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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

 דברים האזינו לב,א 1.1

  ללא קשר לטעמי המקרא – :דברים האזינו לב,ד

י ָכל ֹו ִּכ� 
ֳעל ים ָּפֽ ר ֽהּוא׃  ְּדָרָכ�יו ִמְׁשָּפ�ט-ַהּצּור� ָּתִמ� יק ְוָיָׁש� ֶול ַצִּד� 
  ֵא*ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע
ֹורש"י  
ֳעל ים ָּפֽ ֹוכי אם בדין כי , אע"פ שהוא חזק כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף הוא מביא ַהּצּור� ָּתִמ� 
ֳעל ים ָּפֽ   : ָּתִמ�

  , לשלם לצדיקים צדקתם לעוה"ב ואע"פ שמאחר את תגמולם סופו לאמן את דבריו: ֵא*ל ֱאמּוָנה� 
  ואין עול, אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעוה"ז: 

ר ֽהּוא יק ְוָיָׁש�   וי להצדיקו: , הכל מצדיקים עליהם את דינו וכך ראוי וישר להם צדיק מפי הבריות וישר הוא וראַצִּד�
ֹו 
ֳעל ים ָּפֽ   קטן- בטעם עליון פשטא מונח זקף –לקיך - אנכי ה' א- קטן, מקבילת טעמים ל- פשטא מונח זקף -  ַהּצּור� ָּתִמ�

ר ֽהּוא׃פעלו ... ומשלימו  - לקיך - תמים א –ה'  ַהּצּור�  -אנכי  יק ְוָיָׁש�  רש"י ישעיהו לג,ידס"ת קר"א = גי' א"ש = גי' הצו"ר , ופ' ַצִּד�

אמר רבי סימון ונתן מימיו מפני שדרכו של סלע להוציא אש  ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת רמז תשסג אש אוכלה הצור שהוא
ׁש ַעלַוַּת֨  )שופטים ו,כא(שנאמר    ,ִמן־ַהּ֗צּור ָהֵא֜

  

ל׃ :דברים האזינו לב,ה ׁש ּוְפַתְלֹּתֽ ֹור ִעֵּק� �יו מּוָמ�ם ּד� א ָּבָנ �ֹ ֹו ל ת ל0   ִׁשֵח�
  לא ליה בניא דפלחו לטעותא דרא דאשני עובדוהי ואשתניו:) חבילו להון (התרגום אונקלוס 

א �ֹ ֹו ל ת ל0 לפרט אחד (עם ישראל)  ) חבילו להון לא ליה(התרגום אונקלוס מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים מחולקים זה מזה,  – ִׁשֵח�
    זה נוגע לפרט אחר (הקב"ה) זה לא נוגע. כאן ההשחתה היא מום לבנים בלבד ואינה פוגעת בקב"ה. 

  

�יו מּוָמ�םפירש  החפץ חיים עה"תבמכתב של הקורא ד"נ מב"ב כתב כי בפירוש  48יתד נאמן ו' תשרי התשע"ב ע'  א ָּבָנ �ֹ ֹו ל ת ל0  ִׁשֵח�

אשאף כאשר אצל האדם עצמו המום  איננו גדול כל כך ( �ֹ ֹו ל �יו מּוָמ�ם) אבל ל0 אצל הילדים שלו המום גדול יותר עד אשר יביא ח"ו  ָּבָנ

ל׃ להמשך הפסוק ׁש ּוְפַתְלֹּתֽ ֹור ִעֵּק�   . ּד�

א �ֹ ֹו ל ת ל0 המום של  החפץ חיים עה"תמרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים מחולקים זה מזה, או שלא חל על כל אחד אותו ענין, ע"פ  – ִׁשֵח�
  האב קטן אבל גורם למום גדול עד חמור אצל הבן.  

  

ל  :יב,לב האזינו ריםדב ֹו ֵא� ין ִעּמ� ' ָּבָד�ד ַיְנֶח�ּנּו  ְוֵא� ר׃ה�   ֵנָכֽ
' ֹו אתנחמונח  - ָּבָד�ד ַיְנֶח�ּנּו  טפחא – ה� ין ִעּמ� ר טפחאמרכא  -  ְוֵא� ל ֵנָכֽ   מרכא סלוק -  ֵא�

  .לפניוהוא כעין פירוש, אפיון, תכלית לנאמר  יב,פסוק לבאפשר שיש כאן לימוד סמוכים,  פסוקטפחא בראש  -  ה' -  טט

  אונקלוס תרגםדרשוהו על העתיד , וכן  ורבותינו...  -  ה' בדדה' בדדה' בדדה' בדד -  ''ירש
  

  כאן התחדשות העולם, כעין ענין הקשור למעשה בראשית בר' א,א כמו תבנית הפסוק כולו אותה תבנית טעמים

יתא א, יתשאבר ים  טפחא –ְּבֵראִׁש� ִים מונח אתנח  - ָּבָר�א ֱא6ִה� ת ַהָּׁשַמ� ֶרץמרכא טפחא  - ֵא� ת ָהָאֽ   מרכא סלוק -  ְוֵא�

' יב,לב האזינו ריםדב ֹו אתנחמונח  - ד ַיְנֶח�ּנּו ָּבָד�  טפחא – ה� ין ִעּמ� ר טפחאמרכא  -   ְוֵא� ל ֵנָכֽ   מרכא סלוק -  ֵא�

  יי בלחודיהון עתיד לאשריותהון בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא ולא יתקיים קדמוהי פולחן טעון. רגום אונקלוסת

 .ודה זרהה' בדד (לבד) ינחנו (יניחם במחנה) בעולם שהוא עתיד לחדשו ולא יתקים בו לפני ה' פולחן עב

 , וע"פ ת"א בעולם שיתחדשה' יחיד, ובטוי לכך בבריאת העולם, ביציאת מצרים, בכל תולדות ישראל והעולם - טט •

  

ה ֶאל: זיננאהארים דב ים ַהֶּז;ה ַהר-ֲעֵל9 ר ַעל- ַהר? ָהֲעָבִר֨ ב ֲאֶׁש� 
ֹו ֲאֶׁשר� ְּבֶא�ֶרץ מֹוָא ֹו -ְנב@ �י ְיֵרח�   ְּפֵנ
ר אֲ -ּוְרֵאה� ֶאת ַען ֲאֶׁש֨ 
ל ַלֲאֻחָּזֽה׃ֶא�ֶרץ ְּכַנ �י ִיְׂשָרֵא� ן ִלְבֵנ   ִנ�י ֹנֵת0

ה  ים קטנה, מרמז על לימוד בענין שיעורין, חציצין ומחיצין - תלישא – ַהר? -ֶאלפזר, מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו  –ֲעֵל9 ָהֲעָבִר֨
ֹו-ַהרקדמא ואזלא, מרמז על סדר קדימות,  - ַהֶּז;ה    רביע, מרמז על שיעור בעל ערך ארבע- ְנב@

ֹו-ַהר העברים. שהוא קרוי ארבע שמות הר העברים הר נבו הר ההר ראש הפסגה. ולמה קורים אותו הר  הר – ריספרביע, -  ְנב@
   .ה והן משה אהרן ומריםר(נבו)[העברים] שנקברו בו שלשה מתים (הללו) שמתו לא מידי עבי

  

  כשיעורין ... רביע קטנה - תלישא

ים ַהֶּז;הַהר? -ֶאל   .שיעור הליכת ארבע מיליןמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים קטנה ... רביע, - תלישא -  ֹו ְנב@ -ַהר ָהֲעָבִר֨

על אמירת שלוש צדקתך במנחה של שבת זכר לפטירת שלושה צדיקים במנחה של שבת, משה  ח על הטור או"ח סי' רצ"ב ס"בב"
  ) ודוד.לקים בו-הנמצא כזה איש אשר רוח א בראשית מקץוכולל עמו יוסף (טט מצאנו קשר כזה בקרא 

להר נבו. ארבע מילין משה נפטר בשקיעת החמה ביום ו' והיה מוטל בכנפי השכינה עד מנחה של שבת, השכינה נשאה אותו  חב"
מסביר כי  ס'תו. שיעור הליכת ארבע מילין, רבי יהודה אומר כי משקיעת החמה עד צאת הכוכבים חים צד,בפסלי בבסימוכין 

  סוף שקיעה (כנראה כוונתו צאת הכוכבים)הכוונה מתחילת שקיעה ועד 

  קטנה כמחיצין - תלישא

ַען-ּוְרֵאה� ֶאת 
אהו את כל א"י עד כאן תחומו של אפרים עד כאן תחומו של מנשה. ר' יהושע אומר משה הר ריספ מחיצין – ֶא�ֶרץ ְּכַנ

  .בעצמו הוא ראה אותה כיצד נתן כח בעיניו של משה וראה מסוף העולם ועד סופו

  רבנו ראה מפסגת הר נבו, תחומי העולם, תחומי א"י ותחומי השבטים.     משה - טט 
  אברבנאל פירוש על התורה דב' האזינו לב,מח

 ההעליה שמאבל תהיה  םמות שוכי לכן לא אמר  דו לא למות מיבשיעלה אל ראש הר נ הויום מותו צו בי שידע כי קרודוכ  ...
לה שמה עשי יםים רבמרבות בים אם פעמיי כהמיתה  םביוי לא תהיה הראיה (רק) כי שיראה משם את הארץ כ דה פעמים רבותמתהב

  ץ. ...את האר הירא רתדי
וכן שלקח יהושע מיד בה ורואה את הארץ ומעיין  יום אל הר נבובכל שהיה עולה צה לומר וושם נאמר ויעש כאשר צוה ה' ר
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  שיהיה מלומד בכך. וגו' כדיבכל יום  הבעניני ההנהג אותו והמצעליו והיה  ידיומך סכל העדה ו ניולפאלעזר הו לפני דימוהע

ה-ֶאל דברים זאת הברכה לד,א:ענין חזרת העליה על הר נבו ע"י משה מרומז בקרא  
Eֹאׁש ַהִּפְסָּג ֹו ר 
קטן בין שני -פעמיים זקף – ַה�ר ְנב
 קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה.

ה ֵמַעְרֹב* דברים זאת הברכה לד,א:  ַעל ֹמֶׁש; ר ַעל-ת מֹוָאב� ֶאלַוַּי֨ ה ֲאֶׁש� 
Eֹאׁש ַהִּפְסָּג ֹו ר 
ֹו -ַה�ר ְנב �י ְיֵרח�   ְּפֵנ
הּו ה' ֶאת ן׃-ַהִּגְלָע�ד ַעד-ָהָא0ֶרץ ֶאת-ָּכל-ַוַּיְרֵא֨   ָּדֽ

  
יב,נא: ל זינוהארים דב ל ְּבֵמֽ 
�י ִיְׂשָרֵא י ְּבתֹו�G ְּבֵנ ם ִּב@ ר ְמַעְלֶּת; ? ֲאֶׁש֨ ׁש ִמְדַּבר-ַעל ת ָקֵד� ן -ְמִריַב�   ִצ�

א ֹֽ �ל ֲאֶׁש*ר ל ל׃- ַע �י ִיְׂשָרֵאֽ ֹוG ְּבֵנ י ְּבת� 
  ִקַּדְׁשֶּתם� אֹוִת
 ?   קטנה, מרמז על לימוד בענין שיעורין, חציצין ומחיצין, כאן  חציצין, להסתיר סיבות מותם האמיתיות-תלישא –ַעל

ם  ר ְמַעְלֶּת; יקדמא ואזלא, מרמז על סדר קדימות,  - ֲאֶׁש֨   רביע, - ִּב@

מעשה העגל שהיה לו למסור נפשו  - הסתרת הסיבה האמיתית למות אהרן  מות משהבת סי המפרש מפרשיםג "אות גדולות פנינים ממר
  מעשה המרגלים שלא היה לא לשלחן או לאמר להם מה שאמר. - על קידוש ה' כמו חור, הסתרת הסיבה האמיתית למות משה 

  

  הפטרת האזינו

  שבת שובה, בין ראש השנה ויוה"כ –הפטרת דב' האזינו  – :ד,טי הושע

יִ  Hא׃-ם ַמהֶאְפַר ִּני ֶּפְרְי�I ִנְמָצֽ ן ִמֶּמ� 
ֹוׁש ַרֲעָנ ּנּו ֲאִני� ִּכְבר� �יִתי ַוֲאׁשּוֶר@ ים ֲאִנJי ָעִנ ֹוד ָלֲעַצִּב� י ע�   ִּל�
ּנּו �יִתי ַוֲאׁשּוֶר@ ֹו ִמְׁשָּפָח�ה אֹו...  ז,ינצבים כט 'דב - דרגא מונח רביע, תיקון הקילקול מחטא אדם הראשון, בתבנית דומה ב -  ֲאִנJי ָעִנ Jא-

ֶבט  כי מחטאים של תאוה כגזל ועריות (כחטא אדם הראשון)  דעת זקנים מבעלי התוספות (כט,יז), הוסבר ע"פ מונח רביע דרגא -ֵׁש@
מגיעים לחטאים שללא תאוה ובהם עבודה זרה. כאן כפי' רד"ק אפרים המייצג את עם ישראל מתחרט על עובדו עבודה זרה והמתלווה לכך 

  והקב"ה עוזרו לעשות תיקון.

ִים אֶ (ט) רד"ק  Hים-ַמהואז יאמרו:  - ְפַר ֹוד ָלֲעַצִּב� י ע� כי בעוד שהייתי עובד אותם, היה לי כל הרע, ועתה שאעבוד את ה', יהיה לי  ????ִּל�
ּנּוכל הטוב הזה. ואמר הקדוש ברוך הוא: כשיאמר אפרים זה,  �יִתי ַוֲאׁשּוֶר@ *י כלומר: אביט אליו בעת רצון, הפך  ,,,,ֲאִנJי ָעִנ י ָפַנ ְוִהְסַּתְרִּת֨

שכופפין ראשו אצל שרשיו; כן אני "מרום  רענן,רענן,רענן,רענן,    אהיה לך כמו הברוש אניאניאניאני    - - - - אני כברוש רענן אני כברוש רענן אני כברוש רענן אני כברוש רענן ). ומה אומר לו? דב' וילך לא,יז(  ֵמֶהם� 
  בכל עת ובכל זמן. - ממני פריך נמצאממני פריך נמצאממני פריך נמצאממני פריך נמצאאינו עושה פירות?  הברושהברושהברושהברושוקדוש אשכון, ואת דכא ושפל רוח" (יש' נז,טו). ואם תאמר: 

  כנראה הברוש הצריפי שהוא כמשולש) ועליו צפופים עד שמגן ממטר- ל הברוש (טט המלב"ים מוסיף כי ישראל ישב בצ

ֹו ַבּיֹוםדברים וילך לא,יז:  י ב� ֹות -ְוָחָר�ה ַאִּפ� ֹות ְוָצר� ֹות ַרּב� ל ּוְמָצֻא0הּו ָרע� 
�ה ֶלֱאֹכ *י ֵמֶהם� ְוָהָי י ָפַנ ים ְוִהְסַּתְרִּת֨ Lהּוא ַוֲעַזְבִּת Nַה  
�ל ּכִ   א ַע @ֹ ּוא ֲהל 
ֶּלה׃-יְוָאַמר� ַּבּי�ֹום ַהה ֹות ָהֵאֽ ּוִני ָהָרע� י ְמָצא� 
  ֵא*ין ֱא6ַהי� ְּבִקְרִּב

*י ֵמֶהם�  י ָפַנ ים ְוִהְסַּתְרִּת֨ Lגרשיים קדמא מהפך פשטא, ראה בדב' וילך הסבר כי הגאולה התחילה ומתעכבת ותתחדש, ולפי'  – ַוֲעַזְבִּת
  רד"ק הושע מנבא על התחדשות הגאולה   

  

' ַעל [יז] ֵּב*ין ָהאּוָלם�   :יח –יואל ב,יז  ּוָסה ה� Jּו ח Lיֹאְמר '  ְוֽ י ה� ים ְמָׁשְרֵת� 
ֲהִנ ַח ִיְבּכּו� ַהֹּכ� 
I -ְוַלִּמְזֵּב   ַעֶּמ@
ן ַנֲחָלְתI* ְלֶחְרָּפה� ִלְמָׁשל-ְוַאל ם׃-ִּתֵּת֨ �ה ֱא6ֵהיֶהֽ ים ַאֵּי 
ּו ָבַעִּמ Eָּמה יֹאְמר� ם ָל 
  ָּב�ם ּגֹוִי

ל ַעל ֹו ַוַּיְחֹמ� ' ְלַאְרצ�   ַעּֽמֹו׃-[יח]  ַוְיַקֵּנ�א ה�
ּו  Lיֹאְמר ' ַעלְוֽ ּוָסה ה� Jח-I גרשיים דרגא מונח רביע, אפשר כי כאן שתי תבניות טעמים משולבות. (א) גרשיים מונח רביע, בתפקיד  – ַעֶּמ@

כעין יצא מהכלל ללמד על הכלל או על עצמו, (ב) דרגא מונח רביע, בתפקיד תיקון ליצר הרע וחטא אדם הראשון. כאן רמז לבקשת תיקון 
  גרמו לעצמם.לקילקול, ששונאי ישראל 

  מיד ויקנא ה' לארצו שלא יהא בה רעב, מפני שחמל על עמו. תעשו תשובהואם  - (יח) ויקנא ה' לארצו  ר' יוסף קרא

  בקשה לה' לעשות למען שמו ולא מזכותם).   –(טט  ונמצא שמך מתחלל -(יז) איה אלהיהם  ר' אלעזר מבלגנצי
    לכבוד ארצו המקודשת לו. - רצו אז ויקנא ה' לא,  תשובה) –(טט  (יח) ואם כה תעשו

...   נאום ה' שובו עדי בכל לבבכםנאום ה' שובו עדי בכל לבבכםנאום ה' שובו עדי בכל לבבכםנאום ה' שובו עדי בכל לבבכםהגם שעתה כבר בא החיל (הארבה), ... אל תחשבו שאין תקנה כי גם עתה  וגם עתה.וגם עתה.וגם עתה.וגם עתה.[יב]  מלבי"ם
  שהוא הוידוי ועזיבת החטא: בצום בבכי ומספדבצום בבכי ומספדבצום בבכי ומספדבצום בבכי ומספד

ַח ִיְבּכּו� [יז]  
ּו  ויתפללו,ֵּב*ין ָהאּוָלם� ְוַלִּמְזֵּב Lיֹאְמר ' ַעל םבתפלתְוֽ ּוָסה ה� Jח-I     ר"ל,, ַעֶּמ@

  תחוס עליהם מצד שהם עמך ואתה מלך עליהם,   (א)
מצד שהארץ היא נחלתך, ששם נחלה מורה על הקדושה שיש בה, ועל ששכינתך שורה עליה מצד קדושתה אל תתן אותה לחרפה  (ב)

  עליהם, אל תתן אותם למשל בם גוים כי אתה המלך והמושל  מצד שהם עמךמצד זה, ומפרש 
אל תתן אותה לחרפה כי למה יאמרו בעמים איה אלהיהם, וזה חרפה מצד שהיא נחלתך ושכינתך שרויה שם  ומצד שהארץ נחלתך

  ואתה אלהיהם:
'[יח]  ן ַנֲחָלְתI* ְלֶחְרָּפה� -ְוַאל(ו)ישמע תפלתם, ונגד מ"ש [יז] ...  ַוְיַקֵּנ�א ה� א ה' שהוא שיקנא על כבוד הארץ שהיא נחלתו ויקנ ִּתֵּת֨

' ַעללארצו, ר"ל לכבוד ארצו, ונגד מ"ש  ּוָסה ה� Jח-I ויחמול על עמו, וכבר אמרו חז"ל במדרש רות כתוב אחד אומר כי לא יטוש  ַעֶּמ@
עושים רצונו של מקום הוא עושה בעבור עמו ה' את עמו בעבור שמו הגדול וכתוב אחד אומר כי לא יטוש ה' את עמו, בזמן שישראל 

, והכהנים היו מתפללים שיעשה בעבור שמו הגדול הגם ן עושים רצונו של מקום הוא עושה בעבור שמו הגדולשאי, ובזמן ונחלתו
  שאין ישראל ראוים, 

שיתרחק הצפוני וכונתם כי לא הנחש ממית אלא החטא ממית והיצה"ר היה הסבה אל ביאת הארבה, וע"י  וחז"ל דרשוהו על היצה"ר,
  , יתרחק גם המסובב ממנו שהוא הארבה שבא בסבת החטא: אשהוא היצה"ר הצפון בלב ומסית לחט

  

: אפשר כי כאן שתי תבניות טעמים משולבות. (א) גרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מהכלל ללמד על הכלל או על עצמו, (ב) סיכום

מן הכלל המלמד על עצמו, יעשה  דרגא מונח רביע, בתפקיד תיקון ליצר הרע וחטא אדם הראשון. בפשט הכהנים בקשו שה' באופן יוצא
הקב"ה עשה לזכותם. בפשט נבואת יואל אין גלוי על  בעבור שמו הגדול הגם שאין ישראל ראויים. אבל אחר שישראל עשו תשובה,

  תשובת ישראל. מוצע לומר כי תבנית הטעמים דרגא מונח רביע מרמזת על התיקון. 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

 

  דברים האזינו לב,א 1.2

  
  דברים האזינו לב,ו:

א ָחָכ�ם-ה�' ִּתְגְמלּולַ הַ  �ֹ ל ְול את ַע�ם ָנָב� 
ֹ   ז
 ְיֹכְנֶנֽ I׃-ֲהלֹוא  ּוא ָעְׂשI� ַוֽ I ה� 
יI ָּקֶנ   הּוא� ָאִב�
  

  תורה תמימה 

ל    [ספרי]: מב)מפני שלא היו מתבוננים בדברי תורה - מי גרם להם לישראל שיהיו מנוולים ומטופשים  - וגו' ַע�ם ָנָב�

לרבות על טפשות ונבלות שונאי ישראל גם את השפלת התורה עצמה, מפני שלא עיינו הייטב בתורה  מרכא טפחא, כעין יתור – ַע�ם ָנָב�ל
  לכן גם ביזו היינו עשו אותה מנוולת. 

א ָחָכ�ם �ֹ   מונח אתנח, כעין רבוי והגבלה. מפני רבוי תירוצים לא לעסוק בתורה הוגבלה חכמתם בכלל. – ְול

  

I-ֲהלֹוארש"י  
יI ָּקֶנ   נאך שקננך בקן הסלעים ובארץ חזקה שתקנך בכל מיני תקנה: , שקהּוא� ָאִב�
משלי (, וכל יש יש לו קנין כענין שנאמר כי הוציאך מאין והיית ישהלא האל הוא אביך כי הולידך וגדלך, והוא קנך ששמך קנין, רמב"ן 

ֹו  'הֽ  )ח,כב ז׃ָקSָנִני ֵראִׁש�ית ַּדְרּכ� ֶדם ִמְפָעָל�יו ֵמָאֽ ִים ֹקֵנ�ה ) יד,יט,כב  לך- בראשית לך(וכן   ֶק� ֶרץ׃ ָׁשַמ� ָעְׂשI� כאשר פירשתיו, והוא צור   ָוָאֽ
I ְֽיֹכְנֶנ  ּנּו )איוב לא,טו(, כלשון  ַוֽ ;ְיֻכֶנ@ ֶחם ַו ד׃ ָּבֶר�    ֶאָחֽ

ּוא ָעְׂשI� , כטעם ה' קנני: ָּקֶנ
I, בעבור שאמר שאינם בניו: ָאִב�יIאבן עזרא   ְיֹכְנֶנֽ I, תקנך, ה�   , לקבל התיקון: ַוֽ

I ָאִב�  
  הן מלים נרדפות במובן דומה של אב שיש לו בנים ובורא (קנה, עשה, מתקן)יI ָּקֶנ

ֹו 'הֽ  )משלי ח,כב(, וכל יש קנין, וזהו כי הוציאך מאין ליש, כלומר ששמך קנין הּוא� ָאִב�יI-ֲהלֹואואמר רבינו בחיי   ָקSָנִני ֵראִׁש�ית ַּדְרּכ�
ֶרץ׃ ִיםָׁשַמ�  ֹקֵנ�ה ) לך  יד,יט,כב- בראשית לך(וכן    . שברא שמים וארץ והוציאן יש מאין, כלומר ָוָאֽ

אבל בבראשית רבה דרשו מלת קונה כמשמעו שקנאן מאחר, והוא החומר הראשון, וכבר הזכרתי זה בסדר לך לך והבאתי שם המדרש 
וליד אותו, והוא יתעלה הזה. ונקרא הקב"ה אבינו כלפי הנפש כי הוא הולידה ונפחה באפנו, כשם שנקרא המוליד אב כלפי הגוף שה

  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.- הרגש א

  

 ְיֹכְנֶנֽ I׃-ֲהלֹואתוכן הכתוב  ת הפרשנים לדע ּוא ָעְׂשI� ַוֽ I ה� 
יI ָּקֶנ מרמז לבריאת העולם יש מאין ומחומר העולם הרכבת חומר   הּוא� ָאִב�
  האדם וכן בריאת החלקים הרוחניים בכלל ובריאת הנפש (החלקים הרוחניים) שבאדם בפרט.

  ותפת לשני כתובים הבאים אפשר כי המהלך הפרשני הזה מרומז בתבנית הטעמים המש

י� ה�  )שמות יתרו כ,ב( ֹנִכ� יI 'ָאֽ 
  קטן - בעשרת הדברות בטעם עליון, תבנית הטעמים פשטא מונח זקף – ֱא6ֶה�

I-ֲהלֹוא )דב' האז' לב,ו(ומקביל לו  
יI ָּקֶנ   קטן, ובשניהם מכוון לבורא- פשטא מונח זקף – הּוא� ָאִב�

ון, ודרך עשרת הדברות בטעם תחתון עוברת אל עשרה המאמרות שבהם נברא העולם הבריאה מתחילה בעשרת הדברות בטעם עלי
  הפותחים את ספר בראשית.

  
  תורה תמימה 

I ְֽיֹכְנֶנ    [חולין נ"ו ב']: מד)מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות באדם, שאם נהפכה אחת מהן אינו יכול לחיות - ָעְׂשI� ַוֽ
  ת מלשון ואת כנו, שברא להם בסיס לישב עליו ואם ירדו מבסיסין שוב אין מתיישבין, עכ"ל.פירש"י כונניו תורה תמימה הערה מד)

I ְֽיֹכְנֶנ    אינו יכול לחיות (מהכונניות)שאם נהפכה אחת מהן  סלוק, מגביל, הוא דרשת בבלי חולין נו,ב – ַוֽ

I ְֽיֹכְנֶנ   תניא, היה ר' מאיר אומר,  - ָעְׂשI� ַוֽ  ְיֹכְנֶנֽ ּוא ָעְׂשI� ַוֽ , כרכא דכולא ביה, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלכיו, Iה�
  [שם שם]: מה)שנאמר (זכריה י') ממנו פנה ממנו יתד וגו'

 �Iּוא ָעְׂש  ְיֹכְנֶנֽ I מרכא טפחא, כעין יתור לרבות כדרשת רבי מאיר שכל מנהיגות ישראל מתוכו   –ה� סלוק, מגביל ללמד כי אינם  – ַוֽ
  ע מעמים אחרים.צריכים לסיו

  

  
 :ח,לב האזינו דברים

�י ָאָד�ם  ֹו ְּבֵנ ם ְּבַהְפִריד� 
  ְּבַהְנֵח*ל ֶעְליֹון� ּגֹוִי
ל׃  �י ִיְׂשָרֵאֽ ר ְּבֵנ ים ְלִמְסַּפ� 
ת ַעִּמ   ַיֵּצב� ְּגֻב�6

ם  
  קטן- פשטא זקף מהפך -ְּבַהְנֵח*ל ֶעְליֹון� ּגֹוִי

  טפחא -  בהפרידו

  מונח אתנח -  אדם בני

ים  
ת ַעִּמ   קטן-מונח זקף פשטאתנח) (א –ַיֵּצב� ְּגֻב�6

  טפחא -  למספר

  סלוקמרכא  -  ישראל בני

  ''חשפתסיכום ע''פ  -  טט

בגבולותיהן נקבע  והמסגרותזהו הלימוד אלפניו, מספר העמים, הלשונות , 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
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  בני אדם בהפרידו *

  בני ישראל למספר *

  גבלת עמים יצב *

  אלפניו, לימודמספר יורדי מצרים,  -' ב''י עכנגד   עמיםשההפרדה למספר  אפשר

ההלכה המניעה את  ולאכמו כן זה עשוי להיות תיאור עובדה  .לשבטי ישראל הנקראים עמים להתפרש רק יכוליצב גבלת עמים  אבל
  התהליך

  

  באמרו אבל

  בני אדם בהפרידו *

  גבלת עמים יצב *

  בני ישראל למספר *

ראל'' ל''יצב מספר יורדי מצרים, לימוד אלפניו, מ''למספר בני יש - ' ב''י עע''י הצבת גבולות למספר עמים כנגד   לעמיםבני האדם  הפרדת
  עמים''  גבלת

  ''בהפרידו בני אדם'' ללפניו  ואלפני

  

  התהליך'' זו ההלכה המניעה את למספר בני ישראל'' - '' זה תיאור עובדה וגבלת עמים יצב''

  
א ול קיימם'' יצב גבולות עמיםיצב גבולות עמיםיצב גבולות עמיםיצב גבולות עמיםדור הפלגה היה בידו להעבירם מן העולם ולא עשה כן, אלא '' כשהפיץ -  בני אדםבני אדםבני אדםבני אדם    בהפרידובהפרידובהפרידובהפרידו ''ירש

   )שפת''ח ח(בשביל מספר בני ישראל שעתידים לצאת מבני ש  -  למספר בני ישראללמספר בני ישראללמספר בני ישראללמספר 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 לאפינולו היינו לפרשו,  יתור הבא לרבות על הקרא הקודם -טפחא  - '' למספרתבת '' -  טט *

 והאומותהפרדת העמים היא כנגד ע' נפש ב''י יורדי מצרים. הם באחדות של נפש אחת  תכליתולפני לפניו היא מפרשת ואומרת שכל 

  בהפרדה ביניהם.

  , העולםולות עמים, ר''ל שלא העבירם מן '' דהיינו כשהפיץ דור הפלגה יצב גבבהפרידו 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  ומהאתמיד ימצאו מקום שיטה להם חסד כי א' כל  אומותבקב''ה וישראל יוכלו להגלות ולגלות תורת ה' בעולם, ואם יגלו לבין  
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, בני ישראל למספר? עשה כן ולמה

  
עשה ופרש למספר בני  וכמה'' ר''ל עשה אומות הרבה ב גבלת עמיםב גבלת עמיםב גבלת עמיםב גבלת עמיםיציציציצ''ל שרוצה לפרש עוד ענין אחד וה''ק הפסוק ''ר - ט''ח שפת

 כדפירשתי ולאחריו  אלפניו'' נדרש יצב גבלת עמיםיצב גבלת עמיםיצב גבלת עמיםיצב גבלת עמים. ויהי' מאמר ''אומותישראל ר''ל במספר ע' נפש שירדו למצרים עשה, דהיינו ע' 
עמים למספר בני ישראל, גבולות ל''ל . ל''ל למלת גבולות לא היה לו לכתוב רק יצב  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 -זקף'' היא לימוד אלפניו אכן תבנית הטעמים היא אתנח פשטא מונח יצב גבלת עמיםש'' למדנועל כל פנים  -  טט
לעיל ''ר''ל במספר ע' נפש שירדו למצרים עשה,  שפת''חכפי שפירש  הלכהמרכא סלוק'' הוא כעין  - בני ישראל, טפחא -  למספר'' - ו

  . אומותדהיינו ע' 

  

  מושלמת. אלפניוהתבנית ללימוד  ואז

  
  :א,יב,יג,טויונה 

�ִני ֶאל[יב]  ם ָׂשא�ּוִני� ַוֲהִטיֻל ֹ�אֶמר ֲאֵליֶה@ � -ַוּי �ם ֵמֲעֵליֶכ ק ַהָּי ם ְוִיְׁשֹּת� 
  ם ַהָּי
ם׃   ֹול ַהֶּז�ה ֲעֵליֶכֽ י ַהַּסJַער ַהָּגד0 
י ְבֶׁשִּל ִני ִּכ� 
Eי יֹוֵד�ַע ָא   ִּכ

יב ֶאל[יג]  ים ְלָהִׁש0 ּו ָהֲאָנִׁש@ ם׃-ַוַּיְחְּתר� ם הֹוֵל�G ְוֹסֵע�ר ֲעֵליֶהֽ 
י ַהָּי לּו ִּכ� א ָיֹכ� �ֹ ה ְול   ַהַּיָּבָׁש�
ה ַוְיִטֻל�הּו ֶאל-ַוִּיְׂשאּו� ֶאת[טו]  
�ם ִמּזַ -יֹוָנ ד ַהָּי �ם ַוַּיֲעֹמ�   ְעּֽפֹו׃ ַהָּי

ה ַוְיִטֻל�הּו ֶאל-ַוִּיְׂשאּו� ֶאת(טו)    רבי יוסף קרא 
�ם -יֹוָנ בפרקים של רבי אליעזר (ט) הוא אומר: לכתחלה כשהטביעו רגליו בים  - ַהָּי

�ם -ֶאלעליהם הים, וכשהיו מעלין אותו באניה היה חוזר הים וסוער עליהם. כשראו כך הטילוהו  תקהיה שו �ם ִמַּזְעּֽפֹוועמד ַהָּי ואף  ....ַהָּי
ה ְגדֹוָל�ה [טז] על פי כן:  (טז)  ים ִיְרָא� ּו ָהֲאָנִׁש0 Jיְרא   וגיירו עצמם לשם ה'.  -ַוִּיֽ

  

ע"פ פרקי דרבי אליעזר אנשי האניה שבה היה יונה הבחינו שהסער הוא רק סביב האניה שלהם, וספינות אחרות מפליגות בנחת. וכאשר 
    שהיו מעלין אותו באניה היה חוזר הים וסוער עליהם.עליהם הים, וכ תקלכתחלה כשהטביעו רגליו בים היה שו

  הדבר מרומז באתנח ובסלוק במקראות הבאים

�ם ֵמֲעֵליֶכ�ם ... [יב] ק ַהָּי   אתנח, מגביל, רק על ספינה זו שאתם בה  – ְוִיְׁשֹּת�

ם ֹול ַהֶּז�ה ֲעֵליֶכֽ   סלוק, מגביל, רק על ספינה זו שאתם בה  – ַהַּסJַער ַהָּגד0

ם הֹוֵל�G...  [יג]   סלוק, מגביל, רק על ספינה זו שהם בה  – ְוֹסֵע�ר ֲעֵליֶהֽ

�ם ִמַּזְעּֽפֹו...  [טו] ד ַהָּי   סלוק, מגביל, זעפו שהיה רק על ספינה זו  – ַוַּיֲעֹמ�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

  ה) – התשע"ד( דברים האזינו לב,א 1.3

  מעיניני עבודת כהן גדול ביום הכיפורים

(בידי שמים רמב"ם  עבודות זר חייב עליהן מיתה אמר רב ארבע) ב עליהם מיתהדיון על עבודות בית המקדש שזר חיי( א,בבלי יומא כד

וניסוך  (רש"י: קומץ מנחה, חלב אחרי שחיטה הפשט ניתוח וכו')והקטרה  (רש"י: עבודה אחרונה בדם): זריקה הל' ביאת המקדש פ"ט,ה"א,ה"ב,ה"ה)
   : אף תרומת הדשן. (בברייתא) יהוכן תני לוי במתניתאף תרומת הדשן  :ולוי אמר .מים וניסוך היין

ְּתI ִּתְׁשְמ֨רּו ֶאת )ז' קרח יח,במ( מאי טעמא דרב דכתיב Nִא Iי� ם ְלָכל-ְוַאָּת�ה ּוָבֶנ ֶכת ַוֲעַבְדֶּת�ם -ְּכֻהַּנְתֶכ; ית ַלָּפֹר�   ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0ַח ּוְלִמֵּב�
ה ֶאֵּתן� ֶאת ת׃-ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@ ב יּוָמֽ ם ְוַהָּז�ר ַהָּקֵר� 
הֲעֹבַד�    ְּכֻהַּנְתֶכ , להסיר משהו) –(לעקור  ולא עבודת סילוק (להניח משהו) ת ַמָּתָנ@

להניח משהו ובזה -(בסיכום עבודה של מתן  .ולא עבודה שיש אחריה עבודה, (עבודה המסיימת אחת או יותר עבודות) עבודה תמה – ַוֲעַבְדֶּת�ם

  לסיים קבוצה של אחת או יותר עבודות)
  

  (חולק על רב ואומר שמלים אלו מרבות גם עבודת סלוק). ַהִּמְזֵּב0חַ ְּדַבJר -ְלָכלרחמנא  רבי ולוי: - 

חַ - ְלָכל(שמלים : ההוא ורב -  ר ַהִּמזְֵּב֛ (שאינן על המזבח ובכל זאת  שבע הזאות שבפנים, ושבמצורע לרבות) -(להביא לאתויי אלו מלמדות)  ְּדַב֧

  .זר שיעשם חייב מיתה, כעין סוג של זריקה)
  לא דריש.  ְּדַבJר-ָכל- ו ְּדַבJר ורב - . ְּדַבJר-ָכל-ו ְּדַבJרמ) (ההזאות נפקא ליה ולוי 

  
אף על פי שכולן מוזהר עליהן זר, אין חיוב מיתה אלא בארבע האלו, כדמפרש ואזיל.  - ארבע עבודות כו' רש"י בבלי יומא כד,א 

Iְּת Nִא Iי� ב (בסוף הפסוק נאמר) סיפיה  דקרא  - וגו'  ְוַאָּת�ה ּוָבֶנ תְוַהָּז�ר ַהָּקֵר�   .יּוָמֽ

  שאתה נותן על המזבח, ולא עבודת סילוק שאתה מסלק וסר מעל המזבח, כגון תרומת הדשן. - ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@ה
עבודה שהיא גומרת ומתממת את הדבר, ולא שיש אחריה עבודה, כגון שחיטה וקבלה והולכה שיש אחריה זריקה, אבל  - עבודה תמה 

  ומץ מנחה ובאברים ופדרים, וכן ניסוך היין בכל השנה, וכן המים בחג.עבודה אחרונה שבדם, וכן הקטרה בק -זריקה 
  (האם רק זה או עוד עבודות סלוק)לרבות עבודת סילוק אם עבודה תמה היא, כגון תרומת הדשן.  (ללוי) – ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ -ְלָכל

מ"ה: בקה"ק (א) -(ע"פ משנה יומא פ"ה,מ"גרים שמזה על הפרוכת מפר העלם דבר ופר משיח ושל יום הכפו (לרב) -שבע הזאות שבפנים 
, )דם פר (ב) דם שעיר על הפרכת (א) דם פר, (ב) דם שעיר: מתערובת של דם פר ודם שעיר מחטא על קרנות מזבח הזהב, מזה על טהרו של מזבח זהב

(והיינו ינא לאו דבר המזבח הוא והזה מן השמן באצבעו וגו' דסלקא דעתך אמ )ויקרא יד(ושבמצורע שמזה מלוג שמן בהיכל, כדכתיב 
  .(לרב ארבע עבודות תמות במזבח, ועוד ארבע הזאות בקדש), להכי רבי לכל סוברים שכיוון שאינן עבודות במזבח, זר לא יהיה חייב עליהן מיתה)

ה תרומת הדשן, ומריבויא דלכל גופיה יתירה הוא, ונגמר מיני ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ דהא  - ְּדַבJר-ְלָכלכולהו מיניה מדבר  - ולוי נפקא להו 
נדרש לסלוק תרומת  ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ יתירות ולדעתו  ַהִּמְזֵּב0חַ  ְּדַבJר-ְלָכל(לוי מסכים עם רב על ארבע עבודות, המלים דריש ביה הזאה הפנימית. 

  בא לרבות הזאות). ְלָכלהדשן, 

  

  אן שלא על סדר הגמרא. ברב ובלוי, והמוצגות כ ברייתות התומכותמובאות  ב,בבלי יומא כד- ב
: עבודות שזר חייב עליהם מיתה: זריקת דם בין לפנים בין לפני ולפנים, תניא כוותיה דרב  תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דלוי.

, והמנסך שלשה לוגין מים (עד כאן הרחבה בהקטרה) והמקטיר בעולת העוף (עד כאן הרחבות בזריקת דם)והמזה בחטאת העוף, והממצה 
: עבודות שזר חייב עליהן מיתה: המרים את הדשן, ושבע הזאות תניא כוותיה דלוי. (עד כאן הרחבות בניסוך מים ויין) לשה לוגין ייןוש

   .שבפנים ושבמצורע, והמעלה על גבי המזבח בין דבר כשר בין דבר פסול

   .ים דיום הכפוריםשעל בין הבד -  בין לפני ולפנים הזאה שעל הפרוכת. - בין לפניםב ,רש"י יומא כד

כתיב מיצוי, ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה  - בעולת העוף .כתיב הזאה והזה מדם החטאת על קיר המזבח (ויקרא פרק ה) - בחטאת העוף
ואילו  שהיא פחות שבנסכים רביעית ההין לכבש, -שלשת לוגין  והמנסך .שהעולה כליל היא - והמקטיר דמו על קיר המזבח (ויקרא פרק א).
  בהנך פסולין שפסולן בקודש, דאם עלו לא ירדו, משום הכי חשיבא הקטרה. -  בין דבר פסול תרומת הדשן לא קתני, והיינו כרב.

  

(הברייתות האלו נשארות באותן עבודות שבהן נפתח הדיון בין רב ללוי, ומרבות בפרטים בזריקת דם, בהקטר, בניסוך היין והמים וגם 

וזרת ללוי מביאה שזר חייב על תרומת הדשן שהיא עבודת סילוק וכפ' רש"י אם עבודה תמה היא, וזה כאמר לוי בהזאות. הברייתא הע
מלמד על חיוב זר בעבודת סילוק, והרחבה בהקטר הדבר שפסולו בקדש שאם עלה לא ירד ועל כך  ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ -ְלָכל(כד,א) כי - ב

  )הזר יענש במיתה, ומסתבר שגם רב יסכים לכך.

מצב לזר שיענש במיתה (א) על הקטרת כשרים, (ב) על הקטרת פסולים בקודש שאם עלו לא ירדו, וזר -מקף כרב – ְּדַבJר-ְלָכל
  שיעלם יענש במיתה.

  

ַח -ְלָכל (הגמרא שואלת על לוי שאמר כי - )יומא כד,א(המשך  ר ַהִּמזְֵּב֛  - ִּמְזֵּב0ַח ְּדַבJר הַ -ְלָכל: (תאמר שהכתוב) ואימאמרבה עבודת סלוק ) ְּדַב֧

ה , כלל ה , אין בכלל אלא מה שבפרט - פרט, כלל ופרט  -ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@ ,  (מזה תלמד שעבודה של הנחה נכלל באיסור הזר)אין  –ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@
   !(ממעט עבודת סילוק מחיוב זר שעשאה מעונש מיתה) לא -עבודת סילוק 

  
ֶכת ַוֲעַבְדֶּת�םּוְלִמֵּב�  אמר קרא (עונה לוי) –) בבלי יומא כד,ב(  (בקדש הקדשים זר חייב  ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@ה- דאל מבית לפרוכת הוא  -  ית ַלָּפֹר�

מחוץ (, הא בחוץ (בפנים יהיה הזר חייב על עבודה מסיימת שהיא גם עבודה לשים ופטור על עבודת סלוק) ולא עבודת סילוק על עבודה להניח)
  .עבודת סילוק (על)אפילו  - ), הזר חייבמזבחלקה"ק, בקדש וב

   
ה-(היות וענית לי מ אי הכי -  (עונה הגמרא לשיטת לוי) ת ַמָּתנָ֗ ם , שהיא כתובה אחריֲעבַֹד֣ : (גם בתנאים של חיוב הזר) נמי ַוֲעַבְדֶּת�ם )אז מלת ַוֲעַבְדֶּת֑

ֶכת אל ית ַלָּפֹר� םוַ  (בקדש הקדשים יתחייב הזר אם יעשה עבודה תמה הנדרשת ממלת הוא דעבודה תמה ִמֵּב� ואותה עבודה היא גם עבודת  ֲעַבְדֶּת֑

ה- הנחה הנדרשת מ ת ַמָּתנָ֗ מחוץ לקה"ק, (אבל  אפילו עבודה שיש אחריה עבודה - הא בחוץ , ולא עבודה שיש אחריה עבודה אבל) ֲעבַֹד֣
  !הזר יתחייב על כל עבודה), מזבחבקדש וב

(חיבר הכתוב שני תנאים לקה"ק  הדר ערביה קרא ַוֲעַבְדֶּת�ם -  י מלת)(המסקנה הנ"ל לשיטת לוי מטילה חיוב רחב על זר ובאה הגמרא ולומדת כ

  . ולמחוץ לו, וזר חייב רק על עבודות הנחה שהן גם עבודות תמות (מסיימות) גם בקה"ק וגם מחוץ לו)
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

ֶכת  (הכתוב)רש"י בבלי יומא כד,ב  ית ַלָּפֹר� חַ - ְלָכל(אפסיק בין כללא  –ּוְלִמֵּב� ר ַהִּמזְֵּב֛ ה(לפרטא  )ְּדַב֧ ת ַמָּתנָ֗ , מבית לפרוכת הוא )ֲעבַֹד֣
  כגון הזאות שבין הבדים דיום הכפורים, ונתינת קטורת על האש. - דעבודת מתנה 

  כגון הוצאת כף ומחתה, שהכהן גדול מכניס שם לקטורת יום הכפורים ומניח בין הבדים, ואחר כך חוזר ומוציאן. - ולא עבודת סילוק 
  כגון נתינת קטורת על האש. - עבודה תמה אי הכי ועבדתם נמי מבית לפרוכת ד

  הולכת כף ומחתה, שיש אחריה חפינה והקטרה. - ולא שיש אחריה עבודה 
(ולכן עבודה תמה בחוץ ובפנים לחייב זר לענין עבודה תמה, שהוי"ו מוסיף לענין ראשון  - הדר ערביה  ַוֲעַבְדֶּת�ם(רש"י מפרש שיטת לוי) 

(ולכן זר שעשה בפנים עבודת מתנה לא מיהדר אלא אמבית לפרוכת דלקמיה, דלא כתיב ביה וי"ו  הֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@ , אבל שעשאה במיתה)

  .(הנחה) חייב ופטור על עבודת סלוק, אבל בחוץ חייב גם על עבודת סלוק)
  

יש בה גם (עבודת הנחה) (ושמבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה  בשלב זה הגמרא נשארת עם הלימוד בכלל ופרט. ורש"י מפרש  –טט 
עבודה מסיימת ) זר חייב עליה מיתה אבל עבודת הוצאה אינה בה מיתה לזר. אבל בחוץ בין הכנסה בין סילוק (אם היא עבודה 

  מסיימת) זר חייב עליה מיתה .
  

ית בעי רבא: עבודת סילוק בהיכל מהו? לפנים מדמינן ליה, או לחוץ מדמינן ליה? הדר פשטא: ית(קה"ק)  ִמֵּב� "ו ולמ"ד? מרבות (ו ּוְלִמֵּב�

  .את הקדש על קה"ק וזר לא חייב על עבודה שאינה הנחה וגם תמה בקדש)
 -סידר בזיכין ליחייב!  - איכא סידור בזיכין.  -אלא מעתה, זר שסידר את השלחן ליחייב!  - (הגמרא מונה עבודות בקדש שזר שעשאם לא יתחייב )

איכא  -נתן שמן ליחייב!  -איכא נתינת שמן.  -נתן פתילה ליחייב!  - איכא נתינת פתילה.  - זר שסידר את המנורה ליחייב!  -איכא סילוק והקטרה. 
לימד  -ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש  )ויקרא א(ולא? והתניא:  -הדלקה לאו עבודה היא.  - הדליק ליחייב!  -הדלקה. 

  .לאו עבודה היא - עבודה היא, הדלקה  - הצתת אליתא  -  על הצתת אליתא שלא תהא אלא בכהן כשר ובכלי שרת!
  

 -איכא סידור שני גזירי עצים.  - אלא מעתה זר שסידר את המערכה ליחייב!  -  (הגמרא מונה עבודות במזבח ועל מה הזר שעשאם יתחייב )
בהא פליגי; מר  - שני גזירי עצים חייב! והא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: זר שסידר  -איכא סידור אברים.  -סידר שני גזירין ליחייב! 

   סבר: לאו עבודה תמה היא. (רב), ומר (וגם עבודת הנחה מאופן עשייתה) עבודה תמה היא (סידור שני גזרי עצים)סבר:  (רבי יוחנן)

  

  !בשתי הברייתות לא מוזכר סידור שני גזרי עצים תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דלוי. (הובאו לעיל)

  

. ואחריו התורה אזהרה לכל זר בעבודה במשכן ובכליו :ז –,א חקרח יבמדבר  מסיים את קבוצת הפסוקים :ז,חקרח ימדבר בהפסוק 
  מלמדת על כ"ד מתנות כהונה. אז אפשר כי תוכנו וטעמיו קשורים באופן מסוים למתנות כהונה.

Iְּת Nִא Iי� ה תפקידי טעם תלשא, הנדרשים מהכתוב. תלשא היא גם טעם של (תלשא). כעין שלוש גדולה- מונח מונח תלישא – ְוַאָּת�ה ּוָבֶנ
דרשה לכתוב לפניה ולדרשה לכתוב אחריה, לכן יש אפשרות לכעין שש דרשות בתפקידי תלשא (העיקריים ביניהם שיעורין, חציצין, 

  מחיצין (הכולל בחינה נעלה), עקירה, יחד עם קדמא ואזלא עשוי להיות כעין בנין אב) 

  , (לעקור משהו) ולא עבודת סילוק (להניח משהו) ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@המתפקידי תלשא יהיה לרמז שבכתוב יש לדרוש הגדרת  אפשר כי אחד

(עבודה המסיימת אחת או יותר  עבודה תמה – ַוֲעַבְדֶּת�םאפשר כי אחד מתפקידי תלשא יהיה לרמז שבכתוב יש לדרוש הגדרת מחיצה 

  .הולא עבודה שיש אחריה עבוד, עבודות)

  סיפרי, בבלי יומא כד, תורה שלמה, תורה תמימהע"פ אפשריות בטעם תלשא, שאינן קשורות לנושא עבודת זר,  דרשות אחרות

Iְּת Nִא Iי� מיהו כהן אפשר שגם קובעים  בית דין של כהנים מחיצה (הכולל בחינה נעלה) (א) בדיקת יוחסין של כהנים ע"י – ְוַאָּת�ה ּוָבֶנ
הכהנים נושאים עון הקדשים  (ג) בגבולין )נטילת ידיים(הכהנים אוכלים תרומה בקידוש ידים  )ב, (לעבודה )ו קבועכגון מום עובר א(כשר 

  של בני ישראל

  

ם -ִּתְׁשְמ֨רּו ֶאת   מלמד מסוג כלל ופרט, או כלל ופרט וכלל, או בנין אב. כעין כללמרמז כי בכתוב יש לדרוש  –אזלא וקדמא  - ְּכֻהַּנְתֶכ;

אין בכלל  -פרט, כלל ופרט  -  ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@הכלל,  -ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0ַח -ְלָכלואימא: מציע ללמוד כך:  א,בבלי יומא כדלענין כלל ופרט 

  לא! - אין, עבודת סילוק  - ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@האלא מה שבפרט, 

ם -ִּתְׁשְמ֨רּו ֶאתאם נאמר כי    מלמד מסוג כלל ופרט,  כעין כללמרמז כי בכתוב יש לדרוש  –אזלא וקדמא  - ְּכֻהַּנְתֶכ;

הכלל הזה מחייב את הכהנים לשמור שזר לא יעשה עבודות כהנים בבית המקדש בכלל (אסור אבל פטור) ובפרט שלא יעשה עבודות 
ֶכת(ב) (עבודות במזבח) ...  ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ -ְלָכלשיגרמו לו חיוב מיתה בידי שמים בקשר אל (א)  ית ַלָּפֹר� , (ג) (קדש הקדשים) ּוְלִמֵּב�

ֶכתמתבנית הטעמים מרכא טפחא של  ית ַלָּפֹר�   מתרבה הקדש (ההיכל) ראה הסבר להלן. ּוְלִמֵּב�

. דרשת הגמרא נתנה למלה משמעות של שם עצם ותואר במקום (עבודה המסיימת אחת או יותר עבודות) עבודה תמה – ַוֲעַבְדֶּת�םפרט (א) 

  מסיימת. –עבודה, ותואר  –ד מגביל מסייע למתן משמעות של שם עצם בתפקי ַוֲעַבְדֶּת�םפועל. אפשר כי טעם אתנח של מלת 

  ,(לעקור משהו) ולא עבודת סילוק (להניח משהו) ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@הפרט (ב) 

  ואין בכלל אלא מה שיש בפרט אז חיוב הזר יהיה על עבודה שחלים בה שני התנאים

  חה שהן גם עבודות מסיימות בין בקדה"ק, בין מחוץ לו.אתנח, הגביל חיוב זר במיתה רק לעבודות הנ – ַוֲעַבְדֶּת�ם

  

, ארבע עבודות שמנה רב לגבי המזבח, ועוד עבודה שמונה רבי יוחנן המתחילה בתרומת הדשן ומסתיימת מונח רביע -  ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@ה

  ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ -ְלָכלבסידור (מתן) שני גזרי עצים על המערכה על המזבח. 

ֶכתחמש או שש הזאות בקדש ובקה"ק.  ,מונח רביע -  הֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@  ית ַלָּפֹר�   ּוְלִמֵּב�

  

ֶכת ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ -ְלָכל(א)  ית ַלָּפֹר� מלמדת על כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא (כאן עבודת זר דרגא תביר מרכא טפחא,  -  ּוְלִמֵּב�
  רר אותם.בבית המקדש), ועל כל פרט חלה אותה הלכה, או אותו ענין. אשר נב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ֶכת (ב) ית ַלָּפֹר� מרכא טפחא, כיתור לרבות על הפשט של עבודת זר בקדש הקדשים את העבודה בקדש (בבלי יומא כד,ב ד"ה  – ּוְלִמֵּב�
  בעי רבא: עבודת סילוק בהיכל מהו? מאן ללימוד ששני התנאיםלחייב זר חלים גם בקדש)

ֶכת(ג)  עבודה תמה שזר יענש על ביצוע מדובר בכתוב לפניו ש מאפיין ַוֲעַבְדֶּת�םיה טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחר – ַלָּפֹר�
  (= מסיימת) 

-ְלָכלע"פ תבניות הטעמים (ג) מלמד על (ב) שגם בקדש זר חייב על עבודה תמה. (ב) עם האפיון שזר חייב על עבודה תמה מלמד על (א) 
מלמדת על דרגא תביר מרכא טפחא, מה. זה מבוסס על ההשערה כי התבנית שגם בעבודות במזבח זר חייב על עבודה ת ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ 

אז אם על (ב) חלה  כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא (כאן עבודת זר בבית המקדש), ועל כל פרט חלה אותה הלכה, או אותו ענין.
  ההלכה של זר חייב על עבודה תמה, גם על (א) תחול אותה הלכה.

  

  :נספח

למה לי כדקאמר ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0ַח -ְלָכלתימה לי א"כ  - אין בכלל אלא מה שבפרט (הגמרא אמרה)  א,יומא כד בבליות תוספ(א):  הערה

 ְלָכל-מרבה הזאות שבפנים ושבמצורע מ"מ קשיא כיון ד ְלָכל- [ואפילו אם תמצא לומר דְּדַבJר -ְלָכל...  ְּדַבJר (לוי על ההזאות)

זה לזה והטל פרט  שני כללות הסמוכיןהוה להו  ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ -ְלָכל- א דהוה לן למימר דמשמע כללא] אדרבה לפרוך לאידך גיס

ה  ַוֲעַבְדֶּת�םביניהם    ודונם בכלל ופרט וכלל  ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@
ֶׁשת ְׁשָקלִ֖ - ּוְפדּויָ֙ו ִמֶּבן )יח,טז קרחבמדבר ( לל פרטכלל דוגמא למידת כ ְרְּכK֔ ֶּכֶ֛סף ֲחֵמ֥ ה ְּבֶע֨ ֶדׁש ִּתְפֶּד֔ ֹ֣ ה ֽהּוא׃ח ים ֵּגָר֖ ֶדׁש ֶעְׂשִר֥ ֹ֑ ֶקל ַהּק   ים ְּבֶׁש֣

ֶדׁש-ּוְפדּויָ֙ו ִמֶּבן ֹ֣ ה כלל - ח ְרְּכK֔  כלל – ִּתְפֶּד֔   מידת מוקדם שהוא מאוחר בענין - קטן בתיבה אחת - קדמא זקף -  ְּבֶע֨
ר ִּתְֽׁשָאלְ  )יד,כו ראה 'דב(כדדרשינן  (האם הראשון או השני בפסוק הבא) ולכל חשיב כלל כמו בכל ל ֲאֶׁש֥ ֹ֛ Kְבכ כלל והכי אמרינן בפ' שור  K֖ נְַפֶׁש֑

כללא וא"כ נרבי מכעין הפרט אפילו דבר שאין עבודה תמה ואפילו  בכלשנגח את הפרה (ב"ק דף נד:) ובר"פ מרובה (שם דף סד.) 
 בכלה דשמא עבודת סילוק ואף על גב דלא דמי כללא בתרא לכללא קמא הא דיינינן באלו טריפות (חולין דף סז.) כי האי גוונא ונרא

ה נְַפְׁשK֝ -ְּבכֹל֩ ֲאֶׁשר )יד,כו ראה 'דב(לחודיה לא חשיב כללא אלא כשיש שום תיבה מפורשת מאותו ענין אצלו כמו התם דכתיב  ולכל ְּתַאֶּו֨
ר  יִ֙ן ּוַבֵּׁשָכ֔ אן ּוַבּיַ֙ ֹ֗ ר ּוַבּצ K - ְוָכל )ה,יד ' וא'דב(וכן בדברות דכתיב ַּבָּבָק֣ - ֲח֨מֹור אֹו )כב,ט מש' 'שמ(דף לה.) וההיא דפרק שלשה מינין (נזיר ְּבֶהְמֶּת֗

ה ְוָכל- ׁ֥שֹור אֹו ה כלל  ֶׂש֛ אבל הכא דכתיב  ְוָכלוהדר  ׁ֥שֹור-ֲח֨מֹור אֹוחזר ופרט י"ל ההיא ר"א היא אי נמי שאני התם דכתיב ברישא ְּבֵהָמ֖
רינן בריש פ"ק דזבחים (דף וכי האי גוונא אמ ואין דנין אותו בכלל ופרט כלל שאינו מלאהוה ליה  ְלָכל )ז' קרח יח,במ(ברישא דענינא 

ה  )ו,יז נשא 'במ(ד:) אימא  ה ֶזַ֤בח ְׁשָלִמים֙ פרט ומשני אי הוה כתיב יעשה שלמים זבח כדקאמרת השתא דכתיב ֶזַ֤בח כלל יֲַעֶׂש֨ הוה ליה  יֲַעֶׂש֨
  .כלל שאין מלא וכו'

  
      )יד,כו ראהדברים (

ֶסף ְּבכֹל֩ ֲאֶׁשר ה ַהֶּכ֡ ה נְַפְׁשK֝ ַּבּבָ -ְונַָתָּת֣ ם ִלְפנֵ֙י ה֣ ְּתַאֶּו֨ ְלָּת ָּׁש֗ K ְוָאַכ֣ ר ִּתְֽׁשָאְלK֖ נְַפֶׁש֑ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֛ ר ּוְבכ יִ֙ן ּוַבֵּׁשָכ֔ אן ּוַבּיַ֙ ֹ֗ ר ּוַבּצ ה ּוֵביֶתKֽ׃ 'ָק֣ יK ְוָׂשַמְחָּת֖ ַאָּת֥   ֱאTֶה֔
      )ה,יד ואתחנןדברים ( 

֣ת׀ ַלה֣  י ַׁשָּב֖ ה ָכל 'ְו֨יֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔֝ יT֣ Kא ַתֲעֶׂש֣ ה ּובִ - ֱאTֶה֑֗ ה ַאָּת֣ K ְוַעְבְּדKֽ -נKְֽ ְמָלאָכ֡ ֲאָמֶתK ְוׁשֹוְרK֨ ַוֲחמְֹרK֝ ְוָכל-ּוִבֶּת֣ ַען -ַו֠ יK ְלַמ֗ ר ִּבְׁשָעֶר֔ K ְוֵגְֽרK֙ ֲאֶׁש֣ ְּבֶהְמֶּת֗
  יָ֛נּוַח ַעְבְּדK֥ ַוֲאָמְתK֖ ָּכ֑מֹֽוK׃

יׁש ֶאל-ִּכֽי )כב,ט משפטיםשמות ( הּו ֲח֨מֹור אֹו- יִֵּת֩ן ִא֨ ה ְוָכל- ׁ֥שֹור אֹו- ֵרֵע֝ ר ּו- ֶׂש֛ ֹ֑ ה ִלְׁשמ ת אֹוְּבֵהָמ֖ ר אֹו- ֵמ֛ ין רֶֹאֽה׃- נְִׁשַּב֥ ה ֵא֥   נְִׁשָּב֖

ה ֶזַ֤בח ְׁשָלִמי֙ם ַלֽה֔ - ְוֶאת )ו,יז נשאבמדבר ( יִל יֲַעֶׂש֨ ן ֶאת 'ָהַא֝ ל ַהַּמּ֑צֹות ְוָעָׂש֙ה ַהּכֵֹה֔ ל ַס֣   נְִסּֽכֹו׃-ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת- ַע֖

  

ה  ֲעַבְדֶּת�םוַ והפרט  ְּדַבJר ַהִּמְזֵּב0חַ וכלל בתראה  ְלָכלאם יש כאן כלל  ,אבבלי יומא כדע"פ תוס'  ואז כלל כלל פרט נהיה . ֲעֹבַד�ת ַמָּתָנ@
יתחייב במיתה בידי זר שעשאם ו דבר שאין עבודה תמה ואפילו עבודת סילוקאפילו ולכן מרבה ע"י הכלל בתראה לכלל ופרט וכלל 

מתיחס, ולכן אין ללמוד כאן תוס' מסביר ש"לכל" אינו כלל מלא כי חסר תיאור למה מתקבלת תוצאה הפוכה ממה שהתורה מלמדת.  .שמים
  .כלל ופרט וכלל

  

ם - ִּתְׁשְמ֨רּו ֶאת(ב):  הערה אחריות הכהנים לעם ישראל שלא יעשו עבודות כהנים. ביום הכפורים ישראלים צובאים בעזרה, ְּכֻהַּנְתֶכ;
  קרובים מאד לכהן גדול שרק הוא עובד ביום הזה, ועלולים לנסות "לעזור" לכ"ג. 

בלשון נופל על לשון,  סידור שני גזרי עציםבודות בית המקדש תפקיד הכפרה על עם ישראל הוא נושא מרכזי. (ג): בין תפקידי ע הערה
  הרשעה כלה כעשן תכלההעברת גזרות בבחינת 

כל ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו, ועולתה תקפץ פיה. ו...  סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר ראש השנה
  .הרשעה כלה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ

ר ותמלוך אתה ה' אלהינו מהרה על כל מעשיך. בהר ציון משכן כבודך ובירושלם עיר קדשך. ככתוב בדברי קדשך. ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדו
  ודור הללויה.

  ., והאל הקדוש נקדש בצדקה. ברוך אתה ה' המלך הקדושקדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך. ככתוב ויגבה ה' צבאות במשפט
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

 ו) –(התשע"ה  דברים האזינו לב,א 1.4

י ָכלדברים האזינו לב,ד:  ֹו ִּכ� 
ֳעל ים ָּפֽ ר ֽהּוא׃      ְּדָרָכ�יו ִמְׁשָּפ�ט-ַהּצּור� ָּתִמ� יק ְוָיָׁש� ֶול ַצִּד� 
  ֵא*ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע
ֳעל
 רש"י  ללא קשר לטעמי המקרא ים ָּפֽ , אע"פ שהוא חזק כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף הוא מביא כי אם ֹוַהּצּור� ָּתִמ�

ֹובדין כי  
ֳעל ים ָּפֽ   : ָּתִמ�
  , לשלם לצדיקים צדקתם לעוה"ב ואע"פ שמאחר את תגמולם סופו לאמן את דבריו: ֵא*ל ֱאמּוָנה� 

  ואין עול, אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעוה"ז: 
ר ֽהּוא יק ְוָיָׁש�   קים עליהם את דינו וכך ראוי וישר להם צדיק מפי הבריות וישר הוא וראוי להצדיקו: , הכל מצדיַצִּד�

ֹו 
ֳעל ים ָּפֽ   קטן- בטעם עליון פשטא מונח זקף –לקיך - אנכי ה' א- קטן, מקבילת טעמים ל- פשטא מונח זקף -  ַהּצּור� ָּתִמ�

ים –ה'  , ַהּצּור�  –אנכי  ֹו –לקיך - א,  ָּתִמ� 
ֳעל יק ְויָ ... ומשלימו  ָּפֽ ר ֽהּוא׃ַצִּד� רש"י ישעיהו ס"ת קר"א = גי' א"ש = גי' הצו"ר , ופ' ָׁש�

אמר רבי סימון ונתן מימיו מפני שדרכו של סלע להוציא  ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת רמז תשסג הצור שהוא אש אוכלה לג,יד
ׁש ַעלַוַּת֨  )שופטים ו,כא(אש שנאמר    ,ִמן־ַהּ֗צּור ָהֵא֜

, וע"י טעם פשטא אל מלת אנכי, וביחד מלמדים, קיים חזק, נצחי ומאמן / מאמת דבריו ַהּצּור� - ברמז לוסוגר  ַהּצּור� הפסוק פותח במפורש 
  .כי רואה מראשית דבר אחריתו

  

Uדעת זקנים מבעה"ת  
ים ָּפֳעל דין הוא שתתנו לו גודל כי הוא צור ותקיף ועושה פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס  ,,,,ַהּצּור� ָּתִמ�

ר ֽהּואצַ למכעיסים לפניו:  יק ְוָיָׁש� לעושי רצונו ואינו מקפח שכרם, ולפי שהיה רוצה לספר היאך נוקם נקמה מישראל כשמכעיסין  ,,,,ִּד�
אעפ"י שהוא תקיף כצור, אינו בא בתוקף עם פירש  רבנו בחיי- ו : לפניו ואחר כך מן האומות המשעבדים בהן לפי' הצדיק דין תחלה

   .בריותיו אלא נוהג עמם בתמימות וענוה

U שב"םר 
ים ָּפֳעל Uשירה זו לעד היא. לפיכך מדברת השירה אחר שיבא לישראל פורעניות חטאתם.  ....ַהּצּור� ָּתִמ� 
ים ָּפֳעל  ַהּצּור� ָּתִמ�

ר ֽהּואבכל פורענו' שהביא עליכם  יק ְוָיָׁש�   כמו שמפרש והולך שהטיב לכם בכמה ענינים. והם וישמן ישורון ויטש אלוה עשהו:  ַצִּד�

לשון צורה, שהוא המקור הקדמון היוצר וצר לכל היצורים, לפיכך הוא לבדו  –ו משמעַהּצּור� ע"פ ראב"ע  – יות הרב כיטובספר הפרש
U 
ים ָּפֳעל Uובשם רבו כתב  , ובהמשך כתב הרב כיטוב ולכן אין להרהר אחר מידותיו.שלם ומושלם ָּתִמ� 
ים ָּפֳעל הוא בלבד  – ַהּצּור� ָּתִמ�

ים ָּפעֳ  Uָּתִמ� 
   , אבל כל נברא אין פעלו תמים באמת, שהרי הוא נצרך לבוראו.ל

U 
ים ָּפֳעל קטן מרמז על שתי דרשות וטעם פשטא מרמז שהן בפשט הכתוב. אפשר כי דרשה (א) - זקף קטן,- פשטא מונח זקף – ַהּצּור� ָּתִמ�
נו בא בתוקף עם בריותיו אלא נוהג עמם בתמימות אעפ"י שהוא תקיף כצור, איתקיף כצור שה' הוא  רבנו בחיי-ו דזמבעה"תהיא כפי' 

  לשון צורה, היוצר וצר לכל היצורים, בשלמות, ולכן אין להרהר אחר מידותיו. –משמעו ַהּצּור� ע"פ ראב"ע (ב)  וענוה

  

ֶול...  בבלי תענית יא,א 
על עבירה קלה שעושין, כך כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו  -ֵא*ל ֱאמּוָנה� , ֵא*ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע

ֶולנפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין,  
כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה  -  ְוֵא�ין ָע

ר ֽהּוא. שעושין, כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין יק ְוָיָׁש� מסורת הש"ס: [(אמרו: בשעת)  ַצִּד�
לפניו, ואומרים לו: כך וכך עשית במקום  ]מסורת הש"ס: נפרטין[פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו (נפטרין)  ]למד שבשעתמ

ַעת  )ז,איוב לז( ואומרים לו: חתום! וחותם, שנאמר ]מסורת הש"ס: הן[ני ביום פלוני, והוא אומר (הין) פלו ַד֗ ם יְַחּ֑תֹום ָל֝ ְּביַד־ָּכל־ָאָד֥
K )תה' נא,ו( ולא עוד, אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם: יפה דנתוני לקיים מה שנאמר י ַמֲעֵׂשֽהּו:ָּכל־ַאנְֵׁש֥  ק ְּבָדְבֶר֗ ַמַען ִּתְצַּד֥   . ְל֭

  

K ִּתזְֶּכ֥ה ְבׁשָ : ותהלים נא, ק ְּבָדְבֶר֗ ַמַען ִּתְצַּד֥ יִתי ְל֭ ִׂש֥ יK ָע֫ ע ְּבֵעינֶ֗   ְפֶטKֽ:ְלK֤ ְלַבְּדK׀ ָחָטאִת֘י ְוָהַר֥

ם יְַחּ֑תֹום (ז),רש"י איוב לז   :כשאדם חוטא לפניו האדם עצמו חותם כתב ידו ביום מותו על עבירות שעבר הכתובות לפניו -  ְּביַד־ָּכל־ָאָד֥

י ַמֲעֵׂשֽהּו ַעת ָּכל־ַאנְֵׁש֥ ַד֗   :להודיע על מה הוא נידון -  ָל֝

  

ֶול 
קטן מרמז על שתי דרשות ותבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת שלפחות דרשה - זקף ,קטן- פשטא מונח זקףמהפך  – ֵא*ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע
(א) הפשט מלמד על קיום שכר ועונש על כל מעשה בין מעט ובין רב. (ב) אבל היוצא  בבלי תענית יא,אאחת יוצאת מפשט הכתוב. ע"פ 

זה, שכרם לעולם הבא. הרשעים שכרם בעולם הזה, מן הפשט שהשכר ועונש לצדיק ולרשע אינם באותו אופן. הצדיקים עונשם בעולם ה
  עונשם לעולם הבא.

ם יְַחּ֑תֹום )ז,איוב לז(מוציאה את הפסוק  בבלי תענית יא,אהגמרא  וגו' מפשוטו העוסק בשפע גשמים ופעילות חקלאית ומעבירה  ְּביַד־ָּכל־ָאָד֥
  אדם מעיד על עצמו מה הוא עשה עם השפע האלקי.אותו למשפט בבית דין של מעלה. שפע הגשמים הוא מה שה' נותן לאדם, וה

  

א ָחָכ�ם-ה�' ִּתְגְמלּולַ הַ  דברים האזינו לב,ו: �ֹ ל ְול את ַע�ם ָנָב� 
ֹ  ְיֹכְנֶנֽ I׃-ֲהלֹוא      ז ּוא ָעְׂשI� ַוֽ I ה� 
  הּוא� ָאִב�יI ָּקֶנ
ֹות ְזֹכר� ,ז: לב האזינו דברים ם ְימ� 
ינּו עֹוָל ר-ֹּדר ְׁשנ�ֹות ִּב� ְדI ָאִב�י�I  ְׁשַא*ל ָוֹד� 
ֹ�אְמרּו ְזֵקֶנ�יI ְוַיֵּג G׃ ְוי  ּבְ  ָלֽ
ֹות ְזֹכר�  )ז(רש"י  ם ְימ� 
ינּו. )ראה ספ"ד שי(מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו  -  עֹוָל ר-ֹּדר ְׁשנ�ֹות ִּב� עליהם מי  שהציףאנוש  דורדורדורדור    - - - -     ָוֹד�

ינּו - . דבר אחר: לא נתתם לבבכם על שעבר )ראה שם(אוקינוס ודור המבול ששטפם  ר-רּדֹ  ְׁשנ�ֹות ִּב� להבא, שיש בידו להטיב לכם  - ָוֹד�
  ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא. 

ֹות ְזֹכר� ...  )י-ז( מב"ןר ם ְימ� 
  ...שיתנו לב לזכור ששת ימי בראשית, הטובה שעשה להם בעת היצירה;  – עֹוָל
  

ֹות ְזֹכר�  ם ְימ� 
  לקיך, כעין קשר למעשה בראשית- ' אקטן בראש חצי פסוק כעין תבנית שמות יתרו אנכי ה- פשטא מונח זקף – עֹוָל

ֹות ְזֹכר�  ם ְימ� 
ינּוקטן בראש חצי פסוק - פשטא מונח זקף – עֹוָל ר-ֹּדר ְׁשנ�ֹות ִּב� טפחא מונח אתנח, שתי קבוצות המלים הן פעולות  – ָוֹד�

ֹות ְזֹכר�  )זלב,(קטן בראש חצי פסוק אפשרות ללימוד אלפניו ולאחריו, כאן מלמד מהעבר - ופותחות בתבנית טעמים פשטא מונח זקף  ְימ�
ם 
א ָחָכ�ם-ה�' ִּתְגְמלּולַ הַ  )לב,ו(אל ההווה  עֹוָל �ֹ ל ְול את ַע�ם ָנָב� 
ֹ   ז
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

ם׃ לב,יז: האזינודברים  ּום ֲאֹבֵתיֶכֽ א ְׂשָער� �ֹ אּו ל 
ב ָּב ּום ֲחָדִׁשים� ִמָּקֹר� א ְיָדע� �ֹ ים ל ַּה ֱא6ִה� 
א ֱא6 �ֹ ּו ַלֵּׁשִדים� ל   ִיְזְּבח@
ואחד המקבלו דה זרה, אחד העובד, ואחד המזבח, ואחד המקטר, ואחד המנסך, ואחד המשתחוה העובד עבו משנה. ב ,סבבלי סנהדרין 

עובר בלא תעשה.  -עובר בלא תעשה. הנודר בשמו והמקיים בשמו  - עליו לאלוה, והאומר לו אלי אתה. אבל המגפף, והמנשק, והמכבד, והמרבץ, והמרחץ, והסך, והמלביש, והמנעיל 
   זו היא עבודתה. -זו היא עבודתה, הזורק אבן למרקוליס  -הפוער עצמו לבעל פעור 

אמר רבי ירמיה: הכי קאמר, אחד העובד כדרכה, ואחד המזבח, ואחד המקטר, ואחד המנסך, ואחד  - . מאי אחד העובד? גמרא
  ואפילו שלא כדרכה. -המשתחוה 

  

ּו דאם עשאן לעבודה זרה בין אם זאת עבודתה ובין אם זאת לא רביע, רמז לארבע עבודות דפנים (של המקדש) שנהרג על זדונם  -  ִיְזְּבח@
  עבודתה.

ּהַ  
א ֱא6 �ֹ דכולה  ללאכ... ב ,נחידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה קטן, בתפקיד של שתיים וזה כפי' - פשטא מונח זקף – ַלֵּׁשִדים� ל
ן שפער עצמו לפעור ונפקא לן מדכתיב איכה יעבדו הגוים האלה ואפילו דרך קלון כגו בשעובד אותה כדרכהאו  באחד משני דבריםשמעתא דעובד ע"ז חייב 

והוא שיהא כעין ארבע עבודות דפנים זבוח קטור נסוך השתחואה וכדתנן  כשעובד אותה שלא כדרכהאו  את אלהיהם וגו' וילך ויעבוד וגו',
  כדרכה)בארבע עבודות אלו בין אם זה כדרכה בין אם זה שלא ( )סנהדרין ס' ב'(התם 

  

ְרִּתיב,כו: ל זינוהאים רדב יָתה ַאְפֵאיֶה�ם ָאַמ� ם׃ ֵמֱאנ�ֹוׁש ַאְׁשִּב�  ִזְכָרֽ
ְרִּתי   טפחא אתנח, כעין שמע ישראל.  – ַאְפֵאיֶה�ם ָאַמ�

יָתה ... )כז –כו ( מב"ןר ם ֵמֱאנ�ֹוׁש ַאְׁשִּב� גלותינו בין העמים, אנחנו יהודה ובנימין, שאין לנו זכר בעמים ולא ֵנָחשב לעם ואומה  - ִזְכָרֽ

י, כי היה במדת הדין להיותנו כן בגלות לעולם, הכתובכלל. והנה יאמר  . ויורה זה, כי בגלותנו עתה תמה זכות אבות אֹוֵיב�  ַּכ*ַעס לּוֵל@
ים, כענין שאמר ביחזקאל "וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ונקדשתי בכם לעיני הגו, רק בעבור שמו, ואין לנו הצלה מיד העמים )ראה שבת נה,א(

לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות בית ישראל" (כ,מא,מד); וכן נאמר עוד "ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים" וגו'  למען שמיוידעתם כי אני ה' בעשותי אתכם 
יאמר ה' סלחתי כדברך" (שם,כ). והטעם בטענה הזאת, איננו לאמר" (במ' יד,טו), והשם הודה לו בזה: "ו אשר שמעו את שמעך(שם,ט). וכך הזכיר משה בתפלתו: "ואמרו הגוים 

וראו ויודה לשמו, ושם הרשות בידו כרוצה להראות כחו בין שונאיו, כי כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו (ע"פ יש' מ,יז). אבל השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את ב

, ופרסם בהם באותות ובמופתים כי הוא לשמו הזהלא נשאר רק העם ם וָכפרו בו כולם, וכאשר חטאו ברצונ להרע או להיטיב (ע"פ וי' ה,ד).
, ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו (ע"פ דב' יא,ג) ולא זכרםוהנה אם ישוב ויאבד , ונודע בזה לכל העמים. )ע"פ דב' י,יז(אלהי האלהים ואדני האדונים 

והנה תהיה כונת הבריאה באדם בטלה לגמרי, שלא  י היה כח מכחות המזלות והכוכבים, וחלף ועבר (ע"פ יש' ח,ח).בהם; ואם אדם יזכיר כן, יחשבו כ דיסופר עו
, שיהי רצון מלפניו להקימם לו לעם כל עולםישאר בהם יודע את בוראו, רק מכעיס לפניו; ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת ה

שיזכור להם ברחמים כי הם עמו מאז, ויזכור כי  -וזה טעם "כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם" (להלן,לו) מכל העמים. הימים, כי הם הקרובים אליו והיודעים אותו 

וכבר רמזתי בבריאת האדם סוד נשגב כעבדים לסבול הצרות והשעבוד, וכענין שנאמר "ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו" (יש' סג,ח).  ותםהם עבדיו שעמדו לו בגל
  . )יש' מג,ז(" וגו' ו, כענין שנאמר "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתישנהיה לו לעם והוא יהיה לנו לאלהיםצריך ממנו  ונעלם,

פי' רמב"ן שעם ישראל, למרות תקלות שונות, מזכיר בבריאה כי יש בורא ואין בלעדיו ומנהיג הבריאה ללא הפוגה וזה תמצית של שמע 
  לקינו ה' אחד.- ישראל ה' א

  

י ב,מז: ל זינוהארים דב Nר-לֹא ִּכ ק ָדָב֨ ם הּוא�  ֵר� 
ּוא-ִּכי ִמֶּכ   ַחֵּייֶכ�ם ה�
ה ּוַבָּדָב�ר  יכּו ַהֶּז@ ה-ַעל ָיִמים�  ַּתֲאִר* 
ר ָה�ֲאָדָמ ם ֲאֶׁש֨ ים ַאֶּת; Jן-ֶאת ֹעְבִר ָּמה ַהַּיְרֵּד0 ּה׃ ָׁש�  פ ְלִרְׁשָּתֽ
י ׃ Nר-לֹאתרסא  - ִּכ ק ָדָב֨ ם הּוא�  ֵר� 
  תחילה ובפועל קטן, כעין לכ-קדמא מרכא פשטא זקף - ִמֶּכ

  ...  ארום לית פתגם ריקם באוריתא אלהן לדעברין עלה תיב"ע
: )שם(. דבר אחר )ראה ספ"ד שלו( חייכםחייכםחייכםחייכםהוא הוא הוא הוא     כיכיכיכילא לחנם אתם יגעים בה, כי הרבה שכר תלוי בה,  - רק הוא מכםרק הוא מכםרק הוא מכםרק הוא מכם    דברדברדברדברלא לא לא לא     כיכיכיכי )מז( רש"י

, "ותמנע )בר' לו,כב(ו חכמים: "ואחות לוטן תמנע" שאין בו מתן שכר. תדע לך, שכן אמר - אין לך דבר ריקן בתורה, שאם תדרשנו 
כדאי להיות לו אשה, הלואי ואהיה פלגשו; וכל כך למה? להודיע שבחו של אברהם  אינילפי שאמרה:  - )שם יב(היתה פלגש" וגו' 

  שהיו שלטונים ומלכים מתאוים לידבק בזרעו.  
�ע׀וְ  )בי,לווישלח  בר'(... ד"א אין לך דבר ריקן בתורה  רש"י גֶ  ִתְמַנ כי  מתקבלת התוצאה )בי,לווישלח  בר'(- בע"פ סברת רמב"ן .  ׁשָהְיָת�ה ִפיֶל@

�ע׀ )בי,לווישלח  בר'(-הטעמים מונח לגרמיה ופסק ב מופעים של מידה י"א מל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם, מידת וגו' הם  ְוִתְמַנ
זוהה, בפירושי הראשונים (רשב"ם ע"פ שוחר טוב, תורה שלמה [יח] כאן  .סדור היה ראוי להיות אלא שנחלקובארוכה  סדור שנחלק

ואפשר שמכאן יש ללמוד למקומות אחרים בעלי אותה תבנית טעמים  ע"פ לקח טוב, שכל טוב) קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה.
  בצורה דומה.

  תמנע (הנקבה) היתה פילגש וגו' ללא פסק נע, קריאהוזהו שם הזכר תמ את המלה בראש הפסוק לפסוק שלפניו מחבר עם פסקקריאה 

  כי בן נח מותר בבתו שפת"ח ;גוי/עכו"ם מותר בבתוכי  רמב"ן :בפסוק זהועוד למדו 

  

� ֶגד ִּתְרֶא�ה ֶאת  :נב,דברים האזינו לב י ִמֶּנ ֹוא ֶאל       ָהָא�ֶרץ-ִּכ� 
א ָתב �ֹ ֶרץ ֲאֶׁשר-ְוָׁש�ָּמה� ל Hי ִיְׂשָר -ָהָא� ן ִלְבֵנ ל׃ פֲאִנ�י ֹנֵת�   ֵאֽ
ֶרץ ֲאֶׁשר-ֶאל Hן -ָהָא   ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו )א,בראשית א(- ב רש"יהוא אשר פירש סופי תיבות לרצ(ו)ני ,  - ֲאִנ�י ֹנֵת�

 ה"בדברים וז( -ישראל העליונה ומשם כאמור ב- ינו תבוא אל ארץיה הארץ-כי מנגד תראה את לא תבאישראל התחתונה - אל ארץ - טט 

... ומשה לפי שנאסף אל  אור החייםופירש  בעיניך ושמה לא תעבר הראיתיך )ד,לד ה"בדברים וז(- וב הארץ וגו'-כל-ויראהו ה' את )א,לד
פירש שם לבד  וימת שםוימת שםוימת שםוימת שם. וזהו שיעור הכתוב ושמה לא תצטרך לעבור אל מקומך וגו' מקומו בקודש במקום שהוא שםהשכינה הנה 

  .ה' במקום אחר קדוש ועליון על פי חי הוא שמת אבל הוא

ֹוא ֶאל - ויש מפרשים שראיה זאת של משה רבנו ממשיכה כל הזמן ומגינה על עם ישראל. אפשר שה 
ֶרץ -ָתב Hגדול הוא - קטן זקף-זקף - ָהָא
  ענין שחוזר וקורה והיינו משה רבנו חי, משקיף ומליץ יושר על עם ישראל.

ֹוא ֶאלגי' המלים  
ֶרץ-ָתב Hישראל בזכות ראיה מתמדת של משה רבנו עליהם) - ישראל בארץ(עם  ת"וַ לְ ׁשָ  736=  296+  31+  409 ָהָא,   

  , היוש"ב ע"ל חו"ג האר"ץ, ב"ן דו"ד יגאלנ"ו במהר"ה בימינ"ו=  736מאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל  

  , ףגי' כס" 160=   736 -  576 גדול)-קטן זקף- (= גי' המלים זקף ותקע"- מ הפרש

)(בסדר פדיון נפש 24צל"ם (חוקר ומקובל עמוד  ל'נו מ'שה" (ר"ת צל"ם), אך בצל"ם יתהלך איש,תורה "צ'וה אגם ר"ת  = כס"ף, 160

  , הד"ף היומ"י )ע"ץ השדה נותנין ק"ס פרוטות כס"ף כמנין צל"ם כי בצלם וגו')(וכמנין ע"ץ כי האדם
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

 ז)-(התשע"ו דברים האזינו לב,א 1.5

  
  דברים האזינו לב,ד:

י כָ  ֹו ִּכ� 
ֳעל ים ָּפֽ ר ֽהּוא׃      ְּדָרָכ�יו ִמְׁשָּפ�ט-לַהּצּור� ָּתִמ� יק ְוָיָׁש� ֶול ַצִּד� 
  ֵא*ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע
ֹו[רש"י]  
ֳעל ים ָּפֽ ֹו, אע"פ שהוא חזק כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף הוא מביא כי אם בדין כי ַהּצּור� ָּתִמ� 
ֳעל ים ָּפֽ   : ָּתִמ�

  מאחר את תגמולם סופו לאמן את דבריו: , לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבא ואע"פ שֵא*ל ֱאמּוָנה� 
ֶול 
  , אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה: ְוֵא�ין ָע

ר ֽהּוא יק ְוָיָׁש�   , הכל מצדיקים עליהם את דינו וכך ראוי וישר להם צדיק מפי הבריות וישר הוא וראוי להצדיקו:ַצִּד�

U[דעת זקנים מבעה"ת]  
ים ָּפֳעל ו לו גודל כי הוא צור ותקיף ועושה פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס דין הוא שתתנ ,,,,ַהּצּור� ָּתִמ�

ר ֽהּואלמכעיסים לפניו:  יק ְוָיָׁש� לעושי רצונו ואינו מקפח שכרם, ולפי שהיה רוצה לספר היאך נוקם נקמה מישראל כשמכעיסין  ,,,,ַצִּד�
אעפ"י שהוא תקיף כצור, אינו בא בתוקף עם פירש  ]רבנו בחיי[- :  ולפניו ואחר כך מן האומות המשעבדים בהן לפי' הצדיק דין תחלה

   .בריותיו אלא נוהג עמם בתמימות וענוה

U [רשב"ם] 
ים ָּפֳעל Uשירה זו לעד היא. לפיכך מדברת השירה אחר שיבא לישראל פורעניות חטאתם.  ....ַהּצּור� ָּתִמ� 
ים ָּפֳעל  ַהּצּור� ָּתִמ�

ר הֽ בכל פורענו' שהביא עליכם  יק ְוָיָׁש�   כמו שמפרש והולך שהטיב לכם בכמה ענינים. והם וישמן ישורון ויטש אלוה עשהו:  ּואַצִּד�
לשון צורה, שהוא המקור הקדמון היוצר וצר לכל היצורים, לפיכך הוא לבדו  –משמעו ַהּצּור� ע"פ ראב"ע  – ]ספר הפרשיות הרב כיטוב[

U 
ים ָּפֳעל Uלהרהר אחר מידותיו. ובשם רבו כתב  שלם ומושלם, ובהמשך כתב הרב כיטוב ולכן אין ָּתִמ� 
ים ָּפֳעל הוא בלבד  – ַהּצּור� ָּתִמ�

U 
ים ָּפֳעל   , אבל כל נברא אין פעלו תמים באמת, שהרי הוא נצרך לבוראו. ָּתִמ�

  

U 
ים ָּפֳעל שר כי שתי קטן מרמז על שתי דרשות וטעם פשטא מרמז שהן בפשט הכתוב. אפ- זקף קטן,- פשטא מונח זקף – ַהּצּור� ָּתִמ�
  הדרשות הן תוצאה של מקבילת תבנית הטעמים הבאה:

ֹו )ד,לב האזינו' דב( 
ֳעל ים ָּפֽ   קטן, המקבילה לתבנית הטעמים של-פשטא מונח זקף -  ַהּצּור� ָּתִמ�

יK ),בכ ' יתרושמ(  ֙י ֣ה' ֱאTֶה֑֔   קטן- בטעם עליון פשטא מונח זקף – ָאֽנִֹכ֖

֙י  ים –֣ה' ,  ַהּצּור�  –ָאֽנִֹכ֖ יKאֱ ,  ָּתִמ� ֹו – Tֶה֑֔ 
ֳעל ר ֽהּוא׃... ומשלימו  ָּפֽ יק ְוָיָׁש� ישעיהו ([רש"י ס"ת קר"א = גי' א"ש = גי' הצו"ר , ופ' ַצִּד�

אמר רבי סימון ונתן מימיו מפני שדרכו של סלע  ]ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת רמז תשסג[ הצור שהוא אש אוכלה ])לג,יד
ׁשהָ  ַעלַוַּת֨  )שופטים ו,כא(להוציא אש שנאמר    ,ִמן־ַהּ֗צּור ֵא֜

קטן, המקבילה - (ע"י גימטריאת סופי תיבות), וע"י תבנית הטעמים פשטא מונח זקף ַהּצּור� - וסוגר ברמז ל ַהּצּור� הפסוק פותח במפורש 

יK ),בכ ' יתרושמ( לתבנית הטעמים של ֙י ֣ה' ֱאTֶה֑֔ תכניתו בתורה,  קטן מתגלה כי הבורא צר הבריאה ע"פ- בטעם עליון פשטא מונח זקף – ָאֽנִֹכ֖
יK ),בכ ' יתרושמ(כדי שבריותיו יקיימו מצוותיו ע"פ התורה שנתנה בסיני ותחילת נתינתה במאמר  ֙י ֣ה' ֱאTֶה֑֔ וע"פ קיום המצוות מתקבל  ָאֽנִֹכ֖

רא והוא השכר והעונש, ומהבטחתו לאבות אימן דבריו והציל את בני ישראל ממצרים כאשר הגיע העת לפי תכניתו, והתגלה שהוא הבו
  היחיד והוא הדן והמנהיג והמשנה בבריאה.

  לשון צורה, היוצר וצר לכל היצורים, בשלמות, ולכן אין להרהר אחר מידותיו. –משמעו ַהּצּור�  ]ראב"ע[ : ע"פדרשה (א)

נוהג עמם בתמימות אעפ"י שהוא תקיף כצור, אינו בא בתוקף עם בריותיו אלא שה'  ]רבנו בחיי[- ו ]דזמבעה"ת[רש"י] [: ע"פ )בדרשה (
  ;וענוה

  

ֶול...  ]בבלי תענית יא,א[ 
כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין, כך  - ֵא*ל ֱאמּוָנה� , ֵא*ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע

ֶולנפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין,  
פילו על מצוה קלה כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא א -  ְוֵא�ין ָע

ר ֽהּוא. שעושין, כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין יק ְוָיָׁש� מסורת הש"ס: [(אמרו: בשעת)  ַצִּד�
לפניו, ואומרים לו: כך וכך עשית במקום  ]מסורת הש"ס: נפרטין[פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו (נפטרין)  ]מלמד שבשעת
ַעת  )ז,איוב לז( ואומרים לו: חתום! וחותם, שנאמר ]מסורת הש"ס: הן[וני, והוא אומר (הין) פלוני ביום פל ַד֗ ם יְַחּ֑תֹום ָל֝ ְּביַד־ָּכל־ָאָד֥

י ַמֲעֵׂשֽהּו: ק ְּבָדבְ  )תה' נא,ו( ולא עוד, אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם: יפה דנתוני לקיים מה שנאמר ָּכל־ַאנְֵׁש֥ ַמַען ִּתְצַּד֥ Kְל֭   . ֶר֗

  

K ִּתזְֶּכ֥ה ְבָׁשְפֶטKֽ:: ותהלים נא, ק ְּבָדְבֶר֗ ַמַען ִּתְצַּד֥ יִתי ְל֭ ִׂש֥ יK ָע֫ ע ְּבֵעינֶ֗   ְלK֤ ְלַבְּדK׀ ָחָטאִת֘י ְוָהַר֥

ם יְַחּ֑תֹום )ז,איוב לז( ]רש"י[   :הכתובות לפניו כשאדם חוטא לפניו האדם עצמו חותם כתב ידו ביום מותו על עבירות שעבר -  ְּביַד־ָּכל־ָאָד֥

י ַמֲעֵׂשֽהּו ַעת ָּכל־ַאנְֵׁש֥ ַד֗   :להודיע על מה הוא נידון -  ָל֝

  

ֶול 
קטן מרמז על שתי דרשות ותבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת שלפחות דרשה - זקף קטן,- פשטא מונח זקףמהפך  – ֵא*ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע
מלמד על קיום שכר ועונש על כל מעשה בין מעט ובין רב. (ב) אבל היוצא (א) הפשט  ]בבלי תענית יא,א[אחת יוצאת מפשט הכתוב. ע"פ 

מן הפשט שהשכר ועונש לצדיק ולרשע אינם באותו אופן. הצדיקים עונשם בעולם הזה, שכרם לעולם הבא. הרשעים שכרם בעולם הזה, 
  עונשם לעולם הבא.

ם יְַחּ֑תֹוםְּביַד־ּכָ  )ז,איוב לז(מוציאה את הפסוק  ]בבלי תענית יא,א[הגמרא  וגו' מפשוטו העוסק בשפע גשמים ופעילות חקלאית  ל־ָאָד֥
  ומעבירה אותו למשפט בבית דין של מעלה. שפע הגשמים הוא מה שה' נותן לאדם, והאדם מעיד על עצמו מה הוא עשה עם השפע האלקי.

  

י ָכל־ְּדָרָכ�יו ִמְׁשָּפ�  ,ד:לבהאזינו דברים  U ִּכ� 
ים ָּפֳעל ר ֽהּוא:ַהּצּור� ָּתִמ� יק ְוָיָׁש� ֶול ַצִּד� 
  ט ֵא*ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע
ר ֽהּוא...  ]דברים רבה (ליברמן) פרשת האזינו[ יק ְוָיָׁש� הּו ְּבִהָּמְצ֑אֹו' ה֖  ּוִּדְרׁש֥  ),וישעיהו נה(וגו',  ַצִּד�  'ה֖  ּוִּדְרׁש֥ ישעיה אמ'  :ָקֽרֹוב ִּבְֽהיֹו֥תֹו ְקָרֻא֖

יו ָּתִמֽיד: )יא,דהי"א טז((או  :ָּתִמֽיד ָפָנ֣יו ַּבְּקׁ֖שּו ְוֻעּ֑זֹו' ה֣  ּוְרׁש֣ ּדִ  )תה' קה,ד(וגו', ודוד אמ'  , ללמדך ָּתִמֽיד ָפָנ֣יוולמה  )ִּדְרׁ֤שּו ֙ה' ְוֻעּ֔זֹו ַּבְּקׁ֥שּו ָפָנ֖
מצוי  םפעמישומע ופעמים אינו שומע, פעמים נדרש ופעמי' אינו נדרש,  םלא נראה, פעמי םנראה ופעמי םשהקב"ה ית' שמו פעמי

ים ָּפִנ֣ים ֶאל־מֶֹׁשה֙ ' ה֤  רְוִדּבֶ֨  )יא,תשא לג שמ'(אינו קרוב, כיצד נראה למשה, שנא'  םקרוב ופעמי םאינו מצוי, פעמי םופעמי , חזר ֶאל־ָּפנִ֔
נִי רַוּיֹאמַ֑  )חי,תשא לג שמ'(ונעלם ממנו כשא"ל (ונעלם)  ת ּוַוּיְִרא֕  )י,מש' כד שמ'(.וכן נראה לישראל בסיני, :ֶאת־ְּכבֶֹדKֽ ָנ֖א ַהְרֵא֥ י ֵא֖ ל ֱאTֵה֣  יְִׂשָרֵא֑
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

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

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףק מפרטיה; חלה רק על חלהלכה 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;  – אקד֨מ (
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ֹ  ְּכֵאׁ֥ש' ה֔  ְּכ֣בֹוד ּוַמְרֵאה֙  )זי,מש' כד שמ'(וגו',  אׁש ֶלתכֶ֖ א ֹ֣ ר ְּבר י ָהָה֑ ד םְונְִׁשַמְרּתֶ֥   )טו,דב' וא' ד(חזר ונעלם מהם,  :יְִׂשָרֵאֽל ְּבֵנ֥י ְלֵעיֵנ֖ ֹ֖ ם ְמא י ְלנְַפׁשֵֹתיֶכ֑  ִּכ֣

ה ְרִאיֶתם֙  T֤א ר ְּב֗יֹום ָּכל־ְּתמּונָ֔ ב ֲאֵליֶכ֛ם' ה֧  ִּדֶּב֨   , :ָהֵאֽׁש ִמּ֥תֹו\ ְּבחֵֹר֖
  
   ]דברים רבה (ליברמן) פרשת האזינו[

אמ' הקדוש ברוך הוא ית' שמו וי"ז, הוו יודעי' שאני דן את העולם בד' פרקי' האלו, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, 
יושב אני לדון דיני ממונות,  םנידונין על המים. והללו ג' פרקי (טט: סוכות)ין לפניו כבני מרון, בחג כל באי עולם עובר שנההאש בר

זמן דיני נפשות הוא, אם למות, אם לחיים, כדאמרי' בתקיעת' דרב ועל המדינות  שנההאש להעשיר ולהעני, להרבות או למעט, אבל ר
יַח֙ ִמן־ַהַֽח[֔נֹות  )ט,שה"ש ב(כם ואדון אתכם לכף זכות ואשמע תפלתכם, שאני בו יאמר וכו', ואם עשיתם תשובה לפני אני אקבל את ַמְׁשִּג֙

יץ ִמן־ ַהֲֽחַרִּכֽים   .ְּבִהָּמְצ֑אֹו' ה֖  ּוִּדְרׁש֥  ),וישעיהו נה(, שנא' כפוריםהום , עד שלא אחתם גזר דין ביֵמִצ֖
ֶפר ָהַֽאּיָ  )ט,שה"ש ב( ֹ֣ י ֖אֹו ְלע ה דֹוִד֙י ִלְצִב֔ יץ ִמן־ ַהֲֽחַרִּכֽים:ּדֹוֶמ֤ יַח֙ ִמן־ַהַֽח[֔נֹות ֵמִצ֖ נּו ַמְׁשִּג֙ ר ָּכְתֵל֔ ים ִהּנֵה־ֶז֤ה עֹוֵמ֙ד ַאַח֣   ִל֑

  

ר ֽהּוא )ד,לב האזינו' דב( להסבר יק ְוָיָׁש� יו ָּתִמֽיד: )יא,דהי"א טז(נעזר בתבנית הטעמים של   ַצִּד�    ִּדְרׁ֤שּו ֙ה' ְוֻעּ֔זֹו ַּבְּקׁ֥שּו ָפָנ֖

 ה'ת( שנתן ארונו להביאו בשבי וכתיבויתן לשבי עזו ) עח 'תה( מקדש וארון נקראו עזו דכתיב -  ִּדְרׁ֤שּו ֙ה' ְוֻעּ֔זֹו )יא,"א טזדהי( ]רש"י[

ועל כן נקרא אלעזר השומרו עזא על שם ששמר הארון שנקרא עז דוגמא על שם ד' מאות קומה ה' למנוחתך אתה וארון עוזך ) קלב
  יהודה יודוך אחיך:) בראשית מט(דן ידין עמו ) בראשית מט( א של עפרן וכן הרבהשקל כסף והוא חשבון גמטרי

קטן מרמז על שתי דרשות ותבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת שלפחות - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ִּדְרׁ֤שּו ֙ה' ְוֻעּ֔זֹו )יא,דהי"א טז(
ובפרט במקדש בקרבת ארון הברית הנקרא על שם ה'  משמעה לפנות בתפלה לבורא דרשת הפשטדרשה אחת יוצאת מפשט הכתוב. 

היא התמדת האמונה בה' בין אם הנהגתו בבריאה גלויה בין אם הנהגתו נסתרת. וזה מה  פשטיוצאת מן הה הדרש אדון כל הארץ.
יץ ִמן־ ַהֲֽחַרִּכֽ  )ט,שה"ש ב(שאני  ]דברים רבה פרשת האזינו[שמלמד  יַח֙ ִמן־ַהַֽח[֔נֹות ֵמִצ֖ ' דב(-גם אם איני גלוי. כמו שנדרש גם ב ,יםַמְׁשִּג֙

י ָפַנ֤י ֵמֶהם֙  ),יזלא וילך ים ְוִהְסַּתְרִּת֨   . ַוֲעזְַבִּת֞

  

 


