃- ָעָׂש֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ֹ֥ ה ַוֲאֻרּב   ַמְעיְנֹ֙ת ְּת֣הֹום ַרָּב֔

ֶׁשם ַעל[יב]  י ַהֶּג֖ ֶרץ- ַויְִה֥ ים ָלֽיְָלה׃ ָהָא֑ ים ֔יֹום ְוַאְרָּבִע֖   מעינות תהום תקופת גשם ומי ַאְרָּבִע֣

יִם ַעל[כד]  (ב) ת יֹֽום׃- ַוּיִגְְּב֥רּו ַהַּמ֖ ים ּוְמַא֖ ֶרץ ֲחִמִּׁש֥    מעצמםוהתרבו כאילו  גברו, תקופת מי מעינות תהום ללא גשם ָהָא֑

  

ל ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמת בראשית נח ז,כב: bתּו׃  -ֹּכ ה ֵמֽ ר ֶּבָחָרָב' 
ל ֲאֶׁש Dיו ִמֹּכ ּוַח ַחִּיSים ְּבַאָּפ>   ר�
ל  bפזר  - ֹּכ Hים -ְׁשַמתנִ תרסא  - ֲאֶׁשרSּוַח ַחִּי יו קדמא ואזלא  -ר� עד היכן הוא בודק (המפקח את את הגל)  ר"ת ]צא[ שלמה תורה ביער –ְּבַאָּפ>

' דתניא מהיכן הולד נוצר מראשו וכו', אבא שאול אומר מטיבורו ... דכל מידי ממציעתיה מיתצר, אבל לענין וכו עד לבו אומריםחוטמו, ויש  עד
ל ,מדעיקר חיותא באפיה הוא דכתיב מודי אבא שאול אפילו נפש פקוח bפזר  -ֹּכ Hים -ִנְׁשַמתתרסא  - ֲאֶׁשרSּוַח ַחִּי יו קדמא ואזלא  - ר�  –ְּבַאָּפ>
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

  )א,יומא פהבבלי ( ביער

הלב  בדק אםב ,סוטה מח בבלי פאדם. ע" של חיות באפיה עיקרתרסא מלמד שיעור בדיקה לענין פקוח נפש בשבת כי  –ֲאֶׁשרH  -  טט •
דזימנין דאין חיות ניכר בלבו וניכר בחוטמו אבל  לבוו האם נושם אבל בדק חוטמו קודם ולא נושם אינו צריך לבדוק קודם בודק חוטמ

  ילהיפך לא עי' פירש"

ל  -  טט • bפזר  -ֹּכ Hבנפלים,  פוטרשמואל אין הראש  אמר ב,מו בכורותשלמה [צב]  תורהתרסא מלמד על שיעור למקום אחר  - ֲאֶׁשר

ל ֲאֶׁשרH ִנׁשְ  טמ" bיו-ַמתֹּכ ּוַח ַחִּיSים ְּבַאָּפ> פירושו  פע" רוח חיים באפיו, הוא דחשיב רישיה, אידך לא חשיב רישיה. דנשמת, כל היכא ר�

ּוַח ַחִּיSים פוטרו עד שיצא ראשו ורובו.  הנפלח' (חדשים) שהוציא ראשו חי והחזירו וקדמו אחיו ויצא הוי בכור לכהן שאין ראש  בן[צב]  ר�
יו  )ידהיינו ראשו אבל אי לאו בר קיימא לא חשיב אפיה (רש" אפיויים הלך אחר שהוא בן ח מי ְּבַאָּפ>

משנה ... (י)  מפקחין ובודקים עד חוטמו; אם לא הרגישו בחוטמו חיות, (י) אז ודאי מת...  שבת סימן שכט סעיף ד  'ח הל"או "עשו

ל ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמת )בר' נח ז,כב( דכתיב –(י) אז ודאי מת  ברורה bּוַח -ֹּכ יו ר�   :משמע דהרוח חיים תלוי באפיוַחִּיSים ְּבַאָּפ>

ל ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמת כב bים -ֹּכSּוַח ַחִּי   לדברים אחרים הדומים לענינו. הפזרמפזר בנין אב הקטנה קדמא אזלא ... כעין -פזר תלישא –ר�

  
ל ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמת ' נח ז, [כב]רבינו בחיי ברבפירושו על  הרב יום טוב ליפמאן העלר (תוספות יום טוב) –טוב טעם ע"פ ספר  –פזר  bל -ֹּכ Dיו ִמֹּכ ּוַח ַחִּיSים ְּבַאָּפ> ר�

תּו׃  ה ֵמֽ ר ֶּבָחָרָב' 
...  השפע (לנשמה)הנותן לה ... מפזר ונוסף עוד וצורתו כחץ > ...  פרדס רימונים שער הטעמים (שער כ"ט, פ"ב)מביא מספר ֲאֶׁש

 מדברי תורה במקום אחד לפרנס עמם דברי תורה במקום אחר בתורה.  -ד (דרך ותוכן) הלימו –. אפשר לומר כי החץ מוליך השפע שמפזרת לפרנסת העולם

מטעם הרבנות  לישראלי זצ" שאולבראשות הרב  ועדה :קביעת מותו של אדם לצורך השתלת איברים מאדם מתלענין אפשר העברה 
הפיך האדם מת. דעה זאת גובשה עם פוסק הדור בגזע המח נפגעת באופן בלתי  הנשימההראשית לישראל למדה מפסוק זה, שכאשר בקרת 

דעת הרב אלישיב זצ"ל שע"פ נשימה זה רצח ויש לקבוע ע"פ פעילות הלב (שמעתי מחבר הכנסת הרב ליצמן  .לפיינשטיין זצ" משההרב 
  .א"הגרכאן דעת  להוסיףיעקב הי"ו (התשע"ה)). 

כונה זאת לנושא קביעת בכורה, ולנושא השתלת איברים מאדם מת. העברת ת –קטנה בתפקיד אומדנה של קביעת זמן מיתה. פזר - תלישא
  אפשר שגם מסייע לאומדנה למיתות משונות שבפרשת מסעי במיתות משונות הנלמדות מהכהו באבן יד או בכלי עץ.

ֶבן יָ֩ד ֲאֶׁשר ,יז:לה. במדבר מסעי 117ראה (בפרק פזר תלישא)  ם ְּבֶא֣ ֹ - ְוִא֡ ת ר ֹ֖ ּה ִהָּכ֛הּו ַוּיָמ ת ָהרֵֹצַֽח׃יָ֨מּות ָּב֥ ַחֽ ֑הּוא ֥מֹות יּוַמ֖     ֵצ֣

י ֵעֽץ ,יח:לה. במדבר מסעי 118ראה (בפרק פזר תלישא)  ת ָהרֵֹצַֽח׃  - יָ֩ד ֲאֶׁשר- ֡אֹו ִּבְכִל֣ ַחֽ ֑הּוא ֥מֹות יּוַמ֖ ת רֵֹצ֣ ֹ֖   יָ֨מּות ּ֥בֹו ִהָּכ֛הּו ַוּיָמ

  

ל ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמת (כב)רבינו בחיי בראשית ז  bיו-ֹּכ ּוַח ַחִּיSים ְּבַאָּפ> שמה יוצאה מן החוטם במות האדם, ומשם נכנסת גם כן, . מכאן שהנר�
  כענין שכתוב: (בראשית ב, ז) "ויפח באפיו נשמת חיים", ושם הארכתי במקומו.

ל ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמתוע"ד הקבלה:  bיו-ֹּכ ּוַח ַחִּיSים ְּבַאָּפ> ל, מלת ר� bרמז למדת "כל" אשר בה נתברך אאע"ה, והיא הספירה העשירית, ומשם  ֹּכ
ת, וזה שתקנו רבותינו ז"ל לומר ביום שבת "נשמת כל חי", וזהו: (שמות לא, יז) כי בו שבת וינפש, והוא מעין הברכות פורחות הנשמו

יו-ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמתויסוד החיים, וזהו: (בראשית ב, ג) ויברך אלהים את יום השביעי, ולכך אמר  ּוַח ַחִּיSים ְּבַאָּפ> , וכלל בזה כל האדם ר�
בעלי נפש התנועה גם כן שבהם רוח חיים לא "נשמת חיים", והודיענו בזה כלל כל בעלי חיים, ורמז  אשר בהם נשמת חיים, ושאר

  , והבן זה:, ואין זולתו במקרא(הערה ד)  בפזר גדול אחדהמדה שהיא סבת חיי כל החיים. ויש התעוררות גדול בטעמו כי הוא 

  
בטעמו כי הוא בפזר עיין בפרדס רימונים  )דת יום טוב) (הערה הרב יום טוב ליפמאן הלוי העלר (בעל תוספו –פירוש טוב טעם 

או היסוד נקרא פזר גדול כי הוא מפזר ונוסף עוד. וצורתו של הטעם הזה  (התפארת)ושער הטעמים (שער כ"ט, בפ"ב) תמצא כי הת"ת 
ולכן כאן מדבר מן הנשמה רמז הוא כחץ > רמז שהיסוד יורה הזרע כחץ אל המלכות ע"כ. והיינו הנשמות הנשפעות אליה מלמעלה 

מקום בואה שהוא מקבל בזמן שעומד עליה הפזר הנותן לה השפע כנ"ל והבן ולכן בשבת שהוא זווג העליון והנשמות נשפעות אם 
  אומרים נשמת כל חי, עכ"ל הרב מור"י מהר"א, ובפי' מהר"ה (ספר נפתלי, סי' ב') 

  סת העולם, עכ"ל. כתב שכל רמז אל עטרה, ופזר הוא רמז שמפזרת לפרנ
ל וזהו פי' דעת רבינו ז"ל כפי הנלע"ד מלת  bרמז למלכות העשירית ובה נתברך אברהם לקמן פ' חיי שרה (רב"ח, בראשית כד,א. ֹּכ

וע"ד הקבלה, ובהערה ב' שם) ומשם פורחות הנשמות לעוה"ב וזהו שביום שבת שהוא מלכות (רב"ח, שם) אומרים נשמת כל חי. 
י בו שבת וינפש לשון נפש ונשמה והוא ר"ל יום השבת הוא מעין הברכות יסוד החיים ולכן נאמר בו נשמת כל וזהו שנאמר בשבת כ

ּוַח ַחִּיSים-ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמתה] שהוא מעין הברכות ולכך אמר - י-ה- חי וזהו ויברך אלהים [א , לפי שהמדה היא יסוד חיים וכלל ג"כ בזה ר�
שר בו רוח חיים, וזהו נשמת רוח חיים והודיענו בזה כלל כל החיים, גם רמז מאיזו מדה הפסוק האדם אשר בו נשמת חיים, והבהמה א

  יוצאות הנשמות והטעם מורה על זה שהוא פזר גדול, אם כדעת מוהר"ה אם כדעת מור"י, ולי נר' טעם פזר שהוא מפסיק [נ"ל].

  

ל ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמת [כב] רבינו בחיי בר' נח ז,על  הרב יום טוב ליפמאן העלר (תוספות יום טוב) –טוב טעם ע"פ פירוש  –פזר  bּוַח -ֹּכ ר�
תּו׃ ה ֵמֽ ר ֶּבָחָרָב' 
ל ֲאֶׁש Dיו ִמֹּכ   ... מפזר ונוסף עוד  פרדס רימונים שער הטעמים (שער כ"ט, פ"ב)מביא מספר  ַחִּיSים ְּבַאָּפ>

מדברי תורה במקום אחד לפרנס  -ותוכן)  הלימוד (דרך –(ע"כ מדבריו). ואפשר לומר כי החץ מוליך השפע וצורתו כחץ > משפיע השפע. 
  עמם דברי תורה במקום אחר בתורה. 

  

ּוַח -ִנְׁשַמת רוח הוא תיאור של שני דברים רוחניים (א) נשמת חיים (ב) רוח - הכתוב נשמת רבינו בחיימצב, ע"פ -מקף בתפקיד רב –ר�
   "נשמת חיים" לא רוח חייםרוח חייםרוח חייםרוח חיים ושאר בעלי נפש התנועה גם כן שבהם, (ב) נשמת חייםנשמת חייםנשמת חייםנשמת חייםהאדם אשר בהם חיים (א) 

ּוַח ַחִּיSים-ִנְׁשַמת יו-ֲאֶׁשרH ִנְׁשַמתולכך אמר  רבינו בחייקדמא ואזלא, כעין כלל בעלי נשמת חיים ונפש תנועה,  – ר� ּוַח ַחִּיSים ְּבַאָּפ> , ר�
ענו בזה כלל כל וכלל בזה כל האדם אשר בהם נשמת חיים, ושאר בעלי נפש התנועה גם כן שבהם רוח חיים לא "נשמת חיים", והודי

  בעלי חיים,

תּו ה ֵמֽ ר ֶּבָחָרָב' 
ל ֲאֶׁש Dל חא סלוק. פמרכא ט תביר – ִמֹּכ Dל שלא הכל,  משמעש אומרים י ,חולם חסרניקוד  –ִמֹּכ Dנח  כי תביר ממעט –ִמֹּכ
שחו שענקיות  זוג חיות וגםרכב על התיבה שעוג שנוסף עליהם לא מתו המדרש אומר  .לא מתו ומשפחתו ובעלי החיים שהתכנסו לתיבה

ר ֶּבָחָרָב'ה וזוג? מזיקין. .מאחורי התבה 
שאר בעלי נפש החי בחרבה את  , יתור לרבות על האדם בעל נשמת חיים,חאפמרכא ט – ֲאֶׁש
, ואולי גם כלל המזיקין (שדים) שאין להם גוף ויש להם תנועה (אך האם זאת רוח חיים התנועה גם כן שבהם רוח חיים לא "נשמת חיים"

תּו. ו אחר)או משה   .צ"ע מגביל, סלוק – ֵמֽ



  
  

  

  

  נח-יתבראש-02-טטודל/©Nov-16                  13/10                ZZFisher-3 תשע"זה–חשון- מר–'ב   

 zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221  לעלוי נשמת הורי והורי רעיתילעלוי כל נשמות ישראל, 

http://www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

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

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

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

  בראשית נח ו,ט (התשע"ו) 1.5

  

< ן-ֶאת: יג,בראשית נח ט ִּתי ֶּבָעָנ י ָנַת' Aַקְׁשִּת  
ֶרץ׃  ין ָהָאֽ 
ית ֵּביִנ'י ּוֵב ֹות ְּבִר� ְיָתה� ְלא�   ְוָהֽ

י -ֶאת Aי-ֶאת א) –(טט  ]תורה שלמה [פע"פ סוף  מצב של תפקיד הקשת- מקף כרב –ַקְׁשִּת Aהנתונה בענן בעת הדין  ןמידת הדישהוא  ַקְׁשִּת

יתתהיה  ב) –(טט  ֹות ְּבִר� . טט: מידת הדין בהופעתה בקשת מעידה באנושות שתחזור בתשובה לעבוד את ה', ובו בעת מעידה שלא  ְלא�

  ישוב מבול מכחיד.

י -ֶאת Aן השמשות, כי א) קשת נבראה בששת ימי בראשית, בערב שבת בי - (שלב  תורה שלמה [פא]ע"פ  שלב הקשת- מקף כרב –ַקְׁשִּת

ִּתיאין כל חדש תחת השמש (ב"ר לומד זאת ממלת  בזמן עבר) ועדיין לא היתה כאות ברית, ובמדרש הגדול כתב שעלתה במחשבה  ָנַת'
  ב) והויא אות ומופת בימי נח והייתה לאות ברית מכאן ואילך.  -מששת ימי בראשית; (שלב 

י -ֶאת- קשת בענן. וזה מרומז ב על קביעת הקשת לאות ומופת בימי נח מברכים בכל ראית Aבתפקיד של שלוש, לשלושה  גדול,-זקף –ַקְׁשִּת
  דברים המוזכרים בנוסח הברכה על הקשת, ברוך איאמ"ה זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו. וסימונם משולב במקורות הבאים. 

י -ֶאתהצעת בתי ש"ב הי"ו  A1211) = 227) ברכ"ה (148) חלק"י (635) שלש"ה (90) ילמד"ו (111עולה מכא"ן ( 1211גי'  –ַקְׁשִּת  

  ...  רש תנחומא (בובר) פרשת נח סימן זמד- שוב ראיתי ב
[ילמדנו רבינו מי שהוא ראה את הקשת בענן, מהו צריך לברך, כך] שנו רבותינו מי שהוא רואה הקשת בענן צריך לברך, מאי מברך 

 )יג,ט' נח בר( וקיים במאמרו, הרי מן המשנה, מן התורה מנין, תלמוד לומר )ג –(טט  ונאמן בבריתו )ב –(טט זוכר הברית  א) –(טט ברוך 

< ן-ֶאת ִּתי ֶּבָעָנ י ָנַת' Aית  ַקְׁשִּת ֹות ְּבִר� ְיָתה� ְלא�   ,ְוָהֽ

 לפי שהוא מראה רש"י:( ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו...  בבלי ברכות נט,א
ֶׁשת הְּכַמְראֵ֣  )יחזקאל א,כח(, שנאמר כבוד ה') ה ֲאֶׁשר֩  ַהֶּק֡ ן ִיְֽהיֶ֨ ֶׁשם ְּב֣יֹום ֶבָענָ֜ ן ַהֶּג֗ ה ֵּכ֣ גַּה֙  ַמְרֵא֤ ֹ֙ יב ַהּנ ה ֕הּוא ָסִב֔ ל ָוֶֽאְרֶאה֙  'ה֑  ְּכבֹוד־ ְּד֣מּות ַמְרֵא֖ ֹ֣ י ָוֶאּפ ע ַעל־ָּפנַ֔  ָוֶאְׁשַמ֖

. אבל ברוכי ודאי (בא"י מקללים את הנופל על פניו שנראה כעובד לקשת) משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתאלייטי עלה במערבא,  ס: ְמַדֵּבֽר ֥קֹול
ברוך זוכר הברית. במתניתא תנא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: נאמן בבריתו וקיים במאמרו.  -מברך. מאי מברך 

 )ג –(טט ונאמן בבריתו  )ב –(טט זוכר הברית  א) –(טט ברוך  )נוסחים לברכה אחתמצרפים שני ה( אמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוייהו
  . וקיים במאמרו

ונאמן נ  )ב –(טט זוכר הברית  א) –(טט הרואה קשת בענן מברך מ ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם  ,הט"זברכות פ"יהל' רמב"ם 
    וקיים במאמרו, )ג –(טט בבריתו 
  כאשר כתב רבינו המחבר ע"כ: [מ] וכן פותח בכולן בברוך בשם ומלכותז "הט,י"רכות פב 'הל מיימוניותהגהות 

זוכר  א) –(טט וזוכר הברית ובערוך כתב בא"י אמ"ה  )ג –(טט וקיים במאמרו  )ב –(טט נאמן בבריתו  א) –(טט [נ] ר"י פירש שצ"ל 
  :ב כבעמוד ע"כוקיים בשבועתו ור"י אלפס כת )ג –(טט נאמן בבריתו  )ב –(טט  הברית.

  טור אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכט 
  ב) ואסור להסתכל בו הרבה. וקיים במאמרו )ג –(טט ונאמן בבריתו  )ב –(טט זוכר הברית  א) –(טט  א) הרואה הקשת אומר בא"י אמ"ה

זוכר הברית וכו'. זה לשון מורי (א) הרואה הקשת אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם  )פרישה אורח חיים סימן רכט אות (א
ורבי (מהרש"ל בחדושיו לטור) ותימה על מה שנהגו לומר נאמן בבריתו וקיים במאמרו ברוך אתה ה' זוכר הברית ולכל הפוסקים אין 

ומר שאומר אמר רבי יהושע בן לוי הרואה קשת בענן א בבלי ברכות נט,א) -טט (חתימה בברכה זו ונראה לי שטעו במה שראו בתלמוד 
  ברוך זוכר הברית במתניתא תנא נאמן בבריתו וקיים במאמרו

* (א) הרואה הקשת, (ב) אומר: בא"י אלהינו מ"ה =מלך העולם= זוכר הברית (ג) שו"ע או"ח הלכות ברכת הפירות סי' רכט סעיף א
מרינהו לתרווייהו ופירשו לומר א [א] <א> נאמן (ד) בבריתו וקיים במאמרו; (ה) ב ואסור להסתכל בו ביותר. ר רב פפא הילכך ני

מתחלה נאמן בבריתו וקיים במאמרו כדברי הברייתא ואח"כ יאמר ברוך אתה ה' זוכר הברית ודוגמת חתימת ברכת ראש השנה 
שמסיים ברוך אתה ה' זוכר הברית וטעות הוא כי בודאי יש ברכה בפתיחה ולא בחתימה שהרי אינה סמוכה לחברתה ודו"ק. ועוד 

  מהיכן נתפשט הטעות אבל העיקר מדבריו כתבתי:האריך לפרש 
  :ואין כדאי להגיד לחבירו שיש קשת מטעם מוציא דבה [ח"א] -(א) הרואה הקשת וכו'  משנה ברורה סימן רכט ס"ק א

ת ובכאן אם ראה אותו עוד הפעם אפילו בתוך למ"ד יום חוזר ומברך ולא דמי לכל הנך דקי"ל בהו דפעם אח - אומר וכו' (ב)  ס"ק ב
  :בחודש די לברוכי דכאן הקשת שבירך עליו חלף והלך לו ודמי לברכת רעמים [שע"ת בשם ברכ"י]

  :ברמב"ם וטור הנוסח ונאמן -נאמן וכו' (ג)  ס"ק ג

  :והאומרים נאמן וכו' קודם הברכה טועים הם (כ"ה) -(פמ"ג) (מחה"ש) נאמן  מגן אברהם סימן רכט ס"ק א

נאמן. עבה"ט ומח"ב כ' שבתוך ל' יום צריך לחזור ולברך ולא דמי להנך דפעם אחת ] [א שערי תשובה סימן רכט ס"ק [א]
  :בחודש דים דכאן הקשת שבירך עליו חלף הלך לו, וכמו בברכת הלבנה וברעמים מופסקים ע"ש

אמן בבריתו כו' בגמ' אית' מאי מברך ברוך זוכר הברי' במתני' תנא נ - (פמ"ג) נאמן בבריתו כו'. (א)  ט"ז אורח חיים סימן רכט
אר"פ הלכך נמרינהו לתרוייהו כו' והעולים טועי' לומר תחלה נאמן בבריתו ואח"כ בא"י זוכר הברית וזה שלא כהלכה דאין כאן 

  ':חתימה כלל אלא צריך להתחיל בא"י אמ"ה זוכר הברית ואח"כ נאמן בבריתו וכו

אפילו לא היה הברית כיון  וקיים במאמרועל פי שרבו הרשעים ר"ל שלא יעבירנו אף  -  בבריתו(ד)  משנה ברורה סימן רכט ס"ק ד
ֶרץ ),יאנח ט 'בר( שאמר בדבור בעלמא ת ָהָאֽ 
ּול ְלַׁשֵח ]ד ַמּב' Dה ע
א־ִיְהֶי ֹֽ   :ברור הוא שיקיים מאמרו [אבודרהם] ְול

  :לא רואהו ומברךוהמסתכל בו ביותר עיניו כהות [חגיגה ט"ז] א - ואסור להסתכל וכו' משנה ברורה סימן רכט ס"ק ה 
אפשר מפני הדמיון  –(טט :)והמסתכל בו ביותר עיניו כהות (של"ה - ב (פמ"ג) (מחה"ש) ואסור להסתכל  מגן אברהם סימן רכט ס"ק ב

  מסתכלים בכהנים המברכים, וכן הכהנים מכסים כפיהם) להסתכל בו ביותר, ודומה לכך שלאלכבוד ה', ולכן אין 

  

אבל אחרי המבול נשתנה טבע הארץ ונחלש כח גסותה וחמריותה, עד שהגשם יורד כדרכו כמו  א) – (טט...  מלבי"ם בראשית ט,יג
והעננים הזדככו ונעשו קלים וזכים ולא יתקבצו אדים רבים  )ב –(טט עתה בכל עת שימלאו העבים גשם יריקוהו תיכף על הארץ, 

וכן הוחלש כח הגופים ויתחזק כח  )ג –(טט לשחת כל בשר, עכורים ועפרורים עד שיכסו כל כדור הארץ, וכ"ש עד שיהיו למבול 
(טט כי נשתנה טבע העננים.  )ב –(טט עד שאין טבע הארץ מוכן אל המבול,  א) –(טט  )המלבי"ם חוזר ומסביר –(טט הרוחני והנפשי כנ"ל, 

  וכן אין סיבה לזה מפני החטא, כי גבר ענין הרוחני על החומרי,  )ג –
כלל, שזה היה הוראה שהוסר גשמיות הארץ ועכירותה, ושמעתה לא יגבר החומר כ"כ עד שישחת המין כולו וזה היה אות הקשת ב

< ן-ֶאת )יג,נח ט 'בר( במעשים חמריים מתועבים ומגואלים. וז"ש ִּתי ֶּבָעָנ י ָנַת' Aֶרץ׃ ַקְׁשִּת ין ָהָאֽ 
ית ֵּביִנ'י ּוֵב ֹות ְּבִר� ְיָתה� ְלא� שזה סימן  ְוָהֽ
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

הגשמיות והחמריות חלף הלך )ג נשתנה –(טט הגשם ו)ב נשתנה –(טט ו שנשתנה טבע הארץ  א) –(טט  )ר ומסכםהמלבי"ם חוז –(טט ואות 
  :לו

  

< ן: טז,בראשית נח ט ֶׁשת ֶּבָעָנ ה ַהֶּק' 
   ְוָהְיָת
ים ּוֵבין� ָּכל  ם ֵּב�ין ֱא.ִה� ית עֹוָל� יָה ִלְזֹּכר� ְּבִר� ה ְּבָכל-ּוְרִאיִת> �ֶפׁש ַחָּי� ר ַעל-ֶנ 
ר ֲאֶׁש ֶר -ָּבָׂש'   ץ׃ָהָאֽ

יָה  ם  רביע –ּוְרִאיִת> ית עֹוָל� ים  קטן- פשטא מונח זקף - ִלְזֹּכר� ְּבִר� ה -ּוֵבין� ָּכל קטן- מונח זקף - ֵּב�ין ֱא.ִה� �ֶפׁש ַחָּי� - פשטא מונח זקף - ֶנ

תבנית קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח וסלוק). - כעין שלוש זקףקטן, - קטן ... זקף- קטן ... זקף- רביע ... זקף –, תבנית טעמים  קטן
ההגנה וארך אפים של מדת הרחמים מפני מדת הדין; ועל כך ברכתה, ובהקשה ממנה  עצמת(א) הקשת מבטאה דבר עצמתי, כאן המבטאה 

  (ראה להלן) עליהם מברכים לבורא (ב) מעשי בראשית (תופעות טבע) עצמתייםאל 

ים ּוֵבין� ָּכל (טז) רש"י ה -ֵּב�ין ֱא.ִה� �ֶפׁש ַחָּי�   , שהיה לו לכתוב "וביני ובין כל נפש חיה."ל מעלה וביניכםבין מדת הדין ש –ֶנ
' ן ),ידנח ט 'בר( ירש"(כפ'זהו מדרשו כשתבא מדת הדין לקטרג עליכם (לחייב אתכם)  אאל י ָעָנ 
ְנִנ כשתעלה במחשבה לפני להביא חשך  – ְּבַעֽ

  . אני רואה את האות ונזכר ) :ואבדון לעולם

) הקשת מרמזת שנשתנה טבע הארץ, העננים, והגשמיות והקשת היא אות לבני האדם על כך, ומפני וכמסקנה מפי' מלבי"ם (בר' נח ט,יג

  שטבע גשמיותם נשתנה לטובה, עליהם להיות עובדי ה' ולהודות לו על המשך קיומם.

י )ט,נח ט 'בר( ובכל פעם בחזקהקטן בין שני קיסרים. אפשר שמדת הדין מנסה מידי פעם לקטרג - טט שלוש פעמים זקף Aהקב"ה  - ַוֲאִנ

י )ט,נח ט 'בר( ראהשמנהיג המדות להנהגת הבריאה ( Aזוכר הברית  א) –(טט  לנח ובניו שלוש התחייבויותגדול), רואה את האות ו- זקף -  ַוֲאִנ
 קטרוג מדת הדין. ולכן נדחה .וקיים במאמרו )ג –(טט ונאמן בבריתו  )ב –(טט 

  

  מעשי בראשיתושמיעה על  הקשה מברכת הקשת לברכות ראיה
כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל הרעיש את העולם כולו על יושביו שנאמר (תה' כט,ג) קול ה' על המים אל תורה שלמה [פט] 

. כששמעו בבליים את הקולות נתקבצו כולם אצל בלעם אמרו לו כמדומים אנחנו שהמקום מאבד את עולמו אמר להם םהכבוד הרעי
  )ג"שמ םריספרי דב. (אמר לו אם כן ה' יברך את עמו בשלום ,ד המים למבולוהלא כבר נאמר ולא יהיה עו

  מכאן יש ללמוד שכשם שה' מברך את עמו בשלום כך עם ישראל יברך את ה' על הבריאה וכל תופעותיה.

. לכן מוצע נדרש שהרעמים באים לפשט עקמומיות שבלב. גם הקשת כאות מידת הדין באה לפשט עקמומיות שבלב ברכות נט,א בבלי- ב

להקיש מהקשת אל תופעות הטבע. כמו שרבנן קבעו ברכת הקשת שרמז אליה נמצא בפסוק (בר' נח ט,יג) כך גם יש לברך ברכות הראיה 
  והשמיעה על תופעות טבע הנלמדות באותו דף בגמרא.

< -ֶאת )יג,ט' נח בר(מוצע לומר כי היות ולברכת הקשת יש מקור בפסוק  ִּתי ֶּבָעָנ י ָנַת' Aית  ןַקְׁשִּת ֹות ְּבִר� ְיָתה� ְלא� - וברכה זאת נידונה ב ,ְוָהֽ

"שכוחו וגבורתו מלא עולם" על תופעות טבע שונות - אז גם המקור האפשרי לברכות "עושה מעשי בראשית" ו בבלי ברכות נט,א

יהָ ּו )טז,ט' נח בר(ומלת  משנה ברכות פ"ט,מ"ב - הנידונות באותו דף בגמרא מקורם בהקשה מהקשת. מקור הדיון ב מרמזת לברכות  ְרִאיִת>

יהָ ראיה, וטעם רביע במלת  על  א) –(טט [*]  והגמרא מרמז לארבע קבוצות של תופעות טבע שסימונם משולב בתוכן המשנה ּוְרִאיִת>
על ההרים ועל הגבעות ועל  )ב –(טט הזיקין ועל הזועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם 

הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים 
אגב שמועה טובה לימד על (טט: ועל הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב  )ג –(טט הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים 

   ת רעות אומר ברוך דיין האמת:ועל שמועו שמיעה נוספת) ברכת

מחזוריות גרמי השמים השמש והירח הכוכבים והמזלות, "עושה מעשה בראשית" על מלמד שמברכים  בבלי ברכות נט- בו )ד –(טט 
   אשר בשנת המבול לא שמשו וחזרתן לתפקד היא כעין מעשי בראשית.

< ןְוָהְיָת
 : טז,בראשית נח טהמקור ללמוד אותם הוא בהיקש מהפסוק  ֶׁשת ֶּבָעָנ    ה ַהֶּק'
ים ּוֵבין� ָּכלשבחלקו השני  ם ֵּב�ין ֱא.ִה� ית עֹוָל� יָה ִלְזֹּכר� ְּבִר� ה ְּבָכל-ּוְרִאיִת> �ֶפׁש ַחָּי� ר ַעל-ֶנ 
ר ֲאֶׁש ֶרץ׃-ָּבָׂש' תבנית טעמים מכילה  ָהָאֽ

מעשי בראשית עצמתיים למיניהן קטן בין שני קיסרים, שבין תפקידיה כעין בנין אב או היקש. וההיקש יהיה לברך על -קטן זקף- תבנית זקף
כשם שמברכים על הקשת שגם היא מעשה בראשית עצמתי שהקב"ה משתמש בה להעיד באנושות על שיפור דרכה וגם להגן עליה מפני 

  הכחדה.

  קטן בין שני קיסרים-קטן זקף-זקף, שלוש זקף בין שני קיסרים רביע, ראה

  


אֶמר :יז,בראשית נח טֹ ים ַוּי 2ֹאת     ֹנ<חַ -ֶאל ֱא.ִה' ִתי ֲאֶׁש�ר ַהְּבִרית� -ֽאֹות ז י ֲהִקֹמ� Aין ֵּביִנ 
ֶרץ׃-ַעל ֲאֶׁש
ר ָּבָׂש'ר-ָּכל ּוֵב   פ ָהָאֽ
  בראשית  ט,יב:   ודומה לו מבחינת התוכן 

2ֹאת ֽאֹות ים ז ֹ�אֶמר ֱא.ִה> ם ּוֵבDין ָּכל-ַהְּבִרית� ֲאֶׁשר-ַוּי ן ֵּביִני� ּוֵב�יֵניֶכ� �י ֹנֵת> 'ה ֲאֶׁש�ר ִאְּתֶכ<ם לְ -ֲאִנ ם׃ֶנ
ֶפׁש ַחָּי ת עֹוָלֽ   ֹדֹר'
2ֹאת )ט,יז( ִתי ֲאֶׁש�ר ַהְּבִרית� -ֽאֹות ז   קטן-מהפך פשטא זקף -  ֲהִקֹמ�

י Aיגי' המלה שם ע"ב  – ֵּביִנ Aאפשר שקשור לפירוש מלת  גדול- זקף -  ֵּביִנ  

י  Aים ֶאת: ט,בראשית נח טגדול, - זקף –ַוֲאִנ Dי ֵמִק
י ִהְנִנ Aי ִאְּתֶכ<ם-ַוֲאִנ ת  ְּבִריִת' ם׃ַזְרֲעֶכ'ם אַ -ְוֶאֽ   ֲחֵריֶכֽ
י  Aי ִאָּת<8 לך יז,ד:-לך בראשיתגדול, -זקף - ֲאִנ י ִהֵּנ
ה ְבִריִת' Aם׃ ֲאִנ ֹון ּגֹוִיֽ 
ב ֲהמ יָת ְלַא' Aְוָהִי  
  הראהו הקשת ואמר לו הרי האות שאמרתי רש"י

ִתיוזה מרומז בצירוף  שכרתי לנח ולבניו. ברית עולם" ומקיים הרי האות שאמרתי" פעם שנראית הקשת אומר הקב"ה לבריותיו וכך בכל -טט   ֲהִקֹמ�
י Aזכרת = תזכר  627=  72+  555מלים עולה ", גי' התקעוגדול . גי' הטעמים עולה "-קטן זקף-זקף - ֵּביִנ  

ִתי -  טט י ֲהִקֹמ� Aד )כה,ו תצא 'דב(ודומה לו לענין הקמה גדול, -קטן זקף-זקף -  ֵּביִנ      "תקעו ידעולה " מלים האלהגי' הש יָ֕קּום ֵּתֵל֔

  הקמת שם המת על נחלתו שלא יאבד מן העולם. - תלד יקום-הקמת ברית להקמת האדם מחדש שלא יאבד מן העולם,  בכאן 

ד יָ֕קּום ַעל )כה,ו תצא 'דב( ר ֵּתֵל֔ ה ַהְּבכֹו֙ר ֲאֶׁש֣ ת ְוRא-ְוָהיָ֗ יו ַהֵּמ֑ ם ָאִח֖ ה ְׁש֖מֹו ִמּיְִׂשָרֵאֽל׃-ֵׁש֥   יִָּמֶח֥

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

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

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

  בראשית נח ו,ט (התשע"ז)  1.6

  

ֹוף ַהָּׁשַמDִים ִׁשְבָע
ה ִׁשְבָע'ה ָזָכ�ר ּוְנֵקָב<ה ת נח ז,ג: בראשי �ם ֵמע= ' ַרע ַעל     ַּג 
י ָכל-ְלַחּי
ֹות ֶז ֶרץ׃-ְּפֵנ   ָהָאֽ
ֶפר ִקִּנ'ים ַּתֲעֶׂש�ה ֶאת-ֲעֵׂש2ה ְל�Q ֵּתַב�ת ֲעֵצי ,יד:ונח  בראשית ֶפר׃       ַהֵּתָב<ה-גֹ� ּוץ ַּבֹּכֽ ִית ּוִמח' 
  ְוָכַפְרָּת
 ֹאָתDּה ִמַּב

ָּכל-ּוִמָּכל ,יט:בראשית נח ו ַחי ִמֽ Uיא ֶאל-ָה 
ל ָּתִב Dִים ִמֹּכ = ר ְׁשַנ Xה ְלַהֲחֹי�ת ִאָּת<8-ָּבָׂש ה ִיְהֽיּו׃      ַהֵּתָב'   ָזָכ
ר ּוְנֵקָב'
הּו ּוִמן בראשית נח ו,כ: ֹוף ְלִמיֵנ> <הּו -ֵמָהע� ה ְלִמיֵנ ֶמׂש ָהֲאָדָמ' 
ל ֶר Dּה ִמֹּכ אּו ֵאֶל'יQ לְ      ַהְּבֵהָמה� ְלִמיָנ� 
ל ָיֹב Dִים ִמֹּכ =   ַהֲחֽיֹות׃ְׁשַנ

ִמָּכל-ְוַאָּת�ה ַקח: ,כאנח ו בראשית <Qְל-Qל ְוָאַסְפָּת' ֵאֶל<י � ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ� ֲאָכל ה׃     ַמֽ ם ְלָאְכָלֽ   ְוָהָי
ה ְלDQ ְוָלֶה'
'ַעׂש ֹנ<חַ : ,כבנח ו בראשית ה׃      ַוַּי ים ֵּכ
ן ָעָׂשֽ ֹו ֱא.ִה' Dה ֹאת
ר ִצָּו ֹכל ֲאֶׁש� Uְּכ  

'ַעׂש ֹנ<חַ  )בכ,בר' נח ו(  ל  )ד,דב' וא' ו((סלוק מפסוק קודם) טפחא אתנח, כתבנית  – ַוַּי ע יְִׂשָרֵא֑ ינּו ֥ה'׀ ֶאָחֽד:ְׁשַמ֖ כמו שלמדנו בפר' ואתחנן,  ֥ה' ֱאRֵה֖
ן  )כג,דב' וא' ג( - בעת צרה צריך להתחזק בקבלת עול מלכות שמים וזה עושים ע"י אמירת "שמע ישראל" כמו שעשה משה רבנו ב ָוֶאְתַחַּנ֖

ר:ֶאל־֑ה' ּבָ  ֹֽ וא ֵלאמ ת ַהִה֖   (עותק מלא של שמע ישראל פרט לפסק בסוף). ֵע֥

  

ֹכל  )בכ,בר' נח ו( Uדולה (=תלשא), מלמדת בתפקידיה לכתוב לפניה ולכתוב אחריה. אפשר שכאן טעם תלשא בתפקיד מחיצה ג- לישאת –ְּכ
ליון (ראה להלן), שזה כעין מחיצה כיוון לדעת ע, (היינו מחיצות), בתפקיד בעל בחינה נעלה זה בנין התיבה ]לא,יד ב"רע"פ  [רש"י(כפ'

  לעצמו. מניין ידע נח לבנות מחיצות התיבה, אלו בעלי חיים להכניס, איזה מאכל או מאכלים להכין לכולם?


י ֽה'׃ )ח,בר' נח ו( ]ספר נחע"פ  וספר בראשית ב ע' תיב תורה שבע"פ] [רט (=תו"ש)[תורה שלמה  ן ְּבֵעיֵנ ָצא ֵח' 
ַח ָמ Aֹואז נשלח פ  ְונ
אליו רפאל הקדוש ויאמר אליו אני שולחתי אליך בדבר אלהים אליך לרפאות את הארץ ולהודיע מה יהיה ומה יעשה וימלט אז נתן 

בחכמת הספר הזה היה נח מתנהג והודיע לשם בנו ...  אליו הספר הקדוש הזה ויבינהו כיצד ינהג בו ומה מלאכתו ומה קדושת טהרתו.
בתיבה ושם בנו נהג בו והחזיק בו כך אחריו בקדושתו ושם מסרו לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב  כי ממנו היה מבין

   .ללוי ולוי למשה ומשה לאהרן ואהרן לפנחס ופנחס לבנו וכל הדורות זה אחר זה

מך כו' מפי רזיאל המלאך בשנת וזה לשונו: זה הספר מספרי הרזים שנתן לנח בן ל. ... ספר נח נדפס בראש ספר רזיאל [תו"ש רטז?]
ביאתו לתיבה לפני כניסתו ונכתב על אכן ספיר באר הטיב וממנו למד מעשה פלאים ורזים וערכי בינה ומחשבות ענוה ועשתונות עצה 
לעמוד על חקר מעלות מרומים, ולשוטט כל אשר בשבעה מעונות כו' ומחכמת הספר למד נח לעשות תיבת עצי גופר, ולהסתיר מימי 

ויביאהו תחלה לתיבה לידע ממנו  ף ומימי המבול, להביא עמו שנים ושבעה ולהכניס מכל אוכל ומכל מאכל ויתנהו בארון זהבשט
עתות יום ועתות לילה ובאיזה עונה יעמוד להפיל שועה ובעת מותו מסרו לשם ושם לאברהם כו' עד שעמד שלמה המלך כו' אשרי 

  .כמתועין שראה ואזן ששמע ולב שהבין והשכיל ח

  

ים ֹו ֱא.ִה' Dה ֹאת
ר ִצָּו   ֲאֶׁש�

ר שקדמא  [תו"ש רטו, רטז]-, מלת אשר מרבה, טעם קדמא בתפקיד מקדים ואפשר גם כעין כלל הצריך לפרט וזה אשר הבאנו מקדמא – ֲאֶׁש�

ראֲ  למסופר בתורה הדרכה אלהית ע"י המלאך רפאל והמלאך רזיאל ולימוד בספר או ספרים שנתנו לנח כדי שיוכל לבצע ֹו  ֶׁש� Dה ֹאת
ִצָּו
ים , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ההכנה לכניסה לתיבה והשהייה בה ושהלכותיהם או עניניהם שונים זה מרכא תביר טפחא – ֱא.ִה'

  .מרכא תביר טפחא – ְוָהָי
ה ְלDQ ְוָלֶה'ם )כא,בר' נח ו(מזה. רעיון זה לתפקיד אותה תבנית טעמים מתאים גם לנאמר 

ִמָּכל-ְוַאָּת�ה ַקח )כא,בר' נח ו( ]יד,בראשית רבה (וילנא) נח לא[- תאים לנאמר בהסבר זה מ <Qל-ְל � ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ� ֲאָכל ר' אבא בר כהנא , ַמֽ
אמר הכניס עמו דבילה, תני משום רבי נחמיה רוב מכנסו דבילה, רבי אבא בר כהנא אמר הכניס עמו זמורות לפילים, חצובות לצבאים, 

ְוָהָי
ה ְלDQ  ר' לוי אמר הכניס עמו זמורות לנטיעות, יחורים לתאנים, גרופית לזיתים, על דעתיה דר' אבא בר כהנאזכוכית לנעמיות. 
ם אין אדם כונס דבר , ְוָאַסְפָּת' ֵאֶל<יQ אתה עיקר והם טפלים לך,, ְוָהָי
ה ְלDQ ְוָלֶה'ם ועל דעתיה דרבי לוי, ְלDQ ְוָלֶה'ם דבר שהוא ְוָלֶה'

'ַעׂש ֹנ<חַ  )בכ,בר' נח ו( ך לו,שאינו צרי ה׃ ַוַּי ים ֵּכ
ן ָעָׂשֽ ֹו ֱא.ִה' Dה ֹאת
ר ִצָּו ֹכל ֲאֶׁש� Uזה שיכון לעשיית התיבה ְּכ.  

  
  בראשית נח ז,ב:

ַּקח ה ִּתֽ ל׀ ַהְּבֵהָמ�ה ַהְּטהֹוָר> ֹו ּוִמן-ִמֹּכ� יׁש ְוִאְׁשּת< ' ִים ִא
 -ְלDQ ִׁשְבָע
ה ִׁשְבָע'ה ִא� וא ְׁשַנ Dה ִה 
א ְטֹהָר �ֹ ֶׁשר ל Uה ֲא bיׁש ְוִאְׁשּֽתֹו׃  ַהְּבֵהָמ  
ֶׁשר Uִים גדולה - תלישא - ֲא ' וא ְׁשַנ Dה ִה 
א ְטֹהָר �ֹ יׁש ְוִאְׁשּֽתֹו׃  מונח מרכא תביר טפחא  - ל 
  ִא

ן- ִמן ,ח:בראשית נח ז ה ּוִמ� ' ָּנה ְטֹהָר<ה-ַהְּבֵהָמה� ַהְּטהֹוָר� ר ֵאיֶנ 
ה ֲאֶׁש   ַהְּבֵהָמ�
ן  ל ֲאֶׁשר-ּוִמ� 
ֹוף ְוֹכ ׂש ַעל-ָהע� ה׃-ֹרֵמ'   ָהֲאָדָמֽ
לישנא מעליא הוא דנקט. וכדרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן  -... ותנא דידן מאי טעמא לא קתני לילי? ] בבלי פסחים ג,א[

-ִמן )חז, ' נחבר(ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר  שמונה אותיותלוי: לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עקם הכתוב 
ן ה ּוִמ� ' ָּנה ְטֹהָר<הַהְּבֵהָמ� -ַהְּבֵהָמה� ַהְּטהֹוָר� ר ֵאיֶנ 
֤  )יא,כג ' תצאבד(שנאמר  (טט: אותיות) רב פפא אמר: תשע, ה ֲאֶׁש יׁש ְב[֙  הִּכֽי־יְִהֶי ר ִא֔  ֲאֶׁש֛

יְָלה ), לפי ההמשך נראה שבגרסתו חסר ו"ואותיות 10(טט: בשלוש מלים אלה  ָט֖הֹור Rא־יְִהֶי֥ה  - , וי"ו ד(טט: אותיות) . רבינא אמר: עשרִמְּקֵרה־ָל֑
ה ָאַמר֙  יּכִ֤  )כו,שמו"א כ(. רב אחא בר יעקב אמר: שש עשרה, שנאמר ָט֖הֹור י ֔הּוא ִמְקֶר֣ ֽ  ֖הּוא ָט֛הֹור ִּבְלִּת֥ אולי החל ממלת (טט:  :ָטֽהֹור אי־R֥ ִּכ

שה קראו תניא דבי רבי ישמעאל: לעולם יספר אדם בלשון נקיה, שהרי בזב קראו מרכב ובא  אותיות) 16"בלתי" וללא מלת "הוא" יש 
  מושב ואומר: (איוב טו) ותבחר לשון ערומים ואומר (איוב לג) ודעת שפתי ברור מללו.וגו' 

  
' ָּנה ְטֹהָר<הכתב  ]א,בבלי פסחים ג[ ר ֵאיֶנ 
ומנחת שי אומר כי זה המסורה הנכונה ואילו המסורה לכתוב  7=  12 - 5במקום הטמאה, ֲאֶׁש

כנגד שמונה נפשות שניצלו   8=  13 – 5פסחים כנראה מבוסס על טהורה חמש אותיות, טהורה (וא"ו מלא) לא נכונה, אבל חשבון בבלי 
   ולא הוציא דבר מגונה מפיו שמונה אותיותעקם הכתוב (נח בניו ובני ביתם). 

   ]אג,מהרש"א חידושי אגדות מסכת פסחים [
ה טהורה שהוא השלילה מהטמאה והל"ל שהרי עקם הכתוב ח' כו'. מלבד שהאריך הכתוב עיקם לכתוב שלא כדרכו דהיינו איננ

  הטמאה כי אורחיה בכתוב וק"ל:
' ָּנה ְטֹהָר<ה ר ֵאיֶנ 
וגו'. בכל ספרים שלנו כתיב טהרה חסר וא"ו וא"כ לא הויין רק ז' אותיות ואפשר דה"מ למכתב טמאה בלא ה"א  ֲאֶׁש

א -ּוִמןי ח' אותיות דכתיב אמאי לא מייתי קרא דלעיל מיניה בפרשה זו דעיקם ביה נמ והקשה החזקוניראשונה  �ֹ ֶׁשר ל Uה ֲא bַהְּבֵהָמ
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  ז, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יך֥ר מא=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

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

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

וא  Dה ִה 
וגו' עכ"ל ונראה ליישב דע"כ הני תרי קראי לא צריכי למאי דמסיק דדווקא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון נקיה לכך ְטֹהָר
קרא אתי לאשמעינן דלא  עיקם בחד קרא דאל"כ מהיכא תיתי לן דאפי' בכי הדדי נינהו מ"מ בתרי קראי לא הוי ליה לעקם אבל אידך

ןּואפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב  [פ"ח דב"ב]-יספר אדם בגנות בהמה כדאמרי' ב ' ָּנה ְטֹהָר<ה-ִמ� ר ֵאיֶנ 
ה ֲאֶׁש  ַהְּבֵהָמ�
בלשון וגו' ואי לאו תרי קראי לא הוי ילפינן הני ב' דרשות הך דהתם דלא יספר אדם אפי' בגנות בהמה וכו' והך דהכא דיספר אדם 

נקיה אלא חדא מיניהו אבל מתוך שני המקומות נלמדה דרשה דהכא ודהתם ומהך דרשה דהתם ליכא למפרך וכי לא כתיב טמאה 
  בבהמה די"ל כי הכא דדוקא כי הדדי נינהו לא יספר בגנות בהמה טמאה ודו"ק:

  

ןּו  )חז,  ' נחבר(דכתיב  אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב[מהרש"א בפ"ח דב"ב] - נתפוס ההסבר של ה –טט  ר -ִמ� 
ה ֲאֶׁש ַהְּבֵהָמ�
' ָּנה ְטֹהָר<ה המביא עוד דוגמאות לענין לא  ]א[בבלי פסחים ג,ונאמר כי פסוק זה מדריך לא לדבר בגנות בהמה בכלל. ולפי המשך וגו'  ֵאיֶנ

  יוציא אדם דבר מגונה מפיו, 

ֹ� -ּוִמן )בז, ' נחבר(אפשר לתרץ ע"פ טעמי  ֶׁשר ל Uה ֲא bואַהְּבֵהָמ Dה ִה 
   א ְטֹהָר

ה - ּוִמן bֶׁשרפזר  -ַהְּבֵהָמ Uִים  (תלשא)  גדולה-תלישא -  ֲא ' וא ְׁשַנ Dה ִה 
א ְטֹהָר �ֹ   מונח מרכא תביר טפחא - ל

 מכאןראש, מקור ללמד שיעור למאן דאמר שהיו חמישה פרים להקרבה, מחיצה להבדיל בין זכר לנקבה,  תלשא בתפקיד - פזר תלשא 

עקירה של הכלל לעולם יתפוס אדם לשון קצרה כאשר יש לומר דבר מגונה עדיף לאמר בדרך ארוכה ונקיה תפקיד לדבר בלשון נקיה , 
  .כבוד בלשוןיספר אדם  לעולם: פזר מפזר זאת לכל התורה כולה, ובכלל מבדרך קצרה ומגונה, ה

  

אחת יש פרטים שלא חל עליהם הענין , מונח מרכא תביר טפחא ירמז על שתי קבוצות פרטים שבכל פזר תלישא, מרכא תביר טפחאראה 
  או ההלכה הנדונה. הסברנו רק אחד מהם.

  

ֹו ֹנ'חַ  ַוִּי
יֶקץ :כד,טנח  בראשית ַדע ִמֵּיינ< Aת ַוֵּיDָׂשה-ֲאֶׁשר ֵא
ֹו ָע ֹו ל' 
ן׃ ְּבנ   ַהָּקָטֽ
יו: :כה,טנח בראשית  ְהֶי
ה ְלֶאָחֽ ים ִיֽ <ַען ֶע
ֶבד ֲעָבִד' ּור ְּכָנ ֹ'אֶמר ָאר�  ַוּי

ַדע Aַען (כה)  רש"ידול, ענין של שלוש, ידיעה שלא יוליד עוד בן רביעי כפי' ג- זקף – ַוֵּי> ּור ְּכָנ אתה גרמתה לי שלא להוליד בן רביעי  -  ָאר�
  וגו'לשמשני, ארור בנך הרביעי להיות משמש את זרעם של אילו הגדולים, שהוטל עליהם טורח עבודתי מעתה (ראה ב"ר לו,ז). 

א יֹוִליד ַּבר ֹנַח ִמן ַחְמֵריּה ִויַדע ְּבִאְׁשָּתעֹות ֶחְלָמא ַית ְדָעַבד ֵליּה ָחם ְּבֵריּה ְדהּוא ָקִליל ִּבְזכּוָתא ְדָגַרם ֵליּה ְדלָ  ְוִאְתַער )כד,בר' נח ט(יונתן 
לו שלא (כד) ויעור נח מיינו וידע בסיפור חלומו את שעשה לו חם בנו שהוא קל בזכויות (מצוות) שגרם  (תרגום)כתר יונתן  ְרִביָעֵיי:

  יוליד בן רביעי:
  

ַדע Aגדול, ענין של שלוש ידיעות בנבואה- זקף – ַוֵּי  

  ידיעה (א) ובה שלושה דברים (א) ידע בנבואה מי העושה (חם או כנען) ובתוך כך עוד שני דברים (ב) שרבעו (ג) שסרסו 

  בזוי) - קל במצוות "ע בתיע"פ ידיעה (ב) הרד"ק פי' ראה בנבואה כי כנען רע יהיה הוא וזרעו עד עולם (ו

  ידיעה (ג) ולכך יתוסף פי' ראב"ע כי ידע בנבואה כי כנען אמור להיות מקולל בעבדות לאחיו, 

  גדול- זקףראה 

  
   כותי –גוי  -ע"ז  -עכו"ם  -תורה שלמה כרך ח' מילואים מאמר כא ערום 

יר) (צו )כט,שמות וארא ט( אן שלא היה משה חפץ להתפלל בתוך מצרים שהיתה מטונפת מכ ז -שמו"ר פי"ב בשם  - וגו'  ְּכֵצאִת֙י ֶאת־ָהִע֔
  .בגלולים ושיקוצים

מפסיק טינוף או עכו"ם. והמג"א סקט"ו כותב: ... אבל עובד ע"ז אינו  וי"א שצריך שלא יהיה: ]שו"ע או"ח סי' נ"ה סק"כ[- פוסק ב  ...
א ָרֽאּו )כג,נח ט 'רב( ובכל זאת מספרת לנו התורה על הזהירות של בני נח) 141ע' (...  מפסיק 
ֹ ם ל  שהיו נזהרין שלא ְוֶעְרַו
ת ֲאִביֶה'

להסתכל בערות אביהם, מכאן גלוי מילתא בעלמא שהסתכלות בערוה מגונה אפילו שלא בשעת תפלה, ואפילו בזמן שיש בני אדם 
  .)מקורותומביא עוד  :(טטשהולכין ערומים. 

ֶפת ֶאת־ַהּׂשִ  )כג,נח ט 'בר( ם ָוֶי\ ה ַוִּיַּקחH ֵׁש� קטנה בתפקיד חציצה ושיעור - קטנה קדמא ואזלא רביע, אפשר כי תלישא- תלישא - ְמָל>
  , , עכו"םרהזבודה טינוף, ע - הרחקה של ארבע אמות ממנה לכל דבר שבקדושה והארבע הם ערום, צואה 

    .הרחקות נוספות כרבינו חננאל פתח זונה, וי"א מינות והרשות

י[ָלּ֧מָ ) בר' ויגש מז,יט(ראה  –טט  דרשת הבן איש חי (תחת השם יחזקאל כחלי) על הרחקה של ארבע אמות שהם רשות  – ה נָ֣מּות ְלֵעינֶ֗
 לעצמה.

  

ְהיּו� ָּכל כט:,טנח  בראשית ת׃ פ-ְיֵמי-ַוִּיֽ <ה ַוָּיֹמֽ ים ָׁשָנ ה ַוֲחִמִּׁש' ַח ְּתַׁש2ע ֵמאֹות� ָׁשָנ�   נֹ�
ת׃  <ה ַוָּיֹמֽ   אתנח סלוק, ללא טפחא!     - ָׁשָנ

כא), כי הצדיק תמים אשר צדקו - ונכתב ענין היין בנח, כי יש בו אזהרה ממנו יותר מ'פרשת נזירות' (ראה במ' ו,א...  ז)כ –רמב"ן (כו 
  הציל כל העולם, גם אותו החטיא היין, והביא אותו לידי בזיון וקללת זרעו.

ת <ה ַוָּיֹמֽ  ת הטפחא וגורם כעין שנוי משמעות. אבל ללא טפחאאמשמעו שהסלוק מאפיין . בד,כ יש טפחא לפני הסלוק ואז סלוק אתנח – ָׁשָנ

והביא אותו לידי בזיון וקללת , רוצה לומר שלא היה בנח חטא פרט לשתיית היין הגבלה הנובעת מתפקיד הסלוקמשמעו רק האפשר ש
     זרעו.

<ה האחרונות בפסוק הן:  הפסוקים המלמדים על אורך חייהם של אדם הראשון והאנשים הנמנים משת עד נח פרט לחנוך, שתי המלים ָׁשָנ
ת   . אפשר מעיד שלא חל בהם שנוי, כגון לא חל בהם זיקנה, נשארו צדיקים לעומת בני דורותיהם. סלוק אתנח – ַוָּיֹמֽ

  


